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 التطورات االقتصادية الدولية

 

 
 
 

 في المائة خالل عام      2.3 تحسنًا نسبيًا في أداء االقتصاد العالمي، حيث ارتفع معدل نموه الحقيقي من                    2002شهد عام    

والجدير بالذآر أن هذا التحسن في األداء لم يكن عامًا، وإنما اختلف                      . 2002 في المائة خالل عام           3.0 إلى     2001

ففي الوقت الذي شهدت فيه الواليات المتحدة وآندا والدول اآلسيوية حديثة               .  ملحوظة عبر الدول والمجموعات     بصورة

التصنيع وأستراليا ونيوزيلندا تحسنًا في معدالت النمو، شهدت الدول الرئيسية في االتحاد األوروبي واليابان تراجعًا في                   

 بالنسبة لكل مجموعات الدول،          2002صورة عامة خالل عام          آما تراجعت معدالت التضخم ب         . األداء االقتصادي  

باستثناء الدول النامية في نصف الكرة الغربي، األمر الذي عكس آثار األزمة االقتصادية باألرجنتين وتأثيرها على                             

بدوره آما تجدر اإلشارة إلى أن التحسن النسبي في أداء االقتصاد العالمي قد أثر                     . أسعار الصرف في تلك المجموعة      

، مقارنة مع معدل    2002 في المائة خالل عام      2.9على أداء التجارة العالمية في السلع والخدمات، فارتفع حجمها بمعدل           

 .2001 في المائة خالل عام 0.1ارتفاع بلغ 

 

بة طفيفة،  وفيما يتعلق بالمديونية الخارجية، ارتفعت أرصدة الديون القائمة في ذمة الدول النامية والدول المتحولة بنس                       

آما انعكس ارتفاع حجم     . بينما انخفضت مدفوعات خدمة الدين بالنسبة للدول النامية وارتفعت بالنسبة للدول المتحولة                  

التجارة العالمية في انخفاض نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات بالنسبة لكل من الدول                              

ى، أدى نمو االحتياطيات الدولية للدول النامية، والذي جاء آمحصلة للتحسن                 ومن جهة أخر   . النامية والدول المتحولة   

الذي شهدته تلك الدول في ميزاني الحساب الجاري والحساب الرأسمالي، إلى ارتفاع نسبة تغطية االحتياطيات للواردات                 

 . خالل العام

 

هود الدول الصناعية الرامية للخروج من حالة            أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد استمرت تطوراتها في االرتباط بج                   

التباطؤ االقتصادي، حيث خفضت آل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو من أسعار الفائدة الرسمية وتبعها تراجع                            

أما بالنسبة ألسعار صرف العمالت الرئيسية أمام الدوالر، فقد ارتفع                   . أسعار الفائدة السوقية قصيرة وطويلة األجل          

بينما تراجع الين الياباني في     .  أمام الدوالر، وآذلك الجنيه اإلسترليني     2002و الذي تم طرحه للتداول في بداية عام         اليور

 . ظل توقعات استمرار األزمة االقتصادية المتفاقمة في اليابان

 

الفصل
األول
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א  א

 

 في المائة    2.3 في المائة مقابل       3.0ه  ، حيث بلغ معدل نمو      2002حقق أداء االقتصاد العالمي تحسنًا نسبيًا خالل عام              

 إال أنه لم يصل إلى المستوى المتحقق عام             2002وعلى الرغم من األداء األفضل نسبيًا خالل عام             . 2001خالل عام    

هذا، وقد جاء    .  في المائة، وهو أعلى مستوى للنمو الحقيقي يسجله االقتصاد العالمي خالل عقدين                      4.7 البالغ    2000

عالمي آمحصلة الرتفاع النمو في مجموعتي الدول المتقدمة والدول النامية، إذ تراجع النمو للعام الثالث                      تحسن النمو ال   

 1.8فبالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل نموها الحقيقي إلى             . على التوالي بالنسبة لمجموعة الدول المتحولة       

، بينما بلغ معدل النمو الحقيقي في الدول النامية         2001خالل عام    في المائة    0.9 وذلك مقابل    2002في المائة خالل عام     

 في  4.1 في المائة للعامين على التوالي، وانخفض معدل النمو الحقيقي في الدول المتحولة إلى                3.9 في المائة مقابل     4.6

والمجموعات الفرعية داخل   والجدير بالذآر أن أداء الدول       .  في المائة في العام السابق      5.1 مقابل   2002المائة في عام     

 ).1(والشكل ) 1/1(المجموعات الرئيسية الثالث آان متباينًا بدرجة ملحوظة، الملحق 

 

 

 

ففيما يتعلق بالدول المتقدمة، تحسن األداء االقتصادي في الواليات المتحدة، بينما تراجع بصورة ملحوظة في االتحاد                          
، وذلك  2002 في المائة خالل عام      2.4قت الواليات المتحدة معدل نمو بلغ       فقد حق . األوروبي، وبدرجة طفيفة في اليابان    

 آان قويًا   2002ويالحظ أن نمو االقتصاد األمريكي خالل عام           . 2001 في المائة خالل عام        0.3مقابل معدل نمو بلغ      
ارات الذي صاحب    خالل النصف األول من العام نتيجة ازدهار أنشطة إعادة تمويل الرهونات العقارية وشراء السي                         

وقد عكس هذا األمر قيام الواليات المتحدة باستخدام السياستين    . تراجع أسعار الفائدة، وذلك إضافة للتخفيضات الضريبية      
أما بالنسبة للنصف الثاني من العام وخاصة الربع           . النقدية والمالية بصورة فعالة للخروج من حالة التباطؤ االقتصادي            

لنمو بصورة ملحوظة وذلك نتيجة لعودة عدم استقرار أسعار األسهم، والتراجع الحاد في ثقة                       األخير، فتراجع معدل ا     
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المستهلكين، وارتفاع الطاقات العاطلة، واستمرار ارتفاع فروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بما أدى إلى ضعف                                  
يكي، وضعف األوضاع االقتصادية في الدول         آما ساهم في ذلك أيضًا استمرار القوة النسبية للدوالر األمر              . االستثمار

 .الرئيسية األخرى
 

 في المائة خالل    1.6، مقابل   2002 في المائة خالل عام       1.0أما بالنسبة لالتحاد األوروبي فقد تراجع النمو الحقيقي إلى           
ن االقتصاد اإليطالي   فقد تباطأ بدرجة آبيرة آل م       . ولكن آان األداء االقتصادي داخل دول االتحاد متفاوتاً          . 2001عام  

واالقتصاد األلماني واالقتصادات المرتبطة به مثل االقتصاد الهولندي والبلجيكي، وتباطأ بدرجة أقل آل من االقتصاد                      
الفرنسي والبريطاني، في الوقت الذي آان فيه األداء االقتصادي في أيرلندا واليونان وأسبانيا أفضل بكثير من باقي دول                    

 .االتحاد
 

 في المائة خالل عام        0.3تعلق باليابان، استمر األداء االقتصادي في الضعف، حيث اقتصر معدل النمو على                      وفيما ي 
وقد جاء األداء الضعيف لالقتصاد الياباني انعكاسًا لحالة        . 2001 في المائة خالل عام      0.4 وذلك مقابل معدل بلغ      2002

لرابع على التوالي، األمر الذي لم تشهده أي دولة صناعية                  التراجع في أسعار السلع والخدمات التي استمرت للعام ا               
وقد أدى تراجع األسعار المستمر إلى حالة من الجمود في السياسة النقدية وعدم                   . أخرى خالل فترة نصف قرن تقريباً       

ع األسعار  آما أدى تراج  . إمكانية استخدامها في محاولة تنشيط االقتصاد بعد أن وصلت أسعار الفائدة للمستوى الصفري              
المستمر أيضًا إلى زيادة التوقعات بالمزيد من انخفاض األسعار بما يؤجل من قرارات اإلنفاق ويؤخر بالتالي من معاودة             

 .االنتعاش االقتصادي
 

آوريا (وبالنسبة للدول المتقدمة األخرى، تحسن األداء االقتصادي في آل من آندا والدول اآلسيوية حديثة التصنيع                              
 3.4فقد ارتفع النمو االقتصادي في آندا ليصل إلى             . وآذلك في استراليا ونيوزيلندا    ) ونج آونج وسنغافورة   وتايوان وه 

، وارتفع معدل النمو للدول اآلسيوية حديثة التصنيع          2001 في المائة خالل عام       1.5 مقابل   2002في المائة خالل عام      
ى التوالي، بينما ارتفع النمو في آل من أستراليا ونيوزيلندا                في المائة للعامين عل      0.8 في المائة مقابل       4.6ليصل إلى    
 في المائة خالل العام      2.4 في المائة و    2.7 في المائة للدولتين على التوالي وذلك مقابل           4.2 في المائة و    3.8ليصل إلى   

 .السابق
 

لة في الدول الصناعية، حيث      وتجدر اإلشارة إلى أن التطورات االقتصادية سابقة الذآر قد انعكست على معدالت البطا                 
ارتفعت في آل من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة وآندا، بينما تراجعت في اليونان وآوريا                   

 .وأستراليا
 

ل  في المائة خال   4.6وفيما يتعلق بالدول النامية، فقد تحسن أداؤها االقتصادي آمجموعة حيث بلغ معدل نموها الحقيقي                  
إال أنه من المالحظ أن األداء قد تباين وفقًا لمجموعات الدول، ففي               . 2001 في المائة خالل عام       3.9 مقابل   2002عام  

الوقت الذي حققت فيه دول الشرق األوسط وترآيا، والدول النامية اآلسيوية تحسنًا في معدالت النمو، تراجع األداء في                       
هذا، وقد تحقق األداء األفضل في الدول النامية اآلسيوية على               . الكرة الغربي آل من أفريقيا والدول النامية في نصف           



 4 التقرير االقتصادي العربي الموحد                         

أما بالنسبة لمجموعة دول الشرق األوسط وترآيا،          . الرغم من استمرار التباطؤ االقتصادي في غالبية الدول الصناعية            
، فيعكس  2001لمائة خالل عام     في ا  1.4 مقابل معدل نمو بلغ       2002 في المائة خالل العام       4.5والتي بلغ معدل نموها      

 في المائة في عام     7.3– مقابل   2002 في المائة خالل عام      6.7ذلك في جزء منه ارتفاع معدل النمو في ترآيا حيث بلغ             
وفيما يتعلق بالدول النامية في نصف الكرة الغربي، فقد تأثر أداؤها االقتصادي بدرجة آبيرة باألزمة االقتصادية           . 2001

وأخيرًا بالنسبة ألفريقيا، آان التراجع الطفيف في النمو االقتصادي بها                 .  واألزمة السياسية في فنزويال       في األرجنتين 
 انعكاسًا لتراجع إنتاج النفط في نيجيريا ولسوء األحوال المناخية التي أدت إلى تراجع حاد في إنتاج                         2002خالل عام    

 .بعض المحاصيل الزراعية خاصة في شرق وجنوب القارة
 
 وذلك مقابل    2002 في المائة خالل عام         4.1ما بالنسبة للدول المتحولة، فقد تراجع النمو االقتصادي فيها ليصل إلى                  أ

وبالتالي لم تعد صاحبة أفضل أداء بين المجموعات آما آان الحال خالل . 2001 في المائة خالل عام     5.1معدل نمو بلغ    
وقد جاء التراجع في معدل النمو          . صالحات الهيكلية التي قامت بها       العامين الماضين، والذي آان قد تحقق نتيجة لإل             

 نتيجة لتباطؤ نمو اإلنفاق االستثماري خاصة في روسيا، وإن آان قد حد من آثاره السلبية ارتفاع                              2002خالل عام    
 .أسعار النفط وزيادة نصيب تلك الدول في سوق النفط العالمي

 
 المحلية تراجع معدالت التضخم على مستوى المجموعات الرئيسية الثالث            ومن جانب آخر، أظهرت تطورات األسعار      

 2.2 وذلك مقابل   2002 في المائة خالل عام      1.5فقد تراجع معدل التضخم في الدول المتقدمة ليصل إلى          . على حد سواء  
 في المائة    5.8ابل   في المائة مق    5.4، وتراجع معدل التضخم في الدول النامية ليصل إلى               2001في المائة خالل عام       

  في المائة، الملحق    16.3 في المائة مقابل       11.1للعامين على التوالي، آما تراجع أيضًا في الدول المتحولة ليصل إلى                 
 ).2(والشكل ) 1/2(
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ومن المالحظ أنه على عكس العام الماضي، آان تراجع معدالت التضخم عامًا في آافة المجموعات الرئيسية                                           

جموعات الفرعية، وآان االستثناء في هذا الشأن هو ارتفاع معدل التضخم في الدول النامية في نصف الكرة الغربي                   والم

وقد آان لألزمة االقتصادية     . 2001 في المائة خالل عام        6.4 وذلك مقابل     2002 في المائة خالل عام        8.7ليصل إلى   

عض أسعار الصرف أثرًا هامًا على ارتفاع معدل التضخم لتلك             األرجنتينية وانتشارها، وما أدت إليه من انخفاض في ب           

 .المجموعة

 

א  א

 

ويأتي هذا بعد   .  في المائة  2.9 ليصل إلى     2002ارتفع معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات خالل عام                

 بعد أن آان قد بلغ         2001لمائة خالل عام       في ا   0.1تراجع ملحوظ في معدل نمو التجارة العالمية الذي انخفض إلى                   

ويرجع التحسن في معدل نمو      . ، وهو أعلى معدل مسجل خالل فترة تزيد عن عقدين           2000 في المائة خالل عام       12.6

 إلى عدد من العوامل أهمها التحسن النسبي في أداء االقتصاد العالمي، وتنامي                  2002حجم التجارة العالمية خالل عام        

 في الواليات المتحدة ال سيما خالل النصف األول من العام، باإلضافة إلى النمو الملحوظ في حجم التجارة             الطلب المحلي 

 .في آل من دول آسيا والدول المتحولة

 

 

 

 

وقد عكس ارتفاع معدل نمو حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات ارتفاع هذه المعدالت بالنسبة لكل من الدول                                 

 2.0 إلى   2001 في المائة عام      1.0–فبالنسبة للدول المتقدمة، ارتفع معدل نمو الصادرات من            . ول النامية المتقدمة والد 
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 في المائة خالل العامين       2.1 في المائة إلى       1.1–، وارتفع آذلك معدل نمو الواردات من            2002في المائة خالل عام       

 2001 في المائة خالل عام       3.3تفع معدل نمو الصادرات من       أما بالنسبة للدول النامية، فقد ار      . المذآورين على التوالي  

 . في المائة5.4 في المائة إلى 2.2، وآذلك ارتفع معدل نمو الواردات من 2002 في المائة خالل عام 5.1إلى 

 

 

 

 

 

لدول اآلسيوية  وبالنسبة للدول المتقدمة، فقد بلغ النمو في حجم التجارة في السلع والخدمات أقصاه في آل من اليابان وا                       

 في حين سجلت      2002 في المائة خالل عام         8.1فبالنسبة لليابان، سجل حجم الصادرات ارتفاعًا بلغ            . حديثة التصنيع 

 في  9وقد حققت الدول اآلسيوية حديثة التصنيع نموًا في الصادرات والواردات بلغ                .  في المائة  2الواردات ارتفاعًا بلغ     

 في المائة في     1.5–أما بالنسبة للواليات المتحدة، فقد تراجع حجم صادراتها بمعدل              . لي في المائة على التوا      8المائة و 

 2002وفي آندا، نمت آل من الصادرات والواردات خالل عام              .  في المائة  3.7الوقت الذي نمت فيه وارداتها بمعدل          

 5.7- في المائة و   3.8– بمعدل   2001 في المائة، مقارنة بتراجع نمو حجم الصادرات والواردات خالل عام              0.8بمعدل  

وفيما يتعلق بمجموعة دول اليورو فقد آان أداؤها أضعف، إذ تراجع معدل نمو صادراتها من                     . في المائة على التوالي    

 في المائة إلى    1.6، آما تراجع معدل نمو وارداتها من         2002 في المائة في عام       1.3 إلى   2001 في المائة في عام       2.9

 وقد تأثر أداء مجموعة دول اليورو بتراجع حجم التجارة في ألمانيا التي انخفض معدل نمو صادراتها                     . في المائة  0.2–

 في المائة  1، آما انخفض معدل نمو وارداتها من        2002 في المائة خالل عام      2.6 إلى   2001 في المائة خالل عام      5من  

 ).3(ل  في المائة خالل العامين المذآورين على التوالي، الشك2.1–إلى 
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 وفقًا للمجموعات، فيالحظ تراجع حجم صادرات الدول               2002أما بالنسبة للتجارة السلعية للدول النامية خالل عام                  

أما الدول النامية غير      .  في المائة   4.5 في المائة، بينما ارتفع حجم وارداتها بمعدل              2.0–المصدرة للنفط بنسبة بلغت       

 في  5.9 في المائة آما سجلت وارداتها ارتفاعًا بلغ               7.7حجم صادراتها بلغ      المصدرة للنفط، فقد سجلت ارتفاعًا في            

 .المائة

 

آما يالحظ من التوزيع الجغرافي للدول النامية أنه بالنسبة لحجم التجارة السلعية، فقد سجلت الدول النامية اآلسيوية أعلى        

أما دول نصف   .  في المائة  11.4دل نمو وارداتها     في المائة في حين بلغ مع      11.6معدل نمو، إذ بلغ معدل نمو صادراتها        

الكرة الغربي، فقد سجلت أدنى معدل نمو في حجم التجارة السلعية نظرًا لتأثرها بدرجة ملحوظة باألزمة االقتصادية                            

 في المائة في الوقت       0.6–التي مرت بها األرجنتين واألزمة السياسية في فنزويال، فتراجع معدل نمو صادراتها إلى                      

 . في المائة6.5–لذي تراجع فيه معدل نمو وارداتها إلى ا

 

 0.4 والبالغ   2001وفيما يتعلق بشروط التبادل التجاري، فقد حافظت الدول المتقدمة على معدل ارتفاعها المسجل عام                    

 في المائة    1.2 إلى    2001 في المائة خالل عام         3.1–أما بالنسبة للدول النامية، فقد ارتفع هذا المعدل من                . في المائة 

وبالنسبة للدول والمجموعات الفرعية داخل مجموعة الدول المتقدمة، فقد حققت آل من ألمانيا وفرنسا   . 2002خالل عام   

والمملكة المتحدة واليابان والدول اآلسيوية حديثة التصنيع تحسنًا طفيفًا في شروط التبادل التجاري، في حين ُسجل                                

أما بالنسبة للدول النامية، فيالحظ ارتفاع شروط التبادل التجاري في           . ة وإيطاليا وآندا  تراجع في آل من الواليات المتحد     

وتجدر .  في المائة    0.3–جميع مجموعات الدول، باستثناء أفريقيا التي تراجعت فيها شروط التبادل التجاري بنسبة                         

ل الدول المصدرة للسلع األولية، حيث          اإلشارة إلى أن التحسن النسبي لشروط التبادل التجاري في الدول النامية شم                     

 في المائة خالل عام        10.5–سجلت الدول المصدرة للنفط تحسنًا نسبيًا في شروط التبادل التجاري التي ارتفعت من                         

، بينما سجلت    2002، األمر الذي يعكس ارتفاع أسعار النفط خالل عام                2002 في المائة خالل عام         0.2 إلى    2001

 بعد أن آانت قد سجلت          2002 في المائة عام        2.4رة للسلع األولية بصفة عامة، ارتفاعًا بمعدل             الدول النامية المصد   

 ).1/5(، الملحق 2001 في المائة عام 7.9–انخفاضًا بمعدل 

 

 مليار  187.3وبالنسبة للمدفوعات، فقد تراجع وضع الحساب الجاري في الدول المتقدمة حيث ارتفع العجز فيه من                            

أما بالنسبة للدول النامية، فقد ارتفع فائض ميزان          . 2002 مليار دوالر خالل عام        217.2 إلى   2001 دوالر خالل عام  

وأما بالنسبة للدول   . 2002 مليار دوالر في عام       54.9 إلى   2001 مليار دوالر في عام       31.3الحساب الجاري فيها من      

 مليار دوالر عام      21.1 إلى    2001ر في عام       مليار دوال   20.0المتحولة، فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري من                

ويالحظ بالنسبة للدول المتقدمة أن ارتفاع العجز قد نتج أساسًا عن ارتفاع عجز الحساب الجاري األمريكي من                     . 2002

، في حين أن آل من مجموعة دول اليورو          2002 مليار دوالر في عام       503.4 إلى   2001 مليار دوالر في عام       393.4

أما بالنسبة للدول النامية، فقد       . دول اآلسيوية حديثة التصنيع قد سجلت ارتفاعًا في فائض حساباتها الجارية               واليابان وال 

أما بالنسبة لباقي   . عكس التحسن في الحساب الجاري بالدرجة األولى ارتفاع فائض الحساب الجاري في الدول اآلسيوية               
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 نصف الكرة الغربي، في حين ارتفع العجز في أفريقيا                مجموعات الدول، فقد انحسر عجز الحساب الجاري في دول             

 ).1/6(وانخفض الفائض في دول الشرق األوسط وترآيا، الملحق 

 

א א א א א מ א  א

 

 في المائة   0.6لي   بنسبة طفيفة بلغت حوا     2002ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية في عام                

آما ارتفع أيضًا إجمالي الدين الخارجي القائم في ذمة الدول  .  مليار دوالر  2,189عن مستواه في العام السابق ليصل إلى        

أما بالنسبة   . 2001 في المائة عن عام             1.8 مليار دوالر أمريكي أي بارتفاع نسبته                  399.3المتحولة ليصل إلى        

، 2002 مليار دوالر عام       309.2 في المائة وبلغت       9.9ضت في الدول النامية بنسبة         لمدفوعات خدمة الدين، فقد انخف      

 . مليار دوالر خالل العام67.0 في المائة لتصل إلى 7.5بينما ارتفعت في الدول المتحولة بنسبة 

 

الحظ أن إجمالي الدين قد  وبالنسبة لتوزيع الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية وفقًا للمجموعات الجغرافية، ي             

تراجع بصورة شبه متوازنة في آل من الدول النامية اآلسيوية ودول نصف الكرة الغربي في الوقت الذي ارتفع فيه في                        

وفي الوقت نفسه، تراجعت مدفوعات خدمة         . دول الشرق األوسط وترآيا بنسبة أآبر من ارتفاعه في الدول األفريقية                 

األوسط وترآيا وآذلك بالنسبة لدول نصف الكرة الغربي، في حين ارتفعت مدفوعات خدمة                 الدين بالنسبة لدول الشرق      

 . في المائة، آما ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا في دول آسيا النامية25.7الدين بالنسبة ألفريقيا بمعدل 

 

 المقاييس الهامة لعبء     وفيما يتعلق بنسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات، والتي تعتبر أحد                    

 في المائة، وبالتحديد بالنسبة     19.3 في المائة إلى     22.7المديونية، يالحظ انخفاضها بالنسبة للدول النامية بشكل عام من           

أما في  . لدول آسيا والشرق األوسط وترآيا ودول نصف الكرة الغربي في الوقت الذي ارتفعت فيه بالنسبة لدول أفريقيا                    

 في  17.3، فقد أظهرت هذه النسبة ميًال طفيفًا نحو االنخفاض عن مستواها في العام السابق لتستقر عند                      الدول المتحولة 

 .2002المائة خالل عام 

 

א  א

 

أدت محصلة تطورات التجارة والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية للدول النامية إلى استمرار نمو احتياطياتها الدولية                          

وقد بلغ معدل ارتفاعها خالل العام         . ، وبما يشكل استمرارًا للظاهرة التي بدأت منذ أوائل التسعينات               2002خالل عام    

ومن المالحظ أن ارتفاع االحتياطيات قد تحقق بالنسبة لكافة مجموعات          .  مليار دوالر  924.1 في المائة لتصل إلى      15.2

 في  3.7المائة، تلتها دول الشرق األوسط وترآيا بنسبة             في    28.4الدول، وسجلت دول آسيا أعلى نسبة ارتفاع بلغت              
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وقد ارتفعت معدالت   .  في المائة  0.8 في المائة وأخيرًا دول نصف الكرة الغربي بنسبة           2.3المائة، ثم دول أفريقيا بنسبة      

سبة التغطية  ويعود هذا بشكل أساسي إلى ارتفاع ن        . تغطية االحتياطيات للواردات على مستوى الدول النامية بشكل عام           

، وإلى ارتفاع هذه النسبة في دول نصف         2002 في المائة عام      70.0 إلى   2001 في المائة عام      60.8في دول آسيا من      

 في  45.6أما بالنسبة لدول أفريقيا، فقد انخفضت هذه النسبة من           .  في المائة  47.3 في المائة إلى     43.0الكرة الغربي من    

 . في المائة بالنسبة لدول الشرق األوسط وترآيا65.9 في المائة إلى 68.1خفضت من  في المائة آما ان43.7المائة إلى 

 

 א

 

خفضت آل من الواليات المتحدة ومنطقة اليورو من أسعار الفائدة الرسمية المرتبطة بوضع السياسات االقتصادية خالل                

وفي الوقت نفسه ظل سعر الفائدة       . باطؤ االقتصادي ، وذلك استمرارًا لجهودها من أجل الخروج من حالة الت           2002عام  

الرسمي في اليابان عند مستواه الصفري، والذي واآب حالة الرآود الشديدة التي يمر بها االقتصاد الياباني وعكس عدم                     

حافظت وفي الوقت نفسه     . إمكانية قيام السلطات باستخدام السياسة النقدية بفعالية في محاولة الخروج من حالة الرآود                  

المملكة المتحدة على سعر الفائدة الرسمي عند مستواه في العام السابق، بينما رفعت آندا من سعر الفائدة الرسمي وبما                         

يعكس الوضع األفضل نسبيًا القتصاد آل منهما، وذلك مقارنة بمنطقة اليورو بالنسبة للمملكة المتحدة وبالواليات المتحدة              

أسعار الفائدة في السوق، فقد تراجعت آل من أسعار الفائدة قصيرة وطويلة األجل في الدول                  وفيما يتعلق ب  . بالنسبة لكندا 

الصناعية الرئيسية، وإن آان تراجع أسعار الفائدة قصيرة األجل أآبر بدرجة ملحوظة من تراجع أسعار الفائدة طويلة                         

 .ودة أسعار الفائدة لالرتفاع مستقبًالاألجل بما يعكس جزئيًا التوقعات بعودة االنتعاش االقتصادي، وبالتالي ع

 

 א

 

 دولة أوروبية بتلك العملية وقامت باستبدال             12 طرح عملة اليورو للتداول، حيث شارآت               2002تم في بداية عام         

هذا، وقد انخفض سعر صرف الدوالر         . عمالتها المحلية باليورو، وقد تمت تلك العملية بسالسة رغم ضخامة حجمها                

، أي قبل الطرح الفعلي لتداول اليورو، وذلك بنسبة بلغت             2001 مقابل اليورو مقارنة بعام       2002يكي خالل عام     األمر

 في  4.1آما تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه اإلسترليني خالل العام بنسبة بلغت                        .  في المائة   5.2

والجدير .  في المائة خالل العام      3.2ن الياباني بنسبة بلغت       المائة، بينما ارتفع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام الي             

بالذآر أن تراجع سعر صرف الدوالر األمريكي أمام آل من اليورو والجنيه اإلسترليني قد جاء في سياق حالة عدم                                

ي االقتصاد اليقين حول توجهات السياسة األمريكية، وأن هذا التراجع اعتبر جيدًا في ظل استمرار حاالت عدم التوازن ف            

العالمي التي تمثلت في العجز الكبير في الحساب الجاري للواليات المتحدة، والذي قابله فوائض آبيرة في اليابان                                    

 .واألسواق الناشئة اآلسيوية، وفوائض أصغر حجمًا في منطقة اليورو
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מ  2003א

 

فمن . ات النمو وعودة االنتعاش لالقتصاد العالمي       حدثين رئيسيين مؤثرين على توقع      2003شهد النصف األول من عام       

جانب آان للحرب التي قادتها الواليات المتحدة وبريطانيا على العراق أثرًا قويًا على توقعات النمو االقتصادي العالمي                     

آما . اخالل الربع األول من العام، حيث تأثرت أسواق النفط والذهب واألوراق المالية باحتماالت الحرب قبل قيامه                            

سادت التوقعات بتأخر عودة االنتعاش االقتصادي إذا طال أمد الحرب، أو ترتب عنها أضرار شديدة على البنية                                       

إال أن قصر األمد الفعلي للحرب والدمار المحدود          . األساسية للعراق، أو إذا ما أمتد النزاع إلى مناطق أخرى من العالم              

اق، خاصة المرتبطة بإنتاج النفط، أدى إلى توقعات بمحدودية آثار الحرب على               نسبيًا الذي وقع للبنية األساسية في العر       

ويعزز من تلك التوقعات أن      . 2003االقتصاد العالمي، وبالتالي إلى توقع عودة االنتعاش خالل النصف الثاني من عام                 

رة من سنتين إلى ثالث سنوات        االتجاهات التاريخية تشير إلى أن النمو االقتصادي يعود إلى مستواه الطبيعي خالل فت                  

بعد الهبوط الكبير في أسعار األسهم، األمر الذي يتوقع حدوثه بعد التراجع الشديد في السنوات األخيرة ألسعار األسهم                        

 .خاصة المرتبطة باالقتصاد الجديد

 

 االلتهاب الرئوي الحاد    أما الحدث الثاني الذي قد يؤثر على توقعات النمو االقتصادي العالمي فهو ظهور وباء متالزمة                  

فمع ظهور هذا الوباء في جنوب شرق آسيا وانتقاله منها لدول خارج اإلقليم، من المتوقع أن يشكل خطورة                         ". سارس"

على األنشطة االقتصادية في عدد من الدول خاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، وأن يؤدي الرتفاع حالة عدم اليقين                             

 .تالي على توقعات النمولمستقبل المنطقة وبما يؤثر بال



ملحق (1/1)  :  معدالت النمو الحقيقي في العالم
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

3.0            2.3            4.7            3.6            2.8            4.3 العـــــــــــــــــــــــــــــــــالم

            1.8            0.9            3.8            3.4            2.7            3.4  الدول المتقـدمــــــــــــــــة
            2.4            0.3            3.8            4.1            4.3            4.4الواليــــــات المتحـــــدة

            1.0            1.6            3.5            2.8            3.0            2.6االتحـــــاد األوروبــــــي

            0.3            0.4            2.8            0.2           -1.1            1.9اليابـــــــــــــــــــــــــــان

            2.9            1.5            5.0            4.8            1.9            4.2دول متقـدمـــــة أخــرى
 

            4.6            3.9            5.7            3.9            3.5            5.9الدول الناميــــــــــــــــــة
            3.4            3.6            2.8            2.6            3.3            3.0أفريقيـــــــــــــــــــــــــــا

            6.5            5.7            6.8            6.1            4.0            6.6آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

            4.5            1.4            5.8            0.8            3.8            6.6الشـرق األوسـط وتـرآـيا

           -0.1            0.6            4.0            0.2            2.3            5.2نصـــف الكــرة الغربــي
 

            4.1            5.1            6.6            3.6           -0.8            2.0   الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

1)  دول أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقًا.
المصدر:  صندوق النقد الدولي، آفـاق االقتصاد العالمي، أبريل 2003 .
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ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

         1.5         2.2         2.3         1.4         1.5         2.1الدول المتقـدمــــــــــــــــة

         1.6         2.8         3.4         2.2         1.5         2.3الواليــــــات المتحــــــدة

         2.3         2.5         2.3         1.4         1.5         1.9االتحـــــاد األوروبــــــي

        -0.9        -0.7        -0.9        -0.3         0.6         1.7اليابـــــــــــــــــــــــــــان

         1.7         2.4         2.2         1.0         2.6         2.4دول متقـدمـــــة أخــرى

 

         5.4         5.8         5.8         6.6         10.2         9.8الدول الناميـــــــــــــــــــــة

         9.3         13.0         14.2         12.3         9.0         14.6أفريقيــــــــــــــــــــــــــا

         1.9         2.7         1.8         2.5         7.7         4.8آسيـــــــــــــــــــــــــــــا

         16.4         17.1         19.5         23.6         27.6         28.1الشـرق األوسـط وترآيا

         8.7         6.4         6.8         7.4         9.2         12.4نصـــف الكــرة الغربـي

 
(1          11.1         16.3         20.7         44.4         21.5         27.4  الدول المتحــــــــــــــــولة

1)  دول أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقًا.
المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق (3/1)  :  البطالة والتوظيـف في الدول المتقـدمـــة
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

معـــــــــــــــدل البطـــــــــــالة 
         6.4         5.9         5.9         6.4         6.8         6.9الدول المتقـدمـــــــــــــــة

         6.5         5.9         5.7         6.1         6.4         6.6الدول الصناعية الرئيسية 
         5.8         4.8         4.0         4.2         4.5         4.9الواليـــــات المتحـــدة
         5.4         5.0         4.7         4.7         4.1         3.4اليابــــــــــــــــــــــــان
         8.2         7.8         7.8         8.4         9.1         9.6ألمانيــــــــــــــــــــــــا
         8.8         8.6         9.6         11.2         11.8         12.3فرنســــــــــــــــــــــــا

         9.0         9.5         10.6         11.4         11.8         11.7ايطاليـــــــــــــــــــــــا      
         5.2         5.1         5.5         6.0         6.3         7.1المملكــــــة المتحــــدة

         7.6         7.2         6.8         7.6         8.3         9.1آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

         7.7         7.4         8.2         9.1         9.9         10.6اإلتحـــــــاد األوروبــــــي
    

نمـــــــــــــو التوظيـــــــــــــف
         0.2         0.7         2.0         1.4         1.0         1.5الدول المتقـدمـــــــــــــــة
        -0.1         0.4         1.7         1.1         1.0         1.4الدول الصناعيـة الرئيسية
        -0.3-          2.5         1.5         1.5         2.3الواليـــــات المتحـــدة
        -1.3        -0.5        -0.3        -0.8        -0.7         1.1اليابــــــــــــــــــــــــان
        -0.6         0.4         1.8         1.2         1.1        -0.2ألمانيــــــــــــــــــــــــا
         0.8         2.1         2.5         2.0         1.5         0.4فرنســــــــــــــــــــــــا

         1.5         2.1         1.9         1.3         1.1         0.4ايطاليـــــــــــــــــــــــا      
         0.7         0.7         1.1         1.3         1.0         1.7المملكــــــة المتحــــدة

         2.2         1.1         2.6         2.8         2.7         2.3آنـــــــــــــــــــــــــــدا       
         1.3         1.6         2.9         2.3         1.1         1.7دول متقـدمــــــة أخــــرى

         0.6         1.5         2.1         1.9         1.9         1.0اإلتحــــــــاد األوروبــــــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (4/1) :  معدالت نمو حجم التجارة في العالم
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

         2.9         0.1         12.6         5.6         4.4         10.6إجمالــــي التجــــارة
      

الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــة

         2.0        -1.0         12.0         5.5         4.1         10.6الصـــــــــــــــادرات

         2.1        -1.1         11.9         8.0         6.0         9.4الـــــــــــــــــواردات
      

الدول الناميــــــــــــــــــــــــة

         5.1         3.3         14.9         4.6         5.2         14.0الصـــــــــــــــادرات

         5.4         2.2         15.7         1.7        -0.5         11.8الـــــــــــــــــواردات

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (5/1) :  التغير في شروط التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول النامية
(السلع والخدمات)
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

        0.4        0.4        -2.5       -0.3        1.3       -0.5     الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

        1.2       -3.1        6.0        4.6       -6.6       -0.3     الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



199719981999200020012002

    إجمالـــــــي الديـــــون الخارجيـــــــة
            (مليار دوالر أمريكي)

   
       2,189.0          2,175.2          2,207.0          2,240.8          2,200.9          2,035.3   الدول الناميـــــــــــــــــــــــــــة
       265.5          263.6          272.3          286.6          288.5          288.8       أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا
       680.8          681.8          674.4          701.1          697.9          667.2       آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       504.5          488.1          496.2          473.8          456.9          406.3       الشـــرق األوســـط وتـرآـيا
       738.2          741.8          764.1          779.3          757.6          673.0       نصــــف الكـــــرة الغربـــي
       399.3          392.2          362.4          371.1          363.2          311.6   الدول المتحــــــــــــــــــــــــولة

مدفوعـات خدمة الديـن (آنسبة مئوية 
مـن الصـادرات مـن السـلع والخدمات)

    
       19.3          22.7          22.4          26.9          26.8          24.1   الدول الناميـــــــــــــــــــــــــــة
       22.3          18.1          17.0          20.5          22.9          20.2       أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا
       12.7          14.3          14.0          16.4          18.3          15.0       آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       11.5          14.9          12.2          15.3          16.8          14.7       الشـــرق األوســـط وتـرآـيا
       39.7          48.7          50.4          59.1          51.2          50.8       نصــــف الكـــــرة الغربـــي
       17.3          17.5          14.9          17.4          18.9          15.4   الدول المتحــــــــــــــــــــــــولة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

ملحق (6/1)  :  حجم الديون الخارجية على الدول النامية والمتحولة وخدمتها
(2002 - 1997)



ملحق  (7/1)   :   االحتياطيات الدولية للدول النامية باستثناء الذهب
(2002 - 1997)

(مليار دوالر أمريكي)

199719981999200020012002

       924.1          802.3          723.8          654.9          630.3          636.0      الـــــــــدول النــــــــــامـــيــــة 

       66.4          64.9          54.6          42.4          41.5          43.8   أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا

       507.3          395.2          336.5          322.2          289.5          264.7   آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       190.0          183.2          176.8          146.9          146.0          156.9   الشـــرق األوســـط وتـرآـيا

       160.3          159.0          155.9          143.3          153.3          170.6   نصــــف الكـــــرة الغربـــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق (8/1)  :  أسعـــار الفــــائدة 
(2002 - 1997)

(نسب مئوية)

199719981999200020012002

سعر الفائدة الرسمي

5.54.75.36.41.81.2الواليـــــات المتحــــدة

0.40.30.00.20.00.0اليابـــــــــــــــــــــــــان

3.04.83.32.8- - مجموعة دول اليـــورو      

7.36.35.56.04.04.0المملكـــــة المتحـــــدة       

4.35.04.85.82.32.8آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

سعر الفائدة في السوق للدول المتقدمة

4.14.03.44.43.22.1قصيرة األجل

5.34.44.65.04.44.2طويلة األجل

السعر في نهاية العام.
المتوسط السنوي لسعر الفائدة آما ورد في المصدر.

 المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

(1)

(2)

(2)

(1
)



ملحق  (9/1)  :  أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر  (متوسط الفترة)
(2002 - 1997)

(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

199719981999200020012002

- 1.73401.76001.83302.11702.1840   المــــــــــارك األلمانــــــــي

0.61050.60390.61800.65960.69440.6662   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

- 5.83705.90006.14907.10107.3240   الفرنـــــــــك الفرنســـــــــي

121.0000130.9000113.9000107.8000121.5000125.4000   اليــــــــــــن اليابانــــــــــــي

0.88170.89290.93721.08231.11731.0593   اليــــــــــــــــــــــــــــــورو *

* اإليـكو حتى عام 1998 .     
المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .


	المحتويات
	الفصل الأول-التطورات الاقتصادية الدولية
	مقدمة
	النمو الأسعار
	التجارة والمدفوعات
	الدين العام الخارجي والتدفقات المالية إلى الدول النامية
	الاحتياطيات الدولية
	أسعار الفائدة
	أسعار الصرف
	تطورات عام 2003
	ملحق (1/1) : معدلات النمو الحقيقي في العالم
	ملحق (2/1) : معدلات التضخم في العالم
	ملحق (3/1) : البطالة والتوظيف في الدول المتقدمة
	ملحق (4/1) : معدلات نمو حجم التجارة في العالم
	ملحق (5/1) : التغير في شروط التبادل التجاري في الدول المتقدمة
	ملحق (6/1) : حجم الديون الخارجية على الدول النامية
	ملحق (7/1) : الاحتياطيات الدولية للدول النامية باستثناء الذهب
	ملحق (8/1) : أسعار الفائدة
	ملحق (9/1) : أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار




