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   ...2012لعام  مشجعة بداية
 

إلى البلدان النامية، في النقدية  اتتخفيف السياسوكذا تحسن ملحوظ في معنويات السوق،  أدى. بصورة إيجابية 2012سنة  تبدألقد 
مبيعات الو ،والتجارة ،اإلنتاج الصناعي كما تحسن كل من .ة على حد سواءالبلدان النامية والمتقدمانتعاش النشاط االقتصادي في 

قتصادي مرة أخرى، اال االنتعاش في مقدمة الدول النامية كانت. 2011من عام  الذي عرفه الربع األخير، عقب النمو البطيء اإلنتاجية
 .ناتج المحلي اإلجمالي في الربع األولطفيف لل إيجابي نمو نحومنطقة اليورو  دفعفي  ةساھمم

 
األسواق  تسبب في اضطراب مما منطقة اليورو، خرى فيأمرة  التوتر اشتعالبشكل كبير بھذا التقدم  تأثر، مايشھر  منذ بداية نلك

كما قياسية،  شبهاقتصادات منطقة اليورو إلى مستويات  في مقايضة مخاطر االئتمانأسعار وقد ارتفعت  .المالية في مختلف أنحاء العالم
 .البلدان األخرى ذات الدخل العاليأيضا في ارتفعت 

 
خارج أوروبا وآسيا الوسطى أما  .2011في معظم البلدان النامية أفضل مما كانت عليه في النصف الثاني من عام  ت الظروفزال ما

لربع األخير التي سجلت في اأقل بكثير من الحدود القصوى  مقايضة مخاطر االئتمانأسعار ال تزال فوالشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
، فاقدة منذ بداية شھر ماي في المائة 7نحو ذات الدخل المرتفع في البلدان النامية ومع ذلك، فقد خسرت أسواق األسھم . 2011من عام 

للنفط الخام  في المئة 14بنسب الصناعية انخفضت أسعار السلع األساسية و. السابقة على مدى األشھر األربعةالمكاسب التي حققتھا  ثلثي
فقدت عمالت البلدان النامية قيمتھا مقابل الدوالر األمريكي، نظرا لتوجه رؤوس األموال الدولية نحو أصول ا كم؛ للنحاس في المئة 19و

  .كيةياأللمانية واألمر الحكوميةالسندات كآمنة، 
  

 ...االضطراباتالمخاوف إلى تفاقم زيادة ستؤدي 
 

توتر األسواق المالية وضبط  فمن المحتمل أن يؤدي. تنته بعدلم  2008/2009مة أزآثار  يدل على أنتجدد التوتر في منطقة اليورو 
في  .تقلب في المستقبل المنظورال إلىفي البلدان ذات الدخل المرتفع  العالية الديونوالعجز  بمستوياتأوضاع المالية العامة المرتبطة 

الناتج المحلي اإلجمالي للواليات  منالديون  نسبة لخفضسنوات من تضافر الجھود السياسية واالقتصادية  األمر سيستغرقالحقيقة 
 .مقبولةالمتحدة واليابان والعديد من بلدان منطقة اليورو إلى مستويات 

 
) األردن والھند وباكستان خاصة(مستويات الديون في البلدان النامية أقل من ذلك، يتوجب على العديد من البلدان  كونعلى الرغم من و

أو منع نسبة الدين ( 2020في المئة من الناتج المحلي االجمالي بحلول عام  40لى إالديون  لخفضالھيكلية  المالية أرصدتھاالحد من 
 ).أكثرمقابل الناتج المحلي اإلجمالي من االرتفاع 

 
 ...األموال في الدول الناميةتدفقات رؤوس  وكذا نموالتقليص مديونية القطاع المصرفي على يؤثر 

 
في النصف الثاني لتقليص مديوناتھا ط على البنوك األوروبية والضغزادت ، عزوف المستثمرين عن المخاطرةمن موجة آخر حتى قبل 
زيادة و ،وتدھور جودة األصول المصرفية ،وزيادة عمليات تقييم مخاطر الطرف المقابل ،ومع ارتفاع تكاليف التمويل .2011من عام 

  .2011من قروضھا في النصف الثاني من عام  تحدوك األوروبية ، بدأت البنالرسملةالمخاوف بشأن مدى كفاية 
 

القروض المصرفية المشتركة  لكن كمية. لبلدان الناميةا الممتدة إلىكامل عن اآلثار  بتقريرفي الوقت الراھن المتوافرة ال تسمح البيانات 
في  40بما يقرب قد انخفضت ) تلك المتداولة بين البنوكالثنائية أو  القروض باستثناء(المنظمة من قبل البنوك األوروبية وللبلدان النامية 

، ثرت جميع المناطق النامية تقريباقد تأل. ، مقارنة مع الفترة نفسھا من العام الماضي2012المئة خالل األشھر الستة المنتھية في مارس 
كما انخفضت القروض التي . في الھند االستثمار ظروفتدھور  ، مما يعكس جزئيا)في المئة 72اض بانخف(مشاريع جنوب آسيا  ةخاص
 .على التواليفي المئة  56و 50االتحاد االوروبي لروسيا وتركيا بنسبة  يقدمھا

 
في الربع األخير من عام قبل األزمة ) السوق ذهفي ھ األساسيون الفاعلون(ي توفره البنوك األوروبية ذالتمويل التجاري الكما انخفض 

أنه من  مع .2012الربع األول من عام  فيبعد األزمة في المئة  1.4إلى ، صادرات البلدان الناميةفي المئة من  2.8نسبة من  2011
 جزئيا راجع ذلكوفي السنوات القادمة،  صارمةالمرجح أن تظل شروط اإلقراض  إال أنه منوتيرة تقليص المديونية،  تتباطأالمتوقع أن 

  .صارمة رقابةفرض  إلىوعند مستوى معين من المخاطرة، مرتفعة  أسعار فائدة باألسواق ستطالب  كونلى إ
 

  ...في البلدان النامية الرئيسية ملزما اقيدشكل تاالستفادة من القدرات قد 
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في المئة من الزيادة في الطلب على  50حوالي ب بمساھمتھا، لنمو العالمي في فترة ما بعد األزمةفي ا دورا مھماالبلدان النامية لعبت 

 إال أن، على ھذا المستوى في لعب دور مھمھذه البلدان أنه من المتوقع أن تستمر  مع .نمو الناتج المحلي اإلجماليوالواردات العالمية 
أنھا لن تكون قادرة على  يدل على، مما أو حتى تجاوزتھا من إمكاناتھا القصوى قد اقتربت والسريعة النمو الكبرىالعديد من االقتصادات 

 .كما كانت تفعل من قبلالنمو العالمي  المساھمة في
 

ما ف ،داخليةالضطرابات االفريقيا األكثر تضررا من األزمة المالية أو أأوروبا وآسيا الوسطى والشرق األوسط وشمال منطقتي  باستثناء
 تقومفي بعض ھذه البلدان،  .أو تجاوزتھا إمكاناتھا القصوى قد وصلت إلى كافية اترب نصف البلدان النامية التي تتوافر عنھا بيانايق

 يبدو أن. ضغوط تضخمية على السلع وأسواق األصول، أو زيادة االختالالت في الحساب الجاري بخلقالقيود المفروضة على القدرات 
إلى معدالت  والجاريلت نسبة التضخم وعجز الحساب المالي التوترات الداخلية حادة بشكل خاص في بلدان مثل تركيا والھند حيث وص

  .مرتفعة
  

مباشر الالتأثير . 2012نقطة مئوية من معدالت نمو منطقة اليورو لعام  0.2حوالي  نقصفي تزايدة مالمن المتوقع أن تتسبب التوترات 
 السوق اضطرابات تتسبب، ولكن من المتوقع أن )الدولر األقل لھذه إلى التأث ويرجع ذلك جزئيا( أقلعلى نمو البلدان النامية سيكون 

 ،وتلك التابعة للقطاع المصرفي للدول ذات الدخل المرتفع وضبط األوضاع المالية العامةالمنخفضة، تدفقات رؤوس األموال و المتزايدة،
  .2012نمو في عام استمرار ضعف الفي 

 
  الدخل  طلب ضعف. 2012في المئة في عام  5.3 إلىدان النامية الناتج المحلي اإلجمالي في البل يرتفعمن المتوقع أن

في على القدرات القيود  زيادةو ،تكاليف رأس المالرتفاع او ضعف تدفقات رؤوس األموال،و ،وارتفاع أسعار النفط ،المرتفع
على  2014و 2013 عاميي في المئة ف 6تجاوز ب الكبيرة ذات الدخل المتوسط، كلھا عوامل لن تسمح للنمو العديد من البلدان

 .التوالي
 
  السوق،  بسبب تقلباتالمائة فقط ھذا العام،  يف 1.4الدخل المرتفع بنسبة  لذويمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي اإلجمالي

 إلى معدالت النمو تصل قدھذه الضغوط،  عندما تخف .والتدعيم المستمر للنظام المالي ،وتقليص مديونية القطاع المصرفي
في المئة  0.3بمعدالت النمو في منطقة اليورو  تنخفضومن المتوقع أن . 2014و 2013في كل من  2.3في المئة و 1.9

 .2014في المئة في عام  1.4و 2013في المئة في عام  0.7بنسبة  تحسن طفيفھذا العام، مع 
  
  في المئة  3.0 بنسبة، مع تسارع 2012ة في عام في المئ 2.5وبشكل عام، من المتوقع أن يزيد الناتج المحلي العالمي بنسبة

  .على التوالي 2014و 2013في عامي  3.3و
 

 ...ضعف البلدان النامية في ظل زيادة نقاط الكلياستنفاذ مخازن االقتصاد 
 

  الوضعحتمالية تدھور استبعاد ا يجب إال أنه ال، الوارد جدا أن تخف حدة التوترات الحالية بشكل تدريجيمن أنه على الرغم. 
ألن اقتصاداتھا سوف  2008/2009حدث في كما  بسرعة ال تستطيع تجاوز األزمة قدوإذا حدث ذلك، فإن البلدان النامية 

من سنة عجز ميزانية البلدان النامية أعلى متوسط على سبيل المثال، . أضعف بكثير كلية قتصاديةاأساسيات بزمة األتدخل 
حوافز مالية في بلمئة من الناتج المحلي اإلجمالي، مما يشير إلى أنھا ستكون أقل قدرة على االستجابة في ا 2.5بنسبة  2007

 .حال حدوث أزمة خطيرة
 
 في المئة من   2.8لبلدان النامية بمعدللتدھورت نسب العجز في الحساب الجاري . الضعف الخارجي للدول النامية ازيداد

فر التمويل الدولي وفي حالة عدم تو. غير النفطية للسلع للنفط والمصدرة المستوردةالدول  خاصة فيالناتج المحلي اإلجمالي، 
 .أو الواردات/وة يالحكوم النفقاتخفض على جنبية العديد من الدول األموال األ غياب يجبرقد ففي حالة حدوث أزمة، 

 
  تجاهإما  أضعف حصانتھاقد  ة في بعض البلدانالسريع لالئتمان في السنوات الماضي االرتفاعوباإلضافة إلى ذلك، فإن 

 منففي البرازيل والصين ونيجيريا، على سبيل المثال، زادت نسبة القروض . الداخليةأو الصدمات الصارمة شروط الدولية ال
يمكن أن يتدھور أداء القروض بشكل ملحوظ . 2010و 2005نقاط مئوية بين عامي  10الناتج المحلي اإلجمالي بأكثر من 

 .قيود الحصول على التمويالتصرامة و ،ازدياد النفور من المخاطرةوفي ھذه البلدان في مواجھة تباطؤ النمو، 
 

 ...ن األزماتعأية دولة نامية في منأى  تبقىلن 
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 المالية،تحويالت العلى  تلك التي تعتمد كثيرامحتملة للبلدان النامية، وال سيما  على أخطارالتوترات الجديدة  تنطويالمدى القريب،  ىعلو

 .ة األجلمستويات عالية من ديون قصيرة األجل أو متطلبات تمويل متوسط الديھ تلك التيأو  ،والسلع األساسية ،والسياحة
 
  في المئة أو أكثر  3بنسبة  اتراجع مما يعنيفي المئة أو أكثر،  5بنسبة يمكن أن تنخفض التحويالت المالية إلى البلدان النامية

 .على التحويالت المالية بشكل كبيربلدان التي تعتمد لللناتج المحلي اإلجمالي ل
 
  فريقيا والبلدان أبلدان شمال  علىالبلدان األوروبية المرتفعة الدخل، مع تداعيات كبيرة  القادمة منستتأثر السياحة، وخصوصا

 .الجزرية في منطقة البحر الكاريبي
 
  تجمد إنبشكل كبير  ةوالعام يةالحكوم النفقاتتقليص إلى قد تضطر البلدان ذات المستويات العالية من الديون قصيرة األجل 

 .التمويل العالمي
 
 1.8بنسبة (المالية  األرصدةلى خفض إ يؤديسمما  بشكل كبير، األساسية تھبط أسعار السلع قدحدوث ركود خطير،  في حالة 

يساعد على س لكن ذلكوالمعادن،  للنفط في الدول المصدرة وكذا مستويات الدخل) في المئة أو أكثر من الناتج المحلي اإلجمالي
 .المستوردة للنفطالقتصادات ل بالنسبةتخفيف وقع الضربة 

 
 اقتصادات أوروبا  معرف أوروبا امصفي المديونية  تقليص تسريعفي لتزامات الديون السيادية الك الفوضوي يلتفكا قد يتسبب

 .األكثر تضررا البلدان كونھاأمريكا الالتينية،  معوآسيا الوسطى، وبدرجة أقل 
 

 ...إدارة النمو في عالم متقلب
 

النقدية  ھاسياساتكذا و ،والديون المرتفعة في البلدان ذات الدخل المرتفع الكبير العجز المالي فإنحتى في حالة عدم وجود أزمة شاملة، 
 لرؤوس األموال متقلبة تدفقاتبالبيئة الخارجية لالقتصادات النامية الطليقة، عوامل ستؤدي في المستقبل المنظور إلى استمرار تميز 

 .خاوف المستثمرينوتزايد م
 

وفي  .االقتصاد الكلي في البلدان النامية اتسياستنفيذ  مھمةالتقلب الحاد في معنويات المستثمرين والظروف المالية  سيعقدونتيجة لذلك، 
، وأكثر استجابة قصيرة المدىبتغيرات الظروف الخارجية  ثراأتالبلدان النامية أقل  اتسياس أن تكون يجبظل ھذه الظروف، 

ساعد البلدان النامية على الحد من ت من شأنھا أيضا أنإن العودة إلى سياسات اقتصاد كلي أكثر حيادا . متوسطة األجل الداخليةلالعتبارات 
 من مكنتھاالتي  الظروف خلقوإعادة  ،لديون قصيرة األجلاوالحد من  ،إعادة بناء الحيز الماليوذلك بالصدمات الخارجية،  تجاهضعفھا 

 .2008/2009زمة ألستجابة بصورة صحيحة اال
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2010 2011 2012e 2013f 2014f

 الظروف العالمية
(GNFS) حجم التجارة العالمية 13.0 6.1 5.3 7.0 7.7

   أسعار السلع األساسية (بالدوالر األمريكي)      

22.5 السلع غير النفطية 20.7 -8.5 -2.2 -3.1

سعر النفط (بالدوالر األمريكي للبرميل الواحد) 1  79.0 104.0 106.6 103.0 102.4

الي )    ي اإلجم ة (النسبة من الناتج المحل دان النامي تدفقات رؤوس األموال الدولية إلى البل

 البلدان النامية

5.8 صافي التدفقات الداخلة الخاصة والرسمية 4.6 3.3 3.6 3.8

صافي التدفقات الداخلة الخاصة (األسھم + الدين)  5.4 4.4 3.1 3.4 3.7

5.9 شرق آسيا والمحيط الھادئ 4.9 3.3 3.4 3.5

4.9 أوروبا وآسيا الوسطى 4.4 2.6 3.7 3.9

6.1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  4.8 3.9 3.9 4.0

2.3 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  0.0 1.0 1.7 2.2

5.2 جنوب آسيا  3.7 2.8 3.0 3.5

3.6 أفريقيا جنوب الصحراء  3.4 2.6 3.3 4.3

 النمو الحقيقي للناتج الوطني اإلجمالي 2 

4.1 العالم 2.7 2.5 3.0 3.3
5.1 بند مذكرة: العالم (أوزان تعادل القوة الشرائية)  3 3.7 3.3 3.9 4.2

3.0 دخل مرتفع 1.6 1.4 1.9 2.3

منطقة اليورو 1.8 1.6 -0.3 0.7 1.4

4.5 اليابان -0.7 2.4 1.5 1.5

3.0 الواليات المتحدة األمريكية 1.7 2.1 2.4 2.8

ة 7.4 البلدان النامي 6.1 5.3 5.9 6.0

9.7 شرق آسيا والمحيط الھادئ 8.3 7.6 8.1 7.9

أوروبا وآسيا الوسطى 5.4 5.6 3.3 4.1 4.4

6.1 أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي  4.3 3.5 4.1 4.0

3.8 الشرق األوسط وشمال أفريقيا  1.0 0.6 2.2 3.4

8.6 جنوب آسيا  7.1 6.4 6.5 6.7

5.0 أفريقيا جنوب الصحراء  4.7 5.0 5.3 5.2

ة    جدول 1.1 ملخص التوقعات العالمي
 (تغير النسب المئوية كل سنة، باستثناء نسب الفائدة وأسعار النفط)

 المصدر: البنك الدولي
 مالحظة:  e = تقدير؛ f = توقع
1.  متوسط دبي، وبرنت، وغرب تكساس الوسيط.
2.  تم حساب معدالت النمو اإلجمالي باستخدام أوزان الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار دوالر 2005 الثابتة
3. تم حسابه باستخدام أوزان تعادل القوة الشرائية لسنة 2005


