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    لدوليةلدوليةااالتطورات االقتصادية التطورات االقتصادية 

  
  

  

   نظرة عامة
 

 لتبعات األزمة المالية العالمية التي تفاقمت أعراضها اعتبارًا من منتصف عام 2009تعرض االقتصاد العالمي في عام 

 في في المائة 3 ، حيث دخل االقتصاد العالمي في فترة من الرآود، اتسمت بتحول النمو الحقيقي الذي بلغ معدله2008

 في 0.5وقد تحول معدل النمو في الدول المتقدمة من . 2009 في المائة في عام 0.6 إلى انكماش بمعدل 2008عام 

أما بالنسبة للدول النامية واقتصادات السوق . 2009 في المائة في عام 2.4 إلى انكماش بمعدل 2008المائة في عام 

  . في المائة خالل الفترة نفسها2.4 المائة إلى  في6.1يها من الناشئة األخرى، فقد انخفض معدل النمو ف

    

ومن أبرز تداعيات األزمة العالمية أيضًا، تراجع معدالت التضخم وتفاقم البطالة في الدول المتقدمة والدول النامية، 

 في 2.8 بلغ  مقارنة بمعدل نمو2009 في المائة في عام 10.7وانكماش حاد في حجم التجارة العالمية الذي بلغ معدله 

  .2008عام المائة في 

  

وفيما يتعلق بموازين المدفوعات، فقد تراجع العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات الدول المتقدمة 

آمجموعة، صاحبه تراجع في فائض الحساب الجاري في موازين مدفوعات مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق 

حتياطيات الخارجية للدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى تصاعدها رغم ولقد واصلت اال. الناشئة األخرى

  .2009 الصين أعلى نسبة زيادة في االحتياطيات الخارجية للدول النامية في عام تاألزمة العالمية، وسجل

  

لنامية ودول اقتصادات السوق وبالنسبة للمديونية الخارجية، ارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول ا

 معظم هذه الزيادة آمحصلة الرتفاع الدين العام الخارجي لكل من دول وسط وشرق أوروبا تالناشئة األخرى، وجاء

  . والدول النامية اآلسيوية ودول الشرق األوسط ودول نصف الكرة الغربي

  

والر األمريكي مقابل اليورو والجنيه وفيما يخص تطورات أسعار صرف العمالت الرئيسية، تحسن سعر صرف الد

  .2009اإلسترليني، في حين تراجع سعر صرف الدوالر مقابل الين الياباني خالل عام 

  

 انكماش نمو االقتصاد العالمي أدىوبالنسبة النعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على اقتصادات الدول العربية، فقد 

 أما الدول غير النفطية، فقد تأثرت اقتصاداتها .ى تراجع إيرادات الدول النفطيةوتراجع الطلب العالمي على النفط إل

  
  

  
  الفصل األول
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بانكماش الطلب الخارجي لدى شرآائها التجاريين الرئيسيين، حيث تراجعت صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة 

 ومنها سواق األسهم العربيةتأثرت أآما . وتراجعت تحويالت العاملين بالخارج وتدفق االستثمارات األجنبية المباشرة

، التقلبات في أسواق األسهم العالمية بأجواء عدم اليقين التي أحدثتها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بوجه خاص،

وأدى تحسن سعر صرف الدوالر مقابل عدد من العمالت الرئيسية إلى تحسن قيمة معظم العمالت العربية المثبتة 

  .بالدوالر

  

  العالمينمو االقتصاد
  

 ولقد امتدت. تسجل منذ الحرب العالمية الثانيةوصل إلى مستويات لم و 2009 عام في )1( أداء االقتصاد العالميتراجع

فقد  .2008عام في أثرها في القطاع المالي  ترآز  بعد أن،)العيني(  الحقيقيإلى القطاع االقتصادية العالميةثار األزمة آ

 في المائة 3 نسبته ت بلغمقابل نمو 2009عام في  ة في المائ0.6 بنسبةالعالمي   الحقيقيلي المحلي اإلجماالناتج انكمش

النامية على حد الدول ل المتقدمة و الدو معدالت النمو فيآمحصلة لتراجع وقد جاء هذا االنخفاض .2008عام في 

 2008عام في  في المائة 0.5 المتقدمة من الدول  في معدل النموتحول فقد . في الدول المتقدمةحدة وإن آان أآثر ،سواء

  األخرى مندول المتقدمة معدالت النمو في ال  أيضًاوتحولت .2009 عام في في المائة 2.4 بلغ معدله انكماش إلى

فقد حافظت على دات السوق الناشئة األخرى  الدول النامية واقتصاأما .في المائة 1.1 انكماش نسبته ي المائة إلى ف1.7

، مع مالحظة تباين أداء 2009عام في   في المائة2.4 إلى 2008عام في   المائةفي 6.1من نمو رغم انخفاضها معدالت 

  ).1(والشكل ) 1/1(الدول والمجموعات الفرعية داخل المجموعات الثالث الرئيسية المذآورة، الملحق 
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العـالم الدول المتقدمة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة االخرى
  

  ).1/1(الملحق : المصدر

                                                 
 ".2010أبريل : آفاق االقتصاد العالمي" صندوق النقد الدولي    )1(

ة  الشكل (1) : معدالت النمو الحقيقي في العالم والدول المتقدمة والدول النامي
(2009-2005)
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فبالرغم  ، بدرجات متباينة في جميع الدول والمجموعات الفرعية انكماشًاحقيقيالالنمو ، شهد )2(بالنسبة للدول المتقدمة

 إلى ويعزى ذلك ، األخرىمن أن الواليات المتحدة آانت مرآز األزمة إال أنها آانت أقل تأثرا من معظم الدول المتقدمة

م السيولة المحلية ومن ثم تنشيط لزيادة حج  هما، ضخامة اإلجراءات التي اتخذتها الواليات المتحدة رئيسيينعاملين

 .تهاانخفاض الطلب الخارجي على صادرلب المحلي مما يجعلها أقل تأثرا في حال ا، وآبر حجم الط األمريكياالقتصاد

في  2.4  إلى2008في المائة في عام  0.4  في الواليات المتحدة منمعدل االنكماش االقتصادي زيادة إلىتشير البيانات و

  .2009م المائة في عا

 

 انكماش بلغ  إلى2008في المائة في عام  0.6 البالغ معدل النمو تحول  حيثوبالنسبة لمنطقة اليورو، فلم تكن أحسن حاًال

 فقد تأثرت أوروبا . على الدول األوروبيةألزمةل ع ذلك إلى التأثير الكبير، ويرج2009في المائة في عام  4.1 معدله

الرهونات في الواليات سوق  الكبير ألصولها على النكشافل نتيجة بعض مصارفها الغربية بالخسائر التي تحملتها

 من زادوايطاليا  أن الصعوبات التي تعانيها بعض اقتصادات منطقة اليورو مثل اليونان والبرتغال وأسبانيا آما .المتحدة

من  أآثر فقد تدهور أداء اقتصادهادة، أما المملكة المتح .2009 عام  في المنطقة في النموانكماشالتأثير السلبي على 

في المائة  4.9  انكماش بلغ معدله إلى2008 في عام 0.5من نمو ال معدل تحول اقتصاد منطقة اليورو، حيث تدهور أداء

  .2009في عام 

  

ئة في عام  في الما5.2 إلى 2008 المائة في عام في 1.2 من االنكماش االقتصاديارتفع معدل فيما يتعلق باليابان، فقد و

  العالميالطلب انكماش  باإلضافة إلى، األخيرةمنذ األعواماالقتصاد الياباني في الرآود  حالة ويعزى ذلك إلى ،2009

   .والذي أدى إلى تراجع حاد في الصادرات اليابانية ،2009عام في 

  

  إلى2008ي المائة عام  ف0.3 مننيع لدول اآلسيوية حديثة التصلو  النمارتفعفقد ، )3(وبالنسبة للدول المتقدمة األخرى

 في 1.3 إلى 2008 في المائة في عام 2.4 من أستراليامعدل النمو في  انخفض، في حين 2009 عامفي  في المائة 6.6

   .2009المائة في عام 

  

لمائة في عام  في ا2.4 معدل النمو للمجموعة بلغفقد  )4(وفيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى

  إال أن، خارج بؤرة األزمة آانت المجموعةدول ورغم أن .العام السابق في المائة في 6.1 متراجعًا عن معدل 2009

                                                 
 . "2010أبريل : آفاق االقتصاد العالمي " ،  اليابان، المملكة المتحدة وآنداتشمل الدول المتقدمة الواليات المتحدة، منطقة اليورو،   )2(
الدول اآلسيوية حديثة زيلندا، النرويج، السويد، سويسرا و، نيوإسرائيل، أيسلندا، الدانمارك، التشيكستراليا، أة األخرى تضم الدول المتقدم   )3(

 ."2010 أبريل: آفاق االقتصاد العالمي"، هونج آونج، آوريا الجنوبية، سنغافورة وتايوان: التصنيع، وهي
وسط وشرق أوروبا، رابطة الدول المستقلة، الدول النامية : رى تضم دول المجموعات التاليةواقتصادات السوق الناشئة األخالدول النامية    )4(

 .اآلسيوية، الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أفريقيا جنوب الصحراء ومجموعة دول نصف الكرة الغربي
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 ، الدول من النفطكعلى صادرات تلالعالمي تراجع الطلب  و إليهامتقدمة الدول المن تراجع التدفقات المالية الخاصة

  .م العوامل المؤثرة على تراجع النمو في دول المجموعة من أهآانتاألخرى والمواد األولية 

  

 باألزمة قل المجموعات تأثرًاأ )5(لدول النامية اآلسيويةا آانتويالحظ في هذا الشأن تباين أداء المجموعات الفرعية، فقد 

 إلىيرجع ذلك ، و2008عام في في المائة  7.9مقابل  المائة  في6.6نحو  2009عام   فيمعدل نموها المحقق حيث بلغ

   في المائة 8.7حيث أنهما حققتا معدالت نمو بلغت  عالية نسبيًا،لصين والهند على معدالت نمو اآل من محافظة 

إلى عدم  ،خاصة بالنسبة للصين المحدود لألزمة عليهما والتأثير  ويعزى.2009عام في  في المائة على التوالي 5.7و

 ئر آبيرة من جراء انهيار أسواق المال العالمية، باإلضافة إلى ضخامةتعرض رؤوس أموال المصارف الصينية لخسا

  .حجم االستهالك المحلي

  

  إلى 2008عام في  في المائة 5.1من من انخفاض معدل نموها ، فبالرغم )6(أفريقيا دول الشرق األوسط وشمال أما

خالل  االقتصاد العالمي ء انكماش النمو فيجيدًا نسبيًا في ضو يعد هذا المعدل إال أن ،2009 في المائة في عام 2.4

 مقابل 2009 في المائة في عام 2.1 فقد بلغ معدل النمو فيها ،)7(وبالنسبة للدول اإلفريقية جنوب الصحراء .الفترة نفسها

ات  إلى ضعف ارتباطها باالقتصاد نسبيًايرجع تحقيق تلك الدول معدالت نمو جيدة، حيث 2008 في المائة عام 5.5

 إلى تلك  األجنبية أهمها تباطؤ تدفقات رؤوس األموال،عدة عوامل ل األزمة على الدول اإلفريقيةأثروقد تباين . تقدمةالم

  .الرسمية الدولية التحويالت المالية والمعونات وتقلص،  األخرىالسلع األوليةالعالمية للنفط وسعار األالدول وتراجع 

  

 النامية واقتصادات السوق  بين الدولاقتصادي انكماش معدالت  أعلىشهدت فقد )8(أما بالنسبة لرابطة الدول المستقلة

   انكماش النمو بمعدلإلى 2008عام  في المائة في 5.5 منالنمو في هذه الدول معدل  تحول حيث الناشئة األخرى،

  .2009في المائة في عام  6.6

  

  مقارنة مع2009في المائة في عام  3.7ماشًا بلغ معدله  انك االقتصادسجلفقد  )9(وفيما يتعلق بدول وسط وشرق أوروبا

 النمو تحول أيضًا معدلفقد  ،)10(يتعلق بدول نصف الكرة الغربيأما فيما  .2008 في المائة في عام 3  نسبتهمعدل نمو

                                                 
يوية، والدول اآلسيوية حديثة التصنيع، والدول الدول النامية اآلسيوية تضم جميع دول قارة آسيا باستثناء آل من الدول العربية اآلس   )5(

 .اآلسيوية المدرجة ضمن رابطة الدول المستقلة، وترآيا وإيران
 . إيران أيضًاوتضم، باستثناء الصومال وجزر القمر الدول العربية  وشمال أفريقيا جميع الشرق األوسط دول مجموعةتشمل   )6(
  .ميع دول أفريقيا غير العربية، وتضم أيضًا جزر القمرتشمل الدول األفريقية جنوب الصحراء ج   )7(
بالروسيا، جورجيا، آازاخستان، قيرغيزيا، مولدوفا، منغوليا، روسيا، طاجاآستان، أذربيجان، تضم رابطة الدول المستقلة آل من أرمينيا،   )8(

 .ترآمانستان، أوآرانيا، وأوزبكستان
، البوسنة والهرسك، بلغاريا، آرواتيا، استونيا، المجر، التفيا، لتوانيا، مقدونيا، الجبل األسود، تضم دول وسط وشرق أوروبا آل من ألبانيا   )9(

  .بولندا، رومانيا، صربيا وترآيا
 .تضم مجموعة دول نصف الكرة الغربي جميع الدول في القارتين األمريكيتين الشمالية والجنوبية باستثناء الواليات المتحدة وآندا   )10(
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 سعاراأل انخفاضإلى  يعزى ذلكحيث  ،2009 المائة في عام 1.8  انكماش بمعدل إلى2008 في عام المائة في 4.3 من

  .العالمياالقتصاد في رآود جراء البعض دول المجموعة تصدرها  األخرى التي  األوليةلنفط والسلعل العالمية

  

  لتضخما
  

  العالمي وانخفاض قيم األصول العقارية وتراجع النشاط االئتمانتقلصفي ضوء في العالم   معدالت التضخمتتراجع

 أسعار معظم السلعو  أسعارهوانخفاضإلى تراجع الطلب على النفط والذي أدى  ،2009عام في االقتصادي العالمي 

أرباح احتواء زيادات األجور وتقليص هامش وقد ساهم تراجع النشاط االقتصادي العالمي في  .األولية األخرى

فقد  ،2008عام مع  مقارنة 2009 عام  العالم فيدول معدل التضخم في مختلف إلى انخفاض  البياناتشيروت .الشرآات

 ، آما انخفض2008عام في  في المائة 2 مقارنة مع 2009عام في  في المائة 0.8بلغ معدل التضخم في الدول المتقدمة 

   إلى2008في المائة في عام  9.3في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى من  معدل التضخم

  ).2(والشكل ) 1/2(الملحق . 2009في المائة في عام  5.7
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  ).1/2(الملحق : المصدر

  

  

ة الدول المتقدمة، شهدت الواليات ففي مجموع. معدالت التضخمأما على صعيد المجموعات الفرعية، فيالحظ تفاوت 

في  3.6و  في المائة2.3و في المائة 2.2في معدالت التضخم من  انخفاضًاومنطقة اليورو والمملكة المتحدة المتحدة 

أما في . 2009 على التوالي في عام في المائة 1.5و في المائة 1و  في المائة0.9إلى  2008والي في عام على الت المائة

الشكل (2) : معدالت التضخم في الدول المتقدمة والدول النامية 
(2009-2004)
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 في عام في المائة 1 إلى انكماش في األسعار بنسبة 2008 في المائة في عام 1.4اليابان، فقد تحول معدل التضخم من 

 في المائة مقابل 1.3 بلغت ل2009عام في  عدالت التضخمم ت فقد انخفض، التصنيعحديثةاآلسيوية  الدول  فيأما. 2009

 في انخفاضًافقد شهدت  مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى،أما و ،2008عام في   في المائة4.5

  . في الدول المتقدمةمنها أعلى بكثير ت مازالاإال أنه فيها التضخم تمعدال

  

   والتوظيفالبطالة
  

 إلى أعلى  البطالةمعدالترتفاع  ا مستوى التشغيل ومن ثمانخفاض  في الدول المتقدمةماش االقتصادياالنكصاحب 

 المائة في عام في 8.1 إلى 2008 في المائة في عام 5.8 منالدول المتقدمة في البطالة  فقد ارتفع معدل .مستوياتها

 البطالة  هذه بأن تتحولللقلق ًا مصدرعد تفاقم البطالةوي.  خالل األزمة وظائفهمة من العمالإثر فقدان عدد آبير، 2009

  .)1/3(، الملحق  مما ينذر بأزمات اقتصادية أخرى،المؤقتة إلى بطالة طويلة األجل

  

الدول النامية اآلسيوية   البطالة في فقد ارتفع معدل،خرىأما فيما يتعلق بالدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األ

شمال ومعظم دول الشرق األوسط و ستقلة ودول وسط وشرق أوروبا ودول نصف الكرة الغربي،ورابطة الدول الم

  .)11( في الدول المتقدمة سجلهمان آان بنسبة أقل مإو،  ودول أفريقيا جنوب الصحراءأفريقيا

  

  أسعار الفائدة
  

 سيولةال  زيادة حجممن خاللم  مختلف دول العاللتنشيط االقتصاد في السياسة النقدية تيسير استمرار 2009شهد عام 

تم في الواليات المتحدة ف انخفاضا في مختلف دول العالم،م اخالل العأسعار الفائدة وسجلت . تهاافي اقتصاد واالستثمار

  وذلك،2009ي المائة في عام  ف0.7 إلى 2008 في المائة في عام 3قصيرة األجل من الرسمية أسعار الفائدة تخفيض 

قصيرة األجل في  أسعار الفائدة انخفضتآما . لنمو االقتصاديتشجيع ا ومن ثم االستهالآي الخاص، اإلنفاق لتشجيع

 في 5.5لمملكة المتحدة من في ا و2009 في المائة في عام 1.4 إلى 2008 في المائة في عام 4.6منطقة اليورو من 

في المائة خالل عام  0.8 إلى قصير األجل  سعر الفائدةوخفضت آندا. خالل الفترة نفسها في المائة 1.4المائة إلى 

 إلى في المائة 0.7 من قصير األجلسعر الفائدة  خفض اليابان  بينما،2008في المائة في عام  3.3 مقارنة مع 2009

 الواليات المتحدة  في،ب أقل وإن آانت بنس،وآذلك انخفضت أسعار الفائدة طويلة األجل .2009عام في  في المائة 0.4

 في 3.7  في المائة إلى4.2منطقة اليورو من ، وفي 2009عام في  في المائة 3.2 إلى 2008في عام في المائة  3.7من 

  ).1/4(، الملحق 2009عام في المائة 

  

                                                 
)11(  United Nations, World Economic Situation and Prospects 2008, 2009, p 139. 
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  التجارة والمدفوعات
  

ل الدوفي طلب الض  فقد انخف.2009 عام في  التجارة العالمية أداءانعكست األزمة المالية العالمية بشكل آبير على

 االنخفاض بفعل  آانولقد. العالميةا مما أثر على أسعاره ، على وجه الخصوصالنفطمنها  األولية والسلع على المتقدمة

 2009مية في السلع والخدمات في عام  التجارة العال وآمحصلة لذلك تراجع حجم.عاملي انخفاض الكميات واألسعار

  .2008عام في في المائة  2.8 ع نمو بلغمقارنة مفي المائة  10.7 مسجًال انكماشًا بنسبة

  

 في المائة في عام 1.9  معدل نمو بلغ الصادرات في الدول المتقدمة منحجموعلى مستوى الدول المتقدمة فقد انخفض 

  في المائة إلى0.6ارداتها من  و حجمو نمتحول، آما 2009 في المائة في عام 11.7 إلى انكماش بلغ معدله 2008

 ، تجارة الدول النامية حجمعلىتراجع حجم التجارة في الدول المتقدمة انعكس و . في المائة12.1 سبتهانكماش وصلت ن

   انكماش بمعدلفي المائة إلى 4  معدللدول النامية واقتصادات السوق الناشئة من اصادرات  حجم نموحيث تحول

نمو بلغ معدل  مقارنة مع 2009 المائة في عام  في8.4  معدله بلغانكماشًا أيضًاا وارداته وسجل حجم،  في المائة8.2

  ).4(و) 3(والشكلين ) 1/5( الملحق ،2008في عام في المائة  10.9
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الشكل (3) : معدالت نمو حجم التجارة في الدول المتقدمة 
(2009-2004)
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ليورو واليابان الواليات المتحدة ودول منطقة ا آل من سجلتوفي إطار المجموعات الفرعية للدول المتقدمة، فقد 

، تجارتها الخارجية من السلع والخدماتحجم  انخفاض فيمعدالت الدول اآلسيوية حديثة التصنيع ووالمملكة المتحدة 

في  10.6و  في المائة24.2 في المائة و12.9في المائة و 9.6صادرات هذه الدول   جانب فينخفاضاالمعدل ووصل 

 بلغ 2009عام في  انخفاضًا  لتلك الدولالواردات  حجم سجلآما. 2009ام  عفيعلى التوالي  في المائة 5.5المائة و

  .على التوالي في المائة 8.2 في المائة و11.9 في المائة و17.1 في المائة و11.4 في المائة و13.9

  

ة،  في المائ9  بمعدل السلعصادراتحجم  انخفضت السوق الناشئة األخرى، اا يتعلق بالدول النامية واقتصادوفيم

 في المائة 1.8 حجم الصادرات بمعدل انخفض في المائة بالنسبة للدول النامية اآلسيوية، و1.6والواردات بمعدل 

 ًا آبيرًاانخفاضسجلت دول رابطة الدول المستقلة و. ئة بالنسبة لدول وسط وشرق أوروبافي الما 18.1والواردات بمعدل 

 أما بالنسبة لحجم . الصادرات جانبفيفي المائة  9.4و الواردات جانب في المائة في 26.2  معدله تجارتها بلغ حجمفي

 أقل انخفاض معدالت سجل ودول نصف الكرة الغربي، فقد أفريقياالشرق األوسط وشمال  في منطقتي السلعية التجارة

  السلعيةات الصادرفقد انخفض حجم .مجموعات الدول األخرىل  التجارة السلعية حجم معدالت انخفاضبالمقارنة مع

 المائة على التوالي  في9و  في المائة8.8بلغ بمعدل  ودول نصف الكرة الغربي أفريقياالشرق األوسط وشمال لكل من 

 في 3.8 وبمعدل  في دول نصف الكرة الغربي،بصورة أسرعو حجم الواردات للمنطقتين انخفضو. 2009في عام 

  . في المائة على التوالي16.3المائة و

  

 تدهورت بمعدل فبعد أن ، بالنسبة للدول المتقدمةآبير بشكل معدالتها تحسنتفقد  شروط التبادل التجاري، وفيما يخص

سعار األ في الحادلالنخفاض  ويعزى ذلك . في المائة2.9 لتبلغ 2009 عام تحسنت في 2008عام في  في المائة 1.7

الشكل (4) : معدالت نمو حجم التجارة في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة 
(2009-2004)
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 أسعار  نسبيًاتتغير  لم في الوقت الذي،ات الدول المتقدمةوالتي تمثل معظم وارداألخرى،  األولية العالمية للنفط والسلع

 في شروط التبادل تدهورًا السوق الناشئة األخرى اقتصادات حققت الدول النامية ووفي المقابل، .المنتجات الصناعية

عام في ئة  في الما3.7  وذلك مقارنة بتحسن فيها بلغ،2009عام في  في المائة 5.1بلغ معدله  2009 التجاري في عام

 عمالت الدول النامية في ظل ارتفاع سعر صرفانخفاض إلى  باإلضافة المذآورة سابقًالألسباب  ذلك ويعزى. 2008

  .والجنيه اإلسترليني خالل الفترة نفسهااليورو مقابل سعر الدوالر 

  

  العجز في الحساب الجاري في موازين مدفوعات مجموعة الدول المتقدمة مننخفضلمدفوعات، فقد اموازين اوبالنسبة ل

الذي سجلته ي ظل الرآود  فوذلك ،2009 مليار دوالر في عام 147  حوالي إلى2008 مليار دوالر في عام 529 نحو

جاري في بعجز الحساب ال وقد تأثر وضع الحساب الجاري للمجموعة أساسًا. 2009 عام  في تلك الدولاقتصادات

 وفي .2008عام في  مليار دوالر 706  نحو بعد أن وصل2009عام في  مليار دوالر 418 بلغ الذي ،الواليات المتحدة

في مليار دوالر  44 قرابة  إلى2008عام في مليار دوالر  106من في الحساب الجاري  العجز نخفضمنطقة اليورو ا

  ما يقرب من مليار دوالر إلى157  نحومن ئض في الحساب الجاريالفاانخفض  أما بالنسبة لليابان فقد ،2009عام 

  ).1/6( الملحق  خالل الفترة نفسها مليار دوالر142

  

فائض الحساب الجاري في موازين  انخفضت السوق الناشئة األخرى، فقد ا لمجموعة الدول النامية واقتصادأما بالنسبة

ساهم ، وقد 2009 مليار دوالر في عام 322  قرابة إلى2008ام  مليار دوالر في ع709  نحومدفوعات المجموعة من

  بقيمة أفريقيا وشمال األوسط الحساب الجاري لدول الشرق  في فائضالحاد منبشكل آبير في هذا االنخفاض التراجع 

ل يعزى ذلك بشك، حيث 2009عام في مليار دوالر  35 ما يقرب من  عجز بقيمة إلى2008عام في  مليار دوالر 348

رابطة الدول المستقلة  لكل من فائض الحساب الجاريض نخفاو .النفط العالمية أسعار الحاد فيالنخفاض ل رئيسي

 مليار دوالر 43 نحو  إلى2008مليار دوالر في عام  424و  مليار دوالر108حوالي من والدول النامية األسيوية 

  علىلألزمة العالميةاألثر الواضح رات سابقة الذآر إلى  وتشير التطو.2009عام  فيعلى التوالي مليار دوالر  319و

   .الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواءالجاري لموازين مدفوعات الحساب 

 

  ت السوق الناشئة األخرىاة واقتصاد الدول الناميالمالية الخارجية إلىتدفقات ال
  

 .2007-2003  إلى الدول النامية والذي سجلته خالل الفترة اتجاهها التصاعديعن )12(الخاصةتوقفت التدفقات المالية 

من  )13(النامية  فتشير التقديرات األولية إلى أن المساعدات اإلنمائية الرسمية المقدمة للدول،أما بالنسبة للتدفقات الرسمية

مائة مقارنة بعام  في ال0.7، أي بزيادة طفيفة بنسبة 2009 مليار دوالر في عام 123 حوالي بلغت) الداك(منظمة 

2008.  

                                                 
 .تشمل تدفقات االستثمار األجنبي المباشر واستثمارات المحافظ وتدفقات استثمارية أخرى لألجلين القصير والطويل   )12(
 .من هذا التقرير) 11/7(للمزيد من التفاصيل، أنظر الفصل الحادي عشر والملحق    )13(
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، في ضوء األزمة المالية 2008التدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية في التراجع الحاد منذ عام  صافي ولقد استمر

مليار  807 حوالي تراجعت التدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة إلى فبعد أن .العالمية

 في 40.6، أي بتراجع نسبته 2009 مليار دوالر في عام 479نحو  انخفضت مجددًا لتصل إلى 2008م دوالر في عا

  ).1/7(، الملحق 2007 مليار دوالر في عام 1,724 حوالي المائة، وذلك مقارنة بأعلى مستوى لها بلغ

  

ول النامية واقتصادات السوق  إلى جميع المجموعات الفرعية للدالمتجهةالخاصة ولقد شمل تراجع التدفقات المالية 

سجلت التدفقات المالية الخاصة إلى رابطة الدول المستقلة ودول وسط وشرق و.  وإن بنسب متفاوتةالناشئة األخرى،

 في المائة من إجمالي قيمة تراجع التدفقات المالية الخاصة إلى 90أآبر انخفاض بلغ ما يزيد عن  مجتمعتين أوروبا

  .2009مليار في عام  328البالغ نحو ات السوق الناشئة الدول النامية واقتصاد

  

 ، إلى أن االستثمارات)14( المعلومات عن التطور في مكونات التدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية بعضوتشير

امية  والذي شمل جميع المجموعات الفرعية للدول الن،قصيرة األجل واستثمارات المحافظ والسندات سجلت أآبر تراجع

أما االستثمارات المباشرة، فقد تراجعت في اتجاه معظم مجموعات الدول النامية . واقتصادات السوق الناشئة األخرى

  .)5(، الشكل باستثناء االستثمارات المباشرة المتجهة للدول النامية اآلسيوية
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 .2009تقرير تمويل التنمية العالمية عام : البنك الدولي   )14(

 

الشكل (5) :  التدفقات المالية الخاصة إلى الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة األخرى
(2009-2008)
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  االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية
  

، رغم األزمة  السوق الناشئة األخرى تصاعدهااقتصاداتواصلت االحتياطيات الخارجية الرسمية للدول النامية و

  أي،2008عام في  مليار دوالر 4,961  نحومقارنة مع 2009 مليار دوالر في عام 5,500  حواليبلغت حيث المالية،

ويالحظ أن  .2007عام في   في المائة42.1 نسبة زيادة بلغتمقارنة مع  ،2008عام  عن  في المائة10.9 ابزيادة نسبته

االستثمار األجنبي المباشر وذلك في ضوء تقلص تدفقات  2008آانت أقل من النسبة لعام  2009لعام   الزيادةنسبة

ة لكافة اطيات آان عامًا بالنسبآما يالحظ أن االرتفاع في االحتي .تحويالت العاملين في الخارج إلى الدول الناميةو

 ت انخفضاللتين جنوب الصحراء أفريقياودول  أفريقيادول الشرق األوسط وشمال  باستثناء ،الدول الناميةمجموعات 

   ما يقاربإلى 2008عام في مليار دوالر  156نحو و  مليار دوالر1,002  حواليا االحتياطيات الخارجية منمفيه

  نسبتهابلغت أعلى زيادة وقد حققت الصين .2009عام في  توالي على المليار دوالر 147حوالي و مليار دوالر 994

  ).1/8(، الملحق  في الفترة نفسها في المائة20.2

   

  الدين العام الخارجي
  

 في 4.7 السوق الناشئة األخرى بنسبة اقتصاداتارتفع إجمالي الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدول النامية ودول 

وقد جاء هذا االرتفاع لدول المجموعة آمحصلة الرتفاع . 2009 مليار دوالر في نهاية عام 4,806  حواليالمائة ليبلغ

 في 7.6لدول النامية اآلسيوية بنسبة لو  في المائة4.6لدول وسط وشرق أوروبا بنسبة  إجمالي الدين العام الخارجي

 ، في حين انخفض في المائة8.4بي بنسبة ولدول نصف الكرة الغر في المائة 4.2 بنسبة ولدول الشرق األوسط المائة

  ).1/9(الملحق  ، في المائة3 لرابطة الدول المستقلة بنسبة إجمالي الدين العام الخارجي

  

الدول النامية فقد بلغت حصة ، 2009 في عام لخارجي وفق المجموعات الفرعيةاوفيما يتعلق بتوزيع الدين العام 

نصف الكرة فدول  في المائة، 23.1دول وسط وشرق أوروبا بنسبة  تلتهاجمالي،  في المائة من اإل24.4 اآلسيوية حوالي

شمال و األوسطلدول الشرق  أما بالنسبة. في المائة14.6ثم رابطة الدول المستقلة بنسبة  في المائة، 19.3الغربي بنسبة 

 في المائة على 4.5 وفي المائة 14.2 ا لإلجمالي نحومفقد بلغت نسبة مديونيته  ودول أفريقيا جنوب الصحراءأفريقيا

  .التوالي

  

 بعد 2009 في المائة في عام 26.1 فقد بلغت ، للصادرات من السلع والخدماتآنسبةفيما يتعلق بمدفوعات خدمة الدين و

 في  صادرات الدول الناميةقيمة  إلى انخفاضفي جزء آبير  االرتفاعهذايعزى و، 2008 في المائة عام 20.6 آانت أن

وسط وشرق أوروبا   بالنسبة لدول آبيرة مرتفعة بصورة نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادراتوتعد. 2009عام 

ثم نصف الكرة الغربي بنسبة  ، في المائة46.9رابطة الدول المستقلة حيث بلغت  تلتها في المائة، 69.6 بلغتحيث 

حيث  بالنسبة لباقي المجموعات، 2009عام في  اهولكنها تعد في مستوى مقبول بالرغم من ارتفاع.  في المائة39.4
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ولدول  في المائة، 11.4لدول النامية األسيوية  لبلغت نسبة مدفوعات خدمة الدين إلى الصادرات من السلع والخدمات

  . في المائة على التوالي15 و في المائة14.5 نسبة وشمال أفريقيا ودول أفريقيا جنوب الصحراء األوسط الشرق

  

  الصرفأسعار 

  

 في 6 أمام اليورو بنسبة  الدوالرآما ارتفع،  في المائة18.5بنسبة  ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل الجنية اإلسترليني

 ولقد .2009  في المائة في عام9.3الين الياباني بنسبة  ، في الوقت الذي انخفض فيه سعر صرف الدوالر مقابلالمائة

 قيام بعض إثروذلك  ،وخاصة أمام اليورواألخرى مقابل العمالت الرئيسية  الكثيرون انخفاض قيمة الدوالر توقع

 االستثمارات األجنبية في السندات  آل منتراجعومن الواليات المتحدة،  المؤسسات االستثمارية الكبرى بسحب أموالها

 وآذلك ي تساندها األصول،األوراق المالية الت الثقة في سيولة عدمأجواء ه تاألسهم األمريكية والذي أحدثفي قيم و

وسيلة  الدوالر باعتباره أدت إلى زيادة شراء ، وعلى عكس ذلك،هذه األحداثإال أن ، التوقعات بخفض أسعار الفائدة

  . )1/10(، الملحق سعارها شهدت انهيار أوالتيالعقارات  وأمقارنة باألسهم ثابتة ذات قيمة 

  

   أسواق األسهم والسندات الدولية

  

 في  ستريتوول قيم األسهم في فبعد أن انخفضت ، باألزمة المالية العالميةبصورة مباشرة سواق المالية األتأثرت

 شهد 2009 عام أن  إال.2008 عام  خالل ما تبقى منبشكل آبيرإثر ذلك و انخفض المؤشر العام للقيم ،2008سبتمبر 

حوالي من  "داوجونز" مؤشر رتفعا فقد .ثاني منه في أوضاع البورصات العالمية خاصة خالل النصف التحسنًا نسبيًا

  بلغت رتفاعا بذلك نسبة محققًا، 2009  عامنهايةفي   نقطة10,067  نحوإلى 2009بداية عام في  نقطة 8,001

 عام نهايةفي  نقطة 5,608 إلى 2009 نقطة بداية عام 4,338من " داآس" مؤشر ارتفعوفي ألمانيا  . في المائة25.8

  ليصل إلى" 100فوتس "مؤشر رتفعا وفي المملكة المتحدة  في المائة،29.3 بلغت رتفاعا نسبة  محققًا،2009

 . في المائة25 ارتفاعًا بنسبة  محققًا،2009 نقطة في بداية عام 4,149 مع مقارنة 2009 عام نهاية نقطة في 5,188

 فرنسا وفي ، في المائة10.1 بنسبة ًااعرتف اًامحقق 10,654 نقطة إلى 9,677من " نيكاي" مؤشر رتفعفي اليابان او

، أي بارتفاع 2009  عام نقطة في نهاية3,739 إلى 2009  عام بداية في نقطة2,973من " 40 آاك" مؤشر رتفعا

 الثقة للمتعاملين في البورصات، تعد لم  في أسواق األسهم العالميةاالرتفاع من الموجة هذه أن إال . في المائة25.8 نسبته

 يحجمون عن دخول جعلتهم 2008عام خالل  التي مني بها المستثمرون في البورصات ةلخسائر الكبيرا حيث أن

  .معظم البورصات العالمية حجم التداول في مما أثر سلبًا على ،البورصة

   

  التطورات في أسواق النفط العالمية

  
، ثم تحسنت أسعار النفط 2008ط في يوليو شهدت أسواق النفط العالمية تطورات هامة بدأت بتراجع حاد في أسعار النف

ها من خفض إنتاجب وقد قامت الدول األعضاء في منظمة أوبك في بداية العام. 2009العالمية بعض الشيء خالل عام 
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  ليبلغ الخام والمتكثفات العالمي من النفط  اإلنتاجمتوسط وتراجع بذلك، سعارهالحد من انخفاض أ من أجل النفط

 ولقد ساهمت . في المائة17.1 أي بانخفاض نسبته 2008عام في ي / ب85مقابل  2009في عام  ي/ مليون ب70.5

 دوالر للبرميل 74 إلى 2009 دوالر للبرميل في يناير 41.5 السعر الفوري لسلة خامات أوبك من في رفعهذه السياسة 

   .2009في ديسمبر 

  

  )15(لدول العربية ااقتصاداتانعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على 

  

، وامتداد )العيني( امتداد تأثيرات األزمة االقتصادية العالمية من القطاع المالي إلى االقتصاد الحقيقي 2009شهد عام 

وعلى الرغم من االنكماش في نمو . اآلثار السلبية لألزمة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ومنها الدول العربية

في اقتصادات العديد من المجموعات الدولية األخرى، إال أن االقتصادات العربية آمجموعة توصلت االقتصاد العالمي و

إال أن تأثيرات . 2008 في المائة، وإن آان أقل مما سجله في عام 2إلى تحقيق معدل نمو باألسعار الثابتة بلغ نحو 

تصاداتها ودرجة انفتاحها وارتباطها باألسواق األزمة على الدول العربية تباينت من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة اق

  .العالمية

  

 في معظم الدول العربية، مسايرة بذلك االتجاه 2008 بالمقارنة مع عام 2009ولقد تراجعت معدالت التضخم عام 

سواق التراجعي في معدالت التضخم في العالم، والذي يعزى في الدرجة األولى إلى انخفاض أسعار السلع األولية في األ

  .الدولية باإلضافة إلى عوامل محلية خاصة بكل دولة

  

وانعكس انكماش الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره على أداء التجارة الخارجية للدول العربية، حيث تراجعت 

ب الخارجي الصادرات النفطية العربية وتراجعت أيضًا الصادرات العربية من السلع المصنعة متأثرة باالنكماش في الطل

تباطؤ ولقد تراجعت واردات الدول العربية في ضوء . على هذه السلع من الشرآاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية

، وآان هذا التراجع محدودًا نسبيًا، حيث يعزى جزء من ذلك إلى الجهود التحفيزية التي بذلها عدد النشاط االقتصادي فيها

  .ثار السلبية لألزمة العالمية على البطالة ومستويات المعيشةمن الدول العربية لمواجهة اآل

  

، وذلك بالرغم من تراجعه عن 2009واستمرت الدول العربية آمجموعة في تحقيق فائض في الميزان التجاري في عام 

عد أن  تطورات األزمة العالمية على الفائض في ميزان الحساب الجاري للدول العربية، فبتوانعكس. العام الماضي

 انحسار حاد للفائض في ميزان الحساب الجاري 2009حققت فوائض سنوية متزايدة خالل األعوام الماضية، شهد عام 

 وانخفاض إجمالي االحتياطيات الخارجية للدول العربية بصورة 2002للدول العربية، والذي يعتبر األدنى منذ عام 

 في ظل زيادة اعتمادها على ،لقائم في ذمة الدول العربية المقترضةطفيفة، وارتفاع في إجمالي الدين العام الخارجي ا

  .في ضوء تراجع اإليرادات العامة في العديد من هذه الدول واإلقراض الخارجي والداخلي لتمويل العجز المالي
                                                 

 .تتناول فصول هذا التقرير انعكاسات التطورات االقتصادية الدولية على االقتصادات العربية بشكل تفصيلي   )15(
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ريبًا من أداء وفي جانب انعكاسات أسواق المال العالمية على األسواق العربية، فقد جاء أداء أسواق المال العربية ق

 من ًامتقاربًا تصاعدي ، حيث سجل المؤشر المرآب لصندوق النقد العربي اتجاهًا2009أسواق المال الدولية خالل عام 

 أسواق االقتصاداتغير أن أداء األسواق العربية آان أقل من أداء . االرتفاع المسجل في مؤشرات أهم األسواق الدولية

وفيما يتعلق بانعكاسات التحسن في سعر صرف . خالل العام نفسهًا ملحوظ لبها ارتفاعًاالناشئة والتي سجلت مؤشرات أغ

، فقد تحسنت أيضًا أسعار صرف 2009الدوالر مقابل بعض العمالت الرئيسية آاليورو والجنيه اإلسترليني، خالل عام 

المدار أو (عربية التي تتبع نظم التعويم العمالت العربية المثبتة مقابل الدوالر، في حين تراجعت قيمة معظم العمالت ال

  .مقابل الدوالر) الموجه

  

ف عمالتها الوطنية، روفي إطار جهود الدول العربية في مواجهة تأثيرات األزمة المالية العالمية على استقرار سعر ص

على قيمة العملة التدخل في سوق الصرف األجنبي بصورة فاعلة لتخفيف الضغوطات بفقد قام عدد من الدول العربية 

 .والحفاظ على استقرار السوق


