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  المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين
  

  آثار األزمة المالية العالمية على الصناعة العربية
  

  يشهد االقتصاد العالمي أآبر أزمة منذ الثالثينات -1
 األزمة العالمية في البلدان المتقدمة لتنتشر بعد ذلك وبسرعة نحو باقي بلدان بدأت

لعالم، وقد تحولت هذه األزمة إلى آساد اقتصادي عالمي، حيث تراجع معدل ا

 ليصل 2008عام % 3.4 إلى 2007عام % 5.2النمو االقتصادي العالمي من 

، آما توقعت البنك الدولي )IMF, Word Bank (2009 عام 0.5إلى 

عام % 4.1التجارة العالمية من والصندوق النقدي الدولي انخفاض في حجم 

 إلى تراجع UNCTAD وتشير تقديرات 2009عام % -2.8 إلى 2008

 ويتوقع تزايد هذا 2008عام % 20االستثمارات األجنبية المباشرة بنسبة 

  .2009التراجع خالل عام 

المنطقة العربية هي األقل تأثرًا باألزمة المالية العالمية مقارنة بمناطق أخرى في  -2
  العالم؟

 إلى 2008عام % 5.6من في الدول العربية يتوقع أن ينخفض معدل النمو 

 حسب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إال أنها تظل 2009عام % 3.9



المنطقة العربية أقل تأثرًا حيث ستشهد معدالت نمو إيجابية ومرتفعة نسبيًا، ولقد 

. 1احتلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثالثة بعد الصين والهند

، وإلى عزى ذلك إلى قلة اندماج الدول العربية في األسواق العالمية من جهةوي

العوائد النفطية ومواصلة برامج اإلنفاق الحكومي والمشاريع االستثمارية في 

  .معظم الدول العربية من جهة أخرى

وعلى الرغم من قلة تأثر الدول العربية بشكل مباشر باألزمة المالية، فقد تأثر  -3
  : قنوات رئيسية5الحقيقي من خالل اقتصادها 

 .تراجع الصادرات جراء انخفاض الطلب العالمي -1

 .2تراجع التحويالت المالية للمهاجرين -2

 .تراجع في المساعدات الدولية -3

 .تراجع في االستثمار األجنبي المباشر -4

 .صعوبة الحصول على قروض -5

  

  آثار األزمة على القطاع الصناعي
  

  القطاع االستخراجي

طاع االستخراجي موقعًا استراتيجيًا في اقتصادات الدول العربية حيث يحتل الق •

من الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية آمجموعة % 41يساهم بنسبة 

 AIDMO(من إجمالي صادراتها % 80، وتمثل صادرات المحروقات )2007(

2008.( 

                                                 
ة ومنطقة في أميرآا الالتيني% 2.1في روسيا و% 3في الهند و% 5.8في الصين و% 7.5: 2009يتوقع أن يبلغ معدل النمو خالل عام  -

.2009، البنك الدولي %)-0.5(والواليات المتحدة األميرآية % -0.6األورو  1  
.سوف يؤدي تراجع تحويالت المهاجرين إلى ضغوط على الموازنات الحكومية وإلى تقلص عوائد العائالت في دول الجنوب - 2  



النفط وسوف يتأثر القطاع االستخراجي بهذه األزمة نتيجة انخفاض أسعار  •

 :، وسينجم عن هذا انخفاض ما يلي1والمواد األساسية

انخفاض مردودية بعض المشاريع في مجال النفط والغاز واآتشاف حقول النفط  •

 .والمعادن

انخفاض في موارد التمويل الحكومية مما سيؤدي إلى تقلص في مشاريع  •

 :االستثمار الضخمة التي تّم الشروع في تنفيذها، على سبيل المثال

 مليار دوالر في مجال الغاز والنفط في افق 650تّم توقع استثمار : قبل األزمة •

 . في دول الخليج2009-2013

 .2 مليار دوالر520تمت مراجعة هذا التوقع إلى : بعد األزمة •

إلغاء وتأجيل بعض مشاريع االستثمار في القطاع االستخراجي من طرف  •

 انخفاض المشاريع UNCTADفتتوقع األوآتاد . المستثمرين األجانب

 وستتأثر 2008عام % 20االستثمارية األجنبية في دول الشرق األوسط بنسبة 

 .دول الخليج أآثر بسبب انخفاض عدد المشاريع في قطاع الطاقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

.2009 دوالر نهاية يناير 40 حوالي 2008 دوالر بداية أغسطس 125 انخفض شعر البرميل من النفط من - 1  
   Middle east-Arab Economics to grow depite setbacks, Oxford Analytica November 2008.2  



 

  

  آثار األزمة المالية العالمية على الصناعة العربية
  

  2009  2008  2007  الموضوع

 معدل النمو الحقيقي -

  1)1(يالعالم

5.2%  3.4%  0.5%  

 معدل النمو الحقيقي العربي -

)1(  

5.7%  5.6%  3.9%  

 معدل النمو الحقيقي في -

  )1(الصين 

11.9%  9.4%  7.5%  

 معدل النمو الحقيقي في -

  الهند

9%  6.3%  5.8%  

 معدل النمو الحقيقي في -

  الواليات المتحدة األميرآية

2.0%  1.4%  0.5-%  

        

  %-2.8  %4.1  %7.5  لمية حجم التجارة العا-

 االستثمارات األجنبية -

المباشرة في الدولة العربية 

)2(2  

71.5  

  $مليار 

  50حوالي 

  $ مليار 

  زيادة في 

  االنخفاض

  

  

                                                 
  1 تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي-
  2 أونكتاد-



  

  

  2007  الموضوع

    :القطاع الصناعي العربي

  %9.8   نسبة مساهمة القطاع التحويلي في الناتج المحلي اإلجمالي-

  %41  ستخراجي في الناتج المحلي اإلجمالي نسبة مساهمة القطاع اال-

  %80   نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات العربية-

  

  2008  الموضوع

    :تداعيات األزمة على

    صادرات قطاع النسيج

  %15انخفاض    األردن-

  %10انخفاض    المغرب-

  %19انخفاض    الصادرات الغير النفطية للعربية السعودية-

    الشغل

   ألف منصب50فقدان   المغرب

  

  2008النصف الثاني   2008النصف األول   اإلنتاج الصناعي التحويلي

 قي تونس، المغرب، مصر، -

  1)1(األردن

  %4.5إلى   %8تراجع من 

  

                                                 
  تقديرات البنك الدولي-


