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إداز٠ االقتصاد 

ايهًٞ ٚايطٝاض١ 

 املاي١ٝ

 

 .   5بًٛى   -ايدٚز األٍٚ  - إداز٠ االقتصاد ايهًٞ ٚايطٝاض١ املاي١ٝ

  22124252فانظ:    - 22152422ٖاتف:



 أفام ايُٓٛ االقتصادٟ ايعاملٞ ٚاالقتصاد ايهٜٛيت

 متٗٝد

فُٝا عسف   74/2775شٗد االقتصاد ايعاملٞ أشَات َتتابع١ بدأت َٓر ايعاّ 

بأش١َ ازتفاع األضعاز ايعامل١ٝ يًػرا٤ ٚاحملسٚقات تًتٗا أش١َ َاي١ٝ عامل١ٝ بدأت 

آثازٖا إ مشًت ايعامل يف ايٛالٜات املتخد٠ ٚاَتدت ألٚزٚبا ثِ َا يبجت 

نهٌ. تًو األشَات املتتابع١ تؤثس مما الشو فٝ٘ ع٢ً االقتصاد ايهٜٛيت 

تأثريا َباشسًا ْعسًا الزتباط٘ بايتطٛزات االقتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ باعتبازٙ َٔ ايدٍٚ 

املصدز٠ يًٓفط ٚاييت تعتُد عًٝ٘ بشهٌ نبري نُصدز ز٥ٝظ يًدخٌ 

ٖرٙ املرنس٠ املدتصس٠ زؤ١ٜ َبطط١ تكدّ  ،ايكَٛٞ يًدٚي١. ٚيف ض٤ٛ ذيو

ٚايعاّ ايكادّ  2744حٍٛ آفام ايُٓٛ االقتصادٟ ايعاملٞ خالٍ ايعاّ احلايٞ 

ٚتأثري ذيو ع٢ً أضعاز ايٓفط ايعامل١ٝ ٖٚٛ َا ٜؤثس بطبٝع١ احلاٍ ع٢ً 

 َداخٌٝ ايدٚي١ َٚٛاشْتٗا ايعا١َ.   

 ايُٓٛ االقتصادٟ ايعاملٞ - أ

 2776- 2747 

أش١َ َاي١ٝ دفعت َعدالت ايُٓٛ  2775ٞ َٓر ايعاّ شٗد االقتصادٟ ايعامل

، فكد ضجٌ االقتصاد 2776االقتصادٟ يف دٍٚ ايعامل يالخنفاض يف ايعاّ 

% اخنفاضا َٔ منٛ 2.2مبعدٍ )أٟ منٛا ضايبًا(  ايعاملٞ اْهُاشا اقتصادٜا 

ضجًت َعدالت ايُٓٛ يف ايٛالٜات  إذ. 2774% يف ايعاّ 1َٛجب بًؼ حنٛ 

ٚصًت َعدالت نُا   2776% يف عاّ 2.3ال ضايبًا ٚصٌ إىل املتخد٠ َعد

% يف َٓطك١ ايٝٛزٚ 1.4% ٚحنٛ 3.2يف ايٝابإ   االقتصادٟ ْهُا  اال

اييت شٗدت اخنفاضا ٚ ، خالٍ ْفظ ايعاّ. ٖٚٛ َا اْعهظ ع٢ً أضعاز ايطًع

يف ظٌ تساجع َطتٜٛات ايطًب ايعاملٞ ْتٝج١ تًو األش١َ. حٝح اخنفض 



يٝصٌ إىل  2775دٚالز يًربٌَٝ يف عاّ  65ّ بسْت( َٔ حنٛ ضعس ايٓفط )خا

. نُا اخنفضت أضعاز ايطًع ايػرا١ٝ٥ 2776دٚالز يًربٌَٝ عاّ  32حنٛ 

 % خالٍ ْفظ ايفرت٠. 22ٚغريٖا َٔ املٛاد اخلاّ ايصٓاع١ٝ بٓخٛ 

ٚيف ضبٌٝ َٛاج١ٗ األش١َ املاي١ٝ ايعامل١ٝ جلأت ايدٍٚ املدتًف١ إىل َا 

" ملٛاج١ٗ آثاز ايهطاد Stimulus Packagesص املايٞ "ٜعسف حبصّ احلف

االقتصادٟ ايرٟ تعسضت ي٘ ْتٝج١ األش١َ املاي١ٝ. ٚقد ضاعدت ضٝاضات 

٢ً ايتكًٌٝ َٔ آثاز األش١َ املاي١ٝ ٚبدأ االقتصاد ايعاملٞ عاحلفص املاي١ٝ تًو 

% 2.5يٝشٗد منٛا َٛجبًا بًؼ   2747ٜتعاف٢ َٔ تًو األش١َ يف ايعاّ 

%( ٚايٝابإ 2.6بازتفاع َعدالت ايُٓٛ املٛجب١ يف ايٛالٜات املتخد٠ ) َدفٛعًا

%(. ٚقد اْعهطت َعدالت ايُٓٛ 47.2( ٚايصني )4.4%( َٚٓطك١ ايٝٛزٚ )1)

اإلدناب١ٝ ع٢ً أضعاز ايطًع ايعامل١ٝ َع تصاٜد َطتٜٛات ايطًب يٝصٌ 

ايطًع . نُا شٗدت أضعاز 2747دٚالز يف ايعاّ  57بسٌَٝ ايبرتٍٚ إىل حنٛ 

ايػرا١ٝ٥ ٚغريٖا َٔ ايطًع ايصٓاع١ٝ ازتفاعات مبعدالت ٚصًت حنٛ 

 % ع٢ً ايرتتٝب. 12% ٚحنٛ 44.4

  ٟ2742-2744ايعاملٞ  أفام ايُٓٛ االقتصاد   

َٔ املتٛقع ٚفكا يعدد َٔ ايتكازٜس ايدٚي١ٝ  اييت أعدٖا صٓدٚم ايٓكد ايدٚيٞ 

 ًٜٞ:ٚغريٖا َٔ املؤضطات إٔ ٜشٗد االقتصاد ايعاملٞ َا 

اضتُساز َعدالت اإلدناب١ٝ يف االزتفاع : إذ َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ  .4

% 1.1% ع٢ً أقٌ تكدٜس  ٚحنٛ 2.2َعدٍ ايُٓٛ ٖرا ايعاّ إىل حنٛ 

نخد أقص٢. نُا أْ٘ َٔ املتٛقع إٔ تصٌ َعدالت ايُٓٛ يف ايعاّ 

نخد أد٢ْ. ٜٚأتٞ  2.2% نخد أقص٢ ٚ حنٛ 1.2إىل حنٛ  2742



ت ايُٓٛ االقتصادٟ يف ايٛالٜات املتخد٠ ذيو يف ظٌ تٓاَٞ َعدال

ٚايٝابإ َٚٓطك١ ايٝٛزٚ  ٚإٕ اختًفت ايتكدٜسات بني املؤضطات 

 ايدٚي١ٝ يف حجِ َعدالت ايُٓٛ يف تًو املٓاطل.

َٔ املتٛقع إ ٜصاحب ازتفاع َعدالت ايُٓٛ تًو ازتفاعًا يف  .2

 ُٝٗا. % خالٍ ايعاَني املشاز إي1إىل  2َعدالت ايتضدِ يٝرتاٚح َا بني 

إٔ تستفع َعدالت منٛ ايتجاز٠  2742َٔ املتٛقع أٜضا يف ايعاّ  .2

 %. 4% إىل  3ايعامل١ٝ  َا بني 

َٔ املتٛقع تٛاصٌ أضعاز ايطًع ايعامل١ٝ ٚخاص١ ايبرتٍٚ ازتفاع٘ يف  .1

دٚالز يًربٌَٝ )خاّ بسْت( ٚحدٚد  67يٝصٌ إىل َا بني  2744ايعاّ 

 52ٜٓدفض إىل َتٛضط  دٚالز يًربٌَٝ. ٚيهٔ َٔ املتٛقع إ 474

ٚذيو ظٌ دلُٛع١ َٔ   2742دٚالز  يًربٌَٝ يف ايعاّ  56 –دٚالز 

 2744ٚ 2747ايعٛاٌَ اُٖٗا إٔ ازتفاع أضعاز ايبرتٍٚ خالٍ ايعاَني 

قد دفع مبعدالت ايتضدِ يالزتفاع مما جعٌ ايدٍٚ إىل اتباع 

ضٝاضات ْكد١ٜ َتخفع١ حٝح قاّ االحتاد األٚزٚبٞ بسفع أضعاز 

ا٥د ملٛاج١ٗ ايضػٛط ايتضد١ُٝ نُا جلأت ايصني أٜضا إىل ايفٛ

%( 1.2ضٝاض١ ْكد١ٜ َتشدد٠ يف ظٌ ازتفاع َعدالت ايتضدِ  بٗا )

َع ازتفع َطتٜٛات ايطًب االضتٗالنٞ احملًٞ. ٖرٙ ايعٛاٌَ َٔ 

املتٛقع إٔ تؤثس ع٢ً حجِ ايطًب ع٢ً املٓتجات ايٓفط١ٝ. ٚيهٔ 

١ٓ بايتػريات ايطٝاض١ٝ يف تعٌ األضعاز ايعامل١ٝ يًبرتٍٚ زٖٝ

َٓطك١ ايشسم األٚضط، إذ إٔ اضتُساز االضطسابات باملٓطك١ ٚخاص١ 

يف يٝبٝا ٚضٛزٜا قد ٜدفع األضعاز َس٠ أخس٣ يالزتفاع، ٚيهٔ تعٌ 

دٚالز  67يف حدٚد  2742أقص٢ ايتٛقعات يطعس ايبرتٍٚ يف ايعاّ 

.  يًربٌَٝ نُتٛضط يًداّ ايعاملٞ املتداٍٚ َٔ َٓاطل خمتًف١



( منٛذج يًتٛقعات اخلاص١ بأدا٤ االقتصاد 4ٜٚٛضح اجلدٍٚ زقِ )

 .  2742-2774ايعاملٞ ٚبعض ايدٍٚ ٚاملٓاطل خالٍ ايفرت٠ 

اَا بايٓطب١ يًطًع ايػرا١ٝ٥ ٚاملٛاد اخلاّ ايصٓاع١ٝ فإْ٘ َٔ املتٛقع إٔ  .2

 %.42مبعدالت ترتاٚح َا بني إىل  2742تٓدفض خالٍ ايعاّ 

 ؤشسات االقتصاد١ٜ ايعامل١ٝ(: أِٖ امل4جدٍٚ زقِ )

  َتٛقع         فعًٝات  

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 املؤشس  االقتصادٟ 
             )%( َعدٍ ايُٓٛ احلكٝكٞ 

 3.2 3.2 3.8 2.3- 1.5 3.9 ايعامل 
 2.5 2.9 2.9 2.6- 0.0 1.9 ايٛالٜات املتخد٠ األَسٜه١ٝ

 1.8 1.0 4.0 6.3- 1.2- 2.3 ايٝابإ
 1.5 1.8 1.7 4.1- 0.3 2.8 َٓطك١ ايٝٛزٚ

 8.7 9.0 10.3 9.2 9.6 14.2 ايصني
 4.2 3.9 3.3 5.6- 4.5 7.5 اٚزٚبا ايشسق١ٝ

 6.8 7.0 8.3 4.9 5.7 9.3 ايٝابإ( اآضٝا ٚاضرتايٝا )َاعد
 4.0 4.1 5.7 2.1- 4.0 5.6 اَسٜها ايالت١ٝٓٝ

َٓطك١ ايشسم االٚضط ٚمشاٍ 

 4.3 4.5 4.1 1.4 6.0 5.3 أفسٜكٝا
 5.5 4.6 4.2 0.7 6.9 7.2 ايصخسا٤  إفسٜكٝا جٓٛب  َٓطك١

 3.3 3.6 3.0 1.6 4.9 3.4 َعدٍ ايتضدِ ايعاملٞ )%(
 6.0 7.0 12.5 12.0- 2.7 7.1 َعدٍ منٛ ايتجاز٠ ايعامل١ٝ )%(

 ايطًع

 85.00 101.00 79.63 61.86 97.66 72.71 (بسْت/ دٚالز يًربٌَٝايٓفط )      
َعدٍ املٛاد اخلاّ ايصٓاع١ٝ )

 10.7- 28.0 44.5 25.6- 5.1- 11.2 (ايتػري %
ايػرا٤، املٛاد ايػرا١ٝ٥ ٚاملشسٚبات 

 12.1- 30.3 11.7 20.4- 28.3 30.9 (َعدٍ ايتػري %)
 صسفاضعاز اي

 81 82 88 94 103 118 ايني /ايدٚالز األَسٜهٞ      
 1.3 1.36 1.33 1.39 1.47 1.37 ايدٚالز األَسٜهٞ/ ايٝٛزٚ

Sources: Economist Intelligent Unit (EIU) – April 2011.  



 باالقتصاد ايهٜٛيتاالقتصاد ايعاملٞ عالق١ تطٛزات  - ب

نُا ضبل ٚأشسْا يف بدا١ٜ تًو املرنس٠ املدتصس٠ فإٕ االزتباط 

ايٛثٝل بني االقتصاد ايهٜٛيت ٚاالقتصاد ايعاملٞ ذنتِ َتابع١ تًو 

ايتطٛزات االقتصاد١ٜ ٚخاص١ تأثريٖا ع٢ً أضعاز ايٓفط ٚنريو 

أضعاز ايطًع ايعامل١ٝ ْعسا  العتُاد االقتصاد ايهٜٛيت ع٢ً ايٛازدات 

بصٛز٠ ز٥ٝط١ٝ. ٚيف ٖرا ايطٝام ْشري إىل دلُٛع١ َٔ ْكاط ايك٠ٛ 

ٚايضعف اييت ميهٔ إٔ ٜطتفٝد َٓٗا االقتصاد ايهٜٛيت أٚ تًو اييت 

 نُا ًٜٞ. 2742يف ايعاّ  تؤثس عًٝ٘ ضًبًا

 ْكاط ايك٠ٛ .4

  اخنفاض أضعاز ايطًع ايعامل١ٝ ايػرا١ٝ٥ ٚايصٓاع١ٝ مما

ٜعين اخنفاض يف تهًف١ االضترياد يًُٛاد ايػرا١ٝ٥ َٚٔ 

 ثِ اخنفاض يف فاتٛز٠ ايدعِ باملٛاش١ْ ايعا١َ.

    ِاخنفاض ْطيب يف َعدالت ايتضدِ احملًٞ َٚٔ ث

  ايتخطٔ يف َطت٣ٛ دخٌ املٛاطٓني.

 ْكاط ايضعف: .2

  ّثِ اخنفاض  2742اخنفاض يف أضعاز ايٓفط يف ايعا َٔٚ

 يف َداخٌٝ ايدٚي١.

  اخنفاض ٌاٜسادات املٛاش١ْ ايعا١َ َٚٔ ثِ فا٥ض باملٛاش١ْ

 ايعا١َ.

 


