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    لدوليةلدوليةااالتطورات االقتصادية التطورات االقتصادية 

 
  

 

  نظرة عامة
  

 ظهرت تبعاتها بشكل واضح اعتبارا ،تعرض االقتصاد العالمي ألزمة اقتصادية  هي األسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

 عام خاللإلى رآود   في األعوام القليلة الماضيةفترة نمومن  االقتصاد العالمي أداءقد تحول ل، و2008من منتصف 

وعلى مستوى . 2008 في المائة عام 3.2 إلى 2007 في المائة عام 5.2انخفض معدل النمو الحقيقي من و .2008

 في 2.7الواليات المتحدة من و الدول بما فيها منطقة اليورو واليابان  هذهالدول المتقدمة، انخفض معدل النمو في جميع

 فإن ، السوق الناشئة األخرىاقتصاداتبالنسبة للدول النامية وأما  .2008 في المائة عام 0.9 إلى 2007المائة عام 

 في المائة عام 6.1 إلى 2007 في المائة عام 8.3 من فيهاتأثرها بتلك األزمة آان أقل حدة حيث انخفض معدل النمو 

2008. 

   
 السوق الناشئة اقتصاداتو معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية تفاعوقد صاحب تباطؤ النمو في العالم ار

من  نمو حجم التجارة العالمية إلى انخفاض انخفاض معدل النمو االقتصادي العالمي أدىوقد . األخرى على حد سواء
 .2008 في عام 3.3 إلى 2007في عام في المائة  7.2

  
 السوق الناشئة اقتصاداتل النامية ووفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي في ذمة الدو

 خدمة الدين ن، إال أ2007عام في  مليار دوالر 4130.3 مقابل 2008عام في  مليار دوالر 4472.3 إلىاألخرى 
 للدول النامية الخارجية واستمرت االحتياطيات .2008آنسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات تراجعت خالل عام 

 إلى 2007 عام  في مليار دوالر4329.4ة في النمو رغم األزمة المالية حيث ارتفعت من  السوق الناشئاقتصاداتو
  .2008عام في  مليار دوالر 5179.8

  
 تخفيض أسعار  إلىفي ظل األزمة المالية عمدت السلطات في الدول المتقدمةفقد  فيما يتعلق بأسعار الفائدة الرسمية،أما 

 5.3 أسعار الفائدة الرسمية فيها من تراجعت حيث ، المتحدة في الوالياتحدةاض أآثر هذا االنخف آان و،الفائدة الرسمية
على ، وذلك في الوقت الذي بقيت فيه أسعار الفائدة الرسمية في اليابان 2008 في في المائة 3إلى  2007في في المائة 

 .2007عام في  ه علييما ه

  

 صرف الدوالر تراجعا أمام الين الياباني واليورو، في حين حقق ، فقد شهد سعرأما بالنسبة لتطورات أسعار الصرف 

  . 2008 خالل ارتفاعا طفيفا أمام الجنية اإلسترليني

 
 

  
  الفصل األول
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 نمو االقتصاد العالمي
  

 في 5.2 في المائة مقابل 3.2، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي 2008انخفاضا خالل عام  (1) سجل أداء االقتصاد العالمي

 ت انخفاض معدالت النمو في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد انخفضويعزى ذلك إلى .2007عام في المائة  

 معدالت النمو ت، آما انخفض2008 في المائة خالل عام 0.9 إلى 2007 في المائة في عام 2.7في الدول المتقدمة من 

 السوق الناشئة األخرى اقتصاداتلدول النامية و في المائة، وفي ا1.6 في المائة إلى 4.7في الدول المتقدمة األخرى من 

 في المائة، مع مالحظة تباين أداء الدول والمجموعات الفرعية داخل المجموعات الثالث 6.1 في المائة إلى 8.3من 

  ).1(والشكل ) 1/1(الرئيسية المذآورة، الملحق 

  

  

  

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

ئة
ما
 ال
في

2003 2004 2005 2006 2007 2008
السنوات

ــالم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العـ الدول المتقدمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

  
  ).1/1(الملحق :     المصدر                  

  

فقد . انخفض معدل النمو االقتصادي بدرجات متباينة في جميع الدول والمجموعات الفرعية  ،(2) المتقدمةبالنسبة للدول

ويعزى ، 2008 في المائة في عام 1.1 إلى 2007 في المائة في عام 2.0انخفض معدل النمو في الواليات المتحدة من 

أن األزمة تعود جذورها إلى التوسع المصرفي ، فبالرغم من  إلى تأثير األزمة المالية العالمية على االقتصاد الحقيقيذلك

 التشغيل ىعلى مستوالمفرط لتمويل العقارات في الواليات المتحدة، إال أنها تحولت إلى أزمة مالية عالمية أثرت 

  ).1(، اإلطار رقم والتجارة الخارجية ومن ثم على معدل نمو الناتج الحقيقي

  
                                                 

  .2009 بريلأ : آفاق االقتصاد العالمي" دولي صندوق النقد ال   (1)
  .اليابان، المملكة المتحدة وآنداالواليات المتحدة، منطقة اليورو،  " 2009ريل أب: آفاق االقتصاد العالمي "  في تشمل الدول المتقدمة   (2)

ة  الشكل (1):  معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول النامي
2008-2003
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  )1(اإلطار رقم 
   األزمة المالية العالميةالتطورات في

 
في الواليات المتحدة، والتي ابتدأت في يوليو ) أزمة االئتمان آما آانت تعرف في بادئ األمر(تحولت أزمة الرهن العقاري 

وتعود جذور األزمة المالية العالمية إلى . 2008، إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية في الربع األخير من عام 2007) تموز(
يف التدريجي للقيود والضوابط التي تحكم العمل المصرفي وعمل المؤسسات المالية األخرى في الواليات المتحدة بدءًا التخف

 . من نهاية الثمانينات
  

 على إتباع سياسة نقدية توسعية بهدف 2001عام العمل النظام االحتياطي الفيدرالي في الواليات المتحدة بدءًا من نهايات 
وقد أدت زيادة السيولة في األسواق، . نشاط االقتصادي، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات متدنيةزيادة وتيرة ال

. باإلضافة إلى زيادة فترة السماح للقروض لتتراوح بين عامين وثالثة أعوام، إلى توسع المصارف في منح القروض العقارية
في مجال اإلقراض السكني إلى درجة أنها تخلت عن أحد الشروط وقد تنافست المصارف التجارية في اجتذاب المقترضين 

األساسية في منح القروض وهو قدرة المقترضين على سداد أقساط القروض والفوائد، حيث عّولت المصارف التجارية على 
 Subprime وبذلك نشأ ما أصبح يعرف باإلقراض العقاري ذي الجدارة االئتمانية الضعيفة. آون المساآن مرهونة لديها

Mortgage . وقد قامت مصارف االستثمار بشراء هذه القروض العقارية ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة من المصارف
وقد قامت . التجارية، وعمدت إلى إصدار أوراق مالية مدعومة بهذه القروض العقارية وشهادات رهون هذه العقارات

ة ذات المخاطر المرتفعة في مؤسسات مالية مختلفة في الواليات المتحدة وفي مصارف االستثمار بتسويق هذه األوراق المالي
آما عملت هذه المصارف على إدراجها ضمن محافظ استثمارية قامت بتأسيسها واستقطاب العديد من . دول عديدة أخرى

وراق المالية األمريكية لمصارف وقد زاد الوضع سوءًا سماح هيئة األ. المؤسسات المالية والشرآات واألفراد لالستثمار فيها
وقد صاحب التوسع في .  ضعفًا30 ضعفًا إلى أآثر من 12 بزيادة نسبة الدين إلى رأس المال من 2004عام الاالستثمار في 

  .منح القروض السكنية في الواليات المتحدة زيادة الطلب عليها وزيادة أسعارها خالل هذه الفترة
  

لنظام االحتياطي الفيدرالي بإتباع سياسة نقدية متشددة بهدف السيطرة على معدالت التضخم ، بدأ ا2005عام الوفي أوائل 
 5.25 فقام برفع أسعار الفائدة تباعًا حتى وصل سعر فائدة القروض الفيدرالية التي يمنحها للمصارف التجارية إلى ،المرتفعة

القروض ومنها القروض العقارية، حيث تخضع هذه وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أقساط . 2007في المائة في منتصف عام 
وقد بدأت حاالت التعثر في سداد القروض العقارية في الظهور وازدادت بشكل آبير بحيث . القروض ألسعار فائدة متغيرة

جزءًا أصبحت األوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية وشهادات الرهن العقاري ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة تفقد 
وقد أدى انخفاض الطلب على المباني السكنية إلى تراجع أسعارها في السوق األمريكي بحيث . من قيمتها بشكل مطرد

أصبحت القيمة الحالية لقرض المبنى السكني تتجاوز بكثير سعر البيع في السوق مما نجم عنه عدم جدوى االستمرار بخدمة 
وقد تمخض عن هذه التطورات بدء . لمقترضين وتفضيلهم التخلي عن منازلهمهذه القروض العقارية من قبل العديد من ا

بعض المصارف والمؤسسات المالية العقارية وصناديق االستثمار وصناديق التحوط بتسجيل خسائر مرتبطة بالرهون 
ربع األخير من عام وقد ازدادت هذه الخسائر بشكل مطرد بحيث تحولت في ال. العقارية ذات الجدارة االئتمانية الضعيفة

  .  إلى أزمة شح السيولة لدى المصارف التجارية2007
  

، وواجهت المؤسسات المختصة باالقراض العقاري في الواليات المتحدة خطر 2008واستمرت األزمة في التفاقم في عام 
امتدت الخسائر لتشمل و. 2008االنهيار، فأفلس بعضها واستحوذت الحكومة على موجودات أهم هذه المؤسسات في سبتمبر 

، وتحولت مصارف االستثمار الرئيسية األخرى إلى *مصارف االستثمار األمريكية فأعلن أهم هذه المصارف إفالسه
مصارف تجارية آشرط للحصول على دعم مالي حكومي ضمن خطة إنقاذ القطاع المالي والمصرفي في الواليات المتحدة 

  . مليار دوالر700التي بلغت قيمتها 
  

  *  Lehman Brothers Holdings.  
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 التي آادت أن تنهار لوال تدخل الحكومة **وعلى الرغم من ذلك، امتدت األزمة لتطال أآبر مجموعة لخدمات التأمين
 بعدد من المصارف الرئيسية في عدة دول متقدمة، وتحولت إلى أزمة مالية باهظةآما لحقت خسائر . األمريكية إلنقاذها
وقد صاحب هذه األزمة المالية العالمية تهاوي أسعار النفط .  عن دخول االقتصاد العالمي مرحلة الكسادعالمية تمخضت

وموجات من االنخفاض الحاد في أسعار األسهم في غالبية األسواق العالمية وشح السيولة في القطاع المالي والمصرفي 
 األمر الذي حدا بالعديد من الدول للتدخل في محاولة ،البطالة وارتفاع مستويات  وصعوبات لتمويل التجارة الدوليةالعالمي

دول االقتصادات الناشئة والتي أما . راجع في النشاط االقتصاديإلنقاذ انهيار القطاع المالي والمصرفي والحد من المزيد من ت
  .آانت تعتبر شبه معزولة عن األزمة، فقد تعرضت هي األخرى إلى ضغوطات تدهور شروط التمويل

  
  **American International Group (AIG).  

  

  

 في 0.9 إلى 2007 في المائة في عام 2.7وبالنسبة لمنطقة اليورو، فلم تكن أحسن حاال حيث انخفض معدل النمو من 

سائر ، ويرجع ذلك إلى التأثير الكبير  لألزمة على الدول األوروبية، فقد تأثرت أوروبا الغربية بالخ2008المائة في عام 

  واآلثار اإلنكشافية على أسواق األوراق المالية،في الواليات المتحدة ااستثماراته نتيجة انكشاف مصارفهاالتي تحملتها 

 المملكة المتحدة، فبعد أن آان اقتصادها أحسن حاال من منطقة اليورو  في أما. والضغط الصعودي على اليوروالعالمية

 منطقة اليورو، حيث انخفض ات آان أآثر سوءا من أداء اقتصاد2008 عام اء أد أن إالالماضية،خالل السنوات الثالث 

   .2008 في المائة في عام 0.7 إلى 2007 في عام 3 من  المتحدةفي المملكةنمو المعدل 

  

 0.6-(  سالب نمو معدل إلى2007  في عام) في المائة2.4( موجبنمو  معدل تراجع النمو منوفيما يتعلق باليابان، فقد 

 تباطؤ النشاط االقتصادي الناجمة عنو التوسعيةآلثار ا ويعزى ذلك في جزء آبير إلى .2008 في عام )في المائة

من اعتماده عوضًا االقتصاد الياباني يعتمد بصورة أوثق على االقتصاد العالمي في التجارة واالستثمار  حيث أن .العالمي

  .  على الطلب المحلي

  

 فقد انخفض معدل النمو  للدول اآلسيوية حديثة التصنيع من ،، فلم تكن أحسن حاال(3)قدمة األخرىوبالنسبة للدول المت

 في المائة في 4.0 آما انخفض معدل النمو في استراليا من ،2008 في المائة عام 1.5 إلى 2007 في المائة عام 5.7

  . 2008 في المائة في عام 2.1 إلى 2007عام 

  

فقد آانت أحسن حاال حيث استمر األداء االقتصادي  (4) السوق الناشئة األخرىاقتصاداتنامية ووفيما يتعلق بالدول ال
 مقارنة 2008 في المائة في عام 6.1، حيث بلغ معدل النمو للمجموعة 2007بشكل جيد، بالرغم من انخفاضه عن عام 

                                                 
را، الدول اآلسيوية حديثة استراليا، قبرص، الدانمارك، ايرلندا، اسرائيل، نيوزيلندا، النرويج، السويد، سويس: تضم الدول المتقدمة األخرى    (3)

  ."2009بريل أ: آفاق االقتصاد العالمي"، وريا الجنوبية، سنغافورة وتايوانهونج آونج، آ: التصنيع، وهي 
البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سورية، : يشمل الشرق األوسط الدول العربية التالية    (4)

  .ت واليمن، ويضم إيران أيضااإلمارا
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ضعف  خارج بؤرة األزمة بسبب ها آان يعتقد أن ورغم أن تلك المجموعة.2007 في المائة في عام 8.3مع معدل 
االستثمار انخفاض  أهمها،  يرجع إلى عدة أسبابفيهاإال أن  انخفاض معدل النمو  ،ارتباطها باالقتصاد األمريكي

يالت العاملين تراجع تحو، ولتلك االستثماراتالرئيسية متقدمة المصدرة ثر األزمة على الدول الأاألجنبي المباشر بفعل 
تراجع بعض الدول الصناعية عن تعهداتها  إلى الخسائر، والصناديق السيادية للدول النامية، وتعرض ميةإلى الدول النا

تراجع الطلب على صادرات تلك الدول من ، والنامية المتضررة من أثار األزمةبخصوص زيادة المعونات إلى البلدان 
ويالحظ في هذا الشأن تباين  .2008الربع األخير من العام  في فعل تباطوء نمو االقتصاد العالميالنفط، والمواد األولية ب

أداء المجموعات الفرعية، فقد آانت دول الشرق األوسط أقل المجموعات تأثرا باألزمة حيث بلغ  معدل نموها المحقق 
احة ويرجع ذلك لوجود سيولة مالية مت. 2007عام في  في المائة 6.3 مقارنة مع في المائة 5.9 نحو 2008عام في 
، حيث أن  على عدد من دول الخليج العربيةاإليجابية لألزمةالجانبية ها أحد اآلثار فيآان تراجع معدالت التضخم و، لديها

 خفض قيمة العقارات، ساهم في  عمليات المضاربة على العقاراتوتقلصانخفاض االئتمان المخصص للتمويل العقاري 
  . التضخم في هذه الدولمن مكونات احتساب والتي تمثل نسبة عالية 

  
عام في  في المائة 7.7  إلى2007عام في  في المائة 10.6 فقد انخفض معدل النمو من (5)وبالنسبة للدول النامية اآلسيوية

ذلك  ى، ويعز2008نه من أعلى معدالت النمو بين دول العالم خالل عام أ، وبالرغم من هذا االنخفاض إال 2008
 في المائة 7.3 في المائة و9، حيث أنهما حققتا معدالت نمو بلغت ي آل من الصين والهند ف إلى النمو بصورة خاصة

  .  2008عام في على التوالي 
  

 5.5 إلى 2007 في المائة في عام 8.6 النمو في هذه الدول من  معدل فقد انخفض(6)أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة
 المقبول في هذه المجموعة إلى ارتفاع أسعار السلع األولية، إضافة إلى  النمو معدل، ويعود2008في المائة في عام 

 .  العالميةانتعاش الطلب المحلي بسبب زيادة تدفقات رأس المال الخاص وارتباطها المحدود باألسواق الرأسمالية
  

 في 5.4 مقارنة مع 2008 في المائة في عام 2.9فقد انخفض معدل نموها إلى   (7)باوفيما يتعلق بدول وسط وشرق أورو
 6.2 مقارنة مع 2008 في المائة في عام 5.2بلغ معدل النمو فيها فقد  (8)، وبالنسبة للدول اإلفريقية2007المائة في عام 

 أثر تباطؤ تدفقات رؤوس األموال الخاصة حيثثر األزمة على الدول اإلفريقية، أ وقد تباين .2007عام في في المائة 
. البنية األساسية ، والسيما استثماراتهااستثمارات على هذه التدفقات في تمويل  التي تعتمدقتصاداتالتأثيرا سلبيا على ا
آذلك فإن . مليون دوالر أمريكي 800حوالي بلغت  أجلت غانا وآينيا إصدار سندات سيادية بقيمة ،فعلى سبيل المثال

، فإن التحويالت المالية وأخيرًا، من تلك الدولدين لكنه يفيد المستور  يضر بالمصدرينأسعار السلع األوليةتراجع 

                                                 
الدول النامية اآلسيوية تضم آل من بنغالديش، يوتان، آمبوديا، الصين، فيجي، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ماينمار، نيبال، باآستان، الفلبين،    (5)

  .فيتنام وسيريالنكا، تونكا، فانوات 
ورجيا، آازاخستان، قيرغيزيا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا، طاجكستان، تضم رابطة الدول المستقلة آل من أرمينيا، بالروسيا، ج   (6)

  . وأوزبكستانآاجاآستان، ترآمانستان، أوآرانيا
ا، رومانيا، تضم دول وسط وشرق أوروبا آل من ألبانيا، بلغاريا، آرواتيا، التشيك، أستونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا، بولند   (7)

  . وترآيانياوفيسلوفاآيا، سل
 الجزائر، المغرب، تونس، السودان، الصومال،: تضم مجموعة الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، باإلضافة إلى الدول العربية التالية   (8)

  .تييبوموريتانيا وج
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أما فيما يتعلق  . أيضًا باألزمةتتأثر دوالر سنويا من المرجح أن  مليار15التي تبلغ نحو والمعونات األجنبية إلى أفريقيا 
 ،2008ي عام  المائة ف4.2 إلى  2007 في المائة في عام 5.7فقد انخفض معدل النمو من  (9)بدول نصف الكرة الغربي

 وبشكل أساسي االستثمار الخاص، وإلى انخفاض ،ويعود انخفاض النمو لدول المجموعة إلى انخفاض الطلب المحلي
، خاصة )بوليفياو اإلآوادور، فنزويال(ول المجموعة  بعض دتنتجها األخرى التي  األوليةلنفط والسلعل  العالميةسعاراأل

  .2008في الربع األخير من العام 
  

  ضخم والبطالةلتا
  

، فقد شهدت 2008عام في   النشاط االقتصادي العالمي وتيرةتراجع مع  المتوقع انحسار الضغوط التضخميةآان من

 االقتصادي احتواء زيادات ؤ التباط من شأن، آما أن2007ا حادا عن مستوياتها في عام أسعار السلع األولية انخفاض

 2008عام في لدول  البيانات يشير إلى ارتفاع معدل التضخم في مختلف ا إال أن واقع.بحاألجور وتقليص هامش الر

 السوق الناشئة، حيث أن تراجع أسعار صرف اقتصادات، ولهذا االرتفاع ما يبرره في الدول النامية و2007مقارنة بعام 

 استمرار ساهم في ،2008 عامفي الربع األخير من  عمالت تلك الدول أمام العمالت الرئيسية، والتي شهدت ارتفاعًا

 3.4 بلغ في الدول المتقدمة إذ، متوقعًاارتفاع معدل التضخم باإلضافة، لم يكن  .معدالت مرتفعة في تلك الدولبالتضخم 

، في حين ارتفع  معدل التضخم  في مجموعة الدول 2007 في المائة عام 2.2 مقارنة مع 2008عام في في المائة 

 ،2007 في المائة في عام 6.4 مقارنة مع 2008 في المائة في عام 9.3 إلىاشئة األخرى  السوق الناقتصاداتالنامية و

  ).2(والشكل ) 1/2(الملحق 
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الدول المتقدمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

  

                                                 
البهاما، بليز، بربادوس، بوليفيا، األرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر : تضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي دول أمريكا الالتينية التالية   (9)

البرازيل، شيلي، آولومبيا، آوستاريكا، جمهورية الدومينكان ودومينيكا، اإلآوادور، السلفادور، غويانا، غرينادا، غواتيماال، هايتي، 
  .توباجوغواي، بيرو، سورانام، أوروغواي، فنزويال، وتريناداد واهندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بار

).1/2(الملحق:المصدر 

الشكل (2):  معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية 
2008-2003
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ففي مجموعة الدول .  األسعار المحلية مستوىأما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت درجة ارتفاع

 في 2.9لمملكة المتحدة واليابان ارتفاعا في معدالت التضخم من المتقدمة، شهدت الواليات المتحدة ومنطقة اليورو وا

 في 1.4 في المائة و3.6 في المائة و3.3 في المائة و3.8 إلى وصفر في المائة في المائة 2.3و في المائة 2.1المائة و

، ومن  فيها األسعار أما الدول اآلسيوية حديثه التصنيع فقد ارتفع مستوى.على التوالي 2008 و2007خالل عامي  المائة

  .2007عام في  في المائة 2.2 مقارنة مع 2008في عام  في المائة 4.5بلغ تلثم معدالت التضخم 

  

 ًا السوق الناشئة األخرى، فقد شهدت دول المجموعة بدون استثناء ارتفاعاقتصاداتمجموعة الدول النامية وب وفيما يتعلق

 العجز في موازنات تلك الدول، من وارتفاعاض سعر صرف عمالتها  انخففي ضوءذلك و، لديها التضخم معدالتفي 

  .   األوليةالنفط والسلعجراء انخفاض أسعار صادراتها من 

  

أن ويرى البعض  البطالة، ت معدالعرتفا صاحب انخفاض معدالت النمو في الدول المتقدمة اوبالنسبة للبطالة، فقد

 في 5.4  الدول المتقدمة منفيقد ارتفع معدل البطالة لف . أسبابهاىحدإ وليس نشوء األزمة سبقارتفاع حجم البطالة 

 السوق الناشئة اقتصاداتأما فيما يتعلق بالدول النامية و .2008 في المائة في عام 5.8 إلى 2007المائة في عام 

 وشرق أوروبا ودول  البطالة في الدول النامية اآلسيوية ورابطة الدول المستقلة ودول وسط معدلخرى، فقد انخفضاأل

  ).1/3( الملحق ،(10)وأفريقياومعظم دول الشرق األوسط  نصف الكرة الغربي

  

 أسعار الفائدة
  

 ففي الواليات المتحدة تم تخفيض أسعار الفائدة . في مختلف دول العالمم انخفاضًاامتوسط أسعار الفائدة خالل العشهد 

 اإلنفاق تشجيع، وذلك ل2008 المائة في عام في 3.0 إلى 2007 في المائة في عام 5.3الرسمية قصيرة األجل من 

 في المائة في 5.9لمملكة المتحدة من ا  فيوانخفضت أسعار الفائدة.  النمو االقتصاديدعمومن ثم  االستهالآي الخاص،

 2008عام  في المائة خالل 3.5وخفضت آندا سعر الفائدة قصير األجل إلى . 2008 في المائة عام 5.8 إلى 2007عام 

في المائة،  0.7 سعر الفائدة قصير األجل في اليابان عند مستوى ي، بينما  بق2007 في المائة في عام 4.6 مقارنة مع

في . إمكانية تعزيز التضخمبحريصة على موازنة مخاطر االنكماش آانت  إلى أن السلطات المالية اليابانية ويعزى ذلك

عام في  في المائة 4.8 إلى 2007 في عام  في المائة4.3ي منطقة اليورو من حين ارتفع سعر الفائدة قصير األجل ف

 مقارنة 2008 عام في  انخفاضًا في غالبيتهاوبالنسبة لتحرآات أسعار السوق للفوائد طويلة األجل، فقد شهدت .2008

  ).1/4(، الملحق 2007عام مع 

  

  

                                                 
(10)   United Nation, World Economic Situation and Prospects 2008, 2009, p 139.  
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  التجارة والمدفوعات
  

 المتقدمة الدول النشاط االقتصادي في حيث أدى تباطؤانعكست األزمة المالية العالمية بشكل آبير على التجارة العالمية، 

تلك  الذي بدأ يعتري رآودال على المواد األولية والنفط، آما أن قتصادات إلى انخفاض طلب تلك االرآبيعلى نطاق 

 في المائة، 3.1 بنسبة قدر هذا االنخفاض في الواليات المتحدة ولقد .الك االسته مستويات أدى إلى انخفاضقتصاداتاال

 عن  في المائة، وينعكس هذا بالطبع على التجارة الدولية، فضًال14 انخفض اإلنفاق على السلع المعمرة أيضا بنسبة آماو

 2008في عام  في المائة 3.3 ليبلغ  فقد انخفض معدل نمو التجارة العالميةوبذلك، نفطض أسعار المواد الغذائية والانخفا

   .2007 في المائة عام 7.2 مقارنة مع

  

، 2008 في المائة في عام 1.8  إلى 2007 عام في المائة في6.1 الدول المتقدمة انخفض معدل نمو الصادرات من وفي

 ، السوق الناشئةاقتصاداتية ووبالنسبة للدول النام.  في المائة0.4 في المائة إلى 4.7آما انخفض معدل نمو وارداتها من 

 في 6.0  ليبلغ صادراتها آما تراجع معدل نمو في المائة، 10.9 في المائة إلى 14.0 انخفض معدل نمو وارداتها من فلقد

  ).4(و) 3(والشكلين ) 1/4(، الملحق 2007  في المائة في عام 9.5 مقارنة مع 2008المائة في عام 
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).1/5(الملحق: المصدر 

الشكل (3):  معدالت نمو حجم التجارة في الدول المتقدمة 
2008-2003



 
التطورات االقتصادية الدولية: األول الفصل   

 
9 

  

  

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008

ئة
لما
ي ا
ف

الصادرات الواردات
  

  

  

 من والواليات المتحدة ودول منطقة اليورو واليابان والمملكة  آلتسجلمجموعات الفرعية للدول المتقدمة، وفي إطار ال

 بلغ فقد . تجارتها الخارجية من السلع والخدماتفي حجم منخفضة  نموالمتحدة والدول اآلسيوية حديثة التصنيع معدالت

على التوالي  في المائة 0.6 في المائة و0.1و  في المائة1.9و  في المائة1.3و  في المائة6.2 صادراتالنمو في المعدل 

على  في المائة 9.5في المائة و) 4.1-(و  في المائة8.4في المائة و 6و في المائة 8.4 مقارنة مع ،2008خالل عام 

-(و ي المائةف 1.1في المائة و 1.4 في المائة و)3.5-( معدل نمو الواردات حيث بلغ تراجع آما .2007عام في التوالي 

 في )1.5-(في المائة و 1.5في المائة و 5.5و في المائة 2.2 مقارنة مع ،2008عام في  في المائة 0.4  في المائة و)0.6

  .2007عام على التوالي في  في المائة 8.7و المائة

  

عية أحسن حاال  في آل من  السوق الناشئة األخرى، فقد آان نمو حجم التجارة السلاقتصاداتوفيما يتعلق بالدول النامية و

 في 10.2الدول النامية اآلسيوية ودول وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق األوسط، حيث نما حجم الصادرات بمعدل 

 في 7.6 في المائة بالنسبة للدول النامية اآلسيوية، ونما حجم الصادرات بمعدل 10.9الواردات بمعدل حجم المائة، و

 سجلت دول رابطة ،وفي الوقت نفسه .رق أوروبا في المائة بالنسبة لدول وسط وش4.7ل الواردات بمعدحجم المائة، و

في في المائة  1.5 في المائة في الواردات و15.6بلغ من السلع تجارتها حجم الدول المستقلة معدل نمو جيد في 

نمو أقل بالمقارنة مع مجموعات ا معدالت ت ودول نصف الكرة الغربي، فقد حققمنطقتي أفريقيالأما بالنسبة . الصادرات

 )1.0-( نمو سالب  معدلمسجًال الصادرات لكل من أفريقيا ودول نصف الكرة الغربي  حجمتراجعالدول األخرى، حيث 

 معدل نمو حجم الواردات للمنطقتين وفي المقابل، سجل. 2008على التوالي في عام في المائة ) 3.0-(وفي المائة 

  . في المائة على التوالي7.6 في المائة و11 بلغ موجب

).1/5(الملحق: المصدر 

الشكل (4):  معدالت نمو حجم التجارة في الدول النامية 
2008-2003
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 في 0.4 سجل فبعد أن ، بشكل آبير بالنسبة للدول المتقدمةها معدالتتدهورتوفيما يخص شروط التبادل التجاري، فقد 

 السوق الناشئة اقتصادات، بينما حققت الدول النامية و2008عام في في المائة ) 2.0-( أصبح 2007عام في  المائة

ويعزى ، 2008عام في  في المائة 4.4 إلى 2007 عام  في في المائة1.2 التبادل التجاري من األخرى تحسنًا في شروط

     .ذلك في جزء آبير إلى انخفاض أسعار استيراد السلع الغذائية

  

 مليار 389.6لمدفوعات، فقد ارتفع عجز الحساب الجاري في موازين مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة من لوبالنسبة 

 تلك بدأ يظهر في ظل الرآود االقتصادي التي وذلك في ،2008 مليار دوالر في عام 465.1 إلى 2007عام دوالر في 

وقد تأثر وضع الحساب الجاري للمجموعة أساسًا بعجز الحساب الجاري في . 2008عام في الربع األخير من الدول 

  الفائض في الحساب الجاريتحول ،قة اليورو وفي منط.2008عام في  مليار دوالر 673.3الواليات المتحدة حيث بلغ 

الفائض في أيضًا انخفض و .2008عام في  مليار دوالر 95.5عجز قدره  إلى 2007عام في  مليار دوالر 20.4من 

  ).1/6( الملحق ، مليار دوالر157.1 مليار دوالر إلى 211من لليابان الحساب الجاري  

  

 السوق الناشئة األخرى، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري في موازين صاداتاقتأما بالنسبة لمجموعة الدول النامية و

، وقد جاء ذلك 2008 مليار دوالر في عام 714.4 إلى 2007 مليار دوالر في عام 633.4مدفوعات المجموعة من 

 422.4 إلى 2007عام في  مليار دوالر 406.5 فائض الحساب الجاري للدول النامية اآلسيوية من فيآمحصلة للزيادة 

ع  فائض الحساب الجاري في موازين مدفوعات دول منطقة الشرق األوسط من ارتفآما ، 2008عام في مليار دوالر 

لة  وذلك نتيجة لالرتفاع الكبير في حصي،2008 مليار دوالر في عام 341.6 إلى 2007 مليار دوالر في عام 254.1

  . الصادرات النفطية لتلك الدول

  

استمرار  سابقة الذآر إلى وجود اختالالت في الحساب الجاري لموازين المدفوعات والتي تتمثل في وتشير التطورات

 في المائة من ناتجها المحلي 7والذي بلغ حوالي ، وعات الواليات المتحدة األمريكيةلحساب الجاري في ميزان مدفا عجز

 لمجموعات الدولية األخرى رغم األزمة المالية في الحساب الجاري لغالبية اة ويقابل ذلك فوائض محقق،اإلجمالي

 ترآزت على الجوانب 2008 خالل العام أن انعكاسات األزمة على الدول النامية  يعود إلى ولعل السبب في ذلك.العالمية

   .2009 خالل عام الموازين الجارية لدول الفوائض  علىأآبر ومن المتوقع أن يظهر أثرها بشكل ،المالية

 

  ات الخارجية الرسمية للدول الناميةاالحتياطي
  

 مليار 5179.8 بلغت حيث،  السوق الناشئة األخرىاقتصادات و الخارجية الرسمية للدول النامية االحتياطياتارتفعت

نسبة زيادة ، مقابل  في المائة20  أي بزيادة نسبتها،2007عام في  مليار دوالر 4329.4ابل  مق2008دوالر في عام 

 في ضوء ثر األزمة على تلك الدولأإلى  الزيادة مستوى االنخفاض في ويعزى .2007عام في مائة  في ال40بلغت 

تقلص التدفقات المالية والرأسمالية األخرى، وبوجه خاص االستثمار األجنبي المباشر، وتحويالت العاملين في الخارج 
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 التصاعدي الذي بدأ منذ أوائل  استمرار االتجاهأيضًا إال أن الزيادة في االحتياطيات الخارجية تبرز. إلى الدول النامية

مجموعات الدول النامية، لآما يالحظ أن االرتفاع في االحتياطيات آان عامًا بالنسبة . التسعينات من القرن الماضي

 إلى 2007عام في  مليار دوالر 547.9باستثناء رابطة الدول المستقلة التي انخفضت فيها االحتياطيات الخارجية من 

 دول تليها  في المائة،29، وقد حققت الدول النامية اآلسيوية أعلى زيادة  بنسبة 2008عام في  مليار دوالر 514.8

 في المائة، 11 الكرة الغربي بنسبة فدول نصف ، في المائة18 في المائة، ثم إفريقيا بنسبة 23الشرق األوسط بنسبة 

  ).1/7(الملحق 

  

  الدين العام الخارجي
  

 في المائة 8.3 السوق الناشئة األخرى بنسبة اقتصاداتوع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ارتف

 لدول المجموعة آمحصلة الرتفاع  بالنسبةوقد جاء هذا االرتفاع. 2008 مليار دوالر في نهاية عام 4472.3ليبلغ 

 في 10 والدول النامية اآلسيوية بنسبة ، في المائة16ا بنسبة إجمالي الدين العام الخارجي لدول وسط وشرق أوروب

  في المائة، في حين انخفض5، ودول نصف الكرة الغربي بنسبة  في المائة8لدول المستقلة بنسبة  ورابطة ا،المائة

  ).1/8(، الملحق 2008عام في ال في المائة 2 لدول الشرق األوسط  بنسبة إجمالي الدين العام الخارجي

  

 25.2فيما يتعلق بتوزيع الدين العام الخارجي وفق المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النامية اآلسيوية على حوالي و

 في 20نصف الكرة الغربي بنسبة دول ، ثم  في المائة23 وشرق أوروبا بنسبة ليها دول وسطتفي المائة من اإلجمالي، 

 في المائة، بينما بلغت تلك النسبة 16لغت نسبة مديونيتها لإلجمالي نحو  فقد ب،بالنسبة لرابطة الدول المستقلةو. المائة

  .فريقيا في المائة أل6رق األوسط ولشلدول ا في المائة 9.6

  

  ذلكيرجعو، 2008 في المائة في عام 12.9 فقد بلغت ،خدمة الدين بالنسبة للصادرات من السلع والخدماتبوفيما يتعلق 

وقد ظلت تلك النسبة مرتفعة بصورة .  وليس بسبب انخفاض ديونها الخارجية،ل الناميةلى زيادة حجم صادرات الدوإ

 26.1 في المائة، تلتها دول وسط وشرق أوروبا،  بنسبة 33.9رابطة الدول المستقلة حيث بلغت نسبة لملحوظة بالنسبة 

 في 6.3سيوية بنسبة ول النامية األالدف في المائة، 18.3، ثم دول نصف الكرة الغربي بنسبة 2008في المائة في عام 

  . في المائة 4.3 في المائة، ودول الشرق األوسط بنسبة 5.2فريقيا بنسبة أالمائة، ثم 

  

  أسعار الصرف
  

 سحب بعض المستثمرين حيث، الصرف العالمية أسواق ى أثره عل2008األسواق المالية في عام ب لحق الذيآان للتوتر 

ة الدوالر أمام العمالت  إلى انخفاض قيمى األمر الذي أد،كي وخاصة االستثمارات اليابانية االقتصاد األمريفيأموالهم 

آما أن تراجع االستثمارات األجنبية في السندات واألسهم األمريكية والذي أحدثه انخفاض مستوى الثقة في  .الرئيسية
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آل ، ادة التوقعات بخفض أسعار الفائدةوزيسيولة هذه األصول، فضال عن ضعف احتماالت النمو في الواليات المتحدة 

 انخفض ولقد .2008عام  خالل  سعر صرف الدوالر األمريكي أمام العمالت الرئيسية األخرى تراجعذلك ساهم في

 آما انخفض سعر ،)على أساس متوسط الفترة (2008 في عام  في المائة14سعر صرف الدوالر مقابل الين  بنسبة 

 هالجني  في المائة، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف الدوالر مقابل7.4رو بنسبة صرف الدوالر أمام اليو

  ).1/9(الملحق ، 2008  في المائة في عام7.5اإلسترليني بنسبة 

   

    أسواق األسهم والسندات الدولية
  

 ستريت وولهبوط قيم األسهم في فعلى إثر ، أآثر القطاعات االقتصادية تأثرا باألزمة المالية العالمية تعد األسواق المالية

 5.4 في المائة في باريس، و6.8رت، و في المائة في فرانكفو7.1 انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 2008في سبتمبر 

 في المائة 6 في المائة في شنغهاي، و5.1 في المائة في طوآيو، و3.8 في المائة في مدريد، و7.5في المائة في لندن، و

 في  آبيرًا انخفاضًاتسجلجعل البورصات العالمية  ، مما2008خالل عام التنازلي ستمر هذا االتجاه او في ساوباولو،

 8775 إلى 2008عام بداية في  نقطة 13043من مستوى " داوجونز" فقد انخفض مؤشر .2008 خالل عام مؤشراتها

من " داآس" مؤشر تراجعي ألمانيا ، وف في المائة32 بذلك نسبة انخفاض بلغت سجًال م،2008نهاية عام في نقطة 

ة  في المائة، وفي المملك37.4نسبة بلغت وب، 2008نهاية عام في  نقطة 4970 إلى 2008بداية عام في  نقطة 7950

 نقطة في بداية 6400 مع مقارنة 2008 نقطة في نهاية عام 4435ليصل إلى  "100فوتس  المتحدة انخفض مؤشر

نسبة وب 8860 نقطة إلى 14700من " نيكاي" مؤشر تراجع وفي اليابان ،30.7 سبته نًا بلغتمسجًال انخفاض ،عامال

بنسبة و 2008 عام  نقطة في نهاية3217 نقطة إلى 5550من " آاك"فرنسا انخفض مؤشر  في المائة، وفي 39.7بلغت 

  .   في المائة42انخفاض بلغت 

   

  التطورات في أسواق النفط العالمية
  

 إلى مستويات غير ، حيث وصلت2008عالمية ارتفاعها خالل األشهر السبعة األولى من عام ال أسعار النفط واصلت

 .ي/ مليون ب85.8، والذي بلغ  2007 عند مستوى عامبالرغم من ثبات حجم الطلب العالمي على النفط وذلك  ،مسبوقة

 ات في األسواق المستقبلية للنفطارب باإلضافة إلى المض،دتها بعض مناطق اإلنتاج الرئيسيةلتوترات التي شها وساهمت

 بلغ  حيث2008 في يوليو إلى أعلى مستوى لهفي ارتفاع األسعار، حيث وصل السعر الفوري لسلة خامات أوبك 

إلى زيادة اإلنتاج العالمي من النفط   في السنوات الماضيةدول األوبكفي  نتاجاإلوقد أدت زيادة  .برميل /  دوالر131.2

 ولقد ساهم ،ي/ مليون ب86ي، ليصل إلى /مليون ب1.4، أي بنحو 2008في عام  في المائة 1.7 بنسبة الخام والمكثفات

  .  عن بعض العوامل الجيوسياسيةالناجمةتقليل التوترات في اإلمدادات النفطية تلك توفير 
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  (11)  الدول العربيةاقتصاداتانعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على 

     

 بشكل مباشر على  تؤثرالتطورات االقتصادية الدوليةفإن ، االقتصاد العالمي العربية على قتصاداتفتاح االفي ظل ان

 النمو االقتصادي العالمي والتغيرات في أسعار النفط تطرأ في الدول العربية، وذلك من خالل التطورات التي اقتصادات

 إال أنه بالرغم من  انخفاض معدل  .الرئيسيةات أسعار الصرف  إضافة إلى تغير،التجارة والتدفقات الماليةحجم ونمو 

 وذلك بسبب ارتفاع أسعار 2008 عام معدالت نمو مرتفعة نسبيًا فيلدول العربية فقد حققت انمو االقتصاد العالمي، 

  .2008 خاصة خالل النصف األول من عام ،النفط

    

ألسعار في الدول ل التغير السنويحيث ارتفع متوسط ب ،خم في معدل التضارتفاعًاسجلت  العربية قتصادات االلكن

 في المقام  ذلكيرجعو. 2007عام في  في المائة 7.3مع وذلك مقارنة  2008خالل عام  في المائة 10.2العربية إلى 

 للدول  ومن ثم زيادة اإليرادات النفطية، ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالميةيذآر منهااألول لعوامل خارجية، 

 زيادة في الطلب المحلي من خالل اإلنفاق الحكومي في مشاريع اترتب عنهالتي العربية المصدرة الرئيسية للنفط، 

ة للدول  وبالنسب. تلك الدول اقتصادات وشكل ذلك ضغوطا تضخمية على،ضخمة في مجاالت البنية التحتية والخدمات

 في رفع مستوى 2008 خالل النصف األول من العام ط المتصاعدة، فقد ساهمت أسعار النفالعربية المستوردة للنفط

 .التضخم فيها

  

 المثبتة عمالتها الدول العربيةفي  أسعار الفائدة ى أسعار الفائدة على األموال الفيدرالية األمريكية علخفضوقد انعكس 

في الحفاظ على استقرار سعر ، وذلك لالستمرار 2008أسعار الفائدة خالل عام حيث قامت أيضًا بخفض ، بالدوالر

  .    الدوالرب المربوطة قيمتهاصرف عملتها 

  

 الذي تجاوز الفائضو ،2008خالل عام   الميزان التجاري فياستمرت الدول العربية آمجموعة في تحقيق فائضو

اإلجمالية عربية  الصادرات الالنفطية ونمو الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات إلى ويعزى ذلك ،2007 عام  فيالمحقق

 مليار دوالر في 504نحو  تصاعد إجمالي االحتياطيات الخارجية للدول العربية ليبلغ ولقد . من نمو الوارداتبنسبة أعلى

 وبالرغم من ذلك انخفضت نسبة تغطية االحتياطيات الخارجية الرسمية . في المائة6.1، أي زيادة بلغت 2008عام 

 الرتفاع  ذلكيرجعو، 2008 في عام  شهرًا9.6 إلى 2007 في عام  شهرًا11.9ا من للدول العربية آمجموعة لواردته

  . للدول العربية ارتفاع االحتياطيات الخارجيةبنسبة أعلى من نسبةقيمة الواردات 

  

 والرمليار د 153نحو  فقد ارتفع من ،جمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضةإل بالنسبةأما 

 أسواق المال علىضاع أسواق المال العالمية  أو ترديأثرآما ، 2008عام في  دوالر  مليار156.4 إلى 2007 في عام

 األسواق العربية، مما أدى إلى تراجع مؤشرات أسواق  بعضانسحاب المستثمرين األجانب من التي شهدت ،العربية
                                                 

  . العربية بشكل تفصيليقتصاداتتتناول فصول هذا التقرير انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اال   (11)
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 في زيادة رأسمالها لم تتمكن ترغب  آانت الشرآات التين عددًا منوباإلضافة، فإ . العربية إلى أدنى مستوياتهااألسهم

 في بعدما آان يتم تغطية االآتتاب عدة أضعاف على أي اآتتاب جديد ،ية االآتتاب على أسهمها المطروحةمن تغط

  . السوق

  

 العمالت صرف أسعار اليورو إلى انخفاض العديد من وانخفاض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الين أدى آما

وفي المقابل تحسنت قيمة عمالت بعض الدول . العربية مقابل اليورو، وبوجه خاص العمالت المثبتة قيمتها أمام الدوالر

  .  مثبتة قيمتها أمام الدوالرال غيرالعربية األخرى، وخاصة منها عمالت دول المغرب العربي 

  

 

  


