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إماكنيات النمو الضخمة الندونيسيا مهددة بعدم االستقرار
ً
وفقا لمجموعة QNB
وضعف االستثمار في المدى القصير ،
تملك إندونيسيا إماكنيات هائلة للنمو في

في الحساب الجار ي وتواصل هر وب

المدى الطويل ،حيث يتزايد عدد ساكنها

األموال من االقتصاديات الناشئة أن

الكبير بسرعة عالية وبتركيبة مالئمة مع

يبودا إلى زعزعة استبرار االقتصاد .أما في

تصاعد في الثراء .كما أن إلندونيسيا ثر وة

المدى المتوسط ،فإن ضعف اإلنفا

ضخمة من الموارد الطبيعية باإلضافة

على البنية التحتية يهدد بحبس النمر

إلى وجود قطاع خاص شديد الحيوية

االقتصادي اإلندونيسي وراء قضبان

يمثل الرافعة آلفا

النبص الشديد على الطلب.

النمو المستببلي لهاا

البلد .وقد تبدمت إندونيسيا سلفاً إلى

تعتمد إماكنيات النمو في إندونيسيا في

المركز السادس عشر على مستوى العالم

المدى الطويل بصفة أساسية على

من حيث حجم االقتصاد بناتج محلي

العنصر الساكني حيث أنها الدولة الرابعة

إجمالي بلغ  878مليار دوالر أمر يكي في

في العالم من حيث الكثافة الساكنية

عام  ،1021كما اكنت الدولة الثالثة األسر ع

( 122مليون نسمة) .فعدد ساكنها الاي

نمواً بين دول مجموعة العشر ين خالل

يشلك الشباب غالبيته ينمو بسرعة كبيرة،

األعوام  .1021 -1008وبهاه المعطيات

مع تسار ع الز يادة بصفة خاصة في

االقتصادية البوية ،فإن إندونيسيا مرشحة

حجم الطببة الوسطى التي تشلك قاعدة

للنمو بمعدل سنوي عالي جداً  .إال أن

لالستهالك .كما أن الناتج المحلي

هناك ،وفباً لمجموعة  ،QNBثمة مخاطر

اإلجمالي للفرد قد ارتفع بأكثر من

على مستببل النمو االقتصادي لهاا البلد

الضعف خالل  21سنة إلى  2,777دوالر

بما يجعله أقل من الممكن عند مستوى

أمر يكي في عام  1021على أساس

يتراوح بين  %5إلى  .%6ففي المدى

تعادل البوة الشرائية .إن حجم النمو

البصير ،بإماكن العجز اآلخا في االتساع

المتاح لهاا البلد ماهل حباً  :اكن هناك
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 55مليون مشترك جديد في خدمة

من الناتج المحلي اإلجمالي في الر بع

الحامل الجوال خالل سنة  1021فبط.

الثاني من عام  ،1025وأدى انخفاض

إضافة لالك ،سيكون هناك  70مليون فرد

أسعار السلع وتراجع صادرات الموارد

جديد من مستهلكي الطببة الوسطى

الطبيعية إلى خفض عائد الصادرات .وفي

بحدود عام  ،1050وذلك وفباً لتبر ير صدر

نفس الوقت ،تواصل الطلب المحلي

مؤخراً من الشركة االستشار ية ماكينزي.

ببوة دافعاً فاتورة الواردات ألعلى .كما

كما تتمتع إندونيسيا بثر وة هائلة من

اهتزت ثبة المستثمر ين أكثر بإعالن بنك

الدول

االحتياطي األمر يكي في  28مايو 1025

المصدرة للفحم في العالم ،واكنت سابباً

عن نواياه الهادفة لخفض برنامج شراء

أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي

األصول (المعر وف باسم "التخفيف

المسال (قبل أن تز يحها دولة قطر

الكمي") .وقد أدى ذلك النسحاب ر ؤوس

ولها

الناشئة بما فيها

الموارد

وتحتل

الطبيعية:

المركز

فهي

األول

أكبر

محلها)،

األموال من األسوا

مساحات شاسعة من األراضي الز راعية

إندونيسيا ،مع مشلكات السيولة بالدوالر

الخصبة التي تنتج محاصيل ذات قيمة

األمر يكي .وقد أدى تزاوج عاملي العجز

عالية ،مثل أشجار ز يت النخيل والمطاط،

المتسع في الحساب الجار ي وهر وب

كما تملك قطاعاً تعدينياً ضخماً ينتج

حاد في قيمة الر وبية
األموال إلى تآلك
ّ
و إلى تصحيح في سو المال إلى نسبة

والاهب وغيرهما من الكثير من المواد

 %15,7من الار وة التي وصلت إليه خالل

األساسية .وبهاه األسس االقتصادية

الفترة من مايو إلى نهاية أغسطس

البوية ،يمكن إلندونيسيا أن تحبق نمواً

 .1025ونتيجة لالك ،تراجع النمو في

قر يباً من النسب العالية التي حببتها

االستثمار باألسعار الثابتة من  %7,8في

الصين خالل السنوات األخيرة.

 1021إلى  %2,7في عام ( 1025على

العديد

من

المعادن

مثل

الصفيح

أساس سنوي).

بالرغم من هاه البدرات الاكمنة البوية،
فبد دخل االقتصاد اإلندونيسي مؤخراً

ووفباً لتبديرات مجموعة  ،QNBفإن

في منطبة وعرة .حيث اتسع العجز في

ضعف نمو االستثمار وتراجع الصادرات

الحساب الجار ي ليصل إلى نسبة %2,2

سيبودان إلى انخفاض في النمو العام
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للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

يز يد عن نسبة  %7من الناتج المحلي

من  %6,1في عام  1021إلى  %5,5في

اإلجمالي قبل األزمة المالية لألسوا

عام  ،1025ثم إلى  %5,2في عام .1022

اآلسيوية ( )2778-2777إلى حوالي %1

وتظل مخاطر المدى البصير قائمة بأن

في عام  ،1000ثم ظلت النسبة تتراوح

ينخفض النمو ألبعد من ذلك في حال

بين  %5و %2من ذلك الحين .ووفباً

لم يتحبق تعافي االقتصاد العالمي على

ألرقام البنك الدولي ،فإن هاه النسبة

النحو المنشود أو في حال حدوث

أقل بكثير من متوسط مستويات االستثمار

انعاكسات خطيرة من خفض برنامج

في البنية التحتية التي تز يد عن  %7من

"التخفيف الكمي" األمر يكي .كما أن

الناتج

للدول

تباطؤ النمو العالمي وضعف الطلب

المجاورة :الصين وتايالند وفيتنام.

الخارجي قد يؤديان إلى تراجع في أسعار

المحلي

اإلجمالي

االستثمار في البنية التحتية في

السلع ثم اتساع أكبر في عجز الحساب

إندونيسيا

الجار ي إلندونيسيا .و إذا تم فعلياً تنفيا

(كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي)

الكمي" (يتوقع
خفض برنامج "التخفيف
ّ
حالياً أن يبدأ في مارس  ،)1022فإن

10
8

*

بإماكن ذلك أن يعيد اشتعال هر وب

6

األموال من االقتصاديات الناشئة ،ومن

4

ثم زعزعة االقتصاد اإلندونيسي .ومن

2
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المرجح أن تبود هاه العوامل لمز يد من

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

تآلك ثبة المستثمر ين و إلى مز يد من

المصدر :البنك الدولي ،متوسط المنطبة يتكون من الصين
وتايالند وفيتنام

تراجع النمو خالل العامين  1025و.1022

نتيجة

إال أن مخاطر المدى المتوسط على النمو

اإلندونيسية في وضع سيء ،األمر الاي

هي التي تثير مخاوف أكبر مما سبق

يعرقل نمو االقتصاد .فالبالد تعاني من

ذكره .فإندونيسيا تعاني من انخفاض
االستثمار

في

البنية

التحتية

لالك،

فإن

البنية

التحتية

ضائبة حادة في الحركة المر ور ية ،ومن

(أنظر

تأخير العمل ونبص الكفاءة في أداء

الجدول) ،والاي تراجع بحدة من ما

الموانئ ،وازدحام شديد في المطارات،
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ونبص في السكك الحديدية ،وقصور في

من المرجح أن الحالة السيئة للبنية

الطاقة والمياه ،وبطئ شديد في شباكت

التحتية في إندونيسيا قد تركت أثرها

نبل المعلومات .وهي في وضع أضعف

السلبي سلفاً على النمو .وتبدر الشركة

بالمبارنة مع مثيالتها من حيث البنية

االستشار ية ماكينزي بأن البنية التحتية

التحتية .وتعد تاكليف النبل عالية جداً في

المتهالكة في إندونيسيا تكبح النمو في

إندونيسيا ،واكنت تعادل في المتوسط

الناتج المحلي اإلجمالي بمبدار 2-5

نسبة  %22,0من تلكفة المبيعات في عام

نباط نسبية لك سنة .وهاا الوضع السيئ

 ،1022بالمبارنة مع نسبة  %2,8في

للبنية التحتية هو السبب الرئيسي الاي

اليابان .ويلكف نبل الحاوية الواحدة من
(داخل

تبدر نسبة النمو في
جعل مجموعة ّ QNB

إندونيسيا بأقل من االتجاه العام عند

إندونيسيا) بين  2إلى  5أضعاف نبلها إلى

 %5لألعوام  .1028-1025كما أن هناك

سنغافورة ،التي هي أبعد بكثير .كما أن

مخاطر أكبر بأن يصبح النمو أبطأ من ذلك

األسمنت أغلى بعشرة أضعاف في بابو

في المدى المتوسط

في حال انهيار

(جز يرة إندونيسية) عنها في جاكرتا

البنية التحتية تحت وطأة النمو الساكني

(العاصمة) .والبنية التحتية للطاقة غير

العالي وإعاقة تطور البطاع الخاص.

جاكرتا

إلى

غرب

سومطرة

اكفية ،حيث هناك  25مليون منز ل ال

وبوجه عام ،إن اإلماكنيات الاكمنة للنمو

يصلها اإلمداد الكهر بائي .واستهالك

في إندونيسيا في المدى الطويل يجعلها

الفرد من الكهر باء هو األقل في

واحدة من أسر ع االقتصاديات نمواً في

إندونيسيا من بين سبع من االقتصاديات
الناشئة في شر

العالم .إال أن عدم االستبرار في المدى

آسيا .كما أن معدل

البصير وضعف البنية التحتية يعنيان أن

استخدام شبكة اإلنترنت هو األقل في

إندونيسيا غير قادرة على تحبيق اكمل

إندونيسيا من بين مجموعة الدول

قدراتها الاكمنة .وسيتوقف الكثير على

النظيرة ،باستثناء الهند .ولك هاه العوامل

نتائج االنتخابات البرلمانية والرئاسية في

تضيف المز يد من األعباء على تلكفة

عام  .1022وبعد الفراغ من هاه

مزاولة العمل التجار ي ،وتضعف البدرة

االنتخابات ،فإن قدوم حكومة جديدة

التنافسية ،وتعيق االستثمار  ،وتبلل من

ملتزمة بتطوير البنية التحتية قد تبود في

إماكنيات النمو إلندونيسيا.
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النهاية إلى إطال

اإلندونيسي.

النمر المحبوس من

قفصه ،ونعني بالك البطاع الخاص
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