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 الفصل األول
  التطورات االقتصادية الدولية

 
 دمــةمق
 

فقد نمت فيه التجارة     .  بكونه أحد أفضل األعوام خالل العقدين الماضيين بالنسبة ألداء االقتصاد الدولي                 2000تميز عام    

الخارجية على مستوى العالم وعلى مستوى آل المجموعات الدولية بمستويات مرتفعة في الوقت الذي انخفضت فيه                                

وقد فاق أداء االقتصاد العالمي في هذا العام . العالم معدالت نمو حقيقية عالية    معدالت التضخم وحققت فيه غالبية الدول في        

 في المائة في حين آان متوقعًا له أن         4.8، حيث نما بمعدل سنوي بلغ       1999آل التوقعات التي آانت مرصودة له في عام         

 في  7.9ت الذي آان متوقعًا أن تنمو بنحو         في المائة في الوق    12.4 في المائة، ونمت التجارة الدولية بمعدل        4.2ينمو بنحو   

 آذلك بكون أن نصفه األول قد اتسم بأداء جيد جدًا في حين آان األداء في نصفه الثاني                                 2000آما تميز عام      . المائة

فقد تباطأ أداء الواليات المتحدة األمريكية واليابان وبعض المناطق األخرى في العالم وعلى وجه الخصوص في                     . ضعيفًا

 في المائة   5.3فقد سجل معدل النمو الحقيقي في الواليات المتحدة نسبة بلغت نحو               .  نصف الكرة الغربي وشرق آسيا      دول

آما أن بعض الدول    .  في المائة خالل الربع األخير من نفس العام        1 لينخفض إلى نحو     2000خالل النصف األول من عام      

 4.7–حققت معدالت نمو عالية آترآيا التي ارتفع معدل نموها من             قد واجهت بعض األزمات المالية على الرغم من أنها            

 من  2000 في الوقت الذي عانت فيه ابتداءًا من منتصف عام            2000 في المائة في عام       7.2 إلى   1999في المائة في عام     

 .رفيأزمات مالية تمثلت في خسائر آبيرة في سوق األوراق المالية وأزمة حادة في السيولة في القطاع المص

 

 آكل قد آان شامًال من ناحية الدول             2000وجدير بالمالحظة أن التحسن في األوضاع االقتصادية العالمية خالل عام                   

والتجمعات الدولية ومن ناحية المؤشرات االقتصادية، فقد تحسن أداء جميع المناطق واألقاليم االقتصادية والدول                                      

والمالحظ من ناحية عامة أن أداء الدول       . المؤشرات وباستثناءات قليلة أيضاً   باستثناءات قليلة، آما آان التحسن وفق جميع        

 .النامية والدول المتحولة خالل هذا العام قد آان جيدًا نسبيًا بالمقارنة مع الدول المتقدمة ووفق غالبية المؤشرات

 
 النمو واألسعار

 

 في المائة،   4.8 للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغ           وذلك،  2000ارتفع معدل نمو االقتصاد العالمي الحقيقي خالل عام            

وقد ارتفع معدل النمو بصورة ملحوظة في آل من مجموعات                 . مسجًال بذلك أعلى مستوى له خالل العقدين الماضيين            

في ف. الدول المتقدمة والنامية والمتحولة حيث سجلت جميعها مستويات نمو تفوق متوسطات نموها خالل العقدين الماضيين    

 أعلى مستويات نموها بالمقارنة مع سنوات العقدين              2000الوقت الذي يمثل فيه معدل نمو الدول المتقدمة خالل عام                    

الماضيين فإن معدل نمو الدول النامية خالل العام نفسه يعتبر متواضعًا نسبيًا مقارنة مع معدالت سنوات منتصف                                       

ت معدل نموها من العام السابق لتحقق بذلك أعلى معدل نمو بالنسبة لها                 أما بالنسبة للدول المتحولة فقد ضاعف      . التسعينات
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وثمة مالحظة أخرى على مستوى نمو      . على اإلطالق، آما أنه فاق آثيرًا المستوى الذي آان مرصودًا له في العام السابق               

المجموعات الفرعية والتجمعات    أنه قد ارتفع بالمقارنة مع العام الماضي بالنسبة لكل              2000االقتصاد العالمي خالل عام      

 .وفق األقاليم ووفق مصادر الدخل من الصادرات وما شابهها من تقسيمات

 

وبالنسبة للدول المتقدمة، فقد ارتفع أداؤها بصورة ملحوظة بالنسبة للواليات المتحدة والمجموعة األوروبية واليابان، في                     

وتجدر المالحظة أن أداء دول هذه         . لدول المتقدمة األخرى مجتمعة     الوقت الذي ارتفع فيه بدرجة بسيطة نسبيًا بالنسبة ل             

آما تجدر المالحظة أيضًا أنه بالنسبة          . ، قد فاق ما آان متوقعًا بالنسبة لها في العام الماضي                  2000المجموعة في عام      

أدائها بالنسبة للعام قد    ، إال أن محصلة     2000للواليات المتحدة وعلى الرغم من تباطؤ نموها خالل الجزء األخير من عام               

وفي المقابل، فقد فاق أداء المجموعة األوروبية متوسط أدائها          . فاقت أعلى المستويات التي حققتها خالل العقدين الماضيين        

 إال أنها   2000أما بالنسبة لليابان فعلى الرغم من مضاعفتها لمعدل نموها خالل عام               . خالل عقدي الثمانينات والتسعينات    

وبالنسبة لبقية الدول المتقدمة مجتمعة فقد حافظت على األداء المرتفع الذي                   . بعيدة عن مستوى أدائها المعهود       ال تزال    

 .حققته في العام السابق

 

وعلى مستوى الدول المتقدمة فرادى، فقد آان األداء عمومًا جيدًا حيث لم يشهد انخفاضًا إال بالنسبة للسويد وأيسلندا                                    

وقد آان أداء آل من هونج آونج          . وزيلندا، علمًا بأن هذه الدول قد شهدت انخفاضات بسيطة نسبياً              وآوريا وأستراليا وني   

وجاءت في المستوى الثاني آل       . وسنغافورة وفنلندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا مرتفعًا بالمقارنة مع بقية دول المجموعة                

 نقطة مئوية عن      0.9 نقطة مئوية و     0.7ها بما يتراوح بين       من أمريكا واليابان والمملكة المتحدة والتي ارتفع معدل نمو              

 .1999مستوى عام 

 

، مقتربًا بذلك   2000 في المائة خالل عام      5.8أما بالنسبة للدول النامية، فقد ارتفع معدل نموها بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ               

داء مرتفعًا بالنسبة لمجموعات الدول        وقد آان األ   . من مستويات أدائها المرتفع خالل النصف األول من عقد التسعينات                

فقد شهدت مجموعات الدول النامية          . النامية المصنفة وفق آل التصنيفات المعتادة حسب نوعية الصادرات والديون                     

آما شهدت مجموعة الدول النامية المدينة         . المصدرة للوقود وغير المصدرة للوقود ارتفاعًا ملحوظًا في معدالت نموها                

 بالمقارنة  2000اني من مشاآل متأخرات وبرامج إعادة جدولة لديونها معدالت نمو مرتفعة أيضًا خالل عام                 وتلك التي تع  

 .مع العام السابق

 

 2000وقد شهدت أيضًا آل المجموعات اإلقليمية من الدول النامية ارتفاعات ملحوظة في معدالت نموها خالل عام                                 

ة الدول النامية في الشرق األوسط ومالطا وترآيا ومجموعة الدول النامية                فقد شهدت مجموع   . بالمقارنة مع العام السابق    

 في المائة بين عامي     4.1 في المائة و   5.4 في المائة إلى     0.2 في المائة و   0.8في نصف الكرة الغربي ارتفاعات آبيرة من         

 3.0 في المائة إلى      2.3يقية من    على التوالي، في الوقت الذي ارتفع فيه أداء مجموعة الدول النامية األفر               2000 و 1999

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا       .  في المائة خالل الفترة نفسها        6.9 إلى    6.1في المائة ومجموعة الدول النامية اآلسيوية من            
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األداء الجيد والمتوقع له االستمرار قد وضع هذه المجموعات اإلقليمية من الدول النامية في مستويات تساوي تقريبًا                                  

 .ائها خالل العقدين الماضيينمتوسط أد

 

 ضعف مستواه   2000فقد فاق أداؤها في عام       . 2000أما الدول المتحولة، فقد شهدت هي األخرى أداءًا متميزًا خالل عام              

 في المائة خالل هذين العامين، األمر الذي ابتعد بأدائها آثيرًا عن                           5.8 إلى     2.6، حيث ارتفع من          1999في عام     

وقد ارتفع أداء جميع دول هذه المجموعة         .  جدًا التي اتسم بها خالل النصف األول من عقد التسعينات              المستويات المتدنية 

 .1999مقارنة مع عام 

 

 1999 في المائة في عام        6.4وفيما يتعلق بسوق العمل في الدول المتقدمة، فقد شهد معدل البطالة انخفاضًا ملحوظًا من                     

 في المائة خالل عقد        6.0د هذه المرة األولى التي ينخفض فيها تحت مستوى                 وتع. 2000 في المائة في عام          5.9إلى  

وجدير بالمالحظة أن جميع الدول المتقدمة ما          . التسعينات، محققًا بذلك مستوى يقل عن متوسطه خالل العقدين السابقين              

 .2000عدا النرويج وتايوان قد شهدت انخفاضات في معدالت البطالة لديها خالل عام 
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شكل (1) : معدالت النمو الحقيقي في الدول المتقـدمـة والدول النامية 
2000 - 1995

 
 

ففي الوقت  . أما فيما يتعلق باألسعار، فقد شهدت معدالت التضخم تغيرات متباينة بالنسبة للمجموعات المختلفة من الدول                   

الذي ارتفع فيه معدل التضخم في الدول المتقدمة، فقد انخفض بدرجة بسيطة نسبيًا في مجموعة الدول النامية وبدرجة                              

قت الذي يعادل فيه مستوى التضخم في الدول المتقدمة متوسطها خالل عقد                 وفي الو . آبيرة في مجموعة الدول المتحولة      

التسعينات، فإن مستويات التضخم في آل من الدول النامية والدول المتحولة قد انخفضت آثيرًا من متوسطاتها خالل                                

 .الفترة نفسها
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ففي الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم في           . اوبالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة فقد آان األداء متباينًا أيضًا فيما بينه              

آل من اليابان والمملكة المتحدة فقد ارتفع في آل من الواليات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وآندا وفي بقية الدول                                 

عدالت وفيما يتعلق بمجموعات الدول النامية فقد شهدت جميع المجموعات اإلقليمية انخفاضات في م                  . المتقدمة مجتمعة    

التضخم لديها ما عدا مجموعة الدول النامية األفريقية والتي شهدت ارتفاعًا بسيطًا نسبيًا حيث ال يزال مستوى التضخم                            

 .فيها يقل عن متوسطه خالل العقدين السابقين
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شكل (2) : معدالت  التضخم  في الدول المتقـدمـة والـدول  النامية  
2000 - 1995

 
 

 
 النمو االقتصادي والفقر

 

ؤسسات االقتصادية واالجتماعية الدولية        استمرار االهتمام بقضية الفقر من قبل المجتمع الدولي والم                   2000شهد عام     

وتضافر الجهود لترسيخ المبادئ واالستراتيجيات لتخفيض مستوى الفقر، وتشجيع الشراآات العملية والفعلية بين                                    

آما تم خالل العام إصدار عدد من الدراسات المهتمة بقضايا العولمة والتنمية                       . األطراف المعنية بالقضايا المتعلقة به        

وصدر خالل العام أول تقرير مشترك بين هيئة        . تها على مختلف األصعدة، وعلى رأسها االقتصادية واالجتماعية       وانعكاسا

عالم أآثر تحسنًا     "األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية تحت عنوان                               

وآان البنك الدولي قد       . ه أآبر تحد يواجه المجتمع الدولي           ، يسلط الضوء على موضوع الفقر على اعتبار أن                 "للجميع

وتشير البيانات الواردة   ". مواجهة الفقر " لموضوع   2000/2001خصص التقرير الذي أصدره عن التنمية في العالم لعام           

ك على  وذل.  مليار شخص يعيشون في الوقت الحالي بأقل من دوالرين في اليوم                2.8في هذين التقريرين إلى أن حوالي          

الرغم من معدالت النمو المرتفعة التي تم تحقيقها في الدول النامية خالل عقد التسعينات، األمر الذي يوضح مدى التحدي                      

وباإلضافة إلى ذلك، فإن مما يزيد من حدة التحدي أن مؤشرات الصحة والتعليم ونصيب الفرد من                 . الذي يمثله الفقر للعالم   
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وارد ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، تعكس جميعها تفاوتًا آبيرًا بين الدول ذات                االستهالك بالنسبة لمختلف الم   

 .الدخول المرتفعة والمنخفضة

 

ومن الجدير بالذآر، أن االهتمام بمواجهة الفقر ومعالجة أسبابه لم يعد يشكل محور برامج هيئة األمم المتحدة فقط، بل                               

. إقراض صندوق النقد والبنك الدوليين للدول النامية منخفضة الدخل        يسيًا في برامج    أصبحت جهود مواجهة الفقر عامًال رئ     

فقد أصبح تقديم هذه القروض يتم بهدف المساعدة في ترسيخ وتثبيت استراتيجيات تخفيض الفقر، آما هو الحال في                                    

منظمات الدولية التي اشترآت     ويالحظ أيضًا أن ال    ). HIPC(المبادرة المخصصة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل           

 باألهداف الدولية للتنمية ومحاربة الفقر والتي تمت          في إعداد التقرير حول الفقر سابقة الذآر، قد أعادت تأآيدها بااللتزام             

وتشمل هذه األهداف سبعة محاور رئيسية لمواجهة ومعالجة الجوانب الرئيسية للفقر،                    . صياغتها خالل عقد التسعينات     

، وتسجيل جميع     2015 و  1990 نسبة األشخاص تحت مستوى الفقر المدقع إلى النصف ما بين عامي                          وهي تخفيض  

، وإحراز تقدم في المساواة بين الذآور واإلناث وإزالة الفوارق بينهما في               2015األطفال في التعليم االبتدائي بحلول عام         

  1990ات الرضع واألطفال إلى الثلث ما بين عامي            ، وتخفيض معدالت وفي    2005التعليم االبتدائي والثانوي بحلول عام        

، وتوفير خدمات الصحة اإلنجابية بحلول 2015 و1990، وتخفيض نسب وفيات األمهات إلى الربع ما بين عامي           2015و

 وذلك بغرض استعادة ما فقد من موارد بيئية         2005، ووضع استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة بحلول عام         2015عام  

وحيث أن آًال من هذه المحاور يعالج جانبًا من جوانب الفقر، فهي مكملة لبعضها البعض، ويتوجب أن               . 2015ول عام   بحل

فلقد أدت   . ويتضح من مؤشرات الوضع الحالي، الحاجة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق هذه األهداف                           . تؤخذ مجتمعة  

الفقر في آسيا، إال أنها لم تتغير إطالقًا في أفريقيا، آما أن سوء             معدالت نمو عقد التسعينات المرتفعة إلى انخفاض معدالت         

وفي حالة االستمرار على معدالت التسجيل المدرسي الحالية ذاتها،           . توزيع الدخل أصبح يعوق تقدم نصف الكرة الغربي         

اإلضافة إلى ذلك،    وب.  مليون طفل في سن االلتحاق بالمدارس سيكونون خارجها             100فإن التقديرات تشير إلى أن نحو           

تؤآد عدة مؤشرات أخرى على أهمية تكثيف العمل نحو تحقيق األهداف المذآورة لمواجهة تحدي الفقر والوصول إلى                           

 .تنمية مستدامة

 
 التجارة والمدفوعات

 

، حيث شهدت آل مجموعات الدول معدالت نمو عالية فاقت ما            2000نمت التجارة الخارجية بمعدالت مرتفعة خالل عام         

الذي يحسب على أساس متوسط الزيادة السنوية في               (فقد نما إجمالي التجارة العالمية           . آان مرصودًا لها من توقعات        

 محققًا بذلك ما يقارب ضعف مستوى النمو الذي آان          2000 في المائة خالل عام      12.4بمعدل بلغ   ) الصادرات والواردات 

 نقطة مئوية، مسجًال بذلك أعلى معدل نمو          7.1ي لذلك العام بنحو       ومرتفًع عن المستوى الفعل     1999مرصودًا له في عام      

 فقد آان    1999 و 1998وعلى عكس وتيرة التباين في األداء التي شهدها العالم في عامي                    . له خالل العقدين الماضيين     

قدمة والنامية  فقد ارتفع أداء صادرات جميع المجموعات من الدول المت             .  متحسنًا في معظم الدول      2000األداء في عام      

وجميع المجموعات اإلقليمية فيها وجميع الدول الصناعية الرئيسية ما عدا آندا التي انخفض معدل نمو صادراتها المرتفع                    

أما بالنسبة للواردات، فقد ارتفع معدل نموها في آل         . 2000 و 1999 في المائة بين عامي      9.6 إلى   10.0بنسبة طفيفة من    
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. وجدير بالمالحظة أن االرتفاع آان آبيرًا وفاق الضعف في حالة الكثير من الدول            .  من الدول  المجموعات المذآورة أعاله  

ويعزى هذا األداء الجيد في التجارة الخارجية إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار السلع األولية غير الوقود والتي تغير                           

 دوالرًا للبرميل في عام     18ع أسعار النفط من نحو      ، وارتفا 2000 في عام    1.8 إلى   1999 في عام    7.1-معدل نموها من    

 في المائة في    6.4، مما أدى إلى زيادة صادرات الدول النامية من نحو           2000 دوالرًا للبرميل في عام      28 إلى نحو    1999

 في  0.2  بالنسبة للدول النامية المصدرة للسلع األولية غير الوقود، ومن نحو            2000 في المائة في عام       19 إلى   1999عام  

آما ساعد في هذا األداء أيضًا         .  في المائة بالنسبة للدول النامية المصدرة للوقود خالل الفترة نفسها                9.4المائة إلى نحو      

وباإلضافة إلى ذلك، فقد     . استمرار انخفاض أسعار السلع المصنعة، وتحسن شروط التبادل التجاري بالنسبة للدول النامية               

ع والخدمات في الدول المتقدمة وخاصة الدول الصناعية الرئيسية دورًا هامًا في تحريك                        لعب ارتفاع الطلب على السل       

آما آان لالرتفاع الكبير في واردات         . التجارة العالمية، األمر الذي يتضح من االرتفاع الملحوظ في واردات تلك الدول                  

 .الدول النامية أثر إيجابي على صادرات الدول المتقدمة والنامية

 

ياق األداء الجيد للتجارة الخارجية، فقد فاق أداء الدول المتقدمة والدول النامية في الصادرات والواردات متوسطات                 وفي س 

 في المائة    11.4 معدل نمو بلغ        2000فقد سجلت صادرات الدول المتقدمة خالل عام              . أدائها خالل العقدين الماضيين     

آما سجلت .  في المائة6.4توسط نمو خالل العقدين الماضيين بلغ نحو  وم 1999 في المائة في عام      5.0مقارنة بمعدل نمو    

 والذي آان   1999 في المائة في عام      7.9 مقارنة مع    2000 في المائة في عام      11.4واردات الدول المتقدمة معدل نمو بلغ       

دول النامية فقد سجلت معدالت      أما ال .  في المائة  7.0يعتبر مرتفعًا بالمقارنة مع متوسط العقدين الماضيين والذي بلغ نحو              

 مقارنة مع   2000 في المائة في عام      15.7فقد سجلت صادراتها معدل نمو بلغ       . نمو أآثر ارتفاعًا في صادراتها ووارداتها     

أما وارداتها فقد سجلت معدل      .  في المائة خالل العقدين الماضيين      7.3، ومتوسط نمو بنحو      1999 في المائة في عام       4.1

 في المائة خالل    5.7 ومتوسط نمو بنحو     1999 في المائة في عام      1.6 مقارنة مع    2000 في المائة في عام      16.9نمو بلغ   

 .العقدين الماضيين

 

وعلى مستوى الدول المتقدمة فرادى، فقد سجلت جميع الدول الصناعية الكبرى زيادة في معدل نمو صادراتها في عام                            

 على الرغم من انخفاض معدل نموها قليًال، إال أنه فاق متوسط نموها خالل               ، ما عدا آندا والتي    1999 مقارنة بعام    2000

وقد سجلت اليابان وفرنسا    . آما سجلت جميع الدول الصناعية الكبرى زيادات في معدالت نمو وارداتها          . العقدين الماضيين 

 من  2000 و 1999بين عامي   وإيطاليا أعلى الزيادات في معدالت نمو الصادرات، حيث ارتفعت صادرات هذه الدول ما                 

 في المائة في فرنسا ومن حالة الرآود إلى            13.6 في المائة إلى      4.0 في المائة في اليابان ومن         12.2 في المائة إلى      1.9

أما في الواردات فقد تم تسجيل أعلى ارتفاع في معدل نموها في مجموعة الدول اآلسيوية                        .  في المائة في إيطاليا      10.2

 . في المائة خالل العامين المذآورين15.2 في المائة إلى 8.4 حيث ارتفعت وارداتها من الصناعية الحديثة
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 في المائة إلى      5.3وبالنسبة للدول النامية، فقد ارتفع معدل نمو صادراتها ووارداتها السلعية بمستويات عالية جدًا من                           

آما ارتفعت أيضًا    . 2000 و 1999توالي خالل عامي      في المائة على ال      17.6 في المائة إلى       1.9 في المائة ومن       17.0

معدالت نمو صادرات وواردات آل المجموعات اإلقليمية وآل المجموعات المصنفة وفق نوعيات السلع المصدرة خالل                  

وقد آانت أعلى نسب ارتفاع في الصادرات والواردات من نصيب الدول النامية في المجموعة اآلسيوية،                        . الفترة نفسها 

 . بأن آل المجموعات قد سجلت معدالت نمو في صادراتها ووارداتها تفوق متوسطات أدائها خالل العقدين الماضيينعلمًا
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أما بالنسبة لشروط التبادل التجاري، فقد استمرت على نفس وتيرة العام الماضي حيث انخفضت في الدول المتقدمة                                   

قدمة، سجلت جميع الدول الصناعية الكبرى ما عدا آندا تراجعًا في                فعلى مستوى الدول المت    . وارتفعت في الدول النامية    

إضافة لذلك، سجلت أيضًا جميع مجموعات الدول المتقدمة األخرى تراجعًا في شروط تبادلها                      . شروط تبادلها التجاري   

فقد عكست شروط    أما على مستوى الدول النامية،          . التجاري وقد آان أعلى تراجع من نصيب اليابان وألمانيا وإيطاليا                

ففي . التبادل التجاري بالنسبة للسلع بعض التحسن، إال أن األداء آان متباينًا بالنسبة للمجموعات اإلقليمية من الدول النامية                 

الوقت الذي تحسنت فيه شروط التبادل التجاري بمستوى آبير في أفريقيا، فقد جاءت مقبولة بالنسبة لنصف الكرة الغربي                      

ة لمجموعة دول الشرق األوسط، في حين تراجعت شروط التبادل التجاري بالنسبة لمجموعة الدول                          ومتواضعة بالنسب 

وتعزى هذه التغيرات في شروط التبادل التجاري بالنسبة للدول المتقدمة والنامية بصورة مباشرة إلى ما                  . النامية اآلسيوية 

 .2000ة وفي اإلنتاج والصادرات والواردات خالل عام أشرنا إليه مسبقًا من تغيرات في أسعار السلع المصنعة واألولي

 

وفيما يتعلق بالمدفوعات، فقد استمر الوضع في ميزان الحساب الجاري في التراجع بالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة حيث             

قد و. 1999 مليار دوالر في عام        133.1 مليار دوالر مقارنة مع عجز بنحو           246.1 حوالي   2000بلغ عجزها في عام      

استمر العجز في ارتفاعه الملحوظ في الواليات المتحدة، في الوقت الذي سجلت فيه اليابان زيادة بسيطة في فائضها                                   

وبالنسبة للدول المتقدمة   . وسجلت دول المجموعة األوروبية عجزًا بسيطًا بالمقارنة مع مستوى العجز في الواليات المتحدة            

يثة فقد ارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بالنسبة لألولى وانخفض بالنسبة                    األخرى والدول اآلسيوية الصناعية الحد        

أما بالنسبة للدول النامية فقد تحسنت األوضاع آثيرًا بالنسبة لها حيث تحول ميزان حسابها الجاري من عجز بنحو                    . للثانية

 أوضاع ميزان الحساب الجاري     وقد تحسنت . 2000 مليار في عام     46 إلى فائض بنحو     1999 مليار دوالر في عام      18.5

 .في آل المجموعات اإلقليمية من الدول النامية ما عدا المجموعة اآلسيوية والتي شهدت انخفاضًا بسيطًا في فائضها

 

 
 الدين العام الخارجي والتدفقات المالية إلى الدول النامية

 

 في المائة عن     1.6 بنسبة بسيطة بلغت       2000عام  انخفض إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية في                  

 في المائة   4آما انخفضت مدفوعات خدمته بنسبة       .  مليار دوالر  121،  2، حيث وصلت قيمته إلى       1999مستواه في عام    

وتعد هذه المرة الوحيدة التي يحدث فيها انخفاض في خدمة الدين بمستوى . 2000 مليار دوالر في عام      347.6حيث بلغت   

 .عن مليار دوالر منذ بداية التسعيناتيزيد 

 

 من الدول النامية     اإلقليمية، فقد تغيرت ديون آل المجموعات          2000وعلى صعيد إجمالي الدين العام الخارجي في عام             

 3.5 في المائة و   3.6بنسب بسيطة حيث انخفضت ديون الدول األفريقية والدول اآلسيوية ودول نصف الكرة الغربي بنحو                

، في الوقت الذي ارتفعت فيه ديون دول           1999 بالمقارنة مع عام      2000 في المائة على التوالي في عام           1.5 و في المائة 

ويالحظ أن آل هذه المجموعات اإلقليمية من الدول النامية قد حافظت على نفس                     .  في المائة   3.0الشرق األوسط بنحو      

 في  35.6ابق، حيث حظيت دول نصف الكرة الغربي بنحو            حصصها تقريبًا من إجمالي ديون الدول النامية في العام الس            
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 18.2 في المائة ثم دول الشرق األوسط ومالطا وترآيا بنحو             32.2المائة من إجمالي ديون الدول النامية، تلتها آسيا بنحو            

 . في المائة13.4في المائة ثم أفريقيا بنحو 

 

وبخالف دول المجموعة   . 2000 هي األخرى خالل عام       تخفضوبالنسبة لمدفوعات خدمة الدين في الدول النامية، فقد ان          

 مليار دوالر في     92.4 إلى   1999 مليار دوالر في عام       110.7اآلسيوية والتي انخفضت خدمة ديونها بمستوى آبير من           

 مليار   4.3، فقد ازدادت خدمة ديون المجموعات اإلقليمية األخرى مجتمعة بمستويات بسيطة بلغت نحو                             2000عام   

وبالنسبة لخدمة الدين آنسبة من الصادرات من السلع والخدمات، فيالحظ أنها انخفضت بالنسبة للدول النامية                             . ردوال

آما يالحظ أيضًا أن قيمة هذا المؤشر الهام لقياس عبء                 . بدرجة ملحوظة وللمرة األولى خالل السنوات الست السابقة             

ية وبنسب ملحوظة، األمر الذي يعزى في غالبيته إلى تحسن أداء                المديونية قد انخفضت بالنسبة لكل المجموعات اإلقليم         

 .2000صادرات هذه الدول خالل عام 

 

 مليار دوالر بين     367.3 إلى    355.7 في المائة وذلك من        3.3وبالنسبة للدول المتحولة، فقد ارتفعت ديونها بنسبة بلغت             

وفي المقابل  .  مليار دوالر خالل الفترة نفسها     47إلى   45.2آما ارتفع أيضًا حجم خدمة ديونها من        . 2000 و 1999عامي  

، فقد انخفضت نسبة ديونها إلى صادراتها من           2000ونظرًا لألداء الجيد لصادرات هذه المجموعة من الدول خالل عام                

، آما انخفضت أيضًا نسبة خدمة ديونها إلى صادراتها من                2000 و 1999 في المائة خالل عامي          112.5 إلى    129.6

 . في المائة خالل  الفترة نفسها14.4 إلى 16.5

 
 حتياطيات الدوليةالا
 

 في  10.3واصلت االحتياطيات الدولية في ارتفاعها المستمر منذ بداية التسعينات في الدول النامية، حيث ارتفعت بنسبة                      

 سنة  ع المستمر بين  وعلى الرغم من االرتفا   . 2000 و 1999 مليار دوالر بين عامي       705.2 إلى   639.5المائة وذلك من    

، غير أنها تعتبر منخفضة بالمقارنة مع النصف األول من 1997إال أن نسبة االرتفاع الحالية تعد األعلى منذ عام  ،أخرىو

وفي المقابل ونظرًا لالرتفاع الكبير الذي شهدته واردات الدول النامية، فقد انعكس اتجاه تغير نسبة احتياطيات                  . التسعينات

، وهو  2000 و 1999 في المائة بين عامي         48.8 في المائة إلى        52.1ة إلى وارداتها ليسجل انخفاضًا من           الدول النامي 

وبالنسبة للمجموعات اإلقليمية من الدول النامية فقد ازدادت احتياطياتها جميعًا وإن . االنخفاض األول خالل عقد التسعينات    

 18.4 في المائة تلتها دول الشرق األوسط بنحو         33.8اع بلغت نحو    فقد سجلت أفريقيا أعلى نسبة ارتف     . آان بنسب متفاوتة  

ويالحظ أن ترتيب هذه      .  في المائة   5.2 في المائة ودول آسيا بنحو            8.4في المائة، ثم دول نصف الكرة الغربي بنحو                

 تأتي آسيا في    المجموعات من الدول وفق أحجام احتياطياتها قد ظل على حاله خالل غالبية سنوات عقد التسعينات، حيث                   

 .المقدمة يليها نصف الكرة الغربي ثم الشرق األوسط فأفريقيا
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 أسعار الفائدة
 

سجلت أسعار الفائدة الرسمية المرتبطة بوضع السياسات االقتصادية في بعض الدول الصناعية الرئيسية وآذلك أسعار                         

فاعات متباينة في آل الدول المتاح حولها بيانات               الفائدة قصيرة األجل وأسعار الفائدة طويلة األجل في تلك الدول ارت                    

 قد تم تسجيله في      2000 و 1999ويالحظ أن أعلى ارتفاع في أسعار الفائدة الرسمية بين عامي               . 2000 و 1999للعامين  

يضاف إلى ذلك أن تغيرات أسعار الفائدة قصيرة األجل وطويلة األجل قد                  . دول مجموعة اليورو تلتها الواليات المتحدة        

 .آانت على نفس هذا الترتيب خالل الفترة نفسها

 
 أسعار الصرف

 

 مقابل عمالت الدول الصناعية الرئيسية باستثناء الين        2000استمر سعر صرف الدوالر األمريكي في االرتفاع خالل عام          

ف الدوالر  آما سجل سعر صر    . 1999 في المائة من قيمته في عام            5.4الياباني الذي انخفض تجاهه بنسبة بلغت نحو            

ارتفاعات متباينة تجاه غالبية عمالت الدول المتقدمة باستثناء آوريا وتايوان والتي ارتفعت قيمة عمالتها بنسب طفيفة                            

ويعكس االرتفاع المستمر في قيمة الدوالر تجاه العمالت األخرى خالل النصف الثاني من عقد                                 . خالل هذه الفترة     

مريكي، األمر الذي ينعكس أيضًا من االرتفاع المنتظم لقيمة سعر الصرف الفعلي                     التسعينات األداء الجيد لالقتصاد األ       

 .الحقيقي بالنسبة للدوالر خالل الفترة نفسها

 
 2001توقعات عام 

 

 آكل باألداء الجيد، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي ساد غالبية الدول المتقدمة                 2000اتسم االقتصاد العالمي خالل عام       

ونظرًا لدوام عملية التباطؤ هذه حيث يالحظ استمرار        . صناعية الرئيسية منها خالل النصف الثاني من ذلك العام        وبالذات ال 

االنخفاض والتباطؤ في أداء اقتصاد الواليات المتحدة وفي موجة االنتعاش في اليابان وفي أداء المجموعة األوروبية وفي                    

وفي المقابل،  . عات حول أداء االقتصاد العالمي المستقبلي بدرجة آبيرة           عدد من االقتصادات الناشئة، فقد تراجعت التوق          

تتحسن التوقعات قليًال عند أخذ رد الفعل السريع لمجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكي وغالبية البنوك المرآزية في                               

 وبداية  2000نذ نهاية عام     الدول الصناعية تجاه هذه األوضاع، فقد تم تخفيض أسعار الفائدة قصيرة األجل عدة مرات م                    

آما أن غالبية الدول الصناعية تملك حيزًا جيدًا للتصرف حيال حالة التباطؤ هذه وذلك من جراء أدائها الجيد                      . 2001عام  

وينعكس هذا األمر في تراجع معدالت التضخم في غالبية الدول المتقدمة األمر الذي يوفر                . خالل السنوات القليلة الماضية   

إضافة لذلك، فإن تخطي غالبية دول         . اسبًا لبعض التساهل في نواحي المالية العامة ألغراض تنشيط االقتصاد               مجاًال من 

 لتلك األزمة يحسن من قدرة تلك الدول على مواجهة                   1998 و  1997األزمة المالية التي اجتاحت العالم خالل عامي               

 .األزمات الخارجية المتوقعة من جراء التباطؤ الحالي
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الرغم من اتفاق العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الدولية                 وعلى  

والبنك المرآزي األوروبي حول دور الجهود التي تقوم بها السلطات المالية والنقدية في عدد من الدول المتقدمة والنامية،                      

ويالحظ هذا األمر من حقيقة أن آل التوقعات                . درجة عالية من عدم اليقين        إال أن األوضاع الحالية ال زالت تعكس                

الموضوعة حاليًا تشير إلى انخفاض عام في الدول المتقدمة والنامية لمعدالت النمو في اإلنتاج والتجارة، حيث يتوقع أن                         

وعلى الرغم  . 2000واه في عام     إلى ما يزيد قليًال عن نصف مست        2001ينخفض معدل النمو الحقيقي العالمي بنهاية عام         

من توقع انخفاض معدل النمو الحقيقي في الدول النامية بنسبة بسيطة إال أن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل النمو                                  

 وإلى أقل من ذلك المستوى بالنسبة لبعض الدول الصناعية               2000الحقيقي في الدول المتقدمة إلى نصف قيمته في عام               

 .ت المتحدة األمريكية واليابانالكبرى مثل الواليا

 

وعلى صعيد التجارة الخارجية، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض معدل نموها في العالم وفي آل من الدول المتقدمة                                   

وبالنسبة لبقية المؤشرات الرئيسية مثل التضخم والبطالة        . 2000والنامية والمتحولة إلى نحو نصف مستوياتها خالل عام           

 .لنامية، فإن التوقعات تشير إلى تغيرات بسيطة نسبيًا بالمقارنة مع ما ذآر أعاله بالنسبة للنمو والتجارةوديون الدول ا
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 معدالت النمو الحقيقي في العالم) : 1/1(ملحق 
)1995-2000( 

 12

(نسب مئوية)

199519961997199819992000

      4.8           3.5           2.8           4.2           4.0           3.6      العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

      4.1           3.4           2.7           3.5           2.9           2.7       الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة

      5.0           4.2           4.4           4.4           3.6           2.7                الواليــــــات المتحــــــدة

      3.4           2.6           2.9           2.6           1.6           2.4               االتحـــــاد األوروبــــــي

      1.7           0.8          -1.1         1.9           3.3           1.6               اليابـــــــــــــــــــــــــــان

      5.9           5.6           1.1           4.6           4.1           5.0               دول متقـدمــــــة أخــرى

 

      5.8           3.8           3.5           5.8           6.5           6.1       الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

      3.0           2.3           3.3           2.9           5.7           2.9              أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

      6.9           6.1           4.0           6.6           8.2           9.0              آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

      5.4           0.8           3.6           5.4           4.6           4.3              الشـرق األوسط وأوروبا

      4.1           0.2           2.3           5.3           3.6           1.7              نصـــف الكــرة الغربــي

 

      5.8           2.6          -0.9         1.6          -0.5        -1.5      الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

1)  دول أوروبا الشرقية واالتحاد السوفيتي سابقًا.
المصدر:  صندوق النقد الدولي، آفـاق االقتصاد العالمي، مــايــو 2001 .

(1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معدالت التضخم في العالم) : 1/2(ملحق 
)1995-2000( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(نسب مئوية)

199519961997199819992000

         2.3         1.4         1.5         2.1         2.4         2.6  الدول المتقـدمــــــــــــــــــــــة

         3.4         2.2         1.5         2.3         2.9         2.8           الواليــــــات المتحــــــدة

         2.3         1.4         1.5         1.8         2.5         2.9          االتحـــــاد األوروبــــــي

        -0.6        -0.3         0.6         1.7         0.1        -0.1          اليابـــــــــــــــــــــــــــان

         2.2         1.0         2.6         2.4         3.2         3.8          دول متقـدمــــــة أخــرى
 

         6.1         6.7         10.4         9.9         15.4         23.2  الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

         13.5         11.5         9.1         14.4         30.1         35.1         أفريقيــــــــــــــــــــــــــــا

         1.9         2.5         7.7         4.8         8.3         13.2         آسيـــــــــــــــــــــــــــــــا

         20.7         23.2         27.6         27.7         29.6         39.1         الشـرق األوسط وأوروبا

         8.1         8.8         9.8         12.9         21.2         36.0         نصـــف الكــرة الغربــي
 

         20.1         43.9         21.8         27.4         42.4         133.5   الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

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

(1
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 البطالة والتوظيف في الدول المتقدمـة) : 1/3(ملحق 

 14

(نسب مئوية)
199519961997199819992000

    معــــــــــــــــــدل البطـــــــــــــــــــالة 
         5.9         6.4         6.8         6.9         7.1         7.1      الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة
         5.0         6.1         6.3         6.6         6.8         6.7       الدول الصناعيــة الرئيسيــة 

         4.0         4.2         4.5         5.0         5.4         5.6         الواليـــــات المتحـــــدة
         4.7         4.7         4.1         3.4         3.3         3.1         اليابـــــــــــــــــــــــــان
         7.8         8.3         9.0         9.5         8.6         7.9         ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         9.7         11.3         11.6         12.5         12.4         11.7         فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         10.6         11.4         11.8         11.7         11.6         11.6         ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         5.6         6.0         6.3         7.1         8.2         8.7         المملكــــــة المتحــــــدة

         6.8         7.6         8.3         9.1         9.6         9.4         آنــــــــــــــــــــــــــــدا       
         6.3         7.3         8.1         7.8         8.1         8.2        دول متقـدمــــــة أخــرى
         8.0         9.1         9.8         10.6         10.8         10.7       اإلتحــــــــاد األوروبـــــــي

   نمـــــــــــــــــــو التوظيــــــــــــــــــــف
         1.0         1.3         1.0         1.5         1.0         1.2      الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة
         1.2         1.1         1.0         1.5         0.8         0.8       الدول الصناعيــة الرئيسيــة 

         1.3         1.5         1.5         2.3         1.5         1.5         الواليـــــات المتحـــــدة
        -0.2        -0.8        -0.7         1.1         0.5         0.1         اليابـــــــــــــــــــــــــان
         1.5         1.1         0.9        -0.2        -0.3         0.1         ألمانيــــــــــــــــــــــــــا
         2.2         2.2         1.8         1.0-         0.7         فرنســــــــــــــــــــــــــا 

         1.0         1.3         1.1         0.4         0.5        -0.6         ايطاليـــــــــــــــــــــــــا       
         1.0         1.3         1.1         2.0         1.1         1.4         المملكــــــة المتحــــــدة

         2.6         2.8         2.6         2.3         0.8         1.9         آنــــــــــــــــــــــــــــدا       
         2.0         2.1         1.0         1.6         1.7         2.2        دول متقـدمــــــة أخــرى

         1.9         1.8         1.9         1.0         0.6         0.8        اإلتحــــــــاد األوروبـــــــي
المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

)1995-2000( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 معدالت نمو حجم التجارة في العالم) : 1/4(ملحق 
)1995-2000( 

 
(نسب مئوية)

199519961997199819992000

      العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

         12.4         5.3         4.2         10.1         6.5         9.1          إجمالي التجـــارة

     الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة
         11.4         5.0         3.8         10.6         6.0         8.9         الصـــــــــــــــادرات

         11.4         7.9         5.7         9.3         6.2         9.2        الـــــــــــــــــواردات

    الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

         15.7         4.1         5.3         12.0         9.2         7.4         الصـــــــــــــــادرات

         16.9         1.6        -0.6         10.6         8.1         10.2        الـــــــــــــــــواردات

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).

   15



 لناميةالتغير في شروط التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول ا) : 1/5(ملحق 
 )السلع والخدمات(

)1995-2000( 
 
 

1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(نسب مئوية)

19951997199819992000

   -2.2           0.1    1.4       -0.6      -0.3       0.2         الدول المتقـدمـــــــــــــــــــــــة

    6.4        5.0       -7.1      -0.7       1.6        3.4         الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).
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  الديون على الدول النامية والمتحولة وخدمتهاحجم) : 1/6(ملحق 
)1995-2000( 

متوسط الفترة199519961997199819992000

    إجمالــــي الديــــون الخارجيــــة
            (مليار دوالر أمريكي)

 2,005.0    2,120.9    2,155.1    2,104.4    1,966.1    1,878.5    1,805.2        الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة
 295.7   284.7   295.0   294.7   295.9   301.2   302.9      أفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 653.9   681.6   705.4   681.9   660.1   614.5   580.0      آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 352.6   399.7   388.0   372.0   338.3   315.9   301.9      الشـــرق األوســـط وأوروبــــا
 702.8   754.9   766.6   755.8   671.8   647.0   620.4      نصـــــف الكـــــرة الغربــــــي
 328.1   367.3   355.7   353.7   314.0   301.7   276.4     الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

    مدفوعـت خدمـة الديـن (آنسبـة مئوية 

    مـن الصـادرات مـن السـلع والخدمات)

 25.2   22.5   28.9   26.7   24.9   24.6   23.3       الدول الناميــــــــــــــــــــــــــة
 22.6   18.1   21.5   23.7   21.2   23.1   28.0      أفريقيــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 16.4   13.3   19.1   18.0   15.2   16.0   16.5      آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 16.3   12.8   16.5   18.3   15.5   18.3   16.5      الشـــرق األوســـط وأوروبــــا
 50.5   51.9   61.3   50.7   53.0   46.8   39.4      نصـــــف الكـــــرة الغربــــــي
 13.4   14.4   16.5   17.6   10.3   10.6   11.1     الدول المتحــــــــــــــــــــــولة

المصدر:  مصدر الملحق (1/1).
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 لدول النامية باستثناء الذهباالحتياطيات الدولية ل) : 1/7(ملحق 

)1995-2000( 
 

(مليار دوالر أمريكي)

199519961997199819992000

   705.2      639.5      604.0      591.6      541.8      448.9      الـــــــــــدول النــــــــــــامـــيــــة 

   53.0      39.6      39.8      42.1      31.3      26.6        أفريقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   339.6      322.9      289.8      264.9      246.5      200.8        آسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   146.0      123.3      113.5      114.7      107.5      91.4        الشـــرق األوســـط وأوروبــــا

   166.6      153.7      160.9      169.9      156.5      130.1        نصــــــف الكــــــرة الغربــــــي

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .
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 أسعار الفائدة) : 1/8(ملحق 

 )سعر الفائدة الرسمي(
)1995-2000( 

 
(نسب مئوية)

199519961997199819992000

   4.4      3.6      4.3      4.2      4.4      5.4     الدول الصناعيـــــــة الرئيسيـــــــة *

   6.3      5.0      5.4      5.5      5.3      5.9         الواليـــــات المتحـــــدة

   0.1      0.1      0.4      0.4      0.4      1.2         اليابـــــــــــــــــــــــــان

   4.0      2.7      3.3   . . .. . .. . .     مجموعة دول اليورو      

   6.0      5.3      7.2      6.6      6.0      6.7        المملكـــــة المتحـــــدة       

   5.5      4.7      4.9      3.3      4.3      6.9        آنــــــــــــــــــــــــــدا       

       أرقام عامي 1999 و 2000 تمثل متوسط حسابي بسيط للدول الواردة في الملحق.          

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .

*
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 )متوسط الفترة(أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر ) : 1/9(ملحق 
)1995-2000( 

(وحدات العملة  مقابل دوالر واحد)

199519961997199819992000

     2.1200     1.8400     1.7600     1.7300     1.5000     1.4300   المــــــــــارك األلمانــــــــــي

     0.6623     0.6173     0.6024     0.6098     0.6410     0.6329   الجنيــــــــه اإلسترلينــــــــي

     7.1200     6.1600     5.9000     5.8400     5.1200     4.9900   الفرنـــــــــك الفرنســــــــــي

     107.8000     113.9000     130.9000     121.0000     108.8000     94.1000   اليــــــــــــن اليابانـــــــــــــي

     1.0870     0.9346     0.8929     0.8817     0.7886     0.7645   اليــــــــــــــــــــــــــــــــورو *

* اإليــــكو حتى عام 1998 .     

المصدر:  مصدر الملحق (1/1) .
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