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    التطورات االقتصادية الدوليةالتطورات االقتصادية الدولية

 
 

 

 نظرة عامة
 

 إلى  2004 في المائة في عام       5.3 حيث انخفض معدل النمو الحقيقي من          2005عام  خالل  تباطأ نمو االقتصاد العالمي      

وشمل هذا التباطؤ النمو في الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة                    . 2005 في المائة في عام          4.9

ففي الـدول المتقدمة، تراجعت معدالت النمو في آل من الوالیات المتحدة ومنطقة اليورو                            .األخرى على حد سواء      

وبالنسبة للدول النامية       . والدول اآلسيویة حدیثة التصنيع            وآندا وغالبية الدول المتقدمة األخرى              والمملكة المتحدة  

لنمو بصورة طفيفة في أفریقيا ودول وسط وشرق أوروبا                   واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد انخفض معدل ا               

 دول الشرق األوسط والدول النامية        في حين ارتفع معدل النمو في       نصف الكرة الغربي،     دول  ورابطة الدول المستقلة و    

 .2005في عام  في المائة على التوالي 9.0 في المائة إلى 8.8ومن  في المائة 5.7 في المائة إلى 5.5اآلسيویة من 

 

هذا وقد صاحب التباطؤ في معدالت النمو ارتفاعًا طفيفًا في معدالت التضخم في الدول المتقدمة، بينما انخفضت معدالت                  

 أآبر في   ًاآما رافق التراجع في النمو االقتصادي تراجع        . التضخم في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئـة األخرى         

 في المائة   10.6 مقابل   2005  خالل  في المائة عام    7.4سلع والخدمات، الذي بلغ      معدل نمو حجم التجارة العالمية في ال        

 في   على السواء   ولقد ساهمت تجارة الدول المتقدمة والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى               . 2004عام  في  

 .2005عام في التراجع الذي سجله حجم التجارة العالمية 

 

ارجية،  فقد ارتفع اجمالي الدین العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات السوق                 وفيما یتعلق بالمدیونية الخ   

 في المائة   3.2،  مقابل    2004 عام   في في المائة    9.1الناشئة األخرى بدرجة أقل عن العام السابق،  حيث بلغ معدل نموه              

 لدین آنسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات          إال أنه في الوقت نفسه تراجعت مدفوعات خدمة ا              . 2005خالل عام    

 الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة في النمو وذلك            االحتياطيات واستمرت   ،2005 خالل عام     بنسبة بسيطة 

 .لنتيجة للتطورات االیجابية في التجارة الخارجية والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية والمالية لتلك المجموعة من الدو

 

، وذلك في الوقت الذي     2005وفيما یتعلق بأسعار الفائدة،  فقد رفعت الوالیات المتحدة أسعار الفائدة الرسمية خالل عام                  

وفي الوقت الذي خفضت فيه المملكة المتحدة سعر الفائدة            . استمرت فيه اليابان في انتهاج سياسة سعـر الفائدة الصفري           

وقد صاحب تلك التطورات ارتفاع للمتوسط        . 2004رو وآندا مستواه في عام        الرسمي، رفعت آل من دول منطقة اليو        
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 في  ، وذلك  طویلة األجل   في السوق  قصيرة األجل مقابل انخفاض بسيط ألسعار الفائدة       في السوق   السنوي ألسعار الفائدة    

 أمام  طفيفًا الر تحسناً ،  فقد شهد سعر صرف الدو      2005أما بالنسبة لتطورات أسعار الصرف خالل عام        . الدول المتقدمة 

 .الجنيه اإلسترليني والين الياباني وتراجعًا بسيطًا أمام اليورو

 

 نمو االقتصاد العالمي
 

 في  5.3 في المائة مقابل       4.9، حيث بلغ معدل نموه الحقيقي           2005 خالل عام      تباطؤًا )1(سجل أداء االقتصاد العالمي     

 في المائة في عام       3.2 النمو في الدول المتقدمة من          معدالتجة لتراجع    وقد جاء هذا التباطؤ نتي      . 2004المائة في عام     

 النمو في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة              ت معدال والنخفاض،  2005 عام    خالل في المائة      2.6 إلى    2004

اخل المجموعتين   في المائة، مع مالحظة تباین أداء الدول والمجموعات الفرعية د              7.4 في المائة إلى       7.7األخرى من    

 ).1(والشكل ) 1/1(الرئيسيتين المذآورتين، الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، تراجع النمو االقتصادي بدرجة متباینة في الدول والمجموعات الفرعية باستثناء اليابان                      )2(للدول المتقدمة  فبالنسبة   

، وذلك  2005 في المائة في عام        3.2 إلى   2004 في المائة في عام        3.9انخفض معدل النمو في الوالیات المتحدة من          و

، وارتفاع أسعار النفط العالمية واآلثار السلبية إلعصاري آاترینا                 )اإلنفاق االستهالآي  (نتيجة لتراجع الطلب المحلي         

 .وریتا
                                                 

 ."2006آفاق االقتصاد العالمي، سبتمبر "صندوق النقد الدولي   (1)
 .ات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، المملكة المتحدة وآنداالوالی" 2006آفاق االقتصاد العالمي، سبتمبر "تشمل الدول المتقدمة في   (2)

).1/1(لحقالم: المصدر 

الشكل (1) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول النامية
2005-2000
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ث ، حي 2005 في المائة في عام      1.3 إلى   2004 في المائة في عام      2.1وبالنسبة لمنطقة اليورو، انخفض معدل النمو من        

 ویعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها تراجع الطلب               . ما لبث أن تراجع مرة أخرى          2004 أن االنتعاش المؤقت في عام       

رفض دستور االتحاد األوروبي من      ل حيث آان الجانب السياسي،   إلى  المحلي في ظل ارتفاع وتذبذب أسعار الصرف، و         

وبخصوص األداء   . وانعكاساته على اآلداء االقتصادي        قبل فرنسا وهولندا تأثيراته على الثقة في مستقبل االتحاد                         

 3.3االقتصادي في المملكة المتحدة، فقد آان أفضل بالمقارنة مع أداء اقتصاد منطقة اليورو، على الرغم من تراجعه من                    

 .2005 في المائة في عام 1.9 إلى 2004في المائة في عام 

 

،  2005 في المائة في عام         2.6 إلى    2004 في المائة في عام          2.3من  أما فيما یتعلق باليابان، فقد ارتفع معدل النمو               

إلى االنتعاش في الطلب      آذلك    و  ،2005 إلى معدل النمو القوي الذي تحقق في النصف األول من عام                         یعزىوالذي   

 3.3اجعًا من   فقد سجل تر  بالنسبة لالقتصاد الكندي،    أما  . المدعوم بقوة سوق العمل   ) اإلنفاق االستهالآي الخاص  (المحلي  

، متمكنًا بذلك من تحقيق ثاني أعلى معدل نمو له خالل الفترة منذ عام                 2005 في عام    2.9 إلى   2004في المائة في عام      

 االستهالك العائلي والمصحوب بزیادة القوة الشرائية الناتجة عن زیادة األجور وارتفاع               ویعزى ذلك إلى ارتفاع   . 2001

 . أسعار األصول المالية

 

 في المائة   5.9 انخفض معدل النمو في الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع وذلك من               فقد ،)3(نسبة للدول المتقدمة األخرى   وبال

تراجع آما  ، بسبب انخفاض الطلب الخارجي وارتفاع أسعار النفط،             2005 في المائة في عام        4.5 إلى    2004في عام    

 . الفترة نفسهاخالل في المائة، 2.5 في المائة إلى 3.5أیضًا معدل النمو في استراليا من 

 

، فقد استمر األداء االقتصادي بشكل جيد، على الرغم           )4(بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى      وفيما یتعلق   

 أنه یعتبر   حيث،  2005 في المائة في عام        7.4 إلى   2004 في المائة في عام        7.7من تباطؤ معدل النمو للمجموعة من         

  الدول النامية اآلسيویة   ویالحظ في هذا الشأن أن التراجع قد شمل آافة المجموعات الفرعية، باستثناء            .  العالم األفضل في 

  بالمقارنة مع  2005 في عام     على التوالي   في المائة  5.7 و 9.0ت   بلغ ة نمو مرتفع  ت معدال ا حقق اللذان )5(الشرق األوسط و

عود ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه والتحسن الكبير في           وی. 2004  في المائة في عام       5.5 في المائة و   8.8

الحسـاب الجاري لموازین مدفوعات الدول المصدرة الرئيسية للنفط، باإلضافة إلى جهود اإلصالح التي انتهجتها دول                      

تحقيق معدالت نمو مرتفعة التي استمرت في   )6(وبالنسبة للدول النامية اآلسيویة .  خالل السنوات الماضية   الشرق األوسط 

                                                 
، أستراليا، قبرص، الدانمارك، أیسلندا، إسرائيل، نيوزیلندا،        "2006آفاق االقتصاد العالمي، سبتمبر      "تضم الدول المتقدمة األخرى في         (3)

 .ج، آوریا الجنوبية، سنغافورة وتایوانهونج آون: النرویج، السوید، سویسرا، والدول اآلسيویة حدیثة التصنيع، وهي 
إفریقيا، رابطة الدول المستقلة، الدول النامية            : تضم الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى المجموعات الدولية التالية                         (4)

 .اآلسيویة، دول الشرق األوسط ودول نصف الكرة الغربي
البحرین، مصر، العراق، األردن، الكویت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السعودیة، سوریة،             : ية  یشمل الشرق األوسط الدول العربية التال        (5)

 .اإلمارات واليمن، ویضم إیران أیضًا
الدول النامية اآلسيویة تضم آل من بنغالدش، بوتان، آمبودیا، الصين، فيجي، الهند، إندونيسيا، المالدیف، ماليزیا، ماینمار، نيبال،                                (6)

 .، الفلبين، سيریالنكا، تایالند، تونكا، فانواتو وفيتنامباآستان
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خالل هذه الفترة، في آل من الصين والهند خالل السنوات العشر السابقة، فإن األمر یعزى بصفة خاصة إلى النمو القوي            

 ویعكس هذا االنتعاش    .2005 في عام    على التوالي   في المائة  8.5 في المائة و   10.2 ت نمو بلغ  معدالت حققتا   علمًا بأنهما 

 التوسع  آما أن  .أساسي األداء المتميز لصادرات الصين، وإصالحات القطاع المصرفي التي تبنتها                االقتصادي بشكل    

 في  ساهماوبشكل خاص تكنولوجيا المعلومات واإلنتاج الصناعي قد              الكبير الذي حدث في قطاع الخدمات في الهند،            

 .تحسين أداء االقتصاد الهندي

 

، مقارنة بمعدل   2005 في المائة في عام        6.5د تراجع النمو في هذه الدول وبلغ            فق )7(أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة     

وباستثناء روسيا من هذه المجموعة، فقد بلغ معدل            .  في المائة   8.4  والذي بلغ   2004النمو القوي الذي تحقق في عام           

معدل النمو في روسيا وحدها      ،  بينما بلغ      2004عام  في   في المائة     11.0 مقابل   2005عام  خالل   في المائة     6.7النمو  

، ویعود تراجع النمو في روسيا إلى تراجع االستثمار          2004 في المائة في عام       7.2 مقابل   2005 في المائة في عام       6.4

 .وانخفاض اإلنتاج النفطي نتيجة لالرتفاع الحاد في معدل الضریبة المفروضة على قطاع النفط

 

 في المائة   5.4 إلى   2004 في المائة في عام      6.5د تباطأ معدل النمو فيها من       فق )8(وفيما یتعلق بدول وسط وشرق أوروبا     

، ویعزى ذلك إلى انخفاض الطلب المحلي وتراجع الصادرات بسبب انخفاض معدالت النمو في أوروبا                     2005في عام   

 .2005الغربية، إضافة إلى تحسن أسعار صرف عمالت هذه الدول خالل عام 

 

 .2004 في المائة في عام       5.5 مقابل 2005في عام     في المائة  5.4فقد بلغ معدل النمو فيها         )9(قيةوبالنسبة للدول اإلفری  

وقد تحقق هذا المستوى من النمو بفضل  تحسن أداء االقتصاد النيجيري وارتفاع أسعار المعادن التي تنتجها القارة                                   

عة، واآلثار اإلیجابية لإلصالحات االقتصادیة          اإلفریقية، باإلضافة إلى تحسن الظروف المناخية وأثرها على الزرا                   

 . المطبقة والتي ساعدت على تحقيق النمو في قطاعات الخدمات والسياحة والمناجم

 

 أعلى معدل نمو خالل     2004عام  في   فعلى الرغم من تحقيق هذه المجموعة        )10(أما فيما یتعلق بدول نصف الكرة الغربي      

 ویعزى ذلك في جزء منه إلى تراجع        .2005 في المائة في عام      4.3ال أنه تراجع إلى      في المائة، إ   5.7عقد من الزمن بلغ     

، نتيجة لضعف الطلب المحلي وتراجع       2004 في المائة في عام         4.9 في المائة مقابل     2.3معدل النمو في البرازیل إلى       
                                                 

تضم رابطة الدول المستقلة آل من أرمينيا، اذربيجان، بالروسيا، جورجيا، آازاخستان، قيرغيزیا، مولدوفيا، منغوليا، روسيا،                                       (7)
 .طاجكستان، آاجاآستان، ترآمانستان، أوآرانيا، وأوزبكستان

با آل من ألبانيا، بلغاریا، آرواتيا، التشيك، استونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا، بولندا، رومانيا، تضم دول وسط وشرق أورو  (8)
 .سلوفاآيا، سلوفينيا، وترآيا

ومال، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، الص     : تضم مجموعة الدول االفریقية جنوب الصحراء، باإلضافة إلى الدول العربية التالية                  (9)
 .موریتانيا، وجيبوتي

األرجنتين، انتيجوا وبربودا، جزر البهاما، بليز، بربادوس،            : تضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي دول أمریكا الالتينية التالية                      (10)
 غرینادا، غواتيماال،    بوليفيا، البرازیل، شيلي، آولومبيا، آوستاریكا، جمهوریة الدومينكان ودومينيكا، اإلآوادور، السلفادور، غویانا،                

 .هایتي، هندوراس، جامایكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو، سورانام، أوروغواي، فنزویال، وتریناداد وتوباجو
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 في عام    في المائة  3.0 إلى   2004عام   خالل    في المائة  4.2تراجع أیضًا معدل النمو في المكسيك من         آما  . االستثمار فيه 

 نتيجة لألداء الضعيف لقطاعي الزراعة والصناعة التحویلية وتراجع الصادرات المصنعة في ضوء تباطؤ                  وذلك 2005

 .نمو الطلب العالمي على السلع المصنعة

 

 التضخم والبطالة
 

 الدول المتقدمة ارتفع معدل التضخم في       ففي. ةفيما یتعلق بالتضخم في العالم، فقد ارتفعت مستویات األسعار بنسب بسيط           

، وفي المقابل انخفض معدل      2005 في المائة في عام        2.3 إلى   2004 في المائة في عام        2.0هذه الدول آمجموعة من      

  في المائة، الملحق    5.3 في المائة إلى       5.6التضخم في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى من                 

 ).2(الشكل و) 1/2(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا    ية،         أم ى صعيد المجموعات الفرع اع األسعار المحلية         ف عل اوت درجة ارتف فضمن مجموعة الدول المتقدمة،   . يالحظ تف

تحدة وآندا ارتفاعًا في معدال              ة الم تحدة والمملك ات الم  1.8 في المائة و     1.3 في المائة و   2.7 التضخم من    تشهدت الوالی

ام          ة في ع ، ویعزى ذلك 2005  في المائة على التوالي في عام2.2 في المائة و  2.0 في المائة و   3.4 إلى   ،2004في المائ

ًا إلى االرتفاع في أسعار النفط واالرتفاع النسبي لألجور          وضمن مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة      . أساس

ًا في مع        أاألخرى، شهدت      تقلة ارتفاع دول المس يا ورابطة ال  في المائة في 10.3 في المائة و 8.0دالت التضخم من فریق

ام    ى    2004ع ة و     8.5 إل ام              12.3 في المائ ي في ع ى التوال ة عل ك الطلب المحلي القوي في         2005 في المائ ، ویعكس ذل

ذه     ناطق معظم دول ه د  .الم ى مستویات التضخم التي آانت سائدة في عام        وق نطقة الشرق األوسط عل  2004 حافظت م

).1/2(الملحق: المصدر 
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بًا جلت، تقری ن س ي حي يویة و  دولف ية اآلس دول النام ا وال رق أوروب ي  دول  وسط وش ًا ف ي انخفاض رة الغرب نصف الك

 . التضخمتمعدال

 

 غالبيةوبالنسبة للبطالة، فعلى الرغم من تباطؤ معدالت النمو في الدول المتقدمة،  إال أن معدالت البطالة قد انخفضت في                     

 النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد انخفضت معدالت البطالة في الدول            أما فيما یتعلق بالدول   . الدول المتقدمة 

تقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي          دول المس ية اآلسيویة ورابطة ال  بينما بقيت معدالت )11(،النام

دول العر        اص ال كل خ يا، وبش ط وأفریق رق األوس م دول الش ي معظ تواها ف ى مس بطالة عل يةال راق  )12(،ب تثناء الع  باس

 ).1/3( وفلسطين والصومال واليمن حيث ارتفعت فيها معدالت البطالة، الملحق

 

 أسعار الفائدة
 

واصلت أسعار الفائدة تصاعدها في ضوء تبني الوالیات المتحدة سياسة نقدیة أآثر تشددًا، تمثلت في رفع أسعار الفائدة                        

، وذلك للحفاظ   2004 في المائة في عام       2.2 مقابل   2005المائة خالل عام     في   4.2قصيرة األجل بصورة ملحوظة إلى       

وقد عززت هذه الخطوة المناخ االستثماري للوالیات         . على استقرار األسعار الذي یهيئ البيئة المواتية للنمو االقتصادي          

 في المائة خالل عام     3.3ي إلى    رفعت آندا سعر الفائدة الرسم      آما. المتحدة الذي شهد عودة قویة لالستثمارات الخارجية       

، بينما استمرت     في المائة   2.3رفعت منطقة اليورو سعر الفائدة إلى            و،  2004 في المائة في عام          2.5، مقابل    2005

اليابان في انتهاج سياسة سعر فائدة صفري وذلك في محاولة للخروج من فترة انكماش األسعار التي یشهدها االقتصاد                         

 في المائة عام     2.5 في المائة إلى      1.7 قصيرة األجل، فقد ارتفعت من         السوق للفوائد تحرآات أسعار   بالنسبة ل و .الياباني

 ).1/4( طویلة األجل على مستویاتها التاریخية المتدنية، الملحق السوق للفوائد، في الوقت الذي حافظت أسعار 2005

 

 التجارة والمدفوعات
 

 في  10.6 في المائة، مقابل       7.4 ليصل إلى نسبة       2005 والخدمات في عام       تباطأ نمو حجم التجارة العالمية في السلع          

 ذلك إلى عدد من العوامل أهمها، تباطؤ نمو االقتصاد العالمي وانخفاض الطلب المحلي                    ىویعز. 2004المائة في عام     

حجم تجارة الدول    في الوالیات المتحدة وفي عدد من الدول المتقدمة األخرى، باإلضافة إلى االنخفاض الملحوظ في                           

 في  8.8 تراجع نمو الصادرات بدرجة آبيرة في الدول المتقدمة من نسبة             وقد. النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى    

.  في المائة  6.0 في المائة إلى      9.1، آما انخفض نمو الواردات من        2005 في المائة في عام       5.5 إلى   2004المائة عام   

 في  11.8 في المائة إلى        14.6تراجع نمو صادراتها من نسبة         فقد  تصادات السوق الناشئة،      وبالنسبة للدول النامية واق     

) 1/5( في المائة خالل العامين المذآوریين، الملحق           11.9 في المائة إلى       16.4المائة وتراجع أیضًا نمو وارداتها من          

 ).4(و) 3(والشكالن 
                                                 

 ".2006وضع وآفاق االقتصاد العالمي، " األمم المتحدة   (11)
 .ية عربية ودوليةمنظمة العمل العربية، تقدیرات مستندة على مصادر إحصائية رسم  (12)
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سجلت الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع واليابان والوالیات المتحدة        وعلى مستوى المجموعات الفرعية للدول المتقدمة، فقد        

ففي الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع نما          .  نمو التجارة الخارجية في السلع والخدمات            معدل ومنطقة اليورو تراجعا في     

 .2005 في المائة في عام 7.3 في المائة، بينما بلغت نسبة ارتفاع الواردات 9.3حجم الصادرات بنسبة 

 

أما .  في المائة   6.3 في المائة، ونموًا في حجم وارداتها بنسبة               7.0وحققت اليابان نموًا في حجم صادراتها بلغ نسبة                

 6.1 في المائة، ونموًا في الواردات بلغ نسبة         6.8بالنسبة للوالیات المتحدة، فقد حققت نموا في حجم الصادرات بلغ نسبة            

  في المائة          4.1قة اليورو نموًا في الصادرات والواردات بنسبة                                     وفي المقابل سجلت منط               . في المائة     

وأسبانيا نموًا جيدًا في الصادرات والواردات من بين دول         وفرنسا  وقد حققت آل من ألمانيا      .  في المائة على التوالي    5.2و

على التوالي، وبلغت     في المائة     1.0 في المائة و    3.2 في المائة،     6.9منطقــة اليورو، حيث بلغت نسب نمو صادراتها            

في حين حققت المملكة المتحدة نموًا         .  في المائة على التوالي      7.1 في المائة و    6.5و في المائة     6.5نسب نمو وارداتها      

 .2005 خالل عام  في المائة5.9 في المائة، ونموًا أقل في حجم الواردات بنسبة 6.5أعلى في الصادرات بلغت نسبته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد آان نمو حجم التجارة السلعية مرتفعًا بدرجة ملحوظة                 وفيما  

 في المائة في    17.3، حيث نما حجم الصادرات بنسبة       2004 عن عام    تراجعهفي الدول النامية اآلسيویة، على الرغم من        

 في المائة مقارنة بنسبة        12.5، ونما حجم الواردات بنسبة          2004 في المائة في عام          18.8 مقارنة بنسبة      2005عام  

، ارتفع حجم الواردات في آل من رابطة             األخرى وعلى صعيد المجموعات الفرعية    . 2004 في المائة في عام         18.9

 في  9.0 في المائة و    20.1 مقارنة مع     2005 في المائة في عام        10.7 في المائة و    14.8فریقيا بنسبة    أالدول المستقلة و   

).1/5(الملحق : المصدر 
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 في  2005 في المائة في عام        5.2و في المائة     3.8 حجم الصادرات بنسبة      نما، بينما   2004المائة على التوالي في عام        

وفيما یتعلق بدول نصف     . 2004 في المائة في عام        7.2 في المائة و    12.8المجموعتين على التوالي، وذلك مقارنة مع          

 المجموعتين، حيث نمت    آلتي نمو الصادرات والواردات في       معدل عالكرة الغربي ودول وسط وشرق أوروبا، فقد تراج        

 في  8.6 في المائة و     11.2 بينما نمت الواردات بنسبة         ، في المائة على التوالي       9.9 في المائة و     8.8الصادرات بنسبة    

 العام الماضي،   معتباطأت مقارنة   فقد    في منطقة الشرق األوسط،     لمعدالت نمو التجارة  أما بالنسبة   . المائة على التوالي  

، وبلغ نمو    2004 في المائة في عام         9.1 مقارنة بنسبة      2005 في المائة في عام         5.9حيث بلغ نمو الصادرات نسبة         

 . في المائة في العام السابق18.2 في المائة مقارنة بنسبة 16.9الواردات نسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدول المتقدمة، بينما حققت الدول النامية         ل بالنسبة    الت نموها معد توفيما یخص شروط التبادل التجاري،  فقد تدهور            

، ویعزى ذلك إلى استمرار     2005واقتصادات السوق الناشئة األخرى تحسنًا ملحوظًا في شروط التبادل التجاري في عام              

 . وآذلك أسعار السلع األولية األخرى خالل العامالنفطيةارتفاع أسعار صادراتها 

 

 مليار  267.2ات، فقد ارتفع عجز الحساب الجاري في موازین مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة من                 وبالنسبة للمدفوع 

 وقد تأثر وضع الحساب الجاري للمجموعة أساسًا                .2005 مليار دوالر في عام           486.3 إلى     2004دوالر في عام       

 مليار دوالر،  باإلضافة إلى        791.5 مليار دوالر إلى       665.3بارتفاع عجز الحساب الجاري في الوالیات المتحدة من             

تراجع تراجع فائض الحساب الجاري في موازین مدفوعات آل من اليابان والدول اآلسيویة حدیثة التصنيع، في حين                           

أما في منطقة اليورو فتحول الحساب الجاري       . بنسبة ضئيلة  المتقدمة األخرى    الفائض في الحساب الجاري بالنسبة للدول     

 ).1/6( مليار دوالر، الملحق 2.6 مليار دوالر إلى عجز بمقدار 82.5من فائض بمقدار 

).1/5(الملحق: المصدر 

معدالت نمو حجم التجارة في الدول النامية 2005-2000 الشكل (4) : 
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أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري في موازین                          

اء ذلك   وقد ج   .2005 مليار دوالر في عام         424.7 إلى    2004 مليار دوالر في عام         211.9مدفوعات المجموعة من      

آمحصلة للزیادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري في موازین مدفوعات دول منطقة الشرق األوسط، حيث ارتفع من                      

، وذلك نتيجة لالرتفاع الكبير في حصيلة           2005 مليار دوالر في عام         182.9 إلى    2004 مليار دوالر في عام         96.8

 والرتفاع مليار دوالر،      87.7 مليار دوالر إلى        62.5ستقلة من    صادراتها النفطية، وارتفاع الفائض لرابطة الدول الم          

وفي الوقت  .  مليار دوالر   165.3 مليار دوالر إلى        94.2الفائض في الحساب الجاري في الدول النامية اآلسيویة من                 

ر،  مليار دوال   33.7 مليار دوالر إلى        18.2 الفائض في الحساب الجاري لدول نصف الكرة الغربي من                   ارتفعنفسه،  

أما بالنسبة لدول وسط وشرق       .  مليار دوالر   18.4فائض بنحو     مليار دوالر إلى       0.4عجز بنحو    وللدول اإلفریقية من     

 مليار  63.3 إلى   2004 مليار دوالر في عام       59.4أوروبا، فقد ارتفع عجز الحساب الجاري في موازین مدفوعاتها من             

 .2005دوالر في عام 

 

 إلى وجود اختالالت في الحساب الجاري لموازین المدفوعات، والتي تتمثل في العجز                      وتشير التطورات سابقة الذآر     

 في المائة من ناتجها المحلي          6.4المتفاقم للحساب الجاري في ميزان مدفوعات الوالیات المتحدة والذي یبلغ حوالي                      

 األخرى، األمر الذي یجعل           یقابل ذلك فوائض محققة في الحساب الجاري لغالبية المجموعات الدولية                      و .اإلجمالي

 عرضة لثقة المستثمرین األجانب فيه، مما یؤثر بدوره         ،االقتصاد األمریكي، الذي یشكل نحو ربع حجم االقتصاد العالمي        

على سعر صرف الدوالر ویؤدي إلى تذبذبات في أسعار الفائدة، باإلضافة إلى مخاطر توجه الوالیات المتحدة إلى                                  

 .تالحمایة وتقييد الواردا

 

ولقد دعت المؤسسات المالية الدولية إلى المزید من التعاون بين دول العجز ودول الفائض الرئيسية من أجل إیجاد                                    

  األمر یتطلبو. الوسائل الفاعلة لتصحيح االختالالت في أرصدة الحسابات الجاریة لموازین مدفوعاتها بصورة شاملة                  

راءات مستقلة تضمن زیادة معدالت االدخار المحلي فيها، وقيام دول              أیضًا قيام دول العجز بتبني إصالحات واتخاذ إج          

الفوائض بوضع سياسات تشجع على زیادة الطلب الكلي من خالل االستهالك ألغراض االستثمار المنتج وتطویر البنية                    

 .دخال مرونة أآبر على نظم صرف عمالتها الوطنيةإلالتحتية، باإلضافة 

 

  إلى الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرىالتدفقات المالية الخارجية

 

ا التصاعدي إلى الدول النامية، بشقيها الرسمي والخاص                  ية الخارجية اتجاهه تدفقات المال  التدفقات  فمن جانب . واصلت ال

تقدیرات المتاحة إلى أن المساعدات اإلنمائية الرسمية للدول النامية              على أساس  (ادر   من جميع المص   )13(الرسمية، تشير ال

ي نحو ) صافي السحب ام 78.3بلغت حوال ي ع يار دوالر ف بتها 2004 مل زیادة نس ام 10.9، أي ب ة بع ة مقارن ي المائ  ف

                                                 
 ).11/1(الملحق   )13(
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ية، ال یزال االستثمار األجنبي المباشر یشكل أهم مصادر                        . 2003 دول النام ى ال ية الخاصة إل تدفقات المال تعلق بال يما ی وف

ية،      تمویل الخارج زای    ال ه ت دت خالل األعوام الماضية أهمية التدفقات المالية المتعلقة بتحویالت العاملين آإحدى أهم             إال أن

 ).1(، اإلطار رقم مصادر التمویل الخارجية في الدول النامية في الخارج

 

 )1(اإلطار رقم 
 مقارنة تحويالت العاملين في الخارج بالتدفقات المالية الخارجية األخرى إلى الدول النامية

ارج  ت ي الخ ن ف الت العاملي كل تحوی تدفقات  * ش م ال دى أه إح

ى الدول النامية، حيث تجاوزت قيمتها في             ية إل ية الخارج المال

ام  ن  2004ع تعلقة بالدی ة والم مالية الخاص تدفقات الرأس  ال

دول       ي ال ية ف تثماریة األجنب ول االس افظ األص اص ومح الخ

ى   مية إل ية الرس اعدات اإلنمائ ك المس ية، وآذل دول النام  ال

ية ى . النام ر إل ي المباش تثمار األجنب ات االس زال تدفق وال ت

ي    ن ف الت العاملي يمة تحوی وق ق ا، تف ية وحده دول النام ال

 .الخارج

 

وتجدر اإلشارة إلى أن تحویالت العاملين في الخارج تتميز         

بي  تقرارها النس ي    ،باس راجع ف دوث ت ند ح تراجع ع  وال ت

مات مالية أو آوارث    النشاط االقتصادي نتيجة لحدوث صد     

تقبلة      ية والمس دول النام ي ال ية ف زاعات سياس ية أو ن طبيع

تحویالت  ية، ومنها              .لل تدفقات المال ية ال يرًا بق تأثر آث نما ت بي

تثمار األجنبي المباشر بهذه العوامل التي          بوجه خاص االس

تشكل مخاطر حقيقية أمام اجتذاب ثقة المستثمرین األجانب         

 .ستضيفة لالستثمار األجنبيفي اقتصاد الدولة الم
 

(مليار دوالر)
19952004

107275  االستثمار األجنبي المباشر

170136  الدین الخاص ومحافظ
األصول االستثماریة

6078  المساعدات اإلنمائية الرسمية

من جميع المصادر

58164  تحویالت العاملين إلى
الدول النامية

تطور التدفقات المالية الخارجية 
(الرسمية والخاصة) إلى الدول النامية

المصدر : البنك الدولي : تقریر "آفاق االقتصاد العالمي 2006" 
 واألونكتاد : "تقریر االستثمار في العالم 2006".

 
 

 

 

 

 334 إلى   2004 مليار دوالر في عام      275وفي جانب االستثمار األجنبي المباشر، ارتفعت تدفقاته إلى الدول النامية من             

ویعكس ذلك عودة الثقة لدى المستثمرین األجانب        .  في المائة  21، أي بزیادة ملحوظة بنسبة       2005مليار دوالر في عام      

 وال تزال الصين وهونج آونج وسنغافورة      .  بوجه خاص  ، واالقتصادات النامية  ، بوجه عام  ،ال االقتصاد العالمي  في أحو 

 تشكل أآثر الدول استقطابًا لالستثمار األجنبي المباشر إليها من بين الدول النامية، حيث بلغ مجموع                والمكسيك والبرازیل 

 في المائة من إجمالي العالم         17.6 مليار دوالر وما نسبته         161.5و   نح 2005التدفقات التي تلقتها تلك الدول في عام            

 وفي جانب تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من هذه الدول الخمس إلى                            .لالستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل         

.انظر الفصل العاشر من هذا التقریر للمزید من التفاصيل*  



 
11

األجنبي المباشر إلى    في المائة من إجمالي العالم لالستثمار         7.5 مليار دوالر وما نسبته       58.1الخارج، فقد بلغت حوالي     

 .الخارج، مما یعكس تزاید دور هذه الدول آمصدر  لالستثمار األجنبي المباشر لالستفادة من عولمة التصنيع والتجارة

 

 بلغ  2005نموًا ملموسًا في عام         تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتها              شهدتأما بالنسبة للدول العربية، فقد          

وبذلك ارتفع   .2004  مليار دوالر في عام     21.6 مليار دوالر مقابل      37.7 لتصل إلى     2004 عام   ة في المائ  74حوالي  

ل في عام     في المائة من إجمالي العالم لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخ                   3 نحو    نصيب الدول العربية من     

 .2005 في المائة في عام 4.1 إلى 2004

 

نمت بأآثر من الضعف في      ألجنبي المباشر الصادرة عن الدول العربية إلى الخارج، فقد             وفي جانب تدفقات االستثمار ا     

آما ارتفعت نسبة تدفقات االستثمار      . 2004 مليار دوالر في عام        6.7 مليار دوالر مقابل       15.2 لتصل إلى     2005عام  

 ).1( الجدول رقم ،2005ي عام  في المائة من إجمالي العالم ف2األجنبي المباشر العربية إلى الخارج إلى حوالي 

 

 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم

(مليون دوالر)

الحصة للعالم200320042005الحصة للعالم200320042005
عام 2005 (%)عام 2005 (%)

358,539396,145542,31259.19514,806686,262646,20682.98الدول المتقدمة
175,138275,032334,28536.4835,566112,833117,46315.08الدول النامية منها:

180511,3061.45-53,50560,63072,4067.90152الصين
13,62434,03235,8973.925,49245,71632,5604.18هونج آونج
10,37614,82020,0832.193,1438,5125,5190.71سنغافورة
14,18418,67418,0551.971,2534,4326,1710.79المكسيك
10,14418,14615,0661.642499,8072,5170.32البرازیل

6,73115,2271.96-15,68221,61537,6504.112,263الدول العربية
4,2568,35912,0001.319911,0076,6610.86االمارات
2372,1575,3760.5921159920.01مصر

7781,9424,6280.518370911830.15السعودیة
2,4291,0702,9330.3220321740.02المغرب
2,8601,8992,5730.286118277150.09لبنان

- - - - 1,3491,5112,3050.25السودان
24,19239,57739,6794.3310,73113,97315,0561.93دول أخرى*

557,869710,755916,277100.00561,104813,068778,725100.00العالم

تشمل رابطة الدول المستقلة ودول جنوب شرق أوروبا.  *
المصدر:  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، "تقریر االستثمار في العالم، عام 2006".

الجدول رقم (1)

(2003 و2004 و2005)

التدفقات إلى الخارجالتدفقات إلى الداخل
الدول
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 ةاالحتياطيات الخارجية الرسمية  للدول النامي
 

 مليار  2,399واصلت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى تصاعدها فبلغت              

وتعتبر هذه الزیادة    . ي العام السابق    في المائة ف     32.2 في المائة مقابل       28.8 أي بزیادة نسبتها       ،2005دوالر في عام      

آما یالحظ أن االرتفاع في االحتياطيات      . ات من القرن الماضي   ياستمرارًا لالتجاه التصاعدي الذي بدأ  منذ أوائل التسعين        

 في المائة    51.3آان عامًا بالنسبة لكافة مجموعات الدول، حيث حققت رابطة الدول المستقلة أعلى نسبة زیادة بلغت                           

دول وسط وشرق أوروبا      و في المائة،      33.3أفریقيا بنسبة    و في المائة،      43ها دول منطقة  الشرق األوسط بنسبة             وتلت

 14.9 الغربي بنسبة    ة دول نصف الكر   وأخيرًا في المائة،    24.9 ثم الدول النامية األسيویة بنسبة        ، في المائة  25.2بنسبة  

 ).1/7(في المائة، الملحق 

 

ي المستمر في االحتياطيات الخارجية للدول النامية إلى التطورات اإلیجابية في موازین                              ویعزى االتجاه التصاعد     

 وتحویالت  الحسابات الجاریة والتدفقات المالية والرأسمالية األخرى، وبوجه خاص تدفقات االستثمار األجنبي المباشر                 

 الخارجية الرسمية للواردات من السلع           ، األمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة تغطية االحتياطيات                 العاملين في الخارج    

وقد جاء  . 2005 في المائة في عام         69.2 إلى    2004 في المائة في عام         64.1والخدمات للدول النامية آمجموعة من         

 ةاالرتفاع في نسبة تغطية االحتياطيات للواردات عامًا في آافة المجموعات الدولية الفرعية باستثناء دول نصف الكر                         

 في المائة   91.9 إلى   2004 في المائة في عام      78.0نسبة لدول الشرق األوسط فقد ارتفعت نسبة التغطية من           فبال. الغربي

 82.8 إلى   2004 في المائة في عام      79.6فقد ارتفعت نسبة التغطية من      ، وبالنسبة للدول النامية اآلسيویة      2005في عام   

آذلك .  في المائة خالل الفترة ذاتها        80.9 في المائة إلى        65.5 من    ورابطة الدول المستقلة   ،  2005في المائة في عام        

 في  35.1 من   ودول وسط وشرق أوروبا    في المائة،    60.9 في المائة إلى     53.8 من   للدول األفریقية ارتفعت نسبة التغطية    

 المائة إلى    في 51.7، فقد انخفضت نسبة التغطية من         نصف الكرة الغربي  أما بالنسبة لدول     .  في المائة  38.1المائة إلى   

 . في المائة49.8

 

 الدين العام الخارجي
 

 في  3.2ارتفع إجمالي الدین العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى بنسبة                         

اع إجمالي  وقد جاء هذا االرتفاع لدول المجموعة آمحصلة الرتف         . 2005 مليار دوالر في نهایة عام         3,012المائة ليبلغ   

 في المائة، ولكل    10.8 بنسبة   الشرق األوسط  في المائة، ولدول     19.5 بنسبة   لرابطة الدول المستقلة  الدین العام الخارجي    

 في المائة على التوالي، بينما تراجع          5.0 في المائة و    7.7 بنسبة    وسط وشرق أوروبا والدول النامية اآلسيویة          دول من

خالل الفترة    في المائة   5.2 ولدول نصف الكرة الغربي بنسبة            في المائة   7.2قيا بنسبة    الدین العام الخارجي لدول أفری      

 ).1/8(ذاتها، الملحق 
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 26.8وفيما یتعلق بتوزیع الدین العام الخارجي وفق المجموعات الفرعية، تستحوذ الدول النامية اآلسيویة على حوالي                       

 20.1 في المائة، ثم دول وسط وشرق أوروبا بنسبة           25.0 بنسبة   في المائة من اإلجمالي، تليها دول نصف الكرة الغربي         

 في المائة، بينما بلغت تلك        11.1 فقد بلغت نسبة مدیونيتها  لإلجمالي نحو            لرابطة الدول المستقلة  أما بالنسبة   . في المائة 

 یتعلق بمدفوعات خدمة الدین      فيما أما.  في المائة لدول الشرق األوسط     7.4وحوالي   في المائة للدول األفریقية      9.6النسبة  

العام الخارجي للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، والتي تعتبر أحد المقایيس الهامة لعبء المدیونية، فإن                    

 15.3 إلى   2004 في المائة في عام      15.5 من    بصورة طفيفة  نسبتها إلى حصيلة صادراتها من السلع والخدمات تراجعت       

وقد ظلت تلك   .  الزیادة في النشاط االقتصادي والتجارة الخارجية لهذه الدول          جزئياً ، مما یعكس  2005م  في المائة في عا   

، تلتها رابطة   2005 في المائة عام     35.0النسبة مرتفعة بصورة ملحوظة بالنسبة لدول نصف الكرة الغربي، حيث بلغت             

 في  10.9  في المائة، ثم أفریقيا بنسبة          22.1ا بنسبة   دول وسط وشرق أوروب    ثم   ، في المائة  27.3الدول المستقلة بنسبة     

 . في المائة4.9 بلغت، ودول الشرق األوسط بنسبة  في المائة7.1 بنسبة المائة، ثم الدول النامية األسيویة

 

 أسعار الصرف
 

يفة،  فقد ارتفع سعر صرف                             ام العمالت الرئيسية األخرى بصورة طف دوالر األمریكي أم جنيه التحسن سعر صرف ال

دوالر بنسبة       اإلسترليني  ابل ال  في المائة في    10.8 وذلك مقارنة بنسبة انخفاض بلغت       ،2005 في المائة في عام      0.66 مق

ام    ع سعر صرف         . 2004ع ا ارتف  6.7 مقارنة بنسبة انخفاض بلغت      ، في المائة  1.9 مقابل الدوالر بنسبة     الين الياباني آم

ام          ة في ع ذي ا    ،  2004في المائ يه سعر صرف اليورو   في الوقت ال  في 0.24ضئيلة بلغت  أمام الدوالر بنسبة نخفض ف

ة  غ        ،المائ ة بانخفاض بل ام السابق          9.0 مقارن ة في الع د جاء التحسن البسيط     .  في المائ  على في سعر صرف الدوالر  وق

ات المتحدة، وقابلية هذا العجز لالست             يزان مدفوعات الوالی رغم من استمرار عجز الحساب الجاري لم مرار مستقبًال، ال

ى االقتصاد األمریكي واالقتصادات الرئيسية األخرى              يره عل ه من جانب آخر،       . وتأث  التحسن في سعر صرف     فإنإال أن

دوالر  ى     یعزى  ال منطقة اليورو حيث حققتا معدالت نمو و أداء اقتصادات آل من المملكة المتحدة         النسبي في    ضعف ال إل

ابق،            ام الس ة مع الع ة مع معدل نمو االقتصاد                      متواضعة بالمقارن ل بالمقارن و أق دل نم ق مع ي حق ا أن االقتصاد اليابان آم

ام   األمریكي   ن              ، 2005في ع ائدة بي ن أسعار الف ارق بي اع الف ة، وارتف نفط من جه اع سعر ال إن ارتف ك، ف ى ذل إضافة إل

ي          ن ف ير التحس ًا تفس أنهما أیض ن ش رى، م ة أخ ن جه ي م اد األوروب تحدة واالتح ات الم دوالر  الوالی عر صرف ال س

 ).1/9( الملحقاألمریكي، 
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 )14(انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية

 

 من خالل اآلثار المترتبة على          ،إن التطورات االقتصادیة الدولية تنعكس بشكل مباشر على اقتصادات الدول العربية                   

عار النفط ونمو التجارة والتدفقات المالية إلى الدول العربية إضافة إلى سعر                النمو االقتصادي العالمي والتغيرات في أس       

فقد آان للتطورات في سوق النفط العالمية أثر إیجابي على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط                         . صرف الدوالر 

اجه من جهة،  وإلى السياسات        للعام الثاني على التوالي، حيث حققت معدالت نمو جيدة جراء ارتفاع أسعار النفط وإنت                    

وقد . المالية السليمة والتقدم الحاصل في برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي انتهجتها تلك الدول، من جهة أخرى                   

آما استفادت الدول العربية غير النفطية من زیادة النشاط              . صاحب ذلك ارتفاع الفوائض المالية في الحسابات الجاریة           

 )15(الدول العربية المصدرة للنفط من جراء ارتفاع حجم التحویالت المالية التي ترسلها العمالة العربية                     االقتصادي في    

، وزیادة تدفقات االستثمارات البينية في مختلف القطاعات اإلنتاجية وفي محافظ األصول                          الوافدة إلى دولها األصل      

ة إلى اآلثار اإلیجابية لإلصالحات االقتصادیة التي نفذتها هذه               وزیادة حرآة السياحة اإلقليمية البينية، باإلضاف          المالية،

غير أن ارتفاع أسعار النفط العالمية آان له تأثيراته السلبية على بعض الدول العربية المستوردة للنفط وما                                   . الدول

 .ة العامةصاحب ذلك من زیادة عجز الحساب الجاري لموازین مدفوعاتها، باإلضافة إلى تأثيراتها على المالي

 

وفي ضوء الفوائض المالية المتزایدة التي تحققها الدول العربية المصدرة للنفط من جراء استمرار ارتفاع أسعار النفط                        

 تعظيم االستفادة من هذه الفوائض من خالل             هي  اقتصادات هذه الدول    هاالعالمية، فإن إحدى أهم التحدیات التي تواجه         

 ،ة في القطاعات النفطية وغير النفطية، وذلك من أجل زیادة معدالت النمو االقتصادي              توجيهها نحو االستثمارات المنتج   

 .لمواطنيهاوبالتالي توفير فرص عمل جدیدة 

  

 

 

 

                                                 
 .تتناول فصول هذا التقریر انعكاسات التطورات االقتصادیة الدولية على االقتصادات العربية بشكل تفصيلي  (14)
 .للمزید من التفاصيل، أنظر الفصل العاشر من هذا التقریر  (15)



(نسب مئوية)

200020012002200320042005

4.92.63.14.15.34.9العـــــــــــــــــــــــالم

3.91.21.51.93.22.6الدول المتقـدمـــــــــة
3.70.81.62.53.93.2الواليـــــات المتحــــدة
3.91.90.90.82.11.3منطقــــــــة اليـــــورو
3.82.42.12.73.31.9المملكــــــة المتحــــدة
2.90.40.11.82.32.6اليابــــــــــــــــــــــــان
5.21.82.91.83.32.9آنــــــــــــــــــــــــــدا

5.21.73.22.54.03.1الدول المتقـدمــــــة األخرى
7.91.15.33.25.94.5الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

3.32.24.13.13.52.5استرالــيــــــــــــــا

6.14.45.16.77.77.4الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

3.14.23.64.65.55.4أفريقيــــــــــــــــــــا
5.10.34.54.76.55.4وسط وشرق أوروبا
9.06.35.37.98.46.5رابطة الدول المستقلة
7.06.17.08.48.89.0الدول النامية اآلسيوية

8.48.39.110.010.110.2الصيـــــن
5.34.14.37.28.08.5الهنــــــــد

5.33.04.16.45.55.7الشـــــرق األوســــط 
3.90.50.12.25.74.3نصف الكرة الغربي

4.41.31.90.54.92.3البرازيل
0.81.44.23.0- 6.6المكسيك

المصدر:  صندوق النقد الدولي، "آفـاق االقتصاد العالمي، سبتمبر 2006 ".

(2005 - 2000)
ملحق (1/1)  :  معدالت النمو الحقيقي في العالم



(نسب مئوية)

200020012002200320042005

         2.3         2.0         1.8         1.5         2.1         2.2الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة
         3.4         2.7         2.3         1.6         2.8         3.4الواليــــــات المتحــــــدة
         2.2         2.1         2.1         2.2         2.3         2.1منطقــــــــة اليــــــورو
         2.0         1.3         1.4         1.3         1.2         0.9المملكــــــة المتحــــدة

-0.6-         -0.3        -0.9-0.8-0.4اليابـــــــــــــــــــــــــــان
1.82.2         2.7         2.3         2.5         2.7آنــــــــــــــــــــــــــدا

         2.1         1.9         1.8         1.7         2.4         2.0الدول المتقـدمــــــة األخرى
2.42.2         1.4         0.9         1.9         1.1الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

2.32.7استرالــيــــــــــــــا
 

         5.3         5.6         5.8         5.7         6.5         7.0الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى
 

         8.5         8.0         10.7         9.9         12.8         13.6أفريقيــــــــــــــــــا
         4.8         6.1         9.2         14.7         19.4         22.8وسط وشرق أوروبا
         12.3         10.3         12.0         13.8         20.3         24.6رابطة الدول المستقلة
         3.5         4.1         2.5         2.0         2.7         1.7الدول النامية اآلسيوية

         7.7         6.37.6         5.4         3.9         4.1الشـرق األوسـط 
         6.3         6.5         10.5         8.8         6.1         7.6نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

 ( 2005 - 2000 )

ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم 



(نسب مئوية)

200020012002200320042005
2

معـــــــــــــدل البطـــــــــــــالة
         6.0         6.3         6.6         6.3         5.8         5.7الدول المتقـدمـــــــــــــــــــة
         5.1         5.5         6.0         5.8         4.7         4.0الواليـــــات المتحــــــدة

         8.6         8.9         8.7         8.3         7.8         8.2منطقة اليـــــورو
         9.1         9.2         8.8         7.7         6.9         6.9ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         9.5         9.6         9.5         8.9         8.4         9.1فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         7.7         8.1         8.5         8.6         9.1         10.2ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         4.8         4.8         5.0         5.2         5.1         5.5المملكــــــة المتحــــــدة
         4.4         4.7         5.3         5.4         5.0         4.7اليابــــــــــــــــــــــــــان

         6.8         7.2         7.6         7.6         7.2         6.8آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         4.0         4.2         4.4         4.2         4.2         4.0الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

    
نمـــــــــــــو التوظيــــــــــف
         1.2         1.1         0.6         0.3         0.6         2.1الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

         1.8         1.1         0.9        -0.3         0.0         2.5الواليـــــات المتحــــــدة
         0.7         0.6         0.4         0.7         1.6         2.4منطقة اليـــــورو

       -0.40.2        -1.0        -0.6         0.4         1.9ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         0.3-          0.1         0.6         1.8         2.7فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         0.7         3.2         0.8         0.9         1.5         1.3ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         1.0         1.0         1.0         0.8         0.8         1.2المملكــــــة المتحــــــدة
         0.4         0.2        -3.0        -1.3        -0.5        -0.2اليابــــــــــــــــــــــــــان

         1.4         1.8         2.4         2.4         1.2         2.5آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         1.2         1.9         0.3         2.0         0.8         3.6الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

(2005 - 2000)
ملحق (3/1)  :  البطالة والتوظيـف في الدول المتقـدمـــة



(نسب مئوية)

200020012002200320042005

سعر الفائدة الرسمي 

6.41.81.21.02.24.2الواليـــــات المتحــــدة

0.20.00.00.00.00.0اليابـــــــــــــــــــــــــان

4.83.32.82.02.02.3منطقـــــــــة اليـــــورو      

6.04.04.03.84.84.5المملكـــــة المتحـــــدة       

5.82.32.82.82.53.3آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

سعر الفائدة في السوق للدول المتقدمة 

4.43.22.11.61.72.5قصيرة األجل

5.14.44.13.63.73.6طويلة األجل

 (2)  المتوسط السنوي لسعر الفائدة آما ورد في المصدر.

 المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

(2005 - 2000)
ملحق (4/1) : أسعار الفائدة

 (1)  السعر في نهاية العام.

(1)

(2)



(نسب مئوية)

200020012002200320042005

معدالت نمو حجم التجارة (السلع والخدمات)
العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

         7.4         10.6         5.3         3.4-          12.1إجمالــــي التجــــارة
     
الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــة

         5.5         8.8         3.3         2.3-0.9         11.6الصـــــــــــــــادرات

         6.0         9.1         4.0         2.6-0.9         11.6الـــــــــــــــــواردات
     

الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

         11.8         14.6         10.8         6.9         3.0         13.5الصـــــــــــــــادرات

         11.9         16.4         10.2         6.1         3.3         14.3الـــــــــــــــــواردات

معدالت التغير في شروط التبادل التجاري

       -1.3-0.2        0.9        0.8        0.4       -2.6الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

        4.5        2.7        0.8        0.8-2.6        6.5الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

المصدر : مصدر الملحق (1/1).

(2005 - 2000)

ملحق (5/1) :  حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات) وشروط التبادل التجاري 



200020012002200320042005

-486.3-267.2-221.9-229.5-214.6-267.1الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

-791.5-665.3-527.5-472.4-389.0-415.2الواليــــــات المتحــــــدة

-3.642.434.482.52.6-40.9منطقــــــة اليـــــــــــورو

119.687.8112.6136.2172.1165.7اليابـــــــــــــــــــــــــــان

69.383.087.9134.9143.5142.1دول متقـدمــــــة أخــرى *

الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

79.640.078.5147.8211.9424.7الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

18.4-0.4-3.1-7.20.47.8أفريقيــــــــــــــــا

-63.3-59.4-36.4-23.6-16.2-32.3وسط وشرق أوروبا

48.233.130.235.962.587.7رابطة الدول المستقلة

38.237.766.986.194.2165.3الدول النامية اآلسيوية

67.039.028.958.596.8182.9الشـرق األوسـط 

6.818.233.7-16.2-54.1-48.6نصف الكرة الغربي

*  تضم الدول المتقدمة األخرى في هذا الملحق الدول المتقدمة باستنثاء الواليات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

ملحق  (6/1)  : أرصدة الحساب الجاري لميزان المدفوعات 

 ( 2005 - 2000 )

( مليار دوالر أمريكي )



(مليار دوالر أمريكي)

200020012002200320042005

       2,399.0          1,861.9          1,408.5          1,082.9          903.0          807.5   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       168.9          126.7          90.6          72.2          64.5          54.3   أفريقيــــــــــــــــــــــا

       229.8          183.5          160.3          130.9          97.4          95.9   وسط وشرق أوروبا

       225.7          149.2          92.8          58.3          44.2          33.2   رابطة الدول المستقلة

       1,167.5          934.4          670.4          497.1          380.5          321.9   الدول النامية اآلسيوية

       822.6          615.5          409.2          292.0          216.3          168.9   الصين

       141.7          127.2          99.5          68.2          46.4          38.4   الهنـــــد

       352.8          246.7          198.2          163.1          157.2          146.1   الشـــرق األوســـط 

       254.3          221.4          196.2          161.3          159.2          156.1   نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2005 - 2000)
ملحق  (7/1)   :   االحتياطيات الخارجية الدولية



200020012002200320042005

إجمالـــــــي الديـــــــون الخارجيــــــــــة

               (مليار دوالر أمريكي)

3,012.3   2,918.8   2,674.6   2,450.7   2,380.6   2,366.9   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       289.4          311.9          298.1          273.8          260.8          271.6   أفريقيــــــــــــــا
       604.7          561.6          459.9          366.9          316.8          308.8   وسط وشرق اوروبا
       334.0          279.6          239.3          199.3          189.0          200.4   رابطة الدول المستقلة
       808.3          769.9          713.7          681.0          676.1          656.1   الدول النامية اآلسيوية
       221.8          200.2          174.2          162.2          161.3          165.4   الشــــرق األوســــط
       754.1          795.6          789.5          767.6          776.7          764.6   نصـف الكـرة الغربي

مدفوعـات خدمة الديـن
(آنسبة مئوية من الصادرات من السلع والخدمات )

15.3   15.5   19.5   21.0   23.4   24.2   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       10.9          11.8          13.4          13.7          17.4          17.1   أفريقيــــــــــــــــــــــا
       22.1          22.4          26.0          25.7          28.3          26.2   وسط وشرق اوروبا
       27.3          24.4          28.2          26.4          24.2          37.6   رابطة الدول المستقلة
       7.1          8.0          11.5          14.0          14.5          13.5   الدول النامية اآلسيوية

       4.9          5.3          6.0          5.9          9.3          7.3   الشرق األوسط
       35.0          33.7          42.8          44.6          49.7          52.7   نصـف الكـرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

ملحق (8/1)  :  الديون الخارجية القائمة في ذمة الدول النامية واقتصاديات السوق الناشئة األخرى 

  ( 2005-2000 )



(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

200020012002200320042005

     0.5495     0.5459     0.6120     0.6662     0.6944     0.6596   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

107.77121.53125.39115.93108.19110.22   اليــــــــــــن اليابانــــــــــــي

1.08231.11611.05930.88420.80450.8026   اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو 

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2005 - 2000)

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