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 الفصل األول
  التطورات االقتصادية الدولية

 
 

 مقدمــة
 

ام      دأت في الظهور خالل النصف الثاني من العام                        2001شهد ع ي ب نمو االقتصادي العالمي الت باطؤ ال ة ت  استمرار حال

ابق، إ   و االقتصاد العالمي إلى             الس دل نم  في المائة 4.7 بعد أن آان قد بلغ 2001 في المائة خالل عام     2.5ذ انخفض مع

وقد أسهم في األداء االقتصادي الضعيف خالل هذا العام عدد من العوامل أهمها استمرار ضعف أداء         . 2000خالل عام   

يا الذي آان أحد األسباب الرئيسية للنمو خ           الل األعوام السابقة، وتفاقم حالة عدم التفاؤل بين المستهلكين         قطاع التكنولوج

دول الصناعية الرئيسية، وحدوث اختالالت هيكلية ومالية في بعض منها، وأخيرًا أحداث                   التي  2001 سبتمبر   11في ال

ام                     ربع األخير من الع ى أداء االقتصاد العالمي خالل ال ا عل لنمو قد صاحبه   ويالحظ أن األداء الضعيف ل      . ألقت بظالله

دول الصناعية، واستقرار عام في األسعار                 بطالة في عدد من ال اع في معدالت ال آما تجدر اإلشارة إلى أن تباطؤ . ارتف

ية في السلع والخدمات، فتراجع حجمها بمعدل              تجارة العالم ى أداء ال دوره عل ر ب د أث  في المائة 0.2-االقتصاد العالمي ق

 . في المائة12.4قد سجلت نموًا ملحوظًا خالل العام السابق بلغ معدله ، بعد أن آانت 2001خالل عام 

 

اد                  تها، فمن المالحظ عدم ازدي باء خدم تحولة وأع ية والم دول النام ة ال ة في ذم ية الخارجية القائم تعلق بالمديون يما ي وف

تها بصورة ملحوظة خالل عام                ات خدم ون وتدفق جارة خالل العام قد أدى ، إال أن األداء الضعيف للت   2001أرصدة الدي

إلى ارتفاع نسبة مدفوعات خدمة الدين للصادرات من السلع والخدمات بصورة عامة وهو ما يشير إلى ارتفاع في أعباء          

ية الخارجية    و االحتياطيات الدولية للدول النامية بصورة ملحوظة، والذي جاء                    . المديون ك، أدى نم ى العكس من ذل وعل

تطورات التجارة       والمدفوعات والتدفقات الرأسمالية لها وعدم نمو وارداتها بالمستوى نفسه، إلى ارتفاع نسبة            آمحصلة ل

 .تغطية االحتياطيات للواردات خالل العام

 

ناعية        دول الص اه ال د عكست اتج ائدة ق عار الف ورات أس ظ أن تط ن المالح إن م ائدة والصرف، ف عار الف بة ألس وبالنس

ددًا من أجل الخروج من حالة التباطؤ االقتصادي، حيث تراجعت أسعار                  الرئيسية نحو استخدام سياسات نقد         ل تش ة أق ي

ام            ة خالل ع ائدة بصورة عام ا بالنسبة ألسعار صرف العمالت الرئيسية أمام الدوالر فقد أظهر معظمها                . 2001الف أم

ام      راجعًا خالل الع ي ملحوظًا، األمر الذي عك                 . ت ن اليابان راجع الي ان ت ذا الشأن، آ س محاوالت الحكومة اليابانية    وفي ه

 .لتشجيع الصادرات
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 النمو واألسعار
 

ام                  نمو الحقيقي لالقتصاد العالمي خالل ع دل ال راجع مع  في  4.7 في المائة، بعد أن آان قد بلغ         2.5 ليصل إلى    2001ت

ام  ة خالل ع ن الماضيين 2000المائ جله خالل العقدي توى يس ى مس و أعل باطؤ االقتص. ، وه اء الت د ج ي وق ادي العالم

يها آمجموعة ليصل إلى                        نمو االقتصادي ف راجع ال ي ت ًا الت تقدمة أساس دول الم ًا ألداء ال  في المائة خالل عام     1.2انعكاس

ة مع      2001 ة خالل عام        3.9 مقارن أما مجموعتي الدول النامية والدول المتحولة، فلم تشهد اقتصاداتها        . 2000 في المائ

تراجع الملحوظ، حيث          ذا ال ثل ه نمو للمجموعة األولى          م  5.0 في المائة، وبلغت للمجموعة الثانية   4.0 بلغت معدالت ال

 . في المائة في العام السابق للمجموعتين على التوالي6.6 و5.7في المائة مقابل 

 

 

 

 

ان األداء االقتصادي ضعيفًا بصفة خاصة في آل من الواليات المتحدة واليا                        تقدمة، آ الدول الم تعلق ب يما ي بان، حيث  وف

نمو بالنسبة للواليات المتحدة من             دل ال راجع مع ، 2001 في المائة خالل عام      1.2 إلى   2000 في المائة خالل عام      4.1ت

له                    غ معد و موجب بل يابان من نم راجع بالنسبة لل نما ت و سالب بلغ معدله             2.2بي ى نم ة إل  في المائة خالل   0.4- في المائ

ى الترتيب       ن عل ن العامي  2000بالذآر أن تباطؤ االقتصاد األمريكي آان قد بدأ منذ النصف الثاني من عام       والجدير  . هذي

وذلك بعد انحسار موجة التفاؤل مع تدهور أداء قطاع التكنولوجيا وتراجع اإلنفاق بشقيه االستثماري واالستهالآي نتيجة    

ى                       ائدة الرسمي إل اع سعر الف ى ارتف ي أدت إل نقدية المتشددة الت ة بنهاية العام      6.4للسياسة ال وعلى الرغم من   . في المائ

ام                    ددًا خالل ع ل تش ة أق تحدة سياسة نقدي ات الم تهاج الوالي ائدة الرسمي إلى             2001ان راجع سعر الف ى ت  في 1.8 أدت إل

اد        اش االقتص ى إنع اعد عل م تس تهلكين ل تثمرين والمس ادت المس ي س تفاؤل الت دم ال ة ع ام، إال أن حال نهاية الع ة ب المائ

د إحداث                     األمريك  اقم الوضع بصفة خاصة بع ك أن تف بع ذل م ت بتمبر    11ي، ث د جاء األداء      . 2001 س يابان، فق ا في ال أم

معدالت النمو الحقيقي في الدول المتقدمة والدول النامية ): 1(الشكل 
 2001-1996والدول المتحولة 
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ام          ي شهدتها خالل األعوام الماضية والتي نتجت عن           2001االقتصادي الضعيف خالل ع رآود الت ة ال  استمرارًا لحال

ة الفقدا           ا في حال ثل أهمه ية والخارجية تم ن الشديد للثقة من جانب المستهلكين في أداء االقتصاد عدد من العوامل الداخل

ي المستمر في الجهاز المصرفي ومشكالت المديونيات المستحقة له على الشرآات اليابانية وتزايد حدة      والضعف الهيكل

ية        تجات اليابان يابان قد سعت جاهدة للخروج                  . المنافسة الخارجية للمن ى أن ال ذا الخصوص إل  من  وتجدر اإلشارة في ه

ى المستوى الصفري، إال أن استمرار                               ائدة إل ى الوصول بأسعار الف ة أدت إل تهاج سياسة نقدي رآود من خالل ان ة ال حال

 .حالة عدم الثقة باالقتصاد واتجاه مستويات األسعار للتراجع المستمر قد أضعف من اُألثر المتوقع لتطبيق تلك السياسات

 

ا بالنسبة لدول االتحاد األوروبي، ف        إنه وعلى الرغم من تشابه اتجاهات النمو االقتصادي فيها مع االتجاه في االقتصاد             أم

ة التباطؤ في دول                            ذه االقتصادات، إال أن من المالحظ أن حال ى ه رة عل ابه بعض العوامل المؤث ك تش األمريكي، وآذل

ي آانت أقل حدة، وأن األداء اختلف ما بين دول االتحاد        اد األوروب ان االقتصاد األلماني واالقتصادات ففي حين آ. االتح

ندي والبلجيكي أشد االقتصادات تعرضًا للتباطؤ داخل دول االتحاد، يالحظ أن األداء                       ثل االقتصاد الهول ه م بطة ب المرت

 .االقتصادي في أيرلندة وفرنسا وبريطانيا وأسبانيا واليونان آان أفضل من المتوسط لالتحاد آكل

 

تقد        الدول الم تعلق ب يما ي ا االقتصادي أيضاً           وف ن أداؤه د تباي ففي حين تباطأ أداء االقتصاد الكندي متأثرًا       . مة األخرى، فق

اد وبعض االقتصادات      ارج االتح ية خ باطأت بعض االقتصادات األوروب ة، ت ي بصورة عام أداء االقتصاد األمريك ب

ندا وا    بة لفنل ال بالنس و الح ا ه يا، آم اع التكنولوج أداء قط تأثرة ب يوية م نغافورة،  اآلس ج وس ج آون ايوان وهون ويد وت لس

 .وحققت اقتصادات استراليا وآوريا ونيوزيلندا أداءًا فوق المتوسط

 

ر بالذآر أن األداء االقتصادي في الدول الصناعية الرئيسية قد أثر بشكل مباشر على معدالت البطالة، إذ ارتفعت        والجدي

ياب           تحدة وال ات الم بطالة في آل من الوالي نما سجلت معدالت البطالة تراجعًا في فرنسا والمملكة   معدالت ال ندا، بي ان وآ

 .المتحدة

 

الدول النامية، فقد آانت معدالت األداء االقتصادي فيها خالل عام                تعلق ب يما ي  أفضل نسبيًا من الدول المتقدمة، 2001وف

ا سبقت اإلشارة إليه، وإن آان هذا األداء قد تباين وفقًا لألقاليم الجغراف       ففي الوقت الذي آان أداء اقتصادات الدول . يةآم

بيًا، خاصة في آل من الصين والهند، آان أداء اقتصادات دول الشرق األوسط                            رتفعًا نس ية واآلسيوية م ية األفريق النام

ا آمجموعة، وأداء الدول النامية في نصف الكرة الغربي متدنياً             يا ومالط ويعزى التباطؤ في مجموعة دول الشرق     . وترآ

ى عدم استقرار الحالة األمنية فيها وإلى تطورات الطلب العالمي على البترول                أما بالنسبة لدول نصف الكرة    . األوسط إل

باطها الملحوظ باالقتصادين األمريكي والياباني باإلضافة إلى مشكالت هيكلية                       يها ارت باطؤ ف اهم في الت د س ي، فق الغرب

 .ومالية في بعض دول هذه المجموعة

 

ا با   ثل أداء اقتصاداتها، وهو األفضل بين مجموعات الدول خالل عام                      أم د م تحولة فق دول الم ، استمرارًا 2001لنسبة لل

يجة لإلصالحات الهيكلية التي قامت بها هذه الدول، باإلضافة إلى                    ابقة نت ذي شهدته خالل األعوام الس يز ال ألداء المتم ل
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يا وبعض دو               ي خاصة في روس تعاش في الطلب المحل ابقاً   االن اد السوفييتي س ا ساهم في هذا األداء ارتفاع  . ل االتح آم

 .الصادرات النفطية بالنسبة لدول آسيا الوسطى وانتعاش األنشطة الزراعية والصناعية آما هو الحال بالنسبة ألوآرانيا

 

د       توى ال ى مس دالت التضخم عل بي لمع تقرار النس ظ االس ية، يالح عار المحل تطورات األس تعلق ب يما ي تقدمة وف ول الم

غ  ث بل ة، حي ام 2.2آمجموع ة خالل ع ي المائ ع 2001 ف ة م ام 2.3، بالمقارن ة خالل ع ي المائ دول . 2000 ف ي ال وف

ى                  يفة ليصل إل دل التضخم بصورة طف راجع مع ية، ت ة بالمقارنة مع    5.7النام  في المائة، بينما تحسن أداء 6.1 في المائ

دل التضخم ف   بيًا ليصل مع تحولة نس دول الم ى ال ع  15.9يها إل ة م ة بالمقارن ي المائ ن  20.2 ف الل العامي ة خ ي المائ  ف

 .المذآورين على التوالي

 

 

 

 

دول داخل المجموعات                       د تباينت في ال تقدمة تراجع       . ومن المالحظ أن تطورات معدالت التضخم ق دول الم فبالنسبة لل

دل التضخم في الواليات المتحدة واستمر تراجع األسعار في اليابا           ن، في حين ارتفع معدل التضخم بصورة طفيفة في         مع

ي     اد األوروب دل التضخم في الدول النامية أفريقيا والشرق األوسط ونصف الكرة الغربي،                  . دول االتح راجع مع وشمل ت

 .بينما ارتفع في الدول النامية اآلسيوية

 

 التجارة والمدفوعات
 

الل ع      ي خ اد العالم و االقتص ي نم وظ ف تراجع الملح لع      2001ام أدى ال ي الس ية ف تجارة العالم م ال اش حج ى انكم  إل

دل      ة    0.2-والخدمات بمع ية بلغ            .  في المائ تجارة العالم و ملحوظ لحجم ال ام من نم د ع تراجع بع ذا ال ي ه  في 12.4ويأت

 المتحولةوالدول النامية والدولمعدالت التضخم في الدول المتقدمة): 2(الشكل 
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ترة تزيد عن عقدين             ى خالل ف بر األعل ة ويعت دد  إلى ع2001ويرجع التراجع في حجم التجارة العالمية خالل عام    . المائ

تراجع الملحوظ في نشاط تكنولوجيا المعلومات الذي أثر على صادرات الدول المصدرة لها خاصة                نها ال من العوامل م

تقدمة على الطلب على النفط والسلع األولية األخرى، الذي أثر               دول الم راجع النشاط االقتصادي في ال ر ت يا، وأث في آس

ة             ية بصفة عام دول النام ى صادرات ال دوره عل ذه العوامل أحداث      آ. ب ا أن من ه ا أثر على     11م ان له ي آ بتمبر الت  س

، حيث تراجعت أنشطة الطيران والسياحة وارتفعت 2001التجارة الدولية في السلع والخدمات في الربع األخير من عام        

 .تكاليف التأمين البحري والجوي

 

 
 

 

 
راجع ملحوظ في حجم التجارة                  ى ت ابقة الذآر إل تطورات س في جميع مجموعات الدول، وإن آان قد ظهر بدرجة    أدت ال

ثر حدة في مجموعة الدول النامية          إلى 2000 في المائة عام 15ففي الدول النامية انخفض معدل نمو الصادرات من . أآ

ام 3.0 ي ع ة ف ي المائ ن 2001 ف واردات م و ال دل نم ى 16، وانخفض مع ة إل ي المائ ن 2.9 ف ة خالل العامي ي المائ  ف

ي    المذآوري  ى التوال و بلغ                       . ن عل دل نم د أن سجلت الصادرات مع ه وبع تقدمة، فإن دول الم ا بالنسبة لل  في المائة 11.7أم

 في المائة آما انكمش     1.3، انكمش حجم الصادرات بمعدل      2000 في المائة عام     11.6وسجلت الواردات معدل نمو بلغ      

 .2001 في المائة خالل عام 1.5حجم الواردات بمعدل 

 

 

 

 

 

 معدالت نمو التجارة في الدول المتقدمة): 3(الشكل 
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ومن المالحظ بالنسبة للدول الصناعية أن تراجع حجم التجارة في السلع والخدمات ترآز أساسًا في اليابان والواليات                          

المتحدة، وأن التراجع في حجم التجارة في آندا والدول اآلسيوية حديثة التصنيع حدث نتيجة تأثره بالتباطؤ االقتصادي                      

وقد سجلت هذه الدول انكماشًا في الصادرات والواردات بلغ أقصاه بالنسبة                 . الذي حدث في اليابان والواليات المتحدة        

أما ).  في المائة  7.0-(، وبالنسبة للواردات في الدول اآلسيوية حديثة التصنيع            ) في المائة   6.5-(للصادرات في اليابان     

 في المائة، والواردات    2.1صادرات  بالنسبة لدول االتحاد األوروبي فقد حققت أداء أفضل نسبيًا، حيث بلغ معدل نمو ال                

وقد تحقق األداء األفضل لصادرات االتحاد أساسًا بسبب نمو الصادرات األلمانية بمعدل قوى نسبيًا،                      .  في المائة   0.9

 ). في المائة13.2 في المائة مقابل 4.7(وإن آان أقل من معدله المتحقق في العام السابق 

 

 النامية وفقًا للمجموعات، فيالحظ تراجع حجم صادرات الدول المصدرة للنفط بصورة            أما بالنسبة للتجارة السلعية للدول    

وعلى العكس من ذلك، سجلت الدول         .  في المائة   8.4 في المائة، بينما ارتفع حجم وارداتها بمعدل              0.1-طفيفة بلغت    

أن حجم وارداتها لم يرتفع إال           في المائة، في حين          3.3النامية غير المصدرة للنفط ارتفاعًا في حجم صادراتها بلغ                 

 . في المائة0.8بمعدل 

 

توزيع الجغرافي أيضًا أنه بالنسبة لحجم الصادرات السلعية، فقد سجلت منطقة الشرق األوسط وترآيا          ا يالحظ من ال آم

ة االقتصادية التي مرت بها ترآيا والتي أدت إلى                          تأثرها بدرجة ملحوظة باألزم و نظرًا ل دل نم ى مع ا أدن  تراجع  ومالط

ام   ربع خالل ع ي ال ا بحوال و  . 2001وارداته دل نم ى مع ي أعل رة الغرب جلت دول نصف الك نما س م . بي بة لحج وبالنس

  في الدول الناميةمعدالت نمو التجارة): 4(الشكل 
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د سجلت منطقة الشرق األوسط وترآيا ومالطا أدنى معدل نمو أيضًا، بينما سجلت الدول اآلسيوية                      لعية، فق واردات الس ال

 .أعلى معدل

 

تجار          بادل ال تعلق بشروط الت يما ي د تدهورت بالنسبة للدول النامية بصفة عامة، حيث تراجعت بمعدل              وف  في  2.8-ي، فق

غ          اع بل ابل ارتف ة، مق ام السابق         7.0المائ ة خالل الع وعلى العكس من ذلك، فقد حققت شروط التبادل التجاري         .  في المائ

غ            يفًا بل ًا طف تقدمة ارتفاع دول الم ام          0.2لل ة خالل ع د أن آانت ق     2001 في المائ  في 2.2-د تراجعت بمعدل               ، بع

ابق  ام الس ي الع ة ف بة     . المائ حًا بالنس ان واض ية آ دول النام تجاري لل بادل ال روط الت راجع ش ى أن ت ارة إل در اإلش وتج

تجارة بلغ معدله                        راجعًا في شروط ال نفط ت دول المصدرة لل ية، حيث سجلت ال  في المائة، 10.5-لمصدري السلع األول

دول    جلت ال نما س له       بي غ معد راجعًا بل ة ت فة عام ية بص لع األول درة للس ية المص ة 3.1-النام ي المائ ى  .  ف نظر إل وبال

يا       بة للشرق األوسط وترآ ًا بالنس ان ملحوظ تجاري آ بادل ال راجع شروط الت إن من المالحظ أن ت دول، ف مجموعات ال

ية في نصف الكرة الغربي، ب            دول النام يا جنوب الصحراء وال ا ودول أفريق ينما آان محدودًا بالنسبة للدول النامية ومالط

 وفرنسا تحسنًا نسبيًا في اأما بالنسبة للدول المتقدمة، فقد حققت الواليات المتحدة وإيطالي . اآلسيوية خاصة الصين والهند      

ثة التصنيع تراجعًا                             دول اآلسيوية حدي ندا وال تحدة وآ ة الم يابان والمملك نما سجلت ال تجاري، بي بادل ال طفيفًا، شروط الت

 .واستقرت شروط التبادل التجاري نسبيًا بالنسبة أللمانيا

 

وبالنسبة للمدفوعات، فقد تحسن وضع ميزان الحساب الجاري للدول المتقدمة حيث انخفض العجز فيه بأآثر من الربع،    

ك من      ام         256.2وذل يار دوالر في ع ى    2000 مل ام     186.4 إل يار دوالر في ع ل النامية، فقد أما بالنسبة للدو. 2001 مل

ك من                        ل من النصف وذل ى أق يزان الحساب الجاري إل ائض م ام        65.6انخفض ف يار في ع ى  2000 مل  مليار 27.3 إل

ام  ي ع اب   . 2001دوالر ف راجع عجز الحس ًا عن ت تج أساس د ن ز ق اض العج تقدمة أن انخف دول الم بة لل ويالحظ بالنس

، وتحول العجز في الحساب 2001 مليار دوالر عام 417.4ى  إل 2000 مليار دوالر عام     444.7الجاري األمريكي من     

ذي بلغ             ي ال اد األوروب دول االتح  2001 مليار دوالر عام     28.5 إلى فائض بلغ     2000 مليار دوالر عام     28.3الجاري ل

يا ا وإيطال يا وفرنس دى ألمان اري ل ي وضع الحساب الج يجة للتحسن ف اري . نت ي الحساب الج اق التحسن ف د ف ذا، وق ه

يلته      ل ان حص يابان، فك بة لل اري بالنس اب الج ي الحس دث ف ذي ح تراجع ال ي ال اد األوروب تحدة ودول االتح ات الم لوالي

دول الصناعية  بة لل اري بالنس ي الحساب الج ام ف يزان  . التحسن الع ي م تراجع ف ان ال د آ ية، فق دول النام بة لل ا بالنس أم

 .الدول وفقًا للتقسيم الجغرافيالحساب الجاري عامًا ومتوازنًا نسبيًا عبر مجموعات 

 

 الدين العام الخارجي والتدفقات المالية إلى الدول النامية
 

دول النامية في عام                       ة ال ائم في ذم ام الخارجي الق ن الع ي الدي راجع إجمال  في المائة عن    0.8 بنسبة طفيفة بلغت     2001ت

ى          ن إل ابق، ليصل رصيد الدي ام الس يار دوال 2,190.4مستواه في الع يه        . ر مل ع ف ذي ارتف ك في الوقت ال د حدث ذل وق

تحولة بنسبة طفيفة أيضًا بلغت                  دول الم ة ال ن في ذم ي الدي .  مليار دوالر  362.9 في المائة ليصل الرصيد إلى       0.4إجمال

تجاوز                              م ت يفة ل ية بنسبة طف دول النام د ارتفعت في ال ن، فق ة الدي ا بالنسبة لمدفوعات خدم  في المائة حيث بلغت      0.2أم
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ام         352.3 يار دوالر في ع تحولة بلغت                  2001 مل دول الم بر في ال نما ارتفعت بدرجة أآ ة لتصل إلى        5.4، بي  في المائ

 . مليار دوالر خالل العام50.9

 

ية، يالحظ أن رصيد                   ًا للمجموعات الجغراف ية وفق دول النام ة ال ائم في ذم ام الخارجي الق ن الع توزيع الدي تعلق ب يما ي وف

راجع بصورة        د ت ن ق  أآبر في النصف الغربي من العالم وأفريقيا عما هو الحال بالنسبة لدول الشرق األوسط وترآيا           الدي

يا                    ية في آس دول النام ع بصورة ضئيلة بالنسبة لل نما ارتف وفي نفس الوقت، تراجعت مدفوعات خدمة الدين        . ومالطا، بي

نما ارت              يا، بي الم وأفريق ي من الع ية في النصف الغرب دول النام فعت بالنسبة لدول الشرق األوسط وترآيا ومالطا أيضًا لل

والجدير بالذآر أن التطورات في المديونية الخارجية وخدمتها على مستوى األقاليم آانت متسقة             . وللدول النامية في آسيا   

يرة عالية المديونية                   الدول الفق بك الخاصة  ب بادرة الهي بنك التي طرحت من قبل صندوق النقد وال      ) HIPC(مع أنشطة م

نها          تفادت م ن، والتي اس وتهدف الحزم  .  دولة أفريقية وأربع دول من النصف الغربي من العالم         22 دولة منها    26الدوليي

بادرة إلى تخفيض ما يصل إلى           ة في إطار الم  مليار دوالر من المديونية الخارجية لتلك الدول، وهو ما يعادل 40المقدم

 .اتقريبًا نصف الرصيد القائم من مديونيته

 

ات، والتي تعتبر أحد مقاييس عبء المديونية،                            ن للصادرات من السلع والخدم ة الدي تعلق بنسبة مدفوعات خدم يما ي وف

ر تباطؤ                                    ا يعكس أث الم، مم ي من الع دول في النصف الغرب دا ال ا ع دول م ة مجموعات ال ا بالنسبة لكاف يالحظ ارتفاعه

ي أدى إلى عدم ظهور آثار انخفاض خدمة الدين بالنسبة لدول أفريقيا            معدالت النشاط االقتصادي والتجارة العالمية، والذ     

 .أساسًا وعدم انعكاسها آتخفيض لعبء المديونية وفقًا للمؤشر المذآور

 

 االحتياطيات الدولية
 

و احتياطياتها الدولية                         ى استمرار نم ية إل دول النام تدفقات الرأسمالية لل تجارة والمدفوعات وال  أدت محصلة تطورات ال

ام      بعينيات                  2001خالل ع ة الس نذ بداي دأت م ي ب ا يشكل استمرارًا للظاهرة الت د بلغ معدل ارتفاعها خالل هذا       . ، وبم وق

ام  ى    11.5الع ل إل ة لتص ي المائ ات       804.9 ف افي تدفق اع ص ة ارتف ورة خاص س بص ذي عك ر ال يار دوالر، األم  مل

-تراجع صافي التدفقات االستثمارية الخارجة األخرى بمعدل      في المائة، و   18.6االستثمار المباشر للدول النامية بمعدل      

ومن المالحظ أن   .  في المائة،وهو ما أحبط التراجع الذي شهدته تلك الدول في رصيد الحساب الجاري خالل العام                66.2

د تحقق بالنسبة لكافة مجموعات الدول ما عدا دول النصف الغربي من العالم                    اع االحتياطيات ق ت أفريقيا  وقد سجل . ارتف

بته          اع بلغت نس ى ارتف يا بنسبة           19.9أعل تها آس ة، تل  في المائة، ثم مجموعة دول الشرق األوسط وترآيا         17.1 في المائ

ا بنسبة      ونظرًا ألن نسب نمو االحتياطيات الدولية قد فاق نسب نمو الواردات من السلع والخدمات         .  في المائة  8.6ومالط

د ارتفعت          دول، فق  معدالت تغطية االحتياطيات للواردات على مستوى آافة المجموعات الجغرافية          لمعظم مجموعات ال

ي حيث ظلت ثابتة عند مستوى                  رة الغرب دا دول نصف الك ا ع ففي أفريقيا، ارتفعت نسبة التغطية من      .  في المائة  42.2م

ة في عام        32.2  في المائة   52.1وية من   ، وارتفعت في الدول اآلسي    2001 في المائة في عام      44.9، إلى   2000 في المائ

 . في المائة70.4 في المائة إلى 63.7 في المائة، وفي مجموعة دول الشرق األوسط وترآيا ومالطا من 60.4إلى 



   9

 أسعار الفائدة
 

بطة بوضع السياسات االقتصادية في الدول الصناعية الرئيسية، وآذلك                        ائدة الرسمية المرت عكست تطورات أسعار الف

رة وطويلة األجل محاوالت تلك الدول الخروج من حالة التباطؤ االقتصادي من خالل انتهاج سياسات         أسعار الفائدة قصي  

ل تشدداً      ة أق ريكا الشمالية واليابان، فإن من                       . نقدي ثر وضوحًا بالنسبة ألم باطؤ االقتصادي آانت أآ ة الت ونظرًا ألن حال

ائدة حدث في آل من الواليات ال                 متحدة وآندا بدرجة آبيرة وذلك في الوقت الذي وصل         المالحظ أن انخفاض أسعار الف

ى الصفر   يابان إل ائدة االسمي  في ال يه سعر الف ان انخفاض   . ف تحدة فك ة الم يورو والمملك بة لمجموعة دول ال ا بالنس أم

 .أسعار الفائدة أقل حدة

 

 أسعار الصرف
 

دوالر األمريكي خالل عام             ع سعر صرف ال . 2000ناعية الرئيسية بالمقارنة بعام      مقابل عمالت الدول الص    2001ارتف

اع سعر صرف الدوالر آان محدودًا نسبيًا أمام العمالت الرئيسية األوروبية، حيث بلغت نسبته                      ر بالذآر أن ارتف والجدي

اع    ي و           3.2االرتف ارك األلمان ة بالنسبة للم  في المائة بالنسبة للفرنك الفرنسي، وهو األمر الذي أدى أساسًا            3.1 في المائ

بة  يورو بنس ابل ال دوالر مق اع سعر صرف ال ى ارتف ة3.2إل ي المائ يه .  ف ابل الجن دوالر مق ع سعر صرف ال ا ارتف آم

ة    5.3اإلسترليني بنسبة      ًا حيث بلغت نسبته          .  في المائ اع ملحوظ ان االرتف ي فك ن اليابان ا بالنسبة للي  في المائة، 12.7أم

ية للخروج             ة اليابان ود الحكوم ذي يعكس جه  من حالة التباطؤ االقتصادي من خالل السماح بتراجع الين الياباني   األمر ال

 .تشجيعًا للصادرات

 

   2002 تطورات عام 
 

ام       ة ع ن اقتصاديين رئيسيين هما طرح عملة اليورو للتداول وتفاقم أزمة األرجنتين 2002شهدت بداي ففيما يتعلق .  حدثي

يورو، شارآت      ام ب           12بال ة الع ية في بداي ة أوروب ية طرح اليورو واستبدال عمالتها المحلية به        دول ويالحظ أن تلك   . عمل

ير وأن اآلثار االقتصادية لطرح اليورو لم تكن ملموسة في األجل               ا الكب رغم من حجمه ى ال د تمت بسالسة عل ية ق العمل

توقع أن يكون لها إيجابياتها من حيث شفافية األسعار والتنافسية والتكامل                   ان من الم  بين دول المجموعة    القصير، وإن آ

ل      أما بالنسبة ألزمة األرجنتين، فإنه ونظرًا لتفاقم األزمة االقتصادية والسياسية بها في بداية العام، فقد               . في األجل الطوي

يزو األرجنتي      ط سعر صرف الب ي عن رب ن للتخل الدوالر بنسبة  ن اضطرت األرجنتي تمر   1:1ي ب ذي اس ، وهو األمر ال

ي عشر سنوات      ا أد  . لحوال ة إلى تخلف األرجنتين عن سداد أقساط مديونيتها الخارجية وإلى اتخاذ إجراءات              آم ت األزم

ثرة مع المؤسسات االقتصادية الدولية للوصول إلى برنامج إصالحي              ة والدخول في مفاوضات متع نع هروب العمل لم

ة          ي للخروج من األزم ى أن التوقعات المبدئية بحدوث       . اقتصادي ومال عدوى من األزمة األرجنتينية وتجدر اإلشارة إل

ى باقي الدول محدودة،                         ا عل بدو أن آثاره م تحدث، وي ناطق أخرى ل ا األسواق الناشئة في م دول المجاورة وربم ى ال إل
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ية في األسواق           ا المال ي أوراقه تثمار ف تخوف من االس دول أو من حيث ال تلك ال ية ل ى األوضاع الداخل ك سواء عل وذل

 .العالمية

 

 بوادر عودة االنتعاش لالقتصاد العالمي، وبداية استعادة الثقة بين     2002 ما سبق ذآره، شهدت بداية عام        وباإلضافة إلى  

وى خالل عام                            و اقتصادي عالمي أق يق نم ى احتمال تحق ذي يشير إل تثمرين، األمر ال تهلكين والمس  مقارنة  2002المس

 .بالعام السابق وأن يصاحب ذلك عودة االنتعاش للتجارة العالمية

 

رغم من توقع تحسن األداء االقتصادي خالل عام            ى ال  في معظم األقاليم، إال أنه يتوقع للبعض منها أن يحقق 2002وعل

يابان ودول أمريكا الالتينية، نتيجة للمشكالت الهيكلية التي واجهتها خالل السنوات القليلة        ثل ال ل من المتوسط، م أداء أق

 .الماضية



ملحق (1/1)  :  معدالت النمو الحقيقي في العالم
(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

            2.5            4.7            3.6            2.8            4.2            4.0 العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

            1.2            3.9            3.3            2.7            3.4            3.0  الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة
            1.2            4.1            4.1            4.3            4.4            3.6           الواليــــــات المتحــــــدة

            1.7            3.4            2.7            3.0            2.6            1.7          االتحـــــاد األوروبــــــي

           -0.4            2.2            0.7           -1.0            1.8            3.6          اليابـــــــــــــــــــــــــــان

            1.3            5.9            5.8            1.2            4.6            4.2          دول متقـدمــــــة أخــرى
 

            4.0            5.7            3.9            3.5            5.8            6.5  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة
            3.7            3.0            2.6            3.4            3.1            5.6         أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

            5.6            6.7            6.1            4.0            6.6            8.3         آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

            2.1            5.8            1.0            3.9            5.6            4.8         الشـرق األوسـط وتـرآـيا

            0.7            4.0            0.2            2.3            5.2            3.6         نصـــف الكــرة الغربــي
 

            5.0            6.6            3.6           -0.8            1.6           -0.5   الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

1)  دول أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقًا.
المصدر:  صندوق النقد الدولي، آفـاق االقتصاد العالمي، أبريل 2002 .

(1



ملحق  (2/1)  :  معدالت التضخم في العالم
(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

         2.2         2.3         1.4         1.5         2.1         2.4الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة

         2.8         3.4         2.2         1.5         2.3         2.9الواليــــــات المتحــــــدة

         2.6         2.3         1.4         1.5         1.8         2.5االتحـــــاد األوروبــــــي

        -0.7        -0.8        -0.3         0.6         1.7         0.0اليابـــــــــــــــــــــــــــان

         2.4         2.2         1.0         2.6         2.4         3.2دول متقـدمــــــة أخــرى

 

         5.7         6.1         6.9         10.6         10.0         15.4الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

         12.6         14.2         12.3         10.9         14.6         30.2أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

         2.6         1.9         2.5         7.7         4.8         8.3آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

         17.2         19.6         23.7         28.1         28.3         29.6الشـرق األوسـط وتـرآـيا

         6.4         8.1         8.9         9.8         12.9         21.2نصـــف الكــرة الغربــي

 
         15.9         20.2         44.1         21.8         27.3         42.5  الدول المتحــــــــــــــــــــــولة  1)

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



ملحق (3/1)  :  البطالة والتوظيـف في الدول المتقـدمـــة
(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

معــــــــــــــــــدل البطـــــــــــــــــــالة 
         6.0         5.9         6.4         6.8         6.9         7.1الدول المتقـدمـــــــــــــــــــة
         6.0         5.0         5.8         6.4         6.6         6.8الدول الصناعيــة الرئيسيـة 
         4.8         4.0         4.2         4.5         4.9         5.4الواليـــــات المتحــــــدة
         5.0         4.7         4.7         4.1         3.4         6.4اليابــــــــــــــــــــــــــان
         7.9         7.9         8.6         9.3         9.9         8.9ألمانيــــــــــــــــــــــــــا

         9.0         9.5         11.2         11.8         12.3         12.3فرنســــــــــــــــــــــــــا 
         9.5         10.6         11.4         11.8         11.7         11.6ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       

         5.1         5.6         6.0         6.3         7.1         8.2المملكــــــة المتحــــــدة
         7.2         6.8         7.6         8.3         9.1         9.6آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         6.1         6.2         7.3         8.1         7.8         8.1دول متقـدمــــــة أخــــــرى
         7.7         8.2         9.1         9.9         10.6         10.8اإلتحــــــــاد األوروبــــــــي

     
نمـــــــــــــــــــو التوظيــــــــــــــــــــف

         0.5         1.5         1.3         1.0         1.5         1.0الدول المتقـدمــــــــــــــــــة
         0.2         1.2         1.1         1.0         1.4         0.8الدول الصناعيـة الرئيسيـة
        -0.1         1.3         1.5         1.5         2.3         1.5الواليـــــات المتحــــــدة
        -0.5        -0.2        -0.8        -0.6         1.1         0.4اليابــــــــــــــــــــــــــان
         0.2         1.6         1.2         1.1        -0.2        -0.3ألمانيــــــــــــــــــــــــــا

         1.5         2.3         1.9         1.3         0.6         0.1فرنســــــــــــــــــــــــــا 
         2.1         1.9         1.3         1.1         0.4         0.5ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       

         0.8         1.0         1.3         1.1         2.0         1.1المملكــــــة المتحــــــدة
         1.1         2.6         2.8         2.7         2.3         0.8آنـــــــــــــــــــــــــــــدا       
         1.2         2.6         2.1         1.1         1.5         1.7دول متقـدمــــــة أخـــــــرى
         1.2         2.0         1.8         1.9         0.9         0.7اإلتحــــــــاد األوروبـــــــــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (4/1) :  معدالت نمو حجم التجارة في العالم
(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

        -0.2         12.4         5.3         4.2         10.5         6.8إجمالــــي التجــــارة
      

الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــة

        -1.3         11.7         5.2         4.0         10.5         6.0الصـــــــــــــــادرات

        -1.5         11.6         7.8         5.9         9.3         6.4الـــــــــــــــــواردات
      

الدول الناميــــــــــــــــــــــــة

         3.0         15.0         4.3         4.8         13.8         9.6الصـــــــــــــــادرات

         2.9         16.0         1.3        -0.8         11.7         9.6الـــــــــــــــــواردات

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



ملحق (5/1) :  التغير في شروط التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول النامية
(السلع والخدمات)
(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

        0.2        -2.2       -0.1        1.4       -0.6       -0.2     الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

       -2.8        7.0        4.5       -6.7       -0.7        1.8     الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).



متوسط الفترة199619971998199920002001

    إجمالـــــــي الديـــــــون الخارجيــــــــــة
            (مليار دوالر أمريكي)

    
       2,125.0          2,190.4          2,208.1          2,239.8          2,195.4          2,036.8          1,944.8   الدول الناميـــــــــــــــــــــــــــة
       289.6          276.1          277.6          289.9          289.8          290.8          300.1       أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا
       671.7          675.8          674.9          702.2          696.9          669.3          615.4       آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       439.0          486.1          486.7          468.9          452.0          404.6          383.0       الشـــرق األوســـط وتـرآـيا
       724.6          752.4          768.9          778.8          756.7          672.1          646.3       نصــــف الكـــــرة الغربـــي
       339.2          362.9          361.4          359.7          362.7          311.1          301.3   الدول المتحــــــــــــــــــــــــولة

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

   
       25.2          23.2          22.7          27.4          27.2          24.5          24.2   الدول الناميـــــــــــــــــــــــــــة
       21.1          17.8          17.4          20.2          22.4          21.2          24.1       أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا
       15.9          14.7          14.2          16.7          18.3          15.1          15.4       آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
       15.2          14.0          12.2          15.4          16.7          14.6          17.3       الشـــرق األوســـط وتـرآـيا
       53.5          50.7          51.5          61.0          55.5          52.3          47.0       نصــــف الكـــــرة الغربـــي
       13.8          14.5          14.5          17.2          14.7          11.2          11.2   الدول المتحــــــــــــــــــــــــولة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

ملحق (6/1)  :  حجم الديون الخارجية على الدول النامية والمتحولة وخدمتها
(2001 - 1996)



ملحق  (7/1)   :   االحتياطيات الدولية للدول النامية باستثناء الذهب
(2001 - 1996)

(مليار دوالر أمريكي)

199619971998199920002001

       804.9          721.9          664.4          637.1          634.2          577.2      الـــــــــــدول النــــــــــــامـــيــــة 

       63.9          53.3          42.0          41.3          43.0          31.4   أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــا

       394.5          336.9          322.9          289.8          264.9          246.5   آسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

       190.2          175.1          145.3          144.5          156.1          142.5   الشـــرق األوســـط وتـرآـيا

       156.2          156.6          154.2          161.5          170.3          156.9   نصــــف الكـــــرة الغربـــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق (8/1)  :  أسعـــار الفــــائدة 
 (سعـر الفـائدة الرسمي)

(2001 - 1996)

(نسب مئوية)

199619971998199920002001

        3.8        4.8        4.1        4.3        4.8        5.2   الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة *

        1.8        6.4        5.3        4.7        5.5        5.3الواليـــــات المتحــــدة

        0.0        0.2        0.0        0.3        0.4        0.4اليابـــــــــــــــــــــــــان

        3.3        4.8        3.0. . .. . .. . .مجموعة دول اليـــورو      

        4.0        6.0        5.5        6.3        7.3        5.9المملكـــــة المتحـــــدة       

        2.2        5.8        4.8        5.1        4.3        3.0آنـــــــــــــــــــــــــــدا       

*   األرقام  تمثل متوسط حسابي بسيط ألسعار الفائدة قصيرة األجل وطويلة األجل الواردة في المصدر.          
 المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .



ملحق  (9/1)  :  أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر  (متوسط الفترة)
(2001 - 1996)

(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

199619971998199920002001

     2.1840     2.1170     1.8330     1.7600     1.7340     1.5050   المــــــــــارك األلمانــــــــي

     0.6944     0.6596     0.6180     0.6039     0.6105     0.6402   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

     7.3240     7.1010     6.1490     5.9000     5.8370     5.1160   الفرنـــــــــك الفرنســـــــــي

     121.5000     107.8000     113.9000     130.9000     121.0000     108.8000   اليــــــــــــن اليابانــــــــــــي

     1.1173     1.0823     0.9372     0.8929     0.8817     0.7880   اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو *

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