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بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية
األعمال التجارية والتمويلية الخاصة المحلية والدولية
موجز
تمثل األعمال التجارية والتمويلية الخاصة المحلية والدولية ركائز أساسية في اإلطار العالمي الجديد
لتمويل التنمية ،وتُعد جميعها محفزات لزيادة اإلنتاجية وتحقيق النمو الشامل وإيجاد الوظائف .وتحتفظ هذه
األنشطة بمقومات تتيح لها اإلسهام بفاعلية في إنجاز خطة التنمية المستدامة لعام  .7101ورغم ذلك ،تظل
المستويات الحالية لألعمال التجارية والتمويلية الخاصة المحلية والدولية متواضعة في حالة المنطقة العربية.
وشهدت المنطقة على مدار العقد الماضي تدفقات سلبية كبيرة في صافي رؤوس األموال ،وذلك نتيجة
لتدفق التمويل الخاص إلى خارج المنطقة بدالا من البقاء فيها تعزيزاا لفرص تحقيق التنمية المستدامة .وفي
ظل ندرة االستثمار األجنبي المباشر ونأيه عن المخاطرة ،والذي جاء بدوره نتيجة األزمة العالمية في عام
 7112وبسبب النزاعات في بعض البلدان العربية ،أدت الجهود اإلقليمية الرامية إلى تأمين تدفق مستدام من
التمويل الخاص إلى إفساح المجال لظهور حالة من التنافس وميول إلى اتباع سياسات "إفقار الجار" .وخالفا
لهذا الوضع ،ظلت تحويالت العاملين داخل المنطقة توفر مصدراا مستقراا نسبيا ا للتمويل يوازن ،بدرجات
متفاوتة ،حجم التدفقات السلبية التي اقترنت بتدفق أشكال أخرى من رؤوس األموال إلى خارج المنطقة.
وفي ظل هذه األوضاع التي تشهد فيها المنطقة العربية تدفقات رأسمالية سلبية ،باتت القضايا المتصلة بتحسين
مناخ االستثمار والشمول المالي وتوظيف استيعاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تأخذ أبعادا جديدة ويصبح
التعامل معها ضرورة ملحة في حالة المنطقة العربية.
وممثلو الدول األعضاء مدعوون إلى النظر في الوثيقة الحالية المتعلقة باألعمال التجارية والتمويلية
الخاصة المحلية والدولية ،إلبداء الرأي وتقديم المقترحات.

17-00470

)E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/5(Part III

-7-

المحتويات

مقدمة ....................... ................................ ................................

الفقرات

الصفحة

7-0

0

الفصل
أوالا-

االتجاهات العالمية في األعمال التجارية والتمويلية الخاصة
المحلية والدولية .................................. ................................

00-0

0

مناخ االستثمار ............................. ................................
تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود واالستقرار المالي ..................
الشمول المالي .............................. ................................
التحويالت المالية ومتطلبات استدامة االستثمار الخاص ..................

4
2-5
01-9
00

0
4
5
5

ثانيا ا -اإلتجاهات اإلقليمية في األعمال التجارية والتمويلية الخاصة
المحلية والدولية .................................. ................................

79-07

6

ألف -مناخ االستثمار في المنطقة العربية ........................................

00-07

6

باء -تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود في المنطقة العربية .................

02-04

2

جيم -الشمول المالي في المنطقة العربية ........................................

76-02

2

دال -التحويالت المالية ومواءمة استثمارات القطاع الخاص
مع متطلبات االستدامة ..................... ................................

79-72

ألف-
باء-
جيم-
دال-

07

)E/ESCWA/EDID/2017/IG.2/5(Part III

-0-

مقدمة
أفضى المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية إلى اعتماد إطار عالمي جديد لتمويل الخطة الطموحة للتنمية
-0
المستدامة لعام  .7101وصممت خطة عمل أديس أبابا لتعبئة جميع مصادر التمويل (العامة والخاصة والمحلية
والدولية والثنائية والمتعددة األطراف والتقليدية والمبتكرة( )1وإليجاد حيّز مالي يتيح للحكومات بلوغ التنمية
المستدامة ،وبحيث تشكل هذه الخطة إحدى وسائل تنفيذ خطة عام  7101وأهدافها السبعة عشر.
تعد هذه الوثيقة أحد المدخالت لتطوير بطاقة أداء تمويل التنمية في المنطقة العربية ،وتقترن قراءة
-7
التحليالت الواردة فيها بما تورده بطاقة األداء .ويفصل القسم األول من الوثيقة المشهد الدولي للتمويل العام
والخاص في عام ( 7105وهي سنة األساس التي حددتها خطة عمل أديس أبابا لتتبع التزامات تمويل التنمية
ورصد التقدم المحرز فيها) .ويورد القسم الثاني تقييما ا تحليليا ا (على الصعيدين النوعي والكمي) لوضع التمويل
الخاص في المنطقة العربية ،بما في ذلك التدفقات العابرة للحدود ،والمحددات الرئيسية التي تؤثر في تعبئة هذا
التمويل ،مع مراعاة السياقات والحقائق اإلقليمية على نحو ما تؤكد عليه خطة عمل أديس أبابا.

أوالا -االتجاهات العالمية في األعمال التجارية والتمويلية الخاصة
المحلية والدولية
تقر خطة عمل أديس أبابا بأن استقرار النظام المالي الدولي واستدامة التدفقات الرأسمالية ،وال سيما
-0
االستثمار األجنبي المباشر ،يمثالن ركيزتين هامتين لجهود التنمية الوطنية .ويركز اإلطار العالمي الجديد لتمويل
التنمية على العالقة الطردية بين التمويل الخاص المستقر والطويل األجل وتحقيق التنمية المستدامة .كما يقر
اإلطار بالحاجة بضرورة تهيئة مناخ تنافسي جاذب لالستثمار ،وإزالة العقبات العابرة للحدود ،فضالا عن تعزيز
دور أسواق المال والحد من المخاطر وأوجه عدم اليقين في رسم السياسات االقتصادية.
ألف -مناخ االستثمار
حددت فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية ،التابعة لألمم المتحدة ،عدة مبادرات
-4
قياسية لرصد العالقة الطردية بين مناخ االستثمار والقدرات التنافسية ،حيث رصدت الفرقة وجود صلة إيجابية
بين إزالة المعوقات التشريعية والروتين اإلداري وغيرها من التحديات التي تواجه األعمال التجارية من ناحية،
وتحسن مؤشرات األداء النوعية لقياس القدرة التنافسية (سواء المؤسساتية أو اعلى مستوى رسم السياسات) من
ناحية أخرى ،حيث لوحظ أن االقتصادات التي تسجل مرتبة عالية على مؤشرات القدرة التنافسية تحتفظ بهياكل
حوكمة مبسطة لألعمال ،األمر الذي يمكنها من إيجاد ظروف محلية مواتية تضمن استدامة تدفقات االستثمار
الخاص محليا ا ودوليا ا.

( )1يشمل اإلطار العالمي الجديد لتمويل التنمية مجاالت العمل ذات األولوية التالية :الموارد العامة المحلية؛ واألعمال التجارية
والتمويلية الخاصة المحلية والدولية؛ والتعاون اإلنمائي الدولي؛ والتجارة الدولية كمحرك للتنمية؛ والديون والقدرة على تحملها؛ ومعالجة المسائل
النظمية؛ والعلم والتكنولوجيا واالبتكار وبناء القدرات.
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باء -تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود واالستقرار المالي
ارتفعت التدفقات العالمية لالستثمار األجنبي المباشر بنحو  02نقطة مئوية لتصل إلى  0.22تريليون دوالر
-5
أمريكي بحلول نهاية عام  .7105وتعزى هذه الزيادة في المقام األول إلى الطفرة التي شهدتها عمليات االندماج
واالستحواذ (االستثمار في حقوق الملكية) حيث بلغت قيمتها نحو  270مليار دوالر .وإذا تم خصم هذه العمليات
المرتبطة بإعادة تهيئة وهيكلة الشركات ،فإن الزيادة الفعلية في حجم االستثمار األجنبي المباشر تقدر بنسبة 05
في المائة فقط .وتضاعفت التدفقات المالية من االستثمار األجنبي المباشر الموجهة إلى البلدان المتقدمة في عام
 7105لتصل إلى  924مليار دوالر ،بينما وصلت هذه التدفقات في حالة البلدان النامية إلى  257مليار دوالر(.)2
وتباطأت وتيرة تدفقات تمويل التنمية الموجهة إلى البلدان النامية بشكل ملحوظ ولم تترجم إلى توسع
-6
متوازن في القدرات اإلنتاجية بين البلدان المختلفة بما في ذلك في المنطقة العربية .ومن األسباب األساسية لذلك
التباطؤ :المخاطر المرتبطة باستمرار انخفاض أسعار السلع األساسية ،وال سيما النفط الخام والفلزات والمعادن.
ومن ثم فال تزال أنماط االستثمار األجنبي المباشر غير متناغمة مع تطلعات تحقيق التحول البنيوي ،والشمول
االجتماعي ،واالستدامة البيئية ،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واتخذ صافي التحويالت المالية منحىا سلبيا ا ،حيث سجلت التدفقات المالية الخارجة من البلدان النامية
-2
()3
حوالي  540مليار دوالر في عام  7105مقابل  456مليار دوالر في عام ( 7106ويظهر الشكل  0التغيرات في
تدفقات رأس المال التي ترتبط باالستثمار المباشر وغير المباشر ،وخدمة رؤوس األموال ،والدخل ،والتحويالت
الجارية ،وصافي التغير في االحتياطات الدولية الرسمية) ،مع مالحظة أن هذه األرقام ال تأخذ في االعتبار حجم
التدفقات المالية غير المسجلة والتي تنسب أو تصنف في أغلبها كتدفقات غير مشروعة وتعد بمثابة تسريب
للموارد المحلية التي يمكن تعبئتها حسبما تقضي به خطة عمل أديس أبابا.
الشكل  -1صافي التدفقات المالية إلى البلدان النامية ،بما فيها
المنطقة العربية للفترة 7012-7002
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المصدر.www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf :
مالحظة :يعر ف صندوق النقد الدولي االستثمار المباشر بأنه فئة االستثمار الدولي التي تعكس هدف كيان مقيم في اقتصاد واحد في الحصول
على مصلحة دائمة في مشروع مقيم في بلد آخر.
( )2

.http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1782

( )3

.www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/2017wesp_full_en.pdf
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يعد اإلقراض المصرفي الدولي أكبر أشكال التدفقات الرأسمالية عبر الحدود .وباحتساب هذا الصافي،
-2
بلغت تدفقات رأس المال الخارجة من البلدان النامية نحو  465مليار دوالر في عام  .7105ويشير تقرير وضع
االقتصاد العالمي وآفاقه لعام  7102إلى "تعرض اإلقراض الطويل األجل المقدم للبلدان النامية إلى ركود منذ
األزمة المالية في عام  ،7112األمر الذي يدل على أن نمو االئتمان المصرفي إنما ّ
غذته القروض القصيرة
األجل"( .)4ويحمل هذا التراجع والتذبذب في التدفقات المالية الواردة إلى البلدان النامية ،والتي يدفعهما في المقام
األول التحول إلى اإلقراض القصير األجل وركود االئتمان الطويلة األجل ،تبعات شديدة على تطبيق خطة 7101
على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
جيم -الشمول المالي
تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  95في المائة في المتوسط من إجمالي المشاريع الخاصة في العالم،
-9
وهي توفر ما يقرب من  61في المائة من الوظائف ،كما تسهم بنحو  06في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في
البلدان المنخفضة الدخل و 50في المائة في البلدان المرتفعة الدخل( .)5ويظل النفاذ إلى االئتمان المصرفي
والخدمات المالية عائقا ا أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .وبحلول عام  ،7101قدر إجمالي
االحتياجات االئتمانية التي لم يجر تلبيتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الرسمية في البلدان النامية بنحو
 251-211مليار دوالر ،وللمشاريع المتناهية الصغر بما يتراوح بين  7.0و 7.5تريليون دوالر( .)6وفي عام
 ،7106أفادت فرقة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بتمويل التنمية بأن االحتياجات االئتمانية التي لم يجر
تلبيتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت  7.6تريليون دوالر في البلدان النامية ،و 041-001مليار دوالر في
حالة المنطقة العربية(.)7
 -01ويشكل النفاذ إلى االئتمان المصرفي والتمويل عائقا ا كبيراا أمام تنمية القطاع الخاص ،وهو أمر يرتبط
بضعف الشمول المالي .ومن هذا المنطلق ،جدد المجتمع الدولي التزامه بتعزيز الشمول المالي في خطة عمل أديس
أبابا ،وهو هدف يتناغم مع الغايات  0.4و 7.0و.5أ المتصلة بأهداف التنمية المستدامة والتي تؤكد على وجوب تحقيق
المساواة في الحصول على الخدمات المالية المصرفية واالنتفاع منها ،وال سيما بالنسبة إلى النساء .وعالوة على
ذلك ،تدعو الغاية  01المندرجة تحت الهدف  2من أهداف التنمية المستدامة إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية من أجل
تمكينها من تحسين فرص النفاذ الى الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،وتوسيع نطاقها.
دال -التحويالت المالية ومتطلبات استدامة االستثمار الخاص
 -00أكدت خطة عمل أديس أبابا على أهمية تسهيل تدفق التحويالت المالية الدولية ،ال سيما بعدما ظل مقدار
المال الذي يحوله المهاجرون يزيد باطراد على مدى العقد الماضي ،فبلغ إجمالي هذه التحويالت نحو  550.5مليار
دوالر في عام  .7105وتعتبر التحويالت المالية وسيلة تقليدية للتمويل وتع ّد أكثر استقراراا من التدفقات األخرى
لرؤوس األموال الخاصة عبر الحدود .وبلغ المتوسط العالمي لكلفة تحويل أموال المهاجرين  2.0في المائة بحلول
( )4

المصدر السابق.

()5

_http://www.edinburgh-group.org/media/2776/edinburgh_group_research_-_growing_the_global_economy
through_smes.pdf.

( )6

.http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Economic -Development/Two_trillion_and_counting.pdf

( )7

.http://mckinseyonsociety.com/two-trillion-and-counting/
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نهاية عام  ،)8(7105وبذلك ظل أعلى بكثير من المستوى الذي حددته الغاية  01جيم من أهداف التنمية المستدامة
(خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  0في المائة ،وإلغاء قنوات التحويالت المالية التي تربو
تكاليفها على  5في المائة ،بحلول عام  .)7101إن خفض تكاليف التحويالت المالية بنسبة  5نقاط مئوية على صعيد
العالم ،على النحو المنصوص عليه في خطة عمل أديس أبابا ،من شأنه أن يوفر  06مليار دوالر في السنة كتمويل
إضافي للتنمية ،وهو ما يضاهي  07في المائة من المساعدة اإلنمائية الرسمية في عام .)9(7105

ثانيا ا -االتجاهات اإلقليمية في األعمال التجارية والتمويلية
الخاصة المحلية والدولية
ألف -مناخ االستثمار في المنطقة العربية
 -07يحدد مؤشر التنافسية العالمية طبيعة السياسات والمؤسسات والعوامل األخرى الالزمة لرسم مسارات
مستدامة للتنمية االجتماعية واالقتصادية .ومع أن تصنيف مرتبات البلدان ال يعكس بالضرورة الخصوصيات
اإلقليمية والقطرية ،يظل المؤشر مفيداا في تتبع التقدم في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للتنمية المستدامة .ويظهر
مؤشر التنافسية العالمية لعام  7106عدة أوجه قصور في المنطقة العربية ،وال سيما في أربعة مجاالت :كفاءة
سوق العمل ،وتطور العمل التجاري ،واالبتكار والتعليم العالي ،والتدريب المهني.
 -00وأحرزت البلدان األعضاء في مجلس التعاون الخليجي درجات أعلى من البلدان العربية في شمال أفريقيا
في أغلب مجاالت التنافسية ،باستثناء العنصر الخاص بحجم السوق .ويظهر المؤشر نفسه أن بلدان المشرق
العريب ال يزال يعيقها ضعف البيئة االقتصادية الكلية ،ومناخ االستثمار ،والبنية التحتية .ويبين الشكل  2تطور
ممارسات األعمال التجارية وصلتها بمؤشر التنافسية في المنطقة العربية.
الشكل  -7مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة األعمال التجارية في المنطقة العربية
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المصدر :اإلسكوا استناداا إلى بيانات من البنك الدولي والمنتدى االقتصادي العالمي.

من عام

()8
.7102
( )9

بلغ متوسط الكلفة العالمية للتحويالت المالية ما نسبته  2.4في المائة بنهاية عام  ،7106و 2.07في المائة بنهاية الربع الثاني
.http://remittanceprices.worldbank.org/en
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باء -تدفقات رؤوس األموال عبر الحدود في المنطقة العربية
 -04تسلم خطة عمل أديس أبابا بأن االستثمار األجنبي المباشر يعد محركا ا لإلنتاجية والنمو االقتصادي الشامل
وإيجاد فرص العمل الالئق .وفي هذا اإلطار ،تشدد خطة العمل على أهمية إدارة التقلبات المرتبطة بانتقال االستثمار
األجنبي المباشر خارج الحدود ،وعلى الحاجة إلى تعزيز التدفقات االستثمارية الجيدة الطويلة األجل .ومع ذلك،
تظل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى المنطقة العربية شديدة التقلب وال تظهر توسعا ا في القدرات اإلنتاجية.
 -05وثمة حاجة إلى مواءمة أنماط االستثمار األجنبي المباشر مع التطلعات المرجوة في أهداف التنمية
المستدامة .ففي عام  ،7105تلقت المنطقة  75.12مليار دوالر في صورة استثمارات أجنبية مباشرة ،أي أقل من
أعلى مستوى لها والذي بلغ  22مليار دوالر في عام  .7112وقد حدث هذا الهبوط في تدفقات االستثمار األجنبي
المباشر في وقت كانت البلدان العربية تحتفظ بنحو  251اتفاقا ا ثنائيا ا ودوليا ا لالستثمار .وفي الفترة بين عامي 7115
و ،7105صارت االقتصادات العربية الغنية بالنفط تمثل  65في المائة من مجموع االستثمار األجنبي المباشر إلى
المنطقة العربية .ولكن المنطقة شهدت خروج استثمارات تقدر بنحو  04.5مليار دوالر بنهاية عام  ،7105وبذلك
أصبح األثر الصافي لتدفق االستثمار األجنبي المباشر يبلغ  9.4مليار دوالر ،وهذا سابع هبوط سنوي له منذ عام
( 7112الشكل .)10()3
الشكل  -3حركة االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة العربية
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المصدر :حسابات اإلسكوا استناداا إلى بيانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 -06حين تأخذ هذه األرقام في االعتبار جسامة األرباح على االستثمار األجنبي المباشر العائدة التي يتم
تحويلها خارج المنطقة إلى موطن األصل (والتي يحصل عليها المستثمرون األجانب باستخدام اإليرادات األولية
المتأتية من االستثمارات المباشرة) ،فإن الوضع يزداد تعقيداا وبمثل تحديا ا أمام السرديات المعاصرة التي تفيد بأن
(.http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1555 )10
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االستثمار األجنبي المباشر في حالة المنطقة العربية يشكل قناة مستدامة للتمويل .بحسب إحصاءات صندوق النقد
الدولي ،فإن األرباح على االستثمار األجنبي المباشر العائدة إلى موطن األصل أو المعاد استثمارها في أماكن
غير المنطقة العربية قد بلغ متوسطها  09.9مليار دوالر بين عامي  7100و( 7105الشكل  .)11()4وشكلت
االقتصادات العربية الغنية بالنفط نسبة  69في المائة من مجموع األرباح العائدة إلى الوطن األصل لمواطنين
أجانب خارج المنطقة بين عامي  7115و .7105وبلغت األرباح على االستثمار األجنبي المباشر العائدة إلى موطن
األصل  76مليار دوالر في عام  ،7105أو  014في المائة من قيمة تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التي حصلت
عليها المنطقة ،والتي تمثل العائدات على االستثمارات والفائدة والدخل على حقوق الملكية وأسهم الصندوق.
الشكل  -4تدفق أرباح االستثمار األجنبي المباشر خارج المنطقة العربية
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المصدر :اإلسكوا استناداا إلى بيانات من صندوق النقد الدولي.

 -02تحول صافي تدفقات رأس المال عبر الحدود من المنطقة العربية إلى السلبي بين عامي  7100و.7105
وخالل هذه الفترة ،وردت إلى المنطقة تدفقات من االستثمار األجنبي المباشر ،واالستثمار في المحافظ ،وغيرها
من التدفقات الرسمية بلغت قيمتها  700.7مليار دوالر .وشهدت المنطقة في الوقت ذاته تدفقات من االستثمار
األجنبي المباشر واألرباح العائدة إلى وطنها األصلي بلغت قيمتها  046مليار دوالر .وتظل االستثمارات العربية
البينية متواضعة بالمقارنة بإجمالي محفظة استثمارات البلدان العربية في صناديق الثروة السيادية العربية التي
تقدر بنحو  75451مليار دوالر (ما يمثل  41في المائة من الثروة العالمية).
جيم -الشمول المالي في المنطقة العربية
 -02تساهم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي العربي بنسب
تضاهي نظيراتها على مستوى العالم ،بل وفي حالة المنطقة العربية فإن إسهاماتها قد تكون أعلى نتيجة عدم توافر
بيانات تتيح قياس نشاط المشاريع غير المسجلة في القطاع الرسمي .ولذلك فمن المرجح أن إمكانات توفير فرص
العمل التي تقدمها هذه المشاريع أكبر مما أحصي في السجالت الرسمية نتيجة نشاط هذه المشاريع في االقتصاد
( )11البيانات من الرابط التالي .http://data.imf.org/regular.aspx?key=60979251 :وال تتوفر بيانات البلدان التالية :قطر،
وموريتانيا ،والصومال ،واإلمارات العربية المتحدة .وكذلك البلدان التالية ال تتوفر فيها بيانات لبعض السنوات :الجزائر ( ،)7114والبحرين
( ،)7105وجزر القمر ( ،)7105-7100والكويت ( ،)7112-7114وليبيا ( ،)7105-7104وسوريا ( ،)7105-7100واليمن (.)7114
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غير الرسمي .وبحسب البنك الدولي ،فإن معظم المشاريع الخاصة (ما يتراوح بين  26و 92في المائة منها) في
المنطقة العربية تعد مشاريع متناهية الصغر إذا تم تطويرها سيكون لها أثر إيجابي على التنمية .ولكن حجم هذا
الترابط يظل محكوما ا بالحصة الكبيرة التي تشغلها األعمال المتناهية الصغر غير الرسمية المستثناة (الشكل .)5
الشكل  -5المنافسة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نظيراتها في االقتصاد غير الرسمي
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 -09طرحت مقترحات عديدة على مدار السنوات تدعو إلى نقل وانخراط أنشطة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة في االقتصاد الرسمي ،وتشمل هذه المقترحات :تبسيط إجراءات القيد والتسجيل وتبسيط المدونات
واألنظمة الضريبية ،وتوفير الحوافز الضريبية .وثمة بعد آخر يستحق االعتداد به ،وهو أن األعمال الصغيرة
والمتوسطة المنخرطة في أنشطة التجارة الخارجية أكثر إنتاجية من المشاريع التي ال تعمل في المجال التجاري.
وتظل العوائق التجارية وغيرها من العوائق غير المتعلقة بالتعريفة الجمركية تحد من انخراط تلك المشاريع في
التجارة الدولية ،ومن قدرتها على االندماج في سالسل القيمة العالمية واالستفادة من التفوق التكنولوجي الذي
تتميز به الشركات الدولية الكبرى.
 -71وكثيراا ما يشار إلى ضعف التغطية ومحدودية نطاق المعلومات االئتمانية المتوفرة عن هذه المشاريع
للبنوك وعدم كفاية الضمانات التي تقدمها كأسباب لعزوف المصارف عن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجة ذلك ،ال يزال النفاذ إلى االئتمان المصرفي يشكل عائقا ا أمام توسيع قاعدة االستثمار الخاص وتعزيز دور
هذه المشاريع .وفي الحقيقة ،فإن النفاذ إلى التمويل ال يمثل العائق الرئيسي الذي يحد من أنشطة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،بل يرتبط ذلك بمزيج من ثالثة عوائق أخرى (مناخ االستثمار ،وبيئة األعمال التجارية ،والحواجز
التجارية) والتي يمكن معالجتها من خالل إجراءات متضافرة على الصعيدين الوطني واإلقليمي على النحو المبين
في الرؤية  7101التي اعتمدتها اإلسكوا للتكامل اإلقليمي من خالل إنشاء "فضاء لألمن االقتصادي العربي
والمواطنة المشتركة"( ،)12بما تشمله من أربعة تدخالت مقترحة لتعزيز أنشطة ودور المشاريع العربية الصغيرة
والمتوسطة (الشكل .)6
()12

www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/arab -development-outlook-vision-2030english.pdf.
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الشكل  -2رؤية  7030للمنطقة العربية :التكامل اإلقليمي طبقا ا لفضاء األمن االقتصادي العربي والتدخالت
المقترحة لمواجهة التحديات التي تعترض نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر :اإلسكوا استناداا إلى بيانات من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.

 -70تتسم البنية الرأسمالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية بالعزوف عن االعتماد على
المديونية ،مع أنه قد تبين أن االعتماد على الديون لتمويل أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسهم في زيادة
فرص العمل بشكل كبير .ويالحظ على سبيل المثال أن بلدانا ا عربية عدة زادت دعمها للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،بما فيها التوجيهات التي أصدرها مؤخراا البنك المركزي المصري والتي تلزم المصارف المحلية
بتخصيص  71في المائة من مَحافظ قروضها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وعلى الصعيد اإلقليمي،
أعلنت القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية في عام  7119إنشاء صندوق خاص بقيمة ملياري دوالر
لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة العربية.
 -77وتشير تقديرات اإلسكوا إلى أن زيادة االئتمان المصرفي المتاح لهذه المشاريع بنسبة  0في المائة يمكن
أن تزيد من فرص العمل بنسبة  0.10في المائة .وبالتالي ،فإن إيجاد ما بين  61و 25مليون فرصة عمل بحلول
عام ( 7101أي تحقيق العمالة الكاملة أو لضمان االستقرار االجتماعي والسياسي) ،أو لضمان االستقرار
االجتماعي والسياسي ،يتطلب من المنطقة توفير ائتمان مصرفي إضافي لتمويل أنشطة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة تتراوح قيمته بين  791و 067.5مليار دوالر (باألسعار الثابتة لعام  .)7100وتتماثل هذه األرقام مع
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تقديرات مؤسسة التمويل الدولية التي اشارت إلى أن االحتياجات االئتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في
المنطقة تتراوح بين  011و 061مليار دوالر(.)13
 -70ويهدف مفهوم التمويل الشامل إلى تعزيز النفاذ إلى الخدمات المالية وإتاحتها لكل من األفراد والمشاريع
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .ويشكل النفاذ إلى الخدمات المالية في حالة البلدان النامية ضرورة لتعزيز
القطاعات المالية وحشد الموارد المحلية بما يمكنها من اإلسهام بفاعلية في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية.
وفي حالة المنطقة العربية ،ال يمتلك  21في المائة من البالغين في المتوسط حسابا ا مصرفياا .وترتفع هذه النسبة
إلى أكثر من  25في المائة في البلدان النامية في المنطقة ،ما يشكل أكبر مساحة من االستبعاد من الخدمات المالية
الرسمية في العالم ..وعلى نحو مماثل ،فالنفاذ إلى االئتمان المصرفي الرسمي أقل من نصف المتوسط العالمي(.)14
 -74وبحسب المسح الذي أجراه صندوق النقد الدولي بالشراكة مع صندوق النقد العربي ،فإن  09في المائة
من المصارف العربية التي شملها المسح ،والبالغ عددها  706مصرفاا ،شهدت تراجعا ا كبيراا في حجم ونطاق
عالقاتها المصرفية المراسلة بين عامي  7107و .7105وعالوة على ذلك ،فإن عدد الحسابات التي أغلقت يتزايد،
حيث أبلغ  60في المائة من المصارف العربية عن إغالق حسابات مصارف مراسلة بالمقارنة مع  00في المائة
عام  .7107ويعزى إنهاء عالقات المصارف األجنبية مع المصارف المراسلة في المنطقة إلى العزوف عن
المخاطرة وتغير المتطلبات القانونية والتنظيمية (بسبب غسيل األموال) وافتقاد بعض الخدمات التي توفرها
المصارف المراسلة في المنطقة العربية إلى الربحية.
 -75وظلت المنطقة العربية ،بسبب ثروات بلدان مجلس التعاون الخليجي في الخارج ،مقرضا ا صافيا ا
للمصارف الدولية الرئيسية ،وإن ضاق هامش ذلك في عام ( 7105الشكل .)15()2
 -76ويظل مجموع مديونية المؤسسات الدولية المالية وغير المالية الدولية تجاه العمالء العرب أكبر من
مجموع مطالبات هذه المؤسسات للمواطنين العرب .ووصل الفرق بين المطالبات وااللتزامات إلى ذروته في
عام  7100حيث شارف على  051مليار دوالر .وخالل الفترة  7105-7111تجاوز مجموع االلتزامات من
المصارف المبلغة للعمالء العرب مطالبهم ،وبحلول عام  7105قدر صافي مطالبات المصارف والمؤسسات غير
المالية األجنبية بنحو  722.2مليار دوالر ،ما يمثل تكلفة فرصة بديلة الستثمار هذه األصول في المنطقة.

(International Finance Corporation (2013). http://data.worldbank.org/data-catalog/b4d6-42j9. Closing the )13
Credit Gap for Formal and Informal Micro, Small, and Medium Enterprises https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
4d6e6400416896c09494b79e78015671/Closing+the+Credit+Gap+ Report-FinalLatest.pdf?MOD=AJPERES.

(.http://pubdocs.worldbank.org/en/948081461702869195/N6 -ME.pdf )14
( )15مجموع االلتزامات للمقيمين في المنطقة العربية هي االلتزامات المبلغ عنها من المصارف في البلدان التي يتم التبليغ
فيها ألجل اإلحصاءات المصرفية الموقعية .ومجموع مطالبات المقيمين في المنطقة العربية هي المطالبات التي تبلغ عنها المصارف
في البلدان التي يتم التبليغ فيها ألجل اإلحصاءات المصرفية الموقعية .وهذه االلتزامات والمطالبات تمثل غالبا ا الودائع والقروض من
مقيمين في البلدان العربية .والحاصل أن المطالبات المصرفية هي نقود اقترضتها المنطقة العربية ،والمطالبات هي نقود أقرضت.
وتمثل البيانات مجموع المطالبات وااللتزامات للربع الرابع من كل سنة للبيانات التي بلغت عنها المصارف لجميع األدوات.
.http://stats.bis.org/bis-stats-tool/org.bis.stats.ui.StatsApplication/StatsApplication.html
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الشكل  -2مطالبات والتزامات المصارف األجنبية تجاه العمالء العرب
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.http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm

دال -التحويالت المالية ومواءمة استثمارات القطاع الخاص مع متطلبات االستدامة
 -72تسلم خطة عمل أديس أبابا بالمساهمات اإليجابية للتحويالت المالية من المهاجرين في تمويل النمو الشامل
والتنمية المستدامة .وكذلك ألمح الهدف  02من أهداف التنمية المستدامة إلى االلتزام بحشد التحويالت كمورد
دولي خاص لتمويل التنمية .ويقدر إجمالي السكان المهاجرين العرب بأكثر من  74مليون نسمة) ،(16وقد اكتسبت
تحويالت المهاجرين داخل المنطقة أهمية متزايدة على مدى العقد األخير .فتزايدت التحويالت المالية من
المهاجرين العرب بنحو  4.0مرات ،من  00.42مليار دوالر في عام  7111إلى  49.00مليار دوالر في عام ،7105
ما يمثل  9في المائة من مجموع التحويالت المرسلة إلى البلدان النامية.
 -72وشهدت حصة التحويالت العربية المتداولة داخل المنطقة تزايداا ثابتا ا منذ بداية التغير السياسي في المنطقة
عام  ،7100وبلغت في المتوسط  77.7مليار دوالر في السنة بين عامي  7100و .7105ومن حيثية مطلقة ،ظلت
تدفقات التحويالت داخل المنطقة أكبر من صافي التدفقات الداخلة إلى المنطقة من االستثمار األجنبي المباشر
والمساعدة اإلنمائية الرسمية من خارج المنطقة.
 -79وأجرت اإلسكوا في السنتين األخيرتين عدة دراسات داخلية لتوفير أساس مفاهيمي لفهم كيفية تأثير
التحويالت المالية على تمويل التنمية .وقد نظرت الدراسات في العالقة بين التحويالت والتنمية ،ودور مختلف
الجهات المعنية في تحسين التدفقات الداخلة من التحويالت للتنمية الوطنية .وقد ظهرت هذه النتائج الرئيسية
الثالث التالية بالعالقة مع االستفادة من التحويالت ألجل التنمية االقتصادية :باستثناء القليل من البلدان ،يسود
غياب االستراتيجيات والسياسات الوطنية لتوجيه التحويالت المالية نحو التنمية؛ وباإلجمال ،يوجد ضعف نسبي
في البنية التحتية المالية والمؤسساتية الداعمة للتحويالت المالية ،ويفاقمه ضعف اختراق النظام المصرفي للمناطق
النائية؛ كما يوجد شح في البيانات والمعلومات الكافية والمتسقة بشأن التحويالت المالية لتقديم توصيات سياساتية
مصممة خصيصا ا لتسخير التحويالت للتنمية ،وال سيما بشأن سمات المحولين ،والقنوات التي يستخدمونها لتحويل
المال ،واستخدام المال المحول من قبل المستفيدين (االستهالك مقابل االستثمار).
----( )16بحسب منظمة العمل العالمية ،فثمة  707مليون مهاجر في العالم 051 ،مليونا ا من هؤالء عاملون (بما في ذلك  00.5مليون عامل
محلي مهاجر) .تمثل المنطقة العربية  00.2في المائة من مجموع المهاجرين العاملين ،وتستضيف  51.2في المائة من مجموع الذكور من العمال
المحليين المهاجرين في العالم.http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_436343/lang--en/index.htm .

