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 الفصل األول
 ة الدولية التطورات االقتصادي

 
 مقدمــة

 
 بدرجة فاقت آل التوقعات التي آانت مرصودة لها في               1999تحسنت األوضاع االقتصادية والمالية العالمية خالل عام            

 3.3في الوقت الذي نما فيه بنحو         في المائة    2.4 – 2.2العام الماضي، حيث آان متوقعًا أن ينمو االقتصاد العالمي بنحو             

،  العديد من الدول خالل األعوام الثالثة السابقة           اجتاحت أزمات مالية     أعقاب حدث ذلك في       وقد. 1999خالل  في المائة    

في ظل أسعار متدنية للسلع المصنعة والمواد األولية غير النفطية، ال تزال تعاني منها الدول التي تعتمد على                                  وآذلك  

وسة في بعض الدول، إال أن االقتصادات التي              األزمات ال تزال محس      تلكوعلى الرغم من أن آثار         . تصدير تلك السلع   

 .عانت من األزمات المالية بالدرجة األولى قد بدأت في الخروج منها

 

فمن ناحية يالحظ استمرار توسع االقتصاد             . ينعكس تحسن األداء االقتصادي العالمي بصورة جلية في عدة نواحي                      

الماضيين، وتحسن األوضاع والتوقعات بالنسبة للمجموعة            األمريكي وأدائه بمستوى لم يسبق له مثيل خالل العقدين                    

ومن ناحية أخرى، فقد       .  اآلسيوي وبالذات في آوريا واليابان الذي بدأ يكتسب المزيد من القوة                      واالنتعاشاألوروبية،   

آلسيوية قويًا في حالة الدول ا         وآان هذا األداء         سجلت مجموعتي الدول النامية والدول المتحولة تحسنًا هي األخرى،                 

 .ما بين متواضع وضعيف بالنسبة لبقية دول هاتين المجموعتينووروسيا 

 

والجدير بالمالحظة أن تحسن األوضاع االقتصادية العالمية قد شمل أيضًا بعض التحسن في تجارة السلع والخدمات                                 

دات الدول الصناعية في الوقت     فمن ناحية تجارة السلع والخدمات، فقد نمت صادرات ووار        . وأسعار السلع والمواد األولية   

الذي آان أداء نظيراتها في الدول النامية والمتحولة متواضعًا، حيث تشير البيانات إلى تراجعه إلى نحو نصف ما آان                              

وبالنسبة لألسعار، فقد تحسنت بالنسبة      .  دون الصفر بالنسبة للواردات     وانخفاضهعليه في العام السابق بالنسبة للصادرات        

 بدرجة بسيطة وذلك   ولية وبالذات النفط بصورة ملحوظة في الوقت الذي تحسنت فيه أسعار السلع غير الوقود                      للمواد األ 

آما تجدر اإلشارة إلى أن استمرار نمو الطلب بقوة في               .  قليًال عما آان عليه في العام السابق           انخفاضهابتراجع مستوى    

لعب أيضًا اآتمال إنشاء      آما. امًا وفاعًال في تنشيط التجارة الدولية        الواليات المتحدة واالنتعاش اآلسيوي قد لعبا دورًا ه           

 والسالسة التي تم بها استخدام اليورو في اإلحدى عشر دولة                      1999االتحاد االقتصادي النقدي األوروبي خالل عام             

ساعد و.  المالية اآلسيوية    المعتمدة للنظام النقدي ضمن المجموعة األوروبية دورًا هامًا في التأقلم والتعامل مع األزمة                        

وجود نظام تجاري متعدد األطراف يتميز بالشفافية والفاعلية مجموعة الدول اآلسيوية في التصدي للضغوط الحمائية                            

.  بعض دول المنطقة في السنوات القليلة الماضية            اجتاحتوالترآيز على التجارة لتجاوز تداعيات األزمات المالية التي              

 .اإلسراع في الخروج منها األزمات إلى عدد آبير من الدول األخرى وساعد على تشاران حد من األمر الذي
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 في أداء االقتصاد العالمي آما تعكسه مؤشرات نمو الدخل العالمي الحقيقي                       الملحوظوتجدر اإلشارة، إلى أن التحسن           

ل بدرجة تقارب أعلى مستوياته خالل       والتجارة الخارجية قد أدى بدوره إلى رفع مستوى التوقعات حول أدائه في المستقب                

 حول استمرار األداء الجيد       وجود مؤشرات قوية   وعلى الرغم من     . التسعينات وتفوق أداءه الوسطى في العقدين السابقين         

لالقتصاد العالمي، إال أن التحسن المتوقع ال يزال رهنًا بالمزيد من اإلصالحات المالية والنقدية العميقة لمواجهة تحديات                       

 إضافة إلى ذلك، فقد أدى فشل اجتماع              .مناطق العالم تنمية ومستويات الفقر العالية التي ال تزال تنتشر في عدد من                      ال

 في سياتل بالواليات المتحدة في إطالق جولة          1999المجلس الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بداية ديسمبر من عام              

ألطراف إلى زعزعة الثقة بالنظام التجاري، األمر الذي ستكون عواقبه                 التجارية متعددة ا     من المفاوضات شاملة جديدة    

سلبية على االقتصاد العالمي ما لم تتمكن المنظمة من العودة إلى مسارها السابق للتفاوض التجاري متعدد األطراف                                  

 .وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والخدمات

 
 النمو واألسعار

 

، حيث بلغ    1998وذلك بعد انخفاض آبير شهده في عام            ،  1999حقيقي خالل عام     ارتفع معدل نمو االقتصاد العالمي ال        

وعلى الرغم  . مستويات النمو العالمي العالية خالل عقدي التسعينات والثمانينات       نحو   في المائة، وهو بذلك يمثل عودة        3.3

  لهذه  إال أن مستواه أتى متباينًا بالنسبة      والمتحولةمن أن معدل النمو قد ارتفع في آل من مجموعات الدول المتقدمة والنامية              

 تحسنًا بالمقارنة مع متوسط نموها في التسعينات وعودة           1999فبالنسبة للدول المتقدمة يمثل معدل نمو عام          . لمجموعاتا

 متدنيًا   يعتبر 1999 عاموبالنسبة للدول النامية فإن معدل النمو في         . إلى معدل النمو الوسطي المرتفع خالل عقد الثمانينات        

أما بالنسبة للدول المتحولة    . جدًا بالمقارنة مع متوسط نموها خالل التسعينات ومتدنيًا نسبيًا بالمقارنة مع متوسط الثمانينات              

 يعتبر األعلى بالنسبة لها خالل التسعينات ويمثل تحسنًا ملحوظًا عن متوسط نموها في عقد                1999فقد شهدت نموًا في عام      

 .الثمانينات

 

ففي الوقت الذي حافظت فيه اقتصادات الواليات .  الدول المتقدمة، فقد استمر تباين األداء فيما بينها         مجموعة مستوىوعلى  

المتحدة والمجموعة األوروبية على مستويات نمو حقيقي تقارب آثيرًا مستويات السنتين السابقتين، ارتفعت معدالت نمو                    

. صورة ملحوظة، وذلك بعد االنخفاض الكبير الذي حدث فيها العام السابق                اقتصادات اليابان والدول المتقدمة األخرى ب        

 اقتصاد الواليات المتحدة في أدائه الجيد وللسنة الثالثة على التوالي، حيث حقق معدالت نمو فاقت أداءه خالل                               واستمر

متوسط أدائها خالل     معادًال ل  و اقتصادات المجموعة األوروبية         آان نم  وفي المقابل، فقد       . عقدي التسعينات والثمانينات    

ه خالل التسعينات بالتذبذب والضعف بالمقارنة مع مستوى           أداؤ اتسمأما بالنسبة القتصاد اليابان فقد        .  العقدين الماضيين 

 وتوقع استمرار ارتفاع      1999النمو العالي الذي حققته في الثمانينات، حيث أن االرتفاع الكبير الذي حدث لها في عام                          

 في المائة الذي حققته في المتوسط خالل عقد          4ا خالل السنتين القادمتين ال يزال يضعها بعيدًا عن مستوى الـ              معدل نموه 

 متوسط أدائها خالل العقدين       1999 الذي حققته عام       الجيدوبالنسبة للدول المتقدمة األخرى فقد فاقت بأدائها             . الثمانينات

 .السابقين
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 في اليابان وآندا     4.2 إلى    3.1 ومن    0.3 إلى    2.5–فرادى، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي من            وبالنسبة للدول المتقدمة      

في حين انخفضت معدالت نمو بقية الدول الصناعية الكبرى بنقطة عشرية                   . 1999 و 1998على التوالي بين العامين        

وبسبعة نقاط في ألمانيا وفرنسا، لتسجل في          واحدة في الواليات المتحدة وإيطاليا وبنقطتين عشريتين في المملكة المتحدة                

أما بالنسبة لبقية الدول المتقدمة فقد سجلت غالبية الدول           .  في المائة  2.7 و 1.5،  2.0،  1.4،  4.2 على التوالي     1999عام  

 وتجدر . عن العام السابق   طفيفة ارتفاعًا ملحوظًا في معدالت نموها في حين سجلت بقية الدول تغيرات             ونيوزيلندااآلسيوية  

 وأعلى نسبة تغير عن العام السابق آانتا من نصيب آوريا والتي سجلت                  1999اإلشارة إلى أن أعلى معدل نمو في عام            

 .1999 في المائة في عام 10.7 إلى 1998 في المائة في عام 6.7–ارتفاعًا من 

 

لي اإلجمالي عما آان عليه في العام             الدول النامية، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المح                   مجموعة  وعلى مستوى  

 اإلقليميةشهدت آل المجموعات      وقد  . الماضي، إال أنه ال يزال دون مستوى نمو هذه المجموعة خالل عقد التسعينات                      

 في  3.8 عدا آسيا التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا من             فيما الدول النامية انخفاضًا في معدل نمو اقتصاداتها             ضمن مجموعة 

 آلسيا قد نتج بصورة رئيسية      المتميزوجدير بالمالحظة أن هذا األداء      . 1999 في المائة عام     6.0 إلى   1998ام  المائة في ع  

زيادة آبيرة في معدل نموها بلغت في             في هذه المجموعة        الدول صاحبة األزمة المالية اآلسيوية             أربع من  من تحقيق     

 مجموعة دول آسيا     أن تحقق اعد ذلك في المقابل في         وقد س . 1998 نقطة عشرية عن مستويات نمو عام            112المتوسط  

في . 1999 في المائة عام      3.0 إلى   1998 في المائة عام      5.0–باستثناء الصين والهند ارتفاعًا آبيرًا في معدل نموها من            

آما . 1999 في المائة عام       2.3 إلى    1998 في المائة عام       3.1 من    األفريقيةالمقابل انخفض معدل نمو مجموعة الدول          

انخفض بصورة ملحوظة معدل نمو مجموعات الدول النامية في آل من نصف الكرة الغربي، والشرق األوسط وأوروبا،                    

 في  2.7 وفي الثانية من       1999 في المائة عام       0.1 إلى    1998 في المائة عام       2.1حيث سجل انخفاضًا في األولى من           

 . في المائة خالل نفس الفترة0.7المائة إلى 

 

 في المائة في عام     2.4 إلى   1998 في المائة في عام       0.7–ول المتحولة فقد ارتفع معدل نموها بدرجة ملحوظة من            أما الد 

اقتصاد  وآان لالرتفاع الكبير في معدل نمو             .، محققة بذلك معدل نمو لم يسبق لها تحقيقه خالل عقد التسعينات                    1999

 . األثر األآبر في تحسن أداء هذه المجموعة1999 عام  في المائة3.2 إلى 1998 في المائة عام 4.5–روسيا من 

 

 6.4 إلى   1998 في المائة في عام       6.7وفيما يتعلق بسوق العمل في الدول المتقدمة، فقد شهد معدل البطالة انخفاضًا من                   

نخفاض الذي   بالمقارنة مع اال    طفيفًاانخفاضًا    الصناعية الكبرى    السبع دولالوقد سجلت مجموعة     . 1999في المائة عام     
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وتجدر اإلشارة إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الكبرى التي                        . حققته بقية الدول المتقدمة     

وبالنسبة للدول المتقدمة األخرى فقد شهدت تغيرًا بسيطًا في معدل البطالة، يميل إلى                     . سجلت ارتفاعًا في معدل البطالة      

 ).1/3( ملحق االنخفاض في معظمها،

 

 ومجموعة الدول النامية على السواء       الدول المتقدمة      مجموعة في االنخفاض في   ه  ، فقد استمرت معدالت    وبالنسبة للتضخم 

  الفرعية إال أن أداء المجموعات     . لتسجل مستويات تقل آثيرًا عن متوسطها خالل عقد التسعينات بالنسبة للمجموعتين                   

ففي الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في            . ين قد أتى متباينًا بعض الشيء        المختلفة من الدول داخل هاتين المجموعت        

 الكبرى من جراء ارتفاع معدل آل من الواليات المتحدة وألمانيا وآندا، فقد انخفض                            السبع  دول الصناعية  المجموعة   

ي أفريقيا فقد انخفض في آل      وفي الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم ف        . بدرجة ملحوظة في بقية الدول المتقدمة مجتمعة       

 . األخرى من الدول النامية وبصورة ملحوظة في مجموعة آسيا ومجموعة الشرق األوسط وأوروبااإلقليميةالمجموعات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن المالحظ أن ما حدث من تغيرات في معدالت التضخم في المجموعات المختلفة من الدول يرتبط بدرجة آبيرة بما                             

 بدرجة بسيطة وأسعار السلع     ةففي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار السلع المصنع        . 1999لع خالل العام    حدث ألسعار الس  

، فقد تغيرت   1998األولية غير الوقود بدرجة ملحوظة، على الرغم من أن مستويات االنخفاض لم تصل لمستويات عام                      

. 1999 في المائة عام     38 إلى ارتفاع زاد عن       1998 في المائة عاما     32أسعار النفط بدرجة آبيرة من انخفاض زاد عن          

عالميًا بدرجة بسيطة وذلك بسبب عاملين            بها     أدت هذه التغيرات في أسعار السلع إلى انخفاض أسعار السلع المتاجر                    

 أي تضخم في أسعار السلع في                انعدامإضافيين، األول يكمن في استمرار ارتفاع قيمة الدوالر تجاه اليورو وشبه                             

 25ويعود العامل الثاني إلى االنخفاض الذي حدث تدريجيًا منذ تعديل أسعار النفط قبل ما يزيد عن                   . ت الرئيسية االقتصادا

 . في الدول الصناعيةاإلنتاجعامًا في آثافة النفط في 

 

. المائة في   43.7 فقد تضاعف معدل التضخم فيها بالمقارنة مع العام السابق حيث سجل              المتحولةوبالنسبة لمجموعة الدول    

وعلى الرغم من هذا االرتفاع الكبير تجدر اإلشارة إلى أن هذا المعدل يعتبر منخفضًا جدًا بالمقارنة مع متوسط معدل                                 

خالل ويعزى هذا االرتفاع الشديد       . التضخم لهذه الدول خالل عقد التسعينات والمستويات العالية جدًا في بداية هذا العقد                   
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 في المائة   85.9 إلى   1998 في المائة في عام       27.7 معدل التضخم بالنسبة لروسيا من        ارتفاعفي مجمله إلى     1999عام  

 .، مقارنة بتغيرات بسيطة جدًا في معدل تضخم بقية دول هذه المجموعة1999في عام 

 
 التجارة والمدفوعات

 

 على وتيرة التباين     1999 عام   استمر أداء المجموعات االقتصادية وأداء الدول فيها، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خالل               

ففي الوقت الذي تحسن فيه أداء أمريكا الشمالية واليابان واالقتصادات اآلسيوية                    . 1998التي شهدها العالم خالل عام           

حجم وقد آانت محصلة ذلك أن نمى إجمالي           . الصناعية الجديدة فقد تباطأ أداء دول المجموعة األوروبية والدول النامية              

 1999 في المائة في عام          4.6بنسبة زادت قليًال عن معدل العام السابق، حيث سجلت معدل نمو بلغ                         لميةالتجارة العا 

وعلى الرغم من عدم توافر البيانات المفصلة عن التجارة الخارجية في العام               . 1998 في المائة في عام       4.2مقارنة بنحو   

فمن ناحية، أدت زيادة .  االقتصادية والدول يعزى لعدة عوامل في الوقت الحالي، إال أن التباين في أداء المجموعات         1999

ومن ناحية ثانية،    . 1999   في المائة خالل عام      20 الصادرات العالمية من الوقود بما يزيد عن             ارتفاعأسعار النفط إلى     

لسلع األولية إلى    أدى انخفاض أسعار السلع األولية غير الوقود والذي تزامن مع نمو متواضع في الطلب العالمي على ا                         

ومن ناحية ثالثة، وآما سبقت اإلشارة لعب الطلب في الواليات المتحدة دورًا هامًا              . تغيرات بسيطة في تجارة السلع األولية     

 . في المائة وللسنة الثالثة على التوالي11في تحريك التجارة العالمية، حيث يالحظ ارتفاع معدل نمو وارداتها عن مستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فقد تحسن أداء الدول المتقدمة في         . الحظ أيضًا تباين في األداء بين مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامية                  وي

، في الوقت الذي انخفض فيه أداء الدول النامية في الصادرات               1998الصادرات والواردات بالمقارنة مع أدائها في عام           

على الرغم من االنخفاض الكبير الذي شهدته صادرات وواردات               و. 1998والواردات بصورة ملحوظة عن مستويات          

 اقتراب معدل نمو صادراتها من متوسط أدائها خالل عقد التسعينات              1999، فقد شهد عام      1998الدول المتقدمة في عام      

ها ؤة فقد تراجع أدا   أما بالنسبة للدول النامي   .  نفسه في الوقت الذي تجاوز فيه معدل نمو وارداتها متوسط أدائها خالل العقد              

 .ليبتعد آثيرًا عن متوسط أدائها خالل عقد التسعينات بالنسبة للصادرات والواردات
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 1998 في عام     3.7 في المائة مقارنة بمعدل نمو          4.4 معدل نمو بلغ       1999سجلت صادرات الدول المتقدمة خالل عام          

 في المائة   7.4واردات الدول المتقدمة معدل نمو بلغ         آما سجلت   .  في المائة  6.4ومتوسط نمو خالل التسعينات بلغ نحو          

في المقابل، انخفض معدل     .  في المائة خالل التسعينات     6.8 ومتوسط نمو بنحو      1998 في المائة في عام        5.5مقارنة مع   

للواردات،  في المائة بالنسبة     0.3- في المائة بالنسبة للصادرات و     1.7 ليسجل   1999نمو التجارة في الدول النامية في عام        

 وبالمقارنة مع متوسط نمو بلغ   1998 في المائة للواردات في عام       0.4 في المائة للصادرات و    4.5وذلك من معدل نمو بلغ      

 . في الواردات7.7 في المائة في الصادرات و8.6خالل التسعينات 

 

 معدل نمو صادراتها في عام         وعلى مستوى الدول المتقدمة فرادى، فقد سجلت جميع الدول الصناعية الكبرى زيادة في                   

آما سجلت جميع هذه الدول الصناعية الكبرى زيادة في معدل            .  ما عدا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا      1998 مقارنة بعام     1999

والجدير بالمالحظة أن معدل صادرات     . نمو وارداتها مقارنة بالعام السابق ما عدا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة           

لدول الصناعية الكبرى يعتبر دون مستواه المعهود خالل عقد التسعينات، ما عدا آندا التي استمر معدل نموها على                   جميع ا 

.   في المائة سنويًا خالل هذا العقد         9نفس المستوى العالي الذي حققه خالل عقد التسعينات حيث سجل متوسطًا بلغ نحو                      

لت أعلى نسب تغير في معدالت نمو الصادرات والواردات بالمقارنة مع             آما هو جدير بالمالحظة أيضًا أن اليابان قد سج          

 في  7.6– في المائة ووارداتها من      18 في المائة إلى     2.5–الدول الصناعية الكبرى، حيث ارتفع معدل نمو صادراتها من           

ة الدول اآلسيوية     أما بالنسبة للدول الصناعية األخرى ومجموع          . 1999 و  1998 عامي     بين في المائة       5.2المائة إلى     

، في الوقت الذي انخفض معدل        1999الصناعية الحديثة، فقد شهدت نموًا ملحوظًا في الصادرات والواردات خالل عام                 

 .1999نمو الصادرات والواردات بصورة ملحوظة في الدول المتحولة خالل عام 

 
 

 إلى  1998 في المائة في عام       3.7ة ضئيلة من    وعلى صعيد الدول النامية، فقد انخفض معدل نمو الصادرات السلعية بنسب            

أما .  خالل نفس الفترة    1.1لى  إ  0.3−من  ، في حين ارتفع معدل نمو الواردات السلعية              1999 في المائة في عام         3.6

داءًا متباينًا خالل    الدول النامية، فقد شهدت صادراتها ووارداتها من السلع أ           ضمن مجموعة  المختلفة   اإلقليميةالمجموعات  

 أفريقيافعلى صعيد الصادرات السلعية، ارتفع معدل النمو في آل من مجموعة                             .  مقارنة بالعام السابق       1999 عام
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أما بالنسبة للواردات السلعية، فقد ارتفع معدل النمو           . ومجموعة أوروبا والشرق األوسط، وانخفض في بقية المجموعات          

 . األخرى  الناميةاإلقليميةمية بما فيها الهند والصين وانخفض في بقية المجموعات في مجموعة الدول اآلسيوية النا

 

فقد انخفضت في الدول المتقدمة     . أما بالنسبة لشروط التبادل التجاري، فقد عكست اختالفًا آبيرًا عما حدث في العام السابق              

ي الدول النامية بعد تدهور استمر خالل الثالثة         وذلك بعد تحسن ملحوظ في العام السابق، في حين تحسنت بدرجة آبيرة ف               

وعلى مستوى الدول المتقدمة، فقد سجلت جميع الدول الصناعية الكبرى ما عدا آندا وجميع مجموعات                         . أعوام السابقة 

أما على مستوى الدول النامية، فقد عكست شروط التبادل               . الدول المتقدمة األخرى تراجعًا في شروط تبادلها التجاري             

لتجاري بالنسبة للسلع تحسنًا بالنسبة لمجموعة الدول النامية في أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط ونصف الكرة الغربي،                     ا

وتعزى هذه التغيرات في شروط التبادل التجاري بالنسبة للدول المتقدمة والنامية بصورة                      . في حين تراجعت في آسيا        

غيرات في أسعار السلع المصنعة واألولية ومن تطورات في اإلنتاج                      مباشرة إلى ما سبقت اإلشارة إليه أعاله من ت                   

 .1999والصادرات والواردات خالل عام 

 

 الوضع وللعام الثالث على التوالي في ميزان الحساب الجاري بالنسبة لمجموعة الدول         تدهوروفيما يتعلق بالمدفوعات، فقد     

أما . 1998 مليار في عام        43والر مقارنة مع فائض بنحو            مليار د    133.7 1999المتقدمة التي بلغ عجزها في عام             

 مليار دوالر في عام       89.9بالنسبة للدول النامية، فقد تحسن وضع ميزان حسابها الجاري حيث انخفض العجز فيه من                        

، ارتفع العجز بصورة ملحوظة في          فرادى وعلى صعيد الدول المتقدمة     . 1999 مليار دوالر في عام         32.7 إلى    1998

اليات المتحدة، في الوقت الذي انخفض فيه فائض آل من اليابان والمجموعة األوروبية وارتفع فيه فائض بقية الدول                         الو

 حيث انخفضت   اإلقليميةوبالنسبة للدول النامية، فقد انخفض فائض آسيا في حين تحسن وضع بقية المجموعات                  . المتقدمة

 .عجوزاتها وبدرجات ملحوظة نسبيًا

 
 الخارجي والتدفقات المالية إلى الدول الناميةالدين العام 

 

 في المائة عن مستواه في عام         1.6 بنسبة بلغت     1999ارتفع إجمالي الدين الخارجي القائم في ذمة الدول النامية في عام                

 347 في المائة حيث بلغت       11آما ارتفعت مدفوعات خدمته بنسبة       .  مليار دوالر  2,038، حيث وصلت قيمته إلى       1998

 .1992، وهي بذلك قد تضاعفت تقريبًا بالمقارنة مع مستواها في عام 1999ليار دوالر في عام م

 

في العام   على نفس حصصها      اإلقليمية، فقد حافظت آل المجموعات       1999وعلى صعيد إجمالي الدين الخارجي في عام          

 في المائة من     37بي في المقدمة بنحو       مجموعة دول نصف الكرة الغر      أتتمن إجمالي ديون الدول النامية، حيث         السابق  

 في  15 ومجموعة دول الشرق األوسط وأوروبا بنحو         أفريقيا في المائة ثم     33إجمالي ديون الدول النامية، تلتها آسيا بنحو         

آما تجدر  .  هذه النسب تقارب آثيرًا متوسط قيم آل منها خالل عقد التسعينات                  أن وتجدر اإلشارة إلى   . امالمائة لكل منه   

 بالمقارنة مع متوسط     1999إلشارة إلى أن معدل الزيادة في إجمالي ديون آل من هذه األقاليم قد آان بسيطًا خالل عام                         ا

 .الزيادة السنوية لكل منها خالل التسعينات
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إلى  1998 مليار دوالر في 312 في المائة من نحو      11وبالنسبة لمدفوعات خدمة الدين في الدول النامية، فقد زادت بنسبة           

، يالحظ أن مدفوعات خدمة ديون الدول             اإلقليميةوبخالف بقية المجموعات       . 1999 مليار دوالر في عام           347نحو   

آما يالحظ  .  مليار دوالر  29 و 31 خالل السنوات األربع الماضية حيث تراوحت ما بين             بصورة طفيفة  تغيرت   األفريقية

ما عدا مجموعة دول نصف الكرة الغربي قد حافظت خالل عام                     من الدول النامية        اإلقليميةأيضًا أن آل المجموعات        

.  على نفس مستوى مدفوعات خدمة دينها آنسبة مئوية من الصادرات من السلع والخدمات خالل عقد التسعينات                         1999

 الوسطي   وفق هذا المؤشر المهم لقياس عبء المديونية مماثًال لترتيبها             اإلقليميةوقد أتى ترتيب مجموعات الدول النامية          

 مجموعة نصف الكرة الغربي في المقدمة تلتها مجموعة أفريقيا ثم مجموعة آسيا                             أتتخالل عقد التسعينات، حيث          

 .ومجموعة الشرق األوسط وأوروبا

 

آما . 1999 و1998 مليار دوالر بين عامي 353 إلى 347.1وبالنسبة للدول المتحولة، فقد زادت ديونها بنسبة بسيطة من     

بء مديونية دول هذه المجموعة مقاسًا بنسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات من السلع والخدمات بدرجة                زاد أيضًا ع  

والجدير بالمالحظة أن أداء روسيا قد تحسن آثيرًا في             . العامين المذآورين  في المائة خالل       17.8 إلى    17.1بسيطة من    

دينها الخارجي وانخفض عبء       يث انخفض إجمالي   ، ح 1998 و    1997 بالمقارنة مع ما حدث بين عامي              1999عام  

 .مديونيتها وفق المؤشر أعاله وذلك مقارنة باالرتفاع الكبير في هذين المؤشرين خالل العام السابق

 
 حتياطيات الدوليةالا
 

ار  ملي 616 إلى    578.6في ارتفاعها في الدول النامية، حيث زادت من               ) ما عدا الذهب   (استمرت االحتياطيات الدولية      

قد استمر خالل آل سنوات        من سنة إلى أخرى        وعلى الرغم من أن هذا االرتفاع            . 1999 و    1998دوالر بين عامي      

وجدير .  قد انخفض آثيرًا خالل السنوات الثالث األخيرة مقارنة بالنصف األول من التسعينات                    حجمهالتسعينات إال أن      

ول النامية خالل عقد التسعينات قد أدى بدوره إلى ارتفاع منتظم في             الد احتياطيات  في بالمالحظة أن هذا االرتفاع المستمر    

 من الدول    اإلقليميةوقد آان ترتيب المجموعات       . نسبة هذه االحتياطيات إلى واردات الدول النامية من السلع والخدمات               

لتها مجموعة دول    النامية على نفس الترتيب الوسطي من عقد التسعينات، حيث سجلت احتياطيات آسيا أعلى مستوى ت                        

وقد زادت احتياطيات آل المجموعات ما عدا             . نصف الكرة الغربي ثم دول الشرق األوسط وأوروبا ثم دول أفريقيا                     

 ).1/7الملحق  (، بالمقارنة مع العام السابق1999مجموعة دول نصف الكرة الغربي خالل عام 

 
 أسعار الفائدة

 

 4.5، حيث ارتفعت من      1999ائدة طويلة األجل في الدول المتقدمة خالل عام             آثيرًا بالنسبة ألسعار الف     تتغير الصورة لم  

وبناءًا على ما هو متاح من بيانات حول أسعار الفائدة الرسمية والمرتبطة بوضع                    . 1999 و 1998 بين عامي      4.6إلى  

دة الرسمية بالنسبة لمجموعة    السياسات االقتصادية في بعض الدول الصناعية الرئيسية، فمن المتوقع أال تتغير أسعار الفائ               
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توفرت وبالنسبة للدول الصناعية التي      .  عن مستواها خالل الثالثة أعوام السابقة        1999الدول الصناعية الكبرى في العام       

 بيانات أسعار الفائدة الرسمية يالحظ انخفاض أسعار الفائدة في آل منها وهي الواليات المتحدة واليابان والمملكة                             عنها

 في  2.7اليورو نسبة    منطقة   إلى تسجيل سعر الفائدة الرسمي لمجموعة دول               1999وتشير بيانات عام      . وآنداالمتحدة  

 ).1/8الملحق  (،المائة

 
 أسعار الصرف

 

 مقابل عمالت الدول الصناعية الكبرى باستثناء الين         1999استمر سعر صرف الدوالر األمريكي في االرتفاع خالل عام            

وقد آانت نسبة االرتفاع      .  في المائة من قيمته في العام السابق            15مقابله بنسبة آبيرة بلغت نحو         الياباني الذي انخفض      

عالية تجاه غالبية عمالت الدول المتقدمة وبالذات الصناعية الكبرى مقارنة بالعام السابق، األمر الذي يعكس استمرار                             

 األخيرة والذي يؤآد استمرار األداء الجيد لالقتصاد                 ارتفاع قيمة الدوالر تجاه هذه العمالت خالل السنوات األربعة                   

ويعزى االرتفاع في قيمة الين إلى التحسن غير المتوقع في اإلنتاجية والطلب الياباني خالل النصف األخير من                  . األمريكي

اع قيمة الين خالل     االقتصاد الياباني وبالذات في حالة استمرار ارتف       انتعاش، األمر الذي يتوقع أن يقلل من حدة         1999عام  

 ارتفاع الدوالر تجاه العمالت     أحدثهفي المقابل تعتبر القيمة الفعلية للدوالر مستقرة نسبيًا نظرًا للتوازن الذي            . الفترة القادمة 

 .األخرى مع انخفاضه تجاه الين

 
 2000تطورات عام 

 

ومن الواضح  .  آان موضوعًا في العام السابق      تحسنت التوقعات حول أداء االقتصاد العالمي بدرجة آبيرة بالمقارنة مع ما            

أن آثار األزمات المالية واألسعار المنخفضة للسلع والمواد األولية من رآود في معظم األسواق وانخفاض في معدالت                           

 التوقعات، آما توضح البيانات التي تم تحليلها              1999النمو قد انتهت حيث فاق أداء غالبية األقاليم والدول خالل عام                      

 نحو المزيد من التحسن آما يتضح من توقعات العديد          تتجهويبدو أن األوضاع االقتصادية في معظم األقاليم والدول         . أعاله

 .من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الدولية

 

 بنسبة  1999 عن مستواه بنهاية عام          2000 النمو الحقيقي العالمي بنهاية العام            التوقعات إلى ارتفاع معدل     هذه  وتشير  

ويتوقع أن تفوق الزيادة في معدل نمو الدول النامية بكثير تلك المتوقعة بالنسبة للدول              . 1999تقارب ما حدث له خالل عام       

 بحيث تنخفض وتستقر معدالت تضخم آل         الدول النامية في االنخفاض،     التضخم في آما يتوقع أن يستمر معدل       . المتقدمة

 من التضخم جيدة    وتعتبر هذه المستويات  . األقاليم االقتصادية من الدول النامية خالل العامين القادمين في مستويات آحادية           

وفيما .  في المائة في المتوسط خالل العقدين السابقين بالنسبة لغالبية الدول النامية               20حدود   التي فاقت      بمستوياتها مقارنة

يتعلق بالتجارة الخارجية تتوقع هذه المؤسسات ارتفاع معدالت نموها بالنسبة للعالم والدول المتقدمة والنامية لتعود                                   

 .لمستوياتها العالية خالل منتصف التسعينات
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رار أسواق  وتعزى هذه التوقعات بالتحسن الكبير في أداء االقتصاد العالمي والدول النامية على وجه الخصوص إلى استق                    

 عدد من الدول خالل      اتبعهاالمال وانتعاش أسعار السلع والمواد األولية من جهة وإلى السياسات االقتصادية الرشيدة التي                  

خاطر التي ال تزال تشكل عائقًا قد          م تجدر اإلشارة إلى بعض العوامل وال         ،في المقابل .  من جهة أخرى    السنوات األخيرة 

من هذه العوامل أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة          . متوقع في أداء االقتصاد العالمي    يقف في طريق تحقيق التحسن ال     

في الدول المتقدمة واستمرار ارتفاع قيمة الين إلى إضعاف وتيرة االنتعاش والنشاط في اليابان وأوروبا، األمر الذي                                 

سن أداء االقتصاد العالمي رهن بما سيؤول إليه             آما أن تح   . ستصحبه آثار سلبية على الدول النامية واالقتصاد العالمي             

، حيث بدأت جهود في اآلونة األخيرة نحو تهدئة نموه المتسارع خالل                   2000معدل نمو االقتصاد األمريكي خالل عام           

،  في أهمية استمرار الدول التي تأثرت باألزمة المالية في اإلصالحات المالية            يكمنوعامل آخر   . السنوات األربع الماضية  

من . حيث أن التراخي أو التوقف عن اإلصالحات التي لم تنته بعد سيؤثر سلبًا على تلك الدول وعلى االقتصاد العالمي                            

 وعلى الرغم من الدور المهم جدًا الذي لعبته التجارة الدولية بقواعدها األآثر استقرارًا وشفافية في إخراج                        ،ناحية أخرى 

 حالة الرآود، إال أن استمرار تصاعد حدة الصراع بين            منخراج االقتصاد العالمي    عدد من الدول من أزماتها األخيرة وإ       

الشرآاء التجاريين الرئيسيين حول قضايا التجارة في إطار المفاوضات التجارية متعددة األطراف في جولة األلفية يشكل                    

 .الهاجس األآبر حيال ارتفاع النشاط االقتصادي العالمي واستمراريته



ملحق (1/1)  :  معدالت النمو الحقيقي في العالم

(1999 - 1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

            3.3            2.5            4.1            4.1            3.6            3.7 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

            3.1            2.4            3.3            3.2            2.7            3.3 الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة

            4.2            4.3            4.2            3.6            2.7            4.0    الواليــــــات المتحــــــدة

            2.3            2.7            2.6            1.7            2.4            2.8    االتحـــــاد األوروبــــــي

            0.3           -2.5            1.6            5.0            1.5            0.6    اليابـــــــــــــــــــــــــــان

            5.4            0.9            4.5            4.2            5.0            5.8    دول متقـدمــــــة أخــرى

 

            3.8            3.2            5.8            6.5            6.1            6.7  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

            2.3            3.1            2.9            5.6            3.2            2.3   أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

            6.0            3.8            6.7            8.3            9.0            9.6   آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

            0.7            2.7            4.7            4.6            3.8            0.5   الشـرق األوسط وأوروبا

            0.1            2.1            5.4            3.6            1.7            5.0   نصـــف الكــرة الغربــي

 

            2.4           -0.7            1.7           -0.6           -1.4           -7.6 الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

1)  دول أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقًا.
المصدر:  صندوق النقد الدولي، آفـاق االقتصاد العالمي، مــايــو 2000 .

(1



ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم

(1999 - 1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

         1.4         1.5         2.1         2.4         2.6         2.6 الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة

         2.2         1.6         2.3         2.9         2.8         2.6   الواليــــــات المتحــــــدة

         1.4         1.4         1.8         2.5         2.9         3.0   االتحـــــاد األوروبــــــي

        -0.3         0.6         1.7         0.1        -0.1         0.7اليابـــــــــــــــــــــــــــان   

         1.0         2.6         2.4         3.2         3.8         3.3   دول متقـدمــــــة أخــرى

         6.5         10.1         9.5         15.1         22.9         55.1  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

         11.0         9.2         13.6         30.0         35.5         54.8  أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

         2.5         7.6         4.7         8.2         13.2         16.0  آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

         20.3         26.0         25.3         26.6         38.9         33.3  الشـرق األوسط وأوروبا

         8.8         9.8         13.0         21.4         34.4         202.5  نصـــف الكــرة الغربــي

         43.7         21.8         27.3         42.4         133.5         273.3الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق (3/1)  :  البطالة والتوظيـف في الدول المتقـدمـــة
(1999 - 1994)

(نسب مئوية)

1993199419951996199719981999

  معـــــــــــــــدل البطـــــــــــــالة 
         6.4         6.7         6.8         7.1         7.0         7.4         7.7 الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

         6.1         6.2         6.5         6.7         6.7         7.0         7.3  الدول الصناعيــة الرئيسيــة 
         4.2         4.5         4.9         5.4         5.6         6.1         6.9       الواليـــــات المتحـــــدة
         4.7         4.1         3.4         3.3         3.1         2.9         2.5       اليابـــــــــــــــــــــــــان
         9.0         9.4         9.8         8.8         8.1         8.3         8.8       ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         11.0         11.7         12.5         12.4         11.7         12.3         11.6فرنســــــــــــــــــــــــــا

         11.4         11.8         11.7         11.6         11.6         11.1         10.2ايطاليـــــــــــــــــــــــــا      
         4.4         4.7         5.7         7.4         8.1         9.4         10.3المملكــــــة المتحــــــدة

         7.6         8.3         9.2         9.7         9.5         10.4         11.2آنــــــــــــــــــــــــــــدا      
         7.3         8.1         7.8         8.1         8.2         8.7         8.8   دول متقـدمــــــة أخــرى
         8.9         9.7         10.4         10.7         10.6         11.1         11.0   اإلتحــــــــاد األوروبـــــــي

  نمـــــــــــــــــــو التوظيــــــــــــــــــــف
         1.1         1.1         1.5         0.9         0.9         1.2        -0.1 الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة
         0.9         0.9         1.4         0.8         0.7         1.0-  الدول الصناعيــة الرئيسيــة 
         1.5         1.5         2.2         1.4         1.5         2.3         1.5       الواليـــــات المتحـــــدة
        -0.8        -0.6         1.1         0.5         0.1         0.1         0.2       اليابـــــــــــــــــــــــــان
         0.3         0.4        -0.8        -0.8        -0.2        -0.4        -1.8       ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         2.1         1.8         1.0-         0.7         0.9        -1.2فرنســــــــــــــــــــــــــا

         1.3         1.1         0.4         0.5        -0.6        -1.6        -4.1ايطاليـــــــــــــــــــــــــا      
         0.5         1.4         1.8         1.1         0.8         0.8        -0.7المملكــــــة المتحــــــدة

         2.8         1.5         1.9         1.2         1.6         2.1         1.4آنــــــــــــــــــــــــــــدا      
         1.8         1.7         1.8         1.5         1.5         1.9        -0.5   دول متقـدمــــــة أخــرى
         1.5         1.6         0.9         0.5         0.6        -0.1        -2.0   اإلتحــــــــاد األوروبـــــــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (4/1) :  معدالت نمو حجم التجارة في العالم

(1999 - 1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

         4.6         4.2         9.7         6.7         9.1         9.0إجمالي التجـــارة
  

 الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

         4.4         3.7         10.3         5.9         8.8         8.9     الصـــــــــــــــادرات

         7.4         5.5         9.1         6.2         8.9         9.6الـــــــــــــــــواردات
  

  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

         1.7         4.5         10.9         11.2         8.3         12.2     الصـــــــــــــــادرات

        -0.3         0.4         10.5         8.3         11.1         7.1     الـــــــــــــــــواردات

  المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق (5/1) :  التغير في شروط التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول النامية

(السلع والخدمات)

(1999 - 1994)
(نسب مئوية)

199419951996199719981999

 الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة
--0.2-       0.5-       1.3        -

  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة
0.6        2.8        0.8        0.4        5.3-       3.1        

          المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



متوسط الفترة199419951996199719981999

 إجمالـــــــي الديـــــــون الخارجيــــــــــة
(مليار دوالر أمريكي)         

       1,836.6          2,038.2          2,006.7          1,877.6          1,798.0          1,713.9          1,585.2     الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة
       305.1          311.5          304.6          303.3          310.3          311.7          289.1    أفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       607.2          671.0          661.2          642.5          595.1          562.8          510.4    آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       254.1          295.7          284.5          256.7          242.1          222.1          223.7    الشـــرق األوســـط وأوروبــــا
       670.2          759.9          756.4          675.1          650.6          617.3          562.0    نصـــــف الكـــــرة الغربــــــي

       299.9          353.0          347.1          297.9          285.7          267.2          248.7   الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

 مدفوعـات خدمـة الديـن (آنسبـة مئويــة 
 مـن الصـادرات مـن السـلع والخدمات)

       24.9          27.8          26.8          24.6          24.1          23.1          22.8     الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

       24.9          22.9          24.0          22.6          23.0          28.1          28.6    أفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       16.8          18.7          17.9          14.6          15.2          17.0          17.1    آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       16.1          16.6          16.9          16.2          18.7          13.9          14.2    الشـــرق األوســـط وأوروبــــا
       47.7          56.7          52.5          52.2          46.4          40.4          38.2    نصـــــف الكـــــرة الغربــــــي

       13.4          17.8          17.1          11.0          11.8          11.6          10.8   الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

          المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

ملحق (6/1)  :  حجم الديون الخارجية على الدول النامية والمتحولة وخدمتها
(1999 - 1994)



ملحق  (7/1)   :   االحتياطيات الدولية للدول النامية باستثناء الذهب

(1999 - 1994)

(مليار دوالر أمريكي)

199419951996199719981999

       616.0          578.6          564.7          514.7          429.0          362.1    الدول الناميــــــة حســــــب المنطقـــــــــة

       43.9          41.5          43.4          31.7          26.6          24.7    أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       307.4          273.8          248.9          230.5          184.7          158.2    آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       109.4          102.5          102.6          96.1          87.6          74.1    الشـــرق األوســـط وأوروبــــا

       155.4          160.8          169.7          156.3          130.0          105.1    نصــــــف الكــــــرة الغربــــــي

          المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (8/1)  :  أسعـــار الفــــائدة 

(سعر الفائدة الرسمي)

(1999 - 1994)

(نسب مئوية)

199419951996199719981999

. . .        4.3        4.2        4.4        5.4        4.5الدول الصناعيـــــــة الرئيسيـــــــة

        5.0        5.4        5.5        5.3        5.9        4.2    الواليـــــات المتحـــــدة

        0.0        0.4        0.4        0.4        1.2        2.1    اليابـــــــــــــــــــــــــان

. . .        3.3        3.1        3.2        4.4        5.3     ألمانيــــــــــــــــــــــــا

. . .        3.4        3.3        3.7        6.3        5.6      فرنســــــــــــــــــــــــا

. . .        4.8        6.6        8.6        10.7        8.8ايطاليـــــــــــــــــــــــا       

        5.3        7.2        6.6        6.0        6.7        5.5المملكـــــة المتحـــــدة       

        4.7        4.9        3.3        4.3        6.9        5.1آنــــــــــــــــــــــــــدا       

          المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق  (9/1)  :  أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر  (متوسط الفترة)

(1999 - 1994)

(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

199419951996199719981999

     1.8400     1.7600     1.7300     1.5000     1.4300     1.6200المــــــــــارك األلمانــــــــــي

     0.6173     0.6024     0.6098     0.6410     0.6329     0.6536الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

     6.1600     5.9000     5.8400     5.1200     4.9900     5.5500الفرنـــــــــك الفرنســــــــــي

     113.9000     130.9000     121.0000     108.8000     94.1000     102.2000اليــــــــــــن اليابانـــــــــــــي

     0.9346     0.8929     0.8817     0.7886     0.7645     0.8413اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو *

* اإليــــكو حتى عام 1998 .     

          المصدر:  مصدر الملحق (1/1).
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