
1 MPO Oct 19 

 أحدث التطورات 
 

% في  2.7من المتوقع أن يصل معدل النمو االقتصادي إلى 

مع عودة التجارة الدولية إلى طبيعتها ف  إثيوبيييا إثير  7102

عملية االنتقال السياس  المتواصلة وخفض قيمة البر اإلثيوب  

. وسيكون النمو ميدفيوعيا بيتيصيديير 7102% عام 01بنسبة 

خدمات النقل والخدمات اللوجستية الت  تدعمها البنية التحتييية 

التجارية الت  بدأ تشغيلها حديثا، حيث ازدادت سعة ميحيطيات 

% ف  األشهر السبعة األولى مين 3.8مناولة الحاويات بنسبة 

ألف وحدة معادلة ليعيشيريين قيدميا ،  171، لتصل إلى 7102

فيما ازدادت سعية مينياولية الشيحينيات عييير اليميعيبي ة بينيسيبية 

ميليييون طين في  اليفيتيرة  اتيهيا.  8.1%، لتصل إلى 02.2

وسيظل النمو ف  ه ا القطاع الثانيوي الصيغييير قيوييا  أي يا ، 

مدعوما بصناعت  تجهيز المواد الغ ائية وتصنيع مواد البينيا  

الناشئتين، وه ه عالمات تدل على بداية ظهور سالسل القيمة 

 المحلية المرتبطة بالتجارة.

حلت صادرات الخدمات اللوجستية وأنشطة إعيادة اليتيصيديير 

الت  تمارسها شركات المناطق الحرة محل االسيتيثيميار اليعيام 

كمحرك رئيس  للنمو، مما أسفر عن آثار عير مباشرة كبييرة 

على االقتصاد الكل . ونتيجة ل ليك يتيتيوقيع أن يصيل رصيييد 

ميع  7103الي ي أصيبيي إييجيابيييا  في   -الحساب اليجياري 

التناقص التدريج  ف  الواردات المرتبطة بالمشارييع اليعيامية 

% من إجمال  الناتج اليميحيلي  01إلى فائض بنسبة  -الكبيرة 

. وباستثنا  المناطق الحرة، ت هب اليتيوقيعيات إليى 7102ف  

% من إجيميالي  8إظهار الحساب الجاري عجزا  طفيفا  بنسبة 

الناتج المحل ، يتم تمويله مين تيدفيقيات االسيتيثيميار األجينيبي  

المباشر، ال سيما إلى قطاع  السياحة )اليفينيادوا واإلسيكيان. 

ومن المتوقع أن تستقر احتياطيات النقد األجنب  الت  ييحيتيفيظ 

أشهر مين اليواردات، وهيو ميا  8.8بها البنك المركزي عند 

يكف  لسد احتياجات ميجيليل اليعيميلية، فيييميا سيييبيلي  صيافي  

األصول األجنبية اليتي  تيحيتيفيظ بيهيا اليبينيوك اليتيجياريية في  

% من إجمال  الناتج المحل . كان الت خيم أقيل 51المتوسط 

% ف  العامين الما يين، لكن األشهر السيبيعية األوليى 0من 

شهدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهليكييين بينيسيبية  7102من 

 % على أسال سنوي.8.1

وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يشهد اليعيجيز في  

% من إجمال  النياتيج 71ال ي انخفض بالفعل من  -الموازنة 

% من إجمال  الناتج المحل  في  7.3إلى  7101المحل  ف  

% من إجمال  الناتج 1.2مزيدا  من االنخفاض إلى  - 7103

. وعلى الرعم من تراجع تعبئة اإلييرادات 7102المحل  ف  

عير ال ريبية، من المتوقع أن تتحسن أو اع المالية العيامية 

مع تواصل انخفاض إجيميالي  اإلنيفياو. كيميا بيدأ  7102ف  

اإلنفاو الرأسمال  يعود إلى طبيعته في  اتيجياه الينيسيبية اليتي  

، وميين الييمييتييوقييع أي ييا  أن تيينييخييفييض 7108شييهييدهييا عييام 

، مع ت ييييق اإلنيفياو عيليى 7102المصروفات الجارية ف  

السلع والخدمات والتحويالت. ونتيجة ل لك بيلي  اليديين اليعيام 

، ومين 7103الخارج  والم مون من الحكومة  روته في  

% من إجمال  الناتج المحل  في  20المتوقع أن ينخفض إلى 

% مين إجيميالي  85. وكان ه ا الدين قد ارتيفيع مين 7102

% مين 27.7إلى ما ييقيدر بينيحيو  7108الناتج المحل  ف  

، وييرجيع هي ا أسياسيا  إليى 7103إجمال  الناتج المحل  ف  

ثالثة قروض عير ميسرة حصلت عليها الحكومة أو  منتيهيا 

إلنشا  خط أنابيب مياه، ومينا  متعدد األعراض، وخط سكك 

حديدية جديد إلى أثيوبيا. وقد أعيدت هيكلة القرض اليميرتيبيط 

بالسكك الحديدية مؤخرا  بتمديد تاريخ استحقاقه، وزيادة فيتيرة 

سماحه، وتقليل سعر فائدته لموافقة جدول سداد خيدمية اليديين 

 مع تحّسن مال ة المشروع.

على الرعم من تسارع وتيرة النمو االقتصادي، ما زال الفقير 

متفشيا . فوفقيا  ألحيدث مسيي ليايسير اليميعيييشييية أتجيري في  

% من السكان يعييشيون عيليى أقيل 02.0، كان هناك 7102

دوالر ف  اليوم على أسال تعادل القوة الشيرائييية.  0.21من 

وسجلت المناطق معدل فقر مدقع يزيد عين  يعيفي  اليميعيدل 

%ا، فيما سجلت مدينة جيبوت  معدال  أقل من 50.7الوطن  )

%ا. ويشهد معدل الفقر ارتفاعا  شديدا  ف  المناطيق 2.1 لك )

%. وييعيتيبير ميعيدل اليبيطيالية اليرسيمي  12.3الريفية، عنيد 

مرتفعا ، مع وجود فروو كبيرة بيين اليجينيسييين. كيميا ييعياني  

الجيبوتيون األصغر سينيا  أي يا  مين ميعيدالت بيطيالية أعيليى 

 مقارنة بمن هم أكبر سنا . 

 

 

 اآلفاق المستقبلية 
 

تظل التوقعات االقتصادية على األمد المتيوسيط إييجيابييية في  

ظل الزخم ال ي تكتسبه اإلستراتيجية الحكومية اليرامييية إليى 

تحويل البالد إلى مركز للتجارة والخدمات اللوجستية ومحور 

رقم . وت هب التوقعات إلى وصول معدل نمو إجمال  الناتج 

% 3قبل تسارع وتيرته إليى  7171% ف  2.1المحل  إلى 

 جيبوتي 

/ نمو إجمال  الناتج المحل  الحقيق ، أرصدة المالية العامة جيبوتي  1الشكل 

 والحساب الجاري

/ معدالت الفقر الفعلية والمتوقعة ونصيب الفرد من إجمال  الناتج جيبوتي  2الشكل 

 المحل  الحقيق 

 .7المصادر: البنك الدول . مالحظات: انظر الجدول  المصادر: حكومة جيبوت  وتوقعات خبرا  البنك الدول 

بعد النجاح ف  تنفي  مشاريع البنية التحتية الكبيرة 
لمساندة رؤية جيبوت  بش ن التحول إلى مركز 

لوجيست  ومال  ورقم  بمنطقة القرن األفريق ، دخل 
االقتصاد الجيبوت  مرحلة استقرار. وبدأ البلد يجن  

ثمار استثماره من حيث النمو والصادرات مع الحرص 
ف  وقت نفسه على اإلدارة الح رة للمخاطر المالية بما 
 فيها المخاطر المتعلقة بالتراكم السريع للدين الخارج . 
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. وسيظل النيميو ميدعيوميا  بي نشيطية 7178-7170ف  الفترة 

إعادة التصيديير اليتي  تيميارسيهيا شيركيات اليمينياطيق اليحيرة 

وصادرات النقل والخدمات اللوجستية وخيدميات االتصياالت. 

وستزداد القيمة اليمي يافية بيفي يل االرتيفياع اليتيدرييجي  في  

الصادرات عير التقليدية، وخاصة الصينياعيات اليخيفيييفية مين 

مناطق تجهيز الصادرات. ومع استمرار نمو تدفقات التيجيارة 

واالستثمار إلى إثيوبيا، ستؤدي الحاجة إليى قيدر أعيميق مين 

القدرة على االتصال إلى دفع تدفقات رأل المال عيليى األميد 

المتوسط والمساعدة ف  زيادة استخدام اليميرافيق اليليوجسيتييية 

الحالية. ومع البد  ف  إنيتياا اليغياز اليطيبيييعي  في  إثيييوبيييا، 

سيؤدي إنشا  محطة للتصدير ف  جيبوت  إلى زييادة تيعيزييز 

 النشاط.

وعلى جانب السياسة العامة، ستواصل الحكومة تنفي  رؤيتيهيا 

والمتمحورة حول تحديث إدارتها، بما في   ليك  7181لسنة 

تعزيز إدارة الشركات المملوكة ليليدولية ورصيدهيا، وتينيمييية 

رأل مالها البشري وقطاعها الخاص، وفتي بعض صناعاتهيا 

المحمية للمنافسة. ومما زاد الرعبة في  اإلصيالح هيو األدا  

القوي ال ي ظهر مؤخرا  ف  تقرير ممارسة أنشيطية األعيميال 

 وك لك على مؤشر أدا  الخدمات اللوجستية.

دوالر  0.2ومن المتوقع أن يتراجع معدل الفقر المدقع عند  

للفرد في  اليييوم عيليى أسيال تيعيادل اليقيو  الشيرائييية إليى 

، ميع حيدوث انيخيفيا يات عيليى األميد 7102% ف  01.1

المتوسط لو ترتّبت على النمو االقتصادي زيادة ف  ديناميكيية 

القطاع الخاص. وقد حقق رصد أو اع اليرفياهية في  اليبيالد 

. وتم إعيداد إسيتيراتيييجييية 7102خطوة مهمة إلى األمام ف  

وطيينييييية جييديييدة لييو ييع اإلحصييا ات ونتشييرت هيي ا الييعييام. 

باإل افة إلى  لك، تم توفيير اليبيييانيات اليجيزئييية واليبيييانيات 

الكبيرة الميسيتيميدة مين مسيوح اسيتيهيالك األسير اليميعيييشييية 

ليليجيميهيور في  دليييل  7117و  7107و  7102للسنوات 

 البيانات الجزئية للبنك الدول . 

 

 

 

 المخاطر والتحديات 
ا 0ترتبط األو اع ال يبيابييية الينيزولييية بيميا ييلي : )

االعتماد الكبير على إثيوبيا الت  تمر بمرحلة انتقالية؛ )
ا ارتفاع مستو  ال يبيابييية في  اليتيجيارة اليعياليمييية 7

وظهور موانئ منافسة يميكينيهيا إ يعياف آفياو تيجيارة 
ا القابلية الكبيرة 8الترانزيت وعمليات الشحن العابر؛ )

للت ثر بالصدمات الخارجية، كارتفاع أسيعيار وارداتيهيا 
ا 5من األع ية والوقود، واألعاصيير واليفييي يانيات؛ )

عدم توخ  الحيطة ف  اليرفيع اليميالي  بياالسيتيدانية مين 
ا الفشل ف  تينيفييي  1جانب الشركات المملوكة للدولة؛ )

اإلصالحات. فمن دون تينيفييي  إصيالحيات كيبيييرة في  
السياسات، قد تصبي جيبوت  جيبا  للموانئ الحدييثية في  
بيليد ييعيانيي  بيخيالف  ليك مين تيخيليف قيطياع اليطياقيية 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال والتعليم، ميع ارتيفياع 
معدالت الفقر في  األطيراف. وييعيتيبير اليوصيول إليى 
الفقرا  التحدي الرئيس  على صعيد السيياسيات ليجيعيل 
النمو شامال  للجميع. وعلى عكل البليدان اليتي  تيتيميتيع 
ب صول طبيعييية ميوزعية عيليى نيطياو واسيع وييميكين 
الوصول إليها بسهولة، نجد أن األصل الطيبيييعي  الي ي 
تتمتع به جيبوت ، وهو ميوقيعيهيا اليجيغيرافي ، يسيتيليزم 
بطبيعته تجميع الموارد واليقيدرات واسيتيثيميارهيا ليكي  
يكون مثمرا، ثم تيوزييع اليميكياسيب تيحيقيييقيا  ليليمينيفيعية 

 الجماعية. 

  )التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم يت َكر عير  لكا / مؤشرات آفاو االقتصاد الكل  والفقرجيبوتي 2الجدول 


