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د.ح�سن العايل

عميًقا  حتواًل  العامل  دول  اقت�صاديات  �صهدت 
منت�صف  العاملية  املالية  االأزمة  تفجر  منذ 
ليمان  بنك  اإعالن  بعد  املا�صي  �صبتمرب  �صهر 
من  �صل�صلة  بداأت  بعدها  اإفال�صه،  عن  براذرز 
ال�صناعية،  الدول  يف  املالية  االنهيارات 
وانت�رش الرعب واخلوف عرب االأ�صواق املالية 
االأزمة  تلك  تاأثريات  �صاعف  ومما  العاملية، 
العامل  يف  االقت�صادي  الركود  مظاهر  تعمق 
املظاهر  من  الكثري  يف  جت�صد  الذي  ال�صناعي 
وخ�صارة  ال�رشكات،  من  املئات  اإفال�س  مثل 
م�صتويات  وتدين  الوظائف،  من  املاليني 
العقار،  وانخفا�س  واال�صتثمار،  اال�صتهالك 
اخلليجية،  بالدول  املتعلق  هو  اأبرزها  اأن  اإال 
النفط  اأ�صعار  يف  احلاد  االنخفا�س  به  ونعني 
ما  وهو  للربميل،  دوالًرا   50 دون  ما  اإىل 
دوالر  مليار   400 نحو  املجل�س  دول  يفقد 
اإىل  هذا  احلايل.  العام  خالل  االإيرادات  من 
العقار  وقطاع  املالية  اأ�صواقها  تاأثر  جانب 
االنهيارات  مبوجة  وامل�صارف  واال�صتثمار 

والرتاجعات التي �صهدتها اأ�صواق العامل. 
باإمكانية  التوقعات  ا�صتمرار  من  الرغم  وعلى 
اقت�صادي  منو  ملعدالت  املجل�س  دول  حتقيق 
 ،2009 %3.5 خالل العام  معتدلة، تبلغ نحو 

العاملية  واملالية  االقت�صادية  االأزمة  فاإن 
اأمام  كثرية  حتديات  ـ  تخلق  تزال  وال  ـ  خلقت 
اأ�صكال  اأقوى  يكون  و�صوف  املجل�س.  دول 
التاأثر من خالل امل�صتويات التي �صوف ت�صتقر 
اأكرث  املتو�صط  املدى  على  النفط  اأ�صعار  عليها 
يف  الراهنة  الق�صرية  التقلبات  من  تاأثرها  من 
حجم  تراجع  يتوقع  كما  املالية،   االأ�صواق 
الطلب  وتراجع   ،2009 العام  خالل  االإنفاق 
اأ�صعار  وتراجع  واخلدمات،  العقار  على 

املوجودات اال�صتثمارية.
واأو�صحت التقارير اأن تداعيات واآثار االأزمة 
على  للتاأثري  طريقها  اأخذت  العاملية  املالية 
دول جمل�س التعاون اخلليجي عرب خم�س قنوات 
رئي�صية، اأهمها انخفا�س اأ�صعار النفط اخلام، 
اخلارجية،  االأموال  روؤو�س  تدفق  وتقل�س 
وال�صناعة،  البناء  مواد  على  الطلب  وتراجع 
لدول  حقيقية  حتديات  يخلق  �صوف  ما  وهو 
املجل�س خا�صة فيما يتعلق برتاجع معدل النمو 

عام 2009. 
التعاون  جمل�س  دول  حكومات  حر�صت  لقد   
اتباع  على  املا�صية  ال�صنوات  طوال  اخلليجي 
�صيا�صات تهدف اإىل ت�صجيع النمو االقت�صادي،  
املرتفعة  النفط  اأ�صعار  ذلك  يف  �صاعدها  وقد 

باحث 
اقت�سادي 
وم�رصيف 
بحريني

االأزمة املالية واالإ�صالح االقت�صادي فى دول جمل�س التعاون اخلليجي

ملفات األزمة

جمل�س التعاون اخلليجي
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ت�سري كافة 
البيانات 
املتوفرة اإىل 
اأن معظم دول 
املجل�س �سعت 
للمحافظة 
على ميزانيات 
تو�سعية 
للعام 2009، 
بغ�س النظر 
عن الأو�ساع 
القت�سادية 
ال�سائدة.

التي �صمحت بت�صجيل فائ�س مايل كبري،  جًدا، 
حتى يف ظل زيادة االإنفاق. ومع ذلك، �صاهمت 
ا�صرتاتيجية النمو ال�رشيع يف بع�س البلدان يف 
�صاعف  ومما  كبرية،  ت�صخمية  �صغوط  خلق 
ب�صعر  املنطقة  عمالت  ربط  ال�صغوط  هذه  من 
اأنها تبذل  للدوالر. ومع  حتويل ثابت بالن�صبة 
الهيكلية،  امل�صاكل  ملعاجلة  متوا�صلة  جهوًدا 
اأ�صواق العمل غري املرنة، والدعم الكبري  مثل 
احلوكمة  معايري  كفاءة  وعدم  ال�صلع،  الأ�صعار 
امل�صاكل  تلك  اأن  اإال  ال�رشكات،  يف  االإدارية 

الزالت قائمة.
ظل  يف  املجل�س  دول  حكومات  باتت  لقد 
حمفزة  ل�صيا�صيات  حاجة  اأكرث  الراهنة  االأزمة 
التوازن لالقت�صاد  للنمو االقت�صادي، واإعادة 
القطاع  مل�صاريع  ال�صيولة  توفري  خالل  من 
نحو  اأكرب  ب�صورة  االإنفاق  وتوجيه  اخلا�س، 
م�صادر  وتنويع  للوظائف،  املولدة  امل�صاريع 
العمل  �صوق  اإ�صالحات  موا�صلة  مع  الدخل، 
واحلوكمة  واخل�صخ�صة  احلكومي  واجلهاز 

ومكافحة الف�صاد. 
اأبدت  فقد  الدويل،  النقد  ل�صندوق  ووفًقا 
عزمها  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  معظم 
دون  واال�صتثمار  االإنفاق  خطط  موا�صلة  على 

تغيري، م�صدًدا على �رشورة اأن تعزز احلكومات 
تنظيماتها واإجراءاتها من اأجل تفادي الوقوع 
يف  موؤكًدا  امل�صتقبل،  يف  م�صابهة  اأزمة  يف 
على  واحلفاظ  االإنفاق  حجم  زيادة  على  ذلك 
موا�صلة  طريق  فعن  هكذا،  النمو.  م�صتويات 
دعم  يف  اخلليجية  البلدان  ت�صاهم  االإنفاق، 
وتقوم  ومتنامية،  كبرية  بن�صبة  العاملي  الطلب 
خالل  اال�صتقرار  حتقيق  على  احلافز  بدور 
مرحلة الهبوط العاملي. وت�صري كافة البيانات 
�صعت  املجل�س  دول  معظم  اأن  اإىل  املتوفرة 
للمحافظة على ميزانيات تو�صعية للعام 2009، 
بغ�س النظر عن االأو�صاع االقت�صادية ال�صائدة 

وحتقيق العجز املايل.
جتنيب  يف  االإ�صهام  اخلطط  هذه  �صاأن  ومن 
الت�رشر  من  االأعمال  موؤ�ص�صات  من  املئات 
االآالف  ع�رشات  يهدد  ما  وهو  واالإفال�س، 
وانخفا�س  وظائفهم،  بخ�صارة  املواطنني  من 
يوجه   اأن  يجب  لذلك،  املعي�صية.  م�صتوياتهم 
خالل  من  الفئات  لهذه  اخلطط  هذه  من  ق�صم 
وموا�صلة  االجتماعية،  الرعاية  برامج  تعزيز 
وتوفري  للمواطنني،  االأ�صا�صية  املواد  دعم 
اخلدمات االإ�صكانية والرعاية ال�صحية والتعليم 
�صوف  االإنفاق  موا�صلة  اأن  كما  والتدريب. 

النخفا�س احلاد يف اأ�سعار النفط اإىل ما دون 50 دولًرا للربميل، يفقد دول املجل�س نحو 400 
مليار دولر من الإيرادات خالل العام احلايل.

ا�ستمرار التوقعات باإمكانية حتقيق دول املجل�س ملعدلت منو اقت�سادي معتدلة، تبلغ نحو 
%3.5 خالل العام 2009.
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العاملي  الطلب  دعم  من  املجل�س  دول  ميكن 
بن�صبة كبرية ومتنامية، كما يقوم بدور املحفز 
الهبوط  مرحلة  خالل  اال�صتقرار  حتقيق  على 

العاملي. 
االقت�صادي  والركود  املالية  االأزمة  اإن 
الرئي�صية  اخلليجية  ال�صناعات  �رشبا  العامليني 
كما  بقوة،  واالألومنيوم  البرتوكيماويات  مثل 
االأ�صا�صية  العديد من امل�صاريع  اإلغاء  اإىل  اأديا 
يف �صناعات البرتول والغاز والبرتوكيماويات 
واالأملونيوم، وبدت اآثارهما وا�صحة وموؤثرة 
يف  وكذلك  اخلليجي،  امل�رشيف  القطاع  على 
العقار،  قطاع  يف  كبرية  انخفا�صات  اإحلاق 
امل�صاريع  من  العديد  تاأجيل  اأو  اإلغاء  ويف 
كما  الدوالرات،  مبليارات  قيمتها  تقدر  التي 
النفطية  ال�صادرات  عائدات  النخفا�س  كان 
االئتمان  منو  يف  املتوقع  التباطوؤ  جانب  اإىل 
عام  واخلارجي  املحلي  الطلب  على  تداعياته 
2009، ولكن من املتوقع اأن توؤمن ال�صيا�صات 
التعاون  جمل�س  دول  بها  تتمتع  التي  املالية 
نوًعا من احلماية اجلزئية القت�صادياتها خالل 

اأزمة انخفا�س عوائد النفط.
امل�صارف  اتخذتها  التي  االإجراءات  وكانت 
ال�صيولة  اأزمة  على  رًدا  اخلليجية  املركزية 

فعالة يف املحافظة على ا�صتقرار ن�صب الفائدة 
املواقف  اأن  اإال  البنوك،  بني  االأجل  ق�صرية 
امل�صارف  تتبعها  التي  واحلذرة  املتحفظة 
جانب  اإىل  ال�صيولة،  حجم  وتراجع  اخلليجية، 
االأجنبية،  االأموال  روؤو�س  يف  التدفق  �صعف 
مثلت عوائق  املالية،  تدابري احلوافز  و�صعف 
تواجهها عمليات دفع منو معدالت االئتمان يف 

العام 2009.
فك  احتمال  املالية  االأزمة  خف�صت  ولقد 
والدوالر  اخلليجية  العمالت  بني  االرتباط 
بهذه  القيام  اإن  حيث  ال�صفر،  اإىل  االأمريكي 
االأ�صواق  يف  احلادة  التقلبات  و�صط  اخلطوة 
االقت�صادي،  والركود  العاملية،  املالية 
والنقدية  االقت�صادية  ال�صيا�صات  وطبيعة 
يوؤدي  �صوف  االأو�صاع  هذه  مع  بها  املتعامل 
اأ�صعار العمالت اخلليجية  اإىل تقلبات حادة يف 
يف وقت حتتاج فيه دول املنطقة اإىل ا�صتقرار 
التي  الت�صخمية  ال�صغوط  اأن  كما  عمالتها، 
كانت ت�صجع على فك االرتباط اآخذة بالرتاجع، 
خا�صة مع االرتفاع الن�صبي واملتزايد يف قيمة 
اإن  العاملية.  االأ�صواق  يف  االأمريكي  الدوالر 
قيام دول املجل�س باإ�صفاء مرونة على �صيا�صة 
املدى  يف  االأمريكي  بالدوالر  عمالتها  ربط 

يجب تطوير 
منوذج التنمية 

القت�سادية الراهن 
لدول املجل�س، 

من خالل 
اإ�سالحات هيكلية 
جذرية، وت�سجيع 
الأن�سطة الإنتاجية 

واخلدمية 
املولدة للقيمة 

امل�سافة اقت�سادًيا 
اجتماعًيا، 

خا�سة توفري 
فر�س عمل جمزية 

للمواطنني.

القطاع اخلا�س يحتاج اإىل جملة اإ�سالحات ل�سوق العمل، ترمي اإىل ال�ستثمار مببالغ كبرية يف 
اأكرب على العمالة الوطنية وتخفيف اعتماده  التنمية الب�رصية، لعتماد القطاع اخلا�س ب�سورة 

على العمالة الوافدة.

الأزمة املالية والركود القت�سادي العامليان �رصبا ال�سناعات اخلليجية الرئي�سية مثل البرتوكيماويات 
والألومنيوم بقوة، كما اأديا اإىل اإلغاء العديد من امل�ساريع الأ�سا�سية يف �سناعات البرتول والغاز، وبدت 

اآثارهما وا�سحة وموؤثرة على القطاع امل�رصيف اخلليجي.

جمل�س التعاون اخلليجى
ملفات األزمة
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دول املجل�س 
بحاجة اإىل 
موا�سلة جهودها 
يف جمال تقوية 
اأنظمة عمل 
املوؤ�س�سات 
واإدارة املال 
العام، ومطالبة 
باإحداث توازن 
بني توفري فر�س 
عمل مر�سية 
للمواطنني 
وحت�سني 
م�ستوياتهم 
املعي�سية 
لالأجيال 
احلالية، وبني 
الحتفاظ بجزء 
مت�ساو من 
ثرواتها لالأجيال 
القادمة.

القدرة  تعزيز  اإىل  يوؤدي  �صوف  املتو�صط 
من  املجل�س  دول  القت�صاديات  التناف�صية 
االأ�صعار  على  اأكرب  ا�صتقرار  اإ�صفاء  خالل 
والرواتب خا�صة رواتب العمالة  املاهرة.  
تطرح  البعيد  االأجل  يف  التنمية  حتديات  اإن 
املوؤ�ص�صية،  االإ�صالحات  ق�صية  بدورها 
لدول  الراهن  االقت�صادية  التنمية  فنموذج 
اإ�صالحات  خالل  من  تطويره  يجب  املجل�س 
م�صامني  جت�صيد  على  تركز  جذرية  هيكلية 
االأن�صطة  وت�صجيع  امل�صتدامة،  التنمية 
للقيمة امل�صافة  االإنتاجية واخلدمية املولدة 
توفري  خا�صة  واالجتماعية،  االقت�صادية 
اأقل  للمواطنني، وجعلها  فر�س عمل جمزية 
يف  خا�صة  للم�صاربات،  وح�صا�صية  اعتماًدا 

اأن�صطة العقارات واالأوراق املالية.
ت�صطدم  االإنفاق  كبح  اإىل  الدعوات  اأن  كما 
باحلاجة اإىل موا�صلة االإنفاق اال�صتثماري، 
االختناقات  باإزالة  يتعلق  فيما  خا�صة 
ال�صيما  اخلدمات  على  العر�س  جانب  يف 
من  االأو�صع  للقطاعات  املوجهة  االإ�صكانية 
القطاعات  حت�صني  جانب  اإىل  املواطنني، 
ويتوقع  االأجور.  وم�صتويات  االإنتاجية 
املتو�صط  املدى  يف  اجلهود  هذه  توؤدي  اأن 
االجتماعية  التاأثريات  من  التخفيف  اإىل 
خا�صة  الت�صخم  معدالت  الرتفاع  ال�صارة 
تكون  و�صوف  برتاجعها.  التوقعات  مع 
طاقتها  لتو�صيع  متزايدة  بحاجة  الدول  هذه 
البنية  م�صاريع  يف  وبالذات  اال�صتيعابية، 
ال  لكي  االجتماعية،  وامل�صاريع  التحتية 
يوؤدي التو�صع يف االإنفاق اإىل ارتفاع مبا�رش 

يف االأ�صعار بالن�صبة للم�صتهلكني.  
يف  باال�صتمرار  مطالبة  املجل�س  دول  اإن 
النقدي،  االحتاد  لتاأ�صي�س  الرامية  براجمها 
االحتاد اجلمركي،  كافة معوقات  ومعاجلة 
وال�صوق اخلليجية امل�صرتكة نظًرا لتاأثرياتها 
االقت�صادي،  تكاملها  م�صتقبل  على  البالغة 
وا�صتمـــرار برامــج التنمية، ومواجهة التحديات 

العاملية.
قوية  دفع  قوة  يعطي  االقت�صادي  النمو  اإن 
للقطاع اخلا�س، وقيام دول املجل�س بتبني 
اإنقاذ اقت�صادي حمفزة وكذلك اإحداث  خطط 
االقت�صادية  �صيا�صاتهــا  يف  اأكرب  ا�صتقــرار 
الكلية ـ خا�صة على �صعيد االأ�صعار من خالل 
القطاع  مينح  �صوف  ـ  ال�رشف  �صعر  مرونة 
اخلا�س ثقة اأكرب يف تنمية ح�صته من الناجت 
القطاع  اأن  غري  النفطي.  غري  االإجمايل 
مرونة  اإ�صفاء  اإىل  ا  اأي�صً يحتاج  اخلا�س 
العمالة  وتوفري  العمل،  اأ�صواق  على  اكرب 
ل�صوق  اإ�صالحات  جملة  خالل  من  املاهرة 

يف  كبرية  مببالغ  لال�صتثمار  الرامية  العمل، 
التنمية الب�رشية، وهي خطوة مهمة ومطلوبة 
على  اأكرب  ب�صورة  اخلا�س  القطاع  العتماد 
على  اعتماده  وتخفيف  الوطنية  العمالة 

العمالة الوافدة.
موا�صلة  اإىل  بحاجة  املجل�س  دول  اأن  كما 
عمل  اأنظمة  تقوية  جمال  يف  جهودها 
وهذه  العام،  املال  واإدارة  املوؤ�ص�صات 
توفري  بني  توازن  باإحداث  مطالبة  الدول 
وحت�صني  للمواطنني  مر�صية  عمل  فر�س 
م�صتوياتهم املعي�صية لالأجيال احلالية، وبني 
االحتفاظ بجزء مت�صاو من ثرواتها لالأجيال 
القادمة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد 
ا�صتثمارية  �صناديق  باإن�صاء  الدول  هذه  من 
لالأجيال القادمة، حيث حظيت هذه ال�صناديق 
االأخرية،   االآونة  يف  كبري  عاملي  باهتمام 
التي  الراهنة واخل�صائر  االأزمة  اأبرزت  وقد 
تكبدتها هذه ال�صناديق اأهمية هذه الق�صايا. 
كما اأن الرقابة على البنوك واأن�صطتها بحاجة 
دورها  حليوية  نظًرا  التدعيم  موا�صلة  اإىل 
وتعزيز  تقوية  جانب  اإىل  االقت�صادي، 
ودوره  املوؤ�ص�صاتية  وبنيته  اخلا�س  القطاع 

التنموي وموا�صلة برامج التخ�صي�س.

30 مليار دوالر عجز االقت�صاد اخلليجي
توقع تقرير اقت�صادي حول اقت�صاديات دول جمل�س التعاون اخلليجي اأعده 
احتاد غرف دول املجل�س باأن تتحول احل�صابات اجلارية يف البلدان امل�صدرة 
اإىل عجز مقداره   2008 400 مليار دوالر تقريًبا عام  للنفط من فائ�س بلغ 
30 مليار دوالر يف عام 2009.  واأ�صارت الدرا�صة اإىل احتمالية احتواء هذا 
التدهور �صمن حدود مريحة بالنظر اإىل خمزون االحتياطي الكبري التي متكنت 
هذه االقت�صادات من تكوينه. وتوقع التقرير انخفا�س اإيرادات دول اخلليج 
 200 اإىل  لت�صل   ،2009 %60 خالل عام  بن�صبة  النفط والغاز  من �صادرات 
مليار دوالر اإذا �صجل متو�صط اأ�صعار النفط اجلاري مبلغ 40 دوالًرا للربميل.

فى م�اجهة االأزمة.. م�ؤمتر �صياحي خليجي
يعقد يف م�صقط يف الفرتة 26 – 28 اأكتوبر 2009 موؤمتر اال�صتثمار وال�صياحة 
احتاد  مع  بالتعاون  عمان  و�صناعة  جتارة  غرفة  تنظمه  الذي  اخلليجي، 
غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي.. ياأتي يف �صدارة جدول اأعماله بحث 
تداعيات االأزمة املالية العاملية على القطاعات واالأن�صطة ال�صياحية اخلليجية، 

والفر�س اال�صتثمارية  ال�صياحية يف جمل�س التعاون اخلليجي.


