
1 

  التطورات االقتصادية الدولية
  

   نظرة عامة
عدداً من  2017شهد االقتصاد العالمي خالل عام 

التطورات واألحداث التي أثرت إيجاباً على 
أدائه، يأتي في مقدمتها التحسن الملموس في 
أنشطة االستثمار والتجارة، وتواصل السياسات 

 التي اتخذتها السلطات النقدية النقدية التيسيرية
، واستمرار االقتصاد في عدد من دول العالم

الصيني في تسجيل معدالت نمو مرتفعة، 
والتعافي الجزئي لمستويات النشاط االقتصادي 
في منطقة اليورو بعد فترات من تباطؤ النمو بل 
وانكماش النمو في بعض السنوات السابقة، فضالً 

   .عن التحسن النسبي في األسعار العالمية للنفط
لك لم تكن كل العوامل دافعةً للنمو خالل رغم ذ

، ففي الواقع عانى االقتصاد العالمي 2017عام 
من بعض معيقات النمو يأتي في مقدمتها تزايد 
االتجاه نحو الحمائية، إضافة إلى التطورات 
السياسية غير المواتية في بعض بلدان العالم، 
وارتفاع أسعار الفائدة األميركية ثالث مرات عام 

بعد سنوات من الثبات وتأثير ذلك على  2017
تقلبات األسواق المالية، والتدفقات االستثمارية 
المباشرة إلى البلدان النامية واالقتصادات 

ارتفع معدل نمو  الناشئة. كمحصلة لذلك،
في المائة عام  3.8االقتصاد العالمي إلى نحو 

  .2016في المائة عام  3.2، مقابل 2017
سجل معدل نمو االقتصادات في هذا السياق، 

ً من نحو  ً ملموسا في المائة  1.7المتقدمة ارتفاعا
بفعل  2017في المائة عام  2.3إلى  2016عام 

تحسن األداء االقتصادي في عدد كبير من دول 
المجموعة خالل العام. بالنسبة لالقتصادات 

التي تساهم بشكل كبير في نمو االقتصاد الناشئة، 
من النمو  2017خالل عام دت استفافقد  العالمي

إضافة إلى  ،المطرد للتبادل التجاري العالمي
معاودة أسعار النفط والغاز األثر اإليجابي ل

ارتفاع  على وهو ما ساعداتجاهها نحو االرتفاع 
ليبلغ  2017معدل نمو دول المجموعة خالل عام 

في المائة في عام  4.4في المائة مقابل  4.8
2016.   

  
  

كس التحسن في معدل نمو االقتصاد بدوره، انع
العالمي في ارتفاع معدل التضخم في 

دة عوامل ـساهمت ع ، حيثاالقتصادات المتقدمة
هذا االرتفاع كان من أهمــــــــها الزيادة في في 

لنفط. العالمية لسعار األوارتفاع  مستويات الطلب
في المقابل، تراجعت معدالت التضخم في البلدان 

صادات السوق الناشئة بما يعكس النامية واقت
في  العامة اتتأثير تدابير ضبط أوضاع الموازن

  .عدد من هذه الدول
معدالت نمو التجارة  شهدتآخر،  من جانبٍ 

ً لتسجل نحو  ً ملموسا في  4.9الدولية ارتفاعا
 في المائة 2.3مقارنة بنحو  2017المائة عام 

بما يعد أعلى معدل لنمو التجارة  2016عام 
نمو  2017شهد عام كما  .2011لية منذ عام الدو

معدل نمو االقتصاد  التجارة الدولية بما يفوق
فيما . لم يحدث منذ سنوات ، وهو ماالعالمي

يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد ساهمت 
إجمالي الدين العام رتفاع ا التطورات الدولية في

الخارجي القائم في ذمـة الـدول الناميـة 
الســوق الناشئــة ليبـلـغ نحو  اداتـــواقتص
 8642مقابل  2017مليار دوالر عام  9389

أسعار  . على صعيد2016مليار دوالر عام 
فقد شهدت عدة  ،ةيالرئيس صرف العمالت

واصل الدوالر  حيث. 2017تطورات خالل عام 
مالت يكي تحقيقه لمكاسب مقابل بعض العمراأل

ن تلك ة األخرى وإن كانت أقل بكثير ميالرئيس
 تعالُمسجلة خالل األعوام السابقة، حيث ارتف

، في حين االسترليني هالجنيالدوالر مقابل  قيمة
   والين الياباني. اليورو مقابل تراجعت

 كان للتطورات االقتصادية العالمية انعكاساتها على
اقتصادات الدول العربية، فرغم تعرض الدول 

رات عدة العربية منذ بداية األلفية الثالثة لتطو
أثرت على مؤشرات أدائها االقتصادي، إال أن 

حمل معه تزايد التحديات المحيطة  2017عام 
باألداء االقتصادي في المنطقة، وذلك نتيجة 

ية التي تشهدها بعض دول لألحداث الداخل
النفط  في أسعارال أن التحسن النسبي إ ،المنطقة

 العربية الدول اداءعلى  ايجابيً إ ثًرامارس أ
  .لُمصدرة للنفطا

  
 لفصلا
  ألولا
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 في ظل االحتالل( لفلسطينيد افصل تطورات االقتصا)

 الفلسطيني االقتصاد
لحصار، في التراجع والتزال معاناته تتزايد في ظل استمرار ا 2017استمر االقتصاد الفلسطيني خالل عام 

لى ع وبطء عملية إعمار ما خلفته الحروب، وارتفاع معدالت البطالة واإلغالق المتكرر للمعابر التجارية،
في المائة في عام  3.1إلى نحو  ناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةل نمو المعدخفض ضوء ما سبق، ان

 .2016في المائة عام  4.5مقارنة مع  2017

وبالتالي ال يمكن  ئق األبرز لجميع مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق التنمية،يشكل االحتالل العا
المعابر والحدود، فهو من ناحية يقيد حرية الحركة حكمه في وت جودهومستدامة في ظل وة تحقيق تنمية حقيقي

احية أخرى يعزز على المعابر ويفرض القيود على تواصل االقتصاد الفلسطيني مع العالم الخارجي، ومن ن
خنق االقتصاد ي الجوية، وبالتالي يساهم بشكل كبير فواستمرار سيطرة قواته على األجواء البرية والبحرية 

سبق االشارة إليه إلى إعاقة النمو على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل، وألحق ذلك أدى ما  ني.لسطيالف
ً بالغة باالقتصاد الفلسطيني وبالموارد اإل نتاجية والبنية التحتية، وأثَر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أضرارا

لتحتية المنهكة والندرة الحادة في البنية ابب ة بسالتجارية والسكنيو عديد من المرافق الصناعية والزراعيةلعلى ا
 المدخالت والكهرباء والوقود.

ني وتمنع الفلسطينيين من االستفادة فال تزال سلطات االحتالل تتحكم في أغلب مصادر نمو االقتصاد الفلسطي
و د بها نحواجي يتلمنطقة )ج( والتباراضي المتواجدة في المنطقة المعروفة منها واستثمارها ومنها بعض األ

في المائة من حجم الموارد االقتصادية والطبيعية الكفيلة بإنعاش االقتصاد الفلسطيني، كما أن منع سلطات  61
ية اقتصادية ماالستفادة من كل المناطق يعتبر إحدى العراقيل الرئيسية لحدوث تن االحتالل للفلسطينيين من
 نية المحتلة.طيحقيقية في األراضي الفلس

د والممارسات التمييزية اإلسرائيلية دولة فلسطين من االستفادة من الشروط التفضيلية التي هذ القيوكن تُم ال
 ةيث لم تساهم اتفاقيات التجارة الحرة مع االتحاد األوروبي والمنطقتتمتع بها مع العديد من األسواق الدولية، ح

طينية بالمستوى المطلوب، وأصبح ات الفلسادرالص في زيادة وتنويعة العربية والواليات المتحدة األمريكي
ات نتيجة لنمو الوارد فجوة الموارداالقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أساسي على االستيراد. لذا فقد تزايدت 

غ لتبل ةرتفع عجز الموازنة العامة للدولا، كما 2017مليار دوالر عام  5.4بمعدل أكبر من الصادرات لتبلغ 
مليار دوالر، كما بلغ  2.5نحو  2017ليبلغ عام  حجم الدين العامنعكس على هذا ما ا، ووالرمليون د 257نحو 

 في المائة. 27.4نحو  2017معدل البطالة في فلسطين عام 
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  نمو االقتصاد العالمي
ن عدداً م 2017عام خالل شهد االقتصاد العالمي 

ً التطورات واألحداث التي  على  أثرت إيجابا
التحسن الملموس في في مقدمتها يأتي دائه، أ

السياسات النقدية تواصل وأنشطة االستثمار 
في عدد التي اتخذتها السلطات النقدية  التيسيرية

، واستمرار االقتصاد الصيني في لعالممن دول ا
 حسنتتسجيل معدالت نمو مرتفعة، فضالً عن 

داء منطقة اليورو بعد أالنفط، وتحسن أسعار 
في النمو اش مكانوبل  ،النمو ؤتباطسنوات من 

   .السابقة السنواتبعض 
 للنمو، ففي دافعةً  كل العوامل لم تكنذلك  رغم

قات يعض معلمي من باصاد العنى االقتاعالواقع 
تزايد االتجاه نحو  النمو يأتي في مقدمتها

التطورات السياسية غير فضالً عن الحمائية، 
أسعار رتفاع او المواتية في بعض بلدان العالم،

بعد  2017ثالث مرات عام  األميركيةالفائدة 
على تقلبات ذلك  يرتأثوسنوات من الثبات 

باشرة الم االستثماريةوالتدفقات  ،سواق الماليةاأل
 واالقتصادات الناشئة.إلى البلدان النامية 
معدل نمو االقتصاد  كمحصلة لذلك، ارتفع

 ،2017في المائة عام  3.8نحو إلى العالمي 
  .2016في المائة عام  3.2مقابل 

في هذا السياق، سجل معدل نمو االقتصادات 
ً من نحو  ً ملموسا في المائة  1.7المتقدمة ارتفاعا

بفعل  2017في المائة عام  2.3إلى  2016عام 
تحسن األداء االقتصادي في عدد كبير من دول 

  المجموعة خالل العام.

بالنسبة لالقتصادات الناشئة، التي تساهم بشكل 
كبير في نمو االقتصاد العالمي، والتي أصبح 

االقتصاد العالمي ال يقتصر على دورها في 
النفط أسعار معاودة ن إفكونها مراكز لإلنتاج، 

عد سنوات ب االرتفاعفي ساسية االالغاز والسلع و
من  ريةالتدفقات االستثمارتفاع او من االنخفاض

 1.1 نحو لتبلغالناشئة لألسواق المقيمين غير 
 في ساهمت ،2017تريليون دوالر في عام 

كان في إمكان  .عةالمجمو دول نمومعدل ارتفاع 
على من تلك تلك المجموعة أن تحقق معدالت أ

 لوال وجود بعض المعوقات  2017ة عام المحقق
تأثر البيئة والتي تتمثل في  التي حالت دون ذلك،

  
 االستثمارية الدولية وتعقد بيئة التجارة العالمية

   .استمرار المخاطر الجيوسياسيةو

اتجاهات األداء االقتصادي، ففي حين تباينت 
واصل معدل نمو االقتصاد الصيني اتجاهه نحو 

 نمو تراجع معدل ،2017ل عام االرتفاع خال
االقتصاد ال يزال رغم ذلك  ،االقتصاد الهندي

ً ألن يتجاوز كل منمرشحالهندي  االقتصاد  ا
  . خالل السنوات المقبلة الفرنسي والبريطاني

األسواق لدول النامية واقتصادات وقد حققت ا
ً ارتفاعالناشئة  في  ،2017عام في معدل النمو  ا

من حالة الكساد  كبيرة عدة اقتصاداتظل خروج 
في يجيريا وروسيا منها البرازيل ون 2017عام 
ما وهو ، وليةالنفط والمواد األأسعار  تحسن ظل
النمو االقتصادي  لقيادةالمجموعة من موقف  دعم

معدل نمو دول المجموعة  تالعالمي، حيث سجل
 ضعف المعدل المحقق بالدول المتقدمة تجاوز
النامية واقتصادات  معدل نمو الدولارتفع حيث 

في  .84بلغ لي 2017عام  خاللالسوق الناشئة 
، مع 2016في المائة في عام  4.4مقابل  المائة

مالحظة تباين أداء الدول والمجموعات الفرعية 
ة المذكورة، الملحق يداخل المجموعات الرئيس

 ).1) والشكل رقم (1/1(
  

  

  

  ).1/1المصدر: الملحق (

) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول 1الشكل (
 األخرى واقتصادات السوق الناشئة المتقدمة والدول النامية
)2013 -2017(   
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ال���دول  االقتص���ادي ف���يو لمع���دالت النم���بالنس���بة 
، )1( المتقدم��ة قتص��اداتلالوالمجموع��ات الفرعي��ة 

بمع��دل نم��و بل��غ  المرك��ز األول كندا فيجاءت فقد 
ع��ام  هم��ا حققت��يتج��اوز ض��عف  المائ��ة وه��وف��ي  3

 كم����ا تمكن����ت  .ف����ي المائ����ة 1.4لغ اوالب���� ،2016
ه����ا نمواس����تعادة مع����دل م����ن  المتح����دة لوالي����اتا

ف��ي  1.5مقاب��ل  ،ائ��ةفي الم 2.3نحو  ليبلغ المرتفع
فم��ع تحس��ن منطق��ة الي��ورو أم��ا  .2016المائة عام 

فق���د تمكن���ت م���ن تحقي���ق  ،األداء ف���ي اقتص���اداتها
ف���ي المائ��ة، وه���و مع��دل ل���م  2.3مع��دل نم���و بل��غ 

نم��و  مقاب��ل مع��دل ،2007منذ ع��ام المنطقة تحققه 
 أم����ا بالنس����بة .2016ف����ي المائ����ة ع����ام  1.8بل����غ 

خ��الل نم��وه  لبل��غ مع��دق��د فالقتص��اد البريط��اني ل
ف��ي  1.9اب��ل قم ،ف��ي المائ��ة 1.8نح��و  2017ع��ام 

ف��ي ح��ين تحس��ن مع��دل نم��و ، 2016المائ��ة ع��ام 
ف��ي  1.7ليبلغ  2017عام  خاللالياباني االقتصاد 

بم��ا يمث��ل  2016عام في المائة  0.9مقابل  ،المائة
  بين االقتصادات المتقدمة. أدنى معدل نمو ُمسجل

ق االقتصاد حقفقد  ،المتحدة والياتللبالنسبة 
 ،2016عام  قهأعلى مما حقمريكي معدل نمو األ
فقد ، 2015لما حققه عام ن كان لم يصل بعد إو

ئة في الما 2.3نحو  2017النمو عام  لبلغ معد
ساهمت  .2016في المائة عام  1.5مقابل 

 يف العوامل في ارتفاع معدل النمومجموعة من 
نتهجتها التي االسياسة المالية التوسعية مقدمتها 

حكومة ، حيث زاد إنفاق الالواليات المتحدة
 حيث 2017خالل عام  المائةفي  3.0بمعدل بلغ 

إلنفاق الحكومي من أبرز العوامل التي ايعد 
  .المتحدةساهمت في النمو االقتصادي بالواليات 

اإلنفاق االستهالكي ارتفع  ،آخر من جانبٍ  
 3.8 بنحو في الواليات المتحدة واالستثماري

وهي ، ئة في الربع األخير من العام الماضيابالم
ثالث سنوات، ومع نمو خالل أسرع وتيرة 

 االنفاق رتفع مؤشراتسارع إنفاق المستهلكين 
في  ئةابالم 1.9بنحو  الشخصي ياالستهالك

نمو وهي أسرع وتيرة الربع الثالث من العام 
سجل من جانٍب أخر،  .فصلية مسجلة خالل العام

بلغ  نمواً  واآلالت كات في المعداتاستثمار الشر
                                                 

إبريل  العالمي:تشمل الدول المتقدمة في " آفاق االقتصاد   )1(
منطقة و، األمريكية الواليات المتحدةكل من  "2018

  .وكندا ،متحدةالمملكة الواليابان، واليورو، 
  

نمو فصلية أسرع وتيرة  بما يُمثلئة ابالم 11.4
ن اإلنفاق أكما . 2014 عام منذ الربع الثالث من

ً  وجدعلى المعدات  بسبب تخفيض  دعما
لشركات والمكاسب التي ادخل  على ضرائبال

أسعار  جراء ارتفاع الشركات النفطية حققتها
في ظل تحسن مستويات  ةالنفط في اآلونة األخير

االستثمار  تعافىمن جانٍب أخر،  .أسعاره العالمية
 ً لفصلين  في بناء المنازل بعد أن سجل انكماشا

السنوي للواليات  معدل النمويعد متتاليين. 
على أمن  2017المسجل خالل عام  المتحدة

ميز االقتصاد ت .نمو بين الدول المتقدمةال تعدالم
 بقدرته على 2017خالل عام ريكي ماأل

ساهم في  مما ،لعمالفي خلق فرص  االستمرار
ليبلغ في الواليات المتحدة انخفاض معدل البطالة 

  .في المائة 4.1
ن بداية عام فرغم أ ،لمنطقة اليورو بالنسبة
، ولمنطقة اليور غير مشجع داءً ت أشهد 2017
خالل العام رتفع ادائها االقتصادي أ إال أن

على من كافة و أنمل لتحقق معدالمذكور 
بنك المركزي لالتوقعات بما فيها توقعات ا

 2.3فقد بلغ معدل النمو بمنطقة اليورو األوروبي 
في المائة  1.8مقابل نحو  2017في المائة عام 

للقطاع قوي ال داءألإلى ايرجع ذلك  .2016عام 
منذ ما يزيد نمو أسرع وتيرة ليحقق ، الصناعي

ً  20على   المركزيالبنك  عدف وهذا ما، عاما
حجم مشترياته من  لالتجاه نحو تقليص األوروبي

برنامجه  االوراق المالية الحكومية في إطار
في هذا  .2018من يناير  اعتباراً  للتيسير الكمي

 حقق قطاع الصناعات التحويلية أداءً  السياق،
أفضل بكثير من جميع التوقعات، حيث قفز 

نقطة  060.مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 
، وهي ثاني أعلى 2016نقطة عام  58.5من 

 و منقراءة منذ بدء تسجيل قراءة المؤشر في يوني
  .  1997عام 

اليورو من خلق وظائف منطقة تمكنت دول 
في  8.9إلى ض معدل البطالة اانخف ساهمت في

حقق  .سنوات 8مائة وهو أدنى مستوى في ال
ة ، أكبر اقتصاد في منطقلمانياالقتصاد األ

 بلغ ،2011على معدل نمو منذ عام أ يورو،ال
في  1.9مقابل  2017عام في المائة  2.5نحو 

أسباب عدة إلى ذلك يُرجع  .2016عام المائة 
 العائلياالستهالك  ارتفاع يتمثل أبرزها في

خصوصاً استثمارات الشركات  ارتفاع فيكذلك و
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  نمو االقتصاد العالمي
ن عدداً م 2017عام خالل شهد االقتصاد العالمي 

ً التطورات واألحداث التي  على  أثرت إيجابا
التحسن الملموس في في مقدمتها يأتي دائه، أ

السياسات النقدية تواصل وأنشطة االستثمار 
في عدد التي اتخذتها السلطات النقدية  التيسيرية

، واستمرار االقتصاد الصيني في لعالممن دول ا
 حسنتتسجيل معدالت نمو مرتفعة، فضالً عن 

داء منطقة اليورو بعد أالنفط، وتحسن أسعار 
في النمو اش مكانوبل  ،النمو ؤتباطسنوات من 

   .السابقة السنواتبعض 
 للنمو، ففي دافعةً  كل العوامل لم تكنذلك  رغم

قات يعض معلمي من باصاد العنى االقتاعالواقع 
تزايد االتجاه نحو  النمو يأتي في مقدمتها

التطورات السياسية غير فضالً عن الحمائية، 
أسعار رتفاع او المواتية في بعض بلدان العالم،

بعد  2017ثالث مرات عام  األميركيةالفائدة 
على تقلبات ذلك  يرتأثوسنوات من الثبات 

باشرة الم االستثماريةوالتدفقات  ،سواق الماليةاأل
 واالقتصادات الناشئة.إلى البلدان النامية 
معدل نمو االقتصاد  كمحصلة لذلك، ارتفع

 ،2017في المائة عام  3.8نحو إلى العالمي 
  .2016في المائة عام  3.2مقابل 

في هذا السياق، سجل معدل نمو االقتصادات 
ً من نحو  ً ملموسا في المائة  1.7المتقدمة ارتفاعا

بفعل  2017في المائة عام  2.3إلى  2016عام 
تحسن األداء االقتصادي في عدد كبير من دول 

  المجموعة خالل العام.

بالنسبة لالقتصادات الناشئة، التي تساهم بشكل 
كبير في نمو االقتصاد العالمي، والتي أصبح 

االقتصاد العالمي ال يقتصر على دورها في 
النفط أسعار معاودة ن إفكونها مراكز لإلنتاج، 

عد سنوات ب االرتفاعفي ساسية االالغاز والسلع و
من  ريةالتدفقات االستثمارتفاع او من االنخفاض

 1.1 نحو لتبلغالناشئة لألسواق المقيمين غير 
 في ساهمت ،2017تريليون دوالر في عام 

كان في إمكان  .عةالمجمو دول نمومعدل ارتفاع 
على من تلك تلك المجموعة أن تحقق معدالت أ

 لوال وجود بعض المعوقات  2017ة عام المحقق
تأثر البيئة والتي تتمثل في  التي حالت دون ذلك،

  
 االستثمارية الدولية وتعقد بيئة التجارة العالمية

   .استمرار المخاطر الجيوسياسيةو

اتجاهات األداء االقتصادي، ففي حين تباينت 
واصل معدل نمو االقتصاد الصيني اتجاهه نحو 

 نمو تراجع معدل ،2017ل عام االرتفاع خال
االقتصاد ال يزال رغم ذلك  ،االقتصاد الهندي

ً ألن يتجاوز كل منمرشحالهندي  االقتصاد  ا
  . خالل السنوات المقبلة الفرنسي والبريطاني

األسواق لدول النامية واقتصادات وقد حققت ا
ً ارتفاعالناشئة  في  ،2017عام في معدل النمو  ا

من حالة الكساد  كبيرة عدة اقتصاداتظل خروج 
في يجيريا وروسيا منها البرازيل ون 2017عام 
ما وهو ، وليةالنفط والمواد األأسعار  تحسن ظل
النمو االقتصادي  لقيادةالمجموعة من موقف  دعم

معدل نمو دول المجموعة  تالعالمي، حيث سجل
 ضعف المعدل المحقق بالدول المتقدمة تجاوز
النامية واقتصادات  معدل نمو الدولارتفع حيث 

في  .84بلغ لي 2017عام  خاللالسوق الناشئة 
، مع 2016في المائة في عام  4.4مقابل  المائة

مالحظة تباين أداء الدول والمجموعات الفرعية 
ة المذكورة، الملحق يداخل المجموعات الرئيس

 ).1) والشكل رقم (1/1(
  

  

  

  ).1/1المصدر: الملحق (

) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول 1الشكل (
 األخرى واقتصادات السوق الناشئة المتقدمة والدول النامية
)2013 -2017(   
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ال���دول  االقتص���ادي ف���يو لمع���دالت النم���بالنس���بة 
، )1( المتقدم��ة قتص��اداتلالوالمجموع��ات الفرعي��ة 

بمع��دل نم��و بل��غ  المرك��ز األول كندا فيجاءت فقد 
ع��ام  هم��ا حققت��يتج��اوز ض��عف  المائ��ة وه��وف��ي  3

 كم����ا تمكن����ت  .ف����ي المائ����ة 1.4لغ اوالب���� ،2016
ه����ا نمواس����تعادة مع����دل م����ن  المتح����دة لوالي����اتا

ف��ي  1.5مقاب��ل  ،ائ��ةفي الم 2.3نحو  ليبلغ المرتفع
فم��ع تحس��ن منطق��ة الي��ورو أم��ا  .2016المائة عام 

فق���د تمكن���ت م���ن تحقي���ق  ،األداء ف���ي اقتص���اداتها
ف���ي المائ��ة، وه���و مع��دل ل���م  2.3مع��دل نم���و بل��غ 

نم��و  مقاب��ل مع��دل ،2007منذ ع��ام المنطقة تحققه 
 أم����ا بالنس����بة .2016ف����ي المائ����ة ع����ام  1.8بل����غ 

خ��الل نم��وه  لبل��غ مع��دق��د فالقتص��اد البريط��اني ل
ف��ي  1.9اب��ل قم ،ف��ي المائ��ة 1.8نح��و  2017ع��ام 

ف��ي ح��ين تحس��ن مع��دل نم��و ، 2016المائ��ة ع��ام 
ف��ي  1.7ليبلغ  2017عام  خاللالياباني االقتصاد 

بم��ا يمث��ل  2016عام في المائة  0.9مقابل  ،المائة
  بين االقتصادات المتقدمة. أدنى معدل نمو ُمسجل

ق االقتصاد حقفقد  ،المتحدة والياتللبالنسبة 
 ،2016عام  قهأعلى مما حقمريكي معدل نمو األ
فقد ، 2015لما حققه عام ن كان لم يصل بعد إو

ئة في الما 2.3نحو  2017النمو عام  لبلغ معد
ساهمت  .2016في المائة عام  1.5مقابل 

 يف العوامل في ارتفاع معدل النمومجموعة من 
نتهجتها التي االسياسة المالية التوسعية مقدمتها 

حكومة ، حيث زاد إنفاق الالواليات المتحدة
 حيث 2017خالل عام  المائةفي  3.0بمعدل بلغ 

إلنفاق الحكومي من أبرز العوامل التي ايعد 
  .المتحدةساهمت في النمو االقتصادي بالواليات 

اإلنفاق االستهالكي ارتفع  ،آخر من جانبٍ  
 3.8 بنحو في الواليات المتحدة واالستثماري

وهي ، ئة في الربع األخير من العام الماضيابالم
ثالث سنوات، ومع نمو خالل أسرع وتيرة 

 االنفاق رتفع مؤشراتسارع إنفاق المستهلكين 
في  ئةابالم 1.9بنحو  الشخصي ياالستهالك

نمو وهي أسرع وتيرة الربع الثالث من العام 
سجل من جانٍب أخر،  .فصلية مسجلة خالل العام

بلغ  نمواً  واآلالت كات في المعداتاستثمار الشر
                                                 

إبريل  العالمي:تشمل الدول المتقدمة في " آفاق االقتصاد   )1(
منطقة و، األمريكية الواليات المتحدةكل من  "2018

  .وكندا ،متحدةالمملكة الواليابان، واليورو، 
  

نمو فصلية أسرع وتيرة  بما يُمثلئة ابالم 11.4
ن اإلنفاق أكما . 2014 عام منذ الربع الثالث من

ً  وجدعلى المعدات  بسبب تخفيض  دعما
لشركات والمكاسب التي ادخل  على ضرائبال

أسعار  جراء ارتفاع الشركات النفطية حققتها
في ظل تحسن مستويات  ةالنفط في اآلونة األخير

االستثمار  تعافىمن جانٍب أخر،  .أسعاره العالمية
 ً لفصلين  في بناء المنازل بعد أن سجل انكماشا

السنوي للواليات  معدل النمويعد متتاليين. 
على أمن  2017المسجل خالل عام  المتحدة

ميز االقتصاد ت .نمو بين الدول المتقدمةال تعدالم
 بقدرته على 2017خالل عام ريكي ماأل

ساهم في  مما ،لعمالفي خلق فرص  االستمرار
ليبلغ في الواليات المتحدة انخفاض معدل البطالة 

  .في المائة 4.1
ن بداية عام فرغم أ ،لمنطقة اليورو بالنسبة
، ولمنطقة اليور غير مشجع داءً ت أشهد 2017
خالل العام رتفع ادائها االقتصادي أ إال أن

على من كافة و أنمل لتحقق معدالمذكور 
بنك المركزي لالتوقعات بما فيها توقعات ا

 2.3فقد بلغ معدل النمو بمنطقة اليورو األوروبي 
في المائة  1.8مقابل نحو  2017في المائة عام 

للقطاع قوي ال داءألإلى ايرجع ذلك  .2016عام 
منذ ما يزيد نمو أسرع وتيرة ليحقق ، الصناعي

ً  20على   المركزيالبنك  عدف وهذا ما، عاما
حجم مشترياته من  لالتجاه نحو تقليص األوروبي

برنامجه  االوراق المالية الحكومية في إطار
في هذا  .2018من يناير  اعتباراً  للتيسير الكمي

 حقق قطاع الصناعات التحويلية أداءً  السياق،
أفضل بكثير من جميع التوقعات، حيث قفز 

نقطة  060.مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 
، وهي ثاني أعلى 2016نقطة عام  58.5من 

 و منقراءة منذ بدء تسجيل قراءة المؤشر في يوني
  .  1997عام 

اليورو من خلق وظائف منطقة تمكنت دول 
في  8.9إلى ض معدل البطالة اانخف ساهمت في

حقق  .سنوات 8مائة وهو أدنى مستوى في ال
ة ، أكبر اقتصاد في منطقلمانياالقتصاد األ

 بلغ ،2011على معدل نمو منذ عام أ يورو،ال
في  1.9مقابل  2017عام في المائة  2.5نحو 

أسباب عدة إلى ذلك يُرجع  .2016عام المائة 
 العائلياالستهالك  ارتفاع يتمثل أبرزها في

خصوصاً استثمارات الشركات  ارتفاع فيكذلك و
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نمو عدات واآلالت الصناعية إضافة إلى في الم
على الخارجي لمي وزيادة الطلب عاالاالقتصاد 

    .المنتجات األلمانية
 سجلت الصادرات األلمانية رقًمافي هذا السياق، 

 ً حيث  ،وذلك للعام الرابع على التوالي قياسيا
بلغت قيمة الصادرات األلمانية من المعدات 

 الفترةلبضائع األخرى خالل والسيارات وا
ورو ي ونلييتر 1.18نحو  2017 )نوفمبر -يناير(

عن نفس الفترة من في المائة  6.5 نسبتهابزيادة 
األداء الجيد لالقتصاد انعكس  .2016العام 

ً في زيادة إيرادات الحكومة  األلماني أيضا
االتحادية وحكومات الواليات حيث تشير 

االتحادية تحقيق ميزانيات الحكومة إلى  البيانات
من جهٍة  .مليار يورو 38,4يقدر بنحو  لفائض

 1.5 يطاليا ليبلغإمعدل النمو في رتفع ا ،رىأخ
في المائة عام  0.9 مقابل ،2017المائة عام 

 .2010على معدل نمو منذ عام هو أو ،2016
في  1.8معدل النمو في فرنسا ليبلغ  رتفعاكما 

في المائة عام  1.2مقابل ، 2017عام المائة 
بقت على أقد إال أن وكالة فيتش  ،2016

في  AA عند مستوى لفرنسا نيمااالئتلتصنيف ا
أن األوضاع المالية بذلك  مبررةً  2017 ويوني

مازالت تمثل أحد نقاط الضعف لالقتصاد 
، كما أن فرنسا مازالت من الدول التي الفرنسي

تتسم بارتفاع حجم الدين العام للناتج المحلي 
  جمالي.اإل

رفعت وكالة التصنيف االئتماني آخر،  في سياقٍ 
درجة الدين السيادي لليونان  "رزبود ستاندرد آن"

بسبب تحسن الوضع وذلك  Bإلى  -Bمن 
وقد بينت االقتصادي بعد أزمة استمرت سنوات، 

 ذلك بررتو، مجدداً  أن ترفعه هاأنها يمكن الوكالة
ً قد النمو  بكون  بالتزامن مع انتعاش شهد تحسنا

  .النسبياالستقرار السياسي وسوق العمل 
نمًوا  سجل اقتصادهافقد  ة،المملكة المتحدأما 
مقارنة بنحو  2017ئة عام افي الم 1.8 بنحو
وبذلك يستمر انخفاض  2016ة عام في المائ 1.9

على الثالث للعام البريطاني معدل نمو االقتصاد 
ً  يعدو ،التوالي  لتأثر النشاط ذلك انعكاسا

من بريطانيا تصويت بخروج للاالقتصادي 
الن عن االتجاه عاالمنذ بداية  االتحاد األوروبي

المتحدة إلى اجراء استفتاء بشأن خروج المملكة 
بدء اتخاذ و، 2015من االتحاد األوروبي في عام 

استمر قطاع  .2017جراءات الخروج عام إ
 في نمو االقتصاد البريطاني في قيادة الخدمات

الستهالكي نفاق اانخفاض اإل فيما أدى، 2017
عدد من  طؤبات ثمومن النمو،  وتيرة تباطؤإلى 

ارتفاع أثر حيث  .االستهالكيةالصناعات 
مقابل  األسعار بسبب انخفاض قيمة االسترليني

ر، ميزانيات األسعلى  بعض العمالت الرئيسية
عتمد بعد األزمة ين االقتصاد البريطاني إخاصة و

اإلنفاق االستهالكي المالية العالمية بقوة على 
في  .ديصاقتاال كأحد المحركات األساسية للنمو

 إلىالمؤشرات األخيرة هذا السياق، تشير 
نفاق االستهالكي مع تجاوز معدالت انخفاض اإل
حيث تشير  ر،نمو األجومعدالت التضخم ل

فاق المستهلكين نإ تباطؤ معدل نمو إلى البيانات
في الربع الرابع من عام  في المائة 0.3 ليسجل
بما ، على مدار العامفي المائة  1.8و، 2017

منذ  نمو لإلنفاق االستهالكيأبطأ وتيرة  ثليم
2012.  

 "موديز"خفضت وكالة في هذا الصدد، 
إلى  AA1لبريطانيا من  االئتمانيالتصنيف 

AA2الخروج من أن إلى  رجعت ذلك، وأ
ً واالتحاد األور ً  بي يخلق غموضا ، في اقتصاديا

ال تزال الحكومة تواجه تحديات بسبب وقت 
الحكومة  وعدم حصول .ةارتفاع مستوى المديوني

النتخابات المبكرة على أغلبية برلمانية في ا
توجهاتها المستقبلية بشأن  جعلياألخيرة، مما 

ن اتفاق أ، كما غير واضحةالسياسات االقتصادية 
تغرق مع االتحاد األوروبي سيسلتجارة الحرة ا

يطيل أمد الغموض سسنوات من التفاوض، مما 
من  .واألعمالة ارالحالي بالنسبة لقطاع التج

أيضا  "موديزخفضت وكالة " جانٍب أخر،
تصنيف بريطانيا طويل األجل بشأن الديون 

  .""مستقرإلى  وإصدار السندات، من "سلبي"
بدأ االقتصاد الياباني  فقد، باليابان فيما يتعلق
بعد النتائج مرحلة النمو القوي  2017خالل عام 

ة ديالنوعية التي حققتها القطاعات االقتصا
، التي خالل العام المذكوروالصناعية والتجارية 

رتفع معدل افقد ، 2000جاءت األعلى منذ عام 
في المائة عام  0.9نمو االقتصاد الياباني من 

 يرجع ذلك .2017في المائة عام  1.7إلى  2016
 10 بما يفوقفي الصادرات حقق المُ لنمو ا إلى

 ونحبفي المائة، وارتفاع اإلنفاق االستهالكي 
 2017في هذا السياق، شهد عام  .في المائة 1.7
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من أهم  ، وهو"تانكان الصناعي"مؤشر  ارتفاع
إلى  المؤشرات التي تقيس أداء االقتصاد الياباني

أرباح رتفاع واعاماً،  12أعلى مستوى له منذ 
الناتج المحلي  ُمكمشالشركات، وهبوط مؤشر 

 .ةفي المائ 0.7إلى في المائة  3اإلجمالي من 
، سجل االقتصاد الياباني تحسناً إضافةً لما سبق

نمو  قياساً بعدد من المؤشرات األخرى ومن بينها
في المائة خالل العام  4.5بنحو اإلنتاج الصناعي 

 .2016في المائة عام  1.6مقابل انكماش بنسبة 
 إلىتصنيع السيارات  نمو نشاط قفز معدلكما 

 2017 في المائة عام 8.8 مستوى بلغ حوالي
في  0.5مقابل انكماش في انتاج السيارات بنسبة 

 .2016المائة عام 
تجدر اإلشارة إلى أن هذا النمو سيسهم في  

مكانة اليابان العالمية كمالذ اقتصادي تعزيز 
تقدماً نوعياً في مختلف  تآمن، وذلك بعد أن حقق

القطاعات االقتصادية الرئيسية، بحيث تأتي 
ً تماشيالمرحلة الجديدة  من  ةالثاني المرحلةع م ا

 . الحكومة للنهوض باالقتصاد اليابانيخطة 
فقد شهدت ، (2)للدول المتقدمة األخرى بالنسبة
 ً ليبلغ نحو  2017في معدل النمو عام  ارتفاعا

، 2016عام  في المائة 2.1في المائة مقابل  2.5
 جيد خاصة في ظلعد معدل نمو يُ  وهو ما

 دول كونل ،فطلناأسعار  االرتفاع النسبي في
مستوردة للنفط وتعتمد من الدول التعد المجموعة 

 كما أن تحسن معدل .لديها عليه التنمية الصناعية
 دول االتحاد األوروبيالنمو في الصين و

ً إوالمملكة المتحدة أثر  على أداء تلك  يجابا
السوق الرئيسي  هذه الدول المجموعة باعتبار

 بعض ىعلى مستو هذه المجموعة. لصادرات
معدل النمو خالل عام  بلغ ،دول المجموعة

، هونج كونج يففي المائة  3.8 حوالي 2017
في المائة  3.1و ،في المائة في سنغافورة 3.6و

 .كوريا في
الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة  أما

د عدفقد تحسن األداء االقتصادي في  ،(3)األخرى
                                                 

"آفاق االقتصاد  تقرير في متقدمة األخرىالدول الم تض (2)
قبرص، واستراليا،  " كل من2018العالمي: إبريل 

النرويج، ونيوزيلندا، وسرائيل، وإيرلندا، اوالدانمارك، و
 .سويسراوالسويد، و

تضم الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،  (3)
 ،جنوب الصحراء ات الدولية التالية: إفريقياالمجموع

يرة في كبالذات األهمية النسبية قتصادات الامن 
البرازيل ونيجيريا  بينها ، مندول المجموعة

األسعار في ظل تحسن ، 2017وروسيا في عام 
ً إاألولية، مما انعكس العالمية للنفط والسلع   يجابا

ن ظروف أ، كما النمو بتلك المجموعة لعلى معد
التمويل العالمية ال تزال مواتية، وهو ما يدعم 

ً على االستثمار في  ً قويا  هذه البلدان  ولأصطلبا
كما  .هايإل واستمرار تدفقات رؤوس األموال

ساهم تحسن نمو االقتصاد العالمي في ارتفاع 
وهو ما انعكس ، على منتجاتهاالخارجي الطلب 

في  4.8بلغ في تحقيق المجموعة لمعدل نمو 
في المائة عام  4.4مقابل  ،2017عام ائة الم

2016.  
لنامية ا ولحقق بمجموعة الدعزز النمو المُ 

محرك واقتصادات األسواق الناشئة من دورها ك
مازالت حيث العالمي،  يقتصادللنمو اال يرئيس

 فضع تزيد عنبمعدالت نمو تقود النمو العالمي 
يالحظ تباين إال أنه  ،الدول المتقدمةنمو  معدل

الدول  حيث تأتيأداء المجموعات الفرعية، 
تفاعاً ارت ر المجموعاكأكب  (4)النامية اآلسيوية

بين كافة  ،2017في معدالت نموها خالل عام 
المجموعات في العالم وليس بين المجموعات 
 الفرعية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة

ولة عن نصف ئها مسدنها تعد وحأكما ، فحسب
  .معدل نمو االقتصاد العالمي

تسارع معدل  ، فقدالصينياالقتصاد ب فيما يتعلق
 6.9أكبر اقتصاد في العالم ليبلغ  نيثافي النمو 

ً 2017في المائة عام  المعدل  ، متجاوزا
لحكومة الصينية والبالغ نحو المستهدف من قبل ا

معدل التحسن في هذا ويرجع  ،في المائة 6.5
االرتفاع في  ،همهاأ من سبابأ النمو لعدة

، حيث ثمار في األصول الثابتة في الصينستاال
في المائة  7.1بنحو  اتارهذه االستثمارتفعت 

بنسبة  اإلنتاج الصناعي ارتفعكما  ،2017في 
في المائة  6 بنسبةارتفاع  مقابل في المائة 6.6
القطاعات بعض ساهمت  .2016عام  في

                                                                  
دول والدول النامية اآلسيوية، ورابطة الدول المستقلة، و

وشمال  سطأوروبا، دول الشرق األوشرق وسط و
 أمريكا الالتينية والكاريبي.ودول  ،أفريقيا

وتان، بوالدول النامية اآلسيوية تضم كل من بنغالديش،  (4)
نيسيا، ندووأالهند، وفيجي، والصين، وكمبوديا، و
الفلبين، وباكستان، ونيبال، وماينمار، وماليزيا، و
 .فيتناموفانوات، وتونكا، وسيريالنكا، و
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نمو عدات واآلالت الصناعية إضافة إلى في الم
على الخارجي لمي وزيادة الطلب عاالاالقتصاد 

    .المنتجات األلمانية
 سجلت الصادرات األلمانية رقًمافي هذا السياق، 

 ً حيث  ،وذلك للعام الرابع على التوالي قياسيا
بلغت قيمة الصادرات األلمانية من المعدات 

 الفترةلبضائع األخرى خالل والسيارات وا
ورو ي ونلييتر 1.18نحو  2017 )نوفمبر -يناير(

عن نفس الفترة من في المائة  6.5 نسبتهابزيادة 
األداء الجيد لالقتصاد انعكس  .2016العام 

ً في زيادة إيرادات الحكومة  األلماني أيضا
االتحادية وحكومات الواليات حيث تشير 

االتحادية تحقيق ميزانيات الحكومة إلى  البيانات
من جهٍة  .مليار يورو 38,4يقدر بنحو  لفائض

 1.5 يطاليا ليبلغإمعدل النمو في رتفع ا ،رىأخ
في المائة عام  0.9 مقابل ،2017المائة عام 

 .2010على معدل نمو منذ عام هو أو ،2016
في  1.8معدل النمو في فرنسا ليبلغ  رتفعاكما 

في المائة عام  1.2مقابل ، 2017عام المائة 
بقت على أقد إال أن وكالة فيتش  ،2016

في  AA عند مستوى لفرنسا نيمااالئتلتصنيف ا
أن األوضاع المالية بذلك  مبررةً  2017 ويوني

مازالت تمثل أحد نقاط الضعف لالقتصاد 
، كما أن فرنسا مازالت من الدول التي الفرنسي

تتسم بارتفاع حجم الدين العام للناتج المحلي 
  جمالي.اإل

رفعت وكالة التصنيف االئتماني آخر،  في سياقٍ 
درجة الدين السيادي لليونان  "رزبود ستاندرد آن"

بسبب تحسن الوضع وذلك  Bإلى  -Bمن 
وقد بينت االقتصادي بعد أزمة استمرت سنوات، 

 ذلك بررتو، مجدداً  أن ترفعه هاأنها يمكن الوكالة
ً قد النمو  بكون  بالتزامن مع انتعاش شهد تحسنا

  .النسبياالستقرار السياسي وسوق العمل 
نمًوا  سجل اقتصادهافقد  ة،المملكة المتحدأما 
مقارنة بنحو  2017ئة عام افي الم 1.8 بنحو
وبذلك يستمر انخفاض  2016ة عام في المائ 1.9

على الثالث للعام البريطاني معدل نمو االقتصاد 
ً  يعدو ،التوالي  لتأثر النشاط ذلك انعكاسا

من بريطانيا تصويت بخروج للاالقتصادي 
الن عن االتجاه عاالمنذ بداية  االتحاد األوروبي

المتحدة إلى اجراء استفتاء بشأن خروج المملكة 
بدء اتخاذ و، 2015من االتحاد األوروبي في عام 

استمر قطاع  .2017جراءات الخروج عام إ
 في نمو االقتصاد البريطاني في قيادة الخدمات

الستهالكي نفاق اانخفاض اإل فيما أدى، 2017
عدد من  طؤبات ثمومن النمو،  وتيرة تباطؤإلى 

ارتفاع أثر حيث  .االستهالكيةالصناعات 
مقابل  األسعار بسبب انخفاض قيمة االسترليني

ر، ميزانيات األسعلى  بعض العمالت الرئيسية
عتمد بعد األزمة ين االقتصاد البريطاني إخاصة و

اإلنفاق االستهالكي المالية العالمية بقوة على 
في  .ديصاقتاال كأحد المحركات األساسية للنمو

 إلىالمؤشرات األخيرة هذا السياق، تشير 
نفاق االستهالكي مع تجاوز معدالت انخفاض اإل
حيث تشير  ر،نمو األجومعدالت التضخم ل

فاق المستهلكين نإ تباطؤ معدل نمو إلى البيانات
في الربع الرابع من عام  في المائة 0.3 ليسجل
بما ، على مدار العامفي المائة  1.8و، 2017

منذ  نمو لإلنفاق االستهالكيأبطأ وتيرة  ثليم
2012.  

 "موديز"خفضت وكالة في هذا الصدد، 
إلى  AA1لبريطانيا من  االئتمانيالتصنيف 

AA2الخروج من أن إلى  رجعت ذلك، وأ
ً واالتحاد األور ً  بي يخلق غموضا ، في اقتصاديا

ال تزال الحكومة تواجه تحديات بسبب وقت 
الحكومة  وعدم حصول .ةارتفاع مستوى المديوني

النتخابات المبكرة على أغلبية برلمانية في ا
توجهاتها المستقبلية بشأن  جعلياألخيرة، مما 

ن اتفاق أ، كما غير واضحةالسياسات االقتصادية 
تغرق مع االتحاد األوروبي سيسلتجارة الحرة ا

يطيل أمد الغموض سسنوات من التفاوض، مما 
من  .واألعمالة ارالحالي بالنسبة لقطاع التج

أيضا  "موديزخفضت وكالة " جانٍب أخر،
تصنيف بريطانيا طويل األجل بشأن الديون 

  .""مستقرإلى  وإصدار السندات، من "سلبي"
بدأ االقتصاد الياباني  فقد، باليابان فيما يتعلق
بعد النتائج مرحلة النمو القوي  2017خالل عام 

ة ديالنوعية التي حققتها القطاعات االقتصا
، التي خالل العام المذكوروالصناعية والتجارية 

رتفع معدل افقد ، 2000جاءت األعلى منذ عام 
في المائة عام  0.9نمو االقتصاد الياباني من 

 يرجع ذلك .2017في المائة عام  1.7إلى  2016
 10 بما يفوقفي الصادرات حقق المُ لنمو ا إلى

 ونحبفي المائة، وارتفاع اإلنفاق االستهالكي 
 2017في هذا السياق، شهد عام  .في المائة 1.7
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من أهم  ، وهو"تانكان الصناعي"مؤشر  ارتفاع
إلى  المؤشرات التي تقيس أداء االقتصاد الياباني

أرباح رتفاع واعاماً،  12أعلى مستوى له منذ 
الناتج المحلي  ُمكمشالشركات، وهبوط مؤشر 

 .ةفي المائ 0.7إلى في المائة  3اإلجمالي من 
، سجل االقتصاد الياباني تحسناً إضافةً لما سبق

نمو  قياساً بعدد من المؤشرات األخرى ومن بينها
في المائة خالل العام  4.5بنحو اإلنتاج الصناعي 

 .2016في المائة عام  1.6مقابل انكماش بنسبة 
 إلىتصنيع السيارات  نمو نشاط قفز معدلكما 

 2017 في المائة عام 8.8 مستوى بلغ حوالي
في  0.5مقابل انكماش في انتاج السيارات بنسبة 

 .2016المائة عام 
تجدر اإلشارة إلى أن هذا النمو سيسهم في  

مكانة اليابان العالمية كمالذ اقتصادي تعزيز 
تقدماً نوعياً في مختلف  تآمن، وذلك بعد أن حقق

القطاعات االقتصادية الرئيسية، بحيث تأتي 
ً تماشيالمرحلة الجديدة  من  ةالثاني المرحلةع م ا

 . الحكومة للنهوض باالقتصاد اليابانيخطة 
فقد شهدت ، (2)للدول المتقدمة األخرى بالنسبة
 ً ليبلغ نحو  2017في معدل النمو عام  ارتفاعا

، 2016عام  في المائة 2.1في المائة مقابل  2.5
 جيد خاصة في ظلعد معدل نمو يُ  وهو ما

 دول كونل ،فطلناأسعار  االرتفاع النسبي في
مستوردة للنفط وتعتمد من الدول التعد المجموعة 

 كما أن تحسن معدل .لديها عليه التنمية الصناعية
 دول االتحاد األوروبيالنمو في الصين و

ً إوالمملكة المتحدة أثر  على أداء تلك  يجابا
السوق الرئيسي  هذه الدول المجموعة باعتبار

 بعض ىعلى مستو هذه المجموعة. لصادرات
معدل النمو خالل عام  بلغ ،دول المجموعة

، هونج كونج يففي المائة  3.8 حوالي 2017
في المائة  3.1و ،في المائة في سنغافورة 3.6و

 .كوريا في
الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة  أما

د عدفقد تحسن األداء االقتصادي في  ،(3)األخرى
                                                 

"آفاق االقتصاد  تقرير في متقدمة األخرىالدول الم تض (2)
قبرص، واستراليا،  " كل من2018العالمي: إبريل 

النرويج، ونيوزيلندا، وسرائيل، وإيرلندا، اوالدانمارك، و
 .سويسراوالسويد، و

تضم الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،  (3)
 ،جنوب الصحراء ات الدولية التالية: إفريقياالمجموع

يرة في كبالذات األهمية النسبية قتصادات الامن 
البرازيل ونيجيريا  بينها ، مندول المجموعة

األسعار في ظل تحسن ، 2017وروسيا في عام 
ً إاألولية، مما انعكس العالمية للنفط والسلع   يجابا

ن ظروف أ، كما النمو بتلك المجموعة لعلى معد
التمويل العالمية ال تزال مواتية، وهو ما يدعم 

ً على االستثمار في  ً قويا  هذه البلدان  ولأصطلبا
كما  .هايإل واستمرار تدفقات رؤوس األموال

ساهم تحسن نمو االقتصاد العالمي في ارتفاع 
وهو ما انعكس ، على منتجاتهاالخارجي الطلب 

في  4.8بلغ في تحقيق المجموعة لمعدل نمو 
في المائة عام  4.4مقابل  ،2017عام ائة الم

2016.  
لنامية ا ولحقق بمجموعة الدعزز النمو المُ 

محرك واقتصادات األسواق الناشئة من دورها ك
مازالت حيث العالمي،  يقتصادللنمو اال يرئيس

 فضع تزيد عنبمعدالت نمو تقود النمو العالمي 
يالحظ تباين إال أنه  ،الدول المتقدمةنمو  معدل

الدول  حيث تأتيأداء المجموعات الفرعية، 
تفاعاً ارت ر المجموعاكأكب  (4)النامية اآلسيوية

بين كافة  ،2017في معدالت نموها خالل عام 
المجموعات في العالم وليس بين المجموعات 
 الفرعية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة

ولة عن نصف ئها مسدنها تعد وحأكما ، فحسب
  .معدل نمو االقتصاد العالمي

تسارع معدل  ، فقدالصينياالقتصاد ب فيما يتعلق
 6.9أكبر اقتصاد في العالم ليبلغ  نيثافي النمو 

ً 2017في المائة عام  المعدل  ، متجاوزا
لحكومة الصينية والبالغ نحو المستهدف من قبل ا

معدل التحسن في هذا ويرجع  ،في المائة 6.5
االرتفاع في  ،همهاأ من سبابأ النمو لعدة

، حيث ثمار في األصول الثابتة في الصينستاال
في المائة  7.1بنحو  اتارهذه االستثمارتفعت 

بنسبة  اإلنتاج الصناعي ارتفعكما  ،2017في 
في المائة  6 بنسبةارتفاع  مقابل في المائة 6.6
القطاعات بعض ساهمت  .2016عام  في

                                                                  
دول والدول النامية اآلسيوية، ورابطة الدول المستقلة، و

وشمال  سطأوروبا، دول الشرق األوشرق وسط و
 أمريكا الالتينية والكاريبي.ودول  ،أفريقيا

وتان، بوالدول النامية اآلسيوية تضم كل من بنغالديش،  (4)
نيسيا، ندووأالهند، وفيجي، والصين، وكمبوديا، و
الفلبين، وباكستان، ونيبال، وماينمار، وماليزيا، و
 .فيتناموفانوات، وتونكا، وسيريالنكا، و
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اإلجمالي  ارتفاع النمو في الواعدةالصناعية 
ه تاألداء القوي الذي شهدظل  يللصناعة، ف

اعة نصوصناعة الروبوتات (اإلنسان اآللي)، 
والدوائر  ،والطاقة الشمسية ،السيارات الكهربائية

إلى  الحكومة الصينيةعمدت  كما .المتكاملة
عزز ما م النفاذ إلى التمويلجراءات إتسهيل 

أما العامل اآلخر الذي  .الداخلي الطلب مستويات
 في تحسنفقد تمثل  ،تاح للصين تحقيق هذا النموأ

الزاوية  جرح التجارة الخارجية والتي تشكل نمو
، 2017في اقتصادها، حيث انتعشت بقوة في 

في الواليات  في األداء االقتصادي بفضل التحسن
وروبا، لتسجل الصادرات الصينية المتحدة وأ

 ً   .2017في المائة عام  8  بنسبةارتفاعا
فقد  ،الهندبالنسبة للتطورات االقتصادية في أما 
 ادالقتصانمو محدود في  ؤتباط 2017عام  شهد

في  6.7ليبلغ  نموهلهندي حيث انخفض معدل ا
في المائة عام  7.1مقابل ، 2017المائة عام 

. من بين األسباب التي ساهمت في تراجع 2016
انخفاض معدل نمو نمو االقتصاد الهندي معدل 

دون  نمو الصادرات ، فقد كانالصادرات
النمو الصناعي وصل ألدنى ن كما أ ،المستوى

التوسع في ساهم . اتنوس مستوى له في خمس
هذه لثار السلبية الحد من األفي اإلنفاق الحكومي 

االقتصادي و تباطؤ النم أدت إلىالتي لعوامل ا
  الهند.في 
رغم من تحسن معدل النمو على الو ،البرازيلفي 

 1إال أنه مازال محدوداً، حيث بلغ  2017عام 
توسع الحكومة  2017وشهد عام في المائة، 

حيث  الماليسياسات التقشف تبني في   البرازيلية
االجتماعي خالل  تم وضع سقف لإلنفاق

العشرين عاما المقبلة، وهي السياسات التي تم 
وصفها  بأنها أكثر حزمة تقشفية على المستوى 

مع ضخامة التحديات التي  .االجتماعي في العالم
يواجهها االقتصاد البرازيلي، لجأت الحكومة في 

عالن عن رفع سقف إلا إلى 2017اغسطس 
العجز للعامين الحالي والمقبل في ظل تراجع 
العائدات الضريبية وتباطؤ النمو االقتصادي، 

مليار دوالر  50حيث وصل سقف العجز إلى 
مليار دوالر  43.7بعدما كان يعادل  2017لعام 

  2015مليار دوالر على التوالي عامي  40.6و
   .2016و

المطبقة في  ديصااالقتاإلصالح حققت برامج 
نمت صادرات  حيثبعض النجاحات،  لبرازيلا

مقارنة بعام في المائة  55.7السيارات بنسبة 
، ونمت كذلك مبيعات السيارات الجديدة 2016

في المائة خالل  9.28في السوق المحلية بنسبة 
الحبوب محاصيل  نتاجإ كما ارتفع، فترة المقارنة
بلغ و نمل قياسي بمعد مستوىإلى  في البرازيل

بلغ مؤشر  كما، 2016بعام مقارنة  في المائة 30
 نقطة في أكتوبر 90.3ثقة األعمال ذروته محققاً 

 . 2014منذ يوليو  له ، وهو أعلى مستوى2017
قانون المسؤولية التجارية للدولة  أضفىكما 

أثر  وهو ما الطابع المهني على مؤسسات الدولة
 .برازيلالي بشكل إيجابي على معدالت التشغيل ف

، فقد )5( دول الشرق األوسط وشمال أفريقياأما 
عام في المائة  2.6نحو حققت معدل نمو بلغ 

وتعد  .2016في المائة عام  4.9مقابل  2017
دول  بين 2017جيبوتي هي األعلى نمواً خالل 

ويأتي بعد  ،في المائة 6.7بنسبة المجموعة 
البحرين، و ،المغربمصر، وجيبوتي كل من 

 النمو فيمعدالت  انخفضتبينما  .انودلسوا
في المائة،  3مستوى  بعض دول المجموعة دون

وسجلت بعض دول المجموعة مثل السعودية، 
ً في معدالت  والكويت، واليمن، وُعمان انكماشا

   النمو خالل العام.
 فقد حققت ،جنوب الصحراء إفريقيالدول  بالنسبة
 ً في  2017عام  2.8لغ بفي معدل النمو لي تحسنا
 .2016في المائة عام  1.4مقابل نحو  ،المائة

في  لتسهم افرتن العوامل تضهناك مجموعة م
 رتفاعاالهمها ، أدول المجموعة نموتحسن معدل 

، مما وليةسعار المواد األسعار النفط وأالنسبي أل
 القارة فيأكبر ثالثة اقتصادات  إلى انتعاش ديأ

ا قينيجيريا وجنوب أفري بما يشمل كل من
األوضاع  تحسنساهم  من جانٍب أخر، وأنجوال.

 السلع األوليةأسعار رتفاع ا ذلك فيالعالمية بما 
الحسابات الجارية موازين  فيتقليص العجز  في

ألغلب الدول وارتفاع تدفقات رأس المال الوافدة 
العجوزات ما ساعد على تمويل م، 2017عام 

االحتياطيات وتعزيز  في الموازنات العامة
ً ارتفاع 2017شهد عام  .نبيةجاأل  في إصدار ا

                                                 
مجموعة أفريقيا  الـوشماألوسط رق ـالش منطقةل تشم  )5(

 ،وباكستان ،إيرانكل من  إضافةً إلى الدول العربية
  .وأفغانستان

 ول: التطورات االقتصادية الدوليةالفصل األ
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، حيث لبعض دول المجموعةالسندات السيادية 
سندات  أصدرت نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار

 في بما ساهمأسواق رأس المال العالمية،  في
ثقة المستثمرين تحّسن ومعدل النمو، ارتفاع 
  . الدولهذه  في الدوليين

جيدة نمو  تدالأفريقيا معدول غرب  حققت كما
فيما خلفية االستثمارات العامة القوية، أما  على

أكبر معدل  فقد سجلتبلدان شرق أفريقيا، يتعلق ب
 ، مدعومةً نمو بين اقتصادات المجموعة

كما البنية التحتية،  فياالستثمار  فيباالستمرار 
كينيا مع تراجع  فياالقتصادي نتعش النمو ا

ا بسبب انيتنز فيتراجع التضخم، لكنه معدالت 
  بطء وتيرة نمو االستثمار.

مكنت تفقد  ،)6(لرابطة الدول المستقلة بالنسبةأما 
في المائة عام  2.1بلغ من تحقيق معدل نمو 

في المائة عام  0.4 بنحو مقابل نمو 2017
معدل النمو  التحسن النسبي فيظل في  ،2016

بما جموعة، المات ، أكبر اقتصادفي روسيا
 حيث  ،النفطأسعار  يي فنسبلتحسن اليعكس ا

عام  في المائة 1.5ناتجها الحقيقي بنحو  نما
بنحو  2016عام  مسجلانكماش مقابل  2017

بعض دول  كذلك تمكنت .في المائة 0.2
عام إيجابية جموعة من تحقيق معدالت نمو الم

، مثل 2016انكماش الناتج عام مقابل  2017
عة في حين حققت بعض دول المجمو، بيالروسيا

مقارنة مع عام  2017عام  الت نمو مرتفعةمعد
، تركمانستان، طاجكستان، رمينياأ، مثل 2016

في المائة  7.5، 6.5، 7.1 احيث بلغ معدل نموه
  على التوالي.

فق��د    ،)7( �وروب��اب��دول و���� و���ر�  فيم��ا يتعل��ق
في المائ��ة ف��ي ع��ام  5.8نحو  حققت معدل نمو بلغ

 .2016ام ة ع��ف��ي المائ�� 3.2مقارن��ة بنح��و  2017
منطق��ي ف��ي ظ��ل مع��دل النم��و  وه��ذا التحس��ن ف��ي
رتف��اع ا وك��ذلك ،منطقة اليورو التحسن النسبي في

كب���ر أع���د الترك���ي ال���ذي يُ  االقتص���اد نم���ومع���دل 
ف��ي المائ��ة  7بل��غ نم��و مع��دل حقق فقد  ،اقتصاداتها

                                                 
 روسيــا، :نـل مــقلة كــتسـدول المــطة الــرابم ـضــت  )6(

 تركمانستان،ووأذربيجان،  تانوأوزبكس ان،ـستزاخاـكو
 ،ـايـنـأرميووجورجيا،  ا،ـروسيبيالو أوكرانيا،و
   .، ومولــدوفيــاستانوقيرغيـز ان،ـــتـكسـاجــطو

بلغاريا، وألبانيا،  :تضم دول وسط وشرق أوروبا كل من  )7(
لتوانيا، والتفيا، وجر، الموأستونيا، والتشيك، وكرواتيا، و
سلوفاكيا، وا، ـانيـرومودا، ــولنــبوا، ــالطـموا، ـدونيــمقو
  .سلوفينينا، وتركياو

ع����ام  ف����ي المائ����ة 3.2نح����و  مقاب����ل 2017ع����ام 
 ف���يك���ذلك بل���غ مع���دل النم���و االقتص���ادي ، 2016

ف��ي  4.8مقابل  2017عام في المائة  3.2 نياومار
  . 2016المائة عام 

ب�������دول ��ريك�������ا ال��ي�ي�������ة أم�������ا فيم�������ا يتعل�������ق 
تحولت من تسجيل انكم��اش ف��ي فقد ، )8(والكاريبي

إل���ى تحقي���ق نم���و  2016ع���ام  0.6 الن���اتج بنس���بة
، وه��ذا انعك��اس 2017في الم��ـائة ع��ام  1.3 بنسبة

 تل���كن باقتص���ادي أكب���رلتحس���ن مع���دل النم���و ف���ي 
اش االقتص������اد المجموع������ة، فق������د تح������ول انكم������

 1نم��و بنح��و إل��ى ف��ي المائ��ة  3.5 بنسبة البرازيلي
فيم��ا تراج��ع مع��دل نم��و  ،2017ع��ام  ف��ي المائ��ة

ف����ي المائ����ة ع����ام  2.9االقتص����اد المكس����يكي م����ن 
   .2017في المائة عام  2.0إلى  2016

  التضخم 
ً في الدول المتقدمة  سجل معدل التضخم ارتفاعا
 0.8مقابل  2017في المائة عام  1.7و نح ليبلغ

، وهذا االرتفاع ناجم عن 2016في المائة عام 
تحسن النمو في االقتصادات المتقدمة نظراً 

كما أن نمو النشاط الصناعي في  .الرتفاع الطلب
البلدان المصدرة الكبرى ساهم في ارتفاع 
معدالت التضخم من خالل التحسن النسبي في 

ع التجارية وأسعار السلع لسلة لياألسعار العالم
 سعار الواردات بدوركما ساهم ارتفاع أ .األولية

ً في ارتفاع معدل التضخم، وهو ما  أساسي أيضا
يعكس في جانب منه ارتفاع أسعار النفط وغيره 

   .من السلع األولية
بالدول المتقدمة  ارتفاع معدالت التضخم بدد

ام المخاوف من استمرار انخفاض المستوى الع
انكماشية،  وما ينتج عنه من دورات ،سعارلأل

تتسم بالدعم المتبادل بين ضعف الطلب وانكماش 
بعرقلة النشاط االقتصادي والحد  تنتهيو ،الناتج

شهد معدل  فرص العمل. القدرة على خلق من
ً نتباي التضخم بالعالم عنه  لمتقدمةبين الدول ا ا

دل مع ففي الوقت الذي ارتفع فيه ،بالدول النامية
التضخم التضخم في الدول المتقدمة، سجل معدل 

الدول النامية واقتصادات السوق  بمجموعة
ً الناشئة األخرى  ، 2017عام  محدوداً  انخفاضا

في المائة  4انخفض معدل التضخم ليبلغ  حيث
                                                 

جميع  سابقاً وتضمدول نصف الكرة الغربي  هي مجموعة  )8(
الدول في القارتين األمريكيتين الشمالية (باستثناء 

وكندا) والجنوبية ودول األمريكية الواليات المتحدة 
  اريبي.الك

6
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اإلجمالي  ارتفاع النمو في الواعدةالصناعية 
ه تاألداء القوي الذي شهدظل  يللصناعة، ف

اعة نصوصناعة الروبوتات (اإلنسان اآللي)، 
والدوائر  ،والطاقة الشمسية ،السيارات الكهربائية

إلى  الحكومة الصينيةعمدت  كما .المتكاملة
عزز ما م النفاذ إلى التمويلجراءات إتسهيل 

أما العامل اآلخر الذي  .الداخلي الطلب مستويات
 في تحسنفقد تمثل  ،تاح للصين تحقيق هذا النموأ

الزاوية  جرح التجارة الخارجية والتي تشكل نمو
، 2017في اقتصادها، حيث انتعشت بقوة في 

في الواليات  في األداء االقتصادي بفضل التحسن
وروبا، لتسجل الصادرات الصينية المتحدة وأ

 ً   .2017في المائة عام  8  بنسبةارتفاعا
فقد  ،الهندبالنسبة للتطورات االقتصادية في أما 
 ادالقتصانمو محدود في  ؤتباط 2017عام  شهد

في  6.7ليبلغ  نموهلهندي حيث انخفض معدل ا
في المائة عام  7.1مقابل ، 2017المائة عام 

. من بين األسباب التي ساهمت في تراجع 2016
انخفاض معدل نمو نمو االقتصاد الهندي معدل 

دون  نمو الصادرات ، فقد كانالصادرات
النمو الصناعي وصل ألدنى ن كما أ ،المستوى

التوسع في ساهم . اتنوس مستوى له في خمس
هذه لثار السلبية الحد من األفي اإلنفاق الحكومي 

االقتصادي و تباطؤ النم أدت إلىالتي لعوامل ا
  الهند.في 
رغم من تحسن معدل النمو على الو ،البرازيلفي 

 1إال أنه مازال محدوداً، حيث بلغ  2017عام 
توسع الحكومة  2017وشهد عام في المائة، 

حيث  الماليسياسات التقشف تبني في   البرازيلية
االجتماعي خالل  تم وضع سقف لإلنفاق

العشرين عاما المقبلة، وهي السياسات التي تم 
وصفها  بأنها أكثر حزمة تقشفية على المستوى 

مع ضخامة التحديات التي  .االجتماعي في العالم
يواجهها االقتصاد البرازيلي، لجأت الحكومة في 

عالن عن رفع سقف إلا إلى 2017اغسطس 
العجز للعامين الحالي والمقبل في ظل تراجع 
العائدات الضريبية وتباطؤ النمو االقتصادي، 

مليار دوالر  50حيث وصل سقف العجز إلى 
مليار دوالر  43.7بعدما كان يعادل  2017لعام 

  2015مليار دوالر على التوالي عامي  40.6و
   .2016و

المطبقة في  ديصااالقتاإلصالح حققت برامج 
نمت صادرات  حيثبعض النجاحات،  لبرازيلا

مقارنة بعام في المائة  55.7السيارات بنسبة 
، ونمت كذلك مبيعات السيارات الجديدة 2016

في المائة خالل  9.28في السوق المحلية بنسبة 
الحبوب محاصيل  نتاجإ كما ارتفع، فترة المقارنة
بلغ و نمل قياسي بمعد مستوىإلى  في البرازيل

بلغ مؤشر  كما، 2016بعام مقارنة  في المائة 30
 نقطة في أكتوبر 90.3ثقة األعمال ذروته محققاً 

 . 2014منذ يوليو  له ، وهو أعلى مستوى2017
قانون المسؤولية التجارية للدولة  أضفىكما 

أثر  وهو ما الطابع المهني على مؤسسات الدولة
 .برازيلالي بشكل إيجابي على معدالت التشغيل ف

، فقد )5( دول الشرق األوسط وشمال أفريقياأما 
عام في المائة  2.6نحو حققت معدل نمو بلغ 

وتعد  .2016في المائة عام  4.9مقابل  2017
دول  بين 2017جيبوتي هي األعلى نمواً خالل 

ويأتي بعد  ،في المائة 6.7بنسبة المجموعة 
البحرين، و ،المغربمصر، وجيبوتي كل من 

 النمو فيمعدالت  انخفضتبينما  .انودلسوا
في المائة،  3مستوى  بعض دول المجموعة دون

وسجلت بعض دول المجموعة مثل السعودية، 
ً في معدالت  والكويت، واليمن، وُعمان انكماشا

   النمو خالل العام.
 فقد حققت ،جنوب الصحراء إفريقيالدول  بالنسبة
 ً في  2017عام  2.8لغ بفي معدل النمو لي تحسنا
 .2016في المائة عام  1.4مقابل نحو  ،المائة

في  لتسهم افرتن العوامل تضهناك مجموعة م
 رتفاعاالهمها ، أدول المجموعة نموتحسن معدل 

، مما وليةسعار المواد األسعار النفط وأالنسبي أل
 القارة فيأكبر ثالثة اقتصادات  إلى انتعاش ديأ

ا قينيجيريا وجنوب أفري بما يشمل كل من
األوضاع  تحسنساهم  من جانٍب أخر، وأنجوال.

 السلع األوليةأسعار رتفاع ا ذلك فيالعالمية بما 
الحسابات الجارية موازين  فيتقليص العجز  في

ألغلب الدول وارتفاع تدفقات رأس المال الوافدة 
العجوزات ما ساعد على تمويل م، 2017عام 

االحتياطيات وتعزيز  في الموازنات العامة
ً ارتفاع 2017شهد عام  .نبيةجاأل  في إصدار ا

                                                 
مجموعة أفريقيا  الـوشماألوسط رق ـالش منطقةل تشم  )5(

 ،وباكستان ،إيرانكل من  إضافةً إلى الدول العربية
  .وأفغانستان

 ول: التطورات االقتصادية الدوليةالفصل األ
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، حيث لبعض دول المجموعةالسندات السيادية 
سندات  أصدرت نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار

 في بما ساهمأسواق رأس المال العالمية،  في
ثقة المستثمرين تحّسن ومعدل النمو، ارتفاع 
  . الدولهذه  في الدوليين

جيدة نمو  تدالأفريقيا معدول غرب  حققت كما
فيما خلفية االستثمارات العامة القوية، أما  على

أكبر معدل  فقد سجلتبلدان شرق أفريقيا، يتعلق ب
 ، مدعومةً نمو بين اقتصادات المجموعة

كما البنية التحتية،  فياالستثمار  فيباالستمرار 
كينيا مع تراجع  فياالقتصادي نتعش النمو ا

ا بسبب انيتنز فيتراجع التضخم، لكنه معدالت 
  بطء وتيرة نمو االستثمار.

مكنت تفقد  ،)6(لرابطة الدول المستقلة بالنسبةأما 
في المائة عام  2.1بلغ من تحقيق معدل نمو 

في المائة عام  0.4 بنحو مقابل نمو 2017
معدل النمو  التحسن النسبي فيظل في  ،2016

بما جموعة، المات ، أكبر اقتصادفي روسيا
 حيث  ،النفطأسعار  يي فنسبلتحسن اليعكس ا

عام  في المائة 1.5ناتجها الحقيقي بنحو  نما
بنحو  2016عام  مسجلانكماش مقابل  2017

بعض دول  كذلك تمكنت .في المائة 0.2
عام إيجابية جموعة من تحقيق معدالت نمو الم

، مثل 2016انكماش الناتج عام مقابل  2017
عة في حين حققت بعض دول المجمو، بيالروسيا

مقارنة مع عام  2017عام  الت نمو مرتفعةمعد
، تركمانستان، طاجكستان، رمينياأ، مثل 2016

في المائة  7.5، 6.5، 7.1 احيث بلغ معدل نموه
  على التوالي.

فق��د    ،)7( �وروب��اب��دول و���� و���ر�  فيم��ا يتعل��ق
في المائ��ة ف��ي ع��ام  5.8نحو  حققت معدل نمو بلغ

 .2016ام ة ع��ف��ي المائ�� 3.2مقارن��ة بنح��و  2017
منطق��ي ف��ي ظ��ل مع��دل النم��و  وه��ذا التحس��ن ف��ي
رتف��اع ا وك��ذلك ،منطقة اليورو التحسن النسبي في

كب���ر أع���د الترك���ي ال���ذي يُ  االقتص���اد نم���ومع���دل 
ف��ي المائ��ة  7بل��غ نم��و مع��دل حقق فقد  ،اقتصاداتها

                                                 
 روسيــا، :نـل مــقلة كــتسـدول المــطة الــرابم ـضــت  )6(

 تركمانستان،ووأذربيجان،  تانوأوزبكس ان،ـستزاخاـكو
 ،ـايـنـأرميووجورجيا،  ا،ـروسيبيالو أوكرانيا،و
   .، ومولــدوفيــاستانوقيرغيـز ان،ـــتـكسـاجــطو

بلغاريا، وألبانيا،  :تضم دول وسط وشرق أوروبا كل من  )7(
لتوانيا، والتفيا، وجر، الموأستونيا، والتشيك، وكرواتيا، و
سلوفاكيا، وا، ـانيـرومودا، ــولنــبوا، ــالطـموا، ـدونيــمقو
  .سلوفينينا، وتركياو

ع����ام  ف����ي المائ����ة 3.2نح����و  مقاب����ل 2017ع����ام 
 ف���يك���ذلك بل���غ مع���دل النم���و االقتص���ادي ، 2016

ف��ي  4.8مقابل  2017عام في المائة  3.2 نياومار
  . 2016المائة عام 

ب�������دول ��ريك�������ا ال��ي�ي�������ة أم�������ا فيم�������ا يتعل�������ق 
تحولت من تسجيل انكم��اش ف��ي فقد ، )8(والكاريبي

إل���ى تحقي���ق نم���و  2016ع���ام  0.6 الن���اتج بنس���بة
، وه��ذا انعك��اس 2017في الم��ـائة ع��ام  1.3 بنسبة

 تل���كن باقتص���ادي أكب���رلتحس���ن مع���دل النم���و ف���ي 
اش االقتص������اد المجموع������ة، فق������د تح������ول انكم������

 1نم��و بنح��و إل��ى ف��ي المائ��ة  3.5 بنسبة البرازيلي
فيم��ا تراج��ع مع��دل نم��و  ،2017ع��ام  ف��ي المائ��ة

ف����ي المائ����ة ع����ام  2.9االقتص����اد المكس����يكي م����ن 
   .2017في المائة عام  2.0إلى  2016

  التضخم 
ً في الدول المتقدمة  سجل معدل التضخم ارتفاعا
 0.8مقابل  2017في المائة عام  1.7و نح ليبلغ

، وهذا االرتفاع ناجم عن 2016في المائة عام 
تحسن النمو في االقتصادات المتقدمة نظراً 

كما أن نمو النشاط الصناعي في  .الرتفاع الطلب
البلدان المصدرة الكبرى ساهم في ارتفاع 
معدالت التضخم من خالل التحسن النسبي في 

ع التجارية وأسعار السلع لسلة لياألسعار العالم
 سعار الواردات بدوركما ساهم ارتفاع أ .األولية

ً في ارتفاع معدل التضخم، وهو ما  أساسي أيضا
يعكس في جانب منه ارتفاع أسعار النفط وغيره 

   .من السلع األولية
بالدول المتقدمة  ارتفاع معدالت التضخم بدد

ام المخاوف من استمرار انخفاض المستوى الع
انكماشية،  وما ينتج عنه من دورات ،سعارلأل

تتسم بالدعم المتبادل بين ضعف الطلب وانكماش 
بعرقلة النشاط االقتصادي والحد  تنتهيو ،الناتج

شهد معدل  فرص العمل. القدرة على خلق من
ً نتباي التضخم بالعالم عنه  لمتقدمةبين الدول ا ا

دل مع ففي الوقت الذي ارتفع فيه ،بالدول النامية
التضخم التضخم في الدول المتقدمة، سجل معدل 

الدول النامية واقتصادات السوق  بمجموعة
ً الناشئة األخرى  ، 2017عام  محدوداً  انخفاضا

في المائة  4انخفض معدل التضخم ليبلغ  حيث
                                                 

جميع  سابقاً وتضمدول نصف الكرة الغربي  هي مجموعة  )8(
الدول في القارتين األمريكيتين الشمالية (باستثناء 

وكندا) والجنوبية ودول األمريكية الواليات المتحدة 
  اريبي.الك
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ليبلغ نحو  2017عام الدول المتقدمة في البطالة 
 ،2016ة عام مائال في 6.2مقابل  المائةفي  5.6

معدالت البطالة الُمسجلة في وهو معدل يقل عن 
هو ما و، المالية العالمية ما قبل األزمة فترة

القوي ألسواق العمل في البلدان  ألداءإلى ايرجع 
في معدل بالرغم من هذا االنخفاض  .المتقدمة

انخفض معدل النمو في البطالة بالدول المتقدمة، 
الدول المتقدمة  يف 2017خلق الوظائف عام 

في المائة  1.5في المائة مقابل  1.3ليبلغ نحو 
، وقد أخذ معدل النمو في خلق 2016عام 

الوظائف نفس االتجاه في مختلف الدول 
المتقدمة، باستثناء كل من فرنسا وكندا اللتين 

في معدل النمو في خلق الوظائف  زيادةً شهدتا 
   ).1/3(الملحق  ،2016مقارنة بعام  2017عام 

مع تحسن االداء االقتصادي في منطقة اليورو 
وظائف من خلق اقتصادات المنطقة تمكنت  فقد

عدد مما انعكس في انخفاض ، 2017عام جديده 
مليون  15.6 من اليورو العاطلين في منطقة

مليون  14.2إلى  2016شخص في ديسمبر 
ومن ثم انخفض ، 2017 نوفمبرفي  شخص

عام في  في المائة 9.1إلى  فيهامعدل البطالة 
تسع أدنى مستوى له منذ إلى  ليصل 2017
  .2016في المائة عام  10نحو  ، مقابلسنوات

 سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو
في المائة، في حين  3.8بلغ بمعدل  2017عام 

في  20.3إلى  سجلت اليونان أعلى معدل وصل
 ونانالي وصل عدد العاطلين فيوبذلك  ،المائة

رغم  ،ألف مواطن 989إلى  2017 عامخالل 
ذين تقل لكانت نسبة البطالة لدى ال ذلك فقد

عاما أعلى بكثير في مجمل  25أعمارهم عن 
في حين ، في المائة 18.2منطقة اليورو وبلغت 

سجلت هذه النسبة أدنى مستوى لها في المانيا 
 45 تلك النسبةفي المائة بينما بلغت  6.6 بنسبة

    . في اليونان ائةالم في

ا في فقد شهدت تحسنُ  باقي الدول المتقدمة، أما
مما ساعدها في  2017عام  الوظائف نمومعدل 

خلق فرص عمل إضافية ومن ثم انخفاض معدل 
 ذلك ليشمل كذلك متد، وا2017عام  البطالة

 من انخفاض رغم معاناتهاالتي  المملكة المتحدة

البطالة  لعدم بها انخفض ،معدل نمو الوظائف
عام في المائة  4.4نحو إلى بشكل نسبي ليصل 

 نإال أ، 2016في المائة عام  4.9مقابل  2017
الشباب  يعد مرتفعا بينعدد العاطلين عن العمل 
بلغ عدد  حيث عاماً، 24الذين تقّل أعمارهم عن 

 عامفي ضمن هذه الفئة العاطلين عن العمل 
   .مليون شخص 1.47 نحو 2017

  ةفائدأسعار ال
قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي  2017عام شهد 

 كان راتالفائدة ثالث مأسعار  رفعاألمريكي ب
 بعضهو ما دفع و ،رديسمبشهر ا في خرهآ

 النهج لتجنبالبنوك المركزية بالعالم التخاذ نفس 
البيانات  تشير رؤوس األموال إلى خارجها.تدفق 
في  األجلسعر الفائدة قصير رتفاع اإلى 

في المائة عام  1.056من  حدةالمتيات لوالا
وهو ، 2017في المائة عام  1.476إلى  2016

ً كبيراً  للدول النامية واقتصادات ما يمثل تحديا
تكلفة رتفاع ا إلى ، كما أنه يؤديالسوق الناشئة

بعض أسعار  وتوليد ضغوطات علىاالقتراض 
األموال نحو الواليات  لتحرك نظراً  ،العمالت
 ،الفائدة هناكأسعار رتفاع ا منفيد لتستالمتحدة 

 المقومةوهذا بدوره سيجعل سداد القروض 
  .الدوالر أكثر كلفةب

 مريكيةأسعار الفائدة األ ارتفاع لم يصاحب
ً مماثالً األجل  ةقصير في بقية الدول ارتفاعا

تبني سياسات إلى  ، لكونها في حاجةالمتقدمة
ن ها مفي ظل ما تعانيه اقتصادات نقدية توسعية

انخفض سعر الفائدة  داطؤ في النمو، لذا فقتب
المملكة و، منطقة اليوروقصير األجل في كل من 

في  0.500و، في المائة 0.260-  المتحدة، من
 330- نحوعلى التوالي إلى  2016عام  المائة

عام  في المائة على التوالي 0.360و، في المائة
في ظل ما تعانيه اقتصادات تلك الدول  2017

في المقابل، بقيت أسعار الفائدة  .النمو باطؤمن ت
على نفس  2017عام  كندا قصيرة األجل في

في  0.500البالغ  2016عام الُمسجل مستواها 
أسعار الفائدة قصيرة  ما اليابان فقد شهدتأ المائة.
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ذلك على  .2016عام  في المائة 4.3مقابل 
 النسبي في ظل التحسنكان متوقعا في  خالف ما

والسلع المواد األولية أسعار  وارتفاع النفطأسعار 
، وهو ما يُعزى إلى 2017خالل عام الغذائية 

األثر االنكماشي لتدابير ضبط أوضاع المالية 
  العامة في عدد من بلدان المجموعة.

ا نخفاضُ أن الدول النامية كمجموعة شهدت ا رغم
دول وسط  ، إال أن2017في معدل التضخم عام 

شرق األوسط وشمال ودول ال وشرق أوروبا
ً  اشهدت ،فريقياإ . في معدل التضخم ارتفاعا
جاء االرتفاع في  األولى، فقدللمجموعة بالنسبة ف

التحسن  بسبب 2017معدالت التضخم عام 
رتفاع ا اليورو ومن ثم منطقةداء في أ النسبي

ارتفاع  مما انعكس على، معدل التضخم بها
داتها معظم وار واردات تلك المنطقة لكوناسعار 

دول الشرق بالنسبة لأما  .مصدرها منطقة اليورو
 لمعد رتفاعا فيُعزى ،وسط وشمال افريقيااأل

االرتفاع  هماوين أساسين عامل إلىالتضخم بها 
النفط، في ظل قيام عدد من أسعار  النسبي في

حكومات دول المنطقة بخفض مستويات دعم 
الطاقة وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار تلك 

نتجات في األسواق المحلية بما يعكس الم
التغيرات التي شهدتها األسعار العالمية للنفط ذلك 

لى ارتفاع معدالت التضخم في بعض إباإلضافة 
عقاب تبني نظماً أكثر مرونة أدول المجموعة في 

ألسعار الصرف انخفضت على أثرها قيمة 
صالح في ظل برامج اإل بعض العمالت الوطنية 

معدل  و ما أدى إلى ارتفاعوه ،االقتصادي
في كل من السودان  على سبيل المثال التضخم

في المائة على  29.5و، 32.5 بنسبة رومص
 .(1/2والملحق ) (2الشكل )، التوالي

 
 
 

 (.1/2المصدر: الملحق )

الفرعية، فيالحظ  المجموعات على صعيد أما
األسعار المحلية. ففي ارتفاع  درجةفي تفاوت 
تجاوز معدل التضخم  المتقدمة، ة الدولمجموع
لمجموعة في ثالث دول هي المملكة ا متوسط

الدول مجموعة و المتحدةالواليات و المتحدة،
 2.1 ،في المائة 2.7 المتقدمة األخرى ليبلغ نحو

عام على التوالي في المائة  1.8و ،في المائة
 ،ةـفي المائ 1.3و، ةـفي المائ 0.7مقابل  ،2017

منطقة اليابان وأما . 2016 في المائة عام 1و
سعار ألل المستوى العام ارتفعفقد  وكندا اليورو

 1.6و في المائة 1.5في المائة و 0.5 بنسبة بها
في المائة  (0.1-)مقابل  2017عام في المائة 

 .2016عام في المائة  1.4وفي المائة  0.2و

الدول النامية واقتصادات ب لمعدل التضخمبالنسبة 
عام  انخفض ، فقدئة األخرىاألسواق الناش

العام  المائة خاللفي  4بلغ لمستوى  2017
 برغم، 2016عام  في المائة 4.3مقابل المذكور، 

نه يظل عند مستويات أال إاالنخفاض،  ذلك
ة في سجلمرتفعة مقارنة بمعدالت التضخم المُ 

 .المتقدمة األخرىالدول وصادات المتقدمة االقت

قد تصدرت مجموعة بالنسبة لمعدالت التضخم، ف
قائمة  الشرق األوسط وشمال أفريقيادول 

المناطق مرتفعة التضخم وفق بيانات صندوق 
التضخم في  قُدر، حيث 2017النقد الدولي لعام 

، 2017عام  في المائة 6.3تلك المنطقة بنسبة 
في أميركا الالتينية  4.1ذلك مقابل تضخم بنسبة 

النامية  الدول في في المائة 2.4والكاريبي، و
أفريقيا  فيما سجلت مجموعة دول، اآلسيوية

 أعلى معدل للتضخم بلغتجنوب الصحراء 
رتفاع اساهم في  .2017عام في المائة  11 تهنسب

تحرير أسعار  المجموعة إجراءاتالتضخم بدول 
، وتقليص دعم الوقود صرف بعض العمالت

رتفاع معدالت ا، مما تسبب في 2017خالل 
 .عض دول المجموعةبالتضخم بقوة في 

 البطالة

 ً عدد تراجع ، ت منظمة العمل الدوليةلبيانا وفقا
مليون  192 إلى العالمالعاطلين عن العمل في 

مليون  197.7مقابل نحو  2017عاطل عام 
معدل  علىمما انعكس ، 2016عاطل عام 

(: معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول 2الشكل )
 األخرى سوق الناشئةالنامية واقتصادات ال

 (2013–2017) 
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ليبلغ نحو  2017عام الدول المتقدمة في البطالة 
 ،2016ة عام مائال في 6.2مقابل  المائةفي  5.6

معدالت البطالة الُمسجلة في وهو معدل يقل عن 
هو ما و، المالية العالمية ما قبل األزمة فترة

القوي ألسواق العمل في البلدان  ألداءإلى ايرجع 
في معدل بالرغم من هذا االنخفاض  .المتقدمة

انخفض معدل النمو في البطالة بالدول المتقدمة، 
الدول المتقدمة  يف 2017خلق الوظائف عام 

في المائة  1.5في المائة مقابل  1.3ليبلغ نحو 
، وقد أخذ معدل النمو في خلق 2016عام 

الوظائف نفس االتجاه في مختلف الدول 
المتقدمة، باستثناء كل من فرنسا وكندا اللتين 

في معدل النمو في خلق الوظائف  زيادةً شهدتا 
   ).1/3(الملحق  ،2016مقارنة بعام  2017عام 

مع تحسن االداء االقتصادي في منطقة اليورو 
وظائف من خلق اقتصادات المنطقة تمكنت  فقد

عدد مما انعكس في انخفاض ، 2017عام جديده 
مليون  15.6 من اليورو العاطلين في منطقة

مليون  14.2إلى  2016شخص في ديسمبر 
ومن ثم انخفض ، 2017 نوفمبرفي  شخص

عام في  في المائة 9.1إلى  فيهامعدل البطالة 
تسع أدنى مستوى له منذ إلى  ليصل 2017
  .2016في المائة عام  10نحو  ، مقابلسنوات

 سجلت ألمانيا أدنى معدل بطالة في منطقة اليورو
في المائة، في حين  3.8بلغ بمعدل  2017عام 

في  20.3إلى  سجلت اليونان أعلى معدل وصل
 ونانالي وصل عدد العاطلين فيوبذلك  ،المائة

رغم  ،ألف مواطن 989إلى  2017 عامخالل 
ذين تقل لكانت نسبة البطالة لدى ال ذلك فقد

عاما أعلى بكثير في مجمل  25أعمارهم عن 
في حين ، في المائة 18.2منطقة اليورو وبلغت 

سجلت هذه النسبة أدنى مستوى لها في المانيا 
 45 تلك النسبةفي المائة بينما بلغت  6.6 بنسبة

    . في اليونان ائةالم في

ا في فقد شهدت تحسنُ  باقي الدول المتقدمة، أما
مما ساعدها في  2017عام  الوظائف نمومعدل 

خلق فرص عمل إضافية ومن ثم انخفاض معدل 
 ذلك ليشمل كذلك متد، وا2017عام  البطالة

 من انخفاض رغم معاناتهاالتي  المملكة المتحدة

البطالة  لعدم بها انخفض ،معدل نمو الوظائف
عام في المائة  4.4نحو إلى بشكل نسبي ليصل 

 نإال أ، 2016في المائة عام  4.9مقابل  2017
الشباب  يعد مرتفعا بينعدد العاطلين عن العمل 
بلغ عدد  حيث عاماً، 24الذين تقّل أعمارهم عن 

 عامفي ضمن هذه الفئة العاطلين عن العمل 
   .مليون شخص 1.47 نحو 2017

  ةفائدأسعار ال
قيام مجلس االحتياطي الفيدرالي  2017عام شهد 

 كان راتالفائدة ثالث مأسعار  رفعاألمريكي ب
 بعضهو ما دفع و ،رديسمبشهر ا في خرهآ

 النهج لتجنبالبنوك المركزية بالعالم التخاذ نفس 
البيانات  تشير رؤوس األموال إلى خارجها.تدفق 
في  األجلسعر الفائدة قصير رتفاع اإلى 

في المائة عام  1.056من  حدةالمتيات لوالا
وهو ، 2017في المائة عام  1.476إلى  2016

ً كبيراً  للدول النامية واقتصادات ما يمثل تحديا
تكلفة رتفاع ا إلى ، كما أنه يؤديالسوق الناشئة

بعض أسعار  وتوليد ضغوطات علىاالقتراض 
األموال نحو الواليات  لتحرك نظراً  ،العمالت
 ،الفائدة هناكأسعار رتفاع ا منفيد لتستالمتحدة 

 المقومةوهذا بدوره سيجعل سداد القروض 
  .الدوالر أكثر كلفةب

 مريكيةأسعار الفائدة األ ارتفاع لم يصاحب
ً مماثالً األجل  ةقصير في بقية الدول ارتفاعا

تبني سياسات إلى  ، لكونها في حاجةالمتقدمة
ن ها مفي ظل ما تعانيه اقتصادات نقدية توسعية

انخفض سعر الفائدة  داطؤ في النمو، لذا فقتب
المملكة و، منطقة اليوروقصير األجل في كل من 

في  0.500و، في المائة 0.260-  المتحدة، من
 330- نحوعلى التوالي إلى  2016عام  المائة

عام  في المائة على التوالي 0.360و، في المائة
في ظل ما تعانيه اقتصادات تلك الدول  2017

في المقابل، بقيت أسعار الفائدة  .النمو باطؤمن ت
على نفس  2017عام  كندا قصيرة األجل في

في  0.500البالغ  2016عام الُمسجل مستواها 
أسعار الفائدة قصيرة  ما اليابان فقد شهدتأ المائة.
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ذلك على  .2016عام  في المائة 4.3مقابل 
 النسبي في ظل التحسنكان متوقعا في  خالف ما

والسلع المواد األولية أسعار  وارتفاع النفطأسعار 
، وهو ما يُعزى إلى 2017خالل عام الغذائية 

األثر االنكماشي لتدابير ضبط أوضاع المالية 
  العامة في عدد من بلدان المجموعة.

ا نخفاضُ أن الدول النامية كمجموعة شهدت ا رغم
دول وسط  ، إال أن2017في معدل التضخم عام 

شرق األوسط وشمال ودول ال وشرق أوروبا
ً  اشهدت ،فريقياإ . في معدل التضخم ارتفاعا
جاء االرتفاع في  األولى، فقدللمجموعة بالنسبة ف

التحسن  بسبب 2017معدالت التضخم عام 
رتفاع ا اليورو ومن ثم منطقةداء في أ النسبي

ارتفاع  مما انعكس على، معدل التضخم بها
داتها معظم وار واردات تلك المنطقة لكوناسعار 

دول الشرق بالنسبة لأما  .مصدرها منطقة اليورو
 لمعد رتفاعا فيُعزى ،وسط وشمال افريقيااأل

االرتفاع  هماوين أساسين عامل إلىالتضخم بها 
النفط، في ظل قيام عدد من أسعار  النسبي في

حكومات دول المنطقة بخفض مستويات دعم 
الطاقة وما نتج عنه من ارتفاع في أسعار تلك 

نتجات في األسواق المحلية بما يعكس الم
التغيرات التي شهدتها األسعار العالمية للنفط ذلك 

لى ارتفاع معدالت التضخم في بعض إباإلضافة 
عقاب تبني نظماً أكثر مرونة أدول المجموعة في 

ألسعار الصرف انخفضت على أثرها قيمة 
صالح في ظل برامج اإل بعض العمالت الوطنية 

معدل  و ما أدى إلى ارتفاعوه ،االقتصادي
في كل من السودان  على سبيل المثال التضخم

في المائة على  29.5و، 32.5 بنسبة رومص
 .(1/2والملحق ) (2الشكل )، التوالي

 
 
 

 (.1/2المصدر: الملحق )

الفرعية، فيالحظ  المجموعات على صعيد أما
األسعار المحلية. ففي ارتفاع  درجةفي تفاوت 
تجاوز معدل التضخم  المتقدمة، ة الدولمجموع
لمجموعة في ثالث دول هي المملكة ا متوسط

الدول مجموعة و المتحدةالواليات و المتحدة،
 2.1 ،في المائة 2.7 المتقدمة األخرى ليبلغ نحو

عام على التوالي في المائة  1.8و ،في المائة
 ،ةـفي المائ 1.3و، ةـفي المائ 0.7مقابل  ،2017

منطقة اليابان وأما . 2016 في المائة عام 1و
سعار ألل المستوى العام ارتفعفقد  وكندا اليورو

 1.6و في المائة 1.5في المائة و 0.5 بنسبة بها
في المائة  (0.1-)مقابل  2017عام في المائة 

 .2016عام في المائة  1.4وفي المائة  0.2و

الدول النامية واقتصادات ب لمعدل التضخمبالنسبة 
عام  انخفض ، فقدئة األخرىاألسواق الناش

العام  المائة خاللفي  4بلغ لمستوى  2017
 برغم، 2016عام  في المائة 4.3مقابل المذكور، 

نه يظل عند مستويات أال إاالنخفاض،  ذلك
ة في سجلمرتفعة مقارنة بمعدالت التضخم المُ 

 .المتقدمة األخرىالدول وصادات المتقدمة االقت

قد تصدرت مجموعة بالنسبة لمعدالت التضخم، ف
قائمة  الشرق األوسط وشمال أفريقيادول 

المناطق مرتفعة التضخم وفق بيانات صندوق 
التضخم في  قُدر، حيث 2017النقد الدولي لعام 

، 2017عام  في المائة 6.3تلك المنطقة بنسبة 
في أميركا الالتينية  4.1ذلك مقابل تضخم بنسبة 

النامية  الدول في في المائة 2.4والكاريبي، و
أفريقيا  فيما سجلت مجموعة دول، اآلسيوية

 أعلى معدل للتضخم بلغتجنوب الصحراء 
رتفاع اساهم في  .2017عام في المائة  11 تهنسب

تحرير أسعار  المجموعة إجراءاتالتضخم بدول 
، وتقليص دعم الوقود صرف بعض العمالت

رتفاع معدالت ا، مما تسبب في 2017خالل 
 .عض دول المجموعةبالتضخم بقوة في 

 البطالة

 ً عدد تراجع ، ت منظمة العمل الدوليةلبيانا وفقا
مليون  192 إلى العالمالعاطلين عن العمل في 

مليون  197.7مقابل نحو  2017عاطل عام 
معدل  علىمما انعكس ، 2016عاطل عام 

(: معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول 2الشكل )
 األخرى سوق الناشئةالنامية واقتصادات ال

 (2013–2017) 
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، 2016بالمقارنة مع  2017في المائة عام  8.1
نقطة  174,6ليبلغ معدله  ث ارتفع مؤشرهاحي

بما ، 2016نقطة عام  161.5مقابل  2017في 
 سجلتكما ، 2014أعلى معدل سنوي منذ  يمثل

ً ارالمعادن هي األخرى أسعار  ، 2017عام  تفاعا
لتحسن شروط  وواصلت دورها كمصدر رئيسي

التبادل التجاري الدولي للدول النامية خالل 
  ).1/5الملحق ( األعوام السابقة،

الدول قد حققت فلمدفوعات، موازين ابالنسبة ل
ً عاارتف المتقدمة عام الحساب الجاري فائض في  ا
 مقارنةمليار دوالر  396.2 بلغ نحولي 2017

بالرغم ، 2016عام مليار دوالر  316.7 بنحو
 تعجز الحساب الجاري للواليارتفاع ا من

إلى  2016مليار دوالر عام  451.7من  المتحدة
 ساهم في. 2017مليار دوالر عام  466.2

على مستوى الدول  هذا الفائضرتفاع ا
اري فائض الحساب الج تحسن ،المجموعة

ر مليا 408.2 حيث ارتفع من لمنطقة اليورو
مليار دوالر عام  442.4إلى  2016دوالر عام 

ويرجع  ،في المائة 8معدل نمو بلغ محققاً  2017
هذا  داء االقتصادي لهااألفي لتحسن النسبي ل ذلك

 .تهااالعام والذي انعكس في زيادة حجم صادر
ائض في الف رتفعفقد ا ،كذلك الحال بالنسبة لليابان

عام  والردمليار  188.1من بها الحساب الجاري 
 2017عام  ليار دوالرم 195.4نحو إلى  2016
  ).1/6الملحق ( في المائة 3.9بلغ ارتفاع  بمعدل

فقد انعكس  ،أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية
صادراتها التي  معظمأسعار  التحسن النسبي في

 غذاءالو والنفطالمواد األولية تتركز في 
لمتقدمة االدول إلى  تهااصادر تحسنو ،والمعادن

ها حسابعلى ، وخاصة دول منطقة اليورو
عام الحساب الجاري  تقلص عجز حيث، الجاري
 90.6مقابل  مليار دوالر 25.2 نحوليبلغ  2017

. على مستوى دول 2016عام  مليار دوالر
الحساب الجاري  عجزالمجموعة، انخفض  

 دولل فائضالانخفض و ةمجموعدول اللبعض 
 ساب الجاريالح انخفض عجزحيث  ،أخرى

 28بلغ لي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عام  130.3مقابل  2017عام مليار دوالر 

 ، كماالنفطأسعار  الرتفاع انعكاسا ، وذلك2016
أمريكا  لعجز الحساب الجاري لدو انخفض

 2017عام  مليار دوالر 85.4نحو إلى الالتينية 
، وهذا 2016مليار دوالر عام  96.2ابل مق

من ارتفاع المجموعة  الستفادة دوليرجع 
عام خالل والمواد األولية  األسعار العالمية للنفط

حيث تعد دول المجموعة مصدراً صافياً  2017
انخفض عجز الحساب الجاري كذلك  ،لهذه السلع

مليار  40إلى نحو  جنوب الصحراء أفريقيالدول 
على الجانب اآلخر، انخفض . 2017عام دوالر 
 سيويةاآل النامية لدوللالجاري الحساب فائض 

نحو إلى  2016مليار دوالر عام  226.6من 
 بنسبة انخفاض 2017مليار دوالر عام  151
   .في المائة 33.3 بلغت

  االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية

السياسية واألمنية  ظل التطوراتفي 
والمالية العالمية، تظهر الحاجة  واالقتصادية

ختلف دول العالم للتحوط من أي الملحة لم
انعكاسات سلبية متوقعة على اقتصاداتها، من 
خالل تكوين احتياطات رسمية مالئمة، وتتنوع 
عمالت هذه االحتياطات بين العمالت الرئيسية 
نة لسلة حقوق السحب الخاصة الُمحددة من  الُمَكّوِ

د الدولي وهي الدوالر جانب صندوق النق
 ،والين الياباني ،سترلينيوالجنيه اإل ،األمريكي
يعزز احتفاظ الدولة  .واليوان الصيني ،واليورو

برصيد كبير من االحتياطات الدولية الثقة في 
السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف المتبعة 
من قبل تلك البنوك، كما تزيد احتياطات النقد 

لبنوك المركزية على التدخل األجنبي من قدرة ا
ر الصرف، ومن ثم تحقيق للمحافظة على سع

االستقرار في سوق العمالت مما يؤدي إلى 
 أية توفير بيئة اقتصادية إيجابية، كما أن امتالك

دولة الحتياطات قوية من النقد األجنبي يجعل 
المستثمرين األجانب أكثر إقباال على ضخ 

مكانية تحويل إي أموالهم لتلك الدولة لثقتهم ف
لخارج حال رغبتهم اإلى  واستثماراتهمأرباحهم 
  في ذلك.
لتطور حجم االحتياطات الخارجية للدول  بالنسبة
داء التحسن النسبي في أ الحظ انعكاسيُ  ،النامية

ولية النفط والمواد األأسعار االقتصاد العالمي و
الخارجية  الحتياطاتا ارتفعت قدف، عليها

 نامية واقتصادات السوق الناشئةالرسمية للدول ال
مقابل مليار دوالر  7372.1 نحوى إل 2017عام 

 بمعدل، 2016مليار دوالر في عام  7207.5
  في المائة.  2.3 نسبته بلغتارتفاع 
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ً األ في المائة مقابل  0.015لتبلغ نحو  جل ارتفاعا
 .2016في المائة عام  0.013

الفائدة أسعار  تشهد ،ملكة المتحدةالم باستثناء
ً  طويلة األجل بالدول المتقدمة لتبلغ  ارتفاعا

 في الواليات المتحدة المائةفي  2.330
، في اليابان في المائة 0.060و، األمريكية

 2.010و، في منطقة اليورو في المائة 1.090و
في  1.830مقابل  2017عام في كندا  في المائة

في المائة،  0.860و، مائةفي ال 0.050-والمائة، 
 على 2016عام خالل  في المائة 1.800و

 (.1/4الملحق ) ،التوالي

 التجارة والمدفوعات
ً التجارة العالمية شهدت  ً  تحسنا عام  ملحوظا

، حيث تراجعت العوامل التي أعاقت 2017
نموها، فقد تحسنت التوقعات االقتصادية العالمية 

 ،2016 معدالت النمو منذ أواخررتفاع ا مع
، ش االستثمار في الواليات المتحدةاوانتع

 ،في ضوء ذلك .في الصيناالنفاق االستهالكي و
في  4.9 نحوالتجارة العالمية حجم  معدل نموبلغ 

المائة عام  في 2.3مقابل  2017خالل عام المائة 
 رتفعافقد  ،لى مستوى الدول المتقدمةع .2016

 نحو 2017عام ليبلغ  هاصادراتحجم معدل نمو 
، 2016 في المائة عام 2 في المائة مقابل 4.2
في  4ليبلغ ارداتها وحجم  ومعدل نمارتفع  كما

عام  في المائة 2.7 مقابل 2017المائة عام 
ت تلك الدول وارداأسعار رتفاع ا ظل في 2016

  .وليةمن النفط والمواد األ

لدول ا صادرات حجم معدل نموفي حين ارتفع 
 6.4 نحو نامية واقتصادات السوق الناشئة ليبلغال

في المائة عام  2.6مقابل  2017عام  في المائة
ً انعكاس بما يُعد ،2016 النفط أسعار  رتفاعال ا
 حيث يتركز ،المواد األوليةأسعار  وكذلك

ارتفع معدل نمو  كما .في الدول النامية إنتاجهما
عام  في المائة 6.4 ليصل إلىا وارداته حجم

الشكلين ، 2016في المائة عام  1.8 مقابل 2017
 .(1/5الملحق )و (4( و)3)

 
 

 (1/5المصدر: الملحق )

 
 

 (1/5المصدر: الملحق )

التبادل يخص معدالت التغير في شروط فيما 
للدول  بالنسبة تانخفض فقد، السلعي التجاري

 2017في المائة عام  0.2-بلغ نحو لتالمتقدمة 
شروط ت تحسنفي حين  ،2016عام  0.9مقابل 

ات السوق دول النامية واقتصادالتبادل التجاري لل
في المائة  0.6بلغت  حيث ،2017عام  الناشئة
 يرجعهو ما و، 2016في المائة عام  1.4- مقابل

السلع و النفطأسعار  التحسن النسبي في إلى
فحسب  .2017خالل عام  األوليةوالمواد  الغذائية

ألغذية والزراعة المتحدة لاألمم تقارير منظمة 
الغذاء في العالم بنسبة أسعار  ارتفعت )الفاو(،

في الدول الخارجية (: معدل نمو حجم التجارة 3الشكل )
 (2017 – 2013المتقدمة )

في الدول الخارجية (: معدل نمو حجم التجارة 4الشكل )
 ية واقتصادات السوق الناشئة النام

(2013 – 2017) 
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، 2016بالمقارنة مع  2017في المائة عام  8.1
نقطة  174,6ليبلغ معدله  ث ارتفع مؤشرهاحي

بما ، 2016نقطة عام  161.5مقابل  2017في 
 سجلتكما ، 2014أعلى معدل سنوي منذ  يمثل

ً ارالمعادن هي األخرى أسعار  ، 2017عام  تفاعا
لتحسن شروط  وواصلت دورها كمصدر رئيسي

التبادل التجاري الدولي للدول النامية خالل 
  ).1/5الملحق ( األعوام السابقة،

الدول قد حققت فلمدفوعات، موازين ابالنسبة ل
ً عاارتف المتقدمة عام الحساب الجاري فائض في  ا
 مقارنةمليار دوالر  396.2 بلغ نحولي 2017

بالرغم ، 2016عام مليار دوالر  316.7 بنحو
 تعجز الحساب الجاري للواليارتفاع ا من

إلى  2016مليار دوالر عام  451.7من  المتحدة
 ساهم في. 2017مليار دوالر عام  466.2

على مستوى الدول  هذا الفائضرتفاع ا
اري فائض الحساب الج تحسن ،المجموعة

ر مليا 408.2 حيث ارتفع من لمنطقة اليورو
مليار دوالر عام  442.4إلى  2016دوالر عام 

ويرجع  ،في المائة 8معدل نمو بلغ محققاً  2017
هذا  داء االقتصادي لهااألفي لتحسن النسبي ل ذلك

 .تهااالعام والذي انعكس في زيادة حجم صادر
ائض في الف رتفعفقد ا ،كذلك الحال بالنسبة لليابان

عام  والردمليار  188.1من بها الحساب الجاري 
 2017عام  ليار دوالرم 195.4نحو إلى  2016
  ).1/6الملحق ( في المائة 3.9بلغ ارتفاع  بمعدل

فقد انعكس  ،أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية
صادراتها التي  معظمأسعار  التحسن النسبي في

 غذاءالو والنفطالمواد األولية تتركز في 
لمتقدمة االدول إلى  تهااصادر تحسنو ،والمعادن

ها حسابعلى ، وخاصة دول منطقة اليورو
عام الحساب الجاري  تقلص عجز حيث، الجاري
 90.6مقابل  مليار دوالر 25.2 نحوليبلغ  2017

. على مستوى دول 2016عام  مليار دوالر
الحساب الجاري  عجزالمجموعة، انخفض  

 دولل فائضالانخفض و ةمجموعدول اللبعض 
 ساب الجاريالح انخفض عجزحيث  ،أخرى

 28بلغ لي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
عام  130.3مقابل  2017عام مليار دوالر 

 ، كماالنفطأسعار  الرتفاع انعكاسا ، وذلك2016
أمريكا  لعجز الحساب الجاري لدو انخفض

 2017عام  مليار دوالر 85.4نحو إلى الالتينية 
، وهذا 2016مليار دوالر عام  96.2ابل مق

من ارتفاع المجموعة  الستفادة دوليرجع 
عام خالل والمواد األولية  األسعار العالمية للنفط

حيث تعد دول المجموعة مصدراً صافياً  2017
انخفض عجز الحساب الجاري كذلك  ،لهذه السلع

مليار  40إلى نحو  جنوب الصحراء أفريقيالدول 
على الجانب اآلخر، انخفض . 2017عام دوالر 
 سيويةاآل النامية لدوللالجاري الحساب فائض 

نحو إلى  2016مليار دوالر عام  226.6من 
 بنسبة انخفاض 2017مليار دوالر عام  151
   .في المائة 33.3 بلغت

  االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية

السياسية واألمنية  ظل التطوراتفي 
والمالية العالمية، تظهر الحاجة  واالقتصادية

ختلف دول العالم للتحوط من أي الملحة لم
انعكاسات سلبية متوقعة على اقتصاداتها، من 
خالل تكوين احتياطات رسمية مالئمة، وتتنوع 
عمالت هذه االحتياطات بين العمالت الرئيسية 
نة لسلة حقوق السحب الخاصة الُمحددة من  الُمَكّوِ

د الدولي وهي الدوالر جانب صندوق النق
 ،والين الياباني ،سترلينيوالجنيه اإل ،األمريكي
يعزز احتفاظ الدولة  .واليوان الصيني ،واليورو

برصيد كبير من االحتياطات الدولية الثقة في 
السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف المتبعة 
من قبل تلك البنوك، كما تزيد احتياطات النقد 

لبنوك المركزية على التدخل األجنبي من قدرة ا
ر الصرف، ومن ثم تحقيق للمحافظة على سع

االستقرار في سوق العمالت مما يؤدي إلى 
 أية توفير بيئة اقتصادية إيجابية، كما أن امتالك

دولة الحتياطات قوية من النقد األجنبي يجعل 
المستثمرين األجانب أكثر إقباال على ضخ 

مكانية تحويل إي أموالهم لتلك الدولة لثقتهم ف
لخارج حال رغبتهم اإلى  واستثماراتهمأرباحهم 
  في ذلك.
لتطور حجم االحتياطات الخارجية للدول  بالنسبة
داء التحسن النسبي في أ الحظ انعكاسيُ  ،النامية

ولية النفط والمواد األأسعار االقتصاد العالمي و
الخارجية  الحتياطاتا ارتفعت قدف، عليها

 نامية واقتصادات السوق الناشئةالرسمية للدول ال
مقابل مليار دوالر  7372.1 نحوى إل 2017عام 

 بمعدل، 2016مليار دوالر في عام  7207.5
  في المائة.  2.3 نسبته بلغتارتفاع 
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ً األ في المائة مقابل  0.015لتبلغ نحو  جل ارتفاعا
 .2016في المائة عام  0.013

الفائدة أسعار  تشهد ،ملكة المتحدةالم باستثناء
ً  طويلة األجل بالدول المتقدمة لتبلغ  ارتفاعا

 في الواليات المتحدة المائةفي  2.330
، في اليابان في المائة 0.060و، األمريكية

 2.010و، في منطقة اليورو في المائة 1.090و
في  1.830مقابل  2017عام في كندا  في المائة

في المائة،  0.860و، مائةفي ال 0.050-والمائة، 
 على 2016عام خالل  في المائة 1.800و

 (.1/4الملحق ) ،التوالي

 التجارة والمدفوعات
ً التجارة العالمية شهدت  ً  تحسنا عام  ملحوظا

، حيث تراجعت العوامل التي أعاقت 2017
نموها، فقد تحسنت التوقعات االقتصادية العالمية 

 ،2016 معدالت النمو منذ أواخررتفاع ا مع
، ش االستثمار في الواليات المتحدةاوانتع

 ،في ضوء ذلك .في الصيناالنفاق االستهالكي و
في  4.9 نحوالتجارة العالمية حجم  معدل نموبلغ 

المائة عام  في 2.3مقابل  2017خالل عام المائة 
 رتفعافقد  ،لى مستوى الدول المتقدمةع .2016

 نحو 2017عام ليبلغ  هاصادراتحجم معدل نمو 
، 2016 في المائة عام 2 في المائة مقابل 4.2
في  4ليبلغ ارداتها وحجم  ومعدل نمارتفع  كما

عام  في المائة 2.7 مقابل 2017المائة عام 
ت تلك الدول وارداأسعار رتفاع ا ظل في 2016

  .وليةمن النفط والمواد األ

لدول ا صادرات حجم معدل نموفي حين ارتفع 
 6.4 نحو نامية واقتصادات السوق الناشئة ليبلغال

في المائة عام  2.6مقابل  2017عام  في المائة
ً انعكاس بما يُعد ،2016 النفط أسعار  رتفاعال ا
 حيث يتركز ،المواد األوليةأسعار  وكذلك

ارتفع معدل نمو  كما .في الدول النامية إنتاجهما
عام  في المائة 6.4 ليصل إلىا وارداته حجم

الشكلين ، 2016في المائة عام  1.8 مقابل 2017
 .(1/5الملحق )و (4( و)3)

 
 

 (1/5المصدر: الملحق )

 
 

 (1/5المصدر: الملحق )

التبادل يخص معدالت التغير في شروط فيما 
للدول  بالنسبة تانخفض فقد، السلعي التجاري

 2017في المائة عام  0.2-بلغ نحو لتالمتقدمة 
شروط ت تحسنفي حين  ،2016عام  0.9مقابل 

ات السوق دول النامية واقتصادالتبادل التجاري لل
في المائة  0.6بلغت  حيث ،2017عام  الناشئة
 يرجعهو ما و، 2016في المائة عام  1.4- مقابل

السلع و النفطأسعار  التحسن النسبي في إلى
فحسب  .2017خالل عام  األوليةوالمواد  الغذائية

ألغذية والزراعة المتحدة لاألمم تقارير منظمة 
الغذاء في العالم بنسبة أسعار  ارتفعت )الفاو(،

في الدول الخارجية (: معدل نمو حجم التجارة 3الشكل )
 (2017 – 2013المتقدمة )

في الدول الخارجية (: معدل نمو حجم التجارة 4الشكل )
 ية واقتصادات السوق الناشئة النام

(2013 – 2017) 
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طيات الرسمية افيما يخص تطور موقف االحتي
فقد  ،من العمالت األجنبية للمجموعات الفرعية

 ً لمجموعات على مستوى كافة ا شهدت ارتفاعا
با وروسط وشرق أومجموعتي دول باستثناء 

 في هذا اإلطار، .الشرق األوسط وشمال افريقياو
لصين الرسمية الخارجية لحتياطات اال ارتفعت

إلى  ،2016عام  مليار دوالر 3097.8نحو من 
 نسبة محققة 2017مليار دوالر عام  3235.9
ارتفعت كما  .في المائة 4.4بلغت نحو ارتفاع 

لكل من رابطة الدول الخارجية تياطيات االح
فريقيا أو ،والكاريبي مريكا الالتينيةأقلة والمست

 3.4و في المائة، 13.9بنسبة  نوب الصحراء،ج
، في حين الترتيبفي المائة على  8.4و في مائة،

لكل من وسط  الخارجيةاالحتياطيات انخفضت 
فريقيا وسط وشمال أبا والشرق األووشرق أور

في المائة على  11.5في المائة،  3.2بنسبة 
  ).1/7( لملحقا، الترتيب

امية للدول الن الدين العام الخارجي
   خرىواقتصادات السوق الناشئة األ

سارت الدول النامية في طريق االستدانة بغية 
المختلفة، ولكن  ها التنمويةاستغاللها في برامج

تواجه بعد سنوات طويلة من انتهاج هذا األسلوب 
ان النامية تحديات تتعلق بمستويات القدرة البلد

الوفاء بديونها الخارجية أو الداخلية، وفي  لىع
نفس الوقت عجز معظمها عن تحقيق التنمية التي 

ن هذه الديون تحولت في كثير ، بل إكان ينشدها
ً من الدول لتكون عائق في طريق التنمية  ا

تراكم تلك الديون وارتفاع  إزاء .االقتصادية لها
كاليف خدمتها لجأت معظم الدول النامية ت

النقد سسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق للمؤ
تحقيق للحصول على قروض ميسرة بغية الدولي 

مزيد من االستدانة أو ومن ثم التنمية االقتصادية، 
إعادة جدولة ديونها ومن ثم تضخم الديون أيضا، 
ومن ثم استمر الصعود في حجم ديون الدول 

الديون الخارجية  حجم ية حيث تضاعفالنام
بنحو الماضيين خالل العقدين  ناميةلدول الل

لم يصاحب هذا االرتفاع  في حينمرات خمس 
 .زيادة مماثلة في الناتج المحلي

في الواقع هناك العديد من األسباب التي دفعت 
 ،االستدانةإلى  الدول النامية في بداية األمر

الرغبة في في والتي تتمثل بعضها داخلية، 
عجز و، لتنميةوسع في االستثمار من أجل االت

الموازنات العامة والتضخم الذي أثر في قيمة 

، والركود االقتصادي المحلي العمالت الوطنية،
نمو االقتصاد العالمي كتباطؤ وبعضها خارجية 

أسعار  انخفاضو، منذ األزمة المالية العالمية
استقرار االسعار عدم وأخيرا  المواد الخام األولية

االهتمام ، والفائدةسعار أ وارتفاع لنفط،العالمية ل
بالصناعة على حساب الزراعة وما يتطلب ذلك 

تفوق طاقات أغلب الدول  ،من كثافة رأسمالية
االقتراض إلى  ءللجواإلى مما أدى  ،النامية

العجز  خيراً أالخارجي لتمويل هذه الصناعات، و
مدفوعات الدول  موازينالمتزايد والمزمن في 

  .النامية
الدين العام  إجمالي غسبق، بلفي ضوء ما 

 9389.1نحو  2017عام للدول النامية الخارجي 
مليار دوالر  8642بنحو  مقارنة ،مليار دوالر

بلغ نحو ارتفاع بذلك معدل مسجالً  ،2016عام 
ام ـدين العـم الـجـح ذــأخوقد . في المائة 8.6

خالل  ديُاـاعـتص ُهااتجادول المجموعة كافة ل
ريقيا جنوب ـأفدول  اءتـث جـيـح ،2017عام 

في المرتبة األولى بمعدل نمو بلغ  الصحراء
بمعدل  النامية األسيويةدول الثم في المائة،  14.3

دول وسط  تكما حقق .في المائة 12.1نمو بلغ 
الشرق و رابطة الدول المستقلة،وبا، ووشرق أور

أمريكا الالتينية ول دو األوسط وشمال أفريقيا،
 9.6بلغت  مديونياتهافي والكاريبي معدالت نمو 

، في المائة 6.5وئة، في الما 4.0وفي المائة، 
 )1/8الملحق (، على التواليفي المائة  4.9و

  .)5والشكل رقم (
  
  
  

  
  ).1/8(المصدر: الملحق 

ب مجموعات الدول النامية تطور نصي): 5الشكل (
 السوق الناشئة من الديون الخارجية القائمةاقتصادات و

)2016 – 2017( 
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وفق  لخارجيافيما يتعلق بتوزيع الدين العام 
مية المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النا

في المائة من  23.4اآلسيوية على حوالي 
على  أمريكا الالتينية والكاريبيدول واإلجمالي، 

دول وسط وشرق وفي المائة  21.96 نحو
لدول  أما بالنسبة، في المائة 12.8 نسبةبأوروبا 

 فقد بلغت إفريقياوشمال  األوسطالشرق 
 ،من اإلجمالي في المائة 12.05و مديونيتها نح
في  10.06لدول المستقلة بنسبة ثم رابطة ا

في  5.98 بنحو فريقيا جنوب الصحراءأو ،المائة
  .المائة

خدمة الدين كنسبة من  مدفوعاتأما بالنسبة ل
ارتفاع  ، ففي ظلالصادرات من السلع والخدمات

رات الدول النامية انعكاسا للتحسن صادأسعار 
عائداتها رتفاع ا ومن ثم ،النفطأسعار  النسبي في

ً تحسن 2017شهد عام  األجنبية، فقدعمالت ن الم  ا
ً نسبي في المائة  37.8بلغ  حيث في هذ المؤشر ا
رغم  .2016في المائة عام  42.3 كان أنبعد 

ً في دول وسط  ذلك، يُعد هذا المؤشر مرتفعا
، في المائة 54.4بلغ نحو حيث وشرق أوروبا 

 دول مجموعة في المائة في 46.2 فيما بلغ نحو
 أما .2017عام  تينية والكاريبيأمريكا الال

رغم كونها تحتل لدول النامية األسيوية ل بالنسبة
في المائة عام  38.5 بة بلغتسالمرتبة الثالثة بن

فضل بكثير عما كانت عليه عام أ اإال أنه 2017
مدفوعات خدمة الدين كنسبة من  وتعد .2015

توى في مس السلع والخدمات الصادرات من
فريقيا جنوب ل من دول ألكبالنسبة مقبول 

 ،في المائة 26.5نحو ، حيث بلغت الصحراء
 بنسبة بلغتودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  في المائة. 21.6

  أسعار الصرف
سعار الفائدة وأأسعار نظرا للعالقة القوية بين 

 أسعار تأثرتن أفمن المتوقع ، صرف العمالت
بتوجه  خرىصرف الدوالر أمام العمالت األ

لى المسارات إالعودة مريكية نحو حكومة األال
د ، وانتهاج سياسة التشديالتقليدية للسياسة النقدية

، وقد شهد عام النقدي عبر رفع معدالت الفائدة
مريكية ثالث مرات ل الفائدة األرفع معد 2017

نقطة  75بواقع  2017كان أخرها في ديسمبر 
  .خالل العام اسسأ

الجنيه  مقابلالدوالر سعر صرف  شهد
ً االسترليني  (انخفاض قيمة  2017عام انخفاضا

ن كان أد ع، فباإلسترليني مقابل الدوالر) هالجني
دوالر عام  1.350االسترليني يعادل  هالجني

ليعادل  2017عام قيمته  تخفضان، 2016
في  4.67 بلغت انخفاض بنسبة دوالر 1.287

 التوقيع على ،هذا االنخفاضفي  ساهم .المائة
وبدء  ،وروبيبريطانيا من االتحاد األخروج 

 ارتفع في المقابل، .التفاوض على عملية الخروج
 1.106من  اليورومقابل  الدوالرصرف سعر 

 2017عام  دوالر 1.127 إلى 2016عام دوالر 
 بما يعني ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر بنسبة

 الدوالرشهد سعر صرف  كما .مائةفي ال 1.89
ً ارتفاع الينمقابل   2016عام  دوالر 0.008من  ا

رتفاع ا بنسبة 2017دوالر عام  0.009نحو إلى 
  ).1/9( الملحق ،في المائة 12.5بلغت 

    الدولية أسواق األسهم
أسواق يجابي على أثرها اإلعدة عوامل  تمارس

عوامل خاصة  من ضمنهاسهم العالمية األ
 عززت من مستويات أداء يمريكتصاد األباالق

داء وانعكست على أ ،سهم األمريكيةاألأسواق 
، منها الخاص العالمية سهمأسواق األ باقي

بالبيانات االقتصادية وأخرى بالسياسات 
خلق من مريكي االقتصاد األفقد تمكن  النقدية.

 خفض معدل البطالة إلىفرص العمل ومن ثم 
التعديالت ن كما أ ،2001منذ له أدنى مستوى 

 المتحدةي الواليات ف الضريبية واسعة النطاق
ائب ضراالمريكية التي تم على أثرها خفض ال

في تحسين أداء أسواق  تهماسقد الشركات  على
لى استفادة أسواق األسهم إذلك باإلضافة  ،األسهم

من ارتفاع معدل نمو االقتصاد األمريكي بوتيرة 
ع سنوات بلغت نحو متسارعة هي األعلى منذ أرب

   .في المائة 2.3
أسواق األسهم  باقي حققت ،خرآ من جانبٍ 

البيانات ف، 2017 خالل عام العالمية مكاسب
محل الدراسة  األسهم لألسواقأسعار  إلى تشير
مقارنة بعام  2017 رتفاع عاما على أغلقتالتي 

 .)6( شكل رقموال)، 1جدول رقم (ال ،2016
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طيات الرسمية افيما يخص تطور موقف االحتي
فقد  ،من العمالت األجنبية للمجموعات الفرعية

 ً لمجموعات على مستوى كافة ا شهدت ارتفاعا
با وروسط وشرق أومجموعتي دول باستثناء 

 في هذا اإلطار، .الشرق األوسط وشمال افريقياو
لصين الرسمية الخارجية لحتياطات اال ارتفعت

إلى  ،2016عام  مليار دوالر 3097.8نحو من 
 نسبة محققة 2017مليار دوالر عام  3235.9
ارتفعت كما  .في المائة 4.4بلغت نحو ارتفاع 

لكل من رابطة الدول الخارجية تياطيات االح
فريقيا أو ،والكاريبي مريكا الالتينيةأقلة والمست

 3.4و في المائة، 13.9بنسبة  نوب الصحراء،ج
، في حين الترتيبفي المائة على  8.4و في مائة،

لكل من وسط  الخارجيةاالحتياطيات انخفضت 
فريقيا وسط وشمال أبا والشرق األووشرق أور

في المائة على  11.5في المائة،  3.2بنسبة 
  ).1/7( لملحقا، الترتيب

امية للدول الن الدين العام الخارجي
   خرىواقتصادات السوق الناشئة األ

سارت الدول النامية في طريق االستدانة بغية 
المختلفة، ولكن  ها التنمويةاستغاللها في برامج

تواجه بعد سنوات طويلة من انتهاج هذا األسلوب 
ان النامية تحديات تتعلق بمستويات القدرة البلد

الوفاء بديونها الخارجية أو الداخلية، وفي  لىع
نفس الوقت عجز معظمها عن تحقيق التنمية التي 

ن هذه الديون تحولت في كثير ، بل إكان ينشدها
ً من الدول لتكون عائق في طريق التنمية  ا

تراكم تلك الديون وارتفاع  إزاء .االقتصادية لها
كاليف خدمتها لجأت معظم الدول النامية ت

النقد سسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق للمؤ
تحقيق للحصول على قروض ميسرة بغية الدولي 

مزيد من االستدانة أو ومن ثم التنمية االقتصادية، 
إعادة جدولة ديونها ومن ثم تضخم الديون أيضا، 
ومن ثم استمر الصعود في حجم ديون الدول 

الديون الخارجية  حجم ية حيث تضاعفالنام
بنحو الماضيين خالل العقدين  ناميةلدول الل

لم يصاحب هذا االرتفاع  في حينمرات خمس 
 .زيادة مماثلة في الناتج المحلي

في الواقع هناك العديد من األسباب التي دفعت 
 ،االستدانةإلى  الدول النامية في بداية األمر

الرغبة في في والتي تتمثل بعضها داخلية، 
عجز و، لتنميةوسع في االستثمار من أجل االت

الموازنات العامة والتضخم الذي أثر في قيمة 

، والركود االقتصادي المحلي العمالت الوطنية،
نمو االقتصاد العالمي كتباطؤ وبعضها خارجية 

أسعار  انخفاضو، منذ األزمة المالية العالمية
استقرار االسعار عدم وأخيرا  المواد الخام األولية

االهتمام ، والفائدةسعار أ وارتفاع لنفط،العالمية ل
بالصناعة على حساب الزراعة وما يتطلب ذلك 

تفوق طاقات أغلب الدول  ،من كثافة رأسمالية
االقتراض إلى  ءللجواإلى مما أدى  ،النامية

العجز  خيراً أالخارجي لتمويل هذه الصناعات، و
مدفوعات الدول  موازينالمتزايد والمزمن في 

  .النامية
الدين العام  إجمالي غسبق، بلفي ضوء ما 

 9389.1نحو  2017عام للدول النامية الخارجي 
مليار دوالر  8642بنحو  مقارنة ،مليار دوالر

بلغ نحو ارتفاع بذلك معدل مسجالً  ،2016عام 
ام ـدين العـم الـجـح ذــأخوقد . في المائة 8.6

خالل  ديُاـاعـتص ُهااتجادول المجموعة كافة ل
ريقيا جنوب ـأفدول  اءتـث جـيـح ،2017عام 

في المرتبة األولى بمعدل نمو بلغ  الصحراء
بمعدل  النامية األسيويةدول الثم في المائة،  14.3

دول وسط  تكما حقق .في المائة 12.1نمو بلغ 
الشرق و رابطة الدول المستقلة،وبا، ووشرق أور

أمريكا الالتينية ول دو األوسط وشمال أفريقيا،
 9.6بلغت  مديونياتهافي والكاريبي معدالت نمو 

، في المائة 6.5وئة، في الما 4.0وفي المائة، 
 )1/8الملحق (، على التواليفي المائة  4.9و

  .)5والشكل رقم (
  
  
  

  
  ).1/8(المصدر: الملحق 

ب مجموعات الدول النامية تطور نصي): 5الشكل (
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وفق  لخارجيافيما يتعلق بتوزيع الدين العام 
مية المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النا

في المائة من  23.4اآلسيوية على حوالي 
على  أمريكا الالتينية والكاريبيدول واإلجمالي، 

دول وسط وشرق وفي المائة  21.96 نحو
لدول  أما بالنسبة، في المائة 12.8 نسبةبأوروبا 

 فقد بلغت إفريقياوشمال  األوسطالشرق 
 ،من اإلجمالي في المائة 12.05و مديونيتها نح
في  10.06لدول المستقلة بنسبة ثم رابطة ا

في  5.98 بنحو فريقيا جنوب الصحراءأو ،المائة
  .المائة

خدمة الدين كنسبة من  مدفوعاتأما بالنسبة ل
ارتفاع  ، ففي ظلالصادرات من السلع والخدمات

رات الدول النامية انعكاسا للتحسن صادأسعار 
عائداتها رتفاع ا ومن ثم ،النفطأسعار  النسبي في

ً تحسن 2017شهد عام  األجنبية، فقدعمالت ن الم  ا
ً نسبي في المائة  37.8بلغ  حيث في هذ المؤشر ا
رغم  .2016في المائة عام  42.3 كان أنبعد 

ً في دول وسط  ذلك، يُعد هذا المؤشر مرتفعا
، في المائة 54.4بلغ نحو حيث وشرق أوروبا 

 دول مجموعة في المائة في 46.2 فيما بلغ نحو
 أما .2017عام  تينية والكاريبيأمريكا الال

رغم كونها تحتل لدول النامية األسيوية ل بالنسبة
في المائة عام  38.5 بة بلغتسالمرتبة الثالثة بن

فضل بكثير عما كانت عليه عام أ اإال أنه 2017
مدفوعات خدمة الدين كنسبة من  وتعد .2015

توى في مس السلع والخدمات الصادرات من
فريقيا جنوب ل من دول ألكبالنسبة مقبول 

 ،في المائة 26.5نحو ، حيث بلغت الصحراء
 بنسبة بلغتودول الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  في المائة. 21.6

  أسعار الصرف
سعار الفائدة وأأسعار نظرا للعالقة القوية بين 

 أسعار تأثرتن أفمن المتوقع ، صرف العمالت
بتوجه  خرىصرف الدوالر أمام العمالت األ

لى المسارات إالعودة مريكية نحو حكومة األال
د ، وانتهاج سياسة التشديالتقليدية للسياسة النقدية

، وقد شهد عام النقدي عبر رفع معدالت الفائدة
مريكية ثالث مرات ل الفائدة األرفع معد 2017

نقطة  75بواقع  2017كان أخرها في ديسمبر 
  .خالل العام اسسأ

الجنيه  مقابلالدوالر سعر صرف  شهد
ً االسترليني  (انخفاض قيمة  2017عام انخفاضا

ن كان أد ع، فباإلسترليني مقابل الدوالر) هالجني
دوالر عام  1.350االسترليني يعادل  هالجني

ليعادل  2017عام قيمته  تخفضان، 2016
في  4.67 بلغت انخفاض بنسبة دوالر 1.287

 التوقيع على ،هذا االنخفاضفي  ساهم .المائة
وبدء  ،وروبيبريطانيا من االتحاد األخروج 

 ارتفع في المقابل، .التفاوض على عملية الخروج
 1.106من  اليورومقابل  الدوالرصرف سعر 

 2017عام  دوالر 1.127 إلى 2016عام دوالر 
 بما يعني ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدوالر بنسبة

 الدوالرشهد سعر صرف  كما .مائةفي ال 1.89
ً ارتفاع الينمقابل   2016عام  دوالر 0.008من  ا

رتفاع ا بنسبة 2017دوالر عام  0.009نحو إلى 
  ).1/9( الملحق ،في المائة 12.5بلغت 

    الدولية أسواق األسهم
أسواق يجابي على أثرها اإلعدة عوامل  تمارس

عوامل خاصة  من ضمنهاسهم العالمية األ
 عززت من مستويات أداء يمريكتصاد األباالق

داء وانعكست على أ ،سهم األمريكيةاألأسواق 
، منها الخاص العالمية سهمأسواق األ باقي

بالبيانات االقتصادية وأخرى بالسياسات 
خلق من مريكي االقتصاد األفقد تمكن  النقدية.

 خفض معدل البطالة إلىفرص العمل ومن ثم 
التعديالت ن كما أ ،2001منذ له أدنى مستوى 

 المتحدةي الواليات ف الضريبية واسعة النطاق
ائب ضراالمريكية التي تم على أثرها خفض ال

في تحسين أداء أسواق  تهماسقد الشركات  على
لى استفادة أسواق األسهم إذلك باإلضافة  ،األسهم

من ارتفاع معدل نمو االقتصاد األمريكي بوتيرة 
ع سنوات بلغت نحو متسارعة هي األعلى منذ أرب

   .في المائة 2.3
أسواق األسهم  باقي حققت ،خرآ من جانبٍ 

البيانات ف، 2017 خالل عام العالمية مكاسب
محل الدراسة  األسهم لألسواقأسعار  إلى تشير
مقارنة بعام  2017 رتفاع عاما على أغلقتالتي 

 .)6( شكل رقموال)، 1جدول رقم (ال ،2016
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بنهاية  11481من  "داكس"ألمانيا ارتفع مؤشر 
عام بنهاية نقطة  12917نحو إلى  2016 عام

ً بذلك نسبة 2017 في  12.5بلغت ارتفاع  محققا
أما بورصة طوكيو فقد ارتفع مؤشر  .المائة

بنهاية نقطة  19114من بان "نيكاي" في اليا
ً محقق 2017بنهاية قطة ن 22764إلى  2016  ا

  في المائة.  19بلغت رتفاع ا نسبة

  التطورات في أسواق النفط العالمية

الدول  اتفاقاإلعالن عن  2016بنهاية عام تم 
نفط داخل وخارج منظمة للالرئيسية صدرة المُ 

لخفض  األوبك فيما يعرف باتفاق (أوبك+)
مليون برميل  1.8نتاج النفط بواقع كميات ا

 ً خالل األسعار وهو ما انعكس في ارتفاع  ،يوميا
 .للبرميل دوالراً  52.5إلى  40.7من  2017عام 

جانب إلى  هناك مجموعة من العواملفي الواقع 
 افي هذ االنتاج، ساهمتخفض لوبك قرار أ

داء االقتصاد أ مقدمتها تحسناالرتفاع يأتي في 
خاصة في الدول المتقدمة  2017م عافي العالمي 
وتصاعد التطورات السياسية  لعبت كما .والصين

 المخاوف الجيوسياسية في بعض دول العالم
ً  دوراً    . في هذا االرتفاع رئيسا

ً خالل  رغم تقلبات أسعار النفط صعوداً وهبوطا
أسواق  إنالعام إال أنه بصفة عامة يمكن القول 

ً ألم تشهد مؤخراً النفط  فضل من عام عاما
عالمية لخام ، الذي شهد صعود األسعار ال2017
دوالر للبرميل وهو المستوى  62.1لى إبرنت 

  . 2015األفضل منذ منتصف عام 

وبك خالل أبلغ المعدل السنوي لسعر سلة خامات 
دوالُرا للبرميل، وهو  52.5نحو  2017عام 

، 2015عامي المسجل أعلى من مستواه 
 النفط سجلالعالمي على كما أن الطلب  .2016و

، 2017برميل/يوم عام  ونملي 1.6نمواً بمعدل 
كما  يوم،مليون برميل/ 97ليصل مستواه إلى 

 96.5ارتفعت اإلمدادات النفطية لتصل إلى نحو 
 0.7، بزيادة قدرها 2017مليون برميل/يوم عام 

  مليون برميل/ يوم.

مليون  32.6بلغ فقد  ،أما إنتاج دول أوبك
برميل عن  ألف 400 بانخفاض بلغ، برميل/يوم

في المائة  40.8هو ما يمثل نحو و 2016عام 
من اإلنتاج العالمي، كما بلغ إنتاج الدول العربية 

مليون برميل/يوم عام  24.3مجتمعة منه نحو 
في المائة من  30.5، وهو ما يمثل نحو 2017

  .اإلنتاج العالمي

مية كما تراجع إجمالي المخزونات النفطية العال
ليون م 8551) لتبلغ واالستراتيجية(التجارية 

، منخفضة بنحو 2017برميل في نهاية عام 
مليون برميل، أي بنسبة انخفاض بلغت  247
المائة بالمقارنة مع المستويات المسجلة  في 2.8

في نهاية العام السابق. وذلك نتيجة النخفاض 
مقارنة إمدادات النفط العالمية مستوى الزيادة في 

زيادة في الطلب العالمي على النفط خالل الب
  لعام. ا

رتفعت االحتياطات المؤكدة من النفط على ا
مليار برميل  1449.5 لتبلغ نحوالصعيد العالمي 

في المائة  0.3، بنسبة ارتفاع بلغت 2017عام 
، وتمثل 2017بالمقارنة مع مستويات عام 
في المائة  49.4احتياطات الدول العربية نسبة 

، كما أرتفع 2017االحتياطي العالمي عام من 
 0.7بنسبة  2017ياطي الغاز الطبيعي عام احت

مليار متر مكعب في  196.9في المائة ليبلغ نحو 
نهاية العام، وتمثل احتياطات الدول العربية 

في المائة من االحتياطات  27.8مجتمعة نسبة 
  العالمية هذا العام.

لدولية على انعكاسات التطورات االقتصادية ا
  )9(اقتصادات الدول العربية

تعرض االقتصادات العربية منذ بداية رغم 
، سواء داخلية أو عديدة لعواملاأللفية الثالثة 

أثرت على أدائها االقتصادي، إال أنه  خارجية،
تها على العالم الخارجي، فقد ابحكم انفتاح اقتصاد

التطورات االقتصادية العالمية  مارست
 .2017عام  دول المنطقةعلى كذلك  انعكاساتها

ش الطلب الخارجي نتيجة تحسن انتعافرغم 
التحسن النسبي معدالت النمو االقتصادي و

اً دوالر 60 مستوىألسعار النفط وتخطيه 
لتزام عدد من إ، إال أن 2017في نوفمبر  للبرميل

 ،الدول العربية بقرار أوبك لخفض كميات اإلنتاج
ول المنطقة بتبني قيام عدد من دإضافة إلى 

                                                 
طورات االقتصادية تتناول فصول هذا التقرير انعكاسات الت  )9(

لتفصيل على بالمزيد من االدولية على االقتصادات العربية 
  عدة أصعدة.
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 (1)جدول رقم 
  العالمية األسهمأسواق  ات طور مؤشر
(2013-2017) 

 المؤشر لسوقا
 قيمة المؤشر نهاية العام

2013 2014 2015 2016 2017 

 FTSE 100 6749 6566 6242 7143 7687 المملكة المتحدة

 CAC 40 4295 4245 4637 4862 5312 فرنسا

 DAX 9552 9770 10743 11481 12917 لمانياأ

 Nikkei 225 16291 17451 19033 19114 22764 طوكيو

 Hang Seng 23306 33605 21914 22001 29919 ج كونجنهو

الواليات المتحدة 
 Dow Jones 16577 17833 17425 19762 24719 مريكيةاأل

 .األسهم العالمية المصدر: المواقع االلكترونية ألسواق

 
 

 (.1) المصدر: الجدول رقم

ارتفاع  الحظ من الجدول والشكل السابقين،يُ 
 ،لمملكة المتحدةمؤشر سوق األوراق المالية با

إلى  " ليصل100"فوتس  رتفع مؤشراحيث 
 بنحومقارنة  2017نقطة في نهاية عام  7687
ً نسبة2016نقطة في نهاية عام  7143  ، محققا

في المائة، وفي بورصة  7.6بلغت ارتفاع 
وجونز" من ا"د الواليات المتحدة، ارتفع مؤشر

نقطة  24719إلى  2016نقطة عام  19762

في المائة، كما شهدت  25.1بلغت فاع ارت بنسبة
ً بورصة هونج كونج  هي األخرى عام ارتفاعا

المؤشر  لتبلغ قيمة ،في المائة 36بلغ نحو  2017
 22001مقابل  ،2017نقطة عام  29919نحو 

 .2016نقطة عام 
نقطة  4862من " كاك"  رارتفع مؤش ،في فرنسا

بنهاية عام نقطة  5312إلى  2016عام بنهاية 
وفي  المائة،في  9.2بلغت رتفاع ا بنسبة 2017

  العالمية األسهم طور مؤشر أسواق (: 6)شكل رقم 
(2016 – 2017) 
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بنهاية  11481من  "داكس"ألمانيا ارتفع مؤشر 
عام بنهاية نقطة  12917نحو إلى  2016 عام

ً بذلك نسبة 2017 في  12.5بلغت ارتفاع  محققا
أما بورصة طوكيو فقد ارتفع مؤشر  .المائة

بنهاية نقطة  19114من بان "نيكاي" في اليا
ً محقق 2017بنهاية قطة ن 22764إلى  2016  ا

  في المائة.  19بلغت رتفاع ا نسبة

  التطورات في أسواق النفط العالمية

الدول  اتفاقاإلعالن عن  2016بنهاية عام تم 
نفط داخل وخارج منظمة للالرئيسية صدرة المُ 

لخفض  األوبك فيما يعرف باتفاق (أوبك+)
مليون برميل  1.8نتاج النفط بواقع كميات ا

 ً خالل األسعار وهو ما انعكس في ارتفاع  ،يوميا
 .للبرميل دوالراً  52.5إلى  40.7من  2017عام 

جانب إلى  هناك مجموعة من العواملفي الواقع 
 افي هذ االنتاج، ساهمتخفض لوبك قرار أ

داء االقتصاد أ مقدمتها تحسناالرتفاع يأتي في 
خاصة في الدول المتقدمة  2017م عافي العالمي 
وتصاعد التطورات السياسية  لعبت كما .والصين

 المخاوف الجيوسياسية في بعض دول العالم
ً  دوراً    . في هذا االرتفاع رئيسا

ً خالل  رغم تقلبات أسعار النفط صعوداً وهبوطا
أسواق  إنالعام إال أنه بصفة عامة يمكن القول 

ً ألم تشهد مؤخراً النفط  فضل من عام عاما
عالمية لخام ، الذي شهد صعود األسعار ال2017
دوالر للبرميل وهو المستوى  62.1لى إبرنت 

  . 2015األفضل منذ منتصف عام 

وبك خالل أبلغ المعدل السنوي لسعر سلة خامات 
دوالُرا للبرميل، وهو  52.5نحو  2017عام 

، 2015عامي المسجل أعلى من مستواه 
 النفط سجلالعالمي على كما أن الطلب  .2016و

، 2017برميل/يوم عام  ونملي 1.6نمواً بمعدل 
كما  يوم،مليون برميل/ 97ليصل مستواه إلى 

 96.5ارتفعت اإلمدادات النفطية لتصل إلى نحو 
 0.7، بزيادة قدرها 2017مليون برميل/يوم عام 

  مليون برميل/ يوم.

مليون  32.6بلغ فقد  ،أما إنتاج دول أوبك
برميل عن  ألف 400 بانخفاض بلغ، برميل/يوم

في المائة  40.8هو ما يمثل نحو و 2016عام 
من اإلنتاج العالمي، كما بلغ إنتاج الدول العربية 

مليون برميل/يوم عام  24.3مجتمعة منه نحو 
في المائة من  30.5، وهو ما يمثل نحو 2017

  .اإلنتاج العالمي

مية كما تراجع إجمالي المخزونات النفطية العال
ليون م 8551) لتبلغ واالستراتيجية(التجارية 

، منخفضة بنحو 2017برميل في نهاية عام 
مليون برميل، أي بنسبة انخفاض بلغت  247
المائة بالمقارنة مع المستويات المسجلة  في 2.8

في نهاية العام السابق. وذلك نتيجة النخفاض 
مقارنة إمدادات النفط العالمية مستوى الزيادة في 

زيادة في الطلب العالمي على النفط خالل الب
  لعام. ا

رتفعت االحتياطات المؤكدة من النفط على ا
مليار برميل  1449.5 لتبلغ نحوالصعيد العالمي 

في المائة  0.3، بنسبة ارتفاع بلغت 2017عام 
، وتمثل 2017بالمقارنة مع مستويات عام 
في المائة  49.4احتياطات الدول العربية نسبة 

، كما أرتفع 2017االحتياطي العالمي عام من 
 0.7بنسبة  2017ياطي الغاز الطبيعي عام احت

مليار متر مكعب في  196.9في المائة ليبلغ نحو 
نهاية العام، وتمثل احتياطات الدول العربية 

في المائة من االحتياطات  27.8مجتمعة نسبة 
  العالمية هذا العام.

لدولية على انعكاسات التطورات االقتصادية ا
  )9(اقتصادات الدول العربية

تعرض االقتصادات العربية منذ بداية رغم 
، سواء داخلية أو عديدة لعواملاأللفية الثالثة 

أثرت على أدائها االقتصادي، إال أنه  خارجية،
تها على العالم الخارجي، فقد ابحكم انفتاح اقتصاد

التطورات االقتصادية العالمية  مارست
 .2017عام  دول المنطقةعلى كذلك  انعكاساتها

ش الطلب الخارجي نتيجة تحسن انتعافرغم 
التحسن النسبي معدالت النمو االقتصادي و

اً دوالر 60 مستوىألسعار النفط وتخطيه 
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ووضع الدين  ،ماليبرامج لتحقيق االنضباط ال
العام في مسارات تنازلية قد أثر على معدالت 

. كما 2017النمو االقتصادي المسجلة خالل عام 
استمر خالل العام تأثر بعض دول المنطقة 

 .ببعض األوضاع الداخلية غير المواتية للنمو

ألن الدول العربية غير متجانسة من حيث  نظراً 
الختالف  نظراً  وحجم تأثرها بتلك العوامل، اتجاه

، لذا فسوف يتناول والتصديريةهياكلها اإلنتاجية 
 مجموعتين االتحليل الدول العربية باعتبارههذا 

العربية المصدرة الصافية األولى الدول تشمل 
 الدول العربية تشملالثانية و، (10)للنفط

وهي الدول التي قد  (11)المستوردة الصافية للنفط
إال أنه ال يكفي  يكون لديها إنتاج من النفط

يجعلها تغطي باقي احتياجاتها  منه ممااحتياجاتها 
أهم انعكاسات  وفيما يليعن طريق االستيراد، 

على االقتصادات التطورات االقتصادية العالمية 
   العربية:  

 االقتصادي النمو
 اعتماد المجموعة األولى على في ظل استمرار

تلك القتصادات  الرئيسي المحرك كونه النفط
الدول، فإن التحسن النسبي في أسعار النفط عام 

ً  انعكس، 2017 من على النمو االقتصادي  حتما
خالل تأثيره اإليجابي على أوضاع الموازنات 

بتلك الدول، إال أن قرار منظمة األوبك العامة 
وبك+ أبخفض كميات االنتاج النفطي وفق اتفاق 

ً لفترة تمتد  1.8بواقع  من مليون برميل يوميا
، ترتب عليه 2018وحتى  مارس  2017يناير 

تراجع إنتاج النفط في  البلدان العربية الُمصدرة 
للنفط، خاصة أن الدول العربية النفطية تعد 

في المائة من الخفض  90مسؤولةُ عن نحو 
وهو ما حد من أوبك+،  اتفاقالمقرر في إطار 

من أثر ارتفاع  مستويات استفادة تلك الدول
 . لعالمية للنفطاألسعار ا

فإن القطاعات غير النفطية في  ،من جانب آخر
ً بتدابير ضبط أوضاع  هذه البلدان تأثرت سلبا
المالية العامة في ظل االرتفاع النسبي لمستوى 

وهو ما أثر  العجوزات في الموازنات العامة،
                                                 

تتألف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   (10)
 ليبيا، واليمن.والعراق، والجزائر، إضافةً إلى 

والسودان، جيبوتي، وتونس، األردن، : تتألف من  (11)
لبنان، ووفلسطين، والقُمر، ، والصومال، اوسوري
  .موريتانياور، والمغرب، ومص

بتلك  2017عام  الُمسجلة معدالت النمو على
نشاط على الجانب األخر، تأثر ال .الدول

وضاعاً أتشهد الدول النفطية التي  االقتصادي في
، العراق وليبيا داخلية غير مواتية للنمو مثل

ً على  واليمن، النفطي  اإلنتاج مستوىأثرت سلبا
لذا فقد شهدت بعض الدول  .واالستثمارات

وهو مالم يحدث منذ  2017النفطية انكماشا عام 
ً في حين سنوات طويلة،  في  كان النمو متواضعا
 بعضها االخر. 

فقد حققت معدل نمو ، المجموعة الثانيةأما 
، في  ظل دول المجموعة االولىأفضل من 

دفع النمو قدماً ساعدت على وجود أربع عوامل 
في تلك الدول، يأتي في مقدمتها اإلصالحات 
االقتصادية التي يجري تنفيذها في إطار برامج 

قدمة اإلصالح االقتصادي المدعومة بتسهيالت مُ 
ساعدت على من مؤسسات إقليمية ودولية، 

بتلك  تحسن مستويات االستثمار والصادرات
، وكذلك فإن قيام بعض الدول 2017الدول عام 

 بتخفيض أسعار صرف عمالتها، مارس أثراً 
ً على صادراتها، ومن ثم كان له تأثير  اً إيجابيا

ً ايجابي تحسن  ساهم من جانب  أخر، .على النمو ا
صاد العالمي وخاصة في منطقة أداء االقت

اليورو، التي تستوعب الجزء األكبر من 
في تحفيز معدالت نمو صادرات تلك المجموعة 

 .دول المجموعة الثانية
 ائدةــالف ارـعـفاع أسـعكس ارتـ، انفي المـقابـل

األمريكية في ارتفاع تكاليف التمويل لتلك الدول، 
ً معاكس اً كان له تأثيروهو ما  ئها على أدا ا
 .االقتصادي

ال تزال الدول العربية المستوردة للنفط تواجه 
 النمو االقتصادي من أهمها على تحديات تؤثر

وتواضع معدالت  ة،التحتي البنية ضعف
االستثمار، وارتفاع مستويات المديونية، 

     . ومعدالت البطالة

سجلت الدول العربية كمجموعة  ،في ضوء ذلك
تج المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتراجعا في 

في  1.0 ليبلغ، 2017عام  12باألسعار الثابتة
 .2016في المائة عام  2.7المائة مقابل 

                                                 
 واليمن.  وليبيا، : سوريا،باستثناء كل من (12)
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 المالية العامة
)دول الدول العربية المصدرة للنفط  تتعرض

للسنة الرابعة على التوالي المجموعة األولى( 
كبيرة جراء فقدان أسعار النفط أكثر  اتلضغوط

وحتى  2014نتصف العام من ثلثي قيمته منذ م
، رغم تحسن األسعار عام 2016نهاية عام 

، ولعل تخفيض الموازنات العامة لبعض 2017
، واألعوام التي 2017الدول العربية النفطية عام 

مثل خير دليل على حجم التحديات التي يسبقتها 
تواجه حكوماتها فيما يختص بوضع تقديرات 

مع تحدي واقعية لإليرادات العامة ال سيما 
عند لنفط العالمية لسعار األ احتماالت بقاء

، ومن ثم مستويات منخفضة لفترة طويلة
زالت الاإليرادات النفطية التي  انخفاض مستوى

 90 تتجاوزبنسبة كبيرة عليها موازناتها معتمدةً 
 .دول المجموعة في المائة في بعض

خالل السنوات عائدات النفط  انخفاضأدى 
إلى ل فائض موازنات تلك الدول تحوإلى السابقة 

النمو، وانكماش في  معدلعجز، وتراجع 
لحد من ا بهدفوالسيولة المحلية، مستويات 

 تلك الدول تدابير اعتمدت ،المالية وزاتالعج
ساعدت  .لتحقيق االنضباط الماليوإصالحات 

هذه التدابير دول المجموعة على خفض مستوى 
، 2017م موازنات تلك الدول عا وزات فيعجال

إلى تنويع إتجاه الدول العربية النفطية  في ظل
ً عن النفط وأحد  مصادر اإليرادات العامة بعيدا

ضريبة  االتجاه على فرضاألمثلة على ذلك 
تجاه االقيمة المضافة في اإلمارات والسعودية، و

السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية 
والضرائب على األراضي الشاغرة، في حين 

درس دول أخرى إدخال إصالحات ضريبية ت
تنفيذ حزمة من  إضافةً إلىعلى أرباح الشركات. 

 ،اإلجراءات التقشفية في معظم الدول النفطيه
نخفاض معدل النمو في انعكس في اوهو ما 

مقارنة بالسنوات  2017النفقات العامة لموزنات 
 السابقة. 

ت أما الدول العربية المستوردة للنفط، فقد شهد
 ارتباطتطورات كبيرة في ظل  2017عام  اللخ

صالح اقتصادي بدعم من ابعضها ببرامج 
مؤسسات إقليمية ودولية، ومن ثم فقد عمدت تلك 

خفض عجز موازناتها العامة، من إلى الدول 
خالل العمل على زيادة اإليرادات العامة من 

 
خالل رفع معدالت الضرائب، فعلى سبيل المثال 

ا في الضرائب على شهدت تونس ارتفاع
السيارات والمشروبات الكحولية واالتصاالت 
الهاتفية واإلنترنت وأسعار الفنادق وغيرها، 

في  1وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 
قامت الحكومة بإقرار  ،وفي مصر المائة.

ضرائب على الضريبة القيمة المضافة، وزيادة 
وفي األردن تم التوسع في  .السجائر مرتين

من خالل زيادة الضرائب  لتحصيل الضريبيا
والرسوم على شريحة كبيرة من السلع 
والخدمات، وفي المغرب لجأت الحكومة إلى 

 10زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 
 في المائة. 14المائة إلى في 

كما أن إجراءات الحد من العجز كانت أكثر 
ً في جانب النفقات، حيث  ة كاف اتخذتوضوحا

 التدريجي للدعم لإللغاءالدول العربية إجراءات 
 لما تمث، وهذا وتعديل أسعار الخدمات الحكومية

في قيام مصر برفع أسعار المنتجات البترولية 
رفع أسعار ب والمغرب والمياه،والكهرباء 

منتجات الوقود ال سيما في ظل تحرير سعر 
وإلغاء األردن الدعم الذي كانت تقدمه  ،البنزين

خبز باعتباره المادة التموينية الوحيدة التي لل
تزال مدعومة بشكل مباشر في البالد  كانت ال

 .منذ عدة سنوات

 التضخم
 ضرورة لألسعار العام المستوي استقرار يعتبر

 أن حيث الكلي، االقتصاد سالمة لضمان أساسية
ً  يؤثر االستقرار عدم  الداخلي التوازن على سلبا

 ارتفاع استمرار 7201 عام شهد .والخارجي
 وإن ،ككل العربية بالدول التضخم معدالت
 يمكن التيو ذلك الي المؤدية األسباب اختلفت
 في: إجمالها
استمرار إنتهاج معظم الدول العربية تطبيق  •

لغاء الكلي أو الجزئي سياسات هادفة إلى اإل
   للدعم الحكومي.

 العربية الدول بعض عمالت قيمة إنخفاض •
 تحريرها إطار في األجنبية العمالت مقابل
 معدالت على أنعكس مما الصرف، لسعر

 التضخم.
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ووضع الدين  ،ماليبرامج لتحقيق االنضباط ال
العام في مسارات تنازلية قد أثر على معدالت 

. كما 2017النمو االقتصادي المسجلة خالل عام 
استمر خالل العام تأثر بعض دول المنطقة 

 .ببعض األوضاع الداخلية غير المواتية للنمو

ألن الدول العربية غير متجانسة من حيث  نظراً 
الختالف  نظراً  وحجم تأثرها بتلك العوامل، اتجاه

، لذا فسوف يتناول والتصديريةهياكلها اإلنتاجية 
 مجموعتين االتحليل الدول العربية باعتبارههذا 

العربية المصدرة الصافية األولى الدول تشمل 
 الدول العربية تشملالثانية و، (10)للنفط

وهي الدول التي قد  (11)المستوردة الصافية للنفط
إال أنه ال يكفي  يكون لديها إنتاج من النفط

يجعلها تغطي باقي احتياجاتها  منه ممااحتياجاتها 
أهم انعكاسات  وفيما يليعن طريق االستيراد، 

على االقتصادات التطورات االقتصادية العالمية 
   العربية:  

 االقتصادي النمو
 اعتماد المجموعة األولى على في ظل استمرار

تلك القتصادات  الرئيسي المحرك كونه النفط
الدول، فإن التحسن النسبي في أسعار النفط عام 

ً  انعكس، 2017 من على النمو االقتصادي  حتما
خالل تأثيره اإليجابي على أوضاع الموازنات 

بتلك الدول، إال أن قرار منظمة األوبك العامة 
وبك+ أبخفض كميات االنتاج النفطي وفق اتفاق 

ً لفترة تمتد  1.8بواقع  من مليون برميل يوميا
، ترتب عليه 2018وحتى  مارس  2017يناير 

تراجع إنتاج النفط في  البلدان العربية الُمصدرة 
للنفط، خاصة أن الدول العربية النفطية تعد 

في المائة من الخفض  90مسؤولةُ عن نحو 
وهو ما حد من أوبك+،  اتفاقالمقرر في إطار 

من أثر ارتفاع  مستويات استفادة تلك الدول
 . لعالمية للنفطاألسعار ا

فإن القطاعات غير النفطية في  ،من جانب آخر
ً بتدابير ضبط أوضاع  هذه البلدان تأثرت سلبا
المالية العامة في ظل االرتفاع النسبي لمستوى 

وهو ما أثر  العجوزات في الموازنات العامة،
                                                 

تتألف من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية   (10)
 ليبيا، واليمن.والعراق، والجزائر، إضافةً إلى 

والسودان، جيبوتي، وتونس، األردن، : تتألف من  (11)
لبنان، ووفلسطين، والقُمر، ، والصومال، اوسوري
  .موريتانياور، والمغرب، ومص

بتلك  2017عام  الُمسجلة معدالت النمو على
نشاط على الجانب األخر، تأثر ال .الدول

وضاعاً أتشهد الدول النفطية التي  االقتصادي في
، العراق وليبيا داخلية غير مواتية للنمو مثل

ً على  واليمن، النفطي  اإلنتاج مستوىأثرت سلبا
لذا فقد شهدت بعض الدول  .واالستثمارات

وهو مالم يحدث منذ  2017النفطية انكماشا عام 
ً في حين سنوات طويلة،  في  كان النمو متواضعا
 بعضها االخر. 

فقد حققت معدل نمو ، المجموعة الثانيةأما 
، في  ظل دول المجموعة االولىأفضل من 

دفع النمو قدماً ساعدت على وجود أربع عوامل 
في تلك الدول، يأتي في مقدمتها اإلصالحات 
االقتصادية التي يجري تنفيذها في إطار برامج 

قدمة اإلصالح االقتصادي المدعومة بتسهيالت مُ 
ساعدت على من مؤسسات إقليمية ودولية، 

بتلك  تحسن مستويات االستثمار والصادرات
، وكذلك فإن قيام بعض الدول 2017الدول عام 

 بتخفيض أسعار صرف عمالتها، مارس أثراً 
ً على صادراتها، ومن ثم كان له تأثير  اً إيجابيا

ً ايجابي تحسن  ساهم من جانب  أخر، .على النمو ا
صاد العالمي وخاصة في منطقة أداء االقت

اليورو، التي تستوعب الجزء األكبر من 
في تحفيز معدالت نمو صادرات تلك المجموعة 

 .دول المجموعة الثانية
 ائدةــالف ارـعـفاع أسـعكس ارتـ، انفي المـقابـل

األمريكية في ارتفاع تكاليف التمويل لتلك الدول، 
ً معاكس اً كان له تأثيروهو ما  ئها على أدا ا
 .االقتصادي

ال تزال الدول العربية المستوردة للنفط تواجه 
 النمو االقتصادي من أهمها على تحديات تؤثر

وتواضع معدالت  ة،التحتي البنية ضعف
االستثمار، وارتفاع مستويات المديونية، 

     . ومعدالت البطالة

سجلت الدول العربية كمجموعة  ،في ضوء ذلك
تج المحلي اإلجمالي معدل نمو الناتراجعا في 

في  1.0 ليبلغ، 2017عام  12باألسعار الثابتة
 .2016في المائة عام  2.7المائة مقابل 

                                                 
 واليمن.  وليبيا، : سوريا،باستثناء كل من (12)
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 المالية العامة
)دول الدول العربية المصدرة للنفط  تتعرض

للسنة الرابعة على التوالي المجموعة األولى( 
كبيرة جراء فقدان أسعار النفط أكثر  اتلضغوط

وحتى  2014نتصف العام من ثلثي قيمته منذ م
، رغم تحسن األسعار عام 2016نهاية عام 

، ولعل تخفيض الموازنات العامة لبعض 2017
، واألعوام التي 2017الدول العربية النفطية عام 

مثل خير دليل على حجم التحديات التي يسبقتها 
تواجه حكوماتها فيما يختص بوضع تقديرات 

مع تحدي واقعية لإليرادات العامة ال سيما 
عند لنفط العالمية لسعار األ احتماالت بقاء

، ومن ثم مستويات منخفضة لفترة طويلة
زالت الاإليرادات النفطية التي  انخفاض مستوى

 90 تتجاوزبنسبة كبيرة عليها موازناتها معتمدةً 
 .دول المجموعة في المائة في بعض

خالل السنوات عائدات النفط  انخفاضأدى 
إلى ل فائض موازنات تلك الدول تحوإلى السابقة 

النمو، وانكماش في  معدلعجز، وتراجع 
لحد من ا بهدفوالسيولة المحلية، مستويات 

 تلك الدول تدابير اعتمدت ،المالية وزاتالعج
ساعدت  .لتحقيق االنضباط الماليوإصالحات 

هذه التدابير دول المجموعة على خفض مستوى 
، 2017م موازنات تلك الدول عا وزات فيعجال

إلى تنويع إتجاه الدول العربية النفطية  في ظل
ً عن النفط وأحد  مصادر اإليرادات العامة بعيدا

ضريبة  االتجاه على فرضاألمثلة على ذلك 
تجاه االقيمة المضافة في اإلمارات والسعودية، و

السعودية نحو رفع رسوم الخدمات الحكومية 
والضرائب على األراضي الشاغرة، في حين 

درس دول أخرى إدخال إصالحات ضريبية ت
تنفيذ حزمة من  إضافةً إلىعلى أرباح الشركات. 

 ،اإلجراءات التقشفية في معظم الدول النفطيه
نخفاض معدل النمو في انعكس في اوهو ما 

مقارنة بالسنوات  2017النفقات العامة لموزنات 
 السابقة. 

ت أما الدول العربية المستوردة للنفط، فقد شهد
 ارتباطتطورات كبيرة في ظل  2017عام  اللخ

صالح اقتصادي بدعم من ابعضها ببرامج 
مؤسسات إقليمية ودولية، ومن ثم فقد عمدت تلك 

خفض عجز موازناتها العامة، من إلى الدول 
خالل العمل على زيادة اإليرادات العامة من 

 
خالل رفع معدالت الضرائب، فعلى سبيل المثال 

ا في الضرائب على شهدت تونس ارتفاع
السيارات والمشروبات الكحولية واالتصاالت 
الهاتفية واإلنترنت وأسعار الفنادق وغيرها، 

في  1وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع 
قامت الحكومة بإقرار  ،وفي مصر المائة.

ضرائب على الضريبة القيمة المضافة، وزيادة 
وفي األردن تم التوسع في  .السجائر مرتين

من خالل زيادة الضرائب  لتحصيل الضريبيا
والرسوم على شريحة كبيرة من السلع 
والخدمات، وفي المغرب لجأت الحكومة إلى 

 10زيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 
 في المائة. 14المائة إلى في 

كما أن إجراءات الحد من العجز كانت أكثر 
ً في جانب النفقات، حيث  ة كاف اتخذتوضوحا

 التدريجي للدعم لإللغاءالدول العربية إجراءات 
 لما تمث، وهذا وتعديل أسعار الخدمات الحكومية

في قيام مصر برفع أسعار المنتجات البترولية 
رفع أسعار ب والمغرب والمياه،والكهرباء 

منتجات الوقود ال سيما في ظل تحرير سعر 
وإلغاء األردن الدعم الذي كانت تقدمه  ،البنزين

خبز باعتباره المادة التموينية الوحيدة التي لل
تزال مدعومة بشكل مباشر في البالد  كانت ال

 .منذ عدة سنوات

 التضخم
 ضرورة لألسعار العام المستوي استقرار يعتبر

 أن حيث الكلي، االقتصاد سالمة لضمان أساسية
ً  يؤثر االستقرار عدم  الداخلي التوازن على سلبا

 ارتفاع استمرار 7201 عام شهد .والخارجي
 وإن ،ككل العربية بالدول التضخم معدالت
 يمكن التيو ذلك الي المؤدية األسباب اختلفت
 في: إجمالها
استمرار إنتهاج معظم الدول العربية تطبيق  •

لغاء الكلي أو الجزئي سياسات هادفة إلى اإل
   للدعم الحكومي.

 العربية الدول بعض عمالت قيمة إنخفاض •
 تحريرها إطار في األجنبية العمالت مقابل
 معدالت على أنعكس مما الصرف، لسعر

 التضخم.
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 لزيادة تهدف إلجراءات الدول بعض إتخاذ 
 معدالت زيادة خالل من ،العامة االيرادات
 جديدة، ضرائب فرض أو القائمة الضرائب

 الضريبية. االعفاءات بالغاء بعضها وقيام
 العربية الدول عضب في الداخلية األوضاع 

ختناقات في تواصل اال اترتب عليه التي
سالسل إمداد السلع االساسية نتيجة 

 .للظروف المحلية التي تشهدها تلك الدول
   بع����ض ال����دول  التض����خمية ف����يالض����غوط

 العربية، المتولدة عن زيادة عدد النازحين.
ً هن��ا� تباين��كان  ،ىعلى مستوى الدول فراد  اً ح��اد ا

حي����ث ارتفع����ت مع����دالت ي����ة، العربب����ين ال����دول 
 25التض��خم ف��ي ث��ال� دول عربي��ة ف��و� مس��توى 

ش���ملت الس���ودان  2017ف���ي المائ���ة خ���الل ع���ام 
المس��توى الع��ام س��جل  المقاب��ل،ف��ي  .ومصر وليبيا

الس��عودية انكماش��اً  المملك��ة العربي��ةف��ي  ل�س��عار
  المائة. في 0.8بلغت نسبته 

  الةالبط
لعربي��ة نعكست التطورات التي ش��هدتها المنطق��ة اا

والعوام���ل الخارجي���ة ف���ي ارتف���اع مع���دل البطال���ة 
ال��دول  ُص��نفت، لذا فق��د 2017بالدول العربية عام 

من��اطق ف��ي الع��الم م��ن  ةالعربية ضمن أعلى عش��ر
كم��ا تع��د ال��دول العربي��ة  .حي��ث مع��دالت البطال��ة

مع��دل  الع��الم الت��ي بل��غ فيه��اف��ي المنطق��ة الوحي��دة 
أكب��ر م��ن  ف��ي المائ��ة، أي 30البطال��ة ب��ين الش��باب 

مع���دل البطال���ة ب���ين الع���المي لمتوس���ط الض���عف 
من المتوقع أن تك��ون  .في المائة 13الشباب البالغ 

مع���دالت البطال���ة أكث���ر ارتفاع���ا ف���ي ال���دول الت���ي 
وعل��ى رأس��ها  اوض��اعاً داخلي��ة غي��ر مواتي��ةتش��هد 

ف���ي  وليبي���ا، وك���ذلك ،وال���يمن ،والع���را� ،س���وريا
اط األردن ولبن����ان كنتيج����ة لت����أثر مس����توى النش����

االقتص��ادي س��لباً بت��دفق ع��دد كبي��ر م��ن الالجئ��ين 
ح��والي م��ا يمث��ل الالجئين بعدد حيث يقدر  ،إليهما

ف��ي المائ��ة م��ن  10سكان لبنان و المائة من في 25
وهن����ا� عام����ل �خ����ر س����اهم ف����ي  .ناألردس����كان 

وه����و  العربي����ة،ارتف����اع مع����دل البطال����ة بال����دول 
الت���ي تتبعه���ا معظ���م ال���دول  التقش���فية تراءااإلج���

ربية رغم اختالف مسبباتها، وهذا ب��الطبع يح��د الع
  العربية على خلق وظائف جديدة. قدرة الدولمن 

    التجارة الخارجية
من  50تتميز الدول العربية باحتوائها على نحو 

في من  27النفط في العالم، ونحو  احتياطي
منطقة العربية بموقع احتياطي الغاز، كما تتميز ال
إضافةً ال والجنوب، جغرافي يتوسط بين الشم

أنها تطل على أكبر بحرين في العالم،  إلى
المتوسط، كما يعبر أراضيها األبيض حمر وألا

 .قناة السويسفي  مثالً مُ  أكبر ممر مائي بالعالم
كل هذه المقومات المكانة التي يجب أن  تُدْعم

دول العربية على تحتلها التجارة الخارجية لل
االقتصادات العربية  المستوى العالمي، كما تتسم

ً على العالم رغم  .الخارجي بكونها أكثر انفتاحا
نحو بذلك تساهم التجارة الخارجية للدول العربية 

في المائة فقط من التجارة العالمية، مما يتطلب  5
العمل على النهوض بالتجارة الخارجية بما 

التجارة  تأثرتت المتاحة، وقد يتوافق مع االمكانا
عام  خاللعدة عوامل بول العربية الخارجية للد

، أهمها، التحسن النسبي في أسعار النفط، 2017
في المائة من  70خاصة أن النفط يساهم بنحو 

ارتفاع أسعار المواد والصادرات العربية، 
خاصة في ظل تصاعد الفجوة والسلع األولية 

مليار دوالر،  35نحو إلى ة الغذائية بالدول العربي
أداء االقتصاد العالمي وخاصة  تحسنإضافةً إلى 

  .كبر شريك تجاري للدول العربيةأمنطقة اليورو 
ة يارتفع حجم التجارة الخارج ،في ضوء ذلك 

مع مليار دوالر مقارنة  1764إلى للدول العربية 
محققة نسبة  2016مليار دوالر عام  1580

أما التجارة  .في المائة 11.6 حوالي ارتفاع بلغت
أحد أهم الروافد  ، فهي تعدالعربية البينية

االقتصادية لتقريب التكامل االقتصادي العربي 
عبر مبادلة المنتجات ما بين الدول العربية، كما 
أنها تساهم في حل جزء من المشاكل االقتصادية 
ع اقتصاداتها، وذلك بالحد  للبلدان العربية وتنّوِ

د الريعي الذي يعتمد على ما تنتجه من االقتصا
لنفط والزراعة، رغم ذلك فإن التجارة األرض كا

بعض إلى يرجع ذلك   .البينية العربية محدودة
التي ما زالت تعيق تفعيل التجارة  التحديات

البينية العربية، رغم إقامة  منطقة التجارة الحرة 
بين  من .2005عتبارا من يناير االعربية الكبرى 

هو إداري يتلخص بطبيعة  ماالتحديات، هذه 
ءات اإلدارية، ومنها ما هو فني، كتوحيد اإلجرا
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الجمركية أو بلد المنشأ وعملية  اإلجراءات
التصنيع واإلنتاج، ومنها ما هو قانوني 
وتشريعي، ومن ثم يجب العمل على التغلب على 

 لنمو هناك فرص كبيرةتلك العقبات، خاصة وأن 
تشير البيانات إلى ارتفاع  .لعربيةالتجارة البينية ا

لتبلغ  2017لدول العربية البينية عام صادرات ا
مليار  99.4مليار دوالر مقابل  109.3نحو 

    .2016دوالر عام 

   أسواق األسهم
 2017تأثرت مؤشرات األسواق العربية في عام 

بتحسن أسعار النفط، وكذا باالرتفاع غير 
المية بقيادة الع المسبوق في مؤشرات األسواق

تحسن أداء  األسواق األمريكية، تزامنا مع
، ومن ثم وصلت قيم وأحجام االقتصاد العالمي

التداول في بعض البورصات إلى مستويات لم 
  تشهدها منذ االزمة المالية العالمية.

ولكن المالحظ أن التحسن في مؤشر أسعار 
االسهم كان أفضل في الدول العربية غير 

ي الدول العربية النفطية، قد كان النفطية، عنه ف
ً في البورصة المصرية، االرتفاع  أكثر وضوحا

نسبة  المصرية المؤشر العام للبورصةحيث حقق 
في المائة، وهو يعتبر أفضل  21.8ارتفاع بلغت 

ً بنشاطأداء سنوي له منذ عدة سنوات،   مدفوعا
م القيادية، وبذلك يكون المؤشر قد بعض األسه

، بل 2015ب خسائره التي حققها عام عوض أغل
إن مؤشر أسعار األسهم تضاعف مقارنة بما كان 

بورصة األوراق  حققتكما  .2015عليه عام 
في  14.4نحو  بلغتنسبة ارتفاع المالية بتونس 

مؤشر البورصة السعودية المائة، في حين ارتفع 
في المائة فقط ولكن ذلك يعد إيجابياً  0.2بنسبة 

  .2015و، 2014 خالل عاميبعد تراجعه 
  

   أسعار الصرف
ة من التطورات التي عمجمو 2017شهد عام 

أثرت على أسعار صرف العمالت العربية، 
واجهت بعض العمالت العربية ضغوطات  حيث

لتحرير نظم أسعار  سواء جراء تبني سياسات
يمة بعض العمالت الصرف نتج عنها انخفاض ق

تباينت  .ةيالعربية مقابل العمالت األجنبية الرئيس
اتجاهات تطور أسعار صرف العمالت العربية 
التي تتبنى نظم أسعار الصرف الثابتة، حيث 
انخفضت قيمة العمالت العربية المثبتة مقابل 

، في حين 2017اليورو خالل عام  مالدوالر أما
باليورو  سجلت العمالت العربية المرتبطة

مكاسب مقابل الدوالر بما يعكس المكاسب التي 
  خالل العام.مقابل الدوالر سجلها اليورو 
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