
 

Distr. 
LIMITED 
 
E/ESCWA/EAD/2007/Technical Material.2 
21 June 2007 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH 

  
  )اإلسكوا (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمالي في منطقة اإلسكوااإلتقديرات وتوقعات نمو الناتج المحلي 
2006-2007  

  
  )2007مايو /أيار توقعات(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

07-0316 



 

  لمحة عامة
  

، 2006فترة نمو قوي في عام ) اإلسكوا( آسيا تصادية واالجتماعية لغربيشھدت منطقة اللجنة االق  
 تحسن فرص االستثمار وأدى.  في ظل صالبة االقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن األداء المالي

 استخدمتأدت إيرادات النفط إلى تراكم السيولة، التي تدفق رؤوس األموال إلى المنطقة بينما إلى تعزيز 
 على الرغم عامة إيجابية في األجل القصيروتبقى التوقعات لمنطقة اإلسكوا .  ضخمةال االستثمارات لتمويل

 إلى 2006 في المائة في عام 5.6من التراجع الطفيف المتوقع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من 
خضعت التقديرات والتوقعات المتعلقة ، 2006ألخير من عام منذ الربع او.  2007ة في عام  في المائ5.0

الت النمو كانت أقل من وذلك ألن معدبمتوسط النمو في منطقة اإلسكوا بعد المراجعة لتخفيض طفيف، 
 في المائة 35 تبلغ حصتھاالتي ة و أكبر اقتصاد في المنطقتشكلالمتوقع في المملكة العربية السعودية التي 

 . المحلي اإلجماليھاناتجمن 
  

اش  المستمر سعار النفط أارتفاع  ووتساعد البيئة المؤاتية على صعيد االقتصاد العالمي           ـ في دعم االنتع
ام          .2003االقتصادي الذي بدأ في المنطقة في عام         ـ ى   2007  غير أن التوقعات االقتصادية اإليجابية لع ـ  تبق

رة  في  الختالالت العالمية أو تصاعد     مفاجئ ل  تصحيح   قد تنجم عن   مخاطر ل تعرض االقتصاد رھناً بعدم    ـ وتي
وي  ،  2003 في المائة منذ عام      5توسطھا   التي يتجاوز م   ،ومعدالت النمو المرتفعة  .  العنف في المنطقة   ـ تنط

 . عاً تنولمصنفة في فئة االقتصادات األكثرعلى فوارق شاسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان ا
 

دان           ظل وعلى الصعيد النقدي، تستمر حالة التضخم في         ـ ي البل ـ  ارتفاع السيولة والطلب، وال سيما ف
صادات    . ميسرةنقدية  سياسات  ب  العمل الغنية بالنفط التي تعتمد أسعار صرف ثابتة، وكذلك في ظل          ـ  ففي االقت

، وال سيما في األردن، وبدرجة أقل، في        األسعارمستوى  األكثر تنوعاً، يؤدي ارتفاع تكاليف النفط إلى ارتفاع         
فوائض الحساب  ، فتشھد ارتفاعاً شديداً في الفوائض المالية و        بلدان مجلس التعاون الخليجي    أما.  مصر واليمن 

ط وارتفاع اإلنفاق على     نظراً إلى تراجع أسعار النف     2007 في عام     ھذه الفوائض  توقع أن تنخفض  ي�والجاري،  
 .الواردات

 
ة      5.9، بلغ معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي          2006وفي عام      ـ  في المائة بفضل مجموع

ة  ويتوقع أن تشھد    .   وقوة الطلب المحلي   عوامل تتعلق بأسعار المنتجات النفطية وغير النفطية       ـ  ھذه المجموع
ة   ت على   قد عمل ، و تحقق أداء� جيداً  بلدان اإلسكوا   جميع  عاماً آخر من النمو االقتصادي القوي، ألن         ـ تھيئة بيئ

ذه   قطاع النفط المحرك األقوى للنمو في        ال يزال وبينما  .  مالية مؤاتية واعتماد استراتيجيات إنمائية مناسبة      ـ ھ
 .االقتصادي الحالي، وال سيما قطاع البناء، في تحريك النمو  أيضاًالقطاع غير النفطييسھم  المجموعة

 
ام     ق وقد .  أقل من إمكاناتھا   ادات األكثر تنوعاً  االقتصال يزال أداء البلدان ذات      عموماً،  و   ـ در النمو لع

سورية          .2006 في عام    5.1 في المائة مقابل     5.4 بمعدل   2007 ـ ة ال ـ ة العربي ـ   وحافظ األردن والجمھوري
في وضع  ومصر واليمن على معدالت نمو مستقرة نسبياً بينما ال تزال البلدان واألراضي التي تشھد نزاعات                

سطس   /آب - يوليو/ن ال يزال التوتر السياسي الذي عقب حرب إسرائيل في تموز            ففي لبنا   .حرج ـ  2006أغ
ة      االقتصادية   األوضاع قعتيشكل خطراً على االقتصاد؛ وفي فلسطين        ـ تحت تأثير الظروف السياسية واألمني

عار     أما العراق فحقق نمواً ملحو    .  2006 خطيراً في عام     تدھوراًالتي شھدت    ـ اع أس ـ نفط   ظاً بفضل ارتف ـ  ال
 . السياسيعدم االستقرارعلى الرغم من اد إنتاجه يدواز
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  2007-2003معدالت النمو االقتصادي، : اقتصادات منطقة اإلسكوا

  )النسبة المئوية للتغير السنوي(
 

  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
  )ب(2007  )أ(2006  2005  2004  2003  المنطقة/البلد

  6.0  8.9  8.2  9.7  11.9  دةاإلمارات العربية المتح
  5.5  6.1  7.8  5.6  7.2  البحرين
  5.1  6.4  5.8  5.4  2.0  ع�مان
  7.4  7.0  6.1  20.8  3.5  قطر

  4.9  6.5  10.0  10.5  16.5  الكويت
  3.8  4.2  6.6  5.3  7.7  المملكة العربية السعودية

  4.8  5.9  7.3  7.7  8.9  بلدان مجلس التعاون الخليجي
  5.3  6.0  7.2  8.4  4.2  األردن

  5.6  5.0  4.5  8.6  1.1  الجمھورية العربية السورية
  7.0  8.0  10.0  23.0  33.1-  )ج(العراق
  1.0  6.9-  4.9  2.0  8.5  )د(فلسطين
  2.0  5.0-  0.0  5.0  3.0  لبنان
  5.8  6.8  6.8  4.5  4.1  مصر
  4.3  4.2  4.6  3.9  3.8  اليمن

  5.4  5.1  6.0  6.4  0.2-  مجموع البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً
  5.0  5.6  6.9  7.3  5.7  مجموع منطقة اإلسكوا

  4.2  0.4  4.6  11.4  13.9-  )(االقتصادات المتأثرة بالنزاعات
  5.0  6.0  7.0  7.0  7.4   بالنزاعاتةمنطقة اإلسكوا من غير االقتصادات المتأثر

  
وقد .  2000 اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة لعام  أرقام الناتج المحليباستخدامحسابات معدالت النمو استناداً إلى اإلسكوا،  :المصدر

استمدت ھذه األسعار من مصادر وطنية ومن األرقام الرسمية كما وردت في الردود على استبيانات دراسات الحسابات القومية لمنطقة 
  . والعشرونالسادسةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، النشرة 

  
الي باألسعار الثابتة لعام  لكل عام إلى الناتج المحلي اإلجميستند حسابھاوعات البلدان ھي متوسطات مرجحة، بيانات مجم :مالحظات

2000.  
  

  .2007فبراير /ديرات اإلسكوا، شباطتق  )أ(  

  .2007 فبراير/ اإلسكوا، شباطإسقاطات  )ب(  

  .  تقديرات اإلسكوا ھي التي2006و 2005 عامي معدالتتستند معدالت العراق إلى مصادر رسمية، باستثناء   )ج(  

  على أساسوجرى تخفيضه في المائة 6.0بنسبة  2007فبراير /اعتباراً من شباطأعيد النظر في معدل النمو المتوقع   )د(  
  .حديثةمعلومات 

  .يقصد بذلك متوسط العراق وفلسطين ولبنان  )(  

 
  بلدان مجلس التعاون الخليجي  -أوالً

  
، بفضل استمرار 2007 آخر من النمو القوي في اً عام الخليجي مجلس التعاون بلدانتشھديتوقع أن   

  وإضافة إلى . في األسواق الماليةالمتوفرةارتفاع أسعار السلع النفطية وغير النفطية، ومستويات السيولة 
ى البنية علفاق االنذلك، أدت األوضاع المالية المشجعة إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق الحكومي، وال سيما 
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 5.9 من  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجييتراجعويتوقع أن .  التحتية
إيرادات النفط اإلجمالية بنسبة من المتوقع أن تنخفض ن ، أل2007 في المائة في عام 4.8لى  إ2006في عام 
  . في المائة15 و10ين تتراوح ب

  
 في بلدان مجلس التعاون متوسط اإلنتاج اليومي من النفطينخفض أن ، يتوقع 2007وفي عام   
فالقيمة المعتمدة لسلة .  أسعار النفط العالميةكذلك  وأن تنخفض 2006ما كانت عليه في عام ع، الخليجي

 61.08 إلى 2005 دوالراً للبرميل في عام 50.46 من تارتفع) كاألوب(ظمة البلدان المصدرة للنفط من
 13، انخفض متوسط السعر الشھري بنسبة 2007يناير /وفي كانون الثاني.  2006لبرميل في عام دوالراً ل

 المناخ في الواليات المتحدة  برودة خاللھات فترة أدوتبع ذلك دوالراً للبرميل، 50.73لغ في المائة تقريباً ليب
بلغ متوسط ، 2007مايو /ي أيارفو.   الشواغل الجيوسياسية إلى ارتفاع مطرد في األسعاركثرةاألمريكية و

 . دوالرا64.36ً األوبكسعر سلة 
  

، 2007وفي ظل نمو اقتصادي عالمي قوي، يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام   
ك ما يتوقع أن يبقى متوسط سعر سلة األوبك.  2006 في عام بحيث يتجاوز بقليل المستوى الذي كان عليه

 إلى تخفيض األوبكوبھدف الحفاظ على استقرار األسعار، عمدت .  تفع طوال العامالمرجعية عند مستوى مر
 كانت، 2007فبراير /وبحلول شباط.  2006إنتاجھا من النفط الخام منذ الربع الثالث من عام كبير في 
ملكة ت حصة المبلغ مليون برميل في اليوم، و1.1إنتاجھا اليومي من النفط الخام بمعدل قد خفضت المنظمة 

من البلدان غير األعضاء العرض ومع توقع ازدياد .  أكثر من نصفمن الكمية المخفضة العربية السعودية 
ط إنتاج بلدان مجلس س أن ينخفض متويرجح، 2007 في المائة في عام 3 و2ك بنسبة تتراوح بين في األوب

في  اإلنتاج تخفيف القيود على، على الرغم من 2006 و2005 يالتعاون الخليجي إلى ما دون مستويات عام
  .الستثمار في القدرة اإلنتاجيةلزيادة االنصف الثاني من العام، نتيجة 

  
ع�مان بعدم المشاركة في العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي الذي اتخذته قرار ال وعلى أثر  

بل العملة الموحدة لمجلس  الكويت بفك ربط عملتھا بالدوالر، سرت مخاوف حيال مستق الذي اتخذتهقرارالو
تمكن من استيفاء الشروط ت قد ال ا ع�مان أنھتوأعلن.  2010 إطالقھا في عام المزمعالتعاون الخليجي 

 محاولة إلبقاء السياسة النقدية والسياسة المالية ا قرارھرتعتباالتشريعية والتقنية بحلول التاريخ المحدد، و
ضر، في إطار الجھود الرامية إلى زيادة معدالت نمو الناتج المحلي للبلد محررة من أي قيود في الوقت الحا

وقد استعاضت الكويت عن ربط عملتھا بالدوالر بربطھا بسلة من .  تسھيل معالجة مشكلة البطالةواإلجمالي 
 . إليھاالمستوردةالعمالت الدولية بھدف تثبيت عملتھا ومكافحة ضغوط التضخم 

 
ت معدالت التضخم في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام الصعيد النقدي، ارتفعوعلى   

.  ، وال سيما في اإلمارات العربية المتحدة وقطر، حيث أدى ارتفاع تكاليف اإلسكان إلى ارتفاع األسعار2006
اد ي، يتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم تدريجياً في ھذين البلدين، لسبب رئيسي ھو ازد2007وفي عام 

 االتجاه السلبي في السوق تغير، 2007وفي األشھر الخمسة األولى من عام .  قطاع اإلسكانالعرض في 
  الزيادة،لدان مجلس التعاون الخليجي من ھذهوقد استفادت ب.  المالية في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي

الية، للتعويض عن بعض  طلب المستثمرين على األصول الم فيعار النفط وارتفاعس في أالتي رافقھا ارتفاع
  ، معرضة لالھتزازغير أن األسواق المالية ال تزال .  2006الخسائر التي وقعت في عام 

ھر  في األشسريعةوتيرة التقلب يحتمل أن تكون ونتيجة لذلك، .   قطاع العقاراتفورة توال سيما إذا استمر
 . المضاربة فيھاتشتدالمقبلة في األسواق التي 
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ة عاماً آخر من النمو االقتصادي القوي، ولو بمعدل ي، شھدت المملكة العربية السعود2006وفي عام   

 في إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية العامل الرئيسي الكبير  وكان االنخفاض .أقل من المتوقع
والواقع .   في المائة4.2 وھو 2006لبقاء معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي دون المستوى المتوقع في عام 

 في المائة من 90أن النمو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع النفط، حيث تشكل اإليرادات من الصادرات النفطية 
 في المائة من الناتج المحلي 50مجمل إيرادات المملكة العربية السعودية من الصادرات، وأكثر من 

المعدل المتوقع لنمو الناتج خضع ، 2007قة بأسواق النفط لعام  المتعلاالسقاطاتواستناداً إلى آخر .  اإلجمالي
 ألن إنتاج النفط، خالل الفترة  في المائة3.8 بحيث بلغ  لتخفيضللمملكة العربية السعودية المحلي اإلجمالي

غير أن .   مليون برميل في اليوم8.6 إلى 9.5 من انخفض، 2007مارس / إلى آذار2006أغسطس /من آب
 أن يبقى قوياً يرجحناء والتجارة والخدمات المالية، طاعات غير نفطية، منھا الصناعة التحويلية والبالنمو في ق

وبذلك، يتوقع أن يحقق النمو في القطاعات .   الحوافز الماليةقوة األعمال وبيئة، نتيجة لتحسن 2007في عام 
 .زيادة في الوارداتغير النفطية 

 
ينمو الناتج المحلي حيث ابية لسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي، وتبقى التوقعات االقتصادية إيج  

 االستھالك الخاص، وازدياد االستثمار األجنبي في ازدياد اإلنفاق الحكومي، ورتفاعاإلجمالي، في ظل ا
فاق  في اإلنالكبيرونتيجة للنمو .  مشاريع جديدة، وال سيما في مجاالت البنية التحتية والسياحة وإنتاج الطاقة

، 2007على الواردات، يتوقع أن تتقلص فوائض الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام 
 .ھا في الماضي بقيت وفيرة قياساً إلى مستوياتإنو
 

شھدت اإلمارات العربية المتحدة نمواً اقتصادياً الفتاً في األعوام الماضية، وقد صنفھا المنتدى و  
  فيھا  والنمو االقتصادي، الذي بلغ معدله.األكثر قدرة على المنافسةالعربي  االقتصاد باالقتصادي العالمي

فقد .  من ازدھار قطاع السياحةويستمد قوته من االستثمار األجنبي المباشر ، 2006في عام في المائة  8.9
في العالم، وقد تركزت ن األكثر قدرة على جذب أنشطة االستثمار األجنبي المباشر كبرز ھذا البلد ضمن األما

قطاع أما .  2006 في المائة من ھذه األنشطة في قطاعات التصنيع والمياه والكھرباء في عام 29.5نسبة 
وتمكن االقتصاد من توليد .  2006 في المائة في عام 23ھا تزيادة في اإليرادات بلغت نسبفقد سجل السياحة 

 في المائة من الناتج المحلي 145.8 التجارة  مجموع حجملغقدر كبير من المدخرات في األعوام الماضية، وب
 6 بحيث يصل إلى 2007ويتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام .  2006اإلجمالي في عام 

ما سعر الصرف الحقيقي فيرجح أن أ.   التراجع الطفيف في إنتاج النفط، والسبب الرئيسي ھوفي المائة
 .عرتفي
  

.  2006 في المائة في عام 7  بنسبة معدلهقد�رطر نمواً اقتصادياً قوياً في األعوام الماضية، وحققت ق  
د إنتاج الغاز الطبيعي، مما  في المائة مع ارتفاع أسعار النفط وازديا29وشھد قطاع النفط والغاز نمواً بمعدل 

ح أن ، يرج2007وفي عام .  ائة في الم62لى رفع مساھمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى أدى إ
.  يؤدي إلى زيادة اإليراداتس إنتاج النفط عن التراجع الطفيف المتوقع في األسعار، مما الزيادة فيعوض ت

نمو الناتج المحلي اإلجمالي تحقيق تحسن طفيف في ويتوقع أن تسھم زيادة اإلنفاق العام والخاص في 
، مما وضع 2006 عاممع أن الدخل الفردي بلغ رقماً قياسياً في و.   في المائة7.4  إلىالحقيقي، بحيث يصل

 في المائة 11.8، إذ بلغ  مفاجئاًالبلدان ثراء� في العالم، سجل معدل التضخم ارتفاعاً كبيراًعداد أكثر قطر في 
  .2005 في المائة في عام 8.8ان بعد أن ك
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 في المائة في عام 6.5إلجمالي، من وفي الكويت، ي�توقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي ا  
.   من النفط، نتيجة لتراجع بسيط في حجم الصادرات2007 في المائة في عام 4.9  ما يقارب، إلى2006

، واستعاضت عنه بربط 2007مايو /يارأوعلى الصعيد النقدي، تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدوالر في 
.   مقابل عمالت أساسية أخرىراض قيمة الدوالفاجم عن انخلتخفيف حدة التضخم النعملتھا بسلة عمالت 

 بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، يقضي بربط عمالتھا بالدوالر تمھيداً مخالفة التفاقھذا التحول في و
 في 5.1وأفاد مسؤولون في الكويت بأن معدل التضخم بلغ .  2010إلنشاء االتحاد النقدي المتوقع في عام 

  .2006 في المائة في عام 3.2 بعد أن كان 2007ربع األول من عام المائة في ال
  

ونظراً إلى .  ، تدعمھا قوة الطلب المحلي2007 االقتصادية إيجابية لعام االسقاطاتتبقى وفي ع�مان،   
  المحلي، يتوقع أن يتراجع معدلاالستھالكاد الواردات نتيجة الزدياد ياالنخفاض المتوقع في إنتاج النفط وازد

  .2007 في المائة في عام 5.1 إلى 2006 في المائة في عام 6.4نمو الناتج المحلي اإلجمالي من 
  

الذي  اتساع نطاق أنشطة قطاع البناء، على 2006 األداء االقتصادي في البحرين في عام رتكزوا  
 قطاع العقارات وقوة   وقد أسھم نمو. وااللومنيوم ارتفاع إيرادات النفطالناتج عنفائض السيولة استفاد من 

وكما ھي .  2006 في المائة في عام 6.1 بمعدلالقطاع المالي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي أداء 
حال جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، ي�توقع أن تشكل الظروف االقتصادية العالمية واإلقليمية المؤاتية 

 أسعار النفطوإذا افتُرض أن .   للطفرة االقتصادية الحاليةفيمصدر دعم إضا لالستثمار  المشجعةوالبيئة
 .2007 في عام 5.5ل النمو يتوقع أن يبلغ معدف، اإلنفاق على الواردات سيرتفعان و ستنخفض قليالً

  
  البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاً  -ثانياً

  
 .  أقل من إمكاناتھا2006في عام عاً  متوسط النمو االقتصادي للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوكان  

ففي الناحية اإليجابية، .  تصاعد وتيرة العنف مؤخراً في بلدان ومناطق عديدة السبب الرئيسي في ذلك ھوو
 االستھالك المحلي والطلب على لثباتسيما نتيجة  حافظ النمو االقتصادي في األردن ومصر على قوته، وال

يتوقع أن يتسارع نمو الناتج ف في الشرق األوسط،  لن تتدھوراألوضاع األمنيةأن ض رإذا افتُو.  االستثمار
 5.4لى  إ2006 في المائة في عام 5.1 من ة بحيث يرتفع معدلهالمحلي اإلجمالي الحقيقي في ھذه المجموع

 .2007في المائة في عام 
  

قطاعات الفي النفط أم ، سواء أكان في قطاع 2006وقد شھدت مصر نمواً اقتصادياً قوياً في عام   
 زيادة االستثمار األجنبي تھدف إلىد ھذا النمو من إصالحات السياسة االقتصادية التي فاواست.  غير النفطية
 في 6.8 بمعدل يرعام، نما االقتصاد المصوبوجه .  الصادرات، واالستثمارات المحليةكذلك المباشر، و

الضرائب على الدخل، وازدھار قطاع السياحة، خفيض ومن العوامل التي عززت ھذا النمو، ت . المائة
.   في المائة5.8 إلى ه، يحتمل أن يتباطأ النمو قليالً بحيث يصل معدل2007وفي عام .  وتحسين بيئة األعمال

ضغوط تخفيف  في الذي يتوقع أن يسھمأسعار الفائدة الكبير في رتفاع الويعزى ذلك في جزء منه إلى ا
 الزيادة إلى في ميزان التجارة الخارجية، نظراًتراجع  عنأيضاً تباطؤ ينتج ھذا الويتوقع أن .  التضخم
  .  الوارداتفي ة المتوقعةالشديد

  
والسبب الرئيسي في ذلك .  2006 في عام  في المائة باألرقام الحقيقية6وبلغ معدل النمو في األردن   

من العاملين صعيد االستثمار ولحجم تحويالت ھو ارتفاع الطلب المحلي، نتيجة التخاذ مبادرات ھامة على 
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 11.1در بمعدل رات في البلد، وقد شھدا نمواً، ق  ويزدھر قطاعا البناء والعقا.بلدان مجلس التعاون الخليجي
 الوافدين العراقيين وازدياد عدد الشركات األجنبية التي تتخذ مقراً لھا في بسبب الطلب الناجم عنفي المائة، 

القوي الذي النمو   أسھم فيه في المائة10.6 التحويلية بمعدل افة إلى ذلك، نما قطاع الصناعةضإو.  األردن
، يتوقع 2007وفي عام .   في المائة6.7 النقل واالتصاالت بمعدل قطاع المنسوجات، بينما نما قطاعاشھده 

تركز يرة أجنبية ومحلية ت استثمارات كب في المائة، ترفده5.3أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
وعلى .   من الخارج العاملين في قطاع السياحة، وكذلك زيادة في االستھالك الخاص بفعل تحويالتخصوصاً

سيما بعد رفع الدعم الصعيد النقدي، تسرب أثر ارتفاع أسعار النفط في األعوام األخيرة إلى المستھلكين، وال 
 .عن الوقود

  
 تضاؤل االحتياطات النفطية ناجمة عن كبيرة السورية واليمن تحديات وتواجه الجمھورية العربية  

 فاالنتعاش االقتصادي الحالي الذي تشھده الجمھورية . والتصحيح الذي يترتب على ذلك في السياسات المالية
 ، يرتكز2006 في المائة في عام 5  الحقيقي بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجماليالعربية السورية، حيث

وإضافة إلى ذلك، يستفيد .  تدفق المھاجرين من العراقالذي من أسبابه أساساً على تزايد الطلب المحلي 
س�جل الستثمار األجنبي المباشر، بينما لاالقتصاد من األداء القوي لقطاع السياحة ومن األنشطة الجديدة 

 .الك الوقوداستھزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والعقارات وارتفاع في 
  

تسجيل أي   بدون، أي2007 المائة في عام  في4.3 النمو االقتصادي في اليمن ويتوقع أن يبلغ معدل  
يستطيع االقتصاد وبينما .  ، وأن يظل بذلك بعيداً عن الھدف الذي حددته الحكومة2006 يذكر عن عام تغير
 والنقل، ال يزال من الضروري إجراء ندجذب استثمارات ھامة، وال سيما في قطاعات الطاقة والمعاأن ي

ومن المتوقع أن .  تنويع تركيبة االقتصادزيادة ھدف تعزيز القدرة التنافسية وبإصالحات اقتصادية شاملة 
  .اردات، وال سيما في قطاع الطاقة الو ازديادبسبب عجز الحساب الجاري رتفعي
  

  ين ولبنانطالعراق وفلس  -ثالثاً
  

، بينما أدى انعدام األمن في 2006 في النشاط االقتصادي في عام اً حاداًراجع لبنان وفلسطين تشھد  
.  غير النفطيةقطاعات الفي ضعف النمو إلى وإلى ما دون المستوى المتوقع العراق إلى انخفاض إنتاج النفط 

أغسطس /آب -  يوليو/ الجمود الذي أصابه على أثر حرب تموزمن يلبنانالويتوقف نھوض االقتصاد 
وفي فلسطين، تتوقف التوقعات .   البلد حالياًالسائد في السياسي الداخلي تسوية الوضع، على 2006

 على الوضع السياسي، وال سيما في ظل الصراعات الحادة بين الفلسطينيين والعوائق 2007االقتصادية لعام 
 وبينھا وبين البلدان ،ينيةالتي تفرضھا إسرائيل على حركة األشخاص والسلع داخل األراضي الفلسطوالقيود 
 الوضع األمني تطورات القصير على جلوفي العراق تتوقف إمكانات تحسن االقتصاد في األ.  المجاورة

  .غير النفطيةقطاعات الفي و  قطاع النفط النمو فييضعفالذي 
  

رب نتيجة لح،  في المائة5 بنسبة تراجع ناتجه المحلي اإلجمالي، عانى لبنان من 2006في عام   
مليار  2.8 بلغت  وبينما أشارت التقديرات إلى أن قيمة الخسائر المباشرة للحرب .أغسطس/يوليو وآب/تموز

البحري الذي الحصار الجوي وومن أسباب ھذه الخسائر .  دوالر، تبقى الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير
الثقة بالمستقبل االقتصادي توقف العمل خالل فترة الحرب، واھتزاز و شھرين، طوالفرض على لبنان 

 القطاعات بمنأى عن ھذه أي منن كيولم .  للبنان، والتخوف من تجدد الصراعات وتصاعد التوتر السياسي
 في 12 إلى 10فقطاع السياحة الذي يسھم بنسبة .  ھاال أن قطاع السياحة ناله النصيب األكبر منإائر، سخال
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بسائر القطاعات االقتصادية، خسر حوالى مليون ارتباطاً وثيقاً  المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويرتبط
 القطاعالضغط المتصاعد على ومن جھة أخرى، نجح البنك المركزي في استيعاب .  2006سائح في عام 

بفضل  مليار دوالر، و12 وقدره االحتياطي الدولي الذي يملكه البلد ل، وذلك بفض عامة واالقتصادالمالي
  .   مليار دوالر1.5  قيمتھاة التي تلقاھا من الكويت والمملكة العربية السعودية وبلغتالقروض الميسر

  
 يوليو/وكان من المتوقع أن ينھض االقتصاد في لبنان من حالة الجمود التي أصابته عقب حرب تموز  

الحي ويؤدي  يعوق تطبيق أي برنامج إص السائد حالياًالداخليإال أن التوتر السياسي ، 2006أغسطس /آب - 
 ألغراض 2007ي�عاد النظر في توقعات النمو لعام ونتيجة لذلك، .  إلى ركود النشاط االقتصادي برمته

، الحت في األفق 2007 وأوائل عام 2006وفي أواخر عام .   في المائة2 في المائة إلى 6من  تخفيضھا
يناير /لذي ع�قد في كانون الثاني للمانحين، ا3ففي مؤتمر باريس .  مؤشرات مشجعة لالقتصاد اللبناني

 مليار دوالر، 7.6، قدمت الحكومة اللبنانية خطة شاملة لإلصالح االقتصادي، نالت على أساسھا 2007
العاملين درت تحويالت اللبنانيين وق.  وض ميسرة من المجتمع الدولي مالية وقرساعداتعلى شكل موذلك 

 اتجاھھا تستمر فيأن لھا توقع يكان التي  و،2006بمبلغ خمس مليارات دوالر في عام في الخارج 
المتوقع أن ينھض من مشجع للمستثمرين، كما كان الجو الدليل على  حجم قطاع البناء  فيوكان.  التصاعدي

التي نشأت السياسية والعوائق غير أن االضطرابات .  2006قطاع السياحة من الجمود الذي أصابه في عام 
 السياح وقد انخفض عدد . 2007التفاؤل حيال إمكانات النھوض االقتصادي في عام  دوافعقللت من مؤخراً 
وفي .  2006 مقارنة بالفترة نفسھا من عام 2007 في المائة في الشھرين األولين من عام 36  قاربتبنسبة

لسلطات  الشواغل األساسية لأحدالميزانية وتراكم الدين العام الكبير في عجز القى باألجل المتوسط، سي
 ويصل العجز المالي إلى ،من الناتج المحلي اإلجمالي  في المائة200ة الدين العام اللبنانية، إذ تقارب نسب

فيض  إلى تحقيق التخ3 أن تؤدي اإلصالحات التي شدد عليھا مؤتمر باريس  ويؤمل.  في المائة15.2
  .المنشود في حجم الدين العام

  
 مليون 1.9، لم يتجاوز إنتاج النفط الخام  في العراقاكل التقنية تكاثر أعمال التخريب والمشوإزاء  

 مليون 2.5 والبالغ، أي بقي أقل بكثير من الھدف الذي حددته الحكومة 2006برميل في اليوم في عام 
عمليات الوقد أدى استمرار الصراع وتكرار الھجمات على حقول النفط إلى إعاقة سير .  برميل في اليوم

، بقي إنتاج النفط 2007وفي الربع األول من عام .  ذ مشاريع الصيانة وتحسين القدرة اإلنتاجيةتنفيتعطيل و
 أن الوضع األمني سيشھد بعض التحسن في وإذا افترض . 2006عند المستوى الذي كان عليه في عام 

  . في المائة7لى لي الحقيقي إ أن يصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمافيحتمل، 2007النصف الثاني من عام 
  

 إذ من غير المتوقع أن تسجل، 2007مرتفعة في عام العراقية ويتوقع أن تبقى إيرادات الصادرات   
 وتيرة وإذا تصاعدت.  2006عليھا في عام عن المستويات المرتفعة التي كانت انخفاضاً يذكر أسعار النفط 

 النمو المنشود في تعذر تحقيققد يكما سيكون من الصعب بلوغ الھدف المحدد إلنتاج النفط، فالعنف، 
 المشاريع عن االستثمار، أصحابوإضافة إلى ذلك، تثني الظروف األمنية المتردية .  القطاعات غير النفطية

ووفقاً لوحدة .  من قدرة الحكومة على توسيع استثماراتھا في رأس المال المادي والبشريكثيراً وتحد 
 في عام دوالر مليار 5.6، حقق العراق فائضاً مالياً قدره لة االيكونوميستجم التابعة لالمعلومات االقتصادية

يفرضھا الوضع  في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك بسبب القيود التي 13.8، أي ما يعادل 2006
النفطية وأدى عدم التمكن من تحقيق االنتعاش االقتصادي في القطاعات غير .   على اإلنفاق الحكومياألمني

ت نسبة البطالة في قدرطق الكردية، ااء المحافظات الثالث في المننباستثف.  إلى تفاقم البطالة في العراق
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 48شمل البطالة حالياً توفقاً لبعض المصادر، و.  2004 في المائة في الربع األول من عام 26.8 العراق
وأظھرت دراسة صدرت .  عداد كبيرة من العراقيين إفقار أأدت إلىقد و،  الوطنيةفي المائة من القوى العاملة

  محافظة16 في المائة من سكان 54 األمن الغذائي في العراق أن العالمي حولمؤخراً عن برنامج األغذية 
 في المائة منھم 15، ينفقون أقل من دوالر واحد للفرد في اليوم، وينفق )بيلرباستثناء دوھوك وأأي (عراقية 

  . للفرد في اليومأقل من نصف دوالر 
  

 استيعاب ف إلعادة فتح عدد من المؤسسات التي كانت تملكھا الدولة بھد العراقيةوتخطط السلطات  
وكشفت وزارة الزراعة عن خطة إنمائية لثالث سنوات تأمل من خاللھا .  بعض أعداد العاطلين عن العمل

ويؤمل أن تعزز الخطة .  وسطى من البلد ثالثة ماليين فرصة عمل معظمھا في األنحاء الجنوبية والتوفير
الجدير و.  المواد الغذائية في المائة من حاجات البلد من 21تسھم في تلبية أن الجديدة اإلنتاج الزراعي و

فمنطقة .   في المناطق الوسطى والجنوبيةعنھا تماماً تختلفالظروف السائدة في المناطق الكردية بالذكر أن 
وال سيما قطاع العقارات،  ازدھار قطاع البناء، سببه الرئيسي ھوتعاشاً اقتصادياً الشمال الكردية تشھد ان

  . وازدياد عدد الفنادق، واالرتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة
  

 وارتفاع ، العراقي الدينارقيمةالبطيئ في تحسن ال ومن الواردات تحرير  سياسةوعلى الرغم من  
يمكن أن ف ترك معدل التضخم من غير معالجة، اوإذ.  ى مزيد من االرتفاع التضخم إليتجهمعدل البطالة، 

 المستھلكسعار الرقم القياسي ألارتفع قد ف .  واالجتماعيييتحول إلى خطر إضافي يھدد االستقرار االقتصاد
ن ر القيمة التي كا، فاقت قيمة ھذا المؤش2007فبراير /وفي شباط.  2006 في المائة في عام 64.8بنسبة 

، وذلك يدل على التراجع الكبير في األسعار خالل كانون  في المائة37.1 بنسبة 2006فبراير /عليھا في شباط
، حيث تبلغ المستھلكأسعار يالحظ أن المواد الغذائية تشغل حيزاً كبيراً في مؤشر و.  2007يناير /الثاني

الرقم ھو السبب الرئيسي في ارتفاع  وادذه المھ  أسعاري�عتقد أن تصاعدلذلك و .  في المائة63.2نسبتھا 
 عتخفيض الدعم على الوقود، وارتفاع تكاليف النقل، وفقدان السلويعتقد أن .  المستھلكسعار أل القياسي

  .األساسية، ومنھا الغاز والبنزين أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على مسار األسعار
  

فالنتائج األولية التي توصل إليھا .  كثير من التفاؤل االقتصادية في فلسطين إلى الاألوضاعوال تدعو   
 1.3أن الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجع بمعدل تبي�ن ، 2006 في عام الفلسطينيالجھاز المركزي لإلحصاء 

واستناداً .   في المائة في الربع الثالث8.9في المائة بين الربع األول والربع الثاني من العام، ثم تراجع بمعدل 
 2006 و2005 وإلى مؤشرات أخرى، يكون الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجع بين عامي المؤشرلى ھذا إ

 في المائة في 1 بمعدل اً انتعاشالمحلي اإلجماليومن المتوقع أن يسجل الناتج .   في المائة6.9ره يقدتبمعدل 
 فرض قيود على في 2006ام ويتوقع أن تستمر العوامل التي أدت إلى الھبوط الحاد في ع.  2007عام 

  .2007النشاط االقتصادي في عام 
  

 مخلفة انعكاسات سلبية 2007االستثمارات المحلية واألجنبية الخاصة ستستمر في الھروب في عام و  
وذلك ان بقيت الظروف السلبية على حالھا، ، 2006، كما كان عليه الحال في عام على النشاط االقتصادي
تفرضھا اإلقفال وقطع الطرق التي على األراضي الفلسطينية وحاالت مات اإلسرائيلية وال سيما تكرار الھج

ة العنف بين الفصائل إسرائيل، وبناء حاجز اإلسمنت األمني في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار تصاعد وتير
  .الفلسطينية
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االستھالكي فاق  االستثمار واإلن فرض ضغوط انكماشية علىفيوسيستمر تقلص موارد الميزانية   
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن .  2006، ولو بدرجة أقل من عام 2007في عام الحكومي 

احتمال حدوث  على وليس ھناك ما يدل، 2006 و2005موارد الميزانية قد انخفضت بنسبة الثلث بين عامي 
حركة  عقب فوز  جاء2006ة لعام موارد الميزانيفي  وھذا االنخفاض.  2007 في عام أي تحسن ملموس

كما ،  المساعدات الدولية التي كان قد تعھد بھا المانحونإذ ح�جبت لحكومة،ل ھاحماس في االنتخابات وتشكيل
يتوقع أن يشھد عام رغم ذلك، و .  الحكومة الفلسطينيةجمدت إسرائيل اإليرادات الضريبية المحصلة لحساب

  .فلسطينلمساعدات إلى  بعض اإلنفراج على صعيد تدفق ا2007
  

 احتمال تستند إلىال  2007 في المائة في عام 1 الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة الزيادة المتوقعة فيو  
  :  على العناصر التاليةرتكزت ، بلالمحتلة يضايلي تجاه األرئ في الموقف اإلسراجذريحدوث تحسن 

من  الخدماتبعض دفع بعض األجور وتقديم ل  بفض2007يتوقع أن يتحسن االستثمار الخاص في عام ) أ(
يتوقع أن تتدفق بعض األموال في إطار المعونة اإلنسانية من اإلمارات ) ب(السلطة الفلسطينية؛ خالل 

نتيجة لتعھد المانحين خالل مؤتمر ستوكھولم بشأن وكذلك ، العربية المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية
 .  مليون دوالر500 بتقديم مبلغ قدره) 2006سبتمبر / أيلول1 (يةفلسطيناألراضي الالوضع اإلنساني في 

وھذه الزيادة الطفيفة في الناتج المحلي اإلجمالي ھي تعبير عن الفشل في تحقيق انتعاش شامل في أنشطة 
مباشرة  بطريقة ستخدميوالجدير بالذكر أن الجزء األكبر من النفقات الحكومية .  االستثمار والنفقات الحكومية

لذلك ال بد من و.  الخدمات االجتماعيةقطاعات قطاعات الصحة والتعليم وغيرھا من أو غير مباشرة لتمويل 
 رأس المال البشري والمادي، وبالتالي التنمية االقتصادية تصيبسالتشديد على العواقب الخطيرة التي 

  .الحكومي االستثماري واالستھالكيتراجع اإلنفاق ل، نتيجة في فلسطين في األجل الطويلواالجتماعية 
  

فوفقاً لمسح عن القوى العاملة أجراه .   أثر بالغ على العمالةألوضاع االقتصادية السائدةلوكان   
 في المائة في الربع 21.6بلغت نسبة العاطلين عن العمل في فلسطين الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

.   في المائة22البالغة و 2006يفاً عن نسبة الربع األخير من عام ، مسجلة انخفاضاً طف2007األول من عام 
ففي الربع األول من .   فوارق شاسعة بين معدل البطالة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وجودالحظيو

.   في المائة في قطاع غزة30.4 في المائة بينما وصل 17.3ة الغربية ف، بلغ معدل البطالة في الض2007عام 
 في المائة بين 40تفشي البطالة وانخفاض الدخل الفردي بنسبة حالة د مصادر منظمة العمل الدولية بأن وتفي

وفي .   في المائة في عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر26 إلى زيادة بنسبة ت، أد2006 و1999عامي 
  .ة تعيش تحت خط الفقريني في المائة من األسر الفلسط76حوالى تقديرات إلى أن الأشارت ، 2006عام 

  
  


