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  نظرة عامة

  
، يفقد وتيرته السريعة في النمو متأثرا بأآبر األزمات المالية منذ الحرب 2007بدأ التوسع في االقتصاد العالمي عام 

، ومن ثم  2007 المتقدمة خالل الربع األخير من عام قتصادات فقد شهد النشاط االقتصادي تباطؤا في اال.العالمية الثانية

 انخفض النمو في ولقد. 2007 في المائة في عام 4.9إلى  2006 في المائة في عام 5انخفض معدل النمو الحقيقي من 

 وبالنسبة .رآز التوترات المالية األآثر حدة حيث تت،جميع الدول المتقدمة السيما في الواليات المتحدة ومنطقة اليورو

 أقل حدة حيث حققت تلك  آان فإن تأثرها بتطورات األسواق المالية،ناشئة األخرى السوق الاقتصاداتللدول النامية و

 المستقلة والدول ورابطة الدول إفريقيا  آل منالرتفاع معدل النمو فيا وعاآسًا في، 2007عام خالل الدول نموًا طفيفًا 

حافظت دول الشرق ووسط وشرق أوروبا ، في حين انخفض معدل النمو في دول ودول أمريكا الالتينيةالنامية اآلسيوية 

  .  المسجل في العام السابقاألوسط على معدل النمو

  

 ارتفعت معدالت التضخم في ، وفي المقابل في معدالت التضخم في الدول المتقدمةتراجعًاوقد صاحب تباطؤ النمو 

ادي العالمي انخفاضا في معدل نمو آما رافق انخفاض النمو االقتص.  السوق الناشئة األخرىاقتصاداتالدول النامية و

 في المائة في عام 9.2مقابل  2007 في المائة خالل عام 6.8 بلغ حيثحجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، 

 السوق الناشئة األخرى على السواء في االنخفاض اقتصاداتولقد ساهمت تجارة الدول المتقدمة والدول النامية و .2006

  . 2007التجارة العالمية في عام الذي سجله حجم 

  

 السوق الناشئة اقتصاداتوفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، فقد ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي في ذمة الدول النامية و

، إال أنه في الوقت نفسه تراجعت 2006 في المائة خالل عام 10مقابل  2007  في المائة في عام 19بنسبة األخرى 

، واستمرت االحتياطيات الدولية للدول نفسهعام ال خدمة الدين آنسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات خالل مدفوعات

في موازين  أرصدة الحساب الجاري وذلك نتيجة للتطورات االيجابية في ، السوق الناشئة في النمواقتصاداتالنامية و

  .ك المجموعة من الدول لتل المتجههالمدفوعات والتدفقات الرأسمالية والمالية

 

 عند ، آما آانت عليه في العام السابق2007فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد بقيت في الواليات المتحدة خالل عام أما 

سعر برفع اليابان والمملكة المتحدة وآندا و قامت فيه آل من منطقة اليورو في المائة، وذلك في الوقت الذي 5مستوى 
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قد صاحب تلك التطورات ارتفاعا للمتوسط السنوي ألسعار الفائدة في السوق قصيرة وطويلة األجل ول. الفائدة الرسمي

 سعر صرف الدوالر أمام استمر تراجع، فقد 2007 أما بالنسبة لتطورات أسعار الصرف خالل عام .في الدول المتقدمة

 . ابانيالجنيه اإلسترليني  واليورو، في حين حقق ارتفاعا طفيفا أمام الين الي

 

  نمو االقتصاد العالمي
  

 في 5 في المائة مقابل 4.9، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي 2007 عام في طفيفًاانخفاضا ) 1(سجل أداء االقتصاد العالمي

 إلى 2006 في المائة في عام 3 انخفاض معدالت النمو في الدول المتقدمة من ويعزى ذلك إلى. 2006عام في المائة 

 في 3.8في حين ارتفعت  معدالت النمو في الدول المتقدمة األخرى بشكل طفيف من  ،2007خالل عام  في المائة 2.7

  ارتفاعًا طفيفًا السوق الناشئة األخرىاقتصادات معدالت النمو في الدول النامية وآما سجلت في المائة، 3.9المائة إلى 

 الدول والمجموعات الفرعية داخل المجموعات الرئيسية  في المائة، مع مالحظة تباين أداء7.9 في المائة إلى 7.8من 

   ).1(والشكل ) 1/1(المذآورة، الملحق 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

فقد . انخفض معدل النمو االقتصادي بدرجة متباينة في جميع الدول والمجموعات الفرعية ،)2(النسبة للدول المتقدمةفب

ويعزى ، 2007 في المائة في عام 2.2 إلى 2006مائة في عام  في ال2.9انخفض معدل النمو في الواليات المتحدة من 

                                                 
  "2008 بريلأ: آفاق االقتصاد العالمي " دولي صندوق النقد ال  )1( 

  .الواليات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، المملكة المتحدة وآندا " 2008بريل أ: آفاق االقتصاد العالمي " ة في تشمل الدول المتقدم  )2( 

ة   الشكل (1) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول النامي
(2007-2002)

).1/1 ( الملحق : المصدر
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، وما ترتب على ذلك 2007 إلى أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة والتي أخذت منعطفا جديدا في أغسطس ذلك

ت التي واجهالمؤسسات المالية و  المصارف أسواق األسهم األمريكية بسبب تراجع أسعار أسهمتذبذبات حادة فيمن 

  . سداد القروض العقاريةالتعثر في حاالت زيادة 

  

، 2007 في المائة في عام 2.6 إلى 2006 في المائة في عام 2.8وبالنسبة لمنطقة اليورو، انخفض معدل النمو من 

 فقد تأثرت أوروبا الغربية .ألزمة الرهن العقاري األمريكي على الدول األوروبيةويرجع ذلك إلى التأثير الكبير 

 البنوك نتيجة أحجام االنكشاف في الواليات المتحدة واآلثار االنكشافية على أسواق المعامالت بين تكبدتهاخسائر التي بال

  في أما. لرفع قيمته أمام العمالت الرئيسية األخرى على اليوروالتصاعدي وأسواق األوراق المالية والضغط مصارف

 إلى 2006 في عام 2.9 اقتصاد منطقة اليورو، حيث ارتفع من  نمون أداء أفضل مآان أداء نموهافقد المملكة المتحدة، 

 االستقرار في زيادة التشغيل في االقتصاد مع إلى  ذلك للعام الثالث على التوالييعود، و2007 في المائة في عام 3.1

  .الملحوظ رات على مستواهابقاء االستثماوالمدعوم باإلنفاق االستهالآي خالل النصف األول من العام، وسوق العقارات 

  

 .2007 في المائة في عام 2.1 إلى 2006  في المائة في عام2.4أما فيما يتعلق باليابان، فقد انخفض معدل النمو من 

 مما لحق بالمؤسسات المالية في الواليات آان أقل بكثير بأزمة الرهن العقاري أن تأثر المؤسسات المالية وبالرغم من

أما . تباطؤ النشاط االقتصادي العالميب فقد تأثر تراجع معدل نمو االقتصاد الياباني أآثر ،طقة اليوروالمتحدة أو في من

 في المائة في عام 2.7 إلى 2006 في المائة في عام 2.8بالنسبة لالقتصاد الكندي فقد سجل انخفاضا في معدل النمو من 

2007.  

  

 في المائة،  5.6 الدول اآلسيوية حديثة التصنيع  على معدل نموها عند ،  فقد حافظت)3(وبالنسبة للدول المتقدمة األخرى

، وذلك 2007 في المائة في عام 3.9 إلى 2006 في المائة في عام 2.8في حين ارتفع  معدل النمو في استراليا من 

  .بفضل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الخام والتي تعد استراليا منتجا رئيسيا  لها

  

فقد استمر األداء االقتصادي بشكل جيد، حيث ارتفع ) 4( السوق الناشئة األخرىاقتصاداتيما يتعلق بالدول النامية ووف

، ويرجع ذلك إلى استمرار  2007 في المائة في عام 7.9 إلى 2006 في المائة في عام 7.8 معدل النمو للمجموعة من

ويالحظ .  آما أن تأثرها بأزمة الرهن العقاري  آانت أقل حدة، بوجه عامالمحفظةتدفقات االستثمار األجنبي وحصص 

                                                 
، استراليا، قبرص، الدانمارك، ايرلندا، إسرائيل، نيوزيلندا، "2008إبريل : آفاق االقتصاد العالمي : " الدول المتقدمة األخرى تضم   )3( 

  .هونج آونج، آوريا الجنوبية، سنغافورة وتايوان: النرويج، السويد، سويسرا، الدول اآلسيوية حديثة التصنيع، وهي 
إفريقيا، رابطة الدول المستقلة، الدول النامية اآلسيوية، :  السوق الناشئة األخرى، المجموعات الدولية التالية تاقتصاداتضم الدول النامية و   )4(

  .دول الشرق األوسط ودول نصف الكرة الغربي 
طر، السعودية، سورية، البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، ق: يشمل الشرق األوسط الدول العربية التالية     )5( 

  .اإلمارات واليمن، ويضم إيران أيضا
الدول النامية اآلسيوية تضم آل من بنغالديش، يوتان، آمبوديا، الصين، فيجي، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ماينمار، نيبال، باآستان، الفلبين،   )6(

  .سيريالنكا، تونكا، فانوات، فيتنام
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 العام  في على معدل نموها المحقق)5(في هذا الشأن تباين أداء المجموعات الفرعية، فقد حافظت دول الشرق األوسط 

اب الجاري ويعود ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه والتحسن الكبير في الحس.  المائة5.8الماضي عند 

لموازين مدفوعات الدول المصدرة الرئيسية للنفط،  باإلضافة إلى جهود اإلصالح التي انتهجتها دول الشرق األوسط 

، حيث ارتفع مرتفعةالنمو الفي تحقيق معدالت    استمرت فقد)6(وبالنسبة للدول النامية اآلسيوية . خالل السنوات الماضية

، ويعزي ذلك إلى النمو القوي في آل من الصين 2007 في المائة في عام 9.7لى  إ2006 في المائة في عام 9.6من 

ويعكس االنتعاش . على التوالي في المائة 9.2 في المائة و 11.4معدالت نمو بلغت  2007في عام  حققتا واللتانوالهند، 

، باإلضافة إلى هاميز لصادراتاالستثمارات واألداء المتتدفق  بشكل أساسي، النمو الكبير في  في الصيناالقتصادي

إلى النمو  ها األداء الجيد القتصاد بالنسبة للهند، حيث يعزى آان األمرآذلكإصالحات القطاع المصرفي التي تبنتها، 

  . الذي حدث في قطاع الخدمات، وبشكل خاص تكنولوجيا المعلومات والتوسع في اإلنتاج الصناعيالسريع

  
 مقارنة مع 2007 في المائة في عام 8.5بلغ حيث  فقد ارتفع النمو في هذه الدول )7(ستقلةأما بالنسبة لرابطة الدول الم

 النمو إلى ارتفاع أسعار السلع األولية واألداء الجيد للصادرات، إضافة إلى ويعزى هذا، 2006 في المائة في عام 8.2
  . انتعاش الطلب المحلي بسبب زيادة تدفقات رأس المال الخاص

  
 في 6.6 مع  مقارنة2007 في المائة في عام 5.8فقد انخفض معدل نموها إلى  )  8(لق بدول وسط وشرق أوروباوفيما يتع

 في 5.9  مقابل2007 في المائة في عام 6.2 فقد بلغ معدل النمو فيها )9(وبالنسبة للدول اإلفريقية . 2006المائة في عام 
ن التي تنتجها القارة اإلفريقية واآلثار اإليجابية لإلصالحات ويرجع ذلك الرتفاع أسعار المعاد. 2006المائة عام 

 التحسن باإلضافة إلى طاعات الخدمات والسياحة والمناجم،االقتصادية المطبقة والتي ساعدت على تحقيق النمو في ق
  .ائية وموريتانياإنتاج حقول النفط المكتشفة حديثًا في انجوال وغينيا االستوو ،الذي حدث في إنتاج النفط في نيجيريا

  
 المائة في 5.6 إلى  2006 في المائة في عام 5.5فقد ارتفع معدل النمو من ) 10(أما فيما  يتعلق بدول نصف الكرة الغربي

 مقارنة مع 2007 في المائة في عام 5.4 ويعزى ذلك إلى معدل النمو الجيد الذي حققته البرازيل والذي بلغ .2007عام 
  بسبب زيادة ثقة الخاص االستثماروبشكل أساسيإلى انتعاش الطلب المحلي إضافة ، 2006 في المائة في عام 3.8

ارتفاع أسعار النفط والسلع األخرى التي و وأسعار الفائدة المنخفضة والنمو السريع في االئتمان المصرفي، المستهلكين
  ).اإلآوادور، فنزويال، بوليفيا( بعض دول المجموعة تنتجها

                                                     
ة آل من أرمينيا، بالروسيا، جورجيا، آازاخستان، قيرغيزيا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا، طاجكستان، تضم رابطة الدول المستقل  ) 7(

  .آاجاآستان، ترآمانستان، أوآرانيا، وأوزبكستان
بولندا، رومانيا، تضم دول وسط وشرق أوروبا آل من ألبانيا، بلغاريا، آرواتيا، التشيك، أستونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا،   ) 8(

  . سلوفاآيا، سلوفينينا، وترآيا
الجزائر، المغرب، تونس، السودان، الصومال، : تضم مجموعة الدول اإلفريقية جنوب الصحراء، باإلضافة إلى الدول العربية التالية   )9(

  . موريتانيا، وجيبيوتي
األرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر البهاما، بليز، بربادوس، بوليفيا، : ةتضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي دول أمريكا الالتينية التالي  ) 10(

البرازيل، شيلي، آولومبيا، آوستاريكا، جمهورية الدومينكان ودومينيكا، اإلآوادور، السلفادور، غويانا، غرينادا، غواتيماال، هايتي، 
  .ام، أوروغواي، فنزويال، وتريناداد وتوباجوهندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بارغواي، بيرو، سوران
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  )1 (اإلطار رقم   
  أزمة الرهن العقاري األمريكي وأثرها على االقتصاد العالمي

  
الماضية محققة بذلك نموا  قفزت أسعار العقارات في الواليات المتحدة األمريكية بشكل ملحوظ خالل السنوات العشر

 المخاطر في أمريكا  أن االستثمارات العقارية أو المرتبطة بأصول عقارية  مرتفعةإال . تريليون دوالر12بلغت قيمته 
، بسبب تأخر سداد القروض العقارية 2007 ذروتها في أغسطس الصعوباتتعاني بعض الصعوبات،وبلغت تلك  بدأت

آافية، فضًال عن أن آثيرًا من القروض اإلسكانية منحت للمقترضين من أصحاب  الممنوحة برهونات وضمانات غير
القروض العقارية  لحصول على أسعار الفائدة األقل السائدة في سوقمؤهلين لالاالئتمانية الضعيفة وغير  المراآز

االئتمان العقاري في الواليات المتحدة في سوق الرهن العقاري  تترآز إشكالية و.المضمونة برهونات من الدرجة األولى
االحتياطي البنك  لتي يقدرهاالذين ال يملكون سجًال ائتمانيا لدى البنوك وا " تتعلق بحديثي اإلقراض السوق التي"الثانوي 
 مليار 100االستثمارية تقدر بنحو   باإلضافة إلى قروض متعثرة للبنوك والشرآات، مليار دوالر100 بنحو الفيدرالي

 أسعار أنالثانوية شائعًا على مدى السنوات القليلة الماضية حيث   لقد أصبح اإلقراض في سوق التمويل.دوالر أيضا
معدالت   إال أن زيادة.هذه السوق وارتفاع أسعار العقارات قد جعل من هذا النشاط مغريا ومربحا الفائدة المنخفضة في

السوق الثانوية ودفع بقيم بعض   عن السداد وإغالق الرهونات قد أديا إلى تسديد ضربة لصناعة اإلقراض فيالتعثر
إلى الهبوط ومن ضمنها القروض " مضمونةتزامات الدين اللا" المعروفة باسمواألوراق المالية المدعومة بأصول 

  شرآة رهن أمريكية نفسها للبيع أو أغلقت أبوابها أو أعلنت50لذلك عرضت أآثر من  السكنية في السوق الثانوية،
  :ما يلي فيمكننا القول أن أهم اآلثار لتلك األزمة قد تمثلت  وي.إفالسها

  
ناحية   أآبر البنوك األمريكية من،ال أن بنك سيتي جروبفنجد على سبيل المث ،المصرفي العالمي تضرر القطاع .1

نتيجة الضطرابات  2007 الربع الثالث من العام  في في المائة60 قد تراجعت أرباحه الصافية بنحو حجم األصول
و  مليار يور1.6أعلن عن تجميد استثمارات بقيمة   آما نالحظ أن بنك بي إن بي باربيا الفرنسي قد.الرهون العقارية

من  .البنك أن مخاطر االئتمان العقاري في الواليات المتحدة عالية جدا  عندما وجد، مليار دوالر2.2أي ما يعادل 
  مليون فرنك بسبب800 و600 أآتوبر أن خسائره تراوحت مابين 1يو بي اس السويسري في  جهته أعلن بنك

وقيامه بإلغاء نحو  عدد آبير من آبار موظفيه فضًال عن خسارته ل،أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة
 .ديه وظيفة ل1500

 فنجد على سبيل المثال أن قيمة استثمارات بنك ، األزمةبسببوالصناديق االستثمارية  تراجع آبير في قيمة المحافظ .2
 27 دوالر في  مليار2.075ان بي باربيا الفرنسي في الصناديق االستثمارية قد انخفضت بشكل ملحوظ من  بي

  .ر دوالر في السابع من أغسطس مليا1.593يوليو الماضي إلى 
 في 1.5 انخفضت بأآثر من  فنجد على سبيل المثال أن األسهم األوروبية،تراجع قيمة األسهم في األسواق العالمية .3

  .المائة
  طاع العقاريفي ظل التبخر الكامل للسيولة في الق صعوبة أو استحالة تحديد القيمة العادلة ألصول الشرآات .4

   .وتوريق السوق
 ا اضطرها للتخلي عن عدد آبيرم الوضع المالي واإلداري للشرآات مإلى هزة آبيرة وتدهور تعرض سوق العمل .5

 ألف 12لالستغناء عن   فنجد على سبيل المثال أن شرآة آانتري وايد فاينانشيال قد أعدت خطة،موظفيهامن 
 .موظف من جراء انعكاسات األزمة

 حيث أعلن المصرف االستثماري األمريكي بير ستيرنز أن اثنين من ، هزات عنيفة  اديق التحوط إلىتعرض صن .6
وأن ذلك أدى إلى " ،باتا عديمي القيمة"التحوط التي يديرها والتي ترآز على الرهونات العقارية الثانوية  صناديق

أيضًا أن المستثمرين في مؤشر صناديق  دآما نج .تراجع في قيمة األسهم وارتفاع في أسعار السندات الحكومية
ئة في أسبوع واحد أي ما يعادل ما حققوه ا في الم8على  خسروا ما يزيد" آريدي سويس " التحوط الخاص ببنك 

   .تسنوا من مكاسب في مجموع ثالث
راتو عندما النقد الدولي السابق رودريجو   رئيس صندوقه وهذا ما أآدانخفاض معدالت النمو االقتصادي العالمي .7

  . وليس الشرآات فقطفي أمريكا وأوروباميزانيات الدول  تمتد إلىحذر من أن تأثيرات األزمة السلبية قد 
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  التضخم والبطالة
  

 في المائة  عام 2.2 إلى 2006 في المائة عام 2.4من  معدل التضخم في الدول المتقدمة تراجعفيما يتعلق بالتضخم، فقد 

 في المائة 5.4 السوق الناشئة األخرى من اقتصاداتل التضخم  في مجموعة الدول النامية و، في حين ارتفع  معد2007

  ).2(والشكل ) 1/2(الملحق . 2007 في المائة في عام 6.4 إلى 2006في عام 
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دمة،  مجموعة الدول المتقضمن. أما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت درجة انخفاض األسعار المحلية

، في حين  2007في عام  في المائة 2.7 في المائة إلى 3.2 التضخم من شهدت الواليات المتحدة انخفاضا في معدالت

 وحافظ على ،2007 في المائة عام  2.2 إلى 2006 في المائة عام 1.9 في منطقة اليورو من  معدل التضخمارتفع

 ، فقد ارتفع مستوى األسعار، التصنيعة أما الدول اآلسيوية حديث.ة  في المائ2.3مستواه في المملكة المتحدة عند  معدل 

 وضمن مجموعة . في المائة في العام السابق1.6 في المائة مقابل 2.2 ليبلغ 2007ومن ثم  معدالت التضخم في عام 

 دول وسط في ت التضخم معدالدول المجموعة ارتفاع السوق الناشئة األخرى، فقد شهدت اقتصاداتالدول النامية و

 في 5.4وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة والدول النامية اآلسيوية ودول الشرق األوسط  ونصف الكرة الغربي من 

  في 9.7 في المائة و5.6 إلى 2006 في المائة في عام 5.3 في المائة  و7 في المائة  و4.1 في المائة و9.5المائة و

 ويرجع ذلك االرتفاع إلى استمرار ارتفاع .2007عام في  في المائة 5.4ة و في المائ10.4 في المائة و5.3المائة و

 ويالحظ . ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية األساسيةفي الطلب المتعلق بالوقود الحيوي ساهمأسعار األغذية والطاقة آما 

الشكل (2) : معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية  
(2007-2002)

).1/2 (الملحق: المصدر 
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لمذآورة سابقًا، باإلضافة االعوامل ويعزى ذلك في جزء منه إلى  ،أن دول الشرق األوسط شهدت أعلى معدالت تضخم

تراجعت معدالتها وبالنسبة للبطالة فقد . في الدول المصدرة للنفط الفوائض المالية إلى زيادة السيولة المحلية الناجمة عن

 الدول النامية ضمن  آذلك.2007 في المائة في عام 5.4 إلى 2006  في المائة في عام 5.7  منفي معظم الدول المتقدمة

 البطالة في معظم الدول النامية اآلسيوية ورابطة الدول  معدالتالسوق الناشئة األخرى، فقد انخفضت اقتصاداتو

ومعظم دول الشرق األوسط وأفريقيا، وبشكل خاص  المستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي،

  .)1/3الملحق  (،)11(الدول العربية

  

  أسعار الفائدة
  

، 2006 عام المسجل في في المائة، وهو المستوى 5عند معدل  2007 في الواليات المتحدة عام  أسعار الفائدةاستقرت

 أدى إلى خفض اإلنفاق االستهالآي الخاص، وذلك للحفاظ على استقرار األسعار لخلق مناخ االستثمار المشجع للنمو مما

 في المائة 5.7  إلى 2006 في المائة في عام 4.8من  فيها ارتفعت أسعار الفائدة أما في المملكة المتحدة، فقد. االقتصادي

 2006 في المائة في عام 4 مقابل 2007 في المائة خالل عام 4.3وقد رفعت آندا سعر الفائدة الرسمي إلى . 2007عام 

 إلى قليًالرسمي  سعر الفائدة ال ارتفع اليابانفيخفض الدين العام، بينما لوذلك بسبب السياسة المالية المتشددة التي اتبعتها 

 إلى أن السلطات المالية في ذلكالسبب يعود ، و2006 خالل عام في المائة 0.1 مقابل 2007 عام خالل في المائة 0.5

وبالنسبة لتحرآات .  التضخمارتفاع ومخاوف من االنكماش  الناجمة عنمخاطرالاليابانية حريصة على الموازنة بين 

، 2007 في المائة عام 3.8 في المائة إلى 3.5، فقد ارتفعت من في الدول المتقدمة أسعار السوق للفوائد قصيرة األجل

 ).1/4( الملحق  في المائة،4.2 في المائة إلى 4آما ارتفعت أسعار الفائدة طويلة األجل من 

  

  التجارة والمدفوعات
  

 في المائة في عام 6.8 إلى 2006ام  في المائة في ع9.2تراجع معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات من 

 التي قتصادات صادرات عدد من االغير أن . المتقدمةقتصاداتفي اال  االقتصاديالنموتباطؤ ، وذلك في ظل 2007

عند مستوى صادراتها للعام   بقيت المصدرة للمعادنومنها الدولتربطها بالواليات المتحدة معامالت تجارية آثيفة، 

   . 2007 منتصف عام منذلرغم من تراجع أسعار هذه السلع السابق، وذلك على ا

    
ي المائة في عام  ف5.8 إلى 2006 في المائة في عام 8.2 من الصادرات نمو  معدل انخفض،على مستوى الدول المتقدمةف

 السوق صاداتاقتوبالنسبة للدول النامية و.  في المائة4.2 في المائة إلى 7.4 وارداتها من  معدل نمو، آما انخفض2007

حققت صادراتها معدل نمو  في المائة، و12.3 المائة إلى  في12.5 فقد انخفض معدل نمو وارداتها من ، األخرىالناشئة

والشكل ) 1/5(، الملحق 2006 في عام  في المائة10.8 عن على الرغم من تراجعه 2007 في المائة في عام 8.7بلغ 

)3(.   
                                                 

(11)   United Nation, World Economic Situation and Prospects2008, January 2008 ,p 149. 
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وفي إطار المجموعات الفرعية للدول المتقدمة، فقد حققت آل من الدول اآلسيوية حديثة التصنيع والواليات المتحدة 

ففي .  تجارتها الخارجية من السلع والخدماتفي حجم مرتفعة  نموودول منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة معدالت

 الواردات  حجم، بينما سجل2007 في المائة خالل عام 8.7رات بمعدل الدول اآلسيوية حديثة التصنيع نما حجم الصاد

  حجممعدل نمو في في المائة وب8.8صادراتها بلغ  وحققت اليابان معدل نمو في حجم ، في المائة8.3ارتفاعًا بلغ معدله 

 في المائة 8 بلغ  والوارداتاتأما بالنسبة للواليات المتحدة فقد حققت نموًا في حجم الصادر.  في المائة1.7  بلغوارداتها

 في 6 الصادرات والواردات بلغ  حجموفي المقابل سجلت منطقة اليورو معدل نمو في.  على التوالي في المائة1.8و

   .ة على التوالي في المائ5.1المائة و

   

عية مرتفعًا بدرجة ملحوظة  السوق الناشئة األخرى، فقد آان نمو حجم التجارة السلاقتصاداتوفيما يتعلق بالدول النامية و

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

بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا أما  . بالنسبة للدول النامية اآلسيوية في المائة11.6 في المائة، والواردات بمعدل 14.8

 وفي الوقت نفسه سجلت دول . في المائة12.2الواردات بمعدل حجم  و في المائة،11.1معدل نما حجم الصادرات ب

  جانبفيفي المائة  6.3و الواردات  جانبفي المائة في 22.5 تجارتها بلغ حجم دل نمو جيد فيرابطة الدول المستقلة مع

 أقل  في حجم تجارتهماقتا معدالت نمومنطقتي أفريقيا ودول نصف الكرة الغربي، فقد حقلأما بالنسبة . الصادرات

بالمقارنة مع مجموعات الدول األخرى، حيث بلغ معدل نمو حجم الصادرات لكل من أفريقيا ودول نصف الكرة الغربي 

  14.2 ونما حجم الواردات للمنطقتين بصورة أسرع وبمعدل ،2007 في المائة على التوالي في عام 4.2 في المائة و4.3

  . في المائة على التوالي12.4في المائة و 

).1/5 (الملحق: المصدر 

الشكل (3) : معدالت نمو حجم التجارة في الدول المتقدمة والدول النامية 
2007 - 2002
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التدهور الذي شهدته بعد ، 2007في عام  بالنسبة للدول المتقدمة  هذهتحسنتفقد وفيما يخص شروط التبادل التجاري، 

 السوق الناشئة األخرى تحسنًا في شروط التبادل التجاري في عام اقتصادات حققت الدول النامية وآذلك. 2006في عام 

  . العام السابق  بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية مستواه فيمن أقل وإن آان، 2007

  

 مليار 525.2 الحساب الجاري في موازين مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة من تراجع عجزوبالنسبة للمدفوعات، فقد 

اسًا  وقد تأثر وضع الحساب الجاري للمجموعة أس. 2007 مليار دوالر في عام 463.3 إلى 2006دوالر في عام 

في  مليار دوالر 738.6  إلى2006عام مليار دوالر في  811.5من عجز الحساب الجاري في الواليات المتحدة تراجع ب

 خالل الفترة  مليار دوالر212.8 مليار دوالر إلى 170.4وارتفاع فائض الحساب الجاري لليابان من  ،2007عام 

 مليار 30 إلى 2006عام في  مليار دوالر 6.4 من ساب الجاريوبالنسبة لمنطقة اليورو فقد ارتفع عجز الح. نفسها

  ).1/6( الملحق ،2007عام في دوالر 

  

 السوق الناشئة األخرى، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري في موازين اقتصاداتبالنسبة لمجموعة الدول النامية وو

 وقد جاء ذلك .2007 دوالر في عام  مليار630.9ى  إل2006 مليار دوالر في عام 606.7مدفوعات المجموعة من 

 إلى 2006عام في  مليار دوالر 277.5آمحصلة للزيادة الكبيرة في  فائض الحساب الجاري للدول النامية اآلسيوية من 

 وارتفاع  فائض الحساب الجاري في موازين مدفوعات دول منطقة الشرق األوسط   ،2007عام في  مليار دوالر 383.5

 وذلك نتيجة لالرتفاع الكبير في ،2007  مليار دوالر في عام 274.6 إلى 2006والر في عام  مليار د247.3من 

وتشير التطورات سابقة الذآر إلى وجود اختالالت في الحساب الجاري لموازين . حصيلة الصادرات النفطية لتلك الدول

 والذي بلغ ،الواليات المتحدة األمريكيةلحساب الجاري في ميزان مدفوعات ا عجز  استمرارالمدفوعات والتي تتمثل في

المحققة في موازين مدفوعات  فوائض الحساب الجاري وذلك مقابل ، في المائة من ناتجها المحلي اإلجمالي5.36حوالي 

 من ربع حجم االقتصاد أآبر األمر الذي يجعل االقتصاد األمريكي والذي يشكل ،غالبية المجموعات الدولية األخرى

  .ضة لثقة المستثمرين فيه، مما يؤثر بدوره على سعر صرف الدوالر ويؤدى إلى تذبذبات في أسعار الفائدةالعالمي عر

  

  االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية
  

 4283.4صاعدها فبلغت  السوق الناشئة األخرى تاقتصاداتواصلت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية و

 وتعتبر هذه الزيادة . في المائة في العام السابق32بل  مقا،2007 في عام  في المائة38 ابزيادة نسبته أي، مليار دوالر

آما يالحظ أن االرتفاع في االحتياطيات . استمرارًا لالتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي

 في المائة 48 بلغت  حيثت رابطة الدول المستقلة أعلى نسبةآان عامًا بالنسبة لكافة المجموعات الدولية، حيث حقق

فدول الشرق األوسط   ،ي المائة ف42 والدول النامية اآلسيوية بنسبة ، في المائة43وتلتها دول نصف الكرة الغربية بنسبة 

ويعود االتجاه . المائة في 18 وأخيرًا دول وسط وشرق أوروبا بنسبة ، في المائة27أفريقيا بنسبة و ، في المائة34بنسبة 

التصاعدي المستمر في االحتياطيات الخارجية للدول النامية إلى جملة من العوامل أهمها التطورات اإليجابية في 
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 ت وبوجه خاص تدفقا، والتدفقات المالية والرأسمالية األخرىالنفطموازين الحسابات الجارية الناجمة عن ارتفاع أسعار 

  .  )1/7( الملحق اشر وتحويالت العاملين في الخارج،االستثمار األجنبي المب

  

  الدين العام الخارجي
  

 في 19 السوق الناشئة األخرى بنسبة اقتصاداتارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ودول 

 لدول المجموعة آمحصلة الرتفاع سبة بالنوقد جاء هذا االرتفاع. 2007 مليار دوالر في نهاية عام 4,043.6المائة ليبلغ 

 في المائة، 26 في المائة ولدول وسط وشرق أوروبا بنسبة 40إجمالي الدين العام الخارجي لرابطة الدول المستقلة بنسبة 

 والدول النامية اآلسيوية ، في المائة12 في المائة ولدول نصف الكرة الغربي بنسبة 21ولدول الشرق األوسط بنسبة 

لخارجي وفق المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول اوفيما يتعلق بتوزيع الدين العام . في العام نفسه في المائة 11بنسبة 

 في المائة ثم دول 23.4 في المائة من اإلجمالي، تليها دول وسط وشرق أوروبا بنسبة 24.5النامية اآلسيوية على حوالي 

لنسبة لرابطة الدول المستقلة فقد بلغت نسبة مديونيتها لإلجمالي نحو  في المائة،  أما با20.7نصف الكرة الغربي بنسبة 

،  في المائة إلفريقيا6.2نسبة  و، األوسطلشرقلمجموعة دول ا في المائة 9.3  في المائة، بينما بلغت تلك النسبة 15.9

  ).1/8(الملحق 

  

ل النامية واقتصادات السوق الناشئة  للدوصادرات السلع والخدماتمن نسبة آفيما يتعلق بمدفوعات خدمة الدين و

، مما يعكس جزئيا الزيادة في النشاط االقتصادي والتجارة الخارجية 2007 في المائة في عام 12.1 فقد بلغت األخرى،

 في 22.4 رابطة الدول المستقلة حيث بلغت لمجموعةوقد ظلت تلك النسبة مرتفعة بصورة ملحوظة بالنسبة . لهذه الدول

دول وسط وشرق أوروبا بنسبة و، 2007 في المائة في عام 20.6دول نصف الكرة الغربي بنسبة مجموعة ها  تلت،المائة

 في المائة، ودول الشرق األوسط 5.8الدول النامية اآلسيوية بنسبة ف في المائة، 7.8 في المائة، ثم إفريقيا بنسبة 20.5

 . في المائة4.6بنسبة 

  

  أسعار الصرف
  

 انخفاض سعر تسارعاب األسواق المالية في اآلونة األخيرة، أثر على أسواق النقد األجنبي، فقد آان للتوتر الذي أص

أزمة القروض العقارية في  في ظل 2007الصرف الفعلي للدوالر األمريكي مقارنة بما آان علية في منتصف عام 

 وزيادة التوقعات ئد في أسواق السنداتالواليات المتحدة وتأثيرها السلبي على معدالت النمو وانخفاض معدالت العوا

  العمالت الرئيسية األخرىمقابل معظمسعر صرف الدوالر األمريكي ولقد تراجع  . على الدوالربخفض أسعار الفائدة

 1.3 ما نسبتهانخفاض ب مقارنة في المائة، 8.6الجنيه اإلسترليني بنسبة فسجل الدوالر تراجعًا أمام ، 2007خالل عام 

نسبته أقل مقارنة بانخفاض وذلك  ،في المائة 9.2 اليورو بنسبة انخفاضًا أمام الدوالر سجلآما . 2006 في عام في المائة

، 2007 في عام مقابل  الين الياباني بصورة طفيفة  الدوالر سعروفي المقابل تحسن .2006 في المائة في عام 1من 

 ).1/9(الملحق 
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    أسواق األسهم والسندات الدولية
  

 أن النتائج االيجابية إال، 2007غم مما شهدته أسواق األسهم العالمية من تطورات سلبية خالل الربع األخير من عام بالر

 إذا ما 2008 الرئيسية تحقق نتائج ايجابية في بداية عام األسواق مؤشرات ت، جعل2007التي حققتها قبل أغسطس 

  فقد ،ففي سوق األسهم للواليات المتحدة األمريكية. ائج سلبية في حين حقق البعض اآلخر نت،2007قورنت ببداية عام 

 محققا ،2007 نقطة بداية عام 12474 نحو مقارنة ب2008 بداية عام  في نقطة13043مستوى " داوجونز"بلغ مؤشر 

في ألمانيا و)  في المائة19 (2006قل من نسبة الزيادة المحققة عام  في المائة، وهو أ4.5اع وصلت إلى بذلك نسبة ارتف

 18.9 نسبةب، محققا زيادة 2008بداية عام في  نقطة 7949 إلى 2007 نقطة بداية عام 6681من " داآس"ارتفع مؤشر 

 6416ليصل إلى " 100فوتس "لكة المتحدة ارتفع مؤشر وفي المم. مما يعكس مدى تحسن االقتصاد األلماني،في المائة

 في حين ، في المائة1.7  بنسبة محققا زيادة2007 نقطة في بداية عام 6310 نحوـ مقارنة ب2008نقطة في بداية عام 

 ًا محقق14691 نقطة إلى 17353من " نيكاي" ففي اليابان انخفض مؤشر . األسهم اليابانية والفرنسيةيانخفض أداء سوق

رتفاع الكبير الذي اال وهذا يرجع لسببين األول يتمثل في عملية التصحيح التي شهدها السوق بعد ،15.3 نسبتهانخفاض 

 بالنسبة وآان االنخفاض أقل حدة . لتأثره بأزمة الرهن العقاري األمريكي، وآذلك) في المائة60 (2006حققه عام 

بداية عام في  نقطة 5550 إلى 2007 بداية عام  في نقطة5617من " آاك"حيث انخفض مؤشر  لسوق الفرنسي،ل

  .ئة في الما1.2ته نسب ًاانخفاض  محققًا2008

  

  )12( التطورات في أسواق النفط العالمية

    

 ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب ، في أسعار النفط ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة متواصًالًا ارتفاع2007شهد عام 

، والتوترات التي شهدتها بعض مناطق اإلنتاج 2007ي عام / مليون ب85.8 نحو العالمي على النفط، والذي بلغ

وارتفع السعر االسمي للنفط الخام إلى أعلى مستوى له .  باإلضافة إلى المضاربات في األسواق المستقبلية للنفطالرئيسية،

 المحرك الرئيسي لهذا يعود دوالرًا، حيث 89 ووصل متوسط سعر البرميل لسلة أوبك إلى 2007نوفمبر خالل شهر 

  .اد العالمي باإلضافة إلى المخاوف من انقطاع إمدادات النفطاالرتفاع إلى نمو الطلب عليه بفعل النمو المتواصل لالقتص

  

قد عملت أسعار النفط المرتفعة على تشجيع البحث عن مصادر الطاقة البديلة، مثل الطاقة النووية فمن جهة أخرى 

 أما الواليات المتحدة . االهتمام بها لفترة طويلة نظرًا الرتفاع تكلفتها مقارنة بتكلفة النفطتراجعوالوقود الحيوي، بعد أن 

 إال أن المؤشرات ال تدل ،فقد أعلنت خطة طويلة األجل تعتمد على التقليل من استيراد النفط من دول الشرق األوسط

  .على هذا التوجه

  

                                                 
  .أنظر الفصل الرابع من هذا التقرير  ) 12(
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وقد أدت السياسة النفطية التي اتبعتها دول األوبك بزيادة اإلنتاج في السنوات الماضية، من أجل تحقيق االستقرار في 

، أي 2007 في عام  في المائة5.1وق النفطية العالمية إلى زيادة اإلنتاج العالمي من النفط الخام والمكثفات بنسبة الس

ي وذلك لتخفيف حدة القلق من خالل توفير اإلمدادات /  مليون ب 85.8  حواليي، ليصل إلى/  مليون ب 4.1بنحو 

  . مل الجيوسياسيةالنفطية والتقليل من التوترات الناتجة عن بعض العوا

  

 وللعام 2007 خالل عام  في قيمة صادراتها النفطيةمستويات قياسية حققت التي ،وقد انعكس ذلك على الدول العربية

معدل وب ،2006عن عام  مليار دوالر 31.3حوالي قدرها  أي بزيادة  مليار دوالر،456صل إلى  لتالرابع على التوالي،

 في األسواق عود ذلك بالدرجة األولى إلى االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط وي. في المائة7.4نمو بلغ نحو 

  .العالمية خالل العام

     

  )13( الدول العربيةاقتصاداتانعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على 
  

 التطورات التي  الدول العربية، وذلك من خاللاقتصادات بشكل مباشر على العالميةتنعكس التطورات االقتصادية 

ونمو التجارة والتدفقات المالية على الدول العالمية  النمو االقتصادي العالمي والتغيرات في أسعار النفط تترتب عن

انخفاض معدل نمو االقتصاد فقد انعكس .  مقابل الدوالرالعمالت الرئيسيةالعربية، إضافة إلى تغيرات أسعــار صرف 

في  في المائة 6.4بل  مقا2007عام في  في المائة 5.6 نحو بلغ للدول العربية، الذيقي العالمي على معدل النمو الحقي

  .2006عام 

  
 في المستوى العام لألسعار، وهذا يرجع في المقام األول للعوامل  العربية ارتفاعًااقتصادات آما شهد العديد من

زيادة اإليرادات النفطية للدول العربية المصدرة ارتفاع أسعار النفط في األسواق العالمية إلى فقد أدى الخارجية، 

 زيادة في الطلب المحلي من خالل اإلنفاق الحكومي في مشاريع ضخمة في مجاالت اترتب عنهوالتي الرئيسية للنفط، 

 وبالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط، فقد . تلك الدولفي تضخمية ت وشكل ذلك ضغوطا،البنية التحتية والخدمات

، خاصة في ظل قيام السلطات قيت معدالت التضخم في مستويات مرتفعة على الرغم من تراجعها في بعض الدولب

انعكاس موجة التضخم إلى الرسمية بتخفيض دعم األسعار المحلية للمنتجات النفطية، مثلما فعلت مصر، باإلضافة 

  .ات اإلنتاج  أو سلع آيماويةالعالمية على أسعار السلع المستوردة، سواء آانت غذائية ومستلزم

  

ولقد تأثرت أيضًا السياسة النقدية في الدول العربية بتداعيات السياسة النقدية المنتهجة في الدول المتقدمة والتي شهدت 

، وذلك بسبب أزمة االئتمان العالمية والناجمة عن أزمة الرهن العقاري في 2007تذبذبات حادة خالل الربع األخير لعام 

 والتي تباطأت وتيرة نموها، من  التجارة العربيةى التجارة الدولية عل حجم نمو تراجعوقد انعكس. يات المتحدةالوال

 في 2007استمرت الدول العربية آمجموعة خالل عام و، جانب الصادرات ومنها بوجه خاص الصادرات النفطية

                                                 
 .يشكل تفصيل العربية بقتصاداتتتناول فصول هذا التقرير انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اال  (13)
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ويعزى .  نتيجة للزيادة الكبيرة في قيمة الواردات2006ن عام بكثير ع أقلن آان  وإ الميزان التجاري، فيتحقيق فائض

، وفي جزء إلى ارتفاع أسعار الواردات من السلع الغذائية و السلع الوسيطة وغيرها من الواردات ،ذلك في جزء منه

  .  آخر إلى زيادة الطلب على الواردات في ظل طفرة البناء والتعمير في العديد من الدول العربية

  

إجمالي الدين العام . أما . آمجموعة االحتياطيات الخارجية للدول العربية زيادةفيالعالمية أسعار النفط انعكس ارتفاع و

عكس تأثر  من االنخفاض، حيث عامين بعد 2007فقد ارتفع في عام  ،الخارجي القائم في ذمة الدول العربية المقترضة

  المديونية الخارجيةآذلك ارتفعت قيمة. رى والسلع الغذائية بارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الخام األخبعض الدول

  . مقابل معظم العمالت الرئيسية المقومة بالدوالر جراء انخفاض سعر صرف الدوالرالعربية

     

، محققة بذلك 2007 فقد ارتفع المؤشر العام لمعظم أسواق األسهم العربية في نهاية عام ،ق األسهم العربيةاسوأل وبالنسبة

  .  2006ائج ايجابية بعد التصحيح الذي شهدته خالل عام نت
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