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يتناول املسح لهذا العام آثار األزمة املالية التي بدأ يشهدها العالم في عام 2008 على األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.  وتفاوتت حّدة هذه اآلثار بني 

البلدان األعضاء في اإلسكوا كما بني سائر االقتصادات الناشئة.  وكان الضعف في سياسات االقتصاد الكلي، 

وعدم الثبات في عالقات الترابط التجاري واملالي بني بلدان املنطقة، وشدة االعتماد على املوارد اخلارجية لتمويل 

اجلهود  فقّوضت  االقتصادات احمللية،  إلى  العاملية  املالية  األزمة  آثار  التي تسربت عبرها  القنوات  التنمية من 

الدولية واإلقليمية لتعزيز التكامل في االقتصاد العاملي. ويتضمن هذا املسح أرقامًا وحتليالت تدّل على أن بلدان 

مجلس التعاون اخلليجي كانت أكثر عرضًة آلثار األزمة من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا.  ومع أن عددًا 

من البلدان املتقدمة ومن البلدان ذات األسواق الناشئة الكبرى بدأت تبدي بعض مؤشرات االنتعاش، ُيعتقد أن 

اآلثار الفعلية لهذه األزمة املالية على البلدان األعضاء في اإلسكوا لم تتضح على حقيقتها بعد.  ومن احملتمل 

أن يبقى مفعول هذه اآلثار على املنطقة لوقت في املستقبل، فيطال فرص العمل وجهود مكافحة الفقر، ويضعف 

قطاعات الصحة والتعليم، ويؤخر مسيرة النمو واملساواة بني اجلنسني.  ويعاني قطاع الصناعة في البلدان األعضاء 

في اإلسكوا حاليًا من أمناط جتارية ال تخدم الصناعة ومن تسرب الدخل إلى اخلارج، إال أن حركة التصنيع ميكن أن 

تساهم في حتقيق النمو الشامل وزيادة األجور، فتستفيد بلدان املنطقة من مواردها وتلبي حاجات األسواق احمللية 

وُتبقي اقتصاداتها في مأمن عن أي تقلبات أو أزمات قد تشهدها السوق العاملية في املستقبل.
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مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

ل تنطوي الت�ضميات امل�ضتخدمة يف هذا امل�ضح، ول طريقة عر�ض املادة التي يت�ضمنها، على الإعراب 

عن اأي راأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ضاأن املركز القانوين لأي بلد من البلدان، اأو اأي 

اإقليم اأو اأية مدينة اأو اأية منطقة، اأو اأية �ضلطة من �ضلطات اأي منها، اأو ب�ضاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

ل يعني ذكر اأ�ضماء �رشكات اأو منتجات جتارية اأن الأمم املتحدة تدعمها.

جرى تدقيق املراجع كلما اأمكن.

تتاألف رموز وثائق الأمم املتحدة من حروف واأرقام باللغة الإنكليزية، واملق�ضود بذكر اأي من هذه 

الرموز الإ�ضارة اإىل وثيقة من وثائق الأمم املتحدة.

يق�ضد بالدولر دولر الوليات املتحدة الأمريكية.
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عام  يف  املخاطر  العالية  الأ�ضواق  يف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �ضهدتها  التي  املالية  الأزمة  حتولت 

2008 ب�رشعة فائقة اإىل اأزمة اقت�ضادية مل ي�ضهد العامل بحدتها منذ الك�ضاد الكبري يف عام 1929.  ومل 

تكن اآثار هذه الأزمة لتقف عند هذا احلد لو مل ت�ضارع البلدان املتقدمة اإىل اعتماد جمموعة من�ضقة وغري 

م�ضبوقة من احلوافز املالية والنقدية.  غري اأن ثمن هذه الأزمة بقي �ضاربًا يف الرتفاع.  ومل تقت�رش اآثارها 

اإذ  العامل،  اأنحاء  النا�ضئة يف خمتلف  الأ�ضواق  الأوروبي بل طالت  ال�ضمالية والحتاد  اأمريكا  بلدان  على 

اأ�ضهمت يف هبوط الأ�ضواق املالية، ويف انخفا�ض منو معدلت الناجت املحلي الإجمايل، ويف تدين اأ�ضعار النفط 

وال�ضتثمار  احلافظات  يف  ال�ضتثمار  وتقل�ض  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع  من  ال�ضادرات  تراجع  ويف  واإيراداته، 

املتقدمة  البلدان  اأن  العاملني يف اخلارج.  ومع  ال�ضياحة وحتويلت  املبا�رش، وتناق�ض عائدات  الأجنبي 

وجمموعة من البلدان ذات القت�ضادات النا�ضئة الكبرية تبدي الآن موؤ�رشات انتعا�ض ولو بطيئًا، فاآثار 

الأزمة على بلدان الإ�ضكوا مل تت�ضح معاملها كاملة.  فهذه البلدان مل تتمكن من تعزيز الرابط بني النمو 

وتوليد فر�ض العمل واحلد من الفقر يف فرتة الطفرة النفطية التي �ضهدتها قبل الأزمة، وما حققته من منو 

على �ضعيد الناجت املحلي الإجمايل.  وهذا ال�ضعف يزيد من احتمال تعر�ض خمتلف القطاعات القت�ضادية 

والجتماعية لأ�رشار هذه الأزمة، فل تنجو منها فر�ض العمل، وجهود مكافحة الفقر، واأنظمة التعليم 

والرعاية ال�ضحية، وو�ضع املراأة، واإمكانات النمو.

املايل  ال�ضعيدين  على  الإقليمي  التكامل  علقات  وكذلك  الكلي،  القت�ضاد  �ضيا�ضات  و�ضعف 

عربها  تت�رشب  روافد  جميعها  التنمية،  لتمويل  اخلارجية  املوارد  على  العتماد  و�ضدة  والتجاري، 

هذه  بذلتها  التي  اجلهود  فتقو�ض  الإ�ضكوا،  بلدان  اقت�ضادات  اإىل  العاملية  املالية  الأزمة  م�ضاعفات 

ذلك  اإىل  وي�ضاف  العاملي.   القت�ضاد  يف  والندماج  الإقليمي  التكامل  حتقيق  بهدف  موؤخرا  البلدان 

وانخفا�ض  املالية،  التكاليف  وارتفاع  املتقدمة،  القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  النمو  اإمكانات  �ضعف 

وتعوق  وامليزانية،  اجلاري  احل�ضاب  يف  حاد  عجز  اإىل  توؤدي  عوامل  وجميعها  املال،  راأ�ض  تدفقات 

البلدان.   من  العديد  يف  بها  املعمول  ال�رشف  �ضعر  اأنظمة  ويف  العام  الدين  خدمة  يف  ال�ضتمرار   اإمكانية 

ول تزال بع�ض البلدان تفتقر اإىل اأ�ضواق قوية ل�ضندات اخلزينة، واأنظمة ذات كفاءة للإ�رشاف على القطاع 

املايل ولتقييم املخاطر واإدارتها، ووقف العمل بنظام �ضعر ال�رشف الثابت.  وهذه العوامل، اإ�ضافة اإىل 

وارتباط  والتجارة،  العوملة  اأن اجتاهات  املنطقة.  ومع  على  الأزمة  اآثار  تفاقم  يف  ت�ضهم  اأخرى،  عوامل 

الأنظمة املالية يف بلدان الإ�ضكوا باأنظمة مالية اأكرث تطورًا يف الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية 

القت�ضادية  الوقائع  من  للكثري  كان  املنطقة،  اإىل  الأزمة  ذيول  لو�ضول  الرئي�ضية  الأ�ضباب  من  كانت 

والجتماعية واملالية والنقدية املحلية دور يف م�ضاعفة اآثار هذه الأزمة، ومنها غياب التنويع القت�ضادي، 

و�ضدة العتماد على �ضادرات النفط واإيراداته يف حتقيق النمو والتنمية، وارتفاع معدلت البطالة والفقر، 

وانخفا�ض م�ضتويات التنمية الب�رشية، ول �ضيما يف التعليم وال�ضحة وامل�ضاواة بني املراأة والرجل، و�ضيق 

اآفاق ال�ضيا�ضة املالية ب�ضبب تراكم اأعباء الدين العام يف بع�ض البلدان.

املال،  وراأ�ض  التجارة  قنوات  عرب  مبا�رشة  باآثار  الإ�ضكوا  منطقة  العاملية  املالية  الأزمة  اأ�ضابت  وقد 

الإ�ضكوا عانت  بلدان  العاملي.  فبع�ض  ال�ضعيد  واإيراداته على  النفط  اأ�ضعار  انخفا�ض  وكذلك عن طريق 
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املحلية  ال�ضيولة  انخفا�ض  املنطقة، ومن  على �ضادرات  العاملي  الطلب  �ضهده  الذي  النخفا�ض احلاد  من 

والدولية، وغريها من امل�ضاعفات التي عقبت الأزمة، مثل انخفا�ض اأ�ضعار النفط، فاأمعنت يف تعميق اخللل 

الذي تعاين منه املنطقة على �ضعيد القت�ضاد الكلي. وبني عامي 2008 و2009، انخف�ضت قيمة الإيرادات 

75 مليار دولر تقريبًا، يف جميع بلدان الإ�ضكوا، وذلك على اأثر انخفا�ض حتويلت  غري النفطية مبعدل 

املغرتبني، وقيمة ا�ضتثمارات احلافظات وال�ضتثمار الأجنبي املبا�رش.  واإ�ضافة اإىل امل�ضاعفات املوؤقتة، 

الإ�ضكوا، فت�ضهم يف تباطوؤ  املتقدمة وبلدان  البلدان  ات�ضاع فجوة الدخل بني  اإىل  اأن توؤدي الأزمة  ميكن 

الن�ضبي  الإ�ضكوا  اأن �ضعف ارتباط بلدان  العاملي.  غري  البلدان نحو الندماج يف القت�ضاد  م�ضرية هذه 

باأ�ضواق راأ�ض املال العاملية، وعدم تعر�ض النظام امل�رشيف فيها للأ�ضول املالية الفرعية، والأثر الإيجابي 

غري املبا�رش لزيادة الإنفاق العام يف بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، كلها عوامل اأ�ضهمت يف جتنيب بلدان 

الإ�ضكوا النزلق يف الأ�ضواأ نتيجة لهذه الأزمة.

اإىل درا�ضة ال�ضبل التي ت�ضاعد يف مواجهة هذه الأزمة  واإزاء الأزمة املالية العاملية، �ضارعت الإ�ضكوا 

وتخفيف اآثارها على بلدان املنطقة.  ويف هذا الإطار، اجتمع ممثلون عن البلدان الأع�ضاء يف منتدى دم�ضق، 

واأ�ضدروا اإعلنًا حول كيفية ال�ضتجابة للأزمة املالية الدولية.  وت�ضمن الإعلن دعوة اإىل اعتماد �ضيا�ضات 

مالية م�ضتدامة لتعزيز الطلب، تعنى بالبنية التحتية، والزراعة، وال�ضناعة، وال�ضحة، والتعليم، والبيئة، 

الإطار  وحت�ضني  فيها؛  نق�ضًا  تواجه  التي  للبلدان  ال�ضيولة  تاأمني  وت�ضجيع  الجتماعية؛  احلماية  واآلية 

وت�ضجيع  واملايل؛  النقدي  القطاعني  يف  �ضيما  ول  الإقليمي،  التكامل  يف  وامل�ضي  املايل؛  للقطاع  التنظيمي 

وتخفيف  القت�ضادي  التنويع  وموا�ضلة  احلقيقي؛  القت�ضاد  يف  لل�ضتثمار  ال�ضيادية  الأموال  �ضندوق 

بلدان  بني  الأموال  وروؤو�ض  والأ�ضخا�ض  واخلدمات  ال�ضلع  حركة  وت�ضهيل  النفط؛  قطاع  على  العتماد 

واحلماية  العمل  �ضعيد  على  فاعلة  �ضيا�ضات  واعتماد  اجلنوب؛  بلدان  بني  التعاون  وتعزيز  املنطقة؛ 

الجتماعية؛ وزيادة م�ضاركة البلدان النامية يف القت�ضاد العاملي.

من  م�ضتقلة،  نقدية  �ضيا�ضات  من  تعتمده  وما  مالية  م�ضاحة  من  متلكه  مبا  البلدان،  بع�ض  ومتكنت 

العتماد على جمموعة من تدابري الت�ضحيح املايل والنقدي، للتخفيف من اآثار الأزمة العاملية على املنطقة.  

وكان خط الدفاع الأول الحتياطي الكبري من العملت الأجنبية الذي تراكم قبل الأزمة يف القت�ضادات 

الأقل تنوعًا، خلل الطفرة النفطية التي امتدت من عام 2002 حتى عام 2008.  اأما خط الدفاع الثاين 

عند  والنقدي  املايل  ال�ضعيدين  على  بالتدخل  ت�ضمح  التي  املالية  احلوافز  من  جمموعة  اعتماد  فكان 

 ال�رشورة.  ويف البلدان املعر�ضة للأ�ضواق املالية العاملية، مثل بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي، وتلك التي 

ل متلك م�ضاحة نقدية كافية، مثل الأردن وال�ضودان ولبنان واليمن، ا�ضطرت ال�ضلطات النقدية للتدخل 

مبا�رشة يف الأ�ضواق املالية لتلك البلدان، با�ضتثناء لبنان، لتثبيت اأ�ضواق النقد وراأ�ض املال، وحماية القطاع 

املايل، باتخاذ تدابري مثل �ضخ راأ�ض املال و�رشاء الأ�ضهم.

ومع اأن بع�ض بلدان الإ�ضكوا قد عمدت موؤخرًا اإىل اإجراء اإ�ضلحات مالية، واعتماد �ضيا�ضات �ضليمة 

على �ضعيد القت�ضاد الكلي، تاأتي الأزمة احلالية من خارج تلك البلدان لتعاقبها على ما مل يكن لها يد 

فيه، وت�ضع اأمامها عقبات اإ�ضافية ل بد من جتاوزها يف القريب العاجل، اإذ ميكن اأن يخرج راأ�ض املال 

البيانات  اأكرث تطورًا واأكرث ن�ضوجًا.  فاآخر  اأ�ضواق مالية  اإىل  البلدان  املالية لهذه  جمددًا من الأ�ضواق 
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املالية ت�ضري اإىل موجات خروج راأ�ض املال على اأثر الأحداث ال�ضيا�ضية والجتماعية التي وقعت موؤخرًا 

يف تون�ض وم�رش.  لذلك من ال�رشوري اأن تكثف بلدان الإ�ضكوا جهودها لزيادة ح�ضتها التي ل تزال 

منخف�ضة ن�ضبيًا من ال�ضتثمار العاملي الأجنبي املبا�رش وال�ضتثمار يف احلافظات املالية.  ومن التدابري 

التي ميكن اتخاذها على هذا ال�ضعيد، اإ�ضافة اإىل �ضيا�ضات القت�ضاد الكلي الهادفة اإىل مواجهة الأزمة 

املالية الراهنة، تكثيف م�ضاعي التكامل القت�ضادي واملايل والتجاري بني بلدان اجلنوب، وتعزيز برامج 

الإ�ضلح، والرتكيز على املوؤ�ض�ضات ومقومات احلكم ال�ضليم. غري اأن ال�ضطرابات والأحداث ال�ضيا�ضية 

والجتماعية التي �ضهدتها املنطقة يف املا�ضي وت�ضهدها موؤخرًا، كما يف تون�ض وفل�ضطني والعراق ولبنان 

واليمن، وانعكا�ضات الأزمة املالية العاملية ل ت�ضاعد على جذب روؤو�ض الأموال وتعزيز النمو.  فرتاكم 

فاأجواء  املنطقة.   يف  النمو  على  هامة  بفوائد  بعد  تاأِت  مل  ال�ضتثمارات،  اأنواع  جميع  كما  املال،  راأ�ض 

املال  راأ�ض  تراكم  على  ت�ضاعد  ل  املنطقة،  وتعي�ضها  عا�ضتها  التي  ال�ضيا�ضية  وال�ضطرابات  النزاعات 

وحت�ضني ال�ضتثمار، ول على حت�ضني ظروف �ضوق العمل.

وتبقى احتمالت النمو قوية لعام 2011، حيث كان من املتوقع اأن ينمو الناجت املحلي الإجمايل مبعدل 

القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  املائة  يف  و5.7  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان  يف  املائة  يف   4.2 متو�ضطه 

الأع�ضاء يف  البلدان  التي ت�ضهدها جمموعة من  ال�ضيا�ضية والجتماعية  الأكرث تنوعًا، قبل ال�ضطرابات 

الإ�ضكوا.  وعلى الرغم من احتمالت النمو الإيجابية، تبقى احتمالت حت�ضن الو�ضع الجتماعي �ضعيفة، 

حيث يتوقع اأن ت�ضجل معظم املوؤ�رشات الجتماعية وموؤ�رشات التنمية الب�رشية مزيدًا من التدهور.  ومع 

اأن منطقة الإ�ضكوا تبدو عليها حاليًا موؤ�رشات التكيف مع الأزمة املالية العاملية، يتوقع اأن تلحق اآثار هذه 

الأزمة اأ�رشارًا ج�ضيمة بالتنمية الجتماعية يف املنطقة تظهر يف الأعوام املقبلة.  لذلك من ال�رشوري اأن 

تعتمد البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا ا�ضرتاتيجية جديدة للتنمية، تهدف اإىل جني ثمار النمو القت�ضادي يف 

توليد فر�ض العمل، ومكافحة الفقر، ومعاجلة البطالة املزمنة. 

على  وم�ضاعفاتها  العاملية،  املالية  الأزمة  عن  عامة  ملحة  امل�ضح  هذا  من  الأول  الف�ضل  ويت�ضمن 

ال�ضعيدين العاملي والإقليمي.  ويتناول هذا الف�ضل التطورات التي �ضهدها قطاع النفط موؤخرًا بهدف 

بلدان  على  العاملية  املالية  الأزمة  انعكا�ضات  حول  وا�ضحة  فكرة  وتكوين  املالية،  بالتطورات  ربطها 

الإ�ضكوا. منطقة 

ويت�ضمن الف�ضل الثاين تقييمًا مف�ضًل للتطورات القت�ضادية واملالية يف البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا.  

ويركز على اآخر الجتاهات على هذا ال�ضعيد.  والهدف من هذا ال�ضتعرا�ض تكوين فكرة وا�ضحة عن اآخر 

التطورات على �ضعيد ال�ضيا�ضة العامة القت�ضادية، بال�ضتناد اإىل اأحدث البيانات التي جمعها يومًا بيوم 

ق�ضم التحليل القت�ضادي يف �ضعبة التنمية القت�ضادية والعوملة.  ويتناول هذا الف�ضل اأي�ضًا ال�ضيا�ضات 

التي ي�ضتح�ضن الأخذ بها  الكلي، وال�ضرتاتيجيات  الإ�ضكوا على �ضعيد القت�ضاد  املعمول بها يف بلدان 

القت�ضادية  للتنمية  �ضيا�ضات  لو�ضع  املقرتحة  وال�ضرتاتيجيات  الأزمة،  بعد  ما  مرحلة  من  للخروج 

الجتماعية،  املوؤ�رشات  على  الأزمة  اآثار  اإىل  كذلك  الف�ضل  ويتطرق  املنطقة.   يف  للم�ضتقبل  والجتماعية 

ومنها البطالة واأو�ضاع املراأة والفقر وال�ضحة والتعليم، ويت�ضمن �ضيا�ضات اجتماعية مقرتحة ملعاجلة 

هذه الآثار.
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ويركز الف�ضل الثالث على اآخر التطورات على �ضعيد التكامل القت�ضادي العربي غداة الأزمة املالية 

الأزمة  من  للخروج  ا�ضرتاتيجيات  اقرتاح  بهدف  والتجاري  املايل  التكامل  مو�ضوع  فيتناول  العاملية، 

وتعزيز التكامل القت�ضادي بني بلدان الإ�ضكوا.  ومن الآراء ما يوؤكد اأن اآثار الأزمة املالية العاملية على 

املنطقة مل تكن لتبلغ هذه احلدة، لو كانت املنطقة م�ضتعدة ملواجهتها مبزيد من التكامل القت�ضادي.

اإىل تطور قد  التي حتتاج  املالية  الأ�ضواق  الكلية، حيث  الإمنائية  ال�ضيا�ضات  الرابع  الف�ضل  ويتناول 

اعتربت مبثابة ح�ضن جنب املنطقة الأ�ضواأ يف �ضدمة كانت �ضتبلغ حدًا اأقوى يف ظل اأ�ضواق متطورة.  ولكن 

عدم التطور هو اأ�ضواأ الأزمات.  فالبلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا مل حتقق �ضوى فوائد حمدودة من ربوع 

الطفرة النفطية، كادت تتل�ضى يف عام 2008 مرة اأخرى يف ظل انعدام الرابط بني النمو وتوليد فر�ض 

العمل.  فالفوائد القت�ضادية التي حققتها املنطقة مل تكن نتيجة للتقدم نحو اأمناط م�ضتدامة للنمو.  فنمط 

تدفق املوارد املرتاكمة يعني اإ�ضاعة فر�ضة التنمية.  وو�ضع الفوائ�ض التي حتققت موؤخرًا من الطفرة 

النفطية يف اإطار التنمية امل�ضتدامة يتطلب تعزيز الطلب الذي يوؤدي اإىل حت�ضني الإنتاج يف قطاعات حيوية 

مثل ال�ضناعة التحويلية.  والهدف من هذا الف�ضل هو الرتكيز على قطاع ال�ضناعة التحويلية، باعتباره 

قطاعًا اإ�ضرتاتيجيًا حيويًا، ورافدًا حقيقيًا لعملية التنمية، وطريقًا ل بد من اأن ت�ضلكه املنطقة للخروج من 

م�ضار النمو الذي ل يولد فر�ض العمل، وح�ضنًا منيعًا �ضد اأي اأزمة مالية حمتملة.

التي  الأ�ضواق  يف  الثقة  زعزعت  العاملية  واملالية  القت�ضادية  الأزمة  اأن  اخلام�ض  الف�ضل  ويو�ضح 

تنظم نف�ضها بنف�ضها، وعززت الجتاه اإىل اإخ�ضاع الأ�ضواق ل�ضوابط الدولة.  ويبقى من غري الوا�ضح 

ما اإذا كانت البلدان الأع�ضاء �ضتتمكن من ال�ضري يف هذا الجتاه وو�ضع هذه ال�ضوابط وتنجح يف اأداء 

القائم  النقا�ض  اإىل  الدعم.  ويف هذه الف�ضل عودة  التوازن وحتقيق ال�ضتقرار وتقدمي  دورها يف تثبيت 

حول دور الدولة يف املجال الجتماعي، وعر�ض للو�ضع احلايل يف منطقة الإ�ضكوا، وبع�ض امل�ضائل التي 

قد يرى املعنيون ب�ضنع ال�ضيا�ضات يف املنطقة اأهميتها يف اإطار النقا�ض اجلاري حول العقد الجتماعي 

الجتماعية. والتنمية  اجلديد 

ويخل�ض الف�ضل الأخري اإىل جمموعة من ال�ضتنتاجات والتو�ضيات املتعلقة بال�ضيا�ضة العامة.
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الفصل األول مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

ومالية  نقدية  اأزمات  املا�ضيان  العقدان  �ضهد 

واأزمات يف �ضعر ال�رشف عمت معظم البلدان ذات 

اأزمة  وقعت   ،1994 عام  ففي  النا�ضئة.   الأ�ضواق 

بهدف  البيزو�ض،  قيمة  خلف�ض  نتيجة  املك�ضيك 

كان  الذي  احلقيقي  �رشفه  �ضعر  ارتفاع  من  احلد 

اأن  غري  القت�ضادي،  النمو  انكما�ض  اأ�ضباب  من 

القت�ضاد  يف  انكما�ضًا  كانت  اخلف�ض  هذا  نتيجة 

الأزمة  وقعت   ،1997 عام  ويف  الدين.   يف  واأزمة 

الآ�ضيوية يف ظل جمموعة من العوامل، منها �ضعف 

�ضعر  تثبيت  اأنظمة  على  والإبقاء  املالية،  الإدارة 

املال،  راأ�ض  ال�رشف، والإ�رشاع يف حترير ح�ضاب 

وقعت   ،1998 عام  ويف  املالية.   الأنظمة  و�ضعف 

قيمة  انخفا�ض �رشيع يف  اأثر  على  الرو�ضية  الأزمة 

الروبل بلغت ن�ضبته 260 يف املائة يف كانون الأول/

كتلة  يف  كبري  ارتفاع  اإىل  واأدى   1998 دي�ضمرب 

الدين اخلارجي ويف كلفة خدمته، وانهيار يف �ضوق 

عطلت  امل�رشيف  النظام  يف  واأزمة  اخلزينة،  �ضندات 

القدرة على الت�ضديد، وتفاقم العجز يف امليزانية على 

وتعذر متويل عجز  ال�رشيبية،  القاعدة  تقل�ض  اأثر 

امليزانية من الديون.  ويف عام 1999، وقعت الأزمة 

حيث  الأرجنتني،  يف   2001 عام  ويف  الربازيل،  يف 

طريق  عن  العجز  متويل  من  طويلة  اأعوام  انتهت 

اإ�ضدار النقود اإىل ارتفاع يف الت�ضخم ومن ثم عجز 

عام  ويف  اخلارجي.   الدين  ت�ضديد  عن  الأرجنتني 

2001، وقعت الأزمة يف تركيا نتيجة لتمويل العجز 

دون اأن توؤدي اإىل عجز يف ت�ضديد الدين اخلارجي.  

وح�ضيلة هذه الأزمات املالية والأزمات التي طالت 

ميزان املدفوعات كانت الأزمة املالية العاملية يف عام 

2008، ثم اأزمة الدين يف اليونان واآيرلندا.

األف-  اآثار الأزمة على ال�صعيد العاملي

املالية  الأ�ضواق  يف  الئتمانية  ال�ضائقة  اأدت 

الأوروبي  والحتاد  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

منذ �ضيف عام 2007، وانخفا�ض اأ�ضعار العقارات 

وامل�ضتقات املت�ضلة بها يف �ضوق الرهن العقاري اإىل 

اأزمة مالية عاملية عقبت انهيار موؤ�ض�ضات مالية كبرية 

يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 2008.  واإزاء 

املخاطر املتفاقمة التي ن�ضاأت بني املوؤ�ض�ضات املالية، 

ودخلت  داهمًا،  خطرًا  العاملي  املايل  القطاع  واجه 

ركود  حالة  يف  املال  راأ�ض  واأ�ضواق  املالية  الأ�ضواق 

تام اعتبارًا من الربع الأخري من عام 2008.  واأدت 

الأزمة املالية اإىل انخفا�ض �رشيع يف امليزانيات لي�ض 

ال�رشكات  قطاع  يف  اأي�ضاً  بل  املايل،  القطاع  يف  فقط 

يف  واأي�ضًا  املتقدمة  البلدان  يف  املعي�ضية،  والأ�رش 

جمموعة من البلدان النامية.  واأدى تعديل ميزانيات 

قطاع ال�رشكات اإىل مراجعة خطط ال�ضتثمار بهدف 

وخم�ض�ضات  املخزونات،  وكذلك  قيمتها،  تخفي�ض 

املوارد الب�رشية، واأمناط ال�ضتهلك. وهذا النكما�ض 

الطلب  يف  تقل�ض  اإىل  اأدى  القت�ضادية  الأن�ضطة  يف 

الفعلي وارتفاع يف معدلت البطالة يف خمتلف اأنحاء 

العامل، وكذلك اإىل تراجع يف النمو القت�ضادي.  ويف 

الن�ضف الثاين من عام 2009، بداأت الأ�ضواق النقدية 

للدولر واأ�ضواق الأوراق املالية تظهر بع�ض موؤ�رشات 

النتعا�ض.  واأدت تدابري خف�ض املخزون وغريها من 

تدابري �ضبط التكاليف يف قطاع ال�رشكات اإىل حت�ضن 

يف معدلت الناجت املحلي الإجمايل، واأ�ضهمت التدابري 

املالية والنقدية التي اتخذتها البلدان ذات القت�ضادات 

مناعة  و�ضاعدت  العاملي.  الطلب  دعم  يف  املتقدمة 

النا�ضئة،  القت�ضادات  بع�ض  يف  القت�ضادي   النمو 

من  املزيد  جتنب  على  والهند،  ال�ضني  يف  �ضيما  ول 

وقررت  العاملي.   الطلب  م�ضتويات  يف  التدهور 

جمموعة الع�رشين، خلل اجتماعاتها يف عامي 2008 

النامية،  البلدان  عن  ممثلني  �ضمت  التي  و2009 

القيام ب�ضل�ضلة من امل�ضاعي املن�ضقة ملواجهة الأزمة 

املالية، بهدف اإر�ضاء اأ�ض�ض مالية جديدة على امل�ضتوى 

من  للنهو�ض  اللزمة  الإجراءات  وتن�ضيق  الدويل، 

اآثار الأزمة.
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مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009 الفصل األول

 2008 عام  يف  العاملية  املالية  الأزمة  واأحلقت 

يف  �ضيما  ول  النا�ضئة،  بالقت�ضادات  اأ�رشارًا 

انخف�ضت  حيث  الإ�ضكوا،  يف  الأع�ضاء  البلدان 

وتدنت  املالية؛  والأ�ضول  العقارات  اأ�ضعار 

منتجات  ومنها  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع  اأ�ضعار 

ال�ضيولة،  وتناق�ضت  والأغذية؛  واملعادن   الطاقة 

املحلية  النقدية  الأ�ضواق  يف  بالدولر،  �ضيما  ول 

والدولية؛ وت�ضاءلت بع�ض اأ�ضكال تدفقات راأ�ض املال، 

كال�ضتثمار الأجنبي املبا�رش، وحتويلت العاملني يف 

املالية؛ وانخف�ضت  اخلارج، وا�ضتثمارات احلوافظ 

اإيرادات ال�ضادرات بانخفا�ض الطلب عليها؛ وهبطت 

 ،)1 )اجلدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدلت 

امليزانية،  ويف  اجلاري  احل�ضاب  يف  العجز  فتفاقم 

ون�ضاأت �ضعوبات يف خدمة الدين العام املرتاكم.  ويف 

الربع الثاين من عام 2008، بداأت الر�ضاميل الأجنبية 

ت�ضحب من الأ�ضواق النا�ضئة، وكان يف ذلك ما يدل على 

تخفي�ض حوافز ال�ضتثمار، اإذ خ�ضي امل�ضتثمرون من 

املخاطر، وف�ضلوا الحتفاظ بال�ضيولة يف ماأمن عنها.  

وهذا اأدى اإىل تقل�ض تدريجي يف ال�ضيولة، وانقلب يف 

اجتاه اأ�ضعار العقارات والأ�ضول املالية �ضمل البلدان 

النامية.  واأدى النق�ض يف ال�ضيولة اأي�ضًا اإىل انخفا�ض 

�ضائقة  بلغت  وعندما  الأ�ضا�ضية.   ال�ضلع  اأ�ضعار 

ال�ضيولة حد امل�ضكلة يف اأيلول/�ضبتمرب 2008، بداأ 

امل�ضدرون وامل�ضتثمرون يف البلدان النامية يواجهون 

�ضعوبات يف احل�ضول على الأموال لتمويل جتارتهم. 

واأدى الهبوط ال�رشيع يف الطلب العاملي اإىل انخفا�ض يف 

معدلت الت�ضدير.  غري اأن قلة العتماد على امل�ضتقات 

املالية للأ�ضواق املتقدمة وقلة التعر�ض لها، �ضاعدت يف 

ح�رش اأ�رشار الأزمة املالية عن القت�ضادات النا�ضئة.  

غري اأن الرتباط بالأ�ضواق العاملية من حيث ال�ضلع 

القت�ضادات  على  اأثر  املالية  والأ�ضول  واخلدمات 

النامية يف الربع الأخري من عام 2008 والربع الأول 

من عام 2009.  ومل ت�ضهد البلدان النامية اأزمات على 

ول  املالية  الأزمة  خلل  ل  املدفوعات  ميزان  �ضعيد 

فيما بعدها.  ومن هذه الناحية تختلف الأزمة املالية 

احلالية عن الأزمة التي �رشبت اآ�ضيا يف عام 1997، 

املا�ضيان.  العقدان  �ضهدها  التي  الأخرى  والأزمات 

ال�ضني  يف  القت�ضاد  بها  يتمتع  التي  املناعة  وكانت 

والهند هي التي و�ضعت القت�ضاد جمددًا على طريق 

النتعا�ض.

معدل الت�ضخم ال�ضتهلكي

)بالن�ضبة املئوية(

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي

)بالن�ضبة املئوية(

2011)اأ( 2010)اأ( 2009 2008 2011)اأ( 2010)اأ( 2009 2008

5.0 5.2 4.7 11.9 4.7 4.5 2.0 6.4 منطقة الإ�صكوا

2.5 2.5 1.4 4.7 3.1 3.6 2.0- 1.6 العامل

1.5 1.4 0.1 3.3 1.9 2.2 3.5- 0.1 القت�صادات املتقدمة

1.4 1.4 0.2- 3.8 2.2 2.6 2.6- 0.0 اأمريكا ال�صمالية

0.4 0.5 0.9- 1.9 1.5 2.8 4.2- 0.7- اآ�صيا واأوقيانيا

1.9 1.8 0.8 3.5 1.8- 1.6 4.1- 0.5 اأوروبا

8.1 6.4 10.7 14.7 4.0 3.8 6.7- 5.1 القت�صادات النتقالية

5.0 5.5 4.4 8.0 6.0 7.0 2.3 5.3 القت�صادات النامية

6.0 6.8 8.7 10.1 5.1 4.7 2.3 5.0 اأفريقيا

4.5 5.0 3.0 7.2 7.1 8.3 4.9 6.1 �صرق وجنوب اآ�صيا

4.6 5.1 4.2 10.2 4.7 5.5 1.0- 4.4
)ب(

غربي اآ�صيا

5.9 6.2 6.1 7.8 4.0 5.3 2.1- 4.0 اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

النمو والت�صخم، 2008-2011اجلدول 1.

املصادر: أرقام منطقة اإلسكوا تستند إلى حسابات اإلسكوا )انظر اجلدول 6 للتفاصيل(.  األرقام األخرى صادرة عن إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، تقرير آفاق االقتصاد العاملي، تشرين 
األول/أكتوبر 2010، وتقرير احلالة والتوقعات االقتصادية في العالم، 2011.

)أ(    توقعات معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي للفترة 2010-2011 تستند إلى تقرير احلالة والتوقعات االقتصادية في العالم، 2011.
)ب(  التصنيف اإلقليمي لغربي آسيا في هذه احلالة، يشمل البلدان اجملاورة ملنطقة اإلسكوا، ال سيما إسرائيل وتركيا وال يشمل مصر والسودان.



التنمية  العاملية  املالية  الأزمة  اآثار  وطالت 

اأربع هي: انخفا�ض الدخل  الجتماعية عرب قنوات 

احلقيقي، ول �ضيما دخل الفقراء؛ وارتفاع معدلت 

البطالة بعد فقدان ما يقارب 30 مليون وظيفة على 

اأثر الأزمة؛ وتغري الرتكيبة الدميغرافية عقب عودة 

واحتمال  بلدانهم؛  اإىل  املهاجرين  من  كبرية  اأعداد 

�ضبكات  ل�ضالح  حتول  التي  املالية  املبالغ  ن�ضوب 

الأمان الجتماعي.  وكان الرتفاع احلاد يف معدلت 

ارتفاع  اأثر  على  �ضيما  ول  ال�ضتهلكي،  الت�ضخم 

عام  يف  الغذائية(  )ال�ضلع  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار 

ال�رشائية  القوة  اأ�ضعف  قد   )1 )اجلدول   2008

من  مرتفعة  ن�ضبة  عادة  يخ�ض�ضون  الذين  للفقراء 

دخلهم ل�رشاء املواد الغذائية ومع اأن اأ�ضعار ال�ضلع 

الأ�ضا�ضية عادت وانخف�ضت بعد اأن كانت قد بلغت 

موجات  تبقى   ،2008 عام  يف  الرتفاع  يف  الذروة 

اجلفاف ال�ضديد التي ت�ضهدها مناطق زراعية عديدة 

الغذائي،  الأمن  على  بالغ  قلق  م�ضدر  العامل   من 

اإح�ضاءات  وت�ضري  الفقراء.   و�ضع  يف  �ضيما  ول 

منظمة العمل الدولية اإىل اأن معدل البطالة بلغ 6.6 

املائة يف  5.7 يف  اأن كان  2009 بعد  املائة يف عام  يف 

.
)1(

عام 2007

معدل  ارتفاع  م�ضدره  الرتفاع  هذا  ومعظم 

م�ضتويات  �ضجل  الذي  املتقدمة  البلدان  يف  البطالة 

  .)2 )اجلدول  النامية  البلدان  من  ن�ضبيًا  اأعلى 

وم�ضكلة البطالة �ضتكون �ضديدة التاأثري على البلدان 

دميغرافيًا،  حتوًل  معظمها  ي�ضهد  التي  النامية، 

يلتقي ارتفاع معدل  اخل�ضوبة مع انخفا�ض معدل 

الوفيات.  ومن املعروف اأن البطالة املزمنة ت�ضجل 

والن�ضاء.   ال�ضباب  �ضفوف  يف  مرتفعة  معدلت 

تاأخري  اإىل  العمل  فر�ض  تناق�ض  يوؤدي  اأن  ويتوقع 

عملية التحول يف املجتمع، بحيث ي�ضل اإىل حالة من 

امل�ضاركة الفعلية لل�ضباب والن�ضاء عن طريق �ضوق 

العمل.  اإ�ضافة اإىل ذلك، عززت الأزمة املالية العاملية 

النزعة الوطنية يف تدابري حماية فر�ض العمل، ول 

�ضيما يف البلدان املتقدمة.

 

2008، دخل اقت�ضاد  يف الربع الثالث من عام 

اأمريكا ال�ضمالية يف حالة ركود، وت�ضري التقديرات 

2.6 يف املائة يف عام  اأنه �ضجل انكما�ضًا بن�ضبة  اإىل 

2009 )اجلدول 1(.  واإزاء هذه التطورات، �ضارع 

جمل�ض اإدارة نظام الحتياطي الفدرايل اإىل اعتماد 

فاأجرى  التدهور،  هذا  ملواجهة  نقدية  �ضيا�ضة 

�ضل�ضلة تخفي�ضات على اأ�ضعار الفائدة حتى 1.25 

2008 )ال�ضكل  يف املائة يف كانون الأول/دي�ضمرب 

طريق  عن  ال�ضيولة  من  كميات  و�ضخ  1-األف( 

بهدف  التجارية  للم�ضارف  املالية  الأ�ضول  �رشاء 

املالية.   الأزمة  بداية  يف  املالية  الأ�ضواق  تثبيت 

عمدت  النقدي،  الو�ضع  لإنعا�ض  التوجه  هذا  ومع 

يف  احلوافز  من  تقدمي جمموعة  اإىل  املالية  ال�ضلطة 

الن�ضغال  من  الرغم  وعلى    .2009 املالية  ال�ضنة 

عائدات  بقيت  الوطني،  الدين  م�ضتوى  بارتفاع 

1-األف(.  غري  �ضندات اخلزينة م�ضتقرة )ال�ضكل 

بات�ضاع  الواقع  يف  يظهر  بداأ  املتوقع  الت�ضخم  اأن 

�ضنتني  ملدة  اخلزينة  �ضندات  عائدات  بني  الفجوة 

وال�ضندات ملدة ع�رش �ضنوات.  واعتبارًا من الربع 

النتعا�ض  علمات  بداأت   ،2009 عام  من  الثاين 
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الفصل األول مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

)*(
2009 2008 2007 2006 2005

6.6 5.8 5.7 6.0 6.3 العامل

8.4 6.0 5.7 6.3 6.9
القت�صادات املتقدمة والحتاد

 الأوروبي

10.3 8.3 8.3 9.0 9.4

اأوروبا ال�صرقية والو�صطى )غري

الأع�صاء يف الحتاد الأوروبي(

ورابطة الدول امل�صتقلة

4.4 4.3 3.8 4.0 4.2 �صرق اآ�صيا

5.6 5.3 5.4 6.1 6.5 جنوب-�صرق اآ�صيا واملحيط الهادئ

5.1 4.8 5.0 5.1 5.3 جنوب اآ�صيا

8.2 7.0 7.0 7.4 8.0 اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

9.4 9.2 9.3 9.5 10.0 ال�صرق الأو�صط

10.5 10.0 10.1 10.4 11.5 �صمال اأفريقيا

8.2 8.0 8.0 8.2 8.2 جنوب ال�صحراء الأفريقية الكربى

معدلت البطالة يف العامل، 2005-2009اجلدول 2.

)بالن�صبة املئوية(

املصادر:  منظمة العمل الدولية، 2010، تقرير االجتاهات العاملية لالستخدام، كانون الثاني/يناير 2010، اجلدول ألف 2، 
معدل البطالة، العالم واملناطق.

)*(  تقديرات أولية عن منظمة العمل الدولية.

تبقى موجات اجلفاف 
الشديد التي تشهدها 

مناطق زراعية عديدة 
من العالم مصدر 

قلق بالغ على األمن 
الغذائي، وال سيما 

في وضع الفقراء
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الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اقت�ضاد  على  تظهر 

املرحلة  ا�ضتكمل  قد  ال�رشكات  قطاع  كان  اأن  بعد 

احلوافز  واأ�ضهمت  الأزمة.   مع  للتكيف  الأوىل 

املحلي،  الطلب  اإنعا�ض  يف  اعتمدت  التي  املالية 

حت�ضن  بف�ضل  مكا�ضب  ال�ضادرات  قطاع  وحقق 

الدولر  قيمة  انخفا�ض  اأثر  على  التناف�ضية  قدرته 

)ال�ضكل 2-األف(.  غري اأن القت�ضاد بقي �ضعيفًا 

اأما  للهتزاز.   عر�ضة  والنتعا�ض  عام،  بوجه 

املايل،  الو�ضع  لإنعا�ض  اتخذت  التي  الإجراءات 

فقد امت�ض فعاليتها القطاع املايل نف�ضه مبا �ضهده 

معدل  واأما  امليزانيات.   لت�ضحيح  تدابري  من 

)الإطار   2009 عام  ارتفاعه يف  على  فبقي  البطالة 

الوليات  اقت�ضاد  ينمو  اأن  املتوقع  ومن    .)1

عام  يف  املائة  يف   2.6 مبعدل  الأمريكية  املتحدة 

ومن   ،2011 عام  يف  املائة  يف   2.2 2010 ومبعدل 

الن�ضاط  م�ضتوى  �رشيعًا  ي�ضتعيد  اأن  امل�ضتبعد 

.
)2(

الذي كان عليه يف عام 2008

الحتاد  بلدان  اقت�ضادات  مناعة  خارت 

الأوروبي )27 بلدًا( يف عام 2008، اإذ بداأت معظم 

هذه البلدان، يف الربع الثاين من عام 2009، ت�ضهد 

ومنها  والنمو،  القت�ضادي  الن�ضاط  يف  ركودًا 

وفرن�ضا  واإيطاليا  اأملانيا  يف  القوية  القت�ضادات 

املحلي  الناجت  املتحدة.  وتراجع جمموع  واململكة 

الإجمايل احلقيقي لبلدان الحتاد الأوروبي بن�ضبة 

الأزمة  واأ�ضابت    .2009 عام  يف  املائة  يف   4.1

اآثارها قطاع العقارات، ودفع انهيار  املالية باأ�ضد 

اأ�ضواق ال�ضادرات، ول �ضيما يف الحتاد الرو�ضي 

الحتاد  يف  ال�رشكات  قطاع  الآ�ضيوية،  والبلدان 

�ضل�ضلة  التكاليف.  وكانت  اإىل تخفي�ض  الأوروبي 

الأ�ضول  اأ�ضعار  لت�ضحيح  املتخذة  الإجراءات 

التجارية  الأن�ضطة  تتنا�ضب مع  وتخفي�ضها بحيث 

يف  منها  اأق�رش  الأوروبي  الحتاد  يف  وال�ضناعية 

انخفا�ض  واإزاء  الأمريكية.   املتحدة  الوليات 

الطلب املحلي، �ضارعت بع�ض احلكومات يف الحتاد 

الأوروبي اإىل اعتماد جمموعة من احلوافز املالية، 

الوليات  �ضهدته  مما  حتفظًا  اأكرث  كان  اجتاه  يف 

النمو  باأحكام ميثاق  تقيد  الأمريكية، وقد  املتحدة 

ثم  ومن  الأوروبي،  الحتاد  يف  املايل  وال�ضتقرار 

�ضعيد  على  املالية  بال�ضتدامة  الثابت  باللتزام 

اتخذها  التي  التدابري  وعقب  الأوروبي.   الحتاد 

للإنعا�ض  الفدرايل  الحتياطي  نظام  اإدارة  جمل�ض 

بنك  عمد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  النقدي 

ولكنها  مماثلة  تدابري  اتخاذ  اإىل  املتحدة  اململكة 

الأوروبي  املركزي  البنك  اأن  ومع  جراأة.   اأقل 

الإنعا�ض  تدابري  يف  الإفراط  من  حذرًا  كان 

الفائدة  اأ�ضعار  على  تخفي�ضات  اأجرى  النقدي، 

خلل  النقدية  �ضيا�ضته  اإطار  يف  بها  املعمول 

 2008 الأول/اأكتوبر  ت�رشين  بني  املمتدة  الفرتة 

وواجه  1-باء(.   )ال�ضكل   2009 واأيار/مايو 

النقدية،  ال�ضيا�ضة  م�ضتوى  على  مع�ضلة  البنك 

الت�ضخم،  توقعات  من  التخفيف  كيفية  ب�ضاأن 

 والرتفاع املحتمل يف اأ�ضعار الفائدة يف عام 2009 

الدولر  اليورو مقابل  اإىل ارتفاع يف �ضعر  اأدى  ما 

�ضعف  يوؤدي  اأن  ويتوقع  2-األف(.   )ال�ضكل 

قطاع  يف  الأ�ضعار  ب�ضبب  التناف�ضية  القدرة 

الطلب  منو  من  احلد  اإىل  الأوروبية  ال�رشكات 

كان من  الن�ضبي،  ال�ضعف  هذا  واإزاء  اخلارجي.  

الحتاد  اقت�ضادات  منو  معدل  يكون  اأن  املتوقع 

الأوروبي قد بلغ  1.6 يف املائة يف عام 2010، واأن 

يبلغ -1.8 يف املائة يف عام 2011.

يف  اليابان  اقت�ضاد  انتعا�ض  م�ضرية  وتعرثت 

2008، وا�ضتمر على هذه احلال حتى مرحلة  عام 

منو  معدل  انخف�ض  فقد    .2009 عام  من  متقدمة 

يف   5.6 بن�ضبة  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

على  اخلارجي  الطلب  تراجع  واأدى   ،
)3(

املائة

الوليات  من  �ضيما  ول  اليابانية،  ال�ضادرات 

املتحدة الأمريكية، اإىل اتخاذ جمموعة من التدابري 

الت�ضحيحية على م�ضتوى ال�رشكات �ضملت املخزون 

املحلي  الطلب  وانخف�ض  ال�ضتثمار،  وخطط 

القت�ضادي  الن�ضاط  �ضلت  اآثار  لنخفا�ضه  فكانت 
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اليابان  بنك  عمد  الظروف،  هذه  واإزاء  العام.  

الأول/ ت�رشين  يف  الفائدة  اأ�ضعار  تخفي�ض  اإىل 

)ال�ضكل   2008 الأول/دي�ضمرب  وكانون   اأكتوبر 

مل  املحلي،  التقدم  �ضعف  ظل  ويف  1-جيم(.  

الت�ضخم، وهذا ما  اأي تغيريات يف توقعات  حتدث 

العامة  اخلزينة  �ضندات  عائدات  من  وا�ضحًا  يبدو 

)ال�ضكل 1-جيم(.

قدمتها  التي  املالية  احلوافز  من  الرغم  وعلى 

القت�ضاد  ظل   ،2009 عام  يف  اليابان  حكومة 

الياباين يف حالة انكما�ض، حيث بقي الطلب املحلي 

بحاجة اإىل النتعا�ض.  ويعتمد اقت�ضاد اليابان على 

وكان  التجاريني.   ل�رشكائه  القت�ضادي  الأداء 

�ضعف  على  اأثر  الدولر  مقابل  الني  �ضعر  لرتفاع 

اليابانية  ال�ضادرات  لأ�ضعار  التناف�ضية  القدرة 

ت�ضحيح  دورة  انتهاء  وبعد  2-باء(.   )ال�ضكل 

التكاليف على م�ضتوى قطاع ال�رشكات، بداأ الن�ضاط 

القت�ضادي ي�ضجل بع�ض النتعا�ض.  ومن املتوقع 

اإيجابيًا  ال�ضني  اقت�ضاد  يف  الأداء  مناعة  توؤثر  اأن 

النتعا�ض  احتمالت  لكن  اليابان.   �ضادرات  على 

تبقى �ضعيفة، اإذ يتوقع األ يتجاوز معدل النمو 2.7 

يف املائة يف عام 2010.

اأ�صعار �صرف العمالت الأجنبية الرئي�صية يف العامل، 2008-2010الشكل 2.

2-جيم-  اليوان ال�صيني مقابل الدولر 2-باء-  الني الياباين مقابل الدولر 2-األف-  الدولر مقابل اليورو

اأ�صعار الفائدة على العمالت الرئي�صية يف العامل، 2008-2010الشكل 1.

1-جيم-  الني الياباين )الن�صبة املئوية يف ال�صنة(1-باء-  اليورو )الن�صبة املئوية يف ال�صنة(1-األف-  الدولر )الن�صبة املئوية يف ال�صنة(

املصادر: مجلس إدارة نظام االحتياطي الفدرالي، www.federalreserve.gov، للدوالر األمريكي؛ والبنك االحتادي األملاني، www.bundesbank.de، لليورو؛ وبنك اليابان، www.boj.or.jp، للني الياباني.
.FF: Federal Fund Rate, TB: Treasury Bonds, JGB: Japanese Government Bonds :مالحظة

املصادر:  البنك املركزي األوروبي ورويترز. 
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تخللت الأزمة املالية العاملية اأحداث هامة، منها انهيار املوؤ�ض�ضات 

اأيلول/�ضبتمرب  يف  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  الكربى  املالية 

الأزمــة  وقــوع  اإىل  اأدت  التي  الأحـــداث  من  �ضل�ضلة  عقبته   ،2008

الفعلية.  ويبني ال�ضكل 1 يف هذا الإطار ارتفاع اأ�ضعار امل�ضاكن ح�ضب 

دليل �ضتندارد اند بور (Standard and Poor’s) املركب يف 20 مدينة 

الن�ضاط  ومنــو  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  الــكــربى  ــدن  امل مــن 

القت�ضادي ح�ضب موؤ�رش التزامن القت�ضادي خلل الفرتة املمتدة 

بني عامي 2006 و2009.  وقد اأ�ضبح دليل اأ�ضعار امل�ضاكن �ضالبًا 

القت�ضادي  الن�ضاط  دليل  بداأ  بينما   2007 الثاين/يناير  كانون  يف 

2008.  وهكذا ا�ضتغرق انخفا�ض اأ�ضعار  يرتاجع يف متوز/يوليو 

وبعد  القت�ضادي.   الن�ضاط  على  يوؤثر  اأن  قبل  �ضهرًا   18 امل�ضاكن 

عليه يف  كــان  الــذي  املائة  5 يف  البطالة م�ضتوى  ذلــك، جتــاوز معدل 

يف  انكما�ض  عامل  الأ�ضعار  م�ضتوى  واأ�ضبح   ،2008 متوز/يوليو 

اآذار/مار�ض 2009 )ال�ضكل 1-2 من الإطار(.

القطاعات  خمتلف  لإخفاق  نتيجة  عــادة  تاأتي  املالية  فالأزمات 

انهيار  اأدى  احلالية،  الأزمة  ويف  ميزانياتها.  �ضبط  يف  القت�ضادية 

اأ�ضعار امل�ضاكن اإىل ق�ضور جمموعة كبرية من الأ�رش املعي�ضية، ول 

واأخفقت  القرو�ض،  دفع  على  املثابرة  عن  العاجزين  فئة  �ضيما من 

ال�ضعوبات  ب�ضبب  ميزانياتها  �ضبط  يف  املوؤ�ض�ضات  من  جمموعة 

الناجمة عن خطط حتويل املنتجات املالية اإىل اأوراق مالية. ومبا اأن 

املوؤ�ض�ضات املالية ت�ضتخدم ال�ضيولة بالدولر لت�ضحيح ميزانياتها، 

 اأدت ندرة ال�ضيولة اإىل فر�ض قيود م�ضددة على اإقرا�ض ال�رشكات، 

من  العديد  وت�رشيح  ال�ضتثمارية،  خططها  تعديل  اإىل  دفعها  ما 

العاملني، والتخفيف من اأعمالها واأن�ضطتها. وما دامت اأ�ضعار امل�ضاكن 

القت�ضادية  الكيانات  على  الو�ضع  هذا  يحتم  �ضالبًا،  منوًا  ت�ضجل 

التي يف حوزتها رهون، ومنها الأ�رش املعي�ضية، ت�ضحيح ميزانياتها.

يختلف  املالية  للأزمة  نتيجة  ياأتي  الذي  القت�ضادي  والرتاجع 

نف�ضها  القت�ضادية  الــدورة  لتعرث  نتيجة  ياأتي  الــذي  الرتاجع  عن 

الأزمــة،  وخــلل  امليزانية.   على  يتطلبه  الــذي  الت�ضحيح  حجم  يف 

الكيانات  ميزانيات  ت�ضحيح  على  العمل  يف  احلكومة  دور  يكمن 

القــتــ�ــضــاديــة، ومنها املــ�ــضــارف الــتــجــاريــة والــ�ــرشكــات والأ�ـــرش 

هذا  على  والأمــثــلــة  املــحــلــي.   الطلب  اإ�ــضــعــاف  غــري  مــن  املعي�ضية، 

يف  حاليًا  بهما  املعمول  املالية  وال�ضيا�ضة  النقدية  ال�ضيا�ضة  الــدور 

الوليات املتحدة الأمريكية.  غري اأن جوهر امل�ضكلة يبقى يف هبوط 

امل�ضتوى  اإىل  وتــعــود  ببطء  تنتع�ض  بـــداأت  التي  الــعــقــارات  اأ�ضعار 

ـــذي كــانــت عليه مــا قــبــل الأزمــــة )الــ�ــضــكــل 1-1 مــن الإطــــار(. ال

ومن الأهمية مبكان الإ�ضارة اإىل اأن اأثر انخفا�ض قيمة الأ�ضول 

اإل بعد فرتة من الزمن.  ففي الأزمة التي  ل يظهر على القت�ضاد 

�ضهدها اليابان يف عام 1990، مل تظهر اآثار هبوط اأ�ضعار الأ�ضول 

على القت�ضاد اإل بعد مرور 24 �ضهرًا على هذا الهبوط.  وقد تطول 

الفرتة الزمنية الفا�ضلة اأي�ضًا، كما هي حال بلدان الحتاد الأوروبي 

يف ظل الأزمة املالية العاملية الراهنة، وميكن اأن تكون اأق�رش بكثري.  

ويف منطقة الإ�ضكوا، حدث النخفا�ض يف قيمة الأ�ضول، �ضواء اأكان 

يف �ضوق الأوراق املالية اأم يف �ضوق العقارات، يف الربع الثاين من عام 

2008.  اأما اأثر هذا النخفا�ض فريجح اأن يكون قد ظهر يف الفرتة 

  . 2010 عام  من  الثاين  والربع   2009 عام  من  الأخري  الربع  بني 

والنتعا�ض القت�ضادي املتوقع للقت�ضاد العاملي يف عام 2010 هو 

عامل حا�ضم يجدر ببلدان الإ�ضكوا األ ت�ضقطه من ح�ضاب اإمكاناتها 

القت�ضادية لعام 2010.

ت�صل�صل اأحداث الأزمة املالية واأثرها املمتد على القت�صاداإلطار 1.

ال�صكل )1-1(-  اأ�صعار امل�صاكن

والأن�صطة القت�صادية

ال�صكل )1-2(-  الأ�صعار ال�صتهالكية

ومعدل البطالة

Standard and Poors, the Conference :املصدر
 Board.

املصادر: صندوق النقد الدولي واإلحصاءات املالية الدولية.
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باء-  اآثار الأزمة على املناطق

انتقالية  التي متر مبرحلة  القت�ضادات  تاأثرت 

تاأثرًا �ضديدًا بالأزمة العاملية، ول �ضيما اقت�ضادات 

الدول  وجمموعة  وال�رشقية  الو�ضطى  اأوروبا 

امل�ضتقلة.  ففي عام 2009، تراجع معدل منو الناجت 

املحلي الإجمايل احلقيقي بن�ضبة 6.7 يف املائة يف هذه 

اأ�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية  اأدى هبوط  البلدان.  وقد 

يف  تراجع  اإىل  املفاجئة  الئتمانية  الأزمة  وكذلك 

الآن  حتى  ت�ضجل  ومل  وال�ضتثمار.   ال�ضتهلك 

على  يدل  ما  املدفوعات،  ميزان  م�ضتوى  على  اأزمة 

املنطقة.  وكان  اقت�ضادية ومالية تتمتع بها  مناعة 

كافيًا  الأجنبية  بالعملت  املرتاكم  الحتياطي 

اخلارجية  املالية  ال�ضدمات  �ضد  املنطقة  لتح�ضني 

التخفي�ضات  بع�ض  اإىل  جلاأت  عديدة  بلدانًا  اأن  مع 

اإىل  اإ�ضافة  الوطنية.  عملتها  قيمة  يف  املحدودة 

يف  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار  انتعا�ض  اأ�ضهم  ذلك، 

الربع الثاين من عام 2009 يف دعم ميزان التجارة 

اخلارجية لتلك القت�ضادات.  ومع ا�ضتمرار �ضعف 

اإذ  �ضعيفة،  النمو  اإمكانات  تبقى  املحلي،  الطلب 

ت�ضري التوقعات اإىل منو مبعدل 3.8 يف املائة يف عام 

.
)4(

2010، و4 يف املائة يف عام 2011

بلغ  الأ�ضا�ضية،  ال�ضلع  اأ�ضعار  انهيار  ظل  ويف 

يف  املائة  يف   2.3 الأفريقية  القت�ضادات  منو  معدل 

عام 2009.  غري اأن املنطقة اأبدت مناعة اإذ مل ت�ضجل 

الآن.   حتى  املدفوعات  ميزان  م�ضتوى  على  اأزمات 

الطلب  دعم  من  والنقدية  املالية  ال�ضلطات  ومتكنت 

و�ضع  يف  اأي�ضًا  وجنحت  املنطقة  بلدان  يف  املحلي 

ذلك،  اإىل  واإ�ضافة  ال�رشف.   اأ�ضعار  على  �ضوابط 

اعتمدتها  التي  الإ�ضلح  برامج  خمتلف  اأ�ضهمت 

بلدان املنطقة يف جذب ال�ضتثمارات الأجنبية اإليها 

بقي  القت�ضادي  النمو  لكن  الأزمة.   اأثناء  حتى 

اأ�ضا�ضية، منها �ضعف قدرة العر�ض  متعرثًا بقيود 

معظم  يف  الت�ضخم  معدل  ارتفاع  اإىل  اأدى  الذي 

البلدان الأفريقية.  ويف ظل ا�ضتقرار اأ�ضعار ال�ضلع 

اأن تكون املنطقة قد �ضجلت  الأ�ضا�ضية، من املتوقع 

منوًا معدله 4.7 يف املائة يف عام 2010 واأن يبلغ معدل 

النمو فيها 5.1 يف املائة يف عام 2011.

منو  معدل  بلغ  اآ�ضيا،  و�رشق  جنوب  ويف 

املائة  يف   4.9 احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت 

يف  القت�ضادي  الأداء  وكان    .2009 عام  يف 

�ضيما  ول  عديدة،  بلدان  اأدخل  اإذ  متفاوتًا،  املنطقة 

بعد  ركود  حالة  وماليزيا،  وكوريا  �ضنغافورة 

�ضجلته  الذي  النمو  اأما  اخلارجي.   الطلب  تهاوي 

ال�ضني  اقت�ضادا  الرئي�ضي  م�ضدره  فكان  املنطقة 

موقع  يف  كان  البلدين  من  كل  فاقت�ضاد  والهند.  

للحوافز  نتيجة  املحلي  الطلب  حيث  من  قوي 

البلدان  معظم  �ضهدت  وبينما  بها.   املعمول  املالية 

الآ�ضيوية انخفا�ضًا طفيفًا يف قيمة عملتها الوطنية 

اليوان ال�ضيني على قيمته  الدولر، يحافظ  مقابل 

)ال�ضكل   2008 متوز/يوليو  منذ  الدولر   مقابل 

جنوب  بلدان  حافظت  لذلك،  ونتيجة  2-جيم(.  

اآ�ضيا على قدرة تناف�ضية يف الأ�ضعار مقابل  و�رشق 

عملت  ومنها  العامل،  يف  الرئي�ضية  العملت  جميع 

الأمريكية  املتحدة  والوليات  واليابان  ال�ضني 

اأف�ضحت  القدرة  وهذه  الأوروبي،  الحتاد  وبلدان 

القت�ضادي  النتعا�ض  توقعات  اأمام حت�ضن  املجال 

مدعومًا بال�ضادرات.  وهكذا من املتوقع اأن ت�ضهد 

منطقة جنوب و�رشق اآ�ضيا منوًا يبلغ معدله 8.3 يف 

املائة يف عام 2010 و7.1 يف املائة يف عام 2011.

و�ضهدت بلدان منطقة اأمريكا اللتينية والبحر 

  . الكاريبي تراجعًا بن�ضبة 2.1 يف املائة يف عام 2009

بالأزمة ودخل يف حالة  املك�ضيك  اقت�ضاد  تاأثر  وقد 

اقت�ضاد  مع  الوثيق  الرتباط  اأ�ضبابها  من  ركود، 

انخفا�ض  واأحلق  الأمريكية.   املتحدة  الوليات 

اأ�ضعار ال�ضلع الأ�ضا�ضية اأ�رشارًا ج�ضيمة مب�ضدري 

هذه ال�ضلع.  غري اأن اقت�ضادات هذه املنطقة مل تبِد 

ميزان  م�ضتوى  على  �ضعوبات  اإىل  ت�ضري  علمات 

املدفوعات، خلفًا ملا كانت عليها يف الأزمات املالية 
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بلدان  يف  وكما  املنطقة.   �ضهدتها  التي  ال�ضابقة 

بالعملت  املرتاكم  الحتياطي  اأ�ضهم  اأخرى،  نامية 

الأجنبية منذ ما قبل الأزمة، يف منع انتقال العدوى 

من البلدان املتقدمة.  ومع اأن احلوافز املالية التي 

اعتمدتها بلدان املنطقة كانت حمدودة، �ضجل الطلب 

انتعا�ضًا ملحوظًا.  ويف �ضياق الظروف، من املتوقع 

اأن ت�ضهد منطقة اأمريكا اللتينية منوًا مبعدل 5.3 يف 

املائة يف عام 2010 ومبعدل 4 يف املائة يف عام 2011.

معظم  تراجع  اإىل  العاملية  املالية  الأزمة  اأدت 

اأنحاء  املالية يف خمتلف  الأوراق  اأ�ضواق  موؤ�رشات 

العامل.  فتهاوي معدلت الناجت املحلي الإجمايل يف 

اإىل هبوط  اأدى  املتقدمة،  البلدان ذات القت�ضادات 

الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  ملعدل  العاملي  املتو�ضط 

اإىل معدل   2007 عام  املائة يف  3.9 يف  احلقيقي من 

غري    .2009 عام  يف  املائة  يف   0.2- قدره  �ضالب 

ليقارب  ينتع�ض  اأن  يتوقع  ال�ضالب  املعدل  هذا  اأن 

 3.1 اإىل  وينخف�ض  يعود  ثم   ،2010 عام  يف   3.6

  .)3 وال�ضكل   1 )اجلدول   2011 عام  يف  املائة  يف 

مبناأى   
)5(

الإ�ضكوا يف  الأع�ضاء  البلدان  تكن  ومل 

عرب  اإليها  ت�رشبت  اإذ  للأزمة،  املبا�رشة  الآثار  عن 

قنوات عديدة، اأبرزها حركة التجارة وراأ�ض املال، 

وانخفا�ض اأ�ضعار النفط اخلام، وهبوط معدلت منو 

الرئي�ضيني  ال�رشكاء  لدى  الإجمايل  املحلي  الناجت 

لبلدان الإ�ضكوا يف التجارة، وتدين اأ�ضعار الأ�ضول 

وال�ضلع الأ�ضا�ضية.  غري اأن اآثار الأزمة املالية على 

اأ�ضاب  مبا  مقارنة  حمدودة  بقيت  الإ�ضكوا  بلدان 

القت�ضادات النا�ضئة الأخرى، ولو اختلفت حدتها 

حيث  تنوعًا  الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  بني 

انخف�ض معدل النمو من ذروة بلغها يف عام 2008 

 5.2 قدره  متو�ضط  اإىل  املائة  يف   6.6 اإىل  و�ضل  اإذ 

2009، والبلدان ذات القت�ضادات  يف املائة يف عام 

املحلي  الناجت  منو  معدل  هبط  حيث  تنوعًا  الأقل 

الإجمايل من ذروة بلغها يف عام 2008 اإذ �ضجل 6.6 

يف املائة، اإىل 0.1 يف املائة فقط يف عام 2009.  غري 

اأن اأبلغ اآثار الأزمة املالية على منطقة الإ�ضكوا كانت 

عرب بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي حيث انخف�ض 

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل من 5.4 يف املائة يف 

عام 2007 اإىل 2.0 يف املائة يف عام 2009 )اجلدول 

1(، يف عملية تراجع حاد ما لبثت اأن ت�رشبت اآثارها 

ومن  تنوعًا.   الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  اإىل 

 4.5 فيبلغ  جمددًا  املعدل  هذا  يتح�ضن  اأن  املتوقع 

 يف املائة يف عام 2010 و4.7 يف املائة يف عام 2011 

)ال�ضكل 3(.

اإىل  وا�ضح  موؤ�رش  هي  اخلام  النفط  واأ�ضعار 

امل�ضتهلكني  وثقة  الأعمال،  واآفاق  النمو،  اإمكانات 

الإيجابية  الآثار  لأن  الإ�ضكوا،  بلدان  جميع  يف 

البلدان  اإىل  تت�رشب  النفط  لإيرادات  املبا�رشة  غري 

حركة  4-األف  ال�ضكل  ويبني  للنفط.  امل�ضدرة  غري 

اأ�ضعار النفط اخلام وفقًا لو�ضت تك�ضا�ض اإنرتميديت

)West Texas Intermediate( وو�ضع ال�ضيولة 

 .
)6()TED Spread( بالدولر ح�ضب مقيا�ض فارق تيد

واأدى اخلوف من تزايد العجز عن ت�ضديد قرو�ض 

اإىل  املالية  الأوراق  منتجات  من  وغريها  الرهون 

احلد من ال�ضيولة بالدولر يف اآب/اأغ�ضط�ض 2007، 

وهذا الو�ضع ا�ضتمر حتى حزيران/يونيو 2009، 

الأدنى  احلد  دون  ما  اإىل  تيد  فارق  انخف�ض  عندما 

الذي كان قد بلغه يف املا�ضي وهو 50 نقطة اأ�ضا�ض.  

واأثناء اأزمة ال�ضيولة بالدولر، �ضجلت اأ�ضعار النفط 

اخلام تقلبات حادة، اإذ ارتفع �ضعر الربميل اإىل حد 

 ،2008 دولرًا يف متوز/يوليو   140 قدره  اأق�ضى 

وانخف�ض اإىل حد اأدنى يف اأواخر عام 2008، ثم عاد 

ليرتاوح بني 60 و80 دولرًا يف الربع الثاين من عام 

2009.  ومن املعروف اأن امل�ضاربة املالية بالعقود 

الآجلة للنفط اخلام تنطوي على تقلبات حادة يف ظل 

ندرة ال�ضيولة.  وعندما عادت ال�ضيولة بالدولر اإىل 

اخلام  النفط  اأ�ضعار  ا�ضتقرت  الطبيعي،  امل�ضتوى 

متوز/يوليو  قبل  عليه  كانت  الذي  امل�ضتوى  على 

2007.  ونتيجة لذلك، �ضهدت بيئة القت�ضاد الكلي 

الربع  يف  �ضديدًا  تدهورًا  الإ�ضكوا  منطقة  خارج 

بني  التزامن  فرتة  وهي   ،2008 عام  من  الأخري 

أدت األزمة املالية 
العاملية إلى تراجع 
معظم مؤشرات 
أسواق األوراق املالية في 
مختلف أنحاء العالم



والنخفا�ض  بالدولر،  ال�ضيولة  يف  احلاد  النق�ض 

ال�ضديد يف اأ�ضعار النفط اخلام.

لراأ�ض  الرتاكمي  النمو  4-باء  ال�ضكل  ويبني 

احل�ضاب  وفوائ�ض  املالية،  الأوراق  اأ�ضواق  مالية 

النفطية.   ال�ضادرات  اإيرادات  وجمموع  اجلاري، 

معدل  انخف�ض   ،2007 عام  يف  عابر  انتعا�ض  وبعد 

راأ�ض مالية اأ�ضواق الأوراق املالية يف عام 2008 اإىل 

م�ضتوى قلما �ضهدته الأعوام املا�ضية.  وجتاوز منو 

الأ�ضول املالية يف املنطقة، مقيا�ضًا مبعدل راأ�ض مالية 

اأ�ضواق الأوراق املالية، يف �رشعته م�ضتوى اإيرادات 

ال�ضادرات النفطية بني عامي 2003 و2005.  وعلى 

الرغم من الت�ضحيح التنازيل الذي �ضهدته اأ�ضواق 

العقارية  الأ�ضول  قيمة  ا�ضتمرت  املالية،  الأوراق 

  . 2008 عام  من  الثاين  الربع  منذ  تراجعها  على 

وي�ضري ال�ضكل 4-باء اإىل اأن ت�ضحيح قيمة الأ�ضول 

يف �ضوقي الأوراق املالية والعقارات كان اأكرب بكثري 

وُيلحظ  النفط.   �ضادرات  اإيرادات  انخفا�ض  من 

على  حافظت  املالية  الأوراق  �ضوق  مالية  راأ�ض  اأن 

ارتفاعها منذ الربع الثالث من عام 2008، لأ�ضباب 

ميزان  قيمة  وانخف�ضت  الدعم.   رفع  منها  عديدة 

احل�ضاب اجلاري يف منطقة الإ�ضكوا من 264 مليار 

دولر يف عام 2008 اإىل 38 مليار دولر يف عام 2009.

4-جيم تدفق الودائع امل�رشفية  ويبني ال�ضكل 

من  الواردة  الأرقام  ح�ضب  الإ�ضكوا  منطقة  اإىل 

الت�ضويات  م�رشف  اإىل  التجارية  امل�ضارف 

امل�رشفية  الودائع  حركة  اأن  وُيلحظ  الدولية.  

من بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي واإليها �ضجلت 

و�ضع  يو�ضح  وهذا    .2009 عام  يف  هامة  تقلبات 

يف  موقعها  من  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  بلدان 

ال�ضيادية، ال�ضناديق  خلل  من  الدويل  ال�ضتثمار 
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اآثار اأخرى لالأزمة على الو�صع املايل والقت�صادي الكليالشكل 4.

4-جيم- تدفقات الودائع امل�صرفية 4-باء-  اإيرادات ال�صادرات النفطية،

 ومنو راأ�س مالية �صوق الأوراق املالية 

واحل�صاب اجلاري

4-األف-  ال�صيولة بالدولر واأ�صعار

النفط اخلام،   2010-2006

.British Bankers Association، US Energy Information Administration ،املصادر: الشكل 4-ألف: االحتياطي الفدرالي
الشكل 4-باء: رأس مالية أسواق األوراق املالية: صندوق النقد العربي؛ إجمالي إيرادات الصادرات النفطية وإجمالي احلساب اجلاري: اإلسكوا.

الشكل 4-جيم: مصرف التسويات الدولية.
.US$/bbl: US$ per barrel of oil :مالحظة

املصادر: املصادر الوطنية ما لم يُذكر خالف ذلك.  األرقام في منطقة اإلسكوا تستند إلى حسابات اإلسكوا )انظر اجلدول 6 
للتفاصيل(. األرقام األخرى صادرة عن إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية، تقرير آفاق االقتصاد العاملي، تشرين 

األول/أكتوبر 2009، وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية،  وتقارير آفاق االقتصاد العاملي.
)أ(  تقديرات تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقيالشكل 3.

يف منطقة الإ�صكوا، 2011-2003

)التغري ال�صنوي للن�صبة املئوية(
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الإمنائية.   امل�ضاريع  لتمويل  الدويل  القرتا�ض  ويف 

بلدان جمل�ض  عديدة من جمموعة  بلدان  وتتعر�ض 

هدفًا  باعتبارها  امل�ضاربة  لآثار  اخلليجي  التعاون 

لها، بحكم موقعها و�ضط اأ�ضواق راأ�ض املال العاملية.  

وعلى الرغم من املوقع القوي الذي تبدو عليه هذه 

البلدان ومن الرثوة النفطية التي متلكها، بدت عليها 

اآثار  من  ت�رشرها  احتمال  تزيد  �ضعف  موؤ�رشات 

القت�ضادات  ذات  البلدان  اأن  العاملية.  غري  الأزمة 

الأكرث تنوعًا �ضهدت تدفقات مالية على �ضكل ودائع 

املالية  التدفقات  وهذه   ،2007 عام  منذ  م�رشفية 

تف�رش الو�ضع القوي مليزان راأ�ض املال يف بع�ض من 

هذه البلدان، ول �ضيما يف الأردن ولبنان وم�رش.

 ،2011 عام  يف  العاملي  القت�ضاد  انتع�ض  واإذا 

اخلارجية  القت�ضادية  البيئة  تتح�ضن  اأن  فيتوقع 

ال�ضيولة  الرغم من حت�ضن  الإ�ضكوا.  وعلى  ملنطقة 

 2009 عام  من  الثاين  الربع  منذ  بالدولر 

اأن  ُيعتقد  النفط،  لأ�ضعار  الن�ضبي  وال�ضتقرار 

الآثار الكاملة للأزمة املالية مل تظهر بعد ولن تزول 

اإمكانية  عدم  العتقاد:  هذا  اأ�ضباب  ومن  �رشيعًا.  

مقابل  حاليًا  املنطقة  يف  املايل  القطاع  على  العتماد 

بلدان  تعر�ض  �ضدة  املا�ضي؛  يف  املفرط  العتماد 

تدهور  �رشعة  الدولية؛  املالية  للأزمات  الإ�ضكوا 

الأع�ضاء يف  البلدان  و�ضع احل�ضاب اجلاري ملعظم 

الإ�ضكوا.  فالعامل الأول والعامل الثاين مرتابطان 

وقلة  املا�ضي  يف  املايل  القطاع  على  العتماد  لأن 

الدوليني.   امل�ضتثمرين  يعني  حاليًا  عليه  العتماد 

الرئي�ضي  ال�ضبيل  هو  امليزانيات  تعديل  وت�ضهيل 

منظار  ومن  املزدوجة.   العقبة  هذه  لتجاوز 

�ضهلة  الت�ضحيح مهمة  يبقى هذا  الكلي،  القت�ضاد 

بحيث  اإيجابيًا،  اجلاري  احل�ضاب  ميزان  دام  ما 

ميكن اإجراء الت�ضحيح على ال�ضعيد الداخلي.

جيم-  التطورات يف قطاع النفط

موؤ�رش  عمومًا  هي  واإيراداته  النفط  اأ�ضعار 

الإجمايل  املحلي  الناجت  منو  اإمكانات  اإىل  وا�ضح 

 5 ال�ضكل  ويبني  الإ�ضكوا.   يف  الأع�ضاء  البلدان  يف 

94 دولرًا للربميل  اأ�ضعار النفط انخف�ضت من  اأن 

الواحد يف عام 2008 اإىل 61 دولرًا للربميل الواحد 

يف عام 2009.  وقد انخف�ض معدل النمو احلقيقي 

للناجت املحلي الإجمايل اإىل حواىل 0.1 يف املائة بعد اأن 

كان 6.6 يف املائة يف عام 2008، ويف هذا النخفا�ض 

ما يدل على اأن اأ�ضعار النفط واإيراداته هي املحرك 

الأقل  القت�ضادات  البلدان ذات  للنمو يف  الرئي�ضي 

تنوعًا.  ومع انتعا�ض متو�ضط اأ�ضعار النفط، بحيث 

بلغ �ضعر الربميل 80 دولرًا، من املتوقع اأن يرتفع 

4.0 يف املائة يف عام  اإىل  معدل النمو يف تلك البلدان 

الأكرث  القت�ضادات  ذات  البلدان  يف  اأما    .2010

تنوعًا، فيبدو اأن معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي 

الإجمايل، واإن قاوم الآثار املبا�رشة لتقلبات اأ�ضعار 

النفط، فلن يقوى على مقاومة اآثارها غري املبا�رشة 

اأو �ضنتني.  وت�ضري  التي ت�ضلها متاأخرة بعد �ضنة 

العاملي  الطلب  جمموع  اأن  اإىل   
)7(

الأوبك تقديرات 

اليوم،  يف  برميل  مليون   85.6 قارب  النفط  على 

اخلام  النفط  من  املعرو�ض  جمموع  قارب  بينما 

التقديرات  وت�ضري  اليوم.   يف  برميل  مليون   85.8

اإىل اأن جمموع الطلب على النفط اخلام قد انخف�ض 

كان  عما  برميل  مليون   0.3 حواىل   2008 عام  يف 

املتوقع  ال�ضعف  هذا  واإزاء    .2007 عام  يف  عليه 

الأوبك على ح�ضة منخف�ضة يف  الطلب، حافظت  يف 

الإنتاج، بحيث قاربت م�ضتويات الربع الأخري من 

وكانون  الأول/اأكتوبر  ت�رشين  ويف    .2005 عام 

تخفي�ض  الأوبك  قررت   ،2008 الأول/دي�ضمرب 

واإزاء  اليوم.   يف  برميل   4.2 حواىل  ح�ضتها 

ا�ضتمرار ال�ضعف املتوقع يف الطلب يف عامي 2009 

حتديد  يف  الأوبك  ت�ضتمر  اأن  املتوقع  من  و2010، 

اليوم،  يف  برميل  مليون   24.8 عند  الإنتاج  ح�ضة 

مع احتمال اإجراء مزيد من التخفي�ض.  ويتوقع اأن 

تبقي البلدان غري الأع�ضاء يف الأوبك يف عامي 2009 

و2010 على م�ضتوى الإنتاج من النفط اخلام الذي 

الطلب  �ضرياوح  وهكذا    .2008 عام  يف  �ضجلته 
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والعر�ض على النفط اخلام عند حدود 81.5 مليون 

برميل يف اليوم يف عام 2009، اأي اأقل بن�ضبة 5 يف 

املائة من معدل عام 2008.

وارتفعت اأ�ضعار النفط اخلام يف الن�ضف الأول 

ال�ضتثنائي  امل�ضتوى  بلغت  بحيث   ،2008 عام  من 

الذي كانت عليه قبل النخفا�ض الكبري الذي �ضجلته 

متوز/  3 ويف  6-األف(.   )ال�ضكل   2005 عام  يف 

املرجعي  اأوبك  �ضلة  �ضعر  ارتفع   ،2008 يوليو 

يف  وانخف�ض  عاد  ثم  للربميل،  دولرًا   140.73 اإىل 

اأواخر العام اإىل 35.58 للربميل الواحد.  ثم عادت 

الواحد  الربميل  �ضعر  ليرتاوح  وانتع�ضت  الأ�ضعار 

عام  من  الثاين  الن�ضف  يف  دولرًا  و80   60 بني 

�ضعر  ليبلغ  الت�ضاعدي  اجتاهها  ووا�ضلت   ،2009

ومن    .2010 عام  اأواخر  يف  دولرًا   90 الربميل 

اأ�ضعار  لرتفاع  الرئي�ضي  ال�ضبب  اليوم  املعروف 

املالية،  امل�ضاربة  اإىل  ُيعزى   ،2008 عام  يف  النفط 

ول �ضيما اإىل �رشاء النفط اخلام بعقود م�ضتقبلية.  

انخفا�ض  اأدى  الأ�ضعار،  ارتفاع  فرتة  وخلل 

�ضيما  ول  النفط،  منتجات  على  احلقيقي  الطلب 

على الغازولني والوقود، اإىل تراجع كبري يف هام�ض 

بالفارق  ُيقا�ض  الذي  التكرير،  وهام�ض  التكرير.  

على مدى ت�ضعة اأ�ضهر بني �ضعر النفط اخلام وفق 

الغازولني  و�ضعر  اإنرتميدييت  تك�ضا�ض  و�ضرتن 

وفق اأوك�ضيجنيت بلندين قد بداأ يرتاجع قبل بلوغ 

 اأ�ضعار النفط اخلام الذروة بكثري )ال�ضكل 6-باء(. 

الثاين الن�ضف  قبل  التكرير  هام�ض  يتح�ضن  ومل 

 

معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي الشكل 5.

ومتو�صط اأ�صعار النفط اخلام يف البلدان 

الأع�صاء يف الإ�صكوا، 2011-2008

املصادر: متوسط أسعار النفط اخلام لعام 2008: منظمة الدول املصدرة للنفط )األوبك(؛ ملعدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي:  انظر اجلدول 6.

)أ(  أسعار النفط لألعوام 2009 و2010 و2011 هي توقعات اإلسكوا حتى كانون األول/ديسمبر 2010.

التطورات يف قطاع النفط، 2008-2010الشكل 6.

املصادر:  الشكل 6-ألف: إدارة معلومات الطاقة  في الواليات املتحدة األمريكية، واألوبك.
الشكل 6-باء: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة األمريكية.

الشكل 6-جيم: إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة األمريكية وجلنة التجارة بالعقود اآلجلة للسلع األساسية.
.RBOB: reformulated blendstock for oxygenate blending; WTI: West Texas Intermediate; OPEC Basket: OPEC Reference Basket  :مالحظة

6-جيم-  �صايف �صفقات اجلهات غري

  التجارية لفرتات طويلة وو�صرتن

    تك�صا�س انرتميدييت

6-األف-  اأ�صعار النفط: و�صرتن تك�صا�س

انرتميدييت و�صلة الأوبك

4-باء-  �صعر و�صرتن تك�صا�س اإنرتميدييت 

للنفط اخلام و�صعر الغازولني وفق 

اأوك�صيجنيت بلندين



اأن  اإىل  6-جيم  ال�ضكل  وي�ضري    .2009 عام  من 

امل�ضتثمرين الدوليني ا�ضتمروا طويًل يف عقود النفط 

الفرتة  خلل  اخليارات  واأ�ضواق  امل�ضتقبلية  اخلام 

2008-2009.  كما اإن ال�ضفقات الآجلة تراجعت 

م�ضتواها  اإىل  وعادت  انتع�ضت  ثم   2008 عام  يف 

اأن  غري    .2009 عام  من  الأول  الربع  يف  ال�ضابق 

زيادة القدرة الإنتاجية الحتياطية وحت�ضن القدرة 

العاملية على التكرير خفف من وطاأة اآثار امل�ضاربة 

يف عام 2009 مقارنة مبا كانت عليه يف عام 2008.

ي�ضهم  عامًل  القوى  هذه  تكون  اأن  املتوقع  ومن 

امل�ضاهمة  من  بدًل  اخلام،  النفط  اأ�ضعار  تثبيت  يف 

�ضعر  يرتاوح  اأن  وُيتوقع  وتقلبها.   رفعها  يف 

دولر  و102   54 بني   2011 لعام  املرجعي  اأوبك 

دولرًا   78 املتو�ضط  يكون  اأن  على  للربميل، 

للربميل )اجلدول 3(.

اإنتاج  جمموع  متو�ضط  بلغ   ،2009 عام  ويف 

البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا من النفط اخلام 18.3 

مليون برميل يف اليوم، وهو اأقل من جمموع العام 

ال�ضابق بن�ضبة 9.8 يف املائة )اجلدول 4(.  وال�ضبب 

يف ذلك هو تخفي�ض ح�ضة بلدان الإ�ضكوا يف الإنتاج 

جمموع  وبلغ  اأوبك.   ح�ضة  تخفي�ض  مع  متا�ضيًا 

اإنتاج بلدان جمل�ض التعاون اخلليجي 14.3 مليون 

اأدنى م�ضتوى  2009، وهو  اليوم يف عام  برميل يف 

اأما    .2003 عام  منذ  البلدان  هذه  اإنتاج  يبلغه 

جمموع الإنتاج يف البلدان ذات القت�ضادات الأكرث 

تنوعًا، اأي اجلمهورية العربية ال�ضورية وال�ضودان 

والعراق وم�رش واليمن، فا�ضتقر على 3.99 مليون 

اأن  املتوقع  ومن    .2009 عام  يف  اليوم  يف  برميل 
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احلد

الأدنى

احلد

الأق�ضى

املتو�ضط 

ال�ضنوي

املتو�ضط ال�ضنوي املتوقع

 لعام 2010

اأعلىمتو�ضطمنخف�ض

200833.36140.7394.45

200938.1478.0061.06

201068.2190.0277.10

201154.078.0102.0

ن�صبة التغري

2010)اأ(2006200720082009البلد
201110/200911/2010)ب(

3503.11.7 3102 2422 5722 5292 5692 2الإمارات العربية املتحدة

1.1-1831851851821781802.2البحرين

6876536697137557706.02.0ُعمان

8038458437337908007.81.3قطر

3001.30.4 2902 2622 6762 5752 6652 2الكويت

3001.10.4 2708 1848 1988 8169 2088 9اململكة العربية ال�صعودية

7001.90.7 59314 31514 14314 60316 11515 16جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

4003803773773803870.81.8اجلمهورية العربية ال�صورية

3644845005105155251.01.9ال�صودان

5806.24.0 4802 3362 2812 0352 9572 1العراق

5335165174965105222.82.4م�صر

3573132862722772822.01.8اليمن

2964.33.2 1624 9914 9603 7293 6113 3جمموع البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

9962.51.3 75518 30618 10318 33120 72619 19جمموع منطقة الإ�صكوا

اإنتاج النفط يف منطقة الإ�صكوا، 2006-2011 )باآلف الرباميل يف اليوم(اجلدول 4.

املصادر: األوبك باستثناء السودان؛ اجملموعة اإلحصائية السنوية للسودان للعامني 2006 و2007، وتقديرات اإلسكوا للسنوات الالحقة.
)أ(  تقديرات اإلسكوا استناداً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

)ب(  تقديرات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

تقديرات وتنبوؤات اأ�صعار النفط اخلام، اجلدول 3.

 2011-2008

)�صعر �صلة اأوبك املرجعية، بالدولر للربميل(

مستمدة من تقديرات اإلسكوا من كانون األول/ و 2011  و2010  واألرقام العائدة إلى األعوام 2009  األوبك 2008.  املصادر: 
ديسمبر 2010.
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الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  اإنتاج  جمموع  يبلغ 

اليوم يف  برميل يف  مليون   18.75 النفط اخلام  من 

  . 2011 عام  يف  برميل  مليون  و18.99   2010 عام 

فيقدر  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  بلدان  اإنتاج  اأما 

بحواىل 14.59 مليون برميل يف اليوم يف عام 2010 

  . 2011 عام  يف  اليوم  يف  برميل  مليون  و14.70 

ويتوقع اأن ت�ضهم ال�ضتثمارات التي اأجريت موؤخرًا 

يف قطاع النفط يف حت�ضني القدرة الإنتاجية للبلدان 

يقارب  بحيث  تنوعًا،  الأكرث  القت�ضادات  ذات 

 2010 عام  اليوم يف  4.1 مليون برميل يف  اإنتاجها 

ويلحظ    .2011 عام  يف  برميل  مليون  و4.29 

اجلمهورية  من  لكل  الإنتاجي  املوقع  يف  تراجع 

�ضجل  الَبَلدان  اأن  غري  واليمن،  ال�ضورية  العربية 

واإنتاجه.   الطبيعي  الغاز  التنقيب عن  اأداًء جيدًا يف 

يف  امل�ضيل  الطبيعي  الغاز  ي�ضدر  اليمن  بداأ  فقد 

على  قطر  وحلت    .2009 الثاين/نوفمرب  ت�رشين 

كما  الطبيعي،  للغاز  امل�ضدرة  البلدان  قائمة  راأ�ض 

�ضجل هذا القطاع ن�ضاطًا ملحوظًا يف بلدان جمل�ض 

التعاون اخلليجي، اإ�ضافة اإىل ال�ضودان وم�رش.

البلدان  اإيرادات  جمموع  بلغ   ،2009 عام  ويف 

اخلام  النفط  �ضادرات  من  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء 

356.2 مليار دولر، م�ضجلة انخفا�ضًا قدره 41.8 

  .)5 )اجلدول  ال�ضابق  العام  م�ضتوى  عن  املائة  يف 

وكان من املتوقع اأن تتح�ضن هذه الإيرادات بن�ضبة 

33.9 يف املائة، بحيث تبلغ 477 مليار دولر يف عام 

النفط  لربميل  الو�ضطي  ال�ضعر  بلوغ  مع   ،2010

قليًل  وتنخف�ض  تعود  ثم  دولرًا،   77.10 اخلا�ض 

2011.  ويف عام  469.8 مليار دولر يف عام  لتبلغ 

تراجع  تاأثري  حتت  ال�ضائد  الجتاه  كان   ،2009

يف  الأع�ضاء  البلدان  ح�ضة  وتخفي�ض  الأ�ضعار 

الأوبك من الإنتاج.  كما اأدى تخفي�ض ح�ضة الإنتاج 

من  كل  يف  النفطية  ال�ضادرات  اإيرادات  تراجع  اإىل 

العربية املتحدة وقطر والكويت واململكة  الإمارات 

 ،2010 عام  ويف    .)7 )ال�ضكل  ال�ضعودية  العربية 

كان من املتوقع اأن يوؤدي النمو املرتقب يف الإنتاج 

ن�ضبتها  زيادة  اإىل  الأ�ضعار  م�ضتوى  يف  والتح�ضن 

جمل�ض  بلدان  �ضادرات  اإيرادات  يف  املائة  يف   35

يبلغ  بحيث  اخلام،  النفط  من  اخلليجي  التعاون 

ن�صبة التغري

2010)اأ(2006200720082009البلدان امل�صدرة للنفط
201110/200911/2010)ب(

-58.161.285.446.562.060.533.32.4الإمارات العربية املتحدة

9.210.813.88.911.712.131.54.3البحرين

14.515.724.513.925.727.284.95.8ُعمان
)ج(

-16.019.225.811.719.519.066.72.6قطر 

-53.259.080.746.357.856.724.91.9الكويت

-188.2205.3281.0163.1215.0205.031.94.7اململكة العربية ال�صعودية

-339.2371.1511.1290.3391.7380.634.92.8جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

4.04.45.63.74.24.613.58.5اجلمهورية العربية ال�صورية

5.28.412.28.710.611.021.93.8ال�صودان

29.737.861.939.052.755.035.34.4العراق

10.511.114.410.111.512.014.44.3م�صر

6.76.17.74.46.36.642.14.8اليمن

56.267.9101.865.885.389.229.64.5جمموع البلدان ذات القت�صادات الأكرث تنوعاً

-395.5439.0612.9356.2477.0469.833.91.5جمموع منطقة الإ�صكوا

جمموع اإيرادات ال�صادرات النفطية الإجمالية يف منطقة الإ�صكوا، 2006-2011 )مبليارات الدولرات(اجلدول 5.

املصادر:  بيانات ميزان املدفوعات من مصادر وطنية.
)أ(  تقديرات اإلسكوا استناداً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

)ب(  توقعات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
)ج(  سجلت قطر زيادة كبيرة في الصادرات غير النفطية، ومنها الغاز الطبيعي املسيل التي لم تدخل في احلساب في هذا اجلدول.



فت�ضجل  تعود  ثم  دولر،  مليار   391.7 جمموعها 

انخفا�ضًا طفيفًا بحيث تبلغ 380.6 مليار دولر يف 

القدرة  يف  امللحوظ  التح�ضن  ظل  ويف    .2011 عام 

هام�ض  اأ�ضيق  وُعمان  العراق  �ضجل  الإنتاجية، 

للرتاجع، وُيتوقع اأن ي�ضجل الَبَلدان اأعلى معدل للنمو 

يف اإيرادات ال�ضادرات من النفط اخلام يف عام 2010.

النفط اخلام يف  اأ�ضعار  تدهور  الرغم من  وعلى 

تراوح  بحيث  الأ�ضعار،  حت�ضن  اأ�ضهم   ،2008 عام 

عام  يف  للربميل  دولرًا  و80   60 بني  متو�ضطها 

املنتجة  الإ�ضكوا  بلدان  و�ضع  حت�ضني  يف   ،2009

يف  الأع�ضاء  البلدان  اأعلنت  وقد  ن�ضبيًا.   للنفط 

الأوبك مرارًا، ول �ضيما اململكة العربية ال�ضعودية، 

70 دولرًا  عند  الواحد  الربميل  �ضعر  ا�ضتقرار  اأن 

بحيث  مرتفعًا  لي�ض  احلد  فهذا  مقبول.   هو و�ضع 

منخف�ضًا  ول  اخلام  النفط  على  الطلب  يقو�ض 

بحيث يعوق ال�ضتثمار يف التنقيب وتطوير القدرة 

املعدل،  هذا  عند  ال�ضعر  وبا�ضتقرار  الإنتاجية.  

املنطقة  يف  اخلام  للنفط  املنتجة  البلدان  ت�ضتطيع 

عليه  تقوى  ما  يفوق  الإنتاج  من  هام�ض  تاأمني 

امليزة  تنق�ضها  ل  اأخرى  منطقة  يف  املنتجة  البلدان 

التناف�ضية يف تكاليف التنقيب والإنتاج.  ومع توقع 

ُيتوقع   ،2010 عام  يف  اخلام  النفط  �ضعر  ا�ضتقرار 

تعزيز  من  الإ�ضكوا  يف  الأع�ضاء  البلدان  تتمكن  اأن 

موقعها التناف�ضي يف قطاعات النفط والطاقة.

بلدان  يف  وامل�ضتهلكني  ال�رشكات  ثقة  بقيت 

 2008 عامي  يف  قوية  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 

املالية  الأزمة  انعكا�ضات  من  الرغم  على  و2009، 

يبدو  القت�ضادية،  باملناعة  ال�ضعور  العاملية.  وهذا 

الكلي،  القت�ضاد  بيئة  تدهور  ظل  يف  م�ضتغربًا 

امل�ضارف  تواجهها  التي  املالية  وال�ضعوبات 

املعي�ضية.   والأ�رش  الأعمال،  واأو�ضاط  التجارية، 

وقد تعزى هذه الثقة اإىل ال�ضتقرار الذي يبدو عليه 

اأ�ضعار  يف  احلاد  فالرتفاع  والطاقة.   النفط  قطاع 

انت�ضار  احتمالت  تخفيف  يف  اأ�ضهم  اخلام  النفط 

عدوى النق�ض يف ال�ضيولة بالدولر بني عامي 2008 

يف  احلايل  ال�ضتقرار  يخفف  اأن  ويوؤمل  و2009.  

قطاعي النفط والطاقة من خطر ت�ضحيح امليزانيات 

املالية. 
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اإيرادات ال�صادرات النفطية يف بلدان جمل�س الشكل 5.

التعاون اخلليجي، 2011-2008

)مباليني الدولرات(

املصدر: بيانات ميزانيات املدفوعات من املصادر الوطنية.
)أ(  تقديرات اإلسكوا استناداً إلى مصادر رسمية ومصادر أخرى حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

)ب(  توقعات اإلسكوا حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

االرتفاع احلاد في أسعار 
النفط اخلام أسهم 
في تخفيف احتماالت 
انتشار عدوى النقص 
في السيولة بالدوالر



الفصل الثاني

آخر االجتاهات
والتطورات االقتصادية

في منطقة اإلسكوا
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بثبات  ولكن  ببطء  العاملي  االقت�صاد  يتعافى 

من حالة الركود التي �صهدها يف عام 2009.  ومع 

يف  االأع�صاء  البلدان  يف  االأجواء  تتحول  االنتعا�ش 

حذر.  تفاوؤل  حالة  اإىل  ت�صاوؤم  حالة  من  االإ�صكوا 

ومن اأهم العوامل التي تعزز هذا التفاوؤل االنتعا�ش 

 54 بني  يرتاوح  بحيث  النفط،  �صعر  يف  املتوقع 

متكنت  وقد    .2011 عام  يف  للربميل  دوالر  و102 

املنطقة حتى االآن من جتنب اأ�صواأ ما كان ميكن اأن 

ي�صيب اأهم القطاعات االقت�صادية، ال �صيما قطاعات 

واالأ�صواق  وامل�صارف،  العمل،  واأ�صواق  االإنتاج 

االأع�صاء، حتى  البلدان  اأي من  ي�صهد  فلم  املالية.  

تلك التي تعاين من عجز حاد يف احل�صاب اجلاري، 

وتتحمل اأعباء كبرية من الديون اخلارجية، وتعتمد 

ميزان  يف  اأزمات  الثابتة،  ال�رصف  �صعر  اأنظمة 

العملة.   قيمة  يف  انخفا�ش  حاالت  وال  املدفوعات، 

وعودة العاملني يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي 

مل  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل 

النقدية  ال�صلطات  ومتكنت  املرتقب.   باحلجم  تكن 

امل�رصفية  واالأنظمة  املحلية  العمالت  حماية  من 

باالعتماد  وذلك  املالية،  لالأزمة  العاملية  االآثار  اإزاء 

ما  منذ  املرتاكمة  االأجنبي  النقد  احتياطيات  على 

اال�صتثمار  املحلية  امل�صارف  وجتنيب  االأزمة،  قبل 

وحيث  االأزمة.   الآثار  املعر�صة  املالية  االأ�صول  يف 

املالية  ال�صلطات  اتخذت  كاٍف،  مايل  حيز  يتوفر 

االآثار  من  للحد  فاعاًل  موقفًا  االإ�صكوا  منطقة  يف 

معدل  وبلغ  العاملي.   الركود  عن  الناجمة  ال�صلبية 

منطقة  يف  االإجمايل  املحلي  للناجت  احلقيقي  النمو 

االإ�صكوا 2 يف املائة يف عام 2009، بعد اأن كان 6.4 

يف املائة يف عام 2008، اأي اأنه انخف�ش بن�صبة 4.4 

املائة  يف   4.5 يبلغ  اأن  املتوقع  من  وكان  املائة،  يف 

6(.  والتح�صن املتوقع يف  2010 )اجلدول  يف عام 

نتيجة  والداخلي  اخلارجي  امل�صتوى  على  الطلب 

العوامل  من  هو  املختلفة  املالية  احلوافر  العتماد 

الهامة التي ت�صهم يف االنتعا�ش.

�ألف-  مقدمة

تكفي  ال  اأهميتها  على  العوامل  هذه  اأن  غري 

االأزمة.   عن  الناجمة  املخاطر  من  البلدان  لوقاية 

يف  اخلام  النفط  اأ�صعار  ا�صتقرار  من  الرغم  فعلى 

دوالرًا   54 اإىل  جديد  من  ترتاجع  قد   ،2010 عام 

كانت  واإذا    .)3 )اجلدول   2011 عام  يف  للربميل 

حتى  ا�صتطاعت  قد  املنطقة  يف  التجارية  امل�صارف 

العاملية،  ال�صيولة  اأزمة  انعكا�صات  جتنب  االآن 

يف  ندرة  من  تعاين  واالأ�رص  ال�رصكات  بداأت  فقد 

اأ�صعار االأ�صول مما  ال�صيولة، قد توؤدي اإىل خف�ش 

من  املزيد  اتخاذ  اإىل  التجارية  بامل�صارف  يدفع 

اأن  والواقع  امليزانية.   يف  الت�صحيحية  االإجراءات 

اأ�صعار العقارات يف منطقة االإ�صكوا متدنية ومتقلبة، 

وال يزال حت�صنها غري م�صمون يف عام 2011 على 

الرغم من االنتعا�ش املتوقع يف االقت�صاد.

اأ�صعار  ت�صخم  معدل  يف  عابر  ارتفاع  وبعد 

اال�صتهالك بحيث بلغ 11.9 يف املائة خالل الن�صف 

الثاين من عام 2008، ما لبث اأن انخف�ش، وهو ال 

البلدان  2008 يف عدد من  يزال يف تراجع منذ عام 

اأبدى عدٌد من �صانعي  االإ�صكوا.  وقد  االأع�صاء يف 

ال�صيا�صات يف العديد من البلدان االأع�صاء خماوف 

من  تن�صاأ  اأن  ُيحتمل  التي  املخاطر  اإزاء  جدية 

الرغم  على   ،2009 عام  يف  االقت�صادي  االنكما�ش 

 2010 عامي  يف  التوجه  هذا  عن  الرجوع  بدء  من 

ال�رصيع يف معدالت ت�صخم  و2011.  واالنخفا�ش 

الغذائية  املواد  ب�صعر  يرتبط  اال�صتهالك  اأ�صعار 

واإيرادات العقارات، وهما من العوامل التي دفعت 

آخر االجتاهات والتطورات االقتصادية في منطقة 
اإلسكوا
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غري  م�صتويات  اإىل  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدالت 

اآثار  تنعك�ش  اأن  ويتوقع    .2008 عام  يف  م�صبوقة 

املرحلة الالحقة ل�صغوط ت�صخم االأ�صعار يف عامي 

2007 و2008 على بلدان املنطقة غري اأن مثل تلك 

التوقعات مل تتحقق يف الواقع بعد.  وزيادة االأجور 

يف عامي 2007 و2008، ال �صيما يف القطاع العام، 

االأ�صعار.   على  متوقعًا  كان  الذي  االأثر  حتدث  مل 

معدالت  يف  انخفا�صًا  عام،  بوجه  املنطقة  وت�صهد 

الواقع  اإىل  يدل على عودة  الت�صخم يف اجتاه حايل 

وت�صري  املا�صية.   االأعوام  يف  �صائدًا  كان  الذي 

يف  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  اأن  اإىل  التقديرات 

منطقة االإ�صكوا بلغ 5.2 يف املائة يف عام 2010، بعد 

اأن كان 4.7 يف املائة يف عام 2009، ويتوقع اأن يبلغ 

5.0 يف املائة يف عام 2011 )اجلدول 6(.

معدل ت�صخم اأ�صعار اال�صتهالكمعدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي

2010)ب(2009)�أ(20072008�لبلد
2010)ب(2011200720082009)ج(

2011)ج(

2.73.211.112.31.60.31.0-6.27.41.9�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

8.46.33.14.03.83.33.52.82.21.9�لبحرين

6.812.83.64.33.95.912.63.52.41.8ُعمان

1.0-1.6-26.825.48.613.414.013.815.24.9قطر

4.43.65.510.64.03.53.2-4.55.54.6�لكويت

2.04.20.63.43.84.19.95.14.94.5�ململكة �لعربية �ل�سعودية

4.96.60.14.04.26.310.83.63.33.2جمموع بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي

4.04.2-8.57.62.33.13.54.713.90.7�لأردن

5.74.35.96.26.04.515.22.84.34.0�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

10.26.04.56.26.08.114.911.213.211.0�ل�سود�ن

2.54.0-1.59.54.25.05.530.82.72.8�لعر�ق

5.45.96.84.54.71.99.92.83.23.5فل�سطني

7.59.38.56.95.66.710.01.23.12.5لبنان

7.24.75.25.56.29.517.111.812.511.0م�سر

4.74.54.73.53.27.919.05.48.58.9�ليمن

6.36.05.25.45.711.513.86.78.78.0جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

5.46.42.04.54.78.211.94.75.25.0جمموع منطقة �لإ�سكو�

معدل �لنمو �حلقيقي للناجت �ملحلي �لإجمايل ومعدل ت�سخم �أ�سعار �ل�ستهالك، 2007-2011 اجلدول 6.

)�لتغري �ل�سنوي بالن�سبة �ملئوية(

املصدر: املصادر الوطنية ما لم يرد خالف ذلك.
)أ(  األرقام العائدة لإلمارات العربية املتحدة والسودان وقطر والكويت ولبنان واليمن هي تقديرات اعتباراً من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

)ب(  تقديرات من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
)ج(  توقعات من تشرين الثاني/نوفمبر 2010.

)د(  األرقام املعتمدة جملموعات البلدان هي متوسطات مرجحة. ويستند ترجيح كل سنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي لعام 2000 باألسعار الثابتة.
)ه(  بالنسبة إلى معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي في مصر، تعود األرقام إلى السنة املالية للبلد التي تبدأ في متوز/يوليو وتنتهي في حزيران/يونيو من السنة التالية.

باء-  منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي و�لت�سخم و�ل�سادر�ت



21

الثاني الفصل  مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

املصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية.

ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي الشكل 8.

ومنو ن�سيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 

يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2009-2002

معدل �لنمو �حلقيقي للناجت �ملحلي �لإجمايل الشكل 9.

و�لت�سخم يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�،

2011-2007

املصدر: املصادر الوطنية في البلدان األعضاء في اإلسكوا.

9-�ألف-  معدل �لنمو �حلقيقي للناجت

�ملحلي �لإجمايل )بالن�سبة �ملئوية(

9-باء-  معدل ت�سخم �أ�سعار �ل�ستهالك

      )بالن�سبة �ملئوية(

متو�صط  تراجع  اإىل  العاملية  املالية  االأزمة  اأدت 

معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي االإجمايل من 3.9 

قدره  �صالب  رقم  اإىل   2007 عام  تقريبًا يف  املائة  يف 

-2.0 يف املائة يف عام 2009.  غري اأن اآثار االأزمة على 

بلدان املنطقة بقيت حمدودة مقارنة مبناطق نا�صئة 

االقت�صادات  ذات  البلدان  جمموعة  ففي  اأخرى.  

االأكرث تنوعًا �صجل النمو تراجعًا طفيفًا، اإذ انخف�ش 

متو�صطه من 6.0 يف املائة يف عام 2008 اإىل 5.2 يف 

ملحوظًا  تباطوؤًا  �صهد  بينما   ،2009 عام  يف  املائة 

حيث  تنوعًا  االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان  يف 

 2008 عام  يف  املائة  يف   6.6 من  متو�صطه  انخف�ش 

 اإىل 0.1 يف املائة يف عام 2009 )اجلدول 6 وال�صكل 

البلدان  �صجلته  مطرد  ارتفاع  وبعد  9-األف(. 

من  الفرد  ن�صيب  متو�صط  يف  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء 

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي، اإذ ازداد من 2002 

دوالر يف عام 2002 اإىل 000 6 دوالر يف عام 2008، 

اأثر  على   2009 عام  يف  دوالر   5 500 اإىل  انخف�ش 

الفرد  ن�صيب  وتراجع منو  العاملية.   املالية  االأزمة 

اإىل حد كبري بني عامي 2008 و2009، بن�صبة 12.4 

يف املائة يف عام واحد )ال�صكل 8(.

وبعد ارتفاع حاد �صجله معدل الت�صخم، بحيث 

بلغ 11.9 يف املائة يف عام 2008، تراجعت معدالت 

معدل  متو�صط  وبلغ  اال�صتهالك.   اأ�صعار  ت�صخم 

عام  يف  املائة  يف   4.7 االإ�صكوا  منطقة  يف  الت�صخم 

 5.2 ليبلغ  زيادة طفيفة  عاد و�صجل  ولكنه   ،2009

البلدان ذات  2010.  ويف جمموعة  املائة يف عام  يف 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا، �صجل كل من ال�صودان 

املائة  يف   10 جتاوز  للت�صخم  معدل  اأعلى  وم�رص 

جمموعة  يف  اأما  و2010.    2009 عامي  من  كل  يف 

البلدان ذات االقت�صادات االأقل تنوعًا، �صجلت اأعلى 

معدالت للت�صخم يف اململكة العربية ال�صعودية حيث 

بلغ املعدل 5.1 يف املائة يف عام 2009 و4.9 يف املائة 

يف   4 املعدل  بلغ  حيث  الكويت  ويف   2010 عام  يف 

املائة يف عام 2009 و3.5 يف عام 2010 )اجلدول 6 

وال�صكل 9-باء(.

يف  الت�صخم  معدل  اأن  9-باء  ال�صكل  يظهر 

جمموعة البلدان ذات االقت�صادات االأقل تنوعًا بلغ 

املائة،  يف   10.8 اإىل  و�صل  اإذ   2008 عام  يف  ذروته 

  . 2007 عام  يف  تقريبًا  املائة  يف   6.3 كان  اأن  بعد 

ومن العوامل التي �صاهمت يف هذا االرتفاع ارتفاع 

معدالت الطلب املحلي واأ�صعار امل�صاكن، وانخفا�ش 

وازدياد  اليورو،  مقابل  اال�صمية  الدوالر  قيمة 

ال�صيولة بالدوالر بفعل االإيرادات النفطية، وارتفاع 

لذلك  ونتيجة  العامل.   يف  االأ�صا�صية  ال�صلع  اأ�صعار 
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بلدان  بني  االقت�صادية  الدورة  يف  الفجوة  ات�صعت 

جمل�ش التعاون اخلليجي والواليات املتحدة يف عام 

2008.  ونظرًا  االأول من عام  الن�صف  2007 ويف 

فعالية  وعدم  بالدوالر  الوطنية  العملة  ربط  اإىل 

الت�صدي  يف  املجل�ش  بلدان  يف  النقدية  ال�صيا�صات 

االقت�صاد  م�صتوى  على  احلا�صلة  لالختالالت 

الت�صخم،  �صغوط  تفاقم  �صيما  ال  املحلي،  الكلي 

توجيه  ومع  ممكنًا.   الفجوة  هذه  تقلي�ش  يعد  مل 

العملة  املحافظة على ربط  النقدية نحو  ال�صيا�صات 

املحلي  الت�صخم  معدالت  بداأت  فقط،  بالدوالر 

نتيجة  احلقيقي  ال�رصف  �صعر  وارتفع  تتزايد، 

املزيد  اإىل  اأدى  مما  التجارية،  املكا�صب  لتحقيق 

ذات  البلدان  املال يف جمموعة  براأ�ش  امل�صاربة  من 

تفاقم �صغوط  من  وزاد  تنوعًا،  االأقل  االقت�صادات 

ح�صول  يف  �صاهمت  التي  العوامل  ومن  �صخمة. 

املحلي،  الكلي  االقت�صاد  م�صتوى  على  االختالالت 

لتعتمد  بالدوالر  عملتها  ربط  عن  الكويت  تخلي 

نظامًا ل�صعر ال�رصف يقوم على ربط العملة الوطنية 

تزداد  التغري،  هذا  ظل  ويف  العمالت.   من  ب�صلة 

�صعوبة اإن�صاء احتاد نقدي لبلدان جمل�ش التعاون 

عملة موحدة  اعتماد  على  االتفاق  وتنفيذ  اخلليجي 

اأن  بالذكر  2010. واجلدير  عام  املجل�ش يف  لبلدان 

اأثر الت�صخم املتزايد على �صعر ال�رصف احلقيقي يف 

بلدان املجل�ش قبيل االأزمة قابله انخفا�ش يف القيمة 

اإىل  اأدى  الياباين، مما  الني  للدوالر مقابل  اال�صمية 

عمالت  مقابل  البلدان  هذه  عمالت  قيمة  يف  تراجع 

�رصكائها التجاريني الرئي�صيني يف منطقة اآ�صيا.

البلدان  �صادرات  توزيع   10 ال�صكل  يبني 

بالن�صبة  وجهتها،  حيث  من  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء 

 .2009 عام  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئوية 

ومن الوا�صح اأن اأكرب الن�صب من جمموع �صادرات 

اإىل  تتجه  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان 

البلدان  تليها  بلدًا(،   27( االأوروبي  االحتاد  بلدان 

املتحدة  والواليات  منوًا  االأقل  االقت�صادات  ذات 

تبقى  اآ�صيا  منطقة  اأن  غري  10-األف(،  )ال�صكل 

ال�رصيكة التجارية الرئي�صية لبلدان جمل�ش التعاون 

اخلليجي )ال�صكل 10-باء(. قد تاأثرت البلدان ذات

االقت�صادات االأكرث تنوعًا بتوقعات انخفا�ش النمو يف

الواليات املتحدة، واالحتاد االأوروبي والبلدان ذات

هذه  اإليه  اأدت  ما  ب�صبب  تنوعًا،  االأقل  االقت�صادات 

ال�صادرات. على  الطلب  يف  انخفا�ش  من  التوقعات 
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وجهة �سادر�ت �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً و�لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعاً، 2009الشكل 10.

املصادر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات اجتاهات التجارة، وتقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي، وتقرير آفاق االقتصاد العاملي، ومسح يورومونيتور الدولي.

10-�ألف-  وجهة �سادر�ت �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت

    �لأكرث تنوعاً، 2009 )بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(

10-باء-  وجهة �سادر�ت �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت

    �لأقل تنوعاً، 2009 )بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(
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منو  اإمكانات  اأن  على  11-األف  ال�صكل  ويدل 

ذات  البلدان  يف  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت 

عام  يف  �صلبًا  تاأثرت  قد  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات 

ال�رصيكة  البلدان  يف  النمو  معدالت  بانعدام   2009

لها يف التجارة )-4.2 يف املائة يف االحتاد االأوروبي، 

االأمريكية(.   املتحدة  الواليات  يف  املائة  يف  و-2.5 

املائة  يف   20 بن�صبة  ي�صتاأثر  االأوروبي  فاالحتاد 

ذات  البلدان  يف  التجارية  املبادالت  جمموع  من 

املتحدة  الواليات  تليه  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات 

التعاون  وجمل�ش  املائة  يف   14 بن�صبة  االأمريكية 

اخلليجي حيث تبلغ الن�صبة 8 يف املائة من جمموع 

التجارية  املبادالت  وكانت  التجارية.   العمليات 

القناة التي انتقلت عربها اآثار االأزمة املالية العاملية 

هذه  اأن  غري  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء  البلدان  اإىل 

املالية  ال�صيا�صات  بف�صل  حمدودة  بقيت  االآثار 

وي�صري  االقت�صادية.   للتقلبات  املعاك�صة  والنقدية 

املحلي  الناجت  اإمكانات منو  اأن  اإىل  11-باء  ال�صكل 

االقت�صادات  ذات  البلدان  يف  احلقيقي  االإجمايل 

النمو  ب�صعف  تتاأثر  مل   2009 عام  يف  تنوعًا  االأقل 

يف االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية، 

التجارية يف  العمليات  املائة من جمموع  48 يف  الأن 

بلدان املجل�ش اأجريت مع منطقة اآ�صيا، حيث كانت 

اإمكانات النمو اأف�صل يف عام 2009 )6.1 يف املائة(.  

التكامل  م�صتوى  انخفا�ش  اأن  الوا�صح  ومن 

التجاري �صمن منطقة االإ�صكوا قد عر�ش االقت�صاد 

التاأثر بتقلبات  الكلي يف البلدان االأع�صاء ملزيد من 

معدل النمو يف االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة 

االأع�صاء  البلدان  عززت  فلو  واآ�صيا.   االأمريكية 

االعتماد  من  وحّدت  بينها،  فيما  التجاري  التكامل 

على االأ�صواق املتطورة يف جتارتها، ال�صتطاعت احلد 

من ت�رصب اآثار االأزمة املالية العاملية اإىل املنطقة عرب 

القناة التجارية.

�صعف  اآثار  عن  مبناأى  العاملي  الطلب  يكن  ومل 

�صادرات  على  الطلب  وخ�صو�صًا  النمو،  اإمكانات 

البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا من االحتاد 

االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية.  ومن اأكرث 

هذه البلدان تاأثرًا ب�صعف اإمكانات النمو يف االحتاد 

االأوروبي، اجلمهورية العربية ال�صورية، والعراق، 

يف  النمو  معدل  يف  التغريات  اأما  وم�رص.   ولبنان، 

البلدان ذات االقت�صادات االأقل تنوعًا، فاأثرت على 

ولبنان، ال�صورية،  العربية  واجلمهورية  االأردن، 

٪٢١
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املصادر: صندوق النقد الدولي، إحصاءات اجتاهات التجارة، وتقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي، وتقرير آفاق االقتصاد العاملي.

11-باء-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعا11ً-�ألف-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً
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الواليات  النمو يف  واليمن، والتغريات يف تطورات 

والعراق  االأردن  على  اأثرت  االأمريكية  املتحدة 

يف  التطورات  اأن  ويبدو  11-األف(.   )ال�صكل 

جميع  على  توؤثر  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان 

با�صتثناء  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان 

و�صعف  ال�صادرات  عائدات  وانخفا�ش  العراق.  

املعاك�صة  ال�رصيبية  التدابري  اتخاذ  على  القدرة 

احليز  �صيق  اإىل  نظرًا  االقت�صادية  للتقلبات 

املايل، من العوامل التي توؤثر مبا�رصة على تراكم 

اأنظمة  وعلى  االأجنبية،  بالعمالت  االحتياطيات 

�صعر ال�رصف املعتمدة، وتراكم الديون اخلارجية 

الو�صع  ويختلف  الدين.   خدمة  اأعباء  وتزايد 

حيت  تنوعًا،  االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان  يف 

كثريًا  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان  تتاأثر  ال 

والواليات  االأوروبي  االحتاد  يف  النمو  بتطورات 

بلدان  يف  بالتغريات  تتاأثر  بل  االأمريكية،  املتحدة 

واليابان  والهند  ال�صني  منها  العامل  من  اأخرى 

القناة  اأن  الوا�صح  ومن  11-باء(.   )ال�صكل 

اآثار  النتقال  الوحيد  امل�صدر  تكن  مل  التجارية 

االأزمة املالية العاملية اإىل البلدان ذات االقت�صادات 

يف  اأخرى  مالية  عوامل  اأ�صهمت  بل  تنوعًا،  االأقل 

اإىل  االآثار  هذه  انتقال  يف  والنفط  العقارات  قطاعي 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي.

والركود االقت�صادي العاملي مل يوؤد اإىل ت�صاوؤل 

تناق�ش  يف  �صببًا  كان  بل  فح�صب  بالدوالر  ال�صيولة 

وطاولت  ال�صادرات.  وعائدات  املالية  التدفقات 

اأ�رصار هذا التناق�ش امليزان املايل وميزان احل�صاب 

على  اال�صتقرار  تقوي�ش  حد  وبلغت  اجلاري، 

م�صتوى االقت�صاد الكلي يف العديد من البلدان ذات 

البلدان  هذه  فبع�ش  تنوعًا.   االأكرث  االقت�صادات 

يواجه �صائقة على م�صتوى ال�صيولة منذ بدء االأزمة 

و�صعها  اإ�صعاف  يف  االإمعان  اإىل  توؤدي  قد  املالية، 

املايل والنقدي اإذا مل تعتمد �صيا�صات منا�صبة لتعزيز 

اال�صتقرار االقت�صادي يف الوقت املنا�صب.  فم�صتوى 

على  توؤثر  التي  العوامل  من  هو  بالدوالر  ال�صيولة 

ا�صتقرار االأ�صواق املالية يف جميع البلدان االأع�صاء 

يف االإ�صكوا، الأن اأكرثية هذه البلدان قد ربطت عملتها 

الوطنية بالدوالر.  اأما يف البلدان ذات االقت�صادات 

االأكرث تنوعًا التي ترتبط باالأ�صواق املالية املتقدمة، 

عامل  املتعددة  اخلارجية  ال�صدمات  يف  دائمًا  فكان 

راأ�ش  وخروج  والنقدي،  املايل  اال�صتقرار  لتقوي�ش 

االأجنبية،  العمالت  من  االحتياطي  وانخفا�ش  املال 

وتفاقم ال�صغوط على العمالت الوطنية.  ومع عدم 

توفر امليزانيات الكافية، واحليز املايل الالزم، والعجز 

يف احل�صابات اجلارية، وال�صغوط على ال�صادرات، 

يتوقف منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي يف عامي 

2010 و2011 على اال�صتهالك اخلا�ش اإذ يتوقع اأن 

ي�صاهم بالن�صبة الكربى من منو الناجت املحلي االإجمايل 

تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  البلدان ذات   احلقيقي يف 

)ال�صكل 12(.

خ�صائر  املتقدمة  االقت�صادات  معظم  تكبدت 

ج�صيمة يف معدالت االإنتاج و�صهدت ارتفاعًا حادًا يف 

اإنعا�ش  عمليات  من  الرغم  وعلى  البطالة.   معدالت 

يعتمد  اآ�صيا،  منطقة  قادتها  التي  العاملي  االقت�صاد 

تهدف  ت�صجيعية  تدابري  على  واال�صتهالك  االإنتاج 

اأن  غري  االقت�صادي.   لالنكما�ش  الت�صدي  اإىل 

يزاالن  ال  اخلا�ش  واال�صتثمار  اخلا�ش  اال�صتهالك 

يف  وال�رصكات  االأ�رص  تردد  ظل  يف  �صعف  حالة  يف 
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الركود االقتصادي 
العاملي لم يؤد إلى 
تضاؤل السيولة بالدوالر 
فحسب بل كان سبباً 
في تناقص التدفقات 
املالية وعائدات الصادرات

م�سادر منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل �حلقيقي الشكل 12.

يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً 

)بالن�سبة �ملئوية(

املصادر: صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية، وتقديرات اإلسكوا.
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االقت�صاد  حالة  ت�صتقر  ريثما  واال�صتثمار  االإنفاق 

بعد خروجه من االأزمة.  وهذا اال�صتقرار مل يتحقق 

تواجهها  التي  النمو  تراجع  خماطر  ظل  يف  بعد، 

املدى  على  االأمريكية  املتحدة  والواليات  ال�صني 

املتو�صط، واأزمة الديون يف منطقة اليورو، ويتوقع 

با�صرتاتيجيات  والنقدية  املالية  ال�صيا�صات  دعم 

للخروج من م�صار ال�صيا�صات التو�صعية.

جيم-  �حليز �ملايل

واجهت بع�ش البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا منها 

واجلمهورية  والبحرين  املتحدة  العربية  االإمارات 

العربية ال�صورية وعمان والكويت واململكة العربية 

اأو بكمية  املايل  الو�صع  اإما بقوة  االأزمة  ال�صعودية 

  .)13 )ال�صكل  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي 

ومتكنت هذه البلدان من اعتماد �صيا�صات معاك�صة 

للتقلبات االقت�صادية للتخفيف من اآثار االأزمة على 

هذه  ا�صتطاعت  املايل،  ال�صعيد  وعلى  اقت�صادها.  

البلدان من مواجهة االأزمة من خالل اإجراءات الدفع 

�صبيل  فعلى    .
)9(

التلقائية ال�صبط  واأدوات   
)8(

املايل

ال�صعودية جمموعة  العربية  املثال، اعتمدت اململكة 

الناجت  من  ن�صبة  اأعلى  قيمتها  بلغت  احلوافز  من 

املحلي االإجمايل يف جمموعة الـ 20.  وهذه احلوافز 

املعاك�صة للتقلبات االقت�صادية هي جزء من اخلطة 

اخلم�صية لال�صتثمار، تبلغ قيمتها 400 مليار دوالر 

االإ�صكوا  منطقة  يف  الكلي  الطلب  تعزز  اأن  ويتوقع 

مبا يف ذلك الطلب على ال�صادرات من البلدان ذات 

على  اإيجابًا  توؤثر  واأن  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات 

وقررت  اململكة.   يف  للعاملني  املالية  التحويالت 

مليار   104 بنحو  احلكومي  االإنفاق  زيادة  الكويت 

دوالر بني عامي 2010 و2014، واأعلنت م�رص عن 

جمموعة من احلوافز تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه يف 

عام 2009 ملواجهة تداعيات االأزمة املالية العاملية.  

ووجدت بلدان اأخرى نف�صها يف و�صع ال ي�صمح لها 

مبواجهة االأزمة باعتماد �صيا�صات مالية فعالة على 

�صعيد االقت�صاد الكلي، ومنها االأردن، وال�صودان، 

�صعر  اأنظمة  حيث  واليمن،  ولبنان،  والعراق، 

الناجت  من  الديون  ن�صبة  وارتفاع  الثابتة،  ال�رصف 

لبنان، و150 يف  املائة يف  االإجمايل )160 يف  املحلي 

املائة يف العراق، و80 يف املائة يف ال�صودان، و70 يف 

وارتفاع  اليمن(،  يف  املائة  يف  االأردن، و60  يف  املائة 

اأ�صعار الفائدة احلقيقية )10 يف املائة يف العراق، و6 

يف املائة يف اليمن، و4 يف املائة يف ال�صودان، و3 يف املائة 

يف لبنان(، فكان اقت�صادها عر�صة الآثار ال�صدمات 

والعراق  وال�صودان  االأردن  يف  �صيما  ال  اخلارجية، 

الناجت  اإىل  الدين  ن�صبة  ارتفاع  اإىل  ونظرًا  واليمن.  

املحلي االإجمايل واأ�صعار الفائدة احلقيقية، مل يتمتع 

لبنان باحليز املايل الكايف للتحرك يف مواجهة االأزمة، 

م�صادر  من  املتدفقة  االأموال  من  ا�صتفاد  اأنه  غري 

مثل عائدات ال�صياحة، وحتويالت العمال املغرتبني، 

وا�صتثمارات بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي يف قطاع 

العقارات، واال�صتثمار االأجنبي املبا�رص خلدمة الدين 

العام املتزايد وتقلي�ش العجز يف احل�صاب اجلاري.

تفاقم كان متوقعًا  14-األف على  ال�صكل  ويدل 

النفطي  غري  القطاع  يف  االأ�صا�صي  املايل  العجز  يف 

لعام 2010 يف كل من االأردن واجلمهورية العربية 

ال�صورية ولبنان، حيث �صيق احليز املايل، وم�صاهمة 

اأدوات ال�صبط التلقائية بن�صبة ال تتجاوز 1 يف املائة 

من الناجت املحلي االإجمايل يف كل بلد من تلك البلدان.

ويختلف الو�صع يف حالة البلدان ذات االقت�صادات

معدلت ن�سب �سند�ت �خلزينة �حلقيقية الشكل 13.

ون�سبة جمموع �لدين �لعام من �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل، 2009 )بالن�سبة �ملئوية(

املصدر: صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية.



االأقل تنوعًا، اإذ من املتوقع اأن يتح�صن العجز املايل 

بلدان  جميع  يف  النفطي  غري  القطاع  يف  االأ�صا�صي 

قوي  املايل  احليز  حيث  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش 

)ال�صكل 14-باء(.  ويف ُعمان وقطر واململكة العربية 

ال�صعودية تقدر م�صاهمة الدفع املايل مبا يقارب 10 

اإىل 15 يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل، يف حني 

تقدر م�صاهمة اأدوات ال�صبط التلقائية بنحو 8 اإىل 

وبن�صبة  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   10

اأقل يف كل من االإمارات العربية املتحدة والبحرين 

والكويت نظرًا اإىل احليز املايل االأ�صيق.

د�ل-  تدفقات ر�أ�س �ملال

تدفقات  بداأت   ،2001 عام  منذ  االأوىل  للمرة 

االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  اإىل  االأموال  روؤو�ش 

على  ت�صتمر  اأن  ويتوقع   ،2008 عام  يف  ترتاجع 

تراجع خالل العام 2011.  ففي اأعقاب االأزمة املالية 

اإىل معظم  املبا�رصة  االأ�رصار غري  العاملية، ت�رصبت 

البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا من تداعيات 

االأزمة على االحتاد االأوروبي، وعلى بلدان جمل�ش 

املال  راأ�ش  تدفقات  وتراجعت  اخلليجي.   التعاون 

البلدان  اإىل  االأوروبي  واالحتاد  املجل�ش  بلدان  من 

انخفا�ش  اأثر  على  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

احلافظات  وا�صتثمار  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار 

اإىل  املتجهة  ال�صادرات  وتناق�ش  البلدان  تلك  يف 

الناجت  فانخفا�ش معدالت منو  االأوروبي.   االحتاد 

املحلي االإجمايل احلقيقي يف االحتاد االأوروبي اأدى 

اإىل انخفا�ش الطلب على ال�صادرات، وال �صيما من 

ال�صورية،  العربية  واجلمهورية  وم�رص  العراق 

130 مليار دوالر يف  ال�صادرات من  لترتاجع قيمة 

عام 2008 اإىل 85 مليار دوالر يف عام 2009.  وقد 

منطقة  يف  اجلاري  احل�صاب  فائ�ش  جمموع  بلغ 

االإ�صكوا 38 مليار دوالر تقريبًا يف عام 2009، بعد 

اأنه  اأي   ،2008 عام  يف  دوالر  مليار   264 كان  اأن 

�صجل تراجعًا حادًا بن�صبة 85 يف املائة.

عام  يف  اخلام  النفط  �صعر  النخفا�ش  وكان 

خمتلف  يف  النمو  توقعات  على  �صلبي  اأثر   2009
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�لتغريرّ يف �لعجز �ملايل �لأ�سا�سي، 2010الشكل 14.

املصادر: صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية، وتقديرات اإلسكوا باالستناد إلى املصادر الوطنية.

14-�ألف-  �لو�سع �ملايل يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً، 2010

 )بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(

14-باء-  �لو�سع �ملايل يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعاً، 2010

)بالن�سبة �ملئوية من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(

إحصاءات  ومديرية  الدولية،  املالية  اإلحصاءات  الدولي،  النقد  العاملية، وصندوق  التنمية  البنك الدولي، مؤشرات  املصادر: 
التجارة، واألونكتاد، وإصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي، وحسابات اإلسكوا.

تدفقات ر�أ�س �ملال �إىل �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت الشكل 15.

�لأكرث تنوعاً، 2007-2009 )مباليني �لدولر�ت(
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البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا. فانخفا�ش االإيرادات 

يف  بالدوالر  ال�صيولة  يف  انخفا�ش  اإىل  اأدى  النفطية 

وامتدت  تنوعًا،  االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان 

اإىل البلدان ذات االقت�صادات االأكرث  اآثاره ال�صلبية 

تنوعًا، مما �صاهم يف ارتفاع �صعر الفائدة يف املنطقة، 

وتراجع حتويالت العاملني وا�صتثمارات احلافظة 

احلاد  ولالنخفا�ش  املبا�رص.   االأجنبي  واال�صتثمار 

االحتياطي  تقلي�ش  يف  ي�صهم  اأثر  النفط  اأ�صعار  يف 

املال،  راأ�ش  تدفقات  من  ويحد  االأجنبية،  بالعمالت 

وي�صعف اأ�صواق ال�صادرات ملختلف بلدان جمل�ش 

متلك  ال  البلدان  هذه  فمعظم  اخلليجي.   التعاون 

قاعدة �صادرات وا�صعة اإذ تكاد �صادراتها تقت�رص 

على عدد من ال�صلع االأ�صا�صية، وتفتقر اإىل التنويع 

عائدات  على  �صديدًا  اعتمادًا  وتعتمد  االقت�صادي، 

والتنمية،  النمو  لتحقيق  النفطية  ال�صادرات 

واال�صتهالك املحلي، وخدمة الدين، واالإنفاق العام.  

االآن  حتى  احلقيقية  الفائدة  اأ�صعار  ارتفاع  واأدى 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  منو  معدالت  انخفا�ش  اإىل 

وتراجع معدالت �صعر ال�رصف، واإ�صعاف القدرة 

التجارة  يف  الكبري  والعجز  الدولية،  التناف�صية 

ويف  اخلارجية،  الديون  وتراكم  وامليزانية،  العامة 

يف  اأزمة  حدوث  احتمال  زيادة  اإىل  احلاالت  بع�ش 

�رصكات  ميزانيات  تكن  ومل  املدفوعات.   ميزان 

القطاع اخلا�ش مبناأى عن هذه االآثار.

املعرو�ش  يف  النمو  ت�صارع  من  الرغم  وعلى 

النقدي، نتيجة الإقدام امل�صارف املركزية يف البلدان 

االأع�صاء يف االإ�صكوا على منح املزيد من االعتمادات 

للقطاع امل�رصيف خالل االأزمة، مل تنجح هذه اجلهود 

حقيقة يف تخفيف ال�صائقة االئتمانية يف معظم بلدان 

امل�صارف  ت�صجل  ومل  اخلليجي.   التعاون  جمل�ش 

املراجعة  لعملية  نتيجة  االإقرا�ش  معدل  يف  زيادة 

اخلا�ش.  القطاع  ميزانيات  لها  خ�صعت  التي 

التي  املالية  االأ�صواق  تراجعت  االأزمة،  فخالل 

كانت رافدًا للنمو يف البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا، 

يف  كانت  بلدان  اأمام  خطرية  عقبة  تراجعها  ف�صكل 

اخلارجي  املال  راأ�ش  تدفقات  اإىل  احلاجة  اأم�ش 

لتعزيز النمو االقت�صادي، وحت�صني و�صع العمالة، 

وتخفي�ش الدين العام.  والتدفقات املالية اخلا�صة 

البلدان  اإىل  املغرتبني(  العمال  حتويالت  )ومنها 

  . االأع�صاء يف االإ�صكوا يف حالة تراجع منذ عام 2008

فقد تاأثرت بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي مبا�رصة 

اأ�صعار  يف  احلاد  االنخفا�ش  ب�صبب  املالية  باالأزمة 

النفط واإيراداته.  غري اأن عوامل عدة خففت من اآثار 

االأزمة اأبرزها ال�صيا�صات املالية والنقدية املعاك�صة 

الهامة،  املالية  واحلوافز  االقت�صادية،  للتقلبات 

واالحتياطيات الكبرية التي تراكمت قبل االأزمة يف 

ظل الطفرة النفطية بني عامي 2003 و2008.

1-  حتويالت �لعاملني

االإ�صكوا  منطقة  يف  العمل  اأ�صواق  تعترب 

يف  اأخرى  مبناطق  مقارنة  بعيد  حد  اإىل  مرتابطة 

هو  املنطقة  داخل  العاملة  االأيدي  وحراك  العامل.  

من حلقات الرتابط املايل، اإذ ينتج منه تدفق مبالغ 

العاملة هي  االأيدي  املال.  وجهة حراك  من  كبرية 

االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  من  الغالب  يف 

تنوعًا.   االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل  تنوعًا 

بلدان  يف  العاملني  عدد  بلغ  الت�صعينات،  مطلع  ويف 

ماليني   6 االأجانب  من  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

عامل ي�صكلون نحو ثلثي جمموع القوى العاملة يف 

ذات  البلدان  من  منهم  املائة  يف   60 املجل�ش،  بلدان 

الن�صبة  هذه  اأن  غري  تنوعًا.   االأكرث  االقت�صادات 

ن�صبة  بينما  الت�صعينات،  منت�صف  منذ  تراجع  يف 

ترتاجع  اأن  ويتوقع  تزايد.  يف  االآ�صيويني  العمال 

اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان  يف  العاملني  ن�صبة 

ب�صبب  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  من 

االأجنبية  العاملة  االأيدي  عن  اال�صتعا�صة  �صيا�صات 

باملواطنني التي هي قيد التنفيذ يف بلدان املجل�ش.

ذات  البلدان  من  العاملة  االأيدي  حركة  وكانت 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا اإىل بلدان جمل�ش التعاون 



املر�صلة  البلدان  على  فائدة  م�صدر  اخلليجي 

فالبلدان  �صواء.   حد  على  امل�صتقبلة  والبلدان 

اإليها  الوافدة  املهارات  من  ا�صتفادت  امل�صتقبلة 

املجاالت،  خمتلف  ويف  امل�صتويات  خمتلف  من 

العمال  حتويالت  من  ا�صتفادت  املر�صلة  والبلدان 

املغرتبني، ووجدت فر�صة لتوظيف عامل هام من 

ا�صتغالله حمليًا.  وقد  ت�صتطيع  ال  االإنتاج  عوامل 

ت�صحيح  يف  املغرتبني  العمال  حتويالت  اأ�صهمت 

اخلا�ش  اال�صتثمار  تغذية  ويف  املدفوعات  ميزان 

ولبنان  االأردن  �صيما  ال  املنطقة،  بلدان  بع�ش  يف 

التحويالت  من  النوع  هذا  قيمة  وبلغت  وم�رص.  

جمموع  من  املائة  يف   15 نحو  موؤخرًا  املالية 

�صادرات البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا.  

2007، قبل اندالع االأزمة املالية العاملية،  ويف عام 

من  املائة  يف   23 نحو  املغرتبني  حتويالت  �صكلت 

يف  املائة  يف  و21  لبنان،  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت 

االأردن، و6 يف املائة يف م�رص، وبلغ متو�صطها 15 

يف املائة من الناجت املحلي االإجمايل يف البلدان ذات 

16-باء(.   )ال�صكل  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات 

جمموع  يف  جديد  انخفا�ش  اأي  يف  �صيكون  لذلك 

على  �صلبي  اأثر  لالأزمة،  نتيجة  التحويالت،  هذه 

ذات  البلدان  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل 

على  القدرة  وعلى  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات 

ميزان  يف  اأزمة  اإىل  يوؤدي  قد  كما  الدين،  خدمة 

اأن االأردن وال�صودان ولبنان  اإىل  املدفوعات نظرًا 

واليمن من البلدان التي ال تزال تعتمد نظام �صعر 

ال�رصف الثابت مقابل الدوالر.

وت�صكل عائدات التحويالت املالية من العاملني 

بالعمالت  لالإيرادات  هامًا  م�صدرًا  اخلارج  يف 

جميع  يف  االقت�صادي  النمو  يف  وت�صاهم  االأجنبية 

البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا.  فهي تتيح 

مبالغ كبرية بالعمالت االأجنبية ت�صتخدم يف متويل 

مدفوعات  وت�صديد  اجلاري  احل�صاب  يف  العجز 

الطلب  دعم  يف  ت�صاهم  كما  اخلارجي،  الدين  خدمة 

اال�صتهالكي يف ال�صوق املحلية.  ففي م�رص ازدادت 

 2005 عام  يف  دوالر  مليار   5 من  التحويالت  قيمة 

هذه  اأن  غري    .2008 عام  يف  دوالر  مليار   9.4 اإىل 

 ،2009 عام  يف  الثلث  بن�صبة  انخف�صت  التدفقات 

اأما  دوالر.   مليار   7.1 لتبلغ  املالية،  االأزمة  نتيجة 

لبنان فقد كان اأداوؤه اأف�صل بكثري رغم االأزمة املالية 

احلديثة، فزادت التحويالت من 4.9 مليار دوالر يف 

عام 2005 اإىل 7 مليار دوالر يف عام 2009.  وزادت 

حتويالت االأردن من 2.5 مليار دوالر يف عام 2005 

اإىل 3.6 مليار دوالر يف عام 2009.  ومل ت�صجل اأي 

اإىل اجلمهورية  التحويالت  تغيريات تذكر يف تدفق 

العربية ال�صورية وفل�صطني خالل الفرتة قيد النظر 

)اجلدول 7 وال�صكل 16(.
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املصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، وصندوق النقد الدولي.

تدفقات �لتحويالت �إىل �لبلد�ن ذ�ت الشكل 16.

�لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً، 2009-2005

16-�ألف-  حجم �لتحويالت: 2009-2005

)مبليار�ت �لدولر�ت(

16-باء-  ن�سبة �لتحويالت من �لناجت �ملحلي �لإجمايل:

2005-2009 )بالن�سبة �ملئوية(

أسهمت حتويالت 
املغتربني  العمال 
في تصحيح ميزان 
املدفوعات
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التحويالت اإىل الناجت املحلي االإجمايل )بالن�صبة املئوية(التحويالت )مباليني الدوالرات(

2005200620072008200920052006200720082009�لبلد

60419.719.520.217.615.7 7373 4343 8833 5002 2�لأردن

8237958248508283.02.42.01.61.6�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

9.08.4....59859859859859814.9فل�سطني

00023.023.223.120.320.8 0007 7696 2025 9245 4لبنان

1505.65.05.95.83.8 4767 6569 3307 0175 5م�سر

18013.212.512.810.910.1 66119 28120 80818 86214 13جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

�لتحويالت �ملالية من �لعاملني، 2005-2009اجلدول 7.

املصادر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، وصندوق النقد الدولي.

البحرين:  التالية:  املصادر  على  اإلسكوا  منطقة  في  البيانات  تستند    .2010 العاملي  االستثمار  األونكتاد، تقرير  املصادر: 
مصرف البحرين املركزي، النشرة اإلحصائية )حزيران/يونيو 2010(، ميزان املدفوعات متاح على موقع www.cbb.gov.bh؛ 
األردني،  املركزي  البنك  األردن:  www.cbe.org.eg؛  موقع  متاح على  املدفوعات 2009  ميزان  املصري،  املركزي  البنك  مصر: 
بنك الكويت املركزي، النشرة  التقرير السنوي لعام 2009، ميزان املدفوعات متاح على موقع www.cbj.gov.jo؛ الكويت: 
ميزان  لبنان،  في  املركزي  املصرف  لبنان:  www.cbk.gov.kw؛  موقع  على  متاح  املدفوعات  ميزان  الفصلية،  اإلحصائية 
على  متاح   2009 لعام  السنوي  التقرير  العماني،  املركزي  البنك  ُعمان:  www.bdl.gov.lb؛  موقع  على  متاح  املدفوعات 
موقع www.cbo-oman.org؛ فلسطني وقطر: األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي لعام 2010؛ اململكة العربية السعودية: 
www.sama.gov.sa؛  موقع  على  متاح  السنوي  واألربعون  السادس  التقرير  )ساما(،  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
www.bankofsudan.org؛ واملالية متاح على موقع  االقتصادية  املركزي، استعراض اإلحصاءات  السودان  بنك  السودان: 
قع مو على  حة  متا  )2 0 0 9 ( لفصلية  ا ة  لنشر ا  ، ي كز ملر ا ية  ر سو ف  مصر  : ية ر لسو ا بية  لعر ا ية  ر جلمهو ا
البنك املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة،   www.banquecentrale.gov.sy/index.html؛ اإلمارات العربية املتحدة: 
املدفوعات  ميزان  اليمني،  املركزي  البنك  اليمن:  www.centralbank.ae؛  موقع  على  متاح   2009 لعام  السنوي  التقرير 
و2010.  2009 لعامي  العاملي  االستثمار  تقرير  واألونكتاد،   www.centralbank.gov.ye/mbop.pdf موقع  على  متاح 

تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �إىل �ملناطق اجلدول 8.

�لدولر�ت( 2007-2009 )مباليني  �لنا�سئة، 

2009 2008 2007 �ملنطقة

1 114 189 1 770 873 2 099 973 �لعامل

478 349 630 013 564 930 �لبلد�ن �لنامية

58 565 72 179 63 092 �أفريقيا

116 555 183 195 163 612 �أمريكا �لالتينية و�لبحر �لكاريبي

233 050 282 440 258 830 جنوب �آ�سيا، �سرق �آ�سيا وجنوب-�سرق �آ�سيا

69 948 122 588 90 968 جنوب-�سرق �أوروبا ور�بطة �لدول �مل�ستقلة

70 453 84 350 70 083 جمموع منطقة �لإ�سكو�

2-  �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر

يف  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  حركة  �صهدت 

و2009   2008 عامي  يف  ملحوظًا  تباطوؤًا  العامل 

قيمة  فانخف�صت  العاملية.   املالية  لالأزمة  نتيجة 

يف  االأع�صاء  البلدان  اإىل  الواردة  اال�صتثمارات 

اإىل   2008 عام  يف  دوالر  مليار   84.3 من  االإ�صكوا 

  .)8 )اجلدول   2009 عام  يف  دوالر  مليار   70.4

حركة  جمموع  من  االإ�صكوا  منطقة  ح�صة  وبقيت 

ح�صة  اإىل  ن�صبة  متدنية  العاملية  اال�صتثمارات 

 17 ال�صكل  ويبني  النا�صئة.   املناطق  من  غريها 

تدفقات  جمموع  من  االإ�صكوا  منطقة  ح�صة  اأن 

املائة  يف   6 تتجاوز  مل  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار 

اآ�صيا،  جنوب  منطقة  احتلت  بينما   ،2009 عام  يف 

االأوىل  املرتبة  اآ�صيا  وجنوب-�رصق  اآ�صيا  و�رصق 

اإذ  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  حيث  من 

اأمريكا  منطقة  تليها  املائة،  يف   21 ح�صتها  بلغت 

يف   10 قدرها  بح�صة  الكاريبي  والبحر  الالتينية 

املائة، ومنطقة جنوب-�رصق اأوروبا ورابطة الدول 

امل�صتقلة بح�صة قدرها 6 يف املائة، وحلت اأفريقيا يف 

املرتبة االأخرية بح�صة قدرها 5 يف املائة.

من  النامية  البلدان  ح�صة  اأن   18 ال�صكل  يبني 

 27 ازدادت من  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  حركة 

يف املائة يف عام 2007 اإىل 44 يف املائة يف عام 2009، 

اإال اأن ح�صة منطقة االإ�صكوا مل ت�صجل زيادة تذكر، 

اإذ ارتفعت من 3 يف املائة يف عام 2007 اإىل نحو 6 يف 

املائة يف عام 2009.  ولن تقت�رص اآثار االأزمة املالية 

واملتو�صط،  الق�صري  املدى  يف  تنتهي  تداعيات  على 

بل �صيكون لها انعكا�صات بعيدة املدى على النمو يف 

العديد من البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا. ولال�صتثمار 

االأجنبي املبا�رص دور هام يف درء هذه االآثار، اإذ ميكن 

ميكن أن يسهم 
االستثمار األجنبي 

املباشر في تعزيز النمو 
االقتصادي عن طريق نقل

التكنولوجيا وحتسني 
إنتاجية األيدي العاملة



اأن ي�صهم يف تعزيز النمو االقت�صادي عن طريق نقل 

التكنولوجيا وحت�صني اإنتاجية االأيدي العاملة، واأن 

يكمل م�صاريع اال�صتثمار الوطني، واأن يكون دلياًل 

العديد  اأن  امل�صتثمرين يف االقت�صاد.  غري  على ثقة 

حتديد  اإىل  تتو�صل  مل  التجريبية  الدرا�صات  من 

�صلة ثابتة بني اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص والنمو، 

واملتغريات  الظروف  الختالف  الغالب  يف  وذلك 

مثاًل،  املبا�رص،  االأجنبي  فاال�صتثمار  وتداخلها.  

فح�صب،  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  ي�صهم  ال 

بل ميكن اأن ياأتي نتيجة لزيادة يف االإنتاج. كما اإن 

النمو  بتعزيز  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  عالقة 

التكنولوجيات  ا�صتيعاب  ي�صتلزم  اإذ  وا�صحة،  غري 

اجلديدة، وقد يوؤدي اإىل مزاحمة اال�صتثمار املحلي.  

اأن  الهولندي  الداء  مفهوم  حول  االأدبيات  وتبني 

املوارد  نحو  عادة  تتوجه  اخلارجية  اال�صتثمارات 

مع  ال�صناعي،  القطاع  ها 
ّ
يهم ما  ونادرًا  الطبيعية، 

اأن هذا القطاع هو دعامة هامة للنمو امل�صتدام، الأنه 

ي�صهم يف تنويع ال�صادرات ويحد من االعتماد على 

املوارد الطبيعية.

يف  االأع�صاء  البلدان  تكن  مل  االأزمة،  قبل 

االقت�صادي  االأداء  ذات  البلدان  ومنها  االإ�صكوا، 

اجليد مثل االإمارات العربية املتحدة ولبنان وم�رص 

جذب  على  قادرة  ال�صعودية،  العربية  واململكة 

اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص بامل�صتوى الذي �صهدته 

الو�صع  هذا  واإزاء  النا�صئة.  االقت�صادات  �صائر 

عمدت بع�ش البلدان، وال �صيما االأردن وم�رص اإىل 

القيود  وتخفيف  اال�صتثمار،  عن  ال�صوابط  رفع 

امللكية، واإزالة احلواجز التي تعوق التجارة وتدفق 

تكاليف  من  حتد  التي  العوامل  ومن  املال.   راأ�ش 

امل�صاريع،  ربحية  من  وتزيد  اال�صتثمار،  معامالت 

اأن  غري  التنظيم.   وجيدة  فعالة  موؤ�ص�صات  توفر 

االأع�صاء  البلدان  يف  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار 

ويبقى  باهظة،  تكاليف  عليه  ترتتب  االإ�صكوا  يف 

كما  االأمن.   وغياب  اال�صتقرار  عدم  الآثار  عر�صة 

بفعالية  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  تتاأثر 

النظام القانوين واإنفاذ حقوق امللكية.  ويف الواقع 

االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  انخفا�ش  على  يدل  ما 

ملجموعة  نتيجة  هو  االأع�صاء  البلدان  اإىل  املبا�رص 

على  املالية  للتطورات  اأو  داخلية  موؤ�ص�صية  عوامل 

اأثر االأزمة املالية.
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املصدر: األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي، 2010.

املصدر: انظر اجلدول 8.

تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �إىل الشكل 17.

�ملناطق �لنا�سئة، 2009 )بالن�سبة �ملئوية(

ح�س�س �ملناطق من جمموع تدفقات الشكل 18.

�ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر، 2009-2007 

)بالن�سبة �ملئوية(



31

الثاني الفصل  مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  �صهدت  وقد 

تنوعًا تراجعًا حادًا يف اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص، 

اإذ انخف�صت قيمة هذا النوع من اال�صتثمارات من 

24.18 مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 19.60 مليار 

دوالر يف عام 2009 )اجلدول 9(.  وتعاين البلدان 

�صيق  من  حاليًا  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

التمويل  وانخفا�ش  العامل  يف  املال  راأ�ش  اأ�صواق 

اأنحاء  خمتلف  يف  املديونية  ارتفاع  الأن  اخلارجي، 

العامل واحلذر املتزايد اإزاء خماطر االأزمة قلل من 

من  املجموعة  بهذه  الدوليني  امل�صتثمرين  اهتمام 

البلدان.  واإذا ا�صتمرت هذه االجتاهات على حالها 

املحرك  البلدان  تخ�رص  قد  القريب،  امل�صتقبل  يف 

متزايدة  �صغوطًا  ينعك�ش  قد  مما  للنمو،  الرئي�صي 

اأ�صعار  وعلى  بلد،  كل  يف  املدفوعات  ميزان  على 

ال�رصف. كما ميكن ملثل هذه الرتاجعات اأن تقّو�ش 

االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  تبذلها  التي  اجلهود 

الدخل  يف  الفوارق  ات�صاع  ب�صبب  التكامل  لتحقيق 

بني هذه البلدان والبلدان ذات االقت�صادات االأكرث 

تقدمًا. ولوحظ كذلك انخفا�ش يف تدفقات اال�صتثمار 

االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل  املبا�رص  االأجنبي 

االأقل تنوعًا حيث تراجعت قيمة هذا اال�صتثمار من 

60.06 مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 50.85 مليار 

دوالر يف عام 2009 )اجلدول 9(.

من  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  تق�صيم  ميكن 

حيث حجم اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص الذي يردها 

اإىل جمموعتني.  ت�صم املجموعة االأوىل البلدان التي 

متكنت من حتقيق منو ملحوظ يف حجم اال�صتثمار 

املبا�رصة  غري  االآثار  رغم  الوارد،  املبا�رص  االأجنبي 

لالأزمة املالية العاملية.  ومن هذه البلدان، ال�صودان 

بني  التدفقات  هذه  ازدادت  حيث  ولبنان،  وقطر 

اإىل  دوالر  مليار   2.79 من  و2009،   2005 عامي 

4.80 مليار دوالر يف لبنان، ومن 2.30 مليار دوالر 

اإىل 3.03 مليار دوالر يف ال�صودان ومن 1.29 مليار 

تدفقات اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص )مليون دوالر(

ن�صبة اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل

2005200620072008200920052006200720082009�لبلد

0038.47.86.85.21.7 7004 18713 80614 90012 10�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

7942577.818.49.58.51.3 7561 9151 0492 1�لبحرين

2115.54.68.03.94.1 3592 3322 6883 6881 1ُعمان

7223.16.26.64.110.4 1078 7004 5004 2983 1قطر

1450.30.10.10.00.1-23412211651�لكويت

5143.95.15.98.09.6 15135 82138 29322 09718 12�ململكة �لعربية �ل�سعودية

8524.55.45.65.65.9 06050 91260 32446 26639 27جمموع بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي

38514.022.115.413.310.4 8292 6222 2682 7743 1�لأردن

4341.82.03.12.72.7 4671 2421 5006591�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

0348.39.75.24.55.5 6013 4362 5412 3053 2�ل�سود�ن

0701.50.90.92.11.6 8561 5153839721�لعر�ق

0.80.5....47192852331.2فل�سطني

80413.011.913.514.714.3 3334 3764 6753 7912 2لبنان

7126.09.48.95.83.6 4956 5789 04311 37610 5م�سر

5.94.29.20.5-5551292.0 1219171 1-302�ليمن

6015.67.86.95.64.4 18819 17124 70923 00621 13جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

4534.86.06.05.65.3 24870 08384 03370 27261 40جمموع منطقة �لإ�سكو�

تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �إىل �لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2005-2009اجلدول 9.

املصدر: األونكتاد، إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.
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الفرتة  ويف  قطر.  يف  دوالر  مليار   8.72 اإىل  دوالر 

نف�صها ازداد حجم اال�صتثمار الوارد اإىل اجلمهورية 

 1.43 اإىل  دوالر  مليار   0.50 من  ال�صورية  العربية 

اإىل  1.68 مليار دوالر  مليار دوالر واإىل عمان، من 

2.21 مليار دوالر.

وت�صم املجموعة الثانية البلدان التي ا�صتقطبت 

قبل  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  من  كبرية  ن�صبة 

الن�صبة  هذه  لكن   ،2008 عام  يف  املالية  االأزمة 

االأردن،  البلدان  هذه  ومن  باالأزمة.   �صلبًا  تاأثرت 

والعراق،  والبحرين،  املتحدة،  العربية  واالإمارات 

وم�رص، واململكة العربية ال�صعودية، واليمن.  ففي 

املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  قيمة  بلغت  م�رص، 

عام  يف  دوالر  مليار   11.57 قدره  مرتفعًا  معداًل 

يف  دوالر  مليار   6.71 اإىل  انخف�صت  ثم   ،2007

نظام  اعتماد  يف  م�رص  ا�صتمرت  ولو    .2009 عام 

النعك�ش  بالدوالر،  املرتبط  الثابت  ال�رصف  �صعر 

املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  يف  احلاد  الرتاجع  هذا 

�صعيد  على  اأزمة  يف  ولت�صبب  ككل  االقت�صاد  على 

2002، حولت م�رص  عام  املدفوعات.  ففي  ميزان 

املجال  اأف�صح  مرن،  نظام  اإىل  ال�رصف  �صعر  نظام 

خدمة  على  القدرة  ودعم  ال�صادرات،  تعزيز  اأمام 

الديون اخلارجية املرتاكمة، وا�صتخدام ال�صيا�صات 

االختالالت  ملعاجلة  فعالية  اأكرث  نحو  على  املالية 

العامل.   ويف  م�رص  يف  الكلي  االقت�صاد  �صعيد  على 

تدفقات  قيمة  بلغت  املتحدة،  العربية  االإمارات  ويف 

اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص اأعلى م�صتوياتها يف عام 

2007، اإذ و�صلت اإىل 14.18 مليار دوالر، غري اأنها 

وكان   .2009 عام  يف  دوالر  مليار   4 اإىل  تراجعت 

اال�صتثمار  تدفقات  يف  احلاد  الرتاجع  لهذا  ميكن 

املتحدة  العربية  االإمارات  اإىل  املبا�رص  االأجنبي 

اأزمة  اإىل  ويوؤدي  االقت�صاد  على  �صلبًا  ينعك�ش  اأن 

كبرية  كميات  تراكم  لوال  املدفوعات،  ميزان  يف 

االأزمة  قبل  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطيات  من 

2003 و2007.  وخالل الطفرة النفطية بني عامي 

واالإبقاء على نظام ربط �صعر ال�رصف بالدوالر قد 

يوؤدي اإىل عواقب يف حال ا�صتمر هذا االنخفا�ش يف 

امل�صتقبل القريب.  فبتحويل نظام �صعر ال�رصف اإىل 

نظام مرن ت�صتطيع دولة االإمارات العربية املتحدة 

ا�صتخدام ال�صيا�صات النقدية على نحو اأكرث فعالية 

الكلي  التي ت�صيب االقت�صاد  للت�صدي لالختالالت 

داخل البالد وخارجها.

املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  قيمة  وبلغت 

الوارد اإىل االأردن 2.82 مليار دوالر يف عام 2008 

 ،2009 عام  يف  دوالر  مليار   2.38 اإىل  وانخف�صت 

 38.15 فبلغت  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  اأما 

مليار دوالر يف عام 2008، وانخف�صت اإىل 35.51 

نف�صه  االأردن  ويجد    .2009 عام  يف  دوالر  مليار 

�صعر  نظام  ظل  يف  م�رص،  من  اأ�صعب  موقف  يف 

القائم على ربط العملة الوطنية بالدوالر  ال�رصف 

واإذا  املايل.  ال�صعيد  على  املتاح  احليز  و�صيق 

اال�صتثمار  تدفقات  يف  الرتاجع  حالة  ا�صتمرت 

االأجنبي املبا�رص فقد يواجه االأردن اأزمة يف ميزان 

اعتماد نظام  اإىل  املركزي  بالبنك  املدفوعات، تدفع 

اال�صتثمار  تدفقات  تراجع  وبلغ  احلر.  التداول 

االأجنبي املبا�رص اإىل اليمن حدًا اأ�صد خطورة، حيث 

بلغت 1.55 مليار دوالر يف عام 2008، وانخف�صت 

ولهذا   .2009 عام  يف  دوالر  مليار   0.129 اإىل 

الرتاجع احلاد اآثار بالغة على االقت�صاد املحلي قد 

هو  واليمن  املدفوعات.   ميزان  يف  اأزمة  اإىل  توؤدي 

اإىل  عمد  الذي  االأع�صاء  البلدان  بني  الوحيد  البلد 

الوطنية ق�رصًا مما ولد جوًا  العملة  قيمة  تخفي�ش 

�صعر  بنظام  العمل  ا�صتمرار  اإزاء  اليقني  عدم  من 

ال�رصف القائم على ربط العملة الوطنية بالدوالر.  

ل�صوابط  العملة  قيمة  تخفي�ش  اإخ�صاع  اأن  غري 

ال�صادرات،  تعزيز  على  اليمن  ي�صاعد  قد  معينة 

وا�صتخدام  املرتاكم،  اخلارجي  الدين  وخدمة 

ملعاجلة  فعالية  اأكرث  نحو  على  املالية  ال�صيا�صات 

يالحظ  ومل  العاملية.  املالية  لالأزمة  ال�صلبية  االآثار 

االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  يف  يذكر  تغيري  اأي 

املبا�رص اإىل فل�صطني.
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تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر �إىل �لبلد�ن الشكل 19.

�لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2009-2005

19-�ألف-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعاً

    )مباليني �لدولر�ت(

19-باء-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

     )مباليني �لدولر�ت(

املصدر: األونكتاد، إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.

العربية  اململكة  اأن   19 ال�صكل  من  ويت�صح 

ال�صعودية ا�صتقطبت نحو 50 يف املائة من جمموع 

البلدان  اإىل  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات 

االأع�صاء يف االإ�صكوا خالل الفرتة املذكورة، تليها 

يف   30 قدرها  بح�صة  املتحدة  العربية  االإمارات 

وقطر  املائة،  يف   15 قدرها  بح�صة  وم�رص  املائة 

قدرها  ولبنان بح�صة  املائة،  10 يف  قدرها  بح�صة 

من  ح�صتها  تدنت  التي  البلدان  اأما  املائة.  يف   8

عن  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  جمموع 

وال�صودان،  والبحرين،  االأردن،  فهي  املعدل  هذا 

واليمن،  والكويت،  وفل�صطني،  وعمان،  والعراق، 

ا�صتقطاب  على  قادرة  غري  تزال  ال  بلدان  وهي 

لتعزيز  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  من  يكفي  ما 

املحلي. النمو 

اال�صتثمار  م�صاهمة  مدى   9 اجلدول  يبني 

االأجنبي املبا�رص يف الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

فبا�صتثناء  االإ�صكوا.  يف  االأع�صاء  البلدان  يف 

ن�صبة  اأن  اإىل  البيانات  ت�صري  ولبنان،  االأردن 

الناجت  من  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  ر�صيد 

تتخطَّ  مل  االأع�صاء  البلدان  يف  االإجمايل   املحلي 

 2005 املمتدة بني عامي  الفرتة  املائة خالل  10 يف 

تدفقات  اأن  على  دليل  الن�صبة  هذه  ويف  و2009. 

املحرك  تعترب  التي  املبا�رص،  االأجنبي  اال�صتثمار 

كثريًا  ت�صاهم  مل  االقت�صادي،  للنمو  الرئي�صي 

يف  االأع�صاء  البلدان  يف  والتنمية  النمو  حتريك  يف 

االإ�صكوا.  ويف عام 2009، تراوحت هذه الن�صبة بني 

يف  لبنان، و10.4  يف  املائة  يف   14.3 قدره  اأعلى  حد 

املائة يف كل من االأردن وقطر، وحد اأدنى قدره 0.5 

يف املائة يف اليمن، و1.3 يف املائة يف البحرين، و3.6 

يف  املائة  يف   0.1 عند  وراوحت  م�رص.   يف  املائة  يف 

الكويت و0.5 يف فل�صطني، و1.6 يف املائة يف العراق، 

املتحدة، و2.7  العربية  االإمارات  يف  املائة  يف  و1.7 

و4.1  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  يف  املائة  يف 

العربية  اململكة  املائة يف  املائة يف عمان، و9.6 يف  يف 

ال�صعودية.

 



وقد بادرت بع�ش البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا 

اإىل اإجراء اإ�صالحات مالية واعتماد �صيا�صات فعالة 

املالية  االأزمة  اأن  الكلي، غري  على �صعيد االقت�صاد 

احلالية، واإن مل تكن من �صنع هذه البلدان، اأحلقت 

بلد  تفاوتت حدتها بني  واإن  اأ�رصارًا ج�صيمة،  بها 

واآخر. وهي ت�صع اقت�صادها اأمام مزيد من العوائق 

امل�صتقبل  يف  مواجهتها  من  لبلدان  لتلك  مفر  ال 

القريب، يف ظل تراجع تدفقات اال�صتثمار االأجنبي 

و20-باء  20-األف  ال�صكل  من  ويت�صح  املبا�رص. 

تكن  مل  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  اأن 

مباأمن عن اآثار االأزمة املالية العاملية، فهي يف حالة 

تراجع منذ عام 2008 يف البلدان ذات االقت�صادات 

االأكرث تنوعًا وذات االقت�صادات االأقل تنوعًا.  كما 

الناجت  من  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  ن�صبة  اأن 

بلدان  يف   2006 عام  منذ  ترتاجع  االإجمايل  املحلي 

منطقة االإ�صكوا نتيجة لتداخل عاملني هما انخفا�ش 

وتراجع  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات 

معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل.  ولذلك ينبغي 

ال�صتقطاب  جهودها  تكثف  اأن  االأع�صاء  للبلدان 

تزال  ال  اإذ  املبا�رص،  االأجنبي  اال�صتثمار  من  املزيد 

ح�صتها منخف�صة ن�صبة اإىل بلدان ومناطق اأخرى.  

حت�صني  يف  ت�صهم  اأن  ميكن  التي  العوامل   ومن 

 هذا الو�صع اعتماد ال�صيا�صات املالئمة على �صعيد 

االقت�صاد الكلي للحد من اآثار االأزمة املالية احلالية، 

وتكثيف اجلهود الرامية اإىل تعزيز التكامل بني بلدان 

اجلنوب على ال�صعيد االقت�صادي واملايل والتجاري، 

والرتكيز  وحت�صينها،  االإ�صالحية  الربامج  ودعم 

فيها على اجلوانب املرتبطة باملوؤ�ص�صات ومقومات 

احلكم ال�صليم، واالإ�رصاع يف عملية اخل�صخ�صة، ال 

�صيما يف قطاع اخلدمات، بهدف ا�صتقطاب تدفقات 

التي  العوامل  ومن  املبا�رص.  االأجنبي  اال�صتثمار 

اال�صتثمار  حركة  لت�صجيع  معاجلتها  من  بد   ال 

االأجنبي املبا�رص يف املنطقة، الف�صاد املايل واالإداري 

والبريوقراطية.  ويبقى عدم اال�صتقرار ال�صيا�صي 

حتقيق  من  التمكن  لعدم  نتيجة  املنطقة  يعم  الذي 

ال�صالم ال�صامل، من العوامل التي متعن يف اإ�صعاف 

ا�صتقطاب  على  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  قدرة 

املزيد من اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص.

3-  تدفقات ��ستثمار�ت �حلافظة

مل يختلف و�صع تدفقات ا�صتثمارات احلافظات

عن و�صع تدفقات اال�صتثمار االأجنبي املبا�رص، اإذ بقيت 

هي اأي�صًا حمدودة يف املنطقة ن�صبة اإىل مناطق اأخرى.  

ففيما ن�صطت حركة راأ�ش املال بني االأ�صواق املالية يف 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي يف االأعوام االأخرية، 
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 تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر ون�سبتها الشكل 20.

من �لناجت �ملحلي �لإجمايل يف �لبلد�ن �لأع�ساء 

يف �لإ�سكو�، 2009-2005

20-�ألف-  تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر

)مبليار�ت �لدولر�ت(

20-باء-  ن�سبة تدفقات �ل�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر

    من �لناجت �ملحلي �لإجمايل

املصدر: األونكتاد، إصدارات مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.

من العوامل التي ال بد 
من معاجلتها لتشجيع 
�حركة االستثمار 
األجنبي املباشر في 
املنطقة، الفساد املالي 
واإلداري والبيروقراطية



االقت�صادات  ذات  البلدان  مع  احلركة  هذه  بقيت 

االأكرث تنوعًا حمدودة جدًا. اأما ا�صتثمارات احلافظة 

اعتمدت  التي  االإ�صكوا  منطقة  بلدان  يف  فرتكزت 

لل�صوق  العملي  االإطار  تعزيز  اإىل  تهدف  �صيا�صات 

واجلدير  وم�رص.   االأردن  �صيما  ال  املحلية،  املالية 

االإ�صكوا  منطقة  يف  املال  راأ�ش  اأ�صواق  اأن   بالذكر 

املال  راأ�ش  تدفقات  ا�صتيعاب  من  بعد  تتمكن  مل 

�صبكة  على  تقت�رص  كادت  املهمة  فهذه  وتوجيهها.  

بدور  ت�صطلع  التي  املتقدمة،  التجارية  امل�صارف 

فاعل يف عملية جذب راأ�ش املال وتوزيعه، وت�صجيع 

االإ�صكوا. ويت�صح  ا�صتثمارات احلافظات يف منطقة 

ا�صتثمارات  تدفقات  جمموع  اأن   10 اجلدول  من 

احلافظات اإىل البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا 

مل يتجاوز املليار دوالر.  ونتيجة لالأزمة املالية، تراجع 

و2009،   2008 عامي  بني  التدفقات  هذه  جمموع 

فانخف�صت من 0.573 مليار دوالر اإىل 0.35 مليار 

دوالر يف االأردن ومن 1.11 مليار دوالر اإىل 0.691 

مليار دوالر يف م�رص.  كما تراجع جمموع تدفقات 

ا�صتثمارات احلافظات اإىل البلدان ذات االقت�صادات 

االأكرث تنوعاً بن�صبة 33 يف املائة من 1.75 مليار دوالر 

يف عام 2008 اإىل 1.10 مليار دوالر يف عام 2009.

ويت�صح من اجلدول 10 اأن م�رص ت�صجل اأكرب 

احلافظات  ا�صتثمارات  تدفقات  ح�صة من جمموع 

خالل عامي 2008 و2009، يبلغ متو�صطها 63.2 

االأردن  يليها  التدفقات  هذه  جمموع  من  املائة  يف 

بح�صة متو�صطها 32.20 يف املائة ثم لبنان بح�صة 

متو�صطها 4.6 يف املائة تقريبًا.

يف  االأع�صاء  البلدان  يف  االأ�صهم  اأ�صواق  كانت 

االإ�صكوا، با�صتثناء م�رص، ال تزال يف بداياتها قبل 

الت�صعينات. وعلى الرغم من تدين معدل تكوين راأ�ش 

املال فيها، متيزت هذه االأ�صواق يف االأعوام الع�رصة 

حققته  ما  ت�صاهي  االأداء  يف  بخ�صائ�ش  املا�صية 

حيث  من  تعادلها  التي  النا�صئة  االأ�صواق  �صائر 

التطور املايل.  ويف الفرتة املمتدة بني عامي 2005

وم�رص  االأردن  يف  االأ�صهم  �صوق  �صهدت  و2007، 

املال،  راأ�ش  تكوين  حيت  من  قيا�صية  منو  معدالت 

 )11 اأ�صواق عمان وقطر والكويت )اجلدول  تليها 

اأ�صهمت  التي  العوامل  ومن  املالية.   االأزمة  قبل 

الوا�صعة  اخل�صخ�صة  م�صاريع  النمو  هذا  يف 

ال�رصكات  اإىل  العامة  االأ�صول  وعمليات  النطاق 

موؤخرًا  ُبذلت  التي  احلثيثة  واجلهود  اخلا�صة، 

لتعزيز الكفاءة والتكامل و�صخ ال�صيولة يف اأ�صواق 

اأ�صواق  ر�صملة  اأن  غري  اخلم�ش.  املالية  االأوراق 

�صهدت  واالأردن  م�رص  من  كل  يف  املالية  االأوراق 

نتيجة  و2009   2007 عامي  بني  ملحوظًا  تراجعًا 

من  قيمتها  فانخف�صت  العاملية،  املالية  لالأزمة 

يف  دوالر  مليار   86.26 اإىل  دوالر  مليار   134.90

مليار   31.98 اإىل  دوالر  مليار   41.29 ومن  م�رص 

دوالر يف االأردن.  وكان فتح اأ�صواق االأوراق املالية 

اأمام  تنوعاَ  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  يف 

امل�صتثمرين االأجانب خطوة اأ�صهمت اإىل حد كبري يف 

رفع حتفيز معدالت النمو يف ر�صملة هذه االأ�صواق.

ذات  البلدان  يف  املالية  االأوراق  اأ�صواق  �صهدت 

معدل  يف  ملحوظًا  تراجعًا  منوًا  االأقل  االقت�صادات 

لالأزمة  نتيجة  و2009   2007 عامي  بني  الر�صملة 

املالية العاملية. فكان الرتاجع من 26.79 مليار دوالر 

اإىل 16.14 مليار دوالر يف البحرين، ومن 250.85 
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تدفقات ��ستثمار�ت �حلافظات �إىل عدد من اجلدول 10.

�لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً،    

2005-2009 )مباليني �لدولر�ت(

املصدر: صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية.
مالحظة: لم تذكر سائر البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً بسبب النقص في البيانات.

تدفق ا�صتثمار احلافظات

20052006200720082009�لبلد

313540840573350�لأردن

6470756064لبنان

118691 1321526791م�سر

جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت 

�لأكرث تنوعاً

5087621 5941 7511 105
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االإمارات  يف  دوالر  مليار   131.79 اإىل  دوالر  مليار 

اإىل  دوالر  مليار   193.51 ومن  املتحدة،  العربية 

104.22 مليار دوالر يف الكويت.  كما �صهدت ر�صملة 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املالية  االأوراق  �صوق 

تراجعًا �صديدًا خالل االأزمة املالية وما بعدها بن�صبة 

عام  مليار دوالر يف   522.72 من  املائة  39 يف  نحو 

.2009 عام  يف  دوالر  مليار   318.78 اإىل   2007

عن  الناجمة  املبا�رصة  غري  االآثار  وتباينت 

يف  االأع�صاء  البلدان  بني  العاملية  املالية  االأزمة 

االأوراق  اأ�صواق  على  وانعكا�صاتها  االإ�صكوا 

يف  البلدان  هذه  اندماج  مدى  ح�صب  فيها  املالية 

التي  ال�صندات  واأ�صواق  املالية  االأوراق  اأ�صواق 

املالية  االأوراق  فاأ�صواق  تطورًا.   اأ�صواقها  تفوق 

تنوعًا  االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان  بع�ش   يف 

والبحرين  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  �صيما  وال 

والكويت، تاأثرت كثريًا باالأزمة املالية العاملية بحكم 

واأ�صواق  املالية  االأوراق  باأ�صواق  الوثيق  ارتباطها 

جدًا  حمدودة  االآثار  بقيت  فيما  العاملية،  ال�صندات 

ال�صعودية،  العربية  واململكة  وقطر  عمان  على 

اال�صتثمارات  اأمام  كفاية  االأ�صواق  تنفتح  مل  حيث 

االأجنبية ومل تبلغ درجة االرتباط باالأ�صواق العاملية 

درجة متقدمة.  فالروابط املالية بني �صوق االأوراق 

املالية يف اململكة العربية ال�صعودية واأ�صواق االأ�صهم 

اجلهود  من  الرغم  على  �صعيفة،  تزال  ال  العاملية 

مع  الرتابط  عالقة  لتعزيز  موؤخرًا  بذلتها  التي 

اأ�صواق االأوراق املالية يف �صائر البلدان االأع�صاء يف 

االإ�صكوا.  وكانت االأردن واالإمارات العربية املتحدة 

التي  البلدان  اأول  من  وم�رص  وُعمان  والبحرين 

عانت من اآثار االأزمة ب�صبب تعاملها الوا�صع النطاق 

ال�صندات  واأ�صواق  االأ�صهم  واأ�صواق  امل�صارف  مع 

يف االحتاد االأوروبي والواليات املتحدة االأمريكية.  

فقد واجهت هذه البلدان م�صاكل على اأربعة اأ�صعدة 

كلفة  وارتفاع  االأ�صول،  اأ�صعار  انخفا�ش  هي 

وتقل�ش  املال،  راأ�ش  تدفقات  وتباطوؤ  االقرتا�ش، 

ال�صادرات. فيما اكت�صبت بع�ش البلدان االأع�صاء يف 

االإ�صكوا مثل قطر واململكة العربية ال�صعودية مناعة 

مقارنة مبا تكبدته من خ�صائر يف االأزمات ال�صابقة، 

االحتياطي  من  كافية  مبالغ  تراكم  بف�صل  وذلك 

بالعمالت االأجنبية، وو�صعها املايل القوي.

ر�صملة ال�صوق

20052006200720082009�لبلد
حزيران/يونيو 

2010
295 798119 105131 857127 561250 406158 244�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

285 14116 95516 79619 12326 36421 17�لبحرين

742 36218 64318 76715 03722 06213 12ُعمان

812 932103 65787 51876 91395 14360 87قطر

394 226111 527104 513113 923193 893141 123�لكويت

881 785321 810318 721246 364522 121326 646�ململكة �لعربية �ل�سعودية

409 244691 697677 173599 112 9211 989721 130 1جمموع بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي

066 98528 98431 29835 78541 63929 37�لأردن

--033 9313 9314 6244 2424 3�ل�سود�ن

408 2003 1053 4042 7122 1572 3فل�سطني

910 29817 78918 09314 30416 9178 4لبنان

326 26776 18586 90483 601134 50893 79م�سر

709 783125 867142 630139 026199 462139 128جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

118 027817 564820 803739 311 9471 451860 259 1جمموع منطقة �لإ�سكو�

ر�سملة �أ�سو�ق �لأور�ق �ملالية يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2005-2010 )مباليني �لدولر�ت(اجلدول 11.

املصدر: صندوق النقد العربي، إصدارات مختلفة من التقرير االقتصادي العربي املشترك، واحتاد البورصات األوروبية اآلسيوية.

تباينت اآلثار غير 
املباشرة الناجمة عن 
األزمة املالية العاملية 
بني البلدان األعضاء في 
اإلسكوا حسب مدى 
اندماج هذه البلدان في 
أسواق األوراق املالية 
وأسواق السندات التي 
ً تفوق أسواقها تطورا



موؤ�ص�صات  واجهت  العاملية،  املالية  االأزمــة  انــدالع  اأعقاب  يف 

اأن تلك  م�رصفية خا�صة يف منطقة االإ�صكوا �صعوبات مالية.  غري 

النظام  على  خماطر  ي�صبب  حد  اإىل  مرتابطة  تكن  مل  ال�صعوبات 

امل�رصيف باأكمله.  واأظهرت املوؤ�ص�صات املالية مناعة يف وجه االأزمة 

االأقل.   على  ثالثة  الأ�صباب  حمدودة  العاملية  االأحداث  اآثار  وبقيت 

تعزيز  من  االأزمة  قبل  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  متكنت  اأواًل، 

بف�صل  ال�صيولة،  ن�صب  وزيــادة  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي 

ارتفاع �صعر النفط يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي وحتويالت 

تنوعًا.   االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل  اخلارج  يف  العاملني 

ثانيًا، بقي تعامل امل�صارف يف منطقة االإ�صكوا حمدودًا بامل�صتقات 

املالية  املوؤ�ص�صات  فئات  خمتلف  و�صعت  ثالثًا،    .
)اأ(

املعقدة املالية 

راأ�ش  من  كاٍف  خمزن  بناء  خالل  من  فيها،  االأ�صهم  ملكية  قاعدة 

املال.  ولهذه االأ�صباب، بقي القطاع امل�رصيف يف منطقة االإ�صكوا يف 

و�صع قوي يف مواجهة االأزمة املالية.

القطاع  ي�صلم  مل  الــعــامل،  يف  اأخــرى  مناطق  غــرار  على  ولكن 

احلد  من  متكن  واإن  االأزمــة  من  كليًا  االإ�صكوا  منطقة  يف  امل�رصيف 

املوؤ�ص�صات  مــن  فئات  ثــالث  االإ�ــصــكــوا  منطقة  ففي  ــارهــا.   اآث مــن 

وامل�صارف  االإ�صالمية  وامل�صارف  التجارية  امل�صارف  هي  املالية، 

ففي  واأخـــرى.   فئة  بني  االأزمــة  اآثــار  اختلفت  وقد  اال�صتثمارية، 

راأ�ش  دعم  واأعيد  واحــدة  موؤ�ص�صة  انهارت  التجارية،  امل�صارف 

اأخرى  موؤ�ص�صات  وتعر�صت   ،
)ب(

العامة االأموال  با�صتخدام  مالها 

قرو�ش  �صوق  مع  املبا�رص  تعاملها  جــراء  حمفظاتها  يف  خل�صائر 

.  يف حني 
)ج(

الرهن العقاري العالية املخاطر وامل�صتقات االئتمانية

امل�صتقات  يف  باال�صتثمار  ي�صمح  ال  االإ�صالمية  امل�صارف  ميثاق  اأن 

االإ�صالمية  لل�رصيعة  اخلا�صعة  املوؤ�ص�صات  تــاأثــرت  االئتمانية 

باملرحلة الثانية من االأزمة ال �صيما يف عام 2009 نتيجة لعملها يف 

نتيجة النخفا�ش  االأرباح،  انخفا�صًا يف  العقارات، فواجهت  �صوق 

قيمة اال�صتثمارات العقارية، وعمدت احلكومة االحتادية اإىل دمج 

�رصكتني رائدتني يف التمويل االإ�صالمي يف االإمارات العربية املتحدة 

ومتويل،  اأمــالك  وهما  االإجـــارة،  �صكوك  تقدمي  جمــال  يف  تعمالن 

اال�صتثمارية  امل�صارف  فئة  اأما    .
)د(

الهيكلة اإعادة  عملية  بانتظار 

فكانت اأ�صد فئات املوؤ�ص�صات املالية تاأثرًا باالأزمة املالية، اإذ بلغت 

اآثار االأزمة حدًا كاد اأن ي�صكل خماطر على النظام امل�رصيف باأكمله 

املائة  يف   100 املوؤ�ص�صات  هذه  م�صاهمة  تتجاوز  حيث  الكويت،  يف 

التجارية  املــ�ــصــارف  ترتبط  وحيث  االإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  مــن 

�صد  عن  امل�صارف  هــذه  بع�ش  عجزت  وقــد  القطاعات.   مبختلف 

اأن�صطتها على التجارة يف املمتلكات، غري  اإذ ترتكز معظم  ديونها، 

راأ�ش  م�صتويات  ارتفاع  بف�صل  احلد  هذا  تتخط  مل  التداعيات  اأن 

املال االأ�صا�صي يف مثل تلك املوؤ�ص�صات.

املالية  االأزمة  الناجمة عن  املبا�رصة  االآثار غري  اإىل  وباالإ�صافة 

ماليتني  ل�صدمتني  املنطقة  يف  امل�رصيف  القطاع  تعر�ش  العاملية، 

ال�صعودية  املجموعات  اأكــرب  من  اثنتان  عجزت  اأن  بعد  حمليتني 

و�ــرصكــة دبـــي الــعــاملــيــة عــن تــ�ــصــديــد ديــونــهــا.  وبــعــد اأن عجزت 

يف  م�رصفان  ُو�صع  الــديــن،  ت�صديد  عن  ال�صعوديتان  ال�رصكتان 

البحرين حتت اإدارة ال�صلطات وُخ�ص�صت اأموال اأ�صافية لت�صديد 

القرو�ش املتعرثة يف اأحد البنوك الرائدة يف �صلطنة عمان.

وامل�صارف التجارية هي الفئة االأقل تاأثرًا باالأزمة املالية، تليها 

امل�صارف االإ�صالمية التي تعمل مبا�رصًة يف �صوق العقارات، ومن 

املالية  االأ�صواق  يف  مبا�رصًة  تعمل  التي  اال�صتثمارية  امل�صارف  ثم 

التي واجهت  املالية  املوؤ�ص�صات  اأن معظم  حل�صابها اخلا�ش.  كما 

امل�صاعب نتيجة لالأزمة املالية العاملية تقع يف بلدان جمل�ش التعاون 

اخلليجي.  وقد يكون ذلك ناجمًا عن االندماج املايل واالرتباط بني 

ذات  البلدان  ب�صائر  مقارنة  العامل  بلدان  و�صائر  املجل�ش  بلدان 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا.  ففي الواقع، عمدت بلدان، على غرار 

االإمارات العربية املتحدة والبحرين وقطر، منذ زمن اإىل تاأ�صي�ش 

يف  اإقليميًا  الريادي  بالدور  لال�صطالع  تتناف�ش  مالية وهي  مراكز 

جمال توفري اخلدمات املالية.

�لأزمة �ملالية �لعاملية و�لنظام �مل�سريف يف منطقة �لإ�سكو�اإلطار 2.
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.Ahmed (2009)  )أ(
)ب(  ثاني أكبر مصرف في الكويت، بنك اخلليج، أعلن عن خسائر بقيمة 1.3 مليار دوالر في املشتقات، وأعيد بناء رأس ماله.

)ج(  Hasan and Dridi (2010)، من األمثلة على اخلسائر التي حلقت باملؤسسات املالية، اخلسارة التي تكبدها بنك أبو ظبي التجاري بقيمة 272 مليون دوالر، وبنك اخلليج الدولي 
نتيجة ألعباء عدم التسديد بقيمة 1.3 مليار دوالر، واملؤسسة العربية املصرفية بقيمة 230 مليون دوالر، وشطب أصول بقيمة 446 مليون دوالر في مؤسسة اخلليج لالستثمار، 

وخسائر سوق قروض الرهن العقاري العالية اخملاطر في شركة قطر للتأمني، وتراجع املشتقات االئتمانية في 7 مصارف سعودية.
.IMF (2010b)  )د(
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هاء-  �أ�سو�ق �ل�سند�ت

االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  بع�ش  تعر�صت 

ومل  عقود،  منذ  اخلارجية  املالية  ال�صدمات  الأ�صواأ 

املالية  االآثار  ملواجهة  كفاية  جمهزًا  بع�صها  يكن 

لالأزمة يف ظل �صعف اأ�صواقه املالية، ال �صيما اأ�صواق 

ال�صندات.  ومن العوامل التي ت�صهم يف اإعادة تعزيز 

ال�صيولة  تدفقات  تعزيز  العاملي،  الطلب  ا�صتقرار 

اإىل تلك البلدان، وتزويدها باحليز املايل ال�رصوري 

تعترب  اخلطوات  هذه  فمثل  املالية،  االأزمة  ملكافحة 

جزءًا ال يتجزاأ من جمموعات احلوافز التي تقدمها 

االقت�صادات االأكرث تقدمًا.  غري اأن االعتماد املحدود 

البلدان  معظم  يف  الدولية  املالية  التدفقات  على 

وم�رص،  االأردن  با�صتثناء  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء 

املحلية  املالية  االأ�صواق  جنبت  التي  العوامل  من 

ذات  البلدان  يف  ال�صندات  فاأ�صواق  االأزمة.  اآثار 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا ال تزال يف مراحل البداية، 

وال�صندات التي ت�صدرها لي�صت �صوى ن�صبة �صئيلة 

االأ�صواق  من  غريها  ي�صدرها  التي  ال�صندات  من 

21-األف(.   )ال�صكل  لبنان  با�صتثناء  النا�صئة 

البلدان  بني  القرو�ش  على  نف�صه  الو�صع  وي�صح 

املالية  التدفقات  بقيت  حيث  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء 

بني البلدان �صعيفة ن�صبيًا با�صتثناء م�رص )ال�صكل 

نتيجة  البلدان  بني  ال�صيولة  فحركة  21-باء(.  

يف  غائبة  �صبه  حتى  اأو  منخف�صة  بقيت  للقرو�ش 

البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا.  غري اأن هذا الواقع من 

العوامل التي خففت اإىل حد ما من تداعيات االأزمة.

و�و-  �لدين �لعام

 2008 عام  يف  العاملية  املالية  االأزمة  اأ�صعفت 

لتخفيف  نتيجة  املا�صي  العقد  يف  املحققة  املكا�صب 

االقت�صادات  ذات  البلدان  بع�ش  يف  الدين  اأعباء 

االأكرث تنوعًا.  وقد تعر�صت البلدان ملخاطر تراكم 

ال�رصف  �صعر  يف  اأزمات  وحدوث  جديدة  ديون 

ب�صبب نظام �صعر ال�رصف الثابت، متهد ل�صدمات 

مالية خارجية، وارتفاع كلفة خدمة الدين، وتراجع 

البلدان  يف  العام  الدين  هيكلية  اأن  كما  ال�صادرات. 

االأع�صاء يف االإ�صكوا تبني مدى تعر�ش كتلة الدين 

املال  راأ�ش  تدفقات  يف  املفاجئة  بالتغريات  وتاأثره 

ويف اأ�صعار ال�رصف، كما ح�صل خالل االأزمة املالية 

بالعمالت  املقومة  الديون  االأخرية. فخدمة  العاملية 

النقدية  ال�صيا�صات  بتوجه  ترتبط  ال  االأجنبية 

�إ�سد�ر �ل�سند�ت يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت الشكل 21.

�لأكرث تنوعاً و�لقرو�س بني �لبلد�ن �لأع�ساء 

يف �لإ�سكو�، 2009-2004

21-�ألف- �إ�سد�ر �ل�سند�ت، 2009-2004

)مبليار�ت �لدولر�ت(

املصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي، 2009.

21-باء-  �لقرو�س بني �لبلد�ن، 2009-2004 

)مبليار�ت �لدولر�ت(
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تتوقف  بل  فح�صب،  املحلي  ال�صعيد  على  واملالية 

على نتائج �صيا�صات �صعر ال�رصف، وتدفقات راأ�ش 

العمال، واال�صتثمار  املال )ال�صادرات، وحتويالت 

كل  اإىل  احلافظة(  وا�صتثمارات  املبا�رص،  االأجنبي 

االأع�صاء  البلدان  فعلى  االأع�صاء.  البلدان  من  بلد 

اأن ت�صعى اإىل اعتماد املجموعة املثلى من ال�صيا�صات 

اأ�صعار  ترتيبات  على  ينعك�ش  مبا  والنقدية،  املالية 

تلك  مناعة  تعزيز  وكيفية  بها،  املعمول  ال�رصف 

مالية خارجية حمتملة  اأزمات  اأي  ملواجهة  البلدان 

على مثال االأزمة املالية العاملية يف عام 2008.

وتخ�صع ن�صب الدين املقومة بالعملة املحلية يف 

كل من االأردن ولبنان وم�رص ل�صعر فائدة متغري.  

ترفع  اأن  املخت�صة  النقدية  لل�صلطة  ميكن  بالتايل، 

اأ�صعار الفائدة اأو تخف�صها، مبا ينعك�ش على القدرة 

على حتمل الدين و�صعر ال�رصف، ال �صيما اإذا كان 

البنك املركزي غري م�صتقل متامًا، كما هي احلال يف 

البلدان املذكورة. ويف هذه احلالة تبقى قدرة البنك 

اخلارجية/ لل�صدمات  الت�صدي  على  املركزي 

الداخلية، مثل ال�صدمات الناجمة عن االأزمة املالية 

العاملية االأخرية، من خالل ا�صتخدام �صعر الفائدة، 

ب�صبب  حمدودة  فعالية،  املالية  االأدوات  اأكرث  وهو 

الفائدة  اأ�صعار  لرفع  املحتملة  االآثار  من  املخاوف 

على خدمة الدين العام الداخلي يف ظل �صعر ال�رصف 

الثابت وح�صاب راأ�ش املال املفتوح.

ويت�صح من اجلدول 12 اأن الدين العام ا�صتمر 

االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  يف  االرتفاع  يف 

تنوعًا، با�صتثناء اجلمهورية العربية ال�صورية ورمبا 

عبء  اإن  كما  املا�صية.  اخلم�صة  االأعوام  يف  العراق 

الدين يف االأردن وال�صودان ولبنان وم�رص واليمن 

تفاقم على اأثر االأزمة املالية وتناُق�ش تدفقات راأ�ش 

تنوعًا.  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل  املال 

فازدادت كتلة الدين من 12.6 مليار دوالر اإىل 15.1 

اإىل  دوالر  مليار   38.2 ومن  االأردن  يف  دوالر  مليار 

مليار   41.9 ومن  ال�صودان  يف  دوالر  مليار   43.8

 113 ومن  لبنان  يف  دوالر  مليار   51.1 اإىل  دوالر 

، ومن  دوالر يف م�رص  مليار   143 اإىل  دوالر  مليار 

8.7 مليار دوالر اإىل 12.8 مليار دوالر يف اليمن. اأما 

يف اجلمهورية العربية ال�صورية والعراق، فيبدو اأن 

عبء الدين العام بقي حتت ال�صيطرة على الرغم من 

االأزمة املالية احلالية.

العام  الدين  اأن  اأي�صًا   12 ويت�صح من اجلدول 

االقت�صادات  ذات  البلدان  يف  االرتفاع  يف  ا�صتمر 

العربية  واململكة  الكويت  با�صتثناء  تنوعًا،  االأقل 

اإن  كما  املا�صية.  اخلم�صة  االأعوام  يف  ال�صعودية 

املتحدة  العربية  االإمارات  من  كل  يف  الدين  عبء 

وقطر تفاقم كثريًا على اأثر االأزمة املالية، وتراجع 

العقارية يف دبي )االإطار  املالية، واالأزمة  التدفقات 

القطاع  يف  ال�صعف  نقاط  من  العديد  وبروز   ،)3

الدين  زيادة  يف  اأ�صهمت  التي  العوامل  ومن  املايل. 

جمموعة حلول االإنقاذ التي اعتمدتها اأبو ظبي لدعم 

واالقت�صادي  املايل  االنهيار  وجتنب  دبي  اقت�صاد 

االإمارات  يف  العام  الدين  جمموع  فارتفع  الكامل. 

العربية املتحدة من 3.9 مليار دوالر يف عام 2007 

2009، كما ارتفع يف  اإىل 13.8 مليار دوالر يف عام 

قطر من 6.6 مليار دوالر يف عام 2007 اإىل 33.14 

معدل  ارتفاع  وكان    .2009 عام  يف  دوالر  مليار 

من  فازداد  اأقل،  وعمان  البحرين  من  كل  يف  الدين 

3.5 مليار دوالر يف عام 2007 اإىل 5.4 مليار دوالر 

يف عام 2009 يف البحرين ومن 3.1 مليار دوالر اإىل 

3.5 مليار دوالر يف ُعمان )ال�صكل 22-األف(.

املحلي  الناجت  منو  معدالت  يف  االرتفاع  اأ�صهم 

االإجمايل احلقيقي، ولو بقدر حمدود، يف التخفيف 

ذات  البلدان  على  العام  الدين  ارتفاع  اآثار  من 

يف  الدين  كتلة  اأن  مع  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات 

-22 )ال�صكل  ارتفاع  حالة  يف  البلدان  هذه  جميع 

باالأرقام  العام  الدين  ارتفع  م�رص،  ففي  باء(. 

ح�صب  ما  اإذا  تراجع  يف  يبدو  اأنه  غري  املطلقة، 

االإجمايل  املحلي  الناجت  من  ي�صكلها  التي  بالن�صبة 
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من  الدين  ن�صبة  تراجعت  حيث   ،)12 )اجلدول 

يف  املائة  يف   76.2 اإىل   2007 عام  يف  املائة  يف   87.1

عام 2009 من الناجت املحلي االإجمايل.  ويف الفرتة 

املحلي  الناجت  من  الدين  ن�صبة  تراجعت  نف�صها، 

املائة،  يف   66.1 اإىل   74.2 من  االأردن  يف  االإجمايل 

ويف  املائة،  يف   141.6 اإىل   175.3 من  العراق  ويف 

لبنان من 167.8 اإىل 152.1 يف املائة.  غري اأن هذا 

التح�صن يف ن�صبة الدين من الناجت املحلي االإجمايل 

يف البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا ميكن اأن 

يتبدد ما مل ت�صارع هذه البلدان اإىل اعتماد �صيا�صات 

الوحيد  البلد  هو  واليمن  الديون.   الإدارة  مالئمة 

الذي �صهد ارتفاعًا يف ن�صبة الدين من الناجت املحلي 

االإجمايل من 40.4 يف املائة يف عام 2007 اإىل 51 يف 

الن�صبة  هذه  ت�صجل  2009 يف حني مل  عام  املائة يف 

تغريًا ملحوظًا يف ال�صودان )اجلدول 12(.

االقت�صادات  ذات  البلدان  جمموعة  ويف   

االأقل تنوعًا، ت�صهد كل من االإمارات العربية املتحدة

العام الدين  جمموع  يف  ارتفاعًا  وقطر  والبحرين 

�صواء بالقيمة املطلقة اأم بالن�صبة التي ي�صكلها هذا 

الدين من الناجت املحلي االإجمايل.  فبني عامي 2007 

املحلي  الناجت  من  الدين  ن�صبة  ارتفعت  و2009، 

االإمارات  يف  املائة  يف   26.4 اإىل   9.7 من  االإجمايل 

املائة  يف   27.1 اإىل   19.3 ومن  املتحدة،  العربية 

قطر.   يف  املائة  يف   39.5 اإىل   9.4 ومن  البحرين  يف 

عمان  يف   6.7 اإىل   7.6 من  الن�صبة  هذه  وتراجعت 

العربية  اململكة  يف  املائة  يف   16.3 اإىل   18.5 ومن 

يف  ملحوظًا  تغريًا  الكويت  ت�صهد  ومل  ال�صعودية. 

ن�صبة الدين من الناجت املحلي االإجمايل خالل الفرتة 

قيد الدرا�صة. غري اأن ن�صبة الدين من الناجت املحلي 

البلدان  من  العديد  يف  ترتاجع  اأن  يتوقع  االإجمايل 

ذات االقت�صادات االأقل تنوعًا خالل العامني املقبلني 

االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدالت  تبداأ  عندما 

يف  املتوقع  االرتفاع  اأثر  على  بالتح�صن  احلقيقي 

اأ�صعار النفط واإيراداته، وارتفاع اأ�صعار العقارات 

العام  الدين  كتلة  اأن  غري  البلدان.  تلك  من  عدد  يف 

الدين العام )مليون دوالر(
ن�صبة الدين العام من الناجت املحلي االإجمايل 

)بالن�صبة املئوية(

2005200620072008200920052006200720082009�لبلد

8609.510.19.715.126.4 23013 9388 3843 6033 2�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

47430.623.619.315.227.1 2225 5513 7293 1003 4�لبحرين

5789.59.67.65.06.7 9953 1622 5333 9263 2ُعمان

14120.613.29.415.039.5 06033 67415 5116 7557 8قطر

68011.88.36.95.36.9 3857 7148 4337 5348 9�لكويت

26139.627.318.513.316.3 26860 26263 35271 72097 122�ململكة �لعربية �ل�سعودية

39920.315.411.911.520.5 11612 30110 94196 063123 15جمموع بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي

13783.577.474.262.366.1 20815 61413 45512 60511 10�لأردن

90160.050.640.530.529.1 72766 07879 83284 18082 78�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

869105.589.382.369.880.2 48443 27040 50538 43532 29�ل�سود�ن

173211.8198.4175.3108.5141.6 85393 92193 47899 16589 71�لعر�ق

106179.5179.9167.8159.5152.1 05351 95047 29841 41340 38لبنان

325111.998.887.176.676.2 43914 34912 11111 048106 10م�سر

80146.440.840.436.451.0 79212 7679 7938 0537 7�ليمن

624114.1105.095.477.785.2 85142 90940 47339 533370 33جمموع �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

02370.863.656.847.155.3 96755 53950 41349 597494 48جمموع منطقة �لإ�سكو�

�لدين �لعام يف منطقة �لإ�سكو�، 2005-2009اجلدول 12.

املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية.
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اأكان باالأرقام املطلقة  تبقى يف حالة ارتفاع، �صواء 

الناجت  من  الدين  هذا  ي�صكلها  التي  بالن�صبة  اأم 

املحلي االإجمايل على الرغم من ارتفاع اأ�صعار النفط 

واإيراداته )ال�صكل 22-باء(.

 

23 م�صاهمة تدفقات راأ�ش املال،   ويبني ال�صكل 

اخلارج  يف  العاملني  حتويالت  تدفقات  �صيما  ال 

العام  الدين  املبا�رص يف خدمة  االأجنبي  واال�صتثمار 

و2009،   2005 عامي  فبني  االإ�صكوا.  منطقة  يف 

جمموعة  اإىل  الواردة  االأموال  جمموع  يتجاوز  مل 

مليار دوالر، يف   100 االإ�صكوا  االأع�صاء يف  البلدان 

و600   500 بني  العام  الدين  جمموع  تراوح  حني 

التدفقات يبقى  اأن جمموع هذه  مليار دوالر. ومع 

من  ي�صكلها  التي  بالن�صبة  ح�صب  ما  اإذا  حمدودًا 

يف  اأ�صا�صيًا  عن�رصًا  يعترب  العام،  الدين  جمموع 

االأردن  مثل  احلاالت  بع�ش  يف  العام  الدين  خدمة 

اإ�صايف  تراجع  واأي  واليمن.  وم�رص  ولبنان 

االأع�صاء  البلدان  اإىل  املال  راأ�ش  تدفقات  حمتمل يف 

على  البلدان  هذه  قدرة  ي�صعف  قد  االإ�صكوا  يف 

خدمة  بالتزامات  الوفاء  على  وحتى  دينها  �صد 

هذه  اقت�صادات  على  خطرًا  وي�صكل  الدين،  هذا 

�صعيد  على  اأزمة  اإىل  يوؤدي  اأن  وميكن  البلدان، 

البلدان  يف  العام،  الدين  و�صد  املدفوعات  ميزان 

الثابت،  ال�رصف  �صعر  نظام  تعتمد  تزال  ال   التي 

ال �صيما االأردن ولبنان واليمن.

�سعر  و�سيا�سات  �خلارجي  �مليز�ن  ز�ي-  

�ل�سرف

يرتاجع ميزان احل�صاب اجلاري يف بلدان منطقة 

االإ�صكوا منذ عام 2008.  وقد قّدر جمموع فائ�ش 

بحواىل  البلدان  لهذه  االإجمايل  اجلاري  احل�صاب 

 264 كان  اأن  بعد   ،2009 عام  يف  دوالر  مليار   38

مليار دوالر يف عام 2008، اأي اأنه �صجل انخفا�صًا 

حادًا بن�صبة 85 يف املائة.  غري اأن اأداء النمو يف عام 

2009 مل يتاأثر حتى يف البلدان االأع�صاء التي تعاين 
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�لدين �لعام يف منطقة �لإ�سكو�، 2005-2009الشكل 22.

املصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، وصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية.

22-�ألف-  �لدين �لعام 

)مبليار�ت �لدولر�ت(

22-باء-  ن�سبة �لدين �لعام من �لناجت �ملحلي �لإجمايل

)بالن�سبة �ملئوية(

أي تراجع إضافي 
محتمل في تدفقات 
رأس املال إلى البلدان 
األعضاء في اإلسكوا 
قد يضعف قدرة هذه 

البلدان

 م�ساهمة تدفقات ر�أ�س �ملال يف خدمة �لدين يف الشكل 23.

�لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�

)مباليني �لدولر�ت(

صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية، والبنك الدولي، مؤشرات التنمية العاملية، واألونكتاد، إصدارات  املصدر: 
مختلفة من تقرير االستثمار العاملي.

مالحظة: مجموع تدفقات رؤوس األموال هو تدفقات االستثمار األجنبي املباشر زائد تدفقات التحويالت.



بف�صل  وذلك  اجلاري،  احل�صاب  يف  كبريًا  عجزًا 

دون  حال  الذي  املال،  راأ�ش  ح�صاب  يف  الفائ�ش 

و�صول التداعيات اإىل ميزان املدفوعات اأو اأ�صعار 

الثاين/نوفمرب  ت�رصين  اأواخر  ويف  ال�رصف. 

2009 قدرت ن�صبة تغطية الواردات من االحتياطي 

بالعمالت االأجنبية بنحو 8 اأ�صهر يف م�رص و11.2 

ال�صايف  االحتياطي  اأ�صا�ش  على  االأردن،  يف  �صهرًا 

 21.5 بنحو  الن�صبة  وقدرت  البلدين.   من  كل  يف 

على  اليمن،  يف  �صهرًا  و14.8  لبنان  يف  �صهرًا 

البلدين.   من  كل  يف  االإجمايل  االحتياطي  اأ�صا�ش 

واإزاء االنتعا�ش املحتمل يف الطلب اخلارجي، كان 

ال�صايف  ال�صادرات  معدل  ي�صجل  اأن  املتوقع  من 

عام  مبعدل  مقارنة   2010 عام  يف  طفيفًا  حت�صنًا 

التي  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  ومن    .2009

 2009 عام  يف  اجلاري  احل�صاب  يف  عجزًا  �صجلت 

االأردن، واالإمارات العربية املتحدة، واجلمهورية 

واليمن.   وم�رص،  وال�صودان،  ال�صورية،  العربية 

واجلمهورية  املتحدة  العربية  االإمارات  اأن  غري 

اللذان  الوحيدان  البلدان  هما  ال�صورية  العربية 

احل�صاب  يف  فائ�ش  من  متوقعًا  كان  ما  �صجال 

اجلاري يف عام 2010.

واأدى انخفا�ش �صعر النفط وتراجع �صادراته 

يف  حاد  انخفا�ش  اإىل  احلكومي،  االإنفاق  وارتفاع 

بحيث   ،2009 عام  يف  اجلاري  احل�صاب  فائ�ش 

التعاون  جمل�ش  بلدان  يف  الفائ�ش  جمموع  ُقدر 

اخلليجي بنحو 56 مليار دوالر يف عام 2009، بعد 

م�صجاًل   ،2008 عام  يف  دوالر  مليار   242 كان  اأن 

)ال�صكل  املائة  يف   77 بن�صبة  حادًا  انخفا�صًا  بذلك 

24(.  و�صّبب انخفا�ش اأ�صعار النفط اخلام يف عام 

�صلبًا  انعك�ش  ال�صادرات،  يف  حادًا  تناق�صًا   2008

ن�صبة  انخفا�ش  اإىل  واأدى  اجلاري،  احل�صاب  على 

املحلي  الناجت  من  لل�صلع  التجاري  امليزان  فائ�ش 

االإجمايل االإ�صمي )ال�صكل 25(. كما �صاهم �صعف 

اأ�صواق االأ�صول العاملية يف تراجع فائ�ش ح�صابات 

الدخل. وانخف�صت ن�صبة فائ�ش احل�صاب اجلاري 

من الناجت املحلي االإجمايل االإ�صمي يف جميع بلدان 

جمل�ش التعاون اخلليجي. 

التجارة  معدل  يرتاجع  اأن  املتوقع  من  وكان 

ال�صايف باخلدمات يف خمتلف بلدان جمل�ش التعاون 

انخفا�ش  من  فبالرغم  البحرين.  عدا  ما  اخلليجي 

التدفقات املالية، ومنها حتويالت العاملني االأجانب، 

اإىل خارج هذه البلدان، بقيت اأف�صل مما كانت عليه 

اإيرادات ا�صتثمارات  2007. كما انخف�صت  يف عام 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي يف اخلارج، فتقل�ش 

وقدرت  البلدان.  هذه  يف  اجلاري  احل�صاب  فائ�ش 

املحلي  الناجت  من  اجلاري  احل�صاب  فائ�ش  ن�صبة 

ُعمان،  يف  املائة  يف  �صفر  بنحو  االإ�صمي  االإجمايل 

و3.3 يف املائة يف البحرين، و7.8 يف املائة يف اململكة 

يف  و24  قطر،  يف  املائة  يف  و9  ال�صعودية،  العربية 

هي  املتحدة  العربية  واالإمارات  الكويت.  يف  املائة 

البلد الوحيد الذي �صجل عجزًا بن�صبة 4.6 يف املائة. 

و�صهد ميزان احل�صاب اجلاري يف البلدان ذات 

مليار   18 قدره  عجزًا  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات 

23 مليار  2009، مقابل فائ�ش قدره  دوالر يف عام 

فاالنخفا�ش   .)24 )ال�صكل   2008 عام  يف  دوالر 

بني  العراق  يف  اجلاري  احل�صاب  فائ�ش  يف  احلاد 

احل�صاب  يف  العجز  وتفاقم  و2009،   2008 عامي 

42

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009 الثاني الفصل 

 äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

kÉYƒæJ ÌcC’G

 äGOÉ°üàb’G äGP ¿Gó∏ÑdG

kÉYƒæJ πbC’G

  ميز�ن �حل�ساب �جلاري يف منطقة �لإ�سكو�، الشكل 24.

2007- 2009 )مبليار�ت �لدولر�ت(

املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية.

الفائض في حساب 
رأس املال حال دون 
وصول التداعيات إلى 
ميزان املدفوعات أو 
أسعار الصرف
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اجلاري يف ال�صودان، هما من العوامل التي �صاهمت 

يف تدهور و�صع ميزان احل�صاب اجلاري.  ويف حني 

احل�صاب  يف  العجز  ن�صبة  حت�صن  املتوقع  من  كان 

يف  االإ�صمي  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  اجلاري 

االأردن واليمن يف عام 2009، بقي على حاله يف �صائر 

)ال�صكل  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان 

واحل�صاب  التجاري  امليزان  من  كل  و�صجل   .)26

البلدان  يف  و2010   2009 عامي  يف  عجزًا  اجلاري 

العراق  با�صتثناء  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

للم�صاعدات  نتيجة  الفائ�ش  اأتى  حيث  وفل�صطني، 

االأجنبية يف عامي 2008 و2009.

يواجه  مل  العاملية،  املالية  االأزمة  من  وبالرغم 

االأكرث تنوعًا  البلدان ذات االقت�صادات  بلد من  اأي 

اأزمة يف �صعر ال�رصف.  ويف ذلك دليل على اأن هذه 

االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي  ت�صتنفد  مل  البلدان 

اأو  الثابتة،  ال�رصف  �صعر  اأنظمة  لدعم  الالزم 

لتلبية  ال�رصورية  واخلدمات  ال�صلع  ال�صترياد 

احل�صاب  يف  العجز  ظل  يف  حتى  املحلي،  الطلب 

على  �صي�صتمر  الو�صع  هذا  اأن  ويبدو  اجلاري. 

يف  اأزمة  اندالع  ُي�صتبعد  اإذ   ،2011 عام  يف  حاله 

ميزان املدفوعات، حتى ولو تاأثر ب�صعف احل�صاب 

اأن  ميكن  وم�رص،  ولبنان  االأردن  ففي  اجلاري. 

يف  االأجنبية،  بالعمالت  املرتاكم  االحتياطي  ي�صاهم 

وقد  املحتملة.   اخلارجية  ال�صدمات  اآثار  تخفيف 

يتمكن ال�صودان واجلمهورية العربية ال�صورية من 

احلفاظ على اال�صتقرار بفر�ش �صوابط على تداول 

احل�صاب  ن 
ّ

يتح�ص اأن  وُيتوقع  االأجنبية.  العمالت 

الطبيعي  الغاز  لت�صدير  نتيجة  اليمن  يف  اجلاري 

امل�صيل، وقد �صدرت اأول �صحنة يف ت�رصين الثاين/

املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية.
مالحظة: (e) أرقام تقديرية.

�مليز�ن �لتجاري وميز�ن �حل�ساب �جلاري يف بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي، 2005-2010الشكل 25.

�لكويت�لبحرين

 

ُعمان

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�ململكة �لعربية �ل�سعوديةقطر
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البلدان  جميع  و�صجلت   .2009 عام  يف  نوفمرب 

احل�صاب  يف  عجزًا  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

املحلي  الناجت  من  املئوية  بالن�صبة  مقي�صًا  اجلاري 

العراق  با�صتثناء   ،2010 عام  يف  االإ�صمي  االإجمايل 

املائة  يف   10 اجلاري  احل�صاب  فائ�ش  بلغ  حيث 

العجز يف  املائة. وقدر  0.1 يف  بلغ  وفل�صطني حيث 

االأردن بن�صبة 3.8 يف املائة، ويف اجلمهورية العربية 

ال�صورية بن�صبة 0.5 يف املائة، ويف ال�صودان بن�صبة 

22.7 يف املائة، ويف  7.3 يف املائة، ويف لبنان بن�صبة 

م�رص بن�صبة 1.0 يف املائة ويف اليمن بن�صبة 5.7 يف 

املائة )ال�صكل 26(.

البلدان  يف  االإ�صمي  ال�رصف  �صعر  وبقي 

االأع�صاء يف االإ�صكوا على حاله خالل االأزمة املالية 

املصدر: حسابات اإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية.
مالحظة: (e) أرقام تقديرية.

�مليز�ن �لتجاري وميز�ن �حل�ساب �جلاري يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً، 2005-2010الشكل 26.

�لأردن�لعر�قم�سر

�ل�سود�نفل�سطنيلبنان

�ليمن�جلمهورية �لعربية �ل�سورية
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كل  وا�صتمرت  بعدها.   وما   2008 عام  يف  العاملية 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي بربط �صعر �رصف 

عملتها بالدوالر ما عدا الكويت التي عمدت اإىل ربط 

عملتها ب�صلة من العمالت.  وحافظ االأردن ولبنان 

حني  يف  بالدوالر،  عملتهما  �رصف  �صعر  ربط  على 

ربط  على  ال�صورية  العربية  اجلمهورية  حافظت 

عملتها بحقوق ال�صحب اخلا�صة.  ومن بني البلدان 

االأع�صاء، اليمن هو البلد الوحيد الذي خف�ش قيمة 

املائة  2.5 يف  بن�صبة  الدوالر  مقابل  الوطنية  العملة 

2009.  وعلى الرغم من قرار بلدان  يف مطلع عام 

جمل�ش التعاون اخلليجي يف قمة عام 2008 القا�صي 

باإن�صاء احتاد نقدي لدول املجل�ش يف كانون الثاين/

يناير 2010، ما زالت العقبات تعرت�ش اتخاذ مثل 

ُعمان �صحب  2006، قررت  هذه اخلطوة. ويف عام 

العربية  االإمارات  وتبعتها  االحتاد،  من  ع�صويتها 

املتحدة يف عام 2009. وقد رغب وا�صعو ال�صيا�صات 

يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي يف اعتماد العملة 

مقابل  الفنية  اجلدوى  ودرا�صة  تدريجيًا،  املوحدة 

مدى  تبني  والتي  منها  الناجتة  االقت�صادية  املزايا 

اأهميتها خالل االأزمة املالية العاملية.

ال�رصف  اأ�صعار  تقديرات   27 ال�صكل  يت�صمن 

االإ�صمية واحلقيقية الفعلية يف بلدان جمل�ش التعاون 

هو  الفعلي  االإ�صمي  ال�رصف  ف�صعر  اخلليجي. 

جتاريًا.  املرجح  االأجنبي  ال�رصف  �صعر  موؤ�رص 

و�صعر ال�رصف احلقيقي الفعلي هو املوؤ�رص املعدل 

  .
)1

0
(

اال�صتهالكية االأ�صعار  ت�صخم  معدالت  لي�صمل 

ال�رصف  �صعر  تقلب  و2009   2008 عامي  فبني 

االإ�صمي مع تقلب الدوالر مقابل اليورو )انظر اأي�صًا 

االإ�صكوا يف  االأع�صاء  البلدان  يف  2-األف(  ال�صكل 

�سعر �ل�سرف �لإ�سمي و�حلقيقي �لفعلي يف بلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي، 2000-2010الشكل 27.

 

ُعمان�لكويت�لبحرين

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�ململكة �لعربية �ل�سعوديةقطر

املصدر: تقديرات اإلسكوا.
مالحظة: NEER سعر الصرف اإلسمي الفعلي، REER سعر الصرف احلقيقي الفعلي.



التي تربط عملتها بالدوالر. ويف الكويت اأدى ربط  

العملة الوطنية موؤخرًا ب�صلة من العمالت اإىل �صيء 

من اال�صتقرار يف �صعر ال�رصف. وبعد ارتفاع قيمة 

 ،2008 عام  يف  الفعلي  احلقيقي  ال�رصف  �صعر 

بلدان جمل�ش  كل  2009 يف  عام  يف  االجتاه  انعك�ش 

يف  ال�رصيع  للرتاجع  نتيجة  اخلليجي،  التعاون 

م�صتوى االأ�صعار مقابل عمالت �رصكائها التجاريني 

االأ�صا�صيني، مما ي�صري اإىل حت�صن القدرة التناف�صية 

التعاون  جمل�ش  لبلدان  النفطية  غري  لل�صادرات 

بلدان  عمالت  اأن  ويبدو   .2009 عام  يف  اخلليجي 

م�صتويات  على  ت�صتقر  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

الفعلي  احلقيقي  ال�رصف  �صعر  حيث  من  متقاربة 

للمرة االأوىل منذ عام 2006 با�صتثناء قطر والكويت. 

ال�رصف  ل�صعر  تقديرات   28 ال�صكل  ويت�صمن 

ذات  البلدان  يف  الفعلي  واحلقيقي  االإ�صمي 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا. ف�صعر ال�رصف االإ�صمي 

الفعلي يف م�رص م�صتقر منذ عام 2004 على الرغم 

مقابل  موؤخرًا  الوطنية  العملة  قيمة  ارتفاع  من 

الدوالر، يف حني بداأت قيمة �صعر ال�رصف احلقيقي 

نتيجة  و2010   2009 عامي  يف  باالرتفاع  الفعلي 

لالرتفاع ال�رصيع يف معدالت الت�صخم املحلي. وبعد 

�صل�صلة من العمليات الهادفة اإىل رفع قيمة الدينار 

على  الفعلي  احلقيقي  �صعره  ي�صتقر  العراقي، 

م�صتوى مرتفع منذ عام 2007. ويف االأردن ارتفع 

عام  منذ  للدينار  الفعلي  احلقيقي  ال�رصف  �صعر 

2008 بالرغم من انخفا�ش �صعر ال�رصف االإ�صمي 

الفعلي.  ولوحظ اجتاه مماثل يف اجلمهورية العربية 

�صعر  يف  طفيفًا  ارتفاعًا  لبنان  �صهد  كما  ال�صورية. 

 .2007 عام  منذ  للرية  الفعلي  احلقيقي  ال�رصف 

االإ�صمي  ال�رصف  �صعر  فتقلب  ال�صودان،  يف  اأما 

واحلقيقي الفعلي خالل الفرتة نف�صها. ويف اليمن، 

ا�صتمر �صعر ال�رصف احلقيقي الفعلي باالنخفا�ش 

على  الفعلي  االإ�صمي  ال�رصف  �صعر  ارتفاع  مقابل 

بعد  االجتاه  هذا  يف  الطفيف  االنحراف  من  الرغم 

عام 2009.
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املصدر: تقديرات اإلسكوا.
في  الفعلي  واحلقيقي  اإلسمي  الصرف  سعر  مالحظة: 
العراق مرجح مقابل الدوالر فقط، والبيانات حول التضخم 
في العراق والواليات املتحدة اسُتخدمت لتقدير سعر الصرف 

احلقيقي الفعلي.

�سعر �ل�سرف �لإ�سمي و�حلقيقي �لفعلي الشكل 28.

يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً، 

2010-2000

�لعر�قم�سر

لبنان�لأردن

�جلمهورية �لعربية �ل�سورية�ل�سود�ن

�ليمن
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حيث  من  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  تتالقى 

اجتاهات �صعر ال�رصف االإ�صمي واحلقيقي الفعلي، 

حالة  ويف  واليمن.  والعراق  ال�صودان  با�صتثناء 

البلدان االأع�صاء يف جمل�ش التعاون اخلليجي، ي�صكل 

التقارب يف االجتاهات عاماًل اإيجابيًا اإذ يخدم التكامل 

االحتاد  اإن�صاء  اإمكانية  ويعزز  واملايل،  االقت�صادي 

االقت�صادات  ذات  البلدان  يف  اأما  املحتمل.  النقدي 

ال�رصف  �صعر  ارتفاع  ي�صبب  فقد  تنوعًا،  االأكرث 

واجلمهورية  االأردن  يف  م�صكلة  الفعلي  احلقيقي 

اأن  يحتمل  اإذ  واليمن،  وم�رص  ال�صورية  العربية 

ال�صادرات.  الأ�صعار  التناف�صية  القدرة  ي�صعف 

واالرتفاع يف �صعر ال�رصف احلقيقي الفعلي يف معظم 

البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا موؤخرًا ي�صري اإىل احتمال 

وقوع خ�صارة كبرية يف ال�صادرات غري النفطية، هذه 

االقت�صادي  التنوع  ل�صمان  ال�رصورية  ال�صادرات 

يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي ولتعزيز التنمية 

االقت�صادية يف البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا.

حاء-  �ل�سيا�سة �ملالية و�لنقدية

لالأزمة  املالية  ال�صيا�صة  ت�صدي  اختلفت طريقة 

االإ�صكوا.  يف  االأع�صاء  البلدان  بني  العاملية  املالية 

التعاون  جمل�ش  بلدان  اعتمدت   ،2009 عام  ففي 

اخلليجي �صيا�صات مالية تو�صعية، اإذ كانت ت�صجل 

2002. ونتيجة لهذه  فائ�صًا ماليًا مرتفعًا منذ عام 

كلها  البلدان  لهذه  املايل  امليزان  �صجل  ال�صيا�صات، 

الفائ�ش  متو�صط  كان  اأن  فبعد  تراجعًا.  تقريبًا 

12 يف املائة  املايل لبلدان جمل�ش التعاون اخلليجي 

�صجل   ،2008 عام  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من 

امليزان املايل عجزًا بن�صبة 5 يف املائة يف عام 2009 

االأخرية  امليزانيات  وركزت  29-األف(.  )ال�صكل 

اال�صتثمار  على  التعاون اخلليجي  بلدان جمل�ش  يف 

واخلدمات  والتعليم  وال�صحة  االأ�صا�صية  البنية  يف 

ن�صبة  ُقدرت   ،2009 املالية  ال�صنة  االجتماعية. ويف 

من  املائة  يف   27 بن�صبة  املركزية  احلكومة  نفقات 

الناجت املحلي االإجمايل االإ�صمي يف االإمارات العربية 

املتحدة، و25.2 يف املائة يف البحرين، و43 يف املائة 

يف  املائة  يف  و38  قطر،  يف  املائة  يف  و33  ُعمان،  يف 

اإال  ال�صعودية.   العربية  اململكة  الكويت، و40.6 يف 

اأن البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا اعتمدت 

�صيا�صات مالية اأكرث حتفظًا بحكم �صيق احليز املايل 

العام  الدين  واأعباء  احلكومية  االإيرادات  و�صعف 

)ال�صكل 29-باء(.  ويف ال�صنة املالية 2010، اُتخذت 

التق�صف املايل خا�صة يف االأردن وال�صودان  تدابري 

والعراق واليمن من اأجل التحكم بالعجز املايل. ومن 

املتوقع اأن توؤثر تدابري التق�صف �صلبًا على التنمية 
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�حل�ساب �جلاري و�مليز�ن �ل�سريبي للبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2005-2010الشكل 29.

املصدر: صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات املالية الدولية، ومصادر وطنية، وتقديرات اإلسكوا. 

29-�ألف-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعاً

)�لن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(

29-باء-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً

)�لن�سبة من �لناجت �ملحلي �لإجمايل(



االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  يف  االجتماعية 

واأ�صواق  والتعليم  ال�صحة  على  وخا�صة  تنوعًا 

العمل يف عام 2011. ويف ال�صنة املالية 2009، ُقدرت 

من  املائة  يف   24 بن�صبة  املركزية  احلكومة  نفقات 

اإجمايل الناجت املحلي االإ�صمي يف ال�صودان، و25.4 

يف املائة يف اجلمهورية العربية ال�صورية، و30.2 يف 

املائة يف اليمن، و36.0 يف املائة يف م�رص، و36.8 يف 

املائة يف لبنان، و40.1 يف املائة يف االأردن.

مرتفعًا  الت�صخم  ظل  حيث  قطر،  وبا�صتثناء 

حتى اأواخر عام 2008، واجهت ال�صلطات النقدية 

يف البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا االأزمة املالية العاملية 

وتخفي�ش  النقدية،  القيود  تخفيف  على  بالعمل 

 ،2008 اأيلول/�صبتمرب  منذ  العامة  الفائدة  اأ�صعار 

وتخفي�ش احلد االأدنى املطلوب الحتياطي امل�صارف 

واال�صتثمار  امل�رصيف  االإئتمان  لت�صجيع  التجارية 

وترافق   .)30 )ال�صكل  ال�صيولة  توفر  و�صمان 

اُتخذت  اأخرى  تدابري  مع  النقدية  القيود  تخفيف 

يف  االأع�صاء  البلدان  يف  امل�رصفية  االأنظمة  حلماية 

االإ�صكوا من اال�صطرابات املالية. وُت�صتثنى من هذه 

التدابري م�رص التي مل يعمد م�رصفها املركزي اإىل 

انخفا�ش  من  التاأكد  قبل  الفائدة  اأ�صعار  تخفي�ش 

 .2009 �صباط/فرباير  يف  البلد  يف  الت�صخم  معدل 

وُت�صتثنى اأي�صًا قطر التي مل تلجاأ اإىل تخفيف القيود 

النقدية اأثناء االأزمة اأو بعدها للحد من اآثار االأزمة 

القطرية  ال�صلطات  اأن  مع  املحلي،  اقت�صادها  على 

اآثار  الحتواء  املالية  ال�صوق  يف  مبا�رصة  تدخلت 

االأزمة عن طريق �صخ االأموال يف امل�صارف و�رصاء 

النقدية،  القيود  تخفيف  جانب  واإىل  حافظاتها. 

اعُتمدت تدابري اأخرى للت�صدي لالأزمة املالية العاملية، 

املايل.  للقطاع  واملوؤ�ص�صي  املايل  الدعم  تقدمي  منها 

والكويت  وقطر  املتحدة  العربية  االإمارات  وقدمت 

التجارية.  امل�صارف  مليزانيات  املبا�رص  املايل  الدعم 

املتحدة  العربية  واالإمارات  االأردن  اتخذ  كما 

والبحرين وقطر والكويت وم�رص واململكة العربية 

امل�رصفية.  الودائع  ل�صمان  تدابري  عدة  ال�صعودية 
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لإلمارات  املركزي  واملصرف  األردني،  املركزي  البنك  املصدر: 
قطر  ومصرف  املركزي،  البحرين  ومصرف  املتحدة،  العربية 
املصري،  املركزي  والبنك  املركزي،  الكويت  وبنك  املركزي، 

ومؤسسة النقد العربي السعودي.
مالحظة: Repo rate معدل اتفاقات إعادة الشراء.

�أ�سعار �لفائدة �لعامة يف بع�س �لبلد�ن الشكل 30.

�لأع�ساء يف �لإ�سكو�، 2010-2008 

)بالن�سبة �ملئوية(

م�سر�لبحرين

�لكويت�لأردن

�ململكة �لعربية �ل�سعوديةقطر

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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واإزاء نظام تثبيت �صعر ال�رصف وفتح ح�صاب 

راأ�ش املال، يجد امل�رصف املركزي �صعوبة يف تنفيذ 

�صيا�صات نقدية فعالة ويف اإدارة ال�صيولة يوميًا. واإذا 

كان نظام تثبيت �صعر ال�رصف يف البلدان االأع�صاء 

املا�صي،  يف  املرجوة  اأهدافه  حقق  قد  االإ�صكوا  يف 

واملالية  التجارية  املعامالت  ا�صتقرار  �صمان  اأي 

واال�صتثمارية املنفذة بالعمالت االأجنبية، فهو اليوم 

ح�صاب  عن  ال�صوابط  رفع  ظل  يف  مب�صاكل  يت�صبب 

راأ�ش املال.  فاإزاء زيادة حترير ح�صابات راأ�ش املال، 

ال�صيولة  اإدارة  يف  �صعوبة  النقدية  ال�صلطات  جتد 

املحلية واملعرو�ش النقدي، اإذ ال ميكنها التحكم كليًا 

بالقاعدة النقدية التي تتاألف من جمموع املبالغ النقدية 

قيد التداول اإ�صافة اإىل ودائع امل�صارف التجارية يف 

امل�رصف  يتحكم  اأن  ميكن  وال  املركزي.   امل�رصف 

املركزي بالقاعدة النقدية ما مل ميلك القدرة على اتخاذ 

تدابري غري مبا�رصة للتحكم بنطاق التو�صع النقدي.

ويبني ال�صكل 31 م�صار النمو يف ر�صيد املعرو�ش 

النقدي الوا�صع ومنو القاعدة النقدية من حيث منو 

االحتياطي  وم�صتوى  الوا�صع  النقدي  املعرو�ش 

التعاون  جمل�ش  بلدان  يف  االأجنبية  بالعمالت 

حني  ويف  و2010.   2007 عامي  بني   
)11(

اخلليجي

اأن النمو يف املعرو�ش النقدي الوا�صع �صجل تراجعًا 

حادًا يف كل من االإمارات العربية املتحدة والبحرين 

عام  من  االأخري  الربع  منذ  والكويت  وقطر  وُعمان 

اململكة  يف  اال�صتقرار  من  نوع  على  حافظ   ،2008

العربية ال�صعودية. ولكن امل�صار ما لبث اأن انقلب، 

اعتبارًا  وقطر  البحرين  من  كل  يف  النمو  فانتع�ش 

الوا�صح  ومن   .2009 عام  من  الثالث  الربع  من 

بالعمالت  االحتياطي  م�صتوى  بني  رابط  وجود 

االأجنبية والنمو يف القاعدة النقدية يف بلدان جمل�ش 

التعاون اخلليجي، با�صتثناء ُعمان واململكة العربية 

ال�صعودية، مما يدل على اأن تدفق االأموال اإىل اخلارج

�ملوؤ�سر�ت �لنقدية لبلد�ن جمل�س �لتعاون �خلليجي، 2007-2010الشكل 31.

املصدر: اإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية. 

ُعمان�لكويت�لبحرين

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�ململكة �لعربية �ل�سعوديةقطر



اأدى اإىل اإ�صعاف النمو يف القاعدة النقدية قبل الربع  

االأخري من عام 2008 الذي بلغت فيه االأزمة املالية 

العاملية اأ�صدها.

وبا�صتثناء الكويت واململكة العربية ال�صعودية، 

يحتمل اأن ي�صبب االنكما�ش النقدي املحلي يف �صائر 

يف  امل�صاكل  بع�ش  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان 

امل�صتقبل القريب. ويبني ال�صكل 32 الفرق املتناق�ش 

القاعدة  ومنو  الوا�صع  النقدي  املعرو�ش  منو  بني 

النقدية من حيث املعرو�ش النقدي الوا�صع. وي�صري 

اإىل �صعف االإقرا�ش يف النظام امل�رصيف  هذا الفرق 

جمل�ش  بلدان  يف  التاأمني  �رصوط  �رصامة  واإىل 

اإىل  الرامية  التدابري  اأن  ويبدو  اخلليجي.  التعاون 

االإ�صافية  ال�صيولة  وتوفري  النقدية  القيود  تخفيف 

ا�صُتعملت  قد  امل�رصيف  للقطاع  املايل  الدعم  وتوفري 

ميزانيات  يف  الت�صحيحات  اإجراء  �صبيل  يف  كلها 

حتى  التدابري  هذه  حُتدث  ومل  امل�رصيف.  القطاع 

االآن اأي تاأثري على الطلب املحلي. وما زالت امل�صكلة 

الرئي�صية تكمن يف تدهور اأ�صعار االأ�صول وخا�صة 

اإىل  امل�رصيف  القطاع  تدفع  التي  العقارات  اأ�صعار 

ت�صحيح ميزانياته با�صتمرار. 

املعرو�ش  ر�صيد  منو  م�صار   32 ال�صكل  ويبني 

النقدي الوا�صع يف البلدان ذات االقت�صادات االأكرث 

تنوعًا ومنو القاعدة النقدية من حيث منو املعرو�ش 

بالعمالت  االحتياطي  وم�صتوى  الوا�صع  النقدي 

وبا�صتثناء   .2010 اإىل   2007 من  للفرتة  االأجنبية 

ال�صودان، حافظ االحتياطي بالعمالت االأجنبية على 

م�صتويات جيدة يف البلدان ذات االقت�صادات االأكرث 

تنوعًا.  وُيالحظ اأن االأردن ولبنان �صجال تراكمًا يف 

اإىل  لبنان  يف  مرده  االأجنبية،  بالعمالت  االحتياطي 

تدفق راأ�ش املال االأجنبي اإىل البلد.  وكان التو�صع 

على  والعراق  ال�صودان  يف  �صعيفًا  املحلي  النقدي 

الرغم من النمو املعتدل الذي بداأ يف البلدين يف عام 

2009. اإال اأن �صائر البلدان ذات االقت�صادات االأكرث 

تنوعًا �صهدت انكما�صًا نقديًا حمليًا يف عام 2009، مع 
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�ملوؤ�سر�ت �لنقدية يف �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت الشكل 32.

�لأكرث تنوعاً، 2010-2007

�لعر�قم�سر

املصدر: اإلسكوا، استناداً إلى مصادر وطنية. 

لبنان�لأردن

�ل�سود�نفل�سطني

�ليمن�جلمهورية �لعربية �ل�سورية
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اأن اليمن �صهد ارتفاعًا وا�صحًا يف تراكم االحتياطي 

ا�صتمر  حال  ويف   .2010 الثاين/يناير  كانون  منذ 

ال�صيا�صي  اإىل جانب اال�صطراب  النقدي  االنكما�ش 

هذا  يجد  اأن  فيحتمل  اليمن،  يف  موؤخرًا  �صاد  الذي 

البلد �صعوبة اأكرب يف خدمة ديونه ويف احلفاظ على 

�صعر ال�رصف الثابت املربوط بالدوالر، مما يوؤدي 

البلدان  على  لذلك  املدفوعات.  ميزان  يف  اأزمة  اإىل 

ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا اأن تتوخى احلذر يف 

مواجهتها لالأزمة املالية العاملية. ومل يتاأثر القطاع 

اإىل  االآيلة  املحدودة  بالتدابري  قلياًل  �صوى  اخلا�ش 

التخفي�صات  اإىل  ونظرًا  النقدية.  القيود  تخفيف 

ذات  البلدان  يف  االأ�صول  اأ�صعار  يف  ن�صبيًا  املعتدلة 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا، مل يكن للقطاع امل�رصيف 

حال  ويف  امليزانية.  يف  الت�صحيحات  الإجراء  دافع 

على  اأُجريت  التي  ال�صارمة  الت�صحيحات  اأن  تبني 

بلدان  يف  التجارية  امل�صارف  يف  االأ�صول  اأ�صعار 

البلدان  اآثارها  �صتطال  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

البلدان  فهذه  تنوعًا،  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

الكلي،  االقت�صاد  يف  االختالل  من  املزيد  �صت�صهد 

العام، والعجز  الدين  اأ�صاًل حتت عبء  وهي ترزح 

يف احل�صاب اجلاري، واحليز املايل ال�صيق، وندرة 

الثابت.  ال�رصف  �صعر  ونظام  النفطية،  االإيرادات 

طاء-  �للمحة �لعامة و�لآفاق

ت�صهد بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي �صعفًا يف 

اأداء �صوق االأوراق املالية والقطاع العقاري، وتاأخرًا 

يف تنفيذ امل�صاريع يف القطاع اخلا�ش، وتراجعًا يف قيمة 

املمتلكات التجارية وال�صكنية.  غري اأن بع�ش �صانعي 

التي  االقت�صادية  االأ�ص�ش  اأن  يعتربون  ال�صيا�صات 

تنوعًا  االأقل  االقت�صادات  ذات  البلدان  اإليها  ت�صتند 

التفاوؤل  هذا  اأن  حني  ويف  وقوية.  متينة  اأ�ص�ش  هي 

يعطي  اأ�ص�ش �صحيحة، فهو  على  مبنيًا  يكون  ال  قد 

ب�صاأن  ثاقبة  اقت�صادية  قرارات  التخاذ  مهماً  دافعًا 

�صجلت   ،2009 عام  ويف  واال�صتثمار.  اال�صتهالك 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي منوًا يف الناجت املحلي 

االإجمايل احلقيقي بلغ متو�صطه 0.1 يف املائة، وُيتوقع 

4.2 يف  واإىل   2010 عام  املائة يف  4 يف  اإىل  يرتفع  اأن 

املائة يف عام 2011. ومن اأ�صباب �صعف النمو لعام 

2009 التقيد ال�رصيع بتخفي�ش ح�صة اإنتاج البلدان 

االأع�صاء يف االإ�صكوا من االإنتاج االإجمايل يف االأوبك، 

املتحدة  العربية  االإمارات  اإنتاج  ح�صة  وحتديدًا 

وقطر والكويت واململكة العربية ال�صعودية. ونظرًا 

املايل،  الدعم  لتقدمي  املالية  ال�صلطات  ا�صتعداد  اإىل 

التعاون  جمل�ش  لبلدان  املحلي  الطلب  ينخف�ش  مل 

املحلي  الناجت  منو  معدل  انخفا�ش  مع  اخلليجي 

التعاون  جمل�ش  يف  االأع�صاء  البلدان  اأما  االإجمايل. 

�صهدت  فقد  االأوبك،  يف  االأع�صاء  وغري  اخلليجي 

و2010.   2009 عامي  يف  النمو  يف  طفيفًا  انخفا�صًا 

وتبني اأن ثقة املوؤ�ص�صات وامل�صتهلكني ظلت وطيدة يف 

اقت�صادات بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي على الرغم 

من مواطن ال�صعف يف بع�ش القطاعات االقت�صادية 

وتتوقف  املايل.  والقطاع  العقاري  القطاع  وحتديدًا 

االأو�صاع االقت�صادية يف عام 2011 على: )اأ( انتعا�ش 

اخلام؛  النفط  واأ�صعار  والداخلي  اخلارجي  الطلب 

الفعالة؛  املالية  التدابري  اتخاذ  يف  واال�صتمرار   )ب( 

خمتلف  ميزانيات  ت�صحيح  يف  االإفراط  وعدم  )ج( 

التجارية  امل�صارف  اأي  االقت�صادية  الكيانات 

واملوؤ�ص�صات واالأ�رص. 

تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات  البلدان  اأما 

املالية  االأزمة  االأداء رغم ما خلفته  فاأبدت مناعة يف 

العاملية من تداعيات.  ففي عام 2009، بلغ متو�صط 

هذه  يف  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  معدل منو 

البلدان 5.2 يف املائة. ومع اأن هذه البلدان قد تواجه 

من  معظمها  ويعاين  اجلاري،  احل�صاب  يف  م�صاكل 

العجز، ظل الطلب الداخلي يف حالة منو وظل ح�صاب 

راأ�ش املال ي�صجل فائ�صًا يف العديد من البلدان ذات 

البلدان  تخ�صع  ومل  تنوعًا.   االأكرث  االقت�صادات 

االقت�صادات  ذات  البلدان  بني  من  للنفط  امل�صدرة 

ال�صورية  العربية  اجلمهورية  اأي  تنوعًا  االأكرث 

حل�ص�ش  واليمن  وم�رص  والعراق  وال�صودان 

بعض صانعي 
السياسات يعتبرون أن 

األسس االقتصادية التي 
تستند إليها البلدان 

ذات االقتصادات األقل 
تنوعاً هي أسس متينة 

وقوية
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االإنتاج املحددة يف االأوبك، فتفادت بذلك االنخفا�ش 

احلاد يف اإنتاج النفط اخلام.  وبف�صل تدين م�صتوى 

على  االعتماد  وقلة  البلدان  لهذه  املايل  التكامل 

بقيت  املال،  راأ�ش  واأ�صواق  ال�صناعية  ال�صادرات 

هذه املجموعة مبناأى عن االآثار االأولية لالأزمة املالية 

الواليات  اإىل  ال�صادرات  تاأثرت  حني  ويف  العاملية. 

املتحدة واالحتاد االأوروبي كثريًا جراء هذه االأزمة، 

بقي التاأثري االقت�صادي واملايل ال�صامل على البلدان 

اأن  ومبا  حمدودًا.  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات  ذات 

النقدية  لالأ�صواق  كثريًا  تتعر�ش  ال  البلدان  هذه 

ولو  معظمها  يف  متوفرة  ال�صيولة  ظلت  الدولية، 

يف  قلياًل  العقاري  القطاع  وتاأثر  حمدودة.  بكميات 

اأ�صعار  وا�صلت  حيث  لبنان  با�صتثناء  البلدان  هذه 

العقارات ارتفاعها يف عام 2009 حتى عام 2010. 

كما ال ميكن حتقيق النمو والتنمية يف البلدان ذات 

تدابري  اُتخذت  اإذا  اإال  تنوعًا  االأكرث  االقت�صادات 

البطالة  امل�صائل مثل معدالت  جذرية ملعاجلة بع�ش 

املنخف�صة  االإنتاجية  والقدرات  واملزمنة  املرتفعة 

وزيادة النمو الذي يقوده القطاع اخلا�ش.  وتتوقف 

الطلب  انتعا�ش  )اأ(  على:   2011 لعام  االأو�صاع 

الداخلي واخلارجي وخا�صة من الواليات املتحدة 

التعاون  جمل�ش  واقت�صادات  االأوروبي  واالحتاد 

ملواجهة  كاٍف  احتياطي  وتوفري  )ب(  اخلليجي؛ 

اتخاذ  )ج(  االأجنبية؛  العمالت  يف  املحتمل  النق�ش 

تدابري مالية فعالة بدعم دويل واإقليمي. وُيتوقع اأن 

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي يف  يبلغ معدل منو 

البلدان ذات االإقت�صادات االأكرث تنوعًا 5.4 يف املائة 

يف عام 2010 و5.7 يف املائة يف عام 2011.

1-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأقل تنوعاً:

تقييم قطري

جمل�ش  بلدان  بني  االأوىل  املكانة  قطر  حتتل 

التعاون اخلليجي من حيث معدالت النمو، فقد بلغ 

معدل النمو يف الناجت املحلي االإجمايل ن�صبة 8.6 يف 

املائة يف عام 2009.  وحافظت قطر على معدل منو 

مرتفع يف الناجت املحلي االإجمايل بف�صل اال�صتثمار 

االأ�صا�صية  والبنية  الطاقة  قطاع  يف  امل�صتمر 

للغاز  م�صدر  اأكرب  هي  قطر  اأن  كما  احل�رصية. 

�صاعدها  املوقع  وهذا  العامل،  يف  امل�صّيل  الطبيعي 

على احلفاظ على هام�ش اإيجابي يف املجموع ال�صايف 

يبلغ معدل منو  اأن  املتوقع  لل�صادرات.  وكان من 

 2010 عام  يف  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت 

اال�صتثمار  فعالية  بف�صل  املائة  يف   13.4 ن�صبة 

ميزانيات  يف  الت�صحيحات  ودعم  ال�صادرات  وقوة 

امل�صارف التجارية، كما ُيتوقع اأن يتح�صن النمو يف 

عام 2011 ليبلغ 14 يف املائة. ومقارنة بعام 2008، 

�رصيعًا  انخفا�صًا  لالأ�صعار  العام  امل�صتوى  �صّجل 

 2009 لعام  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  وُقدر 

عام  املائة يف  15.2 يف  مقابل  املائة  بن�صبة -4.9 يف 

نتيجة  كان  االأ�صعار  يف  االنخفا�ش  وهذا   .2008

النخفا�ش اأ�صعار االأغذية واالإيجارات. وقد ا�صتمر 

 2009 عام  يف  بداأ  الذي  االأ�صعار  يف  الرتاجع  هذا 

2010 حيث ُقدر معدل الت�صخم املتوقع  حتى عام 

عام  يف  يرتفع  اأن  ويتوقع  املائة،  يف   1.6- بن�صبة 

2011 ليبلغ 1 يف املائة. 

والكويت  املتحدة  العربية  االإمارات  و�صهدت 

واململكة العربية ال�صعودية انخفا�صًا يف معدل منو 

 .2009 عام  يف  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت 

الطلب  ل�صعف  نتيجة  ياأِت  مل  االنخفا�ش  وهذا 

النفط  اإنتاج  على  القدرة  النخفا�ش  بل  الداخلي 

منو  معّدل  وبلغ  االأوبك.  يف  االإنتاج  ح�ص�ش  وفق 

ن�صبة  للكويت  احلقيقي  االإجمايل  املحلي   الناجت 

-4.6 يف املائة يف عام 2009.  واإىل جانب تدين اإنتاج 

تكرير  على  القدرة  �صعف  ي�صاهم  اخلام،  النفط 

منتجات الوقود وتراجع هوام�ش الربح يف القطاع 

االأن�صطة  ا�صتئناف  وبعد  النمو.   اإ�صعاف  يف  املايل 

اال�صتثمارية يف قطاع الطاقة ويف ظل النمو امل�صتقر 

يبلغ معّدل منو  اأن  املتوقع  الداخلي، من  الطلب  يف 

الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 4.4 يف املائة يف عام 

2010، واأن ينخف�ش قلياًل اإىل 3.6 يف املائة يف عام 
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2011. وقّدر معدل الت�صخم اال�صتهالكي بن�صبة 4 

10.6 يف املائة يف عام  2009 مقابل  يف املائة يف عام 

2008.  وكان من املتوقع اأن يبلغ معدل الت�صخم يف 

عام 2010 3.5 يف املائة نتيجة لالنتعا�ش االقت�صادي 

الكامل املتوقع، و3.2 يف املائة يف عام 2011.  

االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  وبلغ 

احلقيقي يف اململكة العربية ال�صعودية 0.6 يف املائة 

النفط  اإنتاج  االنخفا�ش يف  اأثر  2009، على  عام  يف 

تخفي�ش ح�ص�ش  ب�صاأن  االأوبك  بقرار  عماًل  اخلام 

م�صتقرًا  ظل  الداخلي  الطلب  منو  اأن  اإال  االإنتاج.  

التي  اال�صتثنائية  املالية  احلوافز  جمموعة  بف�صل 

يف  العقاري  القطاع  اأبدى  كما  احلكومة.  قدمتها 

�صهدتها  التي  بالتطورات  يتاأثر  ومل  مناعة  البلد 

�صائر البلدان يف جمل�ش التعاون اخلليجي. وكانت 

التي  القليلة  البلدان  من  ال�صعودية  العربية  اململكة 

  . مل ت�صهد انخفا�صًا يف اأ�صعار امل�صاكن يف عام 2009

حترير  عقب  ن�صبيًا  نا�صطًا  املايل  القطاع  وبقي 

امل�صتثمرين  �صجع  مما  موؤخرًا،  املالية  ال�صوق 

اأن  املتوقع  من  وكان  ال�صوق.  لدخول  االأجانب 

بحيث  و2011،   2010 عامي  يف  االقت�صاد  ينتع�ش 

احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  يبلغ 

عام  يف  املائة  يف  و3.8   2010 عام  يف  املائة  يف   3.4

انخفا�صًا  ال�صعودي  االقت�صاد  �صهد  كما   .2011

2009 حيث بلغ  يف امل�صتوى العام لالأ�صعار يف عام 

معدل الت�صخم اال�صتهالكي 5.1 يف املائة مقابل 9.9 

يف املائة يف عام 2008. وهذا االنخفا�ش يف االأ�صعار 

جاء على اأثر تراجع اأ�صعار ال�صلع دوليًا واإقليميًا. 

ومن املتوقع اأن ي�صجل م�صتوى االأ�صعار مزيدًا من 

االنخفا�ش يف عامي 2010 و2011 حيث ُيتوقع اأن 

يبلغ معدل الت�صخم اال�صتهالكي 4.9 يف املائة يف عام 

2010 و4.5 يف املائة يف عام 2011. 

االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  وانخف�ش 

 1.9 بن�صبة  املتحدة  العربية  االإمارات  يف  احلقيقي 

يف املائة يف عام 2009. ومن اأ�صباب هذا االنخفا�ش 

تراجع ال�صادرات ال�صافية نتيجة لتخفي�ش اإنتاج 

النفط اخلام عماًل بقرار االأوبك.  واإزاء هذا الواقع، 

ُقدمت جمموعة من احلوافز املالية يف عامي 2009 

اأبو  يف  املحلي  للطلب  املايل  الدعم  اأهمها  و2010، 

ظبي. ويف ظل العالقات التي تربط دبي باالأ�صواق 

يف  الدولية  التطورات  على  وانفتاحها  االأخرى 

االقت�صاد الكلي، تاأثرت دبي باالأزمة املالية العاملية 

القطاعني  اأن�صطة  يف  مفاجئًا  هبوطًا  اأحدثت  التي 

اأعلنت دبي اأنها كلفت �صندوق دبي للدعم املايل باأن يبداأ باإعادة 

هيكلة �رصكة دبي العاملية يف ت�رصين الثاين/نوفمرب 2009.  واأحدث 

معلومات  ب�صبب  العاملية  املالية  االأ�ــصــواق  يف  �صدمة  االإعـــالن  هــذا 

حاملي  مطالبة  �صت�صمل  الهيكلة  اإعــادة  خطة  بــاأن  حينذاك  اأفــادت 

ال�صندات »بتجميد الديون« ملدة �صتة اأ�صهر.  وجنحت دبي يف جمع 

ا�صرتاها  �صندات  اإ�صدار  خالل  من   2009 عام  يف  دوالر  مليار   15

امل�رصف املركزي لالإمارات العربية املتحدة وامل�صارف التجارية يف 

اأبو ظبي. ويندرج تاأ�صي�ش �صندوق دبي للدعم املايل يف �صهر متوز/

اأي�صًا يف اإطار اجلهود التي تبذلها دبي الإعادة هيكلة  يوليو 2009 

املوؤ�ص�صات الرائدة فيها بطريقة منظمة وملواجهة التحديات الناجمة 

واأ�صبحت هذه اجلهود معروفة جدًا يف  العاملية.  املالية  االأزمــة  عن 

املطروحة.   اخلــيــارات  من  الــديــون  جدولة  اإعـــادة  وكانت  املنطقة، 

»�صدمة دبي« تباين يف املعلومات الأن توقعات حكومة دبي  ورافق 

واأف�صل خيار  الدوليني.   ال�صندات  لتوقعات حاملي  بدت مناق�صة 

و�صياغة  االأجــل  الطويلة  اأهدافها  على  الرتكيز  كان  دبي  حلكومة 

جمموعة �صاملة من حلول اإعادة الهيكلة.  اأما من وجهة نظر حاملي 

ال�صندات الدوليني، فعندما يتوقف ت�صديد الدين، يكون يف ذلك دليل 

على ال�صعف وعدم الثقة. وميكن اأن يوؤدي اأي تاأخري ولو ب�صيط يف 

ت�صديد الديون اإىل تفاقم خماطر التخلف عن الدفع قانونًا. ومع اأن 

»�صدمة دبي« اأحدثت خ�صة كبرية، فهي بقيت دون »�صدمة ليمان« 

التي حدثت يف عام 2008.

»�سدمة دبي«: �ختالف يف وجهات �لنظراإلطار 3.
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ثقة  اأن  ويبدو  البناء.  قطاع  ويف  والعقاري  املايل 

املوؤ�ص�صات وامل�صتهلكني بقيت وطيدة يف عام 2010، 

من  وكان  االنتعا�ش.   لتوقع  دافعًا  تعطي  بحيث 

املتوقع اأن ينتع�ش االقت�صاد من خالل حتقيق معدل 

منو قدره 2.7 يف املائة يف عام 2010 و3.2 يف املائة 

يف عام 2011. وب�صبب االنخفا�ش ال�رصيع يف اأ�صعار 

اأ�صعار  وانخفا�ش  التجارية  واملمتلكات  امل�صاكن 

ال�صلع دوليًا، بلغ معدل الت�صخم اال�صتهالكي 1.6 

يف املائة يف عام 2009، مقابل 12.3 يف املائة يف عام 

يف   0.3 اإىل  ينخف�ش  اأن  املتوقع  من  وكان   ،2008

 .2011 1 يف املائة يف عام  2010 واإىل  املائة يف عام 

يف  ع�صوان  وهما  وُعمان،  البحرين  و�صجلت 

لع�صوية  تابعني  وغري  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  طفيفًا  منوًا  االأوبك، 

عام 2009. ففي البحرين بلغ معدل النمو احلقيقي 

3.1 يف املائة عقب زيادة اإنتاج النفط اخلام. واأعطى 

واالأملنيوم،  الطاقة  قطاعي  يف  امل�صتمر  اال�صتثمار 

والعقاري.  املايل  القطاعني  يف  الركود  حلالة  زخمًا 

ومن املتوقع اأن يوؤدي انتعا�ش الطلب الداخلي اإىل 

رفع معدل النمو. وح�صب التوقعات، �صيبلغ معدل 

املائة يف  يف   4 االإجمايل احلقيقي  املحلي  الناجت  منو 

عام 2010 و3.8 يف املائة يف عام 2011. وبلغ معدل 

املائة  يف   2.8  2009 لعام  اال�صتهالكي  الت�صخم 

مقابل 3.5 يف املائة يف عام 2008، ويف هذا املعدل دليل 

لالأ�صعار.  العام  امل�صتوى  يف  اال�صتقرار  بع�ش  على 

وكان من املتوقع اأن ي�صتمر هذا اال�صتقرار بحيث 

يف   2.2 اإىل  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  ينخف�ش 

املائة يف عام 2010، و1.9 يف املائة يف عام 2011.  

املائة يف عام  3.6 يف  ُعمان  النمو يف  وبلغ معدل 

النفط  اإنتاج  يف  الثابتة  الزيادة  وت�صهم   .2009

اإمكانات  تعزيز  يف  امل�صيل  الطبيعي  والغاز  اخلام 

التي  املالية  احلوافز  جمموعة  اأ�صهمت  كما  النمو. 

ويف  الداخلي.  الطلب  تعزيز  يف  احلكومة  قدمتها 

االأ�صواق  على  املحدود  املايل  القطاع  انفتاح  ظل 

املالية  االأزمة  تاأثري  كان  واالإقليمية،  الدولية  املالية 

من  املحلي  االقت�صاد  ومتكن  حمدودًا،  العاملية 

ا�صتمر  واإذا  لالأزمة.  ال�صلبية  التداعيات  تفادي 

االإنتاج املرتفع للنفط اخلام وللغاز الطبيعي امل�صيل 

واإذا ا�صتمرت اأي�صًا التدابري الفعالة يف ال�صيا�صات 

املالية، من املتوقع اأن يحقق االقت�صاد منوًا مبعدل 

عام  يف  املائة  يف  و3.9   ،2010 عام  يف  املائة  يف   4.3

ُعمان  2011. وبلغ معدل الت�صخم اال�صتهالكي يف 

املائة  يف   12.6 مقابل   ،2009 عام  يف  املائة  يف   3.5

انخفا�ش  ي�صتمر  اأن  املتوقع  ومن   .2008 عام  يف 

2.2 يف  اأن يبلغ  ُيتوقع  الت�صخم اال�صتهالكي حيث 

املائة يف عام 2010، و1.9 يف املائة يف عام 2011.  

2-  �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث تنوعاً:

تقييم قطري

بلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

يف م�رص 5.2 يف املائة يف عام 2009. واأدت جمموعة 

 15 بقيمة  احلكومة  قدمتها  التي  املالية  احلوافز 

الداخلي.   الطلب  اإنعا�ش  اإىل  م�رصي  جنيه  مليار 

ومع اأن �صادرات ال�صلع من م�رص اإىل اأكرب �رصيكني 

جتاريني، اأي الواليات املتحدة واالحتاد االأوروبي، 

اخلدمات  جتارة  اأن  ومع  حادًا،  انخفا�صًا  �صجلت 

�صمحت  انخف�صت،  ال�صوي�ش  قناة  عائدات  من 

الزيادة يف �صادرات الغاز الطبيعي والو�صع القوي 

ال�صعف  عن  بالتعوي�ش  املال  راأ�ش  حل�صاب  ن�صبيًا 

املحتمل يف و�صع احل�صاب اجلاري من دون التاأثري 

ال�رصف.  �صعر  اأو  املدفوعات  ميزان  على  �صلبًا 

من  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي  تراكم  وا�صتمر 

دون اأن ت�صكل �صغطًا على اجلنيه امل�رصي يف عامي 

اخلارجي  الطلب  انتعا�ش  و�صاهم  و2010.   2009

جمموعة  ظل  يف  الداخلي  الطلب  منو  وا�صتقرار 

احلوافز املالية الثانية التي قدمتها احلكومة لل�صنة 

املالية 2010 يف حت�صني معدالت النمو، ومن املتوقع 

اأن يبلغ منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 5.5 يف 

املائة يف عام 2010. واأدت اال�صطرابات ال�صيا�صية 
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اإعادة  اإىل  حاليًا  م�رص  ت�صهدها  التي  واالجتماعية 

لعام  املتوقع  احلقيقي  النمو  تقديرات  يف  النظر 

2011 وتخفي�صها من 6.2 يف املائة اإىل حواىل 3.7 

يف  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  و�صجل  املائة.  يف 

17.1 يف  2009 مقابل  11.8 يف املائة يف عام  م�رص 

2008. وياأتي ارتفاع معدل الت�صخم  املائة يف عام 

اليورو  مقابل  امل�رصي  اجلنيه  ل�صعف  نتيجة 

الداخلي. وينبغي  الطلب  امل�صتمر يف  للنمو  ونتيجة 

اإدارة  اأن يتوخى البنك املركزي امل�رصي احلذر يف 

الطلب االإجمايل من اأجل التحكم مبعدالت الت�صخم.  

النمو  عقب  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  اأن  اإال 

 12.5 يبلغ  اأن  يتوقع  الداخلي،  الطلب  يف  امل�صتمر 

يف املائة يف عام 2010 و11 يف املائة يف عام 2011. 

وبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

2009. وقد انتع�ش  4.2 يف املائة يف عام  يف العراق 

يف  امل�صتمر  اال�صتثمار  بف�صل  اخلام  النفط  اإنتاج 

القدرة االإنتاجية، وعدم تاأثر العراق بح�صة االإنتاج 

التي فر�صتها االأوبك يف عام 2009. ومل يكن تراجع 

اإيرادات ال�صادرات النفطية يف العراق حادًا كما يف 

الن�صاط  وتاأثر  االأوبك.  يف  االأع�صاء  البلدان  �صائر 

االقت�صادي اإيجابًا بتح�صن الو�صع االأمني ولو اأنه 

ال يزال غري م�صتقر، وباحلوافز املالية الفعالة. كما 

االإنتاجية من  قدراته  ينوع  العراقي  االقت�صاد  بداأ 

وخا�صة  النفطية  غري  التجارة  على  الرتكيز  خالل 

العقاري،  القطاع  ن�صاط  وانتع�ش  االأردن.  مع 

و�صهد القطاع املايل منوًا ثابتًا ولو حمدودًا. وكان 

غري  االقت�صادية  الظروف  ت�صود  اأن  املتوقع  من 

امل�صتقرة مبا فيها تفاقم العجز املايل يف عام 2010، 

والطلب  اخلام  النفط  اإنتاج  يف  االنتعا�ش  اأن  اإال 

اإىل  االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفق  وعودة  الداخلي 

يف   5 مبعدل  منو  بتوقع  �صمحت  عوامل  كلها  البلد 

 .2011 عام  يف  املائة  يف  و5.5   2010 عام  يف  املائة 

يف  اإىل -2.8  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  وتراجع 

االنحداري  باالجتاه  متاأثرًا   ،2009 عام  يف  املائة 

يف  املتوقع  النمو  ظل  ويف  املنطقة.   �صهدته  الذي 

الطلب الداخلي، ُيتوقع اأن يبلغ معدل الت�صخم 2.5 

يف املائة يف عام 2010 و4 يف املائة يف عام 2011.  

االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل  وبلغ   

 .2009 عام  يف  املائة  يف   2.3 االأردن  يف  احلقيقي 

يف  عليه  كان  مبا  مقارنة  املعدل،  هذا  انخف�ش  وقد 

عام 2008، حيث بلغ 7.6 يف املائة، وذلك على اأثر 

وتباطوؤ  املايل،  والقطاع  التعدين  قطاع  يف  الركود 

جاهدًة  احلكومة  و�صعت  املحلي.   الطلب  يف  النمو 

االإنفاق  زيادة  خالل  من  املحلي  الطلب  دعم  اإىل 

 .2009 عام  من  االأول  الن�صف  يف  الراأ�صمايل 

و�صجلت ال�صادرات من االألب�صة عن طريق املناطق 

انخفا�صًا  املتحدة  الواليات  اإىل  املوؤهلة  ال�صناعية 

جيدًا  بقي  عمومًا  ال�صادرات  اأداء  ولكن  حادًا، 

بف�صل ارتفاع ن�صبة ال�صادرات اإىل العراق. واأدى 

االأولية  املواد  وتناق�ش  الطاقة  اأ�صعار  انخفا�ش 

املوؤهلة  ال�صناعية  املناطق  طريق  عن  امل�صتوردة 

لذلك،  ونتيجة  الواردات.   جمموع  يف  تناق�ش  اإىل 

وانخف�صت  اجلاري،  احل�صاب  يف  العجز  تراجع 

و�صلت  بحيث  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  ن�صبته 

العقاري  القطاع  وحافظ   .2008 عام  معدالت  اإىل 

على و�صع قوي على اأثر اإعفاء االأ�رص التي ت�صرتي 

االأردن  زال  وما  احلكومية.  ال�رصيبة  من  امل�صاكن 

اإىل  ُيعترب اقت�صادًا ذا حيز مايل حمدود جدًا نظرًا 

ارتفاع الدين العام املرتاكم وارتفاع اأ�صعار الفائدة 

احلقيقية، والتم�صك ب�صعر ال�رصف الثابت.  وتنظر 

احلفاظ  بهدف  التق�صف  تدابري  اتخاذ  يف  احلكومة 

على اال�صتقرار املايل. واأ�صبح تراجع املنح االأجنبية 

موؤخرًا م�صدر قلق اآخر خا�صة واأن احلكومة غري 

احلوافز  من  �صاملة  جمموعة  تقدمي  على  قادرة 

ي�صّجل  اأن  وُيتوقع  املحلي.   الطلب  لتن�صيط  املالية 

البلد منوًا معتداًل مبعدل 3.1 يف املائة يف عام 2010 

ومبعدل 3.5 يف املائة يف عام 2011. ويف عام 2009، 

�رصيعًا  انخفا�صًاً  لالأ�صعار  العام  امل�صتوى  �صجل 

حيث تراجع معدل الت�صخم اال�صتهالكي اإىل -0.7 

 .2008 املائة يف عام  13.9 يف  اأن كان  املائة بعد  يف 

ينبغي أن يتوخى البنك 
املركزي املصري احلذر في 

إدارة الطلب اإلجمالي 
من أجل التحكم 
مبعدالت التضخم
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نتيجة  االأ�صعار  م�صتوى  يرتفع  اأن  املتوقع  ومن 

للنمو الثابت يف الطلب املحلي وعوامل خارجية مثل 

اأن  وُيتوقع  اليورو.  مقابل  الوطنية  العملة  �صعف 

يبلغ معدل الت�صخم اال�صتهالكي 4 يف املائة يف عام 

2010 و4.2 يف املائة يف عام 2011.  

وبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل يف لبنان 

8.5 يف املائة يف عام 2009. ومنذ اأيار/مايو 2008، 

ي�صهم حت�صن االأو�صاع ال�صيا�صية واالأمنية يف جذب 

راأ�ش املال االأجنبي من م�صاريع اال�صتثمار االأجنبي 

املبا�رص وحتويالت العاملني واالإيرادات ال�صياحية.  

ومع اأن اأن�صطة البناء حافظت على �صالبتها، �صجلت 

اأ�صعار العقارات انخفا�صًا طفيفًا يف الن�صف الثاين 

 تراجع العجز يف احل�صاب 
ّ
من عام 2010. كما ا�صتمر

اجلاري والعجز التجاري، وانخف�صت ن�صبتهما من 

الناجت املحلي االإجمايل، من غري اأن يحدث ما كان يف 

احل�صبان من انخفا�ش يف حتويالت العاملني ب�صبب 

االأزمة املالية العاملية والتداعيات ال�صلبية لالأو�صاع 

يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي. و�صاعد فائ�ش 

والنمو  العاملني،  وحتويالت  املال  راأ�ش  ح�صاب 

عام  يف  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي  يف  امللحوظ 

2009 و�صواًل اإىل عام 2010، على تعوي�ش العجز 

يف احل�صاب اجلاري. واأدى هذا الفائ�ش اإىل �صل�صلة 

من الفوائ�ش يف ميزان املدفوعات. ويبقى من غري 

االقت�صادي  الن�صاط  يف  تباطوؤ  ح�صول  امل�صتبعد 

املايل  احليز  و�صيق  املايل  الو�صع  تدهور  ب�صبب 

اإ�صافة اإىل التم�صك ب�صعر ال�رصف الثابت، وجتدد 

اال�صطرابات ال�صيا�صية.  وت�صود البلد خماوف من 

تغري االأ�صعار يف قطاع العقارات، مع اأن االقت�صاد 

يتوقع اأن يحافظ على منو حقيقي اإيجابي يف الناجت 

عام  يف  املائة  يف   6.9 معدله  يبلغ  االإجمايل  املحلي 

 5.6 اإىل   2011 عام  يف  قلياًل  يرتاجع  واأن   2010

العام  امل�صتوى  انخف�ش   ،2009 عام  ويف  املائة.  يف 

ن�صبة  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  وبلغ  لالأ�صعار 

 .2008 عام  يف  املائة  يف   10 مقابل  املائة  يف   1.2

يوؤدي  اأن  املتوقع  من  االأردن،  يف  احلال  هي  وكما 

�صعف  وا�صتمرار  املحلي  الطلب  منو  ا�صتمرار 

اإىل ارتفاع االأ�صعار.  العملة الوطنية مقابل اليورو 

 3.1 اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  يبلغ  اأن  وُيتوقع 

يف املائة يف عام 2010 و2.5 يف املائة يف عام 2011. 

وبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

وفر�ش   .2009 عام  يف  املائة  يف   6.8 فل�صطني  يف 

احل�صار املادي واالأعمال العدائية امل�صتمرة قيودًا 

فل�صطني،  يف  االقت�صادية  االأن�صطة  على  �صارمة 

االقت�صادية  االأو�صاع  يف  احلاد  الرتاجع  كما 

الو�صع  منها  ي�صلم  مل  تداعيات  اإىل  االإ�رصائيلية 

العمليات  اأحلقت  فقد  فل�صطني.  يف  االقت�صادي 

الع�صكرية التي نفذتها اإ�رصائيل يف قطاع غزة على 

 2008 االأول/دي�صمرب  كانون  يف  يومًا   22 مدى 

ج�صيمة  اأ�رصارًا   2009 الثاين/يناير  وكانون 

براأ�ش املال الب�رصي واملادي. وما زالت جهود اإعادة 

البناء ت�صطدم حتى االآن بعدم ا�صتقرار امل�صاعدات 

املالية  االأ�صا�صية  البنية  الدولية وب�صعف  االإمنائية 

االقت�صادية  غري  العوامل  تزال  وال  فل�صطني.  يف 

االقت�صاد  بو�صع  تتحكم  االأمنية  االعتبارات  مثل 

جهود  ا�صتئناف  توقع  واإزاء  فل�صطني.  يف  واآفاقه 

اأن ي�صهد  ُيتوقع  اإقليمي ودويل،  البناء بدعم  اإعادة 

املحلي  الناجت  يف  منوًا  ويحقق  انتعا�صًا  االقت�صاد 

عام  يف  املائة  يف   4.5 معدله  احلقيقي  االإجمايل 

2010 و4.7 يف عام 2011. وتراجع معدل ت�صخم 

االأ�صعار اال�صتهالكية اإىل 2.8 يف املائة يف عام 2009 

مع  ومتا�صيًا   .2008 عام  يف  املائة  يف   9.9 مقابل 

االجتاهات الدولية، من املتوقع اأن يرتفع امل�صتوى 

العام لالأ�صعار بحيث ي�صبح معدل الت�صخم 3.2 يف 

 .2011 عام  يف  املائة  يف  و3.5   2010 عام  يف  املائة 

املحلي  الناجت  يف  احلقيقي  النمو  معدل  وبلغ 

االإجمايل احلقيقي يف ال�صودان 4.5 يف املائة يف عام 

اخلام  النفط  اإنتاج  يف  الثابت  للنمو  وكان   .2009

هذا  حتقيق  يف  دور  الزراعي  القطاع  وا�صتقرار 

النمو على الرغم من انخفا�ش اأ�صعار النفط اخلام 

ال تزال العوامل غير 
االقتصادية مثل 
االعتبارات األمنية 
تتحكم بوضع االقتصاد 
وآفاقه في فلسطني
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ال�صودان  النفطية. كما �صهد  واإيرادات ال�صادرات 

ل�صالح  البلد،  اإىل  وردت  التي  االأموال  يف  زيادة 

الزراعة  يف  املبا�رص  االأجنبي  اال�صتثمار  م�صاريع 

والطاقة. ومن الناحية النقدية، فر�ش بنك ال�صودان 

بالعمالت  املعامالت  على  القيود  بع�ش  املركزي 

وجوبا  اخلرطوم  منطقتا  �صهدت  كما  االأجنبية. 

والعقارات،  اخلدمات  قطاعي  يف  انتعا�صًا  موؤخرًا 

اأداء االقت�صاد عمومًا ما زال دون امل�صتوى  اأن  اإال 

اقت�صادية  وغري  حملية  عوامل  ب�صبب  له  املتوقع 

اأخرى. وظل معدل النمو احلقيقي املتوقع يف الناجت 

بلغ  حيث   2010 عام  يف  حمدودًا  االإجمايل  املحلي 

اأ�صعار  يف  املعتدل  النمو  ظل  يف  املائة  يف   6.2 ن�صبة 

النفط اخلام، وكان من املتوقع اأن يبلغ 6 يف املائة يف 

عام 2011. وبح�صب التقديرات، ظل معدل الت�صخم 

اال�صتهالكي مرتفعًا ن�صبيًا يف عام 2009 وبلغ 11.2 

يف املائة، وُيتوقع اأن ي�صتمر هذا االرتفاع واأن يبلغ 

عام  يف  املائة  يف   13.2 اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل 

2010 و11 يف املائة يف عام 2011. 

وبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

يف  املائة  يف   5.9 ال�صورية  العربية  اجلمهورية  يف 

عام 2009. وكان انخفا�ش م�صتويات اإنتاج النفط 

النمو  اأمام  العوائق  اأحد  اأ�صعاره  وتراجع  اخلام 

لعام  االقت�صادية  التوقعات  اأن  اإال  االقت�صادي. 

2010 حت�صنت بف�صل النمو الثابت يف الطلب املحلي 

االقت�صادي  التحرر  لتدابري  ال�رصيع  والتنفيذ 

واملايل وخا�صة افتتاح �صوق دم�صق لالأوراق املالية 

يف اآذار/مار�ش 2009. واأدت جمموعة من التدابري 

االإ�صالحية تدريجيًا اإىل تعزيز فعالية التدابري التي 

تتخذها ال�صلطات املالية والنقدية، اإال اأن االقت�صاد 

العمالت  يف  النق�ش  ب�صبب  لقيود  يخ�صع  زال  ما 

على  املفرو�صة  القيود  ال�صتمرار  نظرًا  االأجنبية 

هذه  اأن  و�صحيح  االأجنبية.  بالعمالت  املعامالت 

املحلية  العملة  حماية  على  �صاعدت  رمبا  القيود 

ال�صلبية،  اخلارجية  املالية  ال�صدمات  خمتلف   من 

اإال اأنها حّدت اأي�صًا من النطاق الذي ي�صمح بتحقيق 

لالنتعا�ش  ونظرًا  املحلي.  الطلب  يف  �رصيع  منو 

املتوقع يف اأ�صعار النفط اخلام، كان من املتوقع اأن 

يبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 6.2 

 .2011 عام  يف  املائة  يف  و6   2010 عام  يف  املائة  يف 

وميكن اأن يجذب االقت�صاد املحلي املنيع اال�صتثمار 

االأجنبي املبا�رص، ولكن تدفق هذا اال�صتثمار يتوقف 

وعلى  االقت�صادي  التحرر  تدابري  طبيعة  على 

�رصعتها. وتراجع معدل الت�صخم اال�صتهالكي من 

15.2 يف املائة يف عام 2008 اإىل 2.8 يف املائة يف عام 

2009، وكان من املتوقع اأن يرتفع اإىل 4.3 يف املائة 

2011. واجلدير  2010 و4 يف املائة يف عام  يف عام 

بالذكر اأن ارتفاع معدل الت�صخم يف عام 2008 جاء 

نتيجة لتخفي�ش الدعم على الوقود.

وبلغ معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 

يف اليمن 4.7 يف املائة يف عام 2009. ومع اأن اأ�صعار 

 ،2009 اآذار/مار�ش  منذ  تتح�صن  اخلام  النفط 

املحلي  الطلب  يف  النمو  حتقيق  فر�ش  انخف�صت 

عن  اخلام  النفط  ت�صدير  اإيرادات  تراجع  ب�صبب 

امل�صتوى الذي كانت عليه يف عام 2008. وبني عمالت 

بلدان االإ�صكوا، كانت العملة الوطنية يف اليمن هي 

العملة الوحيدة التي �صهدت تراجعًا حادًا يف قيمتها 

مقابل الدوالر.  ومن العوامل التي �صاهمت يف هذا 

النفط اخلام  اإيرادات �صادرات  انخفا�ش  الرتاجع 

اإ�صافة اإىل التدهور يف الو�صع املايل. ومل يكن الدعم 

الدويل واالإقليمي كافيًا للتخفيف من قيود العمالت 

النمو  حتقيق  �صبيل  يف  املالية  والقيود  االأجنبية 

معدل  يبلغ  اأن  وُيتوقع  املحلي.  الطلب  يف  الثابت 

منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي 3.5 يف املائة يف 

عام 2010 و3.2 يف املائة يف عام 2011. وانخف�ش 

يف  املائة  يف   19 من  اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل 

2009. ويعود  املائة يف عام  5.4 يف  اإىل   2008 عام 

وكان  ال�صلع.  اأ�صعار  تراجع  اإىل  االنخفا�ش  هذا 

اال�صتهالكي  الت�صخم  معدل  يبلغ  اأن  املتوقع  من 

التي  الظروف  ب�صبب   2010 عام  يف  املائة  يف   8.5

وب�صبب  املحلي  الطلب  تزايد  مقابل  العر�ش  تقيد 
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مقابل  الوطنية  العملة  قيمة  يف  امل�صتمر  االنخفا�ش 

العمالت الدولية الرئي�صية، وُيتوقع اأن يرتفع معدل 

الت�صخم اال�صتهالكي اإىل 8.9 يف املائة يف عام 2011. 

ياء-  �لديناميات �لجتماعية

جنمت  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء  البلدان  يف 

االأزمة  عن  النطاق  وا�صعة  اجتماعية  م�صاعفات 

املالية العاملية واالأزمة االقت�صادية التي تلتها وعن 

االنخفا�ش احلاد يف اأ�صعار النفط واإيراداته، خا�صة 

واأن املنطقة تعر�صت ل�صدمتني اأخريني هما ارتفاع 

هو  وما  الوقود.  اأ�صعار  وارتفاع  االأغذية  اأ�صعار 

يف  االنكما�ش  ا�صتمرار  يوؤدي  اأن  هو  فعاًل  متوقع 

االأزمة  اأثر  على  النمو  االقت�صاد احلقيقي و�صعف 

االأخرية اإىل مزيد من ال�صعوبات االجتماعية.  ومع 

اأن البيانات الدقيقة حول تداعيات االنكما�ش الطويلة 

خال�صات  اإىل  للتو�صل  وافية  غري  تزال  ال  االأجل 

ثابتة، يبقى من املوؤكد اأن اآثار ال�صدمات اخلارجية 

تختلف بني فئة واأخرى من فئات املجتمع، وي�صيب 

اأ�صدها املجموعات ال�صكانية املحرومة.  ويف البلدان 

املجموعات  بهذه  ُيق�صد  االإ�صكوا،  يف  االأع�صاء 

)خا�صة  املهاجرون  والعمال  وال�صباب،  الفقراء، 

يف  والن�صاء  اخلليجي(  التعاون  جمل�ش  بلدان  يف 

الق�صم  هذا  يتناول  ال�صعيفة.   املجموعات  خمتلف 

اأحد االأبعاد االجتماعية لالأزمة، من حيث اأثرها على 

فر�ش عمل الفئات املحرومة. 

تختلف  املهاجرين  العاملني  على  االأزمة  واآثار 

وتتنوع، فقد توؤدي اإىل انخفا�ش حتويالت العاملني 

االأزمة  تاأثري  الهجرة ح�صب  م�صار  انعكا�ش  اإىل  اأو 

الفرتات  ويف  واملهن.  القطاعات  خمتلف  على 

ال�صعبة، يكون العاملون املهاجرون االأكرث عر�صة 

ال�صعور  فيهم  ذلك  فيغذي  عملهم،  من  للت�رصيح 

بعدم االأمان. وهذا ال�صعور هو بعد اآخر من االأبعاد 

االجتماعية التي توؤثر حتمًا على اندماج املهاجرين 

يف جمتمعات البلدان امل�صيفة. 

تربز  اخلليجي،  التعاون  جمل�ش  بلدان  ويف 

اأهمية اليد العاملة املهاجرة. فقبل االأزمة، ارتفعت 

ن�صبة القوة العاملة االأجنبية يف البلدان االأع�صاء يف 

البيانات  اآخر  وبح�صب  اخلليجي.  التعاون  جمل�ش 

ن�صبة  بلغت  الوطنية،  املحلية  امل�صادر  املتوفرة من 

يف   81 ال�صكان  عدد  جمموع  من  االأجانب  الرعايا 

املائة يف االإمارات العربية املتحدة )2008( و49 يف 

ُعمان  يف  املائة  يف  و29   )2007( البحرين  يف  املائة 

و27   )2008( الكويت  يف  املائة  يف  و69   )2007(

 ،)2008( ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املائة  يف 

وبلغت ن�صبة الرعايا االأجانب من جمموع ال�صكان 

يف  املائة  يف   89 واأكرث  �صنة   15 العمرية  الفئة  من 

الرغم من اال�صتثمار املكثف  قطر )2006(. وعلى 

من  اال�صتفادة  اأجل  من  الب�رصية  املوارد  تنمية  يف 

تزال  ال  اخلا�ش،  القطاع  يف  املحلية  العاملة  القوى 

على  ب�صدة  تعتمد  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان 

العاملني االأجانب يف القطاع اخلا�ش. واأدى تو�صيع 

القطاع اخلا�ش يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي 

على  الطلب  زيادة  اإىل  املا�صية  القليلة  االأعوام  يف 

القوى العاملة االأجنبية. 

وقد انعك�صت اأوىل اآثار االأزمة املالية العاملية على 

املنطقة،  يف  اخلا�ش  القطاع  يف  الرئي�صية  االأن�صطة 

وخا�صة القطاع املايل وقطاع البناء، فتوقع املحللون 

اإىل  وتوؤدي  العمل،  فر�ش  ت�صيب  كبرية  خ�صائر 

عودة اأعداد كبرية من العاملني االأجانب من بلدان 

جمل�ش التعاون اخلليجي، فتلحق اأ�رصارًا بالبلدان 

بني  من  العاملة  لليد  امل�صدرة  والبلدان  امل�صيفة 

البلدان ذات االقت�صادات االأكرث تنوعًا وعلى بلدان 

يف منطقة اآ�صيا. ومع اأن عدة تقارير اإعالمية اأ�صارت 

تظهر  مل  بلدانهم،  اإىل  االأجانب  العاملني  عودة  اإىل 

اأي بوادر تفيد بعودة اأعداد كبرية منهم منذ الربع 

الثالث من عام 2009. وخري دليل على ذلك هو لبنان 

الذي يعتمد كثريًا على فر�ش العمل يف بلدان جمل�ش 

التعاون اخلليجي وعلى حتويالت العاملني. فلم يكن 

عدد العاملني االأجانب الذين عادوا اإىل لبنان مهمًا، 

اجملموعات السكانية 
احملرومة هي من 
الفقراء، والشباب، 
والعمال املهاجرين 
والنساء 
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و�صجل االحتياطي بالعمالت االأجنبية ارتفاعًا حتى 

عامي 2009 و2010. اأما يف حالة البلدان االأخرى 

البيانات  فت�صري  العاملة،  القوى  تر�صل  التي 

بلدان  من  التحويالت  ازدياد  اإىل  توفرت  حيثما 

جمل�ش التعاون اخلليجي اإىل باك�صتان، وا�صتقرار 

وانخفا�ش   ،2009 عام  يف  الفلبني  اإىل  التحويالت 

عام  من  االأول  الربع  يف  م�رص  اإىل  التحويالت 

2009، لتعود فتنتع�ش بعد فرتة وجيزة، وحتديدًا 

يف الربع الثاين من العام نف�صه )ال�صكل 33-األف(.  

وبا�صتثناء بع�ش البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا، 

ت�صري بع�ش الوقائع املجردة بو�صوح اإىل عدم تاأثري 

يف  للعاملني  املالية  التحويالت  على  املالية  االأزمة 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي اإىل اخلارج يف عامي 

* Gulf News, 5 May 2009 “New Bahrain labour law stirs hornet’s nest”, available at: 
http://gulfnews.com/ news/gulf/bahrain/new-bahrain-labour-law-stirs-hornet-s-nest-1.1963.

تدفقات حتويالت �لعاملنيالشكل 33.

البنك املركزي املصري، وبنك باكستان املركزي، والبنك  املصدر: 
املركزي الفلبيني.

33-�ألف-  حتويالت �لعاملني من بلد�ن 

جمل�س �لتعاون �خلليجي، 2009-2008

33-باء-  جمموع �لتدفقات �لإجمالية 

�لتقديرية من بلد�ن جمل�س �لتعاون

  �خلليجي، 2010-2000

33-جيم-  جمموع �لتدفقات �لتقديرية

  �إىل �لبلد�ن ذ�ت �لقت�ساد�ت �لأكرث

 تنوعاً، 2010-2000

املصدر: تقديرات اإلسكوا استناداً إلى بيانات ميزانية املدفوعات 
الوطنية.

املصدر: تقديرات اإلسكوا استناداً إلى بيانات ميزانية املدفوعات 
الوطنية.

ميكن اأن يكون ارتفاع عدد ال�صكان من الذين هم يف �صن العمل، 

نتيجة للتحول الدميغرايف ونتيجة لهجرة العاملني االأجانب م�صدرًا 

  . للكثري من املنافع، وهو ُيعرف با�صم »نافذة الفر�ش الدميغرافية«

الوطنيني  العاملني  بني  ال�صكاين  التوازن  على  احلفاظ  اأن  اإال 

والعاملني االأجانب الذين هم خا�صة يف �صن العمل، قد اأ�صبح هاج�صًا 

تناق�ش  ظل  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  بلدان  يف  بارزًا  اجتماعيًا 

البلدان على متا�صكها االجتماعي  العمل. ولكي حتافظ هذه  فر�ش 

وعلى هويتها الثقافية، فر�صت بع�ش القيود على �صيا�صتها ب�صاأن 

معاملة العاملني االأجانب، ولكنها �صلكت موؤخرًا اجتاهًا نحو اإ�صالح 

املرونة يف  بع�ش  اإبداء  االأجانب من خالل  العاملني  ترتيبات  بع�ش 

ال�رصوط التعاقدية مع فر�ش قيود �صارمة على فرتة بقاء العاملني 

االأجانب يف البلد. ويف حني مل تتخذ بلدان جمل�ش التعاون اأي قرار 

باإ�صالح  البحرين  قام عدد منها وخا�صة  الفرتة،  حول حدود هذه 

نظام الكفالة.  واأُعلن هذا االإ�صالح يف اأيار/مايو 2009 ودخل حيز 

التنفيذ يف اآب/اأغ�صط�ش 2009. وي�صمح هذا االإ�صالح قيد التنفيذ 

للعاملني االأجانب باأن يغريوا وظائفهم من دون احلاجة اإىل موافقة 

املوؤ�ص�صات  مبعار�صة  االإ�صالح  هذا  وا�صطدم  العمل.  اأ�صحاب 

وال�رصكات التي اعتربت اأنه �صريفع من قيمة االأجور ويوؤدي بالتايل 

اإىل امليزة التناف�صية لكلفة اليد العاملة.  وردًا على هذا الراأي، ُنقل 

عن وزير العمل البحريني ماجد العالوي قوله اإنه على ثقة باأن هذه 

عمل.  عن  يبحثون  الذين  البحرينيني  على  اإيجابًا  �صتوؤثر  املبادرة 

واأن امل�صكلة يف البحرين لي�صت يف قلة فر�ش العمل، الأن البلد يزخر 

بفر�ش العمل، بل يف تدين االأجور، وما دام نظام الكفالة �صاريًا، لن 

.
)*(

يح�صل البحرينيون على زيادة يف االأجور

�إ�سالح نظام �لكفالة يف �لبحريناإلطار 4.
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معدلت �لبطالة يف �لبلد�ن �لأع�ساء اجلدول 13.

يف �لإ�سكو�، 2009-2004

)بالن�سبة �ملئوية(

املصدر: معدالت البطالة مأخوذة من مصادر وطنية.

200420052006200720082009�لبلد

14.714.814.013.112.712.9�لأردن

..4.0........�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

..........9.0�لبحرين

12.38.08.39.210.98.5�جلمهورية �لعربية �ل�سورية

....16.317.117.319.4�ل�سود�ن

....26.818.017.515.3�لعر�ق

............ُعمان

26.823.523.621.626.024.5فل�سطني

....0.90.5....قطر

............�لكويت

............لبنان

10.311.210.68.98.79.4م�سر

5.86.16.35.65.05.4�ململكة �لعربية �ل�سعودية

16.216.015.715.315.014.6�ليمن

جمموع  اأن  اإىل  البيانات  وت�صري  و2009.   2008

عام  يف  دوالر  مليار   50 من  ارتفع  التحويالت  هذه 

)ال�صكل   2010 عام  يف  دوالر  مليار   63 اإىل   2008

33-باء(. اإال اأن حتويالت العاملني اإىل البلدان ذات 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا انخف�صت من 20.6 مليار 

دوالر يف عام 2008 اإىل 19.18 مليار دوالر يف عام 

2009، ثم ارتفعت قلياًل يف عام 2010 لت�صل اإىل 21 

مليار دوالر )ال�صكل 33-جيم(. وال�صبب يف ذلك هو 

االنخفا�ش احلاد يف التحويالت الواردة من الواليات 

املتحدة واالحتاد االأوروبي اللذين هما م�صدر مهم 

االقت�صادات  ذات  البلدان  اإىل  العاملني  لتحويالت 

االأكرث تنوعًا. وعلى الرغم من هذا الو�صع، ما زال 

من املتوقع اأن تبقى حتويالت العاملني لعام 2009 

يف م�صتوى مرتفع، بحيث تبلغ 13 يف املائة من الناجت 

لبنان. يف  املائة  يف  و24  االأردن  يف  االإجمايل  املحلي 

جمل�ش  بلدان  يف  االأجانب  العاملون  يخ�صع 

التعاون اخلليجي لنظام الكفالة، حيث مُينع عليهم 

ح 
ّ
ُي�رص اإن  اآخر. وما  اإىل  االنتقال من �صاحب عمل 

�صاحب  كفالة  ويخ�رص  عمله  من  االأجنبي  العامل 

العمل، عليه اأن يغادر البلد امل�صيف. وبداأت بلدان 

يف  اإ�صالحات  باإجراء  اخلليجي  التعاون  جمل�ش 

�صوق العمل. فقد اتخذت البحرين وقطر والكويت 

نظام  الإ�صالح  تدابري  ال�صعودية  العربية  واململكة 

اأن ت�صمح  البحرين  2009. وقررت  الكفالة يف عام 

دون  من  وظائفهم  يغرّيوا  باأن  االأجانب  للعاملني 

وجيزة،  فرتة  وبعد  الكفيل.  من  اإذن  اإىل  احلاجة 

اأن  بالذكر  نف�صه. واجلدير  القرار  الكويت  اتخذت 

خطر البطالة الذي عاد يرتب�ش باليد العاملة املحلية 

بعد االأزمة، دفع �صانعي ال�صيا�صات اإىل الرتكيز من 

جديد على ا�صرتاتيجيات "التاأميم". ويف عام 2008، 

مقابل  املائة  يف   9.8 ال�صعوديني  بطالة  ن�صبة  بلغت 

العربية  االإمارات  ويف  االأجانب.  من  املائة  يف   0.4

الوطنية  العاملة  القوى  املتحدة، بلغت ن�صبة بطالة 

2.6 يف املائة لالأجانب. 13.8 يف املائة مقابل  ن�صبة 

العاملني  و�صع  اأن  على  الوقائع  هذه  تدل 

االأجانب يف بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي كان اأكرث 

ا�صتقرارًا من املتوقع. وميكن اإبداء اأربع مالحظات 

حول الو�صع الراهن. اأواًل، على الرغم من احتمال 

البلدان  اأهم  يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  انخفا�ش 

املحلي  الطلب  زيادة  اأدت  اخلام،  للنفط  امل�صدرة 

اُتخذت  التي  الفعالة  املالية  التدابري  اإثر  املعتدل 

حتى االآن اإىل تخفيف تاأثري االأزمة على �صوق العمل 

التعاون  البطالة. والتزمت بلدان جمل�ش  ومعدالت 

للعامني  فعالة  مالية  �صيا�صة  بتطبيق  اخلليجي 

العمل  اأ�صحاب  يتوقع  وثانيًا،  و2010.    2009

حتواًل اإيجابيًا و�صيكًا يف االأن�صطة االقت�صادية، وهم 

لتفادي  االأجانب  العاملني  على  احلفاظ  يحاولون 

ا�صتقدام  على  ترتتب  التي  امل�صتقبلية  التكاليف 

يف  االأجانب  العاملون  ُنقل  وثالثًا،  جدد.   عاملني 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي اإىل املدن التي كانت 

اأقل تاأثرًا باالأزمة املالية. وتعك�ش بيانات التحويالت 

 2009 ال�صادرة عن بنك باك�صتان املركزي يف عام 

ارتفاعًا يف جمموع التحويالت الواردة من اأبو ظبي 

كما  دبي.  من  الواردة  التحويالت  يف  وانخفا�صًا 
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االأجانب  العاملني  توجه  اإىل  اأخرى  بيانات  ت�صري 

ورابعًا،  ال�صعودية.  العربية  واململكة  قطر  نحو 

لتحقيق  االأجور  يف  مرنة  ت�صحيحات  اإجراء  ميكن 

واملوظفني.  العمل  الأ�صحاب  املتبادلة  امل�صلحة 

مع اأن ظروف العمل �صهدت ا�صتقرارًا ن�صبيًا يف 

بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي، ظلت م�صاألة البطالة 

االجتماعية  ال�صواغل  اأكرب  من  املقّنعة  والبطالة 

وا�صتمر   .)13 )اجلدول  املنطقة  يف  واالقت�صادية 

التح�صن  رغم  البطالة  معدالت  يف  املزمن  االرتفاع 

العربية  اجلمهورية  موؤخرًا  �صهدته  الذي  الطفيف 

من  كل  يف  تفاقم  الو�صع  ولكن  واليمن،  ال�صورية 

االأردن وم�رص واململكة العربية ال�صعودية )ال�صكل 

34(. واأدى التباطوؤ االقت�صادي يف عام 2009 اإىل 

فر�ش مزيد من ال�صغوط على �صوق العمل كما هو 

مبني يف اآخر االأرقام املتوفرة عن البطالة، وخا�صة يف 

االأردن. فبعد اأن انخف�ش معدل البطالة من 13.1 يف 

املائة يف عام 2007 اإىل 12.7 يف املائة يف عام 2008، 

 .2009 عام  يف  املائة  يف   12.9 اإىل  ارتفع من جديد 

الدولية  العمل  منظمة  عن  ال�صادر  التقرير  ويف 

بعنوان "اجتاهات اال�صتخدام العاملية لعام 2011"، 

توؤكد املنظمة على �صحة هذه املالحظات وت�صري اإىل 

اأن منطقة ال�رصق االأو�صط مل ت�صجل انخفا�صًا يذكر 

يف معدل البطالة ما قبل االأزمة )بن�صبة 1 يف املائة من 

2004 اإىل 2008(، ثم بلغ هذا املعدل 10.3 يف املائة 

حاليًا.  ارتفاع  على  زال  وما  املذكورة  الفرتة  بعد 

وعندما ُت�صنف البطالة بح�صب الفئات، تربز م�صكلة 

تفوق  التي  ال�صباب  بطالة  وهي  املنطقة  يف  اأخرى 

هنا،  ومن  البالغني.  بطالة  معّدل  اأ�صعاف  باأربعة 

�صيعاين ال�صباب من قلة فر�ش العمل يف امل�صتقبل يف 

حال مل يتمكن االقت�صاد بعد االأزمة من خلق فر�ش 

العمل. وما يعوق عمل ال�صباب ن�صبة اإىل غريهم من 

االأ�صخا�ش االأكرب �صنًا هو تدين م�صتوى مهاراتهم، 

مواردهم  قلة  اإىل  اإ�صافة  املهنية  خربتهم  وقلة 

عمل. فر�ش  اإيجاد  على  قدرتهم  وعدم  املالية، 

حت�صن  اإىل  الدولية  العمل  منظمة  وت�صري 

والفقراء  امل�صتقرة  غري  العمالة  اأرقام  يف  ب�صيط 

جمموع  انخف�ش  اإذ  االأو�صط،  ال�رصق  يف  العاملني 

عامي  بني  املائة  يف   3 بن�صبة  امل�صتقرة  غري  العمالة 

وظائف  يف  العاملني  عدد  وبقي  و2009،   2000

العاملة.   القوى  جمموع  ثلث  حواىل  م�صتقرة  غري 

اأفراد  والفقراء العاملون هم فئة من العمال يعي�ش 

1.25 دوالر يف اليوم. وكثريًا  اأقل من   اأ�رصهم على 

يف  انخفا�ش  مع  امل�صتقرة  غري  العمالة  ترتافق  ما 

اإىل  اأدت  العاملية  املالية  االأزمة  اأن  ومبا  االإنتاجية، 

اأن  املُحتمل  فمن  الواحد،  للعامل  االإنتاج  انخفا�ش 

يكون عدد الفقراء العاملني قد ارتفع اأي�صًا. ويزداد 

العاملني  الفقراء  عدد  ُيح�صب  عندما  �صوءًا  الو�صع 

مبقيا�ش العي�ش على دوالرين يف اليوم، اإذ بلغت ن�صبتهم 

18.7 يف املائة يف عام 2009، وهي ن�صبة مرتفعة جدًا. 

هذا  حول  الوطنية  االإح�صاءات  هي  ونادرة 

العربي  التقرير  بح�صب  ولكن  الفقر.  من  النوع 

الثالث حول االأهداف التنموية لالألفية الذي يتناول 

معدالت الفقر عمومًا، يتبني اأن املنطقة مل حتقق اأي 

تقدم يف احلد من الفقر باملقايي�ش الوطنية امل�صتعملة 

خط  الفقر  قيا�ش  يف  ُيعتمد  وعندما  الفقر.  لقيا�ش 

دوالر   1.25 على  العي�ش  هو  الذي  الدويل  الفقر 

معدل �لبطالة يف �لبلد�ن �لأع�ساء يف �لإ�سكو�، الشكل 34.

2007-2009 )بالن�سبة �ملئوية(

املصدر: معدالت البطالة مأخوذة من مصادر وطنية.
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ا�صتمر  تقدمًا  اأحرزت  املنطقة  اأن  يتبني  اليوم،  يف 

حتى عام 2006 وتوقف بعدها. واأيًا تكن املقايي�ش 

امل�صتخدمة من الوا�صح اأن ظروف الفقر مل تتح�صن 

مطلقًا بعد االأزمة. وكان و�صع اليمن هو االأخطر. 

املالية  واالأزمة  والوقود  الغذاء  اأزمة  اأدت  فقد 

اإىل   2009 اإىل   2007 من  الفرتة  يف  واالقت�صادية 

تبديد كل حت�صن حتقق يف االأعوام الع�رصين املا�صية 

يف اليمن يف جمال احلد من الفقر.  فمعدل الفقر يف 

الذي كان  امل�صتوى  اإىل   2009 اليمن ارتفع يف عام 

عليه يف منت�صف الت�صعينات، حيث بلغ عدد الفقراء 

 .
)12(

42.8 يف املائة من جمموع ال�صكان

يف  تتواجد  التي  املراأة  بو�صع  يتعلق  وفيما 

جميع الفئات املعر�صة للمخاطر يف منطقة االإ�صكوا، 

اأحزر بع�ش التقدم موؤخرًا، لكن حالة عدم امل�صاواة 

�صهدت  فقد  �صائعة.  تزال  ال  املا�صي  من  املوروثة 

التطورات  من  عددًا  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان 

االإيجابية نحو حتقيق امل�صاواة بني اجلن�صني. ففي 

حتفظاته  رفع  االأردن  قرر   ،2009 �صباط/فرباير 

عن الفقرة الرابعة من املادة 15 يف اتفاقية الق�صاء 

واأعطت  املراأة.  �صد  التمييز  اأ�صكال  جميع  على 

هذه املبادرة للمراأة االأردنية حرية احلراك وحرية 

اإىل موافقة  اإقامتها من دون احلاجة  اختيار مكان 

اأ�رصتها. وكذلك عينت  اآخر يف  اأي رجل  اأو  زوجها 

من�صب  يف  امراأة  اأول  ال�صعودية  العربية  اململكة 

نائب وزير الرتبية ل�صوؤون املراأة. ويف االنتخابات 

اأربع  انُتخبت   ،2009 عام  يف  الكويت  يف  العامة 

اخلطوات  هذه  ولكن  الربملان.  لع�صوية  مر�صحات 

التي  الكبرية  ال�صعوبات  اإزاء  متوا�صعة  بقيت 

االإ�صكوا،  منطقة  يف  اجلن�صني  بني  امل�صاواة  تواجه 

وحالة  العمل.  اأ�صواق  ويف  العمل  فر�ش  يف  خا�صة 

عدم امل�صاواة املتجذرة يف املنطقة منذ ما قبل االأزمة، 

تعر�ش املراأة اأكرث فاأكرث الآثار ال�صدمات اخلارجية. 

ويبني التقرير ال�صادر عن منظمة العمل الدولية 

بعنوان "اجتاهات اال�صتخدام العاملية لعام 2011" 

كانت  االأو�صط  ال�رصق  يف  الن�صاء  لدى  البطالة  اأن 

االأعوام  يف  تقريبًا  املائة  يف   17.3 بن�صبة  م�صتقرة 

الرجال.  لدى  املائة  يف   8.2 مقابل  املا�صية  الثالثة 

جمموع  من  العامالت  الن�صاء  ن�صبة  اأن  ويبدو 

ال�صكان تتح�صن ببطء �صديد اأي�صًا، اإذ ارتفعت من 

20.5 يف املائة يف  اإىل   ،2008 20.3 يف املائة يف عام 

عام 2009، اإىل 20.7 يف املائة يف عام 2010، يف حني 

عام  يف  املائة  يف   67.7 من  العاملني  ن�صبة  ارتفعت 

من  واالأهم   .2010 عام  يف  املائة  يف   68 اإىل   2008

ذلك اأن م�صاركة املراأة يف القوى العاملة ارتفعت من 

24.5 يف املائة يف عام 2007 اإىل 24.8 يف املائة يف عام 

2009، ولكنها بقيت اأقل بكثري من ن�صبة م�صاركة 

 2007 عام  يف  املائة  يف   75.5 بلغت  التي  الرجل 

و75.6 يف املائة يف عام 2009. 

ومن اأوجه عدم امل�صاواة بني اجلن�صني الفرق يف 

االأجور، والف�صل بني الرجل واملراأة يف �صوق العمل 

الرجال  اإىل  الن�صاء  ون�صبة  االقت�صادي،  والن�صاط 

امل�صتقرة،  غري  والعمالة  النظامي  غري  القطاع  يف 

وما  الت�رصيعات.  الثقافية ويف  املعايري  يف  والتمييز 

زال دور املراأة يف عملية �صنع القرار �صعيفًا، �صواء 

اأو على  ال�صيا�صي(  العام )يف احلقل  امل�صتوى  على 

اأو  االأ�صغر  امل�صتوى  على  اأو  املتو�صط  امل�صتوى 

القوى  توازن  عدم  يتحول  اأن  وميكن  االأ�رصي. 

اقت�صادية  �صائقة  اإىل  ب�صهولة  والرجل  املراأة  بني 

خا�صة يف اأوقات االأزمات.

فلتحليل اأثر االأزمة على كل من املراأة والرجل، 

من  التاأثري  هذا  انتقال  اآلية  يف  النظر  يكفي  ال 

املتو�صط  امل�صتوى  اإىل  الكلي  االقت�صاد  م�صتوى 

للمتغريات االقت�صادية كالعمالة وغريها، بل يجب 

و�صائل  حتليل  يف  والتعمق  منها  اأبعد  اإىل  النظر 

العامة،  ال�صيا�صة  �صعيد  على  لالأزمة  الت�صدي 

بل  جديدًا  و�صعًا  لي�ش  امل�صاواة  انعدام  باأن  علمًا 

هو موروث منذ قبل االأزمة ولطاملا كان يوؤثر �صلبًا 

على املراأة.   

شهدت البلدان 
األعضاء في اإلسكوا 
عدداً من التطورات 
اإليجابية نحو حتقيق 
املساواة بني اجلنسني
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اأجرت  عمومًا  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  فالبلدان 

العامني  ال�صيا�صات االجتماعية طيلة  اإ�صالحات يف 

املالية  ال�صنة  2008 و2009. وعند و�صع ميزانية 

املنطقة  حلكومات  املالية  االأولوية  ان�صبت   ،2009

على االإنفاق على التنمية االجتماعية واالقت�صادية، 

وقت  يف  ال�صحية،  والرعاية  التعليم  على  وحتديدًا 

للت�صدي  احلوافز  جمموعة  تطبيق  على  عملت 

لالأزمة املالية العاملية. وعقب ارتفاع معدل الت�صخم 

من  العديد  �صارع   ،2008 عام  يف  اال�صتهالكي 

تدابري  اتخاذ  اإىل  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان 

النظر  اأعيد  االأردن حيث  ومنها  االأجور،  لت�صحيح 

النظر  اأعيد  حيث  ولبنان  لالأجور،  االأدنى  احلد  يف 

الإ�صالح  االأردن  ويخطط  العام.   القطاع  اأجور  يف 

اإن�صاء  املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان االجتماعي بهدف 

لل�صكان.  اأو�صع  تغطية  وتاأمني  للبطالة  �صندوق 

للتنمية  االجتماعي  ال�صندوق  �صاهم  اليمن،  ويف 

احلكومات  اأن  ومع  اجتماعية.  م�صاريع  تنفيذ  يف 

التنمية االجتماعية، ال  باالإنفاق يف جماالت  ملتزمة 

ذات  البلدان  معظم  ت�صغل  الهواج�ش  بع�ش  تزال 

االقت�صادات االأكرث تنوعًا ب�صبب تدهور يحتمل اأن 

ي�صيب االأو�صاع املالية، فيفر�ش قيودًا من االإنفاق 

و�صحيح  االجتماعية.  التنمية  على  احلكومي 

كانت  االأزمة  قبل  ما  االجتماعية  االإ�صالحات  اأن 

للم�صاواة  الالزم  االهتمام  تعر  مل  اأنها  اإال  مهمة، 

بني اجلن�صني، واال�صرتاتيجيات املعاك�صة للتقلبات 

االقت�صادية ما بعد االأزمة. 

 

اآثار  توؤدي  اأن  ال�صهل  من  ال�صياق،  هذا  ويف 

االأزمة وو�صائل الت�صدي لها على �صعيد ال�صيا�صة 

العامة اإىل تعميق الفوارق بني اجلن�صني. فالتدابري 

التي اتخذت على اأثر االأزمة مل ت�صمل القطاع غري 

النظامية  غري  العمالة  تزايد  واحتمال  النظامي 

العمل  ملنظمة  ووفقًا  امل�صتقرة.  غري  والعمالة 

الدولية، بلغت ن�صبة الن�صاء يف العمالة غري امل�صتقرة 

املائة  29.6 يف  مقابل   2009 عام  املائة يف  43.7 يف 

للرجال. والواقع اأن التباطوؤ يف خلق فر�ش العمل 

النظامي  غري  القطاع  يف  العمل  اإىل  العاملني  يدفع 

وغري امل�صتقر، حيث االأجور منخف�صة. ومن املتوقع 

خا�صة اأن يرتفع معدل العمل يف القطاع غري النظامي 

تقت�رص  املو�صوعة  ال�صيا�صات  الأن  الن�صاء  لدى 

فيها  يغلب  التي  القطاعات  اأو�صاع  معاجلة  على 

ال�صناعية  والقطاعات  البناء  كقطاع  الرجال،  عدد 

العاملة.  االأيدي  من  كبرية  اأعدادًا  تتطلب  التي 

مي�رصًا  لي�ش  املنطقة  يف  اخلا�ش  القطاع  يف  والعمل 

القانونية  الثقافية والعوائق  النظرة  ب�صبب  للمراأة 

الفرتات  تزداد �صعوبة يف  اإليه  والطريق  ال�صائدة، 

على  القائمة  واالأدوار  املعايري  الع�صيبة.  وتفر�ش 

التمييز بني اجلن�صني واملتجذرة يف املجتمع العربي 

االأ�صد  املراأة  املراأة وخا�صة  على  القيود  مزيدًا من 

فقرًا، يف �صعيها اإىل التوفيق بني دورها يف االقت�صاد 

واأي  التنا�صلي.  االقت�صاد  يف  ودورها  االإنتاجي 

تقييم يتناول االأزمة، بعيدًا عن و�صع املراأة، وبعيدًا 

عن الديناميات داخل االأ�رصة واالقت�صاد التنا�صلي 

حيث تقوم املراأة بدورها يف اإجناب االأطفال وتقدمي 

مقابل،  دون  من  والعمل  االأ�رصة  وتربية  الرعاية 

يبقى تقييمًا منقو�صًا. 

اإىل  اآنفًا  املذكورة  املعطيات  تهدف  اخلتام،  يف 

تكوين فكرة عامة عن تاأثري االأزمة على الديناميات 

تاأثرًا  االأكرث  االجتماعية  الفئات  يف  االجتماعية 

الق�صايا  هذه  وتعك�ش  اأي�صًا.  املراأة  وعلى  باالأزمة 

بعدًا واحدًا فقط لل�صعوبات التي ميكن اأن يواجهها 

وال  ع�صيبة.  اقت�صادية  ظروف  ظل  يف  االأفراد 

ميكن اأن تغفل عملية �صنع ال�صيا�صات االقت�صادية 

عن  االقت�صادية  لل�صدمات  الت�صدي  اإىل  الرامية 

النمو  ي�صبح  اأن  ينبغي  وال  االجتماعي.  اجلانب 

الهدف،  والنقدي  املايل  واال�صتقرار  االقت�صادي 

ال  وبالتايل،  ال�صعوب.  رفاه  لتحقيق  الو�صيلة  بل 

ميكن ف�صل ال�صيا�صات االقت�صادية عن ال�صيا�صات 

االجتماعية، بل ينبغي اأن تندرج معًا يف اإطار منوذج 

حقوق  ملعايري  االأولوية  فيه  تكون  وا�صح  اإمنائي 

االإن�صان.  

التدابير التي اتخذت 
على أثر األزمة لم 

تشمل القطاع غير 
النظامي واحتمال تزايد 
العمالة غير النظامية 
والعمالة غير املستقرة
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كاف-  �أولويات �سيا�سة �لقت�ساد �لكلي

و��سرت�تيجيات �خلروج من �لأزمة

البلدان  �صتواجه  العاملية،  املالية  االأزمة  غداة 

الكلية  االقت�صادية  العقبات  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء 

انخفا�ش  )اأ(   :2011 عام  يف  التالية  واالجتماعية 

معدالت منو الناجت املحلي االإجمايل ن�صبيًا، وارتفاع 

احلكومية  االإيرادات  وانخفا�ش  البطالة،  معدالت 

تدفقات  انخفا�ش  )ب(  امليزانية؛  عجز  وتفاقم 

االأموال الواردة اإليها واال�صتثمار االأجنبي املبا�رص؛ 

)ج( انخفا�ش ال�صادرات وتفاقم العجز يف احل�صاب 

اجلاري وتزايد ال�صعوبة يف ت�صديد جزء من الدين 

اال�صطرابات  تزايد  )د(  االأجنبية؛  بالعملة  املقوم 

املالية  االأزمة  وت�صببت  وال�صيا�صية.  االجتماعية 

احلالية بتزايد العجز يف احل�صاب اجلاري وامليزانية 

يف اقت�صادات عدة بلدان اأع�صاء يف االإ�صكوا. ومبا اأن 

هذه االأزمة ترافقت مع �صعر ال�رصف الثابت، كان 

من  االأجنبية  العمالت  ت�صدر  اأن  البلدان  هذه  على 

اإىل جانب ال�صادرات بهدف: )اأ( �صد  عدة م�صادر 

)ب(  والواردات؛  ال�صادرات  بني  الكبرية  الفجوة 

النمو؛  ال�رصيع  املرتاكم  اخلارجي  الدين  ت�صديد 

)ج( ا�صتمرار العمل بنظم ربط �صعر ال�رصف.  ويف 

االأزمة  اأعقاب  يف  ال�صعبة  العمالت  ُت�صَدر  مل  حال 

اخلارجي غري  الدين  يرتاكم  �صوف  العاملية،  املالية 

اأ�صعار ال�رصف. ويف  اأزمة يف  الدائم، مما �صُيحدث 

حال حافظت هذه البلدان على نظام �صعر ال�رصف 

تتخذ  اأن  عليها  ف�صيكون  كان،  �صبب  الأي  الثابت 

ممار�صة  خالل  من  االأزمة  من  للوقاية  اإجراءات 

االن�صباط املايل واإدارة الدين واالحتياطي بالعملة 

�صعر  ارتفاع  وتفادي  �صليمة  بطريقة  االأجنبية 

ال�رصف احلقيقي يف امل�صتقبل. 

العاملي،  االقت�صاد  بداأ   ،2010 عام  اأواخر  ويف 

ولو  حتى  الركود،  من  يتعافى  ببطء،  ولو  بثبات 

االأفق.  يف  تلوح  متجدد  ركود  من  املخاوف  بقيت 

وما اتخذته احلكومات من تدابري للدعم وما قدمته 

من حوافز مالية، مل ينقذ االقت�صاد من االنكما�ش، 

الذي بداأت مالحمه تظهر على اقت�صادات الواليات 

واليابان  االأوروبي  واالحتاد  االأمريكية  املتحدة 

انخفا�ش  اأن  ومع  النا�صئة.   االقت�صادات  وبع�ش 

للمداخيل،  احلقيقية  القيمة  يح�صن  قد  االأ�صعار 

يبقى فيه دليل على �صعف الطلب املحلي بالرغم من 

ال�صعي اإىل العمل ب�صيا�صات مالية ونقدية تو�صعية.  

اإىل  لالأ�صعار  العام  امل�صتوى  انخفا�ش  اأدى  كما 

البطالة  معدالت  ويف  االأجور،  يف  حقيقية  زيادة 

اأن التدابري ال�رصيعة املتخذة ل�صبط  العاملية. ومع 

يف  ت�صاهم  الت�رصيح  عمليات  فيها  مبا  التكاليف 

حت�صني معدالت النمو، ترتتب عليها تكاليف باهظة 

ال ميكن اإغفالها ملا ت�صببه من البطالة.  وُيحتمل اأن 

يوؤدي انخفا�ش امل�صتوى العام لالأ�صعار اإىل زيادة يف 

القيمة احلقيقية لعبء الدين الذي تتحمله امل�صارف 

التجارية وكذلك الدين العام واخلا�ش، اإ�صافة اإىل 

االأ�صول  اأ�صعار  من  �صابقًا  املرتاكمة  الديون  اأعباء 

وبعد  االآن.   قيمتها  فقدت  التي  واملالية  العقارية 

لت�صحيح  واملكثفة  املو�صعة  االإجراءات  كانت  اأن 

امليزانيات ال�صبب الرئي�صي يف االأزمة املالية العاملية، 

اأقل.  بقدر  ولو  بها  العمل  ي�صتمر  اأن  املتوقع  من 

وال ميكن حتقيق انتعا�ش دائم اإال من خالل اإجراء 

ت�صحيحات ب�صيطة يف ميزانيات امل�صارف التجارية 

واملوؤ�ص�صات واالأ�رص. ودور �صانعي ال�صيا�صات هو 

بحيث  امليزانيات،  يف  الت�صحيحات  هذه  ت�صهيل  يف 

متر من غري اأثر ي�صعف الطلب املحلي.  

عقبات  االإ�صكوا  منطقة  تواجه  اأن  وُيتوقع 

 .2011 عام  يف  مالية  وعقبات  الكلي  االقت�صاد  يف 

الذي  الثابت  ولكن  البطيء  االنتعا�ش  ظل  ويف 

يلم  الذي  الركود  عقب  العاملي  االقت�صاد  ي�صهده 

ن اجلو 
ّ

2009، حت�ص الثالث من عام  الربع  به منذ 

اإىل  الت�صاوؤم  من  متحواًل  االإ�صكوا  يف  االقت�صادي 

ارتفاع  التحول  هذا  عوامل  ومن  احلذر.  التفاوؤل 

اأ�صعار  تراجع  ظل  ويف  واإيراداته.  النفط  اأ�صعار 

البلدان  حتتاج  قد  العقارية،  واملمتلكات  امل�صاكن 
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يف  ت�صحيحات  اإجراء  اإىل  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء 

اأ�صعار  يف  االنخفا�ش  اأ�صا�ش  على  امليزانيات 

املنطقة  يف  النقدية  ال�صلطات  نفت  وقد  االأ�صول. 

وجود نق�ش يف ال�صيولة، مع اأن امل�صارف التجارية 

العقبة  هو  ال�صيولة  نق�ش  اأن  تعترب  واملوؤ�ص�صات 

الرئي�صية اأمام اأي انتعا�ش اقت�صادي حمتمل. وما 

ت�صري اإليه امل�صارف التجارية بعبارة "�صيولة" هي 

التي  التجارية  للم�صارف  اخلارجية"  "ال�صيولة 
تقرت�ش من خاللها االأموال، يف حني اأن "ال�صيولة" 

هي  واملوؤ�ص�صات  التجارية  امل�صارف  اإىل  بالن�صبة 

النقدي  االحتياطي  الداخلية" املتمثلة يف  "ال�صيولة 
ويف التدفقات النقدية املتوقعة يف امل�صتقبل. ويكون 

التجارية  للم�صارف  ال�صيولة اخلارجية  يف  النق�ش 

عادة  ويرتافق  املالية  لالأزمة  االأوىل  االأعرا�ش  من 

هذا اخلطر  وُيعالج  املايل.   القطاع  يطال  مع خطر 

يف  ال�صيولة  ي�صخ  الذي  املركزي  امل�رصف  بتدخل 

النظام امل�رصيف. ويف حال وجود نق�ش يف "ال�صيولة 

واملوؤ�ص�صات،  التجارية  امل�صارف  لدى  الداخلية" 

ال�صيا�صات  من  خمتلفة  جمموعة  اعتماد  ينبغي 

اإجراء  يتطلب  الداخلية  ال�صيولة  يف  النق�ش  الأن 

التجارية واملوؤ�ص�صات  امل�صارف  ت�صحيحات متّكن 

قيمة  مع  تتوافق  بحيث  مديونيتها  تخفيف  من 

املزيد  اإجراء  اإىل  احلاجة  على  يدل  وما  االأ�صول. 

من الت�صحيحات يف امليزانيات هو ت�صارب وجهات 

املركزية  امل�صارف  بني  "ال�صيولة"  حول  النظر 

وامل�صارف التجارية واملوؤ�ص�صات يف منطقة االإ�صكوا. 

املتحدة  الواليات  يف  �صابقة  جتارب  واأظهرت 

االأ�صول  اأ�صعار  تخفي�ش  اأن  واليابان  االأمريكية 

�صهرًا  و24  �صهرًا   18 بني  ترتاوح  فرتة  ي�صتغرق 

بداأ  فقد  احلقيقي.  االقت�صاد  على  تاأثريه  ليظهر 

يف  االإ�صكوا  منطقة  يف  االأ�صول  اأ�صعار  تخفي�ش 

يظهر  اأن  ويتوقع   ،2008 عام  من  الثاين  الربع 

االأخري من عام  الربع  الفرتة من  املتاأخر يف  تاأثريه 

مثل  ويف   .2010 عام  من  الثاين  الربع  اإىل   2009

حكومات  تتدخل  اأن  ينبغي  الطارئة،  احلاالت  هذه 

ال�صيولة  وتقّدم  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان 

يف  واملالية  النقدية  ال�صلطات  وجنحت  الالزمة. 

منطقة االإ�صكوا حتى االآن يف حماية القطاع امل�رصيف 

للمنطقة على الرغم من ال�صائقة االئتمانية الناجمة 

عن االأزمة املالية العاملية. وينبغي احلفاظ على هذا 

نتائج  للتخفيف من وطاأة  نطاقه  االإجناز وتو�صيع 

اإجراء  ت�صهيل  خالل  من  العاملية  املالية  االأزمة 

احلاالت،  معظم  ويف  امليزانية.  يف  الت�صحيحات 

ويف  قويًا.  ماليًا  دعمًا  الت�صحيحات  هذه  تتطلب 

اإ�صافية  نقدية  حوافز  اأي  ُتوجه  قد  املرحلة،  هذه 

نحو  االقت�صادية  القطاعات  ملختلف  مقدمة 

يف  اإ�صافية  ت�صحيحات  اإجراء  اإىل  حاجتها  تلبية 

 ميزانياتها بداًل من ا�صتعمالها لدعم الطلب املحلي.  

وما زال املوقف املايل القوي �رصوريًا للحفاظ على 

ا�صتقرار الطلب املحلي من اأجل حتقيق منو ثابت. 

بني  جدًا  متباينة  املالية  والقيود  املواقف  وكانت 

البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا. وميكن اأن يكون تاأثري 

احلوافز املالية يف بع�ش البلدان حمدودًا جدًا الأنه 

يح�صل من دون دعم اإقليمي اأو عاملي. ويجب تعزيز 

االإنفاق  على  مالية  قيود  اأي  ملنع  الوطنية  اجلهود 

االقت�صادي واالجتماعي مبا يف ذلك البنية االأ�صا�صية 

االأمان  االقت�صادية واحلماية االجتماعية و�صبكات 

من  بد  وال  وال�صحة.  والتعليم  والعمل  االجتماعي 

واالإقليمي  العاملي  للتعاون  اإ�صافية  اأطر  و�صع 

على  �صتتغلب  التي  الوطنية  املالية  اجلهود  لتعزيز 

م�صكلة ت�صحيح امليزانيات بهدف حتقيق االأهداف 

االإمنائية يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية. 

ويحتمل اأن تواجه البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا، 

املتحدة  العربية  واالإمارات  االأردن  �صيما  وال 

 
)13(

والبحرين واجلمهورية العربية ال�صورية ولبنان

واليمن التي تعتمد نظام �صعر ال�رصف الثابت وال 

تتمتع بحيز مايل وا�صع، وت�صم اأ�صواقًا مالية حتتاج 

اإىل التطوير، املزيد من اخللل يف االقت�صاد الكلي يف 

امل�صتقبل القريب يف حال مل يتعاَف االقت�صاد العاملي 

كليًا من االأزمة.  ومن اأوجه هذا اخللل: )اأ( احتمال 

أن نقص السيولة هو 
العقبة الرئيسية أمام 

أي انتعاش اقتصادي 
محتمل
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االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي  يف  خ�صائر  وقوع 

 ب�صبب ا�صتهالكه يف احلفاظ على ربط �صعر ال�رصف؛ 

)ب( تزايد العجز يف احل�صاب اجلاري، بحيث ي�صكل 

ال�رصف؛  واأ�صعار  املدفوعات  ميزان  على  �صغطًا 

النقدية  ال�صيا�صة  ا�صتعمال  على  القدرة  عدم  )ج( 

امل�صتقبلية  ال�صدمات  اآثار  المت�صا�ش  بفعالية 

اخلارجية الناجمة عن االأزمة الأن ال�صيا�صة النقدية 

موجهة كليًا نحو احلفاظ على ربط �صعر ال�رصف 

االقت�صاد  يف  اخللل  ملعاجلة  ا�صتعمالها  من  بداًل 

املتجددة.  الت�صخمية  ال�صغوط  مثل  املحلي  الكلي 

عندما  ال�رصف،  ب�صعر  املتعلقة  لالأدبيات  ووفقًا 

يكون  اأخرى،  بعملة  مربوطًا  ال�رصف  �صعر  يكون 

على  احلفاظ  يف  النقدية  لل�صيا�صة  الوحيد  الهدف 

ال�صلطة  ف�صلت  حال  ويف  الثابت.   ال�رصف  �صعر 

من  ل�صبب  الربط  هذا  على  احلفاظ  يف  النقدية 

العملة  يف  املفاجئ  االنكما�ش  يوؤدي  قد  االأ�صباب، 

لالأزمة  م�صابهة  العملة  يف  اأزمة  اأو  دين  اأزمة  اإىل 

احلالة،  هذه  ويف    .
)14(

1998 عام  يف  الرو�صية 

املحلية  الكلي  االقت�صاد  �صيا�صات  تكون  لن 

ميزان  يف  اأزمة  حتمًا  و�صتح�صل  كافية،  وحدها 

االأع�صاء  البلدان  تواجه  اأن  ويحتمل  املدفوعات. 

 يف االإ�صكوا املذكورة اأزمة يف اأ�صعار ال�رصف، وقد 

فتعاين  ديونها اخلارجية الحقًا،  �صد  من  تتمكن  ال 

من اأزمة يف ميزان املدفوعات ب�صبب احتمال جتدد 

ال�صدمات النا�صئة عن ظروف التجارة، وانخفا�ش 

ال�صياحة  وتراجع  ال�صادرات،  على  الطلب 

التحويالت  وتقل�ش  املبا�رص،  االأجنبي  واال�صتثمار 

كما  احلقيقي  ال�رصف  �صعر  وارتفاع  الواردة 

ال�صورية  العربية  واجلمهورية  االأردن  يف  ح�صل 

التعاون  جمل�ش  بلدان  من  والعديد  واليمن  ولبنان 

تهدد  خماطر  البلدان  هذه  تواجه  كما  اخلليجي. 

على  يتوقف  االحتمال  هذا  ولكن  امل�رصيف  النظام 

مدى تعر�ش م�صارفها التجارية الأعباء الدين العام، 

الذي هو االأعلى يف لبنان، وملخاطر القطاع العقاري 

كما ح�صل يف بع�ش بلدان جمل�ش التعاون اخلليجي، 

القرو�ش  )اأو  املدفوعة  غري  القرو�ش  تراكم  اأو 

هائلة  كلها مع �صعوبات  والتي ترتافق  املتعرثة(، 

يف دخول اأ�صواق مالية دولية جديدة. 

التي  م�رص  هي  الو�صع  هذا  على  مثال  وخري 

عن  الناجمة  ال�صدمات  اآثار  متت�ش  اأن  ا�صتطاعت 

املالية  االأوراق  �صوق  اأن  مع  العاملية  املالية  االأزمة 

تكبدت خ�صائر فادحة نتيجة الندماجها مع االأ�صواق 

املالية االأكرث تقدمًا. وبعد التخلي عن �صعر ال�رصف 

ال�صيا�صة  فعالية  ازدادت   ،2004 عام  يف  الثابت 

الفائدة  اأ�صعار  على  ال�صغط  تخفيف  يف  النقدية 

واحتواء  الدين  خدمة  تخفي�ش  وبالتايل  املحلية 

اجلاري.  احل�صاب  ويف  امليزانية  يف  املتكرر  العجز 

ومن خالل خف�ش �صعر ال�رصف قبل االأزمة املالية 

العاملية، ا�صتطاعت م�رص اأن حتفز حركة الت�صدير 

واأن تولد ما يكفي من االحتياطي بالعمالت االأجنبية 

وبالن�صبة  اخلارجي.  الدين  اأعباء  من  للتخفيف 

ولبنان  ال�صورية  العربية  واجلمهورية  االأردن  اإىل 

واليمن، كان مل�رص هام�ش اأكرب ال�صتخدام ال�صيا�صة 

النقدية حمليًا بهدف اتخاذ تدابري معاك�صة للتقلبات 

املالية  ال�صدمات  اآثار  وامت�صا�ش  االقت�صادية، 

ا�صتعمال  من  وبداًل  االأزمة.  من  الناجتة  اخلارجية 

�صعر  حلماية  اأواًل  االأجنبية  بالعمالت  االحتياطي 

مواجهة  يف  ح�صانة  ا�صُتعملت  املربوط،  ال�رصف 

االآثار ال�صلبية لالأزمة. و�صاعد النجاح الذي حققته 

املرنة  ال�رصف  اأ�صعار  اعتماد  يف  موؤخرًا  م�رص 

يف  الت�صخم  ا�صتهداف  نحو  تدريجيًا  التحول  على 

امل�صتقبل.

واملايل  النقدي  التكامل  تزايد  ظل  ويف 

واالإقليمي  الدويل  امل�صتوى  على  واالقت�صادي 

راأ�ش  ح�صابات  حترير  وت�صارع  املنطقة،  وداخل 

كل  يف  املركزي  امل�رصف  ينظر  اأن  ينبغي  املال، 

اأكرث  �رصف  اأ�صعار  اعتماد  يف  ولبنان  االأردن  من 

ال�صيا�صة  ا�صتقاللية  من  يزيد  اأن  اأراد  اإذا  مرونة، 

وال�رصعة  الفعالية  من  مبزيد  يواجه  واأن  النقدية 

اأي �صدمة مالية اأو نقدية حمتملة يف امل�صتقبل. وال 



67

الثاني الفصل  مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

بد من تطبيق �صيا�صة نقدية م�صتقلة قبل ا�صتهداف 

يف  املرتاكمة  الديون  تزايد  اإىل  ونظرًا  الت�صخم. 

بني  تكامل  عالقة  بناء  امل�صتقبل  يف  ينبغي  البلدين، 

النقدية  ال�صلطة  ت�صعها  التي  النقدية  ال�صيا�صة 

و�صيا�صة الدين العام التي حتددها ال�صلطات املالية 

ب�صاأن  ُيتخذ  قد  قرار  اأي  على  �صلبًا  توؤثر  ال  لكي 

الت�صخم.  ت�صتهدف  نقدية  �صيا�صة  اإىل  التحول 

قد  العاملية،  املالية  االأزمة  بعد  ما  فرتة  ويف 

بتحويل  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان  بع�ش  يبداأ 

"با�صتهداف  ُيعرف  ما  نحو  النقدية  ال�صيا�صة 

ال�صعوبات  التحول  هذا  يربر  وما  الت�صخم".  

نقدية  �صيا�صات  تطبيق  يف  البلدان  واجهتها  التي 

االأزمة  اأثناء  االقت�صادية  للتقلبات  معاك�صة  فعالة 

هذا  �صي�صمح  نف�صه،  الوقت  ويف  االأخرية.  املالية 

الت�صخمية  بال�صغوط  بالتحكم  للبلدان  التحول 

النقدية  �صيا�صاتها  �صفافية  وبزيادة  االأزمة  بعد  ما 

احلوافز  جمموعات  تعدد  اإىل  ونظرًا  وفعاليتها. 

بداأ  االأزمة،  اأثر  على  ُطبقت  التي  والنقدية  املالية 

الت�صخم يف البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا كلها يرتفع 

احتوائه  من  بالرغم   2010 عام  مطلع  منذ  جمددًا 

اأثناء االأزمة املالية. 

يعتمد  الذي  االإ�صكوا  يف  الوحيد  والبلد 

ل�صيا�صته  رئي�صيًا  هدفًا  الت�صخم  ا�صتهداف 

البلدان  �صائر  تبداأ  اأن  وينبغي  هو م�رص.  النقدية 

الت�صخم �صمنيًا  با�صتهداف  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء 

على االأقل ثم التحول تدريجيًا نحو نظام ي�صتهدف 

ا�صتهداف  اإىل  الرامية  االأ�صاليب  ومن  الت�صخم. 

احلقيقي  ال�رصف  �صعر  على  العمل  الت�صخم 

على  احلفاظ  اأجل  من  االإ�صمي  ال�صعر  من  بداًل 

قيمة  تقدير  يف  املبالغة  وتفادي  التناف�صية  القدرة 

االأموال  روؤو�ش  لتدفق  االأ�صواق  فتح  مع  العملة 

واجلمهورية  االأردن  على  و�صيكون  الدولية. 

العربية ال�صورية ولبنان وبع�ش البلدان االأع�صاء 

من  املزيد  تطبق  اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�ش  يف 

تعتمد  اأن  قبل  لديها  ال�رصف  اأ�صعار  يف  املرونة 

الت�صخم.   ت�صتهدف  نقدية  �صيا�صة 

املوؤكد  اأ�صبح من  العاملية،  املالية  االأزمة  وغداة 

اأن نظام ا�صتهداف الت�صخم، لو كان قائمًا اآنذاك، 

لعزز فعالية ال�صيا�صة النقدية يف التخفيف من اآثار 

النقدية  لل�صيا�صات  خالفًا  العاملية،  املالية  االأزمة 

اال�صتن�صابية التي ت�صتهدف �صعر ال�رصف االإ�صمي 

من  العديد  يف  اليقني  عدم  من  حالة  ن�رص  الذي 

فعاليته  عدم  واأثبت  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء  البلدان 

االإ�صكوا  اقت�صادات  يف  احلقيقية  القيمة  حتديد  يف 

ب�صبب عدم قدرته على مواكبة امل�صتجدات الطارئة 

النقدي  النظام  اأحلقها  التي  االأخرى  واالختالالت 

واالقت�صاد الكلي. 

يف  االأع�صاء  للبلدان  العام  الدين  هيكلية  وتبني 

االإ�صكوا مدى تاأثر ديونها بالتقلبات املفاجئة يف �صعر 

ا�صتمرارية  لتقييم  اأ�صا�صية  بالتايل  وهي  ال�رصف، 

الديون امل�صتقبلية. وال تتوقف ا�صتمرارية الديون 

املحلي  ال�صلوك  على  االأجنبية  بالعملة  املقومة 

ترتبط  بل  ذاته،  بحد  والنقدية  املالية  لل�صيا�صات 

اأي�صًا بنتائج �صيا�صات �صعر ال�رصف. ويجب على 

ال�صيا�صات  ق 
ّ

تن�ص اأن  االإ�صكوا  االأع�صاء يف  البلدان 

على  كبريًا  مفعولها  �صيكون  التي  والنقدية  املالية 

ترتيبات اأ�صعار ال�رصف وعلى كيفية تعزيز مناعة 

هذه البلدان يف امل�صتقبل لتت�صدى لل�صدمات املالية 

اخلارجية املحتملة. 

ويف حالة البلدان االأع�صاء، حيث للديون هيكلية 

حملية، قد يكون التحول التدريجي نحو املرونة يف 

نظام �صعر ال�رصف �صبياًل اإىل التخفيف من االآثار 

ال�صلبية امل�صتقبلية الناجمة عن االأزمة. وعلى املدى 

حتافظ  اأن  البلدان  هذه  على  �صيكون  الق�صري، 

من  احلد  اأرادت  اإذا  املالية  �صيا�صتها  �رصامة  على 

قدرتها  على  واحلفاظ  الهائلة  احلكومية  ديونها 

من  املزيد  اعتماد  وقبل  الديون.   هذه  حتمل  على 

يجب على البلدان 
األعضاء في اإلسكوا 
أن تنّسق السياسات 

املالية والنقدية
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اأن  البلدان  هذه  على  ال�رصف،  اأ�صعار  يف  املرونة 

�صيا�صات  وت�صع  مالئمة  مالية  ت�صحيحات  جتري 

منا�صبة الإدارة ديونها من اأجل التخفيف من ديونها 

تعزيز  توا�صل  اأن  عليها  �صيكون  كما  اخلارجية. 

القطاعني املايل وامل�رصيف ملعاجلة االختالالت املالية 

وللتخفيف من حدة اأي اأزمة دين اأو اأزمة ُعملة قد 

تواجهها يف امل�صتقبل. 

املال  راأ�ش  اأ�صواق  تعزيز  يكون  اأن  وميكن 

املحلية وخا�صة اأ�صواق االأوراق املالية �صبياًل اآخر 

اإىل التخفيف من اآثار االأزمة، و�صي�صاعد على احلد 

من تعر�ش املوؤ�ص�صات اخلا�صة ملخاطر عدم مطابقة 

و�صتتمكن  االأجنبي.  االقرتا�ش  ب�صبب  العمالت 

هذه املوؤ�ص�صات من جمع االأموال حمليًا واحلد من 

�صتحد  كما  اخلارجية،  املالية  لل�صدمات  تعر�صها 

من اأي خطر ناجم عن عدم مطابقة العمالت )خطر 

اأي  م�صاعفات  ومن  ميزانياتها  يف  ال�رصف(  �صعر 

ب�صبب  اإىل اخلارج  االأموال  لروؤو�ش  حركة مفاجئة 

االأزمة احلالية. 

ونظرًا اإىل تاأثري االأزمة املالية العاملية على النمو 

االأزمة من جمال و�صع  هذه  االأجل، حّدت  الطويل 

االقت�صاد  ا�صتقرار  اإىل حتقيق  الرامية  ال�صيا�صات 

الكلي، خا�صة يف البلدان االأع�صاء يف االإ�صكوا التي 

تعاين من عجز خارجي مرتفع وال تتمتع بحيز مايل 

ولبنان  وال�صودان  االأردن  يف  احلال  هي  كما  كاٍف 

الطويل  النمو  تراجع  يوؤّدي  اأن  ويجوز  واليمن. 

البلدان االأع�صاء من  اإىل تراجع يف ت�صنيف  االأجل 

وقد  الدولية،  املال  راأ�ش  اأ�صواق  يف  املالءة  حيث 

الوطنية.  انخفا�ش قيمة عمالتها  اإىل  بالتايل  يوؤدي 

اخلارجية  الديون  تراكم  يوؤدي  اأن  ميكن  كما 

وت�صديد ال�رصوط لقاء احل�صول على ائتمانات اإىل 

احلد من مفعول ال�صيا�صات املعتمدة، كما ميكن اأن 

يت�صّبب يف اأزمة دين.  وينبغي اأن ت�صتند ال�صيا�صات 

الرامية اإىل حتقيق اال�صتقرار يف امل�صتقبل يف البلدان 

اإىل  تهدف  ا�صرتاتيجيات  اإىل  االإ�صكوا  يف  االأع�صاء 

االقت�صاد  يف  واخلارجي  الداخلي  التوازن  حتقيق 

الكلي، واإدامة مفعول ال�صيا�صات املالية و�صيا�صات 

احل�صابات اجلارية.

األزمة املالية العاملية 
حّدت من مجال وضع 
السياسات الرامية 
إلى حتقيق استقرار 
االقتصاد الكلي



الفصل الثالث

التكامل االقتصادي اإلقليمي
واألزمة املالية العاملية
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القنوات  �سابقة  اأجزاء  يف  امل�سح  هذا  تناول 

العاملية،  املالية  الأزمة  اآثار  عربها  ت�رسبت  التي 

وذلك لتحديدها بهدف التو�سل اإىل تو�سيات ميكن 

الكلي  لالقت�ساد  �سيا�سات  لو�سع  بها  ال�سرت�ساد 

املجال  يف  والتكامل  النمو  دعم  على  قادرة  تكون 

الف�سل  وهذا  الإ�سكوا.   منطقة  داخل  القت�سادي 

م�ساهمة  مدى  ويتناول  املو�سوع،  هذا  يف  يتو�سع 

التكامل الإقليمي يف التخفيف من حدة الآثار املت�رسبة 

اإليها يف اأعقاب �سدمات كتلك التي اأ�سابت الأ�سواق 

املالية واأ�سواق ال�سلع.  ف�سحيح اأن التكامل املايل ل 

يزال �سعيفًا بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا، لكنه 

�سهد حت�سنًا كبريًا على مدى الأعوام القليلة املا�سية.  

وهذا التح�سن يف�رس كيفية انتقال ال�سدمات املالية 

اإىل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  اأ�سواق  اإحدى  من 

�سائر الأ�سواق يف بلدان املجل�س.  وال�سدمات تنتقل 

والبينية.   الإقليمية  التجارية  التفاقات  عرب  اأي�سًا 

فالتفاقات التجارية بني الحتاد الأوروبي وبلدان 

التجارية بني  املتو�سط، والتفاقات  الأبي�س  البحر 

التجارة  منطقة  مثل  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان 

بني  التجارية  والتفاقات  الكربى،  العربية  احلرة 

دور  لها  كان  كلها  التعاون اخلليجي  بلدان جمل�س 

بارز يف حتديد حجم الآثار غري املبا�رسة، من غري اأن 

ت�سهم يف تفاقمها.  فالتكامل املايل والتجاري ل يزال 

�سعيفًا بني بلدان الإ�سكوا، على الرغم من اجلهود 

التي بذلت موؤخرًا لتعزيزه.  واملعلومات نادرة عن 

مدى تاأثر بلدان الإ�سكوا بال�سدمات ومدى اإمكانية 

حتقق.   لو  الإقليمي  التكامل  ظل  يف  منها  التخفيف 

تكون  اأن  ميكن  املعلومات  هذه  توفرت  ما  واإذا 

�سيا�سات  اإدارة  ت�سميم  يف  به  ي�سرت�سد  م�سدرًا 

حتديد  يف  مثاًل،  ت�ساعد،  فهي  الكلي.   القت�ساد 

القت�سادية  التقلبات  ملواجهة  الالزمة  التدابري 

ال�سيا�سات يف حتديد احلوافز ال�رسيبية،  وتن�سيق 

ال�رسف  �سعر  وتغريات  الفائدة  �سعر  وتخفي�سات 

الالزمة للحفاظ على ال�ستقرار.

األف-  التكامل التجاري البيني

من  عن غريها  متاأخرة  الإ�سكوا  منطقة  تزال  ل 

املناطق النا�سئة يف حتقيق التكامل الإقليمي يف املجالني 

التجاري واملايل، مع اأن عددًا �سئياًل من البلدان قد 

اأحرز تقدمًا وا�سحًا على طريق الندماج يف القت�ساد 

العاملي.  فالبلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا تتميز بالنفتاح 

الن�سبي، اإذ يبلغ متو�سط ن�سبة املبادلت التجارية من 

الناجت املحلي الإجمايل 76 يف املائة، وهي ن�سبة مرتفعة 

مقارنة مبناطق اأخرى بلغت م�ستوى معينًا من التكامل 

القت�سادي )اجلدول 14(.  غري اأن هذا املوؤ�رس يتاأثر 

ب�سدة بو�سع املنطقة من حيث الرثوات الطبيعية اإذ 

هي منطقة غنية بالنفط وفقرية باملياه، ترتفع فيها 

ن�سبة ال�سادرات النفطية ون�سبة الواردات من املواد 

الغذائية، ون�سبة ال�سلع امل�ستوردة.  ولكن هذا الواقع 

على  املنطقة  اأحرزته  تقدم  على  بال�رسورة  يدل  ل 

يف  املناف�سة  على  اكت�سبتها  قدرة  اأو  التكامل  طريق 

الأ�سواق العاملية.  فن�سبة ال�سادرات من ال�سناعات 

التحويلية من جمموع ال�سادرات، وهي موؤ�رس اإىل 

اخلارجية،  الأ�سواق  يف  املناف�سة  على  بلد  اأي  قدرة 

وعلى التطور التكنولوجي والتنوع يف الإنتاج، تبقى 

دون املتو�سط الذي ت�سجله اأقل البلدان منوًا.  وخالل 

الأعوام القليلة املا�سية، �سجلت هذه الن�سبة ارتفاعًا 

�سئياًل يف البلدان ذات القت�سادات الأكرث تنوعًا، ومل 

ت�سهد تغريًا يذكر يف البلدان ذات القت�سادات الأقل 

تنوعًا.  ففي غالبية بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، 

ال�سورية والعراق واليمن،  العربية  ويف اجلمهورية 

الأكرب  الق�سم  م�سدر  النفطية  ال�سادرات  تزال  ل 

والبحرين الأردن  يف  اأما  ال�سادرات.   اإيرادات  من 

التكامل االقتصادي اإلقليمي
واألزمة املالية العاملية

الصدمات تنتقل أيضاً 
عبر االتفاقات التجارية 

اإلقليمية والبينية



وم�رس، وموؤخرًا يف ُعمان، فت�سجل ال�سادرات غري 

النفطية ن�سبة هامة من جمموع ال�سادرات.

 (Herfindahl-   وموؤ�رس هريفيندال-هري�سمان

تركز  لقيا�س  اأداة  هو   Hirschman Index)

تنوع  قلة  على  يدل  املوؤ�رس  وهذا  ال�سادرات.  

الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  يف  ال�سادرات 

فباملقارنة مع �رسق  النامية.   البلدان  باملقارنة مع 

 0.10 بني  املوؤ�رس  هذا  تراوح  حيث  مثاًل،  اآ�سيا 

 0.5 بني  الإ�سكوا  لبلدان  املوؤ�رس  تراوح  و0.15 

عن  طفيفًا  حت�سنًا  م�سجاًل   ،2009 عام  يف  و0.8 

حيث  من   1995 عام  يف  عليه  كان  الذي  امل�ستوى 

الإمارات  من  كل  يف  �سيما  ول  ال�سادرات،  تركز 

العربية  واجلمهورية  والبحرين  املتحدة  العربية 

ال�سورية وُعمان وقطر وم�رس )ال�سكل 35-األف(.  

ال�سادرات،  تركز  معدل  يف  الرتفاع  هذا  ونتيجة 

ويف  ال�سادرات  معدل  يف  التقلب  من  مزيدًا  كانت 

ويت�سح  الإجمايل.   املحلي  الناجت  منو   معدل 

ال�سناعات  قطاع  م�ساهمة  اأن  35-باء  ال�سكل  من 

ن�سبيًا  متدنية  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التحويلية 

حيث مل تتجاوز 10 يف املائة، مقابل م�ساهمة بلغت 

14 يف املائة يف البلدان النامية.

ن�ساطًا  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  ت�سجل 

جتاريًا هامًا مع �سائر بلدان العامل، غري اأن ح�سة 

التجارية  املبادلت  جمموع  من  البينية  التجارة 

ملنطقة الإ�سكوا ظلت دون 12 يف املائة، وبلغت 6.3 

يف املائة يف حالة بلدان جمل�س التعاون اخلليجي يف 

عام 2007.  اأما يف مناطق اأخرى يف العامل، فبلغت 

اأمم  الأع�ساء يف رابطة  البلدان  التجارة بني  ح�سة 

جنوب �رسق اآ�سيا 25.4 يف املائة، وح�سة التجارة 

وبني  املائة،  يف   14.4 الالتينية  اأمريكا  بلدان  بني 

لأمريكا  التجارة احلرة  اتفاق  الأطراف يف  البلدان 

ال�سمالية 41 يف املائة، وبني بلدان الحتاد الأوروبي 

66 يف املائة من جمموع املبادلت التجارية فيها يف 

عام 2007 )اجلدول 15 وال�سكل 36-األف(.  ويف 

الفرتة من عام 2005 اإىل عام 2009، �سجلت ح�سة 

التجارة  منطقة  يف  الأع�ساء  البلدان  بني  التجارة 

املائة  يف   2 بن�سبة  زيادة  الكربى  العربية  احلرة 

بينما  املائة،  يف   11 اإىل   9 من  املعدل  ارتفع  حيث 

تراجعت ح�سة التجارة بني بلدان جمل�س التعاون 

يف   5.5 اإىل   2005 عام  يف  املائة  يف   6 من  اخلليجي 

املائة يف عام 2009، وبلغت ح�سة ال�سوق امل�سرتكة 

املائة من جمموع  16 يف  لبلدان املخروط اجلنوبي 

اآ�سيا  �رسق  جنوب  اأمم  ورابطة  التجارية  املبادلت 

25 يف املائة من جمموع املبادلت التجارية )ال�سكل 

يف  تراجعًا  الإ�سكوا  منطقة  و�سهدت  36-باء(.  

املنطقة  يف  التجاري  التكامل  حتقيق  نحو  التقدم 

الواردات  ملعدل منو  ال�سنوي  املتو�سط  تدنى  حيث 

البينية من 14 يف املائة يف الفرتة من عام 1986 اإىل 

عام 1989 اإىل 7 يف املائة يف الفرتة من عام 1990 اإىل 

عام 1996 ثم عاد فارتفع اإىل 10 يف املائة يف الفرتة 

على  امل�سادقة  بعد   2003 عام  اإىل   1997 عام  من 

اتفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، ليعود 
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النفتاح القت�ضادي يف البلدان الأع�ضاء يف اجلدول 14.

الإ�ضكوا، 2005-2009 )بالن�سبة املئوية(

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
مالحظة: يقاس االنفتاح االقتصادي، بحسب تعريفه، مبجموع الصادرات والواردات مقسوماً على الناجت احمللي اإلجمالي.

20052006200720082009البلد

152145138151117الإمارات العربية املتحدة

164172179194160البحرين

8988959779ُعمان

8388918382قطر

6362686659الكويت

6975788872اململكة العربية ال�ضعودية

90929610286جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

11711311211084الأردن

9086858064اجلمهورية العربية ال�ضورية

4138383828ال�ضودان

9190889089العراق

5560667361لبنان

3432334936م�ضر

6877772158اليمن

5958586752جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

8586889576جمموع منطقة الإ�ضكوا
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بعد ذلك اإىل الهبوط اإىل 8 يف املائة يف الفرتة من عام 

.
)16(

2003 اإىل عام 2009

كان اأداء منطقة الإ�سكوا �سعيفًا يف عام 2000 

التي  الأخرى  النا�سئة  القت�سادات  مقارنة مبعظم 

التجاري. فالبحرين  التكامل  �سجلت تقدمًا باجتاه 

وم�رس  والكويت  ال�سورية  العربية  واجلمهورية 

�سجلت على مدى اأعوام عديدة معدلت منو متدنية 

ن�سبيًا يف ن�سب التجارة من الناجت املحلي الإجمايل.  

و�سجلت ح�سة منطقة الإ�سـكوا من جمموع ال�سادرات 

 ،1995 عام  منذ  الن�سف  جتاوز  تراجعاً  العامل  يف 

حيث تدنت من 6 يف املائة يف عام 1995 اإىل حواىل 3 يف 

املائة يف عام 2009. ويف الفرتة نف�سها، ارتفعت ح�سة 

املائة  5 يف  من  ال�سادرات  اآ�سيا من جمموع  �رسق 

اإىل حواىل 8 يف املائة. ويف املقابل، انخف�ست ح�سة 

الإ�سكوا من جمموع الواردات يف العامل من 6.5 يف 

.
)17(

املائة يف عام 1995 اإىل 1.5 يف املائة يف عام 2009

جنحت البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا، يف الأعوام 

التجارية،  احلواجز  من  العديد  تفكيك  يف  الأخرية، 

من  العديد  يف  را�سخاً  يزال  ل  منها  الكثري  لكن 

فمعظم  تنوعًا.   الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان 

كالإمارات  تنوعاً،  الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان 

العربية املتحدة والبحرين وعمان متلك نظمًا جتارية 

هي  فيها  التعريفة  متو�سط  وم�ستويات  مفتوحة 

يف  امل�ستويات  هذه  تقارب  بينما  املائة،  يف   12 دون 

املائة  15 يف  ن�سبة  تنوعًا  الأكرث  القت�سادات  معظم 

اأمريكا  يف  املائة  يف   8 بن�سبة  )مقارنة  تتجاوزها  اأو 

2009(.  ويف  عام  اآ�سيا يف  يف  املائة  يف  الالتينية و6 

يف  الأع�ساء  البلدان  من  عدد  �سعى  الأخرية،  الفرتة 

تعزيز  اإىل  وم�رس  ولبنان  الأردن  وهي  الإ�سكوا، 

طريق  عن  التجارة  حترير  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سات 

تفكيك النظم املرتكزة على ال�سوابط الكمية وخف�س 

م�ستويات التعريفات وتوحيد نظم التعريفات واعتماد 

عملة  حتويل  وقابلية  ال�سادرات  لتعزيز  خطط 

احل�ساب اجلاري وح�ساب راأ�س املال اإىل عملة اأخرى.  

وطبقت بع�س البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا، ال�سديدة 

العتماد على ال�سلع الأولية، ال�سيا�سات الهادفة اإىل 

الرتويج لل�سادرات غري النفطية وغري املعدنية.

حركة  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  وت�سجل 

كثيفة للتبادل التجاري مع �سائر البلدان يف العامل. 

فبني عامي 2005 و2009، �سجل جمموع الواردات 

زيادة  تنوعًا  الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان  اإىل 

 201.1 ارتفع جمموعها من  اإذ  املائة،  55 يف  بلغت 

هذه  ولكن  دولر.   مليار   313.5 اإىل  دولر  مليار 

الواردات �سجلت تراجعًا ملحوظًا خالل الأزمة، من 

البلدان النامية
العراق
اليمن
مان عُ

اململكة العربية السعودية
اجلمهورية العربية السورية

الكويت
السودان

قطر
اإلمارات العربية املتحدة

البحرين
مصر

فلسطني
لبنان
األردن

البلدان النامية بلدان املتوسط وشمال أفريقيا

تركز ال�ضادرات: موؤ�ضر هريفيندال-هري�ضمان الشكل 35.

والقيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية 

بالن�ضبة املئوية من الناجت املحلي الإجمايل

)15(
35-األف-  موؤ�ضر هريفيندال-هري�ضمان

35-باء-  القيمة امل�ضافة لل�ضناعات التحويلية

املصدر: األونكتاد.
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36-باء-  2005 و362009-األف-  2007-2006

التجارة البينية يف جمموعة من املناطق املتكاملة جتارياً، 2005-2009 )بالن�سبة املئوية(الشكل 36.

املصدر: اإلسكوا، االستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية، E/ESCWA/EDGD/2008/4 ،2008 واالستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل 
اإلقليمي في البلدان العربية، E/ESCWA/EDGD/2009/7 ،2009، والتقرير االقتصادي العربي املشترك، 2010.

التجارة البينية يف جمموعة من املناطق، اجلدول 15.

2007-2006

املصدر: اإلسكوا، االستعراض السنوي للتطورات في مجال العوملة والتكامل اإلقليمي في البلدان العربية، 2008،
العربية،  البلدان  اإلقليمي في  والتكامل  العوملة  للتطورات في مجال  السنوي  واالستعراض   E/ESCWA/EDGD/2008/4 

.E/ESCWA/EDGD/2009/7 ،2009

التجارة البينية

التجارة البينية كن�سبة 

مئوية من التجارة 

اخلارجية

)مبليارات الدولرات(

2006200720062007املناطق

378.9432.625.625.4رابطة اأمم جنوب �ضرق اآ�ضيا

11165.565.8 0547 6الحتاد الأوروبي

63.479.114.314.1ال�ضوق امل�ضرتكة لبلدان املخروط اجلنوبي

8604241.0 788.61 1اتفاق التجارة احلرة لأمريكا ال�ضمالية

40.2486.26.3بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

118.614311.511.7البلدان العربية

403.8 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 313.5 مليار 

دولر يف عام 2009.  اأما الواردات اإىل البلدان ذات 

تنوعًا فقد ت�ساعفت بني عامي  الأكرث  القت�سادات 

اإذ  بالأزمة،  قلياًل  تاأثرت  اأنها  غري  و2009،   2005

اإىل   2008 عام  يف  دولر  مليار   157 من  تراجعت 

2009.  ولكن جمموع  عام  مليار دولر يف   140.5

�سجل  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  اإىل  الواردات 

تراجعًا ملحوظًا خالل الأزمة، من 560.9 مليار دولر

  يف عام 2008 اإىل 454.1 مليار دولر يف عام 2009 

)اجلدول 16(.

 ،2009 عام  اإىل   2005 عام  من  الفرتة  خالل 

ذات  البلدان  من  ال�سادرات  جمموع  �سجل 

القت�سادات الأقل تنوعًا زيادة بن�سبة 24 يف املائة، 

دولر.   مليار   430.5 اإىل  دولر  مليار   346.6 من 

القت�سادات  ذات  البلدان  من  ال�سادرات  اأن  غري 

تراجعًا  الأزمة  فرتة  خالل  �سجلت  تنوعًا  الأقل 

اإىل   2008 694.9 مليار دولر يف عام  ملحوظًا من 

430.5 مليار دولر يف عام 2009، اأي بن�سبة 61 يف 

املائة.  اأما ال�سادرات من البلدان ذات القت�سادات 

الفرتة من عام  ال�سعف يف  الأكرث تنوعًا فتجاوزت 

ف�سهدت  عادت  اأنها  غري   ،2008 عام  اإىل   2005

من  العاملية  املالية  الأزمة  خالل  ملحوظًا  تراجعًا 

89.7 مليار  اإىل   2008 130.8 مليار دولر يف عام 

يف   46 بن�سبة  انخف�ست  اأي   ،2009 عام  يف  دولر 

املائة تقريبًا.  ونتيجة لالأزمة اأي�سًا، �سجل جمموع 

ال�سادرات من منطقة الإ�سكوا تراجعًا ملحوظًا من 

825.7 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 520.2 مليار 

دولر يف عام 2009، اأي ما يعادل انخفا�سًا اإجماليًا 

بن�سبة 60 يف املائة )اجلدول 17(.
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جمموع الواردات

20052006200720082009البلد

774 210151 260201 571150 359118 101الإمارات العربية املتحدة

152 8949 58411 2198 1097 6البحرين

851 92317 97722 89715 82710 8ُعمان

801 87422 40327 43323 06016 10قطر

088 69319 29425 57421 23716 15الكويت

934 24892 439114 12890 51070 59اململكة العربية ال�ضعودية

599 841313 957403 822309 101239 201جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

236 98714 53116 54813 49811 10الأردن

431 33422 55227 30721 96017 14اجلمهورية العربية ال�ضورية

487 0748 74210 0748 6908 6ال�ضودان

639 46823 83221 26814 83213 12العراق

198 48717 12917 93113 69510 9لبنان

934 77244 03352 59427 81220 19م�ضر

610 9739 84010 9349 8007 4اليمن

535 095140 658157 654108 28689 79جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

133 936454 615560 476418 388329 280جمموع منطقة الإ�ضكوا

جمموع الواردات اإىل البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2005-2009  )مباليني الدولرات(اجلدول 16.

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.

جمموع ال�سادرات

20052006200720082009البلد

854 325117 244193 551136 313118 96الإمارات العربية املتحدة

142 14523 36929 94024 93219 15البحرين

114 10024 48035 46223 46221 18ُعمان

205 70946 48855 62241 33233 25قطر

117 95147 19377 87154 85246 35الكويت

097 706172 106303 106209 804196 154اململكة العربية ال�ضعودية

530 935430 879694 551488 696436 346جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

041 2435 5356 2045 3015 4الأردن

350 34911 88516 38612 79311 9اجلمهورية العربية ال�ضورية

029 0627 86712 6578 8245 4ال�ضودان

083 53835 19656 46135 62427 17العراق

257 9523 2653 4883 1722 2لبنان

099 23323 16826 72016 64613 10م�ضر

863 4624 7969 6916 6116 5اليمن

722 84089 711130 60688 97172 54جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

251 775520 590825 157577 667509 401جمموع منطقة الإ�ضكوا

جمموع ال�ضادرات من البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2005-2009 )مباليني الدولرات(اجلدول 17.

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.



املبادلت  جمموع  اأن   18 اجلدول  من  ويت�سح 

مليار   682 من  ازداد  الإ�سكوا  منطقة  يف  التجارية 

دولر يف عام 2005 اإىل 386.7 1 مليار دولر يف عام 

2008، اأي �سجل زيادة بن�سبة 100 يف املائة تقريبًا.  

وبلدان  الإ�سكوا  منطقة  بني  التجارة  حركة  ولكن 

العامل تاأثرت بالأزمة املالية العاملية ف�سجلت تراجعًا 

ملحوظًا، اإذ انخف�س جمموع املبادلت يف عام واحد 

من 386.7 1 مليار دولر يف عام 2008 اإىل 974.3 

مليار دولر يف عام 2009.  ومع اأن حركة التجارة 

ال�سعف،  قاربت  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  بني 

اإذ ازدادت من 77.8 مليار دولر يف عام 2005 اإىل 

152.2 مليار دولر يف عام 2008، عادت فرتاجعت 

اأثر  على   2009 عام  يف  دولر  مليار   113.3 اإىل 

الأزمة املالية العاملية.  اأما ح�سة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية يف منطقة الإ�سكوا فظلت 

ن�سبتها 11 يف املائة خالل الفرتة مو�سوع الدرا�سة، 

مع التح�سن الطفيف الذي �سجلته خالل الفرتة من 

عام 1997 اإىل عام 2004، بعد اأن كان متو�سطها 9 

.
)18(

يف املائة

يف  الأع�ساء  البلدان  بني  التجارة  ن�سبة  ظلت 

منطقة  يف  التجارية  املبادلت  جمموع  من  الإ�سكوا 

الإ�سكوا متدنية ن�سبيًا يف الفرتة من عام 2005 اإىل 

تلت  التي  �سنة  ع�رسة  اثنتي  فرتة  اأي   ،2009 عام 

اإن�ساء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى، حيث 

متو�سط  مقابل  فقط  املائة  يف   11.4 متو�سطها  بلغ 

اإىل   1997 عام  من  الفرتة  يف  املائة  يف   8.5 قدره 

اإىل  احلاجة  يوؤكد  ما  الواقع  هذا  ويف    .
)19(

2004

امل�ساعي  اإطار  يف  التجاري  التكامل  جهود  تكثيف 

للخروج  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  تبذلها  التي 

اأمام  العوائق  وتخطي  العاملية  املالية  الأزمة  من 

حترير التجارة بني بلدان منطقة الإ�سكوا وتعزيز 

التكامل التجاري فيما بني بلدان اجلنوب.

ازداد جمموع ال�سادرات من البلدان الأع�ساء 

يف الإ�سكوا مبعدل ال�سعف تقريبًا يف الفرتة من عام 

2005 اإىل عام 2008، اأي من 401 مليار دولر اإىل 

الرئي�سي يف هذه  ال�سبب  825 مليار دولر.  وكان 

ال�سادرات  وازدياد  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  الزيادة 

منطقة  من  ال�سادرات  جمموع  اأن  غري  النفطية.  

الإ�سكوا عاد ف�سجل انخفا�سًا ملحوظًا، لي�سل اإىل 

520 مليار دولر، وذلك ب�سبب الأزمة املالية العاملية 

وب�سبب  النفط  اأ�سعار  يف  انخفا�س  من  تالها  وما 

الكلي  القت�ساد  �سهدها  التي  املتعرثة  الظروف 

الإ�سكوا يف جمال  ملنطقة  الرئي�سيني  ال�رسكاء  لدى 

والوليات  الأوروبي  الحتاد  �سيما  ل  التجارة، 

املتحدة الأمريكية، واأدت بدورها اإىل تقل�س الطلب 

على �سادرات بلدان الإ�سكوا.
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جمموع املبادلت التجارية للبلدان الأع�ضاء اجلدول 18.

يف الإ�ضكوا وفيما بينها، 2009-2005 

)مباليني الدولرات(

املصدر:  صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.

جمموع املبادلت التجارية للبلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا وفيما بينها

20052006200720082009منطقة الإ�ضكوا

جمموع املبادلت 

التجارية
682 054838 633996 2051 386 711974 384

التجارة بني البلدان 

الأع�ضاء يف الإ�ضكوا
77 80094 406114 299152 289113 314

ن�ضبة التجارة البينية 

من جمموع املبادلت 

التجارية

11.411.311.511.011.6

اجلدول 19-  جمموع ال�ضادرات من البلدان اجلدول 19.

الأع�ضاء يف الإ�ضكوا وفيما بينها،

 2005-2009 )مباليني الدولرات(

جمموع ال�سادرات من البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا وفيما بينها

20052006200720082009منطقة الإ�ضكوا

251 775520 590825 157577 667509 401جمموع ال�ضادرات

588 38354 80173 27554 25845 37ال�ضادرات البينية

جمموع ال�ضادرات 

البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع ال�ضادرات

9.38.99.58.910.5

املصدر:  صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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و�سجل جمموع ال�سادرات بني البلدان الأع�ساء 

يف الإ�سكوا زيادة مطردة من 37.2 مليار دولر يف عام 

2005 اإىل 73.3 مليار دولر يف عام 2008 ثم تراجع 

ولكن ح�سة    .2009 عام  مليار دولر يف   54.5 اإىل 

جمموع  من  الإ�سكوا  منطقة  بلدان  بني  ال�سادرات 

و2007،   2005 عامي  بني  ارتفعت  ال�سادرات 

 2007 عامي  بني  تراجعت  ثم  الن�سبية،  بالأرقام 

و2008، لتعود بعد ذلك اإىل الرتفاع اإىل 10.5 يف املائة 

املائة  9.4 يف  قدره  متو�سطًا  وت�سجل   2009 عام  يف 

)اجلدول 19(.  وهذا الرتاجع ل يعزى اإىل انخفا�س 

حقيقي يف ال�سادرات بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 

اإمنا اإىل زيادة يف جمموع ال�سادرات على اأثر ارتفاع 

اأ�سعار النفط عامليًا، وللنفط يف منطقة الإ�سكوا احل�سة 

وي�سري  املنطقة.   �سادرات  جمموع  من  الكربى 

اجلدولن 18 و19 اإىل اأن جمموع املبادلت التجارية 

وجمموع ال�سادرات بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 

�سجل حركة ت�ساعدية منذ بدء العمل مبنطقة التجارة 

احلرة العربية الكربى يف عام 1997، با�ستثناء عامي 

وما  العاملية  املالية  الأزمة  وفرتة  و2009،   2008

اإيجابي  تاأثري  على  يدل  ما  بعدها.  ويف هذا الجتاه 

اأحدثه اتفاق منطقة التجارة احلرة العربية الكربى 

ولكن  الإ�سكوا.   منطقة  بلدان  بني  التجارة  على 

البلدان الأع�ساء يف  التجارية بني  جمموع املبادلت 

 11 دون  بقي  املنطقة  �سادرات  وجمموع  الإ�سكوا 

الرقم  العام.  ويف هذا  املجموع  كن�سبة من  املائة  يف 

ما يدل على اأن مفعول هذا التفاق ل يزال حمدودًا 

الأع�ساء  البلدان  بني  التجارة  حركة  تكثيف  يف 

املنطقة. يف  التجاري  التكامل  وتدعيم  الإ�سكوا  يف 

ويت�سح من اجلدول 20 اأن جمموع ال�سادرات 

بني بلدان جمل�س التعاون اخلليجي ارتفع من 20.3 

مليار دولر يف عام 2005 اإىل 41.3 مليار دولر يف 

2008، وهي زيادة تدل على تطور ملحوظ يف  عام 

حركة التجارة بني البلدان ذات القت�سادات الأقل 

بني  التجارة  اتفاق  على  امل�سادقة  اأثر  على  تنوعًا 

اأن جمموع  التعاون اخلليجي.  غري  بلدان جمل�س 

الواردات بني بلدان املنطقة تراجع على اأثر الأزمة 

العاملية اإىل 30.2 مليار دولر يف عام 2009.  فمعدل 

الواردات البينية

20052006200720082009البلد

170 8699 72412 91910 8918 6الإمارات العربية املتحدة

613 7962 8733 4322 0392 2البحرين

522 4265 9187 4044 8523 2ُعمان

266 4463 6384 4053 5622 1قطر

019 2553 1414 7203 2492 2الكويت

649 5706 9928 2095 7505 4اململكة العربية ال�ضعودية

241 36230 28541 08931 34325 20جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

472 5224 5045 0854 4844 3الأردن

451 3776 4338 5436 5935 4اجلمهورية العربية ال�ضورية

871 4261 8892 7951 7341 1ال�ضودان

578 4495 4297 6255 1134 4العراق

261 7863 1273 4733 0422 2لبنان

336 5024 1916 1864 3353 2م�ضر

515 4822 6413 3352 8992 1اليمن

485 54428 21337 04228 19924 20جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

726 90658 49878 13159 54249 40جمموع منطقة الإ�ضكوا

الواردات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2005-2009  )مباليني الدولرات(اجلدول 20.

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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قيد  الفرتة  املنطقة خالل  بلدان  الواردات بني  منو 

الدرا�سة بلغ 10 يف املائة، وهذه الن�سبة تعترب متدنية 

من حيث التكامل التجاري مقارنة باملناطق الأخرى 

النا�سئة.  اأما جمموع الواردات البينية بني البلدان 

 20.1 من  فازداد  تنوعًا  الأكرث  القت�سادات  ذات 

دولر  مليار   37.5 اإىل   2005 عام  يف  دولر  مليار 

يف  حت�سن  على  تدل  الزيادة  وهذه   ،2008 عام  يف 

حركة التجارة بني البلدان ذات القت�سادات الأكرث 

اأثر  على  تراجع  الواردات  جمموع  ولكن  تنوعًا.  

28.4 مليار دولر يف عام  الأزمة العاملية لي�سل اإىل 

البلدان ذات  2009.  فمتو�سط منو الواردات بني 

القت�سادات الأكرث تنوعًا خالل الفرتة قيد الدرا�سة 

بلغ 11.3 يف املائة، وهذه الن�سبة اأعلى بقليل من تلك 

التي �سجلتها البلدان ذات القت�سادات الأقل تنوعًا.

جمل�س  بلدان  بني  ال�سادرات  جمموع  ازداد 

التعاون اخلليجي ال�سعف من 25.9 مليار دولر يف 

عام 2005 اإىل 51.5 مليار دولر يف عام 2008، وهي 

زيادة تدل على حت�سن ملحوظ يف حركة التجارة بني 

البلدان ذات القت�سادات الأقل تنوعاً.  ولكن جمموع 

لي�سل  العاملية  الأزمة  اأثر  على  تراجع  ال�سادرات 

اإىل 35.3 مليار دولر يف عام 2009.  فمتو�سط منو 

ال�سادرات بني بلدان املنطقة خالل الفرتة قيد الدرا�سة 

بلغ 11.4 يف املائة، وهذه الن�سبة تعترب متدنية مقارنة 

باملناطق الأخرى النا�سئة التي تربطها اتفاقات جتارية 

البلدان  يف  ال�سادرات  اأما جمموع  اإقليمية مماثلة.  

كثافة  كانت  واإن  تنوعاً،  الأكرث  القت�سادات  ذات 

املعامالت التجارية فيما بينها اأدنى بكثري، فازداد من 

11.2 مليار دولر يف عام 2005 اإىل 21.8 مليار دولر 

يف عام 2008، وهذه الزيادة تدل على حركة جتارية 

الأكرث  القت�سادات  ذات  البلدان  بني  ن�سبياً  متدنية 

تنوعاً.  وعلى اأثر الأزمة املالية العاملية تراجع جمموع 

ال�سادرات من البلدان ذات القت�سادات الأكرث تنوعًا 

لي�سل اإىل 19.2 مليار دولر يف عام 2009.  فمتو�سط 

منو ال�سادرات بني البلدان ذات القت�سادات الأكرث 

تنوعاً خالل الفرتة قيد الدرا�سة بلغ15.8  يف املائة، 

وهي ن�سبة اأعلى بقليل من تلك التي �سجلتها البلدان 

ذات القت�سادات الأقل تنوعاً )اجلدول 21(.

ال�سادرات البينية

20052006200720082009البلد

847 99210 54215 70511 1618 7الإمارات العربية املتحدة

855 8451 0792 6632 4481 1البحرين

762 6643 8745 7333 0992 2ُعمان

806854712 7361 4091 1قطر

662 6432 8013 3472 8892 1الكويت

525 56715 25122 66717 95414 11اململكة العربية ال�ضعودية

363 56635 35351 85139 95931 25جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

378 3452 2912 0092 7082 1الأردن

004 5807 5239 3317 2766 5اجلمهورية العربية ال�ضورية

376536412509369ال�ضودان

001774 5216007101العراق

127 4052 9502 5161 2231 1لبنان

869 0205 7985 7971 6571 1م�ضر

537636765957705اليمن

225 81719 44821 42515 29813 11جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

588 38354 80173 27554 25845 37جمموع منطقة الإ�ضكوا

ال�ضادرات بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2005-2009 )مباليني الدولرات(اجلدول 21.

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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بلدان  بني  التجارية  املبادلت  جمموع  راوح 

املبادلت  جمموع  من  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

من  الفرتة  خالل  املائة  يف   8 ن�سبة  عند  التجارية 

على  دليل  الن�سبة  هذه  ويف   ،2009 اإىل   2005

بني  التجارة  يف  بطيئة  وحركة  ملحوظ  ركود 

اإىل  ن�سبة  تنوعًا  الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان 

البلدان  بني  وفيما  التجارية.   املبادلت  جمموع 

مماثلة،  حركة  تنوعًا  الأكرث  القت�سادات  ذات 

حيث  التجارية،  املعامالت  من  اأف�سل  مبعدل  ولو 

من  البينية  التجارية  املبادلت  جمموع  راوح 

22 يف املائة  جمموع املبادلت التجارية عند ن�سبة 

الن�سبة  هذه  ويف   ،2009 اإىل   2005 من  الفرتة  يف 

بني  ن�سبيًا  ملحوظة  جتارية  حركة  على  دليل 

اإىل  ن�سبة  تنوعًا  الأكرث  القت�سادات  ذات  البلدان 

22 وال�سكل  جمموع املبادلت التجارية )اجلدول 

البينية  التجارية  املبادلت  ح�سة  اأن  غري    .)37

التجارية  املبادلت  الإ�سكوا من جمموع  يف منطقة 

راوحت عند ن�سبة 11 يف املائة يف الفرتة من 2005 

م�ستويات  على  دليل  الن�سبة  هذه  ويف   ،2009 اإىل 

البلدان  بني  التجارة  حركة  يف  ن�سبيًا  متدنية 

الأع�ساء يف الإ�سكوا بالرغم من مفعول التفاقات 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  بني  التجارية 

وغريها  الكربى  العربية  احلرة  التجارة  ومنطقة 

بلدان  عليها  �سادقت  التي  الثنائية  التفاقات  من 

املنطقة خالل العقدين املا�سيني.

37-األف اأن ُعمان، بني البلدان  ويبني ال�سكل 

ذات القت�سادات الأقل تنوعًا، ت�سجل اأف�سل اأداء 

ت�سل  اإذ  املنطقة،  بلدان  مع  التجاري  التكامل  يف 

املائة  23 يف  ن�سبة  اإىل  البينية  التجارة  فيها ح�سة 

تليها  التجارية،  املبادلت  جمموع  من  تقريبًا 

ذات  البلدان  وبني  املائة.   يف   14 بن�سبة  البحرين 

التجارة  ن�سبة  بلغت  تنوعًا،  الأكرث  القت�سادات 

البينية اإىل جمموع املبادلت التجارية 40 يف املائة 

يف  املائة  يف  ال�سورية، و36  العربية  يف اجلمهورية 

الأردن، و25 يف املائة يف لبنان، )ال�سكل 37-باء(.

ح�سة التجارة بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا من جمموع املبادلت التجارية

20052006200720082009البلد

7.17.47.87.37.4الإمارات العربية املتحدة

15.815.115.016.213.8البحرين

18.119.022.322.622.1ُعمان

8.48.38.46.35.8قطر

8.18.07.97.68.6الكويت

7.87.57.87.58.4اململكة العربية ال�ضعودية

8.512.812.310.810.8جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

35.136.435.633.935.5الأردن

39.941.440.541.139.8اجلمهورية العربية ال�ضورية

18.317.013.113.314.4ال�ضودان

15.212.812.310.810.8العراق

27.529.731.028.926.3لبنان

13.114.513.914.615.0م�ضر

23.420.320.521.722.2اليمن

23.523.122.120.620.7جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

11.411.311.511.011.6جمموع منطقة الإ�ضكوا

ح�ضة التجارة من جمموع املبادلت التجارية بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا،2005-2009 اجلدول 22.

)بالن�سبة املئوية(

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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املبادلت  ح�سة  اأن   23 اجلدول  من  ويتبني 

من  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  بني  التجارية 

حيث  ن�سبياً،  متدنية  ظلت  الإجمايل  املحلي  الناجت 

راوحت عند ن�سبة 8 يف املائة يف الفرتة من 2005 اإىل 

2009، وهذا ي�سري اإىل م�ساهمة �سئيلة للتجارة البينية 

يف منو القت�سادات الأقل تنوعاً.  وت�سهد البلدان ذات 

كان  واإن  مماثاًل  و�سعاً  تنوعاً  الأكرث  القت�سادات 

مبعدل اأعلى من املبادلت التجارية البينية، حيث راوح 

جمموع املبادلت التجارية البينية من الناجت املحلي 

الإجمايل عند ن�سبة 13 يف املائة يف الفرتة من 2005 

اإىل 2009، ويف هذه الن�سبة دليل على م�ساهمة معقولة 

تنوعاً. الأكرث  القت�سادات  منو  يف  البينية  للتجارة 

اجلمهورية
 العربية
السورية

التجارة بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا كن�سبة مئوية من الناجت املحلي الإجمايل

20052006200720082009البلد

10.810.810.711.08.7الإمارات العربية املتحدة

26.025.926.931.322.1البحرين

16.116.721.121.917.4ُعمان

7.07.37.75.34.7قطر

5.15.05.35.05.1الكويت

5.45.66.06.56.0اململكة العربية ال�ضعودية

7.67.88.58.67.6جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

40.941.240.037.129.9الأردن

36.035.434.432.925.6اجلمهورية العربية ال�ضورية

7.66.44.95.14.1ال�ضودان

13.811.610.89.89.7العراق

15.317.820.321.016.0لبنان

4.44.64.67.15.4م�ضر

16.015.615.726.312.8اليمن

13.813.412.913.810.8جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

9.39.39.710.18.6جمموع منطقة الإ�ضكوا

ح�ضة التجارة من الناجت املحلي الإجمايل بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2005-2009 اجلدول 23.

)بالن�سبة املئوية(

املصدر:صندوق النقد الدولي، بيانات التجارة البينية الصادرة عن إدارة اإلحصاءات التجارية وبيانات الناجت احمللي اإلجمالي عن صندوق النقد الدولي، تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

37-باء-  البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعا37ً-األف- البلدان ذات القت�ضادات الأقل تنوعاً

ح�ضة التجارة من جمموع املبادلت التجارية البينية، 2009 )بالن�سبة املئوية(الشكل 37.

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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بلدان  بني  التجارية  املبادلت  جمموع  وح�سة 

هي  منخف�سة  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  الإ�سكوا 

اأي�سًا، اإذ راوحت عند ن�سبة 9 يف املائة يف الفرتة من 

2005 اإىل 2009، ويف هذه الن�سبة دليل على م�ساهمة 

�سئيلة للتجارة البينية يف النمو يف البلدان الأع�ساء 

الإقليمية  التجارية  اأن التفاقات  الإ�سكوا.  غري  يف 

وما يت�سل بها من اإجراءات النفتاح التجاري التي 

بعد  حتقق  مل  الأع�ساء  البلدان  يف  موؤخرًا  اعتمدت 

على  لذلك  النمو.   حتفيز  يف  منها  املرجو  الهدف 

باجتاه  جهودهم  يكثفوا  اأن  ال�سيا�سات  �سانعي 

يف  الأع�ساء  البلدان  بني  التجاري  التكامل  تعزيز 

الإ�سكوا لتح�سني اأداء النمو يف امل�ستقبل.

وبتحليل و�سع كل بلد من بلدان جمل�س التعاون 

اأن م�ساهمة كل منها يف  اخلليجي على حدة، يتبني 

تفوق  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  بني  التجارة 

تنوعًا.   الأكرث  القت�سادات  ذات  البلدان  م�ساهمة 

وقد حافظت اململكة العربية ال�سعودية على املرتبة 

الأوىل، اإذ بلغ جمموع مبادلتها التجارية مع �سائر 

البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 22.1 مليار دولر يف عام 

جمموع املبادلت التجارية لالقت�سادات الأقل تنوعًا وجمموع املبادلت التجارية فيما بينها

20052006200720082009البلد

الإمارات العربية 

املتحدة

628 535269 504394 122286 672237 197جمموع املبادلت التجارية

017 86120 26528 62422 05217 14التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

7.17.47.87.37.4

البحرين

294 03932 95341 15832 04027 22جمموع املبادلت التجارية

468 6414 9526 0954 4874 3التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

15.815.115.016.213.8

ُعمان

965 02341 45658 35939 28932 27جمموع املبادلت التجارية

284 0909 79113 1378 9526 4التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

18.119.022.322.622.1

قطر

006 58369 89183 05564 39250 35جمموع املبادلت التجارية

978 3003 4445 1415 9714 2التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

8.48.38.46.35.8

الكويت

204 64466 487103 44575 08963 51جمموع املبادلت التجارية

682 8985 9427 0685 1375 4التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

8.18.07.97.68.6

اململكة العربية 

ال�ضعودية

031 954265 545417 234299 314266 214جمموع املبادلت التجارية

174 13822 24331 87623 70419 16التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

7.87.57.87.58.4

القت�ضادات 

الأقل تنوعاً

722 00758 02878 72850 79740 547جمموع املبادلت التجارية

351 4506 1388 2256 3035 46التجارة البينية

التجارة البينية كن�ضبة مئوية 

من جمموع املبادلت التجارية

8.512.812.310.810.8

جمموع املبادلت التجارية لبلدان جمل�س التعاون اخلليجي وجمموع املبادلت التجارية فيما اجلدول 24.

بينها، 2005-2009 )مباليني الدولرات(

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.
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2009، تليها الإمارات العربية املتحدة، حيث بلغت 

قيمة هذا النوع من املبادلت 20 مليار دولر وعمان 

24(.  وح�سيلة حركة  مليار دولر )اجلدول   9.2

التبادل التجاري يف هذه البلدان الثالثة بلغت 53.4 

مليار دولر يف عام 2009، اأي ما يعادل 53 يف املائة 

من جمموع املبادلت التجارية بني بلدان الإ�سكوا 

يف ذلك العام.  اأما البلدان التي حلت يف اأدنى درجات 

لعام  التجاري  التبادل  حركة  حيث  من  الرتتيب 

املبادلت  بلغ جمموع  البحرين، حيث  2009 فهي 

التجارية مع �سائر بلدان الإ�سكوا 4.4 مليار دولر، 

وقطر 3.9 مليار دولر والكويت 5.6 مليار دولر.

اأما يف جمموعة البلدان ذات القت�سادات الأكرث 

يف  ال�سورية  العربية  اجلمهورية  فحلت  تنوعًا، 

جمموع املبادلت التجارية لالقت�سادات الأكرث تنوعًا وجمموع املبادلت التجارية فيما بينها

20052006200720082009البلد

الأردن

277 23119 06623 75219 79916 14جمموع املبادلت التجارية

850 8676 7957 0946 1936 5التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

35.136.435.633.935.5

اجلمهورية 

العربية ال�ضورية

781 68333 43743 69234 75328 24جمموع املبادلت التجارية

455 95713 95617 87413 86911 9التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

39.941.440.541.139.8

ال�ضودان

516 13615 60922 73017 51413 11جمموع املبادلت التجارية

240 9352 3012 3312 1102 2التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

18.317.013.113.314.4

العراق

722 00758 02878 72850 45640 30جمموع املبادلت التجارية

351 4506 1388 2256 6345 4التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

8.48.312.310.810.8

لبنان

455 43920 39321 42016 86713 11جمموع املبادلت التجارية

388 1905 0776 9895 2643 3التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

27.529.731.028.926.3

م�ضر

032 00568 20179 31443 45834 30جمموع املبادلت التجارية

205 52210 98811 9845 9924 3التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

13.114.513.914.615.0

اليمن

473 43514 63520 62416 41114 10جمموع املبادلت التجارية

220 4403 4064 9713 4362 2التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

23.420.320.521.722.2

القت�ضادات 

الأكرث تنوعاً

256 935230 369287 260197 257162 134جمموع املبادلت التجارية

710 36147 66159 46743 49737 31التجارة البينية

ح�ضة التجارة البينية من 

جمموع املبادلت التجارية

23.523.122.120.620.7

جمموع املبادلت التجارية يف البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً وجمموع املبادلت التجارية اجلدول 25.

فيما بينها، 2005-2009 )مباليني الدولرات(

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية.



املرتبة الأوىل حيث بلغ جمموع املبادلت التجارية 

مع �سائر البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 13.4 مليار 

2009.  غري اأن هذا البلد ميثل حالة  دولر يف عام 

التجارية  املبادلت  جمموع  ي�سجل  حيث  خا�سة، 

م�ستوى متدنيًا ن�سبة اإىل جمموع مبادلته التجارية 

هو  اجلمهورية  فاقت�ساد  املنطقة.   بلدان  مع 

العامل  اقت�سادات  �سائر  على  مقفل  �سبه  اقت�ساد 

الأع�ساء  البلدان  �سائر  على  ن�سبيًا  منفتح  اأنه  غري 

الثانية، حيث  الإ�سكوا.  وحلت م�رس يف املرتبة  يف 

البلدان  �سائر  مع  التجارية  املبادلت  جمموع  بلغ 

والأردن  دولر  مليار   10.2 الإ�سكوا  يف  الأع�ساء 

املبادلت  هذه  قيمة  بلغت  حيث  الثالثة  املرتبة  يف 

املبادلت  ح�سيلة  بلغت  وقد  دولر.   مليار   6.8

التجارية لهذه البلدان الثالثة 30.4 مليار دولر يف 

2009، وهي ح�سيلة متدنية مقارنة بح�سيلة  عام 

بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي احتلت املراكز 

املراتب  يف  حلت  التي  البلدان  اأما  الأوىل.   الثالث 

مع  التجارية  املبادلت  جمموع  حيث  من  الأخرية 

ال�سودان  فهي   2009 لعام  الإ�سكوا  بلدان  �سائر 

دولر  مليار   2.2 املبادلت  هذه  قيمة  بلغت  حيث 

والعراق 6.3 مليار دولر ولبنان 5.3 مليار دولر 

واليمن 3.2 مليار دولر )اجلدول 25(.

اأما ترتيب جمموعة البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 

جمموع  من  التجارية  املبادلت  ح�سة  حيث  من 

املبادلت التجارية اخلارجية لعام 2009، فت�سدرته 

 39.8 �سجلت  التي  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

26.3 يف  ولبنان  املائة،  35.5 يف  والأردن  املائة،  يف 

املائة، واليمن 22.2 يف املائة، وُعمان 22.1 يف املائة، 

يف   13.8 بن�سبة  والبحرين  املائة  يف   15 وم�رس 

املائة.  واجلدير بالذكر اأن ح�سة جمموع املبادلت 

التجارية يف  املبادلت  البينية من جمموع  التجارية 

يف   11.6 فبلغت   ،1997 عام  بعد  تراجعت  الأردن 

باتفاقية  العمل  بدء  اأثر  على   ،2001 عام  يف  املائة 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  احلرة  التجارة 

)اجلدول 25(.

الأع�ساء  البلدان  26 ترتيب  ويت�سمن اجلدول 

يف الإ�سكوا، من حيث القيمة املطلقة والن�سبة املئوية 

للتجارة بني البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا يف الفرتة 

من 2005 اإىل 2009.  فبالقيمة املطلقة، حتل اململكة 

الإمارات  تليها  الأوىل  املرتبة  ال�سعودية يف  العربية 

ال�سورية،  العربية  واجلمهورية  املتحدة،  العربية 

وم�رس، وُعمان ثم الأردن، بينما حتل قطر واليمن 

من  اأما  الأخرية.   الثالث  املراتب  يف  وال�سودان 

املبادلت  جمموع  من  البينية  التجارة  ح�سة  حيث 

ال�سورية  العربية  اجلمهورية  فتحل  التجارية، 

والأردن ولبنان واليمن وعمان يف املراتب اخلم�س 

يف  وقطر  املتحدة  العربية  الإمارات  وحتل  الأوىل، 

املرتبتني الأخريتني.

باء-  التكامل املايل البيني

الإ�سكوا  بلدان  بني  املايل  التكامل  يزال  ل 

بلدان  بني  املال  راأ�س  فتدفقات  ن�سبيًا.   متدنيًا 
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ترتيب البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا من حيث اجلدول 26.

متو�ضط القيمة املطلقة والن�ضبية للمبادلت 

التجارية البينية، 2009-2005

املصدر: صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات التجارية ، 2009-2005.

الرتتيب من حيث القيمة املطلقة
الرتتيب من حيث الن�ضبة املئوية من جمموع 

املبادلت التجارية

1اململكة العربية ال�سعودية1
اجلمهورية العربية 

ال�سورية

الأردن2الإمارات العربية املتحدة2

3
اجلمهورية العربية 

ال�سورية
لبنان3

اليمن4م�رس4

عمان5عمان5

م�رس6الأردن6

ال�سودان7العراق7

البحرين8الكويت8

العراق9لبنان9

الكويت10البحرين10

اململكة العربية ال�سعودية11قطر11

الإمارات العربية املتحدة12اليمن12

قطر13ال�سودان13
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الواردة  العاملني  حتويالت  من  معظمها  املنطقة 

وهي  تنوعًا  الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان  من 

العربية املتحدة وقطر والكويت واململكة  الإمارات 

القت�سادات  ذات  البلدان  اإىل  ال�سعودية  العربية 

واليمن.   ولبنان وم�رس  الأردن  تنوعًا وهي  الأكرث 

وحركة هذه التحويالت توؤثر بالدورة القت�سادية 

يف كل بلد من البلدان امل�سدرة وامل�ستقبلة، وتتاأثر 

الأ�سواق  يف  النفط  اأ�سعار  لتقلبات  وتخ�سع  بها، 

1995، تراوح  اإىل   1993 الفرتة من  العاملية.  ويف 

الأع�ساء  البلدان  بني  التحويالت  قيمة  متو�سط 

املحلي  الناجت  من  املائة  يف  و7   4 بني  الإ�سكوا  يف 

القت�سادات  ذات  البلدان  من  بلد  كل  يف  الإجمايل 

حت�سنًا  �سجل  املتو�سط  هذا  ولكن  تنوعًا.   الأكرث 

موؤخرًا،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  اأعقاب  يف  ملحوظًا 

بلغ 20 يف املائة يف عام 2003، ثم عاد فانخف�س اإىل 

10 يف املائة يف عام 2010.  اأما حركة تدفقات راأ�س 

املال اخلا�س داخل املنطقة فكانت حمدودة ن�سبيًا.  

واملعامالت عرب احلدود بني الأ�سواق املالية لبلدان 

ملحوظة  زيادة  �سجلت  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

ن�سبتها من  ارتفعت  اإذ  املا�سية،  القليلة  الأعوام  يف 

املعامالت مع �سائر مناطق  املائة من جمموع  5 يف 

العامل يف عام 1992 اإىل 40 يف املائة يف عام 2002، 

ثم عادت وانخف�ست اإىل 25 يف املائة يف عام 2008، 

غري اأن هذه احلركة بقيت �سعيفة مع �سائر البلدان 

اأما  املائة.   يف   2 تتجاوز  ومل  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء 

حركة ال�ستثمار البيني ف�سجلت ن�ساطًا ملحوظًا يف 

اإىل  تهدف  �سيا�سات  اعتمدا  اللذين  وم�رس  الأردن 

تعزيز الإطار العملي لل�سوق املالية املحلية.

بني  املمتدة  والع�رسين  اخلم�سة  الأعوام  ويف 

عامي 1980 و2004، بلغت قيمة ال�ستثمارات بني 

دولر،  مليار   22.5 الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان 

البلدان امل�ضتقبلة

اجلمهورية ال�سودانم�رسالأردنالبلدان امل�ضتثمرة

العربية 

ال�سورية

اململكة اليمن

العربية 

ال�سعودية

جمموع لبنان

منطقة 

الإ�سكوا

20082008200820082008200820082008

021.1 151.28 8731 16.4748.89.7211.910.15الإمارات العربية املتحدة

743.7 00399.81 21.135.7584.11البحرين

ُعمان

476.0 109.33.12.825117.31 1.4217.11قطر

521.1 461649.36 1.5595.1720.171.322.84الكويت

057.4 127.6440.3302.3404.5166.5616.22اململكة العربية ال�ضعودية

819.3 633.819 3622 274.9202.211 141.41 0372 1682جمموع بلدان جمل�س التعاون اخلليجي

82.7117.84.10.7582787.3الأردن

اجلمهورية العربية ال�ضورية
0.2140.80.916863.3373.2

21113ال�ضودان

93.423.437.83.9158.5العراق

57.12.40.8109169.3فل�ضطني

288.30 881.77.481.52792 3.435.31لبنان

2.8126.8212.91.1164507.6م�ضر

156681.00اليمن

378.2 37963.34 290.5264.688.91 156.91352جمموع البلدان ذات القت�ضادات الأكرث تنوعاً

197.5 697.124 7412 539.5291.112 431.91 1724 324.92جمموع منطقة الإ�ضكوا

ال�ضتثمار بني البلدان الأع�ضاء يف الإ�ضكوا، 2008 )مباليني الدولرات( اجلدول 27.

املصدر: املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، تقرير مناخ االستثمار في الدول العربية لعامي 2008 و2009.
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معدًل ل يتعدى مليار واحد يف ال�سنة.  ويف عام 2008 

وحده، بلغت قيمة ال�ستثمارات بني البلدان الأع�ساء 

حت�سنا  ف�سجلت  دولر،  مليار   24.1 الإ�سكوا  يف 

فعليًا عن امل�ستوى الذي بلغته يف الأعوام ال�سابقة.

ومن اأ�سل جمموع قيمة ال�ستثمار بني البلدان 

دولر  مليار   24.19 البالغة  الإ�سكوا  يف  الأع�ساء 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ا�ستاأثرت   ،2008 لعام 

باحل�سة الكربى، اإذ وردت اإليها ا�ستثمارات بقيمة 

12.7 مليار دولر، يليها ال�سودان 4.4 مليار دولر، 

ثم لبنان 2.69 مليار دولر )اجلدول 27(.  وحلت 

الإمارات العربية املتحدة يف املرتبة الأوىل بني م�سادر 

جمموع  بلغ  اإذ   ،2008 لعام  البينية  ال�ستثمارات 

 8 الأع�ساء  الأخرى  البلدان  يف  ا�ستثماراتها  قيمة 

يف  تقريبًا  بلدان  �سبعة  منها  ا�ستفادت  دولر،  مليار 

ا�ستقطبت  التي  ال�سعودية  العربية  اململكة  طليعتها 

جزءًا من هذه ال�ستثمارات بلغت قيمته 5.8 مليار 

دولر )اجلدول 27(.  وحلت الكويت يف املرتبة الثانية 

اإذ بلغت قيمة ا�ستثماراتها  بني م�سادر ال�ستثمار، 

اإىل اململكة العربية  6.5 مليار دولر، اجته معظمها 

ال�سعودية ولبنان وم�رس، و�سائر البلدان الأع�ساء 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  وحلت  الإ�سكوا.   يف 

حواىل  ا�ستثماراتها  قيمة  بلغت  اإذ  الثالثة،  املرتبة 

وم�رس. لبنان  اإىل  معظمها  اجته  دولر،  ملياري 

بلدان  بني  ال�ستثمارات  حركة  وتركزت 

العقارات  وقطاع  اخلدمات  قطاع  على  الإ�سكوا 

جمموع  من  املائة  يف   50 ا�ستقطبا  اللذين 

قطاع  الرتتيب  يف  يلي  ثم  البينية،  ال�ستثمارات 

العاملية  املالية  والأزمة  الزراعة.   وقطاع  ال�سناعة 

بع�س  من  تخُل  مل  ال�سلبية،  اآثارها  تعددت  التي 

بني  ال�ستثمارات  حركة  على  الإيجابية  الآثار 

مثاًل،  لبنان،  ففي  الإ�سكوا.   يف  الأع�ساء  البلدان 

اإىل   2009 باأعداد كبرية يف عام  ال�سياح  اأدى تدفق 

زيادة ملحوظة يف ال�ستثمارات العقارية وحت�سن يف 

ميزان املدفوعات.

يف اأعقاب الأزمة املالية العاملية، �سهد العديد من 

البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا تباطوؤًا يف القطاع املايل 

اأ�سواق الأوراق املالية  ويف القت�ساد.  فقد تعرثت 

يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي، وهبطت اأ�سعار 

للقطاع  القرو�س  وجتمدت  العقارية،  الأ�سول 

اخلا�س، وتدنت معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل 

الفائدة  هوام�س  وارتفعت  �سالبة،  م�ستويات  اإىل 

التعر�س  حدة  وا�ستدت  ال�سيادية  ال�سندات  على 

العاملية  املالية  الأزمة  تداعيات  وجاءت  للمخاطر. 

والقت�سادات  اآ�سيا،  و�رسق  جنوب  على  قا�سية 

منطقة  واقت�سادات  انتقالية  مرحلة  يف  متر  التي 

بلغ  حيث  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  اأمريكا 

التعاون  جمل�س  بلدان  �سهدته  ما  �سعف  تاأثريها 

يف  والقت�سادي  املايل  التكامل  لأن  وذلك  اخلليجي 

اأكرث تقدمًا.  وعلى الرغم من احتمال  البلدان  هذه 

انتقال العدوى عرب قنوات التكامل، يجب اأن يبقى 

التكامل الإقليمي لالأ�سواق املالية الهدف الرئي�سي 

لل�سيا�سات التي ت�سعها جميع البلدان الأع�ساء يف 

التعاون اخلليجي  الإ�سكوا عمومًا، وبلدان جمل�س 

يف  الإ�رساع  اإىل  تدعو  الظروف  حيث  خ�سو�سًا 

اإجراءات النفتاح ورفع ال�سوابط.  غري اأن بلدان 

حول  تت�ساءل  بداأت  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

جدوى التكامل املايل على اأثر الأزمة املالية العاملية، 

وحقيقة منافعه واأ�رساره.

والآن غداة الأزمة املالية العاملية، اأ�سبح را�سخًا 

العديد  يف  كما  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف 

اأن التكامل املايل والبتكار  اأ�سواق راأ�س املال،  من 

ملخاطر  م�سدرًا  يكون  اأن  ميكن  ال�سوابط  ورفع 

املالية  الأزمة  فقبل  باأكمله.   املايل  النظام  تهدد 

جمل�س  بلدان  يف  املالية  الأ�سواق  كانت  العاملية، 

التعاون اخلليجي تنمو بوترية �رسيعة وتتطلع اإىل 

التكامل على ال�سعيدين العاملي والإقليمي.  فبداأت 

تقنيات  وتعتمد  املعقدة،  املالية  بامل�ستقات  تتداول 

بيئة،  يف  املالية  بالأوراق  للتعامل  رائدة  مبتكرة 

اأ�سعار  ارتفاع  نتيجة  ال�سيولة  يف  فائ�سًا  وت�سجل 

في أعقاب األزمة املالية 
العاملية، تعثرت أسواق 
األوراق املالية وهبطت 

أسعار األصول العقارية 
وجتمدت القروض 

للقطاع اخلاص وتدنت 
معدالت منو الناجت احمللي 

اإلجمالي إلى مستويات 
سالبة واشتدت حدة 

التعرض للمخاطر
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ن�سوء  اإىل  اأدى  مما  النفطية،  والإيرادات  النفط 

فقاعة عقارية.  وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي مل 

تدخل وحدها غمار هذه التجربة، اإذ اجتاحت العامل 

ما  واملخاطرة، �رسعان  املجازفة  ت�سجيع  اإىل  نزعة 

يف  العدوى  لنت�سار  املحرك  اأنها  بعد  فيما  ات�سح 

التطورات،  هذه  املالية. وو�سط  والأ�سواق  البلدان 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  الأنظمة  بدت 

وتدابري  ال�رسكات،  اإدارة  بتقنيات  جمهزة  غري 

الحرتازية،  الرقابة  واإجراءات  املخاطر،  معاجلة 

يف  املعتمد  ال�رسيع  التحول  مواكبة  عن  وقا�رسة 

التحرر  املزيد من  تتجه نحو  بيئة  املالية، يف  النظم 

على  مثال  خري  ودبي  احلكومية،  ال�سوابط  ورفع 

التداعيات  اأبرزت  املالية  فالتطورات  احلالة.   هذه 

ال�سلبية التي ترافق التكامل املايل و�سيوع البتكار، 

ال�سوابط،  التحرر ورفع  املزيد من  والتوجه نحو 

واأمعنت يف اإ�سعاف الأ�سواق املالية اإزاء اآثار الأزمة 

وتعري�سها للمزيد من املخاطر.

جيم-  تو�ضيات وا�ضتنتاجات ب�ضاأن

ال�ضيا�ضة العامة

ورد فيما �سبق اأن التجارة كانت القناة الرئي�سية 

اإىل  العاملية  املالية  الأزمة  اآثار  عربها  انتقلت  التي 

اأن  غري  تنوعًا.   الأكرث  القت�سادات  ذات  البلدان 

عوامل اأخرى مثل �سعف روابط التكامل التجاري 

املوارد  على  ال�سديد  والعتماد  املنطقة  يف  واملايل 

اخلارجية يف متويل التنمية اأ�سهمت يف و�سول الآثار 

مزيدًا  املنطقة  قت  حّقّ ولو  املنطقة.   اقت�سادات  اإىل 

التجاري  الإقليمي  التكامل  اجتاه  يف  التقدم  من 

واملايل، ل�ستطاعت جتنب الآثار ال�سلبية لالأزمة على 

القت�سادات والتخفيف من حدة الآثار التي ت�رسبت 

البلدان  التجارية بني  الروابط  توثقت  اإليها.  وقد 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  اإن�ساء  منذ  العربية 

اخلليجي  التعاون  وجمل�س   1997 عام  يف  الكربى 

بني  القت�سادية  الروابط  فتوطدت   ،1981 عام  يف 

البلدان العربية عمومًا وبلدان الإ�سكوا خ�سو�سًا، 

التجاري  التكامل  لتعزيز  واأتيحت جمالت وا�سعة 

يف امل�ستقبل.  غري اأن املبادرات واجلهود الهادفة اإىل 

تنجح كثريًا يف حتفيز  التجاري مل  التكامل  حتقيق 

التجارة بني بلدان الإ�سكوا.  فتعزيز التكامل بني 

هو  واملايل  التجاري  املجالني  يف  اجلنوب  بلدان 

اخليار الأمثل لتفعيل دور �سيا�سات القت�ساد الكلي 

يف درء الأزمات املالية والقت�سادية التي قد تن�ساأ يف 

امل�ستقبل، وجتنب اآثارها على املنطقة.  ولو متكنت 

البينية،  التجارة  مب�ستوى  النهو�س  من  املنطقة 

اإليها  املت�رسبة  ال�سلبية  الآثار  جتنب  ل�ستطاعت 

مع  التجاري  والتكامل  العاملية.   املالية  الأزمة  من 

�سائر بلدان العامل عن طريق منظمة التجارة العاملية 

كاتفاقية  الثنائية،  التجارية  التفاقات  من  وغريها 

التجارة  املتو�سطية واتفاقيات  الأوروبية  ال�رساكة 

احلرة الثنائية كاتفاقية التجارة احلرة بني الأردن 

ياأتي  اأن  ميكن  ل  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

بني  التجاري  التكامل  اأ�س�س  لتدعيم  نتيجة  �سوى 

لتح�سني  البينية،  التجارة  وتعزيز  املنطقة  بلدان 

الأ�سواق املحلية وبعد تعزيز املبادلت التجارية مع 

�سائر اأ�سواق العامل.

منطقة  بلدان  بني  التجاري  والتكامل 

)اأ(  التالية:  املنافع  للبلدان  يحقق  الإ�سكوا 

عن  املحلية  لل�سناعة  الإنتاجية  القدرة  تعزيز 

املنطقة  متلكها  التي  املزايا  من  ال�ستفادة  طريق 

التنويع  عملية  يف  امل�سي  )ب(  الإنتاج؛  عملية  يف 

 القت�سادي عن طريق التخ�س�س يف عملية الإنتاج؛ 

)ج( تعزيز النمو والتنمية يف البلدان الأع�ساء؛ )د( 

حت�سني اإمكانات ح�سول البلدان الأع�ساء على ال�سلع 

باأ�سعار منخف�سة؛ )ه( تخفي�س تكاليف نقل ال�سلع.  

فمنطقة الإ�سكوا تتعر�س ل�سدمات مالية واقت�سادية 

القدرة  و�سعف  والبطالة  النفط  اأ�سعار  يف  كالتقلب 

اجليو�سيا�سية.   العوامل  من  وغريها  الإنتاجية 

وجاءت الأزمة املالية العاملية الأخرية لتثقل املنطقة 

التكامل  لو توفر  اإ�سافية كان ميكن جتنبها  باأعباء 

املايل والقت�سادي بامل�ستوى املرجو.  والعتماد على 
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بلدان الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة الأمريكية 

وغريها من البلدان الآ�سيوية يف ال�ستهالك املحلي كان 

من عوامل التاأثري الرئي�سية على املنطقة.  فاإذا حققت 

منطقة الإ�سكوا التكامل بني اأ�سواقها املحلية، تكت�سب 

القدرة على املناف�سة مع �سائر الأ�سواق العاملية، واإذا 

ا�ستفادت من املزايا التي متلكها ل�ستطاعت التخفيف 

من العتماد على الأ�سواق املتقدمة لال�ستهالك املحلي.

من  الإ�سكوا  منطقة  لإنقاذ  ا�سرتاتيجية  واأي 

على  بالعمل  تبداأ  اأن  ينبغي  العاملية،  املالية  الأزمة 

تخفي�س  بهدف  املال  لراأ�س  متكاملة  �سوق  اإن�ساء 

احتمالت  من  واحلد  املنطقة،  يف  الفائدة  اأ�سعار 

تقلبات  عن  الناجمة  لل�سدمات  اقت�سادها  تعر�س 

بالديون.   املثقلة  البلدان  وم�ساندة  الفائدة  اأ�سعار 

اأن  ميكن  املنطقة  يف  متكاملة  مالية  �سوق  فاإن�ساء 

ي�سهم يف تخفي�س املبالغ امل�ستهلكة يف خدمة الدين 

العام املرتاكم وكلفة تكوين راأ�س املال بحيث تتمكن 

ال�رسكات يف املنطقة من زيادة العتماد على ال�سوق 

العاملية  ال�سوق  على  العتماد  وتخفيف  املحلية 

القت�سادية.   التنمية  موارد  على  احل�سول  يف 

رفع  اإىل  يوؤدي  املال  راأ�س  جمع  كلفة  فتخفي�س 

املحلي  الناجت  منو  ومعدلت  ال�ستثمار  معدلت 

الإجمايل.  وبتحقيق التكامل املايل، تكت�سب املنطقة 

اأنواع  جميع  ا�ستقطاب  على  القدرة  من  مزيدًا 

اأن الأزمة املالية  ال�ستثمار الأجنبي املبا�رس.  غري 

الق�سرية  املال  راأ�س  تدفقات  اأن  اأظهرت  العاملية 

والطويلة الأجل مل تكن حتى الآن م�سدرًا موثوقًا 

للتمويل لأغرا�س التنمية والنمو يف البلدان الأع�ساء 

يف الإ�سكوا.  فتدفقات راأ�س املال الق�سرية الأجل، 

كال�ستثمارات يف احلافظات �سديدة التقلب وعر�سة 

للم�ساربة والتكامل املايل يوؤدي اإىل زيادة  تدفقات 

اأموال امل�ساربة الق�سرية الأجل.  اأما تدفقات راأ�س 

املال اخلا�س الطويلة الأجل، اأي تدفقات ال�ستثمار 

اقت�سادات  من  عدد  يف  فترتكز  املبا�رس،  الأجنبي 

كبري  والطلب  اأخرى.   مناطق  يف  النا�سئة  ال�سوق 

يف معظم البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا على التمويل 

اعتمدت  اأن  التنمية، وقد �سبق  اخلارجي لأغرا�س 

هذه البلدان على هذا النمط من التمويل يف املا�سي، 

غري اأنها مل ت�ستقطب �سوى قدر قليل من ال�ستثمار 

اأنواع التدفقات املالية  الأجنبي املبا�رس وغريه من 

مقارنة مبناطق اأخرى.

كما اأن اأي ا�سرتاتيجية لالإنقاذ ينبغي اأن ت�سمل 

الأع�ساء  البلدان  باعتماد  النقدي  التكامل  حتقيق 

اأهمية  ات�سحت  وقد  واحدة.   عملة  الإ�سكوا  يف 

بلدان  اقت�سادات  يف  بالدولر  ال�رسف  �سعر  ربط 

اإن�ساء  عملية  ت�سهيل  يف  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

الحتاد النقدي.  فاإن�ساء احتاد نقدي لبلدان جمل�س 

يف  الفوارق  من  للحد  و�سيلة  هو  اخلليجي  التعاون 

تعوق  �سلبية  اآثار  من  حتدثه  وما  ال�رسف  اأ�سعار 

متدٍن  م�ستوى  يف  تزال  ل  التي  التجارية  املبادلت 

بلدان  وبني  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  بني 

الإ�سكوا.  فما دامت بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

تعمل ب�سوابط مالية وتعتمد بانتظام على ما حتققه 

ال�سادرات النفطية من اإيرادات بالعمالت الأجنبية، 

ت�ستطيع ال�ستمرار بربط �سعر ال�رسف بالدولر، 

والنطالق منه نحو اعتماد عملة م�سرتكة.  واعتماد 

الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  ميّد  املوحدة،  العملة 

باحلماية الالزمة من الأزمات التي يحتمل اأن ت�سيب 

ميزان املدفوعات ومن ال�سغوط املالية التي تتعر�س 

امل�ستقبل. املالية يف  العمالت املحلية والأ�سواق  لها 

املالية  ال�سدمات  انتقال  �رسعة  تف�سري  وميكن 

اخلارجية اإىل البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا بانفتاح 

ال�سيا�سات  اإدارة  وب�سوء  التجاري  البلدان  هذه 

املالية و�سيا�سات القت�ساد الكلي.  لذلك فاإن حجم 

امل�ستقبل  يف  تن�ساأ  قد  التي  اخلارجية  ال�سدمات 

و�سدة تاأثريها على بلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

�ستت�سمنها  التي  بالإجراءات  رهنًا  �سيكون 

مواجهة  يف  املحلية  واملالية  ال�رسيبية  ال�سيا�سات 

تلك ال�سدمات وبنجاح اجلهود الرامية اإىل جتنيب 

وميكن  ال�سدمات.   هذه  اآثار  املحلية  القت�سادات 

أن أي استراتيجية 
لإلنقاذ ينبغي أن 

تشمل حتقيق التكامل 
النقدي باعتماد البلدان 

األعضاء في اإلسكوا 
عملة واحدة
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فعالة  تدابري  اعتماد  طريق  عن  مثاًل  ذلك  حتقيق 

لالإ�سالح املايل.

اأن  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لبلدان  وينبغي 

توا�سل جهود التنويع القت�سادي بعيدًا عن قطاع 

وال�سناعة  اخلدمات  قطاعي  على  وتركز  النفط، 

ال�سدمات  اإزاء  املناعة  من  املزيد  تكت�سب  لكي 

اخلارجية، وتتجنب الإفراط يف النفتاح التجاري، 

النفطية يف  واملنتجات  النفط  على  العتماد  وتخفف 

تغذية احل�ساب اجلاري واحل�ساب املايل.  فاجلهود 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  بذلتها  التي 

واأبرزها  العاملي،  القت�ساد  يف  لالندماج  موؤخرًا 

منظمة  اإىل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ان�سمام 

 ،2004 الأول/دي�سمرب  كانون  يف  العاملية  التجارة 

احلرة  التجارية  املنطقة  اتفاقيات  على  والت�سديق 

التعاون  جمل�س  وبلدان  الأوروبي  الحتاد  بني 

اخلليجي كلها ت�ساهم يف تهيئة جو م�سجع للتجارة 

وال�ستثمار يف املنطقة.  ومن املبادرات الأخرى على 

قوانني  مواءمة  والإقليمي،  الدويل  التكامل  �سعيد 

ال�ستثمار وتنظيم اأ�سواق الأوراق املالية، وغريها 

اإن�ساء  يف  امل�سي  على  ت�ساعد  التي  املبادرات  من 

الحتاد النقدي.



الفصل الرابع

السياسة اإلمنائية
واألزمة املالية العاملية





91

الفصل الرابع مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

مل حتقق منطقة الإ�سكوا بعد امل�ستوى املن�سود 

من التطور على الرغم من وفرة مواردها وقدراتها.  

ومن العوائق الرئي�سية اأمام التنمية قيود جغرافية 

�سيا�سية ل بد من و�سعها يف احل�سبان عند اعتماد 

وال�سعي  نتائجها،  وتقييم  الإمنائية  ال�سيا�سات 

اإمنائية ت�سهم يف تعزيز الرفاه.   اأهداف  اإىل حتقيق 

عن  بعيدة  تكون  اأن  ميكن  ل  التنمية  اإىل  والطريق 

وفقًا  منه  تن�ساأ  التي  والثقافة  ال�سناعي  التطور 

  .
)2

0
(

)Verdoorn( للخطوط التي ر�سمها فردورن

والت�سنيع وعالقته بالبيئة هو عن�رس اأ�سا�سي من 

على  العمل  وبتن�سيق  الإمنائية.   ال�سيا�سة  عنا�رس 

ا�ستمراريتها،  و�سمان  الإمنائية  الأهداف  حتقيق 

امل�سا�س  دون  من  القت�سادي  النمو  حتقيق  ميكن 

بفر�س اأجيال امل�ستقبل. 

الإ�سكوا  يف  الأع�ساء  البلدان  ت�ستفد  ومل 

الطفرة  من  املحققة  الإيرادات  من  كثريًا 

فالفوائد    .2008 عام  يف  انتهت  التي  النفطية 

الطفرة  لهذه  نتيجة  املحققة   القت�سادية 

م�ستدامة  اأمناط  حتقيق  اإىل  اجتاه  على  تدل  ل 

يدل  نحو  على  الريوع  تراكمت  اإمنا  النمو،  من 

ا�ستغالل  ويتطلب  �سائعة.   اإمنائية  فر�سة  على 

الأخرية  النفطية  الطفرة  من  الناجتة  الفوائ�س 

لأغرا�س التنمية امل�ستدامة زيادة اأنواع الطلب التي 

القطاعات احليوية، ول  يف  الإنتاج  زيادة  ت�سهم يف 

�سيما قطاع الت�سنيع.  فتعزيز القدرة على الإنتاج 

القت�ساد  �سيا�سة  اأولويات  من  يكون  اأن  يجب 

الكلي يف البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا.  وت�ستدعي 

القطاع  يقوده  الذي  النمو  زيادة  البطالة  معاجلة 

هذه  تناول  هو  الف�سل  هذا  من  والهدف  اخلا�س. 

الق�سايا من خالل الرتكيز على ال�سناعة باعتبارها 

للخروج  ا�سرتاتيجيًا، و�رسطًا لزمًا  قطاعًا حيويًا 

زيادة  اإىل  يوؤدي  ل  الذي  النمو  م�سار  عن  باملنطقة 

فر�س العمل.

األف-  العوائق اأمام ال�ضناعة: النق�س يف

التنويع القت�ضادي

من  بد  ل  ال�سناعة،  تطوير  يف  البحث  �سياق  يف 

تناول كيفية �سمان بقاء الطلب يف م�ستوى يوازي 

القطاعات  اإنتاج  يبلغه  اأن  يحتمل  الذي  امل�ستوى 

من  �رسيحة  ذلك  ويتطلب  املنطقة.   يف  ال�سناعية 

�سوقًا.   نون 
ِّ
يكو بحيث  عددهم  يزداد  امل�سرتين 

ويحتاج هوؤلء امل�سرتون اإىل مبالغ كافية من الدخل 

اإما  هي  اخلا�س،  الدخل  وم�سادر  الطلب.   لتغذية 

اأرباح حُتقق من الأعمال وتغذي الطلب على ال�سلع 

على  الطلب  تغذي  ورواتب  اأجور  اأو  ال�ستثمارية، 

الطلب  م�سادر  اإىل  واإ�سافة  ال�ستهالكية.   ال�سلع 

املحلي اخلا�س، ت�سكل حكومات البلدان الأع�ساء يف 

الإ�سكوا م�سدرًا للطلب اإذا ما اأنفقت من الإيرادات 

هو  هذا  وال�رسيبة.   النفط  من  حتققها  التي 

الطلب  اأما  املنطقة.   داخل  الطلب  جمموع م�سادر 

املنطقة.   ت�سّدره  ما  على  الطلب  فهو  اخلارجي، 

 والدخل الذي يدعم الطلب على ال�سادرات خارجي، 

ول يحتاج اإىل توفر الدخل من داخل املنطقة.  غري اأن 

 م�سادر الدخل التي تدعم �سادرات منطقة الإ�سكوا، 

ول �سيما ال�سادرات النفطية، مبددة اليوم، يف ظل 

اقت�ساد عاملي ل يزال يف حالة ركود، ينتع�س ب�سكل 

ثابت، وبطيء، من الأزمة العاملية التي اأملت به.

م�ستوى  على  تدابري  اتخاذ  ال�رسوري  ومن 

من  النمو  لتح�سني  القت�سادية  ال�سيا�سة 

النا�سئ  الدخل  يغذيه  الذي  الطلب  جذب  خالل 

بد  ل  لذلك  الإ�سكوا.   يف  الأع�ساء  البلدان  من 

املحلية  املداخيل  تدفقات  اأمناط  حتديد   من 

 ومدى توجيهها نحو زيادة النمو.  فاإذا ا�سُتخدمت 

املداخيل على نحو يوؤدي اإىل زيادة الطلب وبالتايل 

اإىل زيادة ال�ستثمار، اأمكن احلفاظ على الآثار غري 

املبا�رسة لهذا النمط.  وليتحقق ذلك، يجب اأن تقابل 

السياسة اإلمنائية واألزمة املالية العاملية

لم حتقق منطقة 
اإلسكوا بعد املستوى 

املنشود من التطور 
على الرغم من وفرة 

مواردها وقدراتها
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اأي زيادة يف الإنفاق من الدخل املحلي زيادة يف اإنتاج 

على  والإنتاج  العر�س  غياب  ويف  املحلية.   ال�سلع 

الإ�سكوا  منطقة  يف  احلال  هو  كما  املحلي،  ال�سعيد 

تدفقات  تت�رسب  �سعيفة،  الإنتاجية  القاعدة  حيث 

منتجو  يجذبها  حيث  اخلارج  اإىل  املحلية  املداخيل 

النمو  اأ�سبح  لذلك،  ونتيجًة  ال�ستهالكية.    ال�سلع 

النفط،  �سادرات  بتقلبات  رهنًا  الإ�سكوا  منطقة  يف 

يبقى  لكنه  النفط،  اأ�سعار  ترتفع  عندما  فيقوى 

اإىل  عمومًا  املنطقة  افتقار  ظل  يف  لالهتزاز  عر�سة 

التنوع يف الإنتاج ال�سناعي. 

الإنتاجية  قاعدتها  الإ�سكوا  منطقة  نوعت  واإذا 

جذب  فيمكنها  ال�سناعية،  قدراتها  بناء  خالل  من 

يف  تدريجيًا  والندماج  املت�رسبة  الدخل  تدفقات 

الهدف  ي�سبح  وهكذا  العاملية.   العر�س  �سال�سل 

يف  اأوًل  النظر  ال�سيا�سات  �سانعي  اإىل  بالن�سبة 

ال�سلع  من  امل�سرتيات  عن  التعوي�س  اإمكانيات 

يف  الطلب  على  ت�ستقطب  ب�سناعات  امل�ستوردة 

املنطقة. 

اإمكانيات  يف  النظر  لحقة  مرحلة  يف  وميكنهم 

زيادة الإنتاجية.  وميكن حتقيق فوائ�س كبرية يف 

حال اقرتنت زيادة الإنتاجية بزيادة الطلب.

باء-  واقع التنويع القت�ضادي

ا�سرتاتيجيات  الإ�سكوا  بلدان  من  العديد  يتبع 

هذا  يف  جهودها  اأن  اإل  القت�سادي،  للتنويع 

القت�ساد.  قطاعات  جميع  يف  تثمر  مل  ال�سياق 

ل  القت�سادية  القطاعات  بني  فالرتابط 

ال�سترياد  ومعدلت  الأدنى،  حده  يف   يزال 

ل  املنطقة  يف  الإنتاجية  ومنو  حالها،  على  تزال  ل 

التنويع مل  �سنويًا. وجهود  املائة  يف  واحد  يتجاوز 

تولد  ومل  املداخيل،  توزيع  يف  يذكر  تغيري  اإىل  توؤد 

فوائ�س كبرية على م�ستوى القطاعات.  ويف البلدان 

التي �سجلت منوًا �رسيعًا يف املنطقة، اأي بلدان جمل�س 

التعاون اخلليجي، بقي منو الإنتاجية �سالبًا.  وهذا 

القت�سادية  البنية  يف  تغيريًا جذريًا  يتطلب  الواقع 

للمنطقة، يوؤدي لتحقيق النمو امل�ستدام، واإىل حتليل 

معمق حل�سيلة الإنتاج على م�ستوى كل قطاع من 

القطاعات ال�سناعية. 

يف  للنفط  امل�سدرة  البلدان  اأن  بالذكر  واجلدير 

تعتمد  ا�سرتاتيجية  قطاعات  متلك  الإ�سكوا  منطقة 

ال�سناعات  �سيما  ول  النفط،  على  �سديدًا  اعتمادًا 

على  القطاعات  هذه  قدرة  اأن  غري  البرتوكيميائية، 

متد  القطاعات  فهذه  حمدودة.  تزال  ل  النمو  رفد 

اأنها قطاعات تت�سم  اإل  احلكومات مبوارد �سخمة. 

مبا  مقارنة  املال  راأ�س  من  عالية  ن�سبة  با�ستهالك 

فعالة  اآليات  تعترب  فال  عاملة،  اأيٍد  من  ت�ستوعبه 

لتوليد فر�س عمل. وهذه القطاعات ترتبط ارتباطًا 

على  كثريًا  توؤثر  فال  العاملية،  بالتطورات  وثيقًا 

الطلب املحلي. وهذه القطاعات موجودة يف املنطقة 

لكنها ل ترتبط بقطاعات القت�ساد الأخرى، وتدخل 

فيها عنا�رس من �سناعات اأخرى. ولذلك ل تتفاعل 

القاعدة  مع  ال�سناعات  هذه  تتطلبها  التي  الدراية 

تاأثريها طفيفًا  الوا�سعة لالقت�ساد، ويبقى  املعرفية 

يف القدرة على الإنتاج.

جيم-  دورة الدخل وال�ضادرات واخل�ضائر

على  �سديدًا  اعتمادًا  الإ�سكوا  منطقة  تعتمد 

الواردات، وت�سنف وارداتها يف اأربع فئات رئي�سية: 

لالإنتاج؛  ت�ستخدم  التي  الو�سيطة  العنا�رس  )اأ( 

)ب( ال�سلع التالفة وال�سلع املعمرة التي ت�ستهلكها 

التي  الكمالية  ال�سلع  )ج(  املعي�سية؛  الأ�رس 

ت�ستخدم  التي  ال�سلع  )د(  املي�سورون؛  ي�ستهلكها 

ويوؤدي  كالآلت.   الثابت  املال  راأ�س  يف  لال�ستثمار 

النق�س يف التنويع القت�سادي على م�ستوى املنطقة 

 اإىل ت�رسب جزء كبري من الطلب يف هذه الفئات الأربع 

الدخل  من  كبريًا  مبلغًا  ت�ستهلك  اإذ  الواردات،  من 

وكلما  والأجور.  والرواتب  الأرباح  من  املحقق 

إذا نوعت منطقة 
اإلسكوا قاعدتها 
اإلنتاجية فيمكنها 
جذب تدفقات الدخل 
املتسربة واالندماج 
تدريجياً في سالسل 
العرض العاملية



ازداد  املنطقة  يف  �سعيفة  الإنتاج  قاعدة  كانت 

م�ستويات  ارتفاع  ومع  ال�سلع؛  هذه  على  الطلب 

املحلي.  والطلب  الدخل  بني  الفجوة  تت�سع  الدخل 

وازداد  الأفراد  دخل  ازداد  كلما  الت�رسب  ويزداد 

من  الكثري  ت�ستهلك  التي  ال�سلع  من  ا�ستهالكهم 

ال�ستهالك  ح�سة  ت�رسب  ويزداد  املال.   راأ�س 

من  الفرد  ن�سيب  ارتفاع  مع  املتو�سط  الدخل  من 

الدخل، فعندما يزداد دخل الفقري، يقل اإنفاقه على 

املنتجات الغذائية املحلية. 

ال�سفة  هو  القت�سادية  الدورة  حركة   وبطء 

الغالبة على اقت�ساد منطقة الإ�سكوا، لأن الآثار غري 

اأي  الرئي�سي  الدخل  م�سدر  من  الناجتة  املبا�رسة 

النفط و�سعت خيارات امل�ستهلك، ومل تعزز القاعدة 

الإنتاجية يف املنطقة.  ونتيجًة لذلك، ُيحتمل اأن يبقى 

جمال زيادة الربحية والإنتاجية يف منطقة الإ�سكوا 

مقيدًا ب�سال�سل العر�س العاملي. وفر�س ال�ستثمار 

ال�ستثمار  ميلكها  التي  القدرة  متلك  ل  املنطقة  يف 

وامل�ستثمرون  امل�ستثمرين.   جذب  على  اخلارج  يف 

اإىل اخلارج  املال  اإر�سال راأ�س  املحليون يرغبون يف 

العر�س.   لزيادة  الأ�سا�سية  املوارد  يكون من  حيث 

منطقة  لفتقار  مقيدًا  املحلي  الن�ساط  يبقى  وهكذا 

ال�ستثمار  لت�سجيع  �ساملة  �سيا�سة  اإىل  الإ�سكوا 

الظروف  ظل  يف  اليقني  عدم  وحالة  الداخل.   يف 

اإ�سعاف  يف  متعن  ال�سائدة  ال�سيا�سية  اجلغرافية 

هذه  اإىل  املنطقة  وافتقار  املنطقة.   يف  املوؤ�س�سات 

التنمية،  حتقيق  دونها  من  ميكن  ل  التي  العنا�رس 

ي�سكل عقبة هائلة اأمام عملية النمو.

الواردات  الإ�سكوا من حيث حجم   يبدو و�سع 

فن�سبة  الأخرى.   املناطق  و�سع  مع  نقي�س   على 

 الواردات داخل املنطقة الواحدة بلغت 19 يف املائة 

و29  اأمريكا،  يف  ال�سناعية  الواردات  جمموع   من 

يف املائة يف منطقة اآ�سيا، و44 يف املائة يف منطقة اأوروبا، 

املائة يف منطقة ال�رسق الأو�سط.   4 يف  ومل تتجاوز 

الواحدة،  املنطقة  داخل  ال�سادرات  ن�سبة  واأما 

فبلغت 24 يف املائة من جمموع ال�سادرات ال�سناعية 

يف منطقة اأمريكا، و23 يف املائة يف منطقة اآ�سيا، و46 

4 يف املائة  اأوروبا، ومل تتجاوز   يف املائة يف منطقة 

 .)28 )اجلدول  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف 

ح�ساب  جرى  الوقت،  مرور  مع  التغري  ولقيا�س 

الذي  للت�سنيع  اخلارجية  التجارة  م�ساعف 

النق�س  ويحول    .
)21(

متوا�سل تراجع  اإىل  اأ�سار 
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Nicita, A. and Olarreaga, M., 2007, Trade, Production, and Protection Database, 1976-
2004, The World Bank Economic Review 21(1), pp. 165-171.

ال�ضادرات والواردات ال�ضناعيةاجلدول 28.

ح�ضب املنطقة، 1999 )بالن�سبة املئوية(

املصدر: 

ال�ضادراتالواردات

منطقة 

الإ�ضكوا

املناطق 

الأخرى

منطقة 

الإ�ضكوا

املناطق 

الأخرى

18.8081.1723.8876.08اأمريكا ال�ضمالية والالتينية

28.9171.0922.7477.26اآ�ضيا واأوقيانيا

44.3355.6746.2753.73اأوروبا

3.7796.234.2695.74ال�ضرق الأو�ضط

م�ضاعف التجارة اخلارجية يف م�ضر،الشكل 38.

1998-1980

املصدر: تقديرات اإلسكوا.
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مل�ساعف  دقيق  تقدير  اإجراء  دون  البيانات  يف 

التجارة اخلارجية للمنطقة ككل. ويوفر ال�رسكاء 

ال�سناعي،  الإنتاج  و�سع  عن  بيانات  التجاريون 

ويظهر  التجاريني.  ال�رسكاء  مع  واملبادلت 

اخلارجية  التجارة  م�ساعف  تراجع   38 ال�سكل 

اأواخر  من  اعتبارًا  ال�سناعي  الإنتاج  يف  م�رس  يف 

الثمانينات، واعتمادًا متزايدًا على ال�سترياد كما 

يف �سائر بلدان الإ�سكوا مع اأن القت�ساد امل�رسي 

هو اأحد اأكرث اقت�سادات املنطقة تنوعًا. وم�ساعف 

التجارة اخلارجية ال�سلبي هو مقيا�س اآخر حلجم 

الت�رسب  حجم  ظل  ويف  الدخل.  دورة  يف  الت�رسب 

الكبري، يبقى من امل�ستبعد حتقيق منو فعلي يتميز 

على  القدرة  وميلك  الإنتاجية  يف  م�ستدام  بتقدم 

توليد فر�س عمل.

دال-  اخلطوات املقبلة

يف  الأع�ساء  البلدان  يف  ال�سناعة  على  تغلب 

املبادلت  يف  وال�سعف  الت�رسب  �سفة  الإ�سكوا 

التي  الرئي�سية  والعقبات  فالظروف  التجارية. 

الإ�سكوا  منطقة  يف  والتنمية  النمو  م�سرية  تعرقل 

تطبيق  يف  امل�سي  معها  يتعذر  ومتجذرة،  مزمنة 

التكامل  وحتقيق  القت�سادية  التنمية  �سيا�سات 

يكون  اأن  ميكن  ال�سناعي  والتطوير  الإقليمي.  

املداخيل  ولزيادة  النطاق  وا�سع  لنمو  م�سدرًا 

للنمو  اأ�سا�سي  �رسط  اإذًا  فال�سناعة  الأجور.   من 

و�سيا�سات  احلقوق.  على  املرتكز  القت�سادي 

تواجه  اأن  يجب  الإ�سكوا  منطقة  يف  التنمية 

مل  احلقيقي  النمو  )اأ(  التالية:  املجردة  احلقائق 

الدخل  دورة  يف  الت�رسب  ب�سبب  املنطقة  يف  يتحقق 

ال�سناعية؛  الواردات  على  ال�سديد  لالعتماد  نتيجًة 

غري  املنطقة  يف  موجود  ال�سناعي  الإنتاج  )ب( 

وجود  وعدم  العاملية  العر�س  ب�سال�سل  مقيد  اأنه 

اإقليمية؛ )ج( بع�س قطاعات  ا�سرتاتيجية �سناعية 

اأن  اإل  تطورًا  �سهدت  الت�سدير  لأغرا�س  الإنتاج 

 القطاعات ال�سرتاتيجية يف املنطقة ل تزال مهملة؛ 

)د( الأن�سطة ال�سناعية ترتاجع مع الوقت ويزداد 

العتماد على اخلارج.

تكون  اأن  ميكن  ل  اقت�سادية  �سيا�سة  واأي 

املنطقة  املتجذرة يف  الظروف  فاعلة يف معاجلة هذه 

دورًا  احلكومات  توؤد  مل  ما  ال�سعوبات،  وتذليل 

حلقت  التي  الأ�رسار  م�سدر  البلدان  �سعيد  على 

الأمناط  ظل  يف  املنطقة  يف  ال�سناعي  بالإنتاج 

الإنتاجية والتجارية الإقليمية والعاملية.  والعتماد 

تدعمها  ل  ا�ستثمارات  يف  اخلا�س  القطاع  على 

تفتقر  �سيا�سة  مبثابة  هو  الوطنية  التنمية  برامج 

اإىل مقومات النجاح. وميكن اأن ت�ساهم احلكومات 

بال�رساكة مع القطاع اخلا�س ومنظمات العمال يف 

ائتمان،  برامج  توفري  خالل  من  الإمنائية  العملية 

ذلك  وغري  وال�سادرات،  للقرو�س  و�سمانات 

العالية  القطاعات  متكن  التي  احلماية  اأ�سكال  من 

مواجهة  من  ميكنها  م�ستوى  بلوغ  من  الإنتاجية 

املناف�سة العاملية. 

املكان  يف  متنح  التي  الإعانات  �ساأن  ومن 

ال�سحيح والتفاقات الثنائية اأن تزيد ال�ستثمارات 

املمكن  القطاعات ال�سرتاتيجية.  ومن  اخلا�سة يف 

الأن�سطة  املوجه  اخلا�س  ال�ستثمار  يفّعل  اأن 

و�ساطة  دون  ومن  احليوية.   بالأ�سواق  املرتبطة 

يف  بالعمل  املجازفة  عن  الأفراد  يناأى  احلكومة، 

حتقيق  على  قدرتها  من  بالرغم  القطاعات  بع�س 

عائدات كبرية للمنطقة.  ول ت�سبح الأن�سطة يف هذه 

الفردية  ال�رسكة  اإىل  "منطقية" بالن�سبة  القطاعات 

على  تعاوين  وجتاري  اإنتاجي  نظام  اإن�ساء  عند  اإل 

م�ستوى املنطقة. 

وعلى املدى الق�سري، قد ينتج امليل املتزايد اإىل 

املحليني.  والإنتاج  الطلب  ارتفاع  عن  ال�ستثمار 

عن  التعوي�س  يوؤدي  فقد  الأطول،  املدى  على  اأما 

اإىل تن�سيط وترية  الثابت  املال  ا�سترياد �سلع راأ�س 

يتعلق  ما  يف  عديدة  اليقني  عدم  وحالت  النمو. 

تغلب على الصناعة 
في البلدان األعضاء
 في اإلسكوا صفة 
التسرب والضعف في 
املبادالت التجارية
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النمو  يتحقق  ول  العاملي.  القت�سادي  بالإنتاج 

خالل  من  عمل  فر�س  يولد  الذي  النطاق  الوا�سع 

اإيجاد �سيغة �سحرية للدخول اإىل الأ�سواق العاملية، 

وتلبية  اإليها  املنطقة  مداخيل  اإعادة  خالل  من  بل 

طلب اأ�سواقها، مما �سيحمي القت�سادات الإقليمية 

والأزمات  العاملية  ال�سوق  تقلبات  من  جزئيًا 

املتكررة.





الفصل اخلامس

السياسة االجتماعية
والضمان االجتماعي والدولة
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األف-  مقدمة

الذي  الجتماعية  للرعاية  اجلديد  املفهوم  ن�ساأ 

ُعرف مبفهوم دولة الرعاية غداة الأزمات ال�سيا�سية 

مطلع  يف  بالعامل  اأملت  التي  والقت�سادية  واملالية 

اأوروبا  بلدان  ان�سغلت  ويوم  الع�رسين،  القرن 

بالنهو�س من اأنقا�س حربني عامليتني وتبعات اأزمة 

وواجهت   ،1929 عام  يف  العامل  هزت  اقت�سادية 

امل�سري  هذا  اإزاء  والبوؤ�س.   الفقر  �سبح  �سعوبها 

امل�سرتك، اندفعت ال�سعوب مطالبة بُنظم للت�سامن 

م�ساعدات  على  تقت�رس  ل  و�ساملة،  عامة  تكون 

خريية تقليدية تقدم للفقراء.

ويف اأواخر القرن الع�رسين، كان انهيار املع�سكر 

ال�سرتاكي، والنتقال اإىل اقت�ساد ال�سوق، اعتبارًا 

من عام 1989، مبثابة حتول جذري.  فمع ارتفاع 

معدلت النمو ظهر مفهوم عدم التدخل وامل�سوؤولية 

القت�سادي  التكامل  ظل  ويف  جمددًا،  الفردية 

العام  القطاع  ميزانيات  اأنهكت  واملناف�سة،  العاملي 

بني  تت�سع  الفجوة  واأخذت  التجارية،  وال�رسكات 

 .
)22(

الأغنياء والفقراء

ومرة اأخرى اأتت الأزمة املالية والقت�سادية التي 

 �رسبت العامل موؤخرًا، لتزعزع الثقة يف الأ�سواق التي 

تدخل  اإىل  التطلعات  وتعزز  ل�سوابط،  تخ�سع  ل 

اأن قدرة الدول  الدولة لفر�س هذه ال�سوابط. غري 

حتقيق  يف  منها  املرجو  بالدور  ال�سطالع  على 

تزال  ل  الدعم  وتقدمي  ال�ستقرار  وتثبيت  التوازن 

مو�سع �سك.

وهذا الف�سل يت�سمن عر�سا عن دور الدولة يف 

اليوم،  وحتى  املا�سية  احلقبة  عرب  العربية  املنطقة 

وا�سعو  ي�سعى  التي  الأ�سئلة  من  عددا  ويتناول 

�سياق  يف  عليها  الإجابة  اإىل  املنطقة  يف  ال�سيا�سات 

املناق�سات حول العقد الجتماعي اجلديد والتنمية 

الجتماعية.

باء-  التنمية يف املنطقة العربية

م�سريتها  يف  تقدمًا  العربية  املنطقة  اأحرزت 

حققت  اإذ  وال�سبعينات،  ال�ستينات  يف  الإمنائية 

  .
)23(

اآ�سيا  منور �رسق 
َ
اأداء اأداء اقت�ساديًا �ساهى 

البلدان  معظم  عملت  تلك،  الزدهار  فرتة  وخالل 

على تو�سيع اآليات ال�سمان الجتماعي، وذلك رمبا 

اإىل  انطالقًا من توجهات ال�سرتاكية، ولكن �سعيا 

وبداأت    .
)24(

الوطنية الهوية  وتكوين  الأمة  بناء 

البلدان  يف  احلكومية  التقاعدية  املعا�سات  برامج 

جمل�س  بلدان  ويف  اخلم�سينات،  يف  ال�سرتاكية 

و�سعت    .
)25(

ال�سبعينات يف  اخلليجي  التعاون 

املعنية  الآليات احلكومية  اإىل حت�سني  البلدان  هذه 

البنى  وتوفري  ال�سحية  الرعاية  خدمات  بتقدمي 

بالتعليم  النهو�س  واإىل  لها،  الالزمة  الأ�سا�سية 

واإعداد  م�ستقلة  اإدارات  اإن�ساء  يف  لأهميته  العام 

.  وقدمت معظم البلدان 
)26(

القوى العاملة املاهرة

طريق  عن  مبا�رسة  غري  اجتماعية  حتويالت 

الغذاء  مثل  الأ�سا�سية،  اخلدمات  اأو  ال�سلع  دعم 

والكهرباء والوقود والبنزين والنقل العام.

الب�رسية  التنمية  طريق  على  املنطقة  وم�سرية 

بداأت يف ظروف مثقلة بتبعات احلرب العاملية الثانية 

واملناطق  الريفية  املناطق  بني  ال�سا�سعة  والفوارق 

حت�رسًا  املنطقة  �سهدت  وقد    .
)27(

احل�رسية

وتلقت  القت�سادية،  الُبنى  يف  حتوًل  اأحدث  �رسيعًا 

اأعداد كبرية  حتويالت مالية �سخية ا�ستفادت منها 

السياسة االجتماعية والضمان االجتماعي 
والدولة
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الفقر  معدلت  خف�س  يف  واأ�سهمت  ال�سكان،  من 

ووفيات الأطفال، وحت�سني متو�سط العمر املتوقع 

اإىل   1960 من  الفرتة  خالل  �سنوات  ع�رس  مبعدل 

. وانخف�س معدل الفقر يف البلدان العربية 
)28(

1985

.
)29(

ليبلغ اأدنى املعدلت بني �سائر املناطق النامية

يعد  مل  النفط،  عائدات  لرتفاع  ونتيجة   

الأ�سواق  فتح  يف  الإ�رساع  اإىل  ملحة  حاجة  من 

والتناف�س جلذب روؤو�س الأموال.  وارتفع متو�سط 

الإنفاق احلكومي اإىل 42 يف املائة تقريبًا من الناجت 

، على اأثر اعتماد 
)3

0
(

املحلي الإجمايل يف ال�سبعينات

العام؛  الإنفاق  على  تعتمد  اإمنائية  ا�سرتاتيجيات 

والإعانات؛  وال�سحة  التعليم  على  الإنفاق  وزيادة 

الدولة.  متلكها  التي  املوؤ�س�سات  على  والرتكيز 

و�رسعان ما كرُثت فر�س العمل يف القطاع العام مع 

تو�سع دور الدولة.

منت�سف  يف  النفط  اأ�سعار  هبوط  اأن  غري   

ال�سبعينات قو�س هذا النموذج الإمنائي. فقد اأدى 

نتيجة تراجع النمو واأ�سواق راأ�س املال يف املنطقة 

وتفاقم  الكلي،  القت�ساد  بتوازن  الإخالل  اإىل 

احلكومات  قدرة  واإ�سعاف  العام،  الدين  اأعباء 

الأ�سا�سية الجتماعية ويف  البنى  ال�ستثمار يف  على 

ال�سناعة.  ومل تكن اأ�سواق العمل يف املنطقة مبناأى 

وارتفاع  القت�سادي  النمو  معدل  تراجع  اآثار  عن 

الهجرة  موجات  وبدء  ال�سكاين،  النمو  معدل 

العاملة  القوى  عن  ال�ستعا�سة  بفعل  املعاك�سة 

بقوى  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  يف  العربية 

.
)31(

عاملة وافدة من مناطق اأخرى بعد حرب اخلليج

يف  املحاِفظة  احلكومات  بداأت  وبينما   

بريطانيا العظمى والوليات املتحدة الأمريكية تدعو 

دور  تقلي�س  يف  وترى  الدولة،  لدور  جديدة  لروؤية 

والبطالة  القت�سادية  لالأزمات  حال  العام  القطاع 

العربية تعمل  البلدان  امليزانيات، كانت  والعجز يف 

بنهج خمتلف.

اأخذ  الذي  هو  البلدان  تلك  يف  العام  فالقطاع 

الأزمات،  ظروف  يف  التعوي�س  مهمة  عاتقه  على 

اأعداد  ا�ستيعاب  خالل  من  العمل  فر�س  وتاأمني 

فر�س  ن�سبة  وبلغت  العاملة.  القوى  من  فائ�سة 

العمل التي يوؤمنها القطاع العام من جمموع فر�س 

بالن�سبة  يدفعها  التي  الأجور  قيمة  وكذلك  العمل 

الناجت املحلي الإجمايل م�ستويات تفوق  املئوية من 

التعاون والتنمية يف  امل�ستوى الذي ت�سجله منظمة 

التوظيف  معدل  وازداد   .
)32(

القت�سادي امليدان 

والكويت  وُعمان  البحرين  يف  العام  القطاع  يف 

الت�سعينات،  يف  ال�سعودية  العربية  واململكة  وم�رس 

فر�س  تاأمني  يف  القطاع  هذا  م�ساهمة  وتراوحت 

العربية  اململكة  يف  تقريبا  املائة  يف   4 بني  العمل 

. ويف هذه 
)33(

ال�سعودية ونحو 40 يف املائة يف م�رس

برامج  على  املرتتبة  املالية  الأعباء  ازدادت  الأثناء، 

احلماية الجتماعية حتى بلغت ن�سبتها 5.7 يف املائة 

من الناجت املحلي الإجمايل يف لبنان، و11.2 يف املائة 

يف اليمن، و12.9 يف املائة يف م�رس، و17.9 يف املائة 

.
)34(

يف الأردن

ا�ستمرار  يف  اأ�سهمت  قد  اجلهود  هذه  ولعل 

الركود  من  بالرغم  الجتماعية  املوؤ�رسات  حت�سن 

النفط، وبالرغم  اأ�سعار  القت�سادي يف فرتة هبوط 

من تعر�س اأ�سواق العمل ل�سدمات كبرية.  ومعدل 

التفاوت يف الدخل، الذي كان مرتفعًا يف عام 1970، 

تراجع كثريا حتى بلغ معامل جيني 0.357 يف عام 

. وحت�سنت اخلدمات العامة، فاأحرز عدد 
)35(

2000

من بلدان املنطقة تقدمًا يف تعميم التعليم البتدائي 

�سمحت  التي  الأ�سا�سية  البنى  وتطوير  للجميع، 

وانخف�ست  النائية.  املناطق  اإىل  التعليم  بو�سول 

ن�سبة الأمية بني الإناث من 79 يف املائة يف ال�سبعينات 

. واأدرجت برامج 
)36(

23 يف املائة يف عام 2000 اإىل 

�سيا�سات  يف  الأولويات  �سمن  املهني  التدريب 

2000، بلغت  اأ�سواق العمل.  وبحلول عام  تطوير 

ن�سبة التح�سني �سد احل�سبة 90 يف املائة تقريبًا يف 

.
)37(

غربي اآ�سيا

استمرار حتسن 
املؤشرات االجتماعية 
بالرغم من الركود 
االقتصادي في فترة 
هبوط أسعار النفط
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اأعداد  املنطقة  يف  العاملة  القوى  اإىل  وتن�سم 

يف  اأو  العام  القطاع  يف  ا�ستيعابها  يتعذر  متزايدة 

منو  معدل  ارتفع  فقد  الأخرى.   العمل  قطاعات 

و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف  العاملة  القوى 

اإىل   1960 من  الفرتة  يف  املائة  يف   2.4 من  اأفريقيا 

بذلك  ففاق   2002 عام  يف  املائة  يف   3.2 اإىل   1980

كاهل  واأثقل   ،
)38(

الأخرى املناطق  يف  النمو  معدل 

باأعباء  الجتماعي  ال�سمان  ونظم  املجتمعات 

فرقًا  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  ت�سهد  كما  اإ�سافية. 

�سا�سعًا يف فر�س العمل بني الرجل واملراأة، ففي عام 

ح�سلن  اللواتي  الن�ساء  ن�سبة  تتجاوز  مل   ،2009

على فر�س عمل 20 يف املائة من الن�ساء مقابل 67.7 

جدًا  منخف�سة  ن�سبة  وهي  الرجال،  من  املائة  يف 

.
)39(

مقارنة باملناطق النامية الأخرى

موؤخرًا  انتع�ست  القت�سادية  احلالة  اأن  غري 

النمو  وو�سول  والغاز  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  مع 

اإىل اأعلى معدلت منذ ال�سبعينات.  وانخف�س معدل 

البطالة يف ال�رسق الأو�سط اإىل 8.1 يف املائة يف عام 

معدل  وتراجع  العمل  فر�س  توفر  واأدى   ،2008

الولدات اإىل خف�س معدلت الإعالة. وهذه الظروف 

اأتاحت فر�سة لإحراز تقدم حقيقي باجتاه التنمية 

.
)4

0
(

يف املنطقة

ويف  العام  القطاع  يف  ال�ستثمارات  زيادة  ومع 

القطاع اخلا�س، اأ�سبح القطاع اخلا�س �سيئًا ف�سيئًا 

امل�سدر الرئي�سي لفر�س العمل اجلديدة.  فمعدلت 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�رس، ومنها ال�ستثمار داخل 

القت�سادية  الظروف  حت�سن  مع  ارتفعت  املنطقة 

واإنفاذ الإ�سالحات اجلمركية. وبقي القطاع العام 

ولكن  البلدان،  من  عدد  يف  العمل  لفر�س  م�سدرًا 

القطاع  اأجور  ن�سبة  وبداأت   ،
)41(

متدنية مبعدلت 

العام من الناجت املحلي الإجمايل ترتاجع.  ويف عام 

2005، تراوحت هذه الن�سبة بني 3 يف املائة تقريبًا يف 

الإمارات العربية املتحدة و5 يف املائة يف قطر، و5.5 

يف املائة يف الأردن، و7 يف املائة يف لبنان، و7.5 يف املائة

يف �سلطنة ُعمان، و8 يف املائة يف م�رس، و9.5 يف املائة 

العربية  اجلمهورية  يف  املائة  يف  و11  الكويت،  يف 

ال�سورية، و12 يف املائة يف البحرين و13 يف املائة يف 

.
)42(

اململكة العربية ال�سعودية

العمل،  فر�س  تاأمني  يف  النجاح  من  وبالرغم 

بقيت الأ�سخا�س،  من  الآلف  اأو�ساع  وحت�سني 

�سواغل عدة تطغى على املناق�سات ب�ساأن ال�سيا�سات 

نظم ا�ستدامة  )اأ(  منها:  املنطقة،  يف  الجتماعية 

ال�سمان الجتماعي؛ )ب( تو�سيع نطاق اخلدمات 

ال�سكان  من  الكبرية  الأعداد  ت�سمل  بحيث 

ال�رسائح  اإىل  امل�ساعدات  توجيه  )ج(  املحرومني؛ 

الأكرث فقرًا وحرمانًا من ال�سكان. 

فالنظم ال�سحية تفتقر اإىل التكامل، وحتتاج اإىل 

بناء القدرات املوؤ�س�سية، وتعاين من الت�سخم وعدم 

لذلك،  ونتيجة  �ساملة.   تغطية  تقدمي  على  القدرة 

تتحمل احلكومات ن�سف تكاليف الرعاية ال�سحية 

تقريبًا بينما تتحمل الأ�رس الن�سف املتبقي، يف ظل 

  .
)43(

املنطقة يف  التاأمني  نظم  ت�سوب  التي  النواق�س 

الشكل 39.

املصدر: تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010، األمم املتحدة، نيويورك، 2010.
مالحظة: تشمل منطقة غربي آسيا في هذا الشكل تركيا وتستثنى منها السودان ومصر.

املقصود هو عدد التالميذ في سن التعليم االبتدائي امللتحقني مبدرسة ابتدائية أو ثانوية، بالنسبة املئوية من مجموع   )*(
السكان في هذه الفئة العمرية.

النظم الصحية تفتقر 
إلى التكامل، وحتتاج إلى 
بناء القدرات املؤسسية، 

وتعاني من التضخم 
وعدم القدرة على تقدمي 

تغطية شاملة

 
)  (

املعدل ال�ضايف لاللتحاق بالتعليم البتدائي

يف غربي اآ�ضيا، 2006-1990 

)بالن�سبة املئوية(

*



102

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009 الفصل اخلامس

برامج  عن  عبارة  فهي  التقاعد  معا�سات  نظم  واأما 

وامل�ستحقات،  ال�رسوط  حيث  من  تختلف  متفرقة 

العامة،  الديون  من  �سخمة  مببالغ  مثقل  معظمها 

القت�ساد  ا�ستقرار  بزعزعة  تراكمها  يهدد  التي 

للعمل  الطالب  فتعد  التعليم  نظم  واأما   .
)44(

الكلي

يف  املطلوبة  باملهارات  متدهم  ول  العام،  القطاع  يف 

عمل  فر�س  اإيجاد  عليهم  فيتعذر  اخلا�س،  القطاع 

�سوق  احتياجات  مع  موؤهالتهم  تطابق  عدم  بفعل 

من  عددًا  ت�سم  الدرا�سية  وال�سفوف  العمل.  

التالميذ يفوق �سعتها احلقيقية، وما ي�سلون اإليه من 

حت�سيل علمي يبقى اأحيانًا دون امل�ستوى املن�سود.  

ومع اأن قيمة الإنفاق احلكومي على التعليم ت�سكل 

ن�سبة مرتفعة جدًا من الناجت املحلي الإجمايل ح�سب 

هذه  يف  الأمية  معدلت  تزال  ل  الدولية،  املعايري 

 .
)45(

املنطقة مرتفعة، مبعظم املناطق النامية الأخرى

وعندما ا�سُتنفدت قدرة القطاع العام كمالذ اأخري 

، ن�ساأ قطاع غري نظامي 
)46(

للباحثني عن فر�س عمل

�رسعان ما تو�سع واأمن فر�سًا لالأعداد املتزايدة من 

ن�سبة  جتاوزت   ،2000 عام  ففي  العاملة.   القوى 

من  املائة  يف   40 النظامي  غري  القطاع  يف  العاملني 

، وفيه ن�سبة 
)47(

جمموع القوى العاملة غري الزراعية

اخلا�س،  القطاع  يف  امل�ستحدثة  الفر�س  من  كبرية 

ول �سيما يف قطاع اخلدمات والبناء ال�سديد التاأثر 

القطاع  يف  العاملون  ي�ستفيد  ول   .
)48(

بالتقلبات

لأن  الجتماعي،  ال�سمان  برامج  من  النظامي  غري 

تقت�رس  التقاعد  ومعا�سات  التاأمني  برامج  معظم 

العام واخلا�س، ول  النظامي  القطاع  على موظفي 

 .
)49(

النظامية غري  القطاعات  يف  العاملني  ت�سمل 

املائة  يف   10 التقاعدية  املعا�سات  برامج  وتغطي 

فقط  املائة  يف  و30  املنطقة،  يف  امل�سنني  من  تقريبًا 

.  والبحرين هو البلد الوحيد الذي 
)5

0
(

من العاملني

يقدم تعوي�سات التاأمني �سد البطالة. 

املواد  امل�ساعدة الجتماعية، مثل دعم  وبرامج 

الإ�سكان  وبرامج  النقدية  والتحويالت  الغذائية 

يف  الكفاءة  اإىل  تفتقر  الجتماعية،  وال�سناديق 

واإدارتها  امل�ساعدات  وتوزيع  امل�ستفيدين  حتديد 

�سكان  اإىل  خدماتها  ت�سل  ما  ونادرًا  وتن�سيقها. 

املالية  التحويالت  على  يعولون  الذين  الريف 

والدعم  اخلارج،  يف  العاملني  الأ�رس  اأفراد  من 

 .
)51(

احلكومية غري  املنظمات  وخدمات  العائلي، 

والطاقة  الغذائية  املواد  اأ�سعار  ارتفاع  وزاد 

الرعاية  تكاليف  من  و2008   2007 عامي  يف 

وتراوحت  احلكومات.   توؤمنها  التي  الجتماعية 

2007 بني اأقل من  قيمة الإعانات الغذائية يف عام 

لبنان  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة  يف   0.5

 2 اأو  و1  ال�سعودية،  العربية  واململكة  والكويت 

ال�سورية  العربية  واجلمهورية  الأردن  يف  املائة  يف 

وم�رس واليمن.  وترتاوح ح�سة هذه الإعانات من 

الإنفاق احلكومي بني اأقل من 1 يف املائة يف الكويت 

ولبنان واململكة العربية ال�سعودية، و1.5 يف املائة 

املائة يف  املائة يف م�رس، و4.5 يف  اليمن، و4 يف  يف 

العربية  اجلمهورية  يف  املائة  يف   5 ونحو  الأردن 

يف  املقدمة  املعونات  قيمة  وترتاوح   .
)52(

ال�سورية

الناجت  من  املائة  يف  و15   3 بني  والطاقة  الغذاء 

ن�ضبة العاملني الذين يعي�ضون باأقل من 1.25 الشكل 40.

دولر يف اليوم عام 1998 والفرتة

 2008-2009 )بالن�سبة املئوية(

املصدر: تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية 2010، األمم املتحدة، نيويورك، 2010.
مالحظة: تشمل منطقة غربي آسيا في هذا الشكل تركيا وتستثنى منها السودان ومصر.

ملزيد من التفاصيل، االطالع على  إلى السيناريو الثاني الصادر عن منظمة العمل الدولية.  )*( تستند بيانات العام 2009 
.mdgs.un.org :املوقع اإللكتروني



103

الفصل اخلامس مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009

من  املائة  يف   10 ت�ستهلك  حيث  الإجمايل،  املحلي 

الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن ونحو 9 يف املائة يف 

.  غري اأن احليز املايل للعديد من البلدان 
)53(

م�رس

وطاأة  حتت  اأكرث  ي�سيق  وقد  اأعوام،  منذ  ي�سيق 

العاملية.  الأزمة القت�سادية 

من  املنطقة  يف  الفقر  معدلت  تزال  ل  حني  ويف 

املخاوف  تزداد  النامي،  العامل  يف  املعدلت  اأدنى 

من ارتفاع ن�سبة العاملني الذين يعي�سون باأقل من 

.
)54(

دولر واحد يف اليوم

ويفرت�س كثريون اأن اأداء هذه املنطقة يجب اأن 

فانخفا�س  ثروات.   من  تختزنه  ملا  اأف�سل،  يكون 

الو�سع  عن  وافية  �سورة  يعطي  ل  الفقر  معدلت 

ال�سكان  بني  �سا�سعة  فوارق  يخفي  اإذ  املنطقة،  يف 

عن  يعرب  ول  بينها،  وفيما  املنطقة  بلدان  داخل 

ال�سدمات  لآثار  التعر�س  ومدى  الفقراء  واقع 

القت�سادية وال�سيا�سية. 

املجتمعات  قدرة  من  يحد  ال�رسيع  والتح�رس 

الأمان  �سبكات  �سعف  عن  التعوي�س  على  الريفية 

العامة.  فاملنظمات غري احلكومية، التي هي م�سدر 

لي�ست  البلدان،  من  العديد  يف  العمل  لفر�س  هام 

يف  النق�س  ويقود  احلكومية.  الآليات  عن  بدياًل 

هذه اخلدمات اأو عدم كفاءتها اإىل خ�سخ�سة لهذه 

على  يتعذر  بحيث  الواقع،  الأمر  بحكم  اخلدمات 

التحويالت  وتبقى  كلفتها.  حتمل  الفقرية  الفئات 

الأمان  العاملني يف اخلارج مبثابة �سبكة  املالية من 

لهذه الفئات.

حول  ت�ساوؤلت  تطرح  الواقع،  هذا  واإزاء 

يف  الجتماعية  ال�سيا�سة  يف  النهج  هذا  فعالية 

القدرات  بناء  يف  وامل�ساهمة  ال�سكان  جميع  خدمة 

الب�رسية واملوؤ�س�سية الالزمة لتحقيق النمو املطرد 

وعدم  اليقني  عدم  من  جو  يف  امل�ستدامة  والتنمية 

ال�ستقرار.

جيم-  هل حان الوقت لإعادة النظر يف

     ال�ضيا�ضات العامة؟

يف  لكنها  الثغرات،  هذه  املنطقة  حكومات  تعي 

العقبات  ففي ظل  �ساقة.   اأمام مهمة  نف�سه  الوقت 

املالية، والقيود ال�سيا�سية، قد يتعذر على احلكومات 

القطاع  يف  التوظيف  من  املزيج  هذا  عن  التخلي 

العام، والدعم احلكومي، والعتماد على التحويالت 

نقا�س جدي حول  اأي  اليوم  يجِر حتى  املالية. ومل 

حول  اأو  الجتماعية  ال�سيا�سة  يف   الدولة  دور 

اخليارات املتاحة التي ميكن الأخذ بها.  ويبدو اأن 

منوذج دولة الرعاية يبقى يف نظر حكومات املنطقة 

اإزاء  ل  فعليًا  جتاوبًا  تبدي  ل  اإذ  الأف�سل،  اخليار 

ال�سيا�سات  ول  ال�سوق  على  املرتكزة  ال�سيا�سات 

القائمة على احلقوق.

ويف الأمن الب�رسي، ُتعنى ال�سيا�سة الجتماعية 

بتزويد  الفقر،  النا�س من  عدة.  فهي حترر  بنواٍح 

وم�ساعدتهم  العامة  باخلدمات  واملعوزين  الفقراء 

واملخاطر.   القت�سادية  ال�سدمات  مواجهة  على 

وهي تدعم حرية الأفراد يف التحرك والت�رسف، اإذ 

ت�ساعدهم على تطوير اإمكاناتهم الب�رسية، وت�سمن 

لهم فر�سًا متكافئة، وت�سهل م�ساركتهم يف احلياة 

من  النا�س  حترر  وهي  والجتماعية.   القت�سادية 

اخلوف اإذ توؤ�س�س ملجتمعات �ساملة للجميع، وحتد 

الجتماعية،  التوترات  من  وتخفف  التمييز،  من 

وتغذي ال�سعور بال�ستقرار.

تاأمني  يف  اليوم  حتى  احلكومات  جنحت  وقد 

من  وا�سعة  ل�رسائح  الجتماعي  الأمان  �سبكات 

امل�ساواة.   من  مقبوًل  م�ستوى  وحققت  ال�سكان، 

ظل  يف  التنمية  باجتاه  كبريًا  تقدمًا  واأحرزت 

التي  والنزاعات  العنف  واأعمال  ال�سطرابات 

واملنطقة  املجتمع.  وترهق  القت�ساد  ت�رس 

اأكرب جمموعات الالجئني يف  اإحدى  تاأوي  العربية 

 .
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العامل

انخفاض معدالت الفقر 
ال يعطي صورة وافية 

عن الوضع في املنطقة، 
إذ يخفي فوارق شاسعة 
بني السكان داخل بلدان 

املنطقة وفيما بينها
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وال�سوؤال الذي يطرح هنا هو حول كيفية امل�سي 

من الإجنازات املحققة لتحقيق اإجنازات ت�سمل جميع 

ال�سكان، والنطالق من امل�ساواة لتحقيق الإن�ساف.

ومن اأولويات ال�سيا�سة العامة حت�سني الآليات 

اإعادة  املالية   الكفاءة  حت�سني  ويتطلب  القائمة. 

وحت�سني  وامل�ستحقات،  امل�ساهمات  تخ�سي�س 

الأمثل  الإنفاذ والر�سد، وحتقيق ال�ستثمار  اآليات 

وحتديد   الإدارية،   التكاليف  وخف�س  املال،  لراأ�س 

.
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امل�ستفيدين

اإيجاد  اأي�سا  العامة  ال�سيا�سة  اأولويات  ومن 

الجتماعي،  ال�سمان  �سبكات  لتو�سيع   و�سائل 

بحيث ت�سمل الأعداد الكبرية من العاملني يف القطاع 

يف  مفيد  املعونات  تقدمي  اأن  ومع  النظامي.   غري 

بع�س الأحيان،  ُتعترب التحويالت النقدية املبا�رسة 

الختيار،  حرية  للفرد  تتيح  اإذ  اأف�سل،  و�سيلة 

اأو  الغذائية  املواد  اأو  الأدوية  بنف�سه �رساء  فيتوىل 

اخلدمات التي يحتاج اإليها، اأو يرغب فيها. ويرى 

البع�س يف املعونات جمرد عالج موؤقت للفقر، ولي�س 

و�سيلة لبناء الإمكانات والقدرات الب�رسية الالزمة 

لتحقيق التنمية القت�سادية والجتماعية.

لنظم  اأن  كثريون  يرى  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

هامًا،  اقت�ساديًا  دورًا  الجتماعي  ال�سمان 

يف  تلقائية  �سبه  بطريقة  ت�سهم  اأدوات  باعتبارها 

تثبيت ال�ستقرار اأثناء الأزمات القت�سادية. فهذه 

الجتماعية  ال�سائقة  تخفيف  يف  ت�سهم  اإذ  النظم، 

من  املجتمع  حت�سني  يف  ت�ساعد  ال�ستهالك،  ودعم 

وهذا  ال�سوق،  و�سدمات  القت�سادية  التقلبات 

النوع من احلماية ل يتيحه القت�ساد غري النظامي.  

تعزيز  على  احلكومات  تعمل  اأن  وميكن 

اأن  ومع  املنطقة.   ويف  البلدان  داخل  ال�رساكات  

يف  الدولة  عاتق  على  تقع  النا�س  حماية  م�سوؤولية 

املقام الأول، فقد تتميز بع�س اجلهات بقدرة متكنها 

حماية،  اإىل  حتتاج  التي  الفئات  اإىل  الو�سول  من 

والتعاون مع  تقدمي اخلدمات،  الكفاءة يف  وحتقيق 

احلكومات لتهيئة ظروف احلياة الالئقة.  

العمال  حماية  يعزز  الإقليمي  والتعاون 

كثريًا  قيمة  م�ساهمات  يقدمون  الذين  املهاجرين 

القت�سادية  التنمية  ح�سابات  من  ت�سقط  ما 

هاجروا  التي  البلدان  يف  اأكان  �سواء  والجتماعية 

ويعملون  اإليها  هاجروا  التي  البلدان  اأم  منها 

ال�سمان  برامج  ت�سملهم  قلما  فاملهاجرون  فيها. 

يف  يق�سونها  التي  العمل  و�سنوات  الجتماعي، 

اخلارج قلما حُت�سب �سمن م�ستحقات التقاعد.

مع  بالتعاون  حاليًا  عدة  حكومات  وتعمل 

احلكومية،  غري  واملنظمات  الأهلية  املبادرات 

وتت�سارك معها اخلربات يف و�سع ال�سيا�سات والأطر 

احلكومات  تعمل  اأن  وميكن  املنا�سبة.   التنظيمية 

القدرات  وبناء  املعلومات  نظم  تعزيز  على  اأي�سا 

وتقييمها،  العامة  ال�سيا�سة  نتائج  لر�سد  الالزمة 

وذلك لتحديد اأهداف الأن�سطة، وامل�ستفيدين منها،  

والإ�رساف على تنفيذها.  وتقت�رس م�ساركة القطاع 

م�ساهمته   على  الجتماعية  احلماية  يف   اخلا�س 

املحدودة يف برامج التاأمني الجتماعي.

امللكية  عن  الجتماعية  امل�سوؤولية  فمفهوم 

الثقافة  التاريخ ويف  اخلا�سة هو مفهوم متجذر يف 

�ساأن  بل  عامًا  �ساأنًا  يعترب  ل  اأنه  غري  العربية، 

واملزايا  واملفاهيم،  القيم  مناق�سة  ويف  خا�س.  

دور  اإطار  يف  وامل�سوؤوليات  واحلقوق  والنواق�س، 

عدد  على  اإجابة  واخلا�س  العام  القطاعني  من  كل 

اأو عام؟ هل  من الت�ساوؤلت، هل الفقر �ساأن خا�س 

يف  امل�ساواة  حتقيق  الجتماعية  ال�سيا�سة  هدف 

مفهوم  هو  ما  والفر�س؟  الإجنازات  يف  اأو  الدخل 

النا�س لالإعالة وال�ستقاللية؟ امل�ساواة والإن�ساف؟ 

احليز  �سيق  ظل  يف  الجتماعية  ال�سيا�سة  اأهداف 

املايل املتاح؟ خيارات التمويل املتاحة؟

املنطقة العربية تأوي 
إحدى أكبر مجموعات 
الالجئني في العالم
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تهيئة  هو  الإقليمي  التعاون  اأهداف  اأهم  ولعل 

القت�سادية  التنمية  لتحقيق  املوؤازرة  الظروف 

واحلماية الجتماعية يف اآن.  ولبلوغ هذا الهدف ل 

بد من احلد من ال�رساعات والتوترات ال�سيا�سية، 

حالت  توقعه  ملا  والوفاق،  التعاون  ثقافة  وتغذية 

العنف وال�رساع من خ�سائر اقت�سادية واجتماعية، 

وما ت�ستهلكه من موارد ميكن ا�ستثمارها يف التنمية 

الجتماعية.

املناخ،  تغرّي  مثل  العاملية،  التحديات  ولي�ست 

الأوبئة،  الأر�س،  وانت�سار  وارتفاع درجة حرارة 

على  اإ�سايف  دليل  �سوى  املالية،  الأزمات  وتكرار 

اجلماعية  امل�سوؤولية  ح�س  تر�سيخ  �رسورة 

تنطلق  اأن  العربية  باملنطقة  واجلدير  ومفهومها.  

الإمكانات  من  تختزنه  ما  فتجمع  احل�س،  هذا  من 

للم�سي ب�سعوبها يف م�سرية التنمية الجتماعية.





الفصل السادس

اخلالصة والتوصيات
املتصلة بالسياسات
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يف  اأداء جيدًا  موؤخرًا،  الإ�سكوا،  منطقة  �سجلت 

الأزمة  من  بالرغم  اأخرى،  مبناطق  مقارنة  النمو 

اأ�سهمت  التي  العنا�رس  اأهم  ومن  العاملية.  املالية 

الناجت  منو  يف  مرتفعة  معدلت  على  احلفاظ  يف 

واإيراداته،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  الإجمايل،  املحلي 

اأن  غري  واخلا�س.   العام  املحلي  وال�ستهالك 

النمو  معدلت  اأن  اأدركوا  ال�سيا�سات  وا�سعي 

زيادة  اإىل  الآن  حتى  توؤّد  مل  الرتفاع  هذا  املرتفعة 

وحتقيق  الفقر،  معدلت  وخف�س  العمل،  فر�س 

املزمنة  البطالة  معدلت  وخف�س  الب�رسية،  التنمية 

مطلع  منذ  ارتفاعها  الإ�سكوا  بلدان  �سهدت  التي 

تدفقات  تزال  ل  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  الت�سعينات. 

ال�ستثمار  وكذلك  املنطقة  اإىل  الأموال  روؤو�س 

للنمو  الرئي�سي  املحرك  هو  الذي  املبا�رس  الأجنبي 

ال�سيا�سية  وال�سطرابات  جدًا.  قليلة  القت�سادي 

من  كل  يف  ال�ستقرار  زعزعت  التي  والجتماعية 

العربية  واجلماهريية  واجلزائر  وتون�س  البحرين 

املالية  الأزمة  اآثار  وكذلك  واليمن،  وم�رس  الليبية 

العاملية، فر�ست عوائق اإ�سافية اأمام جذب روؤو�س 

الأموال اإىل هذه البلدان وحت�سني اأدائها على �سعيد 

ال�ستثمار  ول  املال  راأ�س  تراكم  ياأِت  ومل  النمو.  

الأجنبي املبا�رس ول ال�ستثمار باحلافظات بفوائد 

تذكر على النمو.  ويحول عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي 

امل�سجعة  الأجواء  تهيئة  دون  الإ�سكوا  منطقة  يف 

ل�ستثمار اأو لرتاكم راأ�س املال اأو لتح�سني ظروف 

وانت�سار  الإدارة  �سعف  ظل  ويف  العمل.   اأ�سواق 

الف�ساد والعقبات البريوقراطية الأخرى اأمام تدفق 

جذب  على  املنطقة  قدرة  �سعفت  الأموال،  روؤو�س 

جميع اأنواع التدفقات املالية.  ويبقى �سعف التنويع 

الإ�سكوا  القت�سادي يف منطقة  املجال  والتكامل يف 

ال�ستثمار  م�ستويات  لنخفا�س  رئي�سيًا  �سببًا 

الأجنبي املبا�رس. وتكاد تدفقات راأ�س املال الواردة 

يف  العاملني  حتويالت  على  تقت�رس  املنطقة  اإىل 

اخلارج، التي تتوقف على حالة القت�ساد الكلي يف 

اأ�سعار  يف  بالتقلبات  بالتايل  وتتاأثر  امل�سيف،  البلد 

واقت�سادية  مالية  وبعوامل  للنفط  العاملية  ال�سوق 

والأزمات  القت�سادية  التقلبات  مثل  اأخرى  عامة 

املالية والنقدية.

الأخرى،  النا�سئة  القت�سادات  غرار  وعلى 

بالأزمة  الإ�سكوا  منطقة  يف  القت�سادات  تاأثرت 

املالية العاملية، ولو بدرجات متفاوتة. فالقت�سادات 

الأكرث تنوعًا بقيت متما�سكة وجنحت حتى الآن يف 

تفادي الركود، يف حني واجهت القت�سادات الأقل 

الأكرث  القت�سادات  ففي  ع�سرية.   اأو�ساعًا  تنوعًا 

تنوعًا، �ساعدت قلة اندماج القطاع املايل يف اأ�سواق 

مالية  اأزمة  البلدان  جتنيب  يف  الدولية  املال  راأ�س 

حادة.  ونتيجة لعدم تعامل النظم امل�رسفية يف هذه 

الإيجابية  الآثار  وت�رسب  بامل�ستقات  القت�سادات 

التعاون  جمل�س  بلدان  يف  العام  الإنفاق  لزيادة 

اخلليجي، متكنت بلدان الإ�سكوا حتى الآن من جتنب 

�سعيد  على  اأو  الدين  �سعيد  على  اأزمة  يف  الوقوع 

القت�سادات  يف  الأزمة  واأدت  املدفوعات.   ميزان 

بلدان  عن  املال  راأ�س  تدفقات  انح�سار  اإىل  املتقدمة 

الإ�سكوا، ول �سيما تناق�س ال�سادرات وال�ستثمار 

الأجنبي املبا�رس وال�ستثمار باحلافظات وحتويالت 

العاملني.  والقت�سادات الأكرث تنوعًا عر�سة للتاأثر 

بالتباطوؤ القت�سادي يف الحتاد الأوروبي الذي هو 

وم�سدر  البلدان  لهذه  الرئي�سي  التجاري  ال�رسيك 

بلدان  يف  بالتباطوؤ  وكذلك  اإليها،  املالية  للتحويالت 

جمل�س التعاون اخلليجي التي هي م�سدر لتحويالت 

ويف  املبا�رسة.  الأجنبية  وال�ستثمارات  اخلارج  يف 

الأكرث  القت�سادات  يف  البطيء  النتعا�س  �سوء 

تقدمًا، ون�سوب عدد من النزاعات يف اأنحاء خمتلفة 

تطبيق  على  احلكومات  قدرة  وعدم  املنطقة،  من 

�سيا�سات معاك�سة للتقلبات القت�سادية، ُيتوقع اأن 

تثبت معدلت النمو يف بلدان الإ�سكوا عند ن�سبة 4.7 

2011.  وعلى وا�سعي ال�سيا�سات  يف املائة يف عام 

اخلالصة والتوصيات املتصلة بالسياسات
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يف هذه البلدان الرتكيز على اإجراء اإ�سالحات على 

للقطاع  الإنتاجية  القدرة  حت�سن  العر�س  �سعيد 

التناف�سية.  ونتيجة  ال�سناعي، والعمالة، والقدرة 

والإنتاج،  والإيرادات  اخلام  النفط  اأ�سعار  لتح�سن 

ُيتوقع اأن ت�سهد القت�سادات الأقل تنوعًا حت�سنًا يف 

امليزان املايل وامليزان اخلارجي يف عام 2011 تكون 

القت�سادات  على  اإيجابية  مبا�رسة  غري  اآثار  له 

القطاع  تطوير  يت�سدر  اأن  وينبغي  تنوعًا.   الأكرث 

اخلطط  اأولويات  القت�سادي  والتنوع  املايل 

وال�سيا�سات القت�سادية يف بلدان الإ�سكوا. 

الأزمة  من  يتعافى  العاملي  القت�ساد  بداأ  لقد 

تزال  ل  اإذ  متثاقلة،  بحركة  ولكن  به،  اأملت  التي 

تخيم  الركود  حالة  اإىل  ثانية  العودة  يف  املخاوف 

عليه، و�سيزداد اعتماد البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا 

على احلوافز املالية يف الأجل الق�سري، يف ظل عدم 

فعالية ال�سيا�سة النقدية، وذلك نتيجة لعتماد نظام 

الت�سخم،  الثابت، وارتفاع معدلت  �سعر ال�رسف 

ونق�س الحتياطي املرتاكم بالعمالت الأجنبية.  اأما 

ال�رسف  �سعر  نظام  تعتمد  التي  الإ�سكوا  بلدان  يف 

يف  اإ�سافية  نقدية  حوافز  اأي  ت�ستهلك  فقد  املرن، 

امل�ساهمة  عن  بذلك  فتعجز  امليزانيات،  ت�سحيح 

املايل  الدعم  تقدمي  ويبقى  املحلي.   الطلب  دعم  يف 

يف  وخ�سو�سًا  الإ�سكوا،  بلدان  معظم  يف  �رسوريًا 

تتمتع  التي  تنوعًا  الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان 

القطاعني  يف  �سعوبات  وتواجه  وا�سع  مايل  بحيز 

املايل والعقاري يف اأعقاب الأزمة املالية.  واأي ت�رسع 

التقدم  �سيبدد  احلكومي  املايل  الدعم  �سحب  يف 

املحرز حتى الآن.  وحال انتهاء الأزمة ينبغي و�سع 

ا�سرتاتيجيات اإنقاذية على �سعيد القت�ساد الكلي، 

وارتفاع  امليزانيات،  وت�سحيح  الت�سخم،  ملعاجلة 

معدلت البطالة.  

املالية  الأزمة  بعد  النتعا�س  ه�سا�سة  ظل  ويف 

يف  ال�سيا�سات  �سانعو  يعي  اأن  من  بد  ل  الأخرية، 

بلدان الإ�سكوا اأن الت�رسع يف وقف احلوافز املالية 

يقو�س  قد  امليزانيات  يف  خلل  اإحداث  عدم  بهدف 

الب�رسية،  التنمية  موؤ�رسات  على  ويوؤثر  النتعا�س 

بني  وامل�ساواة  والعمل،  والتعليم،  ال�سحة،  وهي 

ال�سطرابات  تاأجيج  ذلك  �ساأن  ومن  اجلن�سني. 

املنطقة.   يف  عديدة  بلدان  ت�سهدها  التي  الجتماعية 

للتخفيف  الهتمام  من  املزيد  اإيالء  اأي�سًا  وينبغي 

يف  الجتماعية  اخلدمات  وحت�سني  الفقر  حدة  من 

يعاجلوا  مل  ال�سيا�سات  فوا�سعو  الإ�سكوا.   بلدان 

لنخفا�س  امل�سببة  الجتماعية  امل�ساكل  الآن  حتى 

م�ستويات التنمية الب�رسية.  ولذلك، عليهم تن�سيق 

ال�سيا�سات الجتماعية و�سيا�سات القت�ساد الكلي، 

ل  التي  والفقر  البطالة  معدلت  خف�س  اإىل  �سعيًا 

تزال مرتفعة جدا يف اأجزاء عدة من املنطقة.

جميع  يف  النتعا�س  ا�ستمر   ،2010 عام  ويف 

نقدية  �سيا�سات  تطبيق  اأثر  على  الإ�سكوا  بلدان 

ومالية تو�سعية. غري اأن هذا امل�سار قد يتبدل يف عام 

قدرة  وعدم  اأخرى،  م�ساكل  لظهور  نتيجة   2011

وبالتايل  تو�سعية،  �سيا�سات  تنفيذ  على  احلكومات 

ال�رسوري  من  لذلك  والنقدي.  املايل  الدعم  تراجع 

ال�سعيَدين  على  اإنقاذية  ا�سرتاتيجيات  اعتماد 

الأ�سعار  تثبيت  بهدف  الكلي،  والقت�سادي  املايل 

وال�ستقرار املايل و�سمان �سالمة النظام امل�رسيف.  

تنفيذها  من  بد  ل  التي  العاجلة  الإجراءات  ومن 

�سيا�سات  واعتماد  والعام؛  اخلا�س  الطلب  تعزيز 

الإنتاجية  القدرة  بناء  بهدف  العر�س  �سعيد  على 

ودعم النمو، وتعزيز دور القطاع اخلا�س يف النمو 

ال�سيا�سي  ال�ستقرار  انعدام  ظل  ويف  والتنمية.  

اأنحاء عديدة من املنطقة، قد  النزاعات يف  وانت�سار 

النمو  لتحقيق  القطاع اخلا�س  العتماد على  يكون 

والتنمية هدفًا بعيد املنال.  

م�ستويات  تثبيت  ينبغي  الق�سري،  الأجل  ويف 

الإنفاق احلكومي يف البلدان التي تنعم مبجال مايل 

ال�رسف؛  �سعر  نظام  يف  املرونة  وتعتمد  وا�سع 

اإرباك  دون  ومن  تدريجيًا  احلوافز  وخف�س 

لقد بدأ االقتصاد 
العاملي يتعافى من 
األزمة التي أملت به
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على  ال�رسكات  ميزانيات  وت�سحيح  القت�ساد؛ 

الأ�سواق  وتطوير  الأ�سول؛  اأ�سعار  تراجع  اأثر 

بلدان  يف  التجارية  امل�سارف  معظم  املالية.  ومتلك 

عددا  اأن  اإل  املال،  راأ�س  من  كبرية  مبالغ  الإ�سكوا 

منها ي�سجل معدلت مرتفعة من القرو�س املتعرثة. 

وقد اأمكن احتواء تداعيات الأزمة املالية بفعل عدم 

الندماج يف اأ�سواق الأوراق املالية املتقدمة، وكذلك 

الأجنبي  النقد  من  �سخم  احتياطي  وجود  بفعل 

الأخرية،  النفطية  الطفرة  الأزمة وخالل فرتة  قبل 

واعتماد �سيا�سات نقدية ومالية فعالة. غري اأن �سيق 

احلقيقي،  ال�رسف  �سعر  وارتفاع  املايل،  احليز 

امليزانية،  ويف  اجلاري  احل�ساب  يف  العجز  وتفاقم 

وقلة الإيرادات اخلارجية، كلها عوامل تنذر ببطء 

النتعا�س.  ويف ظل حت�سن الأو�ساع، يجب اأن تركز 

ال�سيا�سات العامة على تنمية القطاع اخلا�س.  وما 

ويت�سع  اخلا�س،  وال�ستهالك  الطلب  يتح�سن  مل 

املزيد  فيتوقع  احلكومية،  احلوافز  لزيادة  املجال 

من البطالة والتعرث يف النمو.

القدرة  تعزيز  فينبغي  الطويل،  الأجل  يف  اأما 

البطالة  ومعاجلة  الإ�سكوا.  لبلدان  الإنتاجية 

تتطلب زيادة الإنفاق العام والنهو�س بدور القطاع 

على  الإ�سكوا  بلدان  تكامل  و�سعف  اخلا�س. 

تقدمًا  الأكرث  القت�سادات  ومع  الإقليمي  ال�سعيد 

مل  كما  مكا�سب  من  كثريًا  ت�ستفيد  لن  اأنها  يعني 

تتاأثر كثريًا باخل�سائر.  ومع انح�سار الأزمة املالية، 

يجب اأن تركز احلكومات يف �سيا�ساتها على حت�سني 

اإنتاجية القطاع العام اأي�سًا.  وينبغي تعزيز تكامل 

الأولويات،  اأهم  من  ذلك  باعتبار  املالية  الأ�سواق 

وتعزيز اأ�سواق ال�سندات للتخفيف من العتماد على 

بة الق�سرية 
َ
الأموال الواردة من اخلارج، وامل�سار

الأجل واحتواء خماطر تقّلب اأ�سعار ال�رسف. 

وتواجه بلدان الإ�سكوا يف عام 2011 خطر تفاقم 

و�سعف  وال�سيا�سية،  الجتماعية  ال�سطرابات 

ال�سادرات، وتزايد العجز يف احل�ساب اجلاري ويف 

والتحويالت  ال�سياحة  عائدات  وتراجع  امليزانية، 

تدفقات  وتوقف  البطالة،  معدلت  وارتفاع  املالية، 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�رس وال�ستثمار باحلافظات 

املالية ب�سورة مفاجئة اأو خروجها من هذه البلدان. 

والوليات  الأوروبي  الحتاد  يف  املحتمل  والتباطوؤ 

املتحدة الأمريكية وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي 

�سيوؤثر على البلدان ذات القت�سادات الأكرث تنوعًا، 

بينما يوؤثر التباطوؤ يف اآ�سيا والوليات املتحدة على 

وجميع  تنوعًا.   الأقل  القت�سادات  ذات  البلدان 

بلدان الإ�سكوا �ستكون يف عام 2011 عر�سة للتاأثر 

ت�سديد  على  قدرتها  ت�سعف  بحيث  النمو،  بتباطوؤ 

نتيجة  احلكومي  الدين  لتفاقم  وتتعر�س  الديون، 

الإيرادات  وانخفا�س  املالية  احلوافز  على  لالإنفاق 

من البلدان ذات القت�سادات الأقل تنوعًا.

وتطوير القطاع املايل ينبغي اأن يحظى بالأولوية 

امل�رسيف  القطاع  ويوؤدي  الإ�سالح.  برنامج  يف 

امل�سدر  لأنه  القت�سادي،  النمو  هامًا جدًا يف  دورًا 

الرئي�سي لتمويل القطاع اخلا�س.  واأ�سواق الأ�سهم 

وال�سندات �سبه غائبة يف بع�س الأحيان وال�رسكات 

اأن  ل ت�ستطيع تكوين راأ�س مالها حمليًا.  ويتوقع 

بفوائد  الإ�سكوا  منطقة  �سمن  املايل  التكامل  يعود 

كبرية على امل�ستثمرين، اإذ ي�سهل حركة الأموال عرب 

املال  لراأ�س  اأ�سواق  تن�ساأ  لذلك،  ونتيجة  احلدود.  

اأدنى  بكلفة  قرو�سًا  وتقدم  عالية،  ب�سيولة  تتمتع 

لل�رسكات التي ترغب يف تكوين راأ�س مالها حمليًا. 

التجارة  قطاعي  حترير  ي�سهم  اأن  ويتوقع 

املوارد  تداول  ت�سهيل  يف  الإ�سكوا  منطقة  يف  واملال 

تعزيز  خالل  من  املنطقة  يف  والقت�سادية  املالية 

تكامل اأ�سواق املال وال�سلع، وفتحها اأمام اجلهات 

ومتويل  الإنتاج،  حت�سني  بهدف  القت�سادية 

ي�سهم  اأن  ويتوقع  النمو.   وتعزيز  ال�ستثمار، 

حترير القت�ساد اأي�سًا يف جذب ال�ستثمار الأجنبي 

تنويع  يف  منها  ال�ستفادة  ميكن  بكميات  املبا�رس 

القت�ساد ورفع معدلت النمو. 

في ظل حتسن 
األوضاع، يجب أن تركز 

السياسات العامة على 
تنمية القطاع اخلاص



112

مسح للتطورات االقتصادية واالجتماعية
في منطقة اإلسكوا 2010-2009 الفصل السادس

والنهو�س باأ�سواق راأ�س املال املحلية، ل �سيما 

التخفيف  يف  اأي�سا  ي�سهم  املالية،  الأوراق  اأ�سواق 

جتنيب  ويف  العاملية،  املالية  الأزمة  تداعيات  من 

ال�رسكات اخلا�سة امل�ساكل الناجتة من عدم تطابق 

العمالت عند القرتا�س بالعمالت الأجنبية. وتعزيز 

ال�رسكات  لهذه  ي�سمح  املحلية  املال  راأ�س  اأ�سواق 

من  ويحد  حملية،  م�سادر  من  مالها  راأ�س  بتكوين 

تعر�سها لل�سدمات املالية اخلارجية، ويخفف كذلك 

من تاأثري عدم تطابق العمالت )خماطر تقلب اأ�سعار 

هروب  تداعيات  ومن  اأر�سدتها  على  ال�رسف( 

روؤو�س الأموال املفاجئ نتيجة لالأزمات احلالية اأو 

اأية �سدمات مالية اأخرى. 

ومن اأهم عنا�رس التكامل املايل والتجاري زيادة 

باإزالة  احلدود،  عرب  التجارية  واملبادلت  القرو�س 

النحو  على  املال،  وراأ�س  التجارة  اأمام  احلواجز 

الإقليمية،  التجارية  التفاقات  يف  عليه  املن�سو�س 

التعاون  جمل�س  بلدان  بني  ال�سارية  والتفاقات 

العربية  احلرة  التجارة  منطقة  واتفاق  اخلليجي، 

اإ�رساف  حتت  املنجزة  التفاقات  وكذلك  الكربى، 

التفاقات  ت�سكل  اأن  ُيفرت�س  وكان  الإ�سكوا. 

الإ�سكوا  بلدان  متكن  اأداة  الإقليمية  التجارية 

الأزمة  اأثر  على  الدخل  واملنخف�سة  املتو�سطة 

النمو  وحتفيز  التجارة  معدلت  رفع  من  املالية 

التفاقات  هذه  اأن  غري  البطالة.  معدلت  وخف�س 

الآن،  حتى  منها  املرجوة  الأهداف  حتقق   مل 

وما زالت م�ساهمتها يف النمو والتنمية دون امل�ستوى 

املرجو. ويف ظل عدم ا�ستقرار الظروف القت�سادية 

ل  قد  الأع�ساء،  البلدان  من  عدد  يف  والجتماعية 

توفر ال�سيا�سات املالية و�سيا�سات القت�ساد الكلي 

على  املايل  التكامل  يف  للتو�سع  املطلوب   
َ
ال�ستقرار

القت�سادي  ال�ستقرار  فعدم  الإقليمي.  ال�سعيد 

م�سرية  يف  امل�سي  دون  اليوم  حتى  حال  واملايل 

ا�ستمرار حترير  الإ�سكوا. ومع  التكامل يف منطقة 

تطبيق  �سيواجه  والعامل،  املنطقة  يف  القت�ساد 

ال�سابقة  الظروف  يف  ُو�سعت  التي  ال�سيا�سات، 

قدرتها  لعدم  العرثات  من  مزيدا  الكلي،  لالقت�ساد 

على تهيئة ال�ستقرار الالزم للتنمية القت�سادية يف 

الإقليمي. ولذلك يبقى  للتكامل  الظروف امل�ستجدة 

اإطار اتفاقات  تن�سيق �سيا�سات القت�ساد الكلي يف 

التجارة احلرة املتعددة الأطراف عن�رسًا ل بد منه 

لنجاح التكامل القت�سادي يف املنطقة.  

ومنذ التوقيع على اتفاق منطقة التجارة احلرة 

بلدان  بني  التجارية  والتفاقات  الكربى  العربية 

بلدان  معظم  ت�سعى  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 

والتجاري  النقدي  التكامل  تعزيز  اإىل  الإ�سكوا 

التكامل  ويرتكز  بينها.  فيما  والقت�سادي  واملايل 

املال  راأ�س  ح�سابات  حترير  على  القت�سادي 

وت�سهيل تدفق روؤو�س الأموال عرب احلدود. وعندما 

ظل  يف  احلدود  عرب  الأموال  روؤو�س  حركة  تزداد 

ال�سيا�سة  ت�سبح  الإ�سمية،  ال�رسف  اأ�سعار  ثبات 

النقدية خا�سعة مل�ستلزمات ربط �سعر ال�رسف. ويف 

املال  راأ�س  حركة  حرية  توؤدي  الق�سوى،  احلالت 

ا�ستقاللية  اإ�سعاف  اإىل  ال�رسف  �سعر  ربط  ظل  يف 

العملة  على  الفائدة  �سعر  لأن  النقدية،  ال�سيا�سة 

العملة  الفائدة على  �سعر  يتبع  اأن  ينبغي  الوطنية 

الوطنية،  العملة  �سعر  بها  يرتبط  التي  الأجنبية 

القت�سادية  احلالة  متطلبات  عن  النظر  ب�رسف 

يف البلد. والعمل بنظام ربط �سعر ال�رسف يف عدد 

�سيا�سات  اعتماد  دون  حال  الإ�سكوا  بلدان  من 

التقلبات  وطاأة  تخفيف  على  قادرة  فعالة  نقدية 

على  العاملية  املالية  الأزمة  وارتدادات  القت�سادية 

القت�ساد.  ويف �سوء تقدم منطقة الإ�سكوا باجتاه 

وتوثيق  العاملي،  القت�ساد  مع  التكامل  من  مزيد 

املناطق  ومع  بينها  فيما  واملايل  النقدي  التكامل 

الأخرى، وال�رسعة يف حترير ح�سابات راأ�س املال، 

على البلدان الأع�ساء يف الإ�سكوا الراغبة يف تعزيز 

�سيما  ول  وا�ستقالليتها،  النقدية  �سيا�ساتها  كفاءة 

يف  املرونة  من  مزيد  اإىل  التحول  ولبنان،  الأردن 

نظام �سعر �رسف، وال�ستعداد لال�ستجابة ب�رسعة 

يف  نقدية  اأو  مالية  �سدمة  اأية  ملواجهة  وفعالية 

العمل بنظام ربط 
سعر الصرف في عدد 
من بلدان اإلسكوا حال 
دون اعتماد سياسات 
نقدية فعالة قادرة على 
تخفيف وطأة التقلبات 
االقتصادية وارتدادات 
األزمة املالية العاملية 
على االقتصاد
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الت�سدي  على  الرتكيز  يكون  ذلك،  وبعد  امل�ستقبل. 

للت�سخم حتوًل طبيعيًا يف ال�سيا�سة النقدية. 

ل  قد  ال�رسف  �سعر  نظام  يف  املرونة  اأن  غري 

يف  الأع�ساء  البلدان  ملعظم  منا�سبًا  خيارًا  يكون 

اإىل  النقدية  ال�سيا�سات  تفتقر  حيث  احلايل،  الوقت 

التطوير،  اإىل  املال  راأ�س  واأ�سواق  ال�ستقاللية، 

وال�سيا�سية  النقدية  املوؤ�س�سات  يف  الثغرات  وحيث 

ت�سعف  ال�سيا�سات  بو�سع  املعنية  واملوؤ�س�سات 

الإجراءات  اتخاذ  يف  النقدية  ال�سيا�سة  فعالية 

يكون  قد  الراهن،  الوقت  ويف  حينها.  يف  املنا�سبة 

اتخاذ ترتيبات نقدية ثابتة اخليار الأكرث اأمانًا.  يف 

جتارية  عالقات  تربطها  التي  الإ�سكوا  بلدان  حالة 

مكثفة مع الحتاد الأوروبي، قد يكون ربط العملة 

بالدولر.  ويف  ربطها  من  اأف�سل  باليورو  الوطنية 

جميع احلالت، على البلدان التي تعتمد نظام �سعر 

الأزمات،  من  تقيها  تدابري  اتخاذ  الثابت  ال�رسف 

واإدارة  املالية،  ال�سوابط  فر�س  خالل  من  وذلك 

وتفادي  الأجنبية،  بالعمالت  والحتياطي  الديون 

ارتفاع �سعر ال�رسف احلقيقي. ومع حت�سن البنى 

الأ�سا�سية النقدية واملالية يف بلدان الإ�سكوا وزيادة 

على  يبقى  العاملية،  املال  راأ�س  اأ�سواق  اندماجها يف 

هذه البلدان العمل على اإن�ساء احتاد نقدي. وبالرغم 

من العقبات اأمام اإن�ساء احتاد نقدي ي�سم البلدان 

هذه  على  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  يف  الأع�ساء 

البلدان تكثيف اجلهود بهدف اعتماد عملة موحدة 

يف امل�ستقبل القريب.  واإذا ما اجتمعت هذه البلدان 

متكنت  واحدة،  عملة  تعتمد  واحدة  نقدية  كتلة  يف 

من ال�سمود اأمام الهزات املالية، �سواء اأنتجت من 

الأزمة املالية العاملية اأم من اأي م�سدر اآخر.

التعاون  جمل�س  لبلدان  نقدي  احتاد  واإن�ساء 

اأ�سعار  يف  الفوارق  ت�سييق  يف  ي�سهم  اخلليجي 

هذه  اآثار  من  ويخفف  املنطقة  يف  الفعلية  ال�رسف 

خفيفة  تزال  ل  التي  التجارة  حركة  على  الفوارق 

بني بلدان املجل�س وبني بلدان الإ�سكوا.  وما دامت 

معينة  مالية  �سوابط  �سمن  تعمل  املجل�س  بلدان 

وت�ستطيع العتماد على املبالغ التي تردها بانتظام 

النفطية،  �سادراتها  مقابل  الأجنبية  بالعمالت 

املحلية  العمالت  ربط  بنظام  ال�ستمرار  ميكنها 

عملة  اعتماد  نحو  خطوة  ذلك  باعتبار  بالدولر 

ميكن  امل�ستقبل  يف  موحدة  عملة  وباعتماد  موحدة. 

من  الإ�سكوا  بلدان  يف  املدفوعات  ميزان  حت�سني 

املالية  الأزمة  يف  موؤخرًا  ح�سل  كما  الأزمات،  اآثار 

العاملية.

الإ�سكوا  منطقة  يف  املركزية  البنوك  وعلى 

لكت�ساب  والنقدية،  املالية  �سيا�ساتها  تن�سيق 

املالية.  الختاللت  معاجلة  يف  الفعالية  من  املزيد 

تعزيز  ذلك  حتقيق  يف  ت�ساعد  التي  العوامل  ومن 

التكامل املايل الإقليمي وتن�سيق �سيا�سات القت�ساد 

مثاًل،  املال،  لراأ�س  متكاملة  �سوق  فباإن�ساء  الكلي. 

الفائدة،  اأ�سعار  خف�س  الإ�سكوا  بلدان  ت�ستطيع 

بالديون  املثقلة  البلدان  كاهل  عن  الأعباء  وتخفيف 

اإذ ت�ساهم يف: )اأ( تخفي�س كلفة  اخلا�سة والعامة، 

مما  املال،  راأ�س  وكلفة  املرتاكم  العام  الدين  خدمة 

على  بالعتماد  املنطقة  يف  العاملة  لل�رسكات  ي�سمح 

الالزمة  املوارد  على  للح�سول  املحلية  ال�سوق 

رفع  اإىل  يوؤدي  ما  ولي�س  القت�سادية  للتنمية 

الإجمايل؛  املحلي  الناجت  ومنو  ال�ستثمار   معدلت 

البلدان  لبع�س  املتاح  املايل  احليز  تو�سيع  )ب( 

وحت�سني فعالية ال�سيا�سات املالية يف تخفيف وطاأة 

املالية  ال�سعوبات  وتذليل  القت�سادية،  التقلبات 

الراهنة واملحتملة.  وتعزيز التكامل املايل بني بلدان 

اأي�سًا يف حت�سني قدرة املنطقة على  الإ�سكوا ي�سهم 

جذب جميع اأنواع ال�ستثمار الأجنبي املبا�رس. 

واعتماد  مالية  اإ�سالحات  تنفيذ  من  وبالرغم 

يف  الكلي  القت�ساد  �سعيد  على  فاعلة  �سيا�سات 

عدد من بلدان الإ�سكوا، تاأثرت هذه البلدان باأزمة 

مالية مل يكن لها يد فيها.  وقد و�سعت هذه الأزمة 

القت�ساد  �سعيد  على  مالية  عقبات  املنطقة  اأمام 
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جتنبًا  العاجل،  القريب  يف  اإزالتها  من  بد  ل  الكلي 

لهروب راأ�س املال من اأ�سواقها املالية. ولذلك، على 

ح�ستها  لزيادة  اجلهود  تكثيف  الإ�سكوا  بلدان 

ومن  املبا�رس.  الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  من 

التدابري التي ميكن اتخاذها تعزيز فعالية �سيا�سات 

القت�ساد الكلي يف الت�سدي لالأزمة املالية احلالية؛ 

والإ�رساع يف التكامل القت�سادي واملايل والتجاري 

الإ�سالحية؛  اخلطط  وتطبيق  اجلنوب؛  بلدان  بني 

والإدارية.   املوؤ�س�سية  اجلوانب  على  والرتكيز 

وعلى هذه البلدان اأي�سًا خ�سخ�سة قطاع اخلدمات 

الأجنبي  ال�ستثمار  م�ساريع  ا�ستقطاب  بهدف 

الف�ساد  معاجلة  على  تعمل  اأن  وينبغي  املبا�رس.  

حاجزًا  تقف  التي  والبريوقراطية  والإداري  املايل 

اأمام تدفق ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رسة.  وعدم 

ال�ستقرار ال�سيا�سي الذي تعاين منه املنطقة نتيجة 

جذب  على  قدرتها  ي�سعف  ال�سامل  ال�سالم  غياب 

ال�ستثمار الأجنبي املبا�رس.  

الرئي�سي  املحرك  كانت  التجارية  املبادلت  لعل 

القت�سادات  باجتاه  العاملية  املالية  الأزمة  لآثار 

الأكرث تنوعًا. غري اأن �سعف التكامل املايل والتجاري 

اخلارجية  املوارد  على  العتماد  و�سدة  الإقليمي 

لتمويل التنمية، من القنوات الرئي�سية التي ت�رسبت 

اقت�سادات  اإىل  العاملية  املالية  الأزمة  اآثار  عربها 

التجاري  التكامل  كان  ولو  الإ�سكوا.   منطقة 

واملايل بني البلدان العربية قويًا، ل�ستطاعت بلدان 

اقت�سادها،  على  الأزمة  تداعيات  جتنب  الإ�سكوا 

التجارية.  املبادلت  طريق  عن  انتقالها  وجتنب 

اتفاق  على  التوقيع  يوؤدي  اأن  املفرت�س  من  وكان 

منطقة التجارة احلرة العربية احلرة الكربى يف عام 

بلدان  بني  املوحدة  القت�سادية  والتفاقية   1997

متتني  اإىل   1981 عام  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

العربية  البلدان  بني  فيما  القت�سادية  الروابط 

التكامل  اآفاق  وتعزيز  الإ�سكوا،  بلدان  بني  وكذلك 

الهدف  حتقق  مل  اجلهود  هذه  اأن  غري  التجاري. 

املرجو منها بعد. وي�سكل تعزيز التجارة بني بلدان 

اجلنوب وحتقيق التكامل املايل اخليار الأمثل الذي 

ميكن اتخاذه على �سعيد �سيا�سات القت�ساد الكلي 

لتجنيب منطقة الإ�سكوا ارتدادات اأية اأزمة مالية اأو 

اقت�سادية قد حتدث يف امل�ستقبل.  فلو كانت التجارة 

تفادي  بالإمكان  لكان  مزدهرة،  املنطقة  يف  البينية 

انتقال اآثار الأزمة املالية العاملية عن طريق املبادلت 

التجارية. وقبل ال�سعي اإىل تعزيز التكامل التجاري 

التجارة  منظمة  العامل، عن طريق  بلدان  �سائر  مع 

واتفاقات  الثنائية  التجارية  والتفاقات  العاملية 

التجارة احلرة، ينبغي اأن تعمل بلدان الإ�سكوا على 

املنطقة  �سمن  التجاري  والتكامل  التجارة  تعزيز 

بهدف النهو�س باأ�سواقها املحلية اأوًل. 

وك�سفت الأزمة املالية التي �سهدها العامل موؤخرًا 

اأن التكامل والبتكار يف القطاع املايل وحتريره من 

ال�سوابط عوامل تزيد من قابلية اأ�سواق راأ�س املال 

التعاون اخلليجي، وتعر�س النظم  يف بلدان جمل�س 

املالية باأكملها للمخاطر.  فنتيجة للت�ساهل يف اإدارة 

ال�رسكات واملخاطر ويف تطبيق الإ�رساف الحرتازي، 

التعاون  جمل�س  بلدان  يف  املعتمدة  النظم  تتمكن  مل 

اخلليجي من مواكبة التحول ال�رسيع يف النظم املالية.  

ويف الكثري من احلالت، كان هذا الت�ساهل مق�سودًا 

والإجراءات  املالية  ال�سوابط  تخفيف  وهدفه 

�رسبت  التي  املالية  والأزمة  احلكومية.   التنظيمية 

�سهدها  التي  فالتطورات  ذلك.   على  مثال  دبي 

املقرتن  التكامل  اأن  اأظهرت  دبي  يف  املايل  القطاع 

بلدان  قابلية  من  زاد  ال�سوابط  واإزالة  بالبتكار 

املجل�س للتاأثر بالأزمة املالية، وو�َسع ُنظمها املالية 

يف خطر.  وبالرغم من خماطر العدوى هذه، ينبغي 

اإبقاء �سيا�سة التكامل بني الأ�سواق املالية يف املنطقة 

الإ�سكوا،  بلدان  جميع  اأولويات  �سمن  الأقل  على 

وكذلك بلدان جمل�س التعاون اخلليجي التي ل تزال 

ال�سوابط.  وتخفيف  القيود  اإزالة  باجتاه  تتقدم 

يعود  الإ�سكوا  منطقة  يف  التجاري  والتكامل 

)اأ(  منها:  الفوائد  من  بعدد  الأع�ساء  البلدان  على 

يشكل تعزيز التجارة 
بني بلدان اجلنوب وحتقيق 
التكامل املالي اخليار 
األمثل الذي ميكن اتخاذه 
على صعيد سياسات 
االقتصاد الكلي 
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تعزيز القدرة الإنتاجية لل�سناعات املحلية من خالل 

ال�ستفادة من املزايا الن�سبية يف عمليات الإنتاج؛ )ب( 

تعزيز التنوع القت�سادي، عن طريق التخ�س�س يف 

الإنتاج؛ )ج( النهو�س بالنمو والتنمية؛ )د( تعزيز 

فر�س احل�سول على ال�سلع باأ�سعار منخف�سة؛ )ه( 

منطقة  اأن  والواقع  الب�سائع.  نقل  تكاليف  خف�س 

الإ�سكوا تواجه حتديات خارجية مالية واقت�سادية 

وتف�سي  النفط،  اأ�سعار  تقلبات  مثل  بها،  خا�سة 

وامل�ساكل  الإنتاجية،  القدرة  و�سعف  البطالة، 

اجلغرافية ال�سيا�سية. واألقت الأزمة املالية العاملية 

ممكنًا  تفاديه  كان  املنطقة  بلدان  على  اإ�سافيًا  عبئًا 

لو ارتبطت هذه البلدان بعالقات من التكامل املايل 

اأثرت  التي  الرئي�سية  العوامل  ومن  والقت�سادي. 

الأوروبي  اعتمادها على الحتاد  �سدة  املنطقة  على 

البلدان  من  وعدد  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

واإذا  املحلي.  ال�ستهالك  متطلبات  لتلبية  الآ�سيوية 

يف  املحلية  ال�سوق  �ِسمات  من  التكامل  اأ�سبح  ما 

مناف�سة  من  �سناعتها  ف�ستتمكن  الإ�سكوا،  منطقة 

�سائر مناطق العامل. وميكن التخفيف من العتماد 

على الأ�سواق املتقدمة لتلبية ال�ستهالك املحلي من 

مقارنة  الإ�سكوا  بلدان  مزايا  من  ال�ستفادة  خالل 

بغريها من املناطق. 

املالية  ال�سدمات  انتقال  �سهولة  تف�سري  وميكن 

باأنها نتيجة  الإ�سكوا  بلدان  اإىل  الأخرية  اخلارجية 

لالنفتاح التجاري املفرط، و�سوء اإدارة ال�سيا�سات 

ولذلك،  الكلي.  القت�ساد  و�سيا�سات  املحلية  املالية 

يتوقف حجم ال�سدمات اخلارجية املحتملة وتاأثريها 

ومدتها يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي على طبيعة 

ال�سيا�سات املالية املحلية املعتمدة، وعلى مدى جناح 

ال�سدمات  هذه  ت�رسب  منع  اإىل  الهادفة  اجلهود 

على  يعتمد  النجاح  وهذا  املحلية.  القت�سادات  اإىل 

الالزمة. واملالية  ال�رسيبية  الإ�سالحات  تنفيذ 

تنويع  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  وعلى 

وعدم  وال�سناعة،  اخلدمات  قطاع  يف  اأن�سطتها 

يح�سنها  التنويع  فهذا  النفطي.  بالقطاع  ح�رسها 

النفتاح  يف  والإفراط  اخلارجية،  ال�سدمات  اإزاء 

النفط  م�ساهمة  على  العتماد  و�سدة  التجاري، 

واملالية  اجلارية  ح�ساباتها  يف  النفطية  واملنتجات 

وت�سعى  الإجمايل احلقيقي.  املحلي  الناجت  ويف منو 

هذه البلدان اإىل الندماج يف القت�ساد العاملي، بعد 

ُيعترب  التي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  ان�سمام 

منظمة  اإىل  املنطقة،  اقت�سادات  اأكرب  اقت�سادها 

  .2004 الأول/دي�سمرب  كانون  يف  العاملية  التجارة 

منطقة  اتفاقات  اإىل  بالإ�سافة  امل�ساعي،  وهذه 

الأوروبي  الحتاد  بني  املُرتقبة  احلرة  التجارة 

وبلدان جمل�س التعاون اخلليجي، ت�سهم يف حت�سني 

واملبادرات  املنطقة.   يف  وال�ستثمار  التجارة  بيئة 

الأخرى الهادفة اإىل تعزيز جهود التكامل الإقليمي 

واأنظمة  ال�ستثمار  قوانني  مواءمة  مثل  والدويل، 

اإن�ساء الحتاد  اأ�سواق املال، تعزز كذلك احتمالت 

النقدي يف امل�ستقبل القريب. 

الإ�سكوا  منطقة  يف  والتنمية  النمو  وي�سطدم 

القت�سادية  التنمية  �سيا�سات  تقيد  مزمنة  بعقبات 

يوؤدي  اأن  ميكن  ذلك،  ومع  الإقليمي.  والتكامل 

النمو  معدلت  رفع  اإىل  ال�سناعي  القطاع  تطوير 

التخفيف  اإىل  وكذلك  الأجور،  وحت�سني  العام 

من  وهو  املنطقة،  على  املحتملة  الأزمات  اآثار  من 

احلقوق.  على  املرتكز  القت�سادي  النمو  دعائم 

وال�سيا�سات الإمنائية يف منطقة الإ�سكوا ينبغي اأن 

تعالج الوقائع املجردة : )اأ( ل يزال النمو يف املنطقة 

هدفًا بعيدًا، نتيجة ل�ستهالك جزء كبري من الدخل 

يف العتماد ال�سديد على الواردات ال�سناعية؛ )ب( 

املنطقة  يف  العاملية  ال�رسكات  فروع  انت�سار  يوؤدي 

للتطوير  اإقليمية  ا�سرتاتيجية  اأية  اعتماد  وعدم 

ال�سناعي  الإنتاج  اأن�سطة  تعري�س  اإىل  ال�سناعي 

القطاعات  معظم  تنل  مل  )ج(  التهمي�س؛  من  ملزيد 

اأن  مع  بعد  اهتمام  من  ت�ستحقه  ما  ال�سرتاتيجية 

الإنتاج ازداد يف عدد من قطاعات ال�سادرات؛ )د( 

وازداد  الوقت،  مع  ال�سناعية  الأن�سطة  تراجعت 

ميكن أن يؤدي تطوير 
القطاع الصناعي إلى 

رفع معدالت النمو 
العام وحتسني األجور
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العتماد على اخلارج لتلبية ال�ستهالك املحلي. ومل 

ت�ستفد بلدان الإ�سكوا اإل قلياًل من التدفقات املالية 

عام  يف  انتهت  التي  النفطية  الطفرة  من  الناجتة 

لتحقيق  كاملة  ا�ستغاللها  من  تتمكن  ومل   ،2008

اأمناط م�ستدامة من النمو.  وال�ستفادة من الفوائ�س 

حتقيق  بهدف  النفطية  الطفرة  خالل  املكت�سبة 

التنمية امل�ستدامة تتطلب دعم الطلب الذي من �ساأنه 

وخ�سو�سًا  الدينامية،  القطاعات  يف  الإنتاج  زيادة 

ال�سناعة التي تعترب قطاعًا ا�سرتاتيجيًا حيويًا يوؤدي 

منط  لتغيري  اأ�سا�سيًا  وحمركًا  التنمية،  اإىل  حتمًا 

 النمو يف املنطقة الذي ل يوؤدي اإىل تقلي�س للبطالة، 

ول يقوى على ال�سمود اأمام اأي اأزمة مالية حمتملة. 

النظام  معامل  تغري  العاملية  املالية  الأزمة  تكاد 

خرباء  يرى  حيث  الدويل،  النقدي  والنظام  املايل 

القت�ساد ال�سبب الرئي�سي لالأزمة. ول تزال اأجواء 

احتمال  الأفق  يف  يلوح  اإذ  غائمة،  املقبلني  العامني 

النتعا�س،  من  عابرة  بعد فرتة  الركود  اإىل  العودة 

وحدوث حروب بني العمالت واختاللت يف ميزان 

القت�سادات  اأما يف  املتقدمة.  البلدان  املدفوعات يف 

على  املال  راأ�س  تدفقات  تظل  اأن  فُيتوقع  النا�سئة، 

تقلبها، واأن ينخف�س الطلب العاملي على ال�سادرات، 

ملعاجلة  املتاح  والنقدي  املايل  احليز  ي�سيق  واأن 

الختاللت يف القت�ساد.

ال تزال أجواء العامني 
املقبلني غائمة، إذ 
يلوح في األفق احتمال 
العودة إلى الركود بعد 
فترة عابرة من االنتعاش
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احلواشي

منظمة العمل الدولية، 2010، تقرير االجتاهات العاملية لال�ستخدام،   )1(

كانون الثاين/يناير 2010.

اآفاق  تقرير  واالجتماعية،  االقت�سادية  لل�سوؤون  املتحدة  االأمم  اإدارة   )2(

االقت�ساد العاملي، 2011.

عام  وتوقعات   2008 لعام  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  معدل   )3(

2010 �سادرة عن اإدارة االأمم املتحدة لل�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، 

تقرير اآفاق االقت�ساد العاملي، ت�سرين االأول/اأكتوبر 2010.

توقعات معدل منو الناجت املحلي االإجمايل لعامي 2010-2011 �سادرة   )4(

اآفاق  اإدارة االأمم املتحدة لل�سوؤون االقت�سادية واالجتماعية، تقرير  عن 

االقت�ساد العاملي، 2011.

االأع�ساء.  البلدان  فيهما  تتوزع  منطقتني  من  االإ�سكوا  منطقة  تتاألف   )5(

املتحدة،  العربية  االإمارات  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  فت�سمل 

ال�سعودية،  العربية  واململكة  والكويت،  وقطر،  وعمان،  والبحرين، 

.  والبلدان التي ال 
ً
امل�سار اإليها بالبلدان ذات االقت�سادات االأقل تنوعا

 ،
ً
تنتمي اإىل جمل�س التعاون اخلليجي هي ذات االقت�سادات االأكرث تنوعا

وهي ت�سمل االأردن، واجلمهورية العربية ال�سورية، وال�سودان، والعراق، 

وفل�سطني، ولبنان، وم�سر، واليمن.

مقيا�س فارق تيد هو الفارق بني �سعر الفائدة بني البنوك يف لندن لثالثة   )6(

اأ�سهر )LIBOR( ومعدل فائدة �سندات اخلزينة االأمريكية لثالثة اأ�سهر. 

اخلا�سة  املوؤ�س�سات  اإقرا�س  كلفة  اإىل  وي�سري  ال�سيولة،  يقي�س  وهو 

عادة  املقيا�س  قيمة  وتبلغ  االأمريكية.  اخلزانة  اإقرا�س  بكلفة  مقارنة 

اإىل نق�س  اأ�سا�س )0,5 نقطة مئوية(.  وي�سري ارتفاع قيمته  50 نقطة 

اخلا�س، نتيجة الرتفاع كلفة  القطاع  االأمريكي يف  بالدوالر  ال�سيولة 

التمويل بالدوالر االأمريكي يف اأ�سواق املال الدولية اأكرث من ارتفاعها يف 

اخلزانة االأمريكية.

�سوق  عن  ال�سهري  التقرير  )االأوبك(،  للنفط  امل�سدرة  الدول  منظمة   )7(

النفط، ت�سرين االأول/اأكتوبر 2009.

الناجت من  املبا�سر  التو�سعي  الدفع  موؤ�سر كمي يقي�س  املايل هو  الدفع   )8(

ال�سيا�سات املالية. وهو م�سمم لقيا�س مدى التغريرّ يف و�سع امليزانية، 

اأي ما اإذا كانت امليزانيات تتجه نحو املزيد من التو�سع اأو االنكما�س.

ات يف ال�سيا�سات املالية التي حتفز  اأدوات ال�سبط التلقائية هي التغريرّ  )9(

الطلب الكلي )االإنفاق احلكومي وال�سرائب(.

العملة  قيمة  ترتاجع  عندما  الفعلي  االإ�سمي  ال�سرف  �سعر  ينخف�س   )10(

التجاريني  ال�سركاء  عمالت  لقيمة  املرجح  املجموع  مقابل  الوطنية 

عندما  الفعلي  احلقيقي  ال�سرف  �سعر  قيمة  وتنخف�س  االأ�سا�سيني. 

ال�سركاء  لدى  ال�سرف  �سعر  اأ�سا�س  على  الت�سخم  معدل  يرتفع 

التجاريني بوترية اأ�سرع من وترية معدل الت�سخم املحلي. وُيظهر الفرق 

بني �سعر ال�سرف االإ�سمي الفعلي و�سعر ال�سرف احلقيقي الفعلي املدى 

الت�سخم  معدل  على  الوطنية  العملة  قيمة  تخفي�س  فيه  يوؤثر  الذي 

يف البلد مقارنة بال�سركاء التجاريني االأ�سا�سيني. وتتبع اأ�سعار ال�سرف 

ال�سرف  �سعر  يوؤثر  ال  عندما  ذاته  امل�سار  الفعلية  واحلقيقية  االإ�سمية 

ال�سرف  �سعر  يرتبط  عندما  خمتلفني  وم�سارين  الت�سخم،  معدل  على 

القدرة  من  يفقدون  املُ�سدرين  اأن  املعروف  ومن  االأ�سعار.  مب�ستويات 

التناف�سية مع ارتفاع قيمة �سعر ال�سرف، يف حني قد يواجه امل�ستوردون 

 يف اأ�سعار الواردات بالعملة الوطنية.
ً
ارتفاعا

لت�سنيف   
ً
وفقا الوا�سع  النقدي  املعرو�س  و32   31 ال�سكالن  يبني   )11(

هو  والت�سنيف  الدولية.  املالية  واالإح�ساءات  الدويل  النقد  �سندوق 

ال�سعودية  العربية  واململكة  لبنان  با�ستثناء  كلها  البلدان  يف   "2 "اإم 
من  النمو  وُيح�سب   ."3 "اإم  مبوؤ�سر  النقدي  املعرو�س  ي�سنف  حيث 

�سنة الأخرى. وُيح�سب منو القاعدة النقدية من حيث املعرو�س النقدي 

 للمعادلة التالية )القاعدة النقدية يف ال�سهر+1 – القاعدة 
ً
الوا�سع وفقا

النقدية يف ال�سهر(/)املعرو�س النقدي الوا�سع يف ال�سهر(. ويهدف هذا 

القاعدة  اإىل م�ساهمة  الوا�سع  النقدي  املعرو�س  تق�سيم منو  اإىل  احل�ساب 

اأخرى.  جهة  من  املحلي  النقدي  التو�سع  وم�ساهمة  جهة  من  النقدية 

النقدية  القاعدة  ومنو  الوا�سع  النقدي  املعرو�س  منو  بني  الفرق  ويعك�س 

من حيث املعرو�س النقدي الوا�سع مدى التو�سع النقدي املحلي.

.Breisinger, Collion, Diao and Rondot (2010), p. 18  )12(

حتقيق  خالل  من  االأزمة  اآثار  من  التخفيف  ا�ستطاع  لبنان  اأن  اإال   )13(

اإىل  اإ�سافة  اإليه  يتدفقون  ال�سياح  جعل  الذي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 

خزينة  �سندات  عن  عبارة  كانت  التجارية  امل�سارف  اأ�سول  اأغلبية  اأن 

 لال�ستثمارات يف االأدوات املالية املركبة.
ً
حكومية خالفا

الديون  يف  �سديد  ارتفاع  اإىل  الروبل  قيمة  يف  احلاد  االنخفا�س  اأدى   )14(

اخلارجية لرو�سيا ويف تكاليف خدمة الدين.

هو  هريفيندال-هري�سمان  مبوؤ�سر   
ً
اأي�سا يعرف  الذي  الرتكز  موؤ�سر   )15(

على  للح�سول  تعديله  جرى  وقد  ال�سادرات.   تركز  لدرجة  مقيا�س 

قيمة ترتاوح بني �سفر وواحد )الرتكز االأق�سى( وفقا للمعادلة التالية:

حيث Hj= موؤ�سر بلد اأو موؤ�سر جمموعة بلدان وxi= قيمة ال�سادرات من 

 I املنتج

الدولية،  للتجارة  املوحد  )الت�سنيف  املنتجات  عدد   =n وحيث 

التنقيح الثالث، فئة البلدان �سمن امل�ستوى املوؤلف من ثالثة اأرقام(.

�سندوق النقد الدويل، اإدارة االإح�ساءات التجارية.  )16(

امل�سدر نف�سه.  )17(

�سندوق النقد الدويل، م�سدر �سبق ذكره.  )18(

امل�سدر نف�سه.  )19(

ناق�س فردورن يف عام 1949 العالقة بني االإنتاجية ومنو ح�سيلة االإنتاج.   )20(

ال  االإنتاجية  منو  من   
ً
كبريا  

ً
جزءا اأن  يرى  اأنه  يف  القانون  اأهمية  وتكمن 

ينف�سل عن عملية النمو التي يحددها ن�سبة تو�سيع ح�سيلة االإنتاج 
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وفورات  يعك�س  اأنه  القانون  خ�سائ�س  اأبرز  ومن  احلجم.  وفورات  عرب 

بحجم  مرتبطة  الثابتة  احلجم  فوفورات  واملتغرية.  الثابتة  احلجم 

ح�سيلة االإنتاج، وما يتحقق من مكا�سب يف االإنتاجية من هذا امل�سدر 

خالل  من  "التعلم  فتمثل  املتغرية  العوامل  اأما  يعك�س.   الأن  قابل 

 اإىل معدل منو ح�سيلة االإنتاج.  كما توؤدي زيادة 
ً
الفعل"، وتن�سب غالبا

واإىل  االبتكار،  من  اأعلى  معدل  عن(  )وتنتج  اإىل  �سرعة  االأكرث  االإنتاج 

مناخ ي�سمح بهام�س اأكرب من املخاطرة.  وال تتوقف اآثار قانون فردورن 

عند هذا احلد. فهو ي�سري اإىل نزعة متاأ�سلة يف النمو للعمل ب�سكل قائم 

 ملفهوم "ال�سببية 
ً
 منطقيا

ً
 اقت�ساديا

ً
على الدعم الذاتي، ويقدم عر�سا

Myrdal )1957(.  ويف حال مل ي�ستهلك رفع االأجور  الرتاكمية" ملريدال 

فائدة  ال�سركات(  )اأو  البلدان  �ست�سهد  املكا�سب،  جميع  احلقيقية 

متزايدة من حيث التكلفة تتفوق بها على مناف�سيها.

يعود ال�سبب الرئي�سي ل�سعف النمو يف االإنتاجية اإىل النق�س يف الطلب   )21(

يف  وتظهر  الواردات،  عرب  الدخل  دورة  يف  الكبرية  والت�سربات   
ً
اإقليميا

 اإىل اأن ح�سة الواردات وخمزون راأ�س املال النقدي يحركان 
ً
امل�ساعف نظرا

مليزان  الريا�سي  التحليل  تو�سيح  وميكن  اخلارج.  يف  املنطقة  دخل 

واال�ستثمار  اخلا�س،  اال�ستهالك  وجمموع  االإجمايل،  والطلب  العر�س 

اخلا�س، واالإنفاق احلكومي، وال�سادرات الإظهار كيفية حتديد معايري 

 The private االإجمالية.   االإنتاج  بح�سيلة  يتعلق  ما  يف  الت�سرب 

 savings rate as sp=(Yp-C)/X; the import propensity as

 m=M/X and the tax rate t=T/X. From these relationships,

one gets a typical Keynesian income multiplier function:

                                                 )1(

which can also be written as:

                                                 )2(

                                                                                                      

 In this version of the Keynesian multiplier illustrated  

 by Taylor (2000), the direct “own” multiplier effects

 (or “stances”) Ip/sp, G/t and E/m are scaled by their

 respective “leakages”. Each stance can be observed

 relative to X in order to see which components of

aggregate demand are contractionary and which

provide stimulus to the economy.  

والفقراء،  االأغنياء  بني  الفجوة  ات�سعت  املا�سيني،  العقدين  خالل   )22(

وارتفعت  الفقر.  خط  دون  يعي�سون  الذين  االأ�سخا�س  عدد  وازداد 

معدالت الفقر يف خمتلف اأنحاء العامل ويف معظم بلدان منظمة التنمية 

هذه  ت�سهدها  التي  التحوالت  واآثار  االقت�سادي.  امليدان  يف  والتعاون 

 The gap” وا�سع.   نطاق  على  جتري  ال  اأنها  مع  جدا،  هامة  البلدان 

 between rich and poor and the number of people below

 the poverty line have both grown over the past two

decades. The increase is widespread, affecting three-

 quarters of OECD countries. The scale of the change is

 moderate but significant.” Organisation for Economic

 Co-operation and Development (OECD) (2008), table 11.1:

                                                                                                                                        Summary of changes in income inequality and poverty.

.World Bank (2000), p. 4  )23(

United Nations Research Institute for Social Development  )24(

 (UNRISD) (2006), p. 4.

اأن�ساأت  التي  اخلليجي  التعاون  جمل�س  بلدان  اآخر  هي  ُعمان  �سلطنة   )25(

برامج املعا�سات التقاعدية احلكومية، وذلك يف عام 1993.

التعليم  فيها  يكن  مل  التي  للنفط  امل�سدرة  اخلليج  بلدان  يف  عدا  ما   )26(

 UNRISD الوافدة.   االأجنبية  العاملة  اليد  على  واعتمدت  اإلزاميا، 

(2006), p. 4.

.Ibid., p. 5  )27(

.Nasr (2001), p. 32  )28(

.World Bank (2000), p. i  )29(

.Ali and Fan (2007), p. 5  )30(

.World Bank (2009), p. 16  )31(

االأو�سط  ال�سرق  املق�سود هنا منطقة    .World Bank (2004), p. 95  )32(

منطقة  من  اأكرب  وهي  الدويل،  البنك  تعريف  ح�سب  اأفريقيا  و�سمال 

ُتذكر  مل  ولو  حتى   
ً
كثريا تتغري  لن  العامة  ال�سورة  اأن  غري  االإ�سكوا.  

بلدان املغرب العربي، مبا اأن م�ستويات التوظيف يف القطاع العام كانت 

 فيها.
ً
منخف�سة جدا

45 يف املائة يف عام  باملقابل، تراجعت ح�سة القطاع العام يف االأردن من   )33(

.World Bank (2004), p. 98  .1996 1987 اإىل 36 يف املائة يف عام

.World Bank (2002), p. 64  )34(

 Adams and Page (2001) as quoted in: World Bank (2004)  )35(

 p. 121. See also: ILO (2008), p. 11.  For a sharply

 different view on inequality see: University of Texas

Inequality Project, available at: http://utip.gov.

utexas.edu/about.html.                                    

.UNRSID (2006), p. 10  )36(

االأمم املتحدة، تقرير االأهداف االإمنائية لالألفية، 2008.  )37(

.UNRISD (2006), p. 12  )38(

.ILO (2011), table A5, p. 64  )39(
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يتناول املسح لهذا العام آثار األزمة املالية التي بدأ يشهدها العالم في عام 2008 على األوضاع االقتصادية 

واالجتماعية في منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(.  وتفاوتت حّدة هذه اآلثار بني 

البلدان األعضاء في اإلسكوا كما بني سائر االقتصادات الناشئة.  وكان الضعف في سياسات االقتصاد الكلي، 

وعدم الثبات في عالقات الترابط التجاري واملالي بني بلدان املنطقة، وشدة االعتماد على املوارد اخلارجية لتمويل 

اجلهود  فقّوضت  االقتصادات احمللية،  إلى  العاملية  املالية  األزمة  آثار  التي تسربت عبرها  القنوات  التنمية من 

الدولية واإلقليمية لتعزيز التكامل في االقتصاد العاملي. ويتضمن هذا املسح أرقامًا وحتليالت تدّل على أن بلدان 

مجلس التعاون اخلليجي كانت أكثر عرضًة آلثار األزمة من البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعًا.  ومع أن عددًا 

من البلدان املتقدمة ومن البلدان ذات األسواق الناشئة الكبرى بدأت تبدي بعض مؤشرات االنتعاش، ُيعتقد أن 

اآلثار الفعلية لهذه األزمة املالية على البلدان األعضاء في اإلسكوا لم تتضح على حقيقتها بعد.  ومن احملتمل 

أن يبقى مفعول هذه اآلثار على املنطقة لوقت في املستقبل، فيطال فرص العمل وجهود مكافحة الفقر، ويضعف 

قطاعات الصحة والتعليم، ويؤخر مسيرة النمو واملساواة بني اجلنسني.  ويعاني قطاع الصناعة في البلدان األعضاء 

في اإلسكوا حاليًا من أمناط جتارية ال تخدم الصناعة ومن تسرب الدخل إلى اخلارج، إال أن حركة التصنيع ميكن أن 

تساهم في حتقيق النمو الشامل وزيادة األجور، فتستفيد بلدان املنطقة من مواردها وتلبي حاجات األسواق احمللية 

وُتبقي اقتصاداتها في مأمن عن أي تقلبات أو أزمات قد تشهدها السوق العاملية في املستقبل.
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