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اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

تقديرات وتوقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في منطقة اإلسكوا
2007 - 2006
)توقعات أيار/مايو (2007

07-0316

لمحة عامة
شھدت منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( فترة نمو قوي في عام ،2006
في ظل صالبة االقتصاد العالمي ،وارتفاع أسعار النفط ،وتحسن األداﺀ المالي .وأدى تحسن فرص االستثمار
إلى تعزيز تدفق رؤوس األموال إلى المنطقة بينما أدت إيرادات النفط إلى تراكم السيولة ،التي استخدمت
لتمويل االستثمارات الضخمة .وتبقى التوقعات لمنطقة اإلسكوا عامة إيجابية في األجل القصير على الرغم
من التراجع الطفيف المتوقع في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي من  5.6في المائة في عام  2006إلى
 5.0في المائة في عام  .2007ومنذ الربع األخير من عام  ،2006خضعت التقديرات والتوقعات المتعلقة
بمتوسط النمو في منطقة اإلسكوا بعد المراجعة لتخفيض طفيف ،وذلك ألن معدالت النمو كانت أقل من
المتوقع في المملكة العربية السعودية التي تشكل أكبر اقتصاد في المنطقة والتي تبلغ حصتھا  35في المائة
من ناتجھا المحلي اإلجمالي.
وتساعد البيئة المؤاتية على صعيد االقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط المستمر في دعم االنتع ـ اش
االقتصادي الذي بدأ في المنطقة في عام  .2003غير أن التوقعات االقتصادية اإليجابية لع ـ ام  2007تبق ـ ى
رھنﹰا بعدم تعرض االقتصاد لمخاطر قد تنجم عن تصحيح مفاجئ لالختالالت العالمية أو تصاعد في وتي ـ رة
العنف في المنطقة .ومعدالت النمو المرتفعة ،التي يتجاوز متوسطھا  5في المائة منذ عام  ،2003تنط ـ وي
على فوارق شاسعة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان المصنفة في فئة االقتصادات األكثر تنوعاﹰ.
وعلى الصعيد النقدي ،تستمر حالة التضخم في ظل ارتفاع السيولة والطلب ،وال سيما ف ـ ي البل ـ دان
الغنية بالنفط التي تعتمد أسعار صرف ثابتة ،وكذلك في ظل العمل بسياسات نقدية ميسرة .ففي االقت ـ صادات
األكثر تنوعاﹰ ،يؤدي ارتفاع تكاليف النفط إلى ارتفاع مستوى األسعار ،وال سيما في األردن ،وبدرجة أقل ،في
مصر واليمن .أما بلدان مجلس التعاون الخليجي ،فتشھد ارتفاعﹰا شديداﹰ في الفوائض المالية وفوائض الحساب
الجاري ،ويتوقع أن تنخفض ھذه الفوائض في عام  2007نظراﹰ إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع اإلنفاق على
الواردات.
وفي عام  ،2006بلغ معدل النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي  5.9في المائة بفضل مجموع ـ ة
عوامل تتعلق بأسعار المنتجات النفطية وغير النفطية وقوة الطلب المحلي .ويتوقع أن تشھد ھذه المجموع ـ ة
عاماﹰ آخر من النمو االقتصادي القوي ،ألن جميع بلدان اإلسكوا تحقق أداﺀ جيداﹰ ،وقد عملت على تھيئة بيئ ـ ة
مالية مؤاتية واعتماد استراتيجيات إنمائية مناسبة .وبينما ال يزال قطاع النفط المحرك األقوى للنمو في ھ ـ ذه
المجموعة يسھم القطاع غير النفطي أيضاﹰ ،وال سيما قطاع البناﺀ ،في تحريك النمو االقتصادي الحالي.
وعموماﹰ ،ال يزال أداﺀ البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاﹰ أقل من إمكاناتھا .وقد قدر النمو لع ـ ام
 2007بمعدل  5.4في المائة مقابل  5.1في عام  .2006وحافظ األردن والجمھوري ـ ة العربي ـ ة ال ـ سورية
ومصر واليمن على معدالت نمو مستقرة نسبيﹰا بينما ال تزال البلدان واألراضي التي تشھد نزاعات في وضع
حرج .ففي لبنان ال يزال التوتر السياسي الذي عقب حرب إسرائيل في تموز/يوليو  -آب/أغ ـ سطس 2006
يشكل خطرﹰا على االقتصاد؛ وفي فلسطين تقع األوضاع االقتصادية تحت تأثير الظروف السياسية واألمني ـ ة
التي شھدت تدھوراﹰ خطيراﹰ في عام  .2006أما العراق فحقق نموﹰا ملحوظﹰا بفضل ارتف ـ اع أس ـ عار ال ـ نفط
وازدياد إنتاجه على الرغم من عدم االستقرار السياسي.
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اقتصادات منطقة اإلسكوا :معدالت النمو االقتصادي2007 - 2003 ،
)النسبة المئوية للتغير السنوي(
البلد/المنطقة
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
عمان
قطر
الكويت
المملكة العربية السعودية
بلدان مجلس التعاون الخليجي
األردن
الجمھورية العربية السورية
) ج(
العراق
)د(
فلسطين
لبنان
مصر
اليمن
مجموع البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
مجموع منطقة اإلسكوا
) (
االقتصادات المتأثرة بالنزاعات
منطقة اإلسكوا من غير االقتصادات المتأثرة بالنزاعات

2003
11.9
7.2
2.0
3.5
16.5
7.7
8.9
4.2
1.1
 33.18.5
3.0
4.1
3.8
 0.25.7
 13.97.4

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
)أ(
2006
2005
2004
8.9
8.2
9.7
6.1
7.8
5.6
6.4
5.8
5.4
7.0
6.1
20.8
6.5
10.0
10.5
4.2
6.6
5.3
5.9
7.3
7.7
6.0
7.2
8.4
5.0
4.5
8.6
8.0
10.0
23.0
 6.94.9
2.0
 5.00.0
5.0
6.8
6.8
4.5
4.2
4.6
3.9
5.1
6.0
6.4
5.6
6.9
7.3
0.4
4.6
11.4
6.0
7.0
7.0

)ب(

2007
6.0
5.5
5.1
7.4
4.9
3.8
4.8
5.3
5.6
7.0
1.0
2.0
5.8
4.3
5.4
5.0
4.2
5.0

المصدر :اإلسكوا ،استناداﹰ إلى حسابات معدالت النمو باستخدام أرقام الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي باألسعار الثابتة لعام  .2000وقد
استمدت ھذه األسعار من مصادر وطنية ومن األرقام الرسمية كما وردت في الردود على استبيانات دراسات الحسابات القومية لمنطقة
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،النشرة السادسة والعشرون.
مالحظات :بيانات مجموعات البلدان ھي متوسطات مرجحة ،يستند حسابھا لكل عام إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام
. 2000
) أ(

تقديرات اإلسكوا ،شباط/فبراير .2007

)ب (

إسقاطات اإلسكوا ،شباط/فبراير . 2007

)ج (

تستند معدالت العراق إلى مصادر رسمية ،باستثناﺀ معدالت عامي  2005و 2006التي ھي تقديرات اإلسكوا.

) د(
معلومات حديثة.
) (

أعيد النظر في معدل النمو المتوقع اعتبارﹰا من شباط/فبراير  2007بنسبة  6.0في المائة وجرى تخفيضه على أساس
يقصد بذلك متوسط العراق وفلسطين ولبنان.

أوالﹰ  -بلدان مجلس التعاون الخليجي
يتوقع أن تشھد بلدان مجلس التعاون الخليجي عاماﹰ آخر من النمو القوي في  ،2007بفضل استمرار
ارتفاع أسعار السلع النفطية وغير النفطية ،ومستويات السيولة المتوفرة في األسواق المالية .وإضافة إلى
ذلك ،أدت األوضاع المالية المشجعة إلى زيادة كبيرة في اإلنفاق الحكومي ،وال سيما االنفاق على البنية

-3التحتية .ويتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي من 5.9
في عام  2006إلى  4.8في المائة في عام  ،2007ألن من المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط اإلجمالية بنسبة
تتراوح بين  10و 15في المائة.
وفي عام  ،2007يتوقع أن ينخفض متوسط اإلنتاج اليومي من النفط في بلدان مجلس التعاون
الخليجي ،عما كانت عليه في عام  2006وأن تنخفض كذلك أسعار النفط العالمية .فالقيمة المعتمدة لسلة
منظمة البلدان المصدرة للنفط )األوبك( ارتفعت من  50.46دوالرﹰا للبرميل في عام  2005إلى 61.08
دوالراﹰ للبرميل في عام  .2006وفي كانون الثاني/يناير  ،2007انخفض متوسط السعر الشھري بنسبة 13
في المائة تقريبﹰا ليبلغ  50.73دوالرﹰا للبرميل ،وتبع ذلك فترة أدت خاللھا برودة المناخ في الواليات المتحدة
األمريكية وكثرة الشواغل الجيوسياسية إلى ارتفاع مطرد في األسعار .وفي أيار/مايو  ،2007بلغ متوسط
سعر سلة األوبك  64.36دوالرﹰا.
وفي ظل نمو اقتصادي عالمي قوي ،يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام ،2007
بحيث يتجاوز بقليل المستوى الذي كان عليه في عام  .2006كما يتوقع أن يبقى متوسط سعر سلة األوبك
المرجعية عند مستوى مرتفع طوال العام .وبھدف الحفاظ على استقرار األسعار ،عمدت األوبك إلى تخفيض
كبير في إنتاجھا من النفط الخام منذ الربع الثالث من عام  .2006وبحلول شباط/فبراير  ،2007كانت
المنظمة قد خفضت إنتاجھا اليومي من النفط الخام بمعدل  1.1مليون برميل في اليوم ،وبلغت حصة المملكة
العربية السعودية من الكمية المخفضة أكثر من نصف .ومع توقع ازدياد العرض من البلدان غير األعضاﺀ
في األوبك بنسبة تتراوح بين  2و 3في المائة في عام  ،2007يرجح أن ينخفض متوسط إنتاج بلدان مجلس
التعاون الخليجي إلى ما دون مستويات عامي  2005و ،2006على الرغم من تخفيف القيود على اإلنتاج في
النصف الثاني من العام ،نتيجة لزيادة االستثمار في القدرة اإلنتاجية.
وعلى أثر القرار الذي اتخذته عمان بعدم المشاركة في العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي
والقرار الذي اتخذته الكويت بفك ربط عملتھا بالدوالر ،سرت مخاوف حيال مستقبل العملة الموحدة لمجلس
التعاون الخليجي المزمع إطالقھا في عام  .2010وأعلنت عمان أنھا قد ال تتمكن من استيفاﺀ الشروط
التشريعية والتقنية بحلول التاريخ المحدد ،واعتبرت قرارھا محاولة إلبقاﺀ السياسة النقدية والسياسة المالية
للبلد محررة من أي قيود في الوقت الحاضر ،في إطار الجھود الرامية إلى زيادة معدالت نمو الناتج المحلي
اإلجمالي وتسھيل معالجة مشكلة البطالة .وقد استعاضت الكويت عن ربط عملتھا بالدوالر بربطھا بسلة من
العمالت الدولية بھدف تثبيت عملتھا ومكافحة ضغوط التضخم المستوردة إليھا.
وعلى الصعيد النقدي ،ارتفعت معدالت التضخم في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام
 ،2006وال سيما في اإلمارات العربية المتحدة وقطر ،حيث أدى ارتفاع تكاليف اإلسكان إلى ارتفاع األسعار.
وفي عام  ،2007يتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم تدريجياﹰ في ھذين البلدين ،لسبب رئيسي ھو ازدياد
العرض في قطاع اإلسكان .وفي األشھر الخمسة األولى من عام  ،2007تغير االتجاه السلبي في السوق
المالية في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي .وقد استفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من ھذه الزيادة،
التي رافقھا ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في طلب المستثمرين على األصول المالية ،للتعويض عن بعض
غير أن األسواق المالية ال تزال معرضة لالھتزاز،
الخسائر التي وقعت في عام .2006
وال سيما إذا استمرت فورة قطاع العقارات .ونتيجة لذلك ،يحتمل أن تكون وتيرة التقلب سريعة في األشھر
المقبلة في األسواق التي تشتد فيھا المضاربة.

-4وفي عام  ،2006شھدت المملكة العربية السعودية عاماﹰ آخر من النمو االقتصادي القوي ،ولو بمعدل
أقل من المتوقع .وكان االنخفاض الكبير في إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية العامل الرئيسي
لبقاﺀ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي دون المستوى المتوقع في عام  2006وھو  4.2في المائة .والواقع
أن النمو يرتبط ارتباط ﹰا وثيقاﹰ بقطاع النفط ،حيث تشكل اإليرادات من الصادرات النفطية  90في المائة من
مجمل إيرادات المملكة العربية السعودية من الصادرات ،وأكثر من  50في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي .واستناداﹰ إلى آخر االسقاطات المتعلقة بأسواق النفط لعام  ،2007خضع المعدل المتوقع لنمو الناتج
المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية لتخفيض بحيث بلغ  3.8في المائة ألن إنتاج النفط ،خالل الفترة
من آب/أغسطس  2006إلى آذار/مارس  ،2007انخفض من  9.5إلى  8.6مليون برميل في اليوم .غير أن
النمو في قطاعات غير نفطية ،منھا الصناعة التحويلية والبناﺀ والتجارة والخدمات المالية ،يرجح أن يبقى قويﹰا
في عام  ،2007نتيجة لتحسن بيئة األعمال وقوة الحوافز المالية .وبذلك ،يتوقع أن يحقق النمو في القطاعات
غير النفطية زيادة في الواردات.
وتبقى التوقعات االقتصادية إيجابية لسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي ،حيث ينمو الناتج المحلي
اإلجمالي ،في ظل ارتفاع اإلنفاق الحكومي ،وازدياد االستھالك الخاص ،وازدياد االستثمار األجنبي في
مشاريع جديدة ،وال سيما في مجاالت البنية التحتية والسياحة وإنتاج الطاقة .ونتيجة للنمو الكبير في اإلنفاق
على الواردات ،يتوقع أن تتقلص فوائض الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام ،2007
وإن بقيت وفيرة قياساﹰ إلى مستوياتھا في الماضي.
وشھدت اإلمارات العربية المتحدة نموﹰا اقتصاديﹰا الفتﹰا في األعوام الماضية ،وقد صنفھا المنتدى
االقتصادي العالمي باالقتصاد العربي األكثر قدرة على المنافسة .والنمو االقتصادي ،الذي بلغ معدله فيھا
 8.9في المائة في عام  ،2006يستمد قوته من االستثمار األجنبي المباشر ومن ازدھار قطاع السياحة .فقد
برز ھذا البلد ضمن األماكن األكثر قدرة على جذب أنشطة االستثمار األجنبي المباشر في العالم ،وقد تركزت
نسبة  29.5في المائة من ھذه األنشطة في قطاعات التصنيع والمياه والكھرباﺀ في عام  .2006أما قطاع
السياحة فقد سجل زيادة في اإليرادات بلغت نسبتھا  23في المائة في عام  .2006وتمكن االقتصاد من توليد
قدر كبير من المدخرات في األعوام الماضية ،وبلغ مجموع حجم التجارة  145.8في المائة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عام  .2006ويتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي في عام  2007بحيث يصل إلى 6
في المائة ،والسبب الرئيسي ھو التراجع الطفيف في إنتاج النفط .أما سعر الصرف الحقيقي فيرجح أن
يرتفع.
وحققت قطر نمواﹰ اقتصادياﹰ قوياﹰ في األعوام الماضية ،قدر معدله بنسبة  7في المائة في عام .2006
وشھد قطاع النفط والغاز نمواﹰ بمعدل  29في المائة مع ارتفاع أسعار النفط وازدياد إنتاج الغاز الطبيعي ،مما
أدى إلى رفع مساھمة القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  62في المائة .وفي عام  ،2007يرجح أن
تعوض الزيادة في إنتاج النفط عن التراجع الطفيف المتوقع في األسعار ،مما سيؤدي إلى زيادة اإليرادات.
ويتوقع أن تسھم زيادة اإلنفاق العام والخاص في تحقيق تحسن طفيف في نمو الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي ،بحيث يصل إلى  7.4في المائة .ومع أن الدخل الفردي بلغ رقماﹰ قياسياﹰ في عام  ،2006مما وضع
قطر في عداد أكثر البلدان ثراﺀ في العالم ،سجل معدل التضخم ارتفاعاﹰ كبيراﹰ مفاجئاﹰ ،إذ بلغ  11.8في المائة
بعد أن كان  8.8في المائة في عام .2005

-5وفي الكويت ،يتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،من  6.5في المائة في عام
 ،2006إلى ما يقارب  4.9في المائة في عام  ،2007نتيجة لتراجع بسيط في حجم الصادرات من النفط.
وعلى الصعيد النقدي ،تخلت الكويت عن ربط الدينار بالدوالر في أيار/مايو  ،2007واستعاضت عنه بربط
عملتھا بسلة عمالت لتخفيف حدة التضخم الناجم عن انخفاض قيمة الدوالر مقابل عمالت أساسية أخرى.
وفي ھذا التحول مخالفة التفاق بين بلدان مجلس التعاون الخليجي ،يقضي بربط عمالتھا بالدوالر تمھيدﹰا
إلنشاﺀ االتحاد النقدي المتوقع في عام  .2010وأفاد مسؤولون في الكويت بأن معدل التضخم بلغ  5.1في
المائة في الربع األول من عام  2007بعد أن كان  3.2في المائة في عام .2006
وفي عمان ،تبقى االسقاطات االقتصادية إيجابية لعام  ،2007تدعمھا قوة الطلب المحلي .ونظراﹰ إلى
االنخفاض المتوقع في إنتاج النفط وازدياد الواردات نتيجة الزدياد االستھالك المحلي ،يتوقع أن يتراجع معدل
نمو الناتج المحلي اإلجمالي من  6.4في المائة في عام  2006إلى  5.1في المائة في عام .2007
وارتكز األداﺀ االقتصادي في البحرين في عام  2006على اتساع نطاق أنشطة قطاع البناﺀ ،الذي
استفاد من فائض السيولة الناتج عن ارتفاع إيرادات النفط وااللومنيوم .وقد أسھم نمو قطاع العقارات وقوة
أداﺀ القطاع المالي في نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بمعدل  6.1في المائة في عام  .2006وكما ھي
حال جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي ،يتوقع أن تشكل الظروف االقتصادية العالمية واإلقليمية المؤاتية
والبيئة المشجعة لالستثمار مصدر دعم إضافي للطفرة االقتصادية الحالية .وإذا افتﹸرض أن أسعار النفط
ستنخفض قليالﹰ وان اإلنفاق على الواردات سيرتفع ،فيتوقع أن يبلغ معدل النمو  5.5في عام .2007

ثانياﹰ  -البلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاﹰ
كان متوسط النمو االقتصادي للبلدان ذات االقتصادات األكثر تنوعاﹰ في عام  2006أقل من إمكاناتھا.
والسبب الرئيسي في ذلك ھو تصاعد وتيرة العنف مؤخرﹰا في بلدان ومناطق عديدة .ففي الناحية اإليجابية،
حافظ النمو االقتصادي في األردن ومصر على قوته ،وال سيما نتيجة لثبات االستھالك المحلي والطلب على
االستثمار .وإذا اف ﹸترض أن األوضاع األمنية لن تتدھور في الشرق األوسط ،فيتوقع أن يتسارع نمو الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي في ھذه المجموعة بحيث يرتفع معدله من  5.1في المائة في عام  2006إلى 5.4
في المائة في عام .2007
وقد شھدت مصر نمواﹰ اقتصادياﹰ قويﹰا في عام  ،2006سواﺀ أكان في قطاع النفط أم في القطاعات
غير النفطية .واستفاد ھذا النمو من إصالحات السياسة االقتصادية التي تھدف إلى زيادة االستثمار األجنبي
المباشر ،وكذلك الصادرات ،واالستثمارات المحلية .وبوجه عام ،نما االقتصاد المصري بمعدل  6.8في
المائة .ومن العوامل التي عززت ھذا النمو ،تخفيض الضرائب على الدخل ،وازدھار قطاع السياحة،
وتحسين بيئة األعمال .وفي عام  ،2007يحتمل أن يتباطأ النمو قليالﹰ بحيث يصل معدله إلى  5.8في المائة.
ويعزى ذلك في جزﺀ منه إلى االرتفاع الكبير في أسعار الفائدة الذي يتوقع أن يسھم في تخفيف ضغوط
التضخم .ويتوقع أن ينتج ھذا التباطؤ أيضﹰا عن تراجع في ميزان التجارة الخارجية ،نظراﹰ إلى الزيادة
الشديدة المتوقعة في الواردات.
وبلغ معدل النمو في األردن  6في المائة باألرقام الحقيقية في عام  .2006والسبب الرئيسي في ذلك
ھو ارتفاع الطلب المحلي ،نتيجة التخاذ مبادرات ھامة على صعيد االستثمار ولحجم تحويالت العاملين من

-6بلدان مجلس التعاون الخليجي .ويزدھر قطاعا البناﺀ والعقارات في البلد ،وقد شھدا نمواﹰ ،قدر بمعدل 11.1
في المائة ،بسبب الطلب الناجم عن الوافدين العراقيين وازدياد عدد الشركات األجنبية التي تتخذ مقراﹰ لھا في
األردن .وإضافة إلى ذلك ،نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل  10.6في المائة أسھم فيه النمو القوي الذي
شھده قطاع المنسوجات ،بينما نما قطاعا النقل واالتصاالت بمعدل  6.7في المائة .وفي عام  ،2007يتوقع
أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي  5.3في المائة ،ترفده استثمارات كبيرة أجنبية ومحلية تتركز
خصوصاﹰ في قطاع السياحة ،وكذلك زيادة في االستھالك الخاص بفعل تحويالت العاملين من الخارج .وعلى
الصعيد النقدي ،تسرب أثر ارتفاع أسعار النفط في األعوام األخيرة إلى المستھلكين ،وال سيما بعد رفع الدعم
عن الوقود.
وتواجه الجمھورية العربية السورية واليمن تحديات كبيرة ناجمة عن تضاؤل االحتياطات النفطية
والتصحيح الذي يترتب على ذلك في السياسات المالية .فاالنتعاش االقتصادي الحالي الذي تشھده الجمھورية
العربية السورية ،حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  5في المائة في عام  ،2006يرتكز
أساسﹰا على تزايد الطلب المحلي الذي من أسبابه تدفق المھاجرين من العراق .وإضافة إلى ذلك ،يستفيد
االقتصاد من األداﺀ القوي لقطاع السياحة ومن األنشطة الجديدة لالستثمار األجنبي المباشر ،بينما سجل
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والعقارات وزيادة ملحوظة في استھالك الوقود.
ويتوقع أن يبلغ معدل النمو االقتصادي في اليمن  4.3في المائة في عام  ،2007أي بدون تسجيل أي
تغير يذكر عن عام  ،2006وأن يظل بذلك بعيداﹰ عن الھدف الذي حددته الحكومة .وبينما يستطيع االقتصاد
أن يجذب استثمارات ھامة ،وال سيما في قطاعات الطاقة والمعادن والنقل ،ال يزال من الضروري إجراﺀ
إصالحات اقتصادية شاملة بھدف تعزيز القدرة التنافسية وزيادة تنويع تركيبة االقتصاد .ومن المتوقع أن
يرتفع عجز الحساب الجاري بسبب ازدياد الواردات ،وال سيما في قطاع الطاقة.

ثالثاﹰ  -العراق وفلسطين ولبنان
شھد لبنان وفلسطين تراجعاﹰ حادﹰا في النشاط االقتصادي في عام  ،2006بينما أدى انعدام األمن في
العراق إلى انخفاض إنتاج النفط إلى ما دون المستوى المتوقع وإلى ضعف النمو في القطاعات غير النفطية.
ويتوقف نھوض االقتصاد اللبناني من الجمود الذي أصابه على أثر حرب تموز/يوليو  -آب/أغسطس
 ،2006على تسوية الوضع السياسي الداخلي السائد في البلد حالياﹰ .وفي فلسطين ،تتوقف التوقعات
االقتصادية لعام  2007على الوضع السياسي ،وال سيما في ظل الصراعات الحادة بين الفلسطينيين والعوائق
والقيود التي تفرضھا إسرائيل على حركة األشخاص والسلع داخل األراضي الفلسطينية ،وبينھا وبين البلدان
المجاورة .وفي العراق تتوقف إمكانات تحسن االقتصاد في األجل القصير على تطورات الوضع األمني
الذي يضعف النمو في قطاع النفط وفي القطاعات غير النفطية.
في عام  ،2006عانى لبنان من تراجع ناتجه المحلي اإلجمالي بنسبة  5في المائة ،نتيجة لحرب
تموز/يوليو وآب /أغسطس .وبينما أشارت التقديرات إلى أن قيمة الخسائر المباشرة للحرب بلغت  2.8مليار
دوالر ،تبقى الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير .ومن أسباب ھذه الخسائر الحصار الجوي والبحري الذي
فرض على لبنان طوال شھرين ،وتوقف العمل خالل فترة الحرب ،واھتزاز الثقة بالمستقبل االقتصادي
للبنان ،والتخوف من تجدد الصراعات وتصاعد التوتر السياسي .ولم يكن أي من القطاعات بمنأى عن ھذه
الخسائر ،إال أن قطاع السياحة ناله النصيب األكبر منھا .فقطاع السياحة الذي يسھم بنسبة  10إلى  12في

-7المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ويرتبط ارتباط ﹰا وثيقﹰا بسائر القطاعات االقتصادية ،خسر حوالى مليون
سائح في عام  .2006ومن جھة أخرى ،نجح البنك المركزي في استيعاب الضغط المتصاعد على القطاع
المالي واالقتصاد عامة ،وذلك بفضل االحتياطي الدولي الذي يملكه البلد وقدره  12مليار دوالر ،وبفضل
القروض الميسرة التي تلقاھا من الكويت والمملكة العربية السعودية وبلغت قيمتھا  1.5مليار دوالر.
وكان من المتوقع أن ينھض االقتصاد في لبنان من حالة الجمود التي أصابته عقب حرب تموز/يوليو
 آب/أغسطس  ،2006إال أن التوتر السياسي الداخلي السائد حالياﹰ يعوق تطبيق أي برنامج إصالحي ويؤديإلى ركود النشاط االقتصادي برمته .ونتيجة لذلك ،يعاد النظر في توقعات النمو لعام  2007ألغراض
تخفيضھا من  6في المائة إلى  2في المائة .وفي أواخر عام  2006وأوائل عام  ،2007الحت في األفق
مؤشرات مشجعة لالقتصاد اللبناني .ففي مؤتمر باريس  3للمانحين ،الذي عقد في كانون الثاني/يناير
 ،2007قدمت الحكومة اللبنانية خطة شاملة لإلصالح االقتصادي ،نالت على أساسھا  7.6مليار دوالر،
وذلك على شكل مساعدات مالية وقروض ميسرة من المجتمع الدولي .وقدرت تحويالت اللبنانيين العاملين
في الخارج بمبلغ خمس مليارات دوالر في عام  ،2006والتي كان يتوقع لھا أن تستمر في اتجاھھا
التصاعدي .وكان في حجم قطاع البناﺀ دليل على الجو المشجع للمستثمرين ،كما كان من المتوقع أن ينھض
قطاع السياحة من الجمود الذي أصابه في عام  .2006غير أن االضطرابات والعوائق السياسية التي نشأت
مؤخراﹰ قللت من دوافع التفاؤل حيال إمكانات النھوض االقتصادي في عام  .2007وقد انخفض عدد السياح
بنسبة قاربت  36في المائة في الشھرين األولين من عام  2007مقارنة بالفترة نفسھا من عام  .2006وفي
األجل المتوسط ،سيبقى العجز الكبير في الميزانية وتراكم الدين العام أحد الشواغل األساسية للسلطات
اللبنانية ،إذ تقارب نسبة الدين العام  200في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،ويصل العجز المالي إلى
 15.2في المائة .ويؤمل أن تؤدي اإلصالحات التي شدد عليھا مؤتمر باريس  3إلى تحقيق التخفيض
المنشود في حجم الدين العام.
وإزاﺀ تكاثر أعمال التخريب والمشاكل التقنية في العراق ،لم يتجاوز إنتاج النفط الخام  1.9مليون
برميل في اليوم في عام  ،2006أي بقي أقل بكثير من الھدف الذي حددته الحكومة والبالغ  2.5مليون
برميل في اليوم .وقد أدى استمرار الصراع وتكرار الھجمات على حقول النفط إلى إعاقة سير العمليات
وتعطيل تنفيذ مشاريع الصيانة وتحسين القدرة اإلنتاجية .وفي الربع األول من عام  ،2007بقي إنتاج النفط
عند المستوى الذي كان عليه في عام  .2006وإذا افترض أن الوضع األمني سيشھد بعض التحسن في
النصف الثاني من عام  ،2007فيحتمل أن يصل معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  7في المائة.
ويتوقع أن تبقى إيرادات الصادرات العراقية مرتفعة في عام  ،2007إذ من غير المتوقع أن تسجل
أسعار النفط انخفاضاﹰ يذكر عن المستويات المرتفعة التي كانت عليھا في عام  .2006وإذا تصاعدت وتيرة
العنف ،فسيكون من الصعب بلوغ الھدف المحدد إلنتاج النفط ،كما قد يتعذر تحقيق النمو المنشود في
القطاعات غير النفطية .وإضافة إلى ذلك ،تثني الظروف األمنية المتردية أصحاب المشاريع عن االستثمار،
وتحد كثيرﹰا من قدرة الحكومة على توسيع استثماراتھا في رأس المال المادي والبشري .ووفقﹰا لوحدة
المعلومات االقتصادية التابعة لمجلة االيكونوميست ،حقق العراق فائضﹰا ماليﹰا قدره  5.6مليار دوالر في عام
 ،2006أي ما يعادل  13.8في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ،وذلك بسبب القيود التي يفرضھا الوضع
األمني على اإلنفاق الحكومي .وأدى عدم التمكن من تحقيق االنتعاش االقتصادي في القطاعات غير النفطية
إلى تفاقم البطالة في العراق .فباستثناﺀ المحافظات الثالث في المناطق الكردية ،قدرت نسبة البطالة في

-8العراق  26.8في المائة في الربع األول من عام  .2004ووفقﹰا لبعض المصادر ،تشمل البطالة حالي ﹰا 48
في المائة من القوى العاملة الوطنية ،وقد أدت إلى إفقار أعداد كبيرة من العراقيين .وأظھرت دراسة صدرت
مؤخرﹰا عن برنامج األغذية العالمي حول األمن الغذائي في العراق أن  54في المائة من سكان  16محافظة
عراقية )أي باستثناﺀ دوھوك وأربيل( ،ينفقون أقل من دوالر واحد للفرد في اليوم ،وينفق  15في المائة منھم
أقل من نصف دوالر للفرد في اليوم.
وتخطط السلطات العراقية إلعادة فتح عدد من المؤسسات التي كانت تملكھا الدولة بھدف استيعاب
بعض أعداد العاطلين عن العمل .وكشفت وزارة الزراعة عن خطة إنمائية لثالث سنوات تأمل من خاللھا
توفير ثالثة ماليين فرصة عمل معظمھا في األنحاﺀ الجنوبية والوسطى من البلد .ويؤمل أن تعزز الخطة
الجديدة اإلنتاج الزراعي وأن تسھم في تلبية  21في المائة من حاجات البلد من المواد الغذائية .والجدير
بالذكر أن الظروف السائدة في المناطق الكردية تختلف تمامﹰا عنھا في المناطق الوسطى والجنوبية .فمنطقة
الشمال الكردية تشھد انتعاشﹰا اقتصادياﹰ سببه الرئيسي ھو ازدھار قطاع البناﺀ ،وال سيما قطاع العقارات،
وازدياد عدد الفنادق ،واالرتفاع الكبير في عدد الشركات الجديدة.
وعلى الرغم من سياسة تحرير الواردات ومن التحسن البطيئ في قيمة الدينار العراقي ،وارتفاع
معدل البطالة ،يتجه التضخم إلى مزيد من االرتفاع .وإذا ترك معدل التضخم من غير معالجة ،فيمكن أن
يتحول إلى خطر إضافي يھدد االستقرار االقتصادي واالجتماعي .فقد ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستھلك
بنسبة  64.8في المائة في عام  .2006وفي شباط/فبراير  ،2007فاقت قيمة ھذا المؤشر القيمة التي كان
عليھا في شباط/فبراير  2006بنسبة  37.1في المائة ،وذلك يدل على التراجع الكبير في األسعار خالل كانون
الثاني/يناير  .2007ويالحظ أن المواد الغذائية تشغل حيزاﹰ كبيراﹰ في مؤشر أسعار المستھلك ،حيث تبلغ
نسبتھا  63.2في المائة .ولذلك يعتقد أن تصاعد أسعار ھذه المواد ھو السبب الرئيسي في ارتفاع الرقم
القياسي ألسعار المستھلك .ويعتقد أن تخفيض الدعم على الوقود ،وارتفاع تكاليف النقل ،وفقدان السلع
األساسية ،ومنھا الغاز والبنزين أثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على مسار األسعار.
وال تدعو األوضاع االقتصادية في فلسطين إلى الكثير من التفاؤل .فالنتائج األولية التي توصل إليھا
الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني في عام  ،2006تبين أن الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجع بمعدل 1.3
في المائة بين الربع األول والربع الثاني من العام ،ثم تراجع بمعدل  8.9في المائة في الربع الثالث .واستناداﹰ
إلى ھذا المؤشر وإلى مؤشرات أخرى ،يكون الناتج المحلي اإلجمالي قد تراجع بين عامي  2005و2006
بمعدل تقديره  6.9في المائة .ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي انتعاشاﹰ بمعدل  1في المائة في
عام  .2007ويتوقع أن تستمر العوامل التي أدت إلى الھبوط الحاد في عام  2006في فرض قيود على
النشاط االقتصادي في عام .2007
واالستثمارات المحلية واألجنبية الخاصة ستستمر في الھروب في عام  2007مخلفة انعكاسات سلبية
على النشاط االقتصادي ،كما كان عليه الحال في عام  ،2006وذلك ان بقيت الظروف السلبية على حالھا،
وال سيما تكرار الھجمات اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية وحاالت اإلقفال وقطع الطرق التي تفرضھا
إسرائيل ،وبناﺀ حاجز اإلسمنت األمني في قطاع غزة ،إضافة إلى استمرار تصاعد وتيرة العنف بين الفصائل
الفلسطينية.

-9وسيستمر تقلص موارد الميزانية في فرض ضغوط انكماشية على االستثمار واإلنفاق االستھالكي
الحكومي في عام  ،2007ولو بدرجة أقل من عام  .2006وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن
موارد الميزانية قد انخفضت بنسبة الثلث بين عامي  2005و ،2006وليس ھناك ما يدل على احتمال حدوث
أي تحسن ملموس في عام  .2007وھذا االنخفاض في موارد الميزانية لعام  2006جاﺀ عقب فوز حركة
حماس في االنتخابات وتشكيلھا للحكومة ،إذ حجبت المساعدات الدولية التي كان قد تعھد بھا المانحون ،كما
جمدت إسرائيل اإليرادات الضريبية المحصلة لحساب الحكومة الفلسطينية .ورغم ذلك ،يتوقع أن يشھد عام
 2007بعض اإلنفراج على صعيد تدفق المساعدات إلى فلسطين.
والزيادة المتوقعة في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  1في المائة في عام  2007ال تستند إلى احتمال
حدوث تحسن جذري في الموقف اإلسرائيلي تجاه األراضي المحتلة ،بل ترتكز على العناصر التالية:
)أ( يتوقع أن يتحسن االستثمار الخاص في عام  2007بفضل دفع بعض األجور وتقديم بعض الخدمات من
خالل السلطة الفلسطينية؛ )ب( يتوقع أن تتدفق بعض األموال في إطار المعونة اإلنسانية من اإلمارات
العربية المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية ،وكذلك نتيجة لتعھد المانحين خالل مؤتمر ستوكھولم بشأن
الوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية ) 1أيلول/سبتمبر  (2006بتقديم مبلغ قدره  500مليون دوالر.
وھذه الزيادة الطفيفة في الناتج المحلي اإلجمالي ھي تعبير عن الفشل في تحقيق انتعاش شامل في أنشطة
االستثمار والنفقات الحكومية .والجدير بالذكر أن الجزﺀ األكبر من النفقات الحكومية يستخدم بطريقة مباشرة
أو غير مباشرة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم وغيرھا من قطاعات الخدمات االجتماعية .ولذلك ال بد من
التشديد على العواقب الخطيرة التي ستصيب رأس المال البشري والمادي ،وبالتالي التنمية االقتصادية
واالجتماعية في فلسطين في األجل الطويل ،نتيجة لتراجع اإلنفاق الحكومي االستثماري واالستھالكي.
وكان لألوضاع االقتصادية السائدة أثر بالغ على العمالة .فوفقﹰا لمسح عن القوى العاملة أجراه
الجھاز المركزي لإلحصاﺀ الفلسطيني ،بلغت نسبة العاطلين عن العمل في فلسطين  21.6في المائة في الربع
األول من عام  ،2007مسجلة انخفاض ﹰا طفيفﹰا عن نسبة الربع األخير من عام  2006والبالغة  22في المائة.
ويالحظ وجود فوارق شاسعة بين معدل البطالة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة .ففي الربع األول من
عام  ،2007بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية  17.3في المائة بينما وصل  30.4في المائة في قطاع غزة.
وتفيد مصادر منظمة العمل الدولية بأن حالة تفشي البطالة وانخفاض الدخل الفردي بنسبة  40في المائة بين
عامي  1999و ،2006أدت إلى زيادة بنسبة  26في المائة في عدد األسر التي تعيش تحت خط الفقر .وفي
عام  ،2006أشارت التقديرات إلى أن حوالى  76في المائة من األسر الفلسطينية تعيش تحت خط الفقر.

