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 التطورات االقتصادية الدولية

 

 
 نظرة عامة

 

 إلى  2003 في المائة في عام       4.0، حيث ارتفع معدل نموه الحقيقي من         2004استمر تحسن أداء االقتصاد العالمي عام        

وشمل هذا النمو آل من الدول الصناعية والدول النامية واقتصادات السوق الناشئة                       . 2004 في المائة في عام           5.1

ففي الدول المتقدمة، تزایدت معدالت النمو في آل من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان                . ى على السواء  األخر

وبالنسبة للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد           . ومنطقة اليورو وآندا والدول اآلسيویة حدیثة التصنيع         

 وشرق أوروبا والدول النامية اآلسيویة ورابطة الدول المستقلة وارتفع          ارتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في دول وسط       

وبالنسبة لدول الشرق األوسط، فقد تباطأ معدل       . ودول أفریقيا ) أمریكا الالتينية (بدرجة أقل في دول نصف الكرة الغربي        

 .نموها عن العام الماضي بصورة طفيفة

 

فيف في معدالت التضخم في الدول المتقدمة، بينما انخفضت                  هذا وقد صاحب التحسن في معدالت النمو ارتفاع ط                 

آما رافق النمو العالمي زیادة أآبر في معدل نمو          . معدالت التضخم في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى         

ائة خالل عام    في الم  4.9، مقابل   2004 في المائة خالل عام        9.9حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، الذي بلغ            

ولقد ساهمت تجارة الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع واليابان والوالیات المتحدة في معظم النمو الذي سجله حجم                    . 2003

 .2004التجارة العالمية عام 

 

السوق وفيما یتعلق بالمدیونية الخارجية، فقد ارتفع إجمالي الدین العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية واقتصادات                    

 في المائة 7.9، مقابل 2004 في المائة خالل عام 4.8الناشئة األخرى بدرجة أقل من العام السابق، حيث بلغ معدل نموه     

إال أنه في الوقت نفسه تراجعت مدفوعات خدمة الدین آنسبة إلى الصادرات من السلع والخدمات                        . 2003خالل عام    

واستمرت االحتياطيات الدولية للدول النامية          . 2004ة خالل عام        بسبب زیادة معدالت نمو حجم تجارتها الخارجي              

واقتصادات السوق الناشئة في النمو وذلك نتيجة للتطورات اإلیجابية في التجارة الخارجية والمدفوعات والتدفقات                               

 .الرأسمالية والمالية العامة لتلك المجموعة من الدول

 

، وذلك  2004یات المتحدة والمملكة المتحدة أسعار الفائدة الرسمية خالل عام          وفيما یتعلق بأسعار الفائدة، فقد رفعت الوال      

وفي الوقت الذي خفضت فيه آندا سعر           . في الوقت الذي استمرت فيه اليابان في انتهاج سياسة سعر الفائدة الصفري                  

رتفاع طفيف للمتوسط   وقد صاحب تلك التطورات ا    . 2003الفائدة الرسمي، حافظت منطقة اليورو على مستواه في عام           

الفصل
األول
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أما بالنسبة لتطورات أسعار الصرف خالل      . السنوي ألسعار الفائدة قصيرة وطویلة األجل في السوق، في الدول المتقدمة          

 .، فقد شهد سعر صرف الدوالر األمریكي تراجعًا ملحوظًا أمام العمالت الرئيسية األخرى2004عام 

 

 النمو واألسعار
 

 في  4.0 في المائـة، مقابل       5.1 حيث بلغ معدل نموه الحقيقي          2004نا ملحوظًا خالل عام       شهد االقتصاد العالمي تحس    

وقد جاء هذا التحسن آنتيجة الرتفاع معدل النمو في الدول                 . 2002 في المائة في عام          3.0 و    2003المائة في عام      

اع معدل النمو في الدول النامية         ، وارتف 2004 في المائة في عام         3.4 إلى    2003 في المائة في عام         2.0المتقدمة من    

ومن الجدیر بالذآر، أن أداء الدول              .  في المائة     7.2 في المائة إلى           6.4واقتصادات السوق الناشئة األخرى من              

 ).1(والشكل ) 1/1(والمجموعات الفرعية داخل المجموعتين الرئيسيتين المذآورتين اتسم بالتباین، الملحق 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتقدمة، تحسن النمو االقتصادي بدرجة ملحوظة في جميع الدول والمجموعات الفرعية، حيث ارتفعت                  فبالنسبة للدول 

معدالت النمو الحقيقي في آل من الوالیات المتحدة األمریكية ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وآندا والدول                         

 في المائة في عام     3.0 معدل النمو في الوالیات المتحدة من        فقد ارتفع . اآلسيویة حدیثة التصنيع والدول المتقدمة األخرى     

في ظل استمرار   ) اإلنفاق االستهالآي (، وذلك آنتيجة للطلب المحلي القوي         2004 في المائة في عام        4.4، إلى   2003

ليابان، فقد وفيما یتعلق با. 2003انتهاج سياسات مالية توسعية محفزة للنشاط االقتصادي، وإن آانت بدرجة أقل عن عام             

، ویعود ذلك إلى معدل النمو         2004 في المائة في عام         2.6 إلى    2003 في المائة في عام         1.4ارتفع معدل النمو من       

، والذي تراجع مسجال معدل نمو قریب من الصفر في الجزء المتبقي              2004القوي الذي تحقق في الربع األول من عام           

 من االنكماش وتراجع نشاط األسواق المالية، واللتين عرقلتا نمو                     من العام، على الرغم من وجود بوادر للخروج                

 .االقتصاد الياباني على مدى السنوات الماضية

معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول  الشكل (1) : 
2004-1999 النامية
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 خروجها من حالة التباطؤ االقتصادي الذي تعاني منه منذ عدة سنوات،             2004أما بالنسبة لمنطقة اليورو،  فقد شهد عام          

، وهو ما یعتبر أعلى        2004 في المائة في عام          2.0 إلى    2003  في المائة في عام       0.5حيث ارتفع معدل النمو من          

.  في المائة   1.6 حيث بلغ معدل النمو        2001المعدالت على مدى السنوات األربع الماضية والتي آان أفضلها في عام                  

الثاني ، إال أنه تباطأ خالل النصف       2003ولقد حدث االنتعاش االقتصادي المتواضع في منطقة اليورو منذ منتصف عام             

، ویعود هذا إلى عدة أسباب، منها بقاء الطلب المحلي ضعيفًا في ظل ارتفاع وتذبذب أسعار النفط،                                2004من عام     

واستمرار االختالالت الهيكلية في اقتصادات المنطقة، باإلضافة إلى ارتفاع سعر صرف اليورو، األمر الذي أدى إلى                       

أما . 2004ساسي لنمو اقتصاد المنطقة خالل النصف األول من عام           تراجع معدل نمو الصادرات التي آانت المحرك األ       

بالنسبة للتفاوت في معدالت النمو ما بين دول المنطقة، فقد عكس أساسًا الفروق في قوة الطلب المحلي فيها، فقد آان                               

 في المائة على     2.7  في المائة و    2.3الطلب المحلي قویًا نسبيا في آل من فرنسا وأسبانيا، حيث حققتا معدل نمو بلغ                       

 .التوالي، بينما آان الطلب ضعيفا في آل من ألمانيا  وإیطاليا وهولندا واليونان، مما حد من أداء النمو في هذه الدول

 

أما بالنسبة للدول المتقدمة األخرى، فقد آان األداء االقتصادي في المملكة المتحدة قویًا بالمقارنة مع منطقة اليورو حيث                    

، وذلك نتيجة النتعاش الطلب المحلي الذي یعتبر مفتاح النمو، مصحوبًا                2004 في المائة في عام        3.1لنمو  بلغ معدل ا   

أما بالنسبة لالقتصاد الكندي فقد ارتفع معدل نموه نتيجة الرتفاع أسعار السلع              . بارتفاع معدل األجور والربحية التجاریة    

. ارتفاع الطلب على بناء المساآن في الوالیات المتحدة وآندا              األولية التي تصدرها آندا آاألخشاب، وذلك في ضوء               

، فقد ساهم الطلب المحلي القوي        )آوریا، تایوان، هونج آونج وسنغافورة     (وفيما یتعلق بالدول اآلسيویة حدیثة التصنيع         

النسبة الستراليا،  أما ب . 2004 في المائة في عام       5.5 إلى   2003 في المائة في عام       3.1فيها إلى زیادة معدل نموها من        

 .2004 في المائة في عام 3.2 في المائة إلى 3.4فقد تراجع معدل نموها من 

 

وفيما یتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،  فقد استمر التحسن في أدائها االقتصادي بشكل ملحوظ،                     

ویالحظ في  . 2003 في المائة خالل عام       6.4ابل  ، مق 2004 في المائة خالل عام       7.2حيث بلغ معدل نموها آمجموعة       

 التي سجلت تباطؤًا طفيفًا في      )1(هذا الشأن أن التحسن قد شمل آافة المجموعات الفرعية، باستثناء منطقة الشرق األوسط             

 ، وإن آانت اتجاهات النمو تعتبر      2004 في المائة خالل عام       5.5 إلى   2003 في المائة خالل عام       5.8معدل نموها من    

متزایدة في عدد من دول هذه المنطقة، آما أنه یعكس إلى حد بعيد ارتفاع أسعار النفط وزیادة إنتاجه، باإلضافة إلى                                  

 .جهود اإلصالح التي انتهجتها دول المنطقة، خالل السنوات الماضية

 

 في المائة، وآان النمو قویًا       8.2، فقد حققت أعلى معدل نمو منذ األزمة اآلسيویة بلغ              )2(وبالنسبة للدول النامية اآلسيویة   

ویعكس .  في المائة على التوالي    7.3 في المائة و     9.5بصفة خاصة في آل من الصين والهند حيث حققتا معدل نمو بلغ               

                                                           
ریل         "یشمل الشرق األوسط في           (1) اق االقتصاد العالمي، أب ية       " 2005آف ية التال دول العرب البحرین، مصر، العراق، األردن، الكویت،     : ال

 .لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السعودیة، سوریة، اإلمارات واليمن، ویضم أیضًا إیران 
ية اآل      (2) دول النام يزیا، مالدیف، ماینمار، نيبال، باآستان،                         ال يا، مال ند، اندونيس بودیا، الصين، فيجي، اله نغالدش، آم يویة تضم آل من ب س

 . الفلبين، سيریالنكا، تایالند، تونكو، وفيتنام 
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هذا االنتعاش الملحوظ بشكل أساسي انتهاج الهند سياسة نقدیة غير متشددة باإلضافة إلى ما صاحبها من زیادة الطلب                          

وقد صاحب االزدهار االقتصادي في هذه الدول زیادة آبيرة في الفوائض            . صادرات المتميز في الصين   المحلي، وأداء ال  

التي ضربت  " تسونامي"ومن الجدیر بالذآر أن عددًا من الدول اآلسيویة تعرض إلى آارثة            . في ميزان الحساب الجاري   

وعلى الرغم من ذلك، فإن معدالت النمو في هذه الدول           . إندونيسيا، سيرالنكا، الهند، تایالند وعددًا آخر من دول المنطقة         

لم تتأثر بشكل آبير، حيث أن الزلزال والمد البحري الذي أعقبه تسبب في خسائر مادیة وبشریة جسيمة، لم یكن له تأثير                      

 .آبير على المؤسسات اإلنتاجية

 

، مقابل  2004 في المائة خالل عام       8.2بلغ  ، فقد حققت آمجموعة معدل نمو قوي          )3(أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة     

وسجلت المجموعة باستثناء روسيا     . ، وآان األداء القوي للنمو عامًا داخل المجموعة           2003 في المائة خالل عام         7.9

 في المائة في عام     7.1 في المائة، بينما بلغ معدل النمو في روسيا وحدها           9.1 في المائة مقابل     10.5معدل نمو أعلى بلغ     

وقد ساهم في تحقيق األداء القوي للنمو ارتفاع األسعار العالمية للنفط                   . 2003 في المائة فـي عام          7.3 مقابل    2004

 .والمعادن األخرى وقوة الطلب المحلي وحرآة التجارة البينية المتزایدة بين دول الرابطة

 

 في  6.1 إلى    2003 في المائة في عام         4.6، فقد ارتفع معدل النمو فيها من            )4(وفيما یتعلق بدول وسط وشرق أوروبا        

ویعكس تحسن النمو استمرار تلك الدول اإلیفاء بمتطلبات االنضمام إلى االتحاد األوروبي الذي                  . 2004المائة في عام     

، آما أنه یعكس أیضًا انتعاش الطلب المحلي وتوسع            2004التزمت بها عند انضمامها لالتحاد األوروبي في بدایة عام              

 .2004دیر فيها، وذلك على الرغم من أن أسعار صرف عمالت هذه الدول قد تحسنت خالل عام قطاع التص

 

 في المائة عام    4.6 مقابل   2004 في المائة في عام      5.1،  فقد حققت آمجموعة معدل نمو بلغ         )5(وبالنسبة للدول اإلفریقية  

 طرأ على إدارة السياسات الكلية في دول             وذلك نتيجة لتحسن أسعار السلع األولية، من جهة، والتحسن الذي                . 2003

 .المجموعة في إطار عملية اإلصالح االقتصادي، وانتهاء بعض الصراعات والحروب الداخلية، من جهة أخرى

 

 في  5.7،  فقد حققت المجموعة أآبر معدل نمو خالل عقد من الزمن بلغ                     )6(أما فيما یتعلق بدول نصف الكرة الغربي         

، وذلك في جزء منه نتيجة للتوسع االقتصادي في البرازیل،             2003 في المائة في عام        2.2قابل   م 2004المائة في عام     

                                                           
 روسيا، طاجاآستان،      تضم رابطة الدول المستقلة آل من أرمينيا، اذربيجان، بالروسيا، جورجيا، آازاخستان، مولدافيا، منغوليا،                                (3)

 .ترآمانستان، اوآرانيا، واوزبكستان 
تضم دول وسط وشرق أوروبا آل من البانيا، بلغاریا، آرواتيا، التشيك، استونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، مالطا، بولندا، رومانيا،                       (4)

 .سلوفاآيا، سلوفينيا، وترآيا
الجزائر، المغرب، تونس، السودان، الصومال،       : لصحراء، باإلضافة إلى الدول العربية التالية          تضم مجموعة الدول اإلفریقية جنوب ا         (5)

 .موریتانيا، وجيبوتي
، بوليفيا، البرازیل، شيلي، آولومبيا، آوستاریكا،      ساألرجنتين، بربا دو  : تضم مجموعة نصف الكرة الغربي دول أمریكا الالتينية التالية             (6)

ودومينيكا، اإلآوادور، السلفادور، غرینادا، غواتيماال، هایتي، هندوراس، جامایكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما،                    جمهوریة الدومينكان     
 .، فنزویال، وتریناداد وتوباجوي، أورغوام، بيرو، سورانايباراغوا
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، وفي جزء آخر منه نتيجة      2003 في المائة في عام      0.5 مقابل   2004 في المائة في عام      5.2التي سجلت معدل نمو بلغ      

 .ا فنزویالالرتفاع األسعار العالمية للنفط وزیادة إنتاجه لبعض دول المجموعة، ومنه

 

وفيما یتعلق بتطورات األسعار المحلية، فقد ارتفعت مستویات األسعار في الدول المتقدمة بنسبة بسيطة، وانخفضت في                   

فبالنسبة للدول المتقدمة آمجموعة ارتفع معدل التضخم من          . مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى        

، وانخفض معدل التضخم لمجموعة الدول النامية            2004 في المائة في عام          2.0 إلى    2003 في المائة في عام          1.8

 والشكل) 1/2( في المائة، الملحق      5.7 في المائة إلى      6.0واقتصادات السوق الناشئة األخرى بنسبة بسيطة، وذلك من            

)2.( 

 

الشكل (2) : معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية
2004-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمن مجموعة الدول المتقدمة، شهدت منطقة    ویالحظ تفاوت نمط ارتفاع األسعار المحلية داخل المجموعات الفرعية،  ف          

 في  2.2 إلى    2003 في المائة في عام        2.3 في المائة و       2.1اليورو والوالیات المتحدة ارتفاعًا في معدل التضخم من             

. ، ویرجع ذلك أساسًا إلى االرتفاع في أسعار النفط، واالرتفاع النسبي لألجور                  2004 في المائة في عام         2.7المائة و    

جموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، شهدت دول وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول                          وضمن م 

 في المائة    10.3 في المائة إلى       12.0 في المائة، ومن       6.6 في المائة إلى       9.2المستقلة تراجعًا في معدل التضخم من          

یة ومالية سليمة بالرغم من ارتفاع األسعار العالمية         للمجموعتين على التوالي، مما یعكس انتهاج تلك الدول سياسات نقد           

 .للنفط والسلع األولية األخرى

 

وتجدر اإلشارة إلى أن التطورات االقتصادیة سابقة الذآر قد انعكست على معدالت البطالة في الدول المتقدمة، حيث                           

متحدة وآندا وارتفعت في فرنسا، وإن آانت        انخفضت في آل من الوالیات المتحدة واليابان وألمانيا وایطاليا والمملكة ال             
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أما فيما یتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد انخفضت معدالت البطالة في جميع                  . بشكل طفيف 

، بينما بقيت    )7(الدول النامية اآلسيویة ورابطة الدول المستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي                         

 باستثناء   )8(البطالة على مستواها في معظم دول الشرق األوسط وأفریقيا، وبشكل خاص في الدول العربية                          معدالت   

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

 

 التجارة والمدفوعات
 

 في المائة   4.9 في المائة، مقابل     9.9 ليصل إلى    2004ارتفع معدل نمو التجارة العالمية في السلع والخدمات خالل عام             

ویعزى هذا االرتفاع إلى عدد من العوامل، أهمها تحسن النشاط االقتصادي العالمي وتنامي زیادة                      . 2003خالل عام    

 الطلب المحلي في الوالیات المتحدة وعدد من الدول المتقدمة، باإلضافة إلى النمو الملحوظ في حجم التجارة في آل من                      

فقد ارتفع معدل نمو الصادرات بدرجة آبيرة في             . الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، والدول المتقدمة            

 في  3.6، آما ارتفعت وارداتها من       2004 في المائة في عام       8.1 إلى   2003 في المائة في عام       2.8الدول المتقدمة من    

 في  10.7امية واقتصادات السوق الناشئة فقد ارتفع معدل نمو صادراتها من           وبالنسبة للدول الن  .  في المائة  8.5المائة إلى   

والشكـلين ) 1/4( في المائة، الملحق     15.5 في المائة إلى     8.9 في المائة وارتفع معدل نمو وارداتها من          13.8المائة إلى   

 ).4(و) 3(

 

الشكل (3) : معدالت نمو التجارة في الدول المتقدمة 2004-1999
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ".2005وضع وأفاق االقتصاد العالمي، " األمم المتحدة،   (7)
 .ت مستندة على مصادر إحصائية رسمية وعربية ودولية منظمة العمل العربية، تقدیرا (8)
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د حققت                  تقدمة، فق دول الم دول اآلسيویة حدیثة التصنيع واليابان والوالیات           وفي إطار المجموعات الفرعية لل آل من ال

رتفعة لنمو تجارتها الخارجية من السلع والخدمات،  بينما حققت دول منطقة اليورو والمملكة المتحدة                     تحدة معدالت م الم

 في المائة   17.1ففي الدول اآلسيویة حدیثة التصنيع نما حجم الصادرات بمعدل          . معدالت نمو جيدة ولكن أقل من سابقتها       

ام  الل ع له   2004خ غ معد ًا بل واردات ارتفاع جلت ال نما س ة15.8، بي ي المائ م   .  ف ي حج و ف دل نم يابان مع ت ال وحقق

غ      ا                14.4صادراتها بل نمو في وارداته دل ال غ مع ة، وبل ة    8.9 في المائ أما بالنسبة للوالیات المتحدة فقد حققت      .  في المائ

غ            وًا في حجم الصادرات بل وفي المقابل سجلت منطقة اليورو .  في المائة9.9ي المائة، ونموًا في الواردات بلغ   ف 8.5نم

غ             واردات بل ي الصــادرات وال و فـ دل نم ة و   5.8مع د حققت آل من ألمانيا         6.0 في المائ ي، وق ى التوال ة عل  في المائ

ـو فـي الصادرات والواردات من بين دول منطقة اليورو،                ى معدالت نم بانيا أعل  8.2 حيث بلغ معدل نمو صادراتها       وأس

في حين .  في المائة، على التوالي 9.0 في المائة و   5.7 في المائة على التوالي، وبلغ معدل نمو وارداتها          4.5في المائة، و   

 . في المائة في حجم الواردات5.2 في المائة وبلغ 3.0حققت المملكة المتحدة معدل نمو أقل في حجم الصادرات بلغ 

 
 

الشكل (4) : معدالت نمو التجارة في الدول النامية 2004-1999
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما یتعلق بالتوزیع الجغرافي للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى، فقد آان نمو حجم التجارة السلعية                            

مرتفعًا بدرجة ملحوظة في آل من الدول النامية اآلسيویة ودول وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة، حيث نما                      

.  في المائة بالنسبة للدول النامية اآلسيویة          21.5نما حجم الواردات بمعدل        في المائة، و     19.5حجم الصادرات بمعدل      

 في المائة بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا،            16.0 في المائة، والواردات بمعدل         16.2ونما حجم الصادرات بمعدل       

وفي . دول المستقلة  في المائة لرابطة ال      21.1 في المائة وحجم الواردات بمعدل          11.5وارتفع حجم الصادرات بمعدل       

 في المائة   12.5 في المائة و     10.5الوقت نفسه، سجلت دول نصف الكرة الغربي معدل نمو جيد في تجارتها السلعية بلغ                
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أما بالنسبة  . 2003 في المائة، على التوالي في عام           0.7 في المائة و    3.3للصادرات والواردات مقارنة بمعدل نمو بلغ         

شرق األوسط وأفریقيا فقد حققتا معدالت نمو أقل بالمقارنة مع مجموعات الدول النامية                       لحجم التجارة في منطقتي ال       

 في المائة   3.8 في المائة و    6.9األخرى، حيث بلغ معدل نمو حجم الصادرات لكل من أفریقيا ومنطقة الشرق األوسط                    

 في المائة    14.8 في المائة و     9.6ونما حجم الواردات للمنطقتين بصورة أسرع وبمعدل             . 2004على التوالي في عام       

 .على التوالي

 

، بينما حققت الدول النامية          2004وفيما یخص شروط التبادل التجاري، فقد تراجعت في الدول المتقدمة في عام                              

واقتصادات السوق الناشئة األخرى تحسنًا ملحوظًا في شروط التبادل التجاري، ویعكس ذلك ارتفاع أسعار صادراتها                        

 ).1/4(األولية األخرى خالل العام، الملحق للنفط والسلع 

 

وبالنسبة للمدفوعات، فقد زاد عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة فارتفع من                           

وقد تأثر وضع الحساب الجاري           . 2004 مليار دوالر في عام             327.8 إلى      2003 مليار دوالر في عام             231.9

 مليار دوالر،   665.9 مليار دوالر إلى     530.7رتفاع عجز الحساب الجاري في الوالیات المتحدة من         للمجموعة أساسًا با  

في حين أن آال من دول منطقة اليورو واليابان والدول اآلسيویة حدیثة التصنيع قد سجلت ارتفاعًا في فائض حساباتها                          

 .الجاریة

 

لناشئة األخرى، فقد ارتفع فائض الحساب الجاري لميزان                 أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية واقتصادات السوق ا                

وقد جاء ذلك   . 2004 مليار دوالر في عام        246.6 إلى   2003 مليار دوالر في عام        149.1المدفوعات للمجموعة من     

 مليار دوالر،   112.5 مليار دوالر إلى      59.3آمحصلة لزیادة الفائض في الحساب الجاري في دول الشرق األوسط من               

 مليار دوالر، وآذلك زیادة الفائض في              64.4 مليار دوالر إلى          36.2اع الفائض لرابطة الدول المستقلة من              وارتف

وفي الوقت نفسه تزاید      .  مليار دوالر   103.3 مليار دوالر إلى        85.8الحساب الجاري في الدول النامية اآلسيویة من             

أما بالنسبة لدول   .  مليار دوالر  15.9ار دوالر إلى      ملي 6.6الفائض في الحساب الجاري لدول نصف الكرة الغربي من             

 مليار دوالر، في الوقت      50.6 مليار دوالر إلى      37.5وسط وشرق أوروبا،  فقد ارتفع عجز الحساب الجاري فيها من                

 مليار  1.1 إلى فائض بلغ       2003 مليار دوالر في عام         1.7الذي تحول الرصيد بالنسبة للدول األفریقية من عجز بلغ                

 ).1/5(، الملحق 2004ر في عام دوال

 

 الدين العام الخارجي والتدفقات المالية إلى الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى
 

 في  4.8ارتفع إجمالي الدین العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى بمعدل                      

وقد جاء االرتفاع في إجمالي الدین العام الخارجي لدول                      . 2004والر بنهایة عام         مليار د     896.1,2المائة ليبلغ      

 في المائة، ولدول وسط وشرق أوروبا،        10.7، ليعكس ارتفاعه للدول النامية اآلسيویة بمعدل         2004المجموعة في عام    



 9 االقتصادي العربي الموحد التقرير                         

الخارجي لدول أفریقيا بمعدل أقل من        في المائة لكل منهما،  بينما تراجع الدین العام             8.7ورابطة الدول المستقلة بمعدل     

 .واحد في المائة، وبقي على حاله في آل من دول الشرق األوسط ودول نصف الكرة الغربي

 

ومن الجدیر بالذآر، أن توزیع الدین العام الخارجي وفقًا للمجموعات الجغرافية، یظهر أن دول نصف الكرة الغربي                            

 في المائة، ثم دول وسط        26.6جمالي، تليها الدول النامية اآلسيویة بنسبة           في المائة من اإل      26.9تستحوذ على حوالي     

 11.1أما بالنسبة لدول الشرق األوسط، فقد بلغت نسبة مدیونيتها لإلجمالي نحو                .  في المائة  17.3وشرق أوروبا بنسبة     

 .مائة لرابطة الدول المستقلة في ال8.3 في المائة للدول األفریقية وحوالي 9.7فـي المائة، بينما بلغت تلك النسبة 

 

وفيما یتعلق بمدفوعات خدمة الدین العام الخارجي للدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى، فإن نسبتها                         

 في المائة في عام      14.0 إلى   2003 في المائة في عام       17.9إلى حصيلة صادراتها من السلع والخدمات، تراجعت من            

 في المائة عام    31.1لك النسبة مرتفعة بصورة ملحوظة لدول نصف الكرة الغربي، حيث بلغت               هذا وقد ظلت ت    . 2004

 في المائة، ورابطة الدول المستقلة      11.7 في المائة، ثم افریقيا بنسبة       21.8، تليها دول وسط وشرق أوروبا بنسبة        2004

 في  6.4ة، وأخيرا دول الشرق األوسط بنسبة             في المائ   8.4 في المائة، ثم الدول النامية اآلسيویة بنسبة                10.0بنسبة  

 ).1/6(المائة، الملحق 

 

وفيما یتعلق بتدفقات االستثمار األجنبي المباشر، تشير البيانات المتوفرة إلى تراجع إجمالي العالم لتدفقات االستثمار                           

. 2003 دوالر في عام        مليار 559.6 إلى    2002 مليار دوالر في عام        678.7األجنبي المباشر إلى الداخل من حوالي          

 عن اتجاه تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم نحو االرتفاع مجددًا، مما                      2004وتفيد التقدیرات األولية لعام        

وتستأثر الدول المتقدمة بالنصيب األآبر حيث       . یعكس عودة الثقة لدى المستثمرین األجانب في أحوال االقتصاد العالمي           

 في المائة من إجمالي العالم لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل                65.5دوالر وما نسبته      مليار   366.6تلقت  

، آما تعتبر الدول المتقدمة المصدر الرئيسي لالستثمار األجنبي المباشر في العالم، حيث بلغت تدفقات                 2003خالل عام   

 في المائة من إجمالي العالم لتدفقات            93الر، وما نسبته       مليار دو   569.6استثماراتها األجنبية المباشرة إلى الخارج           

 ).1(، الجدول رقم 2003 مليار دوالر عام 612.2االستثمار المباشر إلى الخارج والذي یقدر بنحو 

 

 172 وبلغت نحو     2003وبالنسبة للدول النامية، فقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتها خالل عام                     

وال تزال الصين     .  في المائة من إجمالي العالم لتدفقات االستثمار المباشر إلى الداخل                    30.7 دوالر وما نسبته         مليار

وهونج آونج وسنغافورة تشكل أآثر الدول استقطابًا لالستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل من بين الدول النامية، حيث                     

 في المائة من إجمالي      14 مليار دوالر وما نسبته       78.5 نحو   2003عام  بلغ مجموع التدفقات التي تلقتها تلك الدول في           

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

الي العالم لالستثمار األجنبي     في المائة من إجم    4 مليار دوالر وما نسبته      24.8الخارج، فقد ارتفعت أیضًا وبلغت حوالي       
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المباشر إلى الخارج، مما یعكس تزاید دور هذه الدول آمصدر لالستثمار األجنبي المباشر لالستفادة من عولمة التصنيع                   

 .والتجارة

 

 8.7 لتصل إلى     2003أما بالنسبة للدول العربية، فقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر التي تلقتها خالل عام                     

 في المائة من إجمالي العالم          1.6 وتزاید نصيبها ليبلغ نحو          2002 مليار دوالر في عام          6مليار دوالر، وذلك مقابل        

ولقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الصادرة عن الدول                . لتدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى الداخل         

ویعكس الجزء األآبر من . 2003 مليار دوالر في عام 2.1 إلى 2002عام  مليار دوالر في 1.1العربية إلى الخارج من 

هذه الزیادة االستثمار المباشر بين الدول العربية، مما یبرز استمرار التحسن في مناخ االستثمار في الدول العربية،                              

 .وتزاید انفتاح األسواق العربية على بعضها البعض

 

تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في العالم

(مليون دوالر)

الحصة للعالم20022003الحصة للعالم20022003
عام 2003 (%)عام 2003 (%)

489,907366,57365.51547,603569,57793.04الدول المتقدمة

157,612172,03330.7444,00935,5915.81الدول النامية منها:

52,74353,5059.562,5181,8000.29الصين

9,68213,5612.423,76917,4362.85هونج آونج

5,73011,4092.043,6995,5360.90سنغافورة

4,2693,4490.621,1079130.15الهند

6,0918,7051.561,1082,1070.34الدول العربية

678,751559,576596,487612,201العالم

المصدر:  مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)، "تقریر االستثمار في العالم، عام 2004".

الجدول رقم (1)

(2002 و2003)

التدفقات إلى الخارجالتدفقات إلى الداخل
الدول

 
 
 

 االحتياطيات الدولية
 

 مليار دوالر     1,856.0تياطيات الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى نموها فبلغت                      واصلت االح  

وقد ارتفع معدل نموها      . ، وذلك استمرارًا لالتجاه الذي بدأ منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي                    2004خالل عام    

ویالحظ أن االرتفاع   . 2003 في المائة خالل عام       29.6 في المائة، مقابل     30.7بصورة ملحوظة خالل العام، حيث بلغ        

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

 منطقة   في المائة،  فدول      36.3 في المائة، ثم أفریقيا بنسبة          39.1 في المائة، تلتها الدول النامية اآلسيویة بنسبة             60.0
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 في المائة، وأخيرًا دول وسط وشرق         11.1 في المائة، ثم دول نصف الكرة الغربي بنسبة             24.5الشرق األوسط بنسبة     

 ).1/7( في المائة، الملحق 8.0أوروبا بنسبة 

 

وتجدر اإلشارة أن التطورات في التجارة الخارجية في السلع والخدمات، وتطورات المدفوعات والتدفقات المالية                                 

رأسمالية وما نتج عنها من تطورات في االحتياطيات الدولية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى آان                        وال

 في المائة في    62.5لها أثر آبير في ارتفاع نسبة تغطية االحتياطيات للواردات من السلع والخدمات لتلك المجموعة من                  

 جاء االرتفاع في نسبة تغطية االحتياطيات للواردات عامًا بالنسبة            وقد. 2004 في المائة في عام       65.2 إلى   2003عام  

وبالنسبة لدول الشرق    . لكافة المجموعات الفرعية للدول باستثناء دول وسط شرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي                     

، وللدول  2004 في المائة في عام         87.8 إلى    2003 في المائة في عام         80.2األوسط، فقد ارتفعت نسبة التغطية من           

آذلك ارتفعت نسبة التغطية لرابطة الدول        .  في المائة خالل الفترة ذاتها       80.5 في المائة إلى      74.9النامية اآلسيویة من     

أما .  في المائة    54.2 في المائة إلى         49.3 في المائة، والدول االفریقية من             67.4 في المائة إلى         52.9المستقلة من     

 في المائة   33.5 إلى   2004 في المائة في عام       40.1فقد انخفضت نسبة التغطية من       بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبا،       

 . في المائة51.4 في المائة إلى 55.5،  آما انخفضت أیضًا نسبة التغطية في دول نصف الكرة الغربي من 2003عام 

 

 أسعار الفائـدة
 

تعزیز البيئة المواتية للنمو االقتصادي في ظل         ، وذلك من أجل      2004رفعت الوالیات المتحدة أسعار الفائدة خالل عام           

وقد عزز هذه الخطوة المناخ االستثماري للوالیات المتحدة الذي شهد عودة قویة لالستثمارات الدولية،              . استقرار األسعار 

سة في الوقت الذي استمرت فيه اليابان في انتهاج سياسة سعر فائدة صفري تعكس محدودیة القدرة على استخدام السيا                        

، 2004 في المائة خالل عام        2.5هذا، وقد خفضت آندا سعر الفائدة الرسمي إلى            . النقدیة في محاولة لتنشيط االقتصاد     

 2004، آما حافظت أیضا منطقة اليورو في عام          2003 و 2002 في المائة للعامين     2.8بعد أن حافظت عليه عند نسبة        

أما بالنسبة ألسعار الفائدة قصيرة وطویلة األجل في           . 2003ام  على مستوى سعر الفائدة الرسمي عند مستواه خالل ع            

 ).1/8(السوق، فقد ارتفع متوسطها السنوي بصورة طفيفة بالنسبة للدول المتقدمة، الملحق 

 

 أسعار الصرف
 

ام      ام العمالت الرئيسية األخرى، وهو ما یعتبر                2004شهد الع دوالر األمریكي أم ًا في سعر صرف ال راجعًا ملحوظ  ت

اه الذي ساد خالل عام           مقابل اليورو بنسبة    2004فقد انخفض سعر الدوالر األمریكي خالل عام        . 2003استمرارًا لالتج

ام                        9.0بلغت    ة مع نسبة االنخفاض في ع ل بالمقارن ة، وهي نسبة أق آما .  في المائة  16.5 والتي بلغت    2003 في المائ

يه اال    ابل الجن ي مق دوالر األمریك عر صرف ال راجع س بة  ت ام بنس الل الع ترليني خ بة  10.8س ة بنس ة، مقارن ي المائ  ف

 في 6.6، في حين انخفض سعر صرف الدوالر أمام الين بنسبة بلغت        2003 في المائة في عام      8.1انخفاض بلغت نحو      



 12 االقتصادي العربي الموحد التقرير                         

ة من القلق   وقد جاء التراجع في قيمة الدوالر في ظل استمرار حال         .  في المائة في العام السابق     7.6المائة مقارنة مع نسبة     

يزان المدفوعات األمریكي، وقابلية وضع هذا العجز لالستمرار مستقبال، وتأثيره               بشأن حجم عجز الحساب الجاري لم

ى االقتصاد األمریكي واالقتصادات الرئيسية األخرى          إال أنه من جانب آخر، من المتوقع أن یؤدي التراجع في قيمة      . عل

تعلق بال    ز الم يض العج ى تخف دوالر إل لع       ال ى الس ب عل يط الطل ي، وتنش ات األمریك يزان المدفوع اري لم اب الج حس

 ).1/9(األمریكية، بما یؤدي إلعادة التوازن لالقتصاد العالمي، الملحق 

 

 )9(انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية
 

ية من خالل اآلثار المترتبة عن النمو االقتصادي               تنعكس التطورات االقتصادیة الدولية على اقتصادات الدول العرب              

فقد آان للتطورات في السوق النفطية      . العالمي والتغيرات في أسعار النفط ونمو التجارة إضافة إلى سعر صرف الدوالر           

 النفط الدولية أثر إیجابي على اقتصادات الدول العربية المنتجة للنفط، حيث حققت معدالت نمو جيدة جراء ارتفاع أسعار               

وإنتاجه من جهة، وإلى السياسات المالية السليمة والتقدم الحاصل في برامج اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي                                    

آما استفادت الدول   . وقد صاحب ذلك ارتفـاع الفوائض المالية في الحساب الجاري        . انتهجتها تلك الدول، من جهة أخرى     

 االقتصادي في الدول المنتجة للنفط ومن األثر اإلیجابي لإلصالحات                      العربية غير المنتجة للنفط من زیادة النشاط              

غير أن ارتفاع أسعار النفط العالمية آان له تأثيراته السلبية على الدول العربية                                . االقتصادیة المحلية التي نفذتها       

ة إلى تأثيراتها على    المستوردة للنفط وما صاحب ذلك من اتساع في عجز الحساب الجاري لموازین مدفوعاتها باإلضاف                

 .جوانب المالية العامة

 

وفيما یخص تطورات التجارة الدولية وانعكاساتها على التجارة العربية، فقد تتأثر صادرات الدول العربية للمنسوجات                     

والمالبس بالمنافسة المتزایدة من الدول اآلسيویة في األسواق األوروبية وأمریكا الشمالية، وذلك في ضوء التحریر                             

التدریجي لتجارة المنسوجات والمالبس من نظام الحصص المفروض على صادرات الدول النامية، الذي ینتهي العمل                     

 .، بمقتضى اتفاقية منظمة التجارة العالمية2005به في بدایة عام 

 

ربية المنتجة وفي جانب تطورات أسعار صرف العمالت الرئيسية، فإن الزیادات الحاصلة في العائدات النفطية للدول الع        

صاحبها تراجع سعر صرف الدوالر مقابل العمالت الرئيسية األخرى، األمر الذي أدى أیضًا إلى ارتفاع أسعار                                     

الواردات العربية من األسواق األوروبية واآلسيویة، غير أن تأثيرات تراجع سعر صرف الدوالر تجاه العمالت                                    

 . ستوى االرتباط بتلك األسواقالرئيسية األخرى تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب م

 

 

 

                                                           
 .ستتناول فصول هذا التقریر انعكاسات التطورات االقتصادیة الدولية على االقتصادات العربية بشكل تفصيلي  (9)



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

(نسب مئویة)

199920002001200220032004

            5.1            4.0            3.0            2.5            4.6            3.7 العـــــــــــــــــــــــالم

            3.4            2.0            1.6            1.2            3.8            3.5الدول المتقـدمـــــــــة
            4.4            3.0            1.9            0.8            3.7            4.4الواليــــــات المتحــــــدة
            2.0            0.5            0.9            1.6            3.6            2.8منطقــــــــة اليـــــورو

            3.1            2.2            1.8            2.3            3.9            2.9المملكة المتحدة
            2.6            1.4-0.3            0.2            2.4            0.2اليابـــــــــــــــــــــــــان

            2.8            2.0            3.4            1.8            5.2            5.5آندا
            3.2            3.4            4.0            2.5            3.2            4.3استراليا

            5.5            3.1            5.3            1.3            7.9            7.3الدول اآلسيوية حديثة التصنيع
            3.8            2.3            3.2            1.8            5.2            4.7دول متقـدمــــــة أخــرى

 

            7.2            6.4            4.7            4.2            5.8            4.0الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى
 

            5.1            4.6            3.6            4.0            3.2            2.8أفريقيــــــــــــــــــــا
            6.1            4.6            4.4            0.2            4.9            0.4وسط وشرق أوروبا
            8.2            7.9            5.4            6.4            9.1            5.1رابطة الدول المستقلة
            8.2            8.1            6.5            5.8            6.5            6.2الدول النامية اآلسيوية
            5.5            5.8            4.1            3.3            5.4            2.1الشـــــرق األوســــط 
            5.7            2.2-0.1            0.5            3.9            0.4نصف الكرة الغربي

المصدر:  صندوق النقد الدولي، آفـاق االقتصاد العالمي، أبريل 2005 .

(2004 - 1999)



ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم

(نسب مئوية)

199920002001200220032004

         2.0         1.8         1.5         2.1         2.2         1.4الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة
         2.7         2.3         1.6         2.8         3.4         2.2الواليــــــات المتحــــــدة

         2.2         2.1         2.3         2.4         2.1         1.1منطقــــــــة اليـــــورو

         1.3         1.4         1.3         1.2         0.8         1.4المملكة المتحدة

-         -0.2        -1.0        -0.7-0.9        -0.3اليابـــــــــــــــــــــــــــان
1.8         2.7         2.3         2.5         2.7         1.0آندا

2.4         1.5         1.0         2.0         1.2الدول اآلسيوية حديثة التصنيع
         1.8         1.8         1.7         2.1         1.8         1.2دول متقـدمــــــة أخــرى

 

         5.7         6.0         6.0         6.7         7.1         10.2الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

         7.7         10.6         9.8         12.1         13.0         11.6أفريقيــــــــــــــــــا

         6.6         9.2         14.7         19.4         22.7         22.9وسط وشرق أوروبا

         10.3         12.0         13.8         20.3         24.6         69.6رابطة الدول المستقلة

         4.2         2.6         2.1         2.7         1.9         2.6الدول النامية اآلسيوية

         7.18.3         6.5         5.4         5.9         8.5الشـرق األوسـط 

         6.5         10.6         8.9         6.1         6.7         7.3نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

 ( 2004 - 1999 )



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

(نسب مئویة)

199920002001200220032004

معـــــــــــــدل البطـــــــــــــالة
         6.3         6.6         6.4         5.9         5.8         6.4الدول المتقـدمـــــــــــــــــــة
         6.3         6.7         6.6         5.9         5.7         6.1الدول الصناعيــة الرئيسيـة
         5.5         6.0         5.8         4.8         4.0         4.2الواليـــــات المتحــــــدة
         4.7         5.3         5.4         5.0         4.7         4.7اليابــــــــــــــــــــــــــان
         9.2         9.6         8.7         7.9         7.8         8.4ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         9.7         9.5         8.9         8.4         9.1         10.5فرنســــــــــــــــــــــــــا

         8.3         8.7         9.0         9.5         10.6         11.4ايطاليـــــــــــــــــــــــــا      
         4.8         5.0         5.2         5.1         5.5         6.0المملكــــــة المتحــــــدة

         7.2         7.6         7.7         7.2         6.9         7.6آنـــــــــــــــــــــــــــــدا      
         8.8         8.7         8.2         7.8         8.2         9.2منقطــــــــــة اليـــــورو

    
نمـــــــــــــو التوظيــــــــــف
         1.0         0.6         0.3         0.7         2.1         1.4الدول المتقـدمــــــــــــــــــة
         0.9         0.5        -0.1         0.4         1.8         1.0الدول الصناعيـة الرئيسيـة 
         1.1         0.9        -0.3         0.0         2.5         1.5الواليـــــات المتحــــــدة
         0.2        -0.2        -1.3        -0.5        -0.2        -0.8اليابــــــــــــــــــــــــــان
1.4        -1.0        -0.6         0.4         1.8         2.1ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
       -0.2-          0.7         1.7         2.7         2.0فرنســــــــــــــــــــــــــا

         0.8         1.0         1.5         2.1         1.9         1.3ايطاليـــــــــــــــــــــــــا      
         0.9         0.9         0.8         0.8         1.2         1.4المملكــــــة المتحــــــدة

         1.8         2.3         2.4         1.3         2.6         2.7آنـــــــــــــــــــــــــــــدا      
         1.6         0.6         1.6         1.1         2.9         1.6دول متقـدمــــــة أخـــــــرى
         0.9         0.9         0.2         0.5         1.3         2.2منقطــــــــــة اليـــــورو

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

(2004 - 1999)



ملحق (4/1) :  معدالت نمو حجم التجارة (السلع والخدمات) والتغير في شروط التبادل التجاري 

(نسب مئویة)

199920002001200220032004

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

         9.9         4.9         3.3         0.2         12.4         5.8إجمالــــي التجــــارة
     

الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــة

         8.1         2.8         2.2        -0.7         11.7         5.6الصـــــــــــــــادرات

         8.5         3.6         2.6        -0.8         11.7         8.1الـــــــــــــــــواردات
     

الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

         13.8         10.7         6.7         3.4         14.4         4.3الصـــــــــــــــادرات

         15.5         8.9         6.1         3.4         15.2         0.3الـــــــــــــــــواردات

التغير في شروط التبادل التجاري

       -0.4        0.8        1.0        0.2       -2.5       -0.3     الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

        3.3       -0.5        1.0       -2.9        6.6        3.7الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

المصدر : مصدر الملحق (1/1).

(2004 - 1999)



199920002001200220032004

-327.8-231.9-218.1-201.6-250.9-108.1الدول المتقـدمــــــــــــــــــة

-665.9-530.7-473.9-385.7-413.5-296.8الواليــــــات المتحــــــدة

13.153.525.835.6-30.528.5منطقــــــة اليـــــــــــورو

114.5119.687.8112.6136.2171.8اليابـــــــــــــــــــــــــــان

57.940.150.659.384.589.6الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

43.771.483.189.7136.7130.7دول متقـدمــــــة أخــرى

 

88.240.885.0149.1246.6-17.4الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى

 
1.1-1.7-8.0-6.51.3-15.3أفريقيــــــــــــــــا

-50.6-37.5-24.5-16.6-32.7-26.6وسط وشرق أوروبا

20.746.332.832.236.264.4رابطة الدول المستقلة

48.746.340.872.285.8103.3الدول النامية اآلسيوية

11.969.539.129.459.3112.5الشـرق األوسـط 

6.615.9-16.4-53.9-47.8-56.7نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

ملحق  (5/1)  : الحساب الجاري لميزان المدفوعات 
 ( 2004 - 1999 )

( مليار دوالر أمریكي )



199920002001200220032004

إجمالـــــــي الديـــــــون الخارجيــــــــــة
            (مليار دوالر أمريكي)

   
2,896.1   2,762.8   2,559.5   2,497.9   2,502.3   2,560.7   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       281.9          283.5          263.5          256.4          267.9          281.7   أفريقيــــــــــــــا
       499.8          459.9          372.0          315.1          309.8          286.6   وسط وشرق اوروبا
       241.5          222.2          196.9          193.3          198.9          218.9   رابطة الدول المستقلة
       771.8          696.9          665.1          668.4          663.8          693.0   الدول النامية اآلسيوية
       320.8          320.5          301.0          295.5          294.7          294.3   الشــــرق األوســــط
       780.3          780.5          761.0          769.2          767.2          786.1   نصـف الكـرة الغربي

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

14.0   17.9   20.0   23.1   22.4   26.4   الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

       11.7          14.3          15.3          18.7          17.2          21.0   أفريقيــــــــــــــــــــــا
       21.8          24.7          26.3          28.7          26.7          27.3   وسط وشرق اوروبا
       10.0          12.9          18.0          19.9          16.9          21.9   رابطة الدول المستقلة
       8.4          11.5          14.0          14.6          14.0          16.2   الدول النامية اآلسيوية

       6.4          7.7          7.0          10.0          8.5          11.8   الشرق األوسط
       31.1          41.0          42.1          49.3          51.7          59.2   نصـف الكـرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

ملحق (6/1)  :  حجم الديون الخارجية على الدول النامية ودول اقتصاديات السوق الناشئة األخرى 
  ( 2004-1999 )



ملحق  (7/1)   :   االحتياطيات الخارجية للدول النامية ودول اقتصادات السوق الناشئة األخرى

(مليار دوالر أمریكي)

199920002001200220032004

الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى
   728.2          818.9          915.7          1,095.5          1,419.8          1,856.0       

       124.4          91.3          73.0          64.7          54.5          42.4   أفريقيــــــــــــــــــــــا

       173.8          160.9          132.0          98.9          97.3          94.9   وسط وشرق أوروبا

       148.2          92.6          58.2          44.2          33.2          16.5   رابطة الدول المستقلة

       931.8          670.1          496.9          380.4          321.8          307.7   الدول النامية اآلسيوية

منها :

       615.8          409.2          292.0          216.3          168.9          158.3   الصين

       124.7          99.5          68.2          46.4          38.4          33.2   اليابان

       259.8          208.6          174.2          168.2          155.9          123.0   الشـــرق األوســـط 

       218.0          196.2          161.3          159.2          156.1          143.4   نصف الكرة الغربي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2004 - 1999)



ملحق (8/1) : أسعار الفائدة

(نسب مئوية)

199920002001200220032004

   سعر الفائدة الرسمي (1) 

        2.2        1.0        1.2        1.8        6.4        5.3الواليـــــات المتحــــدة

        0.0        0.0        0.0        0.0        0.2        0.0اليابـــــــــــــــــــــــــان

        2.0        2.0        2.8        3.3        4.8        3.0منطقـــــــــة اليـــــورو      

        4.8        3.8        4.0        4.0        6.0        5.5المملكـــــة المتحـــــدة       

        2.5        2.8        2.8        2.3        5.8        4.8آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

 سعر الفائدة في السوق للدول المتقدمة (2)

        1.8        1.6        2.0        3.2        4.4        3.4قصيرة األجل

        3.9        3.7        4.2        4.4        5.0        4.7طويلة األجل

 (1)  السعر في نهاية العام .

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

 المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2004 - 1999)



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

(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

199920002001200220032004

     0,61200.5459     0.6662     0.6944     0.6596     0.6180   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

125.2115.8108.1     121.5     107.7     113.5   اليــــــــــــن اليابانــــــــــــي

     0.8045     1.059320.8841     1.1160     1.0823     0.9372   اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو 

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(2004 - 1999)
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