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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

2-1 األوضاع االقتصادية العربية عام 2009

الذي  االقت�صادي  لالزدهار  نهاية  العاملية  املالية  االأزم��ة  و�صعت 
حيث  االأخ��رة  ال�صتة  االأع��وام  خالل  باأ�صرها  العربية  املنطقة  �صهدته 
النفط  الأ�صعار  احل��اد  االنخفا�ض  تالها  التي  الغذائية  االأزم��ة  �صكلت 
حتديا كبرا للمنطقة التي تعترب اأكرب م�صدرة للنفط واأكرب م�صتوردة 

للمواد الغذائية.
و لقد تراجع النمو االقت�صادي ب�صكل ملحوظ حيث قدر معدله يف 
كما   .2008 عام  يف   ٪  6 مقابل   2009 عام  يف   ٪  2.9 بن�صبة  املنطقة 
من  البلدان  من  الكثر  وعانت  الكلية  االقت�صاديات  توازنات  تراجعت 

ات�صاع العجز يف ح�صابها اجلاري ويف ميزانيتها.
التبادالت  انخفا�ض كبر يف  اإىل  العاملية  املالية  االأزمة  اأدت  لقد  و 
االأداء اجليد  وراء  الرئي�صي  العامل  تعترب  كانت  التي  العاملية  التجارية 
الذي �صهده النمو االقت�صادي للدول العربية يف االآونة االأخرة. و لقد 
�صجلت الدول امل�صدرة للنفط اأكرب اخل�صائر حيث انخف�صت �صادرات 
ال�صلع فيها بن�صبة 38 ٪ مما ترتب عنه  خ�صائر يف عائدات الت�صدير 
جلميع دول جمل�ض التعاون اخلليجي لت�صل اإىل 469 مليار دوالر يف عام 

2009 مقابل 753 مليار يف عام 2008.

كما اأثرت االأزمة العاملية اأي�صا نتيجة انخفا�ض الطلب العاملي على 
وجه اخل�صو�ض على القطاعات ال�صناعية العربية امل�صدرة الرئي�صية 
مما اأدى اإىل انخفا�ض �صادرات ال�صلع املغربية بن�صبة 24 ٪ و االأردنية 
بن�صبة 20 ٪ و 18 ٪ بالن�صبة لتون�ض و 14 ٪ بالن�صبة ل�صادرات ال�صلع 

امل�صرية، و ارتفع بالتايل العجز يف ميزانيات هذه البلدان.
يف  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفق  انخف�ض  ال�صادرات،  اإىل  باالإ�صافة 
30 ٪ مقارنة مع املعدل امل�صجل يف  املنطقة العربية حيث قدر بحوايل 
املهاجرين وعائدات قطاع  العمال  و تراجعت حتويالت  املا�صي.  العام 

ال�صياحة.
التوازن  ع��دم  الدولية  املالية  االأزم���ة  فاقمت  ذل��ك،  على  ع��الوة 
انكما�ض  اأدى  حيث  العربية  البلدان  معظم  ت�صهده  ال��ذي  االجتماعي 
اإغالق العديد من ال�صركات و زيادة البطالة  الن�صاط االقت�صادي اإىل 
الذي  الدعم  خف�ض  اإىل  الدول  من  العديد  ا�صطرت  كما  املنطقة،  يف 
كواردات  الوا�صع  ال�صعبي  اال�صتهالك  ذات  االأ�صا�صية  لل�صلع  تقدمه 
االأغذية واللوازم الطبية مما اأثر على القدرة ال�صرائية للمواطن العادي  

وخا�صة على ال�صكان االأ�صد فقرا.
جفاف  ب�صبب  العربية  ال��دول  معظم  يف  اخلا�ض  القطاع  تاأثر  كما 
يف  القرو�ض  منح  على  ق��ادرة  تعد  مل  البنوك  معظم  اأن  حيث  ال�صيولة 
اأن  التي �صبق  القرو�ض  تاأكيد منح  االأحيان زيادة على رف�ض  كثر من 
وعدت بها، كما مت تاأجيل العديد من امل�صاريع  واإلغاء البع�ض منها مما 
كان له اأثرا �صلبيا على التجارة واال�صتثمار وتنمية املوؤ�ص�صات ال�صغرة 

واملتو�صطة.
مالية  تدابرا  العربية  احلكومات  معظم  نفذت  فقد   ، ذلك  ورغم 
و اإجرائية الأجل التخفيف من اآثار االأزمة، وت�صمل هذه التدابر اإن�صاء 
وحدات خا�صة لر�صد االأزمة  كتلك التي ا�صتحدتث يف كل  من تون�ض  

البنوك  تنظيم  تعزيز  و  امليزانية  نفقات  مراجعة  و  واالأردن  واملغرب 
واالأ�صواق املالية.

ا�صرتاتيجية  اأي�صا  ال�صلطات  نفذت   ، االأزم��ة  مواجهة  اأج��ل  من  و 
متنا�صقة تهدف للحفاظ على ن�صاط اقت�صادي م�صتدام كما هو احلال 
بالن�صبة ملعظم دول جمل�ض التعاون اخلليجي. و ذلك من خالل تعزيز 
القطاع امل�صريف الذي تاأثر من جراء عمليات ال�صحب الهائلة لروؤو�ض 
االأموال االأجنبية. و نتيجة لذلك قامت احلكومة ب�صخ ال�صيولة الالزمة  

يف البنوك  كما قدمت �صمانات حكومية على الودائع البنكية.
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  حكومات  و�صعت  ذلك،  على  عالوة 
�صيا�صة تو�صعية �صمحت مبوا�صلة اال�صتثمارات العامة يف البنية التحتية 

وتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد.

 الدول النفطية
�صهدت البلدان امل�صدرة للنفط خالل االأعوام ال�صتة املا�صية اأداءا 
معدل  بلغ  حيث  العاملية  النفط  اأ�صعار  ارتفاع  بف�صل  جيدا  اقت�صاديا 

النمو  للفرتة 2005 2008- ن�صبة 5.5 ٪ تقريبا.
    و بهدف تنويع اقت�صاداتها، بداأت معظم الدول امل�صدرة يف اإطالق 
والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  جمال  يف  كبرة  ا�صتثمارية  م�صاريع 
والكهرباء  والتعليم  املالية  واخل��دم��ات  وال�صياحة   التحتية   والبنية 
وزيادة عدد  النفطي  القطاع غر  تنمية  �صاهمت  لقد  و  واالت�صاالت.  
امل�صاريع اال�صتثمارية الكربى يف تطوير هذا القطاع ب�صكل �صريع وتعزيز 

اأداء اقت�صادي جيد.
ومع ذلك ، كانت االأزمة املالية العاملية ال�صبب يف نهاية هذه الفرتة 
من االزدهار االقت�صادي. فقد تاأثرت معظم الدول امل�صدرة للنفط من 
اآثار االأزمة املالية العاملية و ذلك ب�صبب االنخفا�ض احلاد الذي �صهدته 
و  املالية  االأ�صواق  يف  االأ�صهم  اأ�صعار  انخفا�ض  و  العاملية  النفط  اأ�صعار 
تراجع اأ�صعار العقارات ب�صكل كبر باالإ�صافة اإىل �صحة روؤو�ض االأموال 

االأجنبية.
املايل  القطاع  االأم��ر  اأول  يف  العاملية  املالية  االأزم��ة  �صربت  لقد  و 
للدول امل�صدرة. و بالتايل تراجعت اأ�صواق البور�صة تراجعا ملحوظا و 
غر م�صبوق نظرا الرتباطها باالأ�صواق املالية العاملية مما اأثر على ثقة 
امل�صتثمرين و ت�صبب يف �صحب هائل لروؤو�ض االأموال االأجنبية مثل ما هو 
احلال خ�صو�صا يف دولة االإمارات التي فقدت 73 نقطة من موؤ�صر �صوق 

االأ�صهم.
و نتيجة جلفاف ال�صيولة وال�صحب الهائل لروؤو�ض االأموال االأجنبية، 
قامت البنوك بدورها بخف�ض القرو�ض املمنوحة للقطاع اخلا�ض. فقد 
البنوك  بع�ض  ب��داأت  عندما  اال�صتثمار  �صركات  من  العديد  ت�صررت 
ورف�ض  االأج���ل  ق�صرة  القرو�ض  لبع�ض  املبكر  بالت�صديد  املطالبة 

التجديد لها.
زيادة على ذلك، مت تاأجيل اأو اإلغاء العديد من امل�صاريع و اال�صتثمارات 
اإعادة النظر يف م�صاريعهم  كما ا�صطر العديد من رجال االأعمال اإىل 

اال�صتثمارية خا�صة يف قطاع العقارات وقطاع االأعمال.
التعاون  جمل�ض  دول  يف  االأج��ان��ب  العمال  م��ن  االآالف  فقد  كما 
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التي  االإمارات  املجل�ض، خا�صة دولة  اخلليجي  وظائفهم وغادروا دول 
فقدت االآالف من العمال االأجانب مما اأدى اإىل انخفا�ض الطلب على 

ال�صلع واخلدمات والعقارات فيها ب�صكل ملحوظ.
مل  تو�صعا  �صهد  بعدما  العقارات  قطاع  تاأثر  ذل��ك،  اإىل  باالإ�صافة 
ي�صبق له مثيل خالل االأعوام ال�صتة املا�صية. فعلى �صبيل املثال، تراجعت 
املبيعات العقارية يف الكويت بن�صبة 60 ٪ يف يناير 2009. كما انخف�ض 
الثاين من  الربع  ٪ يف   42.5 بن�صبة  العقارية  ال�صفقات  قيمة  اإجمايل 

عام 2009 مقارنة مبثيله من عام 2008.
اإىل  وو�صلت  �صريع  ب�صكل  االأ�صعار  تراجعت  عمان،  �صلطنة  يف  و 
الداخلية  املناطق  بع�ض  ٪ يف   50 بلغت  الرتاجع  قيا�صية من  م�صتويات 
واإلغاء  تعليق  مت  فقد  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  اأم��ا  �صحار.  مثل 
حوايل 80 م�صروعا بقيمة 20 مليار دوالر يف جمال العقارب�صبب التباطوؤ 

االقت�صادي العاملي .
ت�صررا  االأك���ر  القطاع  ال��ع��ق��ارات  قطاع  ك��ان  فقد  دب��ي  يف  واأم���ا   
ب�صبب االأزمة املالية العاملية الأن اقت�صادها يعتمد على قطاع العقارات 
ال�صلع  نقل  مثل  العاملي  باالقت�صاد  املرتبطة   اجلودة  ذات  واخلدمات 

والنقل اجلوي وال�صياحة الرتفيهية  واخلدمات املالية.
وخالل فرتة االأزمة، انخف�صت اأ�صعار املنازل بن�صبة 40 ٪ يف عام 
2009 مقارنة مع م�صتواها يف اأوائل عام 2008 كما قام املقاولني الكبار 

باإلغاء و تاأجيل عدد كبر من امل�صاريع. و بلغت قيمة امل�صاريع العمرانية 
�صركة  عن  ال�صادرة  البيانات  ح�صب  تقريبا،  دوالر  مليار   260 امللغاة 
 .»HSBC« وم�صرف   »Morgan Staudley« وموؤ�ص�صة  العقارية  »اإعمار« 
 »Palm-Tree Islands« جزر  من  عدد  يف  جزئيا  اأو  كليا  العمل  وتوقف 

 .»Harbor and Tower«و
217 م�صروع من  اإلغاء  اأو  تاأجيل  والتجارة، مت  االأعمال  و يف قطاع 

اأ�صل 288 م�صروع و ذلك راجع اإىل  االأ�صباب التالية:
امل�صتثمرين  من  ال��وارد  الطلب  �صهده  ال��ذي  احل��اد  االنخفا�ض   -

وال�صكان االأجانب الذين غادروا االإمارات باالآالف.
�صح  ب�صبب  البنوك  متنحها  التي  القرو�ض  يف  احلاد  االنكما�ض   -
 2008 42 ٪ يف عام  ال�صيولة . فبينما زادت القرو�ض املمنوحة بن�صبة 
انخف�صت ب�صكل ملحوظ يف عام 2009 حيث ارتفعت بن�صبة 2.7 ٪  فقط 

خالل اال�صهر الع�صرة االوىل من عام 2009.
- �صعور امل�صتهلك و امل�صتثمر على ال�صواء بعدم االأمن حول امل�صتقبل 

القريب لدولة االإمارات يف اال�صتثمار العقاري على االأقل.
احلقيقي  القطاع  على  جوهريا  العاملية  املالية  االأزم��ة  اأثرت  لقد  و 
ب�صكل  العاملية  النفط  اأ�صعار  انخف�صت  للنفط. حيث  امل�صدرة  للبلدان 
كبر  اإثراالنخفا�ض احلاد الذي �صهده الطلب العاملي اإذ تراجعت من 
150 دوالر للربميل يف منت�صف عام 2008 اإىل 40 دوالر يف اأواخر عام 

2008 ومطلع عام 2009 مما دفع بالبلدان امل�صدرة للنفط ، اأوبك ، اإىل 

خف�ض اإنتاج النفط مبا يقرب من   10 ٪ اإىل   11 ٪.
ولقد ترتب عن انخفا�ض اأ�صعار النفط العاملية وخف�ض اإنتاج النفط 
اخلليج،  دول  جميع  يف  ال�صادرات  جملة  لعائدات  ملحوظا  تراجعا 
مليار   469 اإىل  لت�صل   2008 ع��ام  يف  مليار   753 من  تراجعت  حيث 
اأكرب انخفا�ض يف الكويت  1/2(. و�صجل  2009 )جدول  دوالر يف عام 
حيث تراجعت �صادراتها من ال�صلع بن�صبة 56 ٪ ، تليها اململكة العربية 

ال�صعودية والبحرين بن�صبة 41 ٪ و 32 ٪ يف االإمارات.
اأما بالن�صبة لدولة قطر ، فقد كانت خ�صائر عائدات الت�صديرفيها 
اأقل حدة نظرا الأن اأكر من 40 ٪ من �صادراتها تتكون من الغاز الطبيعي 
امل�صال الذي يباع عن طريق عقود يتم اإبرامها على املدى الطويل وب�صعر 

ثابت.
تدهورا  للنفط  امل�����ص��درة  ال���دول  معظم  �صهدت  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
ر�صيد  انخف�ض  ال��دويل  النقد  �صندوق  فح�صب  اجل��اري.  ح�صابها  يف 
400 مليار  التعاون اخلليجي من  احل�صاب اجلاري جلميع دول جمل�ض 
دوالر يف عام 2008 اإىل 10 مليار دوالر يف عام 2009. كما تراجع يف 
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عام 2009 معدل النمو االقت�صادي يف معظم البلدان امل�صدرة للنفط  
حيث انخف�ض معدله يف اجلزائر  من 3 ٪ اىل 2 ٪. و تراجع يف اململكة 
العربية ال�صعودية لي�صل من 4.3 ٪ اإىل 0.1 ٪ يف عام 2009 و يف قطر 
من 16 ٪ اىل 9 ٪ يف عام 2009 كما انخف�ض يف االإم��ارات من 7.2 ٪ 

اإىل -0.7 ٪ يف عام 2009.

    وبالن�صبة جلميع البلدان امل�صدرة للنفط ، ت�صر التقديرات اإىل 
اأن النمو االقت�صادي قد انخف�ض من   6 ٪ يف عام 2008 اىل 1.6 ٪ يف 

عام 2009.
و رغم ذلك، كانت اقت�صادات معظم الدول امل�صدرة للنفط االأقل 
التو�صعية  ال�صيا�صة  موا�صلة  بف�صل  وذلك  العاملية  املالية  باالأزمة  تاأثرا 

جدول 1/2
صادرات بلدان جملس التعاون اخلليجي 2000 - 2009 )مليون دوالر(

تغري 2000200120022003200420052006200720082009
08/09

41-7,7228,2458,36410,35013,58015,97020,06313,85417,59410,311البحرين
32-40,85839,87038,82949,74566,76793,248111,351178,752239,375163,100اإلمارات
41-74,72968,76466,05186,480112,640180,571211,023233,174313,428184,533السعودية

31-10,66310,68111,12710,36112,72617,40423,54824,72338,16526,500عمان
17-11,59210,86810,97713,40418,54626,18234,35342,02054,91245,355قطر

56-18,76116,17215,49021,79130,08946,97058,63363,46789,89640,000الكويت
38-164,324154,600150,837192,132254,348380,345458,971555,990753,370469,799املجموع 

املصدر: مصادر وطنية و صندوق النقد الدويل 2009
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اال�صتثمارية  امل�صاريع  معظم  متابعة  ق��ررت  التي  احلكومات  الإن��ف��اق 
باالأزمة  كثرا  النفطي  غر  القطاع  يتاأثر  مل  وبالتايل،  لها.  املخطط 
جميع  يف  القطاع   لهذا  احلقيقي  النمو  انخف�ض  حيث  العاملية  املالية 
اأنحاء دول جمل�ض التعاون اخلليجي انخفا�صا طفيفا من 7.2 ٪ يف عام 
2008 اإىل 3.2 ٪ يف عام 2009 بينما انخف�ض معدل منو اإجمايل الناجت 

عام  يف   ٪  4.3 اإىل   2008 عام  يف   ٪  4.5 من  النفط  قطاع  يف  املحلي 
2009 )�صكل 4/2(.

التي  التو�صعية  املالية  ال�صيا�صات  اأن هذه  اال�صارة اىل        وجتدر 
اعتمدتها حكومات هذه الدول وباالأخ�ض يف الدول اخلليجية ت�صاهم يف 
احلفاظ على حجم الطلب املرتفع مل�صتوردات هذه الدول من االأ�صواق 
العاملية، ومنها اأ�صواق الدول العربية املجاورة، مبا يفوق قيمة 700 مليار 
دوالر خالل عام 2009، مما يعني رفع قدرة هذه الدول النفطية على 
على  بالتايل  و  العاملي  الطلب  حجم  منو  معدالت  على  التاأثراالأيجابي 

النمو االقت�صادي العاملي ب�صكل عام. 
ومن املتوقع حت�صن االقت�صاد اخلليجي عام  2010، حيث �صت�صهد 
الناجت  يف  حت�صًنا  املنطقة  يف  للنفط  املنتجة   اخلليجية  ال��دول  جممل 

املحلي االجمايل النفطي وغر النفطي بنحو 4.4  ٪ و 9.3 ٪ على
املواد  و  م�صادرالطاقة  على  املتوقع  الطلب  الزدياد  نتيجة  التوايل 
االأولية وعودة النمو االقت�صادي العاملي تدريجبا اىل وترته االيجابية 

واإن كان مبعدالت منو اأقل ن�صبيا يف االجل الق�صر .

الدول غري النفطية
على غرار معظم البلدان، �صربت االأزمة املالية العاملية الدول غر 
االأجنبي  اال�صتثمار  وتراجع  ال�صادرات  انخفا�ض  خالل  من  النفطية 
وانخفا�ض  لبلدانهم  االأج��ان��ب  العاملني  حتويالت  وانح�صار  املبا�صر 

عائدات ال�صياحة واخلدمات.
االول  اال�صا�صي  التجاري  ال�صريك  مع  الوثيق  الرتباطها  ونظرا 

املغرب  مثل  بلدان  كانت  اخلارجية،  التجارة  جماالت  يف  –اأوروبا- 
يف  قدر  الت�صديري  القطاع  يف  ت�صررا  االأك��ر  البلدان  وم�صر  وتون�ض 
انخف�صت  اآخر، حيث  اإىل  بلد  18 ٪ مع اختالفها من  بن�صبة  املتو�صط 
�صادرات ال�صلع يف م�صر بن�صبة 14 ٪ يف عام 2009. و يف تون�ض التي 
توجه اأكر من 75 ٪ من �صادراتها نحو منطقة اليورو بن�صبته 18 ٪  يف 
�صادراتها حيث تراجعت من 19 مليار دوالر عام 2008 اإىل 15.8 مليار 
دوالر عام 2009. وباملثل عانى املغرب ب�صكل ملحوظ من الركود الذي 
انخف�صت  كما   ٪  24 بن�صبة  �صادراته  انخف�صت  حيث  اأوروب��ا  �صهدته 

�صادرات �صوريا واالأردن بن�صب  13 ٪ و 20 ٪ على التوايل. 
النفطية  غر  العربية  البلدان  معظم  يف  لوحظ  ال�صدد  هذا  ويف 
زيادة العجز يف ح�صابها اجلاري الذي زاد من  2.1 ٪ من الناجت املحلي 
االإجمايل يف عام 2008 اإىل 5.2 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 
2009. ولقد بلغ هذا العجز 2.5 ٪ يف م�صر ، و5.8 ٪ يف تون�ض و7 ٪ 

يف املغرب. 
االقت�صادي  التباطوؤ  اأدى  ال�����ص��ادرات،  انخفا�ض  اإىل  باالإ�صافة 
انخفا�ض تدفق حتويالت  اإىل  اأوروبا واخلليج  العمل يف  وتدهور فر�ض 
عام  يف   ٪  6.3 بن�صبة  النفطية  غر  البلدان  اإىل  اخل��ارج  يف  العاملني 
2009 باملقارنة مع معدل النمو القوي امل�صجل يف عامي 2007 - 2008 

حيث بلغ 23 ٪ و 11.3 ٪ على التوايل.
و لقد كان املغرب االأكر ت�صررا من اآثار االأزمة من خالل انخفا�ض 
حتويالت العمالة الوطنية باخلارج بن�صبة 12 ٪ تليه م�صر بن�صبة 9 ٪. 
اأما االأردن ولبنان وتون�ض فقد كانوا اأقل ت�صررا بن�صب تراوحت بني 1 ٪ 

و 5 ٪ يف عام 2009. 
ب�صبب  النفطية  غر  البلدان  يف  ال�صياحة  اإي��رادات  انخف�صت  كما 
ال�صياحة متثل  اإي��رادات  اأن  اإىل  االإ�صارة  العاملية. وجتدر  املالية  االأزمة 
املتو�صط  بن�صبة يف  ت�صاهم  البلدان، حيث  هذه  ملداخيل  هاما  م�صدرا 

قدرها 14 ٪ من الناجت املحلي االإجمايل جلميع البلدان غر النفطية.
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ونظرا لتزايد معدل البطالة وتدهور القدرة ال�صرائية للم�صتهلكني 
غر  ال���دول  يف  ال�صياحة  ع��ائ��دات  تراجعت  واالأم��ري��ك��ي��ني،  االأوروب����ني 
، مقابل منو   2009 املتو�صط يف عام  5 ٪ يف  بن�صبة  الرئي�صية  النفطية 

بن�صبة 20 ٪ يف عام 2006 )البنك الدويل 2010(.
و لقد �صجل املغرب اأكرب اخل�صائر بانخفا�ض يف عائدات ال�صياحة 
بن�صبة 14 ٪، تليه تون�ض بن�صبة   4 ٪ و 3 ٪ يف م�صر و1 ٪ يف االأردن 
يف  �صجل  حيث  باالأزمة  ولبنان  �صوريا  تتاأثر  مل  حني  يف   2009 عام  يف 
هذا  يعزى  و  التوايل.  على   ٪  8 و   ٪  9 بن�صبة  ارتفاعا  الدولتني  هاتني 
االرتفاع اأ�صا�صا اإىل عدد ال�صياح املتزايد الوارد من دول جمل�ض التعاون 
اخلليجي و من ال�صياح الغربيني الوافدين ب�صكل متزايد على �صوريا منذ 
الن�صبي  ال�صيا�صي  الغربية و اال�صتقرار  الدبلوما�صي مع الدول  االنفتاح 

يف لبنان.
االأجنبية  اال�صتثمارات  تدفقات  �صهدته  الكبرالذي  النمو  وبعد 
اأعوام،  �صتة  مدى  على  النفطية  غر  البلدان  نحو  املوجهة  املبا�صرة 
كبر  ب�صكل  واأثرت  االزده��ار  لهذا  نهاية  العاملية  املالية  االأزمة  و�صعت 
يرجع  و  النفطية.  للبلدان غر  الوارد  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  على 
هذا اإىل الركود احلاد الذي �صهدته اأوروبا واإىل ال�صعوبات االقت�صادية 
امل�صتثمر  التي تعترب   ، االإم��ارات  تواجه دول اخلليج وخا�صة دولة  التي 

االأجنبي الرئي�صي يف هذه البلدان.
و    ،2009 عام   ٪  39 بن�صبة  انخفا�ض  اأك��رب  م�صر  �صجلت  لقد  و 
لال�صتثمارات  ا�صتقطابا  االأكر  النفطية  الدول غر  تعترب من بني  هي 
االأجنبية املبا�صرة ، حيث تراجع اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فيها من 13 

مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 8 مليار دوالر يف عام 2009.
فيها  املبا�صر  االأجنبي  اال�صتثمار  تدفقات  انخف�صت  االأردن،  يف  و 
بن�صبة 39 ٪ يف عام 2009 مقارنة بالعام ال�صابق و ذلك نظرا الرتباطها 

القوي باال�صتثمارات الواردة من دول جمل�ض التعاون اخلليجي. 
العاملي  االقت�صادي  التباطوؤ  من  تنج  مل  فهي  لتون�ض،  بالن�صبة  اأما 

حيث انخف�ض اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فيها من 2.6 مليار عام 2008 
اإىل 1.7 مليار دوالر عام 2009، اأي بن�صبة 34 ٪. كما ت�صرراملغرب من 
�صوء الظرفية الدولية حيث انخف�ض تدفق اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر 
يف املغرب لي�صجل 1.7 مليار دوالر عام 2009 مقابل 2.3 مليار دوالر يف 

عام 2008 ، اأي بانخفا�ض ن�صبته    27 ٪. 
معدل  انخف�ض  الرئي�صة،  االقت�صادية  املوؤ�صرات  لتدهور  ونتيجة 
النمو االقت�صادي جلميع البلدان غر النفطية اإىل 2.9 ٪ يف عام 2009 
2008. و قد قدر معدل النمو يف االأردن  بن�صبة  4.3 ٪ يف عام  مقابل 
النمو  انخف�ض معدل  2008. كما  5.6 ٪ يف عام  2009 مقابل  3 ٪ يف 
االقت�صادي يف م�صر بن�صبة 4.7 ٪ يف عام 2009 مقابل 7.2 ٪ يف عام 
2008. وقدرانخفا�ض معدل النمو يف �صوريا بن�صبة 3 ٪ مقابل 5.2 ٪ يف 

عام 2008.
املالية  االأزم��ة  اأم��ام  ال�صمود  البلدان  هذه  ا�صتطاعت   ، ذلك  ومع 
العاملية نظرا الأن موؤ�ص�صاتها املالية غر مندجمة ب�صكل كبر يف االأ�صواق 
املالية الدولية باالأ�صافة اإىل ا�صتمرار ارتفاع الطلب املحلي      و مبادرة 
احلكومات يف اتخاذ اخلطوات الالزمة يف الوقت املنا�صب ملواجهة االآثار 

ال�صلبية لالأزمة املالية العاملية. 
ومن بني هذه التدابر، و�صع �صيا�صة مالية تو�صعية و اإن�صاء وحدات 
خا�صة لر�صد االأزمة و مراجعة نفقات امليزانية و اأخرا تعزيز التنظيم 

امل�صريف و تنظيم االأ�صواق املالية.
االقت�صادي يف عام  البلدان منوها  ت�صتاأنف هذه  اأن  املرجح  و من 
بعد  ت�صتعد  مل  اأوروب��ا  الأن  متوقعا  كان  مما  اأبطاأ  �صيكون  ولكنه   2010

انتعا�صها االقت�صادي. 
ومن املتوقع اأي�صا اأن ي�صهد اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر يف ال�صنوات 
املقبلة انتعا�صا يف كل من م�صر و االأردن و لبنان و �صوريا و ذلك بف�صل 
ومنو  اخلليجي   التعاون  جمل�ض  ل��دول  املرتقب  االقت�صادي  االنتعا�ض 

قطاع ال�صياحة و زيادة حتويالت العاملني يف اخلارج. 
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أفق عام 2010

 لقد كان لالأزمة املالية العاملية اأثر كبر على االقت�صاد احلقيقي 
للدول العربية حيث انخف�صت معظم املوؤ�صرات االقت�صادية يف املنطقة 
2.9 ٪ يف عام  لي�صجل   النمو احلقيقي  2009.  فتباطاأ معدل  يف عام 
ملحوظ   ب�صكل  العائدات  وتراجعت   2008 عام  يف   6٪ مقابل    2009

بن�صبة  38 ٪ يف البلدان النفطية  و 18 ٪ بالن�صبة للبلدان غر النفطية، 
كما انخف�ض تدفق اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر بحوايل 30 ٪  يف املنطقة 
باخلارج  املقيمني  العمال  حتويالت   انحفا�ض  اإىل  باالإ�صافة  باأكملها 
وعدد ال�صياح وانكم�صت القرو�ض وروؤو�ض االأموال و يف املقابل ارتفعت 

معدالت البطالة يف املنطقة.
التعاون  جمل�ض  دول  وخا�صة   ، للنفط  امل�صدرة  ال���دول  كانت   
اخلليجي االأكر عر�صة لال�صطرابات االقت�صادية الدولية. ومع ذلك، 
اأظهرت هذه البلدان قدرة ا�صتثنائية على ال�صمود يف وجه االأزمة املالية 
العاملية بف�صل تراكم عائدات النفط يف االأعوام ال�صتة املا�صية و بف�صل 
يف  متثلت  التي  و  احلكومات  و�صعتها  التي  املتنا�صقة  اال�صرتاتيجيات 

االإجراءات التالية:
قبل  من  الالزمة  ال�صيولة  �صخ  خالل  من  البنكي  القطاع  -تدعيم 

حتقيقا  الودائع،  على  احلكومية  ال�صمانات  تقدمي  و  املركزي  البنك 
البنوك  اأ���ص��ول  يف  العمالء  ثقة  لزعزعة  وتفاديا  امل��ايل  لال�صتقرار 

والتعامالت امل�صرفية.
 - اإتباع �صيا�صة مالية تو�صعية ت�صمح باحلفاظ على اال�صتثمار العام 

يف البنية التحتية وتعزيز القدرة التناف�صية لالقت�صاد.
 كما تاأثرت البلدان غر النفطية ب�صكل ملحوظ باآثار االأزمة املالية 

العاملية من خالل:
اال�صا�صيني  التجاريني  ال�صركاء  اىل  �صادراتها  حجم  انخفا�ض   -

اوروبا واأمريكا،
- تراجع وترة اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر و خا�صة الوارد من دول 

جمل�ض التعاون اخلليجي،
- نق�ض يف حتويالت العمال املقيمني باخلارج 

- تقل�ض التدفقات الناجمة يف قطاع  ال�صياحة.
وبالرغم من هذا، ا�صتطاعت هذه البلدان ال�صمود اأمام االأزمة املالية 
العاملية نتيجة قلة اندماج موؤ�ص�صاتها املالية يف االأ�صواق املالية الدولية من 

جهة،  و ارتفاع الطلب الداخلي لدى هذه الدول من جهة اأخرى.
عامي  العربية  للمنطقة  بالن�صبة  االآف��اق  تتح�صن  اأن  املتوقع  ومن 
2010 و2011. و من املتوقع اأي�صا اأن يرتفع معدل النمو لي�صل اإىل 4.4 
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اأ�صعار  وارتفاع  العاملي  و  املحلي  الطلب  ارتفاع  نتيجة   2010 عام  ٪ يف 
النفط وعودة االنتعا�ض االقت�صادي العامل تدريجيا.

   و من املتوقع اأن يعزز االرتفاع التدريجي الأ�صعار الربميل احلالية 
و  النفطية   الدول  ينع�ض عائدات احلكومة  يف  و  االقت�صادي  الن�صاط 

خا�صة منها  دول جمل�ض التعاون اخلليجي خالل عام 2010.
كما يتوقع اأي�صا اأن ت�صهد اقت�صادات الدول العربية امل�صدرة للنفط 
ت�صريعا وترتها من االإنفاق العام وزيادة اال�صتثمارال �صيما يف القطاع 
ن�صاطها  الرئي�صة  ال�صناعات  ت�صتاأنف  اأن  و  النفطي.  وغر  النفطي 

بف�صل االنتعا�ض يف الطلب العاملي.   
اأما بالن�صبة للبلدان غر النفطية فمن املتوقع اأن ت�صتئناف منوها 
مل  االأوروب��ي��ة  البلدان  الأن  متوقعا  كان  مما  بطيء  ب�صكل  االقت�صادي 
املنتظر  من  و  االقت�صادية.  عافيتها  ا�صتعادة  من  اللحظة  تتمكن حتى 
اخلارج   يف  العاملني  وحتويالت  ال�صياحة  قطاعات  ت�صتاأنف  اأن  اأي�صا 
وحجم اال�صتثمار االأجنبي املبا�صر فاعليتها يف االأعوام القادمة ال �صيما 
دول  االقت�صادي يف  االنتعا�ض  نتيجة  و�صوريا  ولبنان  واالأردن  يف م�صر 

جمل�ض التعاون اخلليجي.
ومع ذلك ، من املرجح اأن يكون ا�صتئناف النمو يف دول املنطقة العربية 
مرهونا مبدى كثافة اال�صتثمارات املحلية ، ف�صال عن اال�صتثمار االأجنبي 

املبا�صر و توجيه ال�صادرات نحو االأ�صواق الرئي�صية واالأ�صواق النا�صئة.
اأن تاأخذ الدرو�ض و العرب من االأزمة املالية العاملية  ينبغي للبلدان 
الهيكلية  االإ�صالحات  وت�صريع  اقت�صاداتها  تنويع  يف  االإ�صراع  اأجل  من 

واإزالة احلواجز البروقراطية وال�صريبية لزيادة النمو يف املنطقة.
ونظرا لالحتياجات العالية وانخفا�ض م�صتويات اال�صتثمار احلالية 
ينبغي احلر�ض على عدم خف�ض االنفاق واال�صتثمارات ب�صكل حاد ب�صبب 
االأزمة كما حدث يف االأرجنتني يف اأواخر الثمانينات ويف عامي 2001 و 
2002 . ووعيا منها بهذه التحديات ، حافظت بع�ض دول جمل�ض التعاون 

اخلليجي على م�صتوى مرتفع من االنفاق احلكومي على البنية التحتية 
بهدف حتفيز االقت�صاد ودفعه للتحرك الديناميكي والتناف�صية.

2-2 آثار األزمة املالية العاملية على 

الصناعة العربية
البلدان  يف  حم��دودا  امل��ايل  القطاع  على  املالية  االأزم��ة  تاأثر  كان 
و  احلقيقي  القطاع  على  �صلبي  ت��اأث��ر  لها  ك��ان  املقابل  يف  العربية، 
تاأثرها  ك��ان  و  امل�صدرة.  العربية  للدول  ال�صناعي  القطاع  خا�صة 
النفط  بقطاع  املرتبطة  وال�صناعات  النفطية  ال�صناعات  على  اأك��رب 
والغاز و�صناعات ال�صلع االأ�صا�صية مثل الفو�صفات والبوتا�ض  والنحا�ض 

باعتبارهم االأكر عر�صة لتقلبات االأ�صعار يف االأ�صواق العاملية.
اأي�صا ال�صناعات الثقيلة مثل احلديد  باالإ�صافة اإىل ذلك، تكبدت 
وال�صلب واالألومنيوم و االأ�صمدة واملنتجات الكيماوية االأ�صا�صية خ�صائر 

فادحة ب�صبب انخفا�ض الطلب العاملي.
ت�صرر  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  التحويلية  ال�صناعات  بخ�صو�ض  اأم��ا 
الكهربائية  وامل��ن��ت��ج��ات  املن�صوجات  مثل  الت�صديرية  ال�صناعات 

هذه  كانت  فقد  العاملي  الركود  من  واالآالت  وال�صيارات  واالإلكرتونية 
تاأثر  لها  كان  وقد  االأزمة  الآثار  مقاومة  اإظهار  على  قادرة  ال�صناعات 
ال�صناعات  و  اال�صتخراجية  ال�صناعات  مع  باملقارنة  ن�صبيا  حم��دود 

ن�صف امل�صنعة. 

صناعة النفط و الغاز
اأ�صعار النفط والغاز  2008، وا�صلت  خالل الن�صف االأول من عام 
نفطية كبرة  ترتب عنه عائدات  ال�صريع مما  ارتفاعها  االأولية  واملواد 

ل�صالح البلدان امل�صدرة للنفط.
الدولية يف تغر مفاجئ  املالية  االأزمة  ت�صببت   ،  2008 يوليو  ومنذ 
وال�صلع  النفط  الأ�صعار  امللحوظ  االنخفا�ض  دفع  العاملية حيث  للظرفية 
االأولية مبجموع البلدان العربية امل�صدرة للنفط اإىل خف�ض ح�ص�صها 
يكن  مل  اإن  اال�صعار  م�صتوى  على  احلفاظ  بغية  النفطي  االإن��ت��اج  من 

تن�صيطها من جديد الحقا.
و بالن�صبة ملجموع الدول العربية ملنظمة اأوبك ، انخف�ض اإنتاج النفط 
من 20.5 مليون برميل يوميا يف عام 2008 اإىل 18.6 مليون برميل يوميا 

يف عام 2009 لي�صتقر عند 18.8 يف مار�ض 2010 )جدول 2/2(.
و لقد اأدى هذا االنخفا�ض يف االإنتاج يف معظم الدول امل�صدرة للنفط 
لل�صناعات  احلقيقي  االإجمايل  املحلي  الناجت  منو  يف  حاد  تراجع  اإىل 

النفطية حيث �صجلت تراجعا ملمو�صا ملعظم البلدان امل�صدرة للنفط.
فقد انخف�ض اإنتاج النفط يف الكويت منذ الن�صف الثاين عام 2008 
يوميا  برميل  2.2 مليون  يوميا اىل  برميل  2.5 مليون  تراجع من  حيث 
عام 2009 مما اأدى اإىل انخفا�ض حاد يف ن�صبة النمو احلقيقي الإجمايل 
الناجت املحلي ل�صناعة النفط حيث تراجع من 4.2 ٪ يف عام 2008 اإىل 

4.3 -٪ يف عام 2009.
و قامت اململكة العربية ال�صعودية اأي�صا ، التي تعترب اأكرب منتج للنفط 
يف العامل، من خالل قرار اأوبك بتخفي�ض اإنتاجها اليومي من النفط من 
9 ماليني برميل يوميا يف عام 2008 اإىل 8 ماليني برميل يوميا يف عام 
2009 مما اأدى اإىل تراجع  معدل منو الناجت املحلي لل�صناعات النفطية 

حيث انخف�ض من  4.3 ٪ يف عام 2008 اإىل 7.6 -٪  عام 2007 ح�صب 
بيانات ر�صمية.

كما قامت ال�صناعات النفطية بدولة االإمارات اأي�صا بخف�ض اإنتاجها 
من 2.5 عام 2008  اإىل 2.2 مليون برميل يوميا عام 2009 مما اأدى اإىل 
انخفا�ض حاد يف معدل النمو احلقيقي يف القطاع النفطي الذي  بلغ 1.1 
-٪ يف عام 2009 مقابل 3.3 ٪ يف عام 2008. كما انخف�صت �صادرات 
123 مليار دوالر عام  50 ٪ ،لترتاجع  من  ال�صناعات النفطية بن�صبة 

2008 اىل 60 مليار دوالر يف عام 2009.

ويف قطر ، اأدى هبوط اأ�صعار النفط العاملية وانخفا�ض االإنتاج النفطي 
من خالل قرارات اأوبك اإىل تراجع اإنتاج النفط القطري من 840 الف 
برميل يوميا عام 2008 اىل 776 األف برميل يوميا عام 2009 مما ت�صبب 

يف خ�صائر يف ح�صيلة اإيرادات النفط بن�صبة 38.7 ٪ يف عام 2009.
للناجت املحلي  النمو احلقيقي االإجمايل  و مع ذلك فقد كان معدل 
للقطاع النفطي اأقل ت�صررا حيث �صهد انخف�صا من 17 ٪ يف عام 2008 
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اإىل 10 ٪ يف عام 2009 . 
اأما بالن�صبة ل�صناعة الغاز الطبيعي امل�صال يف قطر، فقد وا�صلت 
ارتفعت  حيث   ، العاملية  املالية  االأزم��ة  من  الرغم  على  اإنتاجها  زي��ادة 
مداخيله من 31 مليار دوالر يف عام 2008 اإىل 39 مليار يف عام 2009. 
ومن املتوقع اأن ترتفع مداخيل اإنتاج الغاز الطبيعي امل�صال اإىل 58 مليار 

دوالر يف عام 2010.
يف  لها  املخطط  اال�صتثمارات  تت�صرر  مل  ذل��ك،   من  الرغم  وعلى 
ومتت  كبر،  ب�صكل  وال��غ��از  للنفط  اال�صتخراجية  ال�صناعات  قطاع 
النفط  قطاع  يف  للحكومات  اال�صتثمارية  وامل�صاريع  اخلطط  موا�صلة 
والغاز لزيادة اإنتاجهما يف منطقة اخلليج. فعلى �صبيل املثال، مت موا�صلة 
تنفيذ امل�صاريع اال�صتثمارية يف قطاع النفط والغاز يف دولة االإمارات على 
اأدنوك  الوطنية  ال�صركة  اأعلنت  كما  العاملية.  املالية  االأزمة  من  الرغم 

ال�صتثمار 50 مليار دوالر يف االأعوام املقبلة من اأجل زيادة قدرة م�صايف 
النفط والتنقيب عن النفط اخلام والغاز. 

Dubaï Supply Authority   عن  �صركة  اأعلنت   ،  2009 اأبريل  ويف 
خطة تنموية كربى لت�صييل الغاز يف World Jebel Ali Terminal  يف دبي 
اأخرى يف جمال  ت�صييد م�صاريع رئي�صية  اأبوظبي حاليا  اإمارة  و تنوي   .

النفط والغاز.
على  كبر  ب�صكل  العاملية  املالية  االأزم���ة  توؤثر  مل  الكويت  يف  اأم��ا 
اال�صتثمارات املخطط لها يف قطاع النفط والغاز و ذلك بف�صل املبادرة 
واإنتاج  النفط  تكرير  م�صايف  قدرة  لتح�صني  احلكومة  بها  قامت  التي 
الغاز. ونف�ض ال�صيء بالن�صبة لل�صعودية حيث مت االحتفاظ ب�صفة عامة 
احلكومية  املحلية  ال�صركات  تديرها  التي  النفطية  امل�صاريع  مبعظم 

بهدف زيادة طاقة اإنتاج النفط.

جدول رقم 2/2
إنتاج النفط اخلام للبلدان العربية ملنظمة أوبك من 2008 إىل مارس 2010 )ألف برميل يوميا(

200820093Q094Q091Q1010-Jan10-Feb10-Mar
1,3811,2721,2771,2731,2731,2711,2751,273اجلزائر
2,3412,4222,4992,4592,4822,4632,5512,440العراق

2,5542,2632,2542,2752,2892,2882,2892,291الكويت
1,7181,5571,5571,5401,5411,5381,5431,543ليبيا
840776780792809802813813قطر

9,1138,0558,1238,1228,1448,1418,1338,157السعودية
2,5572,2562,2532,2582,2802,2772,2812,283اإلمارات املتحدة

20,50418,60118,74318,71918,81818,78018,88518,800املجموع  

املصدر: أوبك النقرير الشهري 2010
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

وقد اقرتح وزير النفط موا�صلة املرحلة الثانية من م�صروع تو�صيع 
القدرات النفطية بعد النجاح الذي عرفته املرحلة االأوىل بهدف زيادة 

اإنتاج النفط ليبلغ 15 مليون برميل يوميا.
وعالوة على ذلك، ومن اأجل زيادة االإمكانيات النفطية يف اململكة 
ال�صعودية، مت اإطالق ثالثة م�صاريع اأخرى عام 2009 يف حقول النعامي، 
زيادة  اإىل  تهدف  التي  امل�صاريع  موا�صلة  متت  كما   . وقري�ض  �صعيبة 
املتوقع  عن  بطيئة  بوترة  تنفيذها  �صيتم  اأنه  من  الرغم  على  امل�صايف 
نظرا لقرارت ال�صركات االأجنبية التي تديرالعديد من امل�صاريع يف هذا 
املجال بتاأجيل ا�صتثماراتها ب�صبب االنخفا�ض احلاد الذي �صهدته اأ�صعار 

النفط العاملية.
تاأثرت ال�صناعات التحويلية العربية بدورها باالأزمة املالية العاملية 
ت�صررت  فقد  ال�صناعي.  الن�صاط  نوع  التاأثرح�صب  هذا  اختلف  ولكن 
واحلديد  واملعادن  م�صتقاته  و  والفو�صفات  البرتوكيماوية  ال�صناعات 
يف  االنخفا�ض  ب�صبب  ملحوظ  ب�صكل  واالأ�صمدة   واالألومنيوم  وال�صلب 

الطلب العاملي والرتاجع الكبرالذي �صهدته اأ�صعار ال�صلع االأ�صا�صية. 
و يف املقابل،  وعلى الرغم من ت�صرر �صناعات الن�صيج واملنتجات 
الكهربائية واالإلكرتونية  و �صناعات الطران وال�صيارات ن�صبيا ب�صبب 

الركود العاملي فقد كانت االأكر �صمودا اأمام االأزمة املالية العاملية.  

صناعة البرتوكيماويات
واجه قطاع البرتوكيماويات حتديات ب�صبب تراجع الطلب العاملي. 
ت�صررت  العاملية  ب��االأ���ص��واق  و  النفطية  بال�صناعة  ارتباطها  وبفعل 
 50 من  باأزيد  منتجاتها  اأ�صعار  وانخف�صت  البرتوكيماوية  ال�صناعات 
م�صاريع  عدة  تاأجيل  اإىل  اأدى  مما  �صركات  عدة  اأرب��اح  وتقل�صت   ،٪

ا�صتثمارية.
و لقد تاأثر قطاع البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�صعودية تاأثر 
ملحوظا. و مت بالتايل تاأخر العديد من امل�صاريع ب�صبب �صعف الطلب و 

جفاف القرو�ض الدولية الالزمة لتمويل مثل هذه امل�صاريع ال�صخمة.
كما �صجل معظم املنتجني يف اململكة العربية ال�صعودية مثل �صركة 
�صابك الرائدة خ�صائرمت ا�صتدراكها ب�صرعة يف الن�صف الثاين من عام 

 .2009

باالإ�صافة اإىل ذلك، تاأثرت �صناعة الكيماويات والبرتوكيماويات يف 
 15 عمان من االنكما�ض العاملي احلاد حيث انخف�صت �صادراتها بن�صبة 
٪ بني الن�صف االأول من عام 2008 والربع االأول من عام 2009. و هو ما 
حدث اأي�صا يف الكويت والبحرين ، حيث تراجع اإنتاج البرتوكيماويات و 
قررت العديد من ال�صركات تاأجيل اأو اإلغاء ا�صتثماراتهم يف هذا القطاع. 
و كانت قطرالدولة الوحيد التي �صجلت زيادة يف اإنتاج البرتوكيماويات 
على الرغم من التحديات االقت�صادية العاملية حيث �صجل اإنتاج قطر يف 
قطاع البرتوكيماويات ارتفاعا لت�صل عوائده اإىل 49.8 مليار دوالر يف 
2009 مقابل 26.5 مليار دوالر يف عام 2008 ح�صب وزارة ال�صناعة يف 

قطر.
تاأثرت  العربية  الدول  يف  اإجماال  البرتوكيماوية  ال�صناعات  اأن  اإال 
ب�صكل اأقل من ال�صناعات االأخرى يف باقي دول العامل وهذا ب�صبب عدة 

امتيازات، منها :
االأعوام  اأرباحا جمزية خالل  البرتوكيماوية  ال�صناعات  - حققت 

ال�صتة االأخرة مما هيئها ملواجهة هذه االأزمة.
- تتميز ال�صناعات البرتوكيماوية يف دول اخلليج وخا�صة يف قطر 
بتناف�صية يف االأ�صواق العاملية خا�صة منتجات االإيثلني والبوليثلني بف�صل 
مميزاتها امللحوظة خا�صة من حيث انخفا�ض كلف الطاقة الغازية فيها.

صناعات احلديد والصلب واأللومنيوم
وال�صلب  احلديد  �صناعة  �صهدته  الذي  االزده��ار  من  الرغم  على 
على مدى االأعوام ال�صتة املا�صية يف الدول العربية بف�صل زيادة الطلب 
على منتجاتها، و�صعت االأزمة املالية العاملية نهاية لهذا االزدهار نظرا 

لت�صرر �صناعة احلديد وال�صلب من الركود العاملي احلاد. 
منخف�صا   2008 ع��ام  يف  العربية  البلدان  اأغلب  اإنتاج  ك��ان  فلقد 
والبالغ  اخلام  ال�صلب  من  قطر  اإنتاج  با�صتثناء   ،2007 بالعام  مقارنة 
العام  باإنتاج  مقارنة   ٪  22.6 مقدارها  زيادة  وبن�صبة  طن  مليون   1.4

2007 حيث بلغ 1.147 مليون طن.  

و�صهد  اإنتاج م�صرمن ال�صلب اخلام،  وهي اأكرب البلدان العربية 
  ٪  0.4 ن�صبته  بلغت  االإنتاج   يف  طفيفا  انخفا�صا  امل��ادة   لهذه  املنتجة 
لي�صل 6.198  مليون طن عام 2008 مقارنة باإنتاج عام 2007 الذي بلغ 
6.22 مليون طن. ويف عام 2009، تزايدت �صعوبات �صناعات احلديد 

وال�صلب وانخف�صت �صادراتها بن�صبة 34 ٪.
و�صهد اإنتاج اململكة العربية ال�صعودية انخفا�صا بلغ ن�صبته 3 ٪  لي�صل 
 5.89 مليون طن عام 2008 مقارنة بقيمة 6.07 مليون طن يف عام 2007.

 1.14 اىل  ل��ي�����ص��ل  ل��ي��ب��ي��ا  اإن����ت����اج   ان��خ��ف�����ض  ال�����ص��ي��اق،  ن��ف�����ض  ويف 
ال����ذي   2007 ع�����ام  ب���اإن���ت���اج  م���ق���ارن���ة   2008 ع�����ام  ط����ن  م���ل���ي���ون 
.٪  9 ب��ل��غ��ت  ان���خ���ف���ا����ض  ب��ن�����ص��ب��ة  اأي  ط����ن  م���ل���ي���ون   1.25  ب���ل���غ 
كما بلغ اإنتاج املغرب 478 األف طن بن�صبة انخفا�ض تبلغ 6.64 ٪ مقارنة 
اأمام  ال�صعوبات  األف طن.  كما زادت   512 والبالغ   2007 باإنتاج عام 
�صادرات احلديد وال�صلب يف عام 2009 حينما �صهدت انخفا�صا بن�صبة 

81 ٪ وذلك ا�صتنادا اإىل بيانات مكتب ال�صرف املغربي.

و �صجلت اجلزائر اأكرب انخفا�ض يف اإنتاج احلديد و ال�صلب اخلام 
اجلزائرية  ميتال  اأر�صيلور  �صركة  اأنتجت  حيث   ٪  50.7 ن�صبته  بلغت 
.2007 ع��ام  مليون   1.278 ب���  م��ق��ارن��ة   ،2008 ع��ام  ط��ن  األ���ف   646 

و  الكويت  و  �صورية  و  االأردن  مثل  االأخ��رى  العربية  البلدان  وحافظت 
االإمارات و ُعمان و اليمن و ال�صودان و تون�ض ذات االإنتاج القليل حيث 
بلغ اإنتاجها جمتمعة 640 األف طن عام 2008 وبن�صبة زيادة قدرها 2.9 

٪ مقارنة ب� 622 األف طن يف العام 2007. 
ولقد �صهد املنطقة العربية خالل الربع الرابع من العام 2008 اأكرب 
ن�صبة انخفا�ض يف اإنتاج احلديد و ال�صلب اخلام قدرت مبعدل 23.41 
٪ وباإنتاج بلغ 3.12 مليون طن مقارنة ب� 4.173 مليون طن لنف�ض الفرتة 
ملواجهة  االإنتاج  تقلي�ض  اإىل  ال�صبب يف ذلك  ويعود  املا�صي،  العام  من 

انخفا�ض الطلب واالأ�صعار  نتيجة لالأزمة املالية العاملية.
وتاأثرت �صناعات االألومنيوم اأي�صا باالنكما�ض االقت�صادي العاملي، 
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االألومنيوم  اأ�صعار  انخف�صت  العاملي،  الطلب  يف  احلاد  الرتاجع  فبعد 
االأول من عام  الن�صف  للطن يف  2750 دوالر  لتنتقل من   ٪ 50 بن�صبة 
مما   2009 عام  من  االأول  الن�صف  يف  للطن  دوالر   1360 اإىل   2008

ت�صبب يف انخفا�ض يف اأرباح �صناعات االألومنيوم.
املنطقة  يف  لالألومنيوم  منتج  اأكرب  باعتبارها   البحرين  و�صهدت 
العربية  تراجعا حادا يف اإنتاج هذه ال�صناعة. حيث انخف�ض االإنتاج يف 
غ�صون ب�صعة اأ�صهر من 221 األف طن يف الربع الثالث من عام 2008 
اإىل 215 األف طن يف نهاية العام لي�صتقر خالل عام 2009 عند م�صتوى 

213 األف طن.

كما واجهت �صناعات االألومنيوم يف م�صر �صعوبات اإثراالنخفا�ض 
احلاد يف الطلب العاملي حيث تراجعت �صادرات منتجات االأملنيوم بن�صبة 
االإيجابية. وكما هو  النتائج  اأع��وام من  2009  بعد عدة  26 ٪ يف عام 

ال�صاأن كذلك بالن�صبة لالإمارات والكويت اإذ واجهت �صناعة االألومنيوم 
نف�ض ال�صعوبات وا�صطرت اإىل خف�ض االإنتاج.

صناعات النسيج و املنتجات الكهربائية
و اإللكرتونية و األخرى 

املن�صوجات  مثل  امل�صنعة  للمنتجات  امل�صدرة  ال�صناعات  تعترب 
لبلدان  بالن�صبة  واالآالت  وال�صيارات  واالإلكرتونية  الكهربائية  واملنتجات 
قد  و  اأ�صا�صية.  ت�صدير  قطاعات  واالأردن  وم�صر  وتون�ض  املغرب  مثل 
تاأثرت هذه ال�صناعات بالركود االقت�صادي القوي الذي �صرب منطقة 

اليورو والواليات املتحدة.
القطاع  هذا  يعتمد  واملالب�ض،  املن�صوجات  �صناعة  مايخ�ض  يف  و 
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انعكاسات األزمة المالية على االقتصادات و الصناعات العربية

اأثر  فقد  بالتايل  و  واالأمريكية  االأوروب��ي��ة  االأ���ص��واق  على  قويا  اعتمادا 
مبا�صر  ب�صكل  الكربى   االأ�صواق  �صهدته هذه  الذي  االقت�صادي  الركود 
الدول  ال�صادرات  وت��رة  على  و  القطاع  ه��ذا  يف  االإن��ت��اج  ن�صاط  على 

الرئي�صية امل�صدرة للمن�صوجات.
يف  انخفا�صا  للمن�صوجات  امل�����ص��درة  ال��ب��ل��دان  معظم  �صهدت  و 
اأداء  حققت  التي  م�صر  با�صتثناء  واملالب�ض  املن�صوجات  من  �صادراتها 
جيدا يف هذا القطاع. فقد �صهدت تون�ض انخفا�صا يف ال�صادرات من 
�صادرات  وانخف�صت   .2009 عام  ٪ يف   9 بن�صبة  واملالب�ض  املن�صوجات 
املغرب من املالب�ض اأي�صا بن�صبة 1 ٪  حيث تراجعت من 3.3 مليار يف 

عام 2008 اإىل 2.2 مليار دوالر يف عام 2009.
و يف االأردن ، انخف�ض حجم ال�صادرات لي�صل اإىل 842 مليون دوالر 
يف 2009 مقابل 1.02 مليار دوالر يف عام 2008 ، اأي بانخفا�ض قدره 
18 ٪ وذلك نتيجة الركود الذي �صهدته الواليات املتحدة التي تعترب اأكرب 

�صريك جتاري لالأردن.
تاأثر قطاع ال�صناعات امليكانيكية والكهربائية هو االآخر باالأزمة املالية 
العاملية منذ اأكتوبر 2008 حيث انخف�ض حجم �صادراته يف عام 2009 يف 

كل من تون�ض واملغرب واالأردن بعد عدة اأعوام من النمو الكبر.
ولقد �صجلت �صادرات ال�صناعات امليكانيكية والكهربائية يف تون�ض 
تباطوؤا يف عام 2009 و ذلك بن�صبة  7 ٪ بالن�صبة للمنتجات امليكانيكية 
و 2 ٪ للمنتجات الكهربائية و 2 ٪ ملعدات النقل نتيجة لالنكما�ض احلاد 

يف الطلب االأوروبي.
الالأ�صالك  و  الكابالت  م��ن  ال�����ص��ادرات  انخف�صت  امل��غ��رب  يف  و 
1 مليار  2009 مقابل  668 مليون دوالر يف عام  اإىل  الكهربائية لت�صل 
دوالر عام 2008. كما تراجعت عوائد ت�صدير املكونات االإلكرتونية لتبلغ 

20 مليون دوالر عام 2008 مقابل 14 مليون دوالر عام 2009. 

كما انخف�صت �صادرات االآالت واالأجهزة واملكونات االإلكرتونية يف 
عام  يف  دوالر  مليون   236 من  اإيراداتها  لترتاجع   ٪  14 بن�صبة  االأردن 

2008 اإىل 203 ماليني دوالر يف عام 2009.

ال�صناعات  تواجهها  التي  ال�صلبية  االآث��ار  من  الرغم  على  لكن  و 
الت�صديرية من املن�صوجات واالآالت والكهربائية وامليكانيكية فقد كانت 
�صادراتها  اأن  بحيث  العاملية  االقت�صادية  لال�صطرابات  عر�صة  اأق��ل 

�صجلت اأقل انخفا�صًا مقارنة بغرها من �صناعات ت�صدير ال�صلع.
التون�صية  ال�صادرات  حجم  انخف�ض  حني  يف  املثال،  �صبيل  فعلى 
 ٪  7 و   ٪  9 بن�صب  والكهربائية  امليكانيكية  واملنتجات  املن�صوجات   من 
مثل  االأخ��رى  الرئي�صة  الت�صدير  �صهدت قطاعات  التوايل،  ٪ على   2 و 

الفو�صفات وم�صتقاته تراجع  باأكر من 50 ٪.
حام�ض  و  الفو�صفات  م��ن  امل��غ��رب  ���ص��ادرات  �صهدت  ح��ني  يف  و 
وال�صلب  واحل��دي��د  والكيماوية  الطبيعية  واالأ���ص��م��دة  الفو�صفوريك 
التوايل  على   ٪  81 و   ٪  46  ،  ٪  63  ،  ٪  69 بن�صب  ملحوظا  انخفا�صا 
واملنتجات  املالب�ض  مثل  امل�صنعة  املنتجات  من  ال�صادرات  تراجعت   ،
الكهربائية واملكونات االإلكرتونية بن�صب 1 ٪ و 38 ٪ و 31 ٪ على التوايل. 
اأما بالن�صبة لقطاع ت�صدير ال�صيارات، فقد �صجل ارتفاعا بن�صبة 54 ٪  
على الرغم من االأزمة املالية العاملية و التي اأثرت ب�صفة ملحوظة على 

�صناعة ال�صيارات يف باقي العامل.
االأ�صا�صية  وال�صلع  اخل��ام  امل���واد  ت�صدير  �صناعات  �صجلت  كما 
و   ٪  46 و   ٪  27 بن�صب  م�صر  يف  تراجعا  وال�صلب  احلديد  و�صناعات 
 ٪  21 بن�صبة  املن�صوجات  �صادرات  ارتفعت  بينما  التوايل،   على   ٪  34

انخف�صت �صادرات املنتجات امل�صنوعة من ال�صلب واالألومنيوم بن�صب 
34 ٪ و 26 ٪ يف عام 2009.

و يف االأردن، بينما تراجعت �صادرات ال�صلع واملنتجات مثل الفو�صفات 
والبوتا�ض وحام�ض الفو�صفوريك واالأ�صمدة  تراجعا ملحوظا بن�صب 29 
منتجات  �صادرات  انخف�صت  التوايل،  على   ٪  43  ،  ٪  65  ،  ٪  42  ،  ٪
ال�صيدالنية  واملنتجات  وامليكانيكية  الكهربائية  واالآالت  املن�صوجات 

انخفا�صا اأقل حدة بن�صب 18 ٪ و 14 ٪ و 5 ٪ يف عام 2009.
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اخلامتة
يبني هذا التحليل آلثار األزمة املالية العاملية على الصناعة 
العربية أن صناعات املنتجات املصنعة هي  الصناعات اليت 
االقتصادية  االضطرابات  أمام  نسبيا  أفضل  بشكل  صمدت 
العاملية مقارنة مع الصناعات القائمة على املواد اخلام والسلع 

األساسية. 
لتعزيز  العربية  الدول  احلكومات  ضرورة  تأيت  هنا  ومن 
اسرتاتيجياتها الصناعية من أجل تسريع عملية تنويع اقتصاداتها 

حلماية بلدانها من صدمات اقتصادية عاملية مستقبلية. كما 
أنه من الضروري العمل على تعزيز التوجه حنو االستثمار يف 
القطاع الصناعي الذي يعترب املصدر االساسي للنمو االقتصادي 
واالجتماعي والذي ختلقه الرتابطات االمامية واخللفية لالقتصاد 
لنشوء  متهد  واملتوسطة  الصغرية  الصناعات  وأن  الوطين، 
أهداف  ختدم  حبيث  مستمرة  واسرتاتيجية  كربى  صناعات 
النشاطات البشرية املختلفة للمجتماعات يف خمتلف اآلجال 
القصرية واملتوسطة والطويلة وأن التنمية الصناعية هي القاطرة 

الرئيسة للنماء االقتصادي االجتماعي والتنمية الشاملة.
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املصدر: مصادر وطنية

حام�ض ف�سوري
الأ�سمدةالطبيعية والكيميائية
اأ�سالك وكيبالت كهربائية

مكونات اإلكرتونية
املالب�ض
الن�سيج
�سيارات

احلديد وال�سلب
الفو�سفات

حام�ض الكربيتيك
ال�سمنت

حام�ض الفو�سفوريك
الأ�سمدة
البوتا�ض

الوقود املعدين ومواد الت�سحيم
الفو�سفات

املالب�ض
الآلت ومعدات النقل
منتجات دوائية و�سيدلية

امل�سروبات والتبغ

اأ�سمدة
زيوت عطرية مواد راتنجية

من�سوجات قطنية
مالب�ض جاهزة

م�سنوعات من األومينيوم
م�سنوعات من حديد و�سلب

خ�سر حمفوظة وجمففة
حلم باأنواعه

منتجات برتولية

املعادن،الفو�سفات وم�سقاته

الطاقة ومواد الت�سحيم

املن�سوجات: املالب�ض واجللد

ال�سناعات امليكانيكية

ال�سناعات الكهربائية

معدات النقل
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