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تحليل اقتصادي
إندونيسيا بين مطرقة الصين وسندان بنك االحتياطي األمر يكي

لقد قلنا مراراً في السابق بأن االقتصاد العالمي يخضع حالياً

ديسمبر .ونتيجة لذلك ،تراجعت قيمة الر وبية اإلندونيسية

لتأثير عاملين رئيسيين :التباطؤ في االقتصاد الصيني واحتمال

بحوالي  %21مقابل الدوالر األمر يكي منذ مايو  .9102وقد

تشديد السياسة النقدية في الواليات المتحدة .فقد اكنت

أضر هذا األمر بالنمو االقتصادي حيث قلص من القدرة

الصين هي محرك النمو في االقتصاد العالمي خالل

الشرائية للمستهلكين .كما أدت الز يادة في أسعار الفائدة

السنوات األخيرة ،ومن شأن التباطؤ االقتصادي فيها أن يكون

المحلية ،التي اكنت تهدف إلى احتواء مشلكة هر وب األموال،

له تأثير كبير على عدد من شراكئها التجار يين وأسعار السلع

إلى نقص االستثمارات.

األساسية .وفي نفس الوقت ،أدى خر وج بنك االحتياطي

تدفقات ر ؤوس األموال وسعر الصرف

الفيدرالي األمر يكي من عصر السياسة النقدية شديدة
التيسير إلى هر وب ر ؤوس األموال من األسواق الناشئة
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وز يادة التقلبات في أسعار األصول .وتجسد اندونيسيا ،ر بما
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أكثر من أي دولة أخر ى ،قوة ونفوذ هذين العاملين الدوليين.
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غير أن حكومتها قد بدأت في اتخاذ بعض التدابير اإلصالحية
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التي قد تساعدها على التعامل مع هذه البيئة العالمية
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الصعبة.
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ظل معدل النمو في االقتصاد الصيني يسير في اتجاه نز ولي
في السنوات األخيرة ،مما يعكس جزئياً االنتقال من نموذج
النمو الذي يقوده االستثمار إلى نمو يقوده االستهالك ،وهو
ما يمثل جزئياً اعتدال مستويات النمو في الصين بعد سنوات

الدوالر األمر يكي مقابل الر وبية اإلندونيسية
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متوسط شهر ي ،محور أيمن
تدفقات األسهم مليار دوالر أمر يكي ،محور أيسر
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المصادر :بنك إندونيسيا المركزي ،ومعهد التمويل الدولي ،وقسم
االقتصاد في QNB

عديدة من معدالت نمو مرتفعة جداً  .واكن التباطؤ في

قد ال يكون بإماكن إندونيسيا فعل الشيء الكثير للتأثير على

الصين عبئاً على النمو في اندونيسيا بسبب انخفاض الطلب

البيئة الخارجية ،لكن بإماكنها معالجة بعض القضايا الداخلية

من الصين على الصادرات االندونيسية .وبوجه خاص ،اكن

التي قد تساهم في التخفيف من التأثير السلبي للظر وف

ل لتباطؤ في الصين تأثير سلبي على أسعار السلع األساسية،

االقتصادية العالمية عليها حالياً  .وتحديداً  ،فإن قلة

وهي تعد هامة إلندونيسيا بالنظر إلى أن صادراتها الرئيسية

االستثمارات لمدة طويلة أدت إلى حدوث اختناقات حادة

هي السلع مثل الفحم والغاز وز يت النخيل والنفط الخام.

في طر ق اإلمداد و إلى عدم تماشي البنية التحتية مع النمو
الساكني .ويتجلى ذلك في االختناقات المر ور ية الحادة

عالوة على ذلك ،يؤثر التشديد المحتمل للسياسة النقدية في
الواليات المتحدة سلباً على إندونيسيا .فقد عاش البلد
موجات متكر رة من هر وب ر ؤوس األموال منذ منتصف عام
 9102عندما أعلن بنك االحتياطي الفيدرالي عن نيته في

واكتظاظ شبكة النقل والنقص الكبير في تز ويد خدمات
المياه والكهر باء .وأدى ذلك إلى تراجع النمو إلى ما دون
المستوى ،وارتفاع التضخم ،وارتفاع أسعار الفائدة ،وفقدان
التنافسية الذي أدى بدوره إلى استمرار عجز الحساب الجار ي.

تخفيض برنامج التيسير الكمي .كما أنه ال زال معرضاً لمز يد
من موجات هر وب ر ؤوس األموال على ضوء الز يادة

لكن انتخاب الرئيس الجديد جوكو (جوكوي ويدودو) في

المرتقبة ألسعار الفائدة في الواليات المتحدة خالل شهر

أكتوبر  9102رفع اآلمال بشأن تصحيح األوضاع وإنعاش
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االستثمار في البنية التحتية .واتخذت الحكومة أر بعة تدابير

يمكن لتنفيذ هذه التدابير أن ُيخفف من وطأة التأثيرات

أوال ،قامت الحكومة بز يادة
لز يادة اإلنفاق على االستثمار.
ً

الخارجية المعاكسة التي تواجه إندونيسيا ،وقد يجعل البالد

مخصصات اإلنفاق االستثمار ي في الموازنة الحكومية بأكثر

مستقبال .ويمكن لتقليل
أيضاً أقل عرضة للصدمات العالمية
ً

من  7مليار دوالر أمر يكي في عام  9102وبنسبة  %8إضافية

اختناقات اإلمداد أن يقلل التلكفة المحلية ،مما يؤدي إلى

في مشر و ع موازنة  .9102ثانياً  ،بدأت الحكومة في الصرف

ز يادة تنافسية المنتجات اإلندونيسية .ومن المفترض أن

الفعلي من هذه المخصصات االستثمار ية بعد البداية

يؤدي ذلك إلى تقليص عجز الحساب الجار ي في إندونيسيا

البطيئة التي شهدها مطلع العام الحالي .ثالثاً  ،تبنت الحكومة

وجعل البالد أقل عرضة لهر وب ر ؤوس األموال .لذلك فإننا

إصالحات تشر يعية لتسهيل االستثمار في البنية التحتية،

نتوقع تسار ع نمو الناتج المحلي اإلجمالي من  %2.2في

خاصة فيما يتعلق باستحواذ األراضي الذي تسبب في تأخير

عام  9102إلى  %2.1في  9102و إلى  %2.2في ،9107

المشار يع في السابق .رابعاً  ،اتخذت الحكومة خطوات

شر يطة أن يتم تنفيذ هذه اإلصالحات.

لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشار يع البنية التحتية
من خالل تحسين شر وط الشراكة بين القطاعين العام
والخاص في مجال البنية التحتية.
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