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  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياار فيتقييم مخاطر العمل واالستثم
 

  الخلفية السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

  جوار متقلب
 

 ، البيت االبيضإلىجديد رئيس وصول ومع  ندرة السلع األساسية خالله  دادعالمي وتزالكساد يسود فيه الفي وقت  

 واضطراباً عميقين، اً تغيير٢٠٠٩عام سيشهد ال
  

عدم القدرة  وبسبب. النظام المصرفي الدوليسيتم إعادة تصميم و القواعد االقتصادية القديمة على الزمن لقد عفا 

 .معقدةفرص استثمار و ومخاطر سياسية تاألعمال تحدياستواجه ، ستشراف المستقبلاعلى 

  

لطالما السلع واألفكار، وبمفترق طرق التجارة العالمية على تقع الشرق األوسط وشمال افريقيا  منطقة ولما كانت 

  .خارجهاأم في المنطقة سواء على الموارد والنفوذ متنافسة ' رائعةالمباراة ال‘لعبت األمم واالمبراطوريات 

  

  بفعل تداخل العوامل السياسية واالقتصادية والتجاريةخطرلل اًالشرق األوسط وشمال إفريقيا مركز منطقة تبروتع 

 في منطقة الشرق  دمويةاضف الى ذلك تضارب المصالح االقليمية والدولية مما قد يؤشر الى احداث او نزاعات

 .األوسط

  

ر يأمن الطاقة وتغيالواحد والعشرين وهما  القرن أوائلفي   ترتسمهناك ايضاً معضلتين متداخلتين بدت مالمحهماو 

 . من جهة أخرىاالقتصادية العالميةاالختالالت ب ذات الصلةوالمخاطر  من جهة المناخ
 

  النمو واالستقرار
 

 حيث تقوم في المنطقةتجري  حملة من أجل التغيير  إذ ثمةالنمو واالستقرارب العديد من البلدان ومع ذلك تتمتع 

لتي شهدت قدرا كبيرا من التحرر االقتصادي على مدى  ا، وخصوصا في منطقة الخليجكافة نظمها بتطويرالبلدان 

  .نوات القليلة الماضيةالس
 

غير أن هذا النمو االقتصادي في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتيرة رتفاع عائدات النفط إلى تسريع أدى او 

  . التضخممعدالتفي ارتفاع النمو الكبير صاحبه 

  

٪ ٤٦و ) ر برميل مليا٧٩٧,٠٤(٪ من احتياطي النفط في العالم ٧٠منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تملك و 

 الحاد في اسعار إن االرتفاع).  قدم مكعبquadrilion ٢,٨٤١٣(من إنتاج العالم من احتياطي الغاز الطبيعي 

 ٢٠٠١ما بين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا % ٣٠٠قد زاد من عائدات السلع المصدرة بنسبة النفط الخام 

  ٢٠٠٨و



 
 

٢

  يعدم االستقرار الجيوسياسي والجيواستراتيج
 

 تستدعي  اقتصادية رئيسيةمشكلةهو بحد ذاته عدم االستقرار الجيوسياسي في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا إن  

 .االنتباه
 

 المدى على األسواق المالية اً كبيراً فيتقلب حتّممن شأنه أن ياالستقرار في الشرق األوسط وشمال إفريقيا انعدام ف 

  .القصير

  

من شأنه أن يخفف من حدة االستقرار في بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا  فقدانن فإعلى المدى الطويل، أما  

الموارد الهيدروكربونية ستسعى إلى االبتعاد عن ما أن الدول المستهلكة الرئيسية ب المشكلة الجيوسياسية في المنطقة

 .بهدف التنويع

  

السالم في ما يتعلق بالصراع حلول فإن احتماالت ، سواء على صعيد ايران او العراق، الحالة سوءا وإن ازدادت  

 . ستلعب دوراً محورياً في تأمين االستقرار أو دعمهالعربي اإلسرائيلي
 

 .جموعة من الفرص االقتصادية للمنطقة من شأنه أن يفتح مةإن إحراز تقدم في المسائل الجيوسياسي 

  
 

  حل المشكلة
 

  .البراغماتيي العملية السياسية عن طريق تشجيع االعتدال فبارزاً لعب دورا يمجتمع األعمال أن ليمكن  
 

 .ويمكن للتواصل المتزايد ما بين قطاعات األعمال في الدول المعارضة أن يساعد على التخفيف من حدة التوترات 

 

كما ويمكن لمجتمع األعمال أن يلعب دورا خاصا في وضع استراتيجيات لتوظيف الشباب في الشرق األوسط  

أفريقيا والذي من شأنه أن يعزز النمو االقتصادي الطويل األجل ويحد من التوترات االجتماعية ويهيئ وشمال 

 الظروف أمام اإلصالح السياسي المنظم

  

 هابلدانيتوقع عدد قليل من إذ : الشرق األوسط وأفريقيا معزولة نسبيا، فال تزال منطقة على الصعيد العالميأما  

كمية ال تزال هناك  دوالرا للبرميل، ٥٠ارتفاع سعر برميل النفط إلى  على الرغم من أنههي الركود، والحقيقة 

  ستظل تتدفق من المنطقة إلى الخارجالتي تتولد والتي هائلة من الثروة 
 
 



 
 

٣

  تاألثر والتوقعا: األزمة المالية العالمية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

  هائل معدل تضخميرافقهإلجمالي  في الناتج المحلي االنمو الكبير
 

للسنة  على نحو يتجاوز النمو العالمي ٢٠٠٩ في عام اً كبيراًنموتشهد ال تزال بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

 . على التواليالعاشرة
  

غيرها من  منأكثر برز التضخم كموضوع أساسي في مختلف بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا  من هنا  

  .(EM Countries) ذات األسواق الناشئة انالبلد
 

 على البلدان ذات الدخل مما يؤثرارتفاع في أسعار األغذية والوقود : ما يليالرئيسية التضخم مصادر تشمل  

 إضعاف وأخيراًالعرض في دول مجلس التعاون الخليجي في   يقابله اختناقالطلب المحليارتفاع في المنخفض، 

 . األميركيدوالرعملة ال

  

   

  لسلع األساسية والسلع المصنعةلالصادرات 
 

كما وأن الدوالر االمريكي سعر صرف الشرق األوسط وشمال أفريقيا بمنطقة دول بط العديد من عمالت تر ي 

هي الشرق األوسط المدخرات اآلسيوية وعائدات النفط في ف(االستثمارات في هذه المنطقة هي بالعملة األميركية 

  .)حالياًللواليات المتحدة الذي تشهده في الحساب الجاري عجز التي تغطي ال
 

نظراً لربط سعر الصرف بالدوالر األميركي في البلدان المصدرة للنفط، خفضت المصارف المركزية أسعار  

وقد ساهم ذلك بازدياد طلب القطاع الخاص على القروض كما وتسبب في . الفائدة تماشياً مع الواليات المتحدة

 .ساهم في ازدهار األسهم في بعض البلدانكما وسعار الفائدة الحقيقية لتصبح سلبية انخفاض أ

 

تضاعفت االحتياطيات بواقع خمس مرات خالل السنوات الخمس الماضية واستفاد مصدرو النفط من ذلك بشكل  

 .خاص

  

 ٩٤شر الذي وصل إلى  بتدفق االستثمار األجنبي المبا٢٠٠٣ساهمت الزيادة المطردة في أسعار النفط منذ عام  

٪ من عائدات ٨٠أكثر من أكبر حصة كانت من نصيب الدول المصدرة للنفط ، وو. ٢٠٠٨مليار دوالر في عام 

  .النفط ما زالت تصب ناحية االسواق الغربية

  

من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر والتحويالت ) والمستوردة للنفط(المنخفض الدخل الدول ذات  استفادت  

 .تعويض عن ارتفاع تكاليف الطاقةال على االية التي ساعدتهالم

  

 غير أنها انخفضت بشكل حاد منذ ذلك الحين، ٢٠٠٨ سجلت أسعار النفط الخام مستويات قياسية في منتصف عام  

 دوالرا للبرميل ٩٧ من متوسط قدره ٢٠٠٩ دوالر أمريكي للبرميل الواحد في عام ٣٥ويتوقع أن تنخفض الى 



 
 

٤

  new crude capacity comes on stream  النفط الخامسعة وزيادة  بعد انخفاض الطلب العالمي٢٠٠٨في عام 

في االتحاد السوفياتي السابق والعديد من دول االوبك على الرغم من تخفيضات االنتاج المتفق عليها في دول 

  .االوبك

  

  .نفط أن يسبب مفاجأة سلبية ثانية، يمكن لل٢٠٠٩ل الوطأة في العام بما أن االقتصاد الحقيقي تحّم 
 

   الماليةالتحويالت
 

 الصغيرة غير المصدرة للنفط بالنسبة للدول مصدرا هاما للتدفقات وال سيما المالية التحويالت تعد  
 

 ٪ ٢٤,٤( الرئيسية للتحويالت المالية في حين أن لبنان المصدرةالسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين هي  

، المغرب، مصر، تونس، اليمن وباكستان هي من أهم وجهات ) ٪٢٢,٧(، األردن )لمحلي اإلجماليمن الناتج ا

 التمويل 

  

  

 على النمو في المنطقة، من المرجح أن تعاني يؤثران أزمة االئتمان وانخفاض أسعار السلع األساسية بما أن 

 القتصادات الصغيرةادول ذات اللى يضع المزيد من الضغوط عسمما   جمةمن مشاكل المالية التحويالت

   

٪ من دول ٢٦ الواليات المتحدة وأوروبا و مصدرهاالشرق األوسط وشمال أفريقيا في ٪ من التحويالت ٥٨ 

  الواليات المتحدة وأوروبا ال تزال بما أنمن المتوقع أن تنخفض التحويالت الماليةو. مجلس التعاون الخليجي

في النشاط االقتصادي  من حديانخفاض أسعار النفط بما أن والعالمية  ديةمتعثرة بفعل تداعيات األزمة األقتصا

 .الدول المنتجة للنفط

  

  مع انخفاض أسعار النفط، تواجه موازين الحكومات اختالالً
 

والدول  المنطقة، ستتأثر الدول المصدرة للنفط من خالل انخفاض أسعار النفط عصفت فيبما أن أزمة االئتمان  

في مصر، من المتوقع أن ينخفض . نسبة االستثمار األجنبي المباشرلنفط من خالل انخفاض غير المصدرة ل

٪ من ٢٠ حيث – ٢٠٠٩ مليار دوالر في عام ٧ إلى ٢٠٠٨ مليار في عام ١٣,٢االستثمار األجنبي المباشر من 

  .االستثمارات تأتي من دول الخليج
 
إلنفاق المحلي أن ينخفض مما قد يزيد التباطؤ االقتصادي بما أن الموازين  الحكومية في حالة تدهور، يمكن ل 

 .سوءا

 قطعت الدول المجاورة الغنية بالنفط خططها االستثمارية في العالم العربي بعد أنالبلدان الفقيرة بشكل كبير ستتأثر  

 .بسبب انخفاض عائدات النفط

  

 

  



 
 

٥

  التحديات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 :فاض أسعار السلع األساسية و ضعف أسواق التصديرالتكيف مع انخ 
 

استمرار ارتفاع ، فلبلدان المصدرة للنفط بشكل كبيرلضعف الموازين الخارجية المالية تمن المحتمل أن  •

 إلى ارتفاع رأس المال واإلنفاق الحالي وتآكل الفوائض ى وأدحافز اإلصالحزعزع أسعار النفط 

  .المالية

  

اإليرادات النفطية على نحو أفضل لالستثمار في رأس المال المادي أن تدير ت ويتعين على الحكوما •

 .والتطورفيد في تحقيق النمو ي يمكن أن الذيوالبشري 

  

سيتعين على اً محدوداً، استهالكتسجل نمواً أقل بكثير ووجهات التصدير الرئيسية بلدان بما أن   •

الطلب على وسيتأثر .  بيئة صعبةالتأقلم معالشرق األوسط وشمال إفريقيا في منطقة المصنعين 

٪ ١٠دول مجلس التعاون الخليجي تتوقع حيث  (االلومنيوم بديلة من هذه المنطقة على غرار صادرات

 . إضافة إلى السياحة)٢٠١٠من اإلنتاج العالمي بحلول عام 

  

   .اًحاد ستسجل انخفاضاً صناعة البناء  على غرار Cyclical industries الدوريةصناعات ال •

  

 بعض البلدان نحو نظام تتجهيمكن أن و المنتجات الغذائيةما يتعلق بالتضخم مصدر قلق، وخاصة في يبقى قد  

 .سعر صرف مرن
  

 .بشكل كبيرالطاقة والمعادن بعد أن يتم إصالح أسعار  ٢٠٠٩  عامال في تخف وطأة التضخم ينبغي أن  •
 
، ويمكن ) زالحبوب واألر( األقل كلفة ألغذيةنحو استبدالها با يتجه الناسارتفاعاً باألسعار والغذاء يشهد  •

  .قياسيةأرقام األسعار بأن يستمر ضغط 

  

الى تخفيض  المصارف مما سيدفعكبيرة نظراً إلى المخاطر ال وباهظة الثمن درةان ستكون القروض •

  .التسليف نسب 

  

دوالر ال على االعتمادسيكون ط، في منطقة الشرق األوسالصغير نسبيا القتصاد احجم  إلى ونظراً •

 الهبوط الحاد في االقتصاد الصيني من شأنه أن يولد مثالً(وضخامة االختالالت االقتصادية العالمية 

 .ة محدودالفعالة المالية  وخيارات السياسة )ق األوسط وشمال إفريقيابلدان الشر في مريعةنتائج 

   

ثير قدرا كبيرا ييمكن ان و القوى العاملة في اًسريعاً عكس توسعني سفإن أي تباطؤ اقتصادي واسع النطاق وأخيرا 

كة  مثل الممل فيها معدالت البطالة بين الشبابمن حدة التوترات االجتماعية، وبخاصة في البلدان التي ترتفع

   .نالعربية السعودية والبحري
 



 
 

٦

  

 توقعات المخاطر العالمية على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 
  نستو

  

 والحفاظ على معدالت النمو وتحقيق نتائج ملموسة في مجال االقتصاد العالميفي االنفتاح على نجحت تونس  

 . في السنوات األخيرةالتطور
 

 :التحديات التاليةمن  فقد خرجت بنجاح من عقد  

   

  ٢٠٠١ضرب البالد جفاف شديد في عام  •

  السياحةسبتمبر كان ملموساً على صعيد/ أيلول١١تأثير أحداث  •

 بشكل جيد المشكلة تمت معالجة غير أنه ارتفاع أسعار النفط صحيح أن البلد تأثر ب •

على قطاع الصناعة ترك أثراً  ٢٠٠٥ في عام multi-fiber agreement  المتعددةاألليافاتفاقية انتهاء  •

 السكان أثرت على لمالواالمواد الغذائية على صعيد األزمة كما وأن 

  

 جلب : على وجه الخصوصتشمل هذه التحديات. باقي دول المنطقةمشترك مع بعضها  تحدياٍتتواجه س تونن ا 

 تعزيزالستمرار في لن طريق معالجة البطالة، وتحسين بيئة األعمال التجارية منافع النمو على الشعب ع

  االستثمارات المحلية وجذب االستثمارات األجنبية المباشرة
 
  

 صاديةاالقتوالخلفية االجتماعية 
 

 التي الشاملةالحوافز االستثمارية مجموعة  بفضلاليها لمستثمرين األجانب تجذب ا استثمارية  عواملوفر تونست 

 .تقدمها
 

ة  والتي تعكس المخاطر المحيطة بالبيئة االقتصادية المتغيرعمالفي مجال األ بعض التأثيراتتواجه تونس  

، تنامي األسواق األوسطية األورومنطقة الافسة في قطاع السياحة في ، واشتداد المنالمنافسة مع االتحاد األوروبي(

  .) وغير ذلكالموازية

  

، لى النفط والغاز والفوسفات وخام الحديد، فضال عن الزراعةلطالما اعتمد عفي تونس  االقتصادي نموال مع أن 

وقيع عقود على صعيد  صناعة ومن المتوقع ت. يهاف القطاعات االقتصادية الرئيسية إحدىالسياحة هي غير أن 

 .٢٠٠٩عام الفي الناشئ قطاع النفط المعادن و

  

 .  فرص العمل هو التحدي االكبر الذي يواجه تونسخلق 

 



 
 

٧

 نموا معتدال  الحكيم التخطيط االقتصادي والمالي  عنتشهد تونس حاليا عملية إصالح وتحرير اقتصادي أسفر 

 .أكثر من عقدعلى مدى ومستديماً

   

 نس السعي لتوثيق الروابط االقتصادية مع الشركاء التجاريين في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا تواصل تو 

  

  االقتصادي بما في ذلك بناء خط النابيب النفط الى تونس يزيدان من تعاونهما تونس وليبيا  •

 تدرسو ركيمليار دوالر أمي١بقيمة كابالت كهربائية تحت سطح الماء اليطاليا كما وتم التخطيط لمد  •

  ٢٠٢٠ بناء محطة نووية بحلول عام امكانيةلكهرباء والغاز الشركة التونسية ل

 Union for the Mediterranean المتوسط من أجلالتحاد األساسيين لدعاة التونس من كما وأن  •

 ،مناأل، د واألفكار في مجال إدارة الطاقةدمج الدول المطلة على البحر األبيض المتوسط وتقاسم الموار(

 الجريمة المنظمة وتهريب البشر، اإلرهابالهجرة والتجارة، الفساد، ، رهابمكافحة اإل

   

 وبالتالي،. األوروبي على السلع والخدماتالطلب  انخفاض  بسببنسبياًانحساراً الصادرات التونسية تتلقى  ولئال 

 .يؤدي إلى تباطؤ في نمو االستهالك المنزلت قدعلى األعمال تداعيات الفان 
 

تقلبات النمو العالمي، ألسباب ليس أقلها التزام في ما يتعلق ب تونس على مر التاريخ مرنة جدا وأخيراً، كانت 

   .إلصالح االقتصادي وتحسين العالقات التجاريةباالحكومة المستمر 



 
 

٨

  الخلفية السياسية
 

  . مثيلمالم يسبق لهاً قرار واستاًانتخاب الرئيس الحالي جلب معه هدوءف وضع السياسي في تونس مستقرال 
 

خالل من  للمرة الرابعة  بتولي الفترة الرئاسية على مدى خمس سنواتبن عليالعابدين الرئيس زين نجح  

كما ونجح التجمع في ، ٢٠٠٤أكتوبر / في تشرين األول مؤخراًجرتاالنتخابات البرلمانية والرئاسية التي 

 . أيضاًأغلبية كبيرة في البرلمانالحصول على 
 

 : هذه التغييراتشملت. ٢٠٠٢مايو /أيارأجري في شهر  استفتاء سلة اإلصالح الدستوري للحكومة خالل هنالك 
  

  الرئيس في جولتين التصويت النتخاب حيث يتم  مجلسينواستحداث برلمان ذ •

  وتعزيز حقوق اإلنسان في الدستورتمديد صالحيات المجلس الدستوري •

 .ى لعدد الفترات الرئاسيةقصأ حدك  دستوري رفع تعديٌل •

  

ورفع مستوى المعيشة عن طريق  )٪١٤حوالي ( خفض مستويات البطالة :وتتصدر األولويات المعلنة للحكومة 

تكلفة المواد الغذائية ازدادت  ، ٢٠٠٨ في منتصف عام. ر األجنبي المباشرزيادة النمو االقتصادي واالستثما

 .ألسر التي تعاني نتيجة لذلكدعم ات الدولةوكانت األساسية المستوردة 
 

اإلصالحات الدستورية األخيرة  تزادو. في العالم العربينساء تحرراً نظر البعض أكثر البالمرأة في تونس تعتبر  

  . الحكومة المشاركة الشعبية والسياسيةقامت بهاالتي 

  

نتيجة لدورها في خاصة مع الغرب  وعظم البلدانمع مجيدة عالقات دبلوماسية بتونس تتمتع  ،"ليبرالي"كبلد عربي  

  . جهود السالم الدولية مؤازرةفيتونس كثيرا ما أسهمت و. عمليات حفظ السالم في المنطقة

 

  . نظرا للوضع الجغرافي للبلدالى حد كبيرالمخاطر السياسية منخفضة أن  
 
  

  االستثمار
 

 ٧٣تونس المرتبة  احتلت وة القطاع الخاصتعزيز تنمي بهدف خيرةفي اآلونة األتم تطبيق العديد من اإلصالحات  

 ٨١ بعد أن كانت في المرتبة الـ ٢٠٠٩لعام  "األعمال أنشطة سهولة ممارسة"مة قائل وفقاً ) بلدا١٨١من أصل (

 .مصرفي المنطقة إلى جانب بلدين في األداء التجاري االقليمي بين افضل وبذلك، تعتبر من  ٢٠٠٨في عام 
 

الحصول على ، تجاريالعمل البدء :  والتي تضمنتمناخ االستثمارفي صالح اال عمليات وأتى ذلك بسبب  

، والتعامل مع ، تسجيل الملكيةدإنفاذ العقو، هاإغالق و.بدء األعمال التجاريةيعتبر . مرين وحماية المستثالتسليف

 . آخر في الشرق األوسط وشمال أفريقيابلد أي من في تونس  بعض جوانب التراخيص أسهل

  



 
 

٩

هد البحوث وتحاول إدماجها مع معا في مختلف المناطقوتوسعها تأهيل المناطق الصناعية تعيد الحكومة ا وأن كم 

  .االستثمار األجنبي المباشرتعزيز المنافسة ووالمختبرات من أجل 

  

ة ال هناك مناطق معينبيد أنه . لصناعات التصديريةفي مجال ااالستثمار األجنبي المباشر بفعالية تشجع تونس  

توزيع و والعقارات المطاعمذلك شمل يو الصناعة المحليةبال يضر فيها كي شجع االستثمار األجنبي المباشر ت

 .التجزئة وغيرها من صناعات الخدمات

  

حصة رأس المال األجنبي أكثر من كانت موافقة الحكومة اذا إلى ن والمستثمريحتاج محلية، لتأسيس شركات  

 . عاما٤٠مدة أقصاها غير أنه يجوز لهم استئجارها لألراضي الزراعية ملك اتألجانب ال يجوز لو. ٪٤٩

  

عن طريق تحسين أساليب تقييم  العاملة القروض غير إعطاء للحد من التدابير في القطاع المالي، اتخذت بعض  

بنسبة نها غير أفي تناقص القروض غير العاملة . مخاطر االئتمان وتعزيز اإلطار القانوني لمؤسسات اإلقراض

 . ال تزال مرتفعة٢٠٠٨في العام % ١٧،٤
 

تحاد في اتفاقية التجارة مع االيدخل  الجنوبي من البحر األبيض المتوسطكانت تونس أول بلد على الجانب  

تونس بشكل  انتسبت ٢٠٠٨في عام .  تدريجيالجمارك بشكلوألغيت  أنشئت منطقة التجارة الحرةف. االوروبي

حريات في المنطقة االقتصادية كافة الالتي لم تحظَ بج أو أيسلندا النرومقارنة مع (وروبي التحاد األكامل إلى ا

 )األوروبية

  

وعلى  ءات االختراع والعالمات التجاريةلتنظيم برا "المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية" أنشأت تونس  

  .عتهها صعب بطبيتنفيذإال أن قوانين حقوق النشر من تحديث رغم ال

  

 الفساد في تونس عقبة كبيرة أمام االستثمار األجنبي نسب ال تشكل ، حسب المعايير اإلقليمية 
 
  

   العالمية  الماليةمواجهة األزمة
 

 المراحل األولى لألزمة  خاللاستقرار االقتصاد الكليلم يتأثر بشكل جيد حيث عالمية الزمة األتونس  واجهت  

  :إلى عوامل عدة من بينهاويعزى ذلك . المالية العالمية
 

 في المئة من الناتج المحلي ١٠القروض العقارية ال تمثل سوى ف؛ "sub-prime"مشكلة تونس ال تواجه  •

 منخفض وتم التحكم الدين العامو، )ات المتحدة في المئة في الوالي٩٠مقارنة مع ما يقرب من (اإلجمالي 

  .به بحكمة

بداية تشرين مع ق المالية ال تزال عالية السيولة، والسوخارج فلالتأثير با المحلية قليلة المصارف •

  في السوق عند الحاجة هلضخ مليار دوالر ١،٢مبلغ البنك المركزي ن أّمأكتوبر /األول



 
 

١٠

والدينار غير قابل - في المئة ٢٨ على نحو -" نسبيامنخفضة "المشاركة األجنبية في سوق األسهم  •

 .معامالتالمعظم في للتحويل 

 آثار الركود  تالفيقتصاد الحقيقيي، ال يمكن لالاالتحاد األوروبصادرات ا العتماد البالد على نظر •

الناتج المحلي اإلجمالي   نمو  تباطأا،لركود في أوروب لنتيجةف. االقتصادي في أوروبا والواليات المتحدة

نتيجة االضطرابات ، ومن المتوقع أن يزيد تباطؤا )٪٤,٥ (٢٠٠٨في أواخر عام  في تونس الحقيقي

 ٤ حوالي ٢٠٠٩لعام من المتوقع أن يبلغ في ا والذي(المالية التي تؤثر في أوروبا والواليات المتحدة 

  )ةفي المئ

  

حتى صعوداً التضخم عر االستهالك فاتجه في ما يتعلق بس أما ٢٠٠٨ ضغوطات التضخم في نهاية العام انخفضت 

 العالمية ومن ثم استقرارها ومع احتمال انخفاض الطلب المحليسلع ولكن مع هبوط أسعار ال. ٢٠٠٨منتصف عام 

 احتواء سيساعد اإلستيراد بشكل سليم في ٢٠٠٩في عام . األسعاريخف الضغط على ، من المتوقع أن عليها

وقع ستنخفض األسعار أكثر مما كان متوقعاً في السابق ومن المت، محليالطلب حد في ال وإذا ما ترافق مع التضخم

 ٪ في عام٣ و ٢٠٠٩ ٪ في عام ٤ إلى ٢٠٠٨ام ٪ في ع٥ متوسط معدل التضخم السنوي من ينخفضأن 

٢٠١٠. 
 

تخفيف مما أدى إلى  ، ٢٠٠٨ في المئة في عام ٤٠بنسبة ارتفع لحسن الحظ ، فإن االستثمار األجنبي المباشر  

 ) في الماءة٤،٦-(تمويل الناجمة عن الزيادة الحادة في عجز الحساب الجاري احتياجات ال

  

 وتشمل هذه  في هذا اإلطاروقد اتخذت الحكومة إجراءات سريعة لدعم االقتصاد الحقيقي ردا على التباطؤ 

  :االجراءات ما يلي
 

 ومساعدة الشركات المصدرة  ٢٠٠٩ في ميزانية  في المئة٢٠زيادة االستثمارات العامة بنسبة  •

  القطاع الماليودعممناخ األعمال لتعزيز التكامل وتحسين عمليات اإلصالح اطالق  •

 في هجعلأي إعداد استراتيجية لإلصالحات التنظيمية في قطاع الخدمات، وتحسين السجل التجاري  •

، والحد من التأخير في الحصول على األراضي الصناعية، وإصالح رأس المال واستحداثهمتناول ال

  لجعلها أكثر فعالية ةصناديق المشتركالاالستثماري و
 
 

  اليمن
 

 ، بما فيها انتشار الفقرعاني من مشاكل اقتصاديةتزال اليمن تال  
  

 مؤشر التنمية بحسب دولة ١٧٥ من أصل ١٤٩اليمن هي واحدة من أقل البلدان نموا في العالم وتحتل المركز  

 ٢٠٠٤للعام البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  

 تدفق االنتاج ستمرار أ إلى، ويرجع ذلك٢٠٠٩ في المئة في عام ٧,٧  نسبةالنمو سيرتفع الىأن على الرغم من  

 سلبيةالمتوسطة األجل إن التوقعات إال من الغاز الطبيعي المسال خالل هذا العام 



 
 

١١

 
التوقعات على المدى على  ّيمخت االقتصادية والسياسية التي المشاكل تواجه اليمن عددا من وباإلضافة إلى ذلك،  

 المتوسط 

  

 النمو في اقتصادات منطقة اً في أسعار النفط وتباطؤاً في كسادصعيد الخارجي، تواجه اليمنعلى ال •

 . االستقرار في منطقة القرن االفريقينعدامالوالخليج، 

صعدة، واستمرار التهديد من منطقة  تشمل التحديات السياسية الهدنة الهشة في ، على الصعيد المحلي •

 تنظيم القاعدة

 بسبب انخفاض عائدات النفط ، فضال عن بطء النمو في القطاع غير اًمالي مرتفعقى العجز اليبسو •

   .النفطي

  

 ١٠ إلى أقل من ينخفضينبغي أن الذي ، ٢٠٠٩التضخم في عام معدل  انخفاض بسبب  ارتياح ماسيحلإال أنه  

 . في المئة١٩ ٢٠٠٨عام بعد أن كان في الفي المئة 
 
  

  الخلفية االقتصادية واالجتماعية
 

ومن ). ٪٦,٧( جدا  ومعدل خصوبة عاٍلخدمات أساسية محدودة، اً بطيئاًاقتصادياً المشاكل الرئيسية نموتشمل  

 .٢٠٠٩ عام الاألداء االقتصادي في يضعف المتوقع أن 
 

 : على خلفية انتعاش أسعار النفط ٢٠٠٨نما االقتصاد بنسبة متواضعة في عام  

  

 في ٤,٢ في المئة بالمقارنة مع ٤,٤ بنسبةاتج المحلي اإلجمالي وتشير التقديرات األولية إلى نمو الن •

 ٢٧ إلى نحو ٢٠٠٨الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي في عام يتوقع أن يصل . المئة في السنة السابقة

  . فى المائة عن العام السابق١٠ أي ارتفاع بحوالىبليون دوالر، 

جمع الضرائب أيضا على خفض العجز المالي الى ارتفاع عائدات النفط وتحقيق بعض التقدم في ساهم  •

 في المئة من الناتج ٢ في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي وعجز الحساب الجاري إلى نحو ٤,٣

 .المحلي اإلجمالي

 في ١,٦ إلى نحو ٢٠٠٨العجز في عام أن ينخفض المتوقع من ، ٢٠٠٧تدهور ملحوظ في عام عقب  •

 واالعتدال في نمو  الكبيرة عائدات تصدير النفط والغازبسبب، يالالمئة من الناتج المحلي اإلجم

 .الواردات

 في اً مطرداً إال أن معدل التضخم شهد انخفاض٢٠٠٨زيادة ملحوظة في عام بشكل عام أظهر التضخم  •

 على غراربالهبوط ، استمر معدل التضخم ٢٠٠٩من عام األولين شهرين خالل ال. األشهر األخيرة

 ٢٠٠٩فبراير من عام / يناير وشباط/ المعدالت الشهرية لكانون الثانيبلغت (عة السابقة األشهر األرب

 .) في المئة على التوالي٢,١ و ٣,٩
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فإن خالل األشهر التسعة األولى من العام الحالي  التي كانت غاية في االرتفاع  إلى أسعار النفط نظراً •

 .واجهها اليمنترز التحديات الصعبة التي  مخيب لآلمال ويب٢٠٠٨في األداء االقتصادي العام 

    

 اليمن يبلغ عدد السكان في. واحد من بين كل خمسة يعاني من سوء التغذيةو فقر  حالةمن الشعب في% ٤٢يعيش  

 .  تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة يواجهون مليون نسمة١٨,٥ الطابع الريفي االتي يغلب عليه

  

مستويات المعيشة في جميع أنحاء  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧العامين اد خالل ارتفاع أسعار الموخفض أوال،  •

 في المئة من السكان تحت خط الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد ٣٥حاليا  حوالي يعيش . اليمن

 لكنها ما ٢٠٠٨أسعار المواد الغذائية العالمية منذ منتصف عام تعدلت . الفقرإضافيين نحو  ٪ ٦دفع 

  .المعايير التاريخيةسب حزالت مرتفعة ب

خسائر وأضرار  اه عنت أسفر٢٠٠٨أكتوبر /في الجنوب في تشرين األولحدثت التي الفيضانات ثانياً،  •

  .أكثر من تأثرواهم  حضرموت فيالفقراء  علماً بأن  في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي٨نحو ب

  

يتسم هذا . جتماعية اإلهمال وسوء اإلدارة لعدة سنواتطاع التأمينات االعانى ق، بموجب اإلطار التشريعي القائم 

على الرغم من  التي ال يزال رأس مالها غير كاٍف وجود شركات القطاع الخاص وبتغطية منخفضةب حالياالقطاع 

 . الكبيرهاعدد
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  الخلفية  السياسية
 

  هامةموازين القوى وأي قيودوحقيقي للشيكات نظام ما من تحديا و يواجه الوضع السياسي في اليمن ال يزال  

 .على السلطة التنفيذية
 

 أزمة تكما أن الحكومة توصلت الى اتفاق مع المعارضة لتأجيل االنتخابات النيابية لمدة عامين، وبالتالي تفاد 

 .سياسية كبيرة

   

 :التطورات السياسية التي جرت مؤخراً هي كالتالي 

  

الزيادة التي حدثت مؤخرا ف. بعد فترة من الهدوء النسبيالقرصنة البحرية آخذة في االرتفاع من جديد  •

اليمن، وخاصة بالنسبة للنقل البحري والتنقيب في  على القلق لها آثار تبعثفي حوادث القرصنة البحرية 

 .وصيد األسماكالبعيد عن الشاطئ عن النفط 

ر مؤتمر قمة دول في آخ. تقدماتحرز دول مجلس التعاون الخليجي اليمن في االنضمام إلى جهود  •

اليمن في عضوية  دخلت ٢٠٠٨ديسمبر /  عقد في مسقط في كانون األولالذيمجلس التعاون الخليجي 

 جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال توحيد المقاييس والمواصفات، والتنمية هيئاتأربع 

وعالوة على ذلك، في . يونالصناعية واالستشارات والمحاسبة ومراجعة الحسابات، واإلذاعة والتلفز

عضوا في اتحاد الغرف التجارية في دول مجلس التعاون أمست اليمن  ٢٠٠٩مارس /أوائل آذار

عالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي توثيق الاالنضمام إلى هذه المنظمات على ساعد يس. الخليجي

 .ع استثمارات القطاع الخاص في اليمنجشسيو

على أن الحصول على المعلومات هو حق أساسي  وينص البرلمانجدل أمام جديد مثير للعرض قانون  •

من حقوق المواطنين، بصرف النظر عن الحاالت التي يمكن أن تقوض األمن القومي، والتماسك 

 .االجتماعي، والعالقات الخارجية للبالد

  

عزيز شبكات األمان وتحسين كفاءة الطاقة وت يجري التركيز بشكل خاص على تعزيز التنويع االقتصادي 

تعزيز سوف تركز جهود اإلصالح على تطوير القطاع المالي والحكم الرشيد ومكافحة الفساد و. االجتماعي

 األشهر التي من المتوقع أن تنتهي خاللكبرى الصالح عمليات اإلتشمل . الالمركزية والمناخ االستثماري العام

واالستثمار واالتصاالت والنظام األساسي لهيئة تسجيل  ى الدخل الجمارك والضرائب علحولالمقبلة قوانين جديدة 

 .األراضي
 
  

  الستثمارا
 

 في ي الحكومة بنشاط اصالحلذا تقوم. تسعى الحكومة الى إجراء إصالحات هيكلية لتحسين التوقعات االقتصادية 

 :مجاالت عدة
 



 
 

١٤

يخص الخدمة المدنية، وإدارة المالية تكلفة قيد التنفيذ فيما الخفض اتباع تدابير لتعزيز الكفاءة وعملية  •

 .العامة ، وشبكة األمان االجتماعي

 عاليالوكتين ذو األدعم الوقود من خالل تطبيق أسعار السوق على البنزين  لغاءبابدأت الحكومة أيضا  •

  .الديزلالمستهلكين الكبار لوقود و

 .بيئة االقتصادية الكليةتدهور المن بعد  ٢٠٠٩وتيرة تنفيذ هذه االصالحات في عام قد تزداد  •

 الجماركالتنظيمات حول وتنفيذ   القوانين الجديدة٢٠٠٩اإلصالحات التشريعية الرئيسية لعام تتضمن  •

  .الضرائب على الدخل واالستثمار واالتصاالت وتسجيل األراضيو

  

في مجال مكافحة الفساد ال  التقدم بيد أن)  SNACC ("الوطنية العليا لمكافحة الفساداللجنة "نجحت اليمن في انشاء  

 . يزال بطيئا

  

هذه اإلصالحات رئيسية لجذب االستثمار األجنبي المباشر ف.  في نظام لتسجيل األراضيتأخرت عمليات اإلصالح 

شكل ). وغالبا المسلحة (ةالسياسي ونشر التوترات وتقليل الفساد وتخفيف العبء الواقع على النظام القانوني 

على وجه الخصوص، عقبات رئيسية أمام المستثمرين الجدد حقوق الملكية،على ألمن الحصول على األرض وا

نسبة مجمل األراضي والملكية في المناطق الحضرية زيد تومن المقدر أن ال .  عمل في اليمنالذين يبحثون عن

 .استخدام عملية غير فعالة بدرجة كبيرةوذلك بسبب  ٪ ١٠-٥ المسجلة عن 

  

  .على صعيد التنفيذبعض الصعوبات   (EITI)فية في الصناعات االستخراجية مبادرة الشفاواجه ت 

  

هذه مراقب فى منصب التتولى اليمن حاليا . تتبع الحكومة بنشاط عملية االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية 

 .الجديدة اإلصالحات الضريبية وتطبققانون الجمارك لإصالح كما وأنها تقوم بعملية منظمة ال
 

 ٢٠٠٧عام لل) LPI(وفقا لمؤشر أداء اللوجستيات و. يةالتجاروتسهيل المعامالت يمن متخلفة في مجال الجمارك ال 

 ١١من أصل (، وثمانية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )  بلدا١٧٨من أصل ( عالميا ١١٣المرتبة احتلت ، 

، ممارسة األعمال التجاريةل ٢٠٠٩ أجري في وعالوة على ذلك ، وفقا لمسح. )دولة شملتها الدراسة االستقصائية

 وهو أسوأ من المتوسط ١٢٦ جدا، وبذلك تحتل المرتبة ةزال مرتفعتفي اليمن ال " التجارة عبر الحدود"فإن تكلفة 

  .اإلقليمي
 

عدم يشكل كان في الماضي، . معايير الجودةمعالجة مسألة إلى أيضاً جديدة لتعزيز التجارة المبادرات تهدف ال 

منظمة "إن . وجود معايير واضحة وقابلة للتنفيذ للمنتجات اليمنية حاجزا كبيرا أمام التجارة واالستثمار األجنبي

هي السلطة  ٢٠٠٠العام  في تي أنشئت ال في اليمن )YSMQCO( "والمقاييس ومراقبة الجودة المعايير توحيد

  .الرائدة في تعزيز هذه الجهود

  

  

  :ة العالميةمواجهة األزمة المالي

  



 
 

١٥

بسبب عدم توفر الحالية بشكل ثابت تقدير أثر األزمة االقتصادية العالمية ال يمكن ، ٢٠٠٩مايو /اعتبارا من أيار 

 التي تشكل ،أسعار النفط والنمو االقتصادي في دول الخليج من الواضح أنو. الكليباالقتصاد البيانات ذات الصلة 

 . هي األكثر تأثراً، اليمنفيتدفقات االستثمار األجنبي و التحويالت  حيثمنمصدرا رئيسيا للدخل 
 

 : في الوقت الحاليالمالحظات التالية هي ذات أهمية 
 

ما تعاطي المصارف اليمنية مع المصارف األجنبية محدود نسبياً وأسواقها المالية  :المشكلة المالية •

كبير  الى حدتأثر يلم قد االجنبى احتياطى الن أعلنت الحكومة في عدة مناسبات ان. غير مطورةزالت 

مليار  ٧البنك المركزي في ، تجاوز احتياطى النقد االجنبى ٢٠٠٩فبراير /اعتبارا من شباطو. باألزمة

 .٢٠٠٨ في العام الواردات  شهرا من مستوى١١دوالر أمريكي أو نحو 
 

المئة من عائدات   في٩٠النفط ثلثي اإليرادات العامة و يمثل  ، في الوقت الراهن:الحسابات العامة •

 على اإليرادات العامة ٢٠٠٨منتصف عام   انهيار أسعار النفط منذ ومن دون شك، سيؤثر .التصدير

شروط عقود ضمن جزء منه  تأثير سيتحدد فيأن التوقيت والوميزان الحساب الجاري على الرغم من 

 .النفط القائمة
 

 المباشر إلى كل من  من تدفق االستثمار األجنبيألزمة أن تحدليمكن : االستثمار األجنبي المباشر  •

 قطاع النفط من خالل انخفاض العائدات مع أن تعديل التكاليف تأثريس. غير النفطيةو ية النفطالقطاعات 

القطاع غير النفطي، أما في ما يتعلق ب. قد يشكل عامالً مساعداًالحفر واالستكشاف الدولية على صعيد 

 عظمه من دول الخليج الذي يأتي بمالمباشر زمة تدفقات االستثمار األجنبي األ أن تخفضمن المحتملف

حجم االستثمار األجنبي المباشر . وبعض الصناعات والعقارات السياحةقطاعي التركز في ويميل إلى 

 ٤ مليون دوالر في آخر ١٠٠ أقل من قليل ويصل إلى الهيدروكربوني في ما يتعلق بالقطاع غير

 .سنوات
 

 لتحويالت ويمكن ل من المغتربين في الخليج وأماكن أخرىاً كبيراًاليمن عددتملك  : الماليةالتالتحوي •

في المئة   ٦ و٥ ما بين تحويالتالتقدر  وفي الوقت الحالي،.  األزمةتالمالية أن تتأثر سلبا إذا ما تعمق

رات غير الهيدروكربونية الصاد تدفقات التحويالت المالية أكبر منوتعد . من الناتج المحلي اإلجمالي

 . في المئة٥٠بنسبة 

ية وتسوق  الهيدروكربونات غير الرئيسي للتصديراإلنتاج األسماك هي :الصادرات غير الهيدروكربونية •

يمكن مع التباطؤ االقتصادي في البلدان المستوردة الرئيسية،  .أساسا في آسيا والدول العربية المجاورة

 صعوبات في إلى وجودالشركات التجارية فقد أشارت .  أن تتأثر سلباالهيدروكربونيةلصادرات غير ل

عائدات السياحة في اليمن أن لويمكن .  من المصارف التجاريةيتمويل التجارتسهيالت للالحصول على 

 . الزيادة الملحوظة في التهديدات األمنية الذي يرافقه الكساد العالمي  بسببتتأثر أيضا
 

 ويعود العالمية  بسبب استمرار األزمةليست متوافرة  ٢٠٠٩لمتوسط بعد عام التوقعات على المدى ا •

 .على الصعيد الهيكليتراجع انتاج النفط ذلك إلى 

  



 
 

١٦

  

  :اإلمارات العربية المتحدة

  

دول مجلس بين نشاطا من  كثراألوربما  في العالم تاسع أكبر منتج للنفط وهي في دولة اإلمارات العربية المتحدة،  

 .الحالة السياسية واالقتصادية جيدةتعد  الخليجي، التعاون
 

 في الشركات التعثرأما احتمال . للتحسين مجالثمة مع ذلك وكفاءة ة وذات بيئة أعمال تجارية مستقروثمة  

 .فمنخفض

  

المساواة مع دول غرب  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في دولة اإلمارات العربية المتحدة على قدم 

 .با الرائدةأورو

  

أن تلعب دورا حيويا بالعربية المتحدة  ماراتلإل سمحاالمعتدل في السياسة الخارجية الهائلة وموقفها عائدات النفط  

 .في شؤون المنطقة

  

بشكل ) ، السياحةوالخدمات المالية األلمنيوم،(تطوير القطاعات غير النفطية بدبي قامت وكما  متنوع هااقتصاد 

 .فعال

  

 .النسيج اإلنتاجيبدأت تنوع دبي كبيرة وعلى غرار بي احتياطيات النفط والغاز بو ظتملك أ 

  

مالية  موجوداتبفضل  نمت بوتيرة سريعة إال أنه الديون الخارجية ومع أن . وضع مالي متينبتتمتع اإلمارات  

 .كما وأن النظام المصرفي فعال، في الخارجهائلة 

  



 
 

١٧

  :الخلفية االقتصادية واالجتماعية

  

  

تباطؤ حتى في ظل ال االقتصادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة الدعمالهائلة جنبية األصول األتوفر س 

 . العالميياالقتصاد
 

. في أبو ظبيهي النفط  دولة االمارات العربية المتحدة والجزء األكبر من موارداقتصاد النفط على قطاع يهيمن  

٪ من ٧٠   (اإلجمالي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ناتج المحلي٪ من ال٨٠ معاً أبو ظبي ودبييشكل كل من 

  .)القطاع غير النفطي في شكل التجارة والتمويل في اإلمارات

  

. ٢٠١٥ مليون برميل يوميا بحلول عام ٣,٥يوميا الى   مليون برميل١ منتهدف اإلمارات الى زيادة انتاج النفط  

 .المناخ االقتصادي الحاليظل في   سيكون تحقيق هذا الهدف تحديا

  

العقارات  غير أن قطاعياألزمة االقتصادية العالمية بالتجارة والسياحة أيضا ، تأثر قطاعا إلى جانب قطاع النفط 

  أكبر الصعوبات وخاصة في دبييواجهانالبناء و

  

 ماضيتين ال يمكن أن يستمرال  خالل السنتيناتعقارال أن وتيرة النمو التي شهدها قطاع  إلىحالياًتشير كل الدالئل  

 حتى بالنسبة لكثير من المختصين في مرتفعةأبو ظبي ودبي المعيشة في  مما جعل األسعار واإليجارات بسبب

 مجال تقديم الخدمات

  

األزمة المالية  دبي لتجنب تصعيدإلى لمصرف المركزي تقديم المزيد من الدعم ، يمكن لإذا لزم األمر 

للتخلص من األزمة االقتصادية في المستقبل  اإلماراتوتضامن بين دولة االمارات دبي وسيساعد ال. واالقتصادية

 .القريب

  

 فعلى سبيل األحوال المالية العالمية،للتأثر بعرضة  يتركها زعيم المالي اإلقليميالتصبح إلى أن اإلمارات إن سعي  

 ال تزال هناك فرص النمو في القطاع المصرفي اإلسالميالمثال 
 

وتزايد   من جهة انخفاض أسعار النفطبسبب تأثير   ٢٠٠٩النمو االقتصادي الحقيقي في عام   أن يتراجعغيوينب 

 .االزدهار في سوق العقارات من جهة أخرى القلق بشأن استمرار

  

 ٤,٦سيسجل نسبة النمو   أنوما زال يرى بأي شيء من الركود يتنبأفإن البنك الدولي لم ومع ذلك،  

  

والذي من شأنه النمو االميركي واالوروبي  انتعاش طفيف في أسعار النفط وتحسن فيإلى  الحالية التوقعاتتشير  

  .٢٠١٠ ابتداء من عام عمومازيادة الثقة 



 
 

١٨

  :الخلفية السياسية

 

السلطة السياسية أما . وإيراداته النفطقطاع  على ة خاصةسلطخاص وحاكم  اإلمارات ة دولفييملك كل اتحاد  

 .في أبو ظبيتتركز فواالقتصادية 
 

المشهد ف. غير مستقرة تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام جزيرة من االستقرار النسبي في منطقة 

معارضة  السياسةصناعة على األمراء استمرار هيمنة أن يواجه السياسي الداخلي مستقر و ليس من المرجح 

 .جدية

  

االميركية مع ايران أو  لسياسية في المنطقة، وربما نتيجة تصاعد المواجهة في التوترات ااً خطيراً ارتفاعغير أن 

 .قوض هذه السمعةي من شأنه أنهجوم إرهابي، 

  

  .مرت دون وقوع أي حادث منتخبالالفترة األولى للبرلمان أن  

  

الذين ال المغتربين العم  عددحيالاألرجح أن مصادر عدم االستقرار هي عالمات االستياء المتزايد بين االماراتيين  

 .آسيا من جنوبالمستوردين عمال الالسيئة بين   الظروفحولوالتذمرات يتقاضون أجوراً عالية 

  

يمكن أن تضمن لمواطنيها التمتع بمستوى  عني انهتهائلة الحكومات الثروة ف -السياسة الداخلية مشكلة ال تشكل  

ولو محتمل في أسعار النفط حتى انخفاض فترة من خالل  هذه الثروة سيستمر إنفاق ،من المؤكدف. معيشي مرتفع

 .العجز المالي، وذلك لدرء مخاطر االضطرابات السياسية  الدخول فيعلى حساب

  

  

  :مناخ االستثمار
 

 ٢٠٠٩لعام  "األعمال أنشطة سهولة ممارسة"مة قائل وفقاً)  دولة١٨١من أصل  (٤٦ المرتبة احتلت اإلمارات 
 

 جعل البنية التحتيةتحاول  ت اإلمارات ما زالتكون متزايدة، إال أنن سوق العقارات قد في حين أن المخاوف بشأ 
 .النمو السريع في الممتلكات معموازية 

  

من المقرر أن  الذي  المترو في أبوظبيشبكةأحدث مشروع للنقل هو و. النقل هو أحد السبل الرئيسية للتوسع 

 .٢٠١٥بحلول العام  كتملي
  

  فيابناء شبكة قطارات االنفاق الخاصة به أمست عملية  فقد –وسائل النقل العام ما يخص  فيمة متقددبي بالفعل  

  .٢٠٠٩  ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الخدمات األولى في عام مراحلها األخيرة 
 

  أيضا فرصا للمستثمرينيثيرانأسواق األسهم وهبوط أسعار العقارات قد التقليل من أهمية  



 
 

١٩

  

 قوة عمل ماهرةو العبين رئيسيين الدولي المالي جذب مركز دبي 
  

إطار تنظيمي قوي على صعيد  على المحافظةعلى  حديث مركز مالي دولي ك هامستقبلمن المرجح أن يعتمد  

البشري وبيئة األعمال التجارية والوصول إلى  التحسينات في رأس المال االبتكار، وإدخالتواصل شفافية، ال

 .األسواق
  

 .المالية والخدمات المساعدة  شركة من بينها ما يقرب من نصف في٣٢٠ أكثر من مركزسجل ال 
  

 .المجال يمكن لإلمارات أن تخلق تنافساً عالمياً في هذا متطورة وموحدةمنتجات إسالمية من خالل تطوير  
  

ينبغي .  العالميةللحد من آثار أزمة االئتمان القطاع المالي في دولة اإلمارات بحاجة إلى أن يصبح أكثر مرونة 

عابرة الثار اآلالحد من  من أجل ةيسياس الاستجابتها تنسيق ، على وجه الخصوصلدول مجلس التعاون الخليجي

  . لنشاطات كل بلدللحدود

  

  

  :مواجهة األزمة المالية العالمية

 

 وعلى الديون الخارجيةعلى   السابقة في االعتماداتكافح دبي للتعامل مع تباطؤ االقتصاد العالمي نتيجة لقراراته 

 .الذان يواجهان أزمة حالياًمثل السياحة والعقارات الدورية قطاعات ال
 

ت اإلمارات نجاحا ولقد حقق. مباشرة من انتاج النفطيأتي من الناتج المحلي اإلجمالي لدبي فقط ٪  ٧ و٦ ما بين  

روة هائلة تتمتع بث منطقة وسطفي غرب مرتفع وصديقة للعائد  ذات ليبراليةبيئة أعمال عن طريق إنشاء جزئياً 

 .على االستثمار الداخلي في كثير من األحيانلم يشجع استقرار سياسي واقتصادي ذات ولكن 
  

 .عليها بدال من أن يتم انفاقها الحفاظتخبو أو على األقل يتم الثروة االقليمية بدأت مع انخفاض أسعار النفط،  
  

 .في التمويل العالمي وعمليات االندماج واالستحواذ ني اإلمارات من تقلصباعتباره مركز مالي رئيسي، سوف تعا 
  

 في دولة النفط احتياطي ٪ من ٩٠في أبو ظبي التي تسيطر على أكثر من بقليل  إشراقا أكثراالمور تبدو  

 .االمارات
  

االنفاق، في حين أن   السعودية، حشدت الحكومة االحتياطيات الكبيرة التي يمكن استخدامها للحفاظ علىعلى غرار 

 .وربما أكثر واقعية بكثير من دبيخطورة معدل النمو خالل السنوات القليلة الماضية كان أقل 
  



 
 

٢٠

 برنامج طلقت بنجاحفقد أدبي المجاورة  أما. يةفي المصارف المحلمبالغ نقدية كبيرة بو ظبي ستضخ سلطات أ 

االمارات إلى مصرف  مليارات دوالر ١٠أول تم بيع .  مليار دوالر بدعم من حكومة دبي٢٠ ديون بقيمة

من  التي ساعدت في إزالة سحابة ضخمةقبل حكومة اإلمارات الفدرالية  دبي منلواضح  وهو دعم  المركزي

 .حول قدرة دبي على إعادة تمويل التزاماتهاالتي دارت الشكوك 
  

زال يالهيدروكربونات ال إال أن قطاع  ،في القطاع غير النفطي في السنوات األخيرةي بالسلعلى الرغم من النمو  

 .الستثماراشكل عصب االقتصاد وشريان حياة ي
  

أكثر  نفسها لتحّمفي جميع أنحاء الخليج العربي والخاص  أصبح اآلن واضحا تماما أن شركات القطاعين العام 

 .تفاع في االرستستمر أن أسعار النفطخاللها بدا كبيرة السيولة من ال طاقتها خالل فترة من
  

وضعت جانباً بما أن البنية التحتية والسياحة والعقارات المشاريع الهائلة في إطار والنتيجة هي أن عشرات  

 .يختفونلمشترين من خارج الخطة الملكية وافي انكماش االئتمان 
  

  

  :لبنان

  

 .العالمية  مواجهة األزمة الماليةاآلن في حتى ةأظهر االقتصاد اللبناني قوة ملحوظ 
 

عتمد على يمما يجعله لي العجز المالي والعجز التجاري الهيكنسبة يرفع   من الدين العام هائالًاًبنان مخزونلك ليم 

  .رأس المالمن متقلبة تدفقات 

  

 اًموجهاً وصغيرالذي يعتمد اقتصاداً  مصدر القلق الرئيسي اآلخر هو أثر التباطؤ االقتصادي العالمي على لبنان 

والخدمات وتدفقات الحواالت المالية والقدرة على  من السلعلبنان  الطلب على صادرات من حيث(نحو الخارج 

 .)جذب االستثمار األجنبي المباشر

  

من المرجح  رئيسية ضعفنقطة  البالد  المتعددة في والطوائفاألحزاب بين  التي لم تحلالخالفات العميقةتشكل  

 .السياساتعملية صنع أن تحد من 

  

  



 
 

٢١

  :قتصادية واالجتماعيةالخلفية اال

  

 .ةألعمال المصرفية والسياحمنفتح ويعتمد على قطاع الخدمات ويركز بشكل خاص على قطاع ااالقتصاد اللبناني  
 

اقتصاد البالد أن على  العنف في المنطقة جعل من الصعب جداتزايد تهديد عدم االستقرار واستمرار إال أن  

 .كتسب زخماًي

  

 .الناتج المحلي اإلجمالي  ٪ من١٦٠في حدود مرتفع الدين الحكومي و في الميزانية الحكومة عجزا كبيراتدير  

  

عرضة لمخاطر  أنه كبيرة ، إالالودائع إلى ال ويرجع ذلك بصفة خاصة القتصادعصب االقطاع المصرفي يعد  

 .سيادية وعرضة ألزمة ثقة المودع

  

 .ةجيد  فرص عملبشكل واسع البنية التحتية تطوير احتياجات توفر و كما أثبت االقتصاد قدرته على االنتعاش 

  

 . الوارداتقطاع االنتاج غير مطور في البالد التي تعتمد بالتالي على  
 

 أظهر غير أنه  تصاعد حدة التوتربسبب ٢٠٠٨مايو /رأبريل وأيا/ نيسانبينتعطل أن االقتصاد على الرغم من  

والشحن البحري، وحركة المسافرين في  ،ءاخيص البنا الزيادة في ترمن خالل اتضحعالمات انتعاش ملحوظ 

 .مطار بيروت

  

في زيادة الضغوط التضخمية   مع انتعاش الطلب المحليتوازياًارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الغذائية  أسفر 

الحساب العجز في رقعة  الخدمات إلى الحد من اتساع نحوإيجابي  اتجاهويميل . في الميزان التجاري واتساع

 .الجاري

  

الدوحة،  ية اتفاقبدعم منالمستثمرين والمودعين  سهلت عملية تجديد الثقة لدى  ،يتراخالبعد خمس سنوات من  

 .احتياطيات النقد األجنبي تغطية احتياجات التمويل الخارجي وتحقيق زيادة ملحوظة في

  

، وخاصة في دول العالمي تباطؤ االقتصادف.  مجدداالحسابات الخارجية على المحك النمو وسيكون ٢٠٠٩في عام  

 إلى انخفاض تحويالت العمال سيؤديمما في لبنان الخارجية  يمكن أن يؤثر على النمو والحساباتالخليج، 

 .واالستثمار األجنبي المغتربين وعائدات السياحة

  

في إطار ثير توترات سياسية  ، يمكن ان ت٢٠٠٩ وماي/المقرر إجراؤها في أيارالتي من االنتخابات البرلمانية إن  

تغطية احتياجات ة مما سيؤدي إلى مشاكل على صعيد  المانحانالبلدبالتالي، ستقل ثقة المودعين واالقتصاد و

  .التمويل الخارجي



 
 

٢٢

  :الخلفية السياسية

  

الطوائف لممثلين عن بعض ، فالمناصب العالية محفوظة مقراطية البرلمانية داخل إطار الطائفيةبالديلبنان  يتمتع 

 .يمنح الدستور الناس الحق في تغيير حكومتهم والدينية
 

 . أصالًالمالي الهش السياسية التي تؤثر على االقتصاد وتفاقم الوضعاالقليمية التوترات  لبنان هو مسرح 
 

 وحسنتطبيعي مرة أخرى   بشكلالعمل المؤسسات كي تبدأالطريق  الدوحة يةاتفاق مهدت ٢٠٠٨مايو /في أيار 

نتخاب الرئيس ميشال سليمان وتشكيل حكومة الالتوصل إلى توافق في اآلراء  سهلتكما و. قعات االقتصاديةالتو

 .متزعزعة الحالة السياسية ال تزالغير أن . وحدة وطنية

  

 تحسنا ١٩٦٠عام  ستند إلى قانونوالذي ي ٢٠٠٨سبتمبر /القانون االنتخابي الجديد الذي اعتمد في أيلولأظهر  

 والجدول الزمني ليوم ةتمويل الحمالت االنتخابي  قضايا عدة مثل إنشاء هيئة شبه مستقلة لالشراف علىملحوظا في

 . الناخبينالذي ال يمحى على أياديلحبر االناخبين واستخدام  ن التصويت، وإلغاء بطاقاتمواحد 

  

قانون االنتخابات برئاسة الوزير الوطنية ل مقترحات هامة للجنةب االحتفاظ لجهة اًالقانون الجديد ضعيف ال يزال 

 .٢٠٠٥ في العام السابق فؤاد بطرس والتي أوصت بها بعثة مراقبة االنتخابات التابعة لالتحاد األوروبي

  

للدولة،  خصخصة األصول المملوكةف. إلصالح االقتصاديامتوقع حدوث تطور صغير على صعيد خطط امن ا 

بسبب تأخر ت ويمكن أن ٢٠٠٩ في عام ةمرجحغير  لبنان شركة كهرباءوخصوصا تراخيص شركتي الخليوي و

 .ردع المستثمرين المحتمليني أن الذي يمكنوبسبب الركود االقتصادي في العالم الداخلية  المزيد من المعارضة

  

المجلس التشريعي   يستعد لخوض انتخابات الذي كبيرة على اقتصاد لبناناًستظل العوامل السياسية تشكل مخاطر 

لفصائل ل القوى األجنبية الراعية بما أن نتخابات هادئ نسبيااالموسم أن يكون ويأمل الكثير . يو حزيرانفي يون

 .بعض خالفاتها السياسية المتناحرة تسعى الى اصالح

  

ريثما تنتهي  واألعطال مثالًالسيارات  على  اإلنفاق الكبير يؤجلونهناك دليل ثابت على أن بعض المستهلكين  

 .الستثمار التجاريإلى ابالنسبة  وكذلك الحال  االنتخابات
 

يؤكد المتفائلون ذلك،  في غضون. بعد االنتخاباتيتلملم  إلى أن النشاط االقتصادي المحلي ينبغي أن  هذايشيرو 

 االنتخابية، التالحمموسم السياسية خالل   زيادة اإلنفاق من قبل األحزاببسببالفوائد االقتصادية وجود على 

  .يونيو/ اللبنانيين العائدين للتصويت في حزيران   تدفق المغتربينحتمالوبسبب ا



 
 

٢٣

  :االستثمار

  

تكمن نقاط . والصناعة والثقافة والسياحة على الصعيدين اإلقليمي والدولي لبنان اآلن مركزا للتجارة والتمويل والخدماتيعد 

  :يليفي ما قوته 
 

السوق في سياسات االستثمار هو  في المنطقة  األخرىعن البلدانما يميز لبنان : اقتصاد السوق الحر •

   والقطاع الخاص النشطالليبراليةاالقتصادية  البيئةوالحرة 

 تحميالتي والدولية  هناك عدد من المنظمات الوطنية والدولية والخبرات المحلية:  االستثماراتضمان •

 .االستثمارات ضد المخاطر غير التجارية

تحرير سعر الصرف، بفضل لتنمية األعمال التجارية  مثاليالبلد اللبنان يعد : ليةالبيئة المالية الليبرا •

  .استكمال عملية إعادة تنظيم رأس المال وقانون السرية المصرفية تحويل العمالت،

حمي ر ييستفيد لبنان من وجود إطار قانوني متطو: المطور والذي ال يدعو إلى التمييزاإلطار القانوني  •

 . على حد سواءينوغير اللبنانيالمستثمرين اللبنانيين حقوق وأصول 

من  ٪ ١٥ ( لبنان من بين أدنى المعدالت في العالم فيالرسوم المالية تعد :معدالت الضرائب المعتدلة •

 .)نسبة الضريبة على الشركات

قوة  ن يوفرلبناف. ةلبنان الرئيسيالموارد البشرية الكفوؤة هي من أهم أصول : الكفوءرأس المال البشري  •

  فيتأهيالً البشرية ىالقوتعتبر واحدة من أكثر والتي المهارات و اللغات ةتعليم جيد ومتعددعاملة ذت 
 .الشرق األوسط

وشبكة  التصاالتلأحدث نظام : لبنان أفضل البنى التحتية في المنطقةيملك : التوسع في البنية التحتية •

 موسعة ومطورة وبرنامج طموح إلعادة تأهيل  ميناءمرافق وكهرباء تعمل بكامل طاقتها ومطار جديد

 .الطرقات
 

االستثمارات في لبنان  تشجيععن هي الجهة العامة الوحيدة المسؤولة   IDALهيئة تنمية االستثمار في لبنان  

 ومساعدة المستثمرين في الحصول  هامةمواقع تجارية الشركات الدولية إلنشاءوتوجيه  وتحديد فرص التسويق

 .مستغلة إمكانات اقتصادية غيرخالل ثروة من لاعلى 

  

  

  :مواجهة األزمة المالية العالمية

  

بعد أن المئة   في٢,٤ فأمست. ابريل/ في نيسان٢٠٠٩توقعات النمو االقتصادي اللبناني في عام تم إعادة مراجعة  

 رابات المالية مخاوف بشأناالضط ثيرت قد .األشهر القليلة الماضيةوهي ثالث مراجعة خالل  في المئة ٢,٧ كانت

 . بشكل غير مباشرلخطرإلى ا القطاع المالي اللبناني تعرض
 

قطاع تعرض العلى القطاع المصرفي اللبناني محدودة نظرا لعدم المباشرة ال تزال مخاطر األزمة المالية العالمية  

 على المدى القصير محميةلبنانية المصارف ال. األخيرة ذات التأثير القوياالئتمان العالمية  مباشر ألزمةبشكل 



 
 

٢٤

 التسليفتعاطيها مع وقلة مرتفع مال مستويات رأس  العالية نسبياً وقاعدة ودائع متينة ومستويات السيولةبسبب 

 .قوي من البنك المركزيالدعم  إضافة إلى الالعقاري

  

 تسليف من متأتيإيراداتها   مناً كبيراًجزءبما أن تباطؤ في النمو االقتصادي أي  من محميةالبنوك كما وستكون  

 . الحكومة

  

كما وأن  ضفرص االقراالسنوات األخيرة ة المحلية التي طرأت خالل  واالقتصادية السياسيالشكوكقلصت  

دول مجلس التعاون  في الطفرة في قطاع العقارات واالستهالك هو نتيجة إلقليميالتسليف المصرفي المحلي ا

 .الخليجي

  

العقارات قطاعي المحلية و  العالمي تأثير غير مباشر على السياحةيتباطؤ االقتصادللن ومن المحتمل أن يكو 

 .والبناء

  

االنتخابات  بهي زيادة في الغموض السياسي المرتبطو ٢٠٠٩عوامل أخرى تؤثر على النمو في عام هنالك  

سلبا على تدفق التأثير ن شأنه مالذي  دول مجلس التعاون الخليجي البرلمانية المقبلة، فضال عن تباطؤ النمو في

 .للدعم المالي لكثير من األسر رئيسي المصدرهي الالتحويالت المالية من المغتربين، و

  

 ، ٢٠١٠عام   في المئة في٣,٥ و٢٠٠٩ في المئة في ٤تضخم أسعار المستهلكين الى معدل تراجع يوينبغي أن  

 . في المئة١٠ معدل يقدر ب الى زيادة التضخم الى ماى الذي أدبعد االرتفاع الكبير في أسعار السلع العالمية 

  

لمانحين ويمكن أن لباريس الثالث  مؤتمر بها ن تؤخر المساعدات التي تعهدقيود على السيولة العالمية أ لليمكن  

 . الكبيرالماليالعجز االقتراض لتمويل  حتاج إلى الذي ي  اللبنانيالوضعيزيد من الضغوط على 

  

اإلجمالي في عام   في المئة من الناتج المحلي١٣,٤ن ينخفض العجز في الحساب الجاري من من المتوقع أ  

نتيجة النخفاض تكاليف الواردات، ومن ثم  ٢٠٠٩ في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٩,٧ إلى ٢٠٠٨

 .٢٠١٠ في العام الناتج المحلي اإلجمالي  في المئة من١٠,٩إلى سترتفع بشكل طفيف 

  

ظل يينبغي أن  بشكل طفيف من حيث القيمة اإلسمية، ولكن ٢٠١٠ و٢٠٠٨ما بين العجز المالي   رقعةتوسعقد ت 

الدين العام مسارا معتدال  عمن المتوقع ان يتبوالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي  في ١٠،٧و ١٠,٥ تقريبا بين اًثابت

 في المئة في عام ١٤٩ ، الى ٢٠٠٨الي في عام المحلي اإلجم  في المئة من الناتج١٦٤نخفاض من نحو اال

 .٢٠١٠ في العام  في المئة١٤٥ والى ٢٠٠٩

  

  

  تنوع المخاطر العالمية

  



 
 

٢٥

  ما هي المخاطر العالمية؟

  

والفرص لعمل  على صعيد اتحمل مسؤولية مشتركةرفع درجة من شأنها أن تمخاطر ال حولالتوعية زيادة إن  

 الشرق األوسط منطقةفي الساحقة   المخاطر العالميةلدرءستباقية اتة وتتأتى من خالل سياسات مؤقالتي سوف 

 وشمال أفريقيا
 

التي مجموعة المسارات المختلفة ف. األصعبعلى نحو كاٍف وبالتالي هي المخاطر الجيوسياسية ال يمكن تقييم  

 --  العوامل األخرى على مجموعة منفيها   صنع القراروالتي يعتمد – أن تطورهالمخاطر الجيوسياسية يمكن ل

 على سبيل المثال، في حين أن الشروط الالزمة الندالع الحرب .بشكل دقيق هايجعل من الصعب التكهن بنتائج

 .بها  إلى واقع يستحيل التنبؤ الظروفاألحداث التي تحول) وتوقيت(تسلسل فإن بسهولة،  يمكن التعرف عليها

  

  

  المخاطر العالمية ال تظهر منعزلة

  

 وال يمكن من المخاطر  مع غيرهاها في سياق أوجه ترابطدراستهايتم المخاطر العالمية إال عندما  فهم ال يمكن 

يثير الكثير من التساؤالت عن احتمال  وهذا.  بصورة فعالة وطأتهامنأن تخفف جموعة واحدة تعمل وحدها لم

 ة واحدأزمة حاليةمع  تجاهل غيرها من األزمات المحتملة عند التعامل
 

األحيان من  في كثير منو ولكن أيضا  فقطفي مجالي التجارة والتمويلالوثيقة  الروابط  تنتقل األزمة من خاللال 

 صعوبة القرارات أكثراتخاذ جعل ي وانعدام الثقة يزيد الذيمعقد المخاطر الخالل تفاعل 

  

 : خصوصاً وهي األعمال والسياسةبيئةثير القلق في ت عادة ما عواملستة ثمة  

  

. والفئات يجعل من الصعب إدارتها وتوقع نتائجهاجغرافية المناطق المخاطر عبر العدوى انتقال فرص : لترابطا •

إعصار  على غرار –ذات النتائج القريبة المعروفة ومنفصلة الخاطر التي تحدث في المناطق الجغرافية فالم

 ؤدي إلى نتائج غير متوقعة في أي مكان آخرت يمكن أن -- كاترينا 

متزايدة آثار  كون لهاييبدو أن األحداث الصغيرة يمكن أن  إذ لعدوىانتيجة ويعود ذلك جزئياً إلى : دم التناسقع •

 . المخاطر الجيوسياسيةعلىوينطبق هذا بصفة خاصة . غير متناسبة

مالية لااآلثار الثانوية لألزمات أما . صناع القراردائرة ن تتطور في إطار أبعض المخاطر يمكن ل: ضغط الوقت •

 على على نحو كاف من االستجابةوالحكومات  الشركاتأن تتمكن  قبل ايبدأ سريانه يمكن أنفأو الجيوسياسية 

  .منهجية أزمة صبحأن تتوسع لت محدودةال لألزمة مما يسمحمخاطر الحدث األولي، 

ا يؤدي إلى انجالء  ممصانعي القرارات مخاطر أخرى خارج دائرةمن المتوقع أن تظهر : توسيع نطاق المخاطر •

الطويل  المدىة وفوائدها على مباشرة ومعروفمعالجتها تكاليف تكون حيث  " ليس خالل والية عهدي"أي "ظاهرة 

 . الموسعتغير المناخ هو مثال رئيسي للخطر. واضحةغير أو /و

" الضوضاء "هاالتي تخفي المؤشرات البارزة بسبب قبل حدوثهما مالمح نشوء خطر تتوضح نادرا ما : الضوضاء •

 .المحيطة



 
 

٢٦

 من مصادر جديدة معلوماتال  بما فيها--لمعلومات لالسريع وغير المنظم االنتشارإن  :عدوى المعلوماتظهور •

المخاطر  ذات الصلة بأكبر من تلك مما يولد تأثيرات الردود فحّري يمكن أن - غير موثوق بهاوغير صحيحة 

 .في المقام األول

 

 

  :تحليل الخطر العالمي

 

تأثيراتها على الصعيد وفهم المخاطر العالمية جمع ما بين المن خالل مسألة التعرض للخطر اإلقليمي ينبغي تحليل  

على إدارة للعمل والتفكير  القراراتأصحاب مجال أوسع أمام فتح والعالمي  لترابط لاإلقليمي، وبناء صورة أوسع

 . العالميلخطرا وتخفيف
 

 مربحةأعمال تجارية سير جنبا إلى جنب مع ن طريق توافر المعلومات واالستباق يإن إدارة المخاطر العالمية ع 
 :يليللقيام بما قادة االعمال وصناع السياسة أن يشجع تحليل المخاطر العالمية ليمكن . ومسؤولة ومستدامة

 

لى المدى العالمية ع إنشاء إطار عمل لتقييم وتحديد أولويات المخاطر القائمة والناشئة على الشركات •

 .الطويلوالقصير 

 .بيئة األعمال على تنبيه صناع القرار إلى تأثير هذه المخاطر  •

 والصناعة العالمي واإلقليمي مخاطر على الصعيدالتخفيف من المساعدة القادة في التفكير بشأن كيفية  •

 .اتشركالو

 .تحويل هذه المخاطر العالمية إلى فرص •

  

  



 
 

٢٧

  :المخاطر الديناميكية والهيكلية

  

 :يمكن تقسيم الخطر السياسي إلى مجموعتين 
 

النظام وحكم ، مثل استقرار "التقليدي" السياسي لخطرا ، أي المخاطر الديناميكية،ىاألولم المجموعة تقّي •

 وبيئة األعمال التجارية والتمليك واإلرهابن القانو

، لبلدألجل والسمات الجوهرية لطويلة ا التجاهاتاال أما المجموعة الثانية، أي المخاطر الهيكيلة، فتقيس •

 ر المناختعرض لتغّيالأو   ووضع التطورواألمن الغذائي والمائي والطاقة مثل سجل حقوق االنسان
 

ؤيد يالجديدة في عالم يزداد ترابطا، و عكس بدقة أكبر التحدياتيالهيكلية والديناميكية المخاطر  بين  ماالتفريق 

 : عبراألعمال التجارية المسؤولة
 

 األجل لبلد على مواجهة التحديات الطويلةوقدرة اراسة العالقة بين األحداث السياسية الفورية د •

 إلرهاب والصراع والعنف السياسيوضع الئحة بالمخاطر تكون محددة وتدور حول ا •

 المحتملين االستقرار واالضطراب انعدامبالتنبؤ  •

 مالة األطفال والعمل القسريمثل عمتسلسلة أكبر  مخاطر المناطق ذاتتسليط الضوء على  •

 انتهاكات حقوق اإلنسانذات الصلة بتقييم احتماالت الضرر بالسمعة والتواطؤ  •

 القرارات صحابوأواألعمال الخيرية إشراك االستثمار على صعيد المجتمع والشركات تحديد مجاالت  •

  

  

  طر العالمية المهيمنةاأل
 

تنظيم على منسق لل في التنظيم وعدم وجود نهج مخاطر اإلفراطفإن  ألزمة المالية، اإلىفي ما يتعلق باالستجابة   

بشكل كبير  يرتبطخطر هو في البنية التحتية، و وينطبق الشيء نفسه على االستثمارات. المستوى العالمي مرتفع

  .والبيئية  االقتصادية واالجتماعيةالمخاطردد من بع
 

 مخاطر واألمراض المزمنة والمعدية والمخاطر الصحية بما فيها ح اآلثار االقتصادية والخسائر في األرواما زالت 
  . بشكل كبير مهيمنةوباءتفشي 

  

جميع أنحاء العالم   حياة الماليين فيتقضي علىال تزال الصراعات، وال سيما الصراعات داخل الدول، واإلرهاب  

 .إلى السكان بنفسهموآثارها تتجاوز التكاليف 

  

  

  ية من خالل تحسين اإلدارةمعالجة المخاطر العالم

  



 
 

٢٨

سبل تنسيق االستجابة وضرورة حل األزمة تم مناقشة و.  أساسية في الحكم العالمياًمة المالية عيوبأظهرت األز 

 وهو ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني الذي عقد في G٢٠ العالمي خالل قمة البلدان العشرينالتعاون عبر المالية 

 . ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي٩٠تمثل التي   البلدانضماجتماع تاريخي 
 

  تغير المناخ واألمنعلى غرارخرى األتحديات الن إفلتحدي المباشر، ل الحكومات والشركات مع مواجهة وبالفعل، 
ربما من حدة هذه  مما يزيد أسفل جدول األعمالموضوعة الدول في  االستقرار وانعدام الغذائي والحد من الفقر

  الطويللى المدىع المخاطر

  

 .ةالصل في الكثير من هذه القضايا إال إلى تفاقم المخاطر ذاتالحكم المستمرة فجوات ؤدي تلن  

  

 كل من مرحلتي اتخاذ القرارات الحاسمة في مهمة في لهي رؤية استراتيجية ة إضافة إلى ترتيبات الحكم الفعال 

 .التخطيط والتنفيذ

  

ورغبة في الدخول في الحوار والعمل  مشتركالفهم ال من خاللبصورة فعالة إال طر العالمية المخاال يمكن معالجة  

 .بين البلدان والصناعات والقطاعات التجارية  على الصعيد الدوليالقراراتمع العديد من أصحاب 


