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نظرة عامة

بتعرضه لعدد كبير من األزمات، حيث أصبحت األزمات سمة من العقود الثالثة الماضيةاتسم االقتصاد العالمي خالل 
في أن بدأسمات النظام االقتصادي العالمي، ولكن الجديد في األمر هو تقارب تلك األزمات. فما لبث االقتصاد العالمي 

، ومن ثم تحقيق معدالت نمو قريبة من تلك التي كان يحققها 2010األزمة المالية العالمية عام تداعياتمنالتعافي نسبياً 
، فلقد حافة مرحلة أخرى من االنكماش نتيجة ألزمة الديون السيادية في منطقة اليوروعلىال وعاد ليقع إقبل األزمة، 

إلى تبنيدول المنطقةوهو ما دفعبصورة أكبر، 2011ي منطقة اليورو خالل عام أزمة الديون السيادية فزادت حدة
 .في تلك المنطقةمما أضعف من فرص النمو والتوظفلتجاوز التداعيات السلبية لتلك األزمة سياسات مالية تقشفية 

ت المتحدة التي تعاني هي االخرى للوالياامتد تأثيرهاتقف عند حدود منطقة اليورو بل لموفي الواقع أن أزمة الديون 
ترتب عليه من موجات سونامي، والتسرب اإلشعاعي زلزال اليابان ومامن جانب آخر أثر .البطالةومن ارتفاع الديون 

هذه العوامل في أن يحقق االقتصاد العالمي معدالت نمو أقل من تلك وقد ساهمت  .االقتصاد اليابانيسلباً على أداء
. وعلى 2010عام في في المائة  5.3مقابل  2011عام في في المائة  فقط  3.9حيث نما  بمعدل ،2010عام ةالمحقق

بلغ نمومستوى الدول المتقدمة، فقد سجلت هذه الدول كمجموعة بما فيها منطقة اليورو واليابان والواليات المتحدة معدل 
الناشئةالسوقات لنامية واقتصادوبالنسبة للدول ا .2010عام في في المائة  3.2مقابل  2011عام في في المائة  1.6

أقل من تلك ال تزال معدالت نمو مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة إال أنها هذه الدول فعلى الرغم من تحقيق األخرى
 .2010عام في في المائة  7.5مقابل  2011عام في في المائة  6.2، حيث بلغ معدل نموها 2010المحققة عام 

عوامل في ارتفاع المستوى العام بعض الساهمت حيث، 2011عام في استمر معدل التضخم في االرتفاع نسبيا وقد 
أهمها، ارتفاع أسعار الغذاء وأسعار النفط، لذا فقد ارتفع معدل التضخم في الدول المتقدمة  2011عام في لألسعار 

في االقتصادات و العالمي واإلجراءات التقشفيةانعكس انخفاض معدل النممن جانب آخروالنامية على حد سواء. 
في في المائة  6.3 إلىالعالميةالتجارة حجم نمو معدل تراجع، حيث 2011على نمو  التجارة الخارجية عام المتقدمة

 .2010عام في في المائة  14.3مقابل  2011عام 

م في ذمة الدول النامية الي الدين العام الخارجي القائوفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فتشير البيانات إلى ارتفاع إجم
في مليار دوالر  5443 حواليمقابل 2011عام في مليار دوالر  5982 نحوالناشئة األخرى ليبلغالسوقت اواقتصاد

، حيث انخفض سعر صرف الدوالر مقابل اليورو 2011خالل عام وقد شهدت أسعار الصرف تطورات .2010عام 
 .سترليني والين اليابانياإلهوالجني
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0Fنمو االقتصاد العالمي

)1(

،  فهو أكبر من االقتصاد األمريكي أو الصيني، فاالقتصاد عالميةيشكل االقتصاد األوروبي أكبر كتلة اقتصادية

ات  تريليون دوالر، ومن ثم فإن أزمة الديون السيادية التي تعاني منها معظم االقتصاد 15.2بي يبلغ حجمه نحو واألور

في منطقة اليوروفقطفرص النمو والتوظف ليس قد أضعفت،األوروبية وما نجم عنها من إتباع  سياسات مالية تقشفية

كما كان  .السلبي على الطلب العالمياولكن في اقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من خالل تأثيره

أثرت بشكل كبير على االقتصاد العالمي برمته، فبعد أن بدأ االقتصاد العديد من التداعيات االقتصادية والتي لألزمة

حقيق معدل نمو مرتفع تبدأ في و 2009و 2008التعافي من األزمة االقتصادية العالمية التي اعترته عامي في العالمي 

ي باألسعار الثابتة ، فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي العالم2011، عاد ليحقق معدل نمو أقل في عام 2010في عام 

 .2010في عام  5.3في المائة مقابل معدل نمو بلغ  3.9نموا بلغ  2011خالل عام 

على ضوء تراجع ، 2011عام في النمواألخرىالناشئةواقتصادات السوقفقد قادت الدول النامية وكما هو متوقع 

مستويات عالية من الدين منعانيتوالتيليابان)، الدول المتقدمة (الواليات المتحدة، وأوروبا، وامعدالت النمو في

والتي لم تتجاوز الصين، النامية واقتصادات السوق الناشئة وفي مقدمتهاالدول في الوقت الذي ساهمت فيه، الحكومي

ومن ثم ، 2011 عامفي بنسبة كبيرة في زيادة إجمالي الناتج العالمي ،في المائة من الناتج) 60مديونيتها الحدود اآلمنة (

واقتصادات السوق الناشئة األخرى بلغ معدل نمو الدول النامية حيثهي التي تقود النمو االقتصادي العالمي، أصبحت

 .   2011عام في الدول المتقدمة في أربعة أمثاله 

معدل وكندا) المتحدةالمملكةالرئيسية (الواليات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، فقد حققت اقتصادات الدول المتقدمة 

، في حين أن معدل النمو كان أحسن 2010عام في في المائة خالل  3.2مقابل  2011عام في في المائة  1.6نمو بلغ 

عام في بالرغم من انخفاضه عما هو محقق ستراليا)أ(الدول اآلسيوية حديثة التصنيع وحاال في  الدول المتقدمة األخرى

ات السوق الناشئةالدول النامية واقتصادأما .2010عام في في المائة  5.8ائة مقابل في الم 3.2حيث بلغ ،2010

الدول تأثرإلى وهو ما يرجع ،2010عام في من تلك المسجلةأقل رغم كونهامعدالت نمو مرتفعة، األخرى، فقد حققت

ساهمت في قيادة الدول أخرىعدة عواملاألوروبية باإلضافة إلى السياديةقل بأزمة الديونأبشكلالنامية بصفة عامة 

 :من أهمها 2011النامية للنمو االقتصادي العالمي عام 

من الطلب الخارجي على صادراتهامستويات فاض انخالدول النامية مما عوضفي لمحليالطلب امستويات ارتفاع •
الصين والهند.مثلةقبل االقتصادات الصاعد

ومن ثم انخفاض البطالة إلى معدالت أقل مما كانت عليه  2011عام في ل النامية الدوفي التوظف مستوياتانتعاش•
قبل األزمة المالية العالمية.

الدول المنتجة والمصدرة له.في لبترول، مما ساهم في ارتفاع معدل النمو العالمية لسعار األارتفاع •
.2011 عامخاللمية ال إلى البلدان النااالرتفاع الكبير في صافي  تدفقات رؤوس األمو•

 .2012ل بريأ"،لدولي " آفاق االقتصاد العالميصندوق النقد االمصدر:    )1(
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في المائة  6.2 واقتصادات السوق الناشئة األخرى معدلالدول الناميةفي تلك العوامل مجتمعة إلى بلوغ النمو وقد أدت 

) 1/1، الملحق (ن أداء الدول والمجموعات الفرعية، مع مالحظة تباي2010عام في في المائة  7.5مقابل  2011عام في 

 ).1والشكل (

الناميةوالدولالمتقدمةوالدولالعالمفيالحقيقيالنمومعدالت:)1(ل الشك
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العــالم الدول المتقدمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

).1/1المصدر: الملحق (                    

1Fللدول المتقدمةالدول والمجموعات الفرعية فيالنمو االقتصادي لمعدالتبالنسبة و

فعلى الرغم من أن الواليات ،)2(

 2011عام نموها فيفي معدل اً سجلت تراجعنها أ، إال في المائة 3بلغ معدله اً مرتفعاً نمو 2010في عام المتحدة حققت 

مؤشرولعل أبرز  .المالية العالميةثار األزمةبآاالقتصاد األمريكي استمرار تأثريرجع إلى هو ما وفي المائة،  1.7ليبلغ 

االستهالك الداخلي الذي يعد المحرك الرئيسي وبالتالي تنشيطاالئتمان مستوياتعلى ذلك عدم القدرة على رفع 

مما  2011االقتصاد األمريكي عام في توفيرهاة فرص التشغيل التي أمكن لالقتصاد األمريكي، باإلضافة إلى محدودي

األوروبية على أزمة الديون السياديةتأثيرجعل معدل البطالة مازال أعلى مما كان عليه قبل األزمة، ناهيك عن

 . االقتصاد األمريكي استناداً إلى الروابط االقتصادية القوية بين االقتصادين

في  1.9مقابل  2011في المائة في عام  1.4طقة اليورو، فقد استمرت في تحقيق معدل نمو منخفض بلغ وبالنسبة لمن

ومن ثم تزايد  2011عام خالل المنطقة، وهذا المعدل متوقع في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية في 2010المائة في عام 

دل النمو اإلجراءات التي اتخذت في منطقة اليورو ساهم في تواضع معكما  .حالة الضعف القائم في القطاع المصرفي

تأثره أيضاً إضافة إلى الحقيقيالتي تقدمها البنوك والتي أثرت على االقتصاد القروضمستوياتخفض على صعيد

من أجل حل منظم لمشكلة الديون إال في منطقة اليوروالخطوات التي اتخذترغمو .بالسياسات المالية التقشفية المتبعة

 ." الواليات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، المملكة المتحدة وكندا2012بريل أفي " آفاق االقتصاد العالمي : تشمل الدول المتقدمة   )2(
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عن الوفاء العجزمن إمكانيةأدت إلى استمرار حالة االضطراب في سوق المال وتزايد المخاوف أن تلك اإلجراءات قد

االقتصاد اإليطالي، أنظر وبصفة خاصة ،نطقة اليوروداخل مالكبرىلدى بعض االقتصادات السياديةبالتزامات الديون

  اإلطار.

اإلطار
بيةاألوروأزمة الديون السيادية 

كبر تحد لالتحاد األوروبي منذ تأسيسه ليس على أات النظام العالمي الجديد وأيضا تعتبر أزمة اليونان المالية من أكبر تحدي
األزمة فقد أدت، حيث أطاحت األزمة بثماني حكومات أوروبية. فحسب بل أيضا على الجانب السياسيالجانب االقتصادي 

فاقمت األزمة من مشكالت اليونان كما دول االتحاد األوروبي، اقتصاداتركود إلى 2009و 2008لعامي المالية العالمية
. ومع 2010في المائة في شهر فبراير  21.1 نسبة البطالة لتصل إلىفي ة وارتفاع عجز الموازنالتي شهدت زيادة في

السنوات السابقة لألزمة فياالقتراض استمرار الضعف االقتصادي وزيادة اإلنفاق اضطرت الحكومة اليونانية إلى مضاعفة 
المالية وخاللها، في وقت انخفضت فيه أسعار الفائدة، مما يعني ارتباط أزمة اليونان بشكل وثيق باألزمة المالية العالمية 

حيث ضرب الركود االقتصادي العالمي بعمق االقتصاد اليوناني.

والتي فتم اللجوء لالستدانة الخارجية االقتصادلتحفيزسيولة الدول منطقة اليورو إلى ضخوقد عمدت اليونان  وعدد من
وفي تريليون يورو، 1.7ى في إيطاليا إلالديون السياديةوصلتفقد .العجز عن سداد الديون السياديةتضمنت وأدت إلى

الناتج المحلي لليونان ، ويتضح حجم مشكلة اليونان في ضوء حجممليار يورو 350مليار يورو، وفي اليونان  700إسبانيا 
في  13لكن عجز الموازنة العامة في اليونان يشكل و،من الناتج المحلي لمنطقة اليوروفي المائة 3 حوالييشكل ذيوال

 .وهذا يمثل خمسة أضعاف ما هو مسموح به في منطقة اليوروللمنطقة،المائة من الناتج المحلي اإلجمالي

األوروبية غياب الثقة في األسواق األوروبية نتيجة للموقف السلبي لبعض دول االتحاد تفاقم أزمة الديونوقد ساهم في 
تقديم أي عون لها رغم أن ديونها األزمة تجاه اليونان، حيث أعلنت بعض الحكومات صراحة عن عدمبدايةاألوروبي في 

. وفي الوقت نفسه ال يمكن واق األوروبيةاألسجميعأثره سلبا على وهو ما انعكس،مليار يورو 300وقتها لم تكن تتعدى 
التجاوزات األزمة من خالل وجود اتحاد أوروبي نقدي مع انفصام في السياسة المالية، وغض الطرف عنكإهمال أسباب تل

 .نانفي العديد من دول االتحاد وفي مقدمتها اليوالمالية الحاكمة لهذا االتحاد وفقا التفاقية ماستريخت، وخاصة سجل الديون

االتحاد األوروبي اتفاقاً مالياً يضمن تشديد ضبط األوروبي إلى عالج أزمة الديون، حيث أقر قادةوقد عمدت دول االتحاد
،اتحاد ماليالعام لدول االتحاد، وفرض عقوبات تلقائية بحق الدول المخالفة، والبدء في إنشاءن الميزانيات ووضع حد للدي

مليار يورو استفادت منه  440يمة إنشاء صندوق إنقاذ بقتمكذلك. الدنمارك لهذا االتفاقرغم رفض بريطانيا والمجر و
مليار يورو في  160و 2010مليارات يورو في عام  110، واليونان بمبلغ 2010في عام مليار يورو 85يرلندا بمبلغ إ

الميزانيات من خالل خفض النفقات فضالً عن التقشف في .2011مليار يورو في عام  87والبرتغال بمبلغ   2011عام
  رفضاً شعبياً واحتجاجات واسعة.اإلجراءاتوالرواتب وزيادة الضرائب وقد لقيت 

يرلندا إاألوروبي وفي مقدمتها اليونان ووبالرغم من تلك الجهود إال أن خطر اإلفالس مازال يحيط ببعض دول االتحاد
المتفاقمة في منطقة اليورو ستؤثر في استقرار النظام المالي العالمي . فالعالمالديونوالبرتغال،  ومن ثم فان تداعيات أزمة

وبشكل فعال مع نظاميها المصرفي والمالي.مقبل على أزمة مالية وركود اقتصادي إن لم تتعامل أوروبا بجدية
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كان متواضعا  2011عام داءهأأما المملكة المتحدة، فلم يكن اقتصادها أحسن حاال من اقتصادات منطقة اليورو بل أن 

وبذلك ،2010في المائة في عام  2.1في مقابل  0.7 فيها نحونمو المقارنة بأداء اقتصاد منطقة اليورو، حيث بلغ معدل 

، لصالح البرازيل. وهذا النمو المتواضع 2011فقدت المملكة المتحدة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم عام 

فوفقا لتقرير بنك التسويات  .يرة في ديون القطاع غير الماليتحدة أمر متوقع في ظل الزيادة الكبالقتصاد المملكة الم

الدولية زادت قيمة القروض الممنوحة من المؤسسات المالية للهيئات والمؤسسات غير المالية في المملكة المتحدة كنسبة 

، وهذا بالطبع له تأثير سلبي على النمو. 2010في المائة عام  322لي لتبلغ من إجمالي الناتج المحلي اإلجما

الدول المتقدمة من ارتفاع اقتصاداتوفيما يتعلق باليابان، فقد عانى االقتصاد الياباني من نفس المشاكل التي عانت منها 

والذي أدى إلى ر الزلزال المدمبأحداثأثر االقتصاد اليابانيتباإلضافة إلى ذلك فقد ،نسبة البطالة وارتفاع الدين العام

في المائة مقابل  0.7 بلغ معدله 2011خالل عام إثر ذلك انكماشاً االقتصاد اليابانيخسائر بشرية ومادية فادحة. وحقق

 .  2010عامفي في المائة  4.4نحو معدلهنمو بلغ

2Fوبالنسبة للدول المتقدمة األخرى

عام في في المائة  4.0ليبلغ ، فقد انخفض معدل نمو الدول األسيوية حديثة التصنيع)3(

ألن التجارة الخارجية هي قاطرة النمو في تلك ، وهذا أمر متوقع نظراً 2010عام في في المائة  8.5مقابل  2011

ن انكماش االقتصاد إ، ومن ثم في الدولي سينعكس عليها بشكل كبيرفي التبادل التجارتباطؤالدول، ومن ثم فإن أي 

. كما انخفض معدل النمو في استراليا من كس على معدل النمو لتلك المجموعةي ألوروبا انعالياباني والطلب الخارج

. 2011في المائة في عام  2.0 إلى 2010في المائة في عام  2.5

3Fات السوق الناشئةأما الدول النامية واقتصاد

في النمو البطيء ورغم،فقد كانت أقل تأثرا بأزمة الديون األوروبية)4(

باعتبار أن صادراتها تتجه في الناميةات الدولاقتصادنموي لها تأثيرها السلبي علىات الدول المتقدمة والتاقتصاد

وانتعاش أسعار النفط ساهما في الناميةالدولإال أن النمو القوي للطلب المحلي في ،المقام األول إلى الدول المتقدمة

في  7.5مقابل  2011في المائة في عام  6.2 هبلغ معدلنسبياً اً مرتفعاً نموالنامية واقتصادات السوق الناشئةدول التحقيق

.2010المائة في عام 

4Fويالحظ في هذا الشأن تباين أداء المجموعات الفرعية، فقد كانت الدول النامية اآلسيوية

المجموعات ارتفاعا في أكثر )5(

ويرجع ذلك إلى ارتفاع  .2010عام في في المائة  9.7ابل مق 2011في عام في المائة  7.8بلغ نحو الذي،معدل نموها

، اسرائيل، نيوزيلندا، أيسلندا، الدانمارك، التشيك"، استراليا،2012بريل أ"آفاق االقتصاد العالمي : فيتضم الدول المتقدمة األخرى  )3(
 .النرويج، السويد، سويسرا باإلضافة إلي الدول اآلسيوية حديثة التصنيع، وهي : هونج كونج، كوريا الجنوبية، سنغافورة وتايوان

رابطة وسط وشر ق آسيا، ا جنوب الصحراء، ، المجموعات الدولية التالية : إفريقياألخرىات السوق الناشئة تضم الدول النامية واقتصاد  )4(
أمريكا الالتينية والكاريبي.مجموعةالدول المستقلة، الدول النامية اآلسيوية، الشرق األوسط و شمال أفريقيا و

يبال، باكستان، الفلبين، وتان، كمبوديا، الصين، فيجي، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ماينمار، نبالدول النامية اآلسيوية تضم كل من بنغالديش،   )5(
 .فيتناموسيريالنكا، تونكا، فانوات 
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. وبالرغم من تأثير  2011عام في في المائة على التوالي  7.2في المائة و  9.2 بمعدلالنمو في كل من الصين والهند 

تصادي ، إال إن خطط الصين لتحويل نمط النمو االق2011عام في أزمة الديون األوروبية على معدل النمو في الصين 

من االعتماد على األسواق الخارجية إلى توسيع الطلب المحلي لتعزيز االستهالك المحلي وخفض االختالالت التجارية 

 .ساهمت في هذا النمو المرتفعقد مة الضخ

5Fوشمال أفريقياأما دول الشرق األوسط

يجابي وهو ارتفاع أسعارإ، األول تأثرت اقتصاداتها بعاملين رئيسيين، فقد )6(

التحوالت السياسية التي شهدتها وخر سلبي وهاآل، ولهمن دول  المجموعة منتجة ومصدرة اً كبيراً النفط باعتبار أن عدد

وكمحصلة لهذين  .في األجل القصيرات دول المنطقةسلبية على اقتصادأثرت بصورةالدول العربية والتي بعض

عام في في المائة  4.9مقابل  2011في عام ئةفي الما 3.3 بلغو معدل نمالعاملين فقد تمكنت دول المجموعة من تحقيق

على أيضاً منطقة اليورو تأثيرها السلبي المتخذة في وروبية واإلجراءات التقشفية وبالطبع كان ألزمة الديون األ .2010

 .المنطقةالشريك التجاري األول لمعظم دولن دول االتحاد االوروبي هي أدول المنطقة باعتبار 

6Fجنوب الصحراءلدول أفريقياوبالنسبة 

في في المائة  5.3مقابل  2011في المائة في عام  5.1فقد بلغ معدل نموها )7(

من أهمها عودة على معدالت النمو بهذه الدول، ويالحظ أن هناك عدة عوامل أثرت في اتجاهات متباينة 2010عام 

بل األزمة، وانخفاض أسعار السلع األولية خاصة المعادن، تدفقات رؤوس األموال لتلك الدول إلى سابق عهدها ق

ارتفاع أسعار النفط. ىباإلضافة إل

7Fأما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة

عام لحافظت تقريبا على نفس معدل نموها التي هي المجموعة الوحيدة كانت، فقد )8(

 .2011في المائة في عام  4.9 المجموعةحيث بلغ معدل نمو هذه ،2010

8Fوفيما يتعلق بدول وسط وشرق أوروبا

 5.3بالرغم من األزمة التي واجهتها أوروبا إال أنها حققت معدل نمو بلغ و)9(

خفضة فيها ن، و يرجع ذلك إلى أجور العمالة الم2010في المائة في عام 4.5 بمعدلمقارنة 2011في المائة في عام 

وروبا الغربية، بل إلى تحول عدد من شركات أالقائمة فيصناعاتلية لمما ساعد علي التوسع في إقامة صناعات مغذ

أوروبا الغربية إلقامة مصانع لها في تلك الدول خاصة صناعة السيارات، حيث أصبحت تلك الصناعة تلعب دوراً دول

الشرق األوسط و شمال أفريقيا والدول العربية التالية : البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، دولتشمل   )6(
وريتانيا، جيبوتي، باإلضافة إلي إيران.ماليمن، السودان ، الجزائر، المغرب، تونس،،السعودية، سورية، اإلمارات

تضم مجموعة الدول األفريقية جنوب الصحراء: أنغوال، بنين، بتسوانا، بوركينا فاسو، بورندي، الكاميرون، الرأس األخضر، أفريقيا   )7(
بيا، الجابون، جامبيا، غانا، غينيا الوسطى، تشاد، القمر، الكونجو الديمقراطية، الكونجو، ساحل العاج، غينيا اإلستوائية، إريتريا، إثيو

بيساو، كينيا، ليسوتو، ليبريا، مدغشقر، ماالوي، مالي، موريشيوس، موزنبيق، ناميبيا، النيجر، نيجريا، رواندا، ساوتومي وبرينسيبي، 
السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، سوازيالند، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي.

م رابطة الدول المستقلة كل من أرمينيا، بالروسيا، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزيا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا، طاجكستان، تض  )8(
كاجاكستان، تركمانستان، أوكرانيا، وأوزبكستان.

نيا، مقدونيا، مالطا، بولندا، رومانيا، تضم دول وسط وشرق أوروبا كل من ألبانيا، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، أستونيا، المجر، التفيا، لتوا  )9(
سلوفاكيا، سلوفينينا، وتركيا.
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الدول المتقدمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

من رتفعة ات تلك الدول وأصبحت دول وسط وشرق أوروبا من المناطق التي تتلقى تدفقات مفي نمو اقتصادهاماً 

الستثمار األجنبي المباشر.ا

9Fأما فيما يتعلق بدول أمريكا الالتينية والكاريبي

مقابل  2011ئة في عام مافي ال 4.5خفض معدل النمو ليبلغ فقد ان)10(

 .2010في المائة في عام  6.2بلغ معدل نمو 

التضخم

بلغ معدل التضخم في الدول حيث، 2011عام في العالمتشير البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم في مختلف دول
من مسبقاً المستهدفة للمعدالتمن الحدود العليا قريب، وهو 2010عام في في المائة  1.5في المائة مقابل  2.7المتقدمة 

التوسعية ذات اآلثارعودة السياسات المالية ،ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمهامركزية لتلك الدولقبل المصارف ال
قيام المصارف المركزية لتلك الدول بضخ السيولة في االقتصاد للتغلب كذلك لدى االقتصادات  المتقدمة، وخميةالتض

كما ارتفع معدل التضخم في مجموعة الدول النامية واقتصادات  .على االنكماش الذي تعانيه في أعقاب األزمة المالية
، وقد ساهم في تسجيل هذا 2011في المائة في عام  7.1إلى  2010في المائة في عام  6.1السوق الناشئة األخرى من 

ارتفاع أسعار والدخلمستوياتالناتجة عن ارتفاع وى الدول النامية الكبرفيالمعدل المرتفع ارتفاع معدالت الطلب 
ات العرض اختناقات في مستويلى إاسية في المنطقة العربية والتي أدت يالى التطورات السباإلضافة،الغذاء والنفط

).2) والشكل (1/2ملحق (ال، ارتفاع معدالت التضخملبعض السلع الرئيسية مما أدى إلى 

                      

أمريكا الالتينية والكاريبي الدول التالية: األرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر البهاما، بليز، بربادوس، بوليفيا، البرازيل، دولتضم مجموعة  )10(
كوادور، السلفادور، غويانا، غرينادا، غواتيماال، هايتي، هندوراس، جامايكا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، الدومينكان ودومينيكا، اإل

 .المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بارغواي، بيرو، سورانام، أوروغواي، فنزويال، وتريناداد وتوباجو

).1/2(المصدر : الملحق
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أما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت معدالت التضخم. ففي مجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل 

في  4.5وفي المائة  2.7وفي المائة  3.1مملكة المتحدة وكندا  ليبلغ منطقة اليورو والالتضخم في الواليات المتحدة و

ة في المائ 1.8وفي المائة  3.3وفي المائة  1.6وفي المائة  1.6مقابل   2011عام على التوالي في المائة  2.9والمائة 

في  0.3بلغ ولكن بمعدل سالب أقل األسعارفي مستوىنكماشاالاستمرأما في اليابان فقد ،2010عام في على التوالي 

 .2010في عام  0.7مقابل معدل سالب بلغ  2011 عامالمائة في

 2010عام في في المائة  2.4معدل التضخم من التي شهدت زيادة فيولم يختلف الوضع في الدول المتقدمة األخرى 

ات السوق الناشئة، فقد شهدت ارتفاعا في معدل قتصادما مجموعة الدول النامية واأ .2011عام في في المائة  3.3إلى 

، وذلك مقارنة بمعدل التضخم في الدول المتقدمةمثيلهضعف ، وهو2011في المائة في عام  7.1بلغ نحو التضخم 

في المائة.6.1والبالغ  2010المسجل في عام 

البطالة

ق معدالت نمو مرتفعة في االقتصاد العالمي بصفة عامة وفي يحول دون تحقيمعوقاً رئيسياً تعد معدالت البطالة المرتفعة 

االقتصادات المتقدمة بصفة خاصة، فاستمرار مشكلة البطالة لفترات زمنية طويلة يؤدي إلى تناقص إنتاجية االقتصاد 

مع انحسار تقلص حجم البطالة بالخبراء توقعاتنتيجة لبقاء جزء كبير من العمالة في حالة بطالة مزمنة. وبالرغم من 

قبل المسجلةعلى من تلك أثار االزمة المالية العالمية إال أن البيانات تشير إلى بقاء معدالت البطالة عند مستويات أ

نظرا ألن الوظائف الجديدة التي ،2010عام في والدول عما كانت عليه ، بل أنها ارتفعت في بعض المجموعاتاألزمة

لم تكن كافية إلعادة توظيف العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب األزمة خاصة في  2011و 2010عامي خاللتم توفيرها 

بعض دول منطقة اليورو تنذر بزيادة نصيب تبنتهااقتصادات الدول المتقدمة. كما أن اإلجراءات المالية التقشفية التي 

تراجعاً عدل  البطالة  بالدول المتقدمةمسجلعليه فقد و .لدى أغلب االقتصادات المتقدمةالبطالة الهيكلية طويلة األمد

وبالرغم من انخفاض معدل البطالة إال انه ، 2010في المائة في عام  8.3ابل مق 2011عام في في المائة   7.9 طفيفاً إلى

الملحق ، 2007م عافي في المائة  5.4قبل األزمة المالية العالمية و الذي لم يتعد المسجلمازال أعلى من مستواه

)1/3.( 

أما فيما يتعلق بالدول النامية و اقتصادات السوق الناشئة، فإن انتعاش التوظف كان أكثر قوة عما هو عليه في الدول 

في المائة  4.1زمة، حيث بلغت قبل األمعدالتهامتقاربة منالمتقدمة، ومن ثم فإن معدالت البطالة بدأت بالتراجع 

المائة على التوالي للدول النامية اآلسيوية ودول وسط وشرق أوروبا ودول في  10وفي المائة  7.4وفي المائة  13.3و

10Fأمريكا الالتينية والكاريبي، وأفريقيا

، إال أن تلك المعدالت تشير 2007عام في دالت أقل مما كانت عليه وهي مع.)11(

)11(  United Nation, World Economic Situation and Prospects 2012, p 151-155.
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معاناة هذه الت مرتفعة، باإلضافة إلىيتمثل في أن معدالت البطالة مازرئيسياً إلى أن الدول النامية مازالت تواجه تحدياً 

أوضاع وظيفية حرجة.تعيشالتي تحصل على أجور متدنية والتيارتفاع نسب معدالت العمالة الموظفة الدول من

11Fأسعار الفائدة

)12(

مواصلة العديد من المصارف المركزية حول العالم اتباع سياسات نقدية توسعية من خالل خفض نسب  2011شهد عام 
لفوائد الرسمية، باإلضافة إلى استمرار العديد منها في تنفيذ سياسة التيسير الكمي وضخ السيولة بهدف تحفيز االئتمان ا

عند مستوى  2010والنمو االقتصادي. ففي الواليات المتحدة ظلت أسعار الفائدة قصيرة األجل على ما هي عليه في عام 
إلى  2010في المائة في عام  0.4بان انخفض سعر الفائدة قصير األجل من . بينما في اليا2011في المائة في عام  0.3
. أما في منطقة اليورو، فقد أدت أزمة الديون السيادية في بعض دول المنطقة، إلى شح 2011في المائة في عام  0.3

1.4إلى  2010في عام في المائة  0.8السيولة بين المصارف والذي ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة القصيرة األجل من 
نحو تبني عدد من  2011. ولمواجهة هذه األزمة اتجه البنك المركزي األوروبي قبل نهاية عام 2011في المائة في عام 

السياسات واإلجراءات لتمكين دول المنطقة من تجاوز التداعيات المترتبة عن أزمة الديون السيادية والحيلولة دون 
ة اليورو. أما في المملكة المتحدة، فلم يتعافى بعد القطاع المصرفي من األزمة المالية وقوع ركود اقتصادي في منطق

العالمية، حيث استمرت البنوك في دعم قواعدها المالية وكان لذلك أثر في استمرار شح السيولة بين المصارف والذي 
. وفي 2011في المائة في عام  0.8إلى  2010في المائة في عام  0.7ساهم في ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة األجل من 

إلى رفع سعر الفائدة قصير األجل بين اكندا أدى استمرار تعافي اقتصادها إلى تبني سياسة نقدية حذره والتي أدت بدوره
).1/4، الملحق (2011في المائة في عام  1.2إلى  2010في المائة في عام  0.8المصارف من 

هها في الدول المتقدمة، ففي افقد تباين اتجمقاسة بأسعار السندات الحكومية طويلة األجل،جلأما أسعار الفائدة طويلة األ
،في المائة 3.6، في المائة 3.2 متحدة والمملكة المتحدة وكندا منفي كل من الواليات الاألسعارالوقت الذي انخفضت 

ثباتاً أسعار الفائدة، شهدت2011عام في في المائة 3.0، في المائة 3.4، في المائة3.0إلى  2010في المائة عام  3.2
في المائة  3.4لى إ 2010عام في في المائة  3.1في المائة ، وارتفاعا في منطقة اليورو من  1.2في اليابان عند معدل 

 .2011عام في 

التجارة والمدفوعات

حيث كان لظروف تراجع يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أكثر القطاعات تأثراً باألزمات االقتصادية العالمية، 
االقتصادية الكبيرة لألهميةنظراً أثراً سلبياً على التجارة الدوليةمعدالت النشاط االقتصادي في العديد من الدول المتقدمة

أثار مباشرة وغير المتبعة كان لهاالسياسات  التقشفية تداعياتومن ثم فإن ولية،في هيكل التجارة الدلالتحاد األوروبي 
 .لمي ومن ثم على التجارة العالميةمباشرة على االقتصاد العا

بالنسبة لليورو، ستة أشهر بالنسبة للدوالر األمريكي لثالثة أشهر(الاليبور)الفائدة قصيرة األجل ، متوسط أسعار الفائدةيقصد بأسعار   )12(
 .واليان الياباني
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المتقدمةالدولفيالتجارةحجمنمومعدالت): 3(الشكل 
2006-2011

إال أن أزمة ،2010فمع بداية تعافي االقتصاد العالمي من األزمة االقتصادية انتعشت التجارة الدولية بشكل كبير عام 

التجارة العالمية حجم لقت بظاللها على التجارة الدولية في السلع والخدمات، حيث انخفض معدل نمو أوبيةاألورالديون 

عام لالتجارة الدولية حجممعدل نموأن، أي 2010عام في في المائة  14.3مقابل  2011عام في في المائة  6.3ليبلغ  

 . 2010عام في أقل من نصف معدل نموها كان  2011

 14.0مقابل  2011عام في في المائة  5.7 ىصادراتها ليصل إلحجم ستوى الدول المتقدمة فقد تراجع معدل نمو وعلى م

في  13.3مقابل  2011عام في في المائة  5.1وارداتها ليبلغ حجم، كما انخفض معدل نموفي العام السابقفي المائة 

الرئيسي لصادرات االتجاهفيها دول االتحاد األوروبي هي ماألن أسواق الدول المتقدمة ب. ونظراً 2010عام في المائة 

عام في المائة 6.4وق الناشئة ليبلغ صادرات الدول النامية واقتصادات السحجم ، فقد انخفض معدل نمو الدول النامية

ة انخفاض وقد ساهم في تحقيق هذا النمو المتواضع لصادرات الدول النامي .2010في المائة عام  15.0مقابل  2011

وارداتها معدل حجموحقق .من صادرات الدول الناميةاً كبيراً تمثل جزءوالتيالنفط والسلع األولية األخرىأسعار 

).4) و(3) والشكلين (1/5، الملحق (2010عام في في المائة  16.0مقابل  2011عام في في المائة  9.4بلغ نحو زيادة

الناشئةالسوقواقتصاداتالناميةالدولفيالتجارةحجمنمومعدالت: )4(الشكل 
2006-2011

).1/5المصدر: الملحق (
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بلغت معدالت فبعد أن ،بالنسبة للدول المتقدمةتدهور شروط التبادلخص شروط التبادل التجاري، فقد استمروفيما ي

ويرجع ذلك الرتفاع أسعار النفط والذي  .2011عام في المائة في  1.5- وصلت إلىفقد  2010عام في  1.1-التغير 

السلع المصنعة والتي تشكل السلع الرئيسية في بأسعار مقارنةالدول المتقدمةالسلعة الرئيسية التي تستوردهايعتبر 

مزيداً من التحسن في األخرىات السوق الناشئةحققت الدول النامية واقتصادوفي المقابل .صادرات الدول المتقدمة

 2010عام في في المائة  1.8من التغير في شروط التبادلحيث ارتفعت معدالت  2011شروط التبادل التجاري في عام 

 .2011عام في في المائة  4.3إلى 

وبالنسبة لموازين المدفوعات، فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة من 

. وقد ساهم في ارتفاع هذا العجز رغم الثبات 2011مليار دوالر في عام  102.8إلى  2010مليار دوالر في عام  85.4

انخفاض فائض ميزان المدفوعات لليابان بفعل انخفاض صادراتها في ،يات المتحدة ومنطقة اليوروالوالالنسبي له في 

وكذا ارتفاع قيمة وارداتها خاصة من الطاقة، حيث انخفض الفائض الذي حققه من ،2011عام فيالزلزال أحداثظل 

 .في المائة 24.8 أي بنسبة انخفاض بلغت،2011عام في مليار دوالر  120.2إلى  2010عام مليار دوالر 195.9

اً محقق 2011عام في مليار دوالر  41.0إلى  2010عام في مليار دوالر  37.5وفي منطقة اليورو ارتفع الفائض من 

مليار  152.2أما بالنسبة للدول المتقدمة األخرى، فقد ارتفع الفائض في الحساب الجاري من  .في المائة 9.3نسبة ارتفاع 

 ).1/6الملحق (،في المائة 37.6 أي بنسبة زيادة بلغت،مليار دوالر  209.5إلى دوالر 

، فقد ساهم ارتفاع أسعار صادراتها من النفط في األخرىأما بالنسبة لمجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة

 400.6عات المجموعة من تحسن فائض الحساب الجاري لها، حيث ارتفع فائض الحساب الجاري في موازين مدفو

في المائة، إال  18.9، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 2011عام في مليار دوالر  476.3إلى  2010مليار دوالر في عام 

وقد ساهم في ارتفاع الفائض لدى المجموعة التحسن الكبير في فائض  .2008عام في أن الفائض مازال دون مستواه 

مليار دوالر  186.2حيث ارتفع فائض الحساب الجاري لها من ،ألوسط وشمال إفريقياالحساب الجاري لدول الشرق ا

ويعزى هذا االرتفاع إلى  .في المائة 96.6سبة ارتفاع بلغت ، بن2011عام في مليار دوالر  366.0إلى  2010عام في 

فائض الدول المستقلة ارتفعفي هيكل صادرات هذه المجموعة. وفي رابطةصادرات النفط ومشتقاتهلاألهمية النسبية

  .2011مليار دوالر  في عام  112.5إلى  2010مليار دوالر في عام  72.4الحساب الجاري من 

ات السوق الناشئة األخرىارجية إلى الدول النامية واقتصادالتدفقات المالية الخ

  

زيادة واق البينية للمصارف األوروبية الىأدت مخاطر أزمة الديون السيادية األوروبية وتزايد أزمة السيولة في األس

وأدت إلى تزايد التقلبات في تدفقات رأس المال الخاص، كما تأثرت مساعدات التنمية التوجه نحو تفادي المخاطر

الدول العديد منيون السيادية لدىومشاكل الدللسياسات التقشفية المتبعة نتيجةاألخرىلتدفقات الرسمية واالرسمية 

. لذا الدورة االقتصاديةاتجاهوأصبحت مدفوعات المساعدات االنمائية مثلها مثل التدفقات الخاصة متماشية مع  .مةالمتقد
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ية تعافي االقتصاد العالمي مع بدا 2010عام في فبعد االنتعاشة التي شهدها صافي التدفقات المالية الخاصة للدول النامية 

قل لمستوياتها عض استمرار هذه التدفقات المالية في التزايد لتعود على األزمة االقتصادية العالمية توقع البمن األ

في تلك التدفقات، حيث تشير البيانات إلى لى ثبات نسبيإأدت قد زمة الديون السيادية أن أال إ، 2007عام في المسجلة 

مليار  527مقابل  2011ر عام مليار دوال 521انخفاض صافي التدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية إلى حوالي 

با وأمريكا الالتينية ودول وسط وشرق أورفي المقابل شهدتفي المائة.  1.1خفاض بلغت نسبته بان،2010دوالر عام 

كل من الدول النامية سجلتفي حين ،والكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعا في صافي التدفقات المالية الخاصة

،إليهاات المالية الخاصةصافي التدفقاً فيول المستقلة ودول الشرق االوسط وشمال أفريقيا انخفاضاألسيوية ورابطة الد

 .)5والشكل ( )1/7( الملحق

الناشئةالسوقتاواقتصادالناميةالدولالىالخاصةالماليةالتدفقات):5(الشكل
2011و2010عامياألخرى 
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 .)1/7المصدر : الملحق (                     

االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية

 6945.7ية واقتصادات السوق الناشئة األخرى تصاعدها، فقد بلغت واصلت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النام

 .في المائة عن العام السابق 10.1، بزيادة بلغت 2010عام في مليار دوالر  6306.3ابل مق 2011مليار دوالر في عام 

وبالرغم من  .العامل ارتفاع أسعار النفط خاللزيادة فائض الموازين الجارية بفضلعدة عوامل أهمهاهذا انعكاساً يعد و

حتياطيات الخارجية للدول إال أن الزيادة في حجم االمجموعات الدول النامية،شمل جميعأن االرتفاع في االحتياطيات 

عام في مليار دوالر  3202.8في المائة لتبلغ نحو  11.7أساسية الرتفاع احتياطيات  الصين  بنسبة ةيرجع بصفالنامية

في مليار دوالر  1114.7نحو في المائة لتبلغ  9.6وسط وشمال أفريقيا  بنسبة ارتفاع بلغت ، ودول  الشرق األ2011

 ).1/8في المائة  الملحق ( 1.4بنسبة  2011عام في محدوداً ، في حين شهدت احتياطيات الهند انخفاضاً 2011عام 
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الدين العام الخارجي

،2011ول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى عام ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الد

، وانخفاض ولية من ناحيةاألالسلعأسعار مر متوقع في ظل انخفاض الطلب الخارجي على منتجاتها وانخفاضأوهذا 

فقد ارتفع من ناحية أخرى.صادات  المتقدمة من مشاكل الديونحجم التدفقات المالية لتلك الدول في ظل ما تعانيه االقت

 5982.5في المائة ليبلغ  9.9إجمالي الدين العام الخارجي للدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى بنسبة 

. وقد جاء هذا االرتفاع لدول المجموعة كمحصلة الرتفاع إجمالي الدين العام الخارجي 2011مليار دوالر في نهاية عام 

، ولدول في المائة 15.9ة اآلسيوية بنسبة في المائة والدول النامي 5.5روبا بنسبة لدول وسط وشرق أو 2011عام في 

في المائة، ولدول  2.4، ولدول الشرق األوسط و شمال أفريقيا بنسبه في المائة18.4والكاريبي بنسبة أمريكا الالتينية 

).1/9في المائة الملحق ( 8.2إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 

 28.6والي بتوزيع الدين العام الخارجي وفق المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النامية اآلسيوية على حو فيما يتعلق

في المائة و دول وسط وشرق أوروبا بنسبة  20.6 على نحودول أمريكا الالتينية و الكاريبي وفي المائة من اإلجمالي

المائة. أما بالنسبة لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا فقد في  13.4في المائة، ثم رابطة الدول المستقلة بنسبة  20.2

 .من اإلجماليفي المائة 12.7بلغت نسبة إجمالي مديونيتها نحو  

في عام في المائة 23.2نحو تبلغفقد ،وفيما يتعلق بمدفوعات خدمة الدين بالنسبة للصادرات من السلع والخدمات

حيث أعلى مستوى لهذا المعدل دول وسط وشرق أوروبا . وتشكل2010ام في المائة في ع 23.3مقارنة بنحو  2011

في المائة بينما بلغت النسبة في رابطة الدول المستقلة  30.0في المائة، تليها دول نصف الكرة الغربي بنسبة  51.4بلغ 

لتعامل معها ، لذا فهناك حاجة في المائة. فمشاكل المديونية لتلك الدول تشير إلى قصور الترتيبات القائمة في ا 26.9نحو 

بإعادة هيكلة مديونياتها بصورة شاملة في لتلك الدولماسة لوضع ترتيبات وآليات لتناول المديونية السيادية التي تسمح 

في الدول نسبتهفي مستوى مقبول بالنسبة لباقي المجموعات، حيث تبلغ في المقابل يعتبر هذا المعدل .الوقت المناسب

نوب في المائة وأفريقيا ج 13.6في المائة، ولدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو  20.9ألسيوية نحو النامية ا

 .في المائة 10.5الصحراء نحو 

أسعار الصرف

ن التراكم المتواصل ألوضاع الديون الخارجية الكبيرة لدى دول العجز(التي تعاني من عجز في موازينها الخارجية) إ

. لذا فقد اتسمت أسعار صرف االستقرار في أسواق صرف العمالتوع أكبر يتعلق بتزايد حالة عدميعد جزءا من موض

بقمة العشرين أن تعطي اهتماماً كبيراً احدالعمالت الرئيسية بحالة من التقلبات خالل السنوات الخمس األخيرة، وهذا ما

عرف بحرب العمالت. وفي ضوء تراكم يفيمالموضوع استقرار أسعار الصرف وتجنب دخول الدول األطراف 
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، 2011عام في مام العمالت الرئيسيةأر الدوالر ن ينخفض سعأكان من المتوقع ،المديونية الخارجية للواليات المتحدة

ي فشل المصرف ، ومشكلة التضخم التله اليابان، والزلزال الذي تعرضت ن مشاكل الديون السيادية ألوروباأال إ

، ومن ثم رف عمالت تلك الدول أمام الدوالرعلى سعر صاً معاكساً في مواجهتها كان لها تأثيري المركزي البريطان

فالبيانات تشير إلى انخفاض سعر صرف الدوالر مقابل الجنية اإلسترليني بنسبة األثر النهائي من عملة ألخرى.اختالف

 9.6بنسبة مقابل الين اليابانيفيه تراجع الوقت الذي ، وفي في المائة 3.1نسبة بأمام اليورو وانخفاضه في المائة،  3.8

 ).1/10، الملحق (2011في المائة في عام

  أسواق األسهم والسندات الدولية

ومن ثم فقد ألقت أزمة الديون  تعد األسواق المالية  أكثر القطاعات االقتصادية تأثرا باألزمات االقتصادية العالمية،

بعد  2010عام في وروبية،  فبعد ان شهدت تلك االسواق تحسنا سهم األسواق األألها على ألوروبية السيادية  بظالا

عام في عادت لتحقق خسائر مرة أخرى  2009و 2008عامي خالل تعرضها لخسائر إثر األزمة المالية العالمية 

القلق بسبببل ثالث سنوات، فقد سجلت المؤشرات األوروبية خسائر هي األسوأ منذ األزمة المالية العالمية ق،2011

ففي ألمانيا انخفض مؤشر  .أجمعمن أزمة الديون السيادية وتأثيرها السلبي على اقتصاد منطقة اليورو بل والعالم 

في المائة، وسجل  17" الفرنسي بنسبة 40، كما انخفض مؤشر "كاك 2011في المائة خالل عام  14.7"داكس" بنسبة 

في المائة. وتراجع مؤشر كل من بورصة هونج  5.6ة المتحدة انخفاضاً أيضاً بنسبة " في المملك100مؤشر "فوتسي 

في المائة. أما في الواليات المتحدة فقد ارتفع  17.3" بنسبة NIKKEIفي المائة، وبورصة طوكيو " 20كونج بنسبة 

  .2011المائة في نهاية عام في 5.5مؤشر "داو جونز" بنحو 

  

فط العالميةالتطورات في أسواق الن

بتسجيل سوق النفط العالمية مستويات قياسية فيما يخص األسعار واإلمدادات والطلب على الرغم من  2011تميز عام 

ارتفاع في معدالت أسعار النفط العالمية ووصولها  2011، حيث شهد عام معدالت النمو االقتصادي العالميالتباطؤ في

دوالر/ برميل ليصل إلى  100لمتوسط السنوي لسعر سلة خامات أوبك عتبة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تخطى ا

دوالر/برميل، ما يعادل  30.1، أي بزيادة 2010دوالر/برميل في عام  77.4دوالر/برميل، بالمقارنة مع  107.5

قارنة مع العام السابق وتميز النصف األول من العام بدرجة عالية نسبياً من التقلبات السعرية بالمفي المائة.  38.9حوالي 

دوالر/برميل.  لكن األسعار عادت واستقرت  118.1دوالر/برميل و 92.8لتتراوح المعدالت الشهرية لسلة أوبك ما بين 

دوالر/برميل خالل تلك  111.6دوالر/برميل و  106.3متراوحة ما بين  2011نسبياً خالل النصف الثاني من عام 

التحوالت ن أهم تلك العوامل يتمثل في أال إسعار عوامل ساهمت في ارتفاع األعدةالفترة. وبالرغم من أن هناك

مخاوف من بعض التطورات الجيوسياسية التي أثارت. هذا باإلضافة إلى احتدام المنطقة العربيةالسياسية التي شهدتها

احتمال تعطل اإلمدادات. 
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وصل معدل اإلنتاج العالمي من النفط الخام وسوائل الغاز ووقد أدى ارتفاع أسعار النفط الى زيادة االنتاج العالمي،

. مليون برميل/يوم 1بزيادة قدرها ،2011عام في مليون برميل/يوم خالل  87.5الطبيعي والنفوط غير التقليدية إلى 

في المائة عن العام السابق. 2.3مليون برميل/يوم، أي بنسبة زيادة قدرها  35وبلغ إنتاج دول أوبك 

12Fكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصاديات الدول العربيةانع

)13(

يمها إلى متغيرات داخلية وخارجية،، والتي يمكن تقسمتغيرات عديدةب 2011عام في الوضع االقتصادي العربي تأثر

ومن ثم ،تجاه واحدإ، كما أن تأثيرها لم يكن فيمختلفةاقتصادية ومالية وسياسيةيث تحتوي كل منهما على معطياتح

هم أا البعض، وفما شهدته االقتصادات العربية من تطورات خالل هذا العام هو حصاد تفاعل تلك المتغيرات مع بعضه

 :تلك المتغيرات هي

وروبية للسيطرة على عجز نجم عنها من تدابير التقشف التي اتخذتها الدول األوماأزمة الديون في منطقة اليورو-
ىخالل انخفاض الطلب علمن 2011عام في ات الدول العربية التدابير أثرت بالطبع على اقتصادهذه ، والموازنة

في المائة من الصادرات  12.7يستوعب نحو ريك التجاري األول للدول العربيةفاالتحاد األوروبي الش .صادراتها
أو ؤومن ثم فإن أي تباطبي، وحاد األورفي المائة من الواردات العربية تأتي من دول االت 25.4العربية كما أن 

 .على اقتصادات الدول العربيةلباً وروبي يؤثر سانكماش باقتصاد االتحاد األ

، ومن المتوقع 2011عام في والتي أثرت سلباً على اقتصادات المنطقة العربية،دول البعض في السياسية التحوالت-
دول ف .آثاراً إيجابية على المدى الطويلتحقق قد المتوسط، لكنها أن تستمر تلك التأثيرات على المدى القصير إلى 

نمو أقل إن المعدالت أن تكونتوقعي، لكن خالل تلك المرحلة مداهاالمنطقة تمر بمرحلة انتقالية من الصعب تحديد 
المحلي أو االستثمار سواء واحة والتجارة والتمويل والعقاراتلسيكااقتصادية مهمةقطاعاتفيسالبةلم تكن 
بهدف تعزيز اإلنفاق العام اهتمت بعض دول المنطقة وخاصة الدول النفطية بزيادة معدالت،في المقابل .األجنبي

 .مستويات التنمية االقتصادية واالجتماعية وحفظ النمو االقتصادي

من ثم فارتفاع أسعاره في المائة من الصادرات العربية، و 70فالنفط يشكل نحو ،خالل العامارتفاع أسعار النفط-
ها المحلية وصادراتها على بعض دول المنطقة  باعتبار أن عائدات النفط هي المكون األساسي لنواتجيؤثر إيجابياً 
، فبالرغم من أن النفط ال يمثل أهمية كبيرة في صادراتها إال أن وكذلك بالنسبة للدول غير النفطية، وموازناتها

املين المجموعة الثانية بسبب أهمية تحويالت العىسواء إيجابا أو سلبا سينعكس علالتطورات في المجموعة األولى
، وكذلك انعكاس نمو المجموعة األولى على السياحة اإلقليمية وتحسن التجارة البينية، تلك الدول إلى ذويهممن 

يؤثرفإن ارتفاع أسعار النفطرى من ناحية أخ .ول النفطية إلى بقية دول المنطقةوزيادة التدفقات الرأسمالية من الد
على الدول المستوردة نتيجة الرتفاع فاتورة وارداتها. اً سلب

 .أكثر تفصيالً فصول هذا التقرير انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على االقتصادات العربية بشكل باقي تتناول   )13(
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لمعدل نمو الناتج المحلي العالمي، حيث انخفض اً مشابهاً خذ نمو الناتج المحلي االجمالي للدول العربية مسارألذا فقد 

في المائة  4.9ئة مقابل في الما 3.3ليبلغ نحو  2011عام كمجموعة فيلدول العربيةلالناتج المحلي االجمالي نمومعدل

  .2010عام في 

مع ارتفاع معدالت التضخم في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فقد شهدت الدول العربية هي األخرى ارتفاعاً و

. وهذا يرجع للعوامل 2010عام في في المائة  4.4مقابل نحو  2011عام في في المائة  6.1في معدل التضخم ليبلغ 

ومن ناحية أخرى فإن  .بعض الدول النفطية لتعزيز النموضافة الى زيادة اإلنفاق الحكومي خاصة في ، باإلسابقة الذكر

وقد انعكس انخفاض أسعار . ارتفاع أسعار النفط زاد من الضغوط التضخمية في الدول العربية المستوردة الصافية له

في الدول العربية، حيث لجأ عدد من البنوك المركزية في درالية األمريكية علي أسعار الفائدة الفائدة على األموال الفي

نقطة  0.25إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين مقابل الدوالرالمثبتةأسعار الصرفنظامالعربية التي تتبنى الدول 

يكية.   نقطة لتتماشى مع الخفض المسجل في أسعار الفائدة األمر 0.75و 

في نمو التجارة الخارجية للدول العربية، فقد ارتفعت التجارة الخارجية للدول ساهم ارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى، 

زيادة بنسبةمحققة بذلك  2010عام في تريليون دوالر 1.6مقابل  2011عام في تريليون دوالر  1.9العربية لتبلغ نحو 

ائض الميزان التجاري  قيم الصادرات والواردات على حد سواء. أما عن فتعكس ارتفاعفي المائة، وهذه الزيادة 21.5

 2010عام في مليار دوالر  319.3مقابل  2011عام في مليار دوالر 512.3لدول العربية ليبلغ نحو في افقد ارتفع 

قد انعكست تلك التغيرات على . و2008عام في مستوى الفائض المحقق وهو ما يفوقفي المائة،  60.4 وبنسبة زيادة

عام في مليار دوالر  1.1لغ نحو لتبفي المائة 10.5بنسبة حجم االحتياطيات الخارجية للدول العربية، حيث ارتفعت

،  وبالرغم من ذلك فقد بقيت نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول العربية كمجموعة لواردتها 2011

 .2011ا في عام شهر 20عية عند نحو السل

مقابل 2011عام في مليار دوالر  176.6أما عن إجمالي الدين العام الخارجي في الدول العربية المقترضة فقد بلغ 

، وهذا يرجع إلى زيادة اعتماد عدة دول عربية على في المائة 2.2بنسبة ارتفاع بلغت  2010عام في دوالر  172.9

تغير أسعار صرف العمالت الرئيسية باإلضافة إلى ، فيهالتطورات السياسية االقتراض الخارجي لمواجهة تداعيات ا

المكونة لهذه المديونية مقابل الدوالر األمريكي.

واق المال العربية مؤشرات أسسلباً علىانعكس االنخفاض في مؤشرات غالبية األسواق المالية للدول المتقدمة والناشئة 

االنخفاض في األسواق ة السوقية اإلجمالية لجميع البورصات العربية، وكان ، حيث تراجعت القيم2011خالل عام 

السياسية التي شهدتها عدد من بالتحوالتنتيجة لتأثرها كبر حدة من االنخفاض في األسواق الدولية و ذلك أالعربية 

 .الدول العربية
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ذات أسعار فبالنسبة للعمالت العربية ، سعر الدوالر على أسعار صرف العمالت العربية التغيرات فيتوقد انعكس

مع تدخل البنوك المركزية في سوق الصرف  2011مقابل الدوالر، فقد شهدت استقراراً نسبياً خالل عام الصرف المثبتة

في المقابل تراجعت قيمة العمالت  .ر صرف هذه العمالت مقابل الدوالراألجنبي بهدف اإلبقاء على مستويات ثابتة ألسعا

وفيما يتعلق  .اليورو مقابل الدوالر خالل العامية المثبتة بالدوالر مقابل اليورو نتيجة المكاسب التي سجلها العرب

هذه العمالتبالعمالت العربية التي تتبع نظام تعويم سعر الصرف (سواء التعويم المدار أو المستقل)، فقد تحسنت قيمة 

 .مقابل الدوالر


