
 

The effect of the 2008 global financial crisis 
was heavily reflected through the substantial 
global recession of 2009 where annual real 
GDP growth declined to -2.4 per cent. The 
world economy improved as of the second 
quarter of 2009 and reached 4.0 per cent in 
2010. Following a slight decrease, the 
worldwide growth rates of 2011 and 2012 
somewhat stabilized recording respectively 2.8 
and 2.6 per cent. The steady 1.3 per cent growth 
rate of the developed economies in 2011 and 
2012 continue to weigh heavily on the 
worldwide growth rate, which is still being 
compensated by the developing countries 
whose economies recorded 6.0 and 5.6 per cent 
respectively. On the other hand, the ESCWA 
region displayed a slight recession in 2012 
caused by the unstable political situation, and 
recorded a 4.0 per cent growth rate after 
recording 4.5 per cent during 2011. However, 
despite the political and security situation, the 
ESCWA region is still demonstrating a 
significant economic resilience, as its growth 
rates exceeded those of the world by 1.7 and 1.4 
per cent during 2011 and 2012 respectively. 
 
The growth rate of 4.46 per cent of the real 
GDP of the ESCWA region in 2011 masks an 
important recession of the real GDP of MDE 
countries whose growth rate decreased from 
5.27 in 2010 to 0.64 per cent in 2011 and which 
was compensated by the increase of real GDP 
growth rates of the GCC countries from 4.73 to 
6.40 per cent for the same period. This 
recession is caused by the political uprisings 
and unstable security situation in some MDE 
countries such as Yemen whose real GDP 
growth rate recorded a staggering -15.3 percent 
during 2011.  
 
Estimations indicate a reversion of the real 
GDP growth trend in the ESCWA region, 
which is caused by a decrease of MDE real 
GDP growth rate from 5.27 per cent in 2010 to 
0.64 per cent in 2011, coupled with a decrease 
of the GCC real GDP growth rate from 6.4 per 
cent in 2011 to 4.6 per cent in 2012; this 
resulted in an overall recession of the ESCWA 

على  ًاآبير ًاتأثير ٢٠٠٨زمة المالية العالمية عام لأل آان
من خالل الرآود السنوي الناتج المحلي اإلجمالي نمو

. في المائة ٢.٤- تراجع إلىبحيث  ٢٠٠٩العالمي في عام 
الربع الثاني من  وذلك إعتبارًا منتحسن اإلقتصاد العالمي 

 بعد. ٢٠١٠عام في في المائة  ٤.٠ بلغبحيث  ٢٠٠٩عام 
في  إلى حٍد ما إستقر معدل النمو العالمي ،طفيفتراجع 
 في المائة ٢.٦و  ٢.٨سجل  و قد ٢٠١٢و  ٢٠١١ العامين

في المائة في  ١.٣إن إستقرار معدل النمو . على التوالي
 ،٢٠١٢و  ٢٠١١ في العامينالدول المتقدمة إقتصاديًا 
والتي  ،ر على معدل النمو العالمييستمر بالتأثير بشكل آبي

زال يجري التعويض لها من قبل الدول النامية التي يال 
من . في المائة على التوالي ٥.٦و  ٦.٠سجلت إقتصاداتها 

أظهرت منطقة اإلسكوا رآود طفيف عام فقد  ،جهة أخرى
بسبب الوضع السياسي الغير مستقر وسجلت معدل  ٢٠١٢

في المائة خالل عام  ٤.٥آان في المائة  بعد أن  ٤.٠نمو 
على الرغم من الوضع السياسي  ،ومع ذلك. ٢٠١١
فال تزال منطقة اإلسكوا تبدي مرونة إقتصادية  ،واألمني
تجاوز معدل نمو العالم  لديها نموالآما أن معدل . آبيرة
 ٢٠١٢و  ٢٠١١ ّيفي المائة خالل عام ١.٤و  ١.٧ب

  . على التوالي
  
  
  
  
  
 

لناتج المحلي اإلجمالي في لفي المائة  ٤.٤٦إن معدل النمو 
يخفي خلفه رآود هام للناتج  ،٢٠١١منطقة اإلسكوا عام 

المحلي اإلجمالي الحقيقي للبلدان ذات اإلقتصادات األآثر 
عام  ٥.٢٧من  لديهاتنوعًا الذي انخفض معدل النمو 

التي تم  ،٢٠١١ في المائة عام ٠.٦٤حتى  ٢٠١٠
من خالل الزيادة في معدل نمو الناتج المحلي تعويضها 

 ٤.٧٣اإلجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي من 
إن سبب هذا الرآود . في المائة للفترة نفسها ٦.٤٠حتى 

ناجم عن اإلنتفاضات السياسية والوضع األمني الغير 
 ،مستقر في بعض الدول ذات اإلقتصادات األآثر تنوعًا

لناتج ا نمول صاعق إنخفاضسجلت معدل مثل اليمن التي 
  .٢٠١١خالل عام  ١٥.٣-بنسبة المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  
  

نمو الناتج المحلي  إلتجاه إرتداد إلى وجود تشير التقديرات
، و سببه تراجع معدل في منطقة اإلسكوا اإلجمالي الحقيقي

للبلدان ذات اإلقتصادات األآثر نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
في  ٠.٦٤حتى  ٢٠١٠عام في في المائة  ٥.٢٧تنوعًا من 

مقترنًا بتراجع لمعدل نمو الناتج  ،٢٠١١عام في  المائة 
مجلس التعاون الخليجي  لبلدان المحلي اإلجمالي الحقيقي

في المائة عام  ٤.٦حتى  ٢٠١١عام في في المائة  ٦.٤من 
من  في منطقة اإلسكوا رآودال لمن خال تجلى ذلك. ٢٠١٢



 

region from 4.91 per cent in 2010, to 4.46 in 
2011 and to 4.0 per cent in 2012. 

 
 

The relative contribution of MDE and GCC 
countries to the real GDP of the ESCWA region 
remains stable with the main portion of just 
below 70% going to the GCC countries.  
 
The average rate of real GDP per capita in the 
GCC countries witnessed a promising growth of 
2.77 per cent in 2011 after displaying a 
somewhat shy growth of 0.82 per cent in 2010. 
This growth indicates a slow recovery of the 
GCC countries which were greatly affected by 
the 2008 financial crisis. On the other hand, the 
less affected MDE countries exhibited a steady 
average real GDP per capita rate of roughly 3 
per cent during 2008, 2009 and 2010. However, 
due to the unstable security situation caused by 
the late political uprisings in many countries 
such as Yemen, Syria and Sudan, the real GDP 
per capita of the MDE countries exhibited a 
dramatic decrease and recorded a decline of  
-2.14 per cent in 2011.  
 
The average annual GDP per capita in the 
ESCWA region stood at US$3,503 in 2011 
against US$3,452 in 2010 and thus displayed a 
slight increase. However, this average continues 
to mask a huge disparity between the GCC and 
the MDE countries, recording a real GDP per 
capita of US$14,019 and US$1,363 respectively 
in 2011; individual real GDP per capita rates 
range between as low as US$526 in Yemen and 
as high as US$36,510 in Qatar.  
 
Palestine recorded the highest growth rate in 
real GDP per capita in 2011 with a growth rate 
of 6.54 per cent, while Yemen recorded the 
lowest, with a growth rate of -18.1 per cent.  
 
The per capita disposable national income in 
the ESCWA region reached US$6,683 in 2011 
and thus recorded the highest level in the past 5 
years. This was a result of the increase of the 
per capita disposable national income of all 
ESCWA countries but Yemen where it 

عام في  ٤.٤٦حتى  ٢٠١٠عام في في المائة  ٤.٩١
  .٢٠١٢عام في في المائة  ٤.٠و ٢٠١١

  
  

لبلدان ذات اإلقتصادات األآثر تنوعًا إن المساهمة النسبية 
مجلس التعاون الخليجي للناتج المحلي اإلجمالي  بلدانو 

الجزء  منطقة اإلسكوا ال تزال مستقرة مع الحقيقي في
مجلس في المائة و تعود لدول  ٧٠الرئيسي تمامًا دون 

  .التعاون الخليجي
  

وقد شهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
 ٢٠١١عام في في المائة  ٢.٧٧الحقيقي نموًا واعدًا بلغ 

المائة  في ٠.٨٢بعد إظهار نموًا خجوًال بعد الشيء بمقدار 
دول التعافي البطيء ل هذا النمو إلى يشير .٢٠١٠عام في 

من جراء  بشكل آبير التي تأثرتمجلس التعاون الخليجي 
 أظهرت ،من جهة أخرى.  ٢٠٠٨عام في المالية  األزمة

متوسط إنتظامًا لالبلدان ذات اإلقتصادات األآثر تنوعًا 
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

 ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ األعوام الثالثفي المائة خالل  ٣ تقريبًا
الناجمة  غير مستقرةال للحالة األمنية ، نظرًالكنو. ٢٠١٠و 
 السياسية في العديد من البلدان مثل اليمن االنتفاضات عن

السودان، أظهر الناتج المحلي الحقيقي للفرد وسوريا و
بنسبة  ًاآبير ًااجعترللبلدان ذات اإلقتصادات األآثر تنوعًا 

  . ٢٠١١في عام  في المائة ٢.١٤-
  
  

وقد بلغ المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي 
 ،٢٠١١دوالرًا أمريكيًا في عام  ٣,٥٠٣اإلجمالي الحقيقي 

هرًا ّظم  ٢٠١٠دوالرًا أمريكيًا في عام  ٣,٤٥٢مقابل 
يخفي هذا المتوسط تفاوتًا  ،و مع ذلك. زيادة طفيفةبالتالي 

بلغ مجلس التعاون الخليجي حيث بلدان آبيرًا بين 
البلدان ذات اإلقتصادات األآثر و دوالرًا أمريكيًا ١٤,٠١٩

. ٢٠١١دوالرًا أمريكيًا في عام  ١,٣٦٣تنوعًا حيث سجل 
ويتراوح نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

  . في قطر ٣٦,٥١٠دوالرًا أمريكيًا في اليمن و  ٥٢٦بين 
  
  

في الناتج المحلي  معدل نمو نسبة أعلى فلسطين سجلت
في  ٦.٥٤ بمعدل ٢٠١١في عام  الحقيقي للفرد اإلجمالي
في  ١٨.١- معدلب نسبة أقل اليمن سجلت، في حين المائة
  .المائة

 
في  المتاح الدخل القومي نصيب الفرد من بلغ متوسط

، ٢٠١١دوالرًا أمريكيًا في عام  ٦,٦٨٣ منطقة اإلسكوا
 .الماضية خمسال في السنوات سجل أعلى مستوىوبالتالي 

 نصيب الفرد من متوسطفي   للزيادة وآان ذلك نتيجة 
 اليمن ولكن فقط بلدان اإلسكوا في المتاح الدخل القومي

 ١,١٤٤دوالرًا أمريكيًا  إلى ١,٢١٥ تراجعًا منسجلت 



 

decreased from US$1,215 to US$1,144.  
 
The GCC countries account for more than two 
thirds of the total GDP of ESCWA countries 
which increased to US$1,973,841 million in 
2011.  
 
Final expenditure consumption increased in 
ESCWA countries from US$971,840 million in 
2009 to US$1,050,278 million in 2010, of 
which the GCC countries account for 55.24 per 
cent. The share of private to total consumption 
expenditure in the GCC countries is 31.4 per 
cent in 2010, compared to 17.3 per cent in the 
MDE countries for the same period. 
 
 
The ratio of gross capital formation to GDP 
recorded an average of 25.61 per cent in 2010 
for the GCC countries whereas it stood at 20.36 
per cent for MDE countries, resulting in an 
average ratio of 23.81 per cent in the ESCWA 
region in 2010. In 2009, the latter ratio stood at 
an average of 24.81 per cent for the ESCWA 
region. The relative contribution of the MDE 
countries to the gross capital formation of the 
ESCWA countries increased from 26.8 per cent 
in 2007 to 29.5 per cent in 2009 before slightly 
decreasing to 29.3 in 2010.  
 
The commercial balance of the GCC countries 
is recovering following the increase of the oil 
and oil derivatives prices, which deteriorated 
massively after the global financial crisis of 
2008. The trade balance recorded 20.1 per cent 
in 2010 compared to 13.2 per cent in 2009. On 
the other hand, the trade balance for the MDE 
countries remains negative and recorded -7.7 
per cent in 2009 against -4.3 per cent in 2010. 
The increase of the net exports to GDP in GCC 
countries compensated for the negative trade 
balance of the MDE countries and was 
translated in the trade balance of the ESCWA 
region which increased from 5.9 per cent in 
2009 to 11.7 per cent in 2010.  
 

  .دوالرًا أمريكيًا
  

الناتج  من ثلثي أآثر تمثل دول مجلس التعاون الخليجي
 صل إلىيل ي زادذالبلدان اإلسكوا مجمل المحلي اإلجمالي ل

  .٢٠١١في عام  مليون دوالرًا أمريكيًا ١,٩٧٣,٨٤١
 
  

إرتفعت نسبة النفقات اإلستهالآية النهائية في بلدان و 
في عام  مليون دوالرًا أمريكيًا  ٩٧١,٨٤٠ اإلسكوا من

في عام  مليون دوالرًا أمريكيًا ١,٠٥٠,٢٧٨الى  ٢٠٠٩
 دول مجلس التعاون الخليجيمنها  تمثلحيث  ٢٠١٠
حصة القطاع الخاص من إجمالي إن . في المائة ٥٥.٢٤
هي  االستهالآي لبلدان مجلس التعاون الخليجياإلنفاق 
حصة البلدان ذات مقابل  ٢٠١٠في المائة عام  ٣١.٤

خالل في المائة  ١٧.٣االقتصادات األآثر تنوًعا التي بلغت 
   .الفترة الزمنية نفسها

  
إلى الناتج  اإلجماليوبلغ متوسط نسبة تكوين رأس المال 

في  ٢٠١٠عام في المائة في  ٢٥.٦١المحلي اإلجمالي 
 ٢٠.٣٦بلدان مجلس التعاون الخليجي، في حين أنها بلغت 

في المائة في البلدان ذات االقتصادات األآثر تنوًعا، مما 
في المائة في منطقة  ٢٣.٨١ غتبل نسبة أّدى إلى متوّسط

، بلغت تلك نسبة ٢٠٠٩وفي . ٢٠١٠اإلسكوا في عام 
همة النّسبية إن المسا .في المائة في منطقة اإلسكوا ٢٤.٨١

 رأس المالللبلدان ذات اإلقتصادات األآثر تنوعًا لتكوين 
 المائة في ٢٦.٨ اإلسكوا قد ارتفعت من اإلجمالي في بلدان

قبل  ٢٠٠٩في عام  المائة في ٢٩.٥ إلى ٢٠٠٧في عام 
  .٢٠١٠في عام  المائة في ٢٩.٣إلى  التراجع الطفيف

  
  

يتعافى  الخليجيالميزان التجاري لبلدان مجلس التعاون إن 
 تدهور الذي صادرات النفط ومشتقاتهبعد ارتفاع أسعار 

سجل . ٢٠٠٨عام  األزمة المالية العالمية بعد بشكل آبير
بالمقارنة  ٢٠١٠المائة في عام  في ٢٠.١ الميزان التجاري

 أخرى، فإن من جهة. ٢٠٠٩في عام  المائة في ١٣.٢ مع
ال األآثر تنوًعا  بلدان ذات االقتصاداتلل الميزان التجاري

 ٤.٣-  مقابل ٢٠٠٩ في المائة في ٧.٧- سجل و يزال سلبيًا
 صافي الصادرات إن الزيادة في .٢٠١٠المائة في عام  في

دول مجلس التعاون  في إلى الناتج المحلي اإلجمالي
دول لل يالعجز فى الميزان التجار عوضت عن الخليجي

الميزان  علىانعكس أثرها و ذات االقتصادات األآثر تنوًعا
 ٥.٩من  من خالل الزيادة آكل في منطقة اإلسكوا التجاري
المائة في عام  في ١١.٧ إلى ٢٠٠٩في عام  في المائة
٢٠١٠. 

 

 


