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أعتُمِــد عــدد مــن االفتراضــات لكــي تســتند إليهــا التوقعــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. فمــن املفتــرض أن أســعار 

الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ظلــت ثابتــة عنــد مســتوياتها املتوســطة خــالل الفتــرة مــن 30 يوليــو – 27 أغســطس 2014، باســتثناء تلــك 

املتعلقــة بالعمــالت املشــاركة يف آليــة ســعر الصــرف األوروبيــة الثانيــة )ERM II(، والتــي يُفتــرض أنهــا ظلــت ثابتــة بالقيمــة االســمية 

قياســا إىل اليــورو؛ وأن الســلطات الوطنيــة ســتواصل تطبيــق سياســاتها القائمــة )راجــع اإلطــار ألــف1 يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع 

علــى االفتراضــات احملــددة بشــأن سياســات املاليــة العامــة والسياســات النقديــة القتصــادات خمتــارة(؛ وأن متوســط ســعر النفــط ســيكون 

102.76 دوالرا للبرميــل يف عــام 2014 و99.36 دوالرا للبرميــل يف عــام 2015، وســيظل ثابتــا بالقيمــة احلقيقيــة علــى املــدى 

املتوســط؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة الســائد بيــن بنــوك لنــدن )LIBOR( لســتة أشــهر علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي ســيبلغ 0.4% يف 

عــام 2014 و 0.7% يف عــام 2015؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســوف يبلــغ 0.2% يف عــام 2014 

و0.1% يف 2015؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســوف يبلــغ 0.2% يف عــام 2014 و2015. 

وهــذه بالطبــع هــي افتراضــات ألغــراض التحليــل وليســت تنبــؤات، كمــا أن أوجــه عــدم اليقيــن احمليطــة بهــا تزيــد مــن هامــش اخلطــأ الــذي 

يمكــن أن تنطــوي عليــه التوقعــات علــى أي حــال. وتســتند هــذه التقديــرات والتوقعــات إىل املعلومــات اإلحصائيــة املتاحــة عمومــا حتــى 

19 ســبتمبر 2014.

وفيما يلي األعراف املستخدمة يف كل أجزاء تقرير آفاق االقتصاد العاملي:

لإلشارة إىل عدم توافر البيانات أو عدم انطباقها؛  ...

فيمــا بيــن الســنوات أو الشــهور )2013-2014 أو ينايــر- يونيــو، علــى ســبيل املثــال( لإلشــارة إىل الســنوات أو الشــهور   -

والنهايــة؛ البدايــة  شــهور  أو  ســنوات  فيهــا  بمــا  املشــمولة، 

بين السنوات أو الشهور )2014/2013، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.  /

»مليار« تعني ألف مليون، بينما »تريليون« تعني ألف مليار.

»نقاط األساس« تشير إىل 0.01 نقطة مئوية )مثال، 25 نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية(.

وتشــير البيانــات املذكــورة إىل الســنوات التقويميــة، فيمــا عــدا يف حالــة القليــل مــن البلــدان التــي تســتخدم الســنة املاليــة. ويُرجــى 

الرجــوع إىل اجلــدول )واو( يف امللحــق اإلحصائــي الــذي يعــرض قائمــة باالقتصــادات التــي تعتمــد فتــرات إبــالغ اســتثنائية لبيانــات 

احلســابات القوميــة وماليــة احلكومــة لــكل بلــد. 

وبالنســبة لبعــض البلــدان، تســتند األرقــام املســجلة لعــام 2013 ومــا قبلــه علــى التقديــرات وليــس النتائــج الفعليــة. يُرجــى الرجــوع 

إىل اجلــدول )زاي( يف امللحــق اإلحصائــي الــذي يحتــوي علــى قائمــة بآخــر النتائــج الفعليــة للمؤشــرات يف احلســابات القوميــة واألســعار 

ومؤشــرات ماليــة احلكومــة وميــزان املدفوعــات يف كل بلــد.  

أبــرز  الــدويل.« وتشــمل  »دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار  واعتمــد »آفــاق االقتصــاد العاملــي« الطبعــة السادســة مــن 

التغيــرات مــا يلــي: )1( إعــادة تبويــب املتاجــرة مــن اخلدمــات إىل صــادرات الســلع، و)2( تعديــل تبويــب خدمــات الصناعــة التحويليــة 

للمدخــالت املاديــة اململوكــة آلخريــن )الســلع املرســلة للتجهيــز يف الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات( وخدمــات الصيانــة 

واإلصــالح )إصــالح الســلع يف الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات( مــن الســلع إىل اخلدمــات، و)3( حــذف حتويــالت املهاجرين 

مــن التحويــالت الرأســمالية يف احلســاب الرأســمايل ألن تغيــر امللكيــة مل يعــد ُيحتســب، و)4( إعــادة تبويــب االســتثمار العكســي حتــت بنــد 

االســتثمار املباشــر ليعــرض األصــول واخلصــوم علــى أســاس كلــي، و)5( تـُـدرج اآلن فئــة منفضلــة للمشــتقات املاليــة يف احلســاب املــايل، 

بينمــا كانــت يف الســابق بنــدا فرعيــا حتــت اســتثمار احلافظــة. وإضافــة إىل ذلــك، فالعالمــة التقليديــة الرتفــاع األصــول )واخلصــوم( 

ضمــن احلســاب املــايل أصبحــت اآلن موجبــة، وأصبحــت األرصــدة حُتتســب علــى أســاس صــايف اقتنــاء األصــول املاليــة ناقــص صــايف 

حتمــل اخلصــوم املاليــة. 

وباعتمــاد »الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل« عُدِّلــت كذلــك جــداول امللحــق اإلحصائــي يف 

تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي. فاجلــدول ألــف-13 الــذي كان فيمــا مضــى يلخــص بيانــات التدفقــات املاليــة الصافيــة واخلاصــة 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة أصبــح جــدول موجــز أرصــدة احلســاب املــايل. وأُلغــي اجلــدول ألــف-14 نظــرا 

ألوجــه قصــور البيانــات. واجلــدول ألــف-15، موجــز مصــادر املدخــرات العامليــة واســتخداماتها، هــو اآلن اجلــدول ألــف-14، موجــز 

صــايف اإلقــراض واالقتــراض، وأُعيــد ترقيــم اجلــدول ألــف-16 ليصبــح ألــف-15. ويتضمــن اجلــزء بــاء مــن امللحــق اإلحصائــي غالبيــة 

اجلــداول نفســها كمــا يف تقاريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي الســابقة.« ودُمِجــت اجلــداول مــن بــاء-16 إىل بــاء-21 يف جــدول جديــد 

االفتراضات واألعراف املتبعة
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هــو بــاء-15، موجــز معامــالت احلســاب اجلــاري، ويف اجلــدول ألــف-13، موجــز أرصــدة احلســاب املــايل. ونتيجــة لذلــك، أُعيــد ترقيــم 

اجلــداول الالحقــة، فأصبحــت اجلــداول مــن بــاء-22 حتــى بــاء-27 يف الســابق هــي اآلن اجلــداول مــن بــاء-16 إىل بــاء-21. 

وبعــد أن صــدر مؤخــرا مســح »برنامــج املقارنــات الدوليــة لعــام International Comparison Program )ICP( »2011 2011(( الــذي 

تضمــن املقاييــس املعياريــة اجلديــدة لتعــادل القــوى الشــرائية، تــم حتديــث تقديــرات »آفــاق االقتصــاد العاملــي« لــألوزان الترجيحيــة 

علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية وتقييــم إجمــايل النــاجت احمللــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية. ولالطــالع علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل، راجــع »تعديــل األوزان الترجيحيــة علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية« يف عــدد يوليــو 2014 مــن تقريــر »مســتجدات آفــاق 

 .)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/update/02/index.htm( العاملــي«  االقتصــاد 

وكمــا يف عــدد إبريــل مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، تســتبعد بيانــات ســوريا مــن عــام 2011 ومــا بعــده بســبب أجــواء عــدم 

اليقيــن احمليطــة بأوضاعهــا السياســية.

ونتيجــة لبرنامــج صنــدوق النقــد الــدويل احلــايل مــع باكســتان، ال يُفصــح للجمهــور عــن السلســلة التــي يمكــن أن حُتســب علــى أساســها 

فرضيــات ســعر الصــرف االســمي ألن ســعر الصــرف االســمي مــن القضايــا التــي تؤثــر علــى الســوق يف باكســتان. 

وكمــا يف عــدد إبريــل 2014 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي«، تُســتبعد توقعــات أســعار املســتهلك بالنســبة لألرجنتيــن بســبب 

االنقطــاع الهيكلــي للبيانــات. ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، يُرجــى الرجــوع إىل امللحوظــة 5 يف اجلــدول ألــف-7 مــن امللحــق 

اإلحصائــي. 

وأصبحت بيانات التفيا مدرجة بعد أن كانت تُستبعد يف السابق من جممالت منطقة اليورو بسبب أوجه قصور البيانات.  

وتُدرج التوقعات بالنسبة ألوكرانيا مرة أخرى بعد أن كانت مستبعدة بسبب األزمة.

وما مل ترد إشارة للمصدر يف اجلداول واألشكال البيانية، تكون البيانات مستقاة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي.

وترجع الفروق الطفيفة بين جمموع مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.

وال يشــير مصطلــح »بلــد« و »اقتصــاد«، حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر، يف جميــع احلــاالت إىل كيــان إقليمــي يشــكل دولــة حســب 

مفهــوم القانــون والعــرف الدولييــن. ويغطــي هــذا املصطلــح أيضــا، حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر، بعــض الكيانــات اإلقليميــة التــي ال 

تشــكل دوال ولكــن توجــد بيانــات إحصائيــة متوافــرة عنهــا ويُحتفــظ بهــا علــى أســاس منفصــل ومســتقل.

ويتضمــن التقريــر بيانــات جممعــة جملموعــات البلــدان اخملتلفــة حســب خصائصهــا االقتصاديــة أو اإلقليــم التابعــة لــه. ومــا مل يذكــر 

خــالف ذلــك، فــإن البيانــات اجملمعــة للمجموعــة القُطريــة يتــم التعبيــر عنهــا بسلســلة حســابات تســتند إىل 90% أو أكثــر مــن البيانــات 

املرجحــة لهــذه اجملموعــة.

وال تنطــوي احلــدود واأللــوان والتســميات وال غيرهــا مــن املعلومــات املســتخدمة يف اخلرائــط الــواردة يف هــذا التقريــر علــى أي 

اســتنتاجات مــن جانــب صنــدوق النقــد الــدويل بشــأن الوضــع القانــوين ألي إقليــم وال أي تأييــد أو قبــول لهــذه احلــدود.
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مزيد من املعلومات والبيانات

يمكــن االطــالع علــى النــص الكامــل لهــذه النســخة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي يف موقــع مكتبــة صنــدوق النقــد الــدويل 

 .)www.imf.org( وعنوانــه  االنترنــت،  شــبكة  علــى  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وموقــع   )www.elibrary.imf.org( وعنوانــه  اإللكترونيــة، 

وتصاحــب هــذا التقريــر علــى املوقــع اإللكتــروين جمموعــة بيانــات مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات آفــاق االقتصــاد العاملــي، وهــي أكبــر مــن 

اجملموعــة الــواردة يف التقريــر نفســه وتتألــف مــن ملفــات تضــم سالســل البيانــات التــي يتكــرر طلــب القــراء عليهــا. ويمكــن حتميــل هــذه 

امللفــات إلكترونيــا الســتخدامها يف جمموعــة متنوعــة مــن برامــج الكمبيوتــر.

ويقــوم خبــراء الصنــدوق بإعــداد البيانــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي أثنــاء دراســات آفــاق االقتصــاد العاملــي. 

وتســتند البيانــات التاريخيــة والتوقعــات إىل املعلومــات التــي يجمعهــا االقتصاديــون اخملتصــون بحــاالت البلــدان يف ســياق البعثــات 

التــي يوفــدون فيهــا إىل البلــدان األعضــاء يف الصنــدوق ومــن خــالل حتليالتهــم املســتمرة لتطــورات األوضــاع يف كل بلــد. ويجــري 

حتديــث البيانــات التاريخيــة علــى أســاس مســتمر، كلمــا توفــرت معلومــات إضافيــة، وغالبــا مــا يجــري تصحيــح االنقطاعــات الهيكليــة 

يف البيانــات عــن طريــق ربــط سالســل البيانــات وغيــر ذلــك مــن طــرق للحصــول علــى سالســل بيانــات تتميــز بالسالســة. وال تــزال تقديــرات 

خبــراء الصنــدوق بمثابــة بدائــل لسالســل البيانــات التاريخيــة يف حالــة عــدم توافــر املعلومــات الكاملــة. ولذلــك، قــد تختلــف بيانــات 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي عــن ســواه مــن مصــادر البيانــات الرســمية، بمــا يف ذلــك تقريــر »اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة« الــذي 

يصــدره الصنــدوق.

وتُعــرض البيانــات والبيانــات الوصفيــة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي »كمــا هــي« و »كلمــا توفــرت« وتبــذل قصــارى اجلهــود 

للتأكــد، دونمــا ضمــان، مــن حداثتهــا ودقتهــا واكتمالهــا. ولــدى اكتشــاف أي أخطــاء، تتضافــر اجلهــود لتصحيحهــا علــى النحــو املالئــم 

واملمكــن. وتــدرج التصحيحــات والتنقيحــات املدخلــة علــى املطبوعــة بعــد نشــرها يف الطبعــة اإللكترونيــة املتاحــة مــن مكتبــة صنــدوق 

 . )www.imf.org(وعلــى موقــع صنــدوق النقــد الــدويل علــى شــبكة اإلنترنــت، وعنوانــه )www.elibrary.imf.org( النقــد الــدويل اإللكترونيــة

ويمكــن االطــالع علــى قائمــة تفصيليــة بالتغييــرات اجلوهريــة يف جــداول حمتويــات الطبعــات اإللكترونيــة. 

ولالطــالع علــى شــروط اســتخدام قاعــدة بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، يرجــى الرجــوع إىل املوقــع اإللكتــروين »حقــوق 

.www.imf.org/external/terms.htm التــايل:  العنــوان  النشــر واالســتخدام« يف 

ويرجــى إرســال أي استفســارات حــول حمتــوى تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي وقاعــدة بياناتــه بالبريــد العــادي أو الفاكــس أو مــن 

خــالل منبــر النقــاش علــى شــبكة اإلنترنــت )ال تقبــل االستفســارات الهاتفيــة( إىل العنــوان التــايل:

World Economic Studies Division
Research Department

International Monetary Fund
700 19th Street, N.W. 

Washington, D.C. 20431, U.S.A. 
فاكس: 623-6343 )202( 

www.imf.org/weoforum :عنوان منبر النقاش على شبكة اإلنترنت
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تعتبــر التحليــالت والتوقعــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي جــزءا ال يتجــزأ مــن رقابــة صنــدوق النقــد الــدويل علــى 

التطــورات والسياســات االقتصاديــة يف بلدانــه األعضــاء، وكذلــك التطــورات يف األســواق املاليــة الدوليــة والنظــام االقتصــادي العاملــي. 

ويأتي اســتقصاء اآلفاق املســتقبلية والسياســات نتاجا لعملية مراجعة شــاملة لتطورات االقتصاد العاملي جتريها إدارات الصندوق، 

وتســتند بالدرجــة األوىل إىل املعلومــات التــي يقــوم بجمعهــا خبــراؤه مــن خــالل مشــاوراتهم مــع البلــدان األعضــاء. وتتــوىل إجــراء هــذه 

املشــاورات علــى وجــه اخلصــوص إدارات املناطــق اجلغرافيــة يف الصنــدوق — وهــي اإلدارة اإلفريقيــة، وإدارة آســيا واحمليــط الهــادئ، 

— باالشــتراك مــع إدارة االســتراتيجيات  واإلدارة األوروبيــة، وإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، وإدارة نصــف الكــرة الغربــي 

والسياســات واملراجعــة، وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية، وإدارة شــؤون املاليــة العامــة.

وقــد تــم تنســيق التحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر يف إدارة البحــوث وفــق التوجيهــات العامــة للســيد أوليفييــه بالنشــار، املستشــار 

االقتصــادي ومديــر إدارة البحــوث. وتــوىل إدارة املشــروع الســيد جيــان ماريــا ميليســي فيرتــي، نائــب مديــر إدارة البحــوث، والســيد 

تومــاس هلبلينــغ، رئيــس قســم بــإدارة البحــوث. 

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم عبــدول أبيــض، وأســيل املنصــور، وعاقــب أســلم، وســامية بيــداس- ســتروم،  وروبــا 

دوتاغوبتــا، وديفيــد فورســيري، وكارلــوس مــوالس غرانــادوس، وماركــو تيرونيــس، وبيتيــا توبالوفــا، وخــوان يبيــز البورنــز.

ومن املساهمين اآلخرين سيلين آالرد، ورابح أرزقي، أنغانا بانرجي، وألبرتو بيهار، وسامي بن ناصر، وماركوس دي كارفالهو 

شــامون، وروبــرت ديبلزمــان، و تييمــو فيتــزر، وهارالــد فينغــر، وأتيــش غــوش، وروبرتــو فرنانــدز غيمريــس فيلــو، وكيكــو هنوجــو، وعمــرو 

حســني، وبنجاميــن هانــت، ودينيــز إغــان، وغــاري جونــز، وهيــدون كانــغ، وجونــغ شــيك كانــغ، وفالديميــر كليويــف ، وميــكا كورتاالينــن، 

وبــراكاش لونغــاين، ولوزيــن لوزينيــان، وتــروي ماثيســون، وأكيتــو ماتســوموتو، وأندريــه مايــر، وبريتــا ميتــرا، وماركــو بــاين، وبيرجــي 

بودبييــرا، وجســمين رحمــن، إيكــوو ســايتو، وباهــروم شــوكوروف، وخــوان ســول، وإميــل ســتافريف، وشــاين ســترايفل، ويــان ســان، 

وناتاليــا تاميريســا، وفلورينــا تاناســه، وخــوان تريفينيــو، وسيباســتيان ويبــر، و ســيوك-هيون يــون، وفيليبــه زانــا. 

وســاعد علــى اجلانــب البحثــي كل مــن جوهــر أباجيــان، وهايتــس أهيــر، وجافيــن أســدوريان، وأجنيــال إســبيريتو، ومادليــن اســترادا، 

وهــاو  هونــغ،  ييبــن  وأفــا  هايالنــد،  وبرايــان  هينــز،  وكليــري  هادجيــان،  وغريغــوري  غريغــوروف،  وميتكــو  فيزاروتــي،  وشــانبينغ 

جيانــغ، وســينام تشــيليك كليتــش، وجنفييــف منديــوال لينــدو، ويــون ليــو، وأوليفيــا مــا، ودانييــل ريفيــرا غرينــوود، ، ومارينــا روســيه، 

وتيبيريــو ســكوتارو، وشــياوبو شــاو، وميــن ســونغ، وراخيــل شيمانســكي، وهونــغ يانــغ، وجيريمــي زووك. وقــدم أتيــش غــوش التعليقــات 

واالقتراحــات. وقــدم الدعــم الفنــي كل مــن ماهنــوز هيماتــي، وتــوه كــوان، وإيمــوري أوكــس، وريتشــارد واتســون. أمــا معاجلــة الكلمــات 

فقــام بهــا كل مــن أليماتــا كينــي كابوريــه وأندورينيــا اسبينوزا-وســيل. وقــام مايــكل هــاروب مــن إدارة التواصــل بقيــادة فريــق التحريــر 

وإدارة إنتــاج املطبوعــة، بمســاعدة مــن لوســي ســكوت مورالــز، وشــيري بــراون، وغريــغ فــورت، ولينــدا لونــغ، وتعليقــات مــن لينــدا غريفيــن 

كيــن. وقــدم خدمــات الدعــم الفنــي اإلضافيــة »فريــق إدارة البيانــات األساســية« مــن إدارة تقنيــة املعلومــات يف الصنــدوق، واملستشــار 

اخلارجــي بافيــل بيمنــوف. 

وقــد أفــاد هــذا التحليــل مــن التعليقــات واملقترحــات مــن اخلبــراء يف إدارات الصنــدوق األخــرى، وكذلــك مــن املديريــن التنفيذييــن بعــد 

مناقشــتهم للتقريــر يف 25 ســبتمبر 2014. غيــر أن التوقعــات الــواردة يف التقريــر واالعتبــارات املتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة هــي 

مــن إعــداد خبــراء الصنــدوق وينبغــي أال تنســب إىل املديريــن التنفيذييــن أو إىل ســلطاتهم الوطنيــة.

تمهيد 



يف  التوازن  يتطلب  دقيق  بمنعطف  العاملي  االقتصاد  يمر 

تركات  تعالج  أن  البلدان  على  يتعين  ناحية،  فمن  أمور.  عدة 

الديون  آثار  بين  تتراوح  التي  العاملية  املالية  األزمة  هذه 

املفرطة ومعدالت البطالة املرتفعة. ومن ناحية أخرى، تواجه 

البلدان مستقبال ملبدا بالغيوم. فمعدالت النمو املمكن تطالها 

تعديالت خافضة، وهذه اآلفاق األسوأ تؤثر بدورها اليوم على 

الثقة والطلب والنمو. 

تركات  أن  ثبت  حيث   — القوتين  بين  للتفاعل  ونتيجة 

النمو  بدأ  بينما  متوقعا  كان  مما  احلل  يف  أصعب  األزمة 

املمكن يتجه إىل االنخفاض — أُجريت عدة تعديالت خافضة 

للتنبؤات السابقة أثناء السنوات الثالث األخيرة. ومن املؤسف 

أن تنبؤات هذا العدد من آفاق االقتصاد العاملي ليست استثناًء 

من هذا املسار. فمستوى النمو العاملي باهت وأسوأ بقليل من 

الوقت،  نفس  ويف  املاضي.  يوليو  تقرير  يف  الواردة  التنبؤات 

أصبحت تطورات االقتصاد العاملي أكثر تباينا بسبب اختالف 

الدرجة التي تؤثر بها هاتين القوتين يف البلدان اخملتلفة. 

املتحدة  الواليات  بدأت  املتقدمة،  االقتصادات  وبين 

مرحلة  تغادران  اخلصوص  وجه  على  املتحدة  واململكة 

املمكن  النمو  ظل  وإن   — معقول  نمو  معدل  األزمة وحتققان 

حتى يف هذين البلدين أدنى من مستوياته املسجلة يف أوائل 

الدين  ارتفاع  ولكن  اليابان،  تشهده  نمو  وهناك  األلفينات. 

العام املوروث من الفترة السابقة وشدة انخفاض النمو املمكن 

يضعان حتديات كبيرة أمام االقتصاد الكلي واملالية العامة. 

من  وقت سابق  يتوقف يف  أن  النمو  كاد  اليورو،  منطقة  ويف 

أن عوامل مؤقتة  الرئيسية. ورغم  البلدان  العام، حتى يف  هذا 

هي املسؤولة جزئيا عن هذا التوقف، فمن املالحظ أن تركات 

النمو املمكن يف كل  األزمة، وخاصة يف اجلنوب، وانخفاض 

يف  االقتصادي  التعايف  تباطؤ  يف  تسببت  تقريبا،  األنحاء 

املنطقة.   

النمو  انخفاض  يمثل  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  ويف 

تشير  ككل،  البلدان  لهذه  فبالنسبة  املهيمن.  العامل  املمكن 

عن   %1.5 بنسبة  املمكن  النمو  تراجع  إىل  احلالية  التنبؤات 

املستوى املسجل يف عام 2011. وهنا أيضا، جند أن التباين 

انخفاض  لكن  املرتفع،  بنموها  حتتفظ  فالصين  القاعدة.  هو 

أما  صحيا.  تطورا  يعتبر  املستقبل  يف  طفيفة  بدرجة  النمو 

يعود  أن  املتوقع  ومن  النسبي؛  ركودها  تعافت من  فقد  الهند 

النمو ليتجاوز 5% بفضل فعالية السياسات وجتدد الثقة، إىل 

آفاق االستثمار غير  جانب عوامل أخرى. ويف املقابل، كانت 

املؤكدة يف روسيا قد خفضت النمو بالفعل قبل أزمة أوكرانيا، 

يف  وباملثل  سوءا.  أكثر  النمو  آفاق  لتجعل  األزمة  جاءت  ثم 

املنخفض  واالستثمار  املؤكدة  غير  اآلفاق  تعتبر  البرازيل، 

بمثابة عائق أمام النمو. 

وتبدو خماطر التطورات السلبية واضحة. 

أوال، أدى استمرار أسعار الفائدة املنخفضة ملدة طويلة إىل 

سعي البعض لتحقيق عائد مرتفع، وقد تكون األسواق املالية 

مبالغة يف التهاون إزاء ما يمكن أن يحمله املستقبل. والواقع 

أنه ينبغي عدم املبالغة يف حجم هذه اخملاطر، ولكن املؤكد 

كثب.  عن  تطوراتها  مراقبة  السياسات  صناع  على  أن  أيضا 

السبيل  هو  الكلية  االحترازية  السالمة  أدوات  استخدام  ويعد 

األدوات  هذه  كفاءة  مدى  أما  اخملاطر؛  هذه  لتخفيف  املالئم 

للقيام بهذه املهمة فهي مسألة مفتوحة للنقاش. 

أكثر أهمية.  ثانيا، أصبحت اخملاطر اجلغرافية-السياسية 

البلدان  من  أبعد  إىل  أوكرانيا  أزمة  آثار  اآلن  تنتشر حتى  ومل 

الضطرابات  يكن  مل  كذلك  املباشرين.  وجيرانها  املتضررة 

درجة  أو  الطاقة  أسعار  مستوى  على  كبير  أثر  األوسط  الشرق 

تقلبها. ولكن الواضح أن األمور يمكن أن تتغير يف املستقبل، 

مما يترك انعكاسات كبيرة على االقتصاد العاملي. 

ثالثا، هناك خماطر تهدد بتوقف التعايف يف منطقة اليورو، 

وزيادة ضعف الطلب، وحتول التضخم املنخفض إىل انكماش. 

وليس هذا السيناريو األساسي الذي وضعناه، ألننا نعتقد أن 

أساسيات االقتصاد يف منطقة اليورو آخذة يف التحسن ببطء. 

املشكلة  بالفعل فسوف يصبح  إذا حتقق  السيناريو  ولكن هذا 

الكبرى أمام االقتصاد العاملي. 

ففي  السياسة.  انعكاسات  عن  احلديث  إىل  هذا  ويقودين 

كل  مع  السياسات  تتعامل  أن  يجب  املتقدمة،  االقتصادات 

النمو املمكن. وقد كان حتسين  األزمة وانخفاض  من تركات 

آثار  لكن  خاص،  تركيز  املصرفية حمل  العمومية  امليزانيات 

تزال مشكلة  ال  واألسر  الشركات  قطاعي  املفرطة  يف  الديون 

النقدي  التيسير  ويظل  البلدان.  من  عدد  يف  خطيرة  موروثة 

وأسعار الفائدة املنخفضة عامال ضروريا لرفع النمو املمكن، 

ما دام الطلب ضعيفا. 

وقد أثار التعايف الضعيف يف منطقة اليورو نقاشا جديدا 

العائد  فروق  وتشير  العامة.  املالية  سياسة  موقف  حول 

الذي  السيادية إىل أن الضبط املايل  السندات  املنخفضة على 

لدى  الثقة  بناء  من  تمكَّن  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  تم 

املستثمرين املاليين بشأن استمرارية مسارات املالية العامة 

التي  املصداقية  هذه  يهدد  خطر  أي  اجتناب  ويتعين  احلالية. 

حتققت بثمن غاٍل. وال يعني هذا أن اجملال غير متاح الستخدام 

التعايف  على  احلفاظ  يف  للمساعدة  العامة  املالية  سياسة 

االقتصادي. فكما نشير يف الفصل الثالث، قد يكون هناك دواع 

تقديم
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آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين
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تبرر االستثمار يف البنية التحتية، على سبيل املثال، حتى 

االستثمار  هذا  يساعد  أن  ويمكن  بالديون،  مموال  كان  إذا 

القصير والعرض على املدى  الطلب على املدى  يف تشجيع 

املهم  من  سيكون  التعايف،  مسيرة  تعطلت  وإذا  املتوسط. 

االستعداد الدائم لعمل املزيد. 

النمو املمكن، فهو  الناجت املمكن، ناهيك عن  أما زيادة 

هذا  يف  واقعية  التوقعات  تظل  أن  وينبغي  صعب،  مطلب 

حمددة  هيكلية  إصالحات  إجراء  يكون  وقد  اخلصوص. 

الذي  التحدي  أن  والواقع  البلدان.  عامال مساعدا يف معظم 

يواجه االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 

على السواء هو جتاوز وصفة »إجراء اإلصالحات الهيكلية« 

امللحة  اإلصالحات  حتديد  على  والعمل  بكثرة،  تتردد  التي 

القابلة للتحقق من املنظور السياسي. وربما  واإلصالحات 

يكون التحدي الذي يواجهه صناع السياسات بشكل أعم هو 

مع  للتعامل  واضحة  خطة  طرح  طريق  عن  الثقة  استعادة 

تركات األزمة وحتديات النمو املمكن املنخفض. 

أوليفييه بالنشار

املستشار االقتصادي

ن



رغم كل النكسات، فاليزال التعايف العاملي غير املتوازن 

عن  العاملي  النشاط  ضعف  زيادة  أهمها  وألسباب  مستمرا. 

تم   ،2014 عام  من  األول  النصف  يف  املتوقع  املستوى 

تخفيض تنبؤات نمو االقتصاد العاملي إىل 3.3% لهذا العام، 

إبريل  عدد  يف  ورد  عما  مئوية  نقطة   0.4 قدره  بانخفاض 

2014 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. كذلك تم تخفيض 

توقعات النمو العاملي إىل 3.8% لعام 2015. 

ومن  الربيع.  منذ  السلبية  التطورات  خماطر  زادت  وقد 

التوترات اجلغرافية-السياسية  اخملاطر قصيرة األجل تفاقم 

أن  بعد  املالية  األسواق  يف  والتقلب  اخملاطر  فروق  وعودة 

متوسطة  اخملاطر  ومن  األخيرة.  اآلونة  يف  انخفاضا  شهدا 

االقتصادات  يف  املمكن  النمو  وانخفاض  الركود  األجل 

املتقدمة وتراجع النمو املمكن يف األسواق الصاعدة. 

ونظرا لزيادة هذه اخملاطر، يجب أن يظل رفع النمو الفعلي 

واملمكن من األولويات. ويف االقتصادات املتقدمة، سيتطلب 

أوضاع  وتصحيح  النقدية  السياسة  من  الدعم  استمرار  هذا 

مع  والتكوين  السرعة  يف  يتوافق  نحو  على  العامة  املالية 

مقتضيات دعم التعايف وحتقيق النمو طويل األجل. ويف عدد 

من االقتصادات، يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار يف البنية 

التحتية العامة إىل دعم الطلب على املدى القصير واملساعدة 

األسواق  ويف  املتوسط.  املدى  على  املمكن  الناجت  دفع  يف 

االقتصاد  سياسات  أمام  املتاح  اجملال  يختلف  الصاعدة، 

الكلي لدعم النمو عند احلاجة تبعا الختالف البلدان واملناطق، 

ولكن احليز حمدود يف البلدان التي تعاين من مواطن ضعف 

املتقدمة،  االقتصادات  ويف  اخلارجية.  للمخاطر  تعرضها 

النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  وكذلك 

هناك حاجة عامة ملحة إلجراء إصالحات هيكلية تعزز النمو 

املمكن أو جتعل النمو أكثر قابلية لالستمرار. 

 

ال  احلايل،  العام  شهدها  التي  اجلديدة  النكسات  رغم 

ففي  متوازن.  غير  نحو  على  مستمرا  العاملي  التعايف  يزال 

الرواج  فترة  خلفتها  تركات  هناك  املتقدمة،  االقتصادات 

ارتفاع  ذلك  يف  )بما  الالحقة  األزمة  ثم  األزمة  على  السابقة 

العام واخلاص( وال تزال تلقي بظالل قاتمة  القطاعين  ديون 

على مسيرة التعايف. وتعمل األسواق الصاعدة على التكيف مع 

النمو االقتصادي التي انخفضت عما كانت عليه يف  معدالت 

لها.  التالية  التعايف  وفترة  األزمة  على  السابقة  الرواج  فترة 

التعايف  وتيرة  يف  متزايد  تفاوت  هناك  العموم،  وجه  وعلى 

تبعا خلصوصيات كل بلد. 

وهناك عوامل أخرى تؤثر على اآلفاق املتوقعة أيضا. فقد 

كان التفاؤل سمة األسواق املالية، فكانت أسعار األسهم مرتفعة 

وفروق العائد ضيقة ودرجة التقلب شديدة االنخفاض. غير أن 

مكبوحا  ظل  الذي  االستثمار،  يف  انتعاشة  إىل  يتحول  مل  هذا 

— وال سيما يف االقتصادات املتقدمة. وكما ناقشنا يف عدد 
أكتوبر 2014 من تقرير االستقرار املايل العاملي، هناك قلق 

من أن يكون تسعير األسواق للمخاطر منقوصا، بحيث ال يأخذ 

يف االعتبار كل جوانب عدم اليقين احمليطة بآفاق االقتصاد 

الكلي وانعكاساتها على وتيرة سحب الدفعة التنشيطية النقدية 

التوترات  زادت  وقد  الكبرى.  املتقدمة  االقتصادات  بعض  يف 

الكلية  االقتصادية  آثارها  أن  ويبدو  اجلغرافية-السياسية، 

لكن  مباشر،  بشكل  املعنية  املناطق  يف  اآلن  حتى  حمصورة 

االضطرابات  انتشار  باحتمال  تتعلق  ملموسة  خماطر  هناك 

ترجع  األجل  متوسطة  مشكالت  فهناك  أوسع.  نطاق  على 

جذورها إىل ما قبل األزمة، مثل تأثير شيخوخة السكان على 

اإلنتاج،  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  نمو  العاملة وضعف  القوى 

وتتجسد  معاجلتها.  ويتعين  جديد  من  الصدارة  حتتل  بدأت 

االقتصادات  لدى  املمكن  النمو  انخفاض  يف  املشكالت  هذه 

املتقدمة — الذي ربما يكون عامال مؤثرا على وتيرة التعايف 

اليوم — وتراجع النمو املمكن يف األسواق الصاعدة. وينبغي 

إجراء إصالحات هيكلية لتعزيز النمو املمكن يف احلالتين. 

النمو  بطء  زاد  االقتصاد، حيث  آفاق  تفاصيل  إىل  وننتقل 

فاقت  بدرجة   2014 عام  من  األول  النصف  يف  العاملي 

التوقعات السائدة وقت صدور عدد إبريل 2014 من تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي. ويأتي النمو األضعف من املتوقع انعكاسا 

واليابان  اليورو  ومنطقة  املتحدة  الواليات  يف  لألحداث 

الواليات  ففي  الكبيرة.  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  وبعض 

ضعفه،  يف  مفاجئا  جاء  الذي  األول  العام  ربع  بعد  املتحدة، 

حتسن النشاط يف الربع الثاين من العام وتشير األدلة إىل أن 

اليورو، توقف  الضعف كان عارضا يف األساس. ويف منطقة 

األوىل  بالدرجة  يرجع  فيما  العام،  من  الثاين  الربع  يف  النمو 

إىل ضعف االستثمار والصادرات، وال يزال عدم اليقين يحيط 

انخفاض  كان  اليابان،  ويف  البطيء.  النمو  استمرارية  بمدى 

الطلب احمللي عقب زيادة ضريبة االستهالك أكبر من املستوى 

املتوقع. ويف روسيا وكومنولث الدول املستقلة، يعكس الضعف 

االستثمار  التوترات اجلغرافية-السياسية على  تأثير  املالحَظ 

األجنبي، واإلنتاج احمللي، ومستوى الثقة. ومرة أخرى، أثبت 

أنه  أخرى  أسواق صاعدة  اقتصادات  الفاتر يف  الطلب احمللي 

— وال سيما يف أمريكا  أكثر استمرارية مما أشارت التنبؤات 

البرازيل  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  انكمش  حيث  الالتينية، 

بلدان  عدة  يف  سلبية  ملفاجآت  االقتصادي  النشاط  وتعرض 

أخرى. ويف الصين، بعد أداء الربع األول الذي جاء أضعف من 

مستوى التوقعات، دعمت تدابير السياسة حتقيق نمو أقوى يف 

ملخص واف
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الربع الثاين من العام. وعلى وجه اإلجمال، ربما كان النمو دون 

من  األول  النصف  خالل  الصاعدة  األسواق  بعض  يف  املتوقع 

العام مرتبطا بضيق األوضاع املالية يف الربع األول من العام، 

ولكنه ال يرتبط عموما بتباطؤ النمو يف الواليات املتحدة، نظرا 

ملا لوحظ من نمو قوي يف الواردات األمريكية. 

االقتصادات  النمو يف كل من  تعايف  إىل  التنبؤات  وتشير 

املتقدمة واألسواق الصاعدة فيما تبقى من عام 2014 ويف 

عام 2015، ولكن بمعدل أدنى مما ورد يف عدد إبريل 2014 

وعلى  للعامين.  بالنسبة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من 

وجه التحديد، تم تخفيض النمو العاملي املتوقع لعام 2014 

إىل 3.3%، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عما ورد يف عدد 

إبريل، وهو ما يعكس تركة األداء الضعيف يف النصف األول 

من العام، وخاصة يف الواليات املتحدة، واآلفاق األقل تفاؤال 

تخفيض  حدث  كذلك  الصاعدة.  األسواق  من  للعديد  بالنسبة 

وترتكز   .%3.8 إىل  لتصل   2015 عام  توقعات  يف  حمدود 

احملركات  بقاء  افتراض  على  النمو  بتعايف  التوقعات  هذه 

األساسية الداعمة لتعايف االقتصادات املتقدمة واحملددة يف 

أبرزها حدوث بعض االنخفاض يف  إبريل 2014، ومن  عدد 

السياسة  واستمرار  اليابان(  )باستثناء  املايل  الضبط  كثافة 

التوقعات أيضا حدوث  التيسير. وتفترض هذه  النقدية عالية 

ويف  اجلغرافية-السياسية.  التوترات  يف  تدريجي  تراجع 

االقتصادات املتقدمة، كان تسارع النمو يف الواليات املتحدة 

سببا رئيسيا وراء ازدياد سرعة التعايف االقتصادي، وإن كان 

ذلك  يف  مساهما  عامال  اليورو  منطقة  يف  النشاط  انتعاش 

االرتداد  هذا  يعكس  الصاعدة،  لالقتصادات  وبالنسبة  أيضا. 

والعاملية.  القُطْرية  العوامل  من  متنوعة  جمموعة  اإليجابي 

البلدان  يف  التعايف  بعض  حدوث  القُطْرية  العوامل  وتتضمن 

الصراع  و/أو  اجلغرافية-السياسية  بالتوترات  املتأثرة 

الداخلي يف عام 2014، أو يف البلدان التي انخفض فيها النمو 

املعوقات  إزالة  تتضمن  كما  العام،  هذا  املمكن  املستوى  عن 

الهيكلية أمام النمو بالتدريج يف بلدان أخرى. ومن املفترض 

املالية  األوضاع  أي   — العاملية  العوامل  تكون  أن  أيضا 

االقتصادات  من  اخلارجي  الطلب  وزيادة  امليسورة  العاملية 

املتقدمة — داعما النتعاش النمو يف األسواق الصاعدة. ومن 

املتوقع أيضا أن تؤدي هذه العوامل العاملية إىل دعم النمو يف 

البلدان النامية ذات الدخل املنخفض، الذي يتوقع أن يتجاوز 

6% يف عامي 2014 و 2015 — وإن كان التراجع املتوقع 

يف أسعار السلع األولية غير الوقود سيُحْدِث بعض التراجع يف 

للبلدان املصدرة الصافية  التجاري بالنسبة  التبادل  معدالت 

للسلع األولية. 

الربيع.  فصل  منذ  السلبية  التطورات  خماطر  زادت  وقد 

حالة  اجلغرافية-السياسية  التوترات  زيادة  أن  يتضح  وربما 

مباشر  بشكل  املعنية  البلدان  يف  التعايف  يعوق  مما  مزمنة، 

يؤدي  أن  ويمكن  أخرى.  بلدان  يف  الثقة  على  سلبا  ويؤثر 

تفاقم هذه التوترات إىل ارتفاع حاد يف أسعار النفط، وتراجع 

وتتضمن  االقتصادي.  العسر  من  ومزيد  األصول  أسعار  يف 

يف  والتقلب  اخملاطر  فروق  عودة  املالية  األسواق  خماطر 

األخيرة،  اآلونة  يف  انخفاضا  شهدا  أن  بعد  املالية  األسواق 

وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية طويلة األجل عن 

املستوى املتوقع — مما يمكن أن يسفر أيضا عن زيادة ضيق 

األوضاع املالية بالنسبة لألسواق الصاعدة. وال يزال الركود 

طويل األجل وانخفاض النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة 

من اخملاطر املهمة على املدى املتوسط، نظرا للنمو املتواضع 

الفائدة  أسعار  رغم  االقتصادات  تلك  يف  املتوازن  وغير 

للتعايف  الكابحة  العوامل األخرى  شديدة االنخفاض وتراجع 

االقتصادي. ويف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبيرة، 

يمكن أن تستمر اآلثار السلبية التي حتُْدثها قيود العرض على 

النمو لفترة مطولة. 

السنوات  العاملي خميبة لآلمال يف  التعايف  وكانت وتيرة 

النمو األضعف من املتوقع يف النصف  األخيرة. وبالنظر، إىل 

السلبية  التطورات  خماطر  وزيادة   2014 عام  من  األول 

املتوقع  التحسن  حدوث  عدم  يتكرر  قد  للتوقعات،  اخملالفة 

املتوقعة، مما  املستويات  بلوغ  يكون قاصرا عن  أو  النمو  يف 

الفعلي  النمو  لزيادة  املعطاة  األولوية  استمرار  ضرورة  يؤكد 

القوي  الطلب  نمو  يظهر  ومل  االقتصادات.  معظم  يف  واملمكن 

أسعار  استمرار  رغم  اآلن  حتى  املتقدمة  االقتصادات  يف 

للتعايف،  الكابحة  العوامل  وتراجع  االنخفاض  بالغة  الفائدة 

بما يف ذلك العوامل الناشئة عن ضبط أوضاع املالية العامة 

أو ضيق األوضاع املالية. وال تزال األولويات تتضمن اجتناب 

وكذلك  الطبيعية،  النقدية  السياسة  استعادة  يف  التعجل 

يتوافق يف  العامة على نحو  املالية  أوضاع  ضرورة تصحيح 

طويل  والنمو  التعايف  دعم  مقتضيات  مع  والتكوين  الوتيرة 

األجل. ويف هذا السياق، يمكن إعطاء دفعة للطلب على املدى 

القصير واملساهمة يف رفع الناجت املمكن على املدى املتوسط 

يف  سيما  وال  العامة،  التحتية  البنية  يف  االستثمار  بزيادة 

يف  التحديد  واضحة  االحتياجات  ذات  املتقدمة  االقتصادات 

الكفاءة.  ذات  العام  االستثمار  وعمليات  التحتية  البنية  جمال 

وتمثل اإلصالحات الهيكلية لرفع الناجت املمكن ضرورة أيضا. 

أمام سياسات  النطاق املتاح  ففي األسواق الصاعدة، يختلف 

الختالف  تبعا  احلاجة  عند  النمو  لدعم  الكلي  االقتصاد 

تعاين  التي  البلدان  يف  حمدود  احليز  ولكن  واملناطق،  البلدان 

أيضا،  وهنا  اخلارجية.  للمخاطر  تعرضها  ضعف  مواطن  من 

توجد حاجة عامة ملحة إلجراء إصالحات هيكلية تُصمَّم وفق 

اخلصوصيات القُطْرية من أجل دعم النمو املمكن أو جعل النمو 

أكثر قابلية لالستمرار. 
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آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات

المتوازن  غير  العالمي  التعافي  يزال  ال  النكسات،  كل  رغم 

خلفتها  تركات  هناك  المتقدمة،  االقتصادات  ففي  مستمرا. 

بما في  الالحقة،  األزمة  ثم  األزمة  على  السابقة  الرواج  فترة 

تلقي  تزال  وال  والخاص،  العام  القطاعين  ديون  ارتفاع  ذلك 

الصاعدة  األسواق  وتعمل  التعافي.  على مسيرة  قاتمة  بظالل 

على التكيف مع معدالت النمو االقتصادي التي انخفضت عما 

كانت عليه في فترة الرواج السابقة على األزمة وفترة التعافي 

التالية لها. وعلى وجه العموم، هناك تفاوت متزايد في وتيرة 

التعافي تبعا لخصوصيات كل بلد.  

وهناك عوامل أخرى تؤثر على اآلفاق المتوقعة أيضا. فقد 

كان التفاؤل سمة األسواق المالية، وأسعار األسهم أكثر ارتفاعا، 

وفروق العائد ضيقة، ودرجة التقلب شديدة االنخفاض. غير أن 

هذا لم يتحول إلى انتعاشة في االستثمار، الذي ظل مكبوحا – ال 

سيما في االقتصادات المتقدمة. وهناك قلق من أن يكون تسعير 

األسواق للمخاطر منقوصا، بحيث ال يأخذ في االعتبار كل جوانب 

عدم اليقين المحيطة بآفاق االقتصاد الكلي وانعكاساتها على 

النقدية في بعض االقتصادات  التنشيطية  الدفعة  وتيرة سحب 

المتقدمة الكبرى. وقد زادت التوترات الجغرافية-السياسية، ويبدو 

أن آثارها االقتصادية الكلية محصورة حتى اآلن في المناطق 

المعنية بشكل مباشر، لكن هناك مخاطر ملموسة تتعلق باحتمال 

انتشار االضطرابات على نطاق أوسع. فهناك مشكالت متوسطة 

األجل ترجع جذورها إلى ما قبل األزمة بدأت تحتل الصدارة من 

جديد ويتعين معالجتها، مثل تأثير شيخوخة السكان على القوى 

العاملة وضعف نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج. وتتجسد 

االقتصادات  لدى  الممكن  النمو  انخفاض  في  المشكالت  هذه 

التعافي  الذي ربما يكون عامال مؤثرا على وتيرة   – المتقدمة 

اليوم – وتراجع النمو الممكن في األسواق الصاعدة. 

العالمي في النصف األول من عام  النمو  ومع زيادة بطء 

النمو  توقعات  تخفيض  تم  التوقعات،  فاقت  بدرجة   2014

نقطة   0٫4 قدره  بانخفاض   ،%3٫3 إلى   2014 لعام  العالمي 

مئوية عما ورد في عدد إبريل 2014 من تقرير آفاق االقتصاد 

العالمي. كذلك حدث تخفيض محدود في توقعات عام 2015 

بقاء  افتراض  على  التوقعات  هذه  وترتكز   .%3٫8 إلى  لتصل 

المتقدمة  االقتصادات  لتعافي  الداعمة  األساسية  المحركات 

)باستثناء  المالي  الضبط  كثافة  انخفاض  ذلك  في  بما   –
وتفترض  التيسير.  عالية  النقدية  السياسة  واستمرار  اليابان( 

التوترات  في  تدريجي  تراجع  حدوث  أيضا  التوقعات  هذه 

الجغرافية-السياسية، مما يعزز من حدوث بعض التعافي في 

االقتصادات المجهَدة. لكن هناك دالئل على وجود تباين كبير 

واألسواق  المتقدمة  االقتصادات  مختلف  بين  النمو  آفاق  في 

يُتوقع تحسن  المتقدمة،  الصاعدة. فعلى مستوى االقتصادات 

واليابان  اليورو  منطقة  في  أبطأ  بوتيرة  لكن  النمو  وتيرة 

وأسرع عموما في الواليات المتحدة وغيرها من االقتصادات. 

النمو  يظل  أن  يُتوقع  الرئيسية،  الصاعدة  لألسواق  وبالنسبة 

مرتفعا في آسيا الصاعدة، مع حدوث تباطؤ بسيط في الصين 

وانتعاش في الهند، لكنه يظل ضعيفا في البرازيل وروسيا.

وكانت وتيرة التعافي العالمي مخيبة لآلمال في السنوات 

األول  النصف  في  المتوقع  من  األضعف  النمو  ومع  األخيرة. 

المخالفة  السلبية  التطورات  مخاطر  وزيادة   2014 عام  من 

للتوقعات، قد يتكرر عدم حدوث التحسن المتوقع في النمو أو 

يكون قاصرا عن بلوغ المستويات المتوقعة، مما يؤكد ضرورة 

في  والممكن  الفعلي  النمو  لزيادة  المعطاة  األولوية  استمرار 

المتقدمة، سيتطلب هذا  معظم االقتصادات. وفي االقتصادات 

استمرار الدعم من السياسة النقدية وتوفيق التصحيح المالي 

من حيث السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعافي وتحقيق 

النمو طويل األجل. وفي عدد من االقتصادات، يمكن أن تؤدي 

زيادة االستثمار في البنية التحتية العامة إلى دعم الطلب على 

المدى القصير والمساعدة في دفع الناتج الممكن على المدى 

المتاح  النطاق  يختلف  الصاعدة،  األسواق  وفي  المتوسط. 

تبعا  الحاجة  عند  النمو  لدعم  الكلي  االقتصاد  أمام سياسات 

البلدان  في  محدود  الحيز  ولكن  والمناطق،  البلدان  الختالف 

الخارجية.  للمخاطر  تعرضها  مواطن ضعف  من  تعاني  التي 

وكذلك  المتقدمة،  االقتصادات  في  ملحة  عامة  وتوجد حاجة 

إلجراء  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

أكثر  النمو  تجعل  أو  الممكن  النمو  تعزز  هيكلية  إصالحات 

قابلية لالستمرار.

آخر التطورات واآلفاق املتوقعة 

النصف  يف  العاملي  االقتصاد  البداية:  نقطة 

األول من عام 2014

كان مستوى النمو العاملي يف النصف األول من عام ٢٠١٤ 

تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  املتوقعة  املستويات  من  أقل 

آفاق االقتصاد العاملي )الشكل البياين ١-١(، مما يرجع لعدد 

من املفاجآت السلبية، وهي:

· حمسوبا 	  %٠.8( املتحدة  الواليات  يف  النمو  ضعف  زيادة 

النشاط  تراجع مفاجئ يف  أساس سنوي(، مع حدوث  على 

األضعف  النمو  هذا  ويرجع   .٢٠١٤ من  األول  الربع  خالل 

الشتاء  ذلك  يف  بما  معظمها،  يف  مؤقتة  تبدو  عوامل  إىل 

باإلضافة  السابقة،  اخملزون  توقعات  وتصحيح  القارس 

السريع يف  النمو  بعد  الصادرات  الكبير يف  االنخفاض  إىل 

الربع الرابع من عام ٢٠١3. وقد سجل النمو ارتدادا إيجابيا 

ل1
ص

ف
ل

ا
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اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي1

)التغير % ما مل يذكر خالف ذلك(

حمسوب على أساس سنوي  مقارن

 االختالف عن توقعات عدد يوليو

 ٢٠١٤ من تقرير مستجدات آفاق

االقتصاد العاملي

من ربع عام رابع إىل آخر

التوقعاتالتوقعات

٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

3.73.13.8 –0.2–0.1 3.43.33.33.8الناتج العالمي1

2.21.72.4 –0.00.1 1.21.41.82.3االقتصادات المتقدمة

3.١٢.١3.٠ ٠.5٠.٠ ٢.3٢.٢٢.٢3.١الواليات المتحدة

٠.5٠.8١.6 –٠.٢–٠.3 ٠.8١.3–٠.٤–٠.7منطقة اليورو

١.٤١.١١.9 –٠.٢–٠.5 ٠.9٠.5١.٤١.5ألمانيا

٠.8٠.3١.3 –٠.5–٠.٤ ٠.3٠.3٠.٤١.٠فرنسا

١.3–٠.١–٠.9 –٠.3–٠.5 ٠.8–٠.٢–١.9–٢.٤إيطاليا

٢.٠١.5–٠.٢ ٠.١٠.١ ١.3١.7–١.٢–١.6إسبانيا

٢.٤٠.6٠.5 –٠.٢–٠.7 ١.5١.5٠.9٠.8اليابان

٢.73.5٢.٢ ٠.٠٠.٠ ٠.3١.73.٢٢.7المملكة المتحدة

٢.7٢.٢٢.٤ ٠.١٠.١ ١.7٢.٠٢.3٢.٤كندا

٢.8٢.6٤.٠ –٠.٠٠.١ ٢.٠٢.3٢.93.١اقتصادات متقدمة أخرى٢

5.14.55.0 –0.2–0.1 5.14.74.45.0اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية2

١.5–٢.١١.5 –٠.5–٠.١ 3.٤٢.٢٠.8١.6كومنولث الدول المستقلة

٠.9–١.9٠.8 –٠.٠٠.5 3.٤١.3٠.٢٠.5روسيا

. . .. . .. . . –٠.٤–٠.٤ 3.6٤.٢٢.٠٤.٠ما عدا روسيا

6.76.66.3 ٠.١٠.٠ 6.76.66.56.6آسيا الصاعدة والنامية

7.77.56.8 ٠.٠٠.٠ 7.77.77.٤7.١الصين

6.١5.86.5 ٠.٢٠.٠ ٤.75.٠5.66.٤الهند٤

٤.75.١5.٠ –٠.١٠.٢ 6.٢5.٢٤.75.٤مجموعة آسيان-5 5

3.6٢.8٤.٤ ٠.٠٠.٠ ١.٤٢.8٢.7٢.9أوروبا الصاعدة والنامية

٢.١٠.8٢.٢ –٠.٤–٠.7 ٢.9٢.7١.3٢.٢أمريكا الالتينية والكاريبي

٢.٢٠.٠١.8 –٠.6–١.٠ ١.٠٢.5٠.3١.٤البرازيل

٠.63.53.3 ٠.٠٠.١ ٤.٠١.١٢.٤3.5المكسيك

. . .. . .. . . –٠.9–٠.٤ ٤.8٢.5٢.73.9الشر ق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

. . .. . .. . . ٠.٠–٠.٤ ٤.٤5.١5.١5.8إفريقيا جنوب الصحراء

٢.١١.٢٢.3 –٠.٤–٠.3 ٢.5١.9١.٤٢.3جنوب إفريقيا

           للتذكرة

١.١١.٤٢.٠ –٠.١–٠.٢ ٠.٢١.٤١.8–٠.3االتحاد األوروبي

. . .. . .. . . ٠.٠–٠.٢ 5.٢6.٠6.١6.5البلدان النامية منخفضة الدخل

. . .. . .. . . –١.٠–٠.5 ٤.8٢.3٢.63.8الشرق األوسط وشمال إفريقيا

3.٠٢.٤3.١ –٠.١–٠.١ ٢.٤٢.5٢.63.٢  النمو العاملي على أساس أسعار الصرف     القائمة على السوق

. . .. . .. . . –0.3–0.1 2.93.03.85.0حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(

الواردات

. . .. . .. . . –٠.٢٠.3 ١.٢١.٤3.7٤.3االقتصادات المتقدمة

. . .. . .. . . –٠.3–٠.3 6.٠5.3٤.٤6.١اقتصادات األسواق الصاعدة  واالقتصادات النامية

الصادرات

. . .. . .. . . –٠.3–٠.١ ٢.٠٢.٤3.6٤.5االقتصادات المتقدمة

. . .. . .. . . –٠.3–٠.5 ٤.6٤.٤3.95.8اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(

–٠.7–٢.65.٠ ١.٠–١.3 –3.3–١.3–١.٠٠.9النفط6
–١.٢–٤.3–٢.9 –٠.6–١.٤ –٤.١–3.٠–١.٢–١٠.٠غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(

أسعار املستهلكين

١.٢١.7١.9 ٠.٠٠.٠ ٢.٠١.٤١.6١.8االقتصادات املتقدمة

5.55.55.١ ٠.١٠.3 6.١5.95.55.6اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات  النامية3

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

. . .. . .. . . –٠.٠٠.١ ٠.7٠.٤٠.٤٠.7على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(

. . .. . .. . . –٠.٠٠.١ ٠.6٠.٢٠.٢٠.١على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

. . .. . .. . . ٠.٠٠.٠ ٠.3٠.٢٠.٢٠.٢على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر( 

ملحوظة: يُفترض بقاء أسعار الصرف الفعلية احلقيقية ثابتة عند مستوياتها السائدة يف الفترة من 3٠ يوليو إىل ٢7 أغسطس ٢٠١٤. والبلدان مرتبة تبعا حلجمها االقتصادي. وتُعدّل البيانات ربع السنوية 

اجملمعة موسميا. 

١ تمثل التقديرات والتوقعات الفصلية 9٠% من األوزان العاملية احملسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية. 

٢ ما عدا جمموعة السبعة )كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.

3 التقديرات والتوقعات ربع السنوية تمثل ما يقارب 8٠% من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

٤ بالنسبة للهند، تقوم البيانات والتنبؤات املعروضة على أساس السنة املالية ويقوم نمو الناجت على إجمايل الناجت احمللي بأسعار السوق. وتبلغ تنبؤات النمو املقابلة إلجمايل الناجت احمللي بتكلفة عوامل 

اإلنتاج ٤.5% و٤.7% و5.6% و 6.٤% للسنوات ٢٠١3/٢٠١٢ و ٢٠١٤/٢٠١3 و ٢٠١5/٢٠١٤ و ٢٠١6/٢٠١5، على الترتيب.  

5 إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام.

6 متوسط بسيط ألسعار النفط اخلام من أنواع برنت اململكة املتحدة ودبي وغرب تكساس الوسيط. وكان متوسط سعر البرميل بالدوالر األمريكي ١٠٤.٠7 دوالرا للبرميل يف عام ٢٠١3؛ ويبلغ السعر 

املفترض حسب أسواق العقود اآلجلة ١٠٢.76 دوالرا أمريكيا يف عام ٢٠١٤ و99.36 دوالرا يف عام ٢٠١5.
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التحسن يف  استمر  اجلاري، كما  العام  الثاين من  الربع  يف 

العمالة.  توظيف  يف  النمو  زيادة  مع  العمل،  سوق  أوضاع 

األمريكية قوة  الواردات  اكتسبت  فقد  النشاط،  تباطؤ  ورغم 

مما  العام،  من  األول  النصف  خالل  متوقعا  كان  مما  أكبر 

يف  الضعيف  النشاط  تداعيات  انتقال  حمدودية  إىل  يشير 

الواليات املتحدة عبر قنوات التجارة.

· وكومنولث 	 روسيا  يف  االقتصادي  النشاط  ضعف  زيادة 

إىل  روسيا  حالة  يف  الضعف  هذا  ويرجع  املستقلة.  الدول 

حدوث تراجع كبير يف االستثمار وزيادة كبيرة يف التدفقات 

الرأسمالية اخلارجة بعد احتدام التوترات مع أوكرانيا. ويف 

يف  الضعف  يعكس  فهو  املستقلة،  الدول  كومنولث  حالة 

أوكرانيا والتداعيات من تباطؤ النشاط يف روسيا.

· البرازيل، 	 – وال سيما يف  الالتينية  أمريكا  النمو يف  تباطؤ 

حيث ال يزال االستثمار ضعيفا بينما انكمش إجمايل الناجت 

احمللي يف الربعين األول والثاين من العام.

· يف 	 الناجت  انكماش  مع  اليورو،  منطقة  يف  النمو  ضعف 

إيطاليا، وانعدام النمو يف فرنسا، والضعف غير املتوقع يف 

أملانيا يف الربع الثاين من العام. 

· عن 	 اليابان  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  ضعف  زيادة 

املستويات املتنبأ بها.

· زيادة ضعف النشاط يف الصين يف الربع األول من العام. 	

بتنفيذ  الصينية  السلطات  قامت  الضعف،  هذا  وملواجهة 

تسريع  يف  ساهم  مما  االقتصادي،  النشاط  لتعزيز  تدابير 

وتيرة النمو خالل الربع الثاين.

يف  املستهدفة  املستويات  دون  عموما  التضخم  يزال  وال 

سياسات البنوك املركزية يف االقتصادات املتقدمة، مما يدل على 

فجوات الناجت الكبيرة يف كثير من هذه االقتصادات. ففي منطقة 

اليورو، ظل التضخم دون التوقعات وانخفض أكثر إىل ٠.٤% )على 

أساس سنوي مقارن( يف شهر أغسطس )الشكل البياين ١-٢(. وال 

يزال االنكماش الطفيف يف أسعار املستهلكين مستمرا يف العديد 

املتوسط  البطالة  معدالت  فيها  تتجاوز  التي  االقتصادات  من 

السائد يف عموم املنطقة. وارتفعت معدالت التضخم يف الواليات 

املتحدة ارتفاعا متوسطا خالل الشهور العديدة املاضية لكنها 

ال تزال دون املستوى املستهدف من بنك االحتياطي الفيدرايل 

على املدى األطول وقدره ٢%. وارتفع التضخم الكلي واألساسي 

يف اليابان )باستثناء الغذاء والطاقة( إىل حوايل ١.3% و6.٠% 

يف يوليو )على أساس سنوي مقارن( على الترتيب، مع استبعاد 

آثار الزيادة يف ضريبة االستهالك. وظل التضخم مستقرا بوجه 

عام منذ الربيع يف اقتصادات األسواق الصاعدة. 

االقتصادات  يف  التيسير  بالغة  النقدية  السياسات  وظلت 

عموما  تغيير  أي  السياسات  هذه  على  يطرأ  مل  بينما  املتقدمة 

ويف   .)3-١ البياين  )الشكل  الربيع  منذ  الصاعدة  األسواق  يف 

اعتماد جمموعة  األوروبي  البنك املركزي  أعلن  اليورو،  منطقة 

للتشتت  والتصدي  املنخفض  التضخم  ملعاجلة  اإلجراءات  من 

والتيسير  األساسية،  الفائدة  أسعار  تخفيض  ومنها  املايل، 

االئتماين املوجه، وتدابير أخرى لزيادة السيولة. ويف الواليات 

التوسعية،  النقدية  السياسة  استمرار  من  الرغم  فعلى  املتحدة، 

الشراء  عمليات  تخفيض  يف  الفيدرايل  االحتياطي  بنك  استمر 

٣- اإلنتاج الصناعي 

(متوسط متحرك لثالثة أشهر؛ 

التغير ٪ حمسوب على أساس سنوي)

نمو إجمايل الناجت احمللي

(التغير نصف السنوي ٪ حمسوبا على أساس سنوي)
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١- التجارة العاملية واإلنتاج الصناعي ومؤشر مديري املشتروات يف قطاع 

الصناعة التحويلية(متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ حمسوب 

على أساس سنوي)  

عدد إبريل ٢٠١٤ من «آفاق االقتصاد العاملي» عدد أكتوبر ٢٠١٤ من «آفاق االقتصاد العاملي»

٤- االقتصادات املتقدمة 
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االقتصادات ١

املتقدمة

اقتصادات األسواق 
الصاعدة٢

(متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ حمسوب على أساس سنوي)  

اإلنتاج الصناعي

حجم التجارة العاملية

االقتصادات املتقدمة١
اقتصادات األسواق الصاعدة٢

النصف

 األول

جاء النشاط العاملي والتجارة العاملية أضعف من املتوقع يف النصف األول من ٢٠١٤، 

القــارس وتصحيحــات  الشــتاء  ذلــك  بمــا يف  الســلبية،  املفاجــآت  مــن  عــددا  يعكــس  ممــا 

ا�ــزون األكثــر حــدة خــالل الربــع األول مــن العــام يف الواليــات املتحــدة، والتداعيــات يف 

أمريــكا  يف  النمــو  وتباطــؤ  أوكرانيــا،  يف  الصــراع  نتيجــة  ا�ــاورة  والبلــدان  روســيا 

املصــادر: املكتــب الهولنــدي لتحليــل السياســات االقتصاديــة بالنســبة لبيانــات مؤشــر حجــم التجــارة؛ 

ومؤسسة Haver Analytics؛ ومؤسسة Markit Economics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

الصينيــة  كونــغ  ومنطقــة هونــغ  اليــورو  ومنطقــة  والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وكنــدا  أســتراليا   ١

اإلداريــة اخلاصــة (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وإســرائيل واليابــان وكوريــا ونيوزيلنــدا والنرويــج (اإلنتــاج 

الصناعــي فقــط) وســنغافورة والســويد (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وسويســرا ومقاطعــة تايــوان الصينيــة 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.  

٢ األرجنتيــن (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) والبرازيــل وبلغاريا(اإلنتــاج الصناعــي فقــط)  وشــيلي (اإلنتــاج 

الصناعــي فقــط) والصيــن وكولومبيــا (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وهنغاريــا والهنــد وإندونيســيا والتفيــا 

(اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وليتوانيــا وماليزيــا (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) واملكســيك وباكســتان (اإلنتــاج 

الصناعــي فقــط) وبيــرو (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) والفلبيــن (اإلنتــاج الصناعــي فقــط)  وبولنــدا ورومانيــا 

(اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد (اإلنتــاج الصناعــي فقــط) وتركيــا وأوكرانيــا 

(اإلنتاج الصناعي فقط) وفنزويال (اإلنتاج الصناعي فقط).
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٣- التضخم األساسي

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

العامل

اليابان١

منطقة اليورو

الواليات املتحدة

الواليات املتحدة منطقة اليورو

٥- معدالت التبادل التجاري

(املؤشر؛ ٢٠٠٥ = ١٠٠)

CIS
الصين

ED Asia excl. 
CHN

ED Europe
LAC
SSA

1اليابان١

الشكل البياين ١-٢: التضخم العاملي

التغير ٪ على أساس سنوي مقارن، ما مل يذكر خالف ذلك)

ظــل التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة دون املســتوى املســتهدف، ممــا يعــد مؤشــرا علــى 

متجــاوزا  الكلــي  التضخــم  ارتفــع  اليابــان،  ويف  الكبيــر.  االقتصــادي  التراخــي  اســتمرار 

مســتوى ٣٪ بينما جتاوز التضخم األساســي مســتوى ٢٪. لكن إذا ما اســتبعدنا آثار زيادة 

معدل ضريبة االستهالك من ٥٪ إىل ٨٪ يف الربع الثاين من ٢٠١٤ على مستوى األسعار، 

ســوف جنــد أن التضخــم الكلــي يقــل عــن هــدف التضخــم الــذي وضعــه بنــك اليابــان املركــزي 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  عــام  بوجــه  مســتقرا  التضخــم  وظــل   .٪١٫٢٥ بنحــو 

واالقتصادات النامية.      

(اخلطــوط  الكلــي  ٢-التضخــم 

املتقطعــة تمثــل توقعــات التضخــم 

من ست إىل عشر سنوات)

عــن  الصــادر  األساســية  الســلع  أســعار  ونظــام  Consensus Economics؛  شــركة  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: CIS = كومنولــث الــدول املســتقلة؛ ED Asia excl. China = آســيا الصاعــدة والناميــة 

عــدا الصيــن؛ ED Europe = أوروبــا الصاعــدة والناميــة؛ LAC = أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي؛ 

SSA = إفريقيا جنوب الصحراء.
ضريبــة  يف  للزيــادة  كبيــر  حــد  إىل   ٢٠١٤ عــام  يف  التضخــم  زيــادة  ترجــع  اليابــان،  يف   ١

االستهالك.
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٥-مؤشرات أسعار املساكن احلقيقية

(٢٠٠٠ = ١٠٠)

٦-جمموع أصول البنوك املركزية٦

(٪ من إجمايل الناجت احمللي

 لعام ٢٠٠٨)
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 لقطاع األسر) 

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اليابان

االقتصادات املتقدمة 

التي تشهد ضغوطا

 رافعة٥

الواليات املتحدة
منطقة اليورو٤

اليابان

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

إيطاليا

إسبانيا 

الواليات املتحدة منطقة اليورو
اليابان٣

االحتياطي الفيدرايل

البنك املركزي األوروبي

بنك اليابان املركزي

الواليــات   ويف  املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  التيســير  بالغــة  النقديــة  السياســات  ظلــت 

املتحــدة، اســتمر بنــك االحتياطــي الفيــدرايل يف تخفيــض عمليــات الشــراء الشــهرية مــن 

األصــول، ومــن املتوقــع انتهــاء عمليــات الشــراء هــذه بحلــول موعــد إصــدار هــذا العــدد مــن 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، لكــن ال تــزال أســعار الفائــدة األساســية قريبــة مــن الصفــر. 

وقــد اتخــذ البنــك املركــزي األوروبــي مؤخــرا جمموعــة مــن اإلجــراءات ملعاجلــة التضخــم 

مــن  وغيرهــا  املوجــه  االئتمــاين  التيســير  ومنهــا  املــايل،  للتشــتت  والتصــدي  املنخفــض 

التدابير لزيادة السيولة.  

١- توقعات أسعار الفائدة األساسية١

(٪؛ اخلطوط املتقطعة مأخوذة من عدد إبريل 

٢٠١٤ من تقرير "آفاق االقتصاد العاملي")

 Haver ومؤسســة  األوروبــي؛  املركــزي  والبنــك  .Bloomberg, L.P؛  ومؤسســة  اإلســباين؛  املركــزي  البنــك  املصــادر: 

Analytics ؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
١ تســتند التوقعــات إىل العقــود املســتقبلية ألســعار الفائــدة علــى أمــوال االحتياطــي الفيــدرايل بالنســبة للواليــات املتحــدة، 

وإىل متوســط ســعر الفائــدة علــى املعامــالت بيــن البنــوك لليلــة واحــدة باجلنيــه اإلســترليني بالنســبة للمملكــة املتحــدة، وإىل 

أسعار الفائدة اآلجلة على املعامالت بين البنوك باليورو بالنسبة ملنطقة اليورو؛ وهي حمدثة بتاريخ ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. 

٢ تســتخدم بيانــات تدفــق األمــوال بالنســبة ملنطقــة اليــورو وإســبانيا والواليــات املتحــدة. ويتــم تصحيــح بيانــات قــروض 

البنوك اإليطالية إىل املواطنين اإليطاليين املقيمين الحتساب عمليات التوريق.

٣ تُستنبط من نسبة صايف الثروة السنوي إىل الدخل املتاح.

٤ يندرج حتت منطقة اليورو قطاع فرعي ألصحاب العمل (بما يف ذلك العاملين حلسابهم اخلاص)

٥ البلــدان التــي تتعــرض لضغــوط رافعــة هــي البلــدان التــي يتجــاوز فيهــا مؤشــر التعــرض �اطــر العقــارات الســكنية املســتوى 

الوســيط لالقتصــادات املتقدمــة، وهــي: أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا وإســتونيا وفرنســا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة 

اإلدارية اخلاصة وإسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال والسويد واململكة املتحدة. 

٦ تغطــي البيانــات الفتــرة حتــى ١٩ ســبتمبر ٢٠١٤، باســتثناء البنــك املركــزي األوروبــي (حتــى ١٢ ســبتمبر ٢٠١٤). وتســتند 

حسابات البنك املركزي األوروبي إىل الكشف املايل األسبوعي الصادر عن املنظومة املصرفية األوروبية.
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الشهرية من األصول، ومن املتوقع انتهاء عمليات الشراء هذه 

تم  الصاعدة،  األسواق  ويف  اجلاري.  العام  من  اخلريف  بحلول 

تخفيض أسعار الفائدة األساسية يف شيلي واملكسيك وبيرو يف 

أعقاب نتائج النمو اخمليبة لآلمال، ويف تركيا، حيث تم إلغاء 

العام.  أوائل  يف  املطبقة  احلاد  النقدي  التقييد  إجراءات  بعض 

من  األول  النصف  األساسية خالل  الفائدة  أسعار  رفع  تم  وقد 

العام يف البرازيل وكولومبيا؛ ويف روسيا، التي تواجه ضغوطا 

على الروبل؛ ويف جنوب إفريقيا. 

مع  الربيع،  منذ  اجلغرافية-السياسية  التوترات  زادت  وقد 

واستمرار  األوكرانية  الروسية  اجلبهة  على  املوقف  احتدام 

تأثير  أن  ويبدو  األوسط.  الشرق  يف  البلدان  بعض  يف  الصراع 

كبير  حد  إىل  حمدود  االقتصادي  النشاط  على  التوترات  هذه 

التجاريين، فقد  البلدان املعنية وأقرب شركائها  حتى اآلن يف 

كان رد فعل األسواق املالية حمدودا، وتراجعت بالفعل أسعار 

هذه  تفاقم  انعكاسات  تقييم  يتعذر  أنه  غير  األساسية.  السلع 

التوترات منذ أوائل شهر يوليو.

إبريل  عدد  نشر  تاريخ  منذ  املالية  األوضاع  تيسير  وتم   

٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وبالتحديد، تراجعت 

وهو  املتقدمة،  االقتصادات  يف  األجل  طويلة  الفائدة  أسعار 

الفائدة  انخفاض يف سعر  أيضا إىل توقعات حدوث  ما يرجع 

املتوسط  املدى  على  املتحدة  الواليات  يف  احملايد  األساسي 

كما  عموما،  األسهم  أسعار  وارتفعت   .)١-٤ البياين  )الشكل 

تراجعت عالوات اخملاطر بشكل عام يف االقتصادات املتقدمة 

االنخفاض  بالغة  مستويات  التقلب  وبلغ  الصاعدة.  واألسواق 

عموما  تراجعت  كما  األصول،  فئات  من  كبيرة  جمموعة  يف 

خماوف السوق بشأن اخملاطر احمليطة باالقتصادات املتقدمة 

أسعار  والتي تنعكس يف فروق   – الصاعدة اجملهدة  واألسواق 

الفائدة، على سبيل املثال )الشكل البياين ١-5(. ووفقا ملا ورد 

يف عدد أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير االستقرار املايل العاملي، فقد 

التقييمات يف بعض  أن  السوق والسيولة، كما  ارتفعت خماطر 

فئات األصول )مثل سندات الشركات ذات العائد املرتفع( تبدو 

مبالغا فيها. واستمر تيسير األوضاع املالية على نطاق واسع. 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  إىل  الرأسمالية  التدفقات  وظلت 

حمتفظة بقوتها بالرغم من ضعف النشاط االقتصادي عموما، 

كما استقرت أسعار الصرف أو حتسنت يف بعض االقتصادات.

التنبؤات

افتراضات السياسات

يُتوقع أن تتراجع اجلهود املبذولة يف ضبط أوضاع املالية 

مع   ،)6-١ البياين  )الشكل  املتقدمة  االقتصادات  يف  العامة 

سياسة  موقف  يظل  أن  ويُتوقع  اليابان.  هو  ملحوظ  استثناء 

املالية العامة دون تغيير يذكر يف األسواق الصاعدة – ولكن مع 

فروق ملحوظة بين البلدان واملناطق، وفقا ملا وردت مناقشته 

وبالنسبة  املايل.  الراصد  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد  يف 

يف  األصول  شراء  عمليات  انتهاء  يُتوقع  النقدية،  للسياسة 

زيادة  توقع  مع  الرابع من ٢٠١٤،  الربع  املتحدة يف  الواليات 

أسعار الفائدة األساسية بدءا من النصف الثاين من ٢٠١5 )راجع 

0

100

200

300

400

500

200708 09 10 11 12 13 أغسطس

   14

إيطاليا
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٤ – نسب األسعار إىل اإليرادات٣
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٣ - أسواق األسهم 

(٢٠٠٧ = ١٠٠؛ بالعملة الوطنية)

٦- إجمايل مطالبات البنك

 املركزي األوروبي على البنوك

 اإلسبانية واإليطالية

(بمليارات اليورو)
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٥- العائدات على السندات احلكومية

 ملدة ١٠ سنوات٤ 

مؤشر "ستاندرد 
آند بورز ٥٠٠"

مؤشر "توبيكس" 
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٢ – أهم أسعار الفائدة٢

Japan

U.S.

٢٢ مايو

٢٠١٣

٢٢ مايو

٢٠١٣

٢٢ مايو

٢٠١٣

٢٢ مايو

٢٠١٣

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 14 15 16 أغسطس

  17

١ – توقعات أسعار الفائدة األساسية
 يف الواليات املتحدة١

٢١ مايو ٢٠١٣

٢١ يونيو ٢٠١٣

٢٠ سبتمبر ٢٠١٣

٢٦ مارس ٢٠١٤

٢٢ سبتمبر ٢٠١٤

 متوسط القروض العقارية 

األمريكية بسعر فائدة ثابت

- ملدة ٣٠ عاما

مؤشر مورغان ستانلي
 ألسعار أسهم األسواق الصاعدة 

مؤشر "داو جونز 
يورو ستوكس"

فرنسا

إسبانيا    

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

إيطاليا

الشكل البياين ١-٤: أوضاع األسواق املالية يف 

االقتصادات املتقدمة

(ما مل يذكر خالف ذلك ،٪)

تتوقــع األســواق بــدء بنــك االحتياطــي الفيــدرايل يف زيــادة أســعار الفائــدة علــى األمــوال 

مقارنــة  الزيــادة  وتيــرة  يف  تغييــر  دون   ،٢٠١٥ عــام  منتصــف  بحلــول  الفيدراليــة 

بالتوقعــات الــواردة يف عــدد إبريــل ٢٠١٤ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. لكــن 

انخفضــت أكثــر أســعار الفائــدة األطــول أجــال يف االقتصــادات املتقدمــة، ممــا يرجــح أن 

يكــون انعكاســا جزئيــا لتوقعــات انخفــاض أســعار الفائــدة األساســية احملايــدة. وقــد 

تفسر هذه التوقعات جانبا من الزيادة األخيرة يف أسعار األسهم.   

املصــادر: بنــك إســبانيا املركــزي؛ ومؤسســة .Bloomberg, L.P؛ وجريــدة فاينانشــيال تايمــز؛ 

ومؤسســة Haver Analytics؛ وقاعــدة بيانــات Thomson Reuters Datastream؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

االحتياطــي  بنــك  مــن  املســتقبلية  القــروض  علــى  الفائــدة  ســعر  إىل  التوقعــات  تســتند   ١

الفيدرايل بالنسبة للواليات املتحدة.

٢ أســعار الفائــدة هــي عائــدات الســندات احلكوميــة بأجــل اســتحقاق عشــر ســنوات، مــا مل يذكــر 

خالف ذلك. والبيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤. 

٣ البيانــات متوفــرة حتــى ١٨ ســبتمبر ٢٠١٤. وبعــض املشــاهدات بالنســبة لليابــان يتــم 

حسابها عن طريق االستيفاء نتيجة لنقص البيانات.

٤ البيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤.
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الشكل البياين ١-٥: أوضاع األسواق املالية وتدفقات

رؤوس األموال يف اقتصادات األسواق الصاعدة
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الصين أمريكا الالتينية
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١ –  سعر الفائدة األساسي
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٣- فروق العائد على السندات 

" EMBI السيادية حسب "مؤشر

٥- صايف التدفقات يف صناديق 

األسواق الصاعدة (بمليارات 

الدوالرات األمريكية)

٢- العائدات على السندات احلكومية

 بأجل استحقاق عشر سنوات١ (٪)

٦- تدفقات رؤوس األموال الداخلة

 على أساس ميزان املدفوعات

 (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

أوروبا الصاعدة 

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

أوروبا الصاعدة

الصين أمريكا الالتينية

٢٢ مايو

٢٠١٣

أزمة 
اليونان

أزمة 

آيرلندا

LTROs أوىل عمليات
يف البنك املركزي

 األوروبي

السندات
األسهم

VXY مؤشر

أوروبا الصاعدة 

آسيا الصاعدة 
ما عدا الصين

أوروبا الصاعدة 

آسيا الصاعدة 
ما عدا الصين

الصين

أمريكا الالتينية

الصين

أمريكا الالتينية

٤- أسواق األسهم

(مؤشر، ٢٠٠٧=١٠٠)

أوروبا الصاعدة 

ا�موع  الصين

شــهدت األوضــاع املاليــة انفراجــة أيضــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة منــذ إبريــل ٢٠١٤ 

انعكاســا للتطــورات يف االقتصــادات املتقدمــة. فقــد تراجعــت أســعار األســهم، وانقلبــت زيــادات 

أســعار الفائــدة األطــول أجــال املشــاهدة يف الربــع األول مــن ٢٠١٤ وزادت انخفاضــا، وتراجعــت 

عمومــا فــروق العائــد علــى ا�اطــر. كذلــك حتســنت مــرة أخــرى مســتويات إجمــايل التدفقــات 

الرأسمالية الداخلة إىل األسواق الصاعدة.  

(نقاط أساس) 

املصادر: مؤسســة .Bloomberg, L.P، وشــركة EPFR Global، وشــركة  Haver Analytics وقاعدة 

بيانــات "اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة" يف صنــدوق النقــد الــدويل، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.  

ملحوظة: EMBI = مؤشر جي بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة؛ LTROs = عمليات إعادة 

األســواق  يف  الضمنــي  للتقلــب  مورغــان  بــي  جيــه  مؤشــر   =  VXY األجــل؛  طويلــة  التمويــل 

والفلبيــن  وماليزيــا  وإندونيســيا  الهنــد  تشــمل  الصيــن  عــدا  مــا  الصاعــدة  آســيا  الصاعــدة؛ 

وتايلنــد؛ وأوروبــا الصاعــدة تشــمل بولنــدا ورومانيــا (تدفقــات رؤوس األمــوال الداخلــة فقــط) 

وروسيا وتركيا؛ وأمريكا الالتينية تشمل البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو. 

١ البيانات متوفرة حتى ١٩ سبتمبر ٢٠١٤.

الشكل البياين ١-٦: سياسات املالية العامة

(من إجمايل الناجت احمللي، ما مل يذكر خالف ذاك ٪)
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٢- رصيد املالية العامة 

٣- إجمايل الدين العام

١- الدفعة املالية

(التغير يف الرصيد الهيكلي ٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٢٠١١ ٢٠١٢

٢٠١٣ ٢٠١٤ (توقعات) 

٢٠١٥ (توقعات) عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير
 "آفاق االقتصاد العاملي"

العامل

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

العامل

االقتصادات املتقدمة٢
االقتصادات املتقدمة الكبرى٢

آسيا الصاعدة والنامية

أمريكا الالتينية والكاريبي 

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األخرى

يف  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  املــايل  الضبــط  عمليــة  اعتــدال  املتوقــع  مــن 

٢٠١٤-٢٠١٥، باســتثناء اليابــان، حيــث تــم رفــع  الضريبــة علــى االســتهالك وســيتم 

إلغــاء الدفعــة التنشــيطية املاليــة. ومــن املتوقــع أن تظــل سياســة املاليــة العامــة يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة دون أي تغيير بوجه عام.  

املصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى = كنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

١ اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. 

٢ البيانات حتى عام ٢٠٠٠ ال تتضمن الواليات املتحدة.



الفصل 1   آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات

7 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٤   

النقدية  السياسة  إىل  العودة  بدء  ويُتوقع  البياين ١-3(.  الشكل 

الطبيعية يف اململكة املتحدة يف النصف األول من ٢٠١5. ويف 

منطقة اليورو واليابان، يُتوقع استمرار مواقف السياسات بالغة 

التيسير. ويُتوقع أن تظل أسعار الفائدة األساسية دون تغيير يف 

األسواق الصاعدة حلين بدء رفع األسعار يف الواليات املتحدة 

)الشكل البياين ١-7(. 

افتراضات أخرى

ُيفترض أن تستمر األوضاع املالية العاملية التيسيرية، مع 

بعض التشديد التدريجي، مما ينعكس، من بين جملة أمور، يف 

تزايد العائدات على سندات اخلزانة األمريكية ملدة ١٠ سنوات 

مع اقتراب التاريخ املنتظر خلروجها من احلد الصفري ألسعار 

الفائدة يف الواليات املتحدة. ويُفترض أيضا مواصلة إجراءات 

عودة السياسة النقدية الطبيعية بسالسة يف الواليات املتحدة 

واململكة املتحدة، دون حدوث زيادة كبيرة ومطولة يف تقلبات 

طويلة  الفائدة  أسعار  يف  حادة  حتركات  أو  املالية  األسواق 

األجل. ومن املتوقع انخفاض أسعار السلع األساسية قليال وسط 

تعاف ال يزال مترددا ودخول كميات جديدة من املعروض إىل 

املتحدة(.  الواليات  يف  اخلفيف  الصخري  النفط  )مثل  األسواق 

ومن املفترض تراجع التوترات اجلغرافية-السياسية والصراع 

يفسح  الفترة من ٢٠١5-٢٠١6، مما  تدريجيا خالل  الداخلي 

األشد  االقتصادات  يف  تدريجي  تعاف  حتقيق  أمام  اجملال 

تضررا.

اآلفاق العاملية

العاملي، احملسوب باستخدام  النمو  يتعافى  أن  املتوقع  من 

األوزان الترجيحية اجلديدة على أساس تعادل القوى الشرائية 

يف »برنامج املقارنات الدولية«  لعام ١،٢٠١١ ليصل إىل معدل 

 ٢٠١٤ عام  من  الثاين  النصف  يف  تقريبا   %3.7 قدره  سنوي 

ويرتفع قليال بعد ذلك يف عام ٢٠١5 وبمعدل أسرع بنحو نقطة 

مئوية واحدة مقارنة بما كان عليه يف النصف األول من عام 

يف  التعايف  على  النمو  يف  الزيادة  هذه  ترتكز  وسوف   .٢٠١٤

االقتصادات املتقدمة، بقيادة الواليات املتحدة، ويف األسواق 

الصاعدة. ومن املتوقع زيادة النمو يف معظم اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية بفضل تراجع النكسات املؤقتة 

يف الطلب واإلنتاج احمللي )بما يف ذلك النكسات الناجمة عن 

العاملي يف يوليو ٢٠١٤،  االقتصاد  آفاق  مستجدات  ١ بدءا من تقرير 

حتُسب معدالت النمو العاملي واإلقليمي يف صندوق النقد الدويل باستخدام 

األوزان الترجيحية املعدلة على أساس تعادل القوى الشرائية يف »برنامج 

املقارنات الدولية«، وبالتايل ال يمكن مقارنتها باملعدالت الواردة يف عدد 

مع  املقارنة  وألغراض  العاملي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي احلايل، أعيد حساب معدالت النمو العاملي 

واإلقليمي يف عدد إبريل ٢٠١٤ باستخدام األوزان الترجيحية املعدلة على 

أساس تعادل القوى الشرائية. 

الشكل البياين ١-٧: السياسات النقدية واالئتمان يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة

نمو االئتمان احلقيقي١

(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي١
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النقديــة يف كثيــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة، مــع جلــوء  ازداد ضيــق األوضــاع 

البنــوك املركزيــة يف هــذه االقتصــادات إىل رفــع أســعار الفائــدة األساســية ملواجهــة زيــادة 

ضيــق األوضــاع املاليــة اخلارجيــة منــذ بــدء احلديــث يف مايو ٢٠١٣ عن اإللغاء التدريجي 

للسياســات النقديــة غيــر التقليديــة. ومــع ذلــك، ال تــزال أســعار الفائــدة األساســية احلقيقيــة 

يف العديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة ســالبة أو أقــل بكثيــر مــن متوســطاتها قبــل 

األزمــة. واســتمر تباطــؤ نمــو االئتمــان املصــريف يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، رغــم 

بقائــه يف حــدود اخلانتيــن يف بعضهــا. وبالتــايل اســتمرت زيــادة معــدالت الرفــع املــايل 

على مستوى االقتصاد، مقيسا بنسبة االئتمان املصريف إىل إجمايل الناجت احمللي.                

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics؛ وتقريــر "اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة" الصــادر عــن 

صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١االئتمــان هــو مطالبــات شــركات اإليــداع األخــرى علــى القطــاع اخلــاص واملســتمدة مــن 

تقريــر "اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة"، باســتثناء البرازيــل، حيــث تســتخدم بيانــات ائتمــان 

 Monetary Policy and Financial System Credit” القطــاع اخلــاص املســتمدة مــن تقريــر

Operations الذي ينشره بنك البرازيل املركزي.  
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التوترات اجلغرافية-السياسية والصراع الداخلي(، والسياسات 

للنمو،  الهيكلية  للمعوقات  التدريجي  واإللغاء  للطلب،  الداعمة 

إىل جانب تعزيز الطلب اخلارجي من االقتصادات املتقدمة.

تعديالت توقعات النمو

مما  قليال  أضعف   ٢٠١٤ لعام  االقتصادية  اآلفاق  تبدو 

يف  العاملي  االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير  يف  عليه  كانت 

يوليو ٢٠١٤، حيث تم تعديل توقعات النمو يف الواليات املتحدة 

بالزيادة )اجلدول ١-١، والشكل البياين ١-8( وتقابلها بعض 

ال  الصاعدة،  لألسواق  بالنسبة  للتوقعات  اخلافضة  التعديالت 

بالنسبة  وكذلك  األوسط،  والشرق  الالتينية  أمريكا  يف  سيما 

ملنطقة اليورو واليابان. وتم تعديل تنبؤات النمو العاملي لعام 

من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  الواردة  بالتنبؤات  مقارنة   ،٢٠١٤

آفاق االقتصاد العاملي، بتخفيضها بنحو ٠.٤ نقطة مئوية، مما 

يرجع أساسا لضعف النشاط العاملي أكثر من املستوى املتوقع 

طفيفة  بدرجة  وتخفيضها   ،٢٠١٤ عام  من  األول  النصف  يف 

أيضا بالنسبة لعام ٢٠١5. وقد تمت مقارنة تنبؤات النمو يف 

إبريل  عدد  يف  الواردة  التنبؤات  مع  التقرير  هذا  أجزاء  باقي 

اجلديدة  الترجيحية  األوزان  تعكس  لكي  تعديلها  مع   ،٢٠١٤

على أساس تعادل القوى الشرائية حسب االقتضاء.

آفاق االقتصادات املتقدمة

 ٢٠١5-٢٠١٤ يف  أكبر  قوة  النمو  يكتسب  أن  املتوقع  من 

التعايف  وتيرة  تزال  لكن ال  املتقدمة،  االقتصادات  يف خمتلف 

متباينة عبر املناطق اخملتلفة. ومن املتوقع أن يكون االرتداد 

اإليجابي للنمو يف الواليات املتحدة هو األقوى، بينما تتراجع 

يف  بطيئا  تراجعا  للتعايف  الكابحة  العوامل  من  األزمة  تركة 

يُتوقع  اليابان. ولكن  النمو متواضعا يف  اليورو، ويظل  منطقة 

فيها  بما  األخرى،  املتقدمة  االقتصادات  يف  النمو  رسوخ 

االقتصادات املتقدمة اآلسيوية األخرى وكندا واململكة املتحدة.     

· األوضاع مهيأة الزدياد درجة 	 تزال  املتحدة، ال  الواليات  يف 

واألوضاع  تيسيرية  النقدية  السياسة  تزال  ال  حيث  التعايف، 

)مع  كبير  حد  إىل  املايل  العبء  تخفيض  وتم  مواتية،  املالية 

الهيكلي األويل بنحو ١.٢5%  الرصيد  حدوث تغير تراكمي يف 

يف ٢٠١٤-٢٠١5، مقارنة بنسبة ١.5% يف ٢٠١3(، وحتسنت 

سوق  تعايف  واستمر  األسر،  لقطاع  العمومية  امليزانيات 

املساكن. ونتيجة لذلك، من املتوقع أن يصل متوسط النمو إىل 

3% يف النصف الثاين من ٢٠١٤ ويف ٢٠١5. ومن املنتظر أن 

االحتياطي  بنك  بها  يقوم  التي  األسهم  شراء  عمليات  تنتهي 

الفائدة  حد  من  اخلروج  مع   ،٢٠١٤ أكتوبر  يف  الفيدرايل 

نمو  يزداد  أن  ويُتوقع   .٢٠١5 إبريل  منتصف  يف  الصفرية 

التوظيف رغم أن حتسن معدل املشاركة يف سوق العمل سيؤدي 

للغاية  الضعيف  النمو  تركة  وتشير  البطالة.  معدل  تراجع  إىل 

يف الربع األول من ٢٠١٤ إىل حدوث تعديل خافض لتنبؤات 

النمو يف عام ٢٠١٤ قدره ٠.6 نقطة مئوية مقارنة بما ورد يف 

عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، بينما تظل 

تنبؤات عام ٢٠١5 دون أي تغيير يذكر.        
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١- الواليات املتحدة واليابان

٢- منطقة اليورو

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

٣ - آسيا الصاعدة والنامية

٤ - أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

الواليات املتحدة (املقياس األيسر)

اليابان (املقياس األيمن)

منطقة اليورو 

فرنسا وأملانيا

إسبانيا وإيطاليا

آسيا الصاعدة والنامية

الصين

الهند

أمريكا الالتينية والكاريبي

البرازيل

املكسيك

االقتصادات املتقدمة (املقياس األيسر)

الشكل البياين ١-٨: تنبؤات نمو إجمايل الناجت احمللي

(التغير ربع السنوي ٪ حمسوبا على أساس سنوي)

مــن املتوقــع أن يســجل النمــو العاملــي ارتــدادا إيجابيــا ليصــل إىل معــدل ســنوي قــدره ٣٫٧٪ 

تقريبــا يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١٤ ويف ٢٠١٥. ومــن املتوقــع أن يكــون االرتــداد 

اإليجابــي للنمــو يف الواليــات املتحــدة هــو األقــوى، بينمــا تشــهد تركــة األزمــة مــن العوامــل 

الكابحــة للتعــايف تراجعــا بطيئــا يف منطقــة اليــورو، ويظــل النمــو متواضعــا يف اليابــان. 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  معظــم  يف  النمــو  حتســن  املتوقــع  ومــن 

ذلــك  يف  (بمــا  احمللييــن  واإلنتــاج  للطلــب  املؤقتــة  النكســات  انحســار  بفضــل  الناميــة 

النكســات الناجمــة عــن التوتــرات اجلغرافية-السياســية)؛ ودعــم الطلــب مــن السياســات؛ 

مــن  اخلارجــي  الطلــب  وتعزيــز  بالتدريــج؛  النمــو  أمــام  الهيكليــة  املعوقــات  وإزالــة 

االقتصادات املتقدمة.      
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· أن يتحقق تعاف تدريجي 	 اليورو، من املتوقع  منطقة  ويف 

وإن كان ضعيفا، وأن يزداد رسوخا بفضل انخفاض العبء 

أوضاع  وحتسن  تيسيرية،  نقدية  سياسة  واعتماد  املايل، 

يف  الفائدة  أسعار  بين  شديد  تقارب  حدوث  مع  اإلقراض، 

التي  األجل  طويلة  الفائدة  وأسعار  اجملهَدة  االقتصادات 

تسجل حاليا انخفاضا غير مسبوق يف بلدان منطقة اليورو 

يف   %٠.8 إىل  النمو  متوسط  يصل  أن  ويتوقع  الرئيسية. 

تلك  من  أقل  توقعات  وهي   ،٢٠١5 يف   %١.3 وإىل   ٢٠١٤

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  الواردة 

 – املنطقة  بلدان  خمتلف  بين  التوقعات  وتتباين  العاملي. 

ليس فقط بين االقتصادات األكثر تضررا من األزمة وبقية 

اجملموعتين.  هاتين  بين  فيما  أيضا  ولكن  االقتصادات، 

فعلى مستوى االقتصادات األشد تضررا من األزمة، استأنف 

النمو وتيرته يف إسبانيا، بدعم من الطلب اخلارجي وارتفاع 

الثقة.  الطلب احمللي نتيجة حتسن األوضاع املالية وتزايد 

ومن املتوقع أن يصل متوسط النمو حاليا إىل ١.3% و7.١% 

يف عامي ٢٠١٤ و٢٠١5 على الترتيب، وهو ما تم تعديله 

بالزيادة من متوسط قدره ١% تقريبا حسبما ورد يف عدد 

املقابل  ويف  العاملي.  االقتصاد  آفاق  من   ٢٠١٤ إبريل 

من  األول  النصف  يف  انكماشا  اإليطايل  االقتصاد  سجل 

على  املوجب  النمو  إىل  يعود  أن  املتوقع  غير  ومن   ،٢٠١٤

أساس سنوي حتى عام ٢٠١5. وعلى مستوى االقتصادات 

يف  النمو  توقعات  تخفيض  تم  املنطقة،  يف  الرئيسية 

 ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  ورد  بما  مقارنة  األملاين  االقتصاد 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، وهو ما يرجع يف املقام 

كاد  فرنسا،  ويف  احمللي.  الطلب  يف  التعايف  لضعف  األول 

النمو أن يتوقف يف النصف األول من ٢٠١٤، وبالتايل تم 

تخفيض التوقعات.

· العام 	 من  األول  النصف  يف  النمو  نمط  تأثر  اليابان،  ويف 

بارتفاع ضريبة االستهالك يف شهر إبريل، مما أعطى دفعة 

السنة على  األول من  الربع  االقتصادي يف  للنشاط  حافزة 

الثاين. ومع االنكماش األكبر من املتوقع يف  الربع  حساب 

الربع الثاين من العام، يتوقع حاليا ارتفاع إجمايل الناجت 

بانخفاض   –  ٢٠١٤ عام  يف   %٠.9 قدرها  بنسبة  احمللي 

قدره ٠.5 نقطة مئوية عن التوقعات الواردة يف عدد إبريل 

توقعات  ومع  العاملي.    االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤

النمو  بقاء  إىل  التنبؤات  تشير  اخلاص  االستثمار  تعايف 

التصحيح  من  الرغم  على   ،٢٠١5 يف  عام  بوجه  مستقرا 

املايل املقرر. 

· كندا 	 فيها  بما  األخرى،  املتقدمة  االقتصادات  معظم  ويف 

والنرويج والسويد واململكة املتحدة، من املتوقع أن يحتفظ 

النمو بصالبته. ففي اململكة املتحدة، سجل النشاط ارتدادا 

االستهالك  بتزايد  مدفوعا  اتزانا،  أكثر  وأصبح  إيجابيا 

واستثمارات األعمال، األمر الذي يرجع الفضل فيه لتحسن 

امليزانيات  وسالمة  املالية  والسوق  االئتمان  أوضاع 

العمومية يف قطاع الشركات. ومن املتوقع أن يصل متوسط 

النمو 3.٢% يف ٢٠١٤ و٢.7% يف ٢٠١5، بزيادة بنحو ٠.٢5 

نقطة مئوية عن التنبؤات الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وتشهد حاليا أسعار املساكن 

تزايدا سريعا، وخاصة يف لندن، كما ظلت حمتفظة بقوتها 

والنرويج  كندا  ومنها  األخرى،  املتقدمة  االقتصادات  يف 

والسويد وسويسرا )راجع اإلطار ١-١(.

آفاق اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

اقتصادات  يف  متواضعة  زيادة  النمو  يسجل  أن  يُتوقع 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف النصف الثاين من 

احمللي  الطلب  قوة  زيادة  من  بدعم   ،٢٠١5 ويف   ٢٠١٤ عام 

إىل جانب حتسن الطلب اخلارجي املقترن بازدياد سرعة النمو 

يف االقتصادات املتقدمة. ومثلما حدث يف السنوات املاضية، 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  النمو  سيظل 

وحتى   – العاملي  النمو  يف  األكبر  بالنصيب  يساهم  النامية 

أضعف  التنبؤات  تزال  ال  ذلك،  ومع  السائدة.  الصرف  بأسعار 

مقارنة  و٢٠١5   ٢٠١٤ عامي  يف  مئوية  نقطة   ٠.3 بنحو 

بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد 

النصف األول من  األداء يف  العاملي، مما يعكس زيادة ضعف 

٢٠١٤ والتقييم الذي يشير إىل ارتباط بعض النكسات بعوامل 

الواقع،  ويف  أطول.  لفترة  استمرارها  يرجح  وبالتايل  هيكلية 

النمو يف األسواق الصاعدة يف كثير من  استمر تخفيض آفاق 

األعداد السابقة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، مما يعكس 

قبل  املتحققة  النمو  معدالت  استمرارية  ملدى  املتغير  التقييم 

األزمة وخالل فترة التعايف يف ٢٠١٠-٢٠١١ )اإلطار ١-٢(. 

· يف الصين، تم تخفيض توقعات النمو قليال بالنسبة لعامي 	

إبريل  عدد  يف  الواردة  بالتنبؤات  مقارنة  و٢٠١5   ٢٠١٤

الربع  أداء  فبعد  العاملي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤

استخدمت  التوقعات،  مستوى  من  أضعف  جاء  الذي  األول 

السلطات تدابير السياسة لدعم النشاط، بما يف ذلك التخفيض 

والتعجيل  واملتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  الضريبي 

باإلنفاق من املالية العامة وعلى مشروعات البنية التحتية، 

وقد  اإللزامي.  االحتياطي  نسب  يف  املوجهة  والتخفيضات 

اكتسب النمو يف الربع الثاين من السنة قوة أكبر بفضل هذه 

متوسطا  يسجل  أن  املتوقع  ومن  الصادرات،  وقوة  التدابير 

قدره 7.٤% يف ٢٠١٤، بما يتوافق مع الهدف الذي وضعته 

السلطات. ويف ٢٠١5، يُتوقع أن ينخفض النمو قليال ليصل 

إىل 7.١% أثناء حتول االقتصاد نحو مسار أكثر قدرة على 

االستمرار وزيادة تباطؤ االستثمارات العقارية.

· ويف الهند، يُتوقع أن يرتفع النمو يف بقية عام ٢٠١٤ ويف 	

واالستثمارات،  الصادرات  تعايف  استمرار  مع   ،٢٠١5 عام 

غير  املوسمية  األمطار  موسم  أثر  تعويض  إىل  أدى  مما 

وزاد  اجلاري  العام  أوائل  يف  الزراعي  النمو  على  املواتية 

أقوى  تبدو   ٢٠١٤ لعام  االقتصادية  اآلفاق  أن  غير  عليه. 

آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  ورد  مما  قليال 

 .٢٠١5 لعام  بالنسبة  تتغير  مل  لكنها  العاملي،  االقتصاد 

النمو يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا-5  ويتوقع أن يصل 

)آسيان-5( إىل ٤.7% يف ٢٠١٤ ويرتفع ليصل إىل ٤.%5 

 ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  ورد  ما  مع  وباملقارنة   .٢٠١5 يف 

التنبؤات أضعف  العاملي، جاءت  آفاق االقتصاد  من تقرير 
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يف  احلاد  بالتباطؤ  مدفوعة   –  ٢٠١٤ لعام  بالنسبة  قليال 

النشاط يف تايلند يف خضم التوترات السياسية التي سادت 

يف أوائل العام اجلاري – وتظل دون أي تغيير بالنسبة لعام 

األخرى،  والنامية  الصاعدة  آسيا  اقتصادات  ويف   .٢٠١5

من املرجح أن يظل النمو قويا بدعم إىل حد ما من األوضاع 

املالية املواتية والسياسات التيسيرية بوجه عام.

· الالتينية 	 أمريكا  يف  النمو  هبوط  حاليا  املتوقع  ومن 

والكاريبي إىل ١.3% يف عام ٢٠١٤، مع التعايف إىل حوايل 

٢.٢% يف ٢٠١5. وقد تم تخفيض التوقعات بأكثر من نقطة 

لعام ٢٠١5،  نقطة مئوية  لعام ٢٠١٤ و8.٠  مئوية كاملة 

الصادرات  أداء  لضعف  نظرا  اخلارجية،  العوامل  بسبب 

أكثر من املتوقع يف خضم تدهور معدل التبادل التجاري، 

الداخلية  القيود  من  متنوعة  جمموعة  إىل  باإلضافة 

احمللي  الناجت  إجمايل  انكمش  البرازيل،  ففي  املتفردة. 

ضعف  يعكس  مما  اجلاري،  العام  من  األول  النصف  يف 

االستهالك،  نمو  يف  االنخفاض  بعض  وحدوث  االستثمار 

ثقة  يف  املستمر  والضعف  املالية  األوضاع  لتشديد  نظرا 

األعمال واملستهلكين. ومن املتوقع أن تؤدي هذه العوامل، 

إىل جانب ضعف القدرة التنافسية، إىل إبقاء النمو ضعيفا 

أدى  املكسيك،  ويف   .٢٠١5-٢٠١٤ من  األكبر  اجلانب  يف 

النمو األضعف من املتوقع يف أوائل ٢٠١٤، نتيجة ضعف 

التوقعات  تخفيض  إىل  البناء،  وأنشطة  اخلارجي  الطلب 

يف  وردت  التي  بالتنبؤات  مقارنة  اجلاري  للعام  بالنسبة 

وإن  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد 

مع  بعده،  وما   ٢٠١5 عام  يف  النمو  تعايف  يُتوقع  كان 

النمو  قوة  وازدياد  الهيكلية  اإلصالحات  آثار  ظهور  بدء 

يف الواليات املتحدة. ويف بلدان أخرى يف املنطقة، ترجع 

التعديالت اخلافضة لتوقعات النمو إىل ضعف الطلب احمللي 

)شيلي وبيرو(؛ وازدياد عمق االختالالت االقتصادية الكلية 

وعلى مستوى السياسات التي بدأت تظهر يف شكل ارتفاع 

الصرف  أسعار  بين  الفرق  وتزايد  السلبي،  والنمو  التضخم، 

األرجنتين،  يف  الرسمية  واألسواق  املوازية  األسواق  يف 

والتشوهات احلادة يف السياسات التي أدت إىل أوجه قصور 

تضخم  ومعدل  النمو،  يف  حاد  وهبوط  االنتشار،  واسعة 

يتجاوز حاليا 6٠% يف فنزويال. 

· وقد ازداد ضعف تنبؤات النمو يف كومنولث الدول املستقلة 	

يف  احلاد  التدهور  يف  ذلك  وانعكس  ملحوظة،  بدرجة 

العام، وهو  األول من  النصف  االقتصادية خالل  األوضاع 

ما يتوقع استمراره لبعض الوقت. ويف روسيا، ال يزال نمو 

وسوف  الثقة،  انحسار  أجواء  وسط  ضعيفا  االستثمارات 

يتأثر أكثر بالتوترات اجلغرافية-السياسية والعقوبات. وال 

استمرار  ومع   .٢٠١5 عام  قبل  النشاط  يتعافى  أن  يُتوقع 

تشهد  سوف  وصادراته  الصناعي  اإلنتاج  يف  التراجع 

أوكرانيا انكماشا حادا يف النشاط االقتصادي يف ٢٠١٤، 

تباطأ  وقد  التايل.  العام  يف  تدريجيا  األوضاع  حتسن  مع 

النمو بالفعل يف بقية كومنولث الدول املستقلة، مع تراجع 

ويُتوقع  روسيا،  املغتربين من  التجارة وحتويالت  تدفقات 

بالتوقعات  مقارنة   ٢٠١5-٢٠١٤ يف  أكثر  ينخفض  أن 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  الواردة 

العاملي.

· يف 	 والنامية  الصاعدة  أوروبا  يف  النمو  يظل  أن  ويُتوقع 

لعام  التوقعات  تعديل  مع   ،٢٠١5-٢٠١٤ يف   %3 حدود 

٢٠١٤ بزيادة قدرها ٠.٤ نقطة مئوية. ويرجع هذا التعديل 

هنغاريا  يف  اخلاص  االستهالك  لزيادة  األول  املقام  يف 

وصالبة الطلب احمللي يف بولندا. 

· األوسط 	 الشرق  منطقة  بلدان  الصراع يف بعض  تزايد  ومع 

أن  املنتظر  من  وباكستان،  وأفغانستان  إفريقيا  وشمال 

سبق  مما  أضعف   ٢٠١٤ لعام  املتوقع  النمو  تعايف  يكون 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  به  التنبؤ 

النمو يف ٢٠١5، مع فرض حتسن  العاملي. ويتوقع زيادة 

اإلنتاج  تعايف  أمام  اجملال  يفسح  مما  األمنية،  األوضاع 

للنفط  املستوردة  البلدان  أما  ليبيا.  يف  سيما  ال  النفطي، 

فيها  االقتصادي  النشاط  يتحسن  أن  املتوقع  غير  فمن 

التحوالت  لتحديات  تصديها  مواصلة  مع  تدريجيا  إال 

االجتماعية-السياسية، وانحسار الثقة، والنكسات الناجمة 

عن الصراعات اإلقليمية.          

· ويف إفريقيا جنوب الصحراء، يُتوقع أن يحتفظ النمو بقوته، 	

وهو ما يتماشى عموما مع التنبؤات الواردة يف عدد إبريل 

من  الفترة  عن  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤

٢٠١٤-٢٠١5، رغم تباين التوقعات بين البلدان اخملتلفة. 

 ٢٠١٤ لعام  النمو  توقعات  تتراجع  إفريقيا  جنوب  ففي 

سد  يف  املتكرر  والتأخر  الصناعية  االضطرابات  بسبب 

الطاقة  إمدادات  قيود  ذلك  يف  بما  التحتية،  البنية  فجوات 

عام  يف  حمدود  تعاف  حدوث  املتوقع  ومن  الكهربائية. 

نيجيريا  االقتصادي يف  النشاط  ظل  املقابل،  ٢٠١5. ويف 

األمنية  األوضاع  الرغم من ضعف  على  حمتفظا بصالبته 

وكانت  العام.  هذا  أوائل  يف  النفطي  اإلنتاج  وانخفاض 

االختالالت الكبيرة التي طرأت على االقتصاد الكلي يف عدد 

حمدود من البلدان، ومنها غانا، وحتى وقت قريب زامبيا، قد 

أدت إىل فرض ضغوط على سعر الصرف ومعدل التضخم. 

فادحة  خسائر  من  إيبوال  فاشية  تلحقه  ما  جانب  وإىل 

فسوف  وسيراليون  وليبريا  غينيا  من  كل  يف  األرواح  يف 

يكون لها تأثير حاد على اقتصاد هذه البلدان، حسبما ترد 

مناقشته يف الفصل الثاين. وسوف يترتب على هذه الفاشية 

عواقب وخيمة إذا ما استمرت يف التفاقم واالنتشار بصورة 

ملحوظة إىل البلدان اجملاورة.

· البلدان 	 يف  النمو  آفاق  صالبة  إىل  التوقعات  هذه  وتشير 

يتجاوز  أن  يتوقع  حيث  املنخفض،  الدخل  ذات  النامية 

6% يف عامي ٢٠١٤ و٢٠١5. وسوف تؤدي قوة النمو يف 

صايف  صالبة  على  احملافظة  إىل  املتقدمة  االقتصادات 

الطلب اخلارجي لدى البلدان النامية ذات الدخل املنخفض، 

غير  األولية  السلع  أسعار  يف  املتوقع  التراجع  كان  وإن 
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الوقود سيُحْدِث بعض التراجع يف معدالت التبادل التجاري 

ومن  األولية.  للسلع  الصافية  املصدرة  للبلدان  بالنسبة 

املتوقع أن يظل الطلب احمللي حمتفظا بصالبته مثلما كان 

يف السنوات األخيرة.

آفاق التضخم

ال يزال التضخم شديد االنخفاض يف االقتصادات املتقدمة، 

مما يعد مؤشرا على أن العديد من هذه االقتصادات لديه فجوات 

ضخمة يف الناجت، وال يزال االنكماش يمثل مصدرا من مصادر 

التضخم  يصل  أن  املتوقع  من  املتحدة،  الواليات  ففي  القلق. 

 %١.6 إىل  الشخصية  االستهالكية  النفقات  بمخفض  املقاس 

يف نهاية ٢٠١٤ ويرتفع بعد ذلك تدريجيا نحو هدف التضخم 

الفيدرايل وقدره ٢%.  الذي حدده بنك االحتياطي  األطول أجال 

ويف منطقة اليورو، من املنتظر أن يزداد التضخم تدريجيا مع 

ازدياد التعايف وتضاؤل فجوات الناجت ببطء، ليصل إىل 9.٠% 

على أساس سنوي يف عام ٢٠١5 وإىل ١.٢% يف عام ٢٠١6. لكن 

يُتوقع أن تظل ضغوط األسعار مكبوحة للغاية يف ظل التوقعات 

واألوضاع  املستمرة  الناجت  فجوات  ألن  الراهنة،  األساسية 

يف  خاصة   - املايل  التشتيت  وعوامل  الضعيفة  االئتمانية 

االقتصادات اجملهدة – سوف جتتمع الحتواء األسعار. لذلك من 

املتوقع أن تظل معدالت التضخم يف جميع أنحاء منطقة اليورو 

أقل كثيرا من هدف استقرار األسعار الذي حدده البنك املركزي 

الراهنة،  بالسياسات  األقل  على   ٢٠١9 نهاية  حتى  األوروبي 

التضخمية.  التوقعات  انفالت  احتمال  زيادة  إىل  يشير  مما 

ويف اليابان، من املتوقع أن يرتفع التضخم الكلي إىل متوسط 

سنوي قدره ٢.7% يف عام ٢٠١٤. ويعكس هذا االرتفاع زيادة 

ضريبة االستهالك، وإن كان التضخم األساسي يسجل ارتفاعا 

أيضا، حيث بلغ ١.١% يف العام اجلاري. ومن املتوقع أن يزداد 

التضخم تدريجيا نحو املعدل املستهدف وقدره ٢% يف األجل 

املتوسط يف ظل العمل على سد فجوة الناجت وارتفاع التوقعات 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف  التضخمية. 

 ،٢٠١٤ عام  يف  التضخم  ينخفض  أن  املتوقع  من  النامية، 

تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  الواردة  التوقعات  مع  تمشيا 

عام  يف  يذكر  تغير  دون  يظل  وأن  العاملي،  االقتصاد  آفاق 

٢٠١5. ويرجع االنخفاض األخير إىل حد كبير لتراجع أسعار 

الغذائية، التي لها وزن  – ال سيما السلع األولية  السلع األولية 

ترجيحي مرتفع يف سالل مؤشرات أسعار املستهلكين يف هذه 

البلدان. 

القطاع اخلارجي وآفاق إعادة التوازن

يف  ملحوظة  بصورة  العاملية  التجارة  حجم  نمو  تباطأ 

)الشكل  العاملي  بالنشاط  مقارنة   ٢٠١٤ من  األول  النصف 

التوقعات  اآلن  حتى  تتحقق  ومل   .)١ اللوحة   ،9-١ البياين 

بأن   ،٢٠١3 من  الثاين  النصف  يف  التطورات  إىل  املستندة 

من  أسرع  بوتيرة  أخرى  مرة  تنمو  سوف  العاملية  التجارة 

)الشكل  أكبر  قوة  التعايف  اكتساب  لدى  احمللي  الناجت  إجمايل 

١- إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

 العاملي وحجم التجارة

(التغير ربع السنوي ٪ 

حمسوبا على أساس سنوي)

٢-إجمايل الناجت احمللي العاملي

 والتجارة

(التغير ربع السنوي ٪ حمسوبا 

على أساس تراكمي)

٣-االختالالت العاملية١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

٤-فجوة احلساب اجلاري يف ٢٠١٣ وفق تقرير القطاع اخلارجي

مقابل التغير يف احلساب اجلاري يف ٢٠١٣-٢٠١٤

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

حجم التجارة 

فترة التعايف يف أوائل

 األلفينات (من ٢٠٠٢:

 الربع األول)

 االرتباط = - ٠.٣٣

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

فترة التعايف احلالية

 (من ٢٠٠٩: الربع الثالث)

تباطــأ نمــو التجــارة العامليــة مــرة أخــرى يف النصــف األول مــن ٢٠١٤ تماشــيا مــع ضعــف 

التقليــدي  الزخــم  ينقصهــا  العامليــة كان  التجــارة  لكــن  الفتــرة.  هــذه  العاملــي يف  النمــو 

القوي الذي كانت حتظى به منذ تباطؤ النشاط االقتصادي يف ٢٠١١. وتراجعت اختالالت 

احلســابات اجلاريــة العامليــة بدرجــة كبيــرة منــذ األزمــة املاليــة العامليــة يف ٢٠٠٨ ومــن 

املتوقــع أن تتراجــع أكثــر. وعلــى مســتوى االقتصــادات األكبــر، يتماشــى التغيــر املتوقــع يف 

والعجــز  الفائــض  فــرط  تقليــص  مــع  القريــب  املــدى  علــى  اجلــاري  احلســاب  اختــالالت 

(املقيس بفجوات احلساب اجلاري يف عام ٢٠١٣ احملددة يف التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ 

عن القطاع اخلارجي الصادر عن صندوق النقد الدويل.    

املصادر: املكتب الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية؛ و التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ 

عن القطاع اخلارجي الصادر عن صندوق النقد الدويل؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

١ AE = االقتصــادات املتقدمــة؛ CHN+EMA = الصيــن وآســيا الصاعــدة (منطقــة هونــغ كونــغ 

الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة 

تايوان الصينية وتايلند)؛ DEU+EURSUR = أملانيا واقتصادات الفائض املتقدمة األوروبية 

األخــرى (النمســا والدانمــرك ولكســمبرغ وهولنــدا والســويد وسويســرا)؛ EA = منطقــة اليــورو؛ 

(اليونــان  األزمــة  قبــل  اجلــاري  احلســاب  عجــز  ذات  األخــرى  األوروبيــة  البلــدان   =  OCADC
الصاعــدة  أوروبــا  وجمموعــة  املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وآيرلنــدا 

والناميــة وفــق تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي؛ OIL = النرويــج وجمموعــة اقتصــادات األســواق 

 = ROW الصاعدة واالقتصادات النامية املصدرة للوقود وفق تقرير آفاق االقتصاد العاملي؛

بقية العامل.
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البياين ١-9، اللوحة ٢(. وقد يرجع جانب من التباطؤ يف نمو 

التجارة العاملية إىل الوتيرة األضعف يف تقسم عمليات اإلنتاج 

العاملي )سالسل القيمة( بعد سنوات من التغير السريع. والواقع 

أن هناك ظاهرة تتعلق باألسواق الصاعدة وراء اجلانب األكبر 

الناجت  بإجمايل  مقارنة  التجارة  نمو  يف  األخير  التباطؤ  من 

دورية،  عوامل  إىل  التباطؤ  هذا  من  جانب  يرجع  وقد  احمللي. 

أن  والواقع   .٢٠١١ عام  منذ  العاملي  النمو  تراجع  يعكس  مما 

املبكرة من  املراحل  كبيرا يف  تعافيا  العاملية سجلت  التجارة 

التعايف العاملي يف الفترة من ٢٠٠9-٢٠١٠، تماشيا إىل حد 

النمو  تزايد  السابقة من  الفترات  السائدة يف  األنماط  كبير مع 

العاملي. ومن املتوقع أن تتعافى التجارة العاملية قبل إجمايل 

الناجت احمللي مع اكتساب التعايف العاملي قوة أكبر، ولكن من 

املتوقع أن يظل الفرق بين نمو التجارة وإجمايل الناجت احمللي 

أقل من املتوسطات السائدة قبل األزمة األخيرة.     

عام  يف  العاملية  اجلارية  احلسابات  اختالالت  وتراجعت 

حمدودة،  بدرجة  كان  وإن  أكثر،  انكماشها  ويُتوقع   ٢٠١3

 .)3 اللوحة   ،9-١ البياين  )الشكل  بعده  وما   ٢٠١٤ عام  يف 

عن  ناجما   ٢٠١٤ يف  املسجل  االنكماش  يكون  أن  ويُتوقع 

أوروبا، وكذلك  والفائض يف  العجز  حدوث تخفيض يف مراكز 

نتيجة حدوث بعض االنكماش يف فوائض احلسابات اجلارية 

وردت  ملا  وفقا  نفسه،  الوقت  ويف  للنفط.  املصدرة  البلدان  يف 

فترة  من  املتبقية  اآلثار  فإن  الرابع،  الفصل  يف  مناقشته 

قائمة،  تزال  ال  العاملية  املالية  واألزمة  العاملية  االختالالت 

احلساب  يف  كبيرة  عجوزات  سجلت  التي  البلدان  تزال  ال  حيث 

اجلاري قبل األزمة تعاين من ارتفاع نسب االلتزامات اخلارجية 

يف  البلدان  هذه  من  العديد  جناح  ورغم  والصافية.  اإلجمالية 

إجراء تصحيحات كبيرة يف حساباتها اجلارية، فقد حال النمو 

الضعيف أو السلبي إلجمايل الناجت احمللي وكبح التضخم دون 

حدوث حتسن نظامي يف املراكز اخلارجية الصافية. كذلك تشير 

االسمي  الناجت احمللي  إجمايل  نمو  انخفاض معدالت  توقعات 

واحلقيقي إىل حدوث حتسن تدريجي متمهل يف الفترة القادمة 

التوقعات  رغم  املدينة،  للبلدان  الصافية  اخلارجية  املراكز  يف 

بتحقيق فائض يف أرصدة احلساب اجلاري يف حاالت عديدة.

احلسابات  الختالالت  املتوقع  التراجع  هذا  عموما  ويتفق 

اجلاري  احلساب  فوائض  تخفيض  مع  العاملية  اجلارية 

»املفرطة«، كما أن التغييرات يف أسعار الصرف على مدار السنة 

املاضية كانت تقدم بعض الدعم لعملية التصحيح. ووفقا ملا 

وردت مناقشته يف التقرير التجريبي املعني بالقطاع اخلارجي 

لعام IMF 2014a( 2014(، فقد ظلت االختالالت اخلارجية لعام 

٢٠١3، رغم تراجعها، أكبر مرتين تقريبا مما كان ينبغي لها 

والسياسات  االقتصادية  األساسيات  مع  يتوافق  بما  تماشيا 

احملبذة. ويوضح الشكل البياين ١-9 )اللوحة ٤( أن التغييرات 

املتوقعة لعام ٢٠١٤ مقارنة بعام ٢٠١3 سوف تسير باجتاه 

تضييق فجوات احلسابات اجلارية لعام ٢٠١3 حسب ما وردت 

مناقشته يف التقرير التجريبي املعني بالقطاع اخلارجي لعام 

2014. وتقيس هذه الفجوات انحرافات أرصدة احلساب اجلاري 

عن املستوى املتوافق مع األساسيات االقتصادية والسياسات 

مقارنة  البياين ١-١٠  الشكل  من   ١ اللوحة  وتعرض  احملبذة. 

الشكل البياين ١-١٠: أسعار الصرف واالحتياطيات
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فجوة أسعار الصرف الفعلية احلقيقية

 يف ٢٠١٣ (نقطة الوسط) 

١ – أسعار الصرف الفعلية احلقيقية١ (٪)

التغير ٪ يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف الفترة من ٢٠١٣

 إىل أغسطس ٢٠١٤
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٢- أسعار الصرف االسمية١

(بالدوالر األمريكي مقابل العملة الوطنية؛ التغير ٪ 

من ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ إىل ١٩ سبتمبر ٢٠١٤)

التغير ٪ من مارس ٢٠١٤ 

(متوسط) إىل ١٩ سبتمبر ٢٠١٤

يف  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الرئيســية  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  عمــالت  تراجعــت 

٢٠١٤، ممــا يمثــل انعكاســا الضطــراب األســواق املاليــة يف أوائــل هــذا العــام وضعــف آفــاق 

النمــو نســبيا علــى املــدى املتوســط مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة. وبشــكل أعــم، كانــت 

حتــركات أســعار الصــرف يف العــام املاضــي متســقة عمومــا مــع التصحيحــات اإلضافيــة 

الصــرف  أســعار  بفجــوات  (املقيســة  احلقيقيــة  قيمتهــا  مــن  وأقــل  بأعلــى  العمــالت  لتقييــم 

الفعلية احلقيقية احملددة يف "التقرير التجريبي لعام ٢٠١٤ عن القطاع اخلارجي" الصادر 

الــدويل). وتباطــأت وتيــرة تراكــم االحتياطيــات يف أمريــكا الالتينيــة  النقــد  عــن صنــدوق 

الوافــدة  األمــوال  رؤوس  تدفقــات  انخفــاض  يعكــس  ممــا  والناميــة،  الصاعــدة  وأوروبــا 

وخســائر االحتياطيــات مــن التدخــالت يف ســوق النقــد األجنبــي. وظلــت حمتفظــة بقوتهــا يف 

الشــرق األوســط، ممــا يرجــع إىل أســعار النفــط التــي ال تــزال مرتفعــة، كمــا تســارعت مؤخــرا يف 

آسيا الصاعدة والنامية. 

القطــاع  بشــأن   ٢٠١٤ لعــام  التجريبــي  والتقريــر  Global Insight؛  مؤسســة  املصــادر: 

اخلارجــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل؛ وقاعــدة بيانــات تقريــر "اإلحصــاءات املاليــة 

الدولية" الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: قويــة = االقتصــادات القويــة نســبيا؛ ضعيفــة = االقتصــادات الضعيفــة نســبيا؛ 

متسقة + االقتصادات املتسقة عموما.

١فجــوات أســعار الصــرف الفعليــة احلقيقيــة وتصنيفاتهــا مبنيــة علــى التقرير التجريبي لعام 

٢٠١٤ بشأن القطاع اخلارجي الصادر عن صندوق النقد الدويل. 
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بين تقييمات العملة لعام ٢٠١3 يف التقرير التجريبي املعني 

بالقطاع اخلارجي لعام 2014 – والقائمة على متوسط أسعار 

الالحقة  والتغييرات   – العام  لهذا  احلقيقية  الفعلية  الصرف 

قيمة  ارتفعت عموما  فقد  احلقيقية.  الفعلية  الصرف  أسعار  يف 

العمالت املقومة بأقل من قيمتها الصحيحة )أي العمالت التي 

سجلت فجوة سالبة يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية يف عام 

٢٠١3( وانخفضت قيمة العمالت املقومة بأقل من قيمتها، بما 

يتفق مع إعادة التوازن. 

اخملاطر

 زادت خماطر التطورات السلبية مقارنة بالربيع من العام 

اخملاطر  زيادة  إىل  ذلك  يف  الرئيسي  السبب  ويرجع  اجلاري. 

الشرق  يف  االضطرابات  ذلك  يف  بما  اجلغرافية-السياسية، 

روسيا  يف  بالوضع  احمليطة  الدولية  والتوترات  األوسط 

السيناريو  أن  الرغم من  فعلى  ذلك،  إىل  وأوكرانيا. وباإلضافة 

األساسي يعكس حاليا زيادة شعور التفاؤل يف األسواق املالية 

ومؤشرات  اخملاطر  عالوات  على  العائد  فروق  اقتربت  حيث   –
لوقوع  السابقة  التوسع  مستويات  أدنى  من  الضمني  التقلب 

عائدات  وتراجعت  ارتفاعها،  األسهم  أسعار  وواصلت  األزمة، 

السندات األطول أجال – فقد زادت خماطر التطورات السلبية من 

التصحيحات يف األسواق املالية.      

عدد  يف  مناقشتها  سبق  التي  األخرى  للمخاطر  وبالنسبة 

خماطر  فإن  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل 

العقبات غير املتوقعة التي قد تنشأ عن عودة السياسة النقدية 

انخفضت  وقد  قائمة.  تزال  ال  املتحدة  الواليات  يف  الطبيعية 

توقعات  واجنرفت  اليورو،  منطقة  يف  أكثر  التضخم  معدالت 

التضخم نحو الهبوط، مما يشير إىل أن خماطر حدوث انكماش 

تبقى  للغاية  املنخفض  التضخم  من  مطولة  فترة  أو  صريح 

نمو  انخفاض  يزال  ال  املدى،  متوسط  منظور  ومن  أيضا. 

الناجت املمكن و«الركود طويل األجل« من اخملاطر املهمة يف 

االقتصادات املتقدمة، نظرا ألن نمو الطلب القوي مل يتحقق بعد. 

االستثمارات،  يف  بعد  التعايف  يتحقق  مل  التحديد،  وجه  وعلى 

على  اإلقبال  وزيادة  االنخفاض  شديدة  الفائدة  أسعار  رغم 

إىل  األرجح  على  يرجع  مما  املالية،  األسواق  يف  اخملاطر 

املتوسط  املدى  على  املمكن  النمو  انخفاض  بشأن  اخملاوف 

وانخفاض االستهالك اخلاص )يف ظل النمو الضعيف للدخول 

الوسيطة(. وبالنسبة لألسواق الصاعدة، فعلى الرغم من إجراء 

التعديالت اخلافضة للتنبؤات، فاخملاطر ال تزال قائمة من عدم 

على  )بالكامل  القادم  العام  النمو  املتوقعة يف  الزيادة  حدوث 

أقل تقدير( وأن يكون النمو املمكن أقل من املتوقع حاليا. وال 

النشاط  هبوط عنيف يف  القلق سائدا من خماطر حدوث  يزال 

الطاقة  نتيجة  املتوسط  املدى  على  الصين  يف  االقتصادي 

اإلنتاجية الزائدة وفرط االئتمان، نظرا ألن االستثمار واالئتمان 

ال يزاال أهم العوامل احملركة للنمو.

تنبؤات إجمايل الناجت احمللي العاملي

يشير الرسم البياين املروحي لتنبؤات إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي على املستوى العاملي حتى ٢٠١5 إىل عدم حدوث تغير 

آفاق  تقرير  بتوقعات  اليقين احمليط  عدم  نطاق  عام يف  بوجه 

االقتصاد العاملي مقارنة بالستة شهور املاضية )الشكل البياين 

١-١١، اللوحة ١(. فاحتماالت هبوط مستوى النمو العاملي يف 

عام ٢٠١5 إىل أدنى من املستوى احلدي للركود وقدره ٢% ال 

تصل إىل ١%، أي أنها أقل كثيرا عن تنبؤات العام التايل مقارنة 

بقيمها يف أكتوبر ٢٠١٢ وأكتوبر ٢٠١3. وفيما يتعلق بالعناصر 

األساسية لدرجة عدم اليقين احمليط بالتنبؤات، فقد زادت خماطر 

التطورات السلبية يف النمو العاملي بسبب أسعار النفط باملقارنة 

كما  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  مع 

خماطر  أيضا  ارتفعت  وقد   .٢٠١5 لعام  ملحوظة  بدرجة  زادت 

األسهم  أسعار  يف  تصحيح  بإجراء  املتعلقة  السلبية  التطورات 

تكون  قد  التقييمات  بعض  أن  فكرة  مع  يتسق  مما  يف ٢٠١٤، 

ضحلة. وباإلضافة إىل ذلك، فإن التوقعات بارتفاع فروق العائد 

على السندات األمريكية بين أجلين يف عام ٢٠١5 نتيجة ارتفاع 

أسعار الفائدة على السندات طويلة األجل تتفق مع خماطر جتاوز 

نتائج النمو العاملي التوقعات، وفقا ألداء التنبؤات السابق بشأن 

فروق العائد بين أجلين. 

التوقعات  »نموذج  باستخدام  احملاكاة  عمليات  وتشير 

يف  زيادة  حدوث  إىل  الصندوق  خبراء  أعده  الذي  العاملية« 

مدار  على  السالب  النمو  باحتماالت  )مقيسة  الركود  خماطر 

ربعي سنة متتاليين يف أربع أرباع السنة القادمة(، ال سيما يف 

منطقة اليورو وجمموعة »بقية العامل« )الشكل البياين ١-١٢، 

النمو  بداية  لنقطة  ما  حد  إىل  الزيادة  هذه  وترجع   .)١ اللوحة 

املنخفضة باملقارنة مع توقعات عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي. وتؤكد نتائج عمليات احملاكاة أن عددا 

من أوجه الهشاشة ال يزال قائما يف سياق التعايف العاملي.

اخملاطر اآلنية وقصيرة األجل

عدة  من  الهش  العاملي  بالتعايف  احمليطة  اخملاطر  تنشأ 

مصادر، مثل زيادة التوترات اجلغرافية-السياسية وتداعياتها 

على أسواق السلع األولية والنشاط احلقيقي، والصدمات الناشئة 

اخمليبة  الكلية  االقتصادية  والعوامل  املالية،  األسواق  يف 

لآلمال يف البلدان أو املناطق املؤثرة على النظام املايل. ويف 

بين  والترابط  العاملية  التجارة  تسهم  قد  احلاالت،  هذه  جميع 

آثارها، مع حدوث  األسواق املالية يف نقل الصدمات وتعظيم 

انتشار واسع للتداعيات عبر احلدود. 

يتضمن  اجلغرافية-السياسية،  اخملاطر  إىل  وبالنسبة 

السيناريو األساسي حدوث ركود يف أوكرانيا وتباطؤ الناجت يف 

إىل كومنولث  السلبية  التداعيات  انتقال  روسيا يف ٢٠١٤، مع 

ومن  التجاريين.  الشركاء  إىل  أقل  وبدرجة  املستقلة،  الدول 

املفترض أن تتالشى هذه اآلثار تدريجيا يف عام ٢٠١5 واألعوام 

التالية. وقد يزداد انتشار التداعيات على مستوى العامل من جراء 

نقل  أو  إنتاج  يف  اضطرابات  حدوث  حتفز  التي  القالقل  زيادة 

الغاز الطبيعي أو النفط اخلام، وزيادة العزوف عن اخملاطر يف 

األسواق املالية، التأثير السلبي على الثقة واستثمارات األعمال 

لدى الشركاء التجاريين بسبب زيادة أجواء عدم اليقين، وحدوث 

اضطرابات يف أنشطة التجارة والتمويل نتيجة تشديد العقوبات 

للمخاطر  األخرى  املهمة  املصادر  ومن  املضادة.  والعقوبات 

األوسط.  الشرق  يف  بالتطورات  يتعلق  ما  اجلغرافية-السياسية 

ويتضمن السيناريو األساسي اآلثار السلبية احلادة على النشاط 

االقتصادي يف عام ٢٠١٤ نتيجة الصراع الدائر يف بعض بلدان 
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١- آفاق نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي١

(التغير ٪)

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٣ من تقرير "آفاق االقتصاد العاملي"

نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد إبريل ٢٠١٣ من تقرير "آفاق االقتصاد العاملي"

٢- ميزان ا�اطر املرتبطة بعوامل خماطر خمتارة٢

(معامِل االلتواء تعبر عنه وحدات املتغيرات األساسية)

لعام ٢٠١٤ (عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

لعام ٢٠١٤ (تقرير آفاق االقتصاد العاملي احلايل)

لعام ٢٠١٥ (تقرير آفاق االقتصاد العاملي احلايل)

ميزان ا�اطر

تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية٣  

-٣ إجمايل الناجت احمللي ٤-

 (املقياس األيمن)

VIX مؤشر 

               (املقياس األيسر)

فرق سعر الفائدة

(املقياس األيمن)   بين األجلين       

النفط    

(املقياس األيسر)

التنبؤ األساسي يف "آفاق االقتصاد العاملي"

فترة ثقة نسبتها ٥٠٪

فترة ثقة نسبتها ٧٠٪

ظــل الرســم املروحــي الــذي يوضــح درجــة عــدم اليقيــن احمليطــة بآفــاق النمــو العاملــي بــدون تغييــر 

مقارنــة بعــدد إبريــل ٢٠١٤ مــن تقريــر "آفــاق االقتصــاد العاملــي". وكان مــن املفتــرض أساســا أن 

مــن  أكبــر  قــدر  لتوافــر  (نظــرا  األساســي  الســيناريو  يف  اليقيــن  عــدم  درجــة  انخفــاض  يــؤدي 

املعلومات حاليا عن عام ٢٠١٤) إىل تخفيض نطاق عدم اليقين لعام ٢٠١٤، إذا تساوت العوامل 

األخــرى؛ ويشــير عــدم حــدوث ذلــك إىل زيــادة خماطــر التطــورات الســلبية إىل حــد مــا علــى املــدى 

القريــب. وتشــير مقاييــس التقلبــات القائمــة علــى الســوق املاليــة ومقاييــس تبايــن التنبــؤات إىل 

عدم تغير درجة عدم اليقين بوجه عام.  

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg, L.P؛ وبورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود اخليــار (CBOE)؛ وشــركة 

Consensus Economics؛ ومؤسسة Haver Anaytics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
١ يوضــح الرســم املروحــي حالــة عــدم اليقيــن التــي حتيــط بالتنبــؤ األساســي يف تقريــر آفــاق 

االقتصاد العاملي عند فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠٪ و٧٠٪ و٩٠٪، وكما هو مبيَّن، 

تشتمل فترة الثقة البالغة ٧٠٪ على فترة الثقة البالغة ٥٠٪؛ وفترة الثقة البالغة ٩٠٪ تشتمل 

على فترتي الثقة البالغتين ٥٠٪ و٧٠٪. ولالطالع على التفاصيل، راجع امللحق ١-٢ يف عدد 

إبريــل ٢٠٠٩ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. وتنبــؤات نطاقــات الثقــة البالغــة ٩٠٪ للســنة 

اجلاريــة ولســنة قادمــة املأخــوذة مــن عــددي أكتوبــر ٢٠١٣ وإبريــل ٢٠١٤ مــن تقريــر "آفــاق 

االقتصاد العاملي" مبينة باملقارنة مع تنبؤات السيناريو األساسي احلالية. 

قيــم  وتقيَّــد  األساســية.  املتغيــرات  وحــدات  عنــه  تعبــر  الــذي  االلتــواء  معامــل  األعمــدة  تبيــن   ٢

خماطــر  تمثــل  ألنهــا  نظــرا  عكســية  بإشــارة  النفــط  أســعار  علــى  وا�اطــر  التضخــم  خماطــر 

التطورات السلبية على النمو. ويُالحظ أن ا�اطر املرتبة بمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠  لعام 

٢٠١٥ تستند إىل عقود اخليارات لشهر ديسمبر ٢٠١٥.  

احمللــي  النــاجت  بإجمــايل  املعنيــة  التنبــؤات  تشــتت  متوســط  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  يقيــس   ٣

املرجــح بتعــادل القــوى الشــرائية القتصــادات جمموعــة الســبعة (كنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا 

واليابــان واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة) والبرازيــل والصيــن والهنــد واملكســيك. ومؤشــر 

 Chicago Board Options) "هــو مؤشــر تقلبــات "بورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود اخليــارات VIX
 .”S&P 500 500” وهــو مقيــاس للتقلبــات الضمنيــة يف عقــود اخليــارات يف مؤشــر ،( Exchange
وتقيــس فــروق العائــد بيــن األجليــن متوســط التشــتت يف فــروق العائــد بيــن أجليــن يف تنبــؤات 

املتحــدة.  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان  أملانيــا  مــن  لــكل  بالنســبة  الفائــدة  أســعار 

ومؤشــر بورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود اخليــار يقيــس تقلــب أســعار النفــط اخلــام. والتنبــؤات 

مأخوذة من مسوح شركة Consensus  Economics. واخلطوط املتقطعة تمثل القيم املتوسطة من 

عام ٢٠٠٠ حتى الوقت الراهن.
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عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير 

"آفاق االقتصاد العاملي": ٢٠١٤: الربع

األول– الربع الرابع

يشــير "نمــوذج التوقعــات العامليــة" (GPM) الــذي يعــده خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل إىل 

زيادة خماطر الركود على مدار سنة الحقة مقارنة بالتوقعات الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي يف كل مــن منطقــة اليــورو واليابــان وأمريــكا الالتينيــة 

وجمموعــة بقيــة العــامل. وترجــع الزيــادة غالبــا لتراجــع نقــاط بــدء النمــو، ممــا يشــير إىل أن 

كل  تســاوت  إذا  الركــود،  حــدوث  يف  تتســبب  أن  يرجــح  حجمــا  أصغــر  ســالبة  صدمــة  أي 

العوامــل األخــرى. وقــد زادت خماطــر االنكمــاش يف منطقــة اليــورو مقارنــة بمــا ورد يف عــدد 

إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، مما يرجع غالبا مرة أخرى إىل تراجع أكبر 

يف نقطة بداية التضخم نظرا لتراجع معدل التضخم يف منطقة اليورو إىل ٠٫٥٪ يف الربع 

الثاين من عام ٢٠١٤.       

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: آســيا الصاعــدة = الصيــن ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والهنــد 

وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتايلنــد؛ 

 = العــامل  وبقيــة  وبيــرو؛  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل   = الالتينيــة  وأمريــكا 

وإســتونيا  والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وكنــدا  وبلغاريــا  وأســتراليا  األرجنتيــن 

وتركيــا  وسويســرا  والســويد  إفريقيــا  وجنــوب  وروســيا  والنرويــج  ونيوزيلنــدا  وإســرائيل 

واململكة املتحدة وفنزويال.

١ يُعــرَّف االنكمــاش بأنــه ربعــي ســنة متتابعيــن مــن تراجــع أســعار املســتهلكين ضمــن فتــرة 

تمتد ألربعة أرباع السنة.

 Decressin ودراسة ، Kumar 2003 ٢ لالطالع على تفاصيل إنشاء هذا املؤشر، راجع دراسة

and Laxton 2009). وقد تم توسيع نطاق املؤشر ليشمل أسعار املساكن. 
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املنطقة، وخاصة العراق وليبيا، واملفترض أن تنتهي تدريجيا 

يف عام ٢٠١5 وما بعده.  ومن شأن احتدام الصراع يف املنطقة 

زيادة حادة يف  النفط وحدوث  إنتاج  يثير االضطرابات يف  أن 

أسعاره. ويتناول اإلطار املعنون »سيناريوهات اخملاطر: زيادة 

حادة يف أسعار النفط«.  

ومع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة اإلقبال على اخملاطر 

فروق  وضاقت  األسهم،  أسعار  زادت  املالية،  األسواق  يف 

للغاية.  منخفضة  مستويات  إىل  التقلبات  وتراجعت  العائد، 

إىل حد ما يف  بالتفاؤل  الشعور  لزيادة  أسباب وجيهة  وهناك 

األسواق املالية، فقد انخفضت اخملاطر الطرفية خالل السنتين 

العمومية،  امليزانيات  خلل  إصالحات  وحتسنت  املاضيتين، 

اجلماهيري،  التواصل  يف  املركزية  البنوك  فعالية  وزادت 

وجاءت جميعها يف سياق يسمح ألسعار الفائدة طويلة األجل 

ازدياد  أن تعطي دفعة بطبيعة احلال ألسعار األصول. غير أن 

اإلقبال على اخملاطر يف األسواق املالية مل يتحول إىل انتعاشة 

االقتصادات  وال سيما يف   – الذي ظل مكبوحا  االستثمار،  يف 

الفصل  هذا  يف  أكثر  مناقشته  ترد  ما  غرار  وعلى  املتقدمة. 

العاملي،  املايل  االستقرار  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد  ويف 

منقوصا،  للمخاطر  األسواق  تسعير  يكون  أن  من  قلق  هناك 

احمليطة  اليقين  عدم  جوانب  كل  االعتبار  يف  يأخذ  ال  بحيث 

الدفعة  وتيرة سحب  وانعكاساتها على  الكلي  االقتصاد  بآفاق 

التنشيطية النقدية يف بعض االقتصادات املتقدمة الكبرى. 

أن  يمكن  املالية  األسواق  فإن  حتديدا،  أكثر  نحو  وعلى 

املصاحبة للزيادات األكثر من املتوقع يف  تعظم من اخملاطر 

أسعار الفائدة األمريكية. ووفقا ملا وردت مناقشته يف »تقرير 

التداعيات« لعام IMF 2014b( 2014(، وتقارير آفاق االقتصاد 

العاملي السابقة، »التقرير اخلاص حول التداعيات« يف الفصل 

التداعيات  انتقال  وخماطر  اخملاطر  هذه  طبيعة  فإن  الثاين، 

العاملية سوف تعتمد على العوامل احملفزة لهذه الزيادات. ومن 

الطلب  من  يزيد  أن  املتحدة  الواليات  يف  األسرع  النمو  شأن 

يف  الثقة  زيادة  يف  كذلك  ويسهم  الشريكة  للبلدان  اخلارجي 

التعايف العاملي؛ وبوجه عام، فسوف سيكون ذلك عامال إيجابيا 

لبقية العامل، رغم تقييد األوضاع املالية العاملية. لكن ال تزال 

األمريكية  الفائدة  أسعار  يف  زيادة  حدوث  من  خماطر  هناك 

إرباكا.  مدفوعة بعوامل أخرى، وقد يترتب عليها تداعيات أشد 

االستثمار  عالوة  يف  زيادة  حدوث  العوامل  هذه  تتضمن  وقد 

حدوث  نتيجة  األجل  طويلة  اخلزانة  سندات  على  األجل  طويل 

حتوالت يف حافظة االستثمار أو ظهور توقعات بتسريع وتيرة 

تقييد السياسة النقدية نتيجة إعادة التقييم اخلافضة لتوقعات 

مدى التراخي يف االقتصاد األمريكي. وقد تتسبب زيادة عالوة 

التقلب  ودرجة  اخملاطر  عالوات  زيادة  يف  بدورها  االستثمار 

التدفقات  العاملية وتؤدي إىل حتول اجتاه  املالية  األسواق  يف 

الرأسمالية، وخاصة من األسواق الصاعدة املعرضة للمخاطر. 

ووفقا ملا ورد يف عدد أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير االستقرار املايل 

االئتمان  أسواق  مثل  األمريكية،  األسواق  بعض  تبدو  العاملي، 

والسندات مرتفعة العائد، معرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية 

من  بأسرع  الطبيعية  النقدية  السياسة  عودة  عن  الناجمة 

املتوقع. 

األحداث  أو  لآلمال،  اخمليبة  النمو  نتائج  تتسبب  وقد 

حدوث  يف  أيضا  العوامل  من  غيرها  أو  اجلغرافية-السياسية، 

يف  التقلبات  وقوة  اخملاطر  عالوات  اجتاه  يف  مفاجئ  حتول 

األسواق املالية العاملية. وقد تؤدي أي زيادة يف العزوف عن 

اآلمنة  املالذات  نحو  التدفقات  انطالق  إىل  العاملية  اخملاطر 

األمريكية  الفائدة  أسعار  يف  انخفاض  يصاحبها  ثم  ومن 

الفقرة  يف  املوضحة  السيناريوهات  عكس  )على  األجل  طويلة 

كبير  تشديد  على  أيضا  تنطوي  تزال  ال  كانت  وإن  السابقة( 

الرأسمالية،  التدفقات  اجتاه  يف  وحتوالت  املالية،  لألوضاع 

إىل  باإلضافة  الصاعدة،  األسواق  الصرف يف  أسعار  وضغوط 

اآلثار على أسعار األسهم. ويعرض عدد أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير 

أثر حدوث تصحيح  يتناول  العاملي سيناريو  املايل  االستقرار 

سوقي سريع يتسبب يف عودة عالوات االستثمار طويل األجل 

مستوياتها  إىل  االئتمان  خماطر  وعالوات  السندات  أسواق  يف 

التاريخية. وقد تؤدي حلقة اآلثار املرتدة السلبية بين التدفقات 

تفاقم  إىل  األصول  إدارة  قطاع  يف  األصول  وأداء  اخلارجة 

االنتقال من درجة التقلبات املنخفضة إىل التقلبات املرتفعة، 

أصول  على  سلبية  انعكاسات  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع 

االئتمان وأصول األسواق الصاعدة. ويمكن ملثل هذه الصدمة 

أن تتسبب يف خسائر كبيرة يف حوافظ السندات العاملية األمر 

الذي قد تترتب عليه تصحيحات سريعة يف احلوافظ واضطرابا 

كبيرا يف السوق، مع انعكاسات عاملية حمتملة على االستقرار 

املايل واالقتصادي الكلي.

التضخم  ويف بعض االقتصادات املتقدمة، يمكن أن يكون 

اخملاطر  من  الصريح،  االنكماش  أو  مطولة  لفترة  املنخفض 

التي تهدد النشاط االقتصادي – وخاصة حيث تنطوي تركات 

األزمة على ارتفاع الدين العام أو اخلاص أو كليهما. وال يزال 

املستوى  دون  املتقدمة  االقتصادات  من  كثير  يف  التضخم 

املستهدف – وقريبا من املستوى الصفري يف بعض احلاالت – 

ومن املتوقع أن يشهد ارتفاعا بالتدريج فقط. وتكمن اخلطورة 

يف أن تتسبب أي فترة مطولة من »القصور يف بلوغ« مستوى 

األطول  التضخمية  التوقعات  تراجع  يف  املستهدف  التضخم 

كثيرة  حاالت  يف  األساسية  الفائدة  أسعار  بقاء  ومع  أجال. 

يتسع  ال  اجملال  فإن  منه،  قريبة  أو  الصفري  املستوى  عند 

لتخفيضها. وسوف يتسبب ارتفاع أسعار الفائدة احلقيقية يف 

إعاقة التعايف، نتيجة تفاقم مشكالت الديون املفرطة، من بين 

التوقعات  »نموذج  يف  احملاكاة  لعمليات  ووفقا  أمور.٢  جملة 

العاملية«، تكاد تكون خماطر االنكماش بنهاية ٢٠١٤ ال تُذكر 

يف معظم االقتصادات، لكن خماطر االنكماش ال تزال مرتفعة 

من  املستهدف  املستوى  دون  بقائها  استمرار  من  الرغم  على 

تشكل  الصريح  االنكماش  خماطر  تزال  وال  املركزية.  البنوك 

مستويات  تراجعت  حيث  اليورو،  ملنطقة  بالنسبة  قلق  مصدر 

التضخم أكثر يف الشهور األخيرة، وبدرجة أقل بالنسبة لليابان 

املستوى  من  كثيرا  أقل  يزال  ال  األساسي  التضخم  ألن  )نظرا 

التقديرات  تشير  اليورو،  منطقة  ويف   .)%٢ وقدره  املستهدف 

املايل  الراصد  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد  يف   ١-١ اإلطار  يناقش   ٢

انعكاسات انخفاض التضخم على ديناميكية الدين العام يف منطقة اليورو.
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تشــكل  أخــرى  مــرة  اجلغرافية-السياســية  اخملاطــر  عــادت 

حالــة  ويف  النفــط.  ألســعار  بالنســبة  للقلــق  رئيســيا  مصــدرا 

العــراق، فقــد يــؤدي أي احتــدام للصــراع الداخلــي إىل اضطــراب 

وقــد  )والعاملــي(.  الوطنــي  املســتوى  علــى  النفطــي  اإلنتــاج 

يــؤدي هــذا االحتمــال إىل انتقــال التداعيــات العامليــة املعاكســة 

النفــط  أســعار  ارتفــاع  خــالل  مــن  األخــرى  االقتصــادات  إىل 

وانخفــاض اإلقبــال علــى اخملاطــر يف األســواق املاليــة العامليــة، 

آليتــي  يف  التحليــل  هــذا  وينظــر  أعــم.  بشــكل  الثقــة  وانخفــاض 

انتقــال التداعيــات املشــار إليهمــا مــن خــالل ســيناريوهين. ويف 

كال الســيناريوهين يُفتــرض ارتفــاع أســعار النفــط ارتفاعــا حــادا 

بحــوايل ٢٠% يف املتوســط يف العــام االول يف حتــرك ملواجهــة 

االضطرابــات غيــر املتوقعــة يف إمــدادات النفــط العامليــة نتيجــة 

انخفــاض اإلنتــاج املؤقــت يف العــراق )الشــكل البيــاين ١-١3(. 

الســيناريو األساســي  النفــط إىل مســتوياتها يف  وتعــود أســعار 

بعــد ثالثــة أعــوام. 

يف  حــاد  ارتفــاع  ســوى  يحــدث  ال  األول،  الســيناريو  ويف 

احلقيقيــة  الدخــول  تنخفــض  لذلــك  ونتيجــة  النفــط.  أســعار 

البلــدان  يف  األربــاح  تخفــض  املرتفعــة  اإلنتــاج  تكاليــف  ألن 

احمللــي  الطلــب  ينخفــض  حيــث  للنفــط،  الصافيــة  املســتوردة 

البلــدان املصــدرة  الطلــب احمللــي يف  ويــزداد  انخفاضــا حــادا. 

احملــرزة،  التجــاري  التبــادل  معــدالت  مكاســب  ظــل  يف  للنفــط 

لكنــه ال يكفــي ملعاوضــة األثــر الســلبي علــى البلــدان املســتوردة 

العاملــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  ينخفــض  ثــم  ومــن  للنفــط. 

بحــوايل ٠.5% يف الســنة التــي حتــدث خاللهــا الصدمــة. ويتوقــف 

حجــم تراجــع النــاجت يف خمتلــف املناطــق علــى حصــة واردات 

النفــط يف التكاليــف ويف إنفــاق األســر، وعلــى القيــود املفروضــة 

علــى اســتجابات السياســة النقديــة )األعمــدة الزرقــاء يف الشــكل 

األكثــر تضــررا يف  هــي  واليابــان   .)5 اللوحــة  البيــاين ١-١3، 

احلالتيــن – فاقتصادهــا عنــد النطــاق األدنــى الصفــري – كمــا 

للنفــط  الصافيــة  املســتوردة  البلــدان  علــى  جســيمة  اآلثــار  أن 

ضمــن األســواق الصاعــدة نتيجــة اعتمادهــا الكبيــر نســبيا علــى 

النفــط.       

يــؤدي  أن  كذلــك  املفتــرض  مــن  الثــاين،  الســيناريو  ويف 

بيــن  الثقــة  انخفــاض  إىل  النفــط  أســعار  يف  احلــاد  االرتفــاع 

املســتهلكين والشــركات واملســتثمرين. ومــن املفتــرض أن يشــهد 

العــام الــذي تقــع فيــه الصدمــة انخفاضــا يف أســعار األســهم يف 

االقتصــادات املتقدمــة بواقــع 3% يف املتوســط، وبواقــع 7% يف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة. وبالتــايل، وكمــا يف الســيناريو 

األول، تنخفــض أســعار األســهم العامليــة أكثــر نتيجــة لتراجــع 

البلــدان املســتوردة الصافيــة للنفــط. ومــع  األربــاح والنمــو يف 

بــدء التراجــع يف أســعار النفــط، تبــدأ مســتويات الثقــة واإلقبــال 

علــى اخملاطــر يف العــودة إىل طبيعتهــا. ومــع ذلــك، فــإن اآلثــار 

الســلبية علــى الطلــب والنــاجت احمللييــن يف البلــدان املســتوردة 

الصافيــة للنفــط تكــون يف أغلــب احلــاالت تقريبــا أعلــى بمقــدار 

أكثــر مــن الضعــف مقارنــة بالســيناريو األول )األعمــدة احلمــراء 

اآلثــار  إىل  يرجــع  اللوحــة 5(، ممــا  البيــاين ١-١3،  الشــكل  يف 

الســلبية اإلضافيــة للثــروة وارتفــاع تكاليــف رؤوس األمــوال يف 

هــذه االقتصــادات. وينخفــض إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

بنحــو 5.١%.

سيناريوهات اخملاطر: طفرة أسعار النفط

الشكل البياين ١-١٣: صدمة النفط العراقي
(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي لتقرير آفاق االقتصاد العاملي، 
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٤-االقتصادات املتقدمة:

 أسعار األسهم

يســتخدم هنــا نمــوذج جمموعــة العشــرين (G20MOD) الــذي أعــده الصنــدوق 

للنظــر يف التأثيــر االقتصــادي الكلــي مــن احتمــال حــدوث اضطــراب كبيــر 

يف املعــروض النفطــي العاملــي نتيجــة احتــدام الصــراع يف العــراق. ويف 

الســيناريو األول (اخلطــوط واألعمــدة الزرقــاء)، جنــد أن االرتفــاع يف أســعار 

النفــط هــو العــبء الوحيــد الــذي يقــع علــى كاهــل االقتصــاد العاملــي، بينمــا 

يف الســيناريو الثــاين (اخلطــوط واألعمــدة احلمــراء) جنــد أن هــذا االضطــراب 

يتسبب يف إضعاف الثقة. وتنخفض صادرات العراق النفطية بنحو ٥٠٪ 

احلــايل  العاملــي  االســتهالك  مــن  (حــوايل ١٫٥٪  الراهنــة  املســتويات  مــن 

للنفــط)، وتتــم معاوضــة نصــف هــذا االنخفــاض فقــط بالزيــادة يف اإلنتــاج 

الوضــع إىل حــدوث  هــذا  ويــؤدي  الفائضــة احلاليــة.  الطاقــة  مــن  النفطــي 

ارتفاع حاد يف أسعار النفط بنسبة ٢٠٪، مما يرجع جزئيا لالرتفاع احلاد 

يف  النفــط  ســعر  ويبــدأ  النفطــي.  ا�ــزون  علــى  الوقائــي  الطلــب  يف 

غالبــا  يرجــع  ممــا  األول،  العــام  بعــد  تدريجيــا،  ولكــن  االنخفــاض، 

مــن  أطــول  فتــرة  سيســتغرق  العــرض  اضطــراب  زوال  بــأن  لالفتــراض 

املتوقع مبدئيا.             

٣-االقتصادات املتقدمة: 

معدل التضخم يف مؤشر 

اسعار املستهلكين 

(مقدار االنحراف ٪ عن 

السيناريو األساسي آلفاق 

االقتصاد العاملي)

املصدر: عمليات احملاكاة باستخدام نموذج جمموعة العشرين 

(G20MOD ) من إعداد صندوق النقد الدويل. 



الفصل 1   آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات

17 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٤   

االنكماش  باحتماالت  املقيسة   – االنكماش  خماطر  أن  إىل 

السالب يف ربعي سنة متتاليين يف إجمايل فترة التنبؤات على 

البياين  )الشكل   %3٠ حوايل  تبلغ   – السنة  أرباع  أربعة  مدار 

خلطر  العامة  املؤشرات  تزال  ال  وباملثل،   .)٢ اللوحة   ،١-١٢

االنكماش، التي تقيس خماطر تراجع مستويات األسعار األكثر 

استمرارا، أعلى من املستوى احلدي للمخاطر املرتفعة يف بعض 

اقتصادات منطقة اليورو، مما يعكس انخفاض خماطر التضخم 

دون املتوقع يف الشهور األخيرة )الشكل البياين ١-١٢، اللوحة 

.)3

القصير يف  املدى  على  بالنمو  أيضا حتيط  وهناك خماطر 

بالتصحيحات  األول  املقام  يف  اخملاطر  هذه  وتقترن  الصين. 

األكثر حدة يف سوق العقارات عما كان متصورا يف السيناريو 

النمو  حمركات  أحد  العقاري  االستثمار  كان  فقد  األساسي. 

املهمة يف الصين، وسوف يكون من الصعب السماح بتصحيح 

اختالالت السوق – بما فيها مؤشرات التقييم املفرط يف املدن 

مع   – الصغيرة  املدن  من  كثير  يف  املفرط  والعرض  الكبيرة 

احليلولة دون حدوث تباطؤ حاد مفرط. وسوف تؤدي الروابط 

التصحيح، نظرا لدرجة  أثر هذا  القطاع املايل إىل تضخيم  مع 

من  مباشرة  العقاري  للقطاع  الظل  وبنوك  البنوك  انكشاف 

والقروض  العقارية  التنمية  ملؤسسات  االئتمان  تقديم  خالل 

العقارية لألسر املعيشية، وبشكل غير مباشر أيضا، من خالل 

ذلك،  إىل  وإضافة  أخرى.  لقروض  كضمان  العقارات  استخدام 

تعتمد نفقات احلكومات احمللية على القطاع العقاري مباشرة، 

من  مباشر  غير  وبشكل  األراضي،  مبيعات  عائدات  خالل  من 

إجراءات  أن  ورغم  القطاع.  هذا  من  الضريبية  اإليرادات  خالل 

السياسات يمكن أن تساهم يف التخفيف من حدة األثر املباشر 

التحتية،  البنية  يف  االستثمارات  زيادة  خالل  من   – للصدمة 

حتديات  من  تزيد  أن  يمكن  اإلجراءات  هذه  مثل  فإن   – مثال 

إعادة توازن الطلب من االستثمار إىل االستهالك. 

اخملاطر متوسطة األجل

تتضح جوانب عدم اليقين احمليطة بقدرة االقتصاد العاملي 

على الصمود أمام الصدمات يف األجل املتوسط بمتابعة نمط 

 ١-٢ اإلطار  يف  املوثقة  النمو  لتنبؤات  اخلافضة  التعديالت 

املدى  على  املمكن  النمو  لتقديرات  املتكررة  والتخفيضات 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من  العدد  هذا  يركز  وبالتايل،  املتوسط. 

العاملي على احتماالت أن يكون الطلب والنمو املمكن قاصرين 

عن بلوغ املستويات املتوقعة، وهو موضوع سبق طرحه أيضا 

يف تقارير سابقة.3 

انخفاض النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة:

يف  املمكن  النمو  تراجع  بدء  إىل  املتزايدة  األدلة  تشير 

نمو  ازدياد  وإىل  األزمة،  وقوع  قبل  من  املتقدمة  االقتصادات 

جميع  يف  ضئيلة  بمعدالت  اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية 

3 من بين اخملاطر متوسطة األجل أيضا، يعرض عدد إبريل ٢٠١3 من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي سيناريو يركز على املشاغل املتزايدة حول 

استمرارية أوضاع املالية العامة يف منطقة اليورو واليابان والواليات 

املتحدة.

ازدياد  آثار  تتفاقم  وسوف  الكبرى.٤  املتقدمة  االقتصادات 

ضعف معدالت نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج مع ضعف 

النمو أو التراجع الصريح يف مدخالت العمالة يف ظل شيخوخة 

األطول  العامة  االجتاهات  هذه  إىل  وباإلضافة  السكان. 

الضعيف  النمو  من  مطولة  فترة  أي  تتسبب  أن  يمكن  أجال، 

املمكن  النمو  تآكل  يف  الناجت  يف  الكبيرة  السالبة  والفجوات 

هذا  يتحقق  وسوف  الركود.  من  تعاين  التي  االقتصادات  يف 

انخفاض  منها  قنوات  عدة  املمكن من خالل  النمو  التآكل يف 

مما  والتطوير،  البحوث  يف  االستثمار  ذلك  يف  بما  االستثمار، 

اإلنتاج،  لعوامل  الكلية  واإلنتاجية  املال  رأس  يؤثر يف رصيد 

العمالة  عرض  وانخفاض  العمالة  مهارات  تآكل  جانب  إىل 

النمو  انخفاض  شأن  ومن  البطالة.  من  املتخلف  لألثر  نتيجة 

الفعلي واملمكن أن يزيد أيضا من تعقيدات التحدي الذي يكتنف 

عملية خفض الدين العام واخلاص املرتفع.

باإلضافة  املتقدمة:  االقتصادات  يف  األجل  طويل  الركود 

إىل انعكاسات ضعف النمو املمكن، فإن االقتصادات املتقدمة، 

من  مطولة  فترة  تواجه  قد  واليابان،  اليورو  منطقة  وخاصة 

يف  املستمر  الضعف  من  حالة  يعكس  الذي  املنخفض  النمو 

الطلب اخلاص وقد يتحول إىل ركود. ويف مثل هذه احلالة لن 

الستعادة  الالزم  الطلب  توليد  املتأثرة  االقتصادات  تستطيع 

التصحيح  قوى  خالل  من  اإلنتاج  لعوامل  الكامل  التوظيف 

الذاتي املنتظمة. وربما كان سعر الفائدة احلقيقي التوازين على 

اإلنتاج  لعوامل  الكامل  التوظيف  مع  واملتسق  اآلمنة  األصول 

شديد االنخفاض إىل درجة جتعل من الصعب الوصول إليه يف 

ووفقا  الصفري.  األدنى  احلد  االسمية  الفائدة  أسعار  بلوغ  ظل 

 ٢٠١٤ إبريل  عدد  من  الثالث  الفصل  يف  مناقشته  وردت  ملا 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، فإن السيناريو األساسي يف 

الفائدة  أسعار  ارتفاع  يرجح  العاملي«  االقتصاد  »آفاق  تقرير 

تظل  أن  املتوقع  من  كان  وإن  اآلمنة،  األصول  على  احلقيقية 

األلفينات  منتصف  يف   %٢ بلغ  الذي  القيمة  متوسط  من  أقل 

االسمية  الفائدة  أسعار  انخفاض  استمرار  أن  غير  األزمة.  قبل 

الشهور  خالل  »اآلمنة«  احلكومية  السندات  على  واحلقيقية 

 – أكبر  قوة  التعايف  اكتساب  توقعات  رغم  املاضية -  القليلة 

يؤكد حقيقة أنه ليس هناك جمال لالستهانة بمخاطر الركود. 

ويوضح سيناريو اخملاطر الذي يناقش أدناه كيف يمكن للركود 

مستويات  يعظم  أن  ذاته  حد  يف  املتقدمة  االقتصادات  يف 

النمو املمكن، مما يخلق آثارا سالبة طويلة األجل  التراجع يف 

على إجمايل الناجت احمللي يف االقتصاد العاملي ككل.

الصاعدة:  األسواق  اقتصادات  يف  املمكن  النمو  انخفاض 

الثالث  الفصل  ويف   ١-٢ اإلطار  يف  مناقشته  ترد  ملا  وفقا 

)IMF 2014b(، تم تخفيض  لعام 2014  التداعيات  تقرير  من 

تنبؤات النمو لألسواق الصاعدة بصفة متكررة يف تقارير آفاق 

االقتصاد العاملي منذ عام ٢٠١٠ – بما يف ذلك هذا التقرير. 

احتمال  إىل  احلالية تشير  التنبؤات  تزال  نفسه، ال  الوقت  ويف 

 Fernald“ دراستي  على  االطالع  يمكن  املتحدة،  للواليات  بالنسبة   ٤

Gordon 2014, and Hall 2014 ,2014، على سبيل املثال.



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين  

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٤  18

يشــكل  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  األجــل  طويــل  الركــود  يــزال  ال 

مصــدرا للقلــق. ومل يظهــر زخــم الطلــب القــوي حتــى اآلن رغــم اســتمرار 

أســعار الفائــدة بالغــة االنخفــاض وتراجــع العوامــل الكابحــة للتعــايف، 

بمــا يف ذلــك العوامــل الناشــئة عــن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة أو 

ضيــق األوضــاع املاليــة. ويبحــث الســيناريو التــايل يف االنعكاســات 

يف  مطولــة  لفتــرة  الطلــب  ضعــف  مــن  العاملــي  االقتصــاد  علــى 

االقتصــادات املتقدمــة، ممــا يرجــع لتعاقــب الصدمــات الســلبية غيــر 

اخلــاص  االدخــار  والزيــادة يف  اخلاصــة  االســتثمارات  املتوقعــة يف 

يف االقتصــادات الرئيســية. وقــد حتــدث هــذه التطــورات بســبب اســتمرار 

انخفــاض مســتويات الثقــة، وضعــف اإلقبــال علــى اخملاطــر احلقيقيــة، 

وفــرط املديونيــة بعــد األزمــة. ويف املقابــل، جنــد أن تراجــع النمو بســبب 

ضعــف الطلــب احمللــي يفتــرض أن يــؤدي إىل خفــض النــاجت املمكــن 

انخفــاض  يــؤدي  التحديــد،  وجــه  وعلــى  املتقدمــة.  االقتصــادات  يف 

االســتثمارات إىل انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة. ويــؤدي ارتفــاع البطالــة 

إىل تراجــع املهــارات يف قــوى العمــل وزيــادة معــدل البطالــة الطبيعــي. 

وينخفــض أيضــا حجــم العمالــة، بســبب خــروج العمالــة املثبطــة مــن 

ســوق العمــل. 

يف  نســبيا(  )احملــدودة  الطلــب  قصــور  جوانــب  علــى  يترتــب  وقــد 

اســتمرار  املمكــن،  النــاجت  بتراجــع  املتقدمــة، واملقترنــة  االقتصــادات 

الضعــف االقتصــادي العاملــي علــى مــدار خمســة أعــوام )الشــكل البيــاين 
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يســتخدم هنــا نمــوذج جمموعــة العشــرين (G20MOD) الــذي أعــده الصنــدوق 

االقتصــادات  يف  األجــل  طويــل  للركــود  معقــول  بديــل  ســيناريو  يف  للبحــث 

املتقدمــة. وتتمثــل مصــادر هــذا الركــود يف انخفــاض االســتمارات اخلاصــة 

االقتصــادات  يف  املتوقــع  عــن  اخلــاص  االدخــار  وارتفــاع  املتوقــع  دون 

املتقدمة. ويتباطأ نمو االستثمارات بأقل قليال من ٠٫٥ نقطة مئوية يف السنة 

يف منطقــة اليــورو واليابــان؛ ويتباطــأ بأكثــر مــن نقطــة مئويــة واحــدة يف الســنة 

االدخــار  ويرتفــع  األخــرى.  املتقدمــة  واالقتصــادات  املتحــدة  الواليــات  يف 

اخلــاص كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي بنحــو ٠٫٢ نقطــة مئويــة ســنويا يف 

االقتصــادات املتقدمــة. ومــن ثــم يترتــب علــى ضعــف أوضــاع الطلــب تداعيــات 

للجوانــب  ونظــرا  االقتصــادات.  هــذه  يف  املمكــن  النــاجت  علــى  ســلبية 

التكنولوجيــة ا�ســدة يف رؤوس األمــوال، فــإن انخفــاض االســتثمارات يــؤدي 

إىل تباطؤ نمو اإلنتاجية. وباإلضافة إىل ذلك، يؤدي ارتفاع البطالة إىل 

الطبيعــي،  البطالــة  معــدل  ارتفــاع  عليــه  يترتــب  ممــا  املهــارات  تناقــص 

عــام  وبوجــه  منهــا.  املثبطــة  العمالــة  انســحاب  مــع  العمــل  فتتناقصقــوى 

تنخفض القوى العاملة بنحو ٠٫١٪ سنويا يف االقتصادات املتقدمة.

ومــن ثــم، ينخفــض النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة بنحــو ٠٫٥ نقطــة مئويــة عن 

بينمــا  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  يف  األساســي  الســيناريو  توقعــات 

ينخفــض معــدل التضخــم بنحــو ٠٫٨ نقطــة مئويــة بعــد خمــس ســنوات. وهنــاك 

تداعيــات كبيــرة النخفــاض النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة علــى اقتصــادات 

الطلــب  انخفــاض  خــالل  مــن  مباشــرة،  كانــت  ســواء  الصاعــدة،  األســواق 

اخلارجــي، أو غيــر مباشــرة، نتيجــة افتــراض انعــكاس جانــب مــن ضعــف أســواق 

األســهم يف االقتصــادات املتقدمــة يف أســواق األســهم يف اقتصــادات األســواق 

الصاعدة. وينخفض معدل النمو يف االقتصادات املتقدمة بنحو ٠٫٤ نقطة مئوية 

تقريبا مقارنة بالسيناريو األساسي يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

املصادر: عمليات احملاكاة باستخدام نموذج جمموعة العشرين الذي أعده صندوق النقد الدويل، وتقديرات خبراء الصندوق.

سيناريو اخملاطر: الركود طويل األجل وانخفاض الناحت املمكن يف االقتصادات املتقدمة
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الصاعدة  باألسواق  النمو  مستوى  يف  ومستمر  مؤثر  حتسن 

يف عام ٢٠١5. غير أنه من احملتمل عدم حدوث هذا االرتداد 

ملعاجلة  املتخذة  اإلجراءات  نقص  إىل  يرجع  مما  اإليجابي، 

أو تشديد  النمو املمكن،  انخفاض  الهيكلية املؤدية إىل  القيود 

األوضاع املالية على املستوى العاملي، أو بطء وتيرة التعايف 

جمتمعة.  العوامل  هذه  من  أي  أو  املتقدمة،  االقتصادات  يف 

وقد تؤدي القيود الهيكلية، إىل جانب العوامل اخلارجية التي 

ورد ذكرها آنفا، إىل إعاقة وتيرة النمو يف البلدان ذات الدخل 

جيدة  أداء  مستويات  حتقق  اآلن  حتى  ظلت  التي  املنخفض، 

للغاية.

إىل  الصين:  يف  االقتصادي  النشاط  يف  عنيف  هبوط 

واملمكن  الفعلي  النمو  نتائج  قصور  من  العامة  اخملاطر  جانب 

من  إضافيا  خطرا  العاملي  النمو  يواجه  احلالية،  التقديرات  عن 

احتمال حدوث هبوط عنيف يف النشاط االقتصادي يف الصين، 

وفقا ملا وردت مناقشته أيضا يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي 

السابقة. وإذا مل يحدث أي تغيير يف نمط النمو الذي يعتمد على 

من  األدلة  وتشير  اخملاطر.  تستمر  فسوف  واالستثمار  االئتمان 

خمتلف البلدان إىل أن طفرات االئتمان بنفس هذا احلجم أدت يف 

الصين،  حالة  يف  أنه  غير  حادة.  تصحيحات  إىل  األحيان  أغلب 

ال تزال لدى احلكومة القدرة على استيعاب أنواع الصدمات التي 

والتحرك ملواجهتها:  أخرى  بلدان  األزمات يف  تسببت يف وقوع 

مثل موجات السحب اجلماعي للودائع املصرفية، أو انهيار سوق 

أن  جند  نفسه،  الوقت  ويف  األموال.  رؤوس  هروب  أو  العقارات، 

بالقروض  املمولة  االستثمار  تنشيط  دفعات  استخدام  تكرار 

صعيد  على  املتاح  احلركة  حيز  من  يحد  النمو  لضعف  استجابة 

األساسية.  اخلطر  مواطن  تضخيم  باحتمال  ويجازف  السياسات 

صدمة  حدوث  خماطر  ستزداد  النمو  توازن  إعادة  غياب  ويف 

مع   – النشاط  احلاد يف  التباطؤ  أو  املايل  االضطراب  إىل  تؤدي 

احتماالت انتقال تداعيات كبيرة إىل خمتلف البلدان، نظرا حلجم 

االقتصاد الصيني ودرجة انفتاحه.

السياسات

العاملي هشا وغير متوازن. وقد بدأت عوامل  التعايف  ال يزال 

الدين  من  العالية  املستويات  فرضتها  التي  التعايف  مسيرة  كبح 

العام واخلاص يف االقتصادات املتقدمة تتناقص ولكن بمعدالت 

الناجت  وفجوات  البطالة  معدالت  تزال  وال  البلدان،  عبر  خمتلفة 

كبيرة يف بعض احلاالت )الشكل البياين ١-١5(. وال تزال خماطر 

تشكل  االقتصادات  هذه  يف  املنخفض  املمكن  والنمو  الركود 

إىل  العوامل  هذه  وتشير  املتوسط.  املدى  على  مهمة  قلق  مصادر 

دعم  مواصلة  التاليين:  املستويين  على  إجراءات  اتخاذ  ضرورة 

العرض.  لدعم  وإصالحات  سياسات  واعتماد  احمللي،  الطلب 

وتواصل األسواق الصاعدة تشكيل ركيزة النمو العاملي ولكن مع 

لها  وينبغي  األزمة.  سبقت  التي  الفترة  عن  النمو  معدالت  تباطؤ 

التصدي للمشكالت الهيكلية األساسية والبدء بتنفيذ اإلصالحات 

بالتنوع  تتسم  السياسة  مستوى  على  حتديات  وهي  الهيكلية- 

أن تتعامل مع  الوقت نفسه يجب  البلدان. ويف  التام بين خمتلف 

الواليات املتحدة  الطبيعية يف  النقدية  السياسة  انعكاسات عودة 

وإمكانية حدوث حتوالت يف املشاعر السائدة يف األسواق املالية 

عموما. ومن شأن تنفيذ هذه السياسات أن يدعم حتقيق نمو أقوى 

وأكثر توازنا ويساعد على زيادة تقلص االختالالت اخلارجية على 

املستوى العاملي.

يف  التعايف  دعم  ومواصلة  التضخم  انخفاض  مكافحة 

االقتصادات املتقدمة

االقتصادات  خمتلف  يف  كبيرة  الناجت  فجوات  تزال  ال 

تزال  تدريجيا، وال  إال  يتسنى سدها  أال  املتوقع  املتقدمة ومن 

مستويات  مع  التعامل  أن  كما  منخفضة،  التضخم  معدالت 

أوضاع  ضبط  يف  االستمرار  يقتضي  املرتفعة  العام  الدين 

املالية العامة، وفقا ملا وردت مناقشته يف عدد أكتوبر ٢٠١٤ 

من تقرير الراصد املايل. وبالتايل من الضروري احلفاظ على 

ذلك،  ومع  التعايف.  لدعم  التيسيري  النقدية  السياسة  موقف 
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الناحت املمكن يف االقتصادات املتقدمة 

)تابع(

١-١٤(. وعلــى وجــه التحديــد، جنــد أن معــدل نمــو االســتثمارات يف 

االقتصادات املتقدمة أقل من املســتويات املتوقعة يف الســيناريو 

مئويــة  ونقطــة  مئويــة  نقطــة   ٠.8 بيــن  يتــراوح  بمــا  األساســي 

نقطــة   ٠.5 بمقــدار  اخلــاص  االدخــار  نســب  تزيــد  بينمــا  واحــدة، 

النمــو يف االقتصــادات  مئويــة. ويف املتوســط، يالحــظ أن معــدل 

املتقدمــة يقــل بمقــدار ٠.٤ نقطــة مئويــة تقريبــا بعــد خمــس ســنوات 

بينمــا يقــل معــدل التضخــم بحــوايل ٠.8 نقطــة مئويــة. وعلــى الرغــم 

مــن التراجــع يف النــاجت املمكــن، ال تــزال فجــوات النــاجت تتســع مــع 

انخفــاض النمــو. ومــن ثــم تضيــق هــذه الفجــوات بوتيــرة بطيئــة. 

ونظــرا ألن ضعــف الطلــب غيــر متوقــع، فــإن األمــر ينتهي بالسياســة 

النقديــة يف االقتصــادات املتقدمــة إىل تشــديد أوضاعهــا باســتقراء 

احلقيقيــة  الفائــدة  أســعار  انخفــاض  عــدم  مــع  املاضــي،  أحــداث 

بالقــدر الــكايف. وباملقارنــة مــع الســيناريو األساســي، فــإن عــودة 

أســعار الفائــدة األساســية إىل طبيعتهــا يف االقتصــادات املتقدمــة 

احلقيقــي  الفائــدة  ســعر  يتراجــع  كمــا  تدرجــا،  أكثــر  بأنهــا  تتســم 

العاملــي.

االقتصــادات  يف  النمــو  النخفــاض  كبيــرة  تداعيــات  وهنــاك 

كانــت  ســواء  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  علــى  املتقدمــة 

مباشــرة، مــن خــالل انخفــاض الطلــب اخلارجــي، أو غيــر مباشــرة، 

مــن خــالل تداعيــات اإلنتاجيــة الســلبية. ومــن ثــم فــإن جانبــا مــن 

يف  ينعكــس  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  األســهم  أســواق  ضعــف 

وباملقارنــة  الصاعــدة.  األســواق  اقتصــادات  يف  األســهم  أســواق 

مــع الســيناريو األساســي لتقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، جنــد أنــه 

علــى مــدار خمــس ســنوات يقــل معــدل نمــو األســواق الصاعــدة بنحــو 

٠.٢ نقطــة مئويــة يف املتوســط بينمــا يقــل معــدل النمــو العاملــي 

النفــط  أســعار  انخفــاض  مــع  تقريبــا،  مئويــة  نقطــة   ٠.3 بمقــدار 

تقريبــا.   %١٠ بمقــدار 
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يتزايد تباين التحديات بين البلدان اخملتلفة ضمن هذه احلدود 

العامة. 

· متوازن، 	 وغير  ضعيفا  اليورو  منطقة  يف  التعايف  يزال  ال 

وتتجاوز معدالت البطالة يف معظم البلدان قيمتها التوازنية 

على  الشديد  باالنخفاض  التضخم  ويتسم  كبير،  حد  إىل 

املزمن  الضعف  إىل  يشير  مما  بأسرها،  املنطقة  مستوى 

إجراءات  اتخاذ  األمر  هذا  وسيقتضي  احمللي.  الطلب  يف 

السياسة  النشاط. وعلى صعيد  السياسة لدعم  على مستوى 

إجراءات  مؤخرا  األوروبي  املركزي  البنك  اتخذ  النقدية، 

األساسية،  الفائدة  أسعار  خفض  أي   – الترحيب  تستحق 

للبنوك  األجل  حمدد  الرخيص  التمويل  عن  واإلعالن 

وبرنامج لعمليات شراء األصول اخلاصة. لكن إذا مل تتحسن 

آفاق التضخم واستمرت التوقعات التضخمية يف االجنراف 

األوروبي  املركزي  البنك  أن يكون  ينبغي  االنخفاض،  نحو 

القيام  ذلك  يف  بما  إضافية،  إجراءات  التخاذ  مستعدا 

من  احلد  فإن  ذلك،  ومع  السيادية.  األصول  شراء  بعمليات 

عودة  من  والتأكد  اجملهدة  االقتصادات  يف  املايل  التجزؤ 

التضخم إىل االرتفاع لتحقيق هدف استقرار األسعار سوف 

يقتضي اتخاذ إجراءات على مستوى يتجاوز حدود السياسة 

النقدية. وتمثل املراجعة اجلارية جلودة األصول يف البنوك 

األوروبية عامال حيويا الستعادة الثقة يف البنوك وحتسين 

نشاط الوساطة. وبخالف قيود الطلب، يتعين اتخاذ تدابير 

املمكن  للنمو  االنخفاض  شديدة  املعدالت  لرفع  هيكلية 

وعلى  التايل.  الفرعي  القسم  يف  مناقشته  ترد  ملا  وفقا   –
صعيد سياسة املالية العامة، تباطأت وتيرة الضبط املايل 

 ٢٠١5-٢٠١٤ لعام  الكلي  العامة  املالية  موقف  ويتسم 

بانكماش طفيف فقط. ويحقق هذا األمر توازنا أفضل بين 

استكملت  التي  أملانيا،  أما  الدين.  وتخفيض  الطلب  دعم 

تدابير الضبط املايل، فقد أصبح بوسعها تمويل االستمارات 

العامة املطلوبة بشدة يف البنية التحتية )ألعمال الصيانة 

املالية  بقواعد  املساس  دون  أساسية(،  بصفة  والتحديث 

العامة. ومن غير املتوقع أن تتسبب مفاجآت النمو السالب 

يف  اجلهود  من  مزيد  بذل  يف  اليورو  منطقة  يف  الكبيرة 

للمقصود  معاكسة  نتائج  عن  ستسفر  التي  املايل،  الضبط 

االنكماش  خماطر  حتققت  إذا  ذلك،  إىل  وباإلضافة  منها. 

ونضبت اخليارات املتاحة من خالل السياسة النقدية، فقد 

العامة  املالية  إطار  يف  االنسحاب  شروط  استخدام  يتعين 

ملواجهة هذه اخملاطر.

· ويف اليابان، ساهم التيسير القوي للسياسة النقدية – وهو 	

السهم األول يف جعبة سياسات »آبينوميكس« – يف زيادة 

التضخم والتوقعات التضخمية، وتواصل مستويات التضخم 

احملدد  الهدف  بلوغ  نحو  تقدمها  حاليا  واملتوقع  الفعلي 

اجلماهيري  التواصل  إجراءات  اتسمت  وبينما   .%٢ وقدره 

التي اتخذها بنك اليابان املركزي بالفعالية، فال يزال هناك 

الكثير مما ينبغي عمله للمساعدة يف تثبيت التوقعات، بما 

كان  إذا  ما  لتقييم  املستخدمة  املؤشرات  توضيح  ذلك  يف 

التضخم على املسار الصحيح. وسوف تساهم هذه اجلهود 

ظهور  عند  السليم  املسار  نحو  التوقعات  توجيه  يف  أيضا 

احلاجة لتصحيح برنامج شراء األصول وتيسير استعدادات 

الشكل البياين ١-١٥: الطاقة اإلنتاجية والبطالة 

واالجتاهات العامة للناجت
(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

املصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تُستبعد إفريقيا جنوب الصحراء نظرا لنقص البيانات. 

٢مقارنة بعدد سبتمبر ٢٠١١ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 
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٢مقارنة بعدد سبتمبر ٢٠١١ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

  

  

    

الشكل البياين ١-١٥: الطاقة اإلنتاجية والبطالة واالجتاهات العامة للناجت

(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

ال يزال التعايف العاملي هشا وغير متوازن. وقد بدأت عوامل كبح مسيرة التعايف التي فرضتها املستويات العالية من الدين العام واخلاص يف االقتصادات املتقدمة تتناقص ولكن بمعدالت خمتلفة عبر البلدان، وال تزال معدالت البطالة وفجوات الناجت كبيرة يف بعض احلاالت. وتم تعديل آفاق النمو على املدى املتوسط أيضا بالتخفيض يف العديد من االقتصادات، وال سيما فيما األسواق الصاعدة الرئيسية، مقارنة بالتوقعات الصادرة يف عدد خريف عام ٢٠١١ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

فجوة الناجت يف ٢٠١٤    1-

(٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن)

االقتصادات املتقدمة

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اليابان

االقتصادات املتقدمة األخرى

  

٢- معدالت البطالة١

منطقة اليورو

اليابان

الواليات املتحدة 

كومنولث الدول املستقلة

آسيا الصاعدة والنامية

أوروبا الصاعدة والنامية

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

 

٣-  املساهمة يف انخفاض الناجت على املدى املتوسط يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية٢

الصين

روسيا

جنوب إفريقيا

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

الهند

البرازيل

بقية اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

املصادر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٢مقارنة بعدد سبتمبر ٢٠١١ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

ال يــزال التعــايف العاملــي هشــا وغيــر متــوازن. وقــد بــدأت عوامــل كبــح مســيرة التعــايف التــي 

املتقدمــة  االقتصــادات  يف  واخلــاص  العــام  الديــن  مــن  العاليــة  املســتويات  فرضتهــا 

تتناقــص ولكــن بمعــدالت خمتلفــة عبــر البلــدان، وال تــزال معــدالت البطالــة وفجــوات النــاجت 

كبيــرة يف بعــض احلــاالت. وتــم تعديــل آفــاق النمــو علــى املــدى املتوســط أيضــا بالتخفيــض 

مقارنــة  الرئيســية،  الصاعــدة  األســواق  فيمــا  ســيما  وال  االقتصــادات،  مــن  العديــد  يف 

بالتوقعات الصادرة يف عدد خريف عام ٢٠١١ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.
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اخلروج منه يف نهاية املطاف. فإذا تباطأ التضخم الفعلي 

ذلك  فإن  لآلمال،  النمو خميبة  نتائج  أو جاءت  املتوقع  أو 

إجراءات  باتخاذ  املركزي  اليابان  بنك  قيام  سيستدعي 

إضافية – ولكن سيكون من الضروري اقتران هذه اإلجراءات 

بإصالحات مكملة داعمة للنمو، مما يرجع جزئيا للمخاطر 

التي قد يتعرض لها االستقرار املايل. وعلى صعيد املالية 

العامة، ونظرا ملستويات الدين شديدة االرتفاع، يشكل تنفيذ 

الزيادة الثانية يف الضريبة االستهالكية عامال حاسما يف 

إنشاء سجل أداء لالنضباط املايل لكنه سيؤثر على األرجح 

على الطلب احمللي، مما يؤكد أهمية حدوث انتعاشة يف الثقة 

واالستثمار. 

· زيادة 	 إىل  التوقعات  تشير  بينما  املتحدة،  الواليات  ويف 

النمو متجاوزا االجتاه العام فيما تبقى من عام ٢٠١٤ ويف 

٢٠١5، تتمثل أهم قضية من قضايا السياسات يف السرعة 

الطبيعية. ووفقا لتوقعات  النقدية  السياسة  املالئمة لعودة 

فإن  الصندوق،  خبراء  وضعها  التي  األساسي  السيناريو 

اخلطط احلالية إلنهاء عمليات شراء األصول يف أواخر هذا 

األساسي  الفائدة  سعر  يف  تدريجية  زيادات  وإجراء  العام 

اعتبارا من منتصف ٢٠١5 هي خطط مالئمة، نظرا لفجوة 

الناجت التي ال تزال كبيرة وضغوط التضخم املكبوحة. غير 

أنه قد يكون من الضروري تعديل توقيت زيادة سعر الفائدة 

والبطالة.  التضخم  جبهتي  على  التطورات  حسب  األساسي 

وهناك عامالن يساهمان يف تعقيد اجلهود الرامية إىل تقييم 

مدى تراخي النشاط االقتصادي يف الواليات املتحدة: فمن 

العمل  قوى  املشاركة يف  التراجع يف  الصعب حتديد حجم 

اليقين  عدم  قدر من  يوجد  كما  دورية،  لعوامل  يرجع  الذي 

العمل  ازدياد قوة سوق  التوازين. ومع  البطالة  بشأن معدل 

بسرعة أكبر من املتوقع، وبدء ارتفاع معدل التضخم، وإن 

التضخم  معدالت  استمرار  خماطر  تراجعت  منخفضا،  ظل 

الفائدة  أسعار  ارتفاع  احتماالت  وزادت  املنخفضة، 

األساسية بأسرع من املتوقع يف السيناريو األساسي لتقرير 

آفاق االقتصاد العاملي نتيجة تراجع التراخي االقتصادي. 

السياق، يتعين وضع استراتيجية فعالة للتواصل  ويف هذا 

ملنع حتركات السوق املُربْكة وتثبيت توقعات السوق. وعلى 

صعيد سياسة املالية العامة، ينبغي إعطاء األولوية لتجنب 

حافة  سياسة  عن  الناجمة  األجل  قصيرة  املالية  احلوادث 

أكثر  العامة  املالية  أوضاع  لضبط  منهج  واعتماد  الهاوية 

دعما للنمو، بما يف ذلك من خالل اإلنفاق يف البداية على 

سياسي  اتفاق  إىل  التوصل  مع  التحتية،  البنية  مشروعات 

بشأن اعتماد مسار موثوق وتفصيلي لضبط أوضاع املالية 

العامة يف األجل املتوسط.

· ويف االقتصادات املتقدمة األخرى يكتسب التعايف قوة أكبر 	

بقوتها  احملتفظة  املساكن  أسعار  تفرض  بينما  بالتدريج، 

 .)١-١ )اإلطار  بعضها  يف  السياسة  مستوى  على  حتديات 

ففي اململكة املتحدة، على سبيل املثال، تم استخدام أدوات 

الكلية الحتواء اخملاطر على االستقرار  السالمة االحترازية 

إذا  النقدية  األوضاع  أيضا يف تشديد  النظر  املايل. ويمكن 

معاجلة  يف  فعاليتها  االحترازية  السالمة  أدوات  تثبت  مل 

النظر  ينبغي  لكن  املايل،  باالستقرار  املتعلقة  اخملاوف 

العيني  باالقتصاد  اإلضرار  بين  املفاضلة  إىل  بعناية 

والتكلفة النهائية ومواطن الضعف املايل.

دور االستثمار العام

مبررات  هناك  الثالث،  الفصل  يف  مناقشته  ترد  ملا  وفقا 

يف  العامة  التحتية  البنية  يف  االستثمار  لزيادة  قوية 

جمال  يف  التحديد  واضحة  االحتياجات  ذات  االقتصادات 

والتي  الكفاءة،  ذات  العام  االستثمار  وعمليات  التحتية  البنية 

تمر بفترات التراخي االقتصادي والسياسة النقدية التيسيرية. 

ومن شأن زيادة االستثمار العام أن تقدم الدفعة املطلوبة بشدة 

للطلب على املدى القصير وأن تساعد أيضا على زيادة الناجت 

األدلة  تشير  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األطول.  املدى  على  املمكن 

من االقتصادات املتقدمة إىل أن أي زيادة يف االستثمار العام 

املمول بالدين سيكون لها آثار على الناجت أكبر من الزيادة ذات 

التأثير احملايد على املوازنة، ويؤدي اخلياران إىل انخفاضات 

مماثلة يف نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي.

االستقرار املايل والسياسة االحترازية الكلية

رغم استمرار الفجوات السالبة الكبيرة يف ناجت االقتصادات 

مناخ  يف  املايل  القطاع  خماطر  تراكم  احتمال  فإن  املتقدمة، 

يحتم  يزال  ال  مطولة  لفترة  املنخفضة  الفائدة  أسعار  تسوده 

يف  بالتفصيل  ذكره  ورد  حسبما  لألوضاع،  الوثيقة  املراقبة 

العاملي«.  املايل  االستقرار  »تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد 

وعلى سبيل املثال، يشهد حاليا عدد من االقتصادات املتقدمة 

األصغر حجما طفرات ائتمانية، كما يبدو أن أجزاء من األسواق 

املالية األمريكية وضعت تقييمات منقوصة للمخاطر. وينبغي 

التنظيم  تعزيز  على  والعمل  املستمرة  اليقظة  توخي  للسلطات 

والرقابة على نظام الظل املصريف، والتأهب الستخدام األدوات 

هذا  مثل  حجم  زاد  ما  إذا  للدفاع  خط  كأول  الكلية  االحترازية 

فقد  العاملي«،  املايل  االستقرار  »تقرير  يف  ورد  وكما  اخلطر. 

يف  تغييرات  إجراء  الكلية  االحترازية  األدوات  تعزيز  يتطلب 

الهيكل التنظيمي والقانوين.5 

تعزيز النمو متوسط األجل واحلد من خماطر 

الركود

ينبغي تنفيذ املزيد من اإلصالحات الهيكلية الداعمة للنمو 

القدرة  وزيادة  املرتفعة،  البطالة  ملعاجلة  اليورو  منطقة  يف 

التوازن.  إعادة  وتيسير  اجملهدة،  االقتصادات  يف  التنافسية 

االستعانة  يمكن  الشباب  بين  البطالة  مستويات  ولتخفيض 

أيضا بتدابير ذات خصوصية قُطْرية مثل اعتماد سياسات تتسم 

لتخفيض  تدابير  واتخاذ  العمل،  سوق  يف  والفعالية  بالنشاط 

تدريبية  برامج  وعقد  التوظيف،  يف  الضائعة  الفرص  تكلفة 

موجهة بدقة للمستحقين. ومن شأن زيادة االستثمار يف البنية 

التحتية يف البلدان الدائنة أن تعزز من الطلب احمللي على املدى 

القصير، ومن ثم تساعد على تخفيض الفوائض املفرطة وإعطاء 

املدينة،  البلدان  يف  أما  املستقبل.  يف  املمكن  للناجت  دفعة 

اإلقليمي:  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يتناول   5

اجلزئية  االحترازية  السياسة  أدوات  دور  مناقشة  الهادئ  واحمليط  آسيا 

وجوانب قصورها ضمن السياق اآلسيوي.
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فسوف يساعد اعتماد إصالحات سوقي العمل واملنتجات التي 

الصادرات،  لنمو  دفعة  إعطاء  على  التنافسية  القدرة  من  تعزز 

ومواصلة تصحيحات املراكز اخلارجية حتى مع زيادة رسوخ 

اجلهود  مواصلة  وينبغي  الواردات.6  تقليص  وإلغاء  التعايف 

وإحراز  اخلدمات«،  بشأن  األوروبي  االحتاد  »توجيه  لتنفيذ 

الوثيق  االندماج  وحتقيق  احلرة،  التجارة  اتفاقات  يف  التقدم 

بين مبادئ وسياسات الطاقة.        

قوة  أكثر  هيكلية  إصالحات  تنفيذ  يتعين  اليابان،  ويف 

»آبينوميكس«( إلعطاء دفعة  الثالث يف جعبة سياسات  )السهم 

وجه  وعلى  االنكماش.  عن  بعيدا  بحزم  والتحرك  املمكن  للنمو 

التحديد، هناك ضرورة لزيادة عرض العمالة يف ظل االجتاهات 

الديموغرافية غير املواتية، وإن كان يتعين أيضا احلد من ازدواجية 

سوق العمل، وتعزيز رؤوس أموال اخملاطر املتاحة إلعطاء دفعة 

لالستثمارات، وزيادة اإلنتاجية من خالل إلغاء القيود التنظيمية 

يف القطاع الزراعي وقطاع اخلدمات. وهناك أهمية قصوى أيضا 

لتنفيذ مهمة دعم النمو يف ظل التحديات التي يفرضها مستوى 

الدين العام املرتفع واحلاجة إىل ضبط أوضاع املالية العامة على 

نحو موسع – حيث توجد حاجة ملحة لوضع خطة قوية متوسطة 

األجل ملواجهتها يف مرحلة ما بعد عام ٢٠١5.

ويف الواليات املتحدة، بلغ النمو املمكن مستويات أعلى من 

األخرى،  املتقدمة  االقتصادات  معظم  يف  املسجلة  املستويات 

عرض  نمو  معدالت  أن  غير  العاملة.  القوى  نمو  تزايد  بفضل 

العمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج ظلت دون االجتاهات 

العامة التاريخية، وال تزال نسبة االستثمارات إىل إجمايل الناجت 

أدنى بكثير من املستويات املسجلة قبل األزمة. وبات  احمللي 

من الضروري اتخاذ إجراءات لرفع اإلنتاجية وتشجيع االبتكار 

وتعزيز رأس املال البشري واملادي وزيادة املشاركة يف سوق 

العمل. وينبغي أن تنطوي مثل هذه التدابير على االستثمار يف 

يف  املشاركة  تراجع  ومع  التعليم.  يف  وكذلك  التحتية  البنية 

سوق العمل ويف ظل معدالت البطالة طويلة األجل التي ال تزال 

السياسات  لتعزيز  أيضا  متسعا  يزال  ال  اجملال  فإن  مرتفعة، 

انتشارا  أقل  سبق  فيما  كانت  والتي  العمل،  سوق  يف  الفعالة 

بكثير يف الواليات املتحدة مقارنة بغيرها من االقتصادات يف 

شتى أنحاء العامل املتقدم. 

اقتصادات  يف  املتغيرة  البيئة  مع  التكيف 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

إلعادة  األخيرة  السنوات  يف  الصاعدة  األسواق  جهود  أدت 

توازن النمو نحو مصادره احمللية إىل دعم النمو العاملي وتيسير 

العاملية.  اجلارية  احلسابات  اختالالت  كبير يف  تراجع  حدوث 

يف  هذه،  التوازن  إعادة  جهود  فإن  البلدان،  من  عدد  يف  لكن 

سياق انخفاض النمو دون املستويات املتوقعة خالل السنوات 

الضعف  مواطن  بعض  زيادة  إىل  أيضا  أدت  املاضية،  القليلة 

6 قد يستتبع تنفيذ اإلصالحات الهيكلية يف سوق العمل تكاليف كبيرة على 

الراصد  أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير  املوازنة، وفقا ملا وردت مناقشته يف عدد 

املايل.

سياق  يف  وذلك  السياسات،  خالل  من  احلركة  حيز  وتقليص 

جتاوز التضخم املستويات املستهدفة، أو ضعف مراكز املالية 

العامة مقارنة بفترة ما قبل األزمة، أو كليهما. وقد زادت أهمية 

العاملية.  البيئة  تغيرات  ظل  يف  هذه  الضعف  مواطن  تخفيض 

يوحي  املتقدمة  االقتصادات  التعايف يف  أن  ناحية، جند  فمن 

الصاعدة.  االقتصادات  صادرات  على  الطلب  زيادة  باحتمال 

ومن ناحية أخرى، جند أن ما يعقب ذلك من عودة إىل السياسة 

– يشير إىل  املتحدة  الواليات  – ال سيما يف  الطبيعية  النقدية 

سبق  التي  الرأسمالية  التدفقات  بعض  اجتاه  انعكاس  احتمال 

املرتفعة.  العائدات  وراء  سعيا  الصاعدة  األسواق  إىل  واجتهت 

وسوف يؤدي مثل هذا التحول يف االجتاه إىل ضيق األوضاع 

أقل  املستثمرون  يصبح  حيث  املالية  البيئة  وصعوبة  املالية 

تساهال، وجوانب الضعف االقتصادية الكلية أعلى تكلفة. ومن 

شهدناه  ما  غرار  على  املالية  العثرات  تتكرر  أن  املستبعد  غير 

يف الفترة من مايو- يونيو ٢٠١3، ال سيما بعد عودة األوضاع 

العائدات  فروق  تراجع  املواتية من جديد، مع  العاملية  املالية 

وانخفاض درجة التقلبات. 

اتساق  الضعف  مواطن  تخفيض  سيتطلب  البيئة،  هذه  ويف 

التراخي  درجة  مع  الكلية  االقتصادية  السياسة  موقف 

للسياسات  إطار  ضمن  وذلك  املعني،  البلد  يف  االقتصادي 

من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  ويتناول  املوثوقة.  الكلية  االقتصادية 

التدفقات  إدارة خماطر  العاملي مناقشة  االقتصاد  آفاق  تقرير 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الرأسمالية 

معاجلة  يف  عموما  البلدان  هذه  تستمر  أن  وينبغي  النامية. 

الصرف،  أسعار  مرونة  طريق  عن  اخلارجية  املالية  الصدمات 

باإلضافة إىل تدابير تكميلية أخرى مثل التدخل يف سوق النقد 

األجنبي للحد من فرط التقلبات يف السوق. 

وقد جنح بعض البلدان خالل العام املاضي يف خفض مواطن 

التعرض للصدمات املعاكسة باعتماد سياسات اقتصادية كلية 

اجلاري  احلساب  وتضييق عجز  التضخم  لتخفيض  تشددا  أكثر 

يف  الضعف  مواطن  ارتبطت  وقد  وإندونيسيا(.  )الهند  اخلارجي 

بعض البلدان بالتوسع السريع يف االئتمان احمللي. ومع تراجع 

البيئة اخلارجية بات من الضروري توجيه االهتمام أكثر  دعم 

ال  املالية،  غير  الشركات  وانكشافات  املايل  القطاع  بمراقبة 

والرقابية  التنظيمية  التدابير  وتطبيق  األجنبي،  بالنقد  سيما 

وتدابير السالمة االحترازية الكلية للتخفيف من أثر هذه اخملاطر. 

وأدى ارتفاع مستوى االقتراض اخلارجي يف اقتصادات أخرى 

من  وأصبح  اخلارجي،  التمويل  خملاطر  االنكشاف  زيادة  إىل 

الضروري إعطاء أولوية لزيادة معدالت االدخار احمللي، بما يف 

ذلك من خالل زيادة املوارد العامة )البرازيل وتركيا(. 

ويف الصين، اتسمت عملية إعادة التوازن نحو الطلب احمللي 

القيام بأعمال  برواج أنشطة االستثمار واالئتمان، فال يقتصر 

املنافذ  وإنما من خالل  البنوك فقط،  االئتمانية على  الوساطة 

احلكومية احمللية وقطاع الظل املصريف، حيث تكون إجراءات 

املصاحبة،  اخملاطر  وملعاجلة  أضعف.  ومراقبتها  تنظيمها 

التحول  على  االقتصاد  ملساعدة  بدقة  السياسات  يتعين ضبط 

إىل النمو األكثر اعتمادا على االستهالك – مع تباطؤ االستثمار 

القطاع  استقرار  دعم  الوقت  نفس  ويف   – العقارية  واألنشطة 
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املايل. ويف هذا السياق، هناك حاجة ماسة لتنفيذ أهم عناصر 

إىل  يهدف  والذي  السلطات  اعتمدته  الذي  الهيكلي  اإلصالح 

واحلد  املايل،  القطاع  على  والرقابة  التنظيم  إجراءات  تعزيز 

الودائع،  على  الفائدة  سعر  وحترير  الضمنية،  الضمانات  من 

لتنفيذ  الكمية  األهداف  من  بدال  الفائدة  أسعار  واستخدام 

أساس  ثم تشجيع تسعير اخملاطر على  النقدية، ومن  السياسة 

األمان  شبكة  يف  التوسع  زيادة  تؤدي  وسوف  السوق.  قوى 

الضمان  اشتراكات  معدل  تخفيض  طريق  عن  االجتماعي، 

االجتماعي املرتفع حاليا وحتسين مزايا الرعاية الصحية، إىل 

خفض معدالت ادخار األسر ورفع معدالت االستهالك احمللي. 

وسوف تسهم هذه االستراتيجية إلعادة التوازن على املستوى 

احمللي، إىل جانب زيادة مرونة سعر الصرف، يف إعادة التوازن 

على املستوى العاملي.

ويشير تباطؤ آفاق النمو لسنوات طويلة )اإلطار ١-٢( إىل أن 

الوقت قد حان أيضا لبدء اقتصادات األسواق الصاعدة الرئيسية 

الهيكلية املهمة من أجل رفع مستويات  يف تنفيذ اإلصالحات 

النمو بقوة. ويتضمن جدول األعمال، وهو متنوع بطبيعة احلال 

قطاع  يف  التحتية  البنية  اختناقات  إزالة  البلدان،  خمتلف  بين 

الكهرباء )الهند وجنوب إفريقيا(؛ وتخفيف القيود على التجارة 

واالستثمار وحتسين مناخ األعمال )إندونيسيا وروسيا(؛ وإجراء 

إصالحات يف نظام التعليم ويف أسواق العمل واملنتجات لرفع 

والهند  والصين  )البرازيل  اإلنتاجية  وزيادة  التنافسية  القدرة 

)جنوب  احلكومية  اخلدمات  توصيل  وحتسين  إفريقيا(  وجنوب 

إفريقيا(. وتعد السياسات اجلاري تنفيذها يف املكسيك – ال سيما 

فتح قطاعي الطاقة واالتصاالت أمام املنافسة، وإصالحات سوق 

االستثمارات  جلذب  بالترحيب  جديرة  خطوات  بمثابة  العمل- 

ورفع معدالت التوظيف والنمو املمكن. وكانت استعادة الثقة بعد 

االنتخابات يف الهند من العوامل التي أتاحت لهذا البلد فرصة 

مباشرة اإلصالحات الهيكلية املطلوبة بشدة.

التحديات أمام البلدان منخفضة الدخل

البلدان منخفضة  لعدة سنوات يف  مرتفعة  النمو  ظلت معدالت 

ونظم  الكلية،  االقتصادية  السياسات  حتسن  بفضل  الدخل، 

األعمال واالستثمار املواتية بقدر أكبر فأفادت من زيادة اهتمام 

التبادل  معدالت  قوة  من  حاالت  عدة  ويف  األجانب،  املستثمرين 

التجاري. لكن جوانب الضعف ظلت باقية. فعلى وجه العموم، ظلت 

البلدان منخفضة الدخل حترز تقدما بطيئا وغير متوازن نحو حتقيق 

البلدان،  اإلنمائية لأللفية. وبالنسبة لعدد قليل من هذه  األهداف 

يمثالن  الدين  مستويات  وارتفاع  العامة  املالية  عجز  تزايد  فإن 

– األولويات  حتوال يف اإلنفاق العام من االستثمارات الضرورية 

ومع  اجلاري.  اإلنفاق  زيادة  إىل   – التحتية  والبنية  االجتماعية 

زيادة فرص احلصول على التمويل األجنبي غير الرسمي، أصبح 

لدى غير املقيمين حاليا مبالغ كبيرة من الديون بالعملة األجنبية 

سيما  ال   – البلدان  بعض  جعل  مما  السواء،  على  احمللية  والعملة 

– معرضة  الداخلية  التي تعاين من مواطن ضعف يف سياساتها 

خلطر التحوالت يف مزاج السوق وحتول يف مسار تدفقات رؤوس 

األموال. وسوف يؤدي التراجع املتوقع يف كثير من أسعار السلع 

النقد  ومكاسب  املوازنة  إيرادات  على  ضغوط  فرض  إىل  األولية 

األجنبي يف عدد من البلدان، كما أن زيادة انخفاض توقعات النمو 

يف األسواق الصاعدة، إىل جانب انخفاض النمو يف االقتصادات 

الدخل  البلدان منخفضة  أمام قدرة  قد يفرض حتديات  املتقدمة، 

على مواصلة النمو القوي.

قصوى  أهمية  هناك  النمو،  قوة  استمرار  ومع  السياق،  هذا  ويف 

وذلك  اخلارجية.  الصدمات  خماطر  من  واحلد  السياسات  لتقوية 

يعني، بالنسبة لكثير من هذه البلدان، تعزيز موقف املالية العامة 

بزيادة اإليرادات )بما يف ذلك من خالل توسيع قاعدة اإليرادات(، 

اإلنفاق  زيادة  نحو  وترشيده  اجلاري  العام  اإلنفاق  من  واحلد 

مستوى  على  التحديات  ومن  والتعليم.  االجتماعية  اجلوانب  على 

التخطيط  لدعم  العامة  املالية  أطر  تقوية  الهيكلية  السياسات 

متوسط األجل واحملافظة على استمرارية القدرة على حتمل الدين، 

تؤدي  وسوف  والتنوع.  الهيكلي  التحول  تعميق  إىل  باإلضافة 

ومصداقيته  إطارها  وتعزيز  النقدية  السياسة  استقاللية  زيادة 

إىل السماح ألسعار الصرف أيضا باكتساب قدر أكبر من املرونة 

للتكيف مع الصدمات اخلارجية واحلد من آثارها السلبية احملتملة 

على االقتصاد.
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انخفضت أسعار السلع األولية تدريجيا منذ صدور عدد إبريل 

2014 من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«، يتصدرها هبوط 

املتوقعة  اآلفاق  حتسن  خلفية  على  الغذائية  املواد  أسعار 

للعرض. وهبطت أسعار النفط مؤخرا نظرا لضعف الطلب ووفرة 

املعروض. وارتفعت أسعار املعادن قليال مع انخفاض خمزون 

بعض املعادن. ويف ظل التوترات اجلغرافية-السياسية، تتجه 

تراجعت  كذلك  التوقعات.  نحو جتاوز  النفط  أسعار  احتماالت 

خماطر إمدادات املواد الغذائية املرتبطة بالطقس.

انخفضت أسعار السلع األولية تدريجيا يف الشهور األخيرة 

هذا  أدى  وقد   .)١ اللوحة  خاص-١،  ١-تقرير  البياين  )الشكل 

االنخفاض إىل هبوط نسبته 9% يف أسعار الغذاء، ويرجع ذلك 

النفط  أسعار  وتراجعت  العرض.  آفاق  حتسن  إىل  معظمه  يف 

احمليطة  اجلغرافية-السياسية  اخملاوف  رغم  مؤخرا،  اخلام 

يبلغ  الذي  السعر  متوسط  من  كثيرا  أقل  وأصبحت  بالعرض، 

عام  بداية  منذ  سائدا  كان  والذي  للبرميل  دوالرا   ١٠٤ حوايل 

يف  الطبيعي  الغاز  أسعار  تراجعت  أخرى،  ناحية  ومن   .٢٠١١

العرض  ووفرة  الطلب  ضعف  بسبب  الرئيسية  األسواق  جميع 

العاملي«(.  االقتصاد  يف  الطبيعي  »الغاز  بعنوان  اجلزء  )راجع 

كذلك تراجعت أسعار الفحم على خلفية زيادة املعروض بشكل 

كبير. وارتفعت أسعار املعادن على غير توقع بنسبة ٢% ولكن 

يُتوقع انخفاضها. 

اخلام  النفط  عرض  انقطع  فقد  النفط،  سوق  إىل  وانتقاال 

العام  خالل  يوميا  برميل  مليون   3 على  جمموعه  يف  يزيد  بما 

وليبيا  العراق  يف  االنقطاع  حاالت  أكبر  حدوث  مع  املاضي، 

املفروضة  العقوبات  جراء  االضطرابات  إىل  إضافة  وسوريا، 

على جمهورية إيران اإلسالمية. ووقعت اضطرابات أخرى بسبب 

عوامل جغرافية-سياسية )يف جنوب السودان مثال(، وفنية )يف 

كندا وبحر الشمال مثال(. وانخفضت أسعار النفط تدريجيا رغم 

غير  بلدان  بقوة يف  العرض  نمو  وازنها  التي  االضطرابات  هذه 

أعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( )بشكل أساسي 

واالرتفاع  املتحدة(،  الواليات  يف  الصخري  النفط  مكامن  من 

أوبك،  منظمة  أعضاء  املنتجة  البلدان  بعض  إنتاج  يف  املستمر 

لدى  الفائضة  الطاقة  يف  النسبي  االرتفاع  من  احملتمل  والدعم 

البلدان املنتجة  أوبك. وتشير التوقعات إىل جتاوز زيادة عرض 

غير األعضاء يف أوبك ملستوى النمو املعتدل للطلب العاملي على 

النفط يف ٢٠١٤ و٢٠١5. وهناك احتماالت بانخفاض األسعار 

لآلمال  خميبا  العاملي  النمو  جاء  إذا  املتوقعة  املستويات  عن 

»آفاق  تقرير  من  أخرى  مواضع  يف  مناقشته  الوارد  النحو  على 

مزيد  أيضا خماطر من حدوث  ولكن هناك  العاملي.«  االقتصاد 
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الشكل البياين ١-ت خ-١: تطورات أسواق السلع األولية

٢- إنتاج النفط اخلام يف الواليات 

املتحدة (ماليين البراميل يوميا)

١- مؤشرات أسعار السلع األولية

 (٢٠٠٥ = ١٠٠) 
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٤- استهالك املعادن يف العامل 

(آالف األطنان)
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الذرة األرز القمح فول الصويا أخرى١

٣- نسب رصيد املواد الغذائية إىل

 استخدامها يف العامل (ا�زون ٪ 

من االستهالك العاملي) 

الصين
أخرى١

٢٠١٣
٢٠١٤
متوسط ١٩٨١-

 ٢٠١٢

جميع السلع األولية
الطاقة
الغذاء
املعادن

شمال داكوتا
تكساس
أخرى

املصادر: صندوق النقد الدويل، ”نظام أسعار السلع األولية”؛ ووكالة الطاقة الدولية، ووزارة الزراعة األمريكية، واملكتب العاملي إلحصاءات 

املعادن، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١تشمل الشعير والذرة الرفيعة ونوى النخيل وبذور اللفت والشيلم والذرة الصيفية وبذور عباد الشمس.

٢استهالك املعادن هو جمموع األلومنيوم والنحاس والرصاص والنيكل والقصدير والزنك. 

وبراكاش  الفريق(،  )رئيس  أرزقي  رابح  هم  اخلاص  التقرير  هذا  مؤلفو 

لونغاين، وأكيتو ماتسوموتو، ومارينا روسيه، وشين سترايفل، بمساهمات من 

تييمو فيتزر )باحث زائر( وساعد يف اجلانب البحثي دانييل ريفيرا-غرينوود.
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عدد  يف  اجلغرافية-السياسية  القضايا  بسبب  االضطرابات  من 

من املناطق املنتجة للنفط. 

البياين  )الشكل  الشمالية  أمريكا  يف  النفط  إنتاج  وازداد 

الصخري  النفط  وخاصة   –  )٢ اللوحة   ،١ خاص  ١-تقرير 

اخلفيف من الترسيبات الصخرية – مما أثر على تدفقات جتارة 

النفط العاملية. ومع تزايد اإلنتاج احمللي، هبط صايف واردات 

الواليات املتحدة من ١٢.5 مليون برميل يوميا يف  النفط يف 

٢٠٠5 إىل 5.5 مليون برميل حتى هذا الوقت من عام ٢٠١٤. 

وكانت واردات النفط اخلام اخلفيف من غرب إفريقيا ومناطق 

أخرى هي األشد تأثرا وأُعيد توجيهها نحو وجهات أخرى. كذلك 

ازدادت صادرات الواليات املتحدة من منتجات النفط، مستفيدة 

من انخفاض سعر النفط اخلام احمللي مما عاد بمزيد من النفع 

على صايف املركز التجاري للبالد. 

على   ٢٠١٤ مارس  منذ   %9 بنسبة  الغذاء  أسعار  وتراجعت 

أسعار  ارتفعت  ذلك،  ومع  العاملي.  اإلنتاج  آفاق  حتسن  خلفية 

عدد قليل من السلع األولية الغذائية. وشهدت أسعار اللحوم طفرة 

نتيجة لفيروس وباء اخلنازير الذي أدى إىل تزايد وفيات صغار 

اخلنازير بشكل كبير يف الواليات املتحدة، كما قفزت فجأة أسعار 

ظروف  وظلت  البرازيل.  يف  الشديد  اجلفاف  بسبب  العربي  البن 

الطقس مواتية حتى اآلن يف سنة احلصاد الراهنة، ويُتوقع جني 

الزيتية. وبرغم  والبذور  الرئيسية  حماصيل ضخمة من احلبوب 

تقرير   -١ البياين  )الشكل  العاملي  اخملزون  ارتفاع  توقعات 

احملاصيل  معظم  خمزون  يظل  فسوف   ،)3 اللوحة   ،١ خاص 

الرئيسية دون مستوى املتوسطات العاملية، ما عدا فول الصويا. 

 ٢٠١٤ خريف  يف  »النينيو«  ظاهرة  حتقُّق  احتمالية  وتراجعت 

املناخية يف حالة  أن تكون لألوضاع  املرجح  إىل 5٠%.  ومن 

من  العاملي  اإلنتاج  على  سلبي  تأثير  »النينيو«  ظاهرة  حدوث 

أعلى.  الصويا  فول  إنتاج  يكون  قد  بينما  والقمح،  واألرز  الذرة 

حظر  من  روسيا  فرضته  ملا  مصاحبة  خماطر  كذلك  وهناك 

األوروبي  واالحتاد  وكندا  أستراليا  من  الزراعية  املنتجات  على 

ضغوطا  احلظر  هذا  يفرض  وقد  املتحدة.  والواليات  والنرويج 

خافضة لألسعار نتيجة لتراجع الطلب وقد يرفع األسعار احمللية 

– رغم اجتاهها للحصول على واردات من مناطق  داخل روسيا 

أخرى، مثل إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية. 

 %٢ بنسبة  توقع  غير  على  املعادن  أسعار  وارتفعت 

املعادن  بعض  خمزون  انخفض  حيث   ،٢٠١٤ مارس  منذ 

)األلومنيوم والنحاس والزنك(، بعد ما يزيد على ثالث سنوات 

وخاصة  نسبيا،  قويا  املعادن  استهالك  يزال  وال  التراجع.  من 

يف الصين )الشكل البياين ١- تقرير خاص ١، اللوحة ٤(. ومع 

يف  صافيا  فائضا  تسجل  عموما  املعادن  أسواق  تزال  ال  هذا، 

املعروض )التدفق(، نتيجة لقوة العرض، مما يشير إىل تراجع 

مع  اتساقا  القريب  املستقبل  يف  األرجح  على  املعادن  أسعار 

املنحنيات احلالية ألسعار العقود املستقبلية. 

آفاق األسعار واخملاطر

اتساقا  األولية،  السلع  أسعار  تراجع  إىل  التوقعات  تشير 

أسعار  تبلغ  أن  املتوقع  ومن  املستقبلية.  العقود  أسواق  مع 

 ٢٠١٤ يف  للبرميل  دوالرا   ١٠٢.8 املتوسط  يف  اخلام  النفط 

)أقل بنسبة ١.3% من ٢٠١3(، وأن تهبط إىل 99.٤ دوالرا يف 

مع  النمط  هذا  ويتسق   .٢٠١6 يف  دوالرا   97.3 وإىل   ٢٠١5

ويُتوقع  أوبك.  أعضاء  غير  البلدان  إنتاج  يف  الكبير  االرتفاع 

تراجع أسعار الغذاء بنسبة ٤.١% يف ٢٠١٤ و7.9% يف ٢٠١5 

التوقعات  هذه  وتعكس   .٢٠١6 يف  يُذكر  تغيير  دون  تظل  وأن 

ما  نحو  على  احلايل،  العام  خالل  املواتية  احملصول  أوضاع 

ورد بالنقاش آنفا. ويُتوقع تراجع أسعار املعادن بنسبة %7.5 

ترتفع بنسبة ٠.6% يف  أن  يف ٢٠١٤ و١.8% يف ٢٠١5، قبل 

٢٠١6. ويعكس مسار األسعار هذا زيادة مستمرة يف العرض 

السوق  أوضاع  بضيق  كذلك  يُنبئ  ولكنه  القصير  املدى  على 

بعض الشيء على املدى املتوسط حيث يُتوقع أن يبدأ انخفاض 

خالل  من  مثال  )وذلك  العرض  على  سلبا  التأثير  يف  األسعار 

انخفاض االستثمار(.

جتاوز  نحو  النفط  أسعار  بشأن  االحتماالت  وتميل 

اإلمدادات  انقطاع  نطاق  التساع  نظرا  املتوقعة  املستويات 

 -١ البياين  )الشكل  اجلارية  اجلغرافية-السياسية  والتوترات 

العنف  تصاعد  هو  القلق  مصادر  أكبر  ومن   .)٢ خاص  تقرير 

وعلى  وأوكرانيا.  روسيا  بين  الصراع  واحتدام  العراق  داخل 

جانب قصور النتائج عن التوقعات، فمن شأن تراجع التوترات 

وتعايف الناجت من املناطق املتأثرة، بما فيها جمهورية إيران 

النفط ويفضي إىل  أسعار  أن يمثل عبئا ثقيال على  اإلسالمية، 

إبطاء الطلب. وتميل خماطر أسعار الغذاء نحو جتاوز التوقعات، 

نظرا لتراجع أسعار حماصيل احلبوب الرئيسية مؤخرا والتغير 

الروتيني مع الطقس. أما خماطر أسعار املعادن فهي متوازنة 

إىل حد ما يف ظل الفوائض وكفاية اخملزون يف الوقت الراهن، 

بينما تؤجل ضغوط العرض إىل عام ٢٠١5 )النيكل( وما بعده 

)معظم املعادن(. 

الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي

أسواق  من  بكثير  الطبيعي  الغاز  أسواق  تكامل  درجة  تقل 

التي تواجه جتارة  اللوجستية  للتكلفة والصعوبات  النفط نظرا 

من  الغاز  أسواق  تكامل  حمدودية  وتتضح  احلدود.  عبر  الغاز 

الفروق الكبيرة يف األسعار بين املناطق اخملتلفة برغم اتساع 

الطبيعي  الغاز  إنتاج  وازداد  املُسال.  الطبيعي  الغاز  جتارة 

واستهالكه باطراد على مستوى العامل ويُتوقع زيادتهما بوتيرة 

املاضية  القليلة  السنوات  وشهدت  املتوسط.  املدى  على  أسرع 

بصفة  ملموسة  انعكاسات  لها  كانت  رئيسية  تطورات  ثالثة 

يف  الصخري  الغاز  ثورة  والطاقة:  الغاز  أسواق  على  خاصة 

الواليات املتحدة، وانخفاض عرض الطاقة النووية يف أعقاب 

كارثة فوكوشيما يف اليابان، والتوترات اجلغرافية-السياسية 

بين روسيا وأوكرانيا.  
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حقائق مُبَسَّطة

مستوى  على  الطاقة  مصادر  أنظف  هو  الطبيعي  الغاز 

مصادر الوقود األحفوري )املنتجات البترولية والغاز الطبيعي 

الطاقة  توليد  تصاحب  قد  أخرى  تبعات  يواجه  وال  والفحم( 

النووية. ويف نفس الوقت، تدل التكاليف واملصاعب اللوجستية 

التكامل  أن درجة  الغاز عبر احلدود على  التي تعترض جتارة 

بين أسواق الغاز الطبيعي أقل بكثير من أسواق النفط. فيقتضي 

شحن الغاز الطبيعي أو نقله توافر شبكات أنابيب باهظة التكلفة 

أو توافر بنية حتتية ومعدات للتسييل، بما فيها سفن خمصصة، 

حمدودية  وتتضح  الوجهة.  عند  الغازية  احلالة  إىل  إعادته  ثم 

تكامل أسواق الغاز من الفروق الكبيرة يف أسعاره بين املناطق 

اخملتلفة يف السنوات األخيرة نتيجة لطفرة الغاز الصخري يف 

جتارة  تزايد  رغم  وذلك  فوكوشيما،  وكارثة  املتحدة  الواليات 

الغاز الطبيعي املُسال )الشكل البياين ١- تقرير خاص 3(.١

وقطر  وروسيا  اإلسالمية  إيران  جمهورية  وتمتلك 

الغاز  من  احتياطيات  أكبر  املتحدة  والواليات  وتركمانستان 

 .)٢ خاص  تقرير  و١   ١ خاص  تقرير   -١ )اجلدوالن  الطبيعي 

أنشطة االستكشاف واحلفر  التكنولوجية يف  التطورات  وبفضل 

احتياطيات  واستغالل  جديدة  اكتشافات  إىل  التوصل  تسنى 

االكتشافات  لهذه  ونتيجة  حتديدها.  سبق  التي  الطبيعي  الغاز 

أصبح  املوجودة،  لالحتياطيات  املتزايد  واالستغالل  اجلديدة 

١  نظرا الرتفاع كثافة استخدام رأس املال يف هذا القطاع، فغالبا ما 

يدخل موردو الغاز الطبيعي يف عقود طويلة األجل مع العمالء. وترتبط 

أسعار الغاز الطبيعي بمؤشر أسعار النفط اخلام، مما يسبب اجلمود على 

جانب السعر. 
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الشكل البياين ١-ت خ-٢: ميزان ا�اطر

١- توقعات أسعار برنت

 (دوالر أمريكي للبرميل)  

العقود املستقبلية 86 فترة ثقة ٨٦٪
فترة ثقة ٦٨٪ فترة ثقة ٥٩٪

٤- توقعات أسعار النحاس

 (سنتات أمريكية للرطل)

٣- توقعات أسعار الذهب

 (دوالرات أمريكية لألوقية)

٢- توقعات أسعار الغاز الطبيعي

 (دوالرات أمريكية لكل مليون 

وحدة حرارية بريطانية مترية)

٥- توقعات أسعار القمح

 (سنتات أمريكية للبوشل) 

٦- توقعات أسعار الذرة 

(سنتات أمريكية للبوشل)

املصادر: مؤسسة.Bloomberg, L.P ، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: توقعات األسعار مشتقة من أسعار عقود اخليار املستقبلية يف ١٢ أغسطس ٢٠١٤. 

املصدر: صندوق النقد الدويل، نظام أسعار السلع األولية.

الشكل البياين ١-ت خ-٣: أسعار الغاز الطبيعي

 (دوالرات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مترية)
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الغاز الطبيعي، 

االحتاد األوروبي

الغاز الطبيعي

 املُسال، آسيا

الغاز الطبيعي، 

هنري هب،

 الواليات املتحدة 
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يف  أعدادهم  من  بكثير  أكبر  اليوم  الطبيعي  الغاز  منتجي  عدد 

التسعينات.٢ وأكبر بلدان منتجان للغاز الطبيعي هما الواليات 

املتحدة وروسيا، تليهما جمهورية إيران اإلسالمية وقطر وكندا 

)اجلدول ١- تقرير خاص ٢(. 

حصته  وتصل  باطراد،  الطبيعي  الغاز  استهالك  وازداد 

بينما  العامل،  األولية يف  الطاقة  إىل حوايل ٢5% من استهالك 

إىل  السبعينات  يف   %5٠ من  بسرعة،  النفط  حصة  تراجعت 

الطبيعي  الغاز  على  الطلب  ارتفاع  ويُتوقع  اليوم.   %3٠ حوايل 

يف العامل بقوة على املدى املتوسط )تقرير IEA 2014(، بينما 

تعد حصة بلدان األسواق الصاعدة والبلدان النامية هي األكبر 

يف هذا النمو. ويواجه استخدام الغاز الطبيعي منافسة من بدائل 

الغاز يف كثير من القطاعات، وال سيما استخدام مصادر الطاقة 

املتجددة والفحم يف توليد الكهرباء – ويرجع أحد أسباب ذلك 

الغاز  تقدم  زيادة  كذلك  ويُتوقع  الغاز.  وتسعير  الدعم  نظم  إىل 

حمدودا  استخدامه  يزال  ال  حيث  النقل،  قطاع  نحو  الطبيعي 

املُسال  الطبيعي  الغاز  استخدام  إىل  األمر  ينتهي  وأن  للغاية، 

كوقود للسفن. 

وتطور نمط جتارة الغاز الطبيعي العاملية بسرعة. وال تمثل 

جتارة الغاز الطبيعي الدولية سوى ثلث كميات الغاز املستهلكة 

الغاز  لنقل  الرئيسية  الوسيلة  هي  األنابيب  خطوط  ألن  نظرا 

خطوط  عبر  املتكاملة  األسواق  وأكبر  العمالء.  إىل  الطبيعي 

ولكن  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  هما  كبير  حد  إىل  األنابيب 

تراجع صايف صادراتهما منذ عام ٢٠٠5 جراء ضعف النشاط 

االقتصادي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة. 

ويعتمد ثلث جتارة الغاز الطبيعي الدولية على شحنه يف صورة 

النسبة بسرعة، مع اجتاه  غاز طبيعي مُسال، وقد ازدادت هذه 

تقرير   -١ البياين  )الشكل  آسيا  نحو  أساسية  بصفة  الزيادة 

للغاز  املنتجة  البلدان  عدد  بلغ   ،٢٠١3 عام  ويف   .)٤ خاص 

الطبيعي املُسال حوايل ٢٠ بلدا. وتمكنت قطر بسرعة من تطوير 

قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي املُسال خالل العقد املاضي 

وهي اآلن أكبر البلدان املصدرة، حيث تبلغ حصتها حوايل ثلث 

جتارة الغاز الطبيعي على مستوى العامل. 

طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة 

وانعكاساتها على العامل 

جاءت طفرة إنتاج الغاز الصخري لتجعل الواليات املتحدة 

أكبر منتجي الغاز الطبيعي يف العامل،3 ويُتوقع انضمامها إىل 

العاملية حدوث  الغاز  التنوع يف إمدادات  ٢  يتضح من أحد مؤشرات 

 Cohen, Joutz, and Loungani )دراسة  التنوع  نطاق  يف  مطردة  زيادة 

 .)2011
3  بدأ إنتاج الغاز الطبيعي من املكامن الصخرية يف الواليات املتحدة 

يف الثمانينات، ولكن اجلمع بين التكسير الهيدروليكي واحلفر األفقي سمح 

بزيادة إنتاج الغاز بصورة حادة يف أواخر العقد األول من القرن احلادي 

والعشرين )وكان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بمثابة حافز إضايف(. واليوم 

تبلغ حصة إنتاج الغاز الصخري حوايل نصف جمموع إنتاج الغاز الطبيعي 

استخراج  لتطوير عمليات  احلفر  تكنولوجيا  وطُبِّقت  املتحدة.  الواليات  يف 

صفوف البلدان املصدرة للغاز الطبيعي، وحتى أن تصبح مُصَدِّرًا 

 U.S. صافيا للغاز الطبيعي يف وقت الحق من هذا العقد )تقرير

EIA 2014(. ومع طفرة العرض وضعف الطلب، هبطت أسعار 
السنوات  املتحدة هبوطا حادا يف  الواليات  الطبيعي يف  الغاز 

العامل.  أنحاء  بقية  يف  األسعار  عن  فعليا  وانفصلت  األخيرة 

األوروبي  واالحتاد  آسيا  يف  األسعار  ارتفعت  خاصة،  وبصفة 

ألسباب منها ربط أسعار الغاز الطبيعي املستورد بمؤشر أسعار 

النفط. وحتى اآلن، ظل مستخدمو الطاقة يف الواليات املتحدة 

نتج  الذي  الطاقة  أسعار  هبوط  من  الرئيسيين  املستفيدين  هم 

النفط من املكامن الصخرية لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار النفط، وازداد 

عدد منصات احلفر التي تنقب عن النفط الصخري بصورة حادة. 

اجلدول 1-ت خ-1: احتياطيات الوقود األحفوري 

وإنتاجه واستهالكه يف العامل

٢٠٠7٢٠١3

احتياطيات مثبتة

١,399١,688النفط )ألف مليون برميل(

١6١١86الغاز الطبيعي )تريليون متر مكعب(

89١,53١. . .الفحم )مليون طن(

اإلنتاج

8٢,38386,8٠8النفط )ألف برميل يوميا(

٢,9633,37٠الغاز الطبيعي )مليار متر مكعب(

6,5937,896الفحم )مليون طن(

االستهالك

86,75٤9١,33١النفط )ألف برميل يوميا(

٢,95٤3,3٤8 الغاز الطبيعي )مليار متر مكعب(

3,٢٠٤3,8٢7الفحم )مليون طن من املكافئ النفطي( (
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اجلدول 1-ت خ-2: احتياطيات الغاز الطبيعي 

وإنتاجه واستهالكه، حسب البلد 

٢٠٠7٢٠١3

االحتياطيات املثبتة )% من االحتياطيات يف

     العامل( 

١7.٤6١8.١9إيران

١8.9١١6.83روسيا

١5.8٠١3.٢9قطر

١.٤59.٤١تركمانستان

٤.١85.٠3الواليات المتحدة

اإلنتاج )% من اإلنتاج العاملي( 

١8.٤١٢٠.٤٠الواليات المتحدة

١9.98١7.95روسيا

٤.٢٢٤.9٤إيران

٢.١3٤.7٠قطر

6.١7٤.59كندا

االستهالك )% من االستهالك العاملي( 

٢٢.١٤٢٢.٠٢الواليات المتحدة

١٤.٢8١٢.35روسيا

٤.٢5٤.8٤إيران

٢.39٤.83الصين

3.٠53.٤9اليابان

١6.١8١٢.9٠ االحتاد األوروبي
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استقرار  الثورة ساعدت على  أن  الغاز الصخري. غير  عن ثورة 

الطاقة  عرض  حترير  منها  بوسائل  الدولية،  الطاقة  أسعار 

موازنة  ثم  ومن  واآلسيوية،  األوروبية  األسواق  أمام  العاملي 

اجلغرافية- االضطرابات  إىل  تُعزى  التي  النقص  أوجه  بعض 

الواليات  يف  الصخري  الغاز  طفرة  جاءت  كذلك  السياسية.٤ 

املتحدة لتنقل الفحم من الواليات املتحدة إىل أوروبا، وتخفض 

تكاليف الطاقة يف أوروبا. 

املتحدة  الواليات  يف  الصخري  الغاز  لطفرة  كان  كذلك 

تأثير كبير على جغرافية جتارة الطاقة يف العامل.5 وانخفضت 

واردات الواليات املتحدة من الوقود األحفوري إىل ٢٢5 مليار 

دوالر )١.3% من إجمايل الناجت احمللي( يف ٢٠١3 مقابل ٤١٢ 

٤  بينما أدت طفرتا إنتاج النفط وإنتاج الغاز من صخور السجيل إىل 

خفض متوسط أسعار الطاقة العاملية مقارنة بما كانت ستكون عليه يف 

غياب الطفرتين، أدت طفرة غاز السجيل بصفة خاصة إىل زيادة الفروق 

يف األسعار اإلقليمية. 

يف  الصخري  الغاز  إنتاج  عمليات  بتطوير  كبيرة  احتماالت  توجد    5

وبولندا  والصين  وأستراليا  األرجنتين  وخاصة  العامل،  أنحاء  من  كثير 

الصخري،  الغاز  تطوير  عمليات  احلاضر  الوقت  يف  تُنَفِّذ  حيث  وروسيا، 

االحتماالت  هذه  تطور  شأن  ومن  احمللية.  املواقع  من  كثير  يف  وكذلك 

وغير  للطاقة  العاملية  التجارة  أنماط  حتويل  إىل  أخرى  مرة  يؤدي  أن 

يف  أبطأ  بوتيرة  الصخري  الغاز  إنتاج  ارتفاع  يُتوقع  هذا،  ومع  الطاقة. 

أو عدم كفاية  توافر  املتحدة، بسبب عدم  الواليات  أخرى بخالف  بلدان 

كثير من الظروف التي سهلت طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة. 

 .٢٠٠8 يف  احمللي(  الناجت  إجمايل  من   %٢.8( دوالر  مليار 

وتراجع كذلك كل من الطلب على الفحم وأسعاره يف الواليات 

املتحدة. وشجع هذا التراجع بدوره على زيادة صادرات الفحم 

األزمة  عقب  فيها  النشاط  بضعف  اقترنت  التي  أوروبا،  إىل 

االقتصادية واملالية العاملية، فأدت إىل انخفاض طلب أوروبا 

حدوث  إىل  الصخري  الغاز  طفرة  وأدت  الطبيعي.6  الغاز  على 

انخفاض كبير يف واردات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي 

املُسال من إفريقيا والشرق األوسط وترينيداد وتوباغو )الشكل 

البياين ١- تقرير خاص 5( وأدت كذلك إىل انخفاض واردات 

الغاز الطبيعي من كندا انخفاضا ملموسا، فانخفضت أسعاره 

املصدرون  الطبيعي. وحوَّل  الغاز  لتخمة  نتيجة  بصورة حادة 

صادرات الطاقة إىل أماكن أخرى مثل الصين وأوروبا والهند 

من  املتحدة  الواليات  واردات  انخفاض  مواجهة  يف  فعل  كرد 

الواليات املتحدة إىل  الغاز الصخري يف  الطاقة.7 وأدت طفرة 

6  فيما يخص التجارة، أثر هذا التحول بصورة أساسية على اجلزائر 

والنرويج وروسيا، وهي أكبر البلدان املصدرة للغاز إىل أوروبا. 

الغاز  من  صادراتها  يف  سريعا  هبوطا  وتوباغو  ترينيداد  شهدت    7

الغاز  طفرة  بدء  منذ  أنه  غير  املتحدة.  الواليات  إىل  املُسال  الطبيعي 

على  بفعالية  وتوباغو  ترينيداد  عملت  املتحدة  الواليات  يف  الصخري 

إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي املُسال نحو أمريكا اجلنوبية 

وأوروبا وآسيا. 

الشكل البياين ١-ت خ-٤: صادرات وواردات الغاز الطبيعي املُسال، ٢٠١٣
(مليــون طن)
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انتفاء احلاجة إىل جزء كبير من البنية التحتية الستيراد الغاز 

التحتية  البنية  السهل حتويل هذه  وليس من  املُسال.  الطبيعي 

طاقة  عن  التسييل  طاقة  الختالف  نظرا  التصدير،  طاقة  إىل 

يقتضي  ذلك،  إىل  وإضافة  الغازية.  احلالة  إىل  الواردات  إعادة 

الطبيعي  الغاز  لتصدير  ترخيص  على  الشركات  حصول  األمر 

هناك  كانت  وإن  واملكسيك(،  كندا  إىل  التصدير  )باستثناء 

بشائر على تخفيف العقبات التنظيمية.8 وعلى املدى املتوسط، 

سيؤدي إلغاء القيود على تصدير الغاز من الواليات املتحدة إىل 

تخدم  لكي  املُسال  الطبيعي  الغاز  منشآت  وإعادة حتويل  بناء 

أغراض التصدير، مما يمكن أن يساعد بدوره يف تخفيض فروق 

أسعار الطاقة على مستوى العامل ومن ثم التأثير بصورة أكبر 

على غيرها من البلدان املصدرة للغاز الطبيعي.  

كذلك أدى تميز الواليات املتحدة يف إنتاج الغاز الطبيعي إىل 

بخالف  أخرى  منتجات  يف  التنافسية  قدرتها  مستوى  ارتفاع 

الطاقة، مما أثر بدوره على منافسيها. ومن خالل نتائج انحدار 

ذاتي للمتجهات ذي متغيرين يشمل الفرق يف اإلنتاج الصناعي 

 )Baron and others 2014 لالستشارات )دارسة NERA 8  تشير تقديرات مؤسسة

أن  يمكن  الطبيعي  الغاز  صادرات  إيرادات  يف  السنوية  الزيادة  متوسط  أن  إىل 

الفترة  امتداد  على  الدوالر يف ٢٠١٢(  )بسعر  دوالر  مليار  إىل حوايل 6٠  تصل 

من ٢٠١8 إىل ٢٠38 يف ظل سيناريو أفضل احلاالت.  

والفرق يف سعر الغاز الطبيعي بين الواليات املتحدة وأوروبا، 

كبير  تأثير  الطبيعي  الغاز  ألسعار  يكون  أن  يمكن  أنه  يتضح 

١-تقرير  البياين  )الشكل  االقتصادي  النشاط  على  مستقل 

مثل  العاملية  الصدمات  أثر  املواصفة  هذه  وحُتَيِّد   .)6 خاص 

العاملية، وهي قضية مل تتناولها  األزمة االقتصادية واملالية 

السعر  يف   %١٠ مقداره  انخفاضا  أن  ووُجِد  أخرى.9  دراسات 

حتسن  إىل  يؤدي  املتحدة  الواليات  يف  الطبيعي  للغاز  النسبي 

منطقة  بإنتاج  مقارنة  املتحدة  للواليات  الصناعي  اإلنتاج 

اليورو بنحو ٠.7% بعد مُضي عام ونصف عام. ويقدم اإلطار 

١- تقرير خاص ١ تقديرات ملكاسب القدرة التنافسية الدولية 

التي حتققها صادرات الصناعة التحويلية يف الواليات املتحدة 

بفضل سعر الغاز الطبيعي األرخص. 

9  تشير تقديرات دراسة  Melick (2014)  التي تستخدم بيانات على 

مستوى الصناعة إىل أن هبوط سعر الغاز الطبيعي منذ عام ٢٠٠6 يقترن 

التحويلية  الصناعات  قطاع  نشاط  يف  و%3   %٢ بين  يتراوح  بارتفاع 

بكثير  أكبر  للطاقة  االستخدام  كثيفة  الصناعات  تأثير  بينما  بأكمله، 

ويصل إىل 3٠% أو أكثر. وتخلُص دراسة Celasun and others (2014) إىل 

أن ارتفاع فروق أسعار الغاز الطبيعي لصالح البلد األم سيؤدي إىل زيادة 

إنتاج الصناعات التحويلية يف البلد األم بمقدار 5.١%. 

    

الشكل البياين ١-ت خ-٥: الواليات املتحدة: واردات الغاز
 الطبيعي املسال
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بيانــات  باســتخدام  وأملانيــا،  املتحــدة  الواليــات  النســبي يف  الطبيعــي  الغــاز  وســعر  اليــورو  املتحــدة ومنطقــة 

شهرية للفترة ٢٠٠٥-٢٠١٣. وتتعلق دوال االستجابة النبطية باستجابة اإلنتاج الصناعي النسبي لوحدة صدمة 

يف أســعار الغــاز الطبيعــي النســبية. وتشــير اخلطــوط احلمــراء إىل فتــرات ثقــة ٨٠٪، واملســاحات املظللــة تــدل علــى 

فترات ثقة ٩٥٪.   
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يف أعقاب كارثة فوكوشيما

»فوكوشيما  مفاعل  كارثة  سلطت   ،٢٠١١ مارس  يف 

الطاقة  بتوليد  املقترنة  البيئية  التبعات  على  الضوء  دايتشي« 

النووية وسببت زيادة حادة يف استخدام الغاز الطبيعي. وقبل 

وقوع الكارثة، كان يجري توليد حوايل ربع الطاقة يف اليابان 

بواسطة املفاعالت النووية. ويف أعقاب الكارثة، قررت احلكومة 

النووية يف  الطاقة  اإلنتاج من جميع حمطات  وقف  اليابانية 

البالد. ومن أجل تعويض خسائر توليد الكهرباء التي جنمت عن 

إىل  اليابان  الكهربائية يف  الطاقة  القرار، اجتهت شركات  هذه 

زيادة استخدامها حملطات توليد الطاقة من الوقود األحفوري 

وأحلقت توربينات الغاز الطبيعي باحملطات املوجودة. ونتيجة 

لذلك، ارتفعت واردات اليابان من الغاز الطبيعي املُسال ارتفاعا 

ملموسا – بنحو ٤٠% - منذ وقوع الكارثة )الشكل البياين ١- 

تقرير خاص 7(. 

 وبالتايل أصبحت اليابان اآلن أكبر مستورد للغاز الطبيعي 

املُسال يف العامل. ويف ٢٠١3، بلغت واردات اليابان من الغاز 

الطبيعي املُسال ١١9 مليار متر مكعب، أي أكثر من ثلث جمموع 

الواردات يف العامل. واستفاد املنتجون يف آسيا والشرق األوسط 

الطبيعي يف  الغاز  على  اليابان  ارتفاع طلب  من  وأوقيانوسيا 

فترة شهدت تباطؤ الطلب العاملي على الغاز الطبيعي. وساعدت 

النخفاض  السلبية  اآلثار  بعض  موازنة  على  اليابان  واردات 

املُسال. وارتفعت  الطبيعي  الغاز  الواليات املتحدة من  واردات 

أستراليا  من  كل  من  املُسال  الطبيعي  الغاز  صادرات  بسرعة 

اليابان  إىل  وقطر  وماليزيا  وإندونيسيا  السالم  دار  وبروين 

)الشكل البياين ١- ملحق خاص 8(. وأدى االرتفاع احلاد يف 

الطلب على الغاز الطبيعي إىل ارتفاع أسعاره يف آسيا، وبصفة 

خاصة اليابان، بينما بلغت األسعار يف آسيا ضعف األسعار يف 

أوروبا وأربعة أضعاف األسعار يف الواليات املتحدة. 

بين  اجلغرافية-السياسية  التوترات  خماطر 

روسيا وأوكرانيا

سلطت األزمة اجلارية يف أوكرانيا الضوء على اعتماد أسواق 

الطاقة األوروبية على الغاز الطبيعي. ويف يناير ٢٠٠9، أوقفت 

أوروبا  إىل  إمداداتها  كل  الروسية،  الطاقة  شركة  »غازبروم«، 

من خالل أوكرانيا. ويف عام ٢٠٠9، ارتفع السعر الفوري للغاز 

العقود اآلجلة لشهر واحد  أسعار  ارتفاع  بنسبة 5٠%، لكن مع 

ببطء – بمقدار ٢٠% - خالل فترة وقف اإلمدادات التي استمرت 

ثالثة أسابيع؛ ومل تتحرك أسعار النفط اخلام حتركا ملحوظا يف 

مواجهة ذلك. ومنذ ذلك الوقت تراجع اعتماد أوروبا على الغاز 

الطبيعي الذي يُنقل عبر أوكرانيا من 8٠% إىل حوايل 5٠%. ويف 

بالغاز  أوكرانيا  ١6 يونيو ٢٠١٤، توقفت غازبروم عن تزويد 

الطبيعي ولكن دون أن يؤثر ذلك على عبور الغاز وإمداداته إىل 

أوروبا. 

الشكل البياين ١-ت خ-٧: اليابان: واردات الغاز الطبيعي املُسال
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أوروبا معرضة بصفة  وبلدان جنوب شرق  أوكرانيا  وتبدو 

الروسية.  الغاز  إمدادات  انقطاع  من  حمتملة  خملاطر  خاصة 

وإذا استمر قطع الغاز وامتد إىل بلدان أخرى، ستقع أفدح اآلثار 

على أوكرانيا وبلدان جنوب شرق أوروبا التي حتصل على الغاز 

من روسيا عبر األراضي األوكرانية – وخاصة بلغاريا وبلدان 

للحصول  روسيا  غاز  على  تعتمد  التي  السابقة،  يوغوسالفيا 

أمامها  وليست  الواردات  من  تقريبا  متطلباتها  معظم  على 

سوى إمكانية حمدودة للحصول على الغاز من مصادر بديلة. 

ومع هذا، سيقع تأثير ذلك على بلدان أخرى من خالل ارتفاع 

األسعار الفورية، األمر الذي ربما انتشر من الغاز الطبيعي إىل 

مصادر الوقود األخرى. ويمكن تخفيف حدة هذه اخملاطر عن 

خطوط  عبر  املنقول  الغاز  وشراء  االحتياطيات،  تراكم  طريق 

األنابيب من اجلزائر والنرويج، واستيراد الغاز الطبيعي املُسال 

أو شراء غاز روسيا املنقول عبر خطوط أنابيب أخرى. ويمكن 

كذلك االستعاضة عن الغاز بمصادر وقود أخرى، ال سيما الفحم 

ومنتجات النفط. 

من  كبيرا  جزءا  روسيا  من  القارية  أوروبا  وتستورد 

الغاز. ويف ٢٠١3، صدَّرت روسيا إىل أوروبا  احتياجاتها من 

حوايل ١5٢ مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط األنابيب – 

36% من استهالك الغاز يف أوروبا. ويف املتوسط، تزود روسيا 

أوروبا بحوايل 3٠% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي. ويُنقل 

حوايل نصف إمدادات الغاز من روسيا بواسطة خطوط األنابيب 

عبر أوكرانيا )منخفضة من 8٠% قبل إنشاء خط أنابيب »نورد 

الطاقة  استهالك  يف  الطبيعي  الغاز  حصة  وتتفاوت  ستريم«(. 

األولية تفاوتا كبيرا بين البلدان األوروبية، من أقل من ٢% يف 

السويد إىل ٤٢% يف هولندا. 

وحتى الوقت الراهن، مل تؤثر التوترات اجلغرافية-السياسية 

والنفط  الطبيعي  الغاز  أسعار  على  يُذكر  تأثيرا  املنطقة  يف 

يف  أقل  دهشة  مبعث  األسعار  يف  االستقرار  هذا  ويمثل  اخلام. 

حالة النفط اخلام ألن هناك قدرا أقل بكثير من اخملاوف بشأن 

احتمال اضطراب عرض النفط من روسيا مقارنة باخملاوف من 

اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي. ويف شهر مايو من هذا العام، 

مليار   38 لنقل  دوالر  مليار   ٤٠٠ بقيمة  صفقة  روسيا  وقعت 

متر مكعب من الغاز يف السنة من شرق سيبيريا إىل الصين بدءا 

من ٢٠١8. ومل يُفصَح عن السعر، ولكن يسود اعتقاد بأنه أقل 

إىل حد ما مما يدفعه األوروبيون مقابل غاز روسيا عبر خطوط 

األنابيب. وتمنح هذه الصفقة روسيا قدرا أكبر من املرونة يف 

التصدير إذا ما استمر هبوط الطلب األوروبي على الغاز. 

النتائج املستخلصة

التوقعات بوجه عام إىل حدوث تطور سريع يف نمط  تشير 

أعم.  املُسال، والطاقة بصورة  الطبيعي  للغاز  العاملية  التجارة 

مُصَدِّرا  املتحدة  الواليات  تصبح  أن  يُرجح  خاصة،  وبصفة 

صافيا للغاز الطبيعي املُسال بنهاية عام ٢٠١5، فقد أصبحت 

اليابان أكبر مستورد للغاز الطبيعي املُسال يف العامل، وحتيط 

الطبيعي  الغاز  من  إمداداتها  بشأن  يقين  عدم  أجواء  بأوروبا 

وأوكرانيا.  روسيا  بين  السياسية   – اجلغرافية  للتوترات  نظرا 

الفحم ومصادر  الطاقة، بما فيها  وهناك دور رئيسي لسياسة 

بدوره  يؤثر  الذي  الطاقة،  مزيج  تشكيل  يف  املتجددة،  الطاقة 

أوروبا  التحديد، تقف  العاملية. وعلى وجه  الطاقة  على جتارة 

واليابان عند منعطف الطريق، حيث تواجهان توازنا صعبا بين 

االقتصادية.  الكفاءة  وأهداف  البيئية،  واخملاوف  الطاقة،  أمن 

الطبيعي يف  الغاز  أسعار  تراجع  يُتوقع  املتوسط،  املدى  وعلى 

آسيا، على افتراض استئناف توليد الطاقة النووية يف اليابان 

أن  األوروبي  الغاز  ألسعار  ويمكن  النفط.  أسعار  وانخفاض 

من  مزيدا  األوروبية  البلدان  اتخاذ  مع  تدريجيا  تنخفض 

اخلطوات نحو التسعير الفوري لواردات الغاز، غير أن التوترات 

بشأن  اليقين  عدم  أجواء  تزايد  إىل  أدت  وأوكرانيا  روسيا  بين 

تطورات السوق املستقبلية. ومن املتوقع أن ترتفع أسعار الغاز 

الطبيعي احمللية يف الواليات املتحدة مع سرعة نمو صادرات 

ملموسة من  أقل بصورة  ولكنها ستظل  املُسال  الطبيعي  الغاز 

األسعار يف أوروبا وآسيا نظرا لتكاليف تسييله. 
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الغــاز الصخــري جــدال يف الواليــات املتحــدة  أثــارت طفــرة 

حــول مــا إذا كان تخفيــف القيــود علــى تصديــر الغــاز الطبيعــي 

ســيقلل مكاســب القــدرة التنافســية اخلارجيــة التــي نتجــت عــن 

أُشــير يف  الطبيعــي. ومثلمــا  للغــاز  انخفــاض األســعار احملليــة 

أســعار  انفصــال  إىل  الطفــرة  أدت  »تقريــر خــاص«،  نــص  متــن 

الغــاز الطبيعــي يف الواليــات املتحــدة عــن أســعاره يف أوروبــا 

التــي  األســعار  فــروق  اســتمرار  ويُتوقــع   ،٢٠٠5 منــذ  وآســيا 

نتجــت عــن ذلــك بصــورة دائمــة. ويف نفــس الوقــت، أخــذت نســبة 

صــادرات الصناعــات التحويليــة كثيفــة االســتخدام للطاقــة إىل 

جممــوع صــادرات الواليــات املتحــدة مــن املنتجــات املُصَنَّعــة 

كثيفــة  غيــر  الصــادرات  نســبة  أخــذت  بينمــا  باطــراد،  ترتفــع 

االســتخدام للطاقــة تتراجــع )الشــكل البيــاين ١- تقريــر خــاص 

 .)١-١

تقــع  التــي  االنعكاســات  علــى  الضــوء  اإلطــار  هــذا  ويلقــي 

الغــاز  أســعار  الدوليــة يف  الفــروق  مــن  العامليــة  التجــارة  علــى 

الطبيعــي مســتخدما طفــرة الغــاز الصخــري يف الواليــات املتحــدة 

كتجربــة طبيعيــة. والنتيجــة الرئيســية التــي يخْلُــص إليهــا، بنــاء 

علــى البيانــات علــى مســتوى القطــاع، هــي أن الفجــوة احلاليــة 

بيــن أســعار الواليــات املتحــدة واألســعار يف بقيــة العــامل أدت 

إىل ارتفــاع مقــداره 6%، يف املتوســط، يف صــادرات الواليــات 

الغــاز  طفــرة  بــدء  منــذ  املُصَنَّعــة  املنتجــات  مــن  املتحــدة 

بوجــه  والطاقــة  الطبيعــي  الغــاز  تكاليــف  أن  ورغــم  الصخــري. 

تمثــل ســوى نســب صغيــرة مقارنــة بمجمــوع تكاليــف  عــام ال 

مدخــالت الصناعــة، فقــد كان النخفــاض ســعر الغــاز الطبيعــي 

يف الواليــات املتحــدة، الــذي يُرَجَّــح اســتمراره، تأثيــرا ملحوظــا 

املُصَنَّعــة  املنتجــات  مــن  املتحــدة  الواليــات  صــادرات  علــى 

للطاقــة.١  االســتخدام  كثيفــة 

كثافة اســتخدام الطاقة والصادرات من املنتجات 

املُصَنَّعة

علــى  املُصَنَّعــة  املنتجــات  صــادرات  لوغاريتــم  تراجــع 

التفاعــل بيــن فــروق كثافــة اســتخدام الطاقــة وفــروق األســعار 

بيــن الواليــات املتحــدة وبقيــة العــامل خــالل الفتــرة مــن ٢٠٠٠-

٢٠١٢ التــي تغطــي طفــرة اإلنتــاج مــن الصخــور يف الواليــات 

مــن  تقليديــة  معادلــة  عــن  عبــارة  املواصفــة  وهــذه  املتحــدة. 

حلــد  املصاحــب  امُلعامِــل  يكــون  أن  ويُتوقــع  التجــارة.  نمــاذج 

التفاعــل موجبــا، أي أنــه كلمــا ازدادت كثافــة اســتخدام الطاقــة 

يف املُنتــج، ازدادت احتمــاالت تصديــره. واملُعادلــة املُقـَـدَّرة كمــا 

يلــي: 

ln(product exporti,j,k,t) = αi,j,k + γt + η × Energy 
Intensityk, × Price Differentialt + εijkt, 

مؤلف هذا اإلطار هو رابح أرزقي.

١  تتســم هــذه النتائــج أيضــا بثباتهــا أمــام جمموعــة مــن اختبــارات التحقــق 

مــن  القُطْريــة  الفــروق  مثــل  الضوابــط  مــن  مزيــد  ذلــك  يف  بمــا  صحتهــا،  مــن 

 Arezki النــاجت احمللــي. وتســتفيض دراســة  العمالــة وإجمــايل  حيــث تكلفــة 

اختبــارات  وعــرض  فنيــة  تفاصيــل  تقديــم  اإلصــدار( يف  )قيــد   and Fetzer
الثبــات. وهنــاك عــدد كبيــر مــن العوامــل الدافعــة لصــادرات الواليــات املتحــدة 

مــن الســلع املصنعــة ولكنهــا خارجــة عــن نطــاق هــذا اإلطــار. وبطبيعــة احلــال، 

يخضــع تفســير النتائــج احلاليــة لشــرط تســاوي العوامــل األخــرى. 

حيــث αi,j,k  هــي املنشــأ والوجهــة واآلثــار الثابتــة املشــتركة اخلاصــة 

بالقطــاع املعنــي وترصــد املســافة اخلاصــة بالقطــاع و γt هــي اآلثــار 

املنتجــات  وتصديــر  املشــتركة.  الصدمــات  وترصــد  الثابتــة  الزمنيــة 

عنــد  حمــدد  حتويليــة  صناعــات  قطــاع  مــن  التصديــر  قيمــة  يســاوي 

 Schott دراســة  )مــن  عنهــا  معلومــات  تتوافــر  أرقــام  اخلمســة  مســتوى 

2008( لــدى جمــارك منطقــة لــدى املنشــأ i  وبلــد الوجهــة j  والقطــاع 
k. وكثافــة الطاقــة املباشــرة هــي نســبة تكلفــة الطاقــة التــي تــم التوصــل 
التحليــل  مكتــب  مــن  واخملرجــات  املدخــالت  جــداول  باســتخدام  إليهــا 

 Fetzer دراســة  الــوارد وصفــه يف  النحــو  علــى  األمريكــي،  االقتصــادي 

(2014). وأُخِــذ الفــرق يف الســعر علــى أســاس النســبة بيــن األســعار يف 
اململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليــدان االقتصــادي.٢ وتتألــف العينــة يف الســيناريو األساســي ممــا يزيــد 

علــى 9٤٠ ألــف مشــاهدة مقابــل سلســلة زمنيــة مقطعيــة غيــر متوازنــة 

أزواج املنشــأ والوجهــة.  بيــن  لصــادرات املنتجــات املصنعــة 

نتائــج  يحقــق  املتحــدة  اململكــة  بخــالف  أخــرى  مرجعيــة  مقاييــس  اســتخدام    ٢

الواليــات  أســعار  مــن  معظمــه  يف  ناشــئ  النســبي  الســعر  يف  التغيــر  ألن  مماثلــة 

املتحــدة.

اإلطار 1-تقرير خاص-1: طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة

الشكل البياين ١-ت خ-١-١: صادرات قطاع

 الصناعات التحويلية

(من جمموع صادرات املنتجات املصنعة من الواليات 

املتحدة، ما مل يُذكر خالف ذلك) 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

صادرات قطاع الصناعات التحويلية

 (املقياس األيسر؛ مليارات الدوالرات األمريكية) 

 (صادات كثيفة االستخدام للطاقة (املقياس األيمن

 (صادرات غير كثيفة االستخدام للطاقة (املقياس األيمن



تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي

33 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٤   

ماذا نتعلم من النتائج؟ 

الطاقــة  اســتخدام  كثافــة  بيــن  التفاعــل  حــد  مُعامــل  يتســم 

إحصائيــة  داللــة  وذو  وموجــب  كبيــر  بأنــه  الســعر  يف  والفــرق 

)اجلــدول ١- تقريــر خــاص ١-١(. وقيمــة التقديــر بالنقــط يف 

الســيناريو االساســي هــي ٠.٤٢ بانحــراف معيــاري يبلــغ ٠.١٠. 

الطاقــة املباشــرة يف املنتجــات املصنعــة  وتبلــغ نســبة تكلفــة 

أعلى بقليل من 5%، ونسبة تكلفة الطاقة اإلجمالية حوايل %8. 

وباملقارنــة، تبلــغ نســبة تكلفــة العمالــة املباشــرة يف املنتجــات 

املصنعــة ٢٠%. ومقيــاس الفــرق يف األســعار بيــن بقيــة العــامل 

والواليــات املتحــدة هــو ثالثــة أضعــاف، يف املتوســط.3 ويشــير 

ذلــك إىل أنــه يف متوســط املنتجــات املُصَنَّعــة، ارتفعــت صــادرات 

 )٠.٠5  x 3 x الواليــات املتحــدة بنســبة 6% علــى األقــل )٠.٤٢

نتيجــة للفجــوة الســعرية. 

اســتخدام  أمــام  ثباتهــا  مــدى  لبيــان  النتائــج  وتُفحــص 

نســبة تكلفــة الغــاز الطبيعــي مقابــل نســبة الطاقــة، وكذلــك أمــام 

اســتخدام املتغيــرات الصوريــة الســنوية بــدال مــن فــروق أســعار 

النفــط واملنتجــات  يُســتبعد  ذلــك،  عــالوة علــى  الطبيعــي؛  الغــاز 

البتروليــة املُصَنّعــة، التــي تتجــاوز نســبتها املباشــرة يف تكلفــة 

الطاقة 6٠%. وتبلغ نسبة تكلفة الغاز الطبيعي املباشرة ٢% يف 

املتوســط يف حالــة املنتجــات املُصَنَّعــة. وال يأخــذ هــذا املقيــاس 

يف اعتبــاره احتمــال اســتهالك الغــاز بصــورة غيــر مباشــرة مــن 

بثباتهــا  األساســي  الســيناريو  نتائــج  وتتســم  الكهربــاء.  خــالل 

أمــام اســتخدام بدائــل ملقاييــس اســتخدام الطاقــة واملواصفــات 

الــواردة، ويتــم التوصــل إىل أرقــام مماثلــة إىل حــد كبيــر. 

وهنــاك مزيــد مــن األدلــة علــى أن القنــوات التــي ربمــا انتقــل 

مــن خاللهــا تأثيــر مســتويات األســعار احملليــة األرخــص للغــاز 

الســلع  مــن  الصــادرات  إىل  املتحــدة  الواليــات  يف  الطبيعــي 

املصنعــة ذات فعاليــة علــى احلديــن املكثــف )توســع الشــركات 

الغــاز  أســعار  نســبة  أساســي  علــى  الســعر  يف  الفــرق  يُقــاس    3

املتحــدة.  الواليــات  يف  أســعاره  إىل  العــامل  بقيــة  يف  الطبيعــي 

القائمــة( واملوســع )دخــول شــركات جديــدة(. ومــع تزايــد البلــدان 

التــي تســتغل مصــادر جديــدة للغــاز الطبيعــي، ال يُرجــح اســتمرار 

تغيــر جغرافيــة جتــارة منتجــات الطاقــة وحســب، ولكــن يُرجــح 

كذلــك تغيــر جغرافيــة صــادرات الســلع املصنعــة. 

اإلطار 1-تقرير خاص-1 )تتمة(

الجدول 1-ت خ-1-1: نتائج االنحدار

نسبة تكلفة الغاز الطبيعي نسبة تكلفة الطاقة

)٢()١()3()٤(

مباشرالمجموعمباشرالمجموع

إجمالي نسبة 

المنشأة  × 

الفرق في 

السعر

***٠.٤١5

)٠.٠99(

نسبة المنشأة 

المباشرة × 

الفرق  في 

السعر

***٠.٤3٢

)٠.١١١(

إجمالي نسبة 

الغاز 

الطبيعي × 

الفرق في 

السعر

***٠.٤٢3

)٠.٠99(

نسبة الغاز 

الطبيعي 

المباشرة   

× الفرق 
في السعر

***٠.٤٠٢

)٠.١١5(

عدد 

المشاهدات

معامل 

التحديد 

R المعدل 2

٠.٢77٠.٢77٠.٢77٠.٢77

ملحوظــة: املتغيــر املســتقل هــو لوغاريتــم قيمــة تصديــر املنتجــات عنــد مســتوى 

اخلمســة أرقــام. وهــذه املواصفــة هــي معادلــة تقليديــة مــن نمــاذج التجــارة 

ويشــمل  واملنشــأ(.  )الوجهــة  واملوقــع  واملنتــج  للســنة  الثابتــة  اآلثــار  وحتيــد 

االنحــدار مســتوى املنتــج. واألخطــاء املعياريــة بيــن أقــواس.

.p < 0.1***
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أثارت  العقارات  أسواق  شهدتها  التي  التطورات  أن  يبدو 

خماوف متضاربة من فورة النشاط االقتصادي وبطء التعايف. 

ويرجع هذا االنقسام يف اخملاوف إىل تعايف أسواق املساكن 

عموما باتباع نمط ذي سرعتين: يف إحدى اجملموعتين، ارتدت 

أثناء  حمدودا  تراجعا  شهدت  أن  بعد  بسرعة  املساكن  أسواق 

املساكن يف اجملموعة  أسواق  تزال  ال  بينما  الكبير«،  »الركود 

األخرى تتعايف من تراجع أشد حدة بكثير. 

وانعكاسا لهذه التحركات املتباعدة، مل تبدر أي حركة تُذكر 

من مؤشر صندوق النقد الدويل ألسعار املساكن العاملية خالل 

العامين املاضيين – وهو متوسط أسعار املساكن احلقيقية يف 

)الشكل  األزمة  فترة  يف  حادا  هبوطا  سجل  أن  بعد  بلدا-   5٠

املساكن  أسعار  تعايف  وكان   .)١ اللوحة   ،١-١-١ البياين 

هزيال بصفة خاصة مقارنة بتعايف األصول املالية األخرى؛ 

العاملية ألسواق األسهم  ارتدت املؤشرات  املثال،  فعلى سبيل 

كانت  األسهم  أسعار  أن  برغم  األزمة،  قبل  ما  مستويات  إىل 

البياين  )الشكل  املساكن  أسعار  من  بكثير  تقلبا  أكثر  أيضا 

١-١-١، اللوحة ٢(. 

وراءه  يحجب  الكلي  املساكن  أسعار  مؤشر  فإن  هذا،  ومع 

اجملموعة  تتألف  جمموعتين.  ضمن  االقتصادات  تصنيف 

األوىل من 33 اقتصادا ال تزال أسواق املساكن فيها على طريق 

التعافى: حيث هبطت أسعار املساكن عموما هبوطا حادا يف 

بداية »الركود الكبير«، وأخذت بعد ذلك تتعافى ببطء. وتتألف 

اجملموعة الثانية من ١7 اقتصادا ارتدت أسواق املساكن فيها 

ارتدادا إيجابيا: حيث كان هبوط أسعار املساكن يف ٢٠٠7-

البياين ١-١- )الشكل  إيجابي  ارتداد  بعده  أقل وجاء   ٢٠٠8

املساكن  أسعار  كانت  األوىل،  اجملموعة  ويف   ١(.١ اللوحة   ،٢

يف  أسعارها  من   %٢٠ بنسبة  أقل  املتوسط  يف  احلقيقية، 

كذلك  بنحو ٢5%.  أعلى  الثانية  وكانت يف اجملموعة  ٢٠٠8؛ 

أبطأ بكثير يف اجملموعة األوىل  االئتمان  اتساع  كانت وتيرة 

مقارنة باجملموعة الثانية )الشكل البياين ١-١-٢، اللوحة ٢(.

املساكن  أسعار  ارتداد  شهدت  التي  االقتصادات  وسجلت 

لإلنشاءات  املضافة  القيمة  إجمايل  يف   %١5 مقداره  ارتفاعا 

ويف   .٢٠٠8 بعام  مقارنة  احلقيقية  السكنية  واالستثمارات 

االقتصادات التي تسير على طريق التعايف، بدأ املقياسان يف 

لونغاين،  وبراكاش  أهير  هايتس  هما  اإلطار  لهذا  الرئيسيان  املؤلفان 

وأمبروغيو  إجنلترا(،  )بنك  براك  فيليب  مع  اجلاري  عملهما  على  واعتمدا 

سيسا-بيانتشي )بنك إجنلترا، وأليساندرو ريبوتشي )جامعة جونز هوبكنز(، 

وبمساعدة من دينيز إيغان، وهيدون كانغ.  

البلدان على متوسط نمو  ١  يستند حتديد اجملموعة التي تُدرج ضمنها 

أن  الواضح  ومن   .٢٠٠-٢٠١٤7 من  الفترة  يف  احلقيقية  املساكن  أسعار 

قليل  عدد  كان  وإن  اجملموعتين،  من  جمموعة  حتت  تندرج  البلدان  معظم 

النتائج باحلساسية جتاه اجملموعة  تتسم  االثنين. وال  بين  احلد  منها على 

تتشابه  كذلك  التحليل.  من  استبعادها  جتاه  أو  البلدان  حتتها  تندرج  التي 

نوعية النتائج إذا كان ترجيح البلدان على أساس إجمايل الناجت احمللي يف 

جممالت اجملموعة بدال من األوزان الترجيحية املتساوية.

تسجيل ارتفاعات طفيفة يف العام املاضي فقط )الشكل البياين 

.)3-١-١

من  بعدد  اجملموعتين  إحدى  حتت  البلدان  إدراج  وتأثر 

يف  اإليجابي،  االرتداد  اقتصادات  شهدت  فقد  العوامل. 

مما  األزمة  قبل  املساكن  أسعار  يف  أقل  انتعاشا  املتوسط، 

ذات  تُعتبر  وكانت  التعايف،  يف  اآلخذة  االقتصادات  شهدته 

آفاق أفضل الرتداد النمو عند وقوع االزمة )راجع اإلطار ١-٢ 

العاملي«(.  االقتصاد  »آفاق  تقرير  أكتوبر ٢٠١٠ من  يف عدد 

نموا  حققت  اإليجابي  االرتداد  اقتصادات  أن  كذلك  وتبين 

اقتصادات  يف  السنوي  النمو  متوسط  فكان  األزمة:  منذ  أعلى 

مقابل   %٢.7 الفترة ٢٠٠8-٢٠١3،  اإليجابي خالل  االرتداد 

٠.5% يف االقتصادات التي تسير على طريق التعايف. وربما كان 

اإلطار 1-1: مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل 
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٢- مؤشرات األسهم وأسعار املساكن العاملية

مؤشر أسعار املساكن العاملية (مرجحة بالتساوي؛ 

املقياس األيمن)

مؤشر داو جونز العاملي 

(املقياس األيسر)

الشكل البياين ١-١-١: مؤشر صندوق النقد الدويل 

ألسعار املساكن العاملية

(٢٠٠٨: الربع الرابع = ١٠٠)

١- مؤشر أسعار املساكن العاملية: مرجحة 

بالتساوي

 Global Property) «املصادر: موقع «املرشد إىل امللكيات العاملية

التعــاون والتنميــة  Haver Analytics، ومنظمــة  Guide)، ومؤسســة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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اإلطار 1-1: )تابع(
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١- مؤشر أسعار املساكن١

٢- مؤشر االئتمان احلقيقي٢

اقتصادات االرتداد

اإليجابي 

 االقتصادات على

طريق التعايف

الشكل البياين ١-١-٢: التعايف بسرعتين 

يف أسواق املساكن

(٢٠٠٨: الربع الرابع = ١٠٠) 

 املصــادر: بنــك التســويات الدوليــة؛ واملرشــد إىل امللكيــات العامليــة؛ ومؤسســة

Haver Analytics،؛ ومنظمــة التعــاون     والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

 .وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل

 ١اقتصــادات االرتــداد اإليجابــي = أســتراليا والنمســا والبرازيــل وكنــدا والصيــن

اخلاصــة اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وأملانيــا   وكولومبيــا 

 وإســرائيل ولكســمبرغ وماليزيــا ونيوزيلنــدا والنرويــج والفلبيــن وســنغافورة

وبلغاريــا بلجيــكا  التعــايف=  طريــق  علــى  االقتصــادات  وسويســرا.   والســويد 

وفنلنــدا وإســتونيا  والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وقبــرص   وكرواتيــا 

 وفرنســا واليونــان وهنغاريــا وآيســلندا والهنــد وإندونيســيا وآيرلنــدا وإيطاليــا

وبولنــدا وهولنــدا  واملكســيك  ومالطــة  وليتوانيــا  والتفيــا  وكوريــا   واليابــان 

إفريقيــا وجنــوب  وســلوفينيا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  وروســيا   والبرتغــال 

 .وإسبانيا وتايلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة

أســتراليا والبرازيــل والصيــن وكولومبيــا  ٢اقتصــادات االرتــداد اإليجابــي = 

والفلبيــن وماليزيــا  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ   ومنطقــة 

 وســنغافورة وسويســرا. االقتصــادات علــى طريــق التعــايف = كرواتيــا وآيســلندا

إفريقيــا واليابــان وكوريــا واملكســيك وروســيا وجنــوب  وإندونيســيا   والهنــد 

 .وتايلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة
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اقتصادات االرتداد 

اإليجابي

االقتصادات على طريق 

التعايف

الشكل البياين ١-١-٣: إجمايل القيمة املضافة 

لإلنشاءات واالستثمار العقاري السكني

(٢٠٠٨: الربع الرابع = ١٠٠) 

١- مؤشر القيمة املضافة لإلنشاءات١

٢- مؤشر االستثمار العقاري السكني٢
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يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  Haver Analytics؛  مؤسســة  املصــادر: 

امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وكنــدا  والبرازيــل  والنمســا  أســتراليا   = اإليجابــي  االرتــداد  ١اقتصــادات 

اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وأملانيــا  وكولومبيــا  والصيــن 

والفلبيــن  والنرويــج  ونيوزيلنــدا  وماليزيــا  ولكســمبرغ  وإســرائيل  اخلاصــة 

وســنغافورة والســويد وسويســرا. االقتصــادات علــى طريــق التعــايف = بلجيــكا 

وبلغاريــا وكرواتيــا وقبــرص واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإســتونيا 

وفنلنــدا وفرنســا واليونــان وهنغاريــا وآيســلندا والهنــد وإندونيســيا وآيرلنــدا 

وإيطاليــا واليابــان وكوريــا والتفيــا وليتوانيــا ومالطــة واملكســيك وهولنــدا 

وبولنــدا والبرتغــال وروســيا واجلمهوريــة الســلوفاكية وســلوفينيا وجنــوب 

إفريقيا وإسبانيا وتايلند واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

وأملانيــا  وكنــدا  والنمســا  أســتراليا   = اإليجابــي  االرتــداد  ٢اقتصــادات 

علــى  االقتصــادات  والســويد.  والنرويــج  ونيوزيلنــدا  ولكســمبرغ  وإســرائيل 

وإســتونيا  والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  بلجيــكا   = التعــايف  طريــق 

وفنلنــدا وفرنســا وهنغاريــا وآيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا واملكســيك 

وهولنــدا والبرتغــال واجلمهوريــة الســلوفاكية وســلوفينيا وإســبانيا واململكــة 

املتحدة والواليات املتحدة. 
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أحد العوامل وراء بطء النمو يف اجملموعة التي تسير على طريق 

التعايف هو العبء الناشئ من تخفيض نسب التمويل بالدين يف 

قطاع األسر: فقد سجل كثير من االقتصادات يف هذه اجملموعة 

تراكما كبيرا يف التمويل بالديون يف فترة االنتعاش. 

ما هي دواعي القلق؟ 

يتمثل التحدي أمام سياسات البلدان صاحبة أسواق املساكن 

أقوى  تعاٍف  حتقيق  يف  التعايف  طريق  على  تسير  تزال  ال  التي 

االنتعاش  فترات  استمرارية  لعدم  الرئيسي  السبب  معاجلة  مع 

مما أفضى إىل وقوع األزمة. فعلى سبيل املثال، كان استئناف 

األدنى  التصنيف  أصحاب  للمقترضين  عقارية  قروض  منح 

لهؤالء  اإلقراض  بأن  اإلدراك  بعد  بطيئا  املتحدة  الواليات  يف 

املقترضين كان أحد الدوافع وراء األزمة.٢ 

وينشأ قلق أكبر بشأن االستمرارية يف االقتصادات صاحبة 

أسواق املساكن التي شهدت ارتدادا إيجابيا، وخاصة اقتصادات 

توقعات  خُفِّضت  والتي  اجملموعة،  هذه  يف  الصاعدة  األسواق 

نموها بشكل كبير يف السنوات األخيرة. وأبرز هذه احلاالت هي 

الالزم  التصحيح  إجراء  إتاحة  يف  التحدي  يكمن  حيث  الصين 

يف أسواق العقارات مع احليلولة دون حدوث تباطؤ حاد مفرط. 

وتظهر يف املدن الصينية الكبرى دالئل املغاالة يف تقييم أسعار 

التي  التدابير  رغم  االقتصادية،  باألساسيات  مقارنة  املساكن 

العكس من  املضاربة. وعلى  الطلب بغرض  احلد من  إىل  تهدف 

عن  نتج  العرض  يف  إفراطا  األصغر  املدن  من  كثير  شهد  ذلك، 

لدفع  النطاق  واسعة  التنمية  بتشجيع  احمللية  احلكومات  قيام 

النمو فضال على استخدام مبيعات األراضي يف تمويل النفقات 

قد  الصيني  يف  العقارات  أسواق  أن  ويبدو  احمللية.  احلكومية 

وشهدت  األخيرة.  الشهور  يف  النشاط  هبوط  من  مرحلة  شهدت 

عام  منذ  واإلقراض  املساكن  أسعار  يف  حادا  ارتفاعا  البرازيل 

الناجت  إجمايل  من  كنسبة  العقارية  القروض  وازدادت   ،٢٠٠9

مستويات  من  بدأت  أنها  برغم  أضعاف  ثالثة  بمقدار  احمللي 

شديدة االنخفاض. 

ارتدادا  اإلسكان  أسواق  شهدت  حيث  أخرى،  بلدان  ويف 

إيجابيا، تشير تقييمات صندوق النقد الدويل إىل حاالت مغاالة 

طفيفة يف التقييم يف كندا وإسرائيل وإىل مغاالة أكبر يف التقييم 

يف النرويج والسويد )اجلدول ١-١-١(.3 ويف كثير من احلاالت، 

خالل  املساكن  أسعار  يف  حادا  تراجعا  املتحدة  اململكة  شهدت    ٢

التحليل  وراء تصنيفها يف هذا  السبب  الفترة ٢٠٠8-٢٠١٠، وهذا هو 

ارتفعت  املاضي،  العام  وخالل  التعايف.  يف  اآلخذة  اجملموعة  ضن 

أسواق املساكن يف اململكة املتحدة بشكل كبير، وخاصة يف سوق لندن. 

ويشير تقرير القضايا اخملتارة عن اململكة املتحدة والصادر مؤخرا عن 

املساكن يف سياق ضعف  أسعار  »ارتفاع  أن  إىل  الدويل  النقد  صندوق 

يجريها  التي  وخاصة  النقدية،  املعامالت  أن  على  يدل  االئتمان  نمو 

 IMF( املساكن«   أسواق  تعايف  األهمية يف  متزايد  دورا  تؤدي  أجانب، 

املساكن  عرض  قيود  تشدد  إىل  كذلك  التقرير  ويشير   .(2014d, 12
باعتبارها عنصرا آخر وراء ارتفاع أسعار املساكن. 

3  يبين اجلدول ١-١-١ كذلك تواريخ نشر هذه التقييمات. ومن 

ربما  األسعار  بعض  ألن  االعتبار  يف  التواريخ  هذه  تؤخذ  أن  املهم 

أستراليا  )يف  معينة  مدن  على  املساكن  أسعار  طفرات  تقتصر 

وأملانيا مثال( أو تتضخم بسبب قيود العرض )مثل نيوزيلندا(.٤

االستخدام الفعال ألدوات السالمة االحترازية 

الكلية 

استخدم كثير من البلدان – ال سيما التي تندرج ضمن جمموعة 

االرتداد اإليجابي –أدوات السالمة االحترازية الكلية بفعالية إلدارة 

أدوات  وتتمثل   .)١-١-٤ البياين  )الشكل  املساكن  أسعار  طفرات 

يف  الغرض  لهذا  املستخدمة  الرئيسية  الكلية  االحترازية  السالمة 

وضع حدود لنسب القرض إىل القيمة ونسب خدمة الدين إىل الدخل 

مستخدمة  احلدود  هذه  وظلت  قطاع.5  لكل  اإللزامي  املال  ورأس 

لفترات طويلة يف بعض االقتصادات، وخاصة آسيا )راجع الفصل 

اإلقليمي:  االقتصاد  »آفاق  تقرير  إبريل ٢٠١٤ من  عدد  الرابع يف 

هونغ  منطقة  وضعت  املثال،  سبيل  وعلى  الهادئ(.  واحمليط  آسيا 

إىل  القرض  لنسبة  أقصى  حدا  اخلاصة  اإلدارية  الصينية  كونغ 

القيمة منذ مطلع التسعينات وطبقت حدا أقصى لنسبة خدمة الدين 

إىل الدخل يف عام ١99٤. ويف كوريا، فُرِضت حدود نسبة القرض 

إىل القيمة يف عام ٢٠٠٢، تلتها حدود نسبة خدمة الدين إىل الدخل 

يف ٢٠٠5. ويف الفترة األخيرة، حذا كثير من االقتصادات املتقدمة 

كونغ  هونغ  منطقة  حذو  األخرى  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

الصينية اإلدارية اخلاصة وكوريا. ويف بعض البلدان، مثل بلغاريا 

وماليزيا وسويسرا، زيدت أوزان اخملاطر أو فُرِض مزيد من شروط 

بارتفاع  تتسم  التي  العقارية  القروض  على  اإللزامي  املال  رأس 

نسب القرض إىل القيمة.6 وتشير الدراسات التجريبية التي أُجريت 

تخضع للتصحيح بعد هذه التواريخ. وتُعتمد طرائق خمتلفة يف إجراء 

التقييمات لكنها تربط عموما تطورات أسعار املساكن بمجموعة من 

وأسعار  احمللي،  الناجت  إجمايل  نمو  مثل  االقتصادية  األساسيات 

 Igan and Loungani 2012 دراسة  )راجع  واإليجارات  الفائدة، 

على  املساكن  أسعار  انحدارات  من  قياسية  نتائج  على  لالطالع 

األساسيات االقتصادية(.  

٤  يف اإلمارات العربية املتحدة، أدت زيادات األسعار السريعة يف 

بعض شرائح سوق العقارات إىل إثارة خماوف بشأن احتمال اإلفراط 

الدويل إىل أن  النقد  يف اإلقدام على اخملاطر. وأشار خبراء صندوق 

االحترازية  السالمة  معايير  تشديد  مثل   – التدابير  من  مزيد  اتخاذ 

الكلية وفرض رسوم أعلى على إعادة البيع خالل فترة وجيزة – له 

ما يبرره، خاصة إذا استمر االرتفاع يف أسعار العقارات واإلقراض 

.  .)IMF 2014c(

القرض  حلجم  أقصى  حدا  يضع  القيمة  إىل  القرض  نسب  حتديد    5

العقاري نسبيا إىل قيمة العقار املرتبط بالقرض، ويفرض بصفة أساسية 

الدخل  إىل  الدين  خدمة  نسب  حتديد  ويضع  املقدمة.  للدفعة  أدنى  حدا 

األسرة،  ثابتة من دخل  بمقدار حصة  الدين  حدا حلجم مدفوعات خدمة 

الحتواء أي زيادات يف دين األسرة ال يمكنها حتملها. ويفرض رأس املال 

مقابل  إضايف  برأسمال  االحتفاظ  املقرضين  على  قطاع  لكل  اإللزامي 

القروض التي تُمنح لقطاع معين، مثل قطاع العقارات، ويثنيها بالتايل 

عن االنكشاف الكبير أمام هذا القطاع. راجع تقرير )IMF 2013(  لالطالع 

على مناقشة أكثر تفصيال حول دور سياسات السالمة االحترازية الكلية 

كجزء من جمموعة األدوات املستخدمة يف إدارة طفرات أسعار املساكن.      

6  يف النرويج، زيدت أوزان اخملاطر يف جميع القروض العقارية 

املراتب  على تصنيفات  القائم   ٢ بازل  منهج  باستخدام  البنوك  من 

على  تنطوي  التي  وليس  اإللزامي،  املال  رأس  حتديد  يف  الداخلية 

ارتفاع يف نسبة القرض إىل القيمة فقط. 

اإلطار 1-1: )تابع(



الفصل 1   آخر التطورات واآلفاق املتوقعة وأولويات السياسات

37 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٤   

اإلطار 1-1: )تابع(

اجلدول 1-1-1: تقييمات صندوق النقد الدويل لتطورات أسواق املساكن يف اقتصادات االرتداد اإليجابي 

البلد

)تاريخ التقييم

التقييم

أستراليا

 )فبراير ٢٠١٤(

يتركز ارتفاع األسعار يف سيدين وملبورن وبرث. ومل يصاحبه ارتفاع كلي يف الرفع املايل. ويتسم نمو االئتمان باالعتدال، ويواصل كثير من 

األسر سداد الديون. 

النمسا 

)سبتمبر ٢٠١3(

 سجل سوق املساكن نموا قويا يف األسعار، ولكن من مستويات متدنية. ومن منظور متوسط االجل، يبدو ارتفاع األسعار احلقيقية معتدال: بلغ

 ٤٠% على أساس تراكمي على مدى ١٠ سنوات يف فيينا وحوايل 5% يف سائر املدن.

البرازيل 

)أكتوبر ٢٠١3(

 منذ األزمة املالية العاملية، شهدت البرازيل توسعا سريعا يف القروض العقارية وأسعار املساكن. ويف الفترة من ٢٠٠9-٢٠١٢، ارتفعت

 نسبة القروض العقارية إىل إجمايل الناجت احمللي من ٢.3% إىل %6.9.

كندا 

)فبراير ٢٠١٤(

أســعار املســاكن مرتفعــة مقارنــة بــكل مــن الدخــل واإليجــارات. وتشــير تقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل إىل أن متوســط أســعار املســاكن 

احلقيقيــة يف كنــدا أعلــى بنحــو ١٠% مــن القيــم األساســية، ويُعــزى القســم األكبــر مــن الفجــوة إىل األســواق يف أونتاريــو وكيبيــك. 

الصين 

)يوليو ٢٠١٤(

 تبدو يف أسعار املساكن يف املدن الصينية الكبرى دالئل على املبالغة يف التقييم مقارنة باألساسيات، رغم التدابير التي تهدف إىل احلد من

 الطلب املُضارِب. وعلى العكس من ذلك، شهد كثير من املدن األصغر عرضا مفرطا يرجع إىل قيام احلكومات احمللية بتشجيع عمليات التطوير

على نطاق واسع لدفع النمو واستخدام مبيعات األراضي يف تمويل النفقات احلكومية احمللية.

كولومبيا 

)يونيو ٢٠١٤(

 ارتفعت أسعار املساكن احلقيقية بمقدار الضعف تقريبا خالل العقد املاضي، مدفوعة يف األساس باألسعار يف العاصمة ويف مدينتين

 أخريين.

أملانيا

)يوليو ٢٠١٤(

كان تضخم أسعار املساكن يف اآلونة األخيرة أقوى يف مدن مثل هامبرغ وميونيخ. ويشير حتليل البنك املركزي األملاين )بندزبنك( إىل أن 

األسعار يف أملانيا عموما قريبة من القيم األساسية، لكن أسعار الشقق يف املدن الكبرى ربما كانت أعلى من قيمتها بنحو ٢5%. 

منطقة هونغ كونغ الصينية 

اإلدارية اخلاصة 

)مايو ٢٠١٤(

 ارتفعت أسعار العقارات بنحو 3٠٠% من مستوى القاع الذي وصلت إليه يف ٢٠٠3. وبرغم اجتاه األسعار نحو الثبات يف وقت أقرب، تشير

التقديرات يف النماذج التي وضعها خبراء صندوق النقد الدويل إىل أنها قد تكون أعلى مما تدل عليه األساسيات.

إسرائيل 

فبراير )٢٠١٤(

 أسعار العقارات يف الوقت الراهن أعلى بنحو ٢5% من قيمتها التوازنية، وهو ما يرجع بقدر كبير إىل انخفاض أسعار الفائدة على القروض

 العقارية ونقص املعروض. كذلك نسب األسعار إىل الدخل ونسب األسعار إىل اإليجارات أعلى بكثير من قيمها التوازنية.

لكسمبرغ 

 )مايو ٢٠١٤(

 يرجع االرتفاع النسبي يف األسعار إىل كل من الضغط باجتاه االرتفاع الناجت عن قوة الطلب واختناقات العرض. ورغم أن املراكز املالية لألسر

   تبدو سليمة نسبيا، فإن تزايد انكشاف البنوك املوجهة نحو السوق احمللية أمام قطاع العقارات تستدعي املراقبة الدقيقة.

ماليزيا 

 )مارس ٢٠١٤(

ارتفعــت أســعار املســاكن بســرعة فتجــاوزت نمــو الدخــل وارتفــاع اإليجــارات. وجــاءت قــوة الطلــب علــى القــروض العقاريــة الســكنية مدفوعــة بقــوة 

ســوق العمــل وهبــوط أســعار الفائــدة علــى القــروض. ومــع هــذا، ال يبــدو أن معاييــر ضمــان القــروض قــد تراجعــت.  

نيوزيلندا

 )يونيو ٢٠١٤(

 يبدو من املقارنات التاريخية والدولية ومن خالل بعض مقاييس إمكانية حتمل تكاليف املساكن أن أسعارها مرتفعة، مما يرجع يف

 جانب منه إىل حمدودية رصيد املساكن بسبب انخفاض االستثمارات السكنية والقيود اجلغرافية التي حتول دون سرعة استجابة عرض

    املساكن.

النرويج 

)أغسطس ٢٠١٤(

 ساهمت عوامل خمتلفة يف ارتفاع أسعار املساكن، ومنها ارتفاع الدخل ونمو األجور، والتدفقات الداخلة من املهاجرين، وقيود العرض. ومع

 ذلك، هناك دالئل على املبالغة يف التقييم، مع حدوث ارتفاع مستمر يف نسبة األسعار إىل الدخل وانحراف نسبة األسعار إىل اإليجارات بشكل

كبير عن متوسطه التاريخي.

الفلبين 

)أغسطس ٢٠١٤(

 كان ارتفاع أسعار املساكن حمدودا مقارنة بارتفاعها يف كثير من غيرها من البلدان اآلسيوية.  وتراجعت نسبة األسعار إىل اإليجارات

تراجعا حمدودا منذ عام ٢٠١٠ وال تبدي أي دالئل على عدم اتساق األسعار.

سنغافورة 

)نوفمبر ٢٠١3(

 أصبحت أسعار املساكن اآلن مستقرة بعد ارتفاعها بما يزيد على 5٠% مقارنة بمستوى القاع الذي وصلت إليه يف منتصف ٢٠٠9، وبدأت

 يف االنخفاض مؤخرا، مما يرجع إىل كثافة تطبيق سياسات السالمة االحترازية الكلية. كذلك تشير املؤشرات الكمية إىل تراجع السوق.

السويد 

)يونيو ٢٠١٤(

 ارتفعت أسعار املساكن احلقيقية بنحو 5٠% يف الفترة بين ٢٠٠5 ومايو ٢٠١٤، بينما بلغ متوسط الزيادة السنوية حوايل 7% منذ عام ٢٠١٢.

 وتدل املؤشرات القياسية إىل أن أسعار املساكن أعلى بنسبة ٢٠% مما تشير إليه األساسيات االقتصادية.

سويسرا

)مايو ٢٠١٤(

مــع اســتمرار املوقــف التيســيري يف األوضــاع النقديــة وارتفــاع أســعار املســاكن بوتيــرة أســرع مــن زيــادة الدخــل، يتعيــن تعزيــز تدابيــر كبــح الطلــب 

علــى القــروض العقاريــة، وال ســيما مــن األســر األكثــر عرضــة للمخاطــر. 

املصدر: بيانات من إعداد خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: الصفوف املظللة باللون األزرق تشير إىل االقتصادات التي أُجريت لها تقييمات منذ عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 
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حتى اآلن إىل أن وضع حدود لنسبة القرض إىل القيمة ونسبة خدمة 

ونمو  املساكن  أسعار  تخفيض  إىل  بفعالية  أدت  الدخل  إىل  الدين 

االئتمان على املدى القصير.7

7  راجع على سبيل املثال، دراسة Zhang and Zoli 2014  لالطالع على أدلة خاصة بالبلدان 

.Lim and others 2011 ودراسة ،Claessens, Ghosh, and Mihet 2014 اآلسيوية وكذلك دراسة

عليها  تترتب  مثلما  تكاليف  األدوات  هذه  تطبيق  على  وتترتب 

أداة منها من  العناية يف تصميم كل  منافع، ويتعين بالتايل توخي 

أجل توجيهها نحو فئات القروض العقارية التي تنطوي على خماطر 

سبيل  وعلى  حد.  أدنى  إىل  املقصودة  غير  اجلانبية  اآلثار  وتقليل 

املثال، يمكن تطبيق حدود أشد على نسب القرض إىل القيمة للتمييز 

واملشترين  متعددة  عقارية  قروض  على  احلاصلين  املضاربين  بين 

للمساكن للمرة األوىل )مثلما يف إسرائيل وسنغافورة( أو الستهداف 

يف  )مثلما  املساكن  أسعار  يف  كبيرا  ارتفاعا  تشهد  مدن  أو  مناطق 

كوريا(. كذلك ينبغي أن تراقب اجلهات التنظيمية ما إذا كانت عمليات 

االئتمان موجهة نحو كيانات غير خاضعة لتنظيم أو تخضع لتنظيم 

حاالت  ملعاجلة  التنظيمية  احلدود  توسع  أن  ينبغي  كما  فضفاض، 

التسرب عند اللزوم. على سبيل املثال، عندما تُستخدم أدوات السالمة 

االحترازية الكلية لكل قطاع يف احلد من منح البنوك احمللية للقروض 

العقارية، يمكن التحايل عليها من خالل االنتقال إىل املؤسسات غير 

املصرفية )مثلما يف كوريا(، أو البنوك األجنبية أو فروعها )مثلما يف 

بلغاريا وصربيا(.

يف  أيضا  فعالة  الكلية  االحترازية  السالمة  أدوات  تكون  ال  وقد 

استهداف طفرات أسواق املساكن املدفوعة بزيادة الطلب من التدفقات 

ائتمانية حملية. ويف  بوساطة  تمر  التي ال  الداخلة  األجنبية  النقدية 

فرضت  وقد  أخرى.  أدوات  استخدام  األمر  يتطلب  احلاالت،  هذه  مثل 

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة وسنغافورة، على سبيل 

األدلة  وتشير  املساكن.  أسعار  تصاعد  لتخفيف  دمغة  رسوم  املثال، 

إىل أن هذا اإلجراء أدى بالفعل إىل خفض الطلب من األجانب الذين 

كانوا خارج احلدود التنظيمية لنسبة القرض إىل القيمة ونسبة الدين 

إىل الدخل.8 ويف أمثلة أخرى، يمكن أن تكون أسعار املساكن املرتفعة 

العرض، ومن ثم قد يتعين معاجلتها من  انعكاسا الختناقات يف 

خالل سياسات هيكلية مثل تدابير التخطيط احلضري. 

   

8  قد ال يكون ارتفاع الضرائب على املعامالت هو رد فعل السياسة املرغوب 

عن  العقارات  قيم  على  القائمة  الضرائب  تسفر  فقد  احلاالت.  كل  يف  اتخاذه  فيه 

املايل  االستقرار  تراجعت خماطر  ربما  ذلك،  التشوهات. عالوة على  أقل من  قدر 

عند شراء املساكن نقدا بدال من شرائها باللجوء إىل االئتمان، مما يقلص احلاجة 

 Crowe and others 2011 السياسات. راجع دراسة  إىل صدور استجابة من 

سوق  طفرات  إلدارة  اخملتلفة  السياسات  فعالية  حول  مناقشة  على  لالطالع 

العقارات، بما يف ذلك مصاعب معايرة كثير من أدوات السالمة االحترازية الكلية 

)بسبب التحايل مثال( واعتبارات االقتصاد السياسي. 

اإلطار 1-1: )تتمة(

الشكل البياين ١-١-٤: استخدام أدوات السالمة

 االحترازية الكلية يف إدارة طفرات أسعار املساكن

(عدد البلدان التي اعتمدت كل أداة) 

اقتصادات االرتداد اإليجابي االقتصادات على طريق التعايف
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

والنمســا  أســتراليا   = اإليجابــي  االرتــداد  اقتصــادات  ملحوظــة: 

والبرازيــل وكنــدا والصيــن وكولومبيــا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة 

والنرويــج  ونيوزيلنــدا  وماليزيــا  وإســرائيل  اخلاصــة  اإلداريــة 

وســنغافورة والســويد وسويســرا. االقتصــادات علــى طريــق التعــايف = 

بلغاريــا وكرواتيــا وإســتونيا وفنلنــدا وهنغاريــا والهنــد وإندونيســيا 

وروســيا  وبولنــدا  وهولنــدا  واملكســيك  والتفيــا  وكوريــا  وآيرلنــدا 

املتحــدة  واململكــة  وتايلنــد  وإســبانيا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة 
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بعد ارتداد إيجابي حاد حققه النمو العاملي على أثر األزمة 

املالية العاملية، أخذ هذا النمو يتراجع كل عام يف الفترة بين 

– من 5.٤% إىل 3.3%. وكان ظهور صدمات  ٢٠١٠ و٢٠١3 

جديدة، مثل أزمة منطقة اليورو، هو أحد األسباب الدافعة لبطء 

النشاط. ولكن رغم تخفيض التنبؤات الواردة أيضا يف تقارير 

العاملي  النمو  نتائج  هبوط  جاء  العاملي،  االقتصاد  آفاق 

»آفاق  تقرير  يف  متواٍل  تنبؤ  بكل  مقارنة  للتوقعات  مفاجئا 

االقتصاد العاملي« منذ عام ٢٠١١. وعلى هذه اخللفية، يحلل 

توقعات  يف  الواردة  النمو  تنبؤات  أخطاء  أصول  اإلطار  هذا 

من   ٢٠١٠ أكتوبر  عدد  من  بدءا  العاملي«،  االقتصاد  »آفاق 

التقرير.١ 

أخطاء تنبؤات النمو: أين ومتى وما مقدارها؟   

من  الفترة  يف  الحقة  لسنة  العاملي  النمو  تنبؤات  كانت 

٢٠١١-٢٠١٤، يف املتوسط، شديدة التفاؤل – أعلى من النتائج 

بنحو ٠.6 نقطة مئوية )اجلدول ١-٢-١(.٢ وبلغ متوسط أخطاء 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  حالة  يف  التنبؤ 

النامية )التي بلغت حصتها 8٠% من النمو العاملي خالل نفس 

املتقدمة.  لالقتصادات  التنبؤ  أخطاء  ضعف  تقريبا  الفترة( 

ويتضح من اجلدول كذلك أن عددا قليال من االقتصادات كان 

التحديد، بلغ  التنبؤ. وعلى وجه  النصيب األكبر من أخطاء  له 

نصيب البرازيل والصين والهند وروسيا )بلدان »بريك«( التي 

أساس  على  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل  يف  حصتها  تزن 

التنبؤ  تعادل القوى الشرائية حوايل ٢8%، نحو نصف أخطاء 

ككل.3 وتصل حصة أربعة من االقتصادات املُجَْهدَة يف الشرق 

التنبؤات العاملية. ويف حالة  األوسط  ٢٠% أخرى من أخطاء 

بدعم  هلبلينغ،  وتوماس  داتاغوبتا  روبا  هما  اإلطار  هذا  مؤلفا 

من أجنيال إسبيريتو.  

١  يحتوي هذا التحليل كذلك على حتديث ملا ورد يف عدد أكتوبر 

أصول  يوثق  والذي  العاملي«،  االقتصاد  »آفاق  تقرير  من   ٢٠١3

تعديل التنبؤات للنمو اإلقليمي حتى خريف ٢٠١3.

٢  تقيس هذه األخطاء الفرق بين تقديرات النمو الفعلي يف السنة 

t الواردة يف عدد خريف ٢٠١٤ من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« 
يف   t للسنة  النمو  وتوقعات  و٢٠١٤(   ٢٠١١ بين  تختلف   t )حيث 

عدد اخلريف من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« يف السنة السابقة. 

بين  الفترة  التنبؤات يف  تعديل  يُستخدم  بعام ٢٠١٤،  يتعلق  وفيما 

االقتصاد  »آفاق  تقرير  عدد خريف ٢٠١٤ وعدد خريف ٢٠١3 من 

ليس   ٢٠١٤ لعام  الفعلي  النمو  ألن  التنبؤ  خطأ  من  بدال  العاملي« 

معلوما بعد.   

الواردة يف هذا اإلطار  التنبؤات  3 إلتاحة إمكانية املقارنة بين 

النمو  جممالت  جميع  تستخدم  العاملي«،  االقتصاد  »آفاق  وتقارير 

اإلقليمية والعاملية مستويات تعادل القوى الشرائية املعدلة مؤخرا 

International Com�(  ٢٠١١ لعام الدولية«  املقارنات   يف »برنامج 

يتناولها  التي  واالقتصادات  املناطق  كل  كذلك،   .)parison Program
التحليل تتكون من جمموعة ثابتة من البلدان، مصنفة كاقتصادات 

متقدمة أو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وفقا 

االقتصاد  »آفاق  تقرير  أكتوبر ٢٠١٤ من  الوارد يف عدد  للتصنيف 

يف  التعديالت  حسب  معدلة  ليست  فاألرقام  هذا،  ومع  العاملي.« 

البيانات التاريخية.

االقتصادات املتقدمة، جاءت معظم املبالغة يف تنبؤات النمو 

)مع  اليورو  انعكاسا ألزمة منطقة  الفترة ٢٠١١-٢٠١٢،  يف 

اليورو  منطقة  القتصادات  سيما  وال  كبيرة  مراجعات  إجراء 

يف  النمو  وانخفاض   ،٢٠١١ يف  اليابان  وزلزال  اجملهدة(، 

بعض االقتصادات اآلسيوية املتقدمة ما عدا اليابان )وخاصة 

يف ٢٠١٢(. ويُرجح ارتباط اخلطأ يف حالة هذه االقتصادات 

اآلسيوية املتقدمة بخطأ التنبؤ اخلاص بالصين الذي بلغ  ١.٤ 

نقطة مئوية يف ٢٠١٢. وكانت أخطاء التنبؤ للواليات املتحدة 

النامية املتبقية  واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

ثانوية يف املتوسط.

إجمايل  مكونات  من  أي  النمو:  تنبؤات  أخطاء 

الناجت احمللي؟   

-٢٠١١ يف  العاملي  النمو  توقعات  يف  املبالغة  ترجع 

االستثمار  توقعات  يف  املبالغة  إىل  أساسية  بصفة   ٢٠١3

التنبؤ  أخطاء  مساهمة  واختلفت   .)١-٢-١ البياين  )الشكل 

واالستهالك،  الصادرات  مثل صايف  األخرى،  الطلب  ملكونات 

– على سبيل املثال، كان صايف  باختالف املناطق والبلدان 

الالتينية  أمريكا  حالتي  يف  التنبؤات  من  أضعف  الصادرات 

املصادر  النتائج  هذه  حتدد  وال  الصحراء.  جنوب  وإفريقيا 

فإنها  ذلك،  ومع  االستثمار.  نمو  يف  القصور  وراء  النهائية 

االستثمارات  نمو  خفض  يف  حملية  عوامل  دور  إىل  تشير 

كانت  حينما  بالتحديد  وهي  التوقعات،  دون  مستويات  إىل 

نمو  حاالت  تتجاوز  االستثمار  يف  لآلمال  اخمليبة  احلاالت 

أُجريت  دراسات  يف  صدى  الضمني  املعني  ولهذا  الصادرات. 

مؤخرا وتخلُص إىل أن للعوامل اخلارجية دورا مهما يف تباطؤ 

النشاط يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

مؤخرا، وإن كانت ال تفسره تفسيرا كامال )راجع الفصل الرابع 

العاملي«،  االقتصاد  »آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف 

 .)IMF 2014b وتقرير ،Cubeddu and others 2014 ودراسة

ولدى  احمللي  النمو  النمو:  تنبؤات  أخطاء 

الشركاء التجاريين   

حيث  الشواهد،  من  مزيدا   ١-٢-٢ البياين  الشكل  يقدم 

لدى  والنمو  احمللي  النمو  تنبؤات  أخطاء  بين  العالقة  يوضح 

كانت   ،٢٠١3-٢٠١١ من  الفترة  ويف  التجاريين.  الشركات 

التنبؤ  أخطاء  بين  وموجب  سالب  ارتباط  عالقة  عادة  هناك 

خطأ  اقترن  بينما  الشريكة،  البلدان  يف  والنمو  احمللي  للنمو 

التنبؤ لنمو الشركاء التجاريين البالغ نقطة مئوية واحدة، يف 

املتوسط، بخطأ يف التنبؤ للنمو احمللي يبلغ ٠.9 نقطة مئوية. 

ومع هذا، فإن أخطاء تنبؤات النمو للشركاء التجاريين ال تفسر 

سوى نسبة صغيرة من التباين يف أخطاء التنبؤ للنمو احمللي. 

 هل هناك سلسلة من أخطاء التنبؤ؟    

يف  منتظمة  بصورة  للنمو  التنبؤ  يف  مغاالة  هناك  كانت  هل 

البياين  الشكل  يف  االنتشار  لوحة  من  يتضح  البلدان؟  نفس 

اإلطار 1-2: أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام 2011
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١-٢-3، املبنية على سلسلة زمنية مقطعية ألكبر 5٠ اقتصادا 

يف الفترة من ٢٠١١-٢٠١3، وجود عالقة ارتباط موجب وذات 

داللة إحصائية بين أخطاء التنبؤ للنمو يف السنوات املتعاقبة. 

غير أن حجم هذا االرتباط صغير نسبيا.٤ 

اخلالصة

أنه يمكن تتبع  التحليل يف هذا اإلطار  القول، يتضح من  خالصة 

قدر كبير من املبالغة يف التنبؤ للنمو العاملي يف الفترة من ٢٠١١-

٤  هناك عالقة ارتباط مسلسل صغيرة وموجبة يف أخطاء التنبؤ للنمو العام 

مع  االقتصادات  جلميع  مقطعية  زمنية  سلسلة  ارتباط  كذلك  وتنطبق  التايل 

تنبؤات »آفاق االقتصاد العاملي« خالل هذه الفترة )ومع ذلك، ليست للمُعامِل 

داللة إحصائية(. 

٢٠١٤ يف عدد قليل نسبيا من االقتصادات، تبلغ حصتها حوايل ٤3% 

من إجمايل الناجت احمللي العاملي على أساس تعادل القوى الشرائية. 

)اقتصادات  صاعدة  أسواق  أربعة  أكبر  االقتصادات  هذه  وتشمل 

األوسط  الشرق  يف  اجملهدة  االقتصادات  من  قليال  وعددا  »بريك«(، 

املتقدمة.  اآلسيوية  االقتصادات  وبعض  واليابان  اليورو،  ومنطقة 

وكانت مساهمة بقية االقتصادات املتقدمة وكذلك اقتصادات األسواق 

اخمليب  العاملي  النمو  يف  األخرى  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

لآلمال صغيرة بوجه عام. وتركزت أخطاء التنبؤ للنمو يف االقتصادات 

املتقدمة يف الفترة ٢٠١١-٢٠١٢ وكانت، يف املتوسط، أصغر بكثير 

من حجم األخطاء يف حالة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية. وساد اجتاه عام نحو تكرار املبالغة يف التنبؤ للنمو، على غرار 

ما انعكس يف عالقة االرتباط املسلسل املوجب يف أخطاء التنبؤ. ولكن 

حجم االرتباط املسلسل يبدو صغيرا نسبا بوجه عام. 

اإلطار 1-2: )تابع(

اجلدول 1-2-1: املساهمة يف أخطاء التنبؤ للنمو العاملي1

)نقاط مئوية، ما مل يُذكر خالف ذلك(

متوسط ١١٠٢-3١٠٢ 

خطأ التنبؤ للنمو)%(

املساهمة يف أخطاء التنبؤ 

للنمو العاملي 

حصــة تعــادل القــوى الشــرائية 

متوسطمتوسطيف:

٢٠١١–٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤١3مجموعةالعالم

–٢٠١١

٢٠١٤

–٢٠١١

٢٠١3

–٢٠١١

٢٠١٤

–٠.55  –٠.6٠  –٠.6  –٠.6  –٠.٤  –٠.6  –٠.9  –٠.3  ١٠٠.٠العالم

–٠.١7  –٠.٢٠  –٠.٤  –٠.٤  –٠.٢  –٠.١  –٠.7  –٠.5  ١٠٠.٠ ٤٤.5االقتصادات املتقدمة
منها:

–٠.٠٢   ٠.٠٠  –٠.١   ٠.٠  –٠.٤   ٠.١   ٠.5  –٠.7   37.٤ ١6.6الواليات املتحدة
–٠.٠3  –٠.٠٤  –٠.7  –٠.8  –٠.٤   ٠.3  –٠.8  –٢.٠   ١٠.5  ٤.7اليابان

اقتصــادات منطقــة اليــورو 

اجملهــدة

٠   ١٠.٠  ٤.٤.9–  ٢.7–  ٠.6–  ٠.٠  –١.٠  –١.٤   ٠.١6–  ٠.٠5–

عــدا  مــا  اليــورو  منطقــة 

اقتصــادات منطقــة اليــورو 

ة جملهــد ا

8.3  ١8.7   ٠.8   ٠.٠٢  –٠.٠٢  –٠.٢  –٠.٢  –٠.٢  –٠.٤  –١.١–

–٠.٠3  –٠.٠٤  –١.١  –١.٤  –٠.٢  –١.٠  –٢.6  –٠.5    6.8  3.٠آسيا ماعدا اليابان
–٠.٠٢  –٠.٠3  –٠.٢  –٠.٤   ٠.٤   ٠.٠  –٠.9  –٠.٤   ١6.7  7.٤اقتصادات متقدمة أخرى

اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة

55.5 ٠  –١.٢  –٠.١  ١٠٠.٠.9–  ٠.6–  ٠.7–  ٠.7–  ٠  –٠.٤٠.39–

منها:

–٠.٢٤  –٠.3٠  –٠.9  –١.٠  –٠.3  –١.٠  –١.6  –٠.5   5٠.8 ٢8.٢اقتصادات »بريك«
–٠.٠6  –٠.٠5  –١.9  –١.8  –٢.٢  –١.5  –٢.6  –١.٤    5.٤  3.٠البرازيل

–٠.٠5  –٠.٠٤  –١.5  –١.١  –٢.8  –٢.5  –٠.7   ٠.٠    6.٢  3.5روسيا
–٠.٠6  –٠.٠9  –٠.9  –١.٤   ٠.7  –١.٠  –٢.3  –٠.9   ١١.8  6.5الهند٢

–٠.٠8  –٠.١١  –٠.5  –٠.7   ٠.١  –٠.5  –١.٤  –٠.3   ٢7.٤ ١5.٢الصين
األوســط  الشــرق  اقتصــادات 

ة جملهــد ا

٢.8  5.٢    ٠.7–  5.٤  –١.8–  3.٠.١١  –٠.١١  –٤.٠  –٤.٢  –٤–

اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات 

النامية األخرى

٢٤.6 ٠   ٤٤.٢.7   ٠  –٠.٤  –٠.٢.6–  ٠.٠   ٠.٠١  –٠.١   ٠.٠3–

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: أخطــاء التنبــؤ هــي البيانــات الفعليــة ناقــص التنبــؤات لســنة حمــددة وُضِعــت يف الســنة الســابقة. بلــدان آســيا ماعــدا اليابــان هــي منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة 

وكوريــا ومنطقــة تايــوان الصينيــة؛ واقتصــادات »بريــك« هــي البرازيــل وروســيا والهنــد والصيــن؛ واقتصــادات منطقــة اليــورو اجملهــدة هــي اليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا؛ 

واقتصــادات الشــرق األوســط اجملهــدة هــي مصــر وإيــران والعــراق وليبيــا. 

١ تعديل التنبؤات للنمو يف ٤١٠٢. 

٢ بيانــات الهنــد يف تقريــري »آفــاق االقتصــاد العاملــي« الصادريــن يف خريــف 3١٠٢ و٤١٠٢ مُحَوَّلــة مــن أســاس الســنة املاليــة إىل أســاس الســنة التقويميــة إلتاحــة إمكانيــة مقارنتهــا مــع 

التقاريــر الســابق التــي وردت البيانــات فيهــا علــى أســاس الســنة التقويميــة. ونظــرا ألن الســنة املاليــة يف الهنــد تبــدأ يف األول مــن إبريــل وتنتهــي يف ١3 مــارس، يُســتخدم املتغيــر البديــل 

  .)t-( + 1/4 ×  إجمــايل النــاجت احمللــي يف الســنة املاليــة )١t( إجمــايل النــاجت احمللــي يف الســنة املاليــة  × ¾ = )t( التــايل: إجمــايل النــاجت احمللــي يف الســنة التقويميــة
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٤- اقتصادات األسواق الصاعدة

واالقتصادات النامية 

الشكل البياين ١-٢-١: أخطاء التنبؤات للنمو حسب املنطقة، ٢٠١١-٢٠١٣

(نقاط مئوية للمتوسطات السنوية) 

.املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل

 ملحوظــة: أخطــاء التنبــؤ هــي البيانــات الفعليــة ناقــص التنبــؤات لســنة حمــددة وُضِعــت يف الســنة الســابقة. اقتصــادات منطقــة اليــورو

 ا�هدة هي اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. أخطاء التنبؤات لنمو إجمايل الناجت احمللي يف اللوحتين ١و٢ تتضمن جميع

 البلدان التي وُضِعت بشأنها تنبؤات لنمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي. وتقتصر البيانات يف اللوحتين ٣و٤ على البلدان التي وُضِعت

 بشأنها تنبؤات جلميع مكونات إجمايل الناجت احمللي. وبيانات الهند يف تقريري «آفاق االقتصاد العاملي» الصادرين يف خريف ٢٠١٣

التــي وردت الســابق  التقاريــر  التقويميــة إلتاحــة إمكانيــة مقارنتهــا مــع  الســنة  الســنة املاليــة إىل أســاس   و٢٠١٤ مُحَوَّلــة مــن أســاس 

 البيانــات فيهــا علــى أســاس الســنة التقويميــة. ونظــرا ألن الســنة املاليــة يف الهنــد تبــدأ يف األول مــن إبريــل وتنتهــي يف ٣١ مــارس، يُســتخدم

 إجمــايل النــاجت احمللــي  x ¾ = (t) املتغيــر البديــل التــايل: إجمــايل النــاجت احمللــي (املســاهمة يف إجمــايل النــاجت احمللــي) يف الســنة التقويميــة

 إجمايل الناجت احمللي (املساهمة يف إجمايل الناجت احمللي) يف السنة  x ¼ + (t) (املساهمة يف إجمايل الناجت احمللي) يف السنة املالية

   .(١-t)  املالية
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التفسيرات  أحد  يذهب  النتائج؟  هذه  تفسير  ينبغي  وكيف 

االقتصادات، وخاصة  أُجري يف حالة بعض  ما  إىل  املقبولة 

اقتصادات »بريك«، من تعديل تدريجي بتخفيض معدالت النمو 

باملبالغة،  السابقة  تقديراتها  اتسمت  التي  العام،  االجتاه  يف 

العاملية  األزمة  قبل  البلدان  هذا  يف  النمو  أداء  قوة  على  بناء 

أن  البياين ١-٢-٤  الشكل  وبعدها مباشرة. وبالفعل، يوضح 

تعديالت التنبؤات القتصادات »بريك« تنطبق على النمو قصير 

املسافة  تزايد  من  تبين  مثلما  العام،  االجتاه  يف  والنمو  األجل 

بين مسارات الناجت يف الفترة بين خريف ٢٠١١ وتقارير »آفاق 

للنمو  التنبؤات  تعديالت  وتمثل  الالحقة.  العاملي«  االقتصاد 

كذلك صدمات جديدة ذات صلة بالتوترات اجلغرافية-السياسية 

يف حالة االقتصادات اجملهدة يف الشرق األوسط وإىل حد ما يف 

روسيا . وفيما يخص االقتصادات املتقدمة، قللت تنبؤات النمو 

وال  اليورو،  منطقة  أزمة  حدة  توقع  من   ٢٠١١-٢٠١٢ للفترة 

سيما ما يتعلق باالقتصادات اجملهدة يف املنطقة. ومن الواضح 

تخفيض  مثل   – اخلارجية  للصدمات  ما  دور  هناك  كان  أنه 

توقعات النمو يف اليابان يف أعقاب زلزال ٢٠١١.

اإلطار 1-2: )تابع(
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أخطاء تنبؤات النمو املتأخرة

2011 2012 2013

٠,٥٣- x ٠,١٩ = y
٠,٠٠

 ،
قيمة االحتمال= ٠,٠٠

مُعامل التحديد = ٠٫٠٧

الشكل البياين ١-٢-٣: أخطاء تنبؤات النمو

 مقابلأخطاء تنبؤات النمو املتأخرة

 (٪)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: أخطــاء التنبــؤ هــي البيانــات الفعليــة ناقــص التنبــؤات 

لســنة حمــددة وُضِعــت يف الســنة الســابقة. البيانــات الــواردة هــي 

بيانات أعلى ٥٠ اقتصادا من حيث متوسط إجمايل الناجت احمللي 

الفتــرة  مــدى  علــى  الشــرائية  القــوى  تعــادل  أســاس  علــى 

تنبــؤ  أخطــاء  علــى  تنطــوي  التــي  تلــك  عــدا  مــا   ٢٠١١-٢٠١٣

مطلقة أعلى من ١٠٪. راجع امللحوظة يف الشكل البياين ١-٢-١ 

لالطالع على تفاصيل التنبؤات التي وُضِعت للهند.
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أخطاء التنبؤ للنمو يف البلدان الشريكة

2011 2012 2013

٠,٢٥- x ٠,٨٥ = y
٠,٠٣

 ،
قيمة االحتمال= ٠,٠٢

مُعامل التحديد = ٠٫١٢

الشكل البياين ١-٢-٢: أخطاء التنبؤ للنمو يف

 البلدان الشريكة مقابل أخطاء التنبؤ للنمو احمللي

 (٪)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: أخطــاء التنبــؤ هــي البيانــات الفعليــة ناقــص التنبــؤات 

مســتوى  وعلــى  الســابقة.  الســنة  يف  وُضِعــت  حمــددة  لســنة 

االقتصادات املتقدمة، يعرض الشكل بيانات (١) منطقة اليورو، 

و(٢) منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا 

ومقاطعة تايوان الصينية، و(٣) اليابان، و(٤) اململكة املتحدة، 

القتصــادات  وبالنســبة  املتقدمــة.  االقتصــادات  بقيــة  و(٥) 

الشــكل  يعــرض  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

بيانات (١) البرازيل، و(٢) الصين، و(٣) الهند، و(٤) روسيا، و(٥) 

كومنولــث الــدول املســتقلة مــا عــدا روســيا، و(٦) آســيا الصاعــدة 

الصاعــدة  أوروبــا  و(٧)  والهنــد،  الصيــن  عــدا  مــا  والناميــة 

والناميــة، و(٨) أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي مــا عــدا البرازيــل، 

و(٩) الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان، 

الشــكل  امللحوظــة يف  راجــع  الصحــراء.  إفريقيــا جنــوب  و(١٠) 

البيــاين ١-٢-١ لالطــالع علــى تفاصيــل التنبــؤات التــي وُضِعــت 

للهند.
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ويشير التحليل كذلك إىل أنه على الرغم من اقتران حاالت 

قصور النمو على امتداد الفترة التي تتناولها الدراسة بمفاجآت 

سالبة يف توقعات البلدان للنمو لدى شركائها التجاريين، فقد 

كان للعوامل احمللية دور مهم، حيث يُعزى قسم كبير من قصور 

النمو يف معظم االقتصادات إىل أخطاء التنبؤ لالستثمار. 

اإلطار 1-2: )تتمة(
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تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» الصادر يف خريف 

الشكل البياين ١-٢-٤: النمو وتعديل التنبؤات

يف االقتصادات الرئيسية

(إجمايل الناجت احمللي احلقيقي؛ املؤشر، ٢٠٠٧=١٠٠) 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ اليونان وآيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

٢ راجع امللحوظة يف الشكل البياين ١-٢-١ لالطالع على تفاصيل 

التنبؤات التي وُضِعت للهند.
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املنظورات القطرية واإلقليمية

يف  تباطؤه  عقب  العاملي  النمو  ارتفاع  إىل  التنبؤات  تشير 

النصف  يف   ٪3٫5 إىل  ليصل   2014 عام  من  األول  النصف 

الثاين من عام 2014 وإىل 3٫8٪ يف عام 2015. ولكن ال يزال 

النمو ضعيفا وغير متوازن بوجه عام وعرضة للتأثر بمخاطر 

عديدة قد تؤدي إىل انخفاضه. فقد يتراجع النمو العاملي بسبب 

النفط  أسعار  يف  حاد  ارتفاع  أو  النفط  إنتاج  يف  اضطرابات 

أو   — السياسية  اجلغرافية  االضطرابات  نتيجة   — العاملية 

بسبب تشديد األوضاع املالية على نحو مفاجئ نظرا الرتفاع 

املتوقع  املستوى  عن  األجل  طويلة  األمريكية  الفائدة  أسعار 

أو زيادة درجة العزوف عن اخملاطر. ويف األجل املتوسط، قد 

املتقدمة  االقتصادات  لفترات مطولة يف  الطلب  يؤدي ضعف 

إىل تراجع النمو يف جميع االقتصادات من خالل اآلثار السلبية 

على جانب العرض وغيرها.

املتوقع من معدل  العاملي دون املستوى  النمو  تراجع  وقد 

سنوي بلغ 3.9% خالل النصف الثاين من عام ٢٠١3 إىل 7.٢% 

خالل النصف األول من عام ٢٠١٤. ورغم أن هذا االنخفاض 

املفاجئ نشأ يف األساس عن عوامل مؤقتة، خاصة يف حالة 

التعايف يف  تباطؤ  نتيجة  أيضا  فقد كان  األمريكي،  االقتصاد 

على  التغلب  على  تعمل  تزال  ال  كانت  التي  اليورو  منطقة  كل 

التأثير  كان  حيث  اليابان  ويف  األزمة،  خلفتها  التي  اآلثار 

السلبي لزيادة ضريبة االستهالك على الطلب أكبر من املتوقع. 

النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  السوق  القتصادات  وبالنسبة 

التدابير  نتيجة  الثاين  الربع  خالل  الصين  يف  النمو  ارتفع 

نتائجه  جاءت  الذي  األول  الربع  عقب  النشاط  لدعم  املتخذة 

قليل  عدد  يف  ضعيفا  ظل  احمللي  الطلب  أن  غير  املتوقع.  دون 

من االقتصادات الكبرى، ال سيما يف أمريكا الالتينية. وقد أدت 

الروسي  باملوقف  املرتبطة  السياسية  اجلغرافية  االضطرابات 

األوكراين والشرق األوسط إىل تقويض النشاط يف تلك املناطق، 

ال  األوسع  النطاق  على  االضطرابات  هذه  تداعيات  كانت  وإن 

تزال حمدودة. 

ويف ظل هذه األوضاع، من املتوقع أن يستمر تباطؤ التعايف 

يف االقتصادات املتقدمة، مع ارتفاع النمو إىل ١.8% هذا العام 

و٢.3% يف ٢٠١5 )الشكل البياين ٢-١، اللوحة األوىل(. وسوف 

تشهد اقتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية تباطؤا 

يف النمو ليصل إىل ٤.٤% يف ٢٠١٤، وليرتفع الحقا إىل ٠.%5 

إبريل  عدد  يف  املتوقع  دون  التنبؤات  وهذه   .٢٠١5 عام  يف 

العاملي بسبب االنخفاضات  آفاق االقتصاد  ٢٠١٤ من تقرير 

واستمرار  العام،  من  األول  النصف  خالل  النمو  يف  املفاجئة 

الصاعدة،  األسواق  بعض  يف  احمللي  الطلب  نمو  معدل  تراجع 

اجلغرافية  االضطرابات  عن  الناجتة  املعاكسة  اآلثار  وتفاقم 

وتم  النمو ضعيفا بوجه عام،  التعايف، يظل  وبرغم  السياسية. 

من  كبير  لعدد  املتوسط  األجل  يف  النمو  توقعات  تخفيض 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من  سابقة  أعداد  عدة  يف  االقتصادات 

العاملي )راجع الشكل البياين ١-١5(.

وتستمر اخملاطر التي قد تؤدي إىل تراجع التنبؤات. فمثلما 

اجلغرافية  االضطرابات  تصاعد  يمثل  األول،  الفصل  يف  ورد 

يف  حاد  ارتفاع  عنه  ينتج  قد  ألنه  ملحا  خطرا  السياسية 

الوارد  التداعيات  حول  اخلاص  التقرير  ويشير  النفط.  أسعار 

أسعار  ارتفاع  على  املترتبة  اآلثار  طبيعة  أن  إىل  الفصل  بهذا 

االرتفاع  أسباب  حسب  تتحدد  األجل  طويلة  األمريكية  الفائدة 

— كارتفاع النمو يف الواليات املتحدة مقابل تشديد السياسة 
النقدية األمريكية بسبب ارتفاع التضخم عن املستوى املتوقع، 

االقتصادية  وأوضاعها  املتلقية  البلدان  خصائص  وحسب 

أيضا. كذلك سيؤدي استمرار حالة ضعف التعايف لفترة طويلة 

املتوسط  األجل  النمو يف  تباطؤ  إىل  املتقدمة  االقتصادات  يف 

الناجتة  التداعيات  انتشار  خالل  من  االقتصادات  جميع  يف 

عن تراجع مستويات التجارة واإلنتاجية )راجع الشكل البياين 

٢-١، اللوحة ٢(. ولذلك يستلزم دعم النمو يف كثير من البلدان 

تطبيق سياسات من أجل زيادة معدل النمو الفعلي إىل مستواه 

املمكن، إىل جانب تدابير هادفة إىل زيادة مستوى النمو املمكن 

يف حد ذاته.

الواليات املتحدة وكندا: استمرار التعايف 

عقب نكسة مؤقتة

يف  قوة  أكثر  نمو  معدالت  وكندا  املتحدة  الواليات  تشهد 

من  األول  الربع  خالل  التباطؤ  من  حالة  عقب  احلايل  الوقت 

من  الكثير  يواجهان  البلدان  يزال  ال  ذلك  ومع   .2014 عام 

واخلارجية  احمللية  املصادر  من  املعاكسة  التطورات  خماطر 

تطبيع  يكون  أن  ينبغي  املتحدة،  الواليات  ففي  الصلة.  ذات 

وجتنب  النمو  لدعم  تدريجي  نحو  على  النقدية  السياسة 

وينبغي  العاملي.  أو  احمللي  املستوى  على  السلبية  التداعيات 

البنية  املتوسط من خالل حتديث  األجل  النمو يف  أيضا دعم 

املتوقع  من  كندا،  ويف  البشري.  املال  رأس  وتعزيز  التحتية 

نمو  إىل  التجارية  واالستثمارات  الصادرات  زيادة  تفضي  أن 

أكثر توازنا، وإن كان ينبغي االستمرار يف مراقبة خماطر سوق 

اإلسكان عن كثب. 

يف  مؤقتة  نكسة  عقب  انتعاشة  األمريكي  االقتصاد  وشهد 

الربع األول من عام ٢٠١٤، وانحسر يف الوقت احلايل ما كان 

يف  حاد  وتصحيح  قارس  شتاء   — مؤقتة  قيود  من  يواجهه 

السنوي  النمو  معدل  ووصل  السابقة.  اخملزون  تراكم  توقعات 

٢ ل
ص

ف
ل

ا
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 االنخفاض يف النمو:
كبير جدا (أكثر من ٠٫٥)

كبير (ما بين ٠٫٤ و٠٫٥)

متوسط (ما بين ٠٫٣ و٠٫٤)

صغير (ما بين ٠٫٢ و٠٫٣)

طفيف (أقل من أو يساوي ٠٫٢)

ال توجد بيانات كافية

أقل من صفر

بين صفر و٢

بين ٢ و٤

بين ٤ و٥

بين ٥ و٦

أكبر من أو يساوي ٦

ال توجد بيانات كافية 

١1- تنبؤات نمو إجمايل الناجت احمللي لعام  ٢٠١٥ ١

(٪)

٢- آثار الركود طويل األجل يف االقتصادات املتقدمة

(الفرق بالنقاط املئوية عن توقعات النمو األساسية يف األجل املتوسط٢)

الشــكل البيــاين ٢-١: تنبــؤات نمــو إجمــايل النــاجت ا حمللــي لعام ٢٠١٥ واآلثار الناجتة

عن ســيناريو للتطورات الســلبية احملتملة

 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تــم اســتبعاد ســوريا بســبب عــدم اليقيــن بشــأن الوضــع السياســي. وبيانــات األرجنتيــن صــادرة عــن اجلهــات الرســمية وتــم تعديلهــا يف مايــو ٢٠١٤. وقــد أصــدر صنــدوق النقــد 

الــدويل يف أول فبرايــر ٢٠١٣ إعالنــا لتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن، ودعاهــا يف ديســمبر ٢٠١٣ إىل تنفيــذ تدابيــر معينــة لزيــادة دقــة البيانــات الرســمية بشــأن إجمــايل النــاجت 

احمللي وفق جدول زمني حمدد. ويف ٦ يونيو ٢٠١٤، أثنى ا�لس التنفيذي على تنفيذ التدابير التي دعا إليها األرجنتين يف نهاية مارس ٢٠١٤، وما اتخذته السلطات 

األرجنتينيــة مــن خطــوات مبدئيــة نحــو حــل مشــكلة عــدم دقــة البيانــات املقدمــة. وســوف يناقــش ا�لــس التنفيــذي هــذه القضيــة جمــددا وفــق اجلــدول الزمنــي املتفــق عليــه يف 

ديسمبر ٢٠١٣ وحسب اإلجراءات املنصوص عليها يف اإلطار القانوين لصندوق النقد الدويل. وقد تم سحب الدوالر الزمبابوي من التداول يف أوائل عام ٢٠٠٩. وتم إعداد هذه 

البيانــات اســتنادا إىل تقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل للتغيــرات يف األســعار وأســعار الصــرف بالــدوالر األمريكــي. وقــد تختلــف تقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل 

للقيم بالدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. وتم إعداد بيانات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على أساس األسعار الثابتة لعام ٢٠٠٩.  

٢ تعتمد نماذج احملاكاة على أساس النماذج العاملية النظامية املرنة التي أعدها صندوق النقد الدويل، وتغطي ٢٩ بلدا وثمان مناطق (بلدان االحتاد األوروبي األخرى، 

واالقتصادات املتقدمة األخرى، وآسيا الصاعدة، واالقتصادات اآلسيوية الصناعية اجلديدة، وأمريكا الالتينية، والشرق األوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب 

الصحراء، وجمموعة االقتصادات املصدرة للنفط). وتم توزيع البلدان غير املشمولة يف النموذج على املناطق وفق تصنيف تقرير آفاق االقتصاد العاملي لالقتصادات 

املصدرة للوقود، وتلي ذلك التصنيفات اإلقليمية اجلغرافية. واستُخدم معدل النمو لعام ٢٠١٧ كمؤشر بديل للنمو متوسط األجل، وهو العام الذي يمثل عام الذروة 

بالنسبة ملعظم االقتصادات الصاعدة. 
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حالة  استمرار  احتماالت  وتزداد  الثاين.١  الربع  يف   %٤.٢ إىل 

وزيادة  اإلسكان  سوق  يف  النشاط  حتسن  ظل  يف  االنتعاش 

االستثمارات غير السكنية واالرتفاع املطرد يف جمموع األجور 

)الشكل البياين ٢-٢(. ويف أغسطس، بلغ معدل البطالة ومعدل 

مشاركة القوى العاملة 6.١% و6٢.8% على الترتيب.    

وبرغم حالة االنتعاش، ال تزال الضغوط السعرية مكبوحة، 

أغسطس  املستهلكين ١.7% يف  أسعار  بلغ تضخم مؤشر  حيث 

ووصل معدل التضخم األساسي يف نفقات االستهالك الشخصي 

االحتياطي  لدى  األساسي  للتضخم  احملبذ  املؤشر  وهو   —
األسعار  زيادات  وتعكس  أغسطس.  يف   %١.5 إىل   - الفيدرايل 

ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، وإن كانت ناجتة أيضا عن عوامل 

اإليجارية  والتكلفة  )اإليجارات  اإلسكان  تكلفة  ارتفاع  مثل 

تكلفة  تقليص  تأثير  وانحسار  اململوكة(،  للوحدات  املكافئة 

املالية  االعتمادات  على  احلجز  إطار  يف  الصحية  الرعاية 

اخملصصة للصحة. وظلت األجور احلقيقية ثابتة نظرا ألن نسبة 

العمالة املعطلة يف سوق العمل ال تزال كبيرة.

يتجاوز  أن  ويُتوقع  تقريبا،   %3 حاليا  النمو  معدل  ويبلغ 

عام  وحتى  العام  من  املتبقي  اجلزء  خالل  املمكن  املستوى 

٢٠١5. وتعزى قوة النمو إىل حتسن األوضاع يف سوق العمل، 

وحتسن امليزانيات العمومية يف قطاع األسر، واألوضاع املالية 

املواتية، وحتسن سوق اإلسكان مع عودة تكوين األسر تدريجيا 

وزيادة  الديمغرافية،  العوامل  مع  اتساقا  أكثر  مستويات  إىل 

االستثمارات غير السكنية نظرا لبدء الشركات مؤخرا يف حتديث 

خمزونات رؤوس أموالها املتقادمة، وتراجع األعباء املالية.

ظل  ففي  عموما.  مواتية  غير  املتوسط  األجل  آفاق  ولكن 

السياسات احلالية، يقدر مستوى النمو املمكن بحوايل ٢% فقط 

مقارنة  اإلنتاجية  نمو  وتراجع  املسنين  أعداد  بزيادة  متأثرا 

بالعقود السابقة.

فعلى  عام.  بوجه  متوازنة  باآلفاق  احمليطة  واخملاطر 

على  التضخم  يرتفع  قد  املعاكسة،  التطورات  خماطر  جانب 

أقل  االقتصادي بدرجة  النشاط  تراجع  نحو غير متوقع بسبب 

ارتفاعا  الفائدة  أسعار  ارتفاع  إىل  يؤدي  قد  مما  املتوقع،  من 

أكثر حدة أو أكثر سرعة عن التوقعات احلالية. أو قد تتم زيادة 

األسواق  يف  األجل  طويلة  واالستثمارات  التقلبات  عالوات 

األخيرة.  اآلونة  يف  تقليصها  بعد  منظم  غير  نحو  على  املالية 

ومع بداية عام ٢٠١5، قد تعود حالة عدم اليقين بشأن سياسة 

وتشمل  سياسية.  جمازفات  من  يصاحبها  وما  العامة  املالية 

اخملاطر اخلارجية زيادة التباطؤ يف األسواق الصاعدة، بما يف 

ذلك الصين، وارتفاع حاد يف أسعار النفط بسبب االضطرابات 

التوقعات،  جتاوز  خماطر  جانب  وعلى  اجلغرافية-السياسية. 

الوليد يف االستثمار اخلاص بما يؤدي إىل  التحسن  قد يستمر 

النمو.  وزيادة  املستقبلية  االقتصادية  اآلفاق  يف  الثقة  تعزيز 

االئتمانية  اجلدارة  ذوي  املقترضين  فرص  زيادة  تؤدي  وقد 

قاعدة  إغالق  عقب   %٤.6 إىل  الثاين  للربع  النمو  معدل  تعديل  تم    ١

بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف ١9 سبتمبر ٢٠١٤.

الشــكل البيــاين ٢-٢: الواليــات املتحدة األمريكية

وكندا: اســتمرار التعايف بعد نكســة مؤقتة
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١- مؤشرات النشاط احلقيقي

 (التغير ٪)

٢- أسواق العمل األمريكية

الواليات

كندا املتحدة

التغير يف أجور النشاط

 غير الزراعي (ماليين 

الوظائف، املقياس األيسر)

التضخم الكلي

التضخم األساسي

متوسط ما قبل األزمة

االستثمارات اخلاصة غير
 السكنية

معدل البطالة (٪)

الفعلي

املتوقع

٤- تضخم نفقات االستهالك
 الشخصي يف الواليات املتحدة

(التغير ٪ على أساس سنوي

مقارن)

الواليات املتحدة كندا

ديون قطاع األسر (٪ من الدخل

 املتاح، املقياس األيسر)

مؤشر MLS HPI ألسعار املساكن

 (التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

٥- تكوين قطاع األسر يف

 الواليات املتحدة (آالف

 الوحدات، على أساس سنوي،

متوسط متحرك ألربعة أرباع)

يكتســب التعــايف مزيــدا مــن القــوة يف الواليــات املتحــدة بعــد فتــرة وجيــزة مــن التباطــؤ خــالل 

الربــع األول مــن عــام ٢٠١٤، وذلــك يف ظــل التحســن املســتمر يف أســواق العمــل وزيــادة 

االســتثمار اخلــاص. غيــر أن الضغــوط الناجتــة عــن األجــور واألســعار ال تــزال منخفضــة. 

وشــهدت كنــدا أيضــا نمــوا متباطئــا يف الربــع األول، ولكــن انتعشــت معــدالت النمــو بقــوة منــذ 

ذلــك احليــن، وارتفــع حجــم الصــادرات نتيجــة التعــايف يف الواليــات املتحــدة وتراجــع قيمــة 

العملة، وإن كان يتعين االستمرار يف مراقبة خماطر أسواق املساكن.

 Global Business املركــزي، ومســح  كنــدا   وبنــك  للعقــارات،  الكنديــة  اجلمعيــة  املصــادر: 

Haver Analytics، واملكتــب اإلحصائــي  ، ومؤسســة   CFO Magazine  Outlook Survey
األمريكــي،  العمــل  إحصــاءات  األمريكــي، ومكتــب  االقتصــادي  التحليــل  الكنــدي، ومكتــب 

وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ التغيــر ٪ علــى أســاس ســنوي مقــارن. تــم إعــداد بيانــات اإلنفــاق االســتثماري املتوقــع (عــن 

 Duke/CFO Magazine   االثني عشر شهرا التالية) للواليات املتحدة وكندا استنادا إىل مسح

Global Business Outlook Survey ومسح Global Business Outlook Survey الصادر عن 
بنــك كنــدا، علــى الترتيــب. وتعكــس بيانــات االســتثمار املتوقــع يف حالــة كنــدا ميــزان الــرأي 

مقيســا كالنســبة املئويــة للشــركات التــي تتوقــع ارتفــاع حجــم االســتثمارات يف املاكينــات 

واملعدات ناقصا نسبة الشركات التي تتوقع انخفاض حجم االستثمارات. 
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تعاف  إىل  العقارية  القروض  على  احلصول  يف  نسبيا  األقل 

أسرع يف سوق اإلسكان. 

وينبغي توجيه السياسات نحو احلفاظ على مسار التعايف 

وزيادة النمو يف األجل الطويل. وينبغي للسياسة النقدية إدارة 

إلغاء أسعار الفائدة الصفرية على نحو يتيح لالقتصاد التحول 

مع  األسعار  واستقرار  للعمالة  الكامل  التوظيف  إىل  بسهولة 

تترتب  قد  والتي  املايل  االستقرار  تهدد  التي  اخملاطر  احتواء 

كذلك  وينبغي  تداعيات عاملية سلبية يف حال حتققها.  عليها 

السالمة  وإطار  االحترازية  املعايير  وتعزيز  الرقابة،  إحكام 

االستقرار  بشأن  للمخاوف  التصدي  بهدف  الكلية  االحترازية 

املايل التي نشأت عن التطبيق املطول ألسعار فائدة منخفضة 

للغاية.

ومن أهم األولويات االتفاق على خطة ذات مصداقية تهدف 

واتخاذ  املتوسط،  األجل  يف  العامة  املالية  أوضاع  ضبط  إىل 

الرعاية الصحية، وإصالح  خطوات نحو تخفيض نمو تكاليف 

نظام الضمان االجتماعي، وزيادة اإليرادات. ومن شأن وضع 

تدابير حمددة تهدف إىل حتقيق وفورات يف املالية العامة يف 

السنوات القادمة أن يساعد على تخفيف القيود املفروضة على 

ربط املوازنة والسماح بتوفير تمويل إضايف للجهود الرامية إىل 

وتعزيز  االبتكار،  وتشجيع  العاملة،  القوة  يف  املشاركة  زيادة 

اإلنتاجية، ومواجهة الفقر والبطالة طويلة األجل. وينبغي النظر 

أيضا يف تنفيذ تدابير على جانب العرض بهدف زيادة مستوى 

النمو املمكن من خالل زيادة االستثمارات يف مشروعات البنية 

التحتية وحتسين نتائج التعليم وتعزيز الهيكل الضريبي وتوفير 

عمالة ماهرة، بما يف ذلك عن طريق إصالح نظام الهجرة.

عام ٢٠١٤،  األول من  الربع  النمو خالل  تباطأ  كندا،  ويف 

نمو  إىل  التوقعات  وتشير  احلين.  ذلك  منذ  انتعش  ولكنه 

االقتصاد بنسبة ٢.3% و٢.٤% يف ٢٠١٤ و٢٠١5 على الترتيب 

)اجلدول ٢-١ والشكل البياين ٢-١(. ومن املفترض أن يرتفع 

وتراجع  األمريكي  االقتصاد  تعايف  نتيجة  الصادرات  حجم 

سعر صرف العملة، مما سيؤدي بدوره إىل حفز االستثمار. غير 

زخم  على  سلبا  تؤثر  قد  اخلارجي  الطلب  تباطؤ  استطالة  أن 

قطاع  يف  الديون  ارتفاع  يزال  ال  بينما  واالستثمار،  التصدير 

مصادر  أهم  من  العقارات  تقييم  يف  املغاالة  واستمرار  األسر 

اخلطر احمللية.

يف  مالئمة  احلالية  التيسيرية  النقدية  السياسة  تزال  وال 

وخماطر  التضخم،  توقعات  وثبات  االقتصادي،  التباطؤ  ظل 

التنبؤات.  تخفيض  إىل  تؤدي  قد  التي  املعاكسة  التطورات 

قدر ضئيل من  العامة سوى  املالية  أوضاع  وال يفرض ضبط 

فيه  املضي  ويتعين  القريب،  األجل  يف  النمو  على  الضغوط 

املتاح حمدودا.  املايل  احليز  إذا كان  املقاطعات  على مستوى 

الناشئة عن سوق اإلسكان وقطاع  وتستدعي اخملاطر احمللية 

األسر رقابة مستمرة، وقد تتطلب اتخاذ تدابير سالمة احترازية 

كلية إضافية.

أوروبا

بلدان أوروبا املتقدمة: يف مراحل خمتلفة من 

التعايف

تشهد بلدان أوروبا املتقدمة تعافيا متعدد السرعات. فال 

خماطر  استمرار  مع  اليورو،  منطقة  يف  ضعيفا  النمو  يزال 

أخرى  مناطق  ويف  مطولة.  لفترات  والتضخم  النمو  تباطؤ 

املتقدمة خماطر يف  االقتصادات  بعض  تشهد  أوروبا،  من 

أسواق املساكن. وتشمل أولويات منطقة اليورو حفز التعايف 

وزيادة التضخم وزيادة النمو يف األجل املتوسط من خالل 

تيسيرية،  نقدية  تطبيق سياسة  يشمل  اإلجراءات  من  مزيج 

وإتمام  والشركات،  للبنوك  العمومية  امليزانيات  وتعزيز 

عملية إنشاء االحتاد املصريف، وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية. 

منطقة  خارج  املتقدمة  أوروبا  اقتصادات  على  وينبغي 

اليورو التخفيف من حدة خماطر سوق اإلسكان املؤثرة على 

القطاع املايل.  

الجدول ٢-١: اقتصادات متقدمة مختارة: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وأسعار المستهلكين، ورصيد 
الحساب الجاري، والبطالة  

)التغير السنوي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد الحساب الجاري٢أسعار المستهلكين ١إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

7.97.37.١ 0.40.30.٢ ١.4١.6١.8 ١.4١.8٢.3االقتصادات المتقدمة

7.٤6.35.9 –٢.6–٢.5–٢.٤ ١.5٢.٠٢.١ ٢.٢٢.٢3.١الواليات المتحدة

١١.9١١.6١١.٢ ٢.٤٢.٠١.9 ١.3٠.5٠.9 ٠.8١.3–٠.٤منطقة اليورو ٤، 5

٤.٠3.73.8 ٠.7١.٠١.١ ٠.٤٢.7٢.٠ ١.5٠.9٠.8اليابان

7.66.35.8 –3.8–٤.٢–٤.5 ٢.6١.6١.8 ١.73.٢٢.7المملكة المتحدة ٤

7.١7.٠6.9 –٢.5–٢.7–3.٢ ١.٠١.9٢.٠ ٢.٠٢.3٢.٤كندا

٤.5٤.5٤.٤ 5.55.١٤.8 ١.5١.6٢.٢ ٢.3٢.93.١اقتصادات متقدمة أخرى 6

ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف 

بعض االقتصادات. 

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 6 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ استنادا إىل املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

5 تم تعديل مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثير التفاوت يف البيانات املبلغ بها عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة.  

6 ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
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وقد بدأت بلدان أوروبا املتقدمة يف التعايف، ولكن التعايف 

منطقة  وقد شهدت  اليورو.  منطقة  ومتذبذبا يف  بطيئا  يزال  ال 

اليورو حالة من الكساد يف الربع الثاين من ٢٠١٤، مع تراجع 

اقتصادات  عدة  يف  متوقعة  غير  مستويات  إىل  االستثمارات 

فروق  ظلت  حيث  صامدة،  املالية  األسواق  تزال  وال  كبرى. 

العائد منخفضة كما كانت قبل األزمة وتراجعت تكلفة التمويل 

كفاية  عدم   — األزمة  خلفتها  التي  اآلثار  أن  غير  املصريف. 

تشكل  تزال  ال   — والبطالة  الدين،  مستوى  وارتفاع  الطلب، 

حتديات قد حتول دون حتقيق نمو قوي ومستمر:

· أقل كثيرا من مستويات ما قبل 	 الناجت واالستثمار  يزال  ال 

األزمة، وتشهد بلدان املنطقة معدالت نمو ضعيفة ومتباينة.

· جميع بلدان املنطقة تشهد معدالت تضخم منخفضة — أقل 	

البنك  يستهدفه  الذي  األسعار  استقرار  مستوى  عن  كثيرا 

التباطؤ.  حالة  استمرار  يعكس  مما   — األوروبي  املركزي 

وتراجعت توقعات التضخم. 

· وال تزال امليزانيات العمومية ضعيفة، وهو ما يعود جزئيا 	

إىل ارتفاع مستوى الديون والبطالة. وتستمر حالة التشتت 

قيودا  املتعثرة  االقتصادات  يف  الشركات  وتواجه  املايل، 

على االقتراض. ويشجع البنك املركزي األوروبي البنوك يف 

إطار عملية التقييم الشامل على تعزيز ميزانياتها العمومية، 

ولكن األمر يستلزم مزيدا من اجلهود.

· تستمر 	 اإلصالحات،  تنفيذ  يف  احملرز  التقدم  من  وبالرغم 

العقبات الشديدة التي تعوق زيادة اإلنتاجية وتعزيز القدرات 

التنافسية. كذلك تم تصحيح األسعار النسبية واالختالالت 

اخلارجية على نحو غير متسق، مع استمرار فوائض احلساب 

اجلاري يف البلدان الدائنة. 

معدالت  يف  وانخفاضا  طفيفا  تعافيا  اآلفاق  وتعكس 

التضخم. ويتوقع للنمو — الذي يعتمد على استمرار التحسن يف 

أوضاع اإلقراض وقوة الطلب اخلارجي - أن يبلغ يف املتوسط 

حوايل ٠.8% يف ٢٠١٤ و١.3% يف ٢٠١5. وتقل هذه التنبؤات 

إبريل ٢٠١٤ من  الواردة يف عدد  تلك  املذكورين عن  للعامين 

ومن   .)3-٢ البياين  )الشكل  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير 

املتوقع أن يقترب مستوى النمو يف األجل املتوسط من 5.١% 

تقريبا. ويف ظل تردي اآلفاق على هذا النحو، تتفاوت التنبؤات 

وإسبانيا  أملانيا  يف  أقوى  فنجدها   — املنطقة  بلدان  بين 

وأضعف يف فرنسا وإيطاليا. وسوف يصل متوسط التضخم إىل 

حوايل ٠.5% يف ٢٠١٤، ويُتوقع أن يظل يف املستقبل القريب 

املركزي  البنك  يستهدفه  الذي  األسعار  استقرار  مستوى  دون 

األوروبي يف األجل املتوسط بسبب استمرار التباطؤ يف األجل 

املتوسط. 

وتشهد االقتصادات األوروبية املتقدمة األخرى معدالت نمو 

أقوى )اجلدول ٢-٢(، ولكن تتهددها بعض اخملاوف:

· يُتوقع استمرار نمو اقتصاد اململكة املتحدة بمعدل قوي. وقد 	

أصبح الطلب أكثر توازنا مع ازدياد االستثمارات التجارية. 

ولكن بالرغم من النمو السريع يف معدالت التوظيف، تستمر 

نمو  العمل إىل حد ما، وجاء معدل  التباطؤ يف سوق  حالة 

الشــكل البيــاين ٢-٣: اقتصــادات أوروبا املتقدمة يف 

مراحــل متفاوتــة من التعايف
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االئتمان السيادي

االئتمان املصريف

إبريل ٢٠١٤ آخر بيانات 

متاحة
فجوة الناجت

أملانيا

إيطاليا

إسبانيا

أملانيا

إيطاليا

إسبانيا

احلد 
األدنى

احلد 
األقصى

اقتصادات الفائض األخرى

 يف منطقة اليورو

اقتصادات العجز األخرى
 يف منطقة اليورو

عدد البلدان التي 

تمر بحالة انكماش

 (املقياس األيمن)

دين 

احلكومة

 العامة

معدل البطالة

 (٪، املقياس

 األيمن)

إجمايل الدين اخلاص

٥- أسعار الفائدة على إقراض

 اجلملة احلقيقي للمشروعات

 الصغيرة واملتوسطة٢ (٪) 

٤- منطقة اليورو: الدين والبطالة 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي،

 ما مل يذكر خالف ذلك)

٢- توقعات النمو الواردة يف

 تقرير آفاق االقتصاد العاملي

 وتعديالتها (٪، تراكمية 

(٣١٠٢-٤١٠٢

١- الضغوط التي تواجه منطقة

 اليورو: فروق العائد على مبادالت

 خماطر االئتمان املصريف
 والسيادي ١

٣- منطقة اليورو: التضخم 
الكلي (معدل موسميا، 

التغير ٪ على أساس سنوي
 مقارن)

٦- منطقة اليورو: أرصدة احلساب

 اجلاري (٪ من إجمايل الناجت

 احمللي ملنطقة اليورو)

ال تــزال األســواق املاليــة صامــدة بوجــه عــام يف ظــل تعــاف ضعيــف يف منطقــة اليــورو. لكــن 

ال تــزال مســتويات التضخــم منخفضــة، بمــا يعكــس فجــوات النــاجت الضخمــة يف معظــم بلــدان 

منطقــة اليــورو. وال يــزال النمــو متباطئــا بســبب اســتمرار ارتفــاع معــدالت البطالــة، والديــون 

الضخمــة، واســتمرار حالــة التشــتت املــايل. وحتســن وضــع أرصــدة احلســاب اجلــاري، ولكــن 

مع استمرار وجود فوائض يف االقتصادات الدائنة.   

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg, L.P؛ والبنــك املركــزي األوروبــي؛ واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي؛ 

ومؤسســة Haver Analytics، وقاعــدة بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادرة عــن صنــدوق النقــد 

الدويل، وتقديرات خبراء الصندوق.

وأملانيــا  وفرنســا  وفنلنــدا  وإســتونيا  وقبــرص  وبلجيــكا  النمســا  هــي  اليــورو  منطقــة  اقتصــادات  ملحوظــة: 

الســلوفاكية  واجلمهوريــة  والبرتغــال  وهولنــدا  ومالطــة  ولكســمبرغ  والتفيــا  وإيطاليــا  وآيرلنــدا  واليونــان 

وسلوفينيا وإسبانيا.

املرجحــة  األســاس  بنقــاط  والســيادي  املصــريف  االئتمــان  خماطــر  مبــادالت  علــى  العائــد  فــروق  تقــاس   ١

بإجمايل األصول وجمموع ديون احلكومة العامة على الترتيب. وتعبر البيانات عن الفترة حتى ٢٢ سبتمبر 

٢٠١٤، وتغطي جميع بلدان منطقة اليورو التي تواجه ضغوطا، ما عدا اليونان.

٢ القــروض أقــل مــن مليــون يــورو املقدمــة مــن املؤسســات النقديــة واملاليــة إىل الشــركات ملــدة ســنة إىل خمــس 

سنوات.
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دون مستوى  التضخم  يزال  وال  العمالة منخفضا.  إنتاجية 

ارتفاعا  شهدت  املساكن  أسعار  أن  غير  املستهدف.   %٢

بنسبة ١٠% يف خمتلف أنحاء اململكة املتحدة — وضعف 

هذه النسبة يف لندن — وال تزال ديون قطاع األسر مرتفعة، 

حيث تبلغ ١٤٠% من إجمايل الدخل املتاح.

· بقوة 	 مدفوعا  النمو  معدل  يف  ارتفاعا  السويد  يف  اآلفاق  وتعكس 

الطلب من قطاع األسر واالستثمار. وبلغ التضخم معدالت منخفضة، 

وهو ما يعود جزئيا إىل زيادة إنتاجية قطاع اخلدمات. ولكن يتمثل 

الضعيفة، ال  الفئات  بين  البطالة  ارتفاع  احلالية يف  الشواغل  أحد 

سيما التي تقع يف الطرف األدنى من توزيع األجور.    

اجلدول ٢-٢: اقتصادات أوروبية خمتارة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، وأسعار املستهلكين، ورصيد 

احلساب اجلاري، والبطالة

)التغير ٪ ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . ٢.0١.7١.7 ٢.0١.3١.6 0.5١.5١.9أوروبا

١0.7١0.٢9.8 ٢.6٢.٢٢.٢ ١.50.7١.١ 0.١١.3١.6أوروبا المتقدمة

١١.9١١.6١١.٢ ٢.٤٢.٠١.9 ١.3٠.5٠.9 ٠.8١.3–٠.٤منطقة اليورو ٤، 5

5.35.35.3 7.٠6.٢5.8 ١.6٠.9١.٢ ٠.5١.٤١.5ألمانيا

١٠.3١٠.٠١٠.٠ –١.٠–١.٤–١.3 ١.٠٠.7٠.9 ٠.3٠.٤١.٠فرنسا

١٢.٢١٢.6١٢.٠ ١.٠١.٢١.٢ ١.3٠.١٠.5 ٠.8–٠.٢–١.9إيطاليا

٢6.١٢٤.6٢3.5 ٠.8٠.١٠.٤ ١.5٠.٠٠.6 ١.3١.7–١.٢إسبانيا

6.77.36.9 ١٠.٢9.99.6 ٢.6٠.5٠.7 ٠.6١.٤–٠.7هولندا

8.٤8.58.٤ –١.٠–١.3–١.9 ١.٢٠.7١.٠ ٠.٢١.٠١.٤بلجيكا

٤.95.٠٤.9 ٢.73.٠3.٢ ٢.١١.7١.7 ٠.3١.٠١.9النمسا

٢7.3٢5.8٢3.8 ٠.7٠.7٠.١ ٠.3–٠.8–٠.9 ٠.6٢.9–3.9اليونان

١6.٢١٤.٢١3.5 ٠.5٠.6٠.8 ٠.٤٠.٠١.١ ١.٠١.5–١.٤البرتغال 

8.٢8.58.3 –٠.5–٠.6–٠.9 ٢.٢١.٢١.5 ٠.9–٠.٢–١.٢فنلندا

١3.٠١١.٢١٠.5 ٤.٤3.3٢.٤ ٠.5٠.6٠.9 ٠.٢3.63.٠آيرلندا

١٤.٢١3.9١3.٢ ٢.١١.9٢.٢ ١.5٠.١١.3 ٠.9٢.٤٢.7الجمهورية السلوفاكية

١٠.١9.99.5 6.85.95.8 ١.8٠.5١.٠ ١.٤١.٤–١.٠سلوفينيا

6.97.١6.9 5.٢5.١٤.٠ ١.7١.١٢.١ ٢.١٢.7١.9لكسمبرغ

١١.9١٠.39.7 –١.5–٠.١–٠.8 ٠.٠٠.7١.6 ٤.١٢.73.٢التفيا

8.67.٠7.٠ –٢.٤–٢.٢–١.٤ 3.٢٠.8١.٤ ١.6١.٢٢.5إستونيا

١5.9١6.6١6.١ –٠.8–١.١–١.9 ٠.٤٠.٠٠.7 ٠.٤–3.٢–5.٤قبرص

6.٤6.٠6.١ ٠.9٠.3٠.3 ١.٠١.٠١.٢ ٢.9٢.٢٢.٢مالطة

7.66.35.8 –3.8–٤.٢–٤.5 ٢.6١.6١.8 ١.73.٢٢.7اململكة املتحدة 5

3.٢3.٤3.3 ١6.٠١3.٠١٢.5 ٠.١٠.٢–٠.٢ ١.9١.3١.6سويسرا

8.٠8.٠7.8 6.٢5.76.١ ٠.٠٠.١١.٤ ١.6٢.١٢.7السويد

3.53.73.8 ١١.٢١٠.6١٠.٢ ٢.١٢.٠٢.٠ ٠.6١.8١.9النرويج

7.٠6.٤6.٠ –٠.3–٠.٢–١.٤ ١.٤٠.6١.9 ٢.5٢.5–٠.9اجلمهورية التشيكية

7.٠6.96.6 7.37.١7.٠ ٠.8٠.6١.6 ٠.٤١.5١.8الدانمرك

٤.٤٤.٠3.5 3.9٢.١٢.3 3.9٢.53.3 3.3٢.93.٠آيسلندا

8.٠8.٢7.8 . . .. . .. . . ١.3١.٠١.٢ ٠.٠٢.٢–3.٢سان مارينو

. . .. . .. . . –3.5–3.٢–3.9 4.٢4.03.8 ٢.8٢.7٢.9أوروبا الصاعدة والنامية 6

9.٠9.59.9 –6.٠–5.8–7.9 7.59.٠7.٠ ٤.٠3.٠3.٠تركيا

١٠.39.59.5 –٢.١–١.5–١.٤ ٠.9٠.١٠.8 ١.63.٢3.3بولندا

7.37.٢7.١ –١.8–١.٢–١.١ ٤.٠١.5٢.9 3.5٢.٤٢.5رومانيا

١٠.38.٢7.8 3.٠٢.5٢.٠ ١.7٠.3٢.3 ١.١٢.8٢.3هنغاريا

١3.٠١٢.5١١.9 –٢.3–١.9٠.٢ ٠.7–٠.٤١.٢ ٠.9١.٤٢.٠بلغاريا5

٢١.٠٢١.6٢١.8 –5.١–6.١–6.5 7.7٢.33.٤ ١.٠–٢.5٠.5صربيا

١6.6١6.8١7.١ ٠.9٢.٢٢.٢ ٠.٢–٢.٢٠.3 ٠.5–٠.8–٠.9كرواتيا

١١.8١١.٠١٠.7 ١.5٠.9٠.١ ١.٢٠.3١.3 3.33.٠3.3ليتوانيا

ملحوظــة: تــم حســاب بيانــات بعــض البلــدان علــى أســاس األعــوام املاليــة. راجــع اجلــدول واو يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى قائمــة بفتــرات اإلبــالغ غيــر املعتــادة املســتخدمة يف 

بعــض االقتصــادات.

١ تظهــر التغيــرات يف أســعار املســتهلكين كمتوســطات ســنوية. راجــع اجلــدول ألــف 6 واجلــدول ألــف 7 يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى التغيــرات الســنوية املقارنــة بيــن نهايــة عــام 

وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تم تعديل مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثير التفاوت يف البيانات املبلغ بها عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة.  

5 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

6 تشمل ألبانيا، والبوسنة الهرسك، وكوسوفو، وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، واجلبل األسود.
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· بمعدالت 	 ولكن  سويسرا،  يف  النمو  يستمر  أن  املتوقع  ومن 

يف  واالستثمارات  االستهالك  تراجع  بسبب  تباطؤا  أكثر 

أن  إىل  التنبؤات  وتشير  األخيرة.  اآلونة  يف  التشييد  قطاع 

أعداد  تزايد  ويمثل  للصفر.  مقاربا  سيظل  التضخم  معدل 

املسنين أحد حتديات األجل املتوسط.

وبالنسبة ملنطقة اليورو، يميل ميزان اخملاطر املؤثرة على 

املعاكسة. وحتديدا،  التطورات  النمو نحو كفة خماطر  توقعات 

انخفاض  واستمرار  مطولة  لفترات  النمو  تباطؤ  خطر  يرتفع 

التضخم. وستنتشر آثار هذه اخملاطر يف كافة أنحاء أوروبا يف 

اإلصالح  بأعباء  مرتبطة  خماطر  أيضا  وهناك  حتققها.  حالة 

وزيادة احتياجات إعادة رسملة البنوك عن املستوى املتوقع. 

ولكن اخملاطر أكثر توازنا يف البلدان األوربية األخرى، بما يف 

ذلك يف اململكة املتحدة. غير أن هناك خماطر ناشئة عن أسواق 

اململكة  يف  املايل  االستقرار  تهدد  العقاري  والرهن  اإلسكان 

األخرى  اخلطر  مصادر  أهم  ومن  وسويسرا.  والسويد  املتحدة 

 — املعاكسة  اخلارجية  التطورات  ككل  املنطقة  تواجه  التي 

مثل تراجع نمو الشركاء التجاريين، والتشديد غير املتوقع يف 

األوضاع املالية العاملية، واالضطرابات االقتصادية واالرتفاع 

بما  جغرافية-سياسية،  أسباب  نتيجة  النفط  أسعار  يف  احلاد 

فيها املرتبطة باملوقف الروسي األوكراين.

وينبغي أن تركز اجلهود املبذولة على جانب السياسات على 

السياق،  هذا  ويف  املايل.  االستقرار  ضمان  مع  التعايف  تعزيز 

النمو  آفاق  مع  واملالية  النقدية  السياسات  تتسق  أن  يتعين 

والتضخم املتباينة:

· حتقيق 	 يف  األهم  األولوية  تتمثل  اليورو،  ملنطقة  بالنسبة 

يستلزم  مما  التضخم،  وزيادة  العام  االجتاه  يتجاوز  نمو 

من  وبالرغم  تيسيرية.  نقدية  سياسة  تطبيق  يف  االستمرار 

يونيو  شهري  يف  بالفعل  اتخذت  التي  الفعالة  اإلجراءات 

املركزي  البنك  يكون  أن  يجب  العام،  هذا  من  وسبتمبر 

حالة  التدابير يف  من  مزيد  استعداد التخاذ  على  األوروبي 

التضخم  مستوى  ارتفاع  وعدم  التضخم  آفاق  حتسن  عدم 

السيادية.  األصول  شراء  طريق  عن  ذلك  يف  بما  املتوقع، 

انكماشية  كانت  فقد  العامة،  املالية  لسياسة  وبالنسبة 

مستوى  على   ٢٠١5-٢٠١٤ الفترة  خالل  حمدودة  بدرجة 

اليورو ككل، ولكن ينبغي عدم املضي يف تشديدها  منطقة 

النمو.  معدالت  يف  مفاجئة  انخفاضات  حدوث  حالة  يف 

ويتعين يف األجل املتوسط تخفيض الدين العام يف بعض 

هذا  حتمل  على  قدرة  أكثر  جتعلها  مستويات  إىل  البلدان 

يستلزم  ما  الدواعي  من  يوجد  يزال  ال  أملانيا،  ويف  الدين. 

زيادة االستثمارات العامة، كتحديث وصيانة البنية التحتية 

لقطاع النقل على سبيل املثال.    

· النقدية 	 السياسة  تظل  أن  ينبغي  املتحدة،  اململكة  ويف 

األسعار  وأن ضغوط  الوقت احلايل ال سيما  تيسيرية يف 

سريعا  تشديدها  يتعين  قد  ولكن  قوية،  ليست  واألجور 

أيضا يف زيادة  النظر  التضخم. ويمكن  ارتفاع  يف حالة 

االحترازية  السالمة  أدوات  أن  ثبت  ما  إذا  الفائدة  أسعار 

الكلية غير كافية الحتواء خماطر االستقرار املايل )راجع 

الفقرة التالية(، وإن كان ينبغي التفكير مليا يف املفاضلة 

والتكلفة  احلقيقي  باالقتصاد  يلحق  قد  الذي  الضرر  بين 

املالية.  اخملاطر  عن  املطاف  نهاية  يف  تنشأ  قد  التي 

وينطبق الوضع نفسه على السويد، حيث سيتعين االعتماد 

النقدية يف املوازنة بين خماطر  السياسة  باستمرار على 

تدابير  تُتخذ  مل  إذا  املايل  االستقرار  وخماطر  األسعار 

فعالة للحد من اخملاوف بشأن االستقرار املايل. ويتعين 

متوسطة  خصوم  وجود  ظل  يف  املالية  األوضاع  ضبط 

األجل وخصوم احتمالية ضخمة نشأت عن القطاع املايل 

الكبير يف السويد.  

ويستلزم دعم االستقرار املايل تعزيز امليزانيات العمومية 

للقطاع اخلاص وتنفيذ إصالحات يف القطاع املايل. وسيمكن 

االئتمانية  التدفقات  وعودة  املايل  التشتت  حالة  من  احلد 

وتخفيض  البنوك،  رسملة  إعادة  خالل  من  اليورو  منطقة  يف 

املالءة  أطر  حتسين  طريق  عن  )جزئيا  الشركات  ديون 

إنشاء  الستكمال  مشترك  فعال  مايل  دعم  وتوافر  الوطنية(، 

املايل  القطاع  خماطر  مواجهة  وينبغي  املصريف.  االحتاد 

يستلزم  ما  وهو  األخرى،  املتقدمة  األوروبية  االقتصادات  يف 

االستمرار يف تعزيز رؤوس األموال املصرفية، إىل جانب اتخاذ 

)السويد  تشددا  و/أكثر  فعالة  كلية  احترازية  سالمة  تدابير 

وسويسرا(. وقد يتعين أيضا تشديد سياسة السالمة االحترازية 

الكلية يف اململكة املتحدة إذا ما ثبت أن التدابير األخيرة غير 

استكمال  وينبغي  املايل.  االستقرار  خماطر  الحتواء  كافية 

أوروبا  بلدان  يف  املالية  القطاعات  يف  املقررة  اإلصالحات 

الكبيرة  بالبنوك  املرتبطة  اإلصالحات  ذلك  بما يف  املتقدمة، 

املؤثرة على النظام وتلك الالزمة لتعزيز آليات تسوية أوضاع 

البنوك عبر احلدود.

ملواجهة  هيكلية  إصالحات  تنفيذ  الضروري  ومن 

ويمكن  املتوسط.  األجل  يف  النمو  على  املؤثرة  التحديات 

من  مزيد  ودعم  والنمو  التوظيف  ومعدل  اإلنتاجية  زيادة 

يف  املرونة  زيادة  خالل  من  اليورو  منطقة  يف  التوازن 

وتعزيز  املدينة  االقتصادات  يف  واملنتجات  العمل  أسواق 

يف  اخلاصة  واالستثمارات  التحتية  البنية  استثمارات 

االقتصادات الدائنة. وسيساعد على احلد من معدالت البطالة 

املرتفعة بين الشباب خفض تكلفة التوظيف وزيادة فعالية 

التدريبية. ويتعين تطوير أسواق رأس املال بحيث  البرامج 

وتتضمن  واملتوسطة.  الصغيرة  الشركات  تمويل  يمكنها 

العامة  املالية  إطار  تبسيط  الطويل  األجل  يف  التحديات 

إنفاذه. ومن الضروري للغاية اتخاذ  املعقد للمنطقة ودعم 

واململكة  السويد  يف  املساكن  بعرض  يتصل  فيما  تدابير 

اليد وبما يمكن من  املتحدة كي تظل أسعارها يف متناول 

احلد من خماطر االستقرار املايل. وسوف تساعد إصالحات 

سوق العمل يف السويد يف دعم الفئات الضعيفة يف احلصول 

على وظائف على وجه السرعة. ويف سويسرا، من شأن تبديد 

أن  املستقبلية  الهجرة  سياسات  بشأن  اليقين  عدم  حالة 

يدعم النمو.   
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أوروبا الصاعدة والنامية: الطلب احمللي 

يكتسب قوة

أيضا،  متوازن  غير  نموا  والنامية  الصاعدة  أوروبا  تشهد 

بلدان  من  كبير  عدد  قوة يف  يكتسب  احمللي  الطلب  كان  وإن 

املنطقة. ويف ظل استمرار خماطر التطورات املعاكسة، ينبغي 

استخدام السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف يف دعم 

الطلب وإدارة اخملاطر الناشئة عن تقلبات السوق، بينما ينبغي 

أن تركز سياسة املالية العامة على إعادة بناء االحتياطيات 

الوقائية. وال يزال تعزيز أطر تسوية الديون واملضي قدما يف 

إصالحات سوق العمل من األولويات يف معظم بلدان املنطقة.

تعافيا  تشهد  والنامية  الصاعدة  أوروبا  بلدان  تزال  وال 

النمو قوية أو سريعة يف هنغاريا  غير متوازن، وظلت معدالت 

عام  من  األول  النصف  وحتى   ٢٠١3 خالل  وتركيا  وبولندا 

٢٠١٤، بينما تباطأ النمو يف بلدان جنوب شرق أوروبا. وكانت 

وإن  البلدان  بين  فيما  أيضا  متباينة  املالية  األسواق  تطورات 

ائتمان  البياين ٢-٤(. وقد ظل  )الشكل  ظلت مواتية بوجه عام 

األعباء  جزئيا  يعكس  ما  وهو  تركيا،  خارج  متدنيا  الشركات 

النظام  على  املتعثرة  القروض  حجم  ارتفاع  يفرضها  التي 

املايل. وقد ظلت املنطقة حتى اآلن صامدة أمام االضطرابات 

اجلغرافية-السياسية يف روسيا وأوكرانيا.

بسبب  املنطقة  اقتصادات  معظم  يف  التضخم  تراجع  وقد 

الناجمة  الضغوط  جانب  إىل  والطاقة،  الغذاء  أسعار  انخفاض 

عن تباطؤ التضخم يف منطقة اليورو، ال سيما يف االقتصادات 

التي تربط عمالتها باليورو. وتواجه البوسنة والهرسك وبلغاريا 

استمرار  مع  االنكماش  من  حالة  األسود  واجلبل  وكرواتيا 

التباطؤ االقتصادي. 

وتشير التنبؤات إىل بلوغ النمو ٢.7% يف ٢٠١٤ و٢.9% يف 

٢٠١5. وتعكس هذه التنبؤات تعديال بالزيادة على معدل النمو 

لعام ٢٠١٤ بمقدار ٠.٤ نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات الواردة 

يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، وهو ما 

يعود يف األساس إىل ارتفاع الناجت عن املستويات املتوقعة يف 

بعض االقتصادات حتى اآلن خالل العام احلايل. ومل يطرأ أي 

تعديل على التنبؤات اخلاصة بعام ٢٠١5. ٢ 

· ومن املتوقع أن يرتفع معدل النمو يف هنغاريا وبولندا ليصل 	

إىل ٢.8% و3.٢% على الترتيب خالل ٢٠١٤، مدعوما بزيادة 

االستثمارات وتراجع البطالة يف بولندا، والتيسير الكبير يف 

ويف  هنغاريا.  يف  العام  اإلنفاق  وزيادة  النقدية  السياسة 

بينما  بولندا،  يف   %3.3 النمو  متوسط  سيبلغ   ،٢٠١5 عام 

بتشديد  توقعات  ظل  يف  هنغاريا  يف   %٢.3 إىل  سيتراجع 

أوضاع سياسة املالية العامة والسياسة النقدية.

العاملية واإلقليمية  النمو  ٢  جتدر اإلشارة إىل إعادة حساب معدالت 

الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي باستخدام 

 ١ رقم  احلاشية  )راجع  الشرائية  القوى  لتعادل  املعدلة  النسبية  األوزان 

آفاق  الواردة يف تقرير  الفصل األول( كي يسهل مقارنتها باألرقام  يف 

االقتصاد العاملي احلايل.
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الشــكل البيــاين ٢-٤: اقتصــادات أوروبا الصاعدة

والناميــة: تعــايف الطلب احمللي

١- هنغاريا وبولندا: نمو إجمايل

 الناجت احمللي احلقيقي (التغير ٪ 

على أساس سنوي مقارن)

٣- معدل التوظيف

 (املؤشر، الربع األول ٢٠٠٨ = ١٠٠)

٧- هنغاريا وبولندا وجنوب شرق

 أوروبا: صايف التدفقات الرأسمالية

 (بمليارات الدوالرات األمريكية)

٥- التضخم يف مؤشر أسعار املستهلكين

 األساسي١ (التغير ٪ على أساس سنوي مقارن) 

٢- جنوب شرق أوروبا: نمو إجمايل

 الناجت احمللي احلقيقي (التغير ٪ 

على أساس سنوي مقارن)

٤- االئتمان املقدم للشركات غير

 املالية بالقيمة االسمية (التغير

٪ على أساس سنوي مقارن، معدل

 الستبعاد أثر التغيرات يف أسعار الصرف)

٨- تركيا: صايف التدفقات الرأسمالية

 (بمليارات الدوالرات األمريكية) 

٦- فروق العائد على سندات مؤشر

 EMBIG ٢ (املؤشر، ٢١ مايو 

٢٠١٣ = ١٠٠، متوسط بسيط)

تشــهد  حيــث  والناميــة،  الصاعــدة  أوروبــا  بلــدان  بيــن  متوازنــة  غيــر  اآلفــاق  تــزال  ال 

حالــة  تســتمر  بينمــا  التوظيــف،  معــدالت  يف  وحتســنا  قويــا  نمــوا  وبولنــدا  هنغاريــا 

التباطــؤ يف جنــوب شــرق أوروبــا. وتظــل األوضــاع املاليــة مواتيــة بوجــه عــام، ولكــن 

النمو االئتماين ال يزال ضعيفا، ما عدا يف تركيا.

 Haver والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، ومؤسسة ،Bloomberg, L.P. املصادر: مؤسسة

Analytics، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ألبانيــا،  املتاحــة،  البيانــات  حــدود  يف  أوروبــا،  شــرق  جنــوب  بلــدان  تشــمل  ملحوظــة: 

والبوســنة والهرســك، وبلغاريــا، وكرواتيــا، وكوســوفو، وجمهوريــة مقدونيــا اليوغســالفية 

الســابقة، واجلبــل األســود، ورومانيــا، وصربيــا. جميــع جممــالت جمموعــة البلــدان مرجحــة 

النــاجت  إجمــايل  مــن  كحصــة  الشــرائية  القــوى  بتعــادل  املقــوم  احمللــي  النــاجت  بإجمــايل 

احمللــي للمجموعــة، مــا مل يذكــر خــالف ذلــك. وقــد تــم إعــداد مســميات البيانــات يف الشــكل 

البياين وفق رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 

١ البيانات حتى أغسطس ٢٠١٤ ما عدا بلغاريا (يوليو ٢٠١٤) وكرواتيا (يونيو ٢٠١٤).

٢ البيانات حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤. 
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· وتشير التوقعات إىل تراجع متوسط معدل النمو إىل 3% يف 	

الفترة ٢٠١٤-٢٠١5، مقابل ٤% يف ٢٠١3.  تركيا خالل 

ويتوقع أن ينخفض مستوى االستهالك اخلاص خالل عام 

٢٠١٤ إىل حد ما ليكون اإلنفاق احلكومي واالستثمار هما 

أيضا  سيعتمد  النمو  كان  وإن  للنمو،  األساسيان  احملركان 

النمو  سيعتمد   ،٢٠١5 عام  ويف  الصادرات.  صايف  على 

الالحقة  اآلثار  نتيجة  واالستثمار  اخلاص  االستهالك  على 

الناجتة عن تيسير السياسة النقدية يف اآلونة األخيرة.

· يف 	 تباطؤا  أكثر  نموا  أوروبا  شرق  جنوب  يشهد  أن  ويُتوقع 

٢٠١٤، وهو ما يعود جزئيا إىل الفيضانات الشديدة خالل شهر 

حتديدا.  وصربيا  والهرسك  البوسنة  تأثيرها  طال  التي  مايو 

على  اإلنفاق  نتيجة   ٢٠١5 عام  خالل  الحقا  النمو  ويرتفع 

أعمال اإلعمار، وإعادة بناء املناطق التي دمرتها الفيضانات، 

إىل جانب زيادة معدالت التوظيف يف بعض البلدان.

حوايل  إىل  التضخم  معدل  متوسط  يصل  أن  املتوقع  ومن 

املرجح  من  ولكن   .٢٠١5-٢٠١٤ الفترة  خالل   %٤.٠-%3.8

مستويات  إىل  االقتصادات  من  عدد  يف  التضخم  ينخفض  أن 

أدنى كثيرا إما بسبب تأثر البلدان املستوردة بتراجع التضخم 

التباطؤ االقتصادي  أو استمرار  )بلغاريا(  البلدان املصدرة  يف 

بالزيادة  التضخم  توقعات  تعديل  تم  تركيا،  ويف  )كرواتيا(. 

سعر  النخفاض  الالحقة  واآلثار  الغذاء،  أسعار  ارتفاع  نتيجة 

مستوى  مع  املتعارض  النقدية  السياسة  وموقف  الصرف، 

التضخم الذي تستهدفه السلطات.   

وال تزال عودة االضطرابات السوقية وتراجع التعايف يف منطقة 

اليورو من أهم اخملاطر املؤثرة على التنبؤات. ويف ضوء أرصدة 

والديون  البلدان،  من  كثير  يف  الكبيرة  اخلارجي  اخلاص  الدين 

البلدان،  بعض  يف  األجنبية  بالعملة  املربوطة  الضخمة  احمللية 

فإن املنطقة معرضة أيضا لصدمات أخرى معاكسة. وساعد يف 

التي  التدابير األخيرة  التخفيف من حدة هذه اخملاطر إىل حد ما 

بهدف  السياسات  مستوى  على  األوروبي  املركزي  البنك  اتخذها 

تيسير أوضاع السياسة النقدية بدرجة أكبر، وهو ما قد يؤدي إىل 

زيادة الثقة والطلب احمللي بما يتجاوز التوقعات احلالية.

قيام  بشأن  والتوقعات  التعايف،  حالة  استمرار  ظل  ويف 

إعادة  أجل  من  العامة  مالياتها  أوضاع  بضبط  البلدان  معظم 

بناء أرصدة املالية العامة التي تراجعت خالل األزمة للعاملية، 

الصرف  أسعار  وسياسة  النقدية  السياسة  استخدام  ينبغي 

 - املتغيرة  واالقتصادية  السوقية  األوضاع  ملواجهة  بمرونة 

أي تطبيق أسعار خمتلفة باختالف احليز املتاح من خالل هذه 

السياسات واخملاطر األساسية. 

ومن شأن تعزيز أطر تسوية ديون القطاع اخلاص أن يساعد 

القروض غير املنتظمة  ارتفاع مستويات  على مواجهة مشكلة 

هيكلة  إعادة  خالل  من  ذلك  يف  بما  االئتمان،  نمو  وتعزيز 

لزيادة  العمل  أسواق  إصالح  الضروري  ومن  الطوعية.  الدين 

البلدان من خالل تخفيض  كثير من  املمكن يف  النمو  مستوى 

املبالغ املدفوعة عند تسريح العمالة الفائضة ومعاجلة مشكلة 

ازدواجية سوق العمل، وحتسين مناخ األعمال، وتعزيز القدرات 

العودة  السياسات  تستهدف  أن  ينبغي  تركيا،  ويف  التنافسية. 

املالية  سياسة  أوضاع  وتشديد  االسمية  الركيزة  استخدام  إىل 

العامة، مع تشجيع االدخار القومي والقدرات التنافسية.

آسيا واحمليط الهادئ: نمو مطرد خالل 

الفترة املقبلة

تراجعت معدالت النمو يف املنطقة إىل حد ما يف أوائل عام 

2014، ولكنها انتعشت عموما خالل النصف الثاين من العام. 

ويأتي النمو مدفوعا بانتعاش الطلب احمللي، وبزيادة الطلب 

اخلارجي يف بعض البلدان. وتنشأ خماطر التطورات املعاكسة 

وضعف  العاملية،  املالية  األوضاع  يف  احلاد  التشديد  عن 

وثمة  املتقدمة.  االقتصادات  لفترات طويلة يف  النمو  معدالت 

خماوف حملية مرتبطة بالتباطؤ احلاد يف قطاع العقارات، ال 

سيما يف الصين. ووفقا لتوقعات السيناريو األساسي، ينبغي 

أو  والبدء  العامة،  املالية  أوضاع  ضبط  يف  تدريجيا  املضي 

االستمرار يف تشديد أوضاع السياسة النقدية يف البلدان التي 

أو  مرتفعة  تضخم  ومعدالت  حمدودا  اقتصاديا  تباطؤا  تشهد 

متزايدة. وال تزال اإلصالحات الهيكلية ضرورية لزيادة النمو 

يف األجل املتوسط.

الهادئ  واحمليط  آسيا  بلدان  معظم  يف  النمو  تباطأ  وقد 

الصادرات  نمو  تراجع  مع   ٢٠١٤ عام  من  األول  الربع  يف 

 .)5-٢ البياين  )الشكل  الصين  يف  احمللي  الطلب  وانخفاض 

متوقعة  غير  بعوامل  أيضا  التباطؤ  اقترن  البلدان،  بعض  ويف 

)كاالضطرابات السياسية يف تايلند(. غير أن معظم اقتصادات 

املنطقة شهدت انتعاشا يف النشاط خالل الربع الثاين، بما يف 

ذلك الصين، بسبب ما تم اتخاذه من تدابير جديدة لدعم النشاط. 

وارتفعت مستويات النمو يف الهند يف الربع الثاين بسبب زيادة 

يف  النشاط  زيادة  وكذلك  االقتصاد  يف  األعمال  جمتمع  ثقة 

وحققت  االنتخابات.  إجراء  منذ  التحويلية  الصناعة  قطاع 

يعكس  ما  وهو  ـ  األول  الربع  خالل  قوية  نمو  معدالت  اليابان 

يف األساس زيادة يف االستهالك عن املستويات املتوقعة قبل 

ارتفاع ضريبة االستهالك ـ ولكن تأثيرا موازنا نشأ يف املقابل 

نتيجة تباطؤ فاق التوقعات إىل حد ما يف الربع الثاين بسبب 

االنكماش احلاد يف مستويات االستهالك.

املنطقة،  أنحاء  يف  عموما  مواتية  املالية  األوضاع  وظلت 

يف ظل معدالت نمو قوية على جانب االئتمان، وزيادة تدفقات 

 ،٢٠١٤ عام  من  الثاين  الربع  يف  والسندات  األسهم  صناديق 

ارتفاعات  البلدان  بعض  وشهدت   — األصول  أسعار  وارتفاع 

غير مسبوقة.

املنطقة،  مستوى  على  قوية  القريب  األجل  آفاق  تزال  وال 

يظل  للتنبؤات،  فوفقا  العاملي.  التعايف  باستمرار  مدعومة 

ليرتفع   ،٢٠١٤ خالل   %5.5 مستوى  عند  ثابتا  النمو  معدل 

إىل 5.6% يف عام ٢٠١5 ـ وهو معدل أقل قليال خالل العامين 

مقارنة بالتنبؤات الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق 

يف  التخفيض  هذا  ويعكس   .)3-٢ )اجلدول  العاملي  االقتصاد 

جزء منه النتائج الضعيفة خالل الربع األول. ويُتوقع أن يكون 

تزال  ال  مالية  أوضاع  ظل  يف  احمللي  بالطلب  مدفوعا  النمو 

الصادرات سيظل  نمو  كان  وإن  وأسواق عمل مستقرة،  مواتية 

قويا أيضا يف ظل االنتعاش املتوقع يف االقتصادات املتقدمة 

والصين. ومن املتوقع أيضا أن يظل موقف السياسة االقتصادية 
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الكلية داعما بوجه عام يف معظم االقتصادات. وتشير التنبؤات 

إىل أن معدالت التضخم ستظل منخفضة ومستقرة بوجه عام.

· يف الصين يستمر النمو يف حتقيق معدالت قوية تصل إىل 	

7.٤% يف ٢٠١٤ بفضل التدابير املتخذة يف اآلونة األخيرة 

الدعم  وتقديم  التحتية،  البنية  على  اإلنفاق  زيادة   —
االجتماعي  واإلسكان  واملتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 

— وزيادة صايف الصادرات. وتشير التوقعات إىل تراجع 
يصل  حيث  لالستمرار،  قابلية  أكثر  مستويات  إىل  النمو 

بسبب  االستثمار  تباطؤ  مع   ٢٠١5 عام  يف   %7.١ إىل 

أو  القطاع املصريف  تراجع نمو االئتمان سواء املقدم من 

القطاعات غير املصرفية، واستمرار انخفاض نشاط قطاع 

العقارات.

· االنكماش 	 استمرار  عدم  إىل  التوقعات  تشير  اليابان،  ويف 

االستهالك  ضريبة  زيادة  عن  الناجت  احلاد  االقتصادي 

أخرى الحقا بمعدالت  االقتصاد مرة  يتعافى  طويال، حيث 

يبلغ  أن  يُتوقع   ،٢٠١5-٢٠١٤ الفترة  وخالل  متوسطة. 

متوسط معدل نمو إجمايل الناجت احمللي 8.٠%-9.٠%. 

· ومن املتوقع أن يرتفع النمو يف الهند إىل 5.6% يف ٢٠١٤، 	

نشاط  حتسن  مع   %6.٤ إىل   ٢٠١5 خالل  جمددا  ليزداد 

التصدير واالستثمار.

· ونيوزيلندا 	 وكوريا  أستراليا  يف  النمو  يأتي  أن  ويُتوقع 

أن  املفترض  ومن  األول.  املقام  يف  بالصادرات  مدفوعا 

إىل  احلايل  العام  خالل   %3.7 من  كوريا  يف  النمو  يرتفع 

٤.٠% خالل ٢٠١5، مدعوما بالصادرات واالستثمار. وتشير 

 %٢.9-%٢.8 أستراليا  يف  النمو  معدل  بلوغ  إىل  التنبؤات 

خالل الفترة ٢٠١٤-٢٠١5، يف ظل انتعاشة يف الصادرات 

ومن  التعدين.  قطاع  يف  االستثمارات  تراجع  تأثير  وازنت 

املتوقع أن تستفيد نيوزيلندا من اإلنفاق على أعمال إعادة 

معدل  متوسط  ليتجاوز  التصدير  نشاط  وتعايف  اإلعمار 

النمو 3% خالل الفترة ٢٠١٤-٢٠١5.

· أمم 	 رابطة  االقتصادات اخلمسة يف  أن حتقق  املتوقع  ومن 

جنوب شرق آسيا نموا مطردا، ما عدا تايلند التي تشهد هذا 

تعقبه  السياسية  االضطرابات  بسبب  حادا  تباطؤا  العام 

انتعاشة خالل العام التايل. ويف إندونيسيا، تشير التوقعات 

إىل ارتفاع متوسط يف النمو خالل عام ٢٠١5 بسبب حتسن 

ووفقا  االنتخابات.  بعد  ما  فترة  املستثمرين خالل  مشاعر 

للتنبؤات، يظل النمو قويا يف ماليزيا والفلبين خالل الفترة 

٢٠١٤-٢٠١5، مدفوعا بتحسن الطلب اخلارجي، وأوضاع 

مالية وسياسات تيسيرية بوجه عام.     

· وبالنسبة لباقي بلدان آسيا النامية، من املفترض أن يظل 	

املقترنة  املتزايدة  اخملاطر  من  بالرغم  عموما  قويا  النمو 

يف  اجلاري  واحلساب  العامة  املالية  يف  العجز  بارتفاع 

انكشاف هذه االقتصادات  البلدان. ونظرا ألن درجة  بعض 

تأثرا  أقل  كانت  نسبيا،  حمدودة  العاملية  املالية  لألسواق 

أن  ويُتوقع  املاضي،  العام  املالية خالل  األوضاع  بتشديد 

من  واإلقليمية  العاملية  النمو  معدالت  ارتفاع  من  تستفيد 

العاملين ونشاط  التجاري وحتويالت  التبادل  خالل زيادة 

الصغيرة  الدول  يف  االقتصادي  األداء  أن  غير  السياحة. 
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الشــكل البياين ٢-٥: آســيا واحمليط الهادئ: نمو مطرد خالل

الفتــرة املقبلة

٦- أرصدة املالية العامة املعدلة

 الستبعاد العوامل الدورية 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
أسعار الفائدة األساسية االسمية احلالية

أسعار الفائدة األساسية احلقيقية٤

أسعار الفائدة األساسية 

االسمية يف نهاية ٢٠١٢

صناديق األسهم صناديق السندات

إىل اليابان

إىل الصين

متوسط ٢٠٠٢-٢٠٠٧

إىل الواليات 
املتحدة
إىل منطقة 
اليورو

على أساس ربع سنوي مقارن

على أساس سنوي مقارن

الذروة، ٢٠٠٦-٢٠٠٧

قبل السحب التدريجي 

لتدابير التيسير الكمي (إبريل ٢٠١٣) 

متوسط الفترة 
ما بين ٢٠٠٠ و٢٠١١ 
وفق آخر بيانات متاحة

2013
2014
2015

١- صناديق األسهم والسندات، 
صايف التدفقات ربع السنوية ١ 

(بمليارات الدوالرات األمريكية)

الذروة، ٢٠٠٦-٢٠٠٧

٢- نمو االئتمان احلقيقي املمنوح 

للقطاع اخلاص (التغير ٪ على

أساس سنوي مقارن)

٣- بلدان خمتارة يف آسيا: الصادرات

 إىل املقاصد الرئيسية٢ (التغير ٪)

٤- التغير يف إجمايل الناجت احمللي

 احلقيقي باألسعار السوقية، الربع

الثالث ٢٠١٢- الربع الثاين ٢٠١٤ ٣  (٪) 

تراجــع زخــم النمــو يف أوائــل عــام ٢٠١٤ يف منطقــة آســيا واحمليــط الهــادئ، ولكــن البيانــات األخيــرة 

تشــير إىل انتعاشــة يف النصــف الثــاين مــن العــام. ومــن املفتــرض أن يرتفــع حجــم الصــادرات نتيجــة 

زيــادة الطلــب مــن االقتصــادات املتقدمــة. ومــن املتوقــع أيضــا أن يظــل الطلــب احمللــي قويــا، مدعومــا 

بأوضاع مالية مواتية، وأسواق عمل مستقرة، وسياسات تيسيرية بوجه عام. 

هونغ  الفلبين  ماليزيا  الهند  مقاطعة  أستراليا  اليابان

كونغ                                    تايوان الصينية

إندونيسيا  سنغافورة  تايلند  الصين  نيوزيلندا  كوريا

     الهند  الصين  بلدان آسيان الشرقية  أستراليا

آسيا  نيوزيلندا  اليابان

إندونيسيا  الفلبين  ماليزيا  أستراليا  تايلند  اليابان

الهند فييت نام  نيوزيلندا  الصين  كوريا  مقاطعة
                                                                تايوان الصينية

كوريا  الصين  تايلند  إندونيسيا  أستراليا  اليابان  فييت نام

سنغافورة هونغ  نيوزيلندا  الفلبين  مقاطعة  ماليزيا  الهند

                كونغ                                تايوان الصينية

املصادر: شركة CEIC، ومؤسسة Haver Analytics، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

والفلبيــن  وماليزيــا  إندونيســيا  هــي:  آســيا،  شــرق  جنــوب  أمم  رابطــة  أي  آســيان،  بلــدان  ملحوظــة: 

وســنغافورة وتايلنــد وفييــت نــام. وبلــدان شــرق آســيا هــي الصيــن ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة 

وكوريــا ومقاطعــة تايــوان الصينيــة. وقــد تــم إعــداد مســميات البيانــات يف الشــكل البيــاين وفــق رمــوز 

البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ تتضمــن البيانــات تدفقــات الصناديــق املدرجــة يف البورصــة وتدفقــات صناديــق االســتثمار املشــترك 

يف بلدان آسيان وأستراليا وشرق آسيا والهند ونيوزيلندا.

٢ االقتصــادات ا�تــارة يف آســيا تتضمــن اليابــان وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة وتايلنــد وشــرق آســيا، 

وتُســتبعد فييــت نــام نظــرا لعــدم توافــر بيانــات حديثــة عنهــا. متوســط متحــرك لثالثــة شــهور حمســوب علــى 

أساس سنوي ومعدل موسميا.

٣ البيانــات املعــدة علــى أســاس ربــع ســنوي مقــارن معدلــة موســميا بمعــل ســنوي. وتُســتبعد الصيــد مــن 

بلدان شرق آسيا. وتم حساب إجمايل الناجت احمللي للهند بتكلفة عوامل اإلنتاج.

٤ االنحراف عن متوسط الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٧، بالنقاط املئوية.
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املتوقع  املستوى  دون  سيظل  الهادئ  احمليط  منطقة  يف 

بسبب فجوات البنية التحتية واملشكالت املتعلقة بالقدرات 

التنافسية.

ثابتا على مستوى  التضخم  يظل معدل  أن  املتوقع  ومن 

الفترة ٢٠١٤-٢٠١5، ولكن مع  املنطقة ليبلغ 3.7% خالل 

اليابان  شهدت  فقد  االقتصادات.  بين  مهمة  فوارق  وجود 

تأثير  استبعاد  بعد  وذلك  متزايدة،  أساسي  تضخم  معدالت 

التضخم  توقعات  أيضا  وتزايدت  االستهالك.  ضريبة  زيادة 

يستهدفه  الذي   %٢ مستوى  دون  ظلت  وإن  األجل،  متوسطة 

تراجع  استمرار  املفترض  من  الهند،  ويف  اليابان.  بنك 

اآلونة  يف  النقدية  السياسة  تشديد  ظل  يف  التضخم  معدالت 

األخيرة، ولكنها ستظل مرتفعة بوجه عام، حيث تبلغ %7.8 

 .%7.5 إىل  لتصل   ٢٠١5 يف  قليال  وتتراجع   ،٢٠١٤ خالل 

وسترتفع معدالت التضخم أيضا يف االقتصادات التي يُتوقع 

لها تنفيذ إصالحات يف نظام الدعم أو الضريبة، أو التي تشير 

)إندونيسيا  املمكن  النمو  مستوى  جتاوزها  إىل  التقديرات 

وماليزيا والفلبين(.

التشديد  عن  اآلفاق  على  تؤثر  التي  امللحة  اخملاطر  وتنشأ 

الناجت مثال عن زيادة   — العاملية  احلاد يف األوضاع املالية 

إىل  األمريكية  النقدية  السياسة  عودة  عن  الناجمة  التقلبات 

األسواق  يف  اخملاطر  عن  العزوف  زيادة  أو  الطبيعي  مسارها 

املالية العاملية — مما قد يؤدي إىل خروج التدفقات الرأسمالية 

وتراجع أسعار األصول وزيادة أسعار الفائدة احمللية. وتتزايد 

هذه اخملاطر يف البلدان األكثر اعتمادا على التمويل اخلارجي 

يف  يشارك  التي  االقتصادات  بعض  ويف  وإندونيسيا(  )الهند 

األجانب  املستثمرين  من  كبير  عدد  احمللية  املالية  أسواقها 

)إندونيسيا(. وتواجه بعض االقتصادات خطرا إضافيا ينشأ عن 

اإلسكان  والنشاط يف سوق  املساكن  أسعار  التراجع احلاد يف 

)الصين، ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، وسنغافورة( أو 

وماليزيا(.  وكوريا  )أستراليا  األسر  قطاع  ديون  بزيادة  يرتبط 

بالزيادة  أيضا  املنطقة  يف  االقتصادي  النشاط  يتأثر  وقد 

احلادة يف أسعار النفط نتيجة تصاعد االضطرابات جغرافية-

السياسية.

الجدول ٢-3: اقتصادات مختارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وأسعار 

المستهلكين، ورصيد الحساب الجاري، والبطالة
)التغير السنوي ٪، ما لم يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . ١.4١.4١.5 3.83.73.7 5.55.55.6آسيا

4.03.83.9 ١.9٢.١٢.١ ١.١٢.3٢.3 ٢.١٢.١٢.٢آسيا املتقدمة

4.03.73.8 0.7١.0١.١ 0.4٢.7٢.0 ١.50.90.8اليابان

3.١3.١3.١ 6.١5.85.8 ١.3١.6٢.٤ 3.٠3.7٤.٠كوريا

5.76.٢6.١ –3.8–3.7–3.3 ٢.٤٢.7٢.6 ٢.3٢.8٢.9أستراليا

٤.٢٤.٠٤.٠ ١١.7١١.9١١.3 ٠.8١.٤٢.٠ ٢.١3.53.8مقاطعة تايوان الصينية

٢.93.٠3.3 ٤.33.93.8 ١.9٢.١٢.٢ 3.١3.١3.١

١.9٢.٠٢.١ ١8.3١7.6١6.6 ٢.٤١.٤٢.5 3.93.٠3.٠سنغافورة

6.٢5.75.٢ –6.٠–٤.٢–3.٤ ١.١١.6٢.٠ ٢.83.6٢.8نيوزيلندا

. . .. . .. . . ١.٠١.٠١.١ ٤.7٤.١٤.٢ 6.66.56.6آسيا الصاعدة والنامية

٤.١٤.١٤.١ ١.9١.8٢.٠ ٢.6٢.3٢.5 7.77.٤7.١الصين

. . .. . .. . . –٢.٢–٢.١–١.7 9.57.87.5 5.٠5.66.٤الهند

. . .. . .. . . 0.00.70.6 4.64.65.0 5.٢4.75.4جمموعة آسيان 5

6.36.١5.8 –٢.9–3.٢–3.3 6.٤6.٠6.7 5.85.٢5.5إندونيسيا

٠.7٠.7٠.8 ٢.9٢.١–٠.6 ٢.٢٢.١٢.٠ ٢.9١.٠٤.6تايلند

3.١3.٠3.٠ 3.9٤.3٤.٢ ٢.١٢.9٤.١ ٤.75.95.٢ماليزيا

7.١6.96.8 3.53.٢٢.6 ٢.9٤.53.9 7.٢6.٢6.3الفلبين

٤.٤٤.٤٤.٤ 5.6٤.١3.٤ 6.65.٢5.٢ 5.٤5.55.6فييت نام

الصاعــدة  آســيا  يف  أخــرى  بلــدان 
4 ميــة لنا ا . . .. . .. . . –١.١–١.8–٢.6 6.76.36.٢ 6.46.77.0و

بنود للتذكرة

. . .. . .. . . ١.١١.١١.٢ ٤.6٤.٠٤.١ 6.66.56.6آسيا الصاعدة 5

ملحوظــة: تــم حســاب بيانــات بعــض البلــدان علــى أســاس األعــوام املاليــة. راجــع اجلــدول واو يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى قائمــة كاملــة بفتــرات اإلبــالغ غيــر املعتــادة املســتخدمة يف 

بعــض البلــدان.

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف-6 وألف-7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تتضمــن البلــدان األخــرى يف آســيا الصاعــدة والناميــة بنغالديــش وبوتــان وبــروين دار الســالم وكمبوديــا وفيجــي وكيريباتــي وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وملديــف وجــزر مارشــال 

وواليــات ميكرونيزيــا املوحــدة ومنغوليــا وميانمــار ونيبــال وبــاالو وبابــوا غينيــا اجلديــدة وســاموا وجــزر ســليمان وســري النــكا وتيمــور – ليشــتي وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو.  

5 تتضمن آسيا الصاعدة بلدان آسيان - 5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند.



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  ٢٠١٤  56

تراجع معدالت  الناجمة عن  التداعيات  وإىل جانب خماطر 

النمو يف االقتصادات املتقدمة لفترات طويلة، يمكن يف األجل 

املتوسط أن تشهد آسيا الصاعدة مزيدا من التراجع يف مستويات 

النمو املمكن الذي انخفض بالفعل يف السنوات القليلة املاضية، 

ال سيما إذا تأخر تنفيذ اإلصالحات.

أولوية كبيرة إلعادة بناء احليز  السياسات تعطي  وال تزال 

نمو  حتقيق  بهدف  الهيكلية  اإلصالحات  وتنفيذ  الالزم  املايل 

العامة،  املالية  لسياسة  وبالنسبة  لالستمرار.  وقابل  أقوى 

فبالرغم من تباين حجم احليز املايل املتاح بين بلدان املنطقة 

ضبط  يستحسن  التلقائي،  الضبط  أدوات  استخدام  وضرورة 

الهادئ،  بلدان آسيا واحمليط  العامة يف معظم  املالية  أوضاع 

فيها  الدين  ترتفع مستويات  التي  البلدان  أولوية يف  واعتباره 

العامة  مالياتها  تتضمن  التي  البلدان  أو  )اليابان(  نسبيا 

خصوما احتمالية )ماليزيا(.  

املفترض  من  األساسي،  السيناريو  لتوقعات  ووفقا 

الطبيعي  إىل مسارها  النقدية  السياسة  إعادة  االستمرار يف 

نظرا  املنطقة  اقتصادات  معظم  يف  تدريجي  نحو  على 

ال  احلاالت  بعض  يف  التضخم  أن  كما  التباطؤ،  حملدودية 

والفلبين(.  )ماليزيا  ارتفاعه  متوقع  أو  )الهند(  مرتفعا  يزال 

النمو االئتماين  ويتعين على الصين االستمرار يف تخفيض 

واقتراض احلكومة احمللية ملواجهة خماطر االستقرار املايل 

والسماح يف الوقت نفسه بالتحول إىل معدالت نمو اقتصادي 

اخلاص  القسم  يف  ورد  ومثلما  واستمرارية.  تباطؤا  أكثر 

بآسيا واحمليط الهادئ يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق 

االحترازية  السالمة  سياسات  أثبتت  اإلقليمي،  االقتصاد 

املايل  االستقرار  خماطر  احتواء  يف  عموما  فعالية  الكلية 

املستخدمة.  السياسات  جمموعة  من  جزءا  تظل  أن  وينبغي 

مرونة  على  الصدمات  امتصاص  يف  االعتماد  وينبغي 

التدخل  أسعار الصرف يف املقام األول، وإن كان من شأن 

ومواجهة  التقلبات  تمهيد  أيضا  األجنبي  النقد  أسواق  يف 

االختالالت السوقية. 

تقليص  الهيكلية  اإلصالحات  هدف  يظل  أن  وينبغي 

املتوسط.  األجل  يف  النمو  وتعزيز  القريب  األجل  يف  اخملاطر 

وتتباين جماالت اإلصالح املستهدفة فيما بين بلدان املنطقة، 

للحكومة،  اململوكة  والشركات  املايل،  القطاع  تتضمن  ولكنها 

املالية  وإصالحات  )الصين(،  احمللية  احلكومة  وإصالحات 

العامة )الهند واليابان(، وإصالحات القطاع املصريف )منغوليا 

وفييت نام(، وإصالحات سوق املنتجات وسوق العمل )اليابان 

وكوريا(، وحتسين أوضاع االستثمار )الهند(.

أمريكا الالتينية والكاريبي: تراجع 

مستمر

تراجع النمو جمددا يف أوائل عام 2014 يف جميع بلدان 

املنطقة نتيجة تباطؤ الطلب اخلارجي وضعف الزخم احمللي. 

ووفقا للتوقعات، سيشهد عام 2015 تعافيا معتدال، وإن كان 

ميزان اخملاطر ال يزال يميل نحو كفة التطورات املعاكسة نظرا 

ألن كثيرا من االقتصادات تبحث جاهدة عن حمركات جديدة 

لتحقيق نمو قابل لالستمرار يف ظل ثبات أسعار السلع األساسية 

الظروف، تزداد  العرض. ويف ظل هذه  وتزايد حدة اختناقات 

أهمية احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي وتنفيذ إصالحات 

هيكلية بهدف تعزيز االستثمارات واإلنتاجية.   

وقد استمر تراجع معدالت النمو يف منطقة أمريكا الالتينية 

والكاريبي يف أوائل عام ٢٠١٤، فضال على أن البيانات الواردة 

دون املستوى املتوقع. وقد كان لألوضاع اخلارجية تأثير يف 

هذا الصدد، حيث تراجعت الصادرات عن املستوى املتوقع يف 

أوائل عام ٢٠١٤، وتباطأت معدالت التبادل التجاري يف بعض 

البلدان )الشكل البياين ٢-6(. غير أن العوامل احمللية كان لها 

جمتمع  ثقة  تراجعت  حيث  اقتصادات،  عدة  يف  أيضا  تأثير 

اليقين  وعدم  العرض  اختناقات  بسبب  واالستثمارات  األعمال 

بشأن السياسات. وقد نتجت عن ذلك حالة من التباطؤ كان لها 

بدء  على  بوادر  االستهالكي يف ظل  اإلنفاق  على  متزايد  تأثير 

ارتفاع معدالت البطالة يف أسواق العمل — وإن كانت معدالت 

البطالة ال تزال منخفضة للغاية.

استمرار  مع  عام،  بوجه  مواتية  املالية  األوضاع  تزال  وال 

الدين  العائد على سندات  األسهم وتراجع فروق  أسعار  ارتفاع 

معظم  تعويض  على  ساعد  مما  العام،  بداية  منذ  السيادي 

التي  اخلسائر التي شهدتها األسواق املالية عقب االضطرابات 

الفائدة  أسعار  تراجعت  كذلك   .٢٠١3 عام  منتصف  يف  وقعت 

يزال  ال  ولكن  إبريل،  شهر  منذ  االقتصادات  معظم  يف  احمللية 

النمو االئتماين متباطئا، ال سيما يف البرازيل.

ويُتوقع أن يبلغ متوسط النمو يف املنطقة ١.3% يف عام 

٢٠١٤، وهو أدنى عائد على اإلطالق منذ عام ٢٠٠9 وأقل 

من التوقعات الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق 

العاملي بمقدار ١.٢ نقطة مئوية )اجلدول ٢-٤(.  االقتصاد 

دون  النمو  معدالت  تراجع  جزئيا  التخفيض  هذا  ويعكس 

املستوى املتوقع خالل النصف األول من العام، واالنخفاض 

املتوقع يف نمو الطلب احمللي عن التوقعات السابقة. وسوف 

عام  يف   %٢.٢ إىل  النمو  معدل  يف  ارتفاعا  املنطقة  تشهد 

٢٠١5 — وهو أقل من التوقعات السابقة أيضا بمقدار 7.٠ 

وتعايف  الصادرات  حجم  بزيادة  مدعوما   — مئوية  نقطة 

االستثمار. وحتديدا، من املفترض أن تبدأ بعض البلدان التي 

قامت بتنفيذ إصالحات على جانب الطلب، مثل املكسيك، يف 

جني ثمار تلك اإلصالحات مع زيادة اإلنفاق الرأسمايل من 

يف  وانتظار  ترقب  حالة  يف  كانت  أن  بعد  الشركات  جانب 

البداية. 

· العام، 	 من  األول  النصف  خالل  الناجت  تراجع  البرازيل،  يف 

للتوقعات  وفقا  لعام ٢٠١٤ ككل 3.٠%  النمو  ويبلغ معدل 

ثقة  وتراجع  التنافسية  القدرات  ضعف  شكل  وقد  احلالية. 

جمتمع األعمال وتشديد األوضاع املالية )مع ارتفاع أسعار 

تأثر  كما  االستثمار،  على  قيودا  إبريل(  شهر  حتى  الفائدة 

االستهالك بسبب االنخفاض املستمر يف معدالت التوظيف 

والنمو االئتماين. وتشير التوقعات إىل تزايد النشاط إىل حد 

ما خالل ٢٠١5، وارتفاع النمو إىل ١.٤% مع انحسار حالة 

عدم اليقين السياسي بشأن االنتخابات الرئاسية لهذا العام. 

األعلى  الطرف  يف  التضخم  معدل  يظل  أن  املتوقع  ومن 
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التضخم  حالة  استمرار  يعكس  مما  املستهدف،  النطاق  من 

والقيود احلادة على العرض وتراجع الضغوط الناجمة عن 

األسعار اجلبرية.   

· وقد بدأ اقتصاد املكسيك يف التحسن، وإن كان بمعدل غير كاف 	

ليوازن تماما أثر التراجع يف أوائل ٢٠١٤ الناجت عن انخفاض 

الطلب اخلارجي وكذلك انخفاض حجم النشاط يف قطاع التشييد 

دون املستوى املتوقع. وتشير التوقعات إىل بلوغ التضخم ٢.٤% 

بقوة  مدفوعا   ،٢٠١5 يف  و%3.5   ٢٠١٤ خالل  املتوسط  يف 

تعايف االقتصاد األمريكي وانتعاش النشاط يف قطاع التشييد 

احلالية  اإلصالحات  عن  الناجتة  التدريجية  واملكاسب  احمللي 

يف قطاعي الطاقة واالتصاالت الالسلكية.    

· املعمرة 	 السلع  واستهالك  االستثمار  النمو يف  تراجع  وأدى 

يف شيلي وبيرو إىل تباطؤ حاد غير متوقع. ومن املفترض 

أن ينتعش النشاط يف شيلي إىل حد ما مدعوما باإلجراءات 

وسياسة  النقدية  السياسة  تيسير  استهدفت  التي  األخيرة 

أن  ويُفترض  الصرف.  سعر  وبانخفاض  العامة  املالية 

تتحسن اآلفاق يف بيرو أيضا نتيجة انحسار اآلثار الناجتة 

عن التراجع املؤقت يف إنتاج املعادن وبدء تنفيذ السياسات 

الداعمة التي تم إقرارها يف اآلونة األخيرة. ويف كولومبيا، 

بالنشاط  مدفوعا  مرتفعا  النمو  معدل  يظل  أن  املتوقع  من 

القوي يف قطاع التشييد. 

· الفترة 	 خالل  األرجنتين  يف  الركود  حالة  تستمر  أن  ويُتوقع 

الكلية  االقتصادية  االختالالت  تزايد  وسط   ٢٠١5-٢٠١٤

وعدم اليقين بشأن األزمة املطولة مع الدائنون املمتنعون عن 

املشاركة يف اتفاقات إعادة هيكلة الديون. وال يزال التضخم 

وغير  الرسمية  الفائدة  أسعار  بين  الفجوة  وازدادت  مرتفعا، 

الرسمية جمددا يف الشهور األخيرة. ويف فنزويال، يُتوقع أن 

يستمر تباطؤ اإلنتاج بسبب التشوهات احلادة يف السياسات، 

مما قد يؤدي إىل انهيار حاد يف مستويات النشاط ويف معدل 

التضخم الذي يبلغ حاليا %6٠.

· وتشير التوقعات إىل تراجع طفيف يف معدل النمو يف أمريكا 	

الوسطى، حيث يصل إىل 3.8%-3.9% خالل الفترة ٢٠١٤-

القطرية  اخلصوصية  ذات  احمللية  العوامل  بسبب   ٢٠١5

باالستثمارات  ممولة  ضخمة  حمطة  غلق  ذلك  يف  بما   -

يف  الصادرات  نمو  على  سيؤثر  مما  املباشرة،  األجنبية 

عن  الناجتة  اإليجابية  اآلثار  توازن  التي   — كوستاريكا 

تزايد النشاط يف الواليات املتحدة.  

· من 	 كبير  عدد  يف  النمو  سيتراجع  الكاريبي،  منطقة  ويف 

املدى  طويلة  تنافسية  مشكالت  بسبب  املنطقة  بلدان 

يف  الشديد  الضعف  وأوجه  العام  الدين  مستوى  وارتفاع 

القطاع املايل.

ويف ظل تردي اآلفاق على هذا النحو، ال يزال ميزان اخملاطر 

يف  النشاط  يتراجع  فقد  املعاكسة.  التطورات  كفة  نحو  مائال 

بلدان املنطقة املصدرة للسلع األساسية بسبب صدمات الطلب 

دون  الصين  يف  االستثمارات  تراجع  مثل  السلبية،  اخلارجي 

يف  مفاجئ  ارتفاع  حدوث  حالة  ويف  املتوقعة.  املستويات 

التي  املالية  االضطرابات  تتجدد  قد  األمريكية،  الفائدة  أسعار 

من  مزيد  إىل  يؤدي  قد  مما   ،٢٠١3 عام  منتصف  يف  نشأت 

التشديد يف األوضاع املالية والتراجع يف مستويات الثقة.    
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٥-اقتصادات أمريكا الالتينية
 الستة: مؤشرات رأس املال

 البشري واملادي ٣ (الرتب املئينية)

٦. أمريكا الالتينية: األسواق املالية ٤

٣- اقتصادات أمريكا الالتينية 
الستة: تضخم مؤشر أسعار
 املستهلكين خالل ١٢ شهرا

 ناقصا معدل التضخم املستهدف (٪)

٤- اقتصادات أمريكا الالتينية

 الستة ٢ (٪)

١- اقتصادات أمريكا الالتينية

 الستة: املساهمة يف نمو إجمايل

 الناجت احمللي احلقيقي ١ (التغير

 ٪ على أساس سنوي مقارن)

٢- اقتصادات أمريكا الالتينية

 الستة: احلساب اجلاري

 ومعدالت التبادل التجاري 
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املصادر: مؤسسة .Bloomberg, L.P، ومؤسسة Haver Analytics، وقاعدة بيانات اإلحصاءات املالية 

الدولية لدى صندوق النقد الدويل، والسلطات الوطنية، وبرنامج التقييم الدويل للطالب لعام ٢٠١٢ لدى 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وتقرير التنافسية العاملية ٢٠١٤-٢٠١٥ الصادر عن 

املنتدى االقتصادي العاملي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

وبيــرو  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل  هــي  الســتة  الالتينيــة  أمريــكا  اقتصــادات  ملحوظــة: 

وأوروغــواي. وجميــع جممــالت جمموعــة البلــدان مرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي املقــوم بتعــادل القــوى 

الشــرائية كحصــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للمجموعــة، مــا مل يذكــر خــالف ذلــك. وقــد تــم إعــداد مســميات 

البيانات يف الشكل البياين وفق رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ معدل موسميا. تتضمن ا�زونات التفاوتات اإلحصائية.

٢ معدل موسميا. آخر بيانات متاحة عن البرازيل هي بيانات شهر إبريل. 

٣ يعكس املقياس التوزيع املئيني لكل مسح، وترتفع الدرجات بتحسن األداء.

٤ العائــد علــى الســندات اخلارجيــة يقــاس علــى أســاس عائــد أمريــكا الالتينيــة وفــق مؤشــر جيــه بــي مورغــان 

لسندات األسواق الصاعدة (J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus). ومؤشر األسهم هو 

املؤشــر احمللــي لصــايف إجمــايل العائــد احملســوب وفــق مؤشــر MSCI لألســواق الصاعــدة ـ أمريــكا الالتينيــة 

(MSCI Emerging Markets Latin America Index ). ومؤشر سعر العملة هو مؤشر بلومبرغ جيه بي 

 Bloomberg J.P. Morgan Latin America Currency) مورغــان ألســعار العملــة يف أمريــكا الالتينيــة

Index). وقــد تــم تغييــر فتــرة األســاس ملؤشــري األســهم وســعر العملــة لتصبــح ٢ ينايــر ٢٠١٣ = ١٠٠. 
وتعكس البيانات الفترة حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠١٤.  

اســتمر تباطــؤ النشــاط االقتصــادي يف بلــدان أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي نتيجــة تــردي 

األوضــاع اخلارجيــة وعــدم اليقيــن بشــأن السياســات احملليــة. ولكــن حجــم الطاقــة اإلنتاجيــة 

املعطلــة يظــل حمــدودا، وهــو مــا يتضــح مــن جتــاوز التضخــم املســتوى املســتهدف، واســتمرار 

تــدين مســتويات البطالــة يف ســوق العمــل، والعجــز املســتمر يف احلســاب اجلــاري اخلارجــي. 

ويف الوقــت نفســه، تعافــت األســواق املاليــة بعــد أن كانــت قــد وصلــت إىل مســتوى القــاع يف 

يناير ٤١٠٢، وإن كانت ال تزال عرضة لصدمات جديدة.

أوروغواي  بيرو  املكسيك  كولومبيا  شيلي  البرازيل
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سلبي  كلي  تأثير  النفط  أسعار  يف  احلاد  االرتفاع  عن  وسينتج 

البلدان  من  قليل  عدد  استفادة  رغم  املنطقة،  يف  النمو  معدالت  على 

بوليفيا  )خاصة  الهيدروكربونية  للمواد  صاف  مستورد  تعد  التي 

إىل  الوقود  أسعار  ارتفاع  يؤدي  وقد  وفنزويال(.  وإكوادور  وكولومبيا 

زيادة الضغوط التضخمية أو الضغوط املفروضة على املوازنة )بسبب 

ارتفاع حجم الدعم يف بعض احلاالت(. وبعض االقتصادات يف منطقة 

بسبب  اخملاطر  لهذه  عرضة  أكثر  الوسطى  وأمريكا  الكاريبي  البحر 

احتياجها الكبير إىل استيراد النفط وضعف مركزها املايل واخلارجي.

ومن اخملاطر املهمة األخرى التي تواجه بعض اقتصادات 

تراجع  استمرار  احتماالت  املتوسط  املدى  على  املنطقة 

املشكالت  ملعاجلة  فعالة  إجراءات  تتخذ  مل  إذا  االستثمارات 

هذا  تأثير  يتضاعف  وسوف  األساسية.  والهيكلية  التنافسية 

يف  األجل  طويل  كساد  حدوث  حالة  يف  النمو  على  التراجع 

االقتصادات املتقدمة.

استقرار  على  للحفاظ  أولوية  املنطقة  بلدان  معظم  وتويل 

االقتصاد الكلي مع تعزيز اجلهود الهادفة إىل زيادة مستوى النمو 

اجلدول ٢-4: اقتصادات خمتارة يف نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، وأسعار املستهلكين، 

ورصيد احلساب اجلاري، والبطالة

)التغير ٪ ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

توقعات

٢٠١3

توقعات

٢٠١3

توقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . –٢.6–٢.5–٢.4 ١.7٢.٢٢.3 ٢.١٢.٢3.١أمريكا الشمالية

7.٤6.35.9 –٢.6–٢.5–٢.٤ ١.5٢.٠٢.١ ٢.٢٢.٢3.١الواليات المتحدة

7.١7.٠6.9 –٢.5–٢.7–3.٢ ١.٠١.9٢.٠ ٢.٠٢.3٢.٤كندا

٤.9٤.8٤.5 –٢.٠–١.9–٢.١ 3.83.93.6 ١.١٢.٤3.5المكسيك

. . .. . .. . . –٢.7–٢.5–٢.6 . . .. . .8.5 3.٢0.7١.6أمريكا اجلنوبية 4

5.٤5.56.١ –3.6–3.5–3.6 6.٢6.35.9 ٢.5٠.3١.٤البرازيل

7.١8.89.٠ –١.١–٠.8–٠.8 . . .. . .١٠.6 –١.5–٢.9١.7األرجنتين 6،5

9.79.39.٠ –3.8–3.9–3.3 ٢.٠٢.8٢.6 ٤.7٤.8٤.5كولومبيا

7.58.٠١٠.٤ 5.٠7.66.٤ ٤٠.66٤.36٢.9 –١.٠–١.33.٠فنزويال

5.96.67.٠ –١.٤–١.8–3.٤ ١.8٤.٤3.٢ ٤.٢٢.٠3.3شيلي

7.56.٠6.٠ –5.٠–5.٢–٤.5 ٢.83.٢٢.3 5.83.65.١بيرو

٤.75.٠5.٠ –٢.٤–٠.8–١.3 ٢.73.١3.٠ ٤.5٤.٠٤.٠إكوادور

6.66.86.9 –6.٤–6.5–5.6 8.68.88.3 ٤.٤٢.8٢.8أوروغواي

6.٤6.36.٢ 3.3٢.6٢.8 5.76.٠5.3 6.85.٢5.٠بوليفيا

5.٤5.55.5 –٢.١١.٠١.١ ٢.7٤.85.٠ ١3.6٤.٠٤.5باراغواي

. . .. . .. . . –6.٢–6.3–6.7 4.٢3.64.٢ 4.٢3.83.9أمريكا الوسطى 7

. . .. . .. . . –٢.٤–٢.7–3.3 5.١٤.١٤.٤ 3.٢3.83.3الكاريبي 8

بنود للتذكرة

. . .. . .. . . –٢.6–٢.5–٢.7 . . .. . .7.١ ٢.7١.3٢.٢أمريكا الالتينية والكاريبي 9

. . .. . .. . . –٢.8–٢.7–٢.9 6.78.٠7.5 ٢.7١.7٢.6ما عدا األرجنتين

. . .. . .. . . –١6.3–١6.٤–١6.7 ٠.9١.3١.7 ٠.6٠.9١.7االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي ١٠

ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة كاملة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف-6 وألف-7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تشمل غيانا وسورينام. راجع احلاشية رقم 6 عن أسعار املستهلكين.

5 بيانــات األرجنتيــن صــادرة عــن اجلهــات الرســمية وتــم تعديلهــا يف مايــو ٢٠١٤. وقــد أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل يف أول فبرايــر ٢٠١3 إعالنــا لتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن، ودعاهــا يف ديســمبر ٢٠١3 إىل تنفيــذ 

تدابيــر معينــة لزيــادة دقــة البيانــات الرســمية بشــأن إجمــايل النــاجت احمللــي وفــق جــدول زمنــي حمــدد. ويف 6 يونيــو ٢٠١٤، أثنــى اجمللــس التنفيــذي علــى تنفيــذ التدابيــر التــي دعــا إليهــا األرجنتيــن يف نهايــة مــارس ٢٠١٤، 

ومــا اتخذتــه الســلطات األرجنتينيــة مــن خطــوات مبدئيــة نحــو حــل مشــكلة عــدم دقــة البيانــات املقدمــة. وســوف يناقــش اجمللــس التنفيــذي هــذه القضيــة جمــددا وفــق اجلــدول الزمنــي املتفــق عليــه يف ديســمبر ٢٠١3 وحســب 

اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اإلطــار القانــوين لصنــدوق النقــد الــدويل.

6 تعكــس بيانــات أســعار املســتهلكين اعتبــارا مــن ينايــر ٢٠١٤ مؤشــر أســعار املســتهلكين القومــي اجلديــد )IPCNu(، وهــو خمتلــف اختالفــا كبيــرا عــن املؤشــر الســابق )مؤشــر أســعار املســتهلكين ملنطقــة بيونــس آيــرس 

الكبــرى CPI-GBA(. ونظــرا الختــالف املؤشــرين مــن حيــث التغطيــة اجلغرافيــة واألوزان الترجيحيــة وطريقــة املعاينــة واملنهجيــة، ال يمكــن املقارنــة بصــورة مباشــرة بيــن بيانــات املؤشــر اجلديــد واملؤشــر الســابق. ونظــرا لهــذا 

االنقطــاع الهيكلــي يف البيانــات، مل يتضمــن عــدد اخلريــف لعــام ٢٠١٤ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي تنبــؤات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل عــن تضخــم مؤشــر أســعار املســتهلكين. وقــد أصــدر صنــدوق النقــد الــدويل يف 

أول فبرايــر ٢٠١3 إعالنــا لتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن، ودعاهــا يف ديســمبر ٢٠١3 إىل تنفيــذ تدابيــر معينــة لزيــادة دقــة البيانــات الرســمية بشــأن إجمــايل النــاجت احمللــي وفــق جــدول زمنــي حمــدد. ويف 6 يونيــو ٢٠١٤، 

أثنــى اجمللــس التنفيــذي علــى تنفيــذ التدابيــر التــي دعــا إليهــا األرجنتيــن يف نهايــة مــارس ٢٠١٤، ومــا اتخذتــه الســلطات األرجنتينيــة مــن خطــوات مبدئيــة نحــو حــل مشــكلة عــدم دقــة البيانــات املقدمــة. وســوف يناقــش 

اجمللــس التنفيــذي هــذه القضيــة جمــددا وفــق اجلــدول الزمنــي املتفــق عليــه يف ديســمبر ٢٠١3 وحســب اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اإلطــار القانــوين لصنــدوق النقــد الــدويل.

7 تتضمن أمريكا الوسطى بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما.

8 تتضمــن منطقــة الكاريبــي أنتيغــوا وبربــودا، وجــزر البهامــا، وبربــادوس، ودومينيــكا، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وغرينــادا، وهايتــي، وجامايــكا، وســان كيتــس ونيفيــس، وســانت لوســيا، وســانت فنســنت، وجــزر غريناديــن، 

وترينيــداد وتوباغو.

9 تضم منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي املكسيك واقتصادات من الكاريبي وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية. راجع أيضا احلاشية رقم 6.

١٠ يضــم االحتــاد النقــدي لــدول شــرق الكاريبــي أنتيغــوا وبربــودا، ودومينيــكا، وغرينــادا، وســان كيتــس ونيفيــس، وســانت لوســيا، وســانت فنســنت، وجــزر غريناديــن، باإلضافــة إىل أنغيــال ومونتســيرات وهمــا مــن غيــر أعضــاء 

الصندوق.      
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اإلنتاجية املعطلة حمدود من  الطاقة  أن حجم  املمكن. ويتضح 

استمرار تدين مستويات البطالة يف سوق العمل وجتاوز التضخم 

املستوى املستهدف والعجز املستمر يف احلساب اجلاري. ويثني 

البلدان  يف  سيما  ال  املايل،  التوسع  زيادة  يف  النظر  عن  ذلك 

الضروري حتقيق  العامة. ومن  مالياتها  تعاين من ضعف  التي 

األهداف املتوخاة من أطر املالية العامة احلالية من خالل تدابير 

فعالة بهدف احلفاظ على مصداقية تلك األطر وجتنب تآكل مركز 

املالية العامة ودعم جهود خفض التضخم.

إدارة  يف  بدورها  النقدية  السياسة  تستخدم  أن  وينبغي 

تقلبات النمو قصيرة األجل. غير أن عدة بنوك مركزية تشهد يف 

الوقت احلايل حتديا يتمثل يف مزيج من تباطؤ النمو واستمرار 

الضغوط السعرية، مما يترتب عليه ضيق احليز املتاح لتيسير 

السياسة النقدية. وال تزال مرونة أسعار الصرف أمرا ضروريا 

لتيسير التصحيح اخلارجي، والقضاء على املضاربة من جانب 

مراقبة  املايل  التنظيم  جهات  على  وينبغي  العملة.  يف  واحد 

القطاع اخلاص عن كثب وتشديد املعايير  مواطن الضعف يف 

االحترازية عند اللزوم.

إىل حتقيق  الهادفة  الهيكلية  اإلصالحات  تركز  أن  وينبغي 

لزيادة  املواتية  الظروف  تهيئة  على  شموال  وأكثر  أكبر  نمو 

الرأسمايل، بما يف ذلك من خالل معاجلة  اإلنتاجية واإلنفاق 

أوجه القصور يف مردود التعليم وتوفير البنية التحتية ومناخ 

النمو  معدل  يظل  قد  اإلصالحات،  هذه  غياب  ويف  األعمال. 

اإلجنازات  يهدد  مما  الكبيرة،  املاضي  العقد  لتوقعات  خميبا 

االجتماعية املهمة التي حققتها املنطقة. 

كومنولث الدول املستقلة: عدم يقين 

بشأن األوضاع اجلغرافية-السياسية

تواجه اقتصادات منطقة كومنولث الدول املستقلة حتديات 

جسيمة بسبب النتائج غير املتوقعة لالضطرابات اجلغرافية-

السياسية اجلارية، حيث تراجع مستوى االستثمار يف روسيا 

وتشهد أوكرانيا التي تعاين من ويالت الصراعات تصحيحات 

األولوية  السياسات  وتويل  ضخمة.  وهيكلية  كلية  اقتصادية 

األكبر للحفاظ على استقرار االقتصاد الكلي يف األجل القريب، 

األجل  النمو املمكن يف  وحتسين املؤسسات، وزيادة مستوى 

املتوسط.

الدول  كومنولث  منطقة  يف  األوروبية  االقتصادات  وكانت 

عام  من  األول  النصف  يف  حادا  تراجعا  شهدت  قد  املستقلة 

٢٠١٤ )الشكل البياين ٢-7(. فقد انخفضت مستويات االستثمار 

إىل  اجلغرافية-السياسية  االضطرابات  أدت  حيث  روسيا،  يف 

مزيد من التراجع يف ثقة جمتمع األعمال التي كانت مزعزعة 

بالفعل. وتفاقمت األزمة يف أوكرانيا، حيث انخفضت مستويات 

والصادرات.  الصناعي  اإلنتاج  حجم  تقلص  بسبب  الناجت 

وشهدت بعض اقتصادات منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تباطؤا 

يف ظل تراجع حجم تدفقات التجارة والتحويالت بسبب الروابط 

االقتصادية التي تربط تلك االقتصادات بروسيا.

يف  املالية  األوضاع  تردي  أيضا  النشاط  تراجع  ويعكس 

املنطقة، فقد زاد حجم التدفقات الرأسمالية اخلارجة من روسيا 

األول من عام ٢٠١٤، مما فرض ضغوطا على  النصف  خالل 

الشــكل البياين ٢-٧: كومنولث الدول املســتقلة: التعامل مع

أوجه عدم اليقين بشــأن األوضاع اجلغرافية-السياســية

١- االقتصادات األوروبية يف منطقة

 كومنولث الدول املستقلة: نمو
 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي ١ 

(التغير ٪ على أساس ربع 

سنوي مقارن) 

٢- نمو إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي (٪)

٤- انخفاض سعر الصرف٢

 ٢ (مقابل الدوالر األمريكي،

 املؤشر: يناير ٢٠١٢ = ١٠٠)

٣- االقتصادات األوروبية يف

 كومنولث الدول املستقلة:

 التدفقات الرأسمالية (بمليارات

 الدوالرات األمريكية)

٦- رصيد املالية العامة٣ (٪ 

من إجمايل الناجت احمللي للعام املايل)
٥- التضخم (٪) 
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الربع األول

االستهالك اخلاص

االستهالك العام

االستثمار

صايف الصادرات

روسيا

كازاخستان

أوكرانيا

اإلجمايل

مصدرو الطاقة على

 أساس صاف عدا روسيا

مستوردو الطاقة

 على أساس صاف

2013
2014

استثمارات احلافظة

القروض املصرفية وغيرها

االستثمار األجنبي

 املباشر

روسيا

االقتصادات األوروبية يف 

كومنولث الدول املستقلة

 عدا روسيا

االقتصادات غير 

 األوروبية يف كومنولث

 الدول املستقلة

نمو إجمايل
 الناجت احمللي

كومنولث 
الدول املستقلة
روسيا

النمــو وســط اضطرابــات  تراجعــا يف معــدالت  املســتقلة  الــدول  تشــهد منطقــة كومنولــث 

جغرافية-سياســية وتــردي األوضــاع املاليــة. وتشــير التنبــؤات إىل أن معــدالت التضخــم 

اآلثــار  إىل  جزئيــا  يعــود  ممــا  القريــب،  األجــل  يف  جمــددا  ترتفــع  قــد  أو  مرتفعــة  ســتظل 

الناجمــة عــن انخفــاض أســعار الصــرف يف اآلونــة األخيــرة يف عــدد كبيــر مــن اقتصــادات 

املنطقة.

أذربيجان  تركمانستان  طاجيكستان  روسيا  أوزبكستان  بيالروس

أرمينيا  جورجيا  مولدوفا  كازاخستان  قيرغيزستان  أوكرانيا

املصادر: مؤسسة Bloomberg، ومؤسسة Haver Analytics، وتقديرات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: االقتصادات األوروبية يف منطقة كومنولث الدول املستقلة هي بيالروس 

ومولدوفا وروسيا وأوكرانيا، وتشمل االقتصادات غير األوروبية يف منطقة كومنولث 

الدول املستقلة أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان 

وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان. والبلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف 

عدا روسيا هي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان. والبلدان املستوردة 

للطاقة على أساس صاف هي أرمينيا وبيالروس وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان 

ومولدوفا وطاجيكستان وأوكرانيا. وقد تم إعداد مسميات البيانات يف الشكل البياين 

وفق رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 

١ تستبعد مولدوفا لعدم توافر البيانات. 

٢ البيانات عن الفترة حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠١٤.

٣ العجز األويل غير النفطي يف روسيا، والرصيد الكلي ملستوردي الطاقة على أساس 

صاف، وصايف إقراض/اقتراض احلكومة العامة يف كومنولث الدول املستقلة 

ومصدري الطاقة على أساس صاف عدا روسيا.
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دفع  الذي  األمر  وهو  التضخم،  زيادة  إىل  وأدى  الصرف  سعر 

شهر  ومنذ  األساسية.  الفائدة  أسعار  زيادة  إىل  املركزي  البنك 

مستوى  يف  تراجعا  أوكرانيا  شهدت  اجلاري،  العام  من  فبراير 

يف  الضغوط  وازدادت  الصرف.  وسعر  الرسمية  االحتياطيات 

وتدهور  الودائع  سحب  من  كبيرة  موجة  نتيجة  املايل  القطاع 

الروبل  صرف  سعر  انخفاض  فرض  كذلك  القروض.  جودة 

الروسي ضغوطا على أسعار الصرف يف جمهورية قيرغيزستان 

كازاخستان  يف  العملة  قيمة  خفض  تم  بينما  وطاجيكستان، 

كإجراء وقائي.

وتشير التوقعات إىل تراجع النمو من ٢.٢% يف عام ٢٠١3 

إىل ٠.8% خالل العام احلايل، ليرتفع الحقا إىل ١.6% يف عام 

٢٠١5 مع انحسار االضطرابات اجلغرافية-السياسية )اجلدول 

٢-5(. غير أن هذه التنبؤات أقل كثيرا عن تلك الواردة يف عدد 

إبريل ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي نتيجة األزمات 

أهم  كأحد  روسيا  لدور  نظرا  اإلقليمية  والتداعيات  اجلارية 
شركاء التجارة اإلقليمية.3

ولكنهما  املستقلة،  الدول  كومنولث  أعضاء  من  ليستا  وتركمانستان  جورجيا    3

الهيكل االقتصادي بينهما  القرب اجلغرايف وتماثل  مدرجتان ضمن اجملموعة بسبب 

وبين بلدان اجملموعة.  

· ثابتا 	 الناجت احمللي  إجمايل  أن يظل مستوى  املتوقع  ومن 

يف روسيا خالل عام ٢٠١٤، ليرتفع الحقا إىل حد ما بنسبة 

االستثماري  االنكماش  انحسار حالة  مع  ٠.5% يف ٢٠١5 

وزيادة الصادرات بخالف الطاقة.

· مستوى 	 يف  حاد  انخفاض  إىل  التوقعات  تشير  أوكرانيا،  ويف 

النشاط خالل العام احلايل، مما يعكس اضطرابات اإلنتاج نتيجة 

الصراعات اجلارية وصعوبة األوضاع االقتصادية الكلية.

· ويستمر انخفاض النمو يف بيالروس يف ظل تراجع الطلب 	

وتشهد  الهيكلي.  القصور  وأوجه  روسيا  من  اخلارجي 

مولدوفا أيضا مستويات نمو حمدودة بسبب تباطؤ النشاط 

النشاط  تراجع  عن  الناجمة  والتداعيات  الزراعة  قطاع  يف 

األوروبي  )االحتاد  الرئيسيين  التجاريين  شركائها  لدى 

وروسيا وأوكرانيا(.

· وآسيا 	 القوقاز  منطقة  يف  والغاز  للنفط  املصدرة  البلدان  ويف 

ألن  نظرا   ٢٠١5-٢٠١٤ الفترة  خالل  النمو  يتراجع  الوسطى، 

التي  الضخمة  الوقائية  واالحتياطيات  املرتفعة  الطاقة  أسعار 

تأثير  توازن  لن  املتنوعة  التصدير  وأسواق  السياسات  توفرها 

تباطؤ النشاط يف روسيا إال جزئيا. وينخفض النمو يف كازاخستان 

وثقة  اخلارجي  الطلب  تراجع  بسبب   ٢٠١5-٢٠١٤ الفترة  خالل 

املستثمرين نتيجة تزايد االضطرابات اإلقليمية.   

اجلدول ٢-5: كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، وأسعار املستهلكين، ورصيد 

احلساب اجلاري، والبطالة

)التغير ٪ ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . 0.6١.9٢.١ 6.47.97.9 ٢.٢0.8١.6كومنولث الدول املستقلة

. . .. . .. . . ١.8٢.7٢.8 6.77.37.١ ٢.3١.3١.5البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف

5.55.66.5 ١.6٢.73.١ 6.87.٤7.3 ١.3٠.٢٠.5روسيا

5.٢5.٢5.٢ –٠.3٠.7–٠.١ 5.86.96.١ 6.٠٤.6٤.7كازاخستان

6.٠6.٠6.٠ ١7.٠١٤.6١٠.٤ ٢.٤٢.83.٠ 5.8٤.5٤.3أذربيجان

. . .. . .. . . ٠.١٠.١٠.5 ١١.٢١٠.٠١١.٢ 8.٠7.٠6.5أوزبكستان

. . .. . .. . . –٠.3–١.9–٢.9 6.85.٠5.5 ١٠.٢١٠.١١١.5تركمانستان ٤

. . .. . .. . . –5.١–5.4–9.0 4.7١٢.١١3.٢ ١.8–١.٢٢.7البلدان املستوردة للطاقة على أساس صاف

7.٢١٠.٠9.8 –٢.5–٢.5–9.٢ ١١.٤١٤.٠–٠.3 ١.٠–٠.٠6.5أوكرانيا

٠.5٠.5٠.5 –7.٤–8.5–١٠.١ ١8.3١8.6١6.9 ٠.9٠.9١.5بيالروس

. . .. . .١6.١ –7.9–8.٤–5.9 ٤.6٤.9–٠.5 3.٢5.٠5.٠جورجيا ٤

١8.5١8.٠١7.9 –7.3–7.7–8.٠ 5.8١.83.8 3.53.٢3.5أرمينيا

. . .. . .. . . –3.6–٤.7–١.٤ 5.٠6.68.3 7.٤6.٠6.٠طاجيكستان

7.67.67.5 –١٤.8–١٤.٢–١٤.8 6.68.٠8.9 ١٠.5٤.١٤.9جمهورية قيرغيزستان

5.١6.٠5.8 –7.3–6.٢–٤.8 ٤.65.١5.7 8.9١.83.5مولدوفا 

بنود للتذكرة

. . .. . .. . . ١.9١.6٠.7 6.٠6.٤6.٤ 6.65.55.6القوقاز وآسيا الوسطى 5

كومنولث منطقة  يف  الدخل  منخفضة   البلدان 
الدول املستقلة 6

7.٢5.95.8 8.٠8.٠9.١ 3.١–3.6–3.3– . . .. . .. . .

البلــدان املصــدرة للطاقــة علــى أســاس صــاف مــا 

. . .. . .. . . ٢.8٢.7١.6 6.36.56.5 6.85.65.7عــدا روســيا

ملحوظــة: تــم حســاب بيانــات بعــض البلــدان علــى أســاس األعــوام املاليــة. راجــع اجلــدول واو يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى قائمــة كاملــة بفتــرات اإلبــالغ غيــر املعتــادة املســتخدمة يف 

بعــض البلــدان.

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف-7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تدخل جورجيا وتركمانستان يف هذه اجملموعة، رغم أنهما ليستا عضوتان يف كومنولث الدول املستقلة، وذلك بسبب موقعهما اجلغرايف وهيكلهما االقتصادي املشابه لدول الكومنولث.

5 تتضمن منطقة القوقاز وآسيا الوسطى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

6 تتضمن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث الدول املستقلة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان.   
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· االقتصادات 	 االقتصادي يف معظم  النشاط  كذلك سيتباطأ 

املستوردة للنفط يف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى )أرمينيا 

روابطها  بسبب  وطاجيكستان(  قيرغيزستان  وجمهورية 

والتبادل  العاملين  حتويالت  خالل  من  بروسيا  الوثيقة 

أن احليز  التجاري، وتراجع مشاعر املستثمرين، إىل جانب 

املتاح للتصرف من خالل السياسات حمدود نسبيا. 

التنبؤات  تشير  الغذاء،  وأسعار  النمو  تراجع  من  وبالرغم 

إىل ارتفاع متوسط معدل التضخم يف املنطقة من 6.٤% خالل 

٢٠١3 إىل 7.9% يف ٢٠١٤، بسبب اآلثار الناجمة عن انخفاض 

أسعار الصرف يف اآلونة األخيرة. ففي روسيا، سيتجاوز معدل 

التضخم على األرجح املستوى املستهدف، كما يتوقع أن يتجاوز 

يؤدي  أن  املتوقع  وأوكرانيا. ومن  بيالروس  التضخم ١٠% يف 

خفض التنغي الكازاخستاين يف شهر فبراير إىل زيادة التضخم 

ولكن دون أن يتجاوز النطاق املستهدف. ومن املرجح أن يظل 

الزيادات  بسبب  الرقمين  مستوى  عند  أوزبكستان  يف  التضخم 

املستمرة يف األسعار اجلبرية وانخفاض سعر الصرف االسمي.

نحو  كبيرة  بدرجة  للنمو  املهددة  اخملاطر  ميزان  ويميل 

يف  حادة  نكسة  املنطقة  تشهد  فقد  املعاكسة.  اخملاطر  كفة 

روسيا  بين  اجلغرافية-السياسية  االضطرابات  تصاعد  حالة 

روسيا.  على  العقوبات  تشديد  إىل  يؤدي  نحو  على  وأوكرانيا 

حالة  استمرار  يؤدي  قد  الصراع،  حدة  تتصاعد  مل  وإن  وحتى 

وتسريع  الثقة  مستويات  تراجع  إىل  طويلة  لفترة  اليقين  عدم 

خروج التدفقات الرأسمالية وفرض ضغوط على سعر الصرف 

يف  والنمو  االستثمار  مستويات  يف  االنخفاض  من  ومزيد 

بلدان  باقي  إىل  تنتشر  تداعيات عكسية  تنتج عنه  روسيا، مما 

كومنولث الدول املستقلة من خالل تراجع الواردات وحتويالت 

العاملين واالستثمارات األجنبية املباشرة.

االقتصادية،  األوضاع  وتردي  اخملاطر  زيادة  ظل  ويف 

ينبغي أن يكون احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي من أهم 

السياسات  تهدف  أن  ينبغي  روسيا،  حالة  ففي  األولويات. 

النقدية واملالية إىل تثبيت توقعات التضخم يف ظل االنخفاض 

األخير يف سعر الصرف، بينما ينبغي مواصلة التدابير التي تم 

اتخاذها يف اآلونة األخيرة لزيادة مرونة سعر الصرف بهدف 

أسعار  الناجمة عن  ذلك  بما يف  الصدمات،  مع  التكيف  تيسير 

النفط. ويف إطار أحد البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدويل، 

اقتصادية  إصالحات  بتنفيذ  احلايل  الوقت  يف  أوكرانيا  تقوم 

واالختالالت  الهيكلي  الضعف  أوجه  ملعاجلة  وهيكلية 

بيالروس،  فترة طويلة. ويف  منذ  املستمرة  الكلية  االقتصادية 

سيساعد تنفيذ سياسات تهدف إىل كبح زيادات األجور واحلد 

حماية  على  الصرف  سوق  يف  والتدخل  املوجه  اإلقراض  من 

أوجه  معاجلة  يتعين  مولدوفا،  ويف  الكلي.  االقتصاد  استقرار 

الضعف يف اجلهاز املصريف لضمان استقرار القطاع املايل.

ويف منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ينبغي تشديد السياسات 

النقدية يف حالة استمرار الضغوط التضخمية. وبالرغم من أن 

احلايل  الوقت  يف  العامة  املالية  أوضاع  ضبط  جهود  لتوقف 

االقتصادات  بعض  يف  النمو  تباطؤ  توقعات  ظل  يف  أسبابه 

استمرار هذه اجلهود على نحو  )أرمينيا وكازاخستان(، ينبغي 

تدريجي يف األجل املتوسط لوضع الدين العام على مسار قابل 

لالستمرار. كذلك يتعين على اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى 

يف  وشامل  قوي  نمو  حتقيق  بهدف  هيكلية  إصالحات  تنفيذ 

األجل املتوسط، ال سيما من خالل حتسين مناخ األعمال ونظام 

احلوكمة، وزيادة التكامل التجاري العاملي واإلقليمي. 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان: تعاف واهن 

النشاط االقتصادي يف منطقة  التوقعات إىل حتسن  تشير 

 MENAP الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

ضعيفا.  التعايف  سيظل  ولكن   ،2015-2014 عامي  يف 

يف  املنطقة  تواجه  التي  املعاكسة  التطورات  خماطر  وتتمثل 

التحول السياسي يف كثير من البلدان واملشكالت األمنية، بما 

فيها الناجتة عن تأجج النزاعات يف العراق يف اآلونة األخيرة. 

العامة  مالياتها  أوضاع  ضبط  كثيرة  بلدان  على  ويتعين 

الصدمات  مواجهة  وقائية يف  احتياطيات  بناء  إعادة  بهدف 

غير املتوقعة واحلفاظ على الثروات لصالح األجيال القادمة. 

حتقيق  بغرض  هيكلية  إصالحات  إجراء  الالزم  من  وسيكون 

نمو قوي ومستمر يف األجل املتوسط.

االقتصادات املصدرة للنفط

شهدت اقتصادات جملس التعاون اخلليجي حتسنا طفيفا يف 

النشاط خالل النصف الثاين من عام ٢٠١3 وحتى عام ٢٠١٤، 

واإلنفاق  النفطي  اإلنتاج  بزيادة  مدفوعا  التحسن  هذا  وجاء 

إيران  جمهورية  تشهده  ما  ورغم  املقابل،  ويف  احلكومي. 

خارج  البلدان  يف  النشاط  تراجع  تعاف،  بوادر  من  اإلسالمية 

جملس التعاون اخلليجي املصدرة للنفط يف ظل ما تشهده من 

حتديات مستمرة بسبب أوضاعها األمنية. فقد بدأت الصراعات 

يف شمال العراق تؤثر على النمو غير النفطي يف البالد. وبالرغم 

تأثر  وعدم  البالد  جنوب  يف  النفطي  اإلنتاج  معظم  تركز  من 

مستويات اإلنتاج النفطي بدرجة ملموسة، سيحد رحيل العمالة 

ربما  أو  النفطي  اإلنتاج  زيادة  على  العراق  قدرة  من  املاهرة 

االضطرابات  استمرار  تسبب  وقد  النفط.  إنتاج  يف  االستمرار 

يف  النفطي  اإلنتاج  توقف  يف  األمنية  واملشكالت  السياسية 

ليبيا وتباطؤ إنتاج النفط يف اليمن.

املصدرة  البلدان  يف  النمو  متوسط  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 

للنفط ارتفاعا تدريجيا من ٢.٢% يف عام ٢٠١3 إىل ٢.5% يف 

عام ٢٠١٤ ثم إىل 3.9% يف عام ٢٠١5. وتقل هذه التنبؤات عن 

تلك املعدة عن الفترة ٢٠١٤-٢٠١5 يف عدد إبريل ٢٠١٤ من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي )اجلدول ٢-6( بواقع ٠.9 نقطة 

مئوية:

· جملس 	 بلدان  يف  النمو  متوسط  بلوغ  إىل  التوقعات  تشير 

نتيجة   ٢٠١5-٢٠١٤ يف   %٤.5 حوايل  اخلليجي  التعاون 

ارتفاع إجمايل الناجت احمللي غير النفطي بنسبة 6% ونمو 

إجمايل الناجت احمللي النفطي بنسبة ٠.5%. وتعكس زيادة 

إجمايل الناجت احمللي النفطي يف اجلزء األكبر منها مواجهة 

ظل  يف  األخرى  البلدان  يف  النفط  عرض  يف  االضطرابات 

وتنامي  النفط  على  العاملي  الطلب  يف  الطفيف  االرتفاع 

العرض يف أمريكا الشمالية.
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· وتشير التنبؤات يف البلدان خارج جملس التعاون اخلليجي 	

فقط خالل  النمو ٠.٢5%  متوسط  بلوغ  إىل  للنفط  املصدرة 

٢٠١٤ بسبب الصدمات السياسية وتردي األوضاع األمنية. 

ومن املتوقع أن يتعافى النمو ليصل إىل 3% خالل ٢٠١5 

بافتراض انتعاش اإلنتاج النفطي يف العراق وليبيا واليمن. 

عدم  من  كبيرة  درجة  االفتراضات  هذه  تكتنف  كانت  وإن 

اليقين. 

ويُتوقع أن يظل التضخم مكبوحا يف معظم البلدان، ال سيما 

الغذاء  أسعار  تراجع  بسبب  اخلليجي،  التعاون  جملس  بلدان 

بلدان  يف  مرتفعا  سيظل  بينما  الصرف،  أسعار  وربط  العاملية 

اإلنتاج  توقف  بسبب  اخلليجي  التعاون  جملس  خارج  كثيرة 

يف  الوقود  أسعار  كارتفاع  املعتادة،  غير  العوامل  من  وغيره 

اليمن مؤخرا.

املصدرة  البلدان  يواجه  الذي  الرئيسي  اخلطر  ويتمثل 

فيرتبط  النفط.  أسواق  يف  املتوقعة  غير  التطورات  يف  للنفط 

)مقارنة  النفط  إنتاج  يف  باالضطرابات  امللحة  اخملاطر  أحد 

االضطرابات  تصاعد  نتيجة  األساسي(  السيناريو  بتوقعات 

ومن  واليمن.  وليبيا  العراق  يف  سيما  ال  السياسية،  اجلغرافية 

حدوث  حالة  يف  البلدان  هذه  يف  النشاط  يتراجع  أن  املمكن 

االضطرابات املتوقعة. ومثلما ورد يف الفصل األول، قد تؤدي 

هذه االضطرابات أيضا إىل ارتفاع أسعار النفط وتراجع النمو 

البلدان  النفطية يف  اإليرادات  زيادة  ولكن من شأنها  العاملي، 

أيضا  اخملاطر  ومن  املنطقة.  يف  للنفط  املصدرة  األخرى 

بسبب  املتوقع  املستوى  عن  النفط  أسعار  انخفاض  احتمالية 

زيادة املعروض النفطي أو تراجع الطلب. فعلى جانب العرض، 

يمكن تعايف اإلنتاج النفطي يف ليبيا خالل فترة زمنية أقصر 

من املتوقع، أو تخفيف القيود املرتبطة بالعقوبات املفروضة 

على الصادرات النفطية جلمهورية إيران اإلسالمية، أو استمرار 

مستوياته  عن  املتحدة  الواليات  يف  النفطي  الناجت  ارتفاع 

املتوقعة. وعلى جانب الطلب، قد يتباطأ الطلب على الطاقة يف 

املعاكسة  التطورات  الصاعدة يف حالة حتقق خماطر  األسواق 

التي تهدد النشاط يف هذه االقتصادات. وقد تنشأ آثار مماثلة 

اجلدول ٢-6: اقتصادات خمتارة يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، 

وأسعار املستهلكين، ورصيد احلساب اجلاري، والبطالة

)التغيير السنوي ٪ ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١ إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

٢٠١3

لتوقعات

٢٠١3

لتوقعات

٢٠١3

لتوقعات

٢٠١3

لتوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . ١0.98.66.8 9.٢7.58.0 ٢.3٢.63.8الشرق األوسط وشمال إفريقيا

. . .. . .. . . ١4.8١١.69.8 9.56.87.3 ٢.٢٢.53.9  البلدان املصدرة للنفط 4

. . .. . .5.5 ١7.7١5.١١٢.٤ 3.5٢.93.٢ ٤.٠٤.6٤.5اململكة العربية السعودية

١٠.٤١١.6١٢.٢ 7.5٤.٢١.7 3٤.7١9.8٢٠.٠ ١.5٢.٢–١.9إيران

. . .. . .. . . ١6.١١١.١١١.8 ١.١٢.٢٢.5 5.٢٤.3٤.5اإلمارات العربية املتحدة

9.8١٠.8١١.3 –٢.9–٠.٤3.٠ 3.33.٢٤.٠ ٢.83.8٤.٠اجلزائر

. . .. . .. . . 3.٠٢.٤–٠.8 ١.9٤.76.٢ ١.5–٤.٢٢.7العراق

. . .. . .. . . 3٠.9٢7.١٢3.٢ 3.١3.٤3.5 6.56.57.7قطر

٢.١٢.١٢.١ ٤٠.5٤٠.838.6 ٢.73.٠3.5 ١.٤١.8–٠.٤الكويت

. . .. . .. . . –5.9–٤.7–6.٢ 8.3١٠.٠١٠.6 ٢.6٢.63.7البلدان املستوردة للنفط 5

١3.٠١3.٤١3.9 –٤.٠–٠.٤–٢.7 6.9١٠.١١3.5 ٢.١٢.٢3.5مصر

9.٢9.١9.٠ –5.8–6.8–7.6 ١.9١.١٢.٠ ٤.٤3.5٤.7املغرب

١٤.8١3.6١3.3 –6.3–6.3–8.6 36.538.٠٢٠.6 3.33.٠3.7السودان

١5.3١5.3١5.٠ –6.6–7.7–8.٤ 6.١5.75.٠ ٢.3٢.83.7تونس

١٢.٢١٢.٢١٢.٢ –6.9–١٠.٠–9.8 5.63.٠٢.6 ٢.93.5٤.٠األردن

. . .. . .. . . –١٢.3–١٢.7–١٢.9 3.٢3.5٤.٠ ١.5١.8٢.5لبنان

بنود للتذكرة

. . .. . .. . . ١٠.٠7.86.٢ 9.٠7.68.٠ ٢.5٢.73.9الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

6.٢6.76.5 –١.3–١.٢–١.١ 7.٤8.68.٠ 3.7٤.١٤.3باكستان

. . .. . .. . . ٤.3٤.8٠.١ 7.٤6.١5.5 3.63.٢٤.5فغانستان

6.36.٠6.٠ ٢.٠١.9٢.٠ ١.5٠.8١.8 3.٢٢.5٢.8إسرائيل 6

. . .. . .. . . –6.8–7.٤–٠.8 3.٢3.١3.9 ١.١١.35.٤بلدان املغرب 7

. . .. . .. . . –5.3–3.٠–٤.7 6.59.١١٢.٠ ٢.١٢.33.5بلدان املشرق 8

ملحوظة: تم حساب بيانات بعض البلدان على أساس األعوام املالية. راجع اجلدول واو يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ غير املعتادة املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 6 واجلدول ألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن.

5 تشمل جيبوتي وموريتانيا، وال تتضمن سوريا بسبب عدم اليقين بشأن األوضاع السياسية.

6 تم إدراج بيانات إسرائيل، وهي من غير بلدان املنطقة، ألسباب جغرافية. وال تدخل بيانات إسرائيل يف حساب اجملمالت اإلقليمية.

7 يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس.

8 يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان، وال يتضمن سوريا بسبب عدم اليقين بشأن األوضاع السياسية.
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يف حالة استمرار حالة الكساد لفترات مطولة يف االقتصادات 

املتقدمة )الشكل البياين ٢-١(.

وتعزيز أرصدة املالية العامة من أهم األولويات يف معظم 

االقتصادات املصدرة للنفط يف املنطقة، والتي تراجعت بسبب 

يف  ضخها  تم  التي  املالية  الدفعات  سحب  نحو  التقدم  تعطل 

الكبير  الركود  فترة  خالل  اخلليجي  التعاون  جملس  بلدان 

التعاون  جملس  خارج  البلدان  يف  النفطي  اإلنتاج  وصدمات 

 %٢ من  الكلي  العامة  املالية  رصيد  تراجع  ويُتوقع  اخلليجي. 

من إجمايل الناجت احمللي يف ٢٠١٤ إىل ١% يف ٢٠١5. وتشهد 

مما  أقل  مالية  فوائض  اخلليجي  التعاون  جملس  بلدان  معظم 

لألجيال  النفطية  الثروة  من  عادلة  حصة  ادخار  من  يمكنها 

 ٢٠١7 عام  بحلول  الفوائض  هذه  نفاد  يتوقع  كما  القادمة، 

جملس  خارج  البلدان  جميع  وتشهد   .)8-٢ البياين  )الشكل 

العامة  مالياتها  يف  عجزا  للنفط  املصدرة  اخلليجي  التعاون 

بالرغم من اعتمادها على املوارد غير املتجددة كمصدر رئيسي 

للنفط  املصدرة  البلدان  معظم  على  يتعين  ولذلك  لإليرادات. 

يف املنطقة ضبط أوضاع مالياتها العامة يف األجل املتوسط 

الصدمات  مواجهة  يف  وقائية  احتياطيات  تكوين  بهدف 

املستقبلية وضمان قدرة األجيال القادمة أيضا على االستفادة 

يعد  العامة  املالية  أوضاع  ضبط  أن  غير  النفطية.  الثروة  من 

التعاون  جملس  البلدان خارج  بعض  إحلاحا يف  أكثر  ضرورة 

اخلليجي بسبب تراجع مركز املالية العامة عقب االنخفاضات 

النفط. ومن املهم أن يتضمن ضبط أوضاع  إنتاج  األخيرة يف 

تكلفته  بسبب  الطاقة  لدعم  التدريجي  اإللغاء  العامة  املالية 

شبكات  على  ذلك  من  بدال  واالعتماد  كفاءته،  وعدم  الباهظة 

األمان االجتماعي املوجهة، وزيادة اإليرادات غير النفطية من 

على  معززة  بعمليات  اجلهود  هذه  دعم  وينبغي  أخرى.  ناحية 

جانب املوازنة العامة للحد من اإلنفاق.

ويمكن أن تساعد اإلصالحات الهيكلية على تنويع النشاط 

النفط،  على  االعتماد  من  بدال  املنطقة  بلدان  يف  االقتصادي 

وعلى زيادة اإلنتاجية، وتشجيع شركات املنطقة على التوسع 

يف قطاع السلع التجارية. ويتعين استمرار اجلهود املبذولة على 

التعاون  جملس  بلدان  مواطني  توظيف  معدالت  زيادة  صعيد 

اخلليجي يف القطاع اخلاص. ويجب على البلدان خارج جملس 

التعاون اخلليجي حتسين األوضاع األمنية وبيئة األعمال.

البلدان املستوردة للنفط

استمر تباطؤ النشاط االقتصادي يف البلدان املستوردة للنفط 

يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

االقتصادية،  الهياكل  يف  املتأصلة  القصور  أوجه  بسبب 

االضطرابات  واستمرار  املنطقة،  تشهدها  التي  والنزاعات 

يف  الثقة  مستويات  بدأت  ذلك،  ومع  السياسية.  االجتماعية 

التحسن، ويرتفع حجم الصادرات يف الوقت احلايل بسبب زيادة 

اإلصالحات  بعض  وأثمرت  التجاريين.  الشركاء  من  الطلب 

ومستويات  التنافسية  القدرات  يف  بطيء  حتسن  عن  الهيكلية 

االستثمار األجنبي املباشر من خالل تخفيض تكلفة اإلنتاج.

 MENAP وتشير التوقعات إىل ارتفاع معدل النمو يف بلدان

املستوردة للنفط من ٢.6% يف عام ٢٠١٤ إىل 3.7% يف عام 
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٤- بلدان MENAP املستوردة 
للنفط: الصادرات واالستثمار

 األجنبي املباشر (املؤشر، 
٢٠٠٩= ١٠٠، متوسط متحرك

 ألربعة أرباع)

٣- بلدان MENAP املصدرة

 للنفط: إنتاج النفط اخلام

 (باملليون برميل يوميا)

البلدان خارج جملس

 التعاون اخلليجي

الصادرات السلعية

االستثمار األجنبي املباشر

السعودية (املقياس األيسر)

جملس التعاون اخلليجي

البلدان خارج جملس

التعاون اخلليجي

 املصدرة للنفط

١- نمو إجمايل الناجت احمللي

 احلقيقي الكلي (التغير ٪)

العراق ليبيا

املقياس األيمن

الشــكل البياين ٢-٨: منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا

وأفغانســتان وباكســتان: تعاف ضعيف

 

 

٦- بلدان MENAP املستوردة

 للنفط: عجز املالية العامة
 مقابل االحتياطيات٣

٥- بلدان MENAP املصدرة للنفط:

 أرصدة املالية العامة (٪ من 

إجمايل الناجت احمللي، تعكس اخلطوط 

املتقطعة بيانات عدد إبريل ٢٠١٤ 
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٢- تباطؤ النمو وارتفاع البطالة 

وتدين مستويات املعيشة١ (٢٠١٤)

أوروبا

 الصاعدة ١

أمريكا الالتينية

آسيا والكاريبي

القوقاز 

وآسيا 

الوسطى

MENAP بلدان

املستوردة للنفط

كان  اخلليجــي،  التعــاون  جملــس  اقتصــادات  شــهدته  الــذي  القــوي  النشــاط  مــن  بالرغــم 

التعــايف يف منطقــة MENAP ككل ضعيفــا بســبب التحــوالت السياســية اجلاريــة وتصاعــد 

الصراعــات يف اآلونــة األخيــرة. فقــد تراجــع مســتوى أرصــدة املاليــة العامــة يف البلــدان 

تــزال  وال  واملتوســط.  القريــب  األجليــن  يف  يتدهــور  أن  املتوقــع  ومــن  للنفــط،  املصــدرة 

البلدان املستوردة للنفط تواجه خماطر خارجية ومالية شديدة.

 MENAP بلدان

املستوردة للنفط
بلدان جملس 
التعاون اخلليجي

الوطنيــة،  والســلطات  للطاقــة،  الدوليــة  والوكالــة   ،Haver Analytics مؤسســة  املصــادر: 

وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: أوروبــا الصاعــدة = أوروبــا الصاعــدة مــا عــدا روســيا وأوكرانيــا. بلــدان جملــس 

MENAP التعاون اخلليجي هي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية واإلمارات. وبلدان

املصــدرة للنفــط هــي اجلزائــر والبحريــن وإيــران والعــراق والكويــت وليبيــا وعمــان وقطــر 

والســعودية واإلمارات واليمن. وبلدان MENAPاملســتوردة للنفط هي أفغانســتان وجيبوتي 

وتونــس.  وســوريا  والســودان  وباكســتان  واملغــرب  وموريتانيــا  ولبنــان  واألردن  ومصــر 

عــن  الصــادرة  البلــدان  رمــوز  باســتخدام  البيــاين  الشــكل  يف  الــواردة  املســميات  وأعــدت 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. وتُستبعد سوريا من بيانات ٢٠١١ وما بعدها.

١ يعــرض احملــور الرأســي نصيــب الفــرد يف إجمــايل النــاجت احمللــي بالــدوالر األمريكــي يف 

كل منطقة خالل ٢٠١٤. 

٢ تــم تعديــل بيانــات عــدد إبريــل ٢٠١٤ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي اســتنادا إىل 

إجمــايل النــاجت احمللــي حســب تعــادل القــوى الشــرائية املرجــح باســتخدام بيانــات برنامــج 

املقارنات الدولية.

٣ حجــم الفقاعــة يف كل بلــد كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي حســب تعــادل القــوى الشــرائية 

لعام ٢٠١٣.  
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 ٢٠١٤ عام  لتوقعات  عموما  مماثلة  أرقام  وهي   —  ٢٠١5

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يف  الواردة 

التقرير  الواردة يف  العاملي، ولكنها دون توقعات عام ٢٠١5 

النمو  هذا  يكون  أن  ويتوقع  مئوية.  نقطة  نصف  بمقدار  نفسه 

جملس  وبلدان  أوروبا  من  اخلارجي  الطلب  بارتفاع  مدفوعا 

التعاون اخلليجي، وتعايف الطلب احمللي إىل حد ما مع حتسن 

ذلك،  ومع  السياسي.  التحول  عملية  وتقدم  الثقة  مستويات 

املستمر يف  االرتفاع  يزال ضعيفا جدا ملواجهة  النمو ال  فإن 

عدم  أوجه  وتفشي  الشباب،  بين  سيما  ال  البطالة،  مستويات 

املساواة االجتماعية االقتصادية.

· تؤتي 	 اجلارية  الهيكلية  اإلصالحات  بدأت  املغرب،  ويف 

ثمارها، ويُتوقع أن يشهد النمو ارتفاعا خالل عام ٢٠١5. 

ومن املتوقع زيادة االستثمار اخلاص مع ارتفاع مستويات 

الثقة وعائدات السياحة وحتسن أداء الصادرات.

· منه 	 جزء  يف  يعكس  متزايدا  نموا  أيضا  باكستان  وتشهد 

اآلثار اإليجابية الناجتة عن اإلصالحات يف قطاع الطاقة، 

وإن كانت ال تزال تواجه خماطر مالية وخارجية شديدة. 

· التحول 	 عملية  صعيد  على  احملرز  التقدم  أدى  تونس،  ويف 

املانحة.  اجلهات  من  املقدم  الدعم  زيادة  إىل  السياسي 

اخلارجية  االختالالت  وأدت  ضعيفا،  يزال  ال  النمو  أن  غير 

وتُتخذ يف  الصرف.  املتنامية إىل فرض ضغوط على سعر 

الضعف  احلد من مواطن  نحو  احلايل خطوات مهمة  الوقت 

يف القطاع املصريف، وهي من أهم القيود التي تعوق حتقيق 

نمو أقوى وأكثر شموال. 

· الرئاسية والتمويل الضخم 	 ويف مصر، أسهمت االنتخابات 

استعادة مستويات  اخلليجي يف  التعاون  بلدان جملس  من 

الثقة إىل حد ما واستقرار معدالت النمو. غير أنه من املهم 

اخلارجي  التمويل  وزيادة  اإلصالحات  استمرار  للغاية 

والنمو  الكلي  االقتصادي  االستقرار  لضمان حتقيق  املتاح 

الشامل وتوفير فرص عمل جديدة.  

· النمو 	 استقرار  أدت اإلصالحات األخيرة إىل  األردن،  ويف 

اإلقليمية  التداعيات  ولكن  الكلي،  االقتصاد  وأرصدة 

املعاكسة تؤثر سلبا على اآلفاق. ويف ظل األزمة السورية 

الغاز من مصر، اضطر األردن إىل  والتقلبات يف تدفقات 

بديلة وباهظة. وقد يشكل تصاعد  استيراد مصادر طاقة 

الصراع يف العراق خطرا على مستويات التجارة والثقة.

· يف 	 الصراع  وتداعيات  السياسية  األزمة  أدت  لبنان،  ويف 

أعداد  تزايد  ويؤثر  والنشاط.  الثقة  تقويض  إىل  سوريا 

الالجئين )ربع عدد السكان( على األوضاع األمنية، ويسهم 

يف ارتفاع مستويات البطالة والفقر، ويفرض ضغوطا على 

مالية عامة ضعيفة أصال. 

عملية  انتكاسة  حالة  يف  سلبا  التعايف  يتأثر  وسوف 

التحول السياسي وتصاعد االضطرابات االجتماعية واألمنية، 

النفط  بما يف ذلك عن طريق تأثير هذه اخملاطر على أسعار 

وحركة الالجئين وتعطل النشاط التجاري. وقد يؤدي تراجع 

مستويات النمو عن املتوقع يف األسواق الصاعدة أو أوروبا أو 

بلدان جملس التعاون اخلليجي إىل تباطؤ السياحة والصادرات 

تطبق  التي  البلدان  تواجه  أن  ويمكن  املغتربين.  وحتويالت 

الفائدة  ارتفاعا يف أسعار  نظام سعر صرف حمدود املرونة 

احمللية يف حالة تشديد األوضاع النقدية العاملية، وإن كان 

يف  يسهم  الدولية  املال  رأس  أسواق  مع  احملدود  التداخل 

استقالل السياسة النقدية إىل حد ما.

النمو  تعزيز  يف  الهيكلية  اإلصالحات  تساعد  وسوف 

وحتسين  جديدة،  عمل  فرص  وتوفير  املتوسط،  األجل  يف 

مستويات املعيشة وزيادة املساواة. ويتوقف خفض التكلفة 

كبيرة  بدرجة  التوظيف  فرص  وزيادة  للشركات  التشغيلية 

فرص  وزيادة  احلوكمة،  وإصالحات  األعمال  مناخ  على 

سيما  )ال  التجاري  التكامل  وتعزيز  التمويل،  على  احلصول 

على صعيد املنتجات التي حتقق قيمة مضافة أعلى مقارنة 

بغيرها(. وسوف تسهم إصالحات سوق العمل ونظام التعليم 

عن   — اإلنتاجية  وزيادة  البشري  املال  رأس  تعزيز  يف 

التعليم والتدريب املهني من جهة  التوافق بين  طريق زيادة 

أيضا  ويمكن  أخرى.  جهة  من  اخلاص  القطاع  واحتياجات 

خالل  من  احمللية  اإلصالح  جهود  تعزيز  الدويل  للمجتمع 

أسواق  إىل  للوصول  الفرصة  وإتاحة  الالزم،  التمويل  توفير 

على  واملشورة  الفنية  املساعدة  وتقديم  الرئيسية،  التصدير 

مستوى السياسات.

واملالية  الكلية  االقتصادية  السياسات  تدعم  أن  وينبغي 

جدول أعمال السياسات الهادفة إىل تعزيز النمو وزيادة فرص 

ترسيخ  أجل  من  العامة  املالية  أوضاع  ضبط  ويتعين  العمل. 

األجل  يف  الديون  أعباء  حتمل  على  القدرة  واستعادة  الثقة 

املتوسط، وإن كان من املمكن املضي نحو هذا الهدف بمعدالت 

حمسوبة يف حدود التمويل املتاح. ويمكن دعم اجلهود اجلارية 

اجتماعي  أمان  شبكات  إىل  اإلنفاق  توجيه  إعادة  صعيد  على 

والتعليم  التحتية  البنية  وإىل  املستحقين،  نحو  بدقة  موجهة 

والرعاية الصحية — وجميعها قطاعات مهمة بالنسبة لزيادة 

النمو والوظائف — من خالل تعزيز القدرة على تنفيذ امليزانية 

العام. ومع حتسن  القطاع  واحلد من زيادة اإلنفاق على أجور 

األعمال  جمتمع  وثقة  املساواة  تعزيز  يمكن  النمو،  مستويات 

من خالل توسيع الوعاء الضريبي، وزيادة الشرائح التصاعدية 

لضريبة الدخل، وإصالح الدعم، وتوسيع نطاق شبكات األمان 

االجتماعي املوجهة.      

إفريقيا جنوب الصحراء: احلفاظ على 

استمرار النمو

استمر النشاط االقتصادي يف النمو بقوة يف إفريقيا جنوب 

الصحراء — مدعوما بأوضاع الطلب اخلارجي املالئمة والنمو 

— ويُتوقع أن تظل  العامة واخلاصة  القوي يف االستثمارات 

اآلفاق مواتية يف اجلزء األكبر من بلدان املنطقة. غير أن تفشي 

شديدة  اقتصادية  آثار  له  احلايل  الوقت  يف  اإليبوال  فيروس 

اإلنسانية  تداعياته  بجانب  وسيراليون  وليبيريا  غينيا  يف 

أيضا سرعة تراكم خماطر  احلادة. وتتضمن اخملاطر احمللية 

التهديدات  وتصاعد  البلدان  من  قليل  عدد  يف  العامة  املالية 
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أوضاع  تشديد  زاد  إذا  اخملاطر  تلك  تتضاعف  وقد  األمنية. 

التباطؤ  وزاد  املتوقع  من  أسرع  بمعدالت  العاملية  التمويل 

بدرجة ملحوظة يف االقتصادات الصاعدة، خاصة يف البلدان 

املوارد  وتصدير  اخلاص  اخلارجي  التمويل  على  تعتمد  التي 

الطبيعية. وبالتايل، فإن استمرار معظم بلدان املنطقة يف إيالء 

األولوية لدعم ارتفاع النمو ومن ثم زيادة فرص العمل اجلديدة 

وتشجيع النمو الشامل مع احلفاظ يف الوقت نفسه على استقرار 

االقتصاد الكلي يظل من األهمية بمكان.

يف   %5.١ بلغ  كبيرا  نموا  الصحراء  إفريقيا جنوب  وشهدت 

عام  من  األول  النصف  يف  قويا  النشاط  ظل  كما   ،٢٠١3 عام 

٢٠١٤. وكان ذلك مدفوعا أساسا بالطلب احمللي القوي الناجت 

عن ارتفاع النفقات االستثمارية وقوة االستهالك اخلاص — ال 

سيما يف البلدان منخفضة الدخل — ولكن ظل نمو الصادرات 

قويا  واخلاص  العام  االستثماري  اإلنفاق  وظل  أيضا.  قويا 

بسبب مشروعات البنية التحتية واالستثمار يف التعدين وإنتاج 

الزراعي يف  البلدان، وانتعش اإلنتاج  الطاقة يف عدد كبير من 

البعض اآلخر.

احلسابات  بيانات  على  األخيرة  التعديالت  من  ويتضح 

أكثر  ونيجيريا(  )غانا  املنطقة  اقتصادات  بعض  أن  القومية 

إجمايل  زيادة  تمت  فقد  ـ  السابق  تنوعا عما كان متصورا يف 

الناجت احمللي االسمي لنيجيريا خالل ٢٠١3 بأكثر من %8٠، 

تمثيل  مع  املنطقة،  مستوى  على  األكبر  االقتصاد  يجعله  مما 

االقتصاد  يف  كثيرا  أكبر  حلصة  واخلدمات  الصناعة  قطاعي 

مقارنة بالتقديرات السابقة.

وجاء النمو يف عدد كبير من اقتصادات املنطقة مدعوما 

إبريل  منذ  اخلارجي  التمويل  أوضاع  يف  التيسير  من  بمزيد 

٢٠١٤. فقد استطاعت بعض االقتصادات الدخول إىل أسواق 

رأس املال بخطى سريعة، وجتاوز االكتتاب يف سندات الدين 

اليورو  سوق  يف  املعروض  الطرح  مؤخرا  الصادرة  السيادي 

دوالر يف معظم احلاالت، بما يف ذلك السندات التي أصدرتها 

معظم  سلكت  الواقع،  ويف  األوىل.  للمرة  ديفوار  وكوت  كينيا 

اجلدول ٢-7: اقتصادات خمتارة يف إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، وأسعار 

املستهلكين، ورصيد احلساب اجلاري، والبطالة

 )التغيير السنوي ٪ ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري ٢أسعار املستهلكين ١إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١3

التوقعات

٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .. . . –3.٢–٢.6–٢.4 6.66.77.0 5.١5.١5.8إفريقيا جنوب الصحراء

. . .. . .. . . 3.73.3١.8 7.87.68.١ 5.76.١7.0البلدان املصدرة للنفط 4

. . .. . .. . . ٤.٠3.7٢.٢ 8.58.38.7 5.٤7.٠7.3نيجيريا

. . .. . .. . . 5.5٤.١٢.٠ 8.87.37.3 6.83.95.9أنغوال

. . .. . .. . . ١٢.١١٢.٢6.٠ ٠.5٤.7٢.5 5.65.١5.٤غابون

. . .. . .. . . –7.١–7.٢–9.5 ٠.٢٢.83.١ 3.99.66.7تشاد

. . .. . .. . . –3.٢–3.٢–3.٤ ٤.6٢.٢٢.3 3.36.٠7.5جمهورية الكونغو

. . .. . .. . . –5.0–5.٢–5.4 5.76.46.3 3.53.03.6البلدان متوسطة الدخل 5

٢٤.7٢5.٢٢5.٠ –5.6–5.7–5.8 5.86.35.8 ١.9١.٤٢.3جنوب إفريقيا

. . .. . .. . . –8.5–9.9–١١.9 ١١.7١5.7١6.8 7.١٤.5٤.7غانا

. . .. . .. . . –3.١–3.٠–٢.١ ٢.6٠.6٢.6 8.78.57.9كوت ديفوار

. . .. . .. . . –3.٤–3.5–3.7 ٢.١3.٢٢.6 5.55.١5.٢الكاميرون

. . .. . .. . . ٠.7١.9٢.3 7.٠8.٠7.8 6.76.57.٢زامبيا

. . .. . .. . . –9.٤–9.8–١٠.٤ ١.5–٠.7٠.5 3.5٤.5٤.6السنغال

. . .. . .. . . –١٢.3–١٢.4–١١.7 5.75.75.9 6.١6.36.6البلدان منخفضة الدخل 6

. . .. . .. . . –7.3–7.١–6.٠ 8.١7.79.١ 9.78.٢8.5إثيوبيا

. . .. . .. . . –8.١–8.٠–8.7 5.77.36.٠ ٤.65.36.٢كينيا

. . .. . .. . . –١3.١–١3.7–١3.8 7.95.9٤.9 7.٠7.٢7.٠تنزانيا

. . .. . .. . . –١٠.5–١٠.٤–8.5 5.٠5.55.9 5.85.96.3أوغندا

. . .. . .. . . –٤.٠–٤.3–5.٤ 5.87.36.6 ٢.٤3.٠٤.٠مدغشقر

. . .. . .. . . –9.٢–9.3–١٠.٢ ٠.8٢.٤٤.١ 8.58.68.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

                                             بنود للتذكرة

. . .. . .. . . –3.٢–٢.6–٢.5 6.66.86.9 ٤.95.٢5.7إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا جنوب السودان

ملحوظــة: تــم حســاب بيانــات بعــض البلــدان علــى أســاس األعــوام املاليــة. راجــع اجلــدول واو يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى قائمــة كاملــة بفتــرات اإلبــالغ غيــر املعتــادة املســتخدمة يف 

بعــض البلــدان.

١ تظهر التغيرات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. راجع اجلدول ألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعريفات الوطنية ملفهوم البطالة.

٤ تشمل غينيا االستوائية وجنوب السودان.

5 تشمل بوتسوانا والرأس األخضر وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وسيشيل وسوازيلند.

6 تشــمل بنــن، وبوركينــا فاصــو، وبورونــدي، وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى، وجــزر القمــر، وإرتريــا، وغامبيــا، وغينيــا، وغينيــا بيســاو، وليبيريــا، ومــالوي، ومــايل، وموزامبيــق، والنيجــر، وروانــدا، 

وســان تومــي وبرينســيبي، وســيراليون، وتوغــو، وزمبابــوي.
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قليلة  بلدان املنطقة سلوك »اجملازفة«، مع وجود اختالفات 

بلد.  كل  يف  املطبقة  احمللية  السياسات  حسب  البلدان  بين 

وانخفضت فروق العائد على سندات الدين السيادي يف جميع 

مستويات  إىل  العامة  ماليتها  وضع  اختالف  على  البلدان 

هذه  ظل  ويف  غانا.  باستثناء   — العاملية  األزمة  بعد  ما 

األوضاع، استقرت قيمة العمالت عموما بعد تراجعها خالل 

االقتصادات  بعض  وتمكنت   - غانا  يف  عدا  ما   —  ٢٠١3

احتياطياتها  استخدمت  قد  كانت  التي  نيجيريا(  سيما  )ال 

خالل  لعمالتها  اخلارجية  القيمة  على  للحفاظ  اخلارجية 

الغاين  السيدي  أن  غير  االحتياطيات.  ٢٠١3 من جتديد هذه 

تعرض لضغوط خافضة مستمرة تعكس يف اجلزء األكبر منها 

الزامبية  الكواشا  عملة  وتعرضت  احمللية.  السياسات  إخفاق 

لضغوط شديدة حتى مايو ٢٠١٤، ولكنها تعافت إىل حد ما 

منذ ذلك احلين.

غير أن هذه اآلفاق اإليجابية عموما قد طغى عليها الوضع 

املزري يف غينيا وليبيريا وسيراليون، حيث تشهد هذه البلدان 

اإليبوال نتجت عنه خسائر  الوقت احلايل تفشيا يف مرض  يف 

بشرية واقتصادية ضخمة. باإلضافة إىل ذلك، فعلى العكس من 

النشاط القوي يف معظم بلدان املنطقة، ظل النمو متباطئا يف 

جنوب إفريقيا، حيث تراجع بسبب اإلضرابات الطويلة وتراجع 

عن  ينشأ  ومل  الكهرباء.  امدادات  وتقلص  األعمال  جمتمع  ثقة 

التراجع الكبير يف قيمة الراند حتى اآلن سوى قدر حمدود من 

التصحيح اخلارجي. 

وتشير التوقعات إىل زيادة تسارع معدل النمو يف املنطقة 

عام  يف   %5.8 إىل   ٢٠١٤ عام  يف   %5.١ من  ليرتفع  جمددا 

وتنخفض   .)9-٢ البياين  والشكل   7-٢ )اجلدول   ٢٠١5

عدد  يف  الواردة  تلك  عن  طفيفا  انخفاضا   ٢٠١٤ عام  تنبؤات 

ترتفع  ولكن  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل 

املذكور.  التقرير  الواردة يف  تلك  يف ٢٠١5 بدرجة طفيفة عن 

البلدان مدفوعا  النشاط يف عدد كبير من  وسوف يستمر تزايد 

إما بمشروعات البنية التحتية أو زيادة الطاقة اإلنتاجية أو قوة 

القطاعات اخلدمية أو تعايف اإلنتاج الزراعي أو مزيج من تلك 

العوامل. غير أن الوضع أكثر تفاوتا يف بعض البلدان منخفضة 

إفريقيا  أن يشهد جنوب  املتوقع  للنفط. فمن  الدخل واملصدرة 

تعافيا حمدودا خالل عام ٢٠١5 مع حتسن العالقات العمالية 

بما يسمح بإعادة تكوين اخملزونات وتزايد صايف الصادرات 

األوضاع  تشديد  عن  الناجت  التباطؤ  يوازن  نحو  على  تدريجيا 

املالية.

وتشكل العوامل الداخلية خماطر على آفاق املنطقة. فإذا 

انتشر ملزيد من  أو  أطول  لفترة  اإليبوال  استمر تفشي مرض 

البلدان، ستكون لذلك تداعيات حادة على النشاط االقتصادي 

يف منطقة غرب إفريقيا. وال يزال الوضع األمني هشا يف عدة 

جمهورية  ذلك  يف  بما  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  يف  بلدان 

بلدان  تعاين  وأخيرا،  السودان.  وجنوب  الوسطى  إفريقيا 

قليلة من ضعف مالياتها العامة بسبب ارتفاع املصروفات 

اجلارية.  

الشــكل البياين ٢-٩: إفريقيا جنوب الصحراء: اســتمرار النمو

١- إفريقيا جنوب الصحراء: املساهمة

 يف نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي ١ 

(٪)

٢- نمو الناجت احلقيقي

(٪)

٣- رصيد احلساب اجلاري

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٤- معدالت التبادل التجاري

(املؤشر؛ ٢٠٠٤ = ١٠٠)

٥- التضخم ٢(التغير ٪ 

على أساس سنوي مقارن)

٦- رصيد املالية العامة

 للحكومة العامة٣ (٪ من
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بارتفــاع  مدفوعــا  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  اقتصــادات  معظــم  يف  قويــا  النمــو  يــزال  ال 

النفقــات االســتثمارية وقــوة االســتهالك اخلــاص. ولكــن خماطــر املاليــة العامــة اســتمرت يف 

التراكم يف عدد قليل من االقتصادات. 

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics، وقاعــدة بيانــات "اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة" لــدى 

صندوق النقد الدويل، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ يُقصــد باالقتصــادات املصــدرة للنفــط مصــدرو النفــط يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء. راجــع 

علــى  لالطــالع  اإلحصائــي  وامللحــق  البلــدان  جمموعــات  علــى  لالطــالع   ٢-٧ اجلــدول 

املنهجية املستخدمة يف إعداد جممالت جمموعات البلدان. 

٢ تم استبعاد ليبريا وجنوب السودان وزمبابوي لعدم كفاية البيانات. 

٢ تــم اســتبعاد البلــدان التاليــة لعــدم كفايــة البيانــات: إرتريــا مــن االقتصــادات منخفضــة 

الدخل، وزمبابوي من االقتصادات منخفضة الدخل قبل ديسمبر ٢٠٠٩، وجنوب السودان 

من االقتصادات املصدرة للنفط قبل يونيو ٢٠١٢. 

٣ تتضمــن احلكومــة العامــة احلكومــة املركزيــة وحكومــات الواليــات واحلكومــات احملليــة 

وصناديق الضمان االجتماعي.
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جتاه  املنطقة  حساسية  ازدادت  اخلارجي،  اجلانب  وعلى 

الصدمات اخلارجية احلقيقية واملالية بسبب تزايد الروابط مع 

خمتلف بلدان العامل. لذلك، فإن أي انعكاس مفاجئ يف مسار 

عالوات اخملاطر وتقلص التقلبات يف األسواق املالية العاملية 

قد تكون له آثار حادة على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي 

تعتمد على التمويل من األسواق اخلارجية. كذلك يشكل تراجع 

النمو يف اقتصادات السوق الصاعد، خاصة الصين، خطرا طويل 

األجل على املنطقة، وخصوصا على البلدان التي تعتمد بدرجة 

لالرتفاع  تكون  وسوف  األساسية.  السلع  تصدير  على  كبيرة 

يف  النفط  مصدري  على  إيجابية  آثار  النفط  أسعار  يف  احلاد 

النفط،  مستوردي  على  سلبيا  تأثيرا  سيؤثر  ولكنه  املنطقة، 

املنطقة  بلدان  معظم  تواجه  التي  الطاقة  قيود  وأن  خصوصا 

مرتبطة بارتفاع تكلفة الكهرباء، نظرا ألن توليد الكهرباء غالبا 

ما يعتمد على حمطات الطاقة التي تعمل بالوقود. 

ويف معظم بلدان املنطقة ال تزال األولوية لدعم زيادة النمو 

النمو  وتعزيز  اجلديدة  العمل  فرص  من  مزيد  توفير  يتيح  بما 

السياسات منصبا على تدابير  أن يظل تركيز  الشامل. وينبغي 

اإليرادات  من  مزيد  تعبئة  ذلك من خالل  بما يف  النمو،  تعزيز 

احمللية ودعم استثمارات البنية التحتية التي تمثل حاجة ملحة 

بالنسبة للمنطقة وحتسين مناخ األعمال. ولكن يف الوقت الذي 

اإلنمائية،  األهداف  حتقيق  على  السياسات  صناع  فيه  يعكف 

االقتصادية  املعوقات  بمعاجلة  االهتمام  املهم  من  سيكون 

الرأسمالية  التدفقات  على  املفرط  االعتماد  وجتنب  الكلية، 

بصورة  العامة  املالية  حجم  زيادة  دون  واحليلولة  املتقلبة 

االختالالت  أصبحت  التي  القليلة  البلدان  على  ويتعين  دائمة. 

االقتصادية الكلية أحد مصادر القلق فيها أن تنفذ التصحيحات 

على  تؤثر  قد  سلبية  تداعيات  أي  جتنب  مع  ولكن  الالزمة، 

اجملموعات الفقيرة والضعيفة.



 ٢٠١3 مايو  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  إعالن  أدى 

عن السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي إىل تغيرات حادة 

التقلبات  يف  مسبوق  غير  ارتفاع  وأعقبه  اخملاطر،  تسعير  يف 

العائد  أسعار  وارتفعت  خ-١(.  ٢-ت  البياين  )الشكل  السوقية 

ارتفاعا ملحوظا يف االقتصادات املتقدمة األخرى، مما كان له 

تأثير حاد على اقتصادات السوق الصاعدة: حيث زادت عائدات 

العمالت.  وقيمة  األسهم  أسعار  وتراجعت  احمللية  السندات 

ومن املرجح أن االضطرابات السوقية التي أعقبت احلديث عن 

السحب التدريجي لتدابير التيسير الكمي كانت العرض اجلانبي 

واحد  اجتاه  ذات  أسواق  ظل  يف  السياسات  يف  مفاجئ  لتحول 

ظهر  وقد  اخليارات.  أسعار  املتوقعة يف  التقلبات  درجة  وتدين 

ظل  يف  ولكن  األخيرة،  الشهور  يف  جمددا  السوقي  االجتاه  هذا 

أوضاع أصبح فيها ارتفاع الفائدة عن احلد السفلي عند مستوى 

الصفر أقرب مما كان منذ عام مضى.

ويف ظل االحتماالت التي تشير إىل تشديد األوضاع املالية، 

من املهم معرفة أسباب التشديد التي تتحدد على أساسها طبيعة 

التداعيات حيث يحدد ذلك أغراض فهم التداعيات. لذلك نتناول 

يف هذا التقرير اخلاص عن التداعيات العوامل األساسية املؤثرة 

األخيرة،  اآلونة  يف  واجتاهها  األمريكي،  العائد  أسعار  على 

التداعيات لعام  تقرير  والتداعيات احملتملة، وذلك استنادا إىل 

IMF 2014( 2014(.١١ ويتم إجراء التحليل على خطوتين: )١( 

األمريكي  العائد  أسعار  على  املؤثرة  األساسية  العوامل  تقسيم 

نموذج  باستخدام  »نقدية«  وصدمات  »حقيقية«  صدمات  إىل 

االنحدار الذاتي للمتجهات )VAR( مع التقيد بإشارات حسابية 

حمددة، و)٢( دراسة اآلثار الناجمة عن الصدمتين على خمتلف 

الذاتي ملتجهات  البلدان باستخدام نماذج االنحدار  جمموعات 

فكرة  إىل  التحليل  طريقة  وتستند  املقطعية.  الزمنية  السالسل 

تؤدي  )التشديد(  املوجبة  النقدية  الصدمات  أن  وهي  بسيطة، 

إىل زيادة أسعار العائد وانخفاض أسعار األسهم، بينما تؤدي 

الصدمات احلقيقية املوجبة )آفاق أفضل مع تزايد اإلقبال على 

اخملاطر( إىل زيادة العائد وزيادة أسعار األسهم.

باختالف  التداعيات  تأثير  اختالف  إىل  التحليل  ويشير 

واخلصائص  األمريكي  العائد  أسعار  على  املؤثرة  العوامل 

الصدمات  عن  تنجم  وحتديدا،  املتلقية.  للبلدان  االقتصادية 

النقدية تداعيات ذات آثار سلبية يف اخلارج نظرا ألنها تؤدي 

إىل زيادة ملحوظة يف العائدات األجنبية ومن ثم ركود النشاط 

من  مزيدا  الصاعدة  السوق  اقتصادات  وتواجه  االقتصادي. 

التداعيات مقارنة باالقتصادات املتقدمة الصغيرة. ويف الوقت 

على  إيجابية عموما  آثار  احلقيقية  الصدمات  تنشأ عن  نفسه، 

االقتصادي  النشاط  تزايد  يؤدي  حيث  املتلقية،  االقتصادات 

يف الواليات املتحدة األمريكية إىل تشجيع نمو الصادرات، وال 

هذا التقرير اخلاص عن التداعيات من تأليف تروي ماثيسون واميل 

ستافريف وسيباستيان فيبير، وساعدهم يف البحث أفا ييبن وشانبينغ 

فيزاروتي.  

١ يف ضوء تفاوت معدالت التعايف بين االقتصادات املتقدمة، راجع 

انعكاسات  حول  مناقشة  على  لالطالع   ٢٠١٤ لعام  التداعيات  تقرير 

املتحدة  باململكة  بدءا  املطبقة،  السياسات  من  املتزامن  غير  اخلروج 

والواليات املتحدة، وتليهما منطقة اليورو واليابان. 

تأثير  سوى  املتلقية  االقتصادات  يف  العائدات  الرتفاع  يكون 

موازن جزئي.

العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي

إىل  األمريكي  العائد  لسعر  احملددة  العناصر  تفكيك  يتم 

انحدار  نموذج  باستخدام  نقدية  وصدمات  حقيقية  صدمات 

ذاتي للمتجهات مع التقيد بإشارات حماسبية حمددة، ويتكون 

النموذج من متغيرين هما عائدات السندات )Ri,t( ومؤشر سوق 

األسهم اللوغاريتمي )Si,t(. وحتديدا،

Ri,t = ai,0 + ai,1Ri,t–1 + ai,2Si,t–1 + eR
i,t, (٢-ت خ -١)

Si,t = di,0 + di,1Ri,t–1 + di,2Si,t–1 + eS
i,t. (٢-ت خ -٢)

معامالت   di,2 و   ai,0, ai,1, ai,2, di,0, di,1 املعلمات  حيث 

e صدمات خمتزلة عبارة عن مزيج خطي 
S
i,t و eR

i,t خمتزلة، وحيث

 REALi,t ~ و   MONEYi,t ~ N(0,1) الهيكليتين  الصدمتين  من 

اإلصدار(  )قيد   Matheson and Stavrev دراسة  وتتناول   .N(0,1)
هذه املنهجية بمزيد من التفاصيل. 

النموذج  استخدمهما  التي  احلسابيتين  لإلشارتين  ووفقا 

لتحديد طبيعة الصدمتين، يفترض أن تؤدي األنباء االقتصادية 

األسهم،  وأسعار  األجل  طويلة  العائدات  ارتفاع  إىل  اإليجابية 

بينما يؤدي تشديد السياسة النقدية إىل ارتفاع العائدات طويلة 
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األجل وتراجع أسعار األسهم. وهكذا تكون اإلشارات احلسابية 

التي يفرضها نموذج االنحدار الذاتي للمتجهات على املتغيرين 
على النحو التايل:٢

R S
REAL + +

MONEY + −

الفترة من يناير  والبيانات املستخدمة هي بيانات يومية عن 

بيانات  سلسلة  وتعكس   .٢٠١٤ يوليو  منتصف  حتى   ٢٠٠٠

عائدات السندات طويلة األجل )R( بيانات عائد سندات اخلزانة 

عشر  مدته  ثابت  استحقاق  أجل  ذات  األجل  طويلة  األمريكية 

مؤشر   )S( األسهم  أسعار  بيانات  سلسلة  تعكس  بينما  سنوات، 

أسعار  استخدام  ويتيح  )اللوغاريتم(.   5٠٠ بورز  آند  ستاندرد 

العائد قصيرة  التحليل بدال من أسعار  العائد طويلة األجل يف 

األجل حتليل الصدمات النقدية من منظور أوسع يغطي صدمات 

السياسة النقدية التقليدية وغير التقليدية. ولكن التحليل يغطي 

أيضا الصدمات اخلارجية يف عالوات االستثمار طويل األجل، 

واألسهم  السندات  من  احلافظة  مستثمري  أفضليات  وحتول 

احملتملة  املفاجئة  واالرتفاعات  النقد،  على  الطلب  زيادة  إىل 

العوامل  وتختلف  الطلب.  بارتفاع  املرتبطة  غير  التضخم  يف 

الرئيسية املهيمنة باختالف الوقت.   

والصدمة  النقدية  الصدمة  آثار  تفكيك  نتائج  من  ويتضح 

تطورات  يف  واحلقيقية  النقدية  الصدمات  دور  تغير  احلقيقية 

أسعار العائد األمريكي خالل الفترة من مايو ٢٠١3 إىل يوليو 

٢٠١٤ 3  وحتديدا، عقب اإلعالن عن السحب التدريجي لتدابير 

التيسير الكمي، كانت الصدمات النقدية هي القوى احملركة وراء 

إجمايل  العائد، حيث ساهمت بحوايل 6٠% من  أسعار  ارتفاع 

االرتفاع الذي كان قد بلغ ١٠٠ نقطة أساس وقت اإلعالن عن 

»عدم سحب التدابير التيسيرية«. وأعلن الحقا عن السحب الفعلي 

للتدابير التيسيرية يف ديسمبر ٢٠١3 دون أن يكون لذلك تأثير 

كبير على أسعار العائد نظرا ألن األسواق اعتبرت هذا اإلعالن 

عام  أوائل  من  وبدءا  االقتصادية.  اآلفاق  حتسن  على  تأكيدا 

الصدمات  تأثير  تراجع  بسبب  العائد  أسعار  انخفضت   ،٢٠١٤

النقدية، بينما ظل تأثير الصدمات احلقيقية ثابتا دون تغيير. 

ومنذ منتصف مايو ٢٠١٤، أصبحت الصدمات النقدية سالبة 

للنموذج  وفقا  احلقيقية  والصدمة  النقدية  الصدمة  آثار  تفكيك  يتم   ٢

مقارنة  أقل  للدفعات  االستجابة  وسيط  حتى  املسافة  فيه  تكون  الذي 

بجميع النماذج األخرى التي تفرض استخدام نفس اإلشارات احملاسبية 

.)Fry and Pagan 2011 املذكورة )دراسة

3 جتدر اإلشارة إىل أن الصدمات احلقيقية يف نموذج االنحدار الذاتي 

الناجتة  والصدمات  النشاط  املتغيرين تتضمن صدمات  للمتجهات ذي 

عن »اإلقبال على اخملاطر/العزوف عن حتمل اخملاطر« والتي قد تترتب 

باخملاطر،  املرتبطة  الصدمات  تأثير  ولفصل  خمتلفة.  تداعيات  عليها 

نموذج  إىل  األمريكي  للدوالر  االسمي  الفعلي  الصرف  إضافة سعر  تمت 

صدمات  أن  من  وبالرغم  املتغيرين.  ذي  للمتجهات  الذاتي  االنحدار 

النشاط واخملاطر لها نفس التأثير على العائدات وأسعار األسهم، يكون 

لكل منها تأثير خمتلف على سعر الصرف، حيث ترتفع )تنخفض( قيمة 

الدوالر األمريكي مع زيادة النشاط )اخملاطر( )راجع IMF 2014 لالطالع 

على مزيد من التفاصيل عن طريقة التقدير املستخدمة(. وتشير النتائج 

النقدية  الصدمات  أن  إىل  الثالثي  التحليل  هذا  من  املستخلصة  األولية 

لها تأثير نوعي مماثل. وبالنسبة للصدمات احلقيقية، تشير النتائج إىل 

أن تأثير عنصر النشاط ظل ثابتا عموما، بينما زاد تأثير عنصر اإلقبال 

على اخملاطر منذ مايو ٢٠١٤. ويجب إجراء مزيد من التحليالت من أجل 

تقييم تداعيات صدمات النشاط واخملاطر. 

ألنباء  املوجب  التأثير  وازن  مما  النقدية(  األوضاع  )تيسير 

ويف  األمريكي.  العائد  أسعار  على  االقتصادي  النشاط  حتسن 

طويلة  األمريكية  العائد  أسعار  زادت   ،٢٠١٤ يوليو  منتصف 

وتعزى   ،٢٠١3 بمايو  مقارنة  أساس  نقطة   6٠ بمقدار  األجل 

البياين  )الشكل  احلقيقية  الصدمات  إىل  بالكامل  الزيادة  هذه 

٢-ت خ-٢(.

تداعيات ارتفاع أسعار العائد األمريكي

احلقيقية  الصدمات  تداعيات  انتقال  حجم  لتقييم 

البلدان  إىل  األمريكي  العائد  أسعار  على  املؤثرة  والنقدية 

الصدمات  لهذه  الديناميكي  التأثير  يحسب  األخرى، 

اخلارجية )Si,t( على متغيرات البلدان األخرى )Yi,t( استنادا 

إىل نموذج انحدار ذاتي ملتجهات السالسل الزمنية املقطعية 
يتم تقديره باستخدام بيانات شهرية.٤ وحتديدا:5

Yi,t = ∑12
l=1 AlYi,t–1 + ∑12

l=0 BlXt–l + ei,t, (3- ١-ت خ(

٤ قام عدد من املؤلفين بتقييم تأثير الصدمات األمريكية على البلدان األخرى. 

Ehrmann, Fratzscher, and Rigobon 2011؛  راجع على سبيل املثال دراسة 

 Fratzscher, Lo Duca, and  ؛ ودراسةEhrmann and Fratzscher 2009 ودراسة

Straub 2013؛ ودراسة Chen, Mancini-Griffoli, and Sahay )قيد اإلصدار(؛ 
ودراسة Georgiadis, forthcoming; Kim 2001؛ ودراسة Maćkowiak 2007؛ 

.Mishra and others 2014 ؛ ودراسةMiniane and Rogers 2007 ودراسة

ثبات  هو  التحليل  هذا  دراسة  عند  مراعاتها  ينبغي  التي  احملاذير  أحد   5

التداعيات عقب  يتفاقم مستوى  العينة. فقد  فترة  املعامالت على مدار  تقديرات 
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ويتكون  اخملتزلة.  املعامِالت  من  مصفوفتان   Blو  Al حيث 

األجل  طويلة  السيادية  السندات  عائد  التابعة  املتغيرات  متجه 

املقومة بالعملة احمللية )Ri,t(، والتغير السنوي يف سعر الصرف 

عنه  التعبير  يتم   )Zi,t( للنشاط  ومؤشر   ،)Ei,t( االسمي  الفعلي 

بمؤشرات بديلة كالتغير السنوي يف اإلنتاج الصناعي أو التغير 

السنوي يف مؤشر أسعار األسهم أو جمموع نسب صايف التدفقات 

الناجت  إجمايل  إىل  والسندات  األسهم  من  الداخلة  الرأسمالية 

احمللي:6 

Yi,t = (Ri,t Ei,t Zi,t). (١-ت خ -٤)

وتعبر الصدمات اخلارجية )Xt( عن الصدمات األمريكية النقدية 

تدرجان  الصدمتين،  لتعامد  الترتيب.7ونظرا  على  واحلقيقية 

التقدير. وتتضمن جميع االنحدارات  بشكل منفصل يف نموذج 

أساس  على  الثقة  نطاقات  حتديد  زمنيا.8وتم  فاصال   ١٢

األخطاء املعيارية الناجتة عن إعادة املعاينة مع اإلرجاع.9  

يناير  من  الفترة  عن  شهرية  بيانات  إىل  التحليل  ويستند 

عائدات  بيانات  على  احلصول  وتم   .٢٠١٤ يوليو  إىل   ٢٠٠٠

من  احمللية  بالعملة  املقومة  األجل  طويلة  السيادية  السندات 

املالية  اإلحصاءات  بيانات  وقاعدة   Bloomberg, L.P. مؤسسة 

الدولية لدى صندوق النقد الدويل. ويقوم سعر الصرف الفعلي 

لدى  املعلومات  نشرات  نظام  بيانات  على  املستخدم  االسمي 

اإلنتاج  بيانات  على  احلصول  وتم  الدويل،  النقد  صندوق 

الدولية  املالية  اإلحصاءات  بيانات  قاعدة  من  الصناعي 

.Haver Analytics ومؤسسة

)غير  املقطعية  الزمنية  السالسل  بيانات  وتتضمن 

صغيرة  متقدمة  اقتصادات   6 ككل:  اقتصادا   ٢9 املتوازنة( 

و9  وسويسرا(،  والسويد  والنرويج  ونيوزيلندا  وكندا  )أستراليا 

)بلغاريا  والشرقية  الوسطى  أوروبا  منطقة  يف  اقتصادات 

وبولندا  وإسرائيل  وهنغاريا  التشيكية  واجلمهورية  وكرواتيا 

باستخدام  صحتها  من  التحقق  يمكن  ال  الفرضية  هذه  أن  غير  األزمة. 

الوسائل التجريبية نظرا لعدم كفاية عدد املشاهدات املتاحة.

6  يفضل استخدام هذا املنهج عن استخدام نموذج انحدار يشمل جميع 

درجة  من  كثيرا  احلد  إىل  يؤدي  قد  والذي  واحد  آن  يف  النشاط  مؤشرات 

يف  وتظهر  زمنيا.  فاصال  و٢١  إضافيين  متغيرين  وجود  بسبب  احلرية 

النموذج املستخدم دالة استجابة للدفعات لكل من العائدات، وسعر الصرف 

جانب  إىل  األساسي  التوصيف  يف  الصناعي  واإلنتاج  االسمي،  الفعلي 

صايف  نسب  جملموع  ودالة  األسهم  أسعار  مؤشر  يف  السنوي  للتغير  دالة 

التدفقات الرأسمالية الداخل من األسهم والسندات إىل إجمايل الناجت احمللي 

يف التوصيف البديل. وتم إعداد النموذج استنادا إىل البيانات املسجلة يف 

الدويل وتلك  النقد  الدولية لدى صندوق  قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية 

إىل  النموذج  توصيف  تغيير  يؤثر  وقد   .EPFR Global شركة  عن  الصادرة 

انحدار لوغاريتمي أو إىل تفاضل من الدرجة األوىل لالنحدار اللوغاريتمي 

أي  له  تكون  أن  دون  ولكن  ما،  حد  إىل  بالنقاط  التقديرات  قيمة  على 

انعكاسات على النتائج النوعية.        

تواتر  إىل  حتويلها  ويمكن  يومي،  بتواتر  الصدمات  قيمة  حتسب   7

شهري على أساس جمموع الصدمات يف الشهر املعني.

8 يختلف عدد الفواصل الزمنية األمثل حسب معايير االختبار )ما بين 

9 و6١(.

9 تسمح نطاقات الثقة بوجود ارتباط بين املعادالت يف هيكل نموذج 

االنحدار الذاتي للمتجهات. ولكن قد تقلل نطاقات الثقة من درجة عدم 

اليقين الفعلية التي تنطوي عليها تقديرات املعامالت نظرا لعدم مراعاة 

واستخدام  البلدان  املستعرضة خملتلف  القطاعية  البيانات  بين  التداخل 

متغير مقدر كمتغير منحدر. 

اقتصادات  و١٠  وتركيا(،  السلوفاكية  واجلمهورية  ورومانيا 

يف آسيا )الصين ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة والهند 

وسنغافورة  والفلبين  وباكستان  وماليزيا  وكوريا  وإندونيسيا 

)البرازيل  الالتينية  أمريكا  يف  اقتصادات  و3  وتايلند(، 

تأثير  من  وللحد  إفريقيا.  وجنوب  واملكسيك(،  وكولومبيا 

التداعيات االقتصادات  الداخلية، تستبعد من حتليل  املتغيرات 

املتحدة ومنطقة  واململكة  اليابان  األكبر حجما مثل  املتقدمة 

األكبر  التأثير  هو  األمريكية  الصدمات  تأثير  أن  )رغم  اليورو 

 Ehrmann, على األرجح يف هذه االقتصادات أيضا، راجع دراسة

   .)Fratzscher, and Rigobon 2011
ويتضح من النتائج أن التداعيات الناجتة عن زيادة قدرها 

األمريكية  السندات  على  العائد  أسعار  يف  أساس  نقطة   ٢5

عما  كبيرا  اختالفا  تختلف  سنوات   ١٠ استحقاق  أجل  ذات 

)الشكل  نقدية  أم  حقيقية  صدمة  عن  ناجتة  الزيادة  كانت  إذا 

البياين ٢-ت خ-3(. وحتديدا، تعقب الصدمات النقدية زيادات 

العملة،  قيمة  يف  وتراجع  السندات،  على  العائد  أسعار  يف 

والنشاط  األسهم  أسواق  وتراجع  خارجة،  رأسمالية  وتدفقات 

القدر  بنفس  العائد  أسعار  ارتفاع  حالة  يف  أما  االقتصادي. 

تأثير  ذلك  يعقب  حقيقية(،  )صدمة  النمو  آفاق  حتسن  بسبب 

قيمة  يف  وارتفاع  السندات،  على  العائد  أسعار  على  طفيف 

العملة، وتدفقات رأسمالية داخلة، وزيادة إيرادات سوق األسهم 

على  الصدمة  تأثير  استنباط  يمكن  وال  االقتصادي.  والنشاط 

االقتصادية  اآلفاق  حتسن  ألن  نظرا  بسهولة،  الصرف  سعر 

التدفقات  زيادة  إىل  أيضا  يؤدي  قد  املتحدة  الواليات  يف 

والسبب  األمريكي.  الدوالر  قيمة  وارتفاع  الداخلة  الرأسمالية 

يف ارتفاع قيمة عمالت البلدان األخرى )والتدفقات الرأسمالية 

)راجع  الطبيعة املزدوجة للصدمات احلقيقية  لها( هو  الداخلة 

احلاشية رقم ٤(. ونظرا لطبيعة النموذج املستخدم، قد تتضمن 

الصدمة احلقيقية التأثير الناجت عن أنباء عن حتسن االقتصاد 

إىل  يؤدي  مما  اخملاطر،  على  اإلقبال  زيادة  وتأثير  األمريكي 

األمريكية(  )السندات  اآلمنة  الفئات  من  األصول  توزيع  إعادة 

وإذا  الصاعدة(.  األسواق  وسندات  )األسهم  األخطر  الفئات  إىل 

زاد تأثير اإلقبال على اخملاطر، تؤدي الصدمات احلقيقية إىل 

ارتفاع  ثم  ومن  الصاعدة،  األسواق  إىل  األموال  رؤوس  تدفق 

تأثير سلوك  زاد  ولكن سواء  عائداتها.  وتراجع  قيمة عمالتها، 

اخملاطرة أو أنباء االقتصاد األمريكي، يزداد اإلنتاج الصناعي 

يف احلالتين يف الواليات املتحدة واالقتصادات األخرى.

وتشير النتائج أيضا إىل أن تداعيات الصدمات النقدية 

التي تنتقل إىل االقتصادات األخرى تبدو أقل حجما عموما 

املتحدة،  الواليات  يف  للصدمات  املباشر  بالتأثير  مقارنة 

حجما  أكبر  احلقيقية  الصدمات  تداعيات  تبدو  حين  يف 

خ-٤(.  ٢-ت  البياين  والشكل  خ-3  ٢-ت  البياين  )الشكل 

يف  تراجع  املعاكسة  النقدية  الصدمات  يعقب  وحتديدا، 

يف   %٠.75 بنسبة  املتلقية  البلدان  يف  الصناعي  اإلنتاج 

الواليات  يف  الصناعي  اإلنتاج  يتراجع  حين  يف  املتوسط، 

مع  ذلك  ويتسق  عام.  تقريبا خالل  بنسبة ١.٢5%  املتحدة 

زيادة  أن  إىل  تشير  التي  املقطعية  الزمنية  السالسل  نتائج 

أسعار الفائدة عقب الصدمات النقدية أقل يف االقتصادات 

وتتجاوز  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  منها  املتلقية 

النقدية  السياسة  تداعيات  تقديرات  قليال  التقديرات  هذه 

آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين
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التقليدية، حيث تتراوح نسبة انكماش ناجت البلدان املتلقية 

إىل ناجت الواليات املتحدة بين ١ : 3 و١ : ٢. ١٠ويف الوقت 

الواليات  يف  املوجبة  احلقيقية  الصدمات  تؤدي  نفسه، 

أقل قليال  بقدر  الصناعي هناك  اإلنتاج  املتحدة إىل زيادة 

األرجح  على  يعكس  مما  املتلقية،  باالقتصادات  مقارنة 

اإلقبال  زيادة  عنصر  عن  الناجت  اإلضايف  املوجب  التأثير 

وتشير  احلقيقية.  الصدمات  يف  املتضمن  اخملاطر  على 

دراسات نماذج االنحدار الذاتي للمتجهات املعدة باستخدام 

النمو  صدمات  تأثير  متوسط  أن  إىل  سنوية  ربع  بيانات 

 ،٢  :  ١ : ٤ ونسبة   ١ بين نسبة  يتراوح  املفاجئة  األمريكي 

عدد  )راجع  البلدان  لبعض  بالنسبة   ١  :  ١ نسبة  ويتجاوز 

أن  غير  العاملي(.١١١١  النمو  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل 

تختلف  التقديرات  هذه  إليها  تستند  التي  التحليل  طريقة 

عن الطريقة املستخدمة هنا والتي تتضمن عنصري صدمة 

اخملاطرة  عنصر  على  تترتب  ما  وعادة  واخملاطرة.  النمو 

يفسر  قد  مما  الصاعدة،  لالقتصادات  بالنسبة  أكبر  آثار 

ارتفاع تقديرات حجم التداعيات.

البلدان  بين  حمتملة  تفاوتات  املتوسطات  هذه  وحتجب 

االقتصادية  الروابط  اختالف  عن  املثال  سبيل  على  تنشأ  قد 

أطر  أو عن تطبيق  بلد آلخر،  األمريكية من  املتحدة  بالواليات 

 Maćkowiak ودراسة   Kim 2001 دراسة  املثال  سبيل  على  راجع   ١٠

2007 ودراسة Georgiadis )قيد اإلصدار(.  
١١ غالبا ما تكون فترات املعاينة التي تقوم عليها هذه الدراسات بعد 

يف  النمو  معدالت  بين  االرتباط  وكان  العشرين.  القرن  ثمانينات  أوائل 

خمتلف االقتصادات أقوى كثيرا خالل العقد املاضي )راجع عدد أكتوبر 

٢٠١3 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(.  
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تضخيمها.  أو  الصدمات  آثار  امتصاص  يمكنها  سياسات 

ونتناول هذا اجلانب بمزيد من التحليل من خالل املقارنة بين 

اقتصادات  إىل  األوىل  احلالة  يف  العينة  تقسيم  يتم  حالتين: 

تتم  الثانية  احلالة  ويف  صاعدة،  وأسواق  صغيرة  متقدمة 

الوسطى  أوروبا  يف  الصاعدة  األسواق  نتائج  بين  املقارنة 

البياين  الشكل  ويعرض  الالتينية.  وأمريكا  وآسيا  والشرقية 

وأسعار  السندات  عائدات  على  التأثير  متوسط  خ-5  ٢-ت 

والتدفقات  الصناعي  واإلنتاج  االسمية  الفعلية  الصرف 

الرأسمالية وأسعار األسهم يف خمتلف جمموعات البلدان خالل 

ثالثة شهور وستة شهور واثني عشر شهرا من وقوع صدمات 

نقدية وحقيقية. وينبغي توخي احلرص يف التعامل مع نتائج 

الالتينية نظرا ألنها تعتمد على عينة صغيرة فقط من  أمريكا 

ثالثة اقتصادات، وهي االقتصادات التي تتوافر عنها بيانات، 

ال سيما يف النصف الثاين من فترة املعاينة.

وتشهد اقتصادات السوق الصاعدة عقب الصدمات النقدية 

األمريكية، مقارنة مع تلك املوجودة يف االقتصادات املتقدمة، 

الصرف  أسعار  يف  أقل  وانخفاضا  العائدات  يف  أكبر  زيادة 

الناجت  يف  أكبر  وانخفاضا  أكبر  خارجة  رأسمالية  وتدفقات 

على  للصدمات  االستجابة  تباين  ويعكس  األسهم.  وأسعار 

األرجح ارتفاع خماطر أصول األسواق الصاعدة، وزيادة مرونة 

أسعار الصرف وعمق األسواق املالية يف االقتصادات املتقدمة. 

استجابتهما  حيث  من  اجملموعتين  بين  أقل  التباين  ويكون 

تباين ملحوظ  ولكن مع وجود  األمريكية،  احلقيقية  للصدمات 

الطبيعة  منها  عوامل  عدة  يعكس  العائد  أسعار  استجابة  يف 

املزدوجة للصدمات احلقيقية )حيث تتضمن عنصر اخملاطرة 

األسواق  يف  السندات  عائدات  تراجع  إىل  عادة  يؤدي  الذي 

الصاعدة(.١٢   

وعادة ما يكون النشاط يف االقتصادات اآلسيوية أقل تأثرا 

بالصدمات النقدية األمريكية مقارنة باالقتصادات يف أوروبا 

التدفقات  الالتينية، يف حين تكون  وأمريكا  والشرقية  الوسطى 

الرأسمالية اخلارجة وتراجع سوق األسهم أكبر يف آسيا. غير أن 

تشهد  الالتينية  وأمريكا  والشرقية  الوسطى  أوروبا  اقتصادات 

السندات  عائدات  يف  وزيادات  العمالت  قيمة  يف  انخفاضات 

هذه  يف  تشددا  األكثر  املالية  األوضاع  تؤدي  إذ  نسبيا.  أكبر 

مقارنة  الصناعي  اإلنتاج  يف  أكبر  انخفاض  إىل  االقتصادات 

باقتصادات آسيا. وتنتج عن الصدمات احلقيقية األمريكية آثار 

الوسطى  أوروبا  واقتصادات  آسيا  اقتصادات  بين  تباينا  أقل 

ما  األحيان(،  أغلب  إحصائية يف  داللة  ذات  )وليست  والشرقية 

عدا استجابة األسعار يف سوق األسهم التي تكون أكثر ارتفاعا 

التباين يف  وهذا  آسيا.  عنها يف  والشرقية  الوسطى  أوروبا  يف 

اقتصادات  على  واحلقيقية  النقدية  األمريكية  الصدمات  تأثير 

أوروبا الوسطى والشرقية واقتصادات آسيا يعكس على األرجح 

)فأرصدة  االقتصادية  األسس  يف  االختالف  منها  عوامل  عدة 

سبيل  على  آسيا  اقتصادات  يف  نسبيا  أقوى  اجلاري  احلساب 

أكبر يف  احلقيقية  الصدمات  العائد عقب  أسعار  الزيادة يف  تكون   ١٢

يتسق  ما  وهو  الصاعدة،  االقتصادات  يف  منها  املتقدمة  االقتصادات 

تعتبر  حيث  احلقيقية،  الصدمات  يف  املتضمن  اخملاطر  عنصر  مع 

سندات وأسهم األسواق الصاعدة أكثر خطرا عموما، بينما تعتبر سندات 

االقتصادات املتقدمة أصوال أكثر أمانا.
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املثال(.١3كذلك تشهد اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية عادة 

مشاركة أكبر من األجانب يف أسواق األدوات املقومة بالعمالت 

احلقيقية  الصدمات  على  يترتب  ما  ذلك  يفسر  وقد  احمللية. 

داللة  ذي  غير  سالب  وتأثير  األسهم  أسعار  يف  قوي  تأثير  من 

اخملاطرة.  عنصر  يعكس  بما  السندات  عائدات  يف  إحصائية 

يف  االسمية  الفعلية  الصرف  وأسعار  العائدات  تأثر  ويزداد 

املنطقتين  اقتصادات  يف  منها  الالتينية  أمريكا  اقتصادات 

األخرتين، وهو ما يعكس جزئيا االنفتاح النسبي يف احلسابات 

الرأسمالية واملرونة األكبر يف نظم أسعار الصرف.    

النتائج

يتضح من هذا التحليل اختالف طبيعة التداعيات باختالف 

العوامل الرئيسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي. إذ ينتج 

١3 راجع IMF 2014 واملراجع الواردة فيه لالطالع على معلومات عن 

دور األسس االقتصادية يف انتقال التداعيات.

عن تسارع وتيرة التعايف )صدمة حقيقية( يف الواليات املتحدة 

األمريكية إىل تأثير موجب على النمو العاملي من خالل تعزيز 

املتلقية.  االقتصادات  يف  الثقة  وزيادة  اخلارجي  القطاع  أداء 

ويف الوقت نفسه، يؤدي التشديد املفاجئ يف األوضاع املالية 

تداعيات سلبية باخلارج  أمريكية معاكسة( إىل  )صدمة نقدية 

نظرا ملا يترتب عليه من ارتفاع حاد يف العائدات األجنبية بما 

يؤدي إىل تراجع النشاط االقتصادي.

الروابط االقتصادية بينها  البلدان حسب قوة  التأثير بين  ويتفاوت 

لديها  املطبقة  السياسات  أطر  حسب  أو  املتحدة،  الواليات  وبين 

أو  تضخيمها(،  أو  الصدمات  آثار  امتصاص  شأنها  من  )التي 

تأثيرا  أقل  املعاكسة  األمريكية  النقدية  الصدمات  وتكون  كلتيهما. 

السوق  اقتصادات  على  منها  الصغيرة  املتقدمة  االقتصادات  على 

الصاعدة، وهو ما يعكس عدة عوامل منها زيادة مرونة نظم أسعار 

الصرف وعمق األسواق املالية يف االقتصادات املتقدمة الصغيرة. 

وباملقارنة بين اقتصادات السوق الصاعدة، جند أن تشديد األوضاع 

على  منه  آسيا  اقتصادات  يف  النشاط  على  تأثيرا  أقل  املالية 

اقتصادات أوروبا الوسطى والشرقية وأمريكا الالتينية، بما يعكس 

جزئيا األرصدة اخلارجية القوية نسبيا يف اقتصادات آسيا.

تقرير خاص حول التداعيات:     أهمية العوامل األساسية املؤثرة عىل أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات 
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هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ 

آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي

آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلييخلص هذا الفصل إىل 

الناجت يف  التحتية ترفع  البنية  العام يف  أن زيادة االستثمار 

كل من األجلين القصير والطويل، ال سيما أثناء فترات ضعف 

كبيرة.  االستثمار  كفاءة  تكون  وعندما  االقتصادي  النشاط 

احتياجات  لديها  توجد  التي  البلدان  يف  أنه  إىل  ذلك  ويشير 

دفعة  إلعطاء  مناسب  احلايل  الوقت  فإن  التحتية،  البنية  من 

للبنية التحتية؛ فتكاليف االقتراض منخفضة والطلب ضعيف 

يف االقتصادات املتقدمة، وتوجد اختناقات يف البنية التحتية 

يف عدد كبير من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية. ويمكن أن تكون للمشاريع املموَّلة بالديون آثارٌ كبيرة 

على الناجت دون أن تزيد نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي، 

إذا تمت تلبية االحتياجات احملددة بوضوح من البنية التحتية 

من خالل االستثمار الكفء.

مرت خمس سنوات على األزمة املالية العاملية وال يزال التعايف 

العاملي مستمرا ولكنه يظل ضعيفا. ففي كثير من االقتصادات 

وال  كبير،  تراخ  يعتريه  االقتصادي  النشاط  يزال  ال  املتقدمة، 

يترسخ  ومل  اليورو.  منطقة  يف  الالزم  من  أدنى  التضخم  يزال 

بعد زخم الطلب القوي، على الرغم من طول أمد السياسة النقدية 

العامة، وحتسن  املالية  أوضاع  وتيرة ضبط  وبطء  التيسيرية، 

األوضاع املالية. وكما هو مشار إليه يف الفصل ١، توجد اآلن 

املستمر  ضعفه  على  سيظل  الطلب  كان  إذا  ما  بشأن  خماوف 

)دراسة  األجل‘‘  ’’الركود طويل  بعبارة  احتمال وصف  — وهو 
.)Teulings and Baldwin 2014 ؛ ودراسةSummers 2013

يف  اخملاوف  تختلف  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  ويف 

مل  األزمة،  عقب  حادة  إيجابية  ارتدادة  حدوث  فبعد  طبيعتها. 

فحسب  املاضية  القليلة  السنوات  يف  النمو  معدالت  تتراجع 

أيضًا عن  وإنما  األزمة،  أعقبت  التي  ذروة ٢٠١٠-٢٠١١  عن 

املستويات التي سجلت يف العقد السابق لألزمة. وتشير الطبيعة 

املستمرة لتباطؤ وتيرة الناجت إىل أن العوامل الهيكلية قد تكون 

مؤثرة )دراسة Cubeddu and others 2014(، وأن خيبة التوقعات 

املتعاقبة بشأن معدالت النمو أدت إىل خفض التنبؤات بالنمو 

يف األجل املتوسط )الشكل البياين 3-١(. ورغم أنه من املرجح 

بين اخملاوف  ما، فمن  بدور  العوامل يسهم  أن عددا كبيرا من 

التحتية.  البنية  كفاية  عدم  عنها  اإلعراب  يتم  ما  كثيرا  التي 

ذلك  بما يف  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  كبير من  ففي عدد 

اختناقات  تمثل  ال  أفريقيا،  وجنوب  وروسيا  والهند  البرازيل 

وإنما  املتوسط،  األجل  يف  قلق  مصدر  جمرد  التحتية  البنية 

وصفت بأنها قيدٌ حتى على النمو يف األجل القريب. ويف البلدان 

التحتية  البنية  إتاحة  القصور يف  الدخل، تظل أوجه  منخفضة 

التنمية  بأنها من معوقات  الوضوح وكثيرا ما توصف  شديدة 

طويلة األجل.١

النخفاض  الراهنة  والبيئة  اخملاوف  هذه  إىل  وبالنظر 

الفائدة  أن تظل أسعار  — يتوقع  تكاليف االقتراض احلكومي 

احلقيقية أقل من مستويات ما قبل األزمة يف املستقبل املنظور 

)راجع الفصل 3 من عدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير ’’آفاق االقتصاد 

لزيادة  مناسبا  اآلن  الوقت  يكون  أن  يمكن  فهل   — العاملي‘‘( 

االستثمار العام يف البنية التحتية؟ ويف االقتصادات املتقدمة، 

 Calderón and Servén التالية:  الدراسات  املثال  سبيل  على  راجع   ١

 G20 ؛ وFujita 2012 ؛ وFoster and Briceño-Garmendia 2010 2008؛ و
 U.S. International Trade و  Development Working Group 2011؛ 

.Commission 2009
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أدت سلسلة متعاقبة من خيبة التوقعات بشأن معدالت النمو يف األسواق الصاعدة إىل 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يرد يف امللحق ٣-١ تعريف �موعات االقتصادات. وتمثل توقعات النمو يف 

األجل املتوسط تنبؤات بالنمو على مدى خمس سنوات مقبلة.
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أعد هذا الفصل عبدول أبيض )رئيس الفريق(، وأسيل املنصور، ودافيد 

بمساهمات  توبالوفا،  وبيتيا  غرانادوس،  وكارلوس موالس  فورسيري، 

من قسمي النمذجة االقتصادية واالقتصاديات الكلية للتنمية التابعين 

سيليك،  كيليك  وسينيم  إسبيريتو،  أجنيال  من  ودعم  البحوث،  إلدارة 

وأوليفيا ما.
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توفير  إىل  التحتية  البنية  االستثمار يف  زيادة  تؤدي  أن  يمكن 

القليلة  الرفع  أدوات  إحدى  وهي  للطلب،  بشدة  مطلوب  حافز 

إىل  بالنظر  النمو،  لدعم  املتاحة  السياسة  أدوات  من  املتبقية 

االقتصادات  بالفعل. ويف  املطبقة  التيسيرية  النقدية  السياسة 

القائمة  االختناقات  معاجلة  على  تساعد  أن  يمكن  النامية، 

االقتصادات،  جميع  ويف  الوليدة.  التحتية  البيئة  يف  والوليدة 

من شأنها أن تساعد على إعطاء دفعة للنمو يف األجل املتوسط، 

نظرًا ألن زيادة اخملزونات رأس املال من البنية التحتية توسع 

البنوك  وحمافظو  املالية  وزراء  ذكر  وكما  اإلنتاجية.  الطاقة 

املركزية يف جمموعة العشرين يف بيانهم املشترك من سيدين 

مطلبا  التحتية  البنية  يف  االستثمار  زيادة  تمثل  فبراير،  يف 

’’ضروريا لتحول االقتصاد العاملي إىل النمو األقوى.‘‘٢

من  فكثيرٌ  الدفعة.  لتلك  معارضة  آراء  أيضًا  وهناك 

االقتصادات املتقدمة يفتقر إىل احليز املايل الكايف بالنظر إىل 

استمرار ارتفاع نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي وضرورة 

مواصلة ضبط أوضاع املالية العامة. ويمكن أن تتزايد خماطر 

بإعادة  الرئيسية  املركزية  البنوك  بعض  قيام  مع  التمويل 

متوقع.  هو  مثلما  الطبيعية  أوضاعها  إىل  النقدية  السياسات 

وهناك أسئلة مفتوحة بشأن حجم مضاعفات االستثمار العام 

عامالن  وهما  العام،  املال  رأس  على  األجل  طويل  والعائد 

بها  ستتغير  التي  الكيفية  حتديد  يف  بدور  منهما  كل  يسهم 

لزيادة  استجابًة  احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  العام  الدين  نسب 

التسعينات  اليابان يف  العام. وكثيرا ما تذكر قصة  االستثمار 

بوصفها عبرة )اإلطار 3-١(. ويف جميع االقتصادات، ولكن يف 

النامية على وجه اخلصوص، يمثل افتقار عملية  االقتصادات 

الكفاءة مصدرا للقلق؛ فما أكثر ما يحكى  العام إىل  االستثمار 

عن زيادة االستثمار احلكومي الذي مل يحقق سوى بضع منافع 

حمدودة )راجع دراسات World Bank 1994؛ و Pritchett 2000؛ و 

.)Warner 2014 ؛ وCaselli 2005
على  املترتبة  والتكاليف  املنافع  تقييم  يتنسى  وحتى 

مناسبة،  بصورة  التحتية  البنية  يف  العام  االستثمار  زيادة 

فمن الضروري حتديد األثر الذي سيحدثه االستثمار العام على 

االقتصاد الكلي. ويُعنى هذا الفصل ببحث األسئلة التالية:

· كيف تغير رأس املال واالستثمار العام بمرور الوقت؟ وكيف 	

يتغير إمداد البنية التحتية بتغير جمموعات البلدان وأنواع 

البنى التحتية؟

· ما آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي؟ وإىل أي مدى 	

يرفع الناجت، يف كل من األجلين القصير والطويل؟ وهل يزيد 

إذا كان مموَّال  الناجت احمللي  العام إىل إجمايل  الدين  نسبة 

بالدين؟ وكيف تتغير هذه اآلثار بتغير اخلصائص الرئيسية 

االقتصادي، وكفاءة  النشاط  لالقتصاد، مثل درجة ضعف 

االستثمار العام، وطريقة تمويل االستثمار؟

· البنية 	 يف  باالستثمار  يتعلق  فيما  النتائج  هذه  تشير  ماذا 

البنية  يف  االستثمار  لزيادة  مناسب  الوقت  وهل  التحتية؟ 

جملموعة  اإللكتروين  املوقع  يف  البيان  هذا  على  االطالع  يمكن   ٢

.https://www. g20.org/official_resources/library :العشرين

التحتية؟ وهل تشكل مؤسسات وقواعد املالية العامة تطور 

االستثمار العام.

الفصل حقائق مبسطة  األسئلة، يعرض هذا  وملعاجلة هذه 

التحتية.  البنية  من  املال  ورأس  العام  املال  رأس  توفير  عن 

التحتية  البنية  يف  االستثمار  مقاييس  توافر  لعدم  ونظرًا 

من  واسعة  لطائفة  التحتية  البنية  من  املال  رأس  وخمزون 

املال  رأس  وخمزون  العام  االستثمار  تطور  يستخدم  البلدان، 

العام كمقياسين بديلين.3 ويكمل ذلك عدد من املقاييس املادية 

وطاقة  بالكيلومتر  مقيسة  الطرق  أطوال  مثل  التحتية،  للبنية 

توليد الكهرباء مقيسة بالكيلواط. ويتناول هذا الفصل بعد ذلك 

االقتصاد  على  العام  االستثمار  آثار  بشأن  التاريخية  األدلة 

الكلي. وباستخدام استراتيجية جتريبية جديدة، يعرض الفصل 

الناجت  العام على  التغيرات يف االستثمار  آثار  أدلة جديدة عن 

والدين يف االقتصادات املتقدمة. كما يعرض أدلة عن آثارها 

النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف 

حماكاة  عمليات  الفصل  يستخدم  التجريبي،  التحليل  ولتكميل 

على أساس النماذج لتقصي مسائل إضافية، مثل دور السياسة 

الرئيسية  النتائج  وتتمثل  العام.  املال  رأس  وإنتاجية  النقدية 

التي يخلص إليها الفصل فيما يلي:

· تراجع خمزون رأس املال العام )كمقياس بديل لرأس املال 	

على  كبيرة  بصورة  الناجت  يف  كحصة  التحتية(  البنية  من 

مدى العقود الثالثة املاضية يف جميع االقتصادات املتقدمة 

ويف  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

ال  الدخل،  منخفضة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

يزال نصيب الفرد من إمداد البنية التحتية جزءا ضئيال من 

االقتصادات  بعض  ويف  املتقدمة.  االقتصادات  يف  مثيله 

املتقدمة، توجد عالمات على أن تقادم البنية التحتية وعدم 

جودة  على  تؤثر  الكايف  بالقدر  فيها  واالستثمار  صيانتها 

اخملزون القائم من البنية التحتية.

· من 	 كل  يف  الناجت،  رفع  إىل  العام  االستثمار  زيادة  تؤدي 

الطويل  واألجل  الطلب  على  اآلثار  بسبب  القصير  األجل 

تختلف  اآلثار  هذه  أن  إال  العرض.  على  لآلثار  نتيجة 

درجة   )١( فيها  بما  الوساطة،  عوامل  من  عدد  باختالف 

كفاءة   )٢( النقدي؛  والتيسير  االقتصادي  النشاط  تراخي 

االستثمار العام؛ )3( طريقة تمويل االستثمار العام. فعندما 

السياسة  وتكون  االقتصادي  النشاط  تراخ يف  يكون هناك 

ويمكن  أقوى،  الطلب  على  اآلثار  تكون  تيسيرية،  النقدية 

الناجت  إجمايل  إىل  العام  الدين  نسبة  تنخفض  أن  فعليا 

العام منخفضة  احمللي. وإذا كانت كفاءة عملية االستثمار 

نسبيا — بحيث يساء اختيار املشاريع وتنفيذها وال يحول 

إال جزء ضئيل فحسب من املقدار املستثمر إىل خمزون لرأس 

تقلل  العام  االستثمار  زيادة  فإن  اإلنتاجي—  العام  املال 

بدرجة أكبر من مكاسب الناجت يف األجل الطويل. وبالنسبة 

البنية  من  املال  ورأس  العام  االستثمار  بين  وثيقة  صلة  هناك   3

معظم  يف  العام  املال  رأس  خمزون  يف  كبيرا  عنصرا  أن  ذلك  التحتية؛ 

البلدان يتكون من بنية حتتية، وقد كان القطاع العام وال يزال هو املقدم 

األساسي للبنية التحتية. وغالبا ما يكون هناك ارتباط قوي بين االثنين؛ 

راجع احلقائق املبسطة املعروضة يف هذا الفصل.
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بوضوح  حمددة  احتياجات  لديها  توجد  التي  لالقتصادات 

فيها  العام  االستثمار  عمليات  وتتسم  التحتية  البنية  من 

بالكفاءة وحيثما يكون هناك تراخ يف النشاط االقتصادي 

قوي  مبرر  هناك  يكون  تيسيرية،  النقدية  السياسة  وتكون 

على  وعالوًة  التحتية.  البنية  يف  العام  االستثمار  لزيادة 

إىل  املتقدمة  االقتصادات  من  املستمدة  األدلة  تشير  ذلك، 

أن حدوث زيادة يف االستثمار العام مموَّلة بالدين يمكن أن 

تكون آثارها على الناجت أكبر من الزيادة حمايدة األثر على 

الناجت  إجمايل  إىل  العام  الدين  نسبة  تراجع  مع  امليزانية، 

ينبغي  أنه  إال  اخليارين.  كال  يف  متماثلة  بصورة  احمللي 

االستثمار  بزيادة  شاملة  توصية  باعتباره  ذلك  يفسَّر  أال 

العام املموَّل بالدين يف جميع االقتصادات املتقدمة، نظرًا 

حتدث  قد  التي   — املعاكسة  السوقية  األفعال  ردود  ألن 

إجمايل  إىل  الدين  نسب  فيها  تكون  التي  البلدان  يف بعض 

الناجت احمللي مرتفعة بالفعل أو حيثما ينعدم اليقين بعائد 

تكاليف  ترفع  أن  يمكن   - التحتية  البنية  يف  االستثمار 

التمويل وتزيد بدرجة أكبر من ضغوط الديون.

· الصاعدة 	 األسواق  اقتصادات  من  كبير  عدد  يواجه 

لزيادة  ملحا  احتياجا  الدخل  منخفضة  واالقتصادات 

أن  إال  االقتصادية.  التنمية  دعم  أجل  من  التحتية  البنية 

زيادة االستثمار العام يمكن أن تؤدي إىل مكاسب حمدودة 

ومن  االستثمار.  عملية  كفاءة  تتحسن  مل  إذا  الناجت،  يف 

الناحية التاريخية، كان التباين يف االستجابة االقتصادية 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  العام  لالستثمار  الكلية 

االقتصادات  يف  منه  بكثير  أكبر  النامية  واالقتصادات 

أن  إىل  النماذج  أساس  على  احملاكاة  وتشير  املتقدمة. 

األسواق  اقتصادات  يف  الناجت  يرفع  العام  االستثمار 

زيادة  حساب  على  ولكن  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة 

نسب الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي، بسبب الغياب 

ذلك  كفاءة  وانخفاض  االقتصادي  النشاط  لتراخي  العام 

االستثمار نسبيا. ولذلك ينبغي توخي العناية يف املفاضلة 

واملكاسب  العامة  املالية  على  السلبية  النتائج  بين 

االجتماعية األوسع التي تتحقق من زيادة االستثمار العام. 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات  وبالنسبة 

النامية التي تؤدي فيها اختناقات البنية التحتية إىل تقييد 

هذه  تخفيف  عن  الناجتة  املكاسب  تكون  أن  يمكن  النمو، 

االختناقات كبيرة.

· تيسير 	 يف  حاسما  عامال  االستثمار  كفاءة  زيادة  تمثل 

الدين  نسب  ورفع  الناجت  زيادة  بين  احملتملة  املفاضلة 

أن يكون  ينبغي  ثم،  الناجت احمللي. ومن  إجمايل  إىل  العام 

سيما  ال  االقتصادات،  من  لكثير  الرئيسية  األولويات  من 

االستثمار  كفاءة  نسبيا  فيها  تنخفض  التي  االقتصادات 

بتحسين  التحتية  البنية  يف  االستثمار  جودة  رفع  العام، 

جملة  يف  ذلك،  يشمل  أن  ويمكن  العام.  االستثمار  عملية 

يتم  بحيث  املشاريع  واختيار  تقييم  حتسين  إصالحات، 

تشمل  بسبل  التحتية،  البنية  اختناقات  واستهداف  حتديد 

إجراء مراجعات مستقلة مركزية، وحتليالت دقيقة للتكاليف 

واملنافع، وتقدير تكاليف اخملاطر، ومبادئ إعداد ميزانيات 

من الصفر، وحتسين تنفيذ املشاريع.٤

· املالية 	 مؤسسات  يف  حتسينات  إدخال  يؤدي  أن  يمكن 

االستثمار  حماية  يف  العامة  املالية  قواعد  وبعض  العامة 

العام أثناء فترات ضبط أوضاع املالية.

املتوقعة  الحتياجاتها  فنظرا  البلدان،  من  لكثير  وبالنسبة 

السنوات  مدى  على  التحتية  البنية  يف  االستثمار  من  الكبيرة 

املقبلة، سيكون من املهم للغاية تيسير زيادة التمويل اخلاص 

األولويات  إحدى  الواقع  يف  وذلك   — التحتية  البنية  وتوفير 

العليا جملموعة العشرين.5 ويتجاوز حتليل إمداد البنية التحتية 

نطاق  اخلاص  القطاع  من  إمدادها  مقابل  العام  القطاع  من 

بهذا  املعنية  الناشئة  الدراسات  كما تالحظ  ولكن  الفصل،  هذا 

اخلاص  التمويل  زيادة  تيسير  يساعد  أن  يمكن  املوضوع، 

على  التحتية  البنية  خلدمات  اخلاص  القطاع  توفير  وزيادة 

وزيادة  الكفاءة،  مكاسب  وتوليد  العامة،  املالية  قيود  تخفيف 

العائد االستثماري )راجع على سبيل املثال الفصل 3 من عدد 

إفريقيا  اإلقليمي:  االقتصاد  ’’آفاق  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر 

جنوب الصحراء؛ ودراسات European Investment Bank 2010؛ 

 World و  OECD 2014؛  و  اإلصدار؛  قيد   ،Arezki and others و 

Bank، قيد اإلصدار(. إال أن الشراكات بين القطاع العام واخلاص 
يمكن أن تستخدم أيضًا لاللتفاف حول ضوابط اإلنفاق، ويمكن 

املتضمنة  اخملاطر  معظم  احلكومات  بتحمل  األمر  ينتهي  أن 

املتوسط  األجل  يف  كبيرة  تكون  ربما  عامة  مالية  وتكاليف 

تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  يؤكد  فكما  ثم،  ومن  الطويل.  إىل 

أعلى  البلدان  تطبق  أن  للغاية  الضروري  من  املايل‘‘،  ’’الراصد 

بين  الشراكات  استخدام  عند  العامة  املالية  شفافية  معايير 

القطاعين العام واخلاص لتوفير البنية التحتية.6

اقتصاديات البنية التحتية: حمرك أول

من  التحتية  للبنية  األساسية  االقتصاديات  القسم  هذا  يناقش 

أجل تمهيد الساحة للجزء املتبقي من الفصل. وهو يناقش دور 

رأس  أنواع  عن  يختلف  وكيف  االقتصاد،  يف  التحتية  البنية 

املال األخرى، والقنوات التي يمكن من خاللها أن تؤثر زيادة 

االستثمار يف البنية التحتية يف النشاط االقتصادي، يف كل من 

األجلين القصير والطويل.

ويقصد بالبنية التحتية البنى األساسية التي تيسر النشاط 

 ،IMF( ٤ تتقصى ورقة سياسات قيد الصدور عن صندوق النقد الدويل

وإدارة مشاريع  الكفاءة يف تخطيط  انعدام  قيد اإلصدار( مدى ومصادر 

االستثمار العام وتناقش خيارات السياسة يف هذه اجملاالت.

https://www.g20.org/g20_priorities/ اإللكتروين  املوقع  راجع   
5

على  ولالطالع   .g20_2014_agenda/investment_and_infrastructure
راجع  التحتية،  البنية  من  املستقبلية  االحتياجات  تمويل  مناقشة حول 

 McKinsey Global Institute و World Economic Forum 2010 دراستَي

.2013
االسترشاد  يمكن  التي  لالعتبارات  متعمقة  مناقشة  على  لالطالع   6

العام  القطاعين  بين  شراكات  وإقامة  العام  االستثمار  قرارات  يف  بها 

 Akitoby, و  Hemming and others 2006؛  دراسات  راجع  واخلاص، 

Hemming, and Schwartz 2007؛ وعدد إبريل ٢٠١٤ من تقرير ’’الراصد 
املايل‘‘. 
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الفصل  هذا  يف  العبارة  هذه  وتستخدم  وتدعمه.  االقتصادي 

التحتية  البنية  بعبارة  االقتصاديون  يقصده  ما  إىل  لإلشارة 

الكهرباء  وتوليد  النقل،  مرافق  وسائر  الطرق  أي  ’’األساسية‘‘، 

النقل  فشبكات  االتصاالت.  ونظم  األخرى،  اخلدمية  واملرافق 

املرافق  وتوفر  باألسواق،  واملستهلكين  املنتجين  تربط 

اخلدمية املدخالت األساسية كالكهرباء واملاء لكل من اإلنتاج 

املعلومات  تبادل  االتصاالت  شبكات  وتيسر  واالستهالك، 

التحتية  البنية  تكون  النحو،  هذا  وعلى  ونشرها.  واملعارف 

مدخال ال غنى عنه يف اإلنتاج يف أي اقتصاد، وهو مدخل يكمل 

األكبر  التقليدي  الطابع  ذات  األخرى  املدخالت  كبيرة  بدرجة 

وفعليا،  التحتية.  بالبنية  املتصل  غير  املال  ورأس  كالعمالة 

ال  االقتصاد  يف  قطاع  أي  يف  إنتاج  عملية  أي  تصور  يصعب 

القصور  أوجه  تكون  املقابل،  ويف  التحتية.  البنية  على  تعتمد 

يف البنية التحتية حمسوسة بسرعة — ويف بعض البلدان، يؤثر 

الطرق  ووعورة  املياه  إمدادات  كفاية  وعدم  الكهرباء  انقطاع 

ويمثل  األشخاص  حياة  نوعية  على  سلبيا  تأثيرا  انعدامها  أو 

حواجز كبيرة أمام عمل الشركات.

عن  التحتية  البنية  تميز  أساسية  خصائص  بضع  وهناك 

األنواع األخرى لرأس املال. فأوال، غالبا ما تكون االستثمارات 

يف البنية التحتية مشاريع كبيرة، كثيفة االستخدام لرأس املال، 

يغلب عليها طابع ’’االحتكار الطبيعي‘‘، إذ يكون من األوفر غالبا 

تكون  ما  غالبا  وثانيا،  واحد.  كيانٌ  اخلدمات  تقديم  يتوىل  أن 

التكاليف املطلوبة يف بداية املشاريع كبيرة، إال أن املنافع أو 

الوقت، لعقود  العوائد تظل تتحقق على مدى فترات طويلة من 

)وما  هذا  عمرها  طول  يفرض  أن  ويمكن  الغالب؛  يف  طويلة 

يتصل به من صعوبة يف التأكد من حصول عوائد كافية على 

اخلاص  القطاع  قيام  أمام  حتديا  الطويل(  األفق  ذلك  مدى 

بإمكان  فإن  وثالثا،  التحتية.  البنية  إمداد  أو  التمويل  بتقديم 

استثمارات البنية التحتية توليد عوامل خارجية إيجابية، بحيث 

يمكن أن يتجاوز العائد االجتماعي ملشروع ما العائد اخلاص 

الذي يمكن أن يتولد ملشغل املشروع.7 ويمكن أن يؤدي ذلك إىل 

قصور يف توفير االستثمارات املطلوبة. ولهذه األسباب، كانت 

أو  العام  القطاع  إما من  التحتية تقدم تاريخيا  البنية  خدمات 

خاصة  كيانات  من  أو  واخلاص  القطاعين  بين  الشراكات  من 

خاضعة للتنظيم.

ولتقرير مشاريع البنية التحتية التي ينبغي االضطالع بها، 

األوسع  االجتماعي  العائد  بعناية  احلكومات  توازن  أن  يتعين 

مقابل تكاليف التمويل واآلثار على املالية العامة، مع اإلقرار 

لزيادة  األوىل  بالدرجة  تقام  ال  التحتية  البنية  مشاريع  بأن 

عائد  التحتية  البنية  مشاريع  لبعض  يكون  وقد  اإليرادات. 

خالل  من  تستعاد  أال  يمكن  التكاليف  أن  إال  كبير،  اجتماعي 

الرسوم واألسعار التي يدفعها املستخدمون أو من خالل زيادة 

اإليراد الضريبي من زيادة النشاط. وتولد تلك احلاالت مفاضلة 

السلبية  واآلثار  جانب  يف  اإليجابية  االجتماعية  املنافع  بين 

على املالية العامة يف اجلانب اآلخر.

بقية شبكة  إىل  املثال  إنشاء جسر جديد على سبيل  تتداعى منافع   7

املعيشية  األسر  إنتاجية  وتصبح  فيها،  جزءا  اجلسر  يشكل  التي  الطرق 

والشركات أكبر بسبب حتسن شبكة النقل.

ويمكن أن تتحقق زيادة تدفق خدمات البنية التحتية بزيادة 

البنية التحتية اجلديدة )مثل بناء طرق  االستثمار يف مشاريع 

على  اإلنفاق  وزيادة  التشغيل  بتحسين  أيضًا  ولكن  جديدة(، 

من  يقلل  مما  املوجودة(،  الطرق  يف  احلفر  ردم  )مثل  الصيانة 

معدل انخفاض قيمة رأس املال ويطيل العمر االفتراضي للبنية 

ارتفاع  بشأن  أدلة  وجود  من  الرغم  وعلى  املنشأة.  التحتية 

معدل العائد، فغالبا ما يهمل اإلنفاق على العمليات والصيانة 

تفضيال إلنشاء بنية حتتية جديدة )دراسة Rioja 2013(، وأحيانا 

يف  ترتيبها  يؤخر  التي  امليزانية  بنود  أول  اإلنفاق  ذلك  يكون 

)دراسة  لضغوط  العامة  املالية  فيها  تخضع  التي  األوقات 

الصيانة  اإلنفاق على  أن خفض  إال   .)Adam and Bevan 2014
ال يعادل حتقيق وفورات حقيقية يف املالية العامة من منظور 

أطول أجال: فاحلفر التي ال تردم اليوم سيتعين ردمها يف نهاية 

املطاف، ربما بتكلفة أعلى.

على  التحتية  البنية  يف  العام  االستثمار  زيادة  وتؤثر 

االقتصاد من وجهين. ففي األجل القصير، تعطي هذه الزيادة 

دفعة للطلب الكلي من خالل مضاعف املالية العامة يف األجل 

القصير، مثلما يحدث يف حالة اإلنفاق احلكومي اآلخر، وكذلك 

الطبيعة  إىل  بالنظر  اخلاص،  االستثمار  استقطاب  باحتمال 

يختلف  أن  ويمكن  التحتية.  البنية  خلدمات  الكبيرة  التكاملية 

حجم مضاعف املالية العامة باختالف حالة االقتصاد. ويزيد 

اقترضت  إذا  العام  الدين  خمزون  أيضًا  احلكومي  االستثمار 

احلكومة لتمويل اإلنفاق اإلضايف. أما مسألة ما إذا كان الدين 

يرتفع كحصة يف إجمايل الناجت احمللي يف األجل القصير فإنها 

تعتمد على حجم مضاعف املالية العامة ومرونة اإليرادات إىل 

أعلى من  الناجت احمللي بقدر  أن يرتفع إجمايل  الناجت. ويمكن 

الناجتة يف اإليراد  الزيادة  البداية، ويمكن أن توازن  الدين يف 

الضريبي جزءا من الزيادة يف اإلنفاق على االستثمار العام.

العام يف  لالستثمار  أثرٌ  أيضًا  هناك  يكون  الوقت،  وبمرور 

البنية التحتية على جانب العرض مع زيادة الطاقة اإلنتاجية 

التحتية.  البنية  من  املال  رأس  خمزون  زيادة  مع  لالقتصاد 

وتمثل كفاءة االستثمار عنصرا حموريا يف حتديد حجم هذا األثر 

على جانب العرض )راجع اإلطار 3-٢(. فانعدام كفاءة العملية 

ال  ومراقبته،  وتنفيذه  املشروع  اختيار  مثل سوء  االستثمارية، 

يمكن أن يسفر إال عن ترجمة جزء ضئيل فحسب من االستثمار 

العام إىل بنية حتتية إنتاجية، مما يحد من مكاسب الناجت يف 

األجل الطويل.

رأس  يف  الزيادات  فيه  تؤدي  أن  يمكن  الذي  املدى  ويمثل 

املال العام إىل زيادة الناجت احملتمل عنصرا أساسيا يف حتديد 

تغير نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجلين املتوسط 

يف  املضاعفات  كانت  إذا  اخلصوص،  وجه  وعلى  والطويل. 

األجل القصير وكفاءة االستثمار العام ومرونة الناجت إىل رأس 

الزيادة يف االستثمار  الكايف، فإن  العام مرتفعة بالقدر  املال 

أنها تفضي إىل خفض  ’’تموَّل ذاتيا‘‘ من حيث  أن  العام يمكن 

نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي.8

هذا  بشأن  التفاصيل  من  مزيد  على  لالطالع   ٢-3 امللحق  راجع   8

اإلطار املفاهيمي.
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رأس املال العام واالستثمار العام يف 

البنية التحتية: أين نقف؟

يعنى هذا القسم بتوثيق كيفية تغير رأس املال العام واالستثمار 

املاضية.  األربعة  العقود  مدى  على  التحتية  البنية  يف  العام 

وهناك صلة وثيقة بين رأس املال العام ورأس املال من البنية 

التحتية، ذلك أن عنصرا كبيرا من خمزون رأس املال العام يف 

العام  القطاع  كان  وقد  حتتية،  بنية  من  يتكون  البلدان  معظم 

هناك  أن  إال  التحتية.9  للبنية  األساسي  املقدم  هو  يزال  وال 

فروقا: فرأس املال العام يمكن أن يتضمن عناصر ال صلة لها 

بالبنية التحتية )مثل اآلالت واملعدات، واخملزونات، والنفائس، 

واألرض(، ويمكن أيضًا أن يقدم البنية التحتية القطاع اخلاص 

أو املؤسسات اململوكة للحكومة. ونظرا ألن مقاييس االستثمار 

يف البنية التحتية وخمزون رأس املال من البنية التحتية غير 

املبسطة  احلقائق  فإن  البلدان،  من  واسعة  لطائفة  متاحين 

العام  املال  العام وخمزون رأس  االستثمار  هنا تستخدم تغير 

بقياس  املتصلة  املسائل  اإلطار 3-3  )يناقش  بديل  كمقياس 

إىل  النظر  يكمله  املنهج  وهذا  العام(.١٠  املال  رأس  خمزون 

املقيسة  الطرق  أطوال  مثل  التحتية،  للبنية  املادية  املقاييس 

بالكيلومتر وطاقة توليد الكهرباء املقيسة بالكيلوواط.

بدرجة  يدل  الذي  العام،  املال  رأس  خمزون  تراجع  وقد 

كبيرة على مدى توافر البنية التحتية، بصورة كبيرة كحصة يف 

الناجت على مدى العقود الثالثة األخيرة يف خمتلف االقتصادات 

النامية  الصاعدة واالقتصادات  املتقدمة واقتصادات األسواق 

ذلك  يدل  املتقدمة،  االقتصادات  ويف   .)٢-3 البياين  )الشكل 

بالدرجة األوىل على تراجع يف اجتاه االستثمار العام من نحو 

٤% من إجمايل الناجت احمللي يف ثمانينات القرن العشرين إىل 

3% من إجمايل الناجت احمللي يف الوقت احلايل.١١ 

منخفضة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف 

أواخر  يف  العام  االستثمار  يف  احلادة  الزيادة  أدت  الدخل، 

القطاع اخلاص  العقدان املاضيان زيادة مطردة يف مشاركة  9 شهد 

واخلاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكات  خالل  من  التحتية  البنية  يف 

يف  ضئيال  اخلاص  القطاع  دور  يزال  ال  الكلي،  املستوى  على  ولكن 

االستثمار العام يف البنية التحتية، نظرًا ألن االستثمار يف البنية التحتية 

من خالل الشراكات بين القطاعين العام واخلاص ال يزال أقل من عُشر 

االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة وأقل من ربع االستثمار العام 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

بدرجة  تعرف  التي   — العام  املال  لرأس  املباشرة  املقاييس   ١٠

— غير متاحة إال  ’’األصول املالية غير احلكومية‘‘  أكبر بعبارة  رسمية 

التقديرات غالبا ما تستند  االقتصادات، وحتى هذه  حلفنة حمدودة من 

بشأن  البيانات  سالسل  فإن  لذلك  ونتيجة  خمتلفة.  وطرق  تغطية  إىل 

من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  من  املأخوذة  هنا،  املستخدمة  العام  املال  رأس 

احلكومي،  االستثماري  اإلنفاق  بمراكمة  مبنية  املايل‘‘،  ’’الراصد  تقرير 

بافتراض قيمة أولية لرأس املال العام ومعدالت انخفاض القيمة )راجع 

 Kamps 2006 ودراسة  املايل‘‘  ’’الراصد  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  عدد 

لالطالع على التفاصيل(. 

١١ رغم أن تراجع خمزون رأس املال العام يف االقتصادات املتقدمة 

يمكن أن يعزى جزئيا إىل زيادة يف دور القطاع اخلاص يف توفير البنية 

أيضًا  تراجع  فقد  والالسلكية(،  السلكية  واالتصاالت  )كالطاقة  التحتية 

يف  كحصة  اخلاص  االستثمار  ومستوى  اخلاص  املال  رأس  خمزون 

الناجت على مدى العقود الثالثة املاضية.

خمزونات  يف  كبيرة  زيادة  إىل  الثمانينات  وأوائل  السبعينات 

إجمايل  إىل  نسبة  العام  املال  رأس  أن  إال  العام،  املال  رأس 

زيادة  أدت  وقد  احلين.١٢  ذلك  منذ  أيضًا  تراجع  الناجت احمللي 

هذا  إنهاء  إىل  املاضي  العقد  يف  العام  االستثمار  معدالت 

التراجع. وغالبا ما تكون خمزونات رأس املال العام نسبة إىل 

منها يف  النامية  االقتصادات  أعلى يف  الناجت احمللي  إجمايل 

العام  االستثمار  معدالت  زيادة  بسبب  املتقدمة  االقتصادات 

ولكن  األوىل.  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  مستويات  وانخفاض 

عند مراعاة عامل كفاءة االستثمار العام )اإلطار 3-٢(، الذي 

غالبا ما يكون أقل يف االقتصادات النامية، ينخفض اخملزون 

املتقطعة يف  )اخلطوط  كبيرة  بدرجة  العام  املال  لرأس  املقدر 

 Dabla-Norris and دراسات  أيضًا  راجع  3-٢؛  البياين  الشكل 

عدد  من   ٢ والفصل  Gupta and others 2014؛  و  others 2012؛ 
نصيب  حيث  ومن  املايل‘‘(.  ’’الراصد  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل 

من  فحسب  ضئيل  جزء  االقتصادات  هذه  لدى  يزال  ال  الفرد، 

رأس املال العام املتاح يف االقتصاد املتقدمة )الشكل البياين 

رأس  خمزونات  يف  الكبير  التنوع  وينعكس   .)5 اللوحة   ،٢-3

املال العام للفرد يف مدى توافر البنية التحتية للشخص )الشكل 

يف  الكهرباء  توليد  طاقة  من  الفرد  فنصيب   ١3.)3-3 البياين 

اقتصادات األسواق الصاعدة هو خُمس مستواه يف االقتصادات 

املتقدمة، ويف البلدان منخفضة الدخل ال يتجاوز ثُمن مستواه 

يف األسواق الصاعدة. وهناك تباين مماثل يف نصيب الفرد من 

الطول الكيلومتري للطرق.

فيها  تبدو  التي  املتقدمة،  االقتصادات  بعض  يف  وحتى 

مقاييسها  إىل  نسبة  مرتفعة  التحتية  البنية  كمية  مقاييس 

القائم  نوعية اخملزون  أوجه قصور يف  توجد  العامل،  بقية  يف 

التنفيذيين  املسؤولين  تقييم  يزال  وال  التحتية.١٤  البنية  من 

بالنسبة  ضعيفا  التحتية  للبنية  العامة  للجودة  الشركات  يف 

 ،٤-3 البياين  )الشكل  وأملانيا  األمريكية  املتحدة  للواليات 

املتصور  التدهور  إىل  كبيرة  بدرجة  يعزى  فيما   ،)١ اللوحة 

تشير  فكما   .)٢ )اللوحة  السريعة  والطرق  الطرق  جودة  يف 

 )American Society املدنيين  للمهندسين  األمريكية  اجلمعية 

الرئيسية  الطرق  من   %3٢ فإن   ،of Civil Engineers (2013))
يف الواليات املتحدة يف وضع سيء أو متوسط، وتقدر اإلدارة 

يف  العام  املال  رأس  خمزونات  تغير   ١٢-3 البياين  الشكل  يبين   ١٢

ويتبع  منفصلة.  بصورة  الدخل  منخفضة  والبلدان  الصاعدة  األسواق 

وأوائل  السبعينات  أواخر  يف  االرتفاع  وهو  العام  النمط  نفس  كالهما 

أكثر  واالنخفاض  االرتفاع  وإن كان  ذلك،  بعد  واالنخفاض  الثمانينات 

حدة يف البلدان منخفضة الدخل.

١3 توجد عالقة ارتباط كبيرة بين نصيب الفرد من خمزون رأس املال 

مركب  بمؤشر  )مقيسة  املادية  التحتية  البنية  من  الفرد  ونصيب  العام 

القطري  االرتباط  قيمة  وتبلغ  والهواتف(.  والطرق  الكهربائية  للطاقة 

حدوث  ويتناظر   ،٠.77 نحو   ٢٠٠-٢٠١١5 الفترة  مدى  على  املقارن 

مع  العام  املال  رأس  خمزون  من  الفرد  نصيب  يف   %١ نسبتها  زيادة 

زيادة نسبتها ٠.73% يف نصيب الفرد من خمزون البنية التحتية )الشكل 

البياين 3-3، اللوحة ٤(.

 Abiad and دراسة  يف  املعروضة  األدلة  تشير  ذلك،  إىل  إضافة   ١٤

عدة  يف  التحتية  البنية  كمية  أن  إىل  يبدو  فيما  اإلصدار(  )قيد   ،others
اقتصادات متقدمة تصبح اآلن غير كافية بصورة متزايدة. 
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٥- ا�زون احلقيقي لرأس املال العام، ٢٠١٠

نصيب الفرد بالدوالر على أساس تعادل القوى الشرائية يف ٢٠٠٥)

املصادر: صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ‘‘الراصد املايل’’؛ وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: يرد يف امللحق ٣-١ تعريف �موعات االقتصادات.
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الشكل البياين ٣-٢: تغير خمزون رأس املال العام 

واالستثمار العام 
(٪ من إجمايل الناجت احمللي، املرجح بتعادل القوى الشرائية، ما مل يُذكر 

خالف ذلك)

تراجع خمزون رأس املال العام بصورة كبيرة كحصة يف الناجت على مدى العقود الثالثة 

املاضية يف االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 

وال يزال نصيب الفرد من رأس املال العام يف االقتصادات غير املتقدمة يمثل جزءا 

ضئيال فحسب من مثيله يف االقتصادات املتقدمة.

١- ا�زون احلقيقي لرأس 
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٢- االستثمار العام احلقيقي
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٤- االستثمار العام احلقيقي

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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١- طاقة توليد الكهرباء، ٢٠١٠ 

(كيلواط لكل ١٠٠ شخص)

٢- الطرق، ٢٠١٠

(الطول الكيلومتري لكل ١٠٠ شخص)

٣- خطوط الهاتف، ٢٠١٠ 

(اخلطوط األرضية وخطوط الهواتف احملمولة لكل ١٠٠ شخص)
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٤- نصيب الفرد من البنية التحتية وخمزون رأس املال العام احلقيقين

(املتوسط، ٢٠٠٥-٢٠١١)

y = 0.73x – 5.23

املصادر: صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ‘‘الراصد املايل’’؛ والبنك الدويل، مؤشرات 

التنمية العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يرد يف امللحق ٣-١ تعريف �موعات االقتصادات. ومقياس البنية التحتية 

املستخدم يف اللوحة ٤ هو العنصر الرئيسي لنصيب الفرد من طاقة توليد الكهرباء، والطرق، 

وخطوط الهاتف. 
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الشكل البياين ٣-٣: املقاييس املادية للبنية التحتية

ينعكس التباين الكبير يف نصيب الفرد من خمزونات رأس املال العام يف املقدار املتاح 

للفرد من البنية التحتية املادية. وثمة ارتباط قوي بين نصيب الفرد من خمزون رأس 

املال العام ونصيب الفرد من البنية التحتية املادية.
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حاجة  هناك  ستكون  أنه  السريعة  للطرق  األمريكية  االحتادية 

إىل استثمارات رأسمالية تتراواح قيمتها بين ١٢٤ مليار دوالر 

أمريكي و ١٤6 مليار دوالر أمريكي سنويا إلدخال حتسينات 

جوهرية يف حالة الطرق السريعة وأدائها — وهو استثمار أكبر 

أمريكي  دوالر  مليار   ١٠٠ البالغ  احلايل  االستثمار  من  بكثير 

جميع  على  الرأسمالية  التحسينات  على  سنويا  ينفق  الذي 

مستويات احلكومة.

التجانس يف حالة  أيضًا عدم  البياين 3-٤  الشكل  ويصور 

البنية التحتية. وورغم أن التراجع يف اجلودة املتصورة للبنية 

حدوث  فإن  واضحة،  وأملانيا  املتحدة  الواليات  يف  التحتية 

تراجع مشابه ليس ظاهرا يف االقتصادات األخرى األعضاء يف 

جمموعة السبعة - على سبيل املثال، يف كندا وفرنسا واليابان 

إيطاليا  يف  التحتية  البنية  جودة  أن  ويبدو  املتحدة.  واململكة 

أال  وينبغي  نسبيا.  منخفضة  مستويات  من  كان  وإن  تتحسن، 

يبعث عدم التجانس ذلك على الدهشة ولكنه يقدم حتذيرا مهما: 

فلكل بلد احتياجات خمتلفة من البنية التحتية، وينبغي أال ينظر 

يف زيادة االستثمار يف البنية التحتية إال إذا كان هناك احتياجٌ 

موثق ومردودٌ اقتصادي.

آثار االستثمار العام على االقتصاد 

الكلي

املترتبة  والتكاليف  للمنافع  سليم  تقييم  إجراء  يتسنى  حتى 

على زيادة االستثمار العام يف البنية التحتية، يحتاج صانعو 

على  االستثمار  ذلك  آثار  عن  واضحة  صورة  إىل  السياسات 

االقتصاد الكلي.

يف  زيادة  حدوث  فإن  الفصل،  هذا  يف  نقاشه  سلف  وكما 

البنية التحتية يؤثر على الناجت يف األجل  العام يف  االستثمار 

العامة  املالية  الكلي من خالل مضاعف  الطلب  القصير، بدعم 

الطويل،  األجل  ويف  اخلاص،  االستثمار  باستقطاب  وربما 

بتوسيع الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد بزيادة خمزونه من البنية 

الكلي بمجموعة متنوعة  االقتصاد  استجابة  التحتية. وتتشكل 

ودرجة  االقتصادي  النشاط  تراخي  درجة  تشمل  العوامل،  من 

العام  االستثمار  وكفاءة  القصير  األجل  يف  النقدي  التيسير 

كانت  إذا  ما  مسألة  يف  القسم  هذا  ويبحث  الطويل.  األجل  يف 

التنبؤات النظرية بشأن اآلثار االقتصادية الكلية متضمنة يف 

البيانات. وعلى عكس ما تذهب إليه دراسات كثيرة تركز على 

تقدير مرونة الناجت إىل رأس املال العام ورأس املال من البنية 

التحتية يف األجل الطويل باستخدام منهج دالة اإلنتاج،١5 يعتمد 

آثار  بتقدير  تسمح  جديدة  جتريبية  استراتيجية  هنا  التحليل 

الكلية  االقتصادية  املتغيرات  العام على طائفة من  االستثمار 

التحديد،  وجه  وعلى  واملتوسط.  القصير  األجلين  من  كل  يف 

 Romp and de ١5 لالطالع على مسح لهذه الدراسات، راجع دراسات 

Haan 2007؛ و Straub 2011؛ و Bom and Ligthart، قيد اإلصدار. 

العام  االستثمار  لها  يتعرض  التي  الصدمات  التحليل  يعزل 

بالنسبة  اعتبارها خارجية  أن يكون من املعقول  والتي يمكن 

لألوضاع االقتصادية الكلية ويتتبع تطور الناجت، ونسبة الدين 

العام إىل إجمايل الناجت احمللي، واالستثمار اخلاص يف أعقاب 

يف  العام  االستثمار  عن  البيانات  ألن  ونظرًا  الصدمات.  هذه 

التحليل  يبحث  واسع،  نطاق  على  متاحة  غير  التحتية  البنية 

التحريبي يف آثار االستثمار العام الكلي على االقتصاد الكلي، 

بالبنية  متصلة  غير  بنود  يف  االستثمار  تشمل  أن  يمكن  التي 

املعززة  اآلخر  العام  االستثمار  آثار  تكون  ما  وبقدر  التحتية. 

لإلنتاجية أقل من آثار االستثمار يف البنية التحتية األساسية 

)راجع على سبيل املثال دراسة Bom and Ligthart، قيد اإلصدار(، 

اآلثار  على  أقل  حدا  الفصل  هذا  يف  الواردة  التقديرات  تعرض 

طويلة األجل لالستثمار العام يف البنية التحتية.

١- اجلودة الكلية

٢- جودة الطرق
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الشكل ٣-٤: جودة البنية التحتية يف اقتصادات جمموعة 

السبعة
(املقياس، ١-٧؛ الدرجة األعلى تشير إىل البنية التحتية األفضل)

يف بعض االقتصادات املتقدمة، توجد عالمات على تدهور جودة خمزون البنية التحتية 

القائم.

2006 2008 2010 2012
2007 2009 2011

املصادر: املنتدى االقتصادي العاملي، مسح تقرير ‘‘القدرة التنافسية العاملية’’؛ وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تتألف جمموعة السبعة من كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة 

املتحدة والواليات املتحدة.
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من  لكل  حماكاة  نماذج  التجريبي  التحليل  وتكمل 

االقتصادات املتقدمة والنامية، تساعد على حتديد دور العوامل 

اإلضافية، مثل السياسة النقدية، وكفاءة االستثمار، وإنتاجية 

رأس املال العام من البنية التحتية.

عملية جتريبية لالقتصادات املتقدمة

يبدأ التحليل بتقييم تأثير صدمات االستثمار العام على الوضع 

منهج  باستخدام  املتقدمة،  االقتصادات  الكلي يف  االقتصادي 

Auerbach and Gorodnichenko (2012, 2013). ويف هذا املنهج، 
تعرف صدمات االستثمار العام بأنها اخلطأ يف التنبؤ باإلنفاق 

االستثماري العام نسبة إىل إجمايل الناجت احمللي. وبتطبيق هذا 

العامة  املالية  بحالة  التبصر  مشكلة  على  التغلب  يتم  اإلجراء 

 Leeper, Richter, and و  Forni and Gambetti (2010)؛  )دراسات 

 Ben) و  Leeper, Walker, and Yang (2013)؛  و  Walker (2012)؛ 
Zeev and Pappa (2014، ألنه يقرب جمموعة املعلومات املتعلقة 
االقتصاديين  معلومات  جمموعة  من  االقتصاديين  بالوكالء 

قياسيتان.  اقتصاديتان  مواصفتان  وتستخدم  القياسيين. 

آثار  املرتقبة  غير  الصدمات  لهذه  كانت  إذا  ما  األوىل  وحتدد 

كبيرة على املتغيرات االقتصادية الكلية كالناجت، ونسب الدين 

العام إىل إجمايل الناجت احمللي، واالستثمار اخلاص. وتستخدم 

باختالف  تختلف  اآلثار  هذه  كانت  إذا  ما  حتليل  يف  الثانية 

الزيادة  تمويل  وطريقة  االستثمار،  وكفاءة  االقتصاد،  حالة 

يكون  أو  بالديون  تمول  كانت  إذا  ما  )أي  العام  االستثمار  يف 

تمويلها حمايد األثر على امليزانية(.١6 

دالة  آثار  لها  العام  االستثمار  صدمات  أن  التحليل  ويبين 

إحصائيا وطويلة األمد على الناجت )الشكل البياين 3-5، اللوحة 

١(. فحدوث زيادة غير مرتقبة يف اإلنفاق االستثماري مقدارها 

مستوى  ترفع  احمللي  الناجت  إجمايل  من  واحدة  مئوية  نقطة 

الناجت بنحو ٠.٤% يف نفس السنة و ١.5% بعد أربع سنوات من 

احلكومي  االستثمار  عينة  متوسط  وباستخدام  الصدمة.  وقوع 

كنسبة مئوية من الناجت )نحو 3% من إجمايل الناجت احمللي(، 

يف  االستثماري  لإلنفاق  مضاعفين  وجود  ضمنا  ذلك  يعني 

بالترتيب.   ١.٤ و   ٠.٤ نحو  يبلغان  واملتوسط  القصير  األجلين 

يف  الواردة  األخرى  التقديرات  مع  املضاعفان  هذا  ويتسق 

 Coenen and دراسة  )راجع  املوضوع  بهذا  املعنية  الدراسات 

others 2012 والدراسات املذكورة فيها(.١7 وتثبت هذه النتائج 
أيضًا أمام عينات زمنية خمتلفة وعند عزل صدمات االستثمار 

العام عن صدمات اإلنفاق احلكومي األخرى، وعن التغيرات غير 

املتوقعة يف الناجت.١8

١6 راجع امللحق 3-٢ لالطالع على التفاصيل.

البسيطة  التغيرات  تأثير  تقدير  تم  إذا  نوعيًا  النتائج  هذه  تتشابه   ١7

يف االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي بدال من استخدام 

أخطاء التنبؤ؛ راجع امللحق 3-٢.

١8 أحد الشواغل احملتملة على سبيل املثال هو أن صدمات االستثمار 

وتيرة  تعجيل  يمكن  إذ  الناجت؛  نمو  ملفاجآت  تستجيب  أن  يمكن  العام 

أن  البياين  الشكل  اللوحة ٢ من  النقاط يف  تقديرات  وتبين 

زيادة اإلنفاق االستثماري العام عادة ما تخفض نسبة الدين 

إىل إجمايل الناجت احمللي يف كل من األجل القصير )بنحو 9.٠ 

نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي( واألجل الطويل )بنحو ٤ 

نقاط مئوية من إجمايل الناجت احمللي(، إال أن تراجع الدين ال 

يكون داال إحصائيا إال يف األجل القصير. وال يكون هناك أثر 

دال إحصائيا على االستثمار اخلاص كحصة يف إجمايل الناجت 

االستثمار  استقطاب  إىل  األخير  ويشير   .)3 )اللوحة  احمللي 

مع  بالتوزاي  اخلاص  االستثمار  مستوى  ارتفاع  مع  اخلاص، 

الزيادة يف إجمايل الناجت احمللي نتيجة لزيادة االستثمار العام.

االقتصاد  على  العام  االستثمار  صدمات  آثار  وتختلف 

الكلي بشدة باختالف النظم االقتصادية )الشكل البياين 6-3، 

اللوحات من ١ إىل ٤(.١9 فخالل فترات النمو املنخفض، يؤدي 

وقوع صدمة يف اإلنفاق االستثماري العام إىل زيادة مستوى 

املتوسط،  األجل  يف   %3 و  السنة  نفس  يف   %١.5 بنحو  الناجت 

األجل  طويل  األثر  يكون  ال  املرتفع  النمو  فترات  خالل  ولكن 

صدمات  وتتسبب  إحصائيا.٢٠  دالة  بصورة  صفر  عن  خمتلفا 

االستثمار العام أيضًا يف خفض نسبة الدين العام إىل إجمايل 

الناجت احمللي أثناء فترات النمو املنخفض بسبب الزيادة األعلى 

تقديرات  تشير  املرتفع،  النمو  فترات  وخالل  الناجت.  يف  بكثير 

النقاط إىل حدوث زيادة يف الدين العام، وإن كانت فترات الثقة 

تعني ضمنا أنها ال تختلف عن صفر بصورة دالة إحصائيا.٢١

االستثمار العام عندما تتوفر أموال مثال نتيجة لتحقق نمو غير متوقع 

أو إبطاؤها عندما تتناقص اإليرادات نتيجة لعدم حتقيق معدالت النمو 

مدى  على  متقدما  اقتصادا   ١7 من  مستمدة  بيانات  وتشير  املرجوة. 

ترتبط  ال  العام  االستثمار  يف  االبتكارات  أن  إىل   ٢٠١3-١985 الفترة 

وعالوًة   .)٠.١١- )االرتباط  ضعيفة  بصورة  إال  الناجت  نمو  بمفاجآت 

على ذلك، فإن تنقية صدمات االستثمار العام بحذف اجلزء الذي تفسره 

مفاجآت النمو تفضي إىل نتائج متشابهة للغاية مع النتائج املبلغة يف 

)راجع  إحصائيا  دالة  بصورة  معها  خمتلفة  وغير  األساسي  السيناريو 

امللحق 3-٢(.

املنخفض  النمو  من  فترات  باعتبارها  االقتصادية  النظم  تعرف   ١9

كبيرة(.  توسع  )فترات  للغاية  املرتفع  والنمو  ركود(  )فترات  للغاية 

هذا  يف  املعرفة  للغاية  )املرتفع(  املنخفض  النمو  فترات  وتتناظر 

فخالل  الكبيرة:  )املوجبة(  السالبة  الناجت  فجوات  فترات  مع  التحليل 

فترات النمو املنخفض )املرتفع( للغاية، تتراوح فجوة الناجت بين -٠.٤ 

فجوة  متوسط  بلوغ  مع  احملتمل،  الناجت  من   %  )8.5 و   ١.١-(  ٠.7٢ و 

معدالت  من  بدال  الناجت  فجوة  استخدام  ويؤدي   .%  )3.5(  3.7- الناجت 

النمو لتعريف النظم االقتصادية إىل نتائج متشابهة نوعيا. وعلى وجه 

اخلصوص، خالل فترات فجوات الناجت السالبة الكبيرة، يكون املضاعف 

يف األجل القصير ٠.6 ويكون داال إحصائيا، ولكن عندما تكون فجوات 

الناجت كبيرة وموجبة، يكون تأثير االستثمار العام على الناجت ٠.٢ وال 

يكون داال إحصائيا.

٢٠ تتسق هذه النتيجة مع نتائج واردة يف دراسات متنامية تتقصى 

دراسات  )راجع  والتوسع  الركود  فترات  أثناء  العامة  املالية  أثر سياسة 

Auerbach and Gorodnichenko 2012؛ و Blanchard and Leigh 2013؛ و 
IMF 2013 والدراسات املذكورة فيها(.

حلدوث  نتيجة  حتصل  النتائج  هذه  أن  هو  االحتماالت  أحد   ٢١

عالقة  توجد  ال  أنه  إال  االقتصادي.  التعايف  فترات  يف  الصدمات  هذه 

االستثماري  اإلنفاق  صدمات  مقياس  بين  إحصائيا  دالة  ارتباط 

بين  االرتباط  قيمة  تكون  اخلصوص،  وجه  وعلى  االقتصادي.  والنظام 

صدمات اإلنفاق االستثماري والنظام االقتصادي )أو التغير يف النظام 

االقتصادي( -٠.٠١ )٠.٠١(.
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العام  االستثمار  صدمات  آثار  تكون  ذلك،  إىل  وإضافًة 

لديها  توجد  التي  البلدان  يف  بكثير  أكبر  الكلي  االقتصاد  على 

العام، يف كل من األجلين  درجة مرتفعة من كفاءة االستثمار 

إىل   5 من  اللوحات   ،6-3 البياين  )الشكل  واملتوسط  القصير 

8(. ففي البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام كبيرة، 

زيادة  إىل  العام  االستثماري  اإلنفاق  يؤدي حدوث صدمة يف 

أربع  بعد   %٢.6 و  السنة  نفس  يف   %٠.8 بنحو  الناجت  مستوى 

فيها  تكون  التي  البلدان  يف  ولكن  الصدمة.  وقوع  من  سنوات 

الناجت  على  التأثير  يكون  منخفضة،  العام  االستثمار  كفاءة 

حوايل ٠.٢% يف نفس السنة وحوايل ٠.7% يف األجل املتوسط. 

ونتيجة لذلك، فرغم أن النتائج تخلص إىل أن صدمات اإلنفاق 

االستثماري تؤدي إىل خفض كبير يف نسبة الدين إىل إجمايل 

الناجت احمللي يف األجل املتوسط )نحو 9 نقاط مئوية بعد أربع 

التي تكون فيها كفاءة  البلدان  الصدمة( يف  سنوات من وقوع 

الدين إىل  العام مرتفعة، فإنها غالبا ما تزيد نسبة  االستثمار 

إجمايل الناجت احمللي )وإن مل يكن بطريقة دالة إحصائيا( يف 

البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام منخفضة.

صدمات  تكون  عندما  أكبر  الناجت  على  اآلثار  وتكون 

االستثمار العام مموَّلة بالدين منها عندما تكون حمادية األثر 

 ١٢(.٢٢ إىل   9 اللوحات   ،6-3 البياين  )الشكل  امليزانية  على 

االستثمار  يف  صدمة  حدوث  أن  رغم  اخلصوص،  وجه  وعلى 

إجمايل  من  واحدة  مئوية  نقطة  مقدارها  بالدين  مموَّلة  العام 

الناجت احمللي يزيد مستوى الناجت بنحو ٠.9% يف نفس السنة 

و ٢.9% بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة، فإن اآلثار قصيرة 

األجل وطويلة األجل لوقوع صدمة يف االستثمار العام حمايدة 

دالة  بصورة  صفر  عن  خمتلفة  غير  تكون  امليزانية  على  األثر 

القصير  األجلين  يف  الناجت  مضاعفي  زيادة  وتعني  أحصائيا. 

واملتوسط للصدمات املموَّلة بالدين ضمنًا أن انخفاض نسبة 

نوعي  يف  متماثال  يكون  احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  الدين 

الصدمات املذكورين.

ومن املمكن أن تؤدي زيادة االستثمار العام املموَّلة بالدين 

إىل  بالفعل  مرتفعا  فيها  الدين  يكون مستوى  التي  البلدان  يف 

إنتاجية  كانت  إذا  التمويل  وتكاليف  الزيادة  اخملاطر  زيادة 

مما  املشاريع(،  اختيار  سوء  بسبب  )ربما  شك  حمل  االستثمار 

يؤدي بالتايل إىل مراكمة املزيد من الديون، وزيادة اخملاوف 

العينة  إطار  الدين.٢3 ويف  على حتمل  القدرة  استمرارية  بشأن 

األدلة  تشير  التقدير،  يف  املستخدمة  اقتصادا   ١7 من  املؤلفة 

٢٢ تعرف صدمات االستثمار العام حمايدة األثر على امليزانية بأنها 

الصدمات التي يكون فيها الفرق بين الصدمات على العناصر األخرى يف 

امليزانية احلكومية وصدمات االستثمار العام أكبر من صفر أو مساويًا 

له. 

اإلنفاق  أن  إىل  الصاعدة  األسواق  بشأن  التجريبية  األدلة  تشير   ٢3

العام املموَّل بالدين يرتبط بزيادة يف فروق اخملاطر السيادية وبتقلبها 

 Akitoby and بدرجة أكبر مقارنة باإلنفاق املموَّل من الضرائب )دراسة

Stratmann 2008(. ولالطالع على مزيد من املناقشة بشأن الصالت بين 
 Ostry, Ghosh, and راجع دراسة  والنمو،  العام  العام واالستثمار  الدين 

.Espinoza 2014

١- الناجت 

(٪)

٢- الدين 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣- االستثمار اخلاص 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. 

وتمثل الصدمات زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل 

الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام.
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الشكل البياين ٣-٥: أثر االستثمار العام يف االقتصادات 

املتقدمة
(السنوات على احملور السيني)

يكون لصدمات االستثمار العام أثر دال إحصائيا وطويل األمد على الناجت. وغالبا ما تؤدي 

هذه الصدمات أيضًا إىل خفض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي، وإن كان تراجع الدين 

ال يكون داال إحصائيا إال يف األجل القصير. ويرتفع مستوى االستثمار اخلاص بالتوازي مع 

إجمايل الناجت احمللي.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. وتمثل اخلطوط الصفراء املتصلة نتيجة السيناريو األساسي. راجع املتن وامللحق ٣-٢ لالطالع 

على تعريف النمو املرتفع والنمو املنخفض، والكفاءة املرتفعة والكفاءة املنخفضة، واالستثمار املمول بالدين مقابل االستثمار حمايد األثر على امليزانية. وتمثل الصدمة زيادة تعزى 

إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام.
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الناجت الدين
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غالبا ما تكون آثار االستثمار العام على الناجت والدين أقوى عندما يكون هناك تراخ يف النشاط االقتصادي، وعندما تكون كفاءة االستثمار العام كبيرة، وعندما يكون االستثمار العام 

مموال بالدين.

الشكل البياين ٣-٦: أثر االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة: دور األوضاع االقتصادية، والكفاءة، وطريقة التمويل
(السنوات على احملور السيني)

٤- النمو املرتفع

 (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٢- النمو املرتفع

(٪) 

٣- النمو املنخفض

 (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
١-النمو املنخفض

(٪) 

٨- الكفاءة املنخفضة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٦- الكفاءة املنخفضة 

(٪)

٧- الكفاءة املرتفعة

 (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٥- الكفاءة املرتفعة

(٪) 

١٢- حمايد األثر على امليزانية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

١٠- حمايد األثر على امليزانية

(٪) 

١١- املمول بالدين

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٩- املمول بالدين

(٪)
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صدمات  تؤد  مل  التاريخية،  الناحية  من  أنه  إىل  التجريبية 

االستثمار العام املموَّلة بالدين إىل رفع تكاليف التمويل، على 

الفائدة. وعالوًة على  أسعار  يبينه متغير بديل هو  الذي  النحو 

االستثمار  صدمات  آثار  كانت  إذا  ما  مسألة  بحث  فإن  ذلك، 

للدين  األويل  املستوى  على  تعتمد  والناجت  الدين  على  العام 

التاريخية،  الناحية  من  أنه  مؤداها  أدلة  إىل  يفضي  ال  العام 

تختلف آثار االستثمار العام بصورة كبيرة حسب النسبة األولية 

للدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي. إال أن ذلك قد يعزى إىل 

انخفاض نسب الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف االقتصادات 

املتقدمة أثناء معظم فترات العينة.

عملية جتريبية لالقتصادات النامية

تتطلب االستراتيجية التجريبية املستخدمة لعينة االقتصادات 

تتوافر على  العام، وهي ال  باالستثمار  تنبؤات  توافر  املتقدمة 

مدى فترة طويلة لالقتصادات غير األعضاء يف منظمة التعاون 

على  القيد  لهذا  وبالنظر  االقتصادي.  امليدان  يف  والتنمية 

تكميلية  أدلة  توفر  خمتلفة  مناهج  ثالثة  تستخدم  البيانات، 

عن آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف االقتصادات 

النامية.٢٤

االستثمار  يف  الطفرات  دراسة  يف  األول  املنهج  ويتمثل 

العام وتتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية يف أعقاب 

وتهدف  العام.  االستثمار  يف  واملستمرة  الكبيرة  الزيادات 

األوضاع  عن  مبسطة  حقائق  وضع  إىل  ببساطة  العملية  هذه 

األثر  تقدير  وليس  بالطفرات،  احمليطة  الكلية  االقتصادية 

السببي للزيادات الكبيرة يف استثمارات البنية التحتية. وتوجد 

صعوبة يف تقدير األثر السببي للطفرات وهي أن مسألة ما إذا 

الذي  الوقت  أو  االستثمارات  يف  طفرة  يشهد  املعني  البلد  كان 

حتدث فيه تلك الطفرة ليستا من العوامل اخلارجية املؤثرة على 

األوضاع االقتصادية الكلية لهذا البلد. وعلى سبيل املثال، قد 

مستمرة  طفرة  )مثال،  املتوقع  النمو  تزيد  صدمة  حدوث  يؤدي 

إىل  طبيعية(  موارد  اكتشاف  أو  التجاري  التبادل  معدالت  يف 

دفع احلكومات إىل االستثمار يف البنية التحتية اآلن، مما ينشئ 

عالقة ارتباط موجبة بين الناجت واالستثمار. إال أن دراسة هذه 

الطفرات االستثمارية الكبيرة عملية مفيدة لسببين. فأوال، قام 

بزيادة  األخيرة  السنوات  يف  الدخل  منخفضة  البلدان  من  عدد 

األخيرة  السنوات  يف  ملموسة  بدرجة  احلكومي  االستثمار 

ضعف  مواجهة  يف  القتصاداتها  كبيرة  دفعة  إلعطاء  كوسيلة 

توجد  وثانيا،  التحتية.  البنية  واختناقات  اخلارجي  الطلب 

جمموعة متنوعة من األسباب النظرية وراء اختالف نتائج هذه 

التوجهات االستثمارية الكبيرة نسبة إىل متوسط تأثير صدمات 

األخريان.٢5  االستراتيجيتان  تلتقطه  الذي  العام  االستثمار 

٢٤ يمكن االطالع على تفاصيل هذه املنهجيات يف امللحق 3-٢.

٢5 يمكن أن تؤدي أوجه التكامل بين خمتلف مشاريع البنية التحتية 

الزيادات  من  متكافئة  غير  مكاسب  إىل  واخلاص  العام  واالستثمار 

املنسقة يف البنية التحتية — الفرضية الرئيسية وراء نظريات التنمية 

طفرات  تعريف  يف   Warner (2014) دراسة  التحليل  هذا  ويتبع 

االستثمار بوصفها زيادة مستمرة وكبيرة يف نسبة االستثمار 

احلكومي. وبمجرد حتديد السنة األوىل من الطفرة االستثمارية، 

الفترة  يف  الكلية  االقتصادية  املتغيرات  أهم  تطور  تتبع  يتم 

التالية لبدء الزيادة يف االستثمار العام.

االستثمار  طفرات  جمال  يف  التاريخية  التجربة  وتقدم 

العام على  املقدرة لالستثمار  للتأثيرات  العام صورة مشابهة 

األوضاع االقتصادية الكلية يف االقتصادات املتقدمة )الشكل 

االستثمار  يف  طفرة   ١٢٠ نحو  التحليل  ويحدد   .)7-3 البياين 

أسواق  يف  منها  العظمى  الغالبية  حدثت  العينة،  يف  العام 

هذه  وتتسم  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  االقتصادات 

االستثماري  اإلنفاق  يف  ومستمرة  كبيرة  بزيادات  الطفرات 

الناجت  إجمايل  يف  كحصة  العام  االستثمار  يزيد  احلكومي: 

يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من  مئوية  نقاط   7 بنحو  احمللي 

مستوى  يزيد  الفترة،  هذه  وخالل  الطفرة.  من  األوىل  السنوات 

الناجت بشكل مستمر، ليثبت بعد السنة اخلامسة يف مستوى أعلى 

بنحو 8% من مستواه يف السنة السابقة للطفرة. ويشير ذلك إىل 

وجود مضاعف لالستثمار العام يف نطاق ١-3.١.٢6

طفرة.  بداية  بعد  العام  الدين  تغير  أيضًا  التحليل  ويتتبع 

وتكون األخطاء املعيارية للتقديرات كبيرة، ولكن ال يوجد دليل 

على حدوث زيادة يف نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف 

أعقاب الطفرة. وإن كان هناك تغير فهو ما تشير إليه تقديرات 

يف  كحصة  العام  الدين  يف  نسبي  تراجع  من  السالبة  النقاط 

الناجت بعد خمس سنوات من بداية الطفرة. ولكن كما هو مبين 

طفرات  إىل  العام  الدين  نسبة  تراجع  يعزى   ،٢-3 امللحق  يف 

االستثمار يف االقتصادات املصدرة للسلع األولية، حيث يحتمل 

بدرجة كبيرة أن تكون زيادة االستثمار احلكومي قد توافقت مع 

دخول إيرادات عامة غير متوقعة من املوارد الطبيعية.

أما املنهج الثاين لدراسة آثار االستثمار العام على االقتصاد 

 Corsetti, دراسة  من  مستلهم  فهو  النامية  البلدان  يف  الكلي 

التجريبية  االستراتيجية  وتعتمد   .Meier, and Müller (2012)
يف هذا املنهج على فكرة أن أجزاء كبيرة من اإلنفاق احلكومي 

)االستثمار على وجه اخلصوص( تتحدد على األرجح بمعلومات 

االقتصادية  لألوضاع  بسهولة  تستجيب  أن  يمكن  وال  سابقة 

الراهنة.٢7 ومن ثم، يمكن تقدير قاعدة مالية عامة لالستثمار 

’’الدفعة الكبيرة‘‘. ويف املقابل، يمكن أن تسفر الزيادة  التي تعتمد فكرة 

بالبنية  الصلة  ضعيفة  مشاريع  تنفيذ  عن  العام  االستثمار  يف  الكبيرة 

.)Warner 2014 التحتية وبالتايل يكون تأثيرها دون املتوسط )دراسة

دراسة  يف  الوارد  النتائج  عن  الشيء  بعض  النتائج  هذه  تختلف   ٢6

التي تعنى بتحليل تأثيرات طفرات االستثمار  Warner (2014) األخيرة، 
العام على النمو يف جمموعة أصغر من البلدان منخفضة الدخل.

فأوال،  لسببين.  االفتراض  هذا  يهدم  أن  يمكن  املبدأ،  حيث  من   ٢7

أنه  إال  الدورية.  لألوضاع  تلقائيًا  العام  االستثمار  يستجيب  أن  يمكن 

ينبغي أال يمثل ذلك مشكلة، ألن أدوات الضبط التلقائي تعمل غالبا من 

اإلنفاق  يحدث  أن  يمكن  وثانيا،  االجتماعي.  واإلنفاق  اإليرادات  خالل 

يرد يف  وكما  الناجت.  استجابة ألوضاع  االستنسابي  العام  االستثماري 

Corsetti, Meier, and Müller 2012، تتصل أهمية هذا  مناقشات دراسة 
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اخلارجية  الصدمات  من  سلسلة  على  منها  واحلصول  العام 

لالستثمار العام.٢8 

 Kraay هما  حديثتين  دراستين  على  الثالث  املنهج  ويبني 

وينبطق   ،Eden and Kraay (2014) و  اإلصدار  قيد   ،(2012)
بالدرجة األوىل على البلدان منخفضة الدخل. ففي كثير من هذه 

البلدان، تستخدم القروض التي يتم احلصول عليها من دائنين 

الشاغل بالتعريف الدقيق لآلثار املرتدة املزامنة. ورغم أنه يفترض غالبا 

يف الدراسات املعنية بهذا املوضوع أن اإلنفاق احلكومي ال يتفاعل مع 

 Blanchard التغيرات يف النشاط االقتصادي يف غضون ربع سنة )دراسة

فترة  استجابته يف  عدم  أو  استجابته  إمكانية  فإن   ،)and Perotti 2002
املتعلقة  األخيرة  األدلة  أن  إال  مفتوحا.  سؤاال  تظل  سنة  ربع  من  أطول 

و  )Beetsma, Giuliodori, and Klaassen 2009؛  املتقدمة  باالقتصادات 

Born and Müller 2012( تشير إىل أنه ال يمكن رفض القيد بأن اإلنفاق 
احلكومي ال يستجيب لألوضاع االقتصادية يف غضون عام.

الهيكل  مع  كبيرة  بدرجة  هذه  التعريف  استراتيجية  تتشابه   ٢8

العامة. وتربط  املالية  للمتجهات لسياسة  الذاتي  املتضمن يف االنحدار 

الزمنية،  التغير يف االستثمار احلكومي بفواصله  العامة  املالية  سياسة 

وتأخر النمو، واملديونية العامة احلالية واملتأخرة، وتوقعات النمو للسنة 

التالية.

الثنائية  الدويل وغيره من هيئات املعونة  البنك  رسميين مثل 

احلكومي.  اإلنفاق  من  كبير  جزء  لتمويل  األطراف  ومتعددة 

وتوزع منصرفات هذه القروض واإلنفاق الذي تموله على مدى 

جزء  يكون  ولذلك،  القروض.  على  املوافقة  بعد  كثيرة  سنوات 

من التقلب يف االستثمار احلكومي حمددا سلفا، ألنه يعزى إىل 

قرارات املوافقة على القروض التي اتخذت يف سنوات سابقة. 

يتخذها  التي  القروض  على  املوافقة  قرارات  أن  افترض  وإذا 

الدائنون ال تتوقع حدوث صدمات اقتصادية كلية يف املستقبل 

تكون مؤثرة على الناجت، فمن املمكن استخدام هذا العنصر من 

لتحديد  الكلي  احلكومي  كأداة لالستثمار  اإلنفاق احملدد سلفا 

التأثير السببي لالستثمار العام على الناجت.

ويشير هذان املنهجان إىل أن االستثمار العام قد يكون له 

اآلثار  وتكون   .)8-3 البياين  )الشكل  الناجت  على  إيجابي  أثر 

سياسة  قاعدة  منهجية  استخدمت  إذا  بكثير  أصغر  املقدرة 

الدقة  أكبر من  تقديرها يتسم بدرجة  وإن كان  العامة،  املالية 

)اللوحة ١(. ويكون األثر املزامن حلدوث زيادة مقدارها نقطة 

العام  االستثمار  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من  واحدة  مئوية 

تدريجيا  تتزايد  الناجت،  يف   %٠.٢5 مقدارها  زيادة  حدوث  هو 

إىل نحو ٠.5% بعد أربع سنوات من وقوع الصدمة. و تنتج عن 

تكون  ولكن  أكبر  معامِالت   Eden and Kraay (2014) منهجية 

دقة تقديرها أقل بكثير، ويكون األثر املترتب على وقوع صدمة 

يف االستثمار العام زيادة مقدارها نحو ١% بعد أربع سنوات من 

وقوع الصدمة )اللوحة ٢(. وتمنع نطاقات الثقة العريضة رفض 

تقديرات  إىل  تؤديان  املنهجيتين  أن  مؤداها  عدمية  فرضية 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. 

وتمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل 

الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام. راجع امللحق لالطالع على تعريف طفرات 

االستثمار العام.

الشكل البياين ٣-٧: الناجت والدين العام يف 
أعقاب طفرات االستثمار العام

(السنوات على احملور السيني)

ترتبط طفرات االستثمار العام يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بزيادة 

يف الناجت.
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.Eden and Kraay 2014 قيد اإلصدار؛ و ,Kraay 2012 ؛ وMüller 2012
ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. 

وتمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل 

الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام.

الشكل البياين ٣-٨: أثر االستثمار العام على الناجت يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
(٪؛ السنوات على احملور السيني)

تشير مناهج جتريبية متعددة إىل أن صدمات االستثمار العام يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية لها أثر موجب على الناجت، وإن كان تباين االستجابات 

فيها أكبر بكثير منه يف االقتصادات املتقدمة.
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متطابقة ألثر االستثمار العام على الناجت. ويترواح املضاعف 

املقدر يف األجل املتوسط بين ٠.5 و ٠.9، بما يقل بدرجة طفيفة 

عن املضاعف املقدر لالقتصادات املتقدمة.

منهج يقوم على النماذج

آثار  السابقة  األقسام  يف  املعروضة  التجريبية  املناهج  تقدر 

القصير  األجلين  يف  الكلي  االقتصاد  على  العام  االستثمار 

صدمات  آثار  لتقدير  مناسبة  ليست  أنها  إال  واملتوسط. 

االستثمار العام على مدى فترات أطول )على سبيل املثال، أكثر 

من ١٠ سنوات(، وال بمقدورها كذلك املعاجلة الكاملة للقضايا 

التي لها أهمية اليوم دون أن تكون لها سابقة تاريخية تذكر، 

يف  االسمية  الفائدة  أسعار  على  الصفري  األدنى  احلد  مثل 

الشديد  لالنخفاض  الراهنة  والبيئة  املتقدمة  االقتصادات 

من   ٢٠١٤ إبريل  عدد  من   3 الفصل  )راجع  الفائدة  ألسعار 

النموذج  فتلكميل  ولذلك،  العاملي‘‘(.٢9  االقتصاد  ’’آفاق  تقرير 

العام  االستثمار  صدمات  آثار  إىل  القسم  هذا  ينظر  التجريبي، 

للتوازن  دينامكية  نماذج  باستخدام  الكلي  االقتصاد  على 

القائمة  العام. وثمة ميزة إضافية من االعتماد على احملاكاة 

على نماذج وهي أن صدمات االستثمار العام يف هذه النماذج 

أي  إىل  تكون هناك حاجة  تكون خارجية بصورة حمضة وال 

افتراضات تعريفية.

املتقدمة  لالقتصادات  احملاكاة  نماذج  وتستخدم 

واملايل  النقدي  النموذج  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

وتستند  الدويل.3٠  النقد  الذي وضعه صندوق  املتكامل عامليا 

 Buffie and others احملاكاة للبلدان منخفضة الدخل إىل نموذج

الدخل،  منخفضة  للبلدان  مالئمة  جوانب  يرصد  الذي   ،(2012)
املتعلقة  واملسائل  العامة،  االستثمار  كفاءة  انخفاض  مثل 

من  االقتراض  إىل  النفاذ  وحمدودية  االستيعابية،  بالطاقة 

األسواق الدولية واحمللية )راجع اإلطار 3-٤(. 

نماذج  على  القائم  التحليل  يف  احلاسمة  املدخالت  ومن 

كبير  عدد  اآلن  وهناك  العام.  املال  رأس  إىل  الناجت  مرونة 

 Aschauer لدراسة  الرائدة  املساهمات  حفزتها  الدراسات،  من 

األجل  يف  العام  املال  رأس  إىل  الناجت  مرونة  تقدر   ،(1989)
تتسم  تقديرات  الدراسات  لهذه  عابرة  قراءة  وتكشف  الطويل. 

بنطاقات واسعة جدا، من تقديرات كبيرة وموجبة إىل تقديرات 

سالبة بدرجة طفيفة. 

 Bom and دراسة  مؤخرًا  أجرته  للتحليالت  حتليال  أن  إال 

) قيد اإلصدار) ملا عدده 68 من هذه الدراسات يبين   Ligthart
فروق  إىل  يعزى  أن  يمكن  التقديرات  تباين  كبيرا من  أن جزءا 

يف تصميم البحث، بما يف ذلك كيفية تعريف رأس املال العام 

٢9 ربما تكون جتربة اليابان يف االستثمار العام يف التسعينات املثال 

التاريخي األقرب صلة؛ ولالطالع على تفاصيل، راجع اإلطار 3-١.

 Kumhof دراستَي  راجع  للنموذج،  تفصيلي  وصف  على  لالطالع   3٠

.Kumhof, Muir, and Mursula 2010 و and Laxton 2007

كان  إذا  وما  املستخدم،  الناجت  ومقياس  التحتية،  البنية  من 

رأس املال قد أنشئ على املستوى الوطني أو بواسطة حكومات 

االقتصادية  واملواصفة  احمللية،  احلكومات  أو  الواليات 

القياسية وتغطية العينات، وما إذا كانت هناك معاجلة مناسبة 

للعوامل الداخلية والالسكون. وبتحييد أثر هذه العوامل، تخرج 

دراسة Bom and Ligthart بنطاق أضيق بكثير للمرونة املقدرة 

وجه  وعلى   .)١-3 )اجلدول  الناجت  إىل  العام  املال  لرأس 

التي  األساسية  البنية  أن مرونة  إىل  الدراسة  اخلصوص، تشير 

املقدرة  املرونة  هي  وهذه   .٠.١7 هي  وطنية  حكومة  تنشئها 

املفترضة يف نماذج احملاكاة الواردة يف هذا الفصل.3١

احملاكاة على أساس النماذج لالقتصادات 

املتقدمة

املوجهة  الفائدة  أسعار  تزال  ال  العاملية،  املالية  األزمة  منذ 

أن  ويتوقع  صفر  من  قريبة  املتقدمة  االقتصادات  أكبر  يف 

الناجت  فجوات  بسبب  القريب  األجل  يف  املستوى  هذا  يف  تظل 

التي ال تزال كبيرة )راجع الفصل ١(. ويتم بحث آثار صدمات 

حماكاة  خالل  من  األوضاع  هذه  ظل  يف  العام  االستثمار 

االستجابة االقتصادية الكلية للناجت، ونسبة الدين إىل إجمايل 

من   %١ مقدارها  لزيادة  اخلاص  واالستثمار  احمللي،  الناجت 

العام، بافتراض استمرار  الناجت احمللي يف االستثمار  إجمايل 

صفر  من  قريبة  النقدية  السياسة  أدوات  على  الفائدة  أسعار 

ملدة عامين.3٢ وتشير نتائج هذه احملاكاة إىل أن حدوث زيادة 

االستثمار  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %١ مقدارها  دائمة 

العام تزيد الناجت بنحو ٢% يف نفس السنة. ويتراجع الناجت يف 

العام الثالث بعد وقوع الصدمة مع عودة السياسة النقدية إىل 

بسبب  الطويل  األجل  إىل ٢.5% يف  يزيد  ثم  الطبيعي،  مسارها 

البياين  )الشكل  العام  املال  رأس  خمزون  يف  الناجتة  الزيادة 

تؤثر  كيف   ١٠-3 البياين  الشكل  من   6 و   5 اللوحتان  توضح   3١

على  العام  املال  رأس  إىل  الناجت  مرونة  بشأن  اخملتلفة  االفتراضات 

النتائج. 

3٢ هناك سببان رئيسيان الفتراض بقاء أسعار الفائدة املوجهة قريبة 

السوق  توقعات  مع  االفتراض  هذا  يتسق  فأوال،  عامين.  ملدة  صفر  من 

الكبيرة.  املتقدمة  االقتصادات  ملعظم  املوجهة  الفائدة  أسعار  بشأن 

وثانيا، يف النموذج، تتمثل الطريقة الوحيدة التي يمكن من خاللها للبنك 

املركزي تثبيت الناجت والتضخم يف خفض أسعار الفائدة االسمية. وعند 

أعوام  ثالثة  مثال،   — أطول  لفترة  الفائدة  أسعار  استبعاد خيار خفض 

— يولد النموذج ديناميكية اقتصادية كلية غير مستقرة، تعقد  أو أكثر 

حساب نتائج احملاكاة.

اجلدول 3-1: مرونة الناجت إىل رأس املال العام

جمموع رأس املال 

العام

رأس املال من 

البنية التحتية 

األساسية

٠.١٢٢٠.١7٠أنشأته احلكومة الوطنية

٠.١٤5٠.١93أنشأته حكومة دون وطنية

املصدر: Bom and Ligthart، قيد اإلصدار.



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  ٢٠١٤  88

كل  يف  اخلاص  االستثمار  يزيد  وباملثل،   .)١ اللوحة   ،9-3

اللوحة   ،9-3 البياين  )الشكل  والطويل  القصير  األجلين  من 

3(. وتعني اآلثار الكبيرة على الناجت ضمنا أن نسبة الدين إىل 

إجمايل الناجت احمللي تتراجع بنحو 3 نقاط مئوية من إجمايل 

لتزيد بعد  الصدمة،  الناجت احمللي بعد ثالث سنوات من وقوع 

ذلك قليال، لتستقر يف مستوى نحو ١.5 نقطة مئوية من إجمايل 

السيناريو  يف  املفترضة  اخلمس  السنوات  دون  احمللي  الناجت 

األساسي بعد وقوع الصدمة.33

وكيف كانت النتائج ستختلف لو كانت األوضاع عادية من 

النقدية  حيث أن تراخي النشاط يكون أقل واستجابة السياسة 

لزيادة االستثمار العام فورية. يف هذه احلالة، تكون اآلثار على 

الناجت يف األجل القصير أقل بكثير. ونتيجة لذلك، ترتفع نسبة 

الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف نهاية املطاف، لتثبت عند 

مستوى أعلى بمقدار ١.5 نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي 

من املستوى املفترض يف السيناريو األساسي )الشكل البياين 

3-١٠، اللوحتان ١ و ٢(. وتتسق هذه النتائج يف معظمها مع 

األدلة التجريبية الواردة يف األقسام الفرعية السابقة. 

العام  االستثمار  أن  ضمنا  هذه  احملاكاة  نماذج  وتفترض 

إىل  يترجَم  مستثمَر  دوالر  كل  أن  بمعنى  تامة،  بكفاءة  يتسم 

كفاءة  فيها  تقل  التي  البلدان  يف  أما  إنتاجي.  عام  مال  رأس 

االستثمار فتكون اآلثار على الناجت أقل. وهذه النتائج تؤكدها 

و   3 اللوحتان   ،١٠-3 البياين  الشكل  يف  املعروضة  احملاكاة 

٤، وتعبر عنها بقيم رقمية. ففي البلدان التي تكون فيها كفاءة 

االستثمار أقل، يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام مقدارها 

نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي إىل زيادة الناجت 

البلدان  الطويل، مقارنة بنحو ٢.8% يف  بنحو ٢.٢% يف األجل 

التي يتسم فيها االستثمار العام بالكفاءة التامة. ونتيجة لذلك، 

تتراجع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي، يف البلدان التي 

تقل فيها كفاءة االستثمار، بدرجة أقل من تراجعها يف البلدان 

التي يتسم فيها االستثمار بالكفاءة التامة.

احملاكاة على أساس النماذج لالقتصادات 

النامية

يف  الكلي  االقتصاد  على  العام  االستثمار  آثار  تكون  هل 

اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل مماثلة 

آلثاره يف االقتصادات املتقدمة؟ كما سبق توضيحه، فإن أحد 

املتقدمة  االقتصادات  يف  حاليا  تؤثر  التي  احملورية  العوامل 

الكبير  التراخي  النامية(  االقتصادات  يف  حاليا  تغيب  )ولكن 

اخلمس  السنوات  يف  بالدين  مموَّلة  العام  االستثمار  صدمة  تكون   33

الناجت احمللي وتعدل التحويالت  الدين إىل إجمايل  األوىل. وتثبت نسبة 

يتضمن  أن  ويتعين  ذلك.  بعد  العامة  املالية  لقاعدة  امتثاال  العامة 

ديناميكية  بتوليد  قيامها  من  للتأكد  العامة  للمالية  قاعدة  النموذج 

اقتصادية كلية مستقرة. ولكن يالحظ أنه بالنظر إىل اآلثار الكبيرة على 

الناجت، تكون التحويالت العامة يف نهاية املطاف يف مستوى أعلى مما 

كان سائدا يف غياب الصدمة.
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الشكل البياين ٣-٩: احملاكاة على أساس النماذج: أثر 

االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة يف السيناريو 

احلايل

عندما تكون السياسة النقدية يف االقتصادات املتقدمة تيسيرية، يكون لصدمات االستثمار 

العام أثر كبير قصير األجل على الناجت، يؤدي إىل تراجع نسبة الدين العام إىل إجمايل

الناجت احمللي.

 

١- الناجت

(٪ لالنحراف عن السيناريو األساسي)
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٢- الدين

(النقاط املئوية من إجمايل الناجت احمللي لالنحراف عن السيناريو 

األساسي)
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٣- االستثمار اخلاص

(٪ لالنحراف عن السيناريو األساسي)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من 

إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام. 
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يف النشاط االقتصادي واتباع سياسة نقدية تيسيرية للغاية. 

االستثمار  أن كفاءة  املهمة بين اجملموعتين هو  الفروق  وأحد 

منها يف  املتقدمة  االقتصادات  أكبر يف  تكون  ما  غالبا  العام 

الدخل  منخفضة  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

)اإلطار 3-٢(. ونظرًا لهذين العاملين، فإن حدوث صدمة بحجم 

مماثل يف االستثمار العام يخفض اآلثار على الناجت يف األجل 

منخفضة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الطويل 

االقتصادات  يف  انخفاضه  من  بكثير  أكبر  بصورة  الدخل 

لهذه  وتكون   .)٤-3 واإلطار   ١١-3 البياين  )الشكل  املتقدمة 

فنماذج  العام.  الدين  ديناميكية  على  أيضًا  آثار  الظاهرة 

احملاكاة تشير إىل أن زيادة االستثمار العام قد تمول ذاتها يف 

ظل األوضاع الراهنة يف االقتصادات املتقدمة )بمعنى أن نسبة 

الدين إىل إجمايل الناجت احمللي ال ترتفع(، إال أن زيادة االستثمار 

العام تعني زيادة نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.

موجز وانعكاسات السياسات

هل الوقت اآلن مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ يوثق 

كحصة  العام  املال  رأس  يف  الكبير  االنخفاض  الفصل  هذا 

االقتصادات  يف  املاضية  الثالثة  العقود  مدى  على  الناجت  يف 

واالقتصادات  الصاعدة،  األسواق  واقتصادات  املتقدمة، 

النامية. وهو يشير أيضًا إىل أنه من منظور نصيب الفرد، ال يزال 

إمداد البنية التحتية يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 

منخفضة الدخل جزءا ضئيال فحسب من إمداها يف االقتصادات 

على  العام  االستثمار  زيادة  لتأثير  بالنسبة  أما  املتقدمة. 

االقتصاد الكلي، فيخلص هذا الفصل إىل أن ذلك االستثمار يزيد 

الناجت يف كل من األجلين القصير والطويل. وينتهي أيضا إىل 

أن هذه اآلثار تختلف باختالف عدد من عوامل الوساطة، وهذه 

السياسات  على  االنعكاسات  استجالء  يف  جوهرية  العوامل 

املبينة يف هذا الفصل. 

ففي االقتصادات التي لديها احتياجات حمددة بوضوح من 

بالكفاءة  فيها  العام  االستثمار  التحتية وتتسم عمليات  البنية 

السياسة  وتكون  االقتصادي  النشاط  يف  تراخ  هناك  ويكون 

العام  االستثمار  لزيادة  قوي  مبرر  يوجد  تيسيرية،  النقدية 

املستمدة  األدلة  تشير  ذلك،  على  وعالوًة  التحتية.  البنية  يف 

االستثمار  يف  زيادة  حدوث  أن  إىل  املتقدمة  االقتصادات  من 

الزيادة  الناجت أكبر من  آثارها على  العام مموَّلة بالدين تكون 

إىل  العام  الدين  نسبة  تراجع  مع  امليزانية،  على  األثر  حمايدة 

إجمايل الناجت احمللي بصورة متماثلة يف كال اخليارين. وتتيح 

األوضاع الراهنة فرصة لزيادة االستثمار العام، لالقتصادات 

العام  االستثمار  فزيادة  الذكر.  سالفة  األوضاع  تسودها  التي 

األجل  يف  للطلب  بشدة  مطلوبة  دفعة  تعطي  أن  شأنها  من 

القصير وأن تساعد أيضًا على زيادة الناجت احملتمل يف األجل 

الشكل البياين ٣-١٠: احملاكاة على أساس النماذج: أثر 

االستثمار العام يف االقتصادات املتقدمة – دور السياسة 

النقدية وكفاءة االستثمار والعائد على رأس املال العام

إذا مل تكن السياسة النقدية تيسيرية، فإن تأثير صدمات االستثمار العام على الناجت يف 

األجل القصير يكون أقل. وتشكل أيضًا الفروق يف كفاءة االستثمار العام والعائد على 

رأس املال العام االستجابة االقتصادية الكلية.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من 

إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام. 
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١- الناجت

(٪ لالنحراف عن السيناريو 

األساسي)

٢- الدين

(النقاط املئوية من إجمايل 

الناجت احمللي لالنحراف عن 

السيناريو األساسي)
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٣- الناجت

(٪ لالنحراف عن السيناريو 

األساسي)

٤- الدين

(النقاط املئوية من إجمايل 

الناجت احمللي لالنحراف عن 

السيناريو األساسي)

الكفاءة

كفاءة مرتفعة كفاءة منخفضة
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٥- الناجت

(٪ لالنحراف عن السيناريو 

األساسي)

٦- الدين

(النقاط املئوية من إجمايل 

الناجت احمللي لالنحراف عن 

السيناريو األساسي)

العائد على رأس املال

السيناريو 

األساسي

عائد منخفض عائد مرتفع    
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باعتبارها  االستنتاجات  هذه  تفسر  أال  ينبغي  أنه  إال  الطويل. 

توصية شاملة بزيادة االستثمار العام املموَّل بالدين يف جميع 

قد  التي   — املعاكسة  السوقية  األفعال  فردود  االقتصادات. 

حتدث يف بعض البلدان التي تكون فيها نسب الدين إىل إجمايل 

بعائد  اليقين  ينعدم  حيثما  أو  بالفعل  مرتفعة  احمللي  الناجت 

االستثمار يف البنية التحتية — يمكن أن ترفع تكاليف التمويل 

وتزيد بدرجة أكبر من ضغوط الدين.

البنية  من  االقتصادات  بعض  احتياجات  كانت  إذا  ولكن 

ذاتيا  االستثمار  تمويل  املمكن  من  وكان  فعليا  ملحة  التحتية 

فيها — بمعنى أن نسبة الدين العام إىل إجمايل الناجت احمللي 

قد ال ترتفع نتيجة لالستثمار — فلماذا يكون االستثمار العام 

عقود؟  ثالثة  مدى  على  منخفضا  املتقدمة  االقتصادات  يف 

قرارات  استرشدت  قلما  العملية،  املمارسة  يف  أنه  هو  والسبب 

ذلك  يكون  أن  ويمكن  االقتصادية.  باملبررات  العام  االستثمار 

سالحا ذا حدين، من حيث أن املشاريع التي تفتقر إىل الكفاءة 

ووزارات  ساسة  تنفيذها  إىل  يسعى  ما  غالبا  اإلنتاجية  وغير 

التخلي  يتم  ذلك، يف حين  يفعلوا  أال  لهم  ينبغي  تنفيذية حين 

عندما  الصيانة(  أهمها  )ومن  اإلنتاجية  املشاريع  بعض  عن 

ينبغي إعطاء أولوية لها. وفيما يتعلق باحلالة األخيرة، يصور 

العامة  اإلطار 3-5 كيف أن التحسينات يف مؤسسات املالية 

وبعض قواعد املالية العامة تساعد فيما يبدو على احلفاظ على 

االستثمار العام خالل فترات ضبط أوضاع املالية العامة.

والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  لكثير  وبالنسبة 

منخفضة الدخل، توجد حاجة ملحة لزيادة البنية التحتية من 

أجل دعم النمو االقتصادي. إال أن زيادة االستثمار العام يمكن 

أن تؤدي إىل مكاسب حمدودة يف الناجت، إذا مل تتحسن كفاءة 

يف  التباين  كان  التاريخية،  الناحية  ومن  االستثمار.  عملية 

اآلثار االقتصادية الكلية لالستثمار العام أكبر بكثير، ونتيجة 

الكلية  االقتصادية  لآلثار  التجريبية  التقديرات  فإن  لذلك 

أساس  على  احملاكاة  وتشير  بكثير.  دقة  أقل  العام  لالستثمار 

النماذج إىل أن االستثمار العام يرفع الناجت يف كل من األجلين 

العام  الدين  نسب  زيادة  حساب  على  ولكن  والطويل،  القصير 

إىل إجمايل الناجت احمللي، بسبب الغياب العام لتراخي النشاط 

ولذلك  نسبيا.  االستثمار  ذلك  كفاءة  وانخفاض  االقتصادي 

على  السلبية  النتائج  بين  املفاضلة  يف  العناية  توخي  ينبغي 

التي تتحقق من  األوسع  االجتماعية  العامة واملكاسب  املالية 

زيادة االستثمار العام. وبالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية التي تؤدي فيها اختناقات البنية التحتية 

الناجتة عن تخفيف  املكاسب  أن تكون  النمو، يمكن  تقييد  إىل 

هذه االختناقات كبيرة.

تيسير  يف  حاسما  عامال  االستثمار  كفاءة  زيادة  وتمثل 

العام.  الدين  وزيادة  الناجت  زيادة  بين  احملتملة  املفاضلة 

من  لكثير  الرئيسية  األولويات  من  يكون  أن  ينبغي  ثم،  ومن 

نسبيا  فيها  تنخفض  التي  االقتصادات  سيما  ال  االقتصادات، 

كفاءة االستثمار العام، رفع جودة االستثمار يف البنية التحتية 

أن  ويمكن   .)٢-3 )اإلطار  العام  االستثمار  عملية  بتحسين 

يتضمن التحسين، يف جملة إصالحات، حتسين تقييم واختيار 

املشاريع بحيث يتم حتديد واستهداف اختناقات البنية التحتية، 

بسبل تشمل إجراء مراجعات مستقلة مركزية، وحتليالت دقيقة 

إعداد  ومبادئ  اخملاطر،  تكاليف  وتقدير  واملنافع،  للتكاليف 

تقرير  إبريل ٢٠١٤ من  الصفر. وكما يشير عدد  ميزانيات من 

الزيادة يف االستثمار احلكومي  ’’الراصد املايل‘‘، فمن إجمايل 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  حدثت  التي 

مال  رأس  إىل  يترجم  الفترة ١98٠-٢٠١٢، مل  النامية خالل 

التقرير أيضًا إىل أن خفض  إنتاجي إال نصفها فقط؛ ويخلص 

عام  بحلول  العام  االستثمار  يف  الكفاءة  انعدام  أوجه  جميع 

٢٠3٠ من شأنه أن يعطي خملزون رأس املال نفس الدفعة التي 

من  مئوية  نقاط   5 بمقدار  احلكومي  االستثمار  زيادة  حتدثها 

إجمايل الناجت احمللي يف اقتصادات األسواق الصاعدة وبمقدار 

١٤ نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف البلدان منخفضة 

الدخل.
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يرد يف امللحق ٣-١ تعريف �موعات االقتصادات. وتمثل الصدمة زيادة تعزى 

إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق 

االستثماري العام. 

الشكل البياين ٣-١١: احملاكاة على أساس النماذج: أثر االستثمار 

العام يف االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة

تكون استجابة الناجت لصدمات االستثمار العام أقل يف اقتصادات األسواق الصاعدة، ألن عدم 

تراخي النشاط االقتصادي يعني ضمنا استجابة فورية من السياسة النقدية، وألن كفاءة 

االستثمار العام تكون أقل نسبيا.
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امللحق 3-1: مصادر البيانات 
واجملموعات القطرية

اجملموعات القطرية

يف  تصنيفها  حسب  االقتصادات   ٢-3 اجلدول  يف  ترد 

الفصل.  هذا  حتليالت  يف  املستخدمة  االقتصادات  جمموعات 

وتشمل هذه االقتصادات 36 اقتصادا متقدما، على النحو الذي 

ترد به يف اجلدول باء من امللحق اإلحصائي، و 9٤ اقتصادا من 

اقتصادات األسواق الصاعدة، و 59 بلدا ناميا منخفض الدخل. 

وتشمل اجملموعتان األخيرتان االقتصادات البالغ عددها ١53 

’’اقتصادات  مسمى  حتت  واحدة  كمجموعة  املصنفة  اقتصادا 

من  هاء  اجلدول  يف  النامية‘‘  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

امللحق اإلحصائي.

مصادر البيانات

’’آفاق  تقرير  هي  الفصل  لهذا  الرئيسية  البيانات  مصادر 

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  العاملي،‘‘  االقتصاد 

املايل.‘‘  ’’الراصد  تقرير  من   ٢٠١٤ إبريل  وعدد  االقتصادي، 

وترد يف اجلدول 3-3 جميع مصادر البيانات املستخدمة يف 

تم سرد  املتعددة،  املصادر  ذات  للمؤشرات  وبالنسبة  التحليل. 

بالضرورة  يعني  ما  )وهو  به  جمعت  الذي  بالترتيب  املصادر 

لسلسلة  النمو  معدل  باستخدام  أولية  سلسلة  مستوى  تمديد 

ثانوية(.

امللحق 3-2: آثار االستثمار العام على 
االقتصاد الكلي

اإلطار املفاهيمي

ما آثار االستثمار العام على الناجت ونسبة الدين إىل إجمايل 

 Delong and Summers دراسة  على  جريا  احمللي؟  الناجت 

لتقييم  كبيرة  بدرجة  مبسطا  إطارا  القسم  هذا  يعرض   ،(2012)
أثر االستثمار العام على الناجت ونسبة الدين إىل إجمايل الناجت 

احمللي ولتقييم األوضاع التي تكون فيها الزيادة يف االستثمار 

العام مموَّلة ذاتيا. 

يف األجل القصير، يؤدي حدوث زيادة يف االستثمار العام 

العامة يف  املالية  الكلي من خالل مضاعف  الطلب  زيادة  إىل 

أيضًا  اإلنفاق احلكومي  الزيادة يف  القصير. وتؤثر هذه  األجل 

أن  يمكن  التي  احمللي،  الناجت  إجمايل  إىل  الدين  نسبة  على 

ومرونة  العامة  املالية  مضاعف  حجم  حسب  تنقص  أو  تزيد 

زيادة  أكبر، يؤدي حدوث  الناجت. وبطابع شكلي  إىل  اإليرادات 

يف االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي احملتمل 

)Di( يف األجل القصير )سنة واحدة( إىل تغير يف نسبة الدين إىل 
إجمايل الناجت احمللي احملتمل )Dd( حسب العالقة 

Dd = )1 – mt(Di,  

حيث m مضاعف املالية العامة و t معدل الضريبة احلدي.

املصادر: صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ‘‘الراصد املايل’’؛ وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: جمموعات االقتصادات معرَّفة يف النص.

الشكل البياين ٣-١٢: تغير خمزون رأس املال العام 

واالستثمار العام 
(٪ من إجمايل الناجت احمللي، املرجح بتعادل القوى الشرائية، ما مل يُذكر خالف 

ذلك)
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اجلدول 3-2: تكوين جمموعات االقتصادات

االقتصادات املتقدمة

أستراليا

النمسا

بلجيكا

كندا

قبرص

اجلمهورية التشيكية

الدانمرك

إستونيا

فنلندا

فرنسا

أملانيا

اليونان

منطقة هوجن كوجن اإلدارية اخلاصة

آيسلندا

آيرلندا 

إسرائيل

إيطاليا

اليابان

كوريا

التفيا

لكسمبرج

مالطا

هولندا

نيوزيلندا

النرويج

البرتغال

سان مارينو

سنغافورة

اجلمهورية السلوفاكية

سلوفينيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

مقاطعة تايوان الصينية

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

اقتصادات األسواق الصاعدة

ألبانيا

اجلزائر

أنغوال

أنتيغوا وبربودا

األرجنتين

أرمينيا

أذربيجان

جزر البهاما

البحرين

بربادوس

بيالروس

بليز

البوسنة والهرسك

بوتسوانا

البرازيل

بروين دار السالم

بلغاريا

كابو فيردي

شيلي

الصين

كولومبيا

كوستاريكا

كرواتيا

دومينيكا

اجلمهورية الدومينيكية

إكوادور

مصر

السلفادور

غينيا االستوائية

فيجي

غابون

جورجيا

غرينادا

غواتيماال

غيانا

هنغاريا

الهند

إندونيسيا

إيران

العراق

جامايكا

األردن

كازاخستان

كوسوفو

الكويت

لبنان

ليبيا

ليتوانيا

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة

ماليزيا

جزر امللديف

جزر مارشال

موريشيوس

املكسيك

ميكرونيزيا

اجلبل األسود

املغرب

ناميبيا

عمان

باكستان

باالو

بنما

باراجواي

بيرو

الفلبين

بولندا

قطر

رومانيا

روسيا

ساموا

اململكة العربية السعودية

صربيا

سيشيل

جنوب إفريقيا

سري النكا

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر غرينادين

سورينام

سوازيالند

سورية

تايالند

تيمور - ليشتي

تونغا

ترينيداد و توباغو

تونس

تركيا

تركمانستان

توفالو

أوكرانيا

اإلمارات العربية املتحدة

أوروغواي

فاناتو

فنزويال

البلدان النامية منخفضة الدخل

أفغانستان

بنغالديش

بنن

بوتان

بوليفيا

بوركينا فاسو

بوروندي

كامبوديا

الكاميرون

جمهورية إفريقيا الوسطي

تشاد

جزر القمر

جمهورية الكونغو الديموقراطية

جمهورية الكونغو

كوت ديفوار

جيبوتي

إريتريا

إثيوبيا

غامبيا

غانا

غينيا

غينيا - بيساو

هايتي

هندوراس

كينيا

كيريباس

جمهورية قيرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

ليسوتو

ليبريا

مدغشقر

مالوي

مايل

موريتانيا

مولدوفا

منغوليا

موزامبيق

ميانمار

نيبال

نيكاراغوا

النيجر

نيجيريا

بابوا غينيا اجلديدة

رواندا

سان تومي وبرينسيبي

السنغال

سيراليون

جزر سليمان

جنوب السودان

السودان

طاجيسكتان

تنزانيا

توغو

أوغندا

أوزبكستان

فييت نام

اليمن

زامبيا

زمبابوي
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االستثمار  يف  األجل  قصيرة  الزيادة  تؤثر  الوقت،  وبمرور 

بالتأثير على  الناجت احمللي  إجمايل  إىل  الدين  العام يف نسبة 

عبء تمويل الدين السنوي، املعادل للفرق بين معدل االقتراض 

 )g( احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  ومعدل   )r( احلقيقي  احلكومي 

الناجت  إجمايل  إىل  الدين  نسبة  يف  األويل  التغير  يف  مضروبا 

احمللي: 

)r – g(Dd = )r – g()1 – mt(Di. 

اإلضايف  التمويلي  العبء  هذا  كان  إذا  ما  مسألة  وتعتمد 

احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  الدين  نسبة  يف  زيادة  إىل  سيؤدي 

تعتمد  ولكن   )٢-3( املعادلة  معلمات  على  الطويل  األجل  يف 

بصورة حاسمة أيضًا على مرونة الناجت إىل رأس املال العام.

االستثمار  يف  زيادة  حدوث  يؤدي  اخلصوص،  وجه  وعلى 

العام يف األجل الطويل إىل زيادة الناجت احملتمل )Y(، الذي يولد 

إيرادات ضرائب مستقبلية يف األجل الطويل على النحو التايل:

tDY = ty0Di, 

يف  العام  املال  رأس  إىل  الناجت  مرونة  هي   ε حيث 

النسبة األولية للناجت إىل رأس املال 
  
y0 األجل الطويل و

اجلدول 3-3: مصادر البيانات

املصدراملؤشر

دراسة Calderón, Moral-Benito, and Servén 2014؛ ودراسة  Canning 2007؛ والبنك طاقة توليد الكهرباء

الدويل، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية

دراسة Abbas and others 2010؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق إجمايل دين احلكومة العامة

االقتصاد العاملي‘‘

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق االقتصاد العاملي‘‘؛ والبنك الدويل، إجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق االقتصاد العاملي‘‘؛ والبنك الدويل، إجمايل الناجت احمللي )باألسعار اجلارية(

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق االقتصاد العاملي‘‘ التنبؤ بإجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة(

املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير ’’القدرة التنافسية العاملية‘‘ اجلودة العامة للبنية التحتية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق االقتصاد العاملي‘‘؛ والبنك الدويل، عدد السكان

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية

دراسة Kraay، قيد اإلصداراملنصرفات املتنبأ بها من القروض

إجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية، بالدوالر 

األمريكي يف عام ٢٠٠5(

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير ’’الراصد املايل‘‘)عدد إبريل ٢٠١٤(

إجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية، بالدوالر 

األمريكي يف عام ٢٠٠5(

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير ’’الراصد املايل‘‘)عدد إبريل ٢٠١٤( 

املنتدى االقتصادي العاملي، تقرير ’’القدرة التنافسية العاملية‘‘جودة الطرق

خمزون رأس املال العام احلقيقي )املعدل على أساس تعادل القوى الشرائية، بالدوالر 

األمريكي يف عام ٢٠٠5(

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير ’’الراصد املايل‘‘)عدد إبريل ٢٠١٤(

دراسة Calderón, Moral-Benito, and Servén 2014؛ والبنك الدويل، قاعدة بيانات الطرق

مؤشرات التنمية العاملية؛ واالحتاد الدويل للطرق، إحصاءات الطرق العاملية

دراسة Calderón, Moral-Benito, and Servén 2014؛ والبنك الدويل، قاعدة بيانات خطوط الهاتف

مؤشرات التنمية العاملية 

عدد إبريل ٢٠١3 من تقرير ’’آفاق االقتصاد العاملي‘‘، الفصل ٤معدالت التبادل التجاري املرجحة بالتجارة

بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديإجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ بإجمايل الناجت احمللي )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياإلنفاق احلكومي )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ باإلنفاق احلكومي )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديرصيد املالية العامة للحكومة

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ برصيد املالية العامة للحكومة

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادياالستهالك اخلاص )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ باالستهالك اخلاص )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديإجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ بإجمايل تكوين رأس املال الثابت اخلاص )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديإجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )باألسعار الثابتة(

قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتنبؤ بإجمايل تكوين رأس املال الثابت العام )باألسعار الثابتة(

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات ’’تقرير آفاق االقتصاد العاملي‘‘إجمايل دين احلكومة العامة
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إنه  معا   )3-3( و   )٢-3( املعادلتان  وتعني  العام.3٤ 

إذا كانت املضاعفات قصيرة األجل ومرونة الناجت إىل 

رأس املال العام كبيرة بما يكفي، بحيث تكون 

)r – g()1 – mt( – tyo ≤ 0,

فإنه يف احلد، تكون الزيادة يف االستثمار العام مموَّلة ذاتيا.

التحليل التجريبي لالقتصادات املتقدمة

منهج السيناريو األساسي

يعنى التحليل يف هذا القسم بتقييم تأثير صدمات االستثمار 

العام على االقتصاد الكلي بتطبيق املنهج اإلحصائي املستخدم 

يف دراسة Auerbach and Gorodnichenko (2012, 2013). ويف 

متوقعة  غير  تغيرات  باعتبارها  الصدمات  تعرف  املنهج،  هذا 

يف االستثمار العام؛ وتُستخدم التنبؤات بشأن االستثمار العام 

حلساب التطورات اجلديدة غير املرتقبة. وبتطبيق هذا اإلجراء، 

)راجع  العامة  املالية  بحالة  التبصر  مشكلة  على  التغلب  يتم 

 Leeper, Richter, and و  Forni and Gambetti 2010؛  دراسات 

 Ben Zeev ؛ وLeeper, Walker, and Yang 2013 ؛ وWalker 2012
املتعلقة  املعلومات  جمموعة  يقرب  ألنه   ،)and Pappa 2014
االقتصاديين  معلومات  جمموعة  من  االقتصاديين  بالوكالء 

القياسيين.35 

لتحديد  أوال  قياسيتان،  اقتصاديتان  وتستخدم مواصفتان 

تأثير صدمات االستثمار العام على االقتصاد الكلي ثم لتحديد 

ما إذا كانت اآلثار تختلف باختالف حالة االقتصاد وباختالف 

درجة كفاءة االستثمار العام. ويف املواصفة األوىل، يتم تقدير 

متوسط استجابة إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، ونسبة الدين 

يف  كحصة  اخلاص  واالستثمار  احمللي،  الناجت  إجمايل  إىل 

املنهج  اإلحصائية  الطريقة  وتتبع  احمللي.  الناجت  إجمايل 

االستجابة  داالت  لتقدير   Jordà (2005) دراسة  يف  املقترح 

 Stock and Watson دراستا  املنهج  هذه  أيدت  وقد  للدفعات. 

وغيرهما   Auerbach and Gorodnichencko (2013) و   (2007)
باعتبارهما بديال مرنا ال يفرض القيود الديناميكية املتضمنة 

املوزعة  )الفجوة  للمتجهات  الذاتي  االنحدار  مواصفات  يف 

غير  العالقات  لتقدير  خاص  بوجه  ومناسبا  الذاتي(  لالنحدار 

االنحدار  مواصفة  وتقدر  الديناميكية.  االستجابة  يف  اخلطية 

األوىل على النحو التايل:

yi,t+k – yi,t = ak
i + gk

t + bkFEi,t + k
i,t, 

الناجت  إجمايل  إىل  الدين  )نسبة  الناجت  لوغاريتم   y حيث 

احمللي ونسبة االستثمار اخلاص إىل الناجت(؛ و ai اآلثار الثابتة 

 gt القطرية، املدرجة ملراعاة الفروق يف معدالت نمو البلدان؛ و

3٤ لتبسيط الصيغة، يفترض أن معدل انخفاض القيمة صفر.

املشكالت   Leeper, Richter, and Walker (2012) دراسة  تبين   35

االقتصادية القياسية التي تنشأ عن التبصر بحالة املالية العامة والتي 

يمكن أن تكون خطيرة. وتبين الدراسة أنه عندما يتنبأ الوكالء بتغيرات 

يف سياسة املالية العامة، تكون للسلسلة الزمنية الناجتة تمثيالت غير 

أساسية.

اآلثار الثابتة الزمنية، املدرجة ملراعاة الصدمات العاملية مثل 

العاملية؛  االقتصادية  الدورة  تغيرات  أو  النفط  أسعار  تغيرات 

الناجت  العام كحصة يف إجمايل  التنبؤ باالستثمار  FE خطأ  و 

احمللي، حمسوبا باعتباره الفرق بين السلسلة الفعلية والسلسلة 

املتنبأ بها. 

ويف املواصفة الثانية، يسمح لالستجابة باالختالف حسب 

حالة االقتصاد ودرجة كفاءة االستثمار العام. وتقدَّر مواصفة 

االنحدار الثاين على النحو التايل:

yi,t+k – yi,t = ak
i + gk

t + bk
1G)zit(FEi,t 

 + bk
2)1 – G)zit((FEi,t + k

i,t,

مع 

 exp)–gzit(G)zit( = ——————, g > 0,
 1 + exp)–gzit(

االستثمار  كفاءة  درجة  )أو  االقتصاد  حلالة  مؤشر   z حيث 

وسط  لها  يكون  بحيث  الطبيعية  حالتها  إىل  ترد  التي  العام( 

الذي  االقتصاد  حالة  مؤشر  ويكون  للوحدة.  وتباين  صفري 

أخذ  وتم  احمللي،36  الناجت  إجمايل  نمو  هو  التحليل  يتناوله 

قياس كفاءة االستثمار من تقرير ’’القدرة التنافسية العاملية‘‘ 

للمنتدى االقتصادي العاملي وقد استخدم أيضًا يف عدد إبريل 

٢٠١٤ من تقرير ’’الراصد املايل‘‘.

صفر،...،٤.  = kلكل  )5-3( و   )٤-3( املعادلتان  وتقدر 

املعامالت  باستخدام  للدفعات  االستجابة  داالت  وحتسب 

املقدرة bk، ويتم احلصول على نطاقات الثقة املرتبطة بداالت 

املعيارية  األخطاء  باستخدام  املقدرة  للدفعات  االستجابة 

الثابتة  املعيارية  األخطاء  أساس  bk، على  للمعامالت  املقدرة 

اجملمعة. 

التحليل  يف  الكلية  االقتصادية  البيانات  سالسل  وأخذت 

من قاعدة بيانات اإلحصاءات والتوقعات التي وضتها منظمة 

غير  عينة  وتغطي  االقتصادي،  امليدان  يف  والتنمية  التعاون 

التعاون  منظمة  يف  عضوا  اقتصادا   ١7 جمموعه  ملا  متوازنة 

وكندا  وبلجيكا  )أستراليا  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 

وكوريا  واليابان  وآيسلندا  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  والدانمرك 

واململكة  وسويسرا  والسويد  والنرويج  ونيوزيلندا  وهولندا 

الفترة  مدى  على  األمريكية(  املتحدة  والواليات  املتحدة 

.٢٠١3-١985

هذا  يف  املستخدمة  االستثماري  اإلنفاق  بشأن  والتنبؤات 

التحليل هي التنبؤات الواردة يف عدد اخلريف من تقرير ’’اآلفاق 

36 كما ورد يف دراسة Auerbach and Gorodnichenko 2013، تستخدم 

لدور   ١.٠  =  g و  والتوسع،  الركود  فترات  حتليل  يف   ١.5  =  g العالقة 

كفاءة االستثمار العام. وال تتغير النتائج نوعيا بالنسبة للقيم اخملتلفة 

جلاما أعلى من صفر. وحتصل نفس النتائج عندما تستخدم فجوة الناجت 

االقتصاد  حالة  لتحديد  الرئيسية  واألسباب  االقتصاد.  حالة  لتحديد 

باستخدام نمو إجمايل الناجت احمللي بدال من فجوة الناجت هي أن األخير 

اليقين وتخضع  إىل  للمشاهدة وتفتقر تقديراته بدرجة كبيرة  غير قابل 

لقدر كبير ومتواتر من التعديالت.  

٤-3

)5-3(



الفصل 3       هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي

95 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٤   

االقتصادية‘‘ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

الثبات،  من  للتحقق  وكإجراء  العام.37  نفس  عن  االقتصادي 

تستخدم التنبؤات الواردة يف عدد الربيع من نفس العام وعدد 

داالت  أن  النتائج  وتبين  بالتبادل.  السابق  العام  من  اخلريف 

بصورة  خمتلفة  وغير  تامة  شبه  بصورة  متطابقة  االستجابة 

األساسي  السيناريو  يف  الواردة  الداالت  عن  إحصائيا  دالة 

)اجلدول 3-٤، العمودان ٢ و 3(.

أنها  العام هو  وإحدى مشكالت تعريف صدمات االستثمار 

قد تكون داخلية بالنسبة ملفاجآت نمو الناجت. وفعليا، يف حين 

تعمل أدوات الضبط التلقائي غالبا من خالل اإليرادات واإلنفاق 

االجتماعي، فإن اإلنفاق االستثمار العام االستنسابي يمكن أن 

يشير  البيانات  بحث  أن  إال  الناجت.  ألوضاع  استجابة  يحدث 

إىل أن التطورات اجلديدة احملددة يف االستثمار العام ال ترتبط 

بمفاجآت نمو الناجت إال بصورة ضعيفة )نحو -٠.١١(. وعالوًة 

على ذلك، فإن النتائج التي تم احلصول عليها بفصل صدمات 

الناجت متطلقة  نمو  اجلديدة يف  التطورات  العام عن  االستثمار 

تقريبا وغير خمتلفة بصورة دالة إحصائيا عن النتائج املبلغة 

يف السيناريو األساسي )اجلدول 3-٤، العمود ٤(.

بيانات  قاعدة  من  الكلية  االقتصادية  البيانات  سالسل  تتوافر   37

اإلحصاءات والتوقعات ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

’’آفاق االقتصاد  الواردة يف تقرير  لفترة أطول بكثير مقارنة بالتنبؤات 

تنبؤات  لتقييم   Vogel 2007 and Lenain 2002 دراسة  راجع  العاملي‘‘. 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالطالع على مقارنة 

من  الصدمة  حجم  ويتراوح  اخلاص.  القطاع  يعدها  التي  التنبؤات  مع 

-٤.6 إىل ١.٢ نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي، مع بلوغ املتوسط 

)الوسيط( نحو -٠.3 )-٠.١( نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي.

وثمة مشكلة حمتملة أخرى يف تعريف صدمات االستثمار 

املتعلقة  التنبؤات  يف  حمتمل  نظامي  حتيز  وجود  وهي  العام 

باملتغيرات االقتصادي بخالف االستثمار العام، وهو ما يترتب 

عليه أن أخطاء التنبؤات بشأن االستثمار العام ترتبط بأخطاء 

التنبؤات باملتغيرات االقتصادية الكلية األخرى. 

صدمات  ملقياس  انحدار  إعداد  تم  الشاغل،  هذا  وملعاجلة 

االستثمار العام على أخطاء التنبؤ بالعناصر األخرى لإلنفاق 

احلكومي والقطاع اخلاص واالستهالك اخلاص. وتبين النتائج، 

املعروضة يف العمود )5( من اجلدول 3-٤ أن داالت االستجابة 

متطابقة تقريبا وغير خمتلفة بصورة دالة إحصائيا عن الداالت 

كان  إذا  ما  تقييم  أيضًا  ويتم  األساسي.  السيناريو  الواردة يف 

الكلي حسب ما  االقتصاد  العام تأثير خمتلف على  لالستثمار 

وذلك  سالبة،  أو  موجبة  العام  االستثمار  صدمات  كانت  إذا 

باستخدام املواصفة االقتصادية القياسية التالية:

yi,t+k – yi,t = ak
i + gk

t + bk+DitFEi,t 

 + bk–)1 – Dit(FEi,t + k
i,t, 

حيث

Dit = 1 إذا كانت FEit > 0 ، و 0 يف احلاالت األخرى. 

وتبين نتائج هذه العملية أنه على الرغم من أن األثر على الناجت 

غالبا ما يكون أكبر يف حالة صدمات االستثمار املوجبة منه 

يف حاالت الصدمات السالبة، فإن الفرق ال يكون داال إحصائيا 

)اجلدول 3-٤، العمودان 6 و 7(.

)6-3(

اجلدول 3-4: أثر االستثمار العام على الناجت يف االقتصادات املتقدمة: عمليات التحقق من 

الثبات

السيناريو 

تنبؤ إبريلاألساسي

تنبؤ أكتوبر 

السابق

تنقية تنبؤات االستثمار العام من أخطاء 

التنبؤ يف

صدمات 

صدمات سالبةموجبة عناصر الطلب١النمو 

 )٢( )١( )3( )٤( )5( )6( )7(

= k تأثير صدمة االستثمار العام على الناجت عند

٠.٤57صفر

)٠.١٤7(

٠.٢6٤

)٠.١6٠(

٠.33٢

)٠.١١8(

٠.٤١8

)٠.١٤7(

٠.5٠٢

)٠.١٤3(

١.٠١3

)٠.٤٤7(

٠.3١6

)٠.١8١(

١٠.755

)٠.٢38(

٠.58١

)٠.٢١6(

٠.697

)٠.٢١6(

٠.7٠٢

)٠.٢٤١(

٠.8٤٤

)٠.٢6٤(

١.٢٤٠

)٠.6١9(

٠.58٤

)٠.3٠9(

٢١.٠35

)٠.3٢٢(

٠.966

)٠.٢7٠(

١.٠٠٤

)٠.٢88(

٠.993

)٠.3٢3(

١.٢٤١

)٠.339(

١.576

)٠.763(

٠.888

)٠.٤3١(

3١.389

)٠.39٤(

١.٠99

)٠.3٤9(

١.١٢٤

)٠.33٠(

١.35٤

)٠.393(

١.6٢5

)٠.٤٠5(

١.7٠6

)٠.75٤(

١.٢٤٢

)٠.5٤7(

٤١.539

)٠.٤٤١(

١.3١8

)٠.٤٠٢(

١.٢١9

)٠.383(

١.5٠7

)٠.٤39(

١.86٤

)٠.٤89(

١.٤59

)٠.7١5(

١.393

)٠.6١7(

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: k = 0 هي السنة التي حتدث فيها صدمة االستثمار العام، مقيسة باخلطأ يف التنبؤ باالستثمار العام.

وتصحــح األخطــاء املعياريــة )بيــن قوســين( الختــالف التبايــن وجتمــع علــى املســتوى القطــري. وتشــمل العينــة ١7 اقتصــادا عضــوا يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليــدان االقتصــادي للفتــرة ١985-٢٠١3. وتتضمــن جميــع املنحــدرات جمموعــة كاملــة مــن اآلثــار الثابتــة القطريــة والســنوية. 

١ يشمل عنصر الطلب االستهالك اخلاص، واالستثمار، واالستهالك احلكومي.
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صدمات  آثار  أن  القسم  هذا  يف  املعروضة  النتائج  وتبين 

فترات  يف  أكبر  تكون  القصير  األجل  يف  االستثماري  اإلنفاق 

أمام  النتيجة  هذه  وتثبت  التوسع.  فترات  يف  منها  الركود 

املواصفات اخملتلفة ) تفاعل الصدمة مع متغير صوري لفترة 

فترات  وتعاريف  االقتصاد(  حلالة  حتول  دالة  من  بدال  الركود 

الركود )تعرف فترات الركود باعتبارها فترات من النمو السالب 

الناجت احمللي  إجمايل  نمو  دون متوسط  النمو  يكون  عندما  أو 

يف  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  لبلدان 

قد  النتائج  أن هذه  البياين 3-١3(. ورغم  )الشكل  عام ٢٠١3 

التعايف  فترات  يف  الصدمات  هذه  حدوث  إىل  ببساطة  تعزى 

إحصائيا  دالة  ارتباط  عالقة  توجد  مل  فإنه  االقتصادي، 

يف  املستخدمة  االستثماري  اإلنفاق  صدمات  مقياس  بين 

يكون  اخلصوص،  وجه  وعلى  االقتصاد.  وحالة  الدراسة  هذه 

االقتصاد  وحالة  االستثماري  اإلنفاق  صدمات  بين  االرتباط 

يتبين  وباملثل،   .)٠.٠١(  ٠.٠١- االقتصاد(  حالة  يف  )التغير 

أنه ال يوجد ارتباط دال إحصائيا بين مقياس صدمات اإلنفاق 

االستثماري املستخدم هنا ودرجة كفاءة االستثمار. ويشير ذلك 

إىل أن النتيجة التي مؤداها أن اآلثار االقتصادية الكلية تكون 

أكبر يف البلدان التي ترتفع فيها كفاءة االستثمار ال تعزى إىل 

حدوث صدمات اإلنفاق االستثماري غالبا بتواتر أعلى وبحجم 

أكبر يف البلدان التي تكون فيها كفاءة االستثمار العام أعلى.38 

وأخيرا، تثبت هذه النتائج أيضًا أمام املقاييس اخملتلفة لكفاءة 

 3-3 اإلطار  يف  املعروض  املقياس  مثل  العام،  االستثمار 

)الشكل البياين 3-١٤(. 

منهج بديل

يف  للتغيرات  الديناميكي  التأثير  تقدير  يتم  بديل،  كمنهج 

االستثمار العام على االقتصاد الكلي )كحصة يف إجمايل الناجت 

الشكل  من   ١ اللوحة  يف  املعروضة  النتائج،  وتبين  احمللي(. 

آثار دالة  العام لها  التغيرات يف االستثمار  أن  البياين ١5-3، 

اخلصوص،  وجه  وعلى  النتائج.  على  األمد  وطويلة  إحصائيا 

إجمايل  من  واحدة  مئوية  نقطة  مقدارها  زيادة  حدوث  يؤدي 

مستوى  يف  زيادة  إىل  االستثماري  اإلنفاق  يف  احمللي  الناجت 

الناجت مقدارها ١.٢% يف نفس السنية و ١.3% بعد أربع سنوات. 

متوسط  يف  للناجت  احلكومي  اإلنفاق  استجابة  استخدمت  وإذا 

احمللي(،  الناجت  إجمايل  من  مئوية  نقاط   3 )نحو  العينة  فترة 

اإلنفاق  صدمات  بين  االرتباط  يكون  اخلصوص،  وجه  على   38

االستثماري ودرجة الكفاءة -٠.١١.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. 

وتمثل اخلطوط الزرقاء الكفاءة املرتفعة؛ واخلطوط احلمراء الكفاءة املنخفضة؛ وتمثل 

اخلطوط الصفراء السيناريو األساسي. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية 

مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام.

الشكل البياين ٣-١٤: أثر صدمات االستثمار العام على 

الناجت، والكفاءة املرتفعة مقابل الكفاءة املنخفضة: 

عمليات التحقق من الثبات
(٪؛ السنوات على احملور السيني)

–2

–1

0
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4
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١- الكفاءة املرتفعة ٢- الكفاءة املنخفضة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. 

وتمثل اخلطوط الزرقاء فترات الركود؛ واخلطوط احلمراء فترات التوسع؛ وتمثل اخلطوط 

الصفراء السيناريو األساسي. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها 

نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام.

الشكل البياين ٣-١٣: أثر صدمات االستثمار العام على 

الناجت، وفترات الركود مقابل فترات التوسع: عمليات 

التحقق من الثبات
(٪؛ السنوات على احملور السيني)
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فترات الركود باعتبارها متغيرا صوريا للنمو السالب
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٣- فترات الركود ٤- فترات التوسع

فترات الركود باعتبارها متغيرا صوريا للنمو املنخفض (الفعلي) 
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و  القصير  األجل  ١.٢ يف  االستثماري  اإلنفاق  يكون مضاعف 

١.3 يف األجل املتوسط. 

مئوية  نقطة  مقدارها  زيادة  حدوث  أن  إىل  النتائج  وتشير 

االستثماري  اإلنفاق  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من  واحدة 

تخفض نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي يف األجل القصير 

)بنحو ١.٢ نقطة مئوية من إجمايل الناجت احمللي(، إال أن األثر 

يف األجل املتوسط يكتنفه قدر كبير من عدم اليقين وال يكون 

خمتلفا بصورة دالة إحصائيا عن صفر )الشكل البياين ١5-3، 

اللوحة ٢(. وال يوجد أثر دال إحصائيا على االستثمار اخلاص 

كحصة يف إجمايل الناجت احمللي )الشكل 3-١5، اللوحة 3(.

وتتشابه النتائج نوعيا عندما تتوافق التغيرات يف االستثمار 

املايل  اإلنفاق  أساس  والتوسع على  الضبط  العام مع عمليات 

عدد  من   3 )الفصل  السردي  املنهج  باستخدام  املعرفة  العام 

إبريل ٢٠١١ من تقرير ’’آفاق االقتصاد العاملي‘‘(.39

التحليل التجريبي لالقتصادات النامية

لعينة  املستخدمة  التجريبية  االستراتيجية  تتطلب 

وهي  العام،  باالستثمار  تنبؤات  توافر  املتقدمة  االقتصادات 

األعضاء  غير  لالقتصادات  طويلة  فترة  مدى  على  تتوافر  ال 

االقتصادي. وبالنظر  امليدان  والتنمية يف  التعاون  يف منظمة 

لهذه القيود على البيانات، تستخدم ثالثة مناهج خمتلفة توفر 

أدلة تكميلية عن آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي يف 

االقتصادات النامية.

املنهج األول: الطفرات االستثمارية

الطفرات يف  دراسة  هنا يف  املستخدم  األول  املنهج  يتمثل 

االستثمار العام وتتبع تطور أهم املتغيرات االقتصادية الكلية 

العام.   االستثمار  يف  واملستمرة  الكبيرة  الزيادات  أعقاب  يف 

 ،Warner (2014) وتعرف طفرات االستثمار، على أساس دراسة 

بوصفها زيادة مستمرة وكبيرة يف نسبة االستثمار احلكومي. 

وباستخدام سالسل بيانات تاريخية لالستثمار العام احلقيقي 

كحصة يف إجمايل الناجت احمللي مأخوذة من عدد إبريل ٢٠١٤ 

باعتبارها  الفترة  بداية  تعرف  املايل‘‘،  ’’الراصد  تقرير  من 

النقطة التي يحدث فيها ما يلي:

· إىل 	 العام  االستثمار  نسبة  متوسط  بين  الفرق  يتجاوز 

القادمة  اخلمس  السنوات  مدى  على  احمللي  الناجت  إجمايل 

39 تعرف هذه املقاييس السردية باعتبارها مقاييس مدفوعة بأسباب 

على  إحصائيا  دالة  آثار  لها  وتكون  االقتصادي  بالنشاط  لها  صلة  ال 

االستثمار العام. ومقارنة باملنهج املبين يف القسم السابق، يشوب هذا 

املنهج قصور رئيسي، وهو أن الغالبية العظمى من الصدمات اخلارجية 

هو  ودافعها  العامة(  املالية  أوضاع  ضبط  حاالت  )أي  موجبة  احملددة 

خفض الدين وبالتايل قد تشكل عوامل داخلية فيما يتعلق بنسب الدين 

 ٢٠6 جمموع  فمن  اخلصوص،  وجه  وعلى  احمللي.  الناجت  إجمايل  إىل 

حاالت، تمثل ١٠6 حاالت عمليات ضبط أوضاع املالية العامة، وتقتصر 

حاالت التوسع على ٤5 حالة.

احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  العام  االستثمار  نسبة  ومتوسط 

لتلك  الثمانين  املئين  املاضية  اخلمس  السنوات  مدى  على 

الفروق بالنسبة لبلد معين لفترة ثالث سنوات متعاقبة على 

األقل. ويضمن ذلك ما يلي: )١( أن هذا التغير يف االستثمار 

يكون كبيرا نسبيا بالنسبة للبلد املعني؛ )٢( أن الزيادة يف 

االستثمار تكون مستمرة على مدى فترة زمنية معينة.

· يتجاوز الفرق بين متوسط نسبة االستثمار العام إىل إجمايل 	

الناجت احمللي على مدى السنوات اخلمس القادمة ومتوسط 

نسبة االستثمار العام إىل إجمايل الناجت احمللي على مدى 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ملحوظة: t = 0 هي سنة الصدمة؛ وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها

٩٠٪. وتمثل الصدمة زيادة تعزى إىل عوامل خارجية مقدارها نقطة مئوية واحدة من إجمايل 

الناجت احمللي يف اإلنفاق االستثماري العام. 

الشكل البياين ٣-١٥: أثر التغيرات يف االستثمار العام 

يف االقتصادات املتقدمة
(السنوات على احملور السيني)
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السنوات اخلمس املاضية مستوى حديا مطلقا معينا، يحدد 

احمللي  الناجت  إجمايل  من  مئوية  نقاط   3 مستوى  عند 

لالقتصادات غير املتقدمة ونقطة مئوية من إجمايل الناجت 

احمللي لالقتصادات املتقدمة، حيث تكون نسب االستثمار 

العام أقل بكثير )راجع الشكل البياين 3-٢(.

العام  االستثمار  طفرات  بداية  توزيع   ١6-3 الشكل  ويبين 

وبالنسبة  الوقت  مدى  على  اإلحصائي  اإلجراء  بهذا  املعرف 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  لالقتصادات 

واالقتصادات النامية. وقد حدثت الغالبية العظمة من الطفرات 

موضوع الدراسة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

وتتركز  املتقدمة.  االقتصادات  من  فحسب  وحفنة  النامية، 

أيضًا  السبعينات، حين كان هناك  العام يف  االستثمار  فترات 

تراكم كبير يف خمزون رأس املال العام يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية، وكذلك يف منتصف األلفينات، 

العام تتزايد مرة أخرى يف هذه  حين بدأت معدالت االستثمار 

اجملموعة من البلدان )راجع الشكل البياين 3-٢(.

تتبع  يتم  االستثمار،  لطفرة  األولية  السنة  حتديد  وبمجرد 

التالبية  الفترة  يف  الكلية  االقتصادية  املتغيرات  أهم  تطور 

لدفعة االستثمار العام، باستخدام معادلة التقدير التالية: 

yi,t+k – yi,t = ak
i + gt

k + bk Boomi,t + εk
i,t, )7-3(

تغير  بحث  أيضًا  )يتم  احلقيقي  الناجت  لوغاريتم   y حيث 

االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي وكذلك نسبة 

ai اآلثار الثابتة القطرية،  الدين إىل إجمايل الناجت احمللي(؛ و 

يف  اخملتلفة  العام  االستثمار  ومستويات  النمو  معدالت  لبيان 

الصدمات  أثر  حتيد  التي  الزمنية  الثابتة  اآلثار   gt و  البلدان؛ 

العاملية مثل التغيرات يف أسعار السلع األولية وفترات الركود 

متغير مؤشر يساوي ١ يف السنة التي تبدأ 
 
Boomi,t العاملي؛ و 

االنحدارات  وتقدر  األخرى.  احلاالت  يف  وصفر  الطفرة  فيها 

املنفصلة لكل k = {0,9}. وتتبع املعامالت bk دالة االستجابة 

t + k للدفعات ملستوى املتغير التابع حمل االهتمام يف الزمن

 .t لطفرة يف االستثمار العام بدأت يف الزمن

أن  وهي  للطفرات  السببي  األثر  تقدير  يف  صعوبة  وتوجد 

مسألة ما إذا كان البلد املعني يشهد طفرة يف االستثمارات أو 

الوقت الذي حتدث فيه تلك الطفرة ليستا من العوامل اخلارجية 

املؤثرة على األوضاع االقتصادية الكلية لهذا البلد. وعلى سبيل 

النمو يف املستقبل )مثال  ارتفاع  أن يؤدي توقع  املثال، يمكن 

نتيجة لطفرة مستمرة يف معدالت التبادل لتجاري أو اكتشاف 

البنية  يف  االستثمار  إىل  احلكومات  دفع  إىل  طبيعية(  موارد 

السببي  األثر  تقدير  يف  املغاالة  إىل  يؤدي  مما  اآلن،  التحتية 

لالستثمار. ويمكن كبديل لذلك زيادة االستثمار العام يف أوقات 

وهو  للنمو،  دفعة  إعطاء  أمل  على  االقتصادي  النشاط  ضعف 

لالستثمار.  املقدر  األثر  يف  هبوطيا  حتيزا  ينشئ  أن  يمكن  ما 

عن  مبسطة  حقائق  وضع  جمرد  هو  العملية  هذه  من  والهدف 

املشاهدة  األنماط  بأن  االدعاء  دون  العام،  االستثمار  طفرات 

تعزى إىل الطفرة.

 ويبين الشكل البياين ١3-7 تغير االستثمار العام والناجت 

والدين العام يف السنوات العشر التي تعقب بداية طفرة باستخدام 

التعريف األساسي للطفرة يف الدراسة )على النحو املبين سابقا 

واملعروض يف الشكل البياين 3-7(، وعدة إجراءات للتحقق من 

األنماط  يتم بحث حساسية  التحديد،  الثبات. وعلى وجه  مدى 

االستثمار  يف  املطلق  للتغير  بديلة  فاصلة  حدود  الستخدام 

مبني  األساسي  السيناريو  أن  ورغم  الطفرات.  يف حتديد  العام 

على أساس فرق مطلق بين املتوسط املتحرك على مدى خمس 

سنوات  خمس  مدى  على  املتحرك  واملتوسط  مقبلة  سنوات 

ماضية لنسبة ال تقل عن 3% من اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية و ١% لالقتصادات املتقدمة، فإنه ينظر 

وباستخدام   .%٤ و   %٢ هما  فاصلين  حدين  تطبيق  يف  أيضًا 

٢% كحد فاصل لتعريف الطفرة يزيد عدد الطفرات احملددة إىل 

١3٤؛ وباستخدام حد ٤% يصل عددها إىل 89 طفرة. 

وبالنظر إىل عدم توافر بيانات كافية عن توزيع االستثمار 

الكلي إىل عام وخاص، يتم احتساب بعض البيانات املستخدمة 

بيانات  سالسل  جمموع  من  احلقيقي  احلكومي  االستثمار  عن 

العام  القطاعين  دوري  يضخم  قد  ما  وهو  الكلي،  االستثمار 

واخلاص. وكإجراء إضايف للتحقق من الثبات، يتم بحث سلسلة 

البيانات عن االستثمار العام واخلاص لكل من الطفرات البالغ 

وتستبعد  األساسي،  السيناريو  يف  احملددة  طفرة   ١٢٢ عددها 

أثناءها درجةٌ كبيرة من تساوق  أو  قبلها  التي توجد  الطفرات 

احلركة بين سالسل بيانات االستثمار العام واخلاص. وبتطبيق 

هذا اإلجراء ينخفض عدد الطفرات إىل ٤٠.١٠١ وتبين اخلطوط 

طفرات  لتعريف  ما  حد  إىل  حمافظة  طريقة  املنهجية  هذه  تشكل   ٤٠

التي تعكس فيها  العام، نظرًا ألنه يرجح أن تستبعد احلاالت  االستثمار 

الشكل البياين ٣-١٦: توزيع طفرات االستثمار العام على 
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احلمراء يف الشكل البياين 3-١7 تطورا املتغيرات االقتصادية 

الكلية عقب الطفرات البالغ عددها ١٠١ احملددة بهذه الطريقة.

وعلى نطاق جميع هذه التعاريف البديلة للطفرة، تشاهد نفس 

السنوات  يف  الناجت  مستوى  يف  مستمرة  زيادة  وهي  األنماط، 

أدلة  وجود  عدم  مع  العام،  االستثمار  طفرة  بداية  تعقب  التي 

بشأن زيادة املديونية العامة. 

النتائح  أن تبين فيه هذه  الذي يمكن  وأخيرا، يبحث املدى 

التي تستفيد من صدمات موجبة  االقتصادات  ببساطة جتربة 

الطبيعية  املوارد  اكتشافات  أو  التجاري  التبادل  معدالت  يف 

للنمو.  الداعمة  األحداث  لهذه  استجابة  العام  االستثمار  وتزيد 

املصدرة  االقتصادات  فئتين-  إىل  االقتصادات  عينة  وتقسم 

للسلع األولية )بما يف ذلك الوقود( واالقتصادات غير املصدرة 

عينة  يف  احملدد  االستثمار  طفرات  وتكون  األولية.  للسلع 

أنماط االستثمار الكلي بصفة أساسية سلوك االستثمار العام واحلاالت 

التي يوجد فيها تكامل قوي بين استثمار القطاع العام والقطاع اخلاص. 

.Eden and Kraay 2014 وفيما يتعلق باألخير، راجع دراسة

حيث  من  بوضوح  أكبر  األولية  للسلع  املصدرة  االقتصادات 

البياين ١8-3(.  )الشكل  الناجت  احلجم وترتبط بزيادة أكبر يف 

هي  هذه  البلدان  جمموعة  تكون  أن  املستغرب  غير  من  ولعله 

بالضبط اجملموعة التي حترك تقديرات النقاط السالبة يف تغير 

نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي عقب الطفرات. ويف فئة 

االقتصادات املصدرة لسلع غير أولية، تكون طفرات االستثمار 

الدين  يف  إحصائيا  دالة  وغير  ضئيلة  بزيادة  متبوعة  العام 

العام. وأخيرا يسفر التركيز على الطفرات غير املتزامنة أو التي 

عن  التجاري  التبادل  معدالت  يف  موجبة  صدمات  تسبقها  ال 

احلمراء  )اخلطوط  األساسي  للسيناريو  للغاية  مشابهة  نتائج 

يف الشكل البياين 3-١8(. وتعرَّف الطفرات املرتبطة بمعدالت 

تبادل جتاري مواتية بأنها الطفرات التي يتجاوز فيها متوسط 

الطفرة(  بداية   t حيث   ،  t إىل   t – 4 من  )أي  اخلمس  السنوات 

عن  بالتجارة  املرجحة  التجاري  التبادل  معدالت  النحراف 

متوسطها التاريخي طويل األجل املئين الثمانين.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: t = 0 هي بداية طفرة االستثمار العام. راجع النص لالطالع على تعريف لطفرات 

االستثمار العام.

الشكل البياين ٣-١٧: الناجت والدين العام يف أعقاب طفرات 

االستثمار العام: عمليات التحقق من الثبات
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املنهج الثاين: الصدمات اخلارجية يف االستثمار 

العام

 Perotti (1999) and دراسة  من  مستلهم  الثاين  املنهج 

االستراتيجية  وتعتمد   .Corsetti, Meier, and Müller (2012)
احلكومي  اإلنفاق  من  كبيرة  أجزاء  أن  فكرة  على  التجريبية 

)وخصوصا االستثمار( تتحدد على األرجح بمعلومات ماضية 

الراهنة.  وال يمكن أن تستجيب بسهولة لألوضاع االقتصادية 

ولذلك، يمكن تقدير قاعدة من قواعد املالية العامة لالستثمار 

اخلارجية  للصدمات  بيانات  سلسلة  على  واحلصول  العام 

التقدير. وتستخدم  املتبقية من هذا  القيم  العام من  لالستثمار 

صدمات السياسات بعد ذلك لتتبع اآلثار الديناميكية لالستثمار 

العام على الناجت.

وتتمثل اخلطوة األوىل من هذا املنهج يف تقدير سلسلة زمنية 

سنوية للتغيرات التي تطرأ على االستثمار العام. ويفترض أن 

التغير يف االستثمار العام )كحصة يف إجمايل الناجت احمللي( 

الراهنة  ذاته، وبالنسبة  بتأخره هو  يتبع قاعدة بسيطة ترتبط 

والنسبة املاضية للدين إىل إجمايل الناجت احمللي، ونمو الناجت 

يف املاضي، والتوقعات بشأن النشاط االقتصادي الراهن )التي 

’’آفاق  تقرير  يف  الواردة  النمو  تنبؤات  هو  بديل  لها  يستخدم 

االقتصاد العاملي‘‘( على النحو التايل:٤١

Dii,t = ai + gt + bDii,t–1 + d0di,t + d1di,t–1 + ugi,t–1  
 + mEi,t–1)gi,t( + i,t, )8-3(

إىل االستثمار العام كحصة يف إجمايل الناجت 
  
ii,t حيث تشير

gt إىل اآلثار الثابتة  إىل اآلثار الثابتة القطرية و   ai احمللي؛ و 

الزمنية؛ و d إىل نسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي؛ و g إىل 

نمو الناجت؛ و )E)g إىل التوقع بشأن النشاط االقتصادي الراهن؛ 

وتمثل  مقياس صدمات االستثمار العام.

واالفتراض التعريفي هو أنه ال يوجد اعتماد متبادل مزامن 

يف اجتاهين بين التغير يف االستثمار ونمو الناجت. ومن حيث 

أن يهدم هذا االفتراض من وجهين. فأوال، يمكن  املبدأ، يمكن 

أن يستجيب االستثمار العام تلقائيا لألوضاع الدورية. إال أنه 

التلقائي تعمل  أدوات الضبط  أال يمثل ذلك مشكلة، ألن  ينبغي 

االجتماعي. وثانيا، يمكن  اإليرادات واإلنفاق  غالبا من خالل 

استجابة  االستنسابي  العام  االستثماري  اإلنفاق  يحدث  أن 

 Corsetti, Meier, ألوضاع الناجت. وكما يرد يف مناقشات دراسة

and Müller 2012، تتصل أهمية هذا الشاغل بالتعريف الدقيق 
لآلثار املرتدة املزامنة. ورغم أنه يفترض غالبا يف الدراسات 

مع  يتفاعل  ال  احلكومي  اإلنفاق  أن  املوضوع  بهذا  املعنية 

النشاط االقتصادي يف غضون ربع سنة )دراسة  التغيرات يف 

أو عدم  إمكانية استجابته  Blanchard and Perotti 2002(، فإن 
استجابته يف فترة أطول من ربع سنة تظل سؤاال مفتوحا. إال 

٤١ تنبؤات النمو املستخدمة يف هذا التحليل هي نفس التنبؤات الواردة 

يف عدد ربيع من تقرير ’’آفاق االقتصاد العاملي‘‘ لنفس العام. وكإجراء 

للتحقق من الثبات، تستخدم التنبؤات الواردة يف عدد اخلريف من نفس 

العام وعدد الربيع من العام السابق بالتبادل.

 Beetsma,( املتقدمة  باالقتصادات  املتعلقة  األخيرة  األدلة  أن 

 )Born and Müller 2012 و  Giuliodori, and Klaassen 2009؛ 
ال  احلكومي  اإلنفاق  بأن  القيد  رفض  يمكن  ال  أنه  إىل  تشير 

يستجيب لألوضاع االقتصادية يف غضون عام. 

وتتألف اخلطوة الثانية من تقدير تأثير هذه التغيرات اجلديدة 

)êi,t( على النتائج االقتصادية الكلية، على النحو املوصوف يف 
املعادلة )3-٤(. ونظرًا ألن تقدير قاعدة االستثمار العام يتطلب 

التقدير  القادم، تقتصر عينة  العام  النمو يف  توافر تنبؤات عن 

على فترة ما بعد عام ١99٠، حين تصبح تلك التنبؤات متاحة 

وتستند  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات 

األسواق  اقتصادات  من  اقتصادا   77 من  عنية  إىل  النتائج 

الصاعدة و 5١ بلدا منخفض الدخل. 

سلسلة  من  حتذف  األساسي،  السيناريو  مواصفة  ويف 

صدمات االستثمار العام أعلى وأدنى نسبة ١% من الصدمات. 

ويؤدي دمج العينة الكاملة إىل تقديرات نقاط أصغر وغير دالة 

إحصائيا ألثر االستثمار العام على الناجت. ويؤدي حذف أعلى 

وذات  أكبر  نقاط  تقديرات  إىل  الصدمات  من   %5 نسبة  وأدنى 

دالالت إحصائة أكبر )اجلدول 5-3(.

املنهج الثالث: املتغيرات كأدوات لالستثمار 

العام

هما     حديثتين  دراستين  على  الثالثة  االستراتيجية  تبني 

ويف   .Eden and Kraay (2014) و  اإلصدار  قيد   ،Kraay (2012)
التي يتم  القروض  الدخل، تستخدم  البلدان منخفضة  كثير من 

احلصول عليها من دائنين رسميين مثل البنك الدويل وغيره من 

هيئات املعونة الثنائية ومتعددة األطراف يف تمويل جزء كبير 

من اإلنفاق احلكومي. وتوزع منصرفات هذه القروض واإلنفاق 

الذي تموله على مدى سنوات كثيرة بعد املوافقة على القروض. 

حمددا  احلكومي  االستثمار  يف  التقلب  من  جزء  يكون  ولذلك، 

سلفا، ألن التقلب يعزى إىل قرارات املوافقة على القروض التي 

املوافقة  قرارات  أن  افترض  وإذا  سابقة.  سنوات  يف  اتخذت 

على القروض التي يتخذها الدائنون ال تتوقع حدوث صدمات 

اقتصادية كلية يف املستقبل مهمة بالنسبة للناجت، فمن املمكن 

استخدام هذا العنصر من اإلنفاق احملدد سلفا كأداة لالستثمار 

على  العام  لالستثمار  السببي  التأثير  لتحديد  الكلي  احلكومي 

الناجت. 

عن  اإلصدار)  (قيد   Kraay’s بيانات  سلسلة  وتستخدم 

منصرفات القروض املتنبأ بها )عدا القروض التي تتم املوافقة 

العام.٤٢  االستثمار  أداة  باعتبارها  الراهنة(  السنة  يف  عليها 

بها  املتنبأ  املنصرفات  اإلصدار)  (قيد   Kraay دراسة  تستخدم   ٤٢

بينما  الكلي،  احلكومي  لإلنفاق  أداة  باعتبارها  الرسمية  للقروض 

لالستثمار  أداة  باعتبارها   Eden and Kraay (2014) دراسة  تستخدمها 

العام الستجالء مضاعف االستثمار العام يف األجل القصير يف جمموعة 

تضم 5٢ بلدا منخفض الدخل. ويبني التحليل الوارد يف هذا امللحق على 

هاتين الدراستين من خالل دراسة آثار االستثمار العام على الناجت يف 
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بيانات  قاعدة  من  القرض  مستوى  على  بيانات  وباستخدام 

نظام إبالغ البيانات من املدينين التي يتعهدها البنك الدويل، 

على  بها  املتنبأ  املنصرفات  اإلصدار)  (قيد   Kraay دراسة  تبني 

على  املنصرفات  بيانات  متوسط  بتطبيق  القروض  مستوى 

األخرى  القروض  نطاق جميع  على  بالقروض  أويل  التزام  كل 

الصادرة عن نفس الدائن يف نفس العقد جلميع البلدان يف نفس 

املنطقة اجلغرافية للمقترض الفعلي. ويتم بعد ذلك جتميع هذه 

املنصرفات املتنبأ بها من القروض التي سبقت املوافقة عليها 

على املستوى القطري-السنوي.٤3 وتتوافر هذه السلسلة للفترة 

.١-٢٠١٠97٠

ارتباط  وجود  تتطلب  التعريف  استراتيجية  ألن  ونظرًا 

للقروض،  بها  املنتبأ  واملنصرفات  العام  االستثمار  بين  قوي 

من  املنصرفات  فيها  تشكل  التي  البلدان  على  العينة  تقتصر 

التحديد،  وجه  وعلى  للتمويل.  مهما  مصدرا  الرسمين  الدائنين 

التي  البلدان  إال  تدرج  ال  اإلصدار)،  (قيد   Kraay دراسة  وباتباع 

مساوية  الرسميين  الدائنين  من  قروضها  منصرفات  تكون 

احمللي  الناجت  إجمايل  من   %١ عن  تقل  ال  لنسبة  املتوسط  يف 

الفترة ١97٠-٢٠١٠. ويسفر ذلك عن عينة انحدار  على مدى 

تغطي 95 بلدا تتوافر لها بيانات عن كل من االستثمار العام 

ومنصرفات القروض من دائنين رسميين.

باستخدام  التالية  االنحدارات  سلسلة  تقدير  ذلك  بعد  ويتم 

مربعات صغرى ذاتي املرحلتين:

yi,t+k – yi,t = ak
i + gk

t + bkXi,t + i,t, )9-3(

كل من األجلين القصير واملتوسط ودراسة هذه اآلثار يف عينة أكبر من 

البلدان. 

عن  تفاصيل  على  لالطالع   Krayy, fortcoming دراسة  راجع   ٤3

البيانات وبناء األداة

الثابتة  اآلثار   ai و  احلقيقي؛  الناجت  لوغاريتم   y حيث 

القطرية؛ و gt اآلثار الثابتة الزمنية؛ و Xi,t التغير يف االستثمار 

العام كحصة يف إجمايل الناجت احمللي، متوافقا مع التغير يف 

املنصرفات املتنبأ بها من القروض التي سبقت املوافقة عليها. 

دالة   bk املعامالت  وتتبع   .k = {0,4} لكل  املعادالت  وتقدر 

االستجابة للدفعة ملستوى الناجت يف الزمن t + k إىل التغير يف 

.t االستثمار العام يف الزمن

أساس  على   bk املقدرة  املعامالت   6-3 اجلدول  يف  وترد 

املعادلة )9-3(. 

وتعرض اللوحة ١ نتائج االنحدار من املرحلة األوىل، وتبين 

اللوحة ٢ التقديرات بطريقة املربعات الصغرى ذات املرحلتين 

الستجابة الناجت للتغير يف االستثمار العام الناشئ عن التغير 

يف املنصرفات املتنبأ بها من القروض.

جميع  الثالث:  اخملتلفة  العينات  من  النتائج  وتعرض 

االقتصادات التي توجد لها بيانات، يف العمود )١(؛ فقط البلدان 

عليها  حصلت  التي  القروض  منصرفات  متوسط  يقل  ال  التي 

احلكومي،  اإلنفاق  جمموع  من   %١٠ عن  رسميين  دائنين  من 

املقدم من وكالة  للدعم  املؤهلة  البلدان  )٢(؛ وفقط  العمود  يف 

ويف   .)3( العمود  يف  الدويل،  للبنك  التابعة  الدولية  التنمية 

جميع عينات االقتصادات الثالث، يفتقر تقدير آثار االستثمار 

املقدر  املعامل  الدقة إىل حد ما. ويكون  إىل  الناجت  العام على 

التغير  تلي  التي  للسنة  التقليدية  املستويات  إحصائيا يف  داال 

املرحلة  ضعف  إىل  ذلك  يعزى  أن  ويمكن  فقط.  االستثمار  يف 

جميع  يف   ١٠ من  أصغر   F فإحصاءات   — ما  بدرجة  األوىل 

العينات الثالث )دراسة Staiger and Stock 1997( — أو يمكن أن 

يعزى ببساطة إىل التنوع الكبير يف جتارب االستثمار العام يف 

االقتصادات النامية.

اجلدول 3-5: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية: صدمات االستثمار العام املشتقة من قاعدة لسياسة املالية العامة

k

حذف أعلى وأدنى 5% من الصدماتالعينة الكاملةالسيناريو األساسي ١

اخلطأ املعيارياملعاملاخلطأ املعيارياملعاملاخلطأ املعيارياملعامل

)٢()١()3()٤()5()6(

صفرصفرصفرصفرصفرصفر–١

)٠.١٠٠(٠.3٢٤)٠.٠7٤(٠.١٤٤)٠.٠66(٠.٢5٢صفر

٠ ١.3٠.٠(٤٠96(٠.١93)٠.٠86(٠.57١)٠.١٤٢(

٠ ٢.33٠.١٢(١6(٠.١87)٠.١٠٠(٠.567)٠.١9١(

3 ٠.38٠.١(٤5٢(٠.٢٢5)٠.١١9(٠.7٢8)٠.٢38(

٠.٤ ٤97)٠.١89(٠.٢39)٠.١7٠(١.٠١٠)٤.3١3(

ملحوظــة: تمثــل األعمــدة )١( و )3( و )5( املعامــالت املقــدرة علــى صدمــة االســتثمار العــام مــن سلســلة تقديــرات انحــدارات لــكل k يف }٠,٤{. وتصحــح األخطــاء املعياريــة 

للمعامــالت املقــدرة، املبينــة يف األعمــدة )٢( و )٤( و )6( الختــالف التبايــن وجتمــع علــى املســتوى القطــري. وتشــمل العينــة ١٢8 اقتصــادا، تتوافــر بيانــات لهــا عــن الفتــرة 

١99٠-٢٠١3. وتشــمل جميــع االنحــدارات جمموعــة كاملــة مــن اآلثــار الثابتــة القطريــة والســنوية. و k = 0 هــي الســنة التــي تقــع فيهــا الصدمــة.

١ يف مواصفة السيناريو األساسي، يحذف أعلى وأدنى ١% من صدمات االستثمار العام.
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اجلدول 3-6: أثر االستثمار العام على الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 
النامية: االستثمار العام املنفذ من خالل منصرفات متنبأ بها من قروض من دائنين 

رسميين

السيناريو 

 بلدان منصرفاتها مرتفعة األساسي

املؤسسة 

الدولية 

للتنمية

)٢( )١( )3(

1- املرحلة األوىل: املتغير التابع – تغير يف االستثمار العام % من إجمايل الناجت احمللي الناجت احمللي

٠.١٤6التغير يف املنصرفات املتنبأ بها

)٠.٠63(

٠.١7٠

)٠.٠7٠(

٠.١٢٢

)٠.٠63(

3.7٠55.3٤٤7.٢١7إحصاءات F من املرحلة األوىل

3,٢٤5٢,٢9٤١,86٤عدد املشاهدات

956658عدد البلدان

2- املربعات الصغري ذات املرحلتين: املتغير التابع – نمو الناجت

= k  تأثير التغير يف االستثمار العام على الناجت عند

٠.655صفر

)٠.٤8٤(

٠.7١6

)٠.٤١8(

٠.765

)٠.6٤١(

١١.7٠٠

)٠.8٤١(

١.69١

)٠.7٤8(

١.8٠١

)١.١٤6(

٢١.٤٢5

)١.٠٠9(

١.57٠

)٠.9١٢(

١.396

)١.3٢9(

3١.359

)١.١١٢(

١.7٠٠

)١.٠١7(

١.١56

)١.53٤(

٤

 

١.٠١8

)١.٢٤3(

١.5٤8

)١.١١٢(

٠.٤38

)١.675(

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: k = 0 هــي الســنة التــي يحــدث فيهــا التغيــر يف االســتثمار العــام بفعــل التغيــر يف املنصرفــات املتنبــأ بهــا مــن القــروض. وتتضمــن اللوحــة )١( تقديــرات 

بطريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة النحــدار مــن املرحلــة األوىل للتغيــر يف االســتثمار العــام علــى التغيــر يف املنصرفــات املتنبــأ بهــا مــن القــروض. وتبيــن 

اللوحــة )٢( تقديــرات بطريقــة املربعــات الصغــرى ذات املرحلتيــن بشــأن أثــر التغيــر يف االســتثمار العــام علــى النــاجت احلقيقــي مــن سلســلة  انحــدارات مقــدرة لــكل 

k يف }0,4{. وتصحــح األخطــاء املعياريــة )بيــن قوســين( الختــالف التبايــن وجتمــع علــى املســتوى القطــري. وتتعلــق البيانــات بالفتــرة ١97٠-٢٠١٠. وتتضمــن 
جميــع االنحــدارات جمموعــة كاملــة مــن اآلثــار الثابتــة والقطريــة. وتــرد نتائــج ثــالث عينــات خمتلفــة يف األعمــدة )١( و )٢( و )3( – بالترتيــب، اجملموعــة الكاملــة 

للبلــدان، وفقــط البلــدان التــي ال يقــل متوســط منصرفــات القــروض التــي حصلــت عليهــا مــن دائنيــن رســميين عــن ١٠% مــن جممــوع اإلنفــاق احلكومــي؛ وفقــط البلــدان 

املؤهلــة للدعــم املقــدم مــن وكالــة التنميــة الدوليــة.
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األحيان  بعض  يف  اليابان  يف  العام  االستثمار  يُنتقد 

بدعوى أنه ساهم يف الزيادة الكبيرة يف دين البلد ومل يحفز 

النمو خالل العقد املسمى بالعقد املفقود. ولكن هناك سبب 

للتتشكك يف تلك االدعاءات. وإللقاء الضوء على هذا اجلدل، 

يعيد هذا اإلطار النظر يف جتربة اليابان يف االستثمار العام.

فرغم أن اليابان قامت بصورة فجائية بزيادة االستثمار 

بعد  الزيادة  هذه  توقفت  فقد  التسعينات،  بداية  يف  العام 

بضع سنوات فقط لتمويل الزيادة يف اإلنفاق على الضمان 

وعلى  الشيخوخة.  نحو  بسرعة  يتجه  جملتمع  االجتماعي 

أوائل  يف  الفقاعة  اقتصاد  انفجار  عقب  اخلصوص،  وجه 

التسعينات، زادت احلكومة اإلنفاق االستثماري العام بمقدار 

١.5% من إجمايل الناجت احمللي، مع بلوغ هذا اإلنفاق ذروة 

االستثمار  نسبة  أخذت  ذلك،  وعقب   .١996 عام  يف   %8.6

لتتزايد  الناجت احمللي تتراجع باضطراد،  العام إىل إجمايل 

العاملية،  املالية  األزمة  أعقاب  األخيرة فقط يف  اآلونة  يف 

آبي  لشينزو  االقتصادية  السياسة  وبداية   ،٢٠١١ وزلزال 

التي تلت  البياين 3-١-١(. ويف السنوات العشرين  )الشكل 

فائضا  اليابان  فيه  سجل  الذي  األخير  العام   ،١99٢ عام 

 %١٠.6 بمقدار  االجتماعي  اإلنفاق  زاد  العامة،  املالية  يف 

من إجمايل الناجت احمللي، وتراجع االستثمار العام بمقدار 

٢.3% من إجمايل الناجت احمللي.

أواخر  طوال  االستثمار  تراجع  على  األمر  يقتصر  ومل 

ال  ربما  الذي  األلفينات،  من  األول  والعقد  التسعينات 

أوائل  السريع يف  الصعود  به  يذكر  الذي  اخلير  بنفس  يذكر 

جتاوزت  االستثمارية  اخلطط  إعالنات  إن  بل  التسعينات، 

العام  االستثمار  خطط  نسبة  كانت  فقد  بانتظام.  تنفيذها 

و ٢٠٠9،  بين عامي ١998  الفعلي %85-8٠  التنفيذ  إىل 

من  لكثير  اخملصصة  املوارد  حتول  مع  بعدها  تراجعت 

الزالزل  من  سلسلة  من  التعايف  باجتاه  املقررة  املشاريع 

البياين  )الشكل  التاريخي   ٢٠١١ بزلزال  ذروتها  بلغت 

على  اجلزئي  التنفيذ  يساعد  أن  أيضًا  ويمكن   .)١-٢-3

تفسير الفجوة بين النمو املتصور والنمو الفعلي لالستثمار 

العام.

حفز  على  العام  االستثمار  قدرة  بأن  التصور  أن  إال 

على  )راجع  دقة  أكثر  هبوطيا  اجتاها  تتخذ  كانت  النشاط 

 .)Auerbach and Gorodnichenko 2014 سبيل املثال دراسة 

فوفقا لنموذج اقتصادي كلي لالقتصاد الياباين أعده معهد 

مكتب  أذرع  أحد   — واالجتماعية  االقتصادية  البحوث 

جملس الوزراء الياباين — تراجع مضاعف االستثمار العام 

عام  إىل ١.١٤ يف  عام ١998  األجل من ١.3١ يف  قصير 

إحداث  التراجع  لهذا  احملتملة  األسباب  وتتضمن   .٢٠١١

اإلطار 3-1: االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود

الشكل البياين ٣-١-١: اليابان: االستثمار 

العام والنمو 
(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)
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مساهمة النمو يف االستثمار العام 

(املقياس األيمن)

أعد هذا اإلطار إيكوو سيتو.

املصدر: وزارة املالية، اليابان.

ملحوظة: املبالغ املدرجة يف امليزانية تتضمن مبالغ مرحلة من 

سنوات سابقة.
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تعديالت يف امليزانيات العمومية )يف أعقاب األزمة املالية 

العاملية( ربما تكون قد خفضت مضاعف االستثمار العام، 

والسياسة  العامة  املالية  سياسة  بين  التنسيق  وانعدام 

ذات  املشاريع  من  املتاح  العدد  وانخفاض  النقدية، 

اإلنتاجية املرتفعة، والدعم املتبادل بين املشاريع )دراسة 
١.)Syed, Kang, and Tokuoka 2009

١ نظرًا لتتبع املشاريع التي تختلف معدالت ربحيتها داخل نفس 

احلساب، فمن املمكن أحيانا أن يحصل مشروع من مشاريع البنية 

أرباحا  إنتاجية على دعم متبادل من مشروع يحقق  األقل  التحتية 

أعلى.

الذي يتردد كثيرا بأن االستثمار  االدعاء  وإجماال، فإن 

العام يف اليابان قد أهدر ال يصمد حتى النهاية أمام البحث 

املتأين. وصحيح أن االستثمار العام يف اليابان واجه مؤخرا 

املضاعف  أثر  انخفاض  إليها  يشير  ما  وهو  أكبر،  حتديات 

منذ عام ١998. ولكن بالنظر إىل التفجر العظيم للنشاط يف 

االستثمار  الفعلي يف حجم  التراجع  فإن  التسعينات،  بداية 

إىل  التسعينات،  الناجت احمللي منذ  إجمايل  إىل  العام نسبة 

جانب االنخفاض احلاد يف تنفيذ املشاريع بعد عام ٢٠٠9، 

تعزيز تصور  إىل  العوامل  أدى مع غيره من  قد  ربما يكون 

خاطئ بأن االستثمار يف اليابان مل يكن فعاال.

اإلطار 3-1 )تتمة( 
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حتى يتسم االستثمار العام بالكفاءة، فمن الضروري أن 

التي  يستويف شرطين هما: ضرورة أن يخصص للمشاريع 

تكون نسبة املنافع إىل التكاليف فيها األعلى، وضرورة أن 

يتواءم مستواه الكلي مع استمرارية أوضاع املالية العامة. 

الكفاءة فقط التخصيص املناسب لالستثمار إىل  وال تعنى 

القطاعات، وإنما تعني أيضًا إنتاج أصول عامة بأقل تكلفة 

ممكنة. وعندما يفتقر االستثمار العام إىل الكفاءة، يمكن أن 

تؤدي زيادة مستويات اإلنفاق ببساطة إىل زيادة العجز يف 

امليزانيات، دون زيادة كميات أو نوعيات الطرق واملدارس 

وغيرها من األصول العامة التي يمكن أن تساعد على دعم 

النمو االقتصادي.

وإحدى طرق تقييم كفاءة االستثمار العام تكون بتقدير 

’’حدود الكفاءة.‘‘١ فإذا كانت البنية التحتية يف بلد ما أعلى 

جودة منها يف بلدان أخرى ذات مستوى مماثل أو أعلى من 

حيث خمزون رأس املال،  يكون هذا البلد واقعا على حدود 

الدرجة  قلت  الكفاءة،  حدود  عن  البلد  ابتعد  ولكما  الكفاءة. 

املنهج،  هذا  وبتطبيق  الكفاءة.  مقياس  على  يحرزها  التي 

إىل  اإلصدار(   )قيد   Albino- War and others دراسة  تخلص 

أن اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تقل 

االقتصادات  عن   %١٠-٢٠ بنسبة  املتوسط  يف  كفاءتها 

املتوسطات  أن  إال   ٢-١(.٢-3 البياين  )الشكل  املتقدمة 

إىل  يشير  بما  جمموعة،  كل  داخل  جوهرية  فروقا  حتجب 

وجود إمكانات عاملية للتحسين.

ويمكن أن يساعد بحث جودة إدارة االستثمار العام على 

حتديد القضايا األساسية ألوجه انعدام الكفاءة هذه. وعلى 

للبلدان  العام  االستثمار  إدارة  مؤشر  يعطي  املثال،  سبيل 

وهي:  العام،  االستثمار  إلدارة  األربع  املراحل  عن  درجات 

تقييم املشروع، واختيار املشروع وإعداد ميزانيته، وتنفيذه، 

 Dabla-Norris and others )دراسة  التنفيذ  بعد  وتقييمه 

2012(. وتشير هذه الدرجات إىل أن أداء اقتصادات األسواق 
الصاعدة أفضل بشكل عام من أداء البلدان منخفضة الدخل 

)الشكل البياين 3-٢-٢(.

املتقدمة  االقتصادات  أن هناك مشكالت ظاهرة يف  إال 

التوجيه  ضعف  الشائعة  التحديات  وتشمل  أيضًا. 

يف  )بما  املشاريع  وتقييم  امليزانية  وتخطيط  االستراتيجي 

ذلك عدم االضطالع بانتظام على حتليل للتكاليف واملنافع(؛ 

أوجه  بسبب  ميزانياتها  وإعداد  املشاريع  اختيار  وضعف 

عملية  وجتزؤ  لالستثمار  القطاعي  التخصيص  يف  اجلمود 

الراهنة  وامليزانيات  املال  برأس  يتعلق  فيما  القرار  صنع 

وجتاوز  املشاريع  استكمال  تأخير  وحاالت  واالستثمار؛ 

كفاية  وعدم  مفرط  بتفاؤل  تعد  التي  لتقديراتها  التكاليف 

انتهاء  وبعد  مرحلي  تقييم  وجود  وعدم  التكاليف؛  ضوابط 

املشروع.

واإلدارة  القرار  لصنع  املؤسسية  للترتيبات  ويمكن 

أن  التصميم،  جيدة  كانت  إذا  العام،  االستثمار  جمال  يف 

تساعد يف حتسين كفاءة االستثمار العام )دراسة IMF، قيد 

املشاريع  تقييم  تعزيز  يمكن  املثال،  سبيل  وعلى  اإلصدار(. 

كفالة  أجل  من  للمراجعة  مستقلة  مركزية  عملية  بوضع 

أن  التي يمكن  التكاليف واملنافع واخملاطر  ثبات تقديرات 

تترتب على املشاريع احملتملة، مثلما فعلت أستراليا وشيلي 

وكوريا والنرويج. 

بإعداد  واختيارها  املشاريع  تقييم  تعزيز  ويمكن 

يف  يحدث  مثلما  صفرية،  قاعدة  من  استثمارية  ميزانيات 

الرأسمايل  اإلنفاق  يستهدف  أن  لضمان  املتحدة،  اململكة 

اإلطار 3-2: حتسين كفاءة االستثمار العام
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الشكل البياين ٣-٢-١: الكفاءة العامة مقيسة 

بحدود الكفاءة
(درجات الكفاءة، جودة البنية التحتية)

Dabla- قيد اإلصدار؛ ودراسة ،Albino-War and others املصادر: دراسة

Norris and others 2012؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

أعد هذا اإلطار كارلوس موالس غرانادوس وبهروم شوكوروف 

وسيوكهيون يون.

البنية  لكمية  مؤشر  مقارنة  الكفاءة  حدود  تقدير  يتضمن   ١

العامة  التحتية  البنية  جلودة  بمؤشر  )املدخل(  العامة  التحتية 

)الناجت(. والكمية هي حاصل االستثمار العام املاضي، معدال لبيان 

للبنية  الكلية  ’’اجلودة  مؤشر  هي  واجلودة  للفرد.  القيمة،  انخفاض 

التحتية‘‘ املأخوذ من تقرير ’’القدرة التنافسية العاملية‘‘ الصادر عن 

املنتدى االقتصادي العاملي.

تتضمن  التحتية،  للبنية  اخلاص  القطاع  توفير  عن  كبديل   ٢

التقديرات نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي كمدخل. وال تتأثر 

النتائج بدرجة كبيرة بإضافة عامل الضبط هذا )قيمة معامل ارتباط 

الناجت احمللي  إجمايل  الفرد من  وبدون نصيب  الكفاءة مع  درجات 

كمدخل هي 89.٠(.
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القطاعات  وليس  عائد  أعلى  حتقق  التي  القطاعات  اجلديد 

كبيرة.  استثمارات  من  سبق  فيما  استفادت  قد  تكون  التي 

والرأسمايل  الراهن  اإلنفاق  تخطيط  فإن  ذلك،  عن  فضال 

أن  يكفل  أن  يمكن  للميزانية  األجل  متوسط  إطار  ضمن 

الصيانة  على  اإلنفاق  وأن  لالستمرار  قابلة  االستثمارات 

يف  مثال  متبع  هو  كما  كامل،  بشكل  االعتبار  يف  مأخوذ 

أستراليا وشيلي وإثيوبيا وأيرلندا وكوريا.

طوارئ  بنود  بإدراج  املشاريع  تنفيذ  حتسين  ويمكن 

ولتجنب  التكاليف  لتجاوز  ترقبا  امليزانية  يف  صريحة 

اإلفراط يف تخصيص امليزانية للمشاريع اجلديدة، كما هو 

تعزيز  يمكن  وأخيرا،  املتحدة.  واململكة  الدانمرك  يف  متبع 

تقييم املشاريع من خالل االضطالع بتقييمات أكثر انتظاما 

أو ال تخرج  إذا كانت املشاريع تسلم يف وقتها،  ملسألة ما 

عن حدود امليزانية، أو تنجز نواجتها املتوقعة، كما هو متبع 

مثال يف شيلي وكوريا.

اإلطار 3-2 )تتمة( 

األسواق الصاعدة البلدان منخفضة الدخل

الشكل البياين ٣-٢-٢: درجات مؤشر إدارة 

االستثمار العام يف األسواق الصاعدة 

والبلدان منخفضة الدخل

Dabla- قيد اإلصدار؛ ودراسة ،Albino-War and others املصادر: دراسة

Norris  and others 2012؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظة: مؤشر إدارة االستثمار العام هو مؤشر لقياس كفاءة االستثمار 

العام يتكون من ١٧ مؤشرا مصنفا يف أربعة مراحل من دورة إدارة 

االستثمار العام، هي: تقييم جدوى املشروع؛ اختيار املشروع؛ تنفيذ 

  Dabla- Norris and others 2012املشروع؛ تقييم املشروع. راجع دراسة

لالطالع على التفاصيل.
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ما هي األصول التي تشكل خمزون رأس املال العام يف 

االقتصادات اخملتلفة؟ تستلزم اإلجابة على هذا السؤال توافر 

بيانات عن خمزون األصول غير املالية يف إطار امليزانية 

العمومية تغطي جميع مستويات احلكومة أو القطاع العام.١

ويف امليزانية العمومية لإلحصاءات االقتصادية الكلية، 

املالية،  واألصول  املالية،  غير  األصول  بين  التمييز  يتم 

واخلصوم، وصايف القيمة. ويبين اجلدول 3-3-١ التوزيع 

املعياري لألصول غير املالية على النحو املطبق يف اإلطار 

التحليلي إلحصاءات مالية احلكومة. 

النقد  صندوق  عن  مؤخرا  صدرت  عمل  ورقة  وتنظر 

األصول  حجم  إىل   )Bova and others 2013 )دراسة  الدويل 

 3٢ يف  وإدارتها  وتكوينها  للحكومة  اململوكة  املالية  غير 

الصاعدة.  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  من 

وتخلص إىل أن األصول غير املالية تتضمن بالدرجة األوىل 

األرض  من  أصوال  التقييم  وعند  واملباين(،  )كالطرق  بنى 

وباطن األرض. وقد زادت قيمة هذه األصول بمرور الوقت، 

والسلع  العقارية  احليازات  أسعار  زيادة  هو  رئيسي  لسبب 

دون  حلكومات  مملوكة  معظمها  يف  تكون  وألنها  األولية، 

وطنية. إال أن مستوياتها كنسبة من إجمايل الناجت احمللي 

البياين  )الشكل  البلدان  باختالف  كبيرة  بدرجة  تختلف 

.)١-3-3

أوىل  خطوة  يكون  ما  غالبا  البيانات  إعداد  أن  ورغم 

لزيادة فعالية إدارة األصول، فإن البيانات القابلة للمقارنة 

إال بشكل حمدود،  تتوافر  ال  املالية  غير  األصول  دوليا عن 

فئات  على  البلدان  بعض  تبلغها  التي  البيانات  وتقتصر 

تبلغها  التي  البيانات  تقتصر  ذلك،  على  وعالوًة  فرعية. 

بعض البلدان على بيانات احلكومة املركزية وليس احلكومة 

كاملة  صورة  إعطاء  وسيتطلب  العام.  القطاع  أو  العامة 

أوسع  تغطية  للحكومات  العمومية  للميزانيات  وشاملة 

للبيانات وإزالة الفروق يف الطرق احملاسبية.

اإلطار 3-3: امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها
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األصول غير املالية األصول املالية إجمايل الدين

املصادر: صندوق النقد الدويل، الكتاب السنوي إلحصاءات مالية 

احلكومة؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٣-٣-١: أصول وخصوم 

احلكومة العامة، ٢٠١٢
(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

اجلدول 3-3-1: تصنيف موجز لألصول غير 

املالية

تصنيف األصول غير املالية6١

اخملزونات6١٢أصول ثابتة6١١

النفائس6١3مبان وإنشاءات6١١١

األصول غير املنتجة6١٤مساكن6١١١١

أرض6١٤١مبان غير سكنية6١١١٢

أصول جوفية6١٤٢إنشاءات أخرى6١١١3

أصول أخرى تتوافر 6١٤3حتسين األراضي6١١١٤

طبيعيا

موارد بيولوجية غير 6١٤3١آالت ومعدات6١١٢

فالحية

موارد مائية6١٤3٢معدات النقل6١١٢١

موارد طبيعية أخرى6١٤33آالت ومعدت بخالف6١١٢٢

أصول غير منتجة غير 6١٤٤أصول ثابتة أخرى6١١3

منظورة

عقود وعقود تأجير 6١٤٤١موارد بيولوجية فالحية6١١3١

وتراخيص

أصول الشهرة التجارية 6١٤٤٢منتجات ملكية فكرية6١١3٢

والتسويق

  نظم أسلحة6١١٤
املصدر: صندوق النقد الدويل، دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ٢٠٠١.

رايداوت  وكارا  جونز  وغاري  ديبليسمان  روب  اإلطار  هذا  أعد 

وفلورينا تاناسي.

١ يوفر دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام ٢٠٠١ الصادر عن 

مالية  إحصاءات  دليل  منه،  األخيرة  والطبعة  الدويل  النقد  صندوق 

احلكومة لعام ٢٠١٤، توجيهات بشأن إعداد هذه املعلومات.
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التقدم  حفز  إىل  العام  االستثمار  زيادة  تؤدي  أن  يمكن 

االقتصادي يف االقتصادات النامية، ولكن يمكن أن تنطوي 

أيضًا على بعض التحديات واملفاضالت االقتصادية الكلية 

حتمل  على  القدرة  واستمرارية  بالنمو  يتعلق  فيما  الكبيرة 

مع  والتحديات،  املنافع  بعض  اإلطار  هذا  ويناقش  الدين. 

إيالء اهتمام خاص لبعض العوامل التي تشكل اآلثار على 

آثار  تعتمد  وال  الدين.  حتمل  على  القدرة  واستمرارية  النمو 

)نسبة  العام  املال  رأس  عائد  معدل  على  فقط  االستثمار 

التمويل،  نوع  على  أيضًا  تعتمد  وإنما  التمويل(،  تكلفة  إىل 

وكفاءة االستثمار العام، واستجابة القطاع اخلاص، وقدرة 

الدين.  وإدارة  العامة  املالية  أوضاع  ضبط  على  السلطات 

ولتقديم صورة توضيحية للمناقشة، يستخدم اإلطار نموذج 

 Buffie and others الدين واالستثمار والنمو الوارد يف دراسة

منخفضة  للبلدان  املالئمة  اجلوانب  لرصد  املعاير   ،))2012
وحمدودية  العام،  االستثمار  كفاءة  انخفاض  مثل  الدخل، 

من  االقتراض  على  القدرة  وحمدودية  االستيعابية،  الطاقة 

األسواق الدولية واحمللية.١ 

االستثمار  زيادة  أثر   ٤-١-3 البياين  الشكل  ويعرض 

منخفضة  البلدان  يف  الكلي  االقتصادي  الوضع  على  العام 

الدخل. وعلى وجه اخلصوص، يفترض أن نسبة االستثمار 

احلايل  املستوى  من  تزيد  احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  العام 

الناجت احمللي إىل ١٤% من إجمايل  البالغ 7% من إجمايل 

الناجت احمللي يف غضون ثالث سنوات تقريبا ثم تثبت يف 

حدود مستوى 9% من إجمايل الناجت احمللي. وتبين نتائج 

احملاكاة أن هذه الزيادة يمكن أن تولد قدرا أكبر بكثير من 

سنة(،   ٢5 بعد   %7 نحو  )بمقدار  الطويل  املدى  على  الناجت 

الناجت  إجمايل  إىل  الدين  نسبة  ترفع  أن  أيضًا  يمكن  ولكن 

من  جزء  كان  وإن  املتوسط،  إىل  القصير  األجل  احمللي يف 

يف  الزرقاء  )اخلطوط  ومنح  ميسرة  بقروض  يمول  الزيادة 

الشكل البياين(. ويف غياب االقتراض اخلارجي غير امليسر، 

القصير  األجل  يف  حادة  بصورة  الضرائب  زيادة  يتعين 

اخلاص  االستثمار  إزاحة  إىل  يؤدي  بما  املتوسط،  إىل 

االستثمار  يف  الزيادة  كانت  وكلما  اخلاص.  واالستهالك 

الفترة،  بداية  يف  أكبر  التمويل  وكان  طموحا،  أكثر  العام 

زادت الضرائب واآلثار املتصلة بها يف الغالب بصورة أكبر.

اإلطار 3-4: اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٤-١: دور نوع التمويل يف 

زيادة االستثمار العام يف البلدان منخفضة 

الدخل
(السنوات على احملور السيني)

٤- االستهالك اخلاص

(٪ لالنحراف عن 

احلالة الثابتة)

١- االستثمار العام 

(٪ من إجمايل الناجت 

احمللي)

٣- جمموع الدين العام 

(٪ من إجمايل الناجت 

احمللي)

 

٥- االستثمار اخلاص 

(٪ لالنحراف عن 

احلالة الثابتة)

 
 

٢- املعدل الضريبي

(٪)

٤- إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي

(٪ لالنحراف عن 

احلالة الثابتة)

 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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أعد هذا اإلطار فيليب زانا.

حقيقي  القتصاد  إطار  والنمو  واالستثمار  الدين  ١نموذج 

رأس  تستخدم  إنتاجية  قطاعات  عدة  يشمل  ومفتوح  وديناميكي 

املال العام كمدخل؛ ويسمح باستراتيجيات تمويل خمتلفة )التمويل 

احمللي(  التمويل  التجاري،  اخلارجي  التمويل  امليسر،  اخلارجي 

الدين.  ملسارات  تستجيب  التي  العامة  املالية  قواعد  من  وجمموعة 

دوالرا  أن  أي   —  ٠.5 قيمة  عند  الكفاءة  تضبط  النموذج  هذا  ويف 

واحدا من االستثمار العام يمكن أن يترجم إىل ٠.5 دوالر من رأس 

دراسة  يف  الواردة  التقديرات  مع  تتسق  نسبة  وهي   — العام  املال 

 .Dabla-Norris and others 2012 راجع أيضًا دراسة .Pritchett 2000
ويعاير عائد رأس املال العام عند ٢5%، وهي نسبة قريبة من القيم 

و   Foster and Briceño-Garmendia )2010( دراستي  يف  احملددة 

.Dalgaard and Hansen )2005(
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غير  بشروط  اخلارج  من  االقتراض  يؤدي  أن  ويمكن 

ميسرة إىل تضييق الفجوات التمويلية وتمهيد عمليات ضبط 

املتوسط.  إىل  القصير  األجل  يف  الكلي  االقتصاد  أوضاع 

الدين  نسب  يف  زيادة  توقع  يمكن  االقتراض،  زيادة  ومع 

اإلضايف  التمويل  هذا  أن  إال  احمللي،  الناجت  إجمايل  إىل 

العامة  املالية  أوضاع  ضبط  تيسير  على  يساعد  أن  يمكن 

ومنع إزاحة االستهالك اخلاص واالستثمار اخلاص )الشكل 

البياين 3-٤-١(. إال أنه ينبغي املفاضلة بين هذه املكاسب 

بهذا  املتصلة  واخملاطر   امليسر  غير  اإلضايف  الدين  من 

الزيادات  السياسات  صناع  يرجئ  وقد  التمويل.  من  النوع 

يف  االستمرار  مع  الالزمة  اإلنفاق  وتخفيضات  الضريبية 

بنسبة  البلد  يكبل  قد  مما  ميسرة،  غير  بشروط  االقتراض 

مرتفعة من الدين إىل إجمايل الناجت احمللي.

وقد يكون لدى االقتصادات النامية الغنية باملوارد قدرٌ 

إضايف من املوارد لتمويل زيادات االستثمار، ولكنها تواجه 

فرصة  تتيح  الطبيعية  فاملوارد  إضافية.  حتديات  أيضا 

التنمية  وتيرة  لتعجيل  حمليا  املوارد  تلك  الستثمار  قيمة 

 van der Ploeg و   Collier and others 2010 دراستَي   )راجع 

الغنية  االقتصادات  أن تضع  and Venables 2011(. وينبغي 
باملوارد آليات ملنع دورات االنتعاش والكساد. وبإمكانها 

أن تفعل ذلك بأن تدمج يف خططها انعكاسات تقلب أسعار 

صندوق  وبإنشاء  االحتياطيات،  نضوب  وقابلية  املوارد 

للموارد.٢ وينبغي أيضًا أن تتوخى هذه االقتصادات احلذر 

لبدء  املوارد(  إيرادات  قبض  )قبل  مقدما  االقتراض  بشأن 
برامج استثمارية.3

العام  لزيادة االستثمار  الكلي  ويعتمد األثر االقتصادي 

ذلك  كفاءة  سيما  ال  للبلدان،  الهيكلية  اخلصائص  على 

ترتفع  التي  البلدان  يف  اخلصوص،  وجه  وعلى  االستثمار. 

فيها كفاءة االستثمار، يمكن أن تؤدي زيادة االستثمار إىل 

آثار كبيرة على النمو وتراجع نسبة الدين إىل إجمايل الناجت 

البلدان  يف  أما  عاما(.   ٢5 )بعد  الطويل  األجل  يف  احمللي 

التي تنخفض فيها كفاءة االستثمار فقد تؤدي إىل مكاسب 

يف  االستمرار  يمكن  ال  دين  وديناميكية  للنمو  منخفضة 

حتملها )الشكل البياين 3-٤-٢(. 

تثمرها  التي  املنافع  جني  يتسنى  فحتى  عام،  وبوجه 

احلد  مع  والتنمية  النمو  جمايل  يف  العام  االستثمار  زيادة 

على  القدرة  استمرارية  على  اخملاطر  من  اإلمكان  بقدر 

حتمل الدين يف االقتصادات النامية، سيتعين على صانعي 

قدرات  وزيادة  العام  االستثمار  كفاءة  حتسين  السياسات 

إدارة الدين ومرونة املالية العامة. 

بتوفيره  العامة  املالية  لوقاية  كآلية  املوارد  صندوق  يعمل   ٢

اإلنفاق  دعم  يف  الستخدامها  االنتعاش  أوقات  يف  املوارد  إيرادات 

راجع  املوارد.  إيرادات  فيها  تنخفض  التي  الفترات  يف  االستثماري 

.Melina, Yang, and Zanna 2014 و Berg and others 2013 دراستَي

أسعار  يف  حادا  ارتفاعا  شهدت  التي  السبعينات  فترة  3يف 

النامية مواردها  االقتصادات  استخدم عدد كبير من  األولية،  السلع 

طموحة.  بمشاريع  االضطالع  أجل  من  للقروض  كضمان  الطبيعية 

وعندما هبطت األسعار بصورة حادة يف الثمانينات، تضررت هذه 

 Manzano ؛ ودراسةGelb 1988 االقتصادات من أزمات الدين )دراسة

.)and Rigobón 2007

اإلطار 3-4 )تتمة( 

الشكل البياين ٣-٤-٢: دور حتسين كفاءة 

االستثمار العام يف البلدان منخفضة الدخل
(السنوات على احملور السيني)

١- رأس املال العام 

(٪ لالنحراف عن احلالة الثابتة)

٢- النمو 

(٪)

٣- جمموع الدين العام 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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املالية  سياسات  نتائج  على  امليزانية  مؤسسات  تؤثر 

العامة وتشكل تكوين امليزانية، بما يف ذلك حصة املوارد 

اخملصصة لإلنفاق االستثماري. وعلى سبيل املثال، تشير 

ترتبط  التخطيط  مؤسسات  قوة  زيادة  أن  إىل  الدراسات 

السنوات  مدى  على  االستثماري  اإلنفاق  يف  أقل  بخفض 

 IMF و   ،١ اللوحة  البياين 5-3-١،  )الشكل  األربع االضية 

.)2014
اإلنفاق  على  العامة  املالية  قواعد  أيضًا  وتؤثر 

املسماة  القاعدة  حالة  يف  سيما  ال  العام،  االستثماري 

إىل  القاعدة  هذه  وتدعو  العامة.  للمالية  الذهبية  بالقاعدة 

امليزانية  رصيد  من  االستثماري  اإلنفاق  صايف  استبعاد 

لضمان  صريحة  أو  ضمنية  أهداف  مقابله  تطبق  الذي 

انضباط املالية العامة(. والفكرة وراء هذه القاعدة هي أن 

أي حكومة، شأنها يف ذلك شأن أي شركة خاصة، ينبغي أال 

تعزو إىل عام واحد التكلفة الكاملة ملشاريع يتوقع أن حتقق 

مكاسب على مدى عدة سنوات.

وقد طرحت عدة آراء تأييدا لهذه القاعدة الذهبية.١ فأوال، 

مع  الراهنة  اإليرادات  من  االستثمار  تمويل  يتعارض  قد 

أهداف اإلنفاق األخرى للسلطات املعنية بالسياسات أو مع 

القيود املؤسسية أو السياسية. ويف هذه الظروف، قد يسمح 

بزيادة  ذهبية  قاعدة  خالل  من  امليزانية  ضوابط  تعديل 

العام  املال  رأس  خمزون  يزيد  الذي  اإلنتاجي،  االستثمار 

ويرفع الناجت. وثانيا، تضع القاعدة الذهبية يف االعتبار أن 

االقتراض لتمويل االستثمار العام اإلنتاجي يمكن أن يسدد 

نفسه يف األجل األطول، سواء من خالل رسوم االستخدام أو 

بزيادة إيرادات الضرائب الناجتة عن زيادة الناجت. وثالثا، 

إىل  الوقت  مدى  على  العام  االستثمار  تكاليف  نشر  يؤدي 

تكاليف  من  جزء  بتحويل  األجيال،  بين  املساواة  تعزيز 

كان  فإذا  وأخيرا،  املستقبليين.  املستفيدين  إىل  االستثمار 

االستثمار العام إنتاجيا، تكون امليزانية اجلارية املتوازنة 

متسقة مع نسبة موجبة ومطردة من الدين العام إىل إجمايل 

الناجت احمللي ومع سياسة املالية العامة املثلى.

خماطر  على  أيضًا  الذهبية  القاعدة  تنطوي  أن  ويمكن 

كبيرة على امليزانية والتنمية االقتصادية )راجع على سبيل 

 .)Buiter 2001 و  Balassone and Franco 2000  املثال دراستَي

فأوال، ففي ظل وجود طلب زائد، ينبغي أن يكون االستثمار 

العام جزءا من ضبط أوضاع املالية العامة الالزم لتقريب 

حتمل  ال  وثانيا،  املوارد.  توافر  من  احمللي  االستيعاب 

العامة  االستثمارات  وحتى  بالنجاح،  ضمانا  االستثمارات 

تخفض  ال  قد  كبيرة  بدرجة  االقتصادي  النمو  تعزز  التي 

الضغوط على امليزانية إذا كان الوعاء الضريبي حمدودا أو 

االستثمار  فإن حترير  وثالثا،  الضريبة ضعيفا.  إنفاذ  كان 

العام من قيود املالية العامة قد يميز ضد األشكال املرغوبة 

من مشاركة القطاع اخلاص يف إنشاء البنية التحتية، مثال 

حين يدمج الكفاءة يف االستثمار، وقد يتحيز بإمالة اإلنفاق 

صوب رأس املال املادي والتضحية باإلنفاق اجلاري على 

اإلطار 3-5: مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام

الشكل البياين ٣-٥-١: سياسات املالية 

العامة واالستثمار العام

١- حماية اإلنفاق الرأسمايل

(التغير يف االستثمار العام؛ ٪ من اإلنفاق العام،

(٢٠١٠-٢٠١٢ 
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القاعدة الذهبية، واالستثمار العام، 

وعمليات التوسع املايل

٤- ال توجد قاعدة ذهبية ٥- توجد قاعدة ذهبية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تعرض اللوحة ١ متوسطات الدرجات على أربعة أبعاد 

هي: وضوح وشفافية أهداف املالية العامة يف األجل املتوسط؛ 

وأطر امليزانية املتواسطة األجل؛ وتوجه أداء امليزانية؛ والترتيبات 

املالية بين احلكومات. وتصنَّف البلدان يف واحدة من ثالث فئات 

(قوية، متوسطة، ضعيفة) على أساس متوسط درجتها يف كل من 

هذه ا�موعات الفرعية األربع. فالبلدان التي تكون درجاتها يف 

الثلث األعلى عموما تصنَّف يف فئة ‘‘قوية’’، والتي تكون درجاتها 

يف الثلث األوسط  تصنف يف فئة ‘‘متوسطة’’، والتي تكون درجاتها 

 .IMF 2014 يف الثلث األسفل تصنف يف فئة ‘‘ضعيفة. راجع دراسة

وبالنسبة للوحات من ٢ إىل ٥، t = ٠ هي سنة الصدمة؛ وتشير 

اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪، وتمثل اخلطوط 

الصفراء املتصلة نتيجة السيناريو األساسي. راجع املالحظة ٢ يف 

النص لالطالع على قائمة البلدان التي كانت أو ال تزال لديها قاعدة 

ذهبية.

أعد هذا اإلطار دافيد فورسيري وكارلوس موالس غرانادوس.

 Fitoussi and Creel 2002  ١ راجع على سبيل املثال دراستَي

.Blanchard and Giavazzi 2004 و
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رأس املال البشري كاإلنفاق على الصحة والتعليم. وأخيرا، 

نظام  إىل وضع  الذهبية  القاعدة  تؤدي  قد  وبصورة هامة، 

من  اجلاري  اإلنفاق  أوجه  بعض  يستبعد  جديد  حماسب 

االستثمار. ولذلك  العامة بتصنيفها يف فئة  املالية  أهداف 

من الضروري أن تكون هناك قدرات مؤسسية قوية لضمان 

أهدافها دون  إىل حتقيق  الذهبية  القاعدة  اعتماد  يؤدي  أن 

زيادة اخملاطر على املالية العامة. وعالوًة على ذلك، ففي 

استمرارية  بشأن  كبيرة  شواغل  لديها  توجد  التي  البلدان 

القدرة على حتمل الدين، قد ال يكون تنفيذ القاعدة الذهبية 

ببساطة قابال للتنفيذ لعدم وجود بدائل تذكر للتركيز على 

الرصيد الكلي.

وهل كانت القاعدة الذهبية فعالة يف حماية االستثمار 

قاعدة  تيسر  العامة؟  املالية  انكماش  حاالت  من  العام 

العامة  املالية  بيانات قواعد  بيانات جديدة، هي جمموعة 

أساس  على  املسألة  هذه  بحث  الدويل،  النقد  لصندوق 

منها   6 لدى  كانت  اقتصادا،   56 تضم  جملموعة  جتريبي 
قاعدة ذهبية يف وقت ما خالل الفترة ١985-٢٠١3. ٢

الطريقة  تقدَّر  التالية،  التجريبية  املواصفة  وباستخدام 

التي تشكل بها القاعدة الذهبية الكيفية التي يؤثر بها ضبط 

يف  كحصة  العام  االستثمار  على  العامة  املالية  أوضاع 

إجمايل الناجت احمللي:

yi,t+k – yi,t = ak
i + gk

t + bK
1GRi,tFAi,t 

 + bK
2)1 – GRi,t(FAi,t + dGRi,t 

 + Xi,t + i,t, )١-5-٣(

الناجت  إجمايل  يف  كحصة  العام  االستثمار  هو   y حيث 

الثابتة  اآلثار  ·gt و  القطرية؛  الثابتة  اآلثار   ai و  احمللي؛ 

يكون  عندما  واحد  يساوي  صوري  متغير   GRi,t و  الزمنية، 

متجه  هو   X و  t؛  السنة  يف  ذهبية  قاعدة   i ما  بلدا  لدى 

ونسبة  الناجت  نمو  فجوات  ذلك  يف  بما  الضبط،  ملتغيرات 

الدين إىل إجمايل الناجت احمللي؛ و FA متغير صوري يساوي 

واحد للسنة t التي يبدأ فيها ضبط أوضاع املالية العامة يف 

فترات ضبط  األخرى. وتعرف  i وصفر يف احلاالت  بلد  كل 

باعتبارها  املايل(  التوسع  )فترة  العامة  املالية  أوضاع 

فترات من سنتين تتحسن )تتدهور( خاللها النسبة املعدلة 

كل  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  األوىل  للرصيد  دوريا 

عام ويكون التحسن )التدهور( التراكمي مساويا لنسبة ٢% 

 Alesina and )دراسة  احمللي  الناجت  إجمايل  من  األقل  على 

.)Ardagna 2012
القاعدة  أن   )١-5-3 البياين  )الشكل  النتائج  وتبين 

يف  العام  االستثمار  على  احلفاظ  على  ساعدت  قد  الذهبية 

أثر دال  لها  أن يكون  )دون  االنكماش املايل  أعقاب فترات 

إحصائيا عقب فترات التوسع املايل(. وعلى وجه اخلصوص، 

العام تراجع بنحو ٠.٤ نقطة مئوية من  رغم أن االستثمار 

من  واحدة  سنة  بعد  املتوسط  يف  احمللي  الناجت  إجمايل 

ضبط أوضاع املالية العامة يف البلدان التي ال توجد لديها 

يف  بكثير  أقل  االستثمار  يف  التراجع  كان  ذهبية،  قاعدة 

البلدان التي لديها قاعدة ذهبية. على أن هذه النتائج ينبغي 

تفسيرها بحذر نظرا لصعوبة إثبات السببية. وتثبت النتائج 

أمام إدراج عينة أوسع من ١8 بلدا لديها قواعد تستبعد كليا 

أو جزئيا االستثمار العام من احلد األقصى.

االقتصادات  من  عدد  قام  األخيرة،  السنوات  ويف 

املتقدمة بتحسين تصميم قواعد املالية العامة باعتماد ما 

تسمح  التي  الثاين،  اجليل  من  العامة  املالية  بقواعد  يسمى 

احلفاظ  مع  الصدمات  الستيعاب  املرونة  من  أكبر  بقدر 

على التزام احلكومة باستمرارية أوضاع املالية العامة يف 

األجلين املتوسط والطويل )IMF 2014(. وقد اتخذت البلدان 

األوروبية ذات االقتصادات األكبر )فرنسا وأملانيا وإيطاليا 

يف  العامة  املالية  قواعد  لدمج  خطوات  املتحدة(  واململكة 

القانون.

أستراليا  فيها  بما  أخرى،  متقدمة  اقتصادات  وقامت 

املالية  سياسة  أهداف  بتحديد  وكوريا،  واليابان  وكندا 

أن  دون  أكبر  بوضوح  لديها  العامة  املالية  وقواعد  العامة 

تدجمها يف القانون.

ويتم بصورة متزايدة دعم قواعد املالية العامة من خالل 

وقد  وإلزاما.  شموال  أكثر  املتوسط  األجل  يف  لإلنفاق  أطر 

 ٢٠١٠ عام  منذ  املتحدة  واململكة  وإيطاليا  أملانيا  قامت 

بتحسين  إما  املتوسط،  األجل  يف  للميزانية  أطرها  بتعزيز 

تغطيتها املؤسسية أو بتشديد قيود اإلنفاق متعددة السنوات.

اإلطار 3-5 )تتمة( 

٢ تغطي قاعدة البيانات 56 اقتصادا من االقتصادات املتقدمة 

 9 لدى  كان  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

منها قاعدة ذهبية يف وقت ما يف الفترة بين عامي ١985 و ٢٠١3 

)البرازيل وكوستاريكا وأملانيا واليابان وكوسوفو وليبريا وماليزيا 

وباكستان واململكة املتحدة(. وأدت قيود البيانات لكوسوفو وليبريا 

وماليزيا إىل قصر التحليل احلايل للبلدان التي توجد لديها قاعدة 

ذهبية على البلدان الستة املتبقية.
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هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟

تراجعت اختالالت احلسابات اجلارية («التدفقات») العاملية بشكل 

كبير عن الذروة التي بلغتها يف عام ٢٠٠٦، كما شهدت يف هذه 

األثناء تغيرا ملحوظا يف تكوينها. وانخفضت أهم االختالالت — 

الكبير يف الواليات املتحدة والفوائض يف الصين  وهي العجز 

واليابان — بمقدار جتاوز النصف. لكن بعض الفوائض، ال سيما 

فوائض بعض االقتصادات األوروبية والبلدان املصدرة للنفط، 

ال تزال كبيرة، وفوائض بعض البلدان املتقدمة املصدرة للسلع 

ذلك  منذ  الكبرى حتولت  الصاعدة  األسواق  واقتصادات  األولية 

احلين إىل عجز. ويرى هذا الفصل أن تراجع اختالالت التدفقات 

الكبيرة قد قلل ا�اطر النظامية احمليطة باالقتصاد العاملي. 

لكن ال يزال هناك شاغالن قائمان. األول هو أن طبيعة التصحيح 

الذي شهدته اختالالت التدفقات — والذي جاء معظمه مدفوعا 

النمو املرتبطة  أو فروق  العجز  بانكماش الطلب يف اقتصادات 

بزيادة سرعة التعايف يف اقتصادات األسواق الصاعدة والبلدان 

املصدرة للسلع األولية بعد الركود الكبير — كانت تعني أن تراجع 

االختالالت اخلارجية يف كثير من االقتصادات جاء على حساب 

املرتفعة وفجوات  البطالة  (معدالت  الداخلية  االختالالت  زيادة 

االختالالت  هذه  تراجع  استمرار  املتوقع  ومن  الكبيرة).  الناجت 

الطلب ربما  الناجت نتيجة تراجع  اخلارجية نظرا ألن انخفاض 

واكَبَه انخفاض يف الناجت املمكن. لكن هناك قدر من عدم اليقين 

يحيط بانخفاض الناجت املمكن، وهناك خماطر تتمثل يف احتمال 

اتساع اختالالت التدفقات من جديد. ثانيا، ملا كانت اختالالت 

التدفقات قد تراجعت ولكنها مل تَزُل، فقد زاد اتساع املراكز الدائنة 

الصافية واملدينة الصافية («اختالالت األرصدة»). كذلك ساهم 

الصافية  اخلارجية  االلتزامات  نسب  زيادة  يف  الضعيف  النمو 

إىل إجمايل الناجت احمللي يف بعض االقتصادات املدينة. وهذان 

العامالن يجعالن بعض هذه االقتصادات أكثر عرضة �اطر 

التحوالت يف مزاج السوق. وللحد من هذه ا�اطر، يتعين على 

االقتصادات املدينة حتسين أرصدة احلسابات اجلارية وتعزيز 

أداء النمو. ومما يمكن أن يساعد يف احلالتين وجود طلب خارجي 

أقوى ومزيد من التحويل الجتاه اإلنفاق (من السلع واخلدمات 

اتخاذ  أيضا  الصدد  هذا  يف  وسيساعد  احمللية).  إىل  األجنبية 

تدابير على صعيد السياسات لتحقيق نمو أقوى وأكثر توازنا يف 

االقتصادات الكبرى، بما يف ذلك االقتصادات ذات الفوائض التي 

يتوافر لها حيز للحركة على هذا الصعيد.

مقدمة 

أكبر  بعض  يف  اجلارية  احلسابات  اختالالت  اتساع  شكل 

االقتصادات يف العامل اجتاها مثيرا للقلق يف الفترة التي سبقت 

جوانب:  أربعة  ا�اوف  لهذه  وكان  العاملية.  املالية  األزمة 

اجلانب األول هو أن بعض االختالالت كانت تعكس تشوهات 

إىل  االقتصادات  بعض  يف  كبير  حكومي  عجز  من   — حملية 

ادخار خاص مفرط يف اقتصادات أخرى — وكان تصحيحها 

يتمثل يف حتقيق املصلحة الذاتية لفرادى االقتصادات؛ وثانيا، 

أن بعض االختالالت يمكن أن تعكس تشوهات متعمدة — مثل 

أو سياسات أسعار صرف غير عادلة  اتباع ممارسات جتارية 

أن  وثالثا،  التجاريين؛  الشركاء  على  سلبية  تأثيرات  ذات   -

تخفيض عجز احلساب اجلاري للواليات املتحدة من املرجح أن 

يتطلب تباطؤ نمو الطلب احمللي فيها، وهو ما يمكن أن يُضعف 

النمو العاملي يف حالة عدم ارتفاع الطلب يف اقتصادات أخرى؛ 

واخلصوم  الكبيرة  العجوزات  ذات  االقتصادات  أن  ورابعا، 

من  تعاين  قد  املتحدة،  الواليات  وأبرزها  املتزايدة،  اخلارجية 

فقدان الثقة والتمويل بشكل مفاجئ، مما يؤدي إىل اضطرابات 

هائلة يف النظم النقدية واملالية الدولية.١

وبعد عقد من الزمان، أين نقف اآلن؟

شهدت اختالالت التدفقات — فوائض وعجوزات احلسابات 

االختالالت  هذه  تعكس  ما  وبقدر  كبيرا،  تراجعا   — اجلارية 

تشوهات حملية، فقد استفاد من هذا التراجع االقتصادات التي 

تعاين منها والنظام ككل. وإىل جانب ذلك، أصبحت االختالالت 

— ال سيما العجوزات — أقل تركزا، وبالتايل فمن املرجح أن 
تكون خماطر االنعكاس املفاجئ يف املسار (أو ما يترتب على 

مقدار  ما  قضيتان:  تبقى  ولكن  تضاءلت.  قد  عواقب)  من  ذلك 

التراجع املؤقت وما مقدار التراجع الدائم؟ وإىل أي مدى ينبغي 

األجنبية  األصول  مراكز  بين  التفاوت  استمرار  من  نقلق  أن 

الصافية ألن اختالالت التدفقات تراجعت فقط ولكنها مل تَزُل؟   

فالبعض  القضيتين.  هاتين  بشأن  بعد  اآلراء  تتوافق  ومل 

منتصف  شهدها  التي  الكبيرة  العاملية  االختالالت  إىل  ينظر 

ظاهرة  باعتبارها  والعشرين  احلادي  القرن  من  األول  العقد 

آفاق  تقرير  من   ٢٠٠٦ سبتمبر  عدد  املثال،  سبيل  على  ١راجع، 

االقتصاد العاملي، وكذلك النشرة IMF 2007 ومناقشة ا�لس التنفيذي 

https://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/) بها  الواردة  للصندوق 

 .(pn0797.htm

تيرونس  ماركو  بيداس-ستروم،  سامية  أسلم،  عاقب  هم  الفصل  هذا  مؤلفو 

(رئيس الفريق)، خوان البورنوز، مع خدمات مساعدة من غافين أزدوريان، ميتكو 

غريغوروف، هونغ يانغ، ومساهمات من فالديمير كلويف، وجونغ شيك كانغ.
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سابقة من املستبعد عودتها؛ غير أن هناك آخرون أكثر تشككا 

اتخاذ  دائما، ويحثون على  الذي حدث سيكون  التصحيح  أن  يف 

االختالالت  ملعاجلة  السياسات  صعيد  على  اإلجراءات  من  مزيد 

يصاحبها  )وما  هذه  املتعارضة  النظر  وجهات  وتشير   ٢

الباقية.٢

أفضل  فهم  إىل  حاجة  هناك  أن  إىل  للسياسات(  مواصفات  من 

آلليات التصحيح وملدى معاجلة التشوهات احمللية والدولية التي 

تسببت يف حدوث اختالالت ما قبل األزمة. 

وبالتايل يحدد هذا الفصل ما إذا كانت االختالالت العاملية ال 

تزال — أو قد تصبح مرة أخرى — مصدرا للقلق. وللقيام بذلك، 

األزمة  وبعد  قبل  العاملية  االختالالت  تطور  الفصل  هذا  يرصد 

املالية العاملية، ويسعى لإلجابة على األسئلة األساسية التالية:

· كيف تغير توزيع اختالالت التدفقات مع مرور الوقت نتيجة 	

أم  اإلنفاق  تغير  إىل  أساسا  التراجع  يُعزى  وهل  تراجعها؟ 

األجنبية  واخلدمات  السلع  من  اإلنفاق  اجتاه  حتويل  إىل 

إىل احمللية؟ وهل ستتسع االختالالت جمددا مع سد فجوات 

الناجت؟

· الكامنة 	 القوى  هي  وما  األرصدة؟  اختالالت  تطورت  كيف 

وراء ذلك، وما هي الديناميكية املستقبلية احملتملة؟ 

وفيما يلي النتائج الرئيسية:

· النظام 	 على  املؤثرة  اجلارية  احلسابات  أرصدة  تراجع  مع 

املايل، شهدت االختالالت العاملية تغيرا ملحوظا يف تكوينها 

انخفضت  فقد   .٢٠٠6 عام  يف  بلغتها  التي  الذروة  منذ 

يف  الكبير  العجز  وهي   — الوقت  ذلك  يف  االختالالت  أهم 

واليابان  الصين  يف  الكبيرة  والفوائض  املتحدة  الواليات 

الناجت  إجمايل  من  كنسبة  األقل  على  النصف  بمقدار   —
احمللي العاملي. ويف الوقت نفسه، أصبحت عدم استمرارية 

وظلت  واضحة،  الكبرى  األوروبية  العجز  اقتصادات  بعض 

هذه االقتصادات تشهد تصحيحا مؤملا غالبا يف مراكزها 

اخلارجية، رغم أنها ال تشكل مركز االهتمام األصلي بشأن 

االختالالت العاملية.

· الفوائض 	 نمط  تغير  الكبيرة،  التغيرات  هذه  وبخالف 

األسواق  اقتصادات  فبعض  أخرى.  بطرق  والعجوزات 

البلدان املتقدمة املصدرة  الكبرى وعدد قليل من  الصاعدة 

إىل تسجيل عجز.  انتقلت من تسجيل فائض  األولية  للسلع 

غير أن فوائض البلدان املصدرة للنفط واقتصادات الفائض 

األوروبية ظلت كبيرة. 

2 ترى دراسة Eichengreen (2014) أن االختالالت العاملية قد ولت حيث لن 

٢

تعود كل من الواليات املتحدة )أكبر اقتصادات العجز يف عام ٢٠٠6( والصين 

السابقة  واإلنفاق  النمو  أنماط  إىل   )٢٠٠6 عام  يف  الفائض  اقتصادات  )أكبر 

لألزمة. وترى دراسة Lane and Milesi-Ferretti (2012) أنه رغم تصحيح اختالالت 

احلسابات اجلارية، ظل تصحيح املركز اخلارجي غير متوازن، ويعتمد غالبا على 

من التهاون،   El-Erian (2012) خفض الطلب يف اقتصادات العجز. وحتذر دراسة 

حيث تشير إىل أنه رغم تراجع االختالالت العاملية، تظل هناك حاجة إىل إجراء 

ودولية  حملية  تشوهات  من  تبقى  ما  ملعاجلة  السياسات  صعيد  على  تغييرات 

تؤدي إىل إختالالت عاملية.

· ومن الغريب أن احلركات التصحيحية يف أسعار الصرف 	

الفعلية احلقيقية )انخفاض قيم عمالت اقتصادات العجز، 

دورها  كان  الفائض(  اقتصادات  عمالت  قيم  وارتفاع 

حتويل  دور  وهكذا  الدهشة،  يثير  بشكل  عموما  حمدودا 

اجتاه اإلنفاق.3 ولذلك جاء جزء كبير من التصحيح الذي 

بانخفاض  مدفوعا  مؤخرا  التدفقات  اختالالت  شهدته 

العاملية  املالية  األزمة  بعد  العجز  اقتصادات  يف  الطلب 

يف  التعايف  سرعة  بزيادة  املرتبطة  النمو  بفروق  أو 

للسلع  املصدرة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

تكون  قد  التي  العوامل  ومن  الكبير.  الركود  بعد  األولية 

املرتقب  النحو  على  الصرف  سعر  مواءمة  إعادة  أعاقت 

اجتهت  املثال،  سبيل  )على  تغير  املستثمرين  مزاج  أن 

منطقة  وأن  األزمة(  بعد  اآلمنة  املالذات  إىل  التدفقات 

اليورو جتمع بين اقتصادات ذات عجز كبير وأخرى ذات 

فائض كبير قبل األزمة. كذلك انطوت صدمات أخرى )مثل 

زيادة إنتاج الطاقة يف الواليات املتحدة وانخفاض إنتاج 

الطاقة يف اليابان عقب زلزال ٢٠١١( على تخفيضات يف 

احلجم املطلق ألرصدة احلسابات اجلارية عند مستويات 

أسعار صرف معينة.

· انخفاض الناجت نتيجة انخفاض الطلب واكَبَه إىل حد كبير 	

انخفاض الناجت املمكن. وبالتايل، من املتوقع دوام جزء 

حتى  العجز  اقتصادات  يف  االختالالت  تراجع  من  كبير 

الناجت غير  دون حتويل اجتاه اإلنفاق. لكن حجم فجوات 

مؤكد إىل حد كبير، بما يف ذلك يف بعض اقتصادات العجز 

يف منطقة اليورو، ومن ثم فإن املسار املستقبلي ألرصدة 

احلسابات اجلارية غير مؤكد أيضا.

· مل تنخفض اختالالت األرصدة — بل على العكس اتسعت 	

— وهو ما يرجع أساسا إىل استمرار اختالالت التدفقات، 
االقتصادات  من  العديد  يف  النمو  انخفاض  جانب  إىل 

املدينة  االقتصادات  بعض  تزال  ال  ثم  ومن  املتقدمة. 

الكبرى معرضة خلطر التغيرات يف مزاج السوق، مما يشير 

وضع  أن  رغم  احملتملة،  النظامية  اخملاطر  استمرار  إىل 

الدوالر األمريكي كعملة احتياطي يبدو آمنا أكثر مما كان 

عليه احلال يف عام ٢٠٠6. 

منذ  العاملية  االختالالت  انخفاض  بتوثيق  الفصل  هذا  ويبدأ 

عام ٢٠٠6 ودراسة التغير يف تكوينها خالل تلك الفترة. ثم يتناول 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠٠6 سبتمبر  عدد  يشير  املثال،  سبيل  على   3

النتيجة  كان  ومنظم«  تدريجي  نحو  على  االختالالت  »تصحيح  أن  إىل  العاملي 

األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  يف  املستمر  االنخفاض  بسبب  احتماال،  األكثر 

بالقيمة احلقيقية وارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي يف اقتصادات الفائض. 

وقد أشارت دراسة  Obstfeld and Rogoff (2005) إىل أن أي حتسن كبير يف 

سعر  يف  كبير  انخفاض  على  عادة  ينطوي  املتحدة  للواليات  التجاري  امليزان 

صرف الدوالر األمريكي بالقيمة احلقيقية.  
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آليات التصحيح التي جرت ويبحث مدى إمكانية اتساع االختالالت 

الفصل  يتناول  وأخيرا  العاملي.  النمو  انتعاش  مع  جمددا  العاملية 

من  كل  تطور  احتماالت  ويبحث  األرصدة،  اختالالت  ديناميكية 

اختالالت األرصدة والتدفقات، ويقدم االستنتاجات.

تراجع التركز: تطور اختالالت التدفقات

ال يُفترض توازن احلساب اجلاري على مستوى البلد الواحد، 

وربما تكون هناك أسباب اقتصادية منطقية لتسجيل فوائض 

الكبيرة  العجوزات  أن  غير  اجلارية.  احلسابات  يف  عجوزات  أو 

كبيرة  صافية  أجنبية  مالية  التزامات  من  بها  يرتبط  وما   —
التمويل  املفاجئ يف  التوقف  املعني خملاطر  البلد  تُعرِّض   —
أو جتدد هذه االلتزامات. وإذا كان االقتصاد مؤثرا على النظام 

املايل، فقد يترتب على »التوقف املفاجئ« لهذا التمويل تداعيات 

أوسع نطاقا. ورغم أن الفوائض الكبيرة تؤدي إىل ظهور خماطر 

إذا  األطراف  متعدد  منظور  من  مشكالت  تسبب  قد  فإنها  أقل، 

إذا  أو  الصادرات  تقوده  نمو  باستراتيجيات  مدفوعة  كانت 

العامل  الكلي على مستوى  الطلب  يتسم بنقص  ظهرت يف وقت 

— وهو الوضع القائم منذ األزمة املالية العاملية. ويف الواقع، 
الفوائض  خالل  من  العامل  مستوى  على  التشوهات  تنتقل  قد 

والعجوزات إذا حدثت يف اقتصادات كبيرة، مما يقوض فعالية 

عمل النظام النقدي الدويل. وكلما زاد تركُّز االختالالت، زادت 

اخملاطر التي يتعرض لها االقتصاد العاملي. ومن املفهوم على 

نطاق واسع أن تكوين اختالالت احلسابات اجلارية يف منتصف 

العقد األول من القرن احلادي والعشرين — يف ظل العجز الكبير 

يف الواليات املتحدة والفوائض الكبيرة يف الصين واليابان — 

القسم تطور  النظامية. ويوثق هذا  استويف معايير اخملاطر  قد 

)حتى  إصدار حكم  دون  عام ٢٠٠6،  منذ  العاملية  االختالالت 

اآلن( على مدى مالءمة ديناميكيتها.

عن  كبير  بشكل  اجلارية  احلسابات  اختالالت  تراجعت  وقد 

املالية  األزمة  قبل  أي  سنوات،  ثمان  منذ  بلغتها  التي  الذروة 

العاملية بفترة قصيرة )الشكل البياين ٤-١(. ويف ذلك الوقت، 

كان جمموع القيم املطلقة ألرصدة احلسابات اجلارية يف كافة 

االقتصادات قد بلغ ذروته عند 5.6% من إجمايل الناجت احمللي 

العاملي. وقد تراجعت االختالالت العاملية بعد ذلك بنحو الثلث 

 ،٢٠١٠ عام  ويف  العاملي.  الركود  ذروة  يف   ٢٠٠9 عام  يف 

عادت إىل حد ما إىل مستواها الطبيعي، ولكنها تراجعت جمددا 

منذ ذلك احلين، حيث انخفضت إىل حوايل 3.6% يف عام ٢٠١3. 

نهاية  وحتى   ٢٠٠6 بين  ما  الفترة  يف  تراجعت  فقد  وباملثل، 

تسجل  اقتصادات   ١٠ ألكبر  الكلية  االختالالت  قيمة   ،٢٠١3

الناجت احمللي  النصف تقريبا كنسبة من إجمايل  عجزا بمقدار 

تراجعت  كما   ،)٤-١ )اجلدول   %١.٢ إىل   %٢.3 من  العاملي، 

بمقدار  فائضا  تسجل  اقتصادات   ١٠ ألكبر  املقابلة  القيمة 

الربع، من ٢.١% إىل 5.١%. 

عام  بحلول  أيضا  والفوائض  العجوزات  تكوين  تغير  وقد 

و٤-3(.   ٤-٢ البيانيان  والشكالن  ٤-١؛  )اجلدول   ٢٠١3

املتحدة  الواليات  الكبير يف  العجز  تراجع  العجز،  جانب  فعلى 

مئوية  كنسبة  الثلثين  وبنحو  النصف  بمقدار  بالدوالر  مقيسا 

من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي. أما االقتصادات األوروبية 

التي تسجل عجوزات كبيرة — رغم أنها ليست حمور اخملاوف 

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

1980 85 1990 95 2000 05 10 13

الواليات املتحدة بلدان الفائض األوروبية بقية العامل

الصين بلدان العجز األوروبية االختالف

أملانيا بلدان آسيوية أخرى

اليابان البلدان املصدرة للنفط

الشكل البياين ٤-١: اختالالت («تدفقات») احلسابات

 اجلارية العاملية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

تراجعــت اختــالالت احلســابات اجلاريــة بشــكل كبيــر عــن الــذروة التــي بلغتهــا منــذ ثمــان 

سنوات، كما شهدت تغيرا ملحوظا يف تكوينها.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وبوليفيــا  والبحريــن  وأذربيجــان  وأنغــوال  اجلزائــر   = للنفــط  املصــدرة  البلــدان  ملحوظــة: 

وبرونــاي دار الســالم وتشــاد وجمهوريــة الكونغــو وإكــوادور وغينيــا اإلســتوائية وغابــون 

وإيــران والعــراق وكازاخســتان والكويــت وليبيــا ونيجيريــا والنرويــج وعمــان وقطــر وروســيا 

وتوباغــو  وترينيــداد  وتيمور-ليشــتي  الســودان  وجنــوب  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

وتركمانســتان واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفنزويــال واليمــن؛ والبلــدان اآلســيوية األخــرى 

= منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والهنــد وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا 

والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتايلنــد. وقــد تــم تصنيــف االقتصــادات 

األوروبيــة (مــا عــدا أملانيــا والنرويــج) إىل بلــدان فائــض وبلــدان عجــز يف كل عــام تبعــا 

إلشارة أرصدة حساباتها اجلارية (موجبة أو سالبة، على الترتيب).
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انتقلت ككل إىل تسجيل فائض  فقد  املبدئية بشأن االختالالت— 

ضئيل )اليونان، وإيطاليا، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا(. وارتفعت 

العجوزات يف بعض البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية )مثل 

اقتصادات  بعض  يف  العجوزات  ارتفعت  كما  وكندا(،  أستراليا 

األسواق الصاعدة الكبرى )البرازيل، والهند، وإندونيسيا، واملكسيك، 

وتركيا(، التي سجل بعضها فائضا يف عام ٢٠٠6، لتحتل املراكز 

عام،  وبشكل  عجزا.٤   تسجل  اقتصادات   ١٠ أكبر  ضمن  املتبقية 

حيث  أيضا،  حادا  تراجعا  بالدوالر  مقيسا  العجز  تركز  تراجع 

ساهمت أكبر 5 اقتصادات تسجل عجزا يف عام ٢٠٠6 بنسبة %8٠ 

اقتصادات   5 أكبر  ساهمت   ،٢٠١3 عام  ويف  العاملي؛  العجز  يف 

تسجل عجزا بنسبة تقل عن 65% يف اإلجمايل )األقل(.

بمقدار  انخفض  الصين  فائض  أن  جند  اآلخر،  اجلانب  وعلى 

مما  العاملي،  احمللي  الناجت  إجمايل  من  كنسبة  تقريبا  النصف 

إىل  أيضا  اإلشارة  وجتدر  أملانيا.  بعد  الثاين  املركز  حتتل  جعلها 

املركز  احتالل  يف  تقريبا  اشتركت  والتي  خاص،  بوجه  اليابان 

الثاين يف عام ٢٠٠6 إال أنها غابت عن املراكز العشرة األوىل يف 

يف  الصين  فائض  تراجع  وراء  العوامل  أهم  وتمثلت   .٢٠١3 عام 

االستقرار  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد  من  األول  الفصل  راجع   ٤

بالدوالر  الشركات  التزامات  نمو  على  يركز  والذي  العاملي،  املايل 

األمريكي والتمويل بالدوين يف القطاع اخلاص يف اقتصادات األسواق 

يصاحبه  مل  املدينة  املراكز  ارتفاع  أن  على  يؤكد  حيث  هذه،  الصاعدة 

ارتفاعا يف االستثمارات الثابتة وارتفاعا يف النمو يف معظم احلاالت. 

ارتفاع االستثمار بشكل حاد، وسياسة املالية العامة التوسعية يف 

مواجهة األزمة املالية العاملية، وطفرات االئتمان وأسعار األصول، 

— وقد انعكست جميعها يف االرتفاع  وانخفاض الطلب اخلارجي 

الكبير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي االسمي. وقد انتقل امليزان 

 ،١98٠ عام  منذ  األوىل  للمرة  عجز  تسجيل  إىل  الياباين  التجاري 

الذي  الزلزال  بعد  الطاقة  واردات  ارتفاع  إىل  وهو ما يرجع جزئيا 

وكذلك  الزلزال  بعد  الصادرات  وتعطل  الكبير،  اليابان  شرق  ضرب 

الفيضانات التي حدثت يف تايلند، وزيادة اإلنفاق العام منذ األزمة. 

)أملانيا،  األوروبية  االقتصادات  بعض  فوائض  فإن  العكس  وعلى 

للنفط،  املصدرة  البلدان  فوائض  جانب  إىل  وسويسرا(،  وهولندا، 

ظلت كبيرة.5 ورغم خروج النرويج وروسيا )وسنغافورة( من قائمة 

املراكز العشرة األوىل، انضمت قطر واإلمارات العربية املتحدة لتلك 

الصينية.  تايوان  ومقاطعة  كوريا  جمهورية  جانب  إىل  اجملموعة، 

العاملي  الفائض  ومل تتغير تقريبا مساهمة أكبر 5 اقتصادات يف 

بالدوالر، حيث تبلغ حوايل نصف الفائض اإلجمايل.

أحدث  يف  العاملية،  لالختالالت  الكلي  التكوين  يبدو  لذلك 

القسمان  ويتناول   .٢٠٠6 عام  يف  عنه  تماما  خمتلفا  صوره، 

يف  التراجع  استمرار  واحتماالت  التغيير  هذا  أسباب  التاليان 

االختالالت.

5على األقل بالنسبة لبعض البلدان املصدرة للنفط، ال تكون فوائض 

احلسابات اجلارية كافية من منظور العدالة بين األجيال.

اجلدول ٤-١: أكبر اقتصادات العجز والفائض، ٢٠٠٦ و ٢٠١٣

٢٠٠6٢٠١3

مليارات الدوالرات

 األمريكية

% من إجمايل 

الناجت احمللي

النــاجت  إجمــايل  مــن   %

العاملــي احمللــي 

مليارات الدوالرات

 األمريكية

% من إجمايل 

الناجت احمللي

النــاجت  إجمــايل  مــن   %

العاملــي احمللــي 

١- أكبر اقتصادات العجز

–٠.5٤–٢.٤–٤٠٠الواليات المتحدة–١.6٠–5.8–8٠7الواليات المتحدة
–٠.١5–٤.5–١١٤المملكة المتحدة–٠.٢٢–9.٠–١١١إسبانيا

–٠.١١–3.6–8١البرازيل–٠.١٤–٢.8–7١المملكة المتحدة
–٠.٠9–7.9–65تركيا–٠.٠9–5.8–٤5أستراليا

–٠.٠8–3.٢–59كندا–٠.٠6–6.٠–3٢تركيا
–٠.٠7–3.٢–٤9أستراليا–٠.٠6–١١.3–3٠اليونان
–٠.٠5–١.3–37فرنسا–٠.٠6–١.5–٢8إيطاليا

–٠.٠٤–١.7–3٢الهند–٠.٠٤–١٠.7–٢٢البرتغال
–٠.٠٤–3.3–٢8إندونيسيا–٠.٠3–5.3–١٤جنوب إفريقيا

–٠.٠3–٢.١–٢6المكسيك–٠.٠3–3.8–١3بولندا
–١.٢–89١اإلجمالي–٢.٣–١,١7٢اإلجمالي

٢- أكبر اقتصادات الفائض

٢7٤7.5٠.37ألمانيا٢3٢8.3٠.٤6الصين

١83١.9٠.٢5الصين١8٢6.3٠.36ألمانيا

١33١7.7٠.١8المملكة العربية السعودية١75٤.٠٠.35اليابان

١٠٤١6.٠٠.١٤سويسرا99٢6.3٠.٢٠المملكة العربية السعودية

83١٠.٤٠.١١هولندا9٢9.3٠.١8روسيا

8٠6.١٠.١١كوريا639.3٠.١3هولندا

7٢38.9٠.١٠الكويت58١٤.٢٠.١١سويسرا

65١6.١٠.٠9اإلمارات العربية المتحدة56١6.٤٠.١١النرويج

633٠.9٠.٠8قطر٤5٤٤.6٠.٠9الكويت

58١١.8٠.٠8مقاطععة تايوان الصينية37٢5.٠٠.٠7سنغافورة

١,١١٣١.5اإلجمالي١,٠٣9٢.١اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« لدى صندوق النقد الدويل.



الفصل 4     هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟

119 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٤   

آليات التصحيح

من حيث املبدأ، يمكن تصحيح املراكز اخلارجية من خالل 

الناحية  ومن  تكوينه.  أو يف  الكلي  اإلنفاق  تغييرات يف  إجراء 

طريق  عن  غالبا  العجز  اقتصادات  يف  التصحيح  يتم  العملية، 

خفض اإلنفاق. وهو الوضع القائم بالفعل خالل الفترة ٢٠٠6-

 .)(Lane and Milesi- Ferretti 2014 ،٢٠١3 )راجع، على سبيل املثال

)اختالالت  اخلارجية  االختالالت  انكماش  أن  ذلك  ويعني 

التدفقات( كان مصحوبا باتساع كبير يف االختالالت الداخلية، 

الناجت  انخفاضات  أن  )لدرجة  أكبر  اقتصادي  تراخ  أي حدوث 

إال  مدفوعة  تكن  مل  حيث  دورية،  كانت  العجز  اقتصادات  يف 

العجز،  اقتصادات  الطلب(. ويف عدد من  بانخفاض مؤقت يف 

عادة  التي  األوضاع  التصحيح وسط  متقدمة، جرى  ومعظمها 

مقارنة  الناجت  مسار  انخفاض  املالية:  األزمة  عن  تنجم  ما 

يف  الناجت  توقعات  من  )يقترب  األزمة  قبل  ما  باجتاهات 

تقرير آفاق  األجل املتوسط الواردة يف عدد أكتوبر ٢٠٠6 من 

االقتصاد العاملي(.

واللوحات الواردة يف الشكل البياين ٤-٤ — والتي تبين عدد 

من املتغيرات الرئيسية يف فرادى اقتصادات العجز والفائض 

جمموعات  عن  فضال   ،٤-١ اجلدول  يف  املدرجة  الرئيسية 

متنوعة من االقتصادات — توضح انخفاض معدل نمو الناجت 

كان  وقد  األوروبية.  العجز  واقتصادات  املتحدة  الواليات  يف 

انكماش الناجت متزامنا إىل حد كبير يف االقتصادات املتقدمة، 

سواء يف اقتصادات العجز أو اقتصادات الفائض، وكذلك كان 

انخفاض مسار الناجت. غير أن انكماش الناجت وانخفاض معدل 

نموه عادة ما كان أقل، نسبيا، يف اقتصادات الفائض، والتي 

مل تشهد سوى أزمات مالية طفيفة، إن وجدت، وكان معظمها 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  الصين  للتداعيات. ففي  عرضة 

األخرى، ظل الناجت قريبا من اجتاهات ما قبل األزمة. 

وإذا كان انخفاض الطلب والناجت يف اقتصادات العجز هو 

اآللية الرئيسية لتصحيح االختالالت العاملية بعد عام ٢٠٠6 

)والتداعيات التجارية إحدى آليات انتقال اآلثار(، من املتوقع 

أن يكون انكماش الصادرات أكبر نسبيا يف اقتصادات الفائض 

الصين  يف  القائم  الوضع  هو  هذا  كان  وبالفعل  الرئيسية. 

والبلدان املصدرة للنفط، وإىل حد أقل يف اليابان، حيث انكمشت 

األوضاع  فإن  وبالتايل  الواردات.  من  أكبر  بدرجة  الصادرات 
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عجز احلساب اجلاري، ٢٠٠٦

تزايد االختالالت
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الشكل البياين ٤-٢: أكبر اقتصادات العجز، ٢٠٠٦ و ٢٠١٣

(٪ من إجمايل الناجت احمللي )

تراجــع عجــز احلســاب اجلــاري الكبيــر يف الواليــات املتحــدة كنســبة مــن إجمــايل ناجتهــا 

احمللي بأكثر من النصف بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣. كذلك انتقلت أكبر اقتصادات العجز 

األوروبية ككل إىل حتقيق فائض طفيف.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعة مع حصة االقتصاد يف إجمايل الناجت احمللي العاملي.

مسميات البيانات يف الشكل البياين تستخدم الرموز القُطرية املعتمدة يف املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس.
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فائض احلساب اجلاري، ٢٠٠٦

تزايد االختالالت

تناقص االختالالت

الشكل البياين ٤-٣: أكبر اقتصادات الفائض، ٢٠٠٦ و ٢٠١٣

(٪ من إجمايل الناجت احمللي )

تراجعــت فوائــض احلســاب اجلــاري الكبيــرة يف الصيــن واليابــان تراجعــا كبيــرا كنســبة 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي القومــي بيــن عامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٣. وقــد ســجل عــدد مــن 

اقتصــادات شــمال أوروبــا واالقتصــادات اآلســيوية املتقدمــة فوائــض أكبــر بحلــول عــام 

٢٠١٣، بينمــا انتقلــت بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة الكبــرى مــن تســجيل فائــض 

إىل تسجيل عجز.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يتناسب حجم الفقاعة مع حصة االقتصاد يف إجمايل الناجت احمللي العاملي.

البيــاين تســتخدم الرمــوز القُطريــة املعتمــدة يف املنظمــة  مســميات البيانــات يف الشــكل 

الدولية لتوحيد املقاييس.

تعد بيانات الكويت وقطر واململكة العربية السعودية قيما شاذة وال يتم إدراجها.
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الشكل البياين ٤-٤: أهم مؤشرات تصحيح املركز اخلارجي، فترة ٢٠٠٦

(املؤشر، ٢٠٠٦ = ١٠٠، ما مل يُذكر خالف ذلك)

الطلب احمللي احلقيقي تنبؤات الطلب احمللي احلقيقي، عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آاق االقتصاد العاملي

االدخار االستثمار

سعر الصرف الفعلي احلقيقي معدالت التبادل التجاري

الصادرات احلقيقية الواردات احلقيقية

إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي
تنبؤات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي
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١٧- الواليات املتحدة١٨-بلدان العجز األوروبية١٩- أملانيا٢٠ - الصين

٩- الواليات املتحدة١٠-بلدان العجز األوروبية١١- أملانيا١٢-الصين

١٤-بلدان العجز األوروبية١٥- أملانيا١٦-الصين

٢-بلدان العجز األوروبية٣- أملانيا٤-الصين

١٣- الواليات املتحدة

١- الواليات املتحدة

إجمايل الناجت احمللي

التجارة

سعر الصرف الفعلي احلقيقي ومعدالت التبادل التجاري

االدخار واالستثمار (التغير ٪ يف إجمايل الناجت احمللي للبلد/جمموعة البلدان، ٢٠٠٦-٢٠١٣)
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٥- الواليات املتحدة٦-بلدان العجز األوروبية٧- أملانيا٨-الصين

الطلب احمللي
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وآيســلندا،  وهنغاريــا،  واليونــان،  وفرنســا،  وإســتونيا،  التشــيكية،  واجلمهوريــة  وقبــرص،  وكرواتيــا،  وبلغاريــا،  والهرســك،  والبوســنة  ألبانيــا،   = األوروبيــة  العجــز  بلــدان  ملحوظــة: 

وأيرلنــدا، وإيطاليــا، وكوســوفو، والتفيــا، وليتوانيــا، وجمهوريــة مقدونيــا   اليوغســالفية الســابقة، ومالطــة، واجلبــل األســود، وبولنــدا، والبرتغــال، ورومانيــا، وصربيــا، واجلمهوريــة 

الســلوفاكية، وســلوفينيا، وإســبانيا، وتركيــا، واململكــة املتحــدة؛ وبلــدان الفائــض األوروبيــة = النمســا، وبلجيــكا، والدانمــرك، وفنلنــدا، ولكســمبرغ، وهولنــدا، والســويد، وسويســرا؛ 



الفصل 4     هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟
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الشكل البياين ٤-٤: أهم مؤشرات تصحيح املركز اخلارجي، فترة ٢٠٠٦ (تتمة)

(املؤشر، ٢٠٠٦ = ١٠٠، ما مل يُذكر خالف ذلك)

–10
–8
–6
–4
–2

0
2

الطلب احمللي احلقيقي تنبؤات الطلب احمللي احلقيقي، عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

االدخار االستثمار

إجمايل الناجت

تنبؤات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، عدد سبتمبر ٢٠٠٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي احمللي احلقيقي
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٣٧- اليابان٣٨- بلدان الفائض األوروبية٣٩- بلدان آسيوية أخرى٤٠- البلدان املصدرة للنفط

٢٩- اليابان٣٠- بلدان الفائض األوروبية٣١- بلدان آسيوية أخرى٣٢- البلدان املصدرة للنفط

٣٤- بلدان الفائض األوروبية٣٥- بلدان آسيوية أخرى٣٦- البلدان املصدرة للنفط

٢٢- بلدان الفائض األوروبية٢٣- بلدان آسيوية أخرى٢٤- البلدان املصدرة للنفط

٣٣- اليابان

٢١- اليابان

إجمايل الناجت احمللي

االدخار واالستثمار (التغير ٪ يف إجمايل الناجت احمللي للبلد/جمموعة البلدان، ٢٠٠٦-٢٠١٣)
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٢٥- اليابان٢٦- بلدان الفائض األوروبية٢٧- بلدان آسيوية أخرى٢٨- البلدان املصدرة للنفط

الطلب احمللي

سعر الصرف الفعلي احلقيقي معدالت التبادل التجاري

سعر الصرف الفعلي احلقيقي ومعدالت التبادل التجاري

الصادرات احلقيقية الواردات احلقيقية

التجارة

وبلــدان آســيوية أخــرى = منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة، والهنــد، وإندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، والفلبيــن، وســنغافورة، ومقاطعــة تايــوان الصينيــة، وتايلنــد؛ والبلــدان 

املصــدرة للنفــط = اجلزائــر، وأنغــوال، وأذربيجــان، والبحريــن، وبوليفيــا، وبرونــاي دار الســالم، وتشــاد، وجمهوريــة الكونغــو، وإكــوادور، وغينيــا اإلســتوائية، وغابــون، وإيــران، والعــراق، 

وكازاخســتان، والكويــت، وليبيــا، ونيجيريــا، والنرويــج، وعمــان، وقطــر، وروســيا، واململكــة العربيــة الســعودية، وجنــوب الســودان، وتيمور-ليشــتي، وترينيــداد وتوباغــو، وتركمانســتان، 

واإلمارات العربية املتحدة، وفنزويال، واليمن.
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بوجه  أدت  الفائض  اقتصادات  يف  نسبيا  األقوى  االقتصادية 

عام إىل استعادة توازن الطلب إىل حد ما بين اقتصادات العجز 

واقتصادات الفائض.

وقد جاء ضعف الطلب احمللي يف األساس انعكاسا لالنكماش 

وإن  االقتصادات،  معظم  يف  االستثماري  اإلنفاق  يف  احلاد 

الفائض.  باقتصادات  مقارنة  العجز  اقتصادات  يف  أكبر  كان 

اجلارية  احلسابات  اختالالت  تراجع  على  بدوره،  ذلك،  وساعد 

يف اقتصادات العجز املتقدمة )مثل الواليات املتحدة وعدد من 

مراكز  حتسين  نفسه  الوقت  ويف  األوروبية(  العجز  اقتصادات 

غير  والشركات  لألسر  املالية  الصافية  واالقتراض  اإلقراض 

اقتصادات  أيضا يف  الكلي  االستثمار  انخفاض  ورغم  املالية. 

اليابان، والعديد من اقتصادات شمال  الفائض املتقدمة )مثل 

الكلي،  االدخار  انخفاض  فاقه  االنخفاض  هذا  فإن  أوروبا(، 

عام.6  بوجه  االقتصادات  هذه  فوائض  تراجع  إىل  أدى  مما 

ويف املقابل، شهدت الصين، أكبر اقتصادات الفائض يف عام 

بعض  مع  أدى،  ما  وهو  االستثمار،  يف  كبيرة  زيادة   ،٢٠٠6

فائض  يف  كبير  تراجع  إىل  القومي،  االدخار  يف  االنخفاض 

حسابها اجلاري.7

التعايف  سرعة  لتفوق  نظرا  هذه  التوازن  إعادة  واستمرت 

من األزمة املالية العاملية لدى العديد من اقتصادات الفائض، 

وال سيما اقتصادات األسواق الصاعدة، مقارنة بسرعة تعايف 

اقتصادات العجز املتقدمة. ومل تكن أسباب هذا الفرق انعكاسا 

الكلية  االقتصادية  السياسة  تقدمها  التي  التنشيطية  للدفعة 

فحسب، وال سيما يف الصين، ولكن أيضا للتدفقات الرأسمالية 

الداخلة القوية، وانتعاش أسواق السلع األولية، واملكاسب التي 

حتققت يف معدالت التبادل التجاري، وهو ما عزز الطلب احمللي 

كذلك.

استعادة  استمرار  على  هذه  النمو  فروق  ساعدت  وقد 

أكبر  بسرعة  الواردات  أحجام  نمو  إىل  أدى  مما  الطلب،  توازن 

ومسار  الصادرات  حجم  مسار  بين  التباعد  وزيادة  نسبيا 

الواردات. وانخفضت فوائض احلسابات اجلارية، نتيجة  حجم 

انعكاس مسار أرصدة احلسابات اجلارية لدى بعض اقتصادات 

للنفط هي  املصدرة  البلدان  وكانت  الكبرى.  الصاعدة  األسواق 

اجلارية  حساباتها  أرصدة  حتسنت  فقد  الرئيسي؛  االستثناء 

الواردات.  يف  السريع  النمو  رغم  النفط،  أسعار  ارتفاع  مع 

يف  التجاري  التبادل  معدالت  الرتفاع  املقابل  اجلانب  وكان 

التبادل  معدالت  انخفاض  هو  األولية  للسلع  املصدرة  البلدان 

التجاري يف البلدان املستوردة للسلع األولية، بما يف ذلك يف 

6 كانت أملانيا هي االستثناء، حيث كان االنخفاض يف االستثمار الكلي أكبر 

نسبيا من االنخفاض يف االدخار، مما جعلها االقتصاد الوحيد الذي يشهد زيادة 

يف فائضه من بين االقتصادات ذات الفائض الكبير.

7 شهدت الفترة ٢٠٠6-٢٠٠9 جانبا كبيرا من الزيادة يف نسبة االستثمار 

االدخار خالل  معدل  ارتفع  كذلك  مئوية(.  نقطة   5.5( الناجت احمللي  إجمايل  إىل 

الذي  اجلاري  احلساب  فائض  على  الواقع  األثر  جزئيا  وازن  مما  الفترة،  هذه 

االدخار  معدل  انخفض   ،٢٠٠9 عام  ومنذ  مئوية.  نقطة   3.5 بمقدار  انخفض 

وارتفعت نسبة االستثمار إىل إجمايل الناجت احمللي إىل حد ما، وهو ما ساهم يف 

تصحيح احلساب اجلاري بمقدار ٢.8 نقطة مئوية أخرى.

األخرى،  العناصر  جميع  ثبات  حالة  ويف  العجز؛  اقتصادات 

سنجد أن التراجع يف معدالت التبادل التجاري قد أثر بالسلب 

على التحسن الذي شهدته أرصدة احلسابات اجلارية اخلارجية 

بالقيمة االسمية أو كنسبة من إجمايل الناجت احمللي.

ويشير ارتفاع القيم احلقيقية للعمالت يف بعض اقتصادات 

الفائض وانخفاضها يف بعض اقتصادات العجز إىل مساهمة 

ويبدو  مؤخرا.  االختالالت  تراجع  يف  االنفاق  اجتاه  حتويل 

الصين  يف  العملة  قيمة  ارتفاع  الفائض  جانب  على  واضحا 

والبلدان املصدرة للسلع األولية واقتصادات األسواق الصاعدة؛ 

االختالالت  تراجع  يف  الدوالر  قيمة  انخفاض  ساهم  بينما 

ارتفاع طفيف  هناك  كان  املقابل،  املتحدة. ويف  الواليات  يف 

القيم  انخفاضا يف  أو  اليابان،  للعملة يف  احلقيقية  القيمة  يف 

الفائض  واقتصادات  العجز  اقتصادات  يف  للعمالت  احلقيقية 

اجتاه  وجمود  العمالت  ربط  أدى  كيف  ذلك  ويؤكد  األوروبية. 

األسعار االسمية نحو االنخفاض يف عدد من اقتصادات العجز 

إعاقة  إىل  اليورو،  منطقة  يف  سيما  وال  للضغوط،  اخلاضعة 

بين  املوارد  توزيع  إلعادة  املطلوب  النسبية  األسعار  تصحيح 

الصرف  سعر  مقياس  أن  غير  التجارية.  وغير  التجارية  السلع 

املستهلكين  أسعار  مؤشر  أساس  على  القائم  احلقيقي  الفعلي 

يف  التغيرات  أثر  قيمة  من  يقلل  قد  التحليل  يف  واملستخدم 

األسعار النسبية على احلساب اجلاري مقارنة بمقاييس أخرى 

تتوافر  ال  احلظ  ولسوء  العمل.  لوحدة  النسبية  التكاليف  مثل 

تكلفة  أساس  على  القائمة  احلقيقية  الفعلية  الصرف  أسعار 

االقتصادات  من  نسبيا  حمدودة  جمموعة  عن  إال  العمل  وحدة 

)املتقدمة غالبا(.

والعالقة بين رصيد احلساب اجلاري لبلد ما يف عام ٢٠٠6 

التجاريين  بشركائه  مقارنة  احمللي  الطلب  يف  الالحق  والنمو 

تكون موجبة وذات داللة إحصائية )الشكل البياين ٤-5(. أي أن 

االقتصادات التي تسجل فوائض )عجوزات( شهدت نموا أسرع 

الشئ  وينطبق  التجاريين.  بشركائها  مقارنة  الطلب  يف  )أبطأ( 

نفسه على التغير الالحق يف قيم العمالت )الشكل البياين ٤-6(: 

ارتفاعا  شهدت  )عجوزات(  فوائض  تسجل  التي  فاالقتصادات 

بشركائها  مقارنة  لعمالتها  احلقيقية  القيم  يف  )انخفاضا( 

التجاريين.

وحتويل  اإلنفاق  تخفيض  من  لكل  املؤثر  الدور  ورغم 

اجتاهه، فإن التصحيح الذي شهدته أرصدة احلسابات اجلارية 

النسبي  احمللي  الطلب  يف  بالتغيرات  ارتباطا  أكثر  كان  الحقا 

)الشكل البياين ٤-7( مقارنة بالتغيرات يف سعر الصرف الفعلي 

احلقيقي )الشكل البياين ٤-8(. ويمكن احلصول على حتليل أكثر 

دقة عن طريق انحدار السالسل الزمنية املقطعية للتغير السنوي 

على  احمللي(  الناجت  إجمايل  من  )كنسبة  اجلاري  احلساب  يف 

التغير يف الطلب الكلي مقارنة بالشركاء التجاريين، والتغيرات 

يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي، والتغيرات يف معدالت التبادل 

إحصائية  داللة  ذات  معامِالت  االنحدار  عن  وينتج  التجاري. 

التفسيرية.8  املتغيرات  لكافة  املتوقعة  اإلشارة  إىل  باإلضافة 

يف  )بما  االنحدار  نموذج  يف   R2 التحديد  معامل  قيمة  وتبلغ 

8 تغطي بيانات السالسل الزمنية املقطعية 6٤ اقتصادا يف الفترة ١97٠-

٢٠١3؛ راجع امللحق ٤-٢ لالطالع على التفاصيل. ومن احملتمل أن يكون سعر 

الصرف الفعلي احلقيقي متأثرا باحلساب اجلاري، وهو ما يجعل حتيز املعامل 

وليس  من،  بالرغم  إحصائيا  دال  سالب  معامِل  ينتج  وبالتايل  غالبا،  لألدنى 

بسبب، حتيز داخلي املنشأ.
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ذلك القيم املتأخرة لكافة املتغيرات التفسيرية( ٠.٤١؛ ويؤدي 

انخفاض حدود الطلب الكلي إىل تراجع قيمة املعامل إىل ٠.١٠، 

يف حين ال يؤدي انخفاض حد سعر الصرف الفعلي احلقيقي إىل 

فإن  أخرى،  وبعبارة  إىل 39.٠.  املعامل سوى  قيمة  انخفاض 

ليس  اإلحصائية،  داللته  رغم  احلقيقي،  الفعلي  الصرف  سعر 

لالنحدار.  التفسيرية  القوة  على  طفيف  إيجابي  تأثير  سوى  له 

حلدود  النسبية  األهمية  تكون   ،٢٠١3-٢٠٠7 الفترة  وخالل 

)الضمني( يف   R2 التحديد  معامل  فقيمة  أكثر وضوحا:  الطلب 

النموذج الكامل خالل هذه الفترة تبلغ ٠.5١؛ وباستبعاد حدود 

الطلب تبلغ ٠.٠٢، وباستبعاد حد سعر الصرف الفعلي احلقيقي 

تبلغ ٠.5١. ويمكن أيضا تقدير أهمية تخفيض اإلنفاق يف فترة 

التصحيح األخيرة من خالل مقارنة املستوى الضمني إلجمايل 

مع  والعجز(  )الفائض   ٢٠١3 عام  يف  العاملية  االختالالت 

احلقيقي؛  الفعلي  الصرف  تغير سعر  تأثير  واستبعاد،  تضمين، 

حيث ارتفع سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة ٠.٤% فقط من 

يف  الكلي  التراجع  بلغ  بينما  العاملي،  احمللي  الناجت  إجمايل 

االختالالت يف 6٤ اقتصادا يف العينة ٢.7% من إجمايل الناجت 

احمللي العاملي.

الفعلي  الصرف  لسعر  احملدودة  التفسيرية  القوة  وتبين 

من  عددا  هناك  أن  اجلارية  احلسابات  تصحيح  يف  احلقيقي 

سياق  يف  الطلب  لتغيرات  عموما  املهيمن  الدور  وراء  العوامل 

األزمة العاملية. وقد أدت العوامل الهيكلية واملؤسسية إىل احلد 

من الدور الذي ساهم به تصحيح سعر الصرف الفعلي احلقيقي 

حالة  ويف  اليورو.9  منطقة  يف  سيما  وال  احلاالت،  بعض  يف 

واجهت  التي  الصدمات  أدت  ربما  واليابان،  املتحدة  الواليات 

9 راجع دراسة Ghosh, Qureshi, and Tsangarides 2014 حول آثار نظام سعر 

الصرف االسمي على دوام اختالالت احلسابات اجلارية. 

الشكل البياين ٤-٥: نمو الطلب احمللي مقارنة بالشركاء
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عــادة مــا شــهدت االقتصــادات ذات الفوائــض (العجــوزات) يف عــام ٢٠٠٦ نمــوا أســرع (أبطــأ) يف 

الطلب احمللي مقارنة بشركائها التجاريين بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣.

= ٠,٤١معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتــم حســاب انحــراف نمــو الطلــب احمللــي عــن نمــو الطلــب احمللــي لــدى الشــركاء التجارييــن 

بالفرق بين انحراف نمو الطلب احمللي احلقيقي (٢٠٠٦-٢٠١٣) عن اجتاهه العام قبل التصحيح 

(١٩٩٦-٢٠٠٣) وانحــراف نمــو الطلــب احمللــي لــدى الشــركاء التجارييــن (٢٠٠٦-٢٠١٣) عــن 

 = األوليــة  للســلع  املصــدرة  املتقدمــة  البلــدان   .(١٩٩٦-٢٠٠٣) التصحيــح  قبــل  العــام  اجتاهــه 

الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  ســنغافورة؛   = املتقدمــة  اآلســيوية  والبلــدان  أســتراليا؛ 

واالقتصــادات الناميــة = بولنــدا، وجنــوب إفريقيــا، وتركيــا؛ وبلــدان العجــز األوروبيــة = اليونــان، 

هولنــدا،   = األوروبيــة  الفائــض  وبلــدان  املتحــدة؛  واململكــة  وإســبانيا،  والبرتغــال،  وإيطاليــا، 

وسويسرا؛ والبلدان املصدرة للنفط = النرويج، وروسيا.

الشكل البياين ٤-٦: التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي

(القائم على أساس مؤشر أسعار املستهلكين) مقابل رصيد
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عادة ما شهدت االقتصادات ذات الفوائض (العجوزات) يف عام ٢٠٠٦ ارتفاعا (انخفاضا) 

يف سعر الصرف احلقيقي مقارنة بشركائها التجاريين بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣.

معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املتقدمــة املصــدرة للســلع األوليــة = أســتراليا؛ والبلــدان اآلســيوية املتقدمــة = 

ســنغافورة؛ واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة = بولنــدا، وجنــوب إفريقيــا، 

واململكــة  وإســبانيا،  والبرتغــال،  وإيطاليــا،  اليونــان،   = األوروبيــة  العجــز  وبلــدان  وتركيــا؛ 

املتحــدة؛ وبلــدان الفائــض األوروبيــة = هولنــدا، وسويســرا؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط = النرويــج، 

وروسيا.
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اإلنتاج احمللي للطاقة إىل إضعاف العالقة بين تغيرات أسعار 

الواليات  حالة  ففي  اجلارية.  احلسابات  وتصحيح  الصرف 

إىل  أدت  الصخري  النفط  إنتاج  زيادة  أن  جند  مثال،  املتحدة، 

الصرف  سعر  ارتفاع  رغم  اجلارية،  احلسابات  أرصدة  حتسين 

يف  للتغيرات  كان  وأخيرا،  األرجح.  على  األساسي  التوازين 

مزاج املستثمرين أحيانا تأثير فعال ضد إعادة مواءمة أسعار 

املثال، يف  الفعلية احلقيقية، بما يف ذلك، على سبيل  الصرف 

حالة التدفقات إىل املالذات اآلمنة.

وبالطبع، مل تكن فترة ٢٠٠6-٢٠١3 هي املرة األوىل التي 

سابقة  حاالت  فهناك  العاملية:  االختالالت  يف  تراجعا  تشهد 

مقارنة  إجراء  ويمكن   .١986 وعام   ١97٤ عام  فترتي  تشمل 

)اإلطار ٤-١(: فقد  احلالية  والفترة  األخيرة  الفترة  بين  مفيدة 

عام،  بشكل  احلقيقية  الفعلية  الصرف  أسعار  حتركات  تماثلت 

الفعلية  بالقيمة  كبيرا  ارتفاعا  الين  صرف  سعر  ارتفع  حيث 

ومل  الدوالر.  قيمة  انخفضت  بينما  الفترة  تلك  يف  احلقيقية 

تتغير أسعار صرف أي عمالت أخرى ال سيما بالقيمة الفعلية 

احلقيقية. ففي أملانيا الغربية سابقا، على سبيل املثال، مل يبدأ 

عام  يف  التوحيد  إعادة  مع  إال  للعملة  احلقيقية  القيمة  ارتفاع 

أوسع  كان  الصرف  أسعار  يف  التغيرات  تأثير  أن  غير   .١99٠

نطاقا يف الفترة احلالية، نتيجة ارتفاع قيم عمالت اقتصادات 

األسواق الصاعدة الكبرى والبلدان املصدرة للسلع األولية أيضا.

يف  يتمثل  هاتين  التصحيح  فترتي  بين  الرئيسي  والفرق 

النمو. فبينما تراجعت االختالالت يف عام ١986 عندما  بيئة 

التراجع  حدث  التصحيح،  قبل  ما  اجتاهات  يفوق  النمو  كان 

جانب  إىل  العاملية،  املالية  األزمة  ظل  يف  احلالية  الفترة  يف 

االنخفاض الدائم على األرجح يف مستويات الناجت و، يف بعض 

الشكل البياين ٤-٨: التغيرات يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي

واحلساب اجلاري
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التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي (القائم على مؤشر أسعار املستهلكين)،

 ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣ (٪)

كذلــك كان لتحويــل اجتــاه اإلنفــاق دور مؤثــر يف تصحيــح أرصــدة احلســابات اجلاريــة بيــن 

عامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٣. فاالقتصــادات التــي شــهدت انخفاضــا (ارتفاعــا) يف قيــم عمالتهــا 

شهدت عادة حتسنا (تدهورا) يف أرصدة حساباتها اجلارية.

الواليات املتحدة اليابان البلدان اآلسيوية املتقدمة

الصين بلدان الفائض األوروبية البلدان املصدرة للنفط

أملانيا بلدان العجز األوروبية البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

R معامل التحديد 2

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املتقدمــة املصــدرة للســلع األوليــة = أســتراليا؛ والبلــدان اآلســيوية املتقدمــة 

بولنــدا، وجنــوب  الناميــة =  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  ســنغافورة؛   =

وإســبانيا،  والبرتغــال،  وإيطاليــا،  اليونــان،   = األوروبيــة  العجــز  وبلــدان  وتركيــا؛  إفريقيــا، 

واململكــة املتحــدة؛ وبلــدان الفائــض األوروبيــة = هولنــدا، وسويســرا؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط 

= النرويج، وروسيا.

الشكل البياين ٤-٧: التغيرات يف الطلب احمللي واحلساب
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النمو النسبي يف الطلب احمللي، ٢٠٠٦-٢٠١٣ (االنحراف عن

 الشركاء التجاريين؛ ٪)

ســاهم انخفــاض اإلنفــاق بــدور مهــم يف تصحيــح أرصــدة احلســابات اجلاريــة بيــن عامــي ٢٠٠٦ و

الطلــب احمللــي مقارنــة بشــركائها  (أقــل) يف  أكبــر  انكماشــا  التــي شــهدت  ٢٠١٣. فاالقتصــادات 

التجاريين شهدت عادة حتسنا أكبر (أقل) يف أرصدة حساباتها اجلارية.

الواليات املتحدة اليابان البلدان اآلسيوية املتقدمة

الصين بلدان الفائض األوروبية البلدان املصدرة للنفط

أملانيا بلدان العجز األوروبية البلدان املتقدمة املصدرة للسلع األولية

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املتقدمــة املصــدرة للســلع األوليــة = أســتراليا؛ والبلــدان اآلســيوية املتقدمــة 

وجنــوب  بولنــدا،   = الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  ســنغافورة؛   =

وإســبانيا،  والبرتغــال،  وإيطاليــا،  اليونــان،   = األوروبيــة  العجــز  وبلــدان  وتركيــا؛  إفريقيــا، 

واململكــة املتحــدة؛ وبلــدان الفائــض األوروبيــة = هولنــدا، وسويســرا؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط 

= النرويج، وروسيا.



الفصل 4     هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟

125 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٤   

أن  املستغرب  من  وليس  االجتاهي.  النمو  انخفاض  احلاالت، 

كانت  مؤخرا  االختالالت  تراجع  يف  الطلب  انخفاض  مساهمة 

أكبر مقارنة بعام ١986، ويف املقابل كانت مساهمة حتويل 

اجتاه اإلنفاق أقل.

املركز  تصحيح  بين  مفيدة  أخرى  مقارنة  إجراء  ويمكن 

آسيا  شرق  أزمة  من  تضررا  األكثر  االقتصادات  يف  اخلارجي 

يف أواخر تسعينات القرن العشرين وتصحيح املركز اخلارجي 

اليورو األربعة األكثر تضررا من األزمة  يف اقتصادات منطقة 

الكبيرة  االنخفاضات  ساعدت  فقد   .)٤-٢ )اإلطار  األخيرة 

واملستمرة يف قيمة العملة احلقيقية، إىل جانب البيئة اخلارجية 

الداعمة، على استفادة اقتصادات شرق آسيا من حتويل اجتاه 

األربعة  اليورو  منطقة  اقتصادات  فإن  املقابل  ويف  اإلنفاق. 

اخلاضعة للضغوط خالل الفترة احلالية مل تشهد سوى حتويل 

حمدود يف اجتاه اإلنفاق حتى اآلن: فتصحيح األسعار النسبية 

وأكثر  تدريجيا  كان  داخليا  العملة  قيمة  تخفيض  طريق  عن 

)راجع،  االقتصادات  هذه  يف  النمو  بآفاق  أضر  مما  إيالما، 

على سبيل املثال، Tressel and others 2014(.١٠ ومن ثم جمع 

تراجع االختالالت العاملية خالل الفترة احلالية بين النقيضين 

يف جتربتي شرق آسيا ومنطقة اليورو.

وإجماال فإن الدور احملدود الذي ساهم به تصحيح أسعار 

الصرف يف تراجع االختالالت كان يعني أن تلك العملية انطوت 

— أهمها معدالت  على تكاليف اقتصادية واجتماعية باهظة 

يرجع  ما  وهو   — الكبيرة  الناجت  وفجوات  املرتفعة  البطالة 

جزئيا إىل عدم إعادة توزيع املوارد بسرعة بين قطاعي السلع 

التجارية والسلع غير التجارية. غير أن ذلك قد ساعد أيضا على 

إجراء تصحيح كبير دون حدوث تصحيح مربك يف أسعار صرف 

كان  ما  وهو  الدوالر(  )وأهمها  الرئيسية  االحتياطي  عمالت 

األثناء،  العاملية. ويف هذه  املالية  األزمة  قبل  البعض  يخشاه 

تم أيضا تصحيح جانب كبير من التشوهات التي جنمت عنها 

االختالالت الكبيرة حتى عام ٢٠٠6 تقريبا، أي فقاعات أسعار 

املتقدمة  االقتصادات  من  كثير  االئتمان يف  وطفرات  األصول 

— رغم أنه ربما تكون قد ظهرت تشوهات أخرى ألسباب منها 
اتباع سياسات توسعية ملواجهة األزمة.  

استمرار التصحيح

اختالالت  يف  املشاهَد  التراجع  استمرار  احتمال  ما 

حيث  فمن  املسألة.  لتلك  جانبان  هناك  اجلارية؟  احلسابات 

اآلليات التلقائية، سنجد أنه مع تعايف النشاط وبدء سد فجوات 

الناجت، سوف ينتعش الطلب احمللي يف اقتصادات العجز؛ لكن 

 Ghosh, Qureshi, and Tsangarides Berger and Nitsch 2014 و  ١٠ راجع 

اليورو  منطقة  يف  االختالالت  أن  إىل  تشير  التي  األدلة  على  لالطالع   2014
أصبحت أكثر استمرارية مع اعتماد اليورو.

اتساع  أن هذا االنتعاش قد يؤدي إىل  القلق هو  ما يبعث على 

اجتاه  حتويل  عدم  حالة  يف  جمددا  اخلارجية  االختالالت 

اإلنفاق بشكل كاف.١١ وبخالف هذه اآلليات، يجدر السؤال عما 

إذا كانت التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى 

التي تتسبب يف االختالالت العاملية قد تضاءلت أم ال، وخاصة 

 — املفاجئ  التوقف  خماطر  بخالف   — التشوهات  هذه  ألن 

تؤثر على الرفاهية متعددة األطراف. وإىل جانب ذلك، نظرا ألن 

التشوهات الناجمة عن السياسة والتشوهات األخرى ال — أو ال 

ينبغي أن — تظهر جمددا، يرتبط مدى تقلص هذه التشوهات 

باستمرار التصحيح املشاهد.

فجوات الناجت واالختالالت

تزايد  يكون  اإلنفاق،  اجتاه  حتويل  استمرار  عدم  حالة  يف 

مرتبطا  التعايف  ظل  يف  عدمه  من  جمددا  العاملية  االختالالت 

ارتباطا وثيقا بما إذا كان تراجع نواجت اقتصادات العجز منذ 

وتشير  معظمه.  يف  هيكليا  أم  دوريا  العاملية  املالية  األزمة 

التجربة املستخلصة من األزمات املالية السابقة إىل أن الناجت 

مسار  مطلقا  املعني  البلد  يستعيد  وال  غالبا  ينخفض  املمكن 

Cerra and Saxena 2008(، ولكن  النمو السابق لألزمة )راجع 

من الصعب للغاية التوصل إىل حكم نهائي — وخاصة بشأن 

ما يحدث بعد أزمة مالية عاملية واسعة النطاق.

انعكاس  بمدى  املتعلقة  التقديرات  حساسية  ولتحديد 

التدفقات مع سد فجوات  التراجع املشاهَد يف اختالالت  مسار 

الناجت، يحتوي الشكل البياين ٤-9 على سيناريوهات خمتلفة 

وتكون  الناجت،  فجوات  حول  بديلة  افتراضات  باستخدام 

تراجعت  وقد  اليقين.١٢  عدم  من  كبير  لقدر  عُرضة  تقديراتها 

االختالالت العاملية بنحو ٢.8% من إجمايل الناجت العاملي بين 

للواقع، تتراجع  عامي ٢٠٠6 و١3.٢٠١3 ويف سيناريو مناف 

احمللي  الناجت  إجمايل  من   %٢.6 بنسبة  العاملية  االختالالت 

املقدرة  الناجت  لفجوات  التلقائي  التحديد  حالة  يف  العاملي 

القتصادات جمموعة العشرين خالل عام ٢٠١3 بصفر استنادا 

إىل تقرير آفاق االقتصاد العاملي ومقارنة مستوى االختالالت 

احلقيقي،  الفعلي  الصرف  سعر  لتحركات  كان  سابقا،  ورد  كما   ١١

كان  وإن   — اآلن  حتى  التصحيح  عملية  يف  حمدود  دور  اجململ،  يف 

هناك بعض االستثناءات الفردية املهمة؛ فعلى سبيل املثال، ارتفع سعر 

الصرف الفعلي احلقيقي يف الصين بنحو 3٠% منذ عام ٢٠٠7.

راجع  كانغ؛  شيك  وجونغ  كلويف  فالديمير  التحليل  هذا  أجرى   ١٢

قريبا، لالطالع  التي ستصدر   ،Kang and Klyuev امللحق ٤-٤ ودراسة 

على التفاصيل.

١3 يستند حتليل احلساسية إىل افتراضات بديلة بشأن فجوات الناجت 

سجلت  و٢٠١3،   ٢٠٠6 عامي  ففي  العشرين.  جمموعة  اقتصادات  يف 

هذه االقتصادات أكثر من ثالثة أرباع العجوزات العاملية وحوايل نصف 

وأملانيا  الصين   — اقتصادات  أربعة  أكبر  وسجلت  العاملية.  الفوائض 

من  و٤٠%  العجوزات  إجمايل  من   %6٠  — املتحدة  والواليات  واليابان 

إجمايل الفوائض يف عام ٢٠٠6، و35% من إجمايل العجوزات و3١% من 

إجمايل الفوائض يف عام ٢٠١3.
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 ٢٠١3 عام  يف  الدورية  العوامل  الستبعاد  املعدلة  العاملية 

باملستوى الفعلي يف عام ٢٠٠6 )اللوحة ١ يف الشكل البياين 

كل  تقريبا  يستمر  أن  املتوقع  من  أنه  ذلك  ويعني   ١٤.)9-٤

التراجع املشاهَد حتى اآلن يف االختالالت العاملية وأال ينعكس 

مساره مع سد فجوات الناجت.

١٤ تُصنف االقتصادات إىل اقتصادات فائض أو عجز حسب مراكزها 

يف  الوارد  العاملية  االختالالت  تصحيح  يختلف  لذلك،   .٢٠٠6 عام  يف 

الفصل،  هذا  يف  أخرى  أقسام  يف  الوارد  ذلك  عن  ما  حد  إىل  القسم  هذا 

حيث تُصنف االقتصادات إىل اقتصادات فائض أو عجز حسب مراكزها 

كل عام. 

للمكون  للدهشة  مثيرة  بصورة  املتواضع  التقدير  وهذا 

الدوري يف االختالالت العاملية ينشأ من تزامن فجوات الناجت 

يف خمتلف االقتصادات )ألن املهم هو الفرق يف فجوات الناجت( 

ومن كون فجوات الناجت نفسها صغيرة )نسبيا(. وحتديدا، تُظهر 

التي  االقتصادات  أن  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات 

قبل  ما  باجتاهات  مقارنة  الناجت  يف  انخفاض  أكبر  شهدت 

األزمة شهدت أيضا أكبر تباطؤ يف نمو الناجت املمكن، مما أدى 

إىل تقلص حجم فجوات الناجت. 

وهناك رؤية بديلة مفادها أن قدرة االقتصاد على اإلنتاج 

يمكن  بينما  مالية،  أزمة  يف  ببساطة  عليها  القضاء  يمكن  ال 

والتوقعات  اليقين،  عدم  درجة  يف  احلادة  الزيادة  تؤدي  أن 

انخفاض  إىل  أخرى  وعوامل  التمويل،  وانقطاع  املتشائمة، 

كبير، وإن كان مؤقتا، يف الطلب. وهناك صيغة متطرفة لهذه 

الرؤية وهي أن فجوة الناجت تتمثل يف حجم االنحراف الكامل 

للناجت عن مستواه يف عام ٢٠١3 والذي تنطوي عليه اجتاهات 

ما قبل األزمة. ومن الطبيعي أن يؤدي استخدام هذا االفتراض 

البديل إىل زيادة كبيرة يف مستوى االختالالت العاملية املعدلة 

العجز  يبلغ  حيث   :٢٠١3 عام  يف  الدورية  العوامل  الستبعاد 

١.8% من إجمايل الناجت احمللي العاملي، ويبلغ الفائض 3.٢% 

إجمايل االختالالت  أن  أي  العاملي،  الناجت احمللي  إجمايل  من 

)اللوحة ٢ يف  العاملي  الناجت احمللي  إجمايل  من   %  ٤.١ يبلغ 

االختالالت  يف  التحسن  فإن  ثم  ومن   .)9-٤ البياين  الشكل 

الناجت  إجمايل  من  فقط   %١.5 يبلغ   ٢٠٠6 عام  منذ  العاملية 

إلغاء  السيناريو  لهذا  وفقا  يمكن  وبالتايل،  العاملي.  احمللي 

نصف التصحيح املشاهَد تقريبا مع سد فجوات الناجت. 

ولكن اتضح أن االقتصاد األمريكي هو العنصر األساسي يف 

العاملي،  االقتصاد  آفاق  لتقرير  فوفقا  احلسابية.  العملية  هذه 

بلغت فجوة الناجت يف الواليات املتحدة 3.8% يف عام ٢٠١3، 

على  االجتاهات  على  القائم  البديل  االفتراض  ينطوي  بينما 

فجوة مقدارها ١٠.7%، وهو على ما يبدو مستوى غير معقول 

املثال.  سبيل  على  العمل  سوق  مؤشرات  حتسن  مع  يتفق  وال 

آفاق  تقرير  حسب  املتحدة  الواليات  ناجت  فجوة  إىل  والعودة 

االقتصادات  جميع  ناجت  فجوات  إبقاء  )مع  العاملي  االقتصاد 

سيناريو  يف  العام(  االجتاه  عن  االنحراف  حسب  األخرى 

الواليات  ناجت  إىل فجوات  العودة  أو  للواقع،  املنايف  احملاكاة 

املعدلة  العاملية  االختالالت  مستوى  تعيد  والصين  املتحدة 

الستبعاد العوامل الدورية منذ ٢٠٠6 إىل نحو ٢% من إجمايل 

الناجت احمللي العاملي )اللوحة ٢ يف الشكل البياين ٤-9(.

الكبيرة احمليطة  اليقين  االعتبار حالة عدم  األخذ يف  ومع 

بتقديرات فجوات الناجت )خاصة بالنسبة ملنطقة اليورو وإن مل 

يقتصر األمر عليها(، يشير ذلك إىل أنه حتى يف ظل االفتراضات 

نصف  يستمر  سوف  الناجت،  فجوات  حجم  بشأن  املتطرفة 

التراجع املشاهَد يف االختالالت العاملية مع سد هذه الفجوات؛ 

واالفتراض األكثر معقولية بشأن فجوة ناجت الواليات املتحدة 

وحدها يعني أن ثلثي التراجع ينبغي أن يستمر.

الشكل البياين ٤-٩: أرصدة احلسابات اجلارية، املعدلة

 وغير املعدلة الستبعاد العوامل الدورية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

العجز، غير معدل

الفائض، معدل ملراعاة فجوات الناجت

 الواردة يف تقرير "آفاق االقتصاد العاملي"

العجز، معدل ملراعاة فجوات الناجت 

الواردة يف تقرير "آفاق االقتصاد العاملي"

–3
–2
–1

0
1
2
3
4
5

6

2000 02 04 06 08 10 12 13

الفائض، غير معدل

العجز، غير معدل

الفائض، معدل ملراعاة االنحرافات عن

 االجتاه العام باستثناء الواليات املتحدة والصين

العجز، معدل ملراعاة االنحرافات عن االجتاه

 العام باستثناء الواليات املتحدة والصين

الفائض، معدل ملراعاة االنحرافات 

عن االجتاه العام

العجز، معدل ملراعاة االنحرافات

 عن االجتاه العام 
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مــن املرجــح أن يطــول أمــد التراجــع الــذي شــهدته اختــالالت احلســابات اجلاريــة منــذ عــام 

٢٠٠٦، إذ يبــدو أن العوامــل الدوريــة قــد ســاهمت بــدور بســيط نســبيا. وحتــى يف ســيناريو 

أســوأ احلــاالت، الناشــئ عــن تقديــر فجــوات النــاجت بالفــرق بيــن املســتوى الفعلــي للنــاجت يف 

عام ٢٠١٣ واملستوى املستنتج له يف عام ٢٠١٣ استنادا إىل اجتاهات ما قبل األزمة، يبلغ 

التراجــع يف أرصــدة احلســابات اجلاريــة حــوايل ١٫٥٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

(وهو تقريبا نصف التصحيح يف حالة استبعاد العوامل الدورية). 

الفائض، غير معدل

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تُصنف البلدان إىل بلدان عجز أو فائض حسب مراكزها يف عام ٢٠٠٦.

الفتــرة  خــالل  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  لوغاريتــم  باســتخدام  العــام  االجتــاه  يُقــدر 

 .١٩٩٨-٢٠٠٥
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التشوهات واالختالالت

جمرد  العاملية  باالختالالت  احمليطة  اخملاوف  تتجاوز 

التي  الرئيسية  القضايا  إحدى  تمثلت  البداية،  فمن  حجمها: 

املشاهَدة عن  االختالالت  تعبير  املناقشات يف مدى  تناولتها 

التشوهات الناجمة عن السياسة. وبالتايل هناك منهج تكميلي 

السؤال عن مدى  اليوم وهو  التصحيح حتى  استمرارية  لتقييم 

تقلص التشوهات األساسية يف السنوات الفاصلة. 

احلسابات  أرصدة  بين  القسم  هذا  يقارن  الغرض،  ولهذا 

وتلك  املشاهدة١5  الدورية  العوامل  الستبعاد  املعدلة  اجلارية 

األرصدة اخلارجية  تقييم  إطار  بها باستخدام  التنبؤ  يتم  التي 

)EBA( الذي وضعه صندوق النقد الدويل، وهو نموذج جتريبي 

النظر  يمكن  أخرى،  وبعبارة  اجلاري.  احلساب  وضع  لتحديد 

األرصدة  تقدير  ملنهجية  وفقا  االنحدار  من  الباقية  القيم  إىل 

اخلارجية، واملعروفة أيضا يف هذا السياق »بفجوات احلسابات 

احلسابات  أرصدة  نسبة  على  مؤشرا  باعتبارها  اجلارية« 

التي ال يمكن تفسيرها من خالل أساسيات االقتصاد  اجلارية 

الكلي لبلد ما. ومن ثم فهي مقياس لالختالالت املفرطة التي 

وينبغي  نظامية.١6  خماطر  وربما  أساسية  تشوهات  تعكس 

مقاييس  حتديد  إن  أوال،  مهمة.  حماذير  ثالثة  على  التأكيد 

صعبا  أمرا  يزال  ال  اجلارية  احلسابات  لفجوات  عامليا  متسقة 

تقدير  نموذج  أغفل  ما  فإذا  املستخدم.  النموذج  على  ويعتمد 

غير  االقتصادية  األساسيات  بعض  اخلارجية  األرصدة 

املشاهَدة، فإن القيمة الباقية تعزو أثرها إىل التشوهات. ثانيا، 

السياسة،  متغيرات  هي  االنحدار  نموذج  يف  املتغيرات  بعض 

التي ال توجد بالضرورة يف بيئة مرغوبة أو مستمرة. ورغم أن 

يصحح  العملية  صيغته  يف  اخلارجية  األرصدة  تقدير  نموذج 

صراحة االنحرافات بين السياسات الفعلية واملرغوبة )»فجوات 

عن  زمنية  سالسل  التاريخية  للبيانات  تتوافر  ال  السياسة«(، 

التالية  املنهجية  لذلك، تستخدم  »املرغوبة«؛  السياسة  أوضاع 

املرغوبة يف  السياسة  بأوضاع  املتعلقة  عام ٢٠١3  تقديرات 

تعتمد  لعام ٢٠١3،  بالنسبة  ثالثا، حتى  أيضا.١7  عام ٢٠٠6 

تقييمات خبراء صندوق النقد الدويل لفجوات احلسابات اجلارية 

الصندوق(  عن  الصادر  اخلارجي  القطاع  تقرير  يف  )الواردة 

األرصدة  تقدير  لنموذج  وفقا  اجلارية  احلسابات  فجوات  على 

اخلارجية )وتكون يف معظم احلاالت متشابهة جدا معها( غير 

أنها تعكس كذلك رؤية خبراء الصندوق. 

املطابَقة  القيم  على   ٤-١٠ البياين  الشكل  ويحتوي 

والفعلية للحساب اجلاري يف االقتصادات الكبرى وجمموعات 

البياين ٤-١، حيث يستخدم نموذج  الشكل  الواردة يف  البلدان 

العوامل  الستبعاد  »املعدلة  عبارة  تشير  التالية،  األقسام  يف   ١5

الدورية« إىل فجوات الناجت حسب تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«، وليس 

إىل فجوات الناجت حسب االنحراف عن االجتاه العام، والتي مل تُستخدم 

سوى يف السيناريو البديل للتحليل املنايف للواقع يف أقسام سابقة من 

هذا الفصل.

 Blanchard and Milesi-Ferretti (2012) ١6 وردت هذه احلجج يف دراسة

السياسات  التشوهات هي انحرافات أوضاع  أو  السياسة  ١7 فجوات 

والتدخل يف  الصحة،  على  واإلنفاق  العامة،  املالية  أرصدة  )أي  الفعلية 

وقيود  اخلاص،  القطاع  إىل  املقدم  واالئتمان  األجنبي،  الصرف  سوق 

رأس املال( عن مستوياتها املرغوبة أو املالئمة )التي حددتها املكاتب 

لضمان  نفسه،  الوقت  ويف  الصندوق(.  يف  األعضاء  بالبلدان  اخملتصة 

االتساق العاملي، تعتبر السياسات احمللية مرتبطة بالسياسات اخلارجية. 

املطلقة  القيم  )وبالتايل  الفعلية  السياسة  أوضاع  االنحدار 

نتيجة  اجلاري  احلساب  على  يقع  الذي  التأثير  من  الباقية 

سوى  ضمنا  يرصد  وال  املرغوبة  قيمها  عن  السياسات  تباعد 

التشوهات غير الناجمة عن السياسة(.١8 

مقارنة  على   )١ )اللوحة   ٤-١١ البياين  الشكل  ويحتوي 

تشير  حيث  الوقت:  بمرور  الباقية  القيم  بين  مباشرة  أكثر 

تقييم   منهجية  الدويل  النقد  بصندوق  البحوث  إدارة  وضعت   ١8

األرصدة اخلارجية لتوفير تقييمات احلسابات اجلارية وأسعار الصرف 

لعدد من االقتصادات من منظور متعدد األطراف. ومل يصبح إطار تقييم 

األرصدة اخلارجية معدا للتنفيذ إال منذ عام ٢٠١١، وبالتايل ال تتوافر 

بيانات حول السياسات املرغوبة لعام ٢٠٠6. وال تغطي منهجية تقييم 

ال  وبالتايل  للنفط،  املصدرة  األوسط  الشرق  بلدان  اخلارجية  األرصدة 

تُدرج هذه االقتصادات يف هذا التحليل.
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أرصدة احلسابات اجلارية املطابَقة (٢٠٠٦) القيم الباقية (٢٠٠٦)

أرصدة احلسابات اجلارية املطابَقة (٢٠١٣) القيم الباقية (٢٠١٣)

أرصدة احلسابات اجلارية الفعلية

اقتصادات

 األسواق 

الصاعدة 

واالقتصادات 

النامية 

بلدان

 العجز 

األوروبية 

البلدان 

املتقدمة 

املصدرة

 للسلع األولية 

بلدان 

الفائض 

األوروبية 

أملانيا الصين الواليات

املتحدة

الشكل البياين ٤-١٠: أكبر اقتصادات العجز والفائض: فجوات

احلساب اجلاري

(٪ من إجمايل الناجت احمللي، القيم املطابقة باستخدام إطار تقييم األرصدة اخلارجية )

(املــدرج كقيمــة باقيــة) بيــن األرصــدة  الفــرق  – وهــي  تراجعــت "فجــوات احلســابات اجلاريــة" 

الفعلية للحسابات اجلارية واألرصدة املتنبأ بها باستخدام إطار تقييم األرصدة اخلارجية – يف 

أكبر اقتصادات العجز والفائض بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل

ملحوظــة: البلــدان املتقدمــة املصــدرة للســلع األوليــة تضــم أســتراليا وكنــدا؛ واقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة تضــم البرازيــل والهنــد وإندونيســيا واملكســيك 

والبرتغــال  اليونــان وبولنــدا  األوروبيــة تضــم  العجــز  وبلــدان  إفريقيــا وتركيــا؛  وجنــوب 

متوســط  ويُحســب  وسويســرا؛  هولنــدا  تضــم  األوروبيــة  الفائــض  وبلــدان  وإســبانيا؛ 

جمموعات البلدان باستخدام أوزان السوق.
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الفقاعات )التي يتناسب حجمها مع مساهمة البلد يف إجمايل 

أن  إىل  درجة   ٤5 خط  حتت  تقع  التي  العاملي(  احمللي  الناجت 

مقارنة  حجما  أصغر   ٢٠١3 عام  يف  اجلاري  احلساب  فجوة 

أن  التحليل هي  من  تظهر  التي  العامة  والصورة  بعام ٢٠٠6. 

بين  االنخفاض  إىل  تميل  كانت  اجلارية  احلسابات  فجوات 

عامي ٢٠٠6 و٢٠١3 يف أكبر االقتصادات وأكثرها تأثيرا على 

واخملاطر  األساسية  التشوهات  قلَّت  وبالتايل،  املايل.  النظام 

فجوات  كانت  بينما  وحتديدا،  تَزُل.  مل  لكنها  أيضا،  العاملية 

األوروبية  العجز  واقتصادات  الصين  يف  اجلارية  احلسابات 

والواليات املتحدة قريبة من الصفر يف عام ٢٠١3، فقد ظلت 

مرتفعة يف اقتصادات الفائض األوروبية، ومنها أملانيا. 

وتستبعد القيم الباقية أعاله اآلثار املقدرة لفجوات السياسة، 

والتي تظهر بشكل منفصل يف اللوحة ٢ من الشكل البياين ٤-١١. 

ويف عدد قليل من االقتصادات )األسواق الصاعدة غالبا(، يكون 

األثر املقدر لفجوات السياسة على اختالالت احلسابات اجلارية 

أكبر يف عام ٢٠١3 مقارنة بعام ٢٠٠6. وبالتايل سوف تؤدي 

إضافة فجوات السياسة هذه إىل القيم الباقية إىل اتساع فجوات 

احلسابات اجلارية يف هذه االقتصادات. لكن يف معظم احلاالت 

احلسابات  فجوات  يف  السياسة  فجوات  مساهمة  صايف  ظل 

اجلارية ثابتا تقريبا أو تقلص بين عامي ٢٠٠6 و٢٠١3.

شهدته  الذي  التحسن  هذا  وراء  كانت  التي  السياسات  ما 

كبرى االقتصادات؟ رغم بعض التحسن يف رصيد املالية العامة 

املعدل الستبعاد العوامل الدورية يف الواليات املتحدة، وحيث 

إن املهم هو االختالف يف الرصيد مقارنة بالشركاء التجاريين 

اتساع  إىل  بالفعل  يؤدي  العامة  املالية  متغير  فإن  اآلخرين، 

و٢٠١3.١9   ٢٠٠6 عامي  بين  طفيفة  بصورة  السياسة  فجوة 

املايل،  القطاع  بالزيادات يف  يتعلق  أكثر داللة  وهناك حتسن 

والتي ساعد على تخفيضها كل من مرحلة االنتعاش والكساد 

وبالتايل  التنظيمية.٢٠  القيود  وتشديد  االقتصادية  الدورة  يف 

فإن صايف التغير يف فجوة سياسة الواليات املتحدة بين عامي 

املتعلقة  الفقاعة  ان  كما   — تقريبا  يُذكر  ال  و٢٠١3   ٢٠٠6

تقع   )٢ )اللوحة   ٤-١١ البياين  الشكل  يف  املتحدة  بالواليات 

على خط ٤5 درجة. ويف الصين، يتم رصد حتسن السياسة من 

األجنبي وتخفيف  النقد  احتياطيات  تراكم  وتيرة  تباطؤ  خالل 

قيود رأس املال إىل حد ما، وهو ما يقابل االرتفاع الكبير يف 

سعر الصرف الفعلي احلقيقي. وبالتايل تنكمش فجوة السياسة 

التراجع يف فائض احلساب  يعد كل  ذلك، ال  بشكل كبير. ومع 

جاء  االدخار،  انخفاض  من  فبدال  بالضرورة.  مفيدا  اجلاري 

جزء كبير من التغير يف رصيد احلساب اجلاري يف الصين بين 

عامي ٢٠٠6 و٢٠١3 عن طريق زيادة معدل االستثمار املرتفع 

تخصيص  كفاءة  بشأن  اخملاوف  تصاعد  إىل  أدى  مما  أصال، 

املوارد واالستقرار املايل وإثارة التساؤالت حول استمراريتها. 

فجوة  عن  الناجم  األثر  صايف  يتقلص  ألملانيا،  وبالنسبة 

)مقارنة  املتحدة  الواليات  يف  العامة  املالية  رصيد  حتسن   ١9

 ٢٠١٠ عامي  بين  تدهور  ثم   ،٢٠٠9 عام  حتى  التجاريين(  بشركائها 

و٢٠١3، مما يعني حدوث اختالف بسيط بين الصورتين يف عام ٢٠٠6 

وعام ٢٠١3. 

٢٠ يف نموذج االنحدار وفقا ملنهجية تقييم األرصدة اخلارجية، يتم 

)»التشوهات«( بدال من  الباقية  القيم  التجاوزات عن طريق  رصد معظم 

متغيرات السياسة مثل جودة التنظيم املايل )والتي يصعب قياسها كميا 

هذه  يمثل  الذي  الوحيد  السياسة  متغير  ويعد  اإلحصائي(.  التحليل  يف 

وهذا هو  الناجت احمللي.  إجمايل  إىل  االئتمان  نسبة  نمو  هو  التجاوزات 

السبب يف أن معظم التحسن يف فجوة احلساب اجلاري للواليات املتحدة 

يظهر يف انحدار القيم الباقية وليس يف تأثير متغير فجوة السياسة. وهذا 

السياسة«  »تشوهات  بين  الواضح  التمييز  مالءمة  عدم  سبب  هو  أيضا 

و«التشوهات األخرى« يف التحليل. 
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القيمة املطلقة للقيمة الباقية من نموذج انحدار تقييم األرصدة اخلارجية، ٢٠٠٦ 

٢- مساهمة فجوات السياسة، ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣
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القيمة املطلقة ملساهمة فجوات السياسة، ٢٠٠٦ 

تناقص الفجوات

تناقص الفجوات

١- القيمة الباقية من نموذج انحدار تقييم األرصدة اخلارجية،

 ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣ 

تزايد الفجوات

–1

–1

الشكل البياين ٤-١١: فهم التغيرات يف التشوهات باستخدام

نماذج انحدار تقييم األرصدة اخلارجية، ٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٣

تراجعــت فجــوات احلســابات اجلاريــة بيــن عامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٣ يف أكبــر االقتصــادات 

األساســية  التشــوهات  تقلــص  علــى  ذلــك  ويــدل  املــايل.  النظــام  علــى  تأثيــرا  وأكثرهــا 

وا�اطــر العامليــة أيضــا. وقــد تقلصــت مســاهمة فجــوات السياســة أو ظلــت ثابتــة تقريبــا 

يف معظــم االقتصــادات باســتثناء عــدد قليــل مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة. وهــو مــا 

يعنــي أن فجــوات احلســابات اجلاريــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة هــذه كانــت أكبــر 

مما تم إبالغه.

الهند

إندونيسيا

جنوب

الواليات إفريقيا
 املتحدة

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتناســب حجــم الفقاعــات مــع حصــة االقتصــاد يف إجمــايل النــاجت احمللــي 

العاملــي. تشــير النقــاط التــي تقــع حتــت خــط ٤٥ درجــة إىل أن القيمــة الباقيــة املقــدرة 

أصغــر يف عــام ٢٠١٣ مقارنــة بعــام ٢٠٠٦؛ بينمــا تشــير النقــاط التــي تقــع فــوق هــذا 

اخلــط إىل أن القيمــة الباقيــة أكبــر. وال تتوافــر السياســات املثلــى إال يف عــام ٢٠١٣ 

ويُفتــرض أن تكــون هــي نفــس السياســات املتبعــة يف عــام ٢٠٠٦. مســميات البيانــات 

يف الشــكل البيــاين تســتخدم الرمــوز القُطريــة املعتمــدة يف املنظمــة الدوليــة لتوحيــد 

املقاييس.
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نمو  )أي  املفرط  االئتماين  النمو  انخفاض  أثر  ألن  السياسة 

االئتمان بمعدل يفوق معدل نمو إجمايل الناجت احمللي( يتجاوز 

أثر تشديد سياسة املالية العامة )مقارنة بالشركاء التجاريين(، 

وهو ما يسهم يف حد ذاته يف ارتفاع فائض احلساب اجلاري 

يف أملانيا.

ورغم أن هذا التحليل ال يمكن أن يكون نهائيا )ألنه يعتمد 

»األساسيات  املستخدم يف حتديد  النموذج  على  كبيرا  اعتمادا 

عن  الناجمة  التشوهات  تقلص  إىل  يشير  فإنه  االقتصادية«(، 

يف  املشاهَد  التراجع  جانب  إىل  األخرى  والتشوهات  السياسة 

وبالتايل  املاضية.  القليلة  السنوات  خالل  التدفقات  اختالالت 

كميا  حتسنا  العاملية  االختالالت  شهدته  الذي  التحسن  يعد  ال 

يف  نوعيا  حتسنا  األطراف،  متعدد  منظور  من  يمثل،  بل  فقط، 

الرفاهية.٢١ ومع ذلك، فإن صعوبات التصحيح يف اقتصادات 

العجز األوروبية، والتي أدت إىل االنكماش الكبير يف الواردات 

والبطالة والتفكك االقتصادي، تشير إىل وجود جمال أكبر أمام 

اقتصادات الفائض— وخاصة اقتصادات املنطقة — إلعادة 

التوازن القتصاداتها وحتويل اجتاه اإلنفاق نحو السلع املنتَجة 

خارجيا. وإىل جانب ذلك، فإن النتيجة التي مفادها أن تقلص 

أدى  قد  األخرى  والتشوهات  السياسة  عن  الناجمة  التشوهات 

إىل تراجع االختالالت العاملية تتعارض إىل حد ما مع النتيجة 

الذي  الطلب،  انخفاض  أن  السابق وهي  القسم  املستخلصة يف 

املمكن، كان مسؤوال عن  الناجت  انخفاض  إىل حد كبير  واكَبَه 

وقد  العاملية.  االختالالت  يف  املشاهَد  التراجع  من  كبير  جزء 

تصح هاتين املشاهدتين إذا كان الناجت املمكن مرتفعا بصورة 

األثر(  نفس  له  يكون  )ما  أو   — التشوهات  نتيجة  مصطنعة 

التشوهات  منها  )ألسباب  املمكن  املستوى  يفوق  الناجت  كان 

إزالة  إىل  العاملية  املالية  األزمة  وأدت  املايل(،  القطاع  يف 

التشوهات وتخفيض الطلب إىل املستوى الذي يكون فيه أكثر 

تماشيا مع الناجت املمكن. غير أن ذلك ال يمكن أن يكون سوى 

تفسير جزئي، وبالتايل فإن الدور الذي يسهم به حتسن السياسة 

يكون  التدفقات  اختالالت  انخفاض  التشوهات يف  وانخفاض 

حمدودا على األرجح.٢٢

فالتقرير  تشوهات.  أي  هناك  تعد  مل  أنه  بالطبع  هذا  يعني  ال   ٢١

يناقش   )IMF 2014(  2014 لعام  اخلارجي  القطاع  بشأن  التجريبي 

جمموعة متنوعة من السياسات لزيادة املواءمة بين أرصدة احلسابات 

اجلارية واألساسيات االقتصادية.

التي  الفترة  يف  واخلدمات  السلع  أسعار  تضخم  انخفاض  يشير   ٢٢

قد  الناجت  يكون  أن  املستبعد  من  أنه  إىل  العاملية  املالية  األزمة  سبقت 

فاق املستوى املمكن بكثير حيث يعني انخفاض التضخم املشاهَد، يف 

هذه احلالة، أن كل الطلب الزائد كان منصبا فقط على السلع املستوردة. 

بالفعل عجزا  قد سجلت  املثال(  )على سبيل  املتحدة  الواليات  أن  ورغم 

كان  الزائد  الطلب  أن  املعقول  غير  من  يبدو  اجلاري،  احلساب  يف  كبيرا 

منصبا فقط على السلع املستوردة.

اختالالت األرصدة

العمومية  امليزانية  أن  سنجد  التدفقات،  حتليل  جانب  وإىل 

إحصاءات  يف  الدويل  االستثمار  وضع   — ما  لبلد  اخلارجية 

االختالالت  يف  مهم  آخر  بعدا  تمثل   — املدفوعات  ميزان 

 .)Obstfeld 2012a, 2012b املثال،  على سبيل  )راجع،  العاملية 

الصافية  االلتزامات  مراكز  ذات  االقتصادات  أصبحت  وربما 

الكبيرة، حتديدا، عرضة خلطر اضطراب أوضاع األسواق املالية 

اخلارجية، بما يف ذلك، يف احلالة املتطرفة، التوقف املفاجئ 

للتمويل اخلارجي )التوقف املفاجئ(  )راجع على سبيل املثال 

اخلطر  كان ملكامن  وقد   ٢3.)Catão and Milesi-Ferretti 2013
هذه دور بارز سواء يف األزمة املالية العاملية أو أثناء األزمة 

اليورو، حيث تعرض عدد من االقتصادات  الالحقة يف منطقة 

ملشكالت الديون السيادية، أو التوقف املفاجئ، أو كليهما.

وأكبر  مدينة  اقتصادات   ١٠ أكبر  بين  املقارنة  وتكشف 

قصور  عن  و٢٠١3   ٢٠٠6 عامي  يف  دائنة  اقتصادات   ١٠

ال   v  )٤-٢ )اجلدول  التصنيفات  هذه  يف  لالنتباه  الفت  ذاتي 

سيما عند مقارنتها بتلك املتعلقة بأرصدة احلسابات اجلارية 

)اجلدول ٤-١(. ويوجد هذا القصور الذاتي ألن أرصدة األصول 

وهناك  عادة.  احلركة  بطيئة  متغيرات  هي  الصافية  األجنبية 

تعاين  اقتصادات   ١٠ أكبر  قائمة  بين  التداخل  بعض  أيضا 

تعاين  اقتصادات   ١٠ أكبر  وقائمة  التدفقات  اختالالت  من 

الفعل  رد  ظل  يف  متوقع،  أمر  وهو   — األرصدة  اختالالت  من 

املزدوج بين ديناميكية احلسابات اجلارية وديناميكية األصول 

أرصدة  إىل  وتتحول  تتراكم  )فالفوائض  الصافية  األجنبية 

زيادة  الصافية إىل  األجنبية  ارتفاع األصول  متزايدة؛ ويؤدي 

دخل عوامل اإلنتاج، مما يسهم يف ارتفاع الفوائض(. واحلقيقة 

األخرى الالفتة لالنتباه بشأن اختالالت األرصدة العاملية — 

مقارنة أيضا باختالالت التدفقات - هي أنها استمرت يف النمو 

البياين ٤-١٢(، مع تغير  )الشكل  الفترة ٢٠٠6-٢٠١3  خالل 

ملحوظ نوعا ما يف وتيرتها بعد عام ٢٠٠6، وهو العام الذي 

بلغت فيه اختالالت التدفقات ذروتها. وإىل جانب ذلك، أصبحت 

هذه االختالالت، أكثر تركزا على اجلانب املدين، حيث ارتفعت 

مساهمة أكبر 5 اقتصادات من 55% يف الناجت العاملي يف عام 

االندماج  مسار  ينعكس  ومل   .٢٠١3 عام  يف   %6٠ إىل   ٢٠٠6

العاملية  املالية  األزمة  عقب  متوقعا  كان  كما  الدويل،  املايل 

)الشكل البياين ٤-١3(.

قياس  عند  األرصدة؟  اختالالت  اتساع  يفسر  الذي  ما 

أن  يمكن  احمللي،  الناجت  إجمايل  من  كنسبة  االختالالت  هذه 

األجنبية  األصول  مراكز  التساع  أسباب  ثالثة  هناك  تكون 

الصافية. األول هو استمرار اختالالت التدفقات. فحتى تراجع 

يكفي  ال  البحث،  قيد  الفترة  خالل  حدث  كما  االختالالت،  هذه 

٢3 يُنظر إىل اختالالت التدفقات أحيانا باعتبارها مؤشرا للتشوهات 

اختالالت  تعكس  بينما  احلالية،  السياسات  عن  تنجم  أن  يحتمل  التي 

األرصدة السياسات السابقة؛ غير أن اختالالت األرصدة قد تكون متعلقة 

بمكامن اخلطر احلالية.
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العوامل  كافة  ثبات  حالة  يف  األرصدة  اختالالت  النخفاض 

على  اإلبقاء  هو  االنخفاض  هذا  حلدوث  واملطلوب  األخرى. 

العكس(:  أو  فائض  إىل  عجز  )من  التدفقات  اجتاه  انعكاس 

فتسجيل فائض يف سنة ما بعد تسجيل عجز يف عدة سنوات 

 ٠.73  =  R2( قوية  عالقة  هناك  الواقع،  ويف  عادة.  يكفي  لن 

وإحصاءة t = ١3.6( بين التغير يف األصول األجنبية الصافية 

اجلارية  احلسابات  وأرصدة  و٢٠١3   ٢٠٠6 عامي  بين 

ويف   .)٤-١٤ البياين  )الشكل  نفسها  الفترة  خالل  املتراكمة 

املتوسط )ويف معظم حاالت قائمة أكبر ١٠ اقتصادات(، ساهم 

املدينة  االقتصادات  يف  اجلارية  احلسابات  عجوزات  استمرار 

الصافية  األجنبية  االلتزامات  أرصدة  زيادة  يف  رئيسي  بدور 

كنسبة من إجمايل الناجت احمللي )اجلدول ٤-3(. وباملثل، يفسر 

الدائنة  االقتصادات  يف  اجلارية  احلسابات  فوائض  استمرار 

جزءا كبيرا من الزيادة يف أرصدة األصول األجنبية الصافية.

يف  تغيرات  حدوث  إىل  التقييم  آثار  تؤدي  أن  يمكن  ثانيا، 

وقد  التدفقات.  اختالالت  عن  منفصل  بشكل  األصول  مراكز 

التغيرات بعض اآلثار على مراكز األصول األجنبية  كان لهذه 

معظم  يف  كانت  وإن  و٢٠١3،   ٢٠٠6 عامي  بين  الصافية 

احلاالت أقل من اآلثار الناجمة عن أرصدة احلسابات اجلارية 

املدينة  االقتصادات  أكبر  يف  االقتصادي  النمو  أو  التراكمية 

والدائنة )اجلدول ٤-3(.٢٤ وتمثلت أهم االستثناءات يف بلجيكا 

وكندا وفنلندا واليونان وجنوب إفريقيا واململكة املتحدة، حيث 

املهيمن وراء حتسن مراكز  العامل  التقييم هي  كانت تغييرات 

املتحدة،  اململكة  حالة  ويف   — الصافية  األجنبية  أصولها 

أدت إىل خروجها من قائمة أكبر ١٠ اقتصادات مدينة يف عام 

٢٠١3 )اجلدول ٤-٢(. 

على  تعتمد  كما  بالتعقيد  التقييم  تغييرات  مصادر  وتتسم 

وضع االستثمار الدويل األويل يف البلد املعني )الدائن أو املدين( 

األسهم(.٢5  الثابت،  )الدخل  والتزاماته  إجمايل أصوله  وتكوين 

٢٤ راجع امللحق ٤-١.

يغطي 6٠  الذي  املقطعية  الزمنية  السالسل  انحدار  نموذج  يشير   ٢5

الدائنة  االقتصادات  أن  إىل   ٢٠١3 عام  إىل   ٢٠٠6 عام  من  اقتصادا 

مقارنة  األولية(  أرصدتها  مراكز  من  )كنسبة  أقل  تقييم  مكاسب  حققت 

القيمة  انخفاض  أن  يبدو  نفسه،  الوقت  ويف  املدينة.  باالقتصادات 

االسمية لعمالت االقتصادات املدينة قد أدى إىل زيادة مكاسب التقييم 

التي حققتها )حيث خفض قيمة التزاماتها، ال سيما األصول املوجودة 

لديها(، وهو األمر الذي ربما يكون قد ساعد على استقرار مراكز أصولها 

اجلدول ٤-٢: أكبر االقتصادات املدينة والدائنة )األصول واخلصوم  األجنبية الصافية(، ٢٠٠٦ و٢٠١٣ ١

٢٠٠6٢٠١3

مليارات الدوالرات

 األمريكية

% من إجمايل 

الناجت احمللي

النــاجت  إجمــايل  مــن   %

العاملــي احمللــي 

مليارات الدوالرات

 األمريكية

% من إجمايل 

الناجت احمللي

النــاجت  إجمــايل  مــن   %

العاملــي احمللــي 

١- أكبر االقتصادات املدينة

–7.6٤–3٤.٠–5,698الواليات المتحدة–3.9٢–١٤.٢–١,973الواليات المتحدة
–١.88–١٠3.١–١,٤٠٠إسبانيا–١.7١–69.7–86٢إسبانيا

–١.٠١–33.٤–75٠البرازيل٢–١.5١–3٠.6–76٢المملكة المتحدة
–٠.99–35.6–739إيطاليا–٠.9٢–59.٢–٤6٢أستراليا
–١.٠٠–٤9.6–7٤6أستراليا–٠.9٠–٢٤.١–٤53إيطاليا

–٠.77–٢٠.6–578فرنسا–٠.69–3٢.١–3٤9البرازيل٢
–٠.6٤–٢5.5–٤79الهند٢–٠.69–35.8–3٤6المكسيك٢

–٠.6٠–35.3–٤٤5المكسيك٢–٠.٤7–9٠.٤–٢37اليونان
–٠.55–٤9.8–٤٠9تركيا٢–٠.٤١–39.٠–٢٠6تركيا٢
–٠.5١–73.5–38٠بولندا–٠.35–١8.8–١78الهند٢

–١5.٦–١١,٦٢٤اإلجمالي–١١.٦–5,8٢9اإلجمالي

٢- أكبر االقتصادات الدائنة

3,٠566٢.٤٤.١٠اليابان١,793٤١.٢3.56اليابان

١,686١7.8٢.٢6الصين78٢٢6.9١.55٢ألمانيا

منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة 

١,678٤6.٢٢.٢5ألمانيا535٢76.٤١.٠6اخلاصــة

١,٠63١٤٢.١١.٤3المملكة العربية السعودية5١3١36.٤١.٠٢٢المملكة العربية السعودية٢

939١٤٤.3١.٢6سويسرا5٠٤١3٤.٠١.٠٠مقاطعة تايوان الصينية3

933١9٠.9١.٢5مقاطعة تايوان الصينية٤95١٢٢.3٠.983سويسرا

٤76١7.٠٠.9٤الصين٢

اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة 

767٢8٠.١١.٠3اخلاصــة

73٢١٤٢.8٠.98النرويج37١٢5١.٠٠.7٤٤سنغافورة٢

65٢353.٠٠.87الكويت3١٢١٤٠.٤٠.6٢٢اإلمارات العربية المتحدة٢

637٢١3.9٠.85سنغافورة٢١٠٢٠6.7٠.٤٢٢الكويت٢

١٢,١٤٤١٦.٣اإلجمالي5,99١١١.9اإلجمالي

 Lane ؛ ودراســة)Lane and Milesi-Ferretti 2007 دراســة( External Wealth of Nations Mark II املصــادر: قاعــدة بيانــات تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي« لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ وجمموعــة بيانــات

.and Milesi-Ferretti 2012
١ تستبعد جمموعة بيانات External Wealth of Nations Mark II )دراسة Lane and Milesi-Ferretti 2007( املستخدمة يف هذا التحليل حيازات الذهب من احتياطيات النقد األجنبي.

٢ قد تختلف تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل املتعلقة بهذه االقتصادات عن بيانات وضع االستثمار الدويل، متى بُلغت.

3 املصادر الوطنية.

٤ تقديرات خبراء الصندوق لعام ٢٠١3.
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وبوجه عام، ارتفعت أسعار األصول بين عامي ٢٠٠6 و٢٠١3: 

يف  الكبير  التراجع  مع  والسندات  األسهم  أسعار  ارتفعت  حيث 

بالفائدة  أن يعود  ينبغي  األجل، وهو ما  الفائدة طويلة  أسعار 

العوامل  كافة  ثبات  حالة  يف  الصافية،  الدائنة  البلدان  على 

األخرى، مقارنة بالبلدان املدينة الصافية )مما يؤدي إىل اتساع 

االختالالت(. وعلى العكس، أدى التعديل احلاد بالتخفيض يف 

املدينة  االقتصادات  بمعظم  اخلاصة  االقتصادية  التوقعات 

الكبرى بعد األزمة املالية العاملية إىل انخفاض قيمة األصول 

املوجودة يف هذه االقتصادات. ورغم أن ذلك ينطوي على أثر 

ثروة سلبي بالنسبة لبلد معين، فإنه يعني أيضا انخفاض قيمة 

التزاماته األجنبية، مما يؤدي إىل حتقيق مكاسب رأسمالية. وقد 

يف  إحصائية  داللة  ذات  املتغيرات  هذه  أن  ورغم  الصافية.  األجنبية 

نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية، ال توضح نتائج نماذج انحدار 

نظامية  عالقة  أي  وجود  سنة  كل  يف  املستعرضة  القطاعية  البيانات 

العمومية  امليزانيات  عمالت  بتكوين  املتعلقة  البيانات  وتعد  بينها. 

اخلارجية حمدودة وبالتايل ال تتم دراستها.

كانت الواليات املتحدة متفردة يف هذا الشأن: فرغم أنها كانت 

بالتخفيض  كبيرا  تعديال  وشهدت  الكبرى  املدينة  البلدان  أحد 

يف توقعات النمو، فقد ارتفعت قيمة األصول األمريكية بوصفها 

وضع  يف  رأسمالية  خسائر  حتقيق  إىل  أدى  مما  آمنا،  مالذا 

االستثمار الدويل للواليات املتحدة. 

ثالثا، يمكن أن تؤدي آثار النمو أيضا إىل زيادة االختالالت 

العام  الدين  حالة  يف  كما  احمللي،  الناجت  إجمايل  من  كنسبة 

أيضا، حيث  مُهما  االقتصادي  النمو  )اجلدول ٤-3(. وقد كان 

كانت آثار النمو تصل إىل حوايل ثلث حجم اآلثار الناشئة عن 

معاكسة  إشارة  وحتمل  التراكمية،  اجلارية  احلسابات  أرصدة 

لها. فقد أدى نمو إجمايل الناجت احمللي بمعدالت تفوق معدالت 

إىل  الدائنة،  االقتصادات  يف  الصافية،  األجنبية  األصول  نمو 

يف  ساهم،  بينما  الصافية؛  األجنبية  األصول  نسب  انخفاض 

األجنبية  االلتزامات  نسب  انخفاض  يف  املدينة،  االقتصادات 

االقتصادات  يف  األرصدة  اختالالت  استمرار  لكن  الصافية. 

املدينة بمنطقة اليورو كان انعكاسا لالنكماش الكبير يف بعض 

تصحيح  وقوة  النمو  يكون  أن  األرجح  ومن  االقتصادات.  هذه 
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الواليات املتحدة بلدان الفائض األوروبية بقية العامل

الصين بلدان العجز األوروبية االختالف

أملانيا بلدان آسيوية أخرى

اليابان البلدان املصدرة للنفط

الشكل البياين ٤-١٢: اختالالت صايف األصول األجنبية 

العاملية ("األرصدة")

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

واصلــت اختــالالت األرصــدة اتســاعها بيــن عامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٣ رغــم تراجــع اختــالالت 

التدفقات. ويبين ذلك أنه يتعين اإلبقاء على انعكاس مسار األخيرة لتخفيض األوىل. 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املصــدرة للنفــط = اجلزائــر، وأنغــوال، وأذربيجــان، والبحريــن، وبوليفيــا، 

اإلســتوائية،  وغينيــا  وإكــوادور،  الكونغــو،  وجمهوريــة  وتشــاد،  الســالم،  دار  وبرونــاي 

والنرويــج،  ونيجيريــا،  وليبيــا،  والكويــت،  وكازاخســتان،  والعــراق،  وإيــران،  وغابــون، 

الســودان،  وجنــوب  الســعودية،  العربيــة  واململكــة  وروســيا،  وقطــر،  وعمــان، 

املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وتركمانســتان،  وتوباغــو،  وترينيــداد  وتيمور-ليشــتي، 

وفنزويــال، واليمــن؛ والبلــدان اآلســيوية األخــرى = منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة 

ومقاطعــة  وســنغافورة،  والفلبيــن،  وماليزيــا،  وكوريــا،  وإندونيســيا،  والهنــد،  اخلاصــة، 

(مــا عــدا أملانيــا  تــم تصنيــف االقتصــادات األوروبيــة  تايــوان الصينيــة، وتايلنــد. وقــد 

والنرويــج) إىل بلــدان فائــض وبلــدان عجــز يف كل عــام تبعــا إلشــارة أرصــدة حســاباتها 

اجلارية (موجبة أو سالبة، على الترتيب).
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أصول احلافظة االحتياطيات خصوم أخرى يف شكل ديون

أصول االستثمار األجنبي
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خصوم احلافظة

أصول أخرى يف شكل ديون خصوم االستثمار األجنبي املباشر

الشكل البياين ٤-١٣: إجمايل األصول واخلصوم األجنبية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

اســتمر اتســاع إجمــايل أصــول وخصــوم أكبــر االقتصــادات املدينــة والدائنــة بيــن عامــي 

٢٠٠٦ و٢٠١٣، ومل ينعكس اجتاه االندماج املايل الدويل عقب األزمة املالية العاملية. 

 Lane and (دراســة   External Wealth of Nations Mark II بيانــات  جمموعــة  املصــادر: 

.and Lane and Milesi-Ferretti 2012 ؛ ودراسة(Milesi-Ferretti 2007

هــي  األخــرى  والديــون  والديــن،  امللكيــة  حصــص  حوافــظ  أرصــدة  هــي  احلافظــة  ملحوظــة: 

املشتقات املالية واالستثمارات األخرى (بما يف ذلك استثمارات البنوك).
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التدفقات اخلارجية هما القوتان الرئيسيتان احملددتان الجتاه 

اختالالت األرصدة يف املستقبل؛ وقد تساعد آثار التقييم يف هذا 

الشأن، لكن ال يمكن االعتماد عليها. 

نظرة إىل املستقبل: كيف ستتطور 

االختالالت العاملية؟

إىل أين تتجه االختالالت العاملية؟ تشير املناقشة السابقة 

إىل أن اختالالت التدفقات قد تراجعت، وأن سد فجوات الناجت ال 

يُتوقع أن يؤدي يف حد ذاته إىل انعكاس مسار جزء كبير من هذا 

التراجع. لكن فجوات الناجت ليست سوى جزء من القوى الدافعة 

والقوى  السياسات  فخيارات  اجلارية:  احلسابات  لديناميكية 

االقتصادية األخرى قد تؤدي إىل اتساع اختالالت التدفقات من 

جديد أو مواصلة تراجعها. وتشير توقعات تقرير آفاق االقتصاد 

العاملي إىل احلالة األخيرة: فإذا حتققت هذه التوقعات، سوف 

وعجوزات(  )فوائض  إجمايل  من  التدفقات  اختالالت  تتراجع 

قدره 3.3% من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف ٢٠١3 إىل أقل 

العاملي بحلول عام ٢٠١9  الناجت احمللي  من 3% من إجمايل 

البياين ٤-١5(.٢6 ورغم أن ذلك ال يمثل تراجعا حادا  )الشكل 

يف اختالالت التدفقات، فعلى األقل ال يُتوقع لها أن تزيد.

للواليات  اجلاري  احلساب  اختالل  يظل  أن  املتوقع  ومن 

املتحدة، وهو األكبر على جانب العجز، ثابتا تقريبا عند حوايل 

٠.6٠% من إجمايل الناجت احمللي العاملي، حيث إن األثر الناشئ 

للطاقة.  التجاري  امليزان  الطلب احمللي يعادل حتسن  نمو  عن 

ومن املتوقع أن يتراجع الرصيد السالب القتصادات العجز يف 

الشكل  يف  األوروبية«  العجز  )»اقتصادات  األوروبي  االحتاد 

الناجت احمللي  إجمايل  تراجعا طفيفا، من ٠.٢٠% من  البياين( 

العاملي يف عام ٢٠١3 إىل ٠.١٤% من إجمايل الناجت احمللي 

العاملي بحلول عام ٢٠١9. وعلى جانب الفائض، من املتوقع أن 

تنخفض االختالالت يف البلدان املصدرة للنفط بمقدار النصف، 

حتى عام ٢٠١9، من ٠.7٠% من إجمايل الناجت احمللي العاملي 

إىل ٠.3١% من إجمايل الناجت احمللي العاملي، بينما يُتوقع أن 

تزداد فوائض الصين وبلدان أخرى يف آسيا )»البلدان اآلسيوية 

األخرى« يف الشكل البياين( من ٠.5٠% إىل ٠.7٠% من إجمايل 

الناجت احمللي العاملي. ومن املتوقع أن تنكمش فوائض أملانيا 

واقتصادات الفائض األخرى يف االحتاد األوروبي )»اقتصادات 

الفائض األوروبية« يف الشكل البياين( من ٠.7٠% إىل 5٤.٠% 

من إجمايل الناجت احمللي العاملي.

من  األرصدة  اختالالت  تزداد  أن  املتوقع  من  املقابل،  ويف 

حوايل ٤٠% من إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام ٢٠١3 إىل 

حوايل ٤5% من إجمايل الناجت احمللي العاملي بحلول عام ٢٠١9 

األصول  مركز  يرتفع  أن  املتوقع  ومن   ٢7.)١6-٤ البياين  )الشكل 

أكبر اقتصاد دائن، من 3.٢%  األجنبية الصافية يف الصين، ثاين 

من   %3.٤ إىل  عام ٢٠١3  العاملي يف  الناجت احمللي  إجمايل  من 

يُتوقع  بينما   ،٢٠١9 عام  بحلول  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل 

أكبر  املتحدة،  للواليات  الصافية  األجنبية  االلتزامات  ترتفع  أن 

إىل  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %7.6 من  مدين،  اقتصاد 

ومن  الفترة.  تلك  خالل  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %8.5

املتوقع استقرار أو حتسن وضع االستثمار الدويل لدى العديد من 

من  كنسبة  كبيرة  مدينة  مراكز  لديها  التي  األخرى  االقتصادات 

اقتصادات  أكبر ١٠  إجمايل ناجتها احمللي وتندرج ضمن قائمة 

مدينة يف العامل يف عام ٢٠٠6 أو عام ٢٠١3 )أو كليهما(. 

الزمني  األفق  بنهاية  تقريبا  الناجت  فجوات  سد  التوقعات  هذه  تفترض   ٢6

للتوقعات )٢٠١9(.

٢7 تفترض هذه التوقعات ثبات سعر الصرف الفعلي احلقيقي، وعدم وجود 

أي آثار للتقييم. 
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جمموع أرصدة احلسابات اجلارية، ٢٠٠٧-٢٠١٣
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الشكل البياين ٤-١٤: تصحيح مراكز األصول األجنبية الصافية

 مقابل أرصدة احلسابات اجلارية

(٪ من متوسط إجمايل الناجت احمللي )

مراكــز  يف  للتغيــرات  عــادة  الرئيســي  احملــرك  هــي  اجلاريــة  احلســابات  أرصــدة  كانــت 

 R األصــول األجنبيــة الصافيــة بيــن عامــي ٢٠٠٦ و٢٠١٣، وبلغــت قيمــة معامــل التحديــد

٠٫٧٣، وهو ما يتضح من جتمع املشاهدات بكثافة حول اخلط القُطري.

املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بلــدان العجــز األوروبيــة = ألبانيــا، وبيــالروس، والبوســنة والهرســك، وبلغاريــا، 

وآيرلنــدا،  وهنغاريــا،  واليونــان،  وفرنســا،  وإســتونيا،  التشــيكية،  واجلمهوريــة  وكرواتيــا، 

الســابقة،  اليوغســالفية  مقدونيــا  وجمهوريــة  وليتوانيــا،  والتفيــا،  وكوســوفو،  وإيطاليــا، 

ومولدوفــا، وبولنــدا، والبرتغــال، ورومانيــا، وصربيــا، واجلمهوريــة الســلوفاكية، وســلوفينيا، 

النمســا،  الفائــض األوروبيــة =  وإســبانيا، وتركيــا، وأوكرانيــا، واململكــة املتحــدة؛ وبلــدان 

وبلجيــكا، والدانمــرك، وفنلنــدا، وهولنــدا، والســويد، وسويســرا؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط = 

اجلزائــر، وأنغــوال، والبحريــن، وإكــوادور، وإيــران، وكازاخســتان، ونيجيريــا، وعمــان، وروســيا، 

وتركمانســتان، واإلمــارات العربيــة املتحــدة، وأوزبكســتان، واليمــن؛ وبلــدان آســيوية أخــرى = 

منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة، والهنــد، وإندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

والفلبيــن، ومقاطعــة تايــوان الصينيــة، وتايلنــد، وفييــت نــام. وقــد تــم تصنيــف اقتصــادات 

العجــز والفائــض األوروبيــة تبعــا إلشــارة متوســط أرصــدة حســاباتها اجلاريــة بيــن عامــي 

٢٠٠٤ و٢٠٠٦.
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بصورة  األرصدة  الختالالت  املتوقعة  الديناميكية  ولبحث 

أعمق، تبين اللوحة ١ يف الشكل البياين ٤-١7 أرصدة احلسابات 

اجلارية يف عام ٢٠١3 مقابل مراكز األصول األجنبية الصافية 

ميل  يكون  الدائنة،  االقتصادات  حالة  ويف  العام.  نفس  يف 

العالقة إىل أعلى: فاالقتصادات التي لديها مراكز أصول أجنبية 

صافية أكبر يف عام ٢٠١3 تسجل فوائض أكبر يف احلسابات 

االقتصادات  حالة  يف  سالبة  تكون  العالقة  أن  غير  اجلارية. 

املدينة، مما يعني أنه كلما زادت مديونية االقتصاد، قل عجز 

حسابه اجلاري أو زاد فائض حسابه اجلاري. ويف حالة الكثير 

لرصيد  املتوقع  املتوسط  يتجاوز  املدينة،  االقتصادات  من 

الذي  الرصيد  املقبلة  اخلمس  السنوات  خالل  اجلاري  احلساب 

األجنبية  األصول  نسبة  االستقرار يف  لتحقيق  مطلوبا  سيكون 

تنخفض  سوف  وبالتايل  احمللي،  الناجت  إجمايل  إىل  الصافية 

يف   ٢ )اللوحة  االقتصادات  لهذه  الصافية  االلتزامات  مراكز 

الشكل البياين ٤-١7(.٢8 

العجوزات  عنده  تصبح  التي  املستوى  حتديد  الصعب  ومن 

أو املراكز املدينة أكثر عرضة للمخاطر إىل حد كبير، نظرا ألن 

هناك عدة عوامل تسهم يف حدوث األزمة عادة. ويشير التحليل 

والديون  والعمالت،  )البنوك،  السابقة  لألزمات  اإلحصائي 

التعرض  احتمال  أن  إىل  املفاجئة(  والتوقفات  السيادية، 

يف  االستقرار  يحقق  الذي  اجلاري  احلساب  رصيد  حساب  يتم   ٢8

األصول األجنبية الصافية كالتايل: ca* = g × nfa، حيث *ca هي رصيد 

الصافية  األجنبية  األصول  يف  االستقرار  يحقق  الذي  اجلاري  احلساب 

يف  )املتوقع(  النمو  معدل  هي   gو احمللي،  الناجت  إجمايل  من  كنسبة 

قيمة إجمايل الناجت احمللي بالدوالر األمريكي، و nfa هي مركز األصول 

األجنبية الصافية املبدئي كنسبة من إجمايل الناجت احمللي.

يصل  عندما  املتقدمة  االقتصادات  يف  يزيد  األزمات  خلطر 

احمللي  الناجت  إجمايل  من   %6 حد  إىل  اجلاري  احلساب  عجز 

من   %6٠ حد  إىل  الصافية  اخلارجية  االلتزامات  مركز  ويصل 

إىل  استنادا  املقابالن  احلدان  ويبلغ  احمللي.٢9  الناجت  إجمايل 

الناجت  إجمايل  الصاعدة 3% من  األسواق  اقتصادات  عينة من 

احمللي بالنسبة لعجز احلساب اجلاري و٤٠% من إجمايل الناجت 

احمللي بالنسبة ملركز االلتزامات األجنبية الصافية.3٠ ويجدر 

التأكيد على أن هذه احلدود هي حدود إرشادية خالصة، حيث 

تكون نسب اخلطأ من الفئة )١( )خطأ رفض الفرضية الصفرية( 

كبيرة.  الصفرية(  الفرضية  قبول  )خطأ   )٢( الفئة  من  واخلطأ 

يف  اجلاري  احلساب  عجز  يتجاوز  عندما  املثال،  سبيل  فعلى 

احتمال  يبلغ  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %6 املتقدمة  البلدان 

التعرض  احتمال  ضعف  تقريبا  وهو   -  %١3 ألزمة  التعرض 

تقلل جمموع  التي  القيمة  احلد عن طريق حساب  يتم حتديد هذا   ٢9

نسبة اخلطأ من الفئة )١( )خطأ رفض الفرضية الصفرية( ونسبة اخلطأ 

من الفئة )٢( )خطأ قبول الفرضية الصفرية( لكل نوع من أنواع األزمات؛ 

كأوزان  املطابقة  جودة  قيم  باستخدام  احلد  قيم  متوسط  حساب  ويتم 

ترجيحية )١ ناقصا حاصل جمع اخلطأ من الفئة )١( واخلطأ من الفئة 

)٢((؛ راجع امللحق ٤-5.

إليها  توصلت  التي  للحدود  مماثلة  املقدرة  احلدود  هذه  تعد   3٠

عينة  نطاق  من  تصحيح  فترة   6٢ فباستخدام  االقتصادية.  الدراسات 

 Freund and Warnock (2005) دراسة  تقدر   ،3٠-٠٠٢89١ الفترة 

احمللي،  الناجت  إجمايل  من   %6.5 بنسبة  اجلاري  احلساب  قاع  متوسط 

وهو املستوى الذي شهد اقتصاد العجز بعده انعكاسا يف املسار. وتتناول 

االلتزامات  مساهمة  مدى   Catão and Milesi-Ferretti (2013)   دراسة

األجنبية الصافية يف التنبؤ باألزمات اخلارجية. وترى هذه الدراسة أن 

االلتزامات األجنبية الصافية متنبئ مهم باألزمات )حتى إذا تم حتييد 

تأثير رصيد احلساب اجلاري(، ال سيما عندما تتجاوز نسبتها ٠5% من 

إجمايل الناجت احمللي.

اجلدول ٤-٣: تفكيك التغيرات يف األصول األجنبية الصافية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٣ ١
)% من إجمالي الناتج المحلي(

أكبر االقتصادات الدائنة، ٢٠١3أكبر االقتصادات املدينة، ٢٠١3

البلد

احلســاب اجلــاري، 

٢٠١3-٢٠٠7

التقييم،

 ٢٠١3-٢٠٠7

تعديل النمو،

٢٠١3-٢٠٠7 

التغير يف 

األصول

 األجنبية 
البلدالصافية٢

احلســاب اجلــاري، 

٢٠١3-٢٠٠7

التقييم،

 ٢٠١3-٢٠٠7

تعديل النمو،

٢٠١3-٢٠٠7 

التغير يف 

األصول

 األجنبية 
الصافية٢

١8.9١.٠٢.5٢٤.7اليابان–٢.5١9.7–٢.٤–٢١.٢الواليات المتحدة

٠.8–١٠.٤–٢٠.97.٤الصين3–٢.٤33.7–6.7–3٤.3إسبانيا

١9.٢–٤.٠–٤٢.5٢5.١ألمانيا–١6.١٤.8–9.6–١١.3البرازيل3

5.9–١٠٢.83.367.7المملكة العربية السعودية3–١.3١.٠١١.6–١١.8إيطاليا

٢١.3–١8.6–63.٤٢١.8سويسرا9.٢١8.8٢.9–٢5.٤أستراليا

57.8–6٢.8١8.6٢١.٤مقاطعة تايوان الصينية٤–٠.٢١8.7–١١.3–١٠.٠فرنسا

–١١.٤7.٤–٤.6–١٤.٤الهند3
منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلدارية 

3.3–٤٤.١39.٤8١.٠اخلاصة

88.3–8٠.٠3٤.9١6.٤النرويج5–٠.8١٢.3٠.٤–7.6المكسيك3

١٤7.٠–٢٠9.6١8.٠87.7الكويت–١9.8١7.٤–5.6–33.7تركيا3

–٢8.٢–9٠.١–١١8.857.7سنغافورة–١6.٢٢٤.٢–١٤.٠–٢7.٠بولندا
١٤.6–١١.7–3٤.١6.8المتوسط المرجح6–5.5١6.٠–3.٤–١9.١المتوسط المرجح6

املصــادر: جمموعــة بيانــات External Wealth of Nations Mark II )دراســة Lane and Milesi-Ferretti 2007(؛ وقاعــدة بيانــات تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي« لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ 

ودراســة Lane and Milesi-Ferretti 2012؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل.

١ يعــرض تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي بيانــات ميــزان املدفوعــات باســتخدام منهجيــة الطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل )BPM6(. وبالنســبة 

للســلطات الوطنيــة التــي ال تــزال تبلــغ البيانــات يف الطبعــة اخلامســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات، يتــم اســتخدام قاعــدة عامــة للتحويــل. وبالتــايل، تكــون بيانــات هــذه البلــدان عرضــة 

للتغييــر عنــد االعتمــاد الكامــل للطبعــة السادســة مــن دليــل ميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار الــدويل.

٢ قــد ال يكــون تفكيــك التغيــرات يف بلــد مــا )احلســاب اجلــاري التراكمــي، والتقييــم، وتعديــل النمــو( معــادال تمامــا للتغيــرات يف األصــول األجنبيــة الصافيــة، حيــث ال تـُـدرج بيانــات تدفقــات 

احلســاب الرأســمايل التراكمي والســهو واخلطأ. راجع امللحق ٤-١. 

3 قد تختلف تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل املتعلقة بهذه االقتصادات عن بيانات وضع االستثمار الدويل، متى بُلغت.

٤ املصادر الوطنية.

5 تقديرات خبراء الصندوق لعام ٢٠١3.

6 حمسوبة باستخدام احلصص السوقية لعام ٢٠١3.
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لكن  احلد.  هذا  عن  العجز  يقل  عندما   %7 يبلغ  والذي  ألزمة 

احتمال  أن  وهي  النتيجة  نفس  عن  للتعبير  أخرى  طريقة  هناك 

عدم التعرض ألزمة يبلغ 87%، حتى عندما يتجاوز عجز احلساب 

اجلاري هذا احلد. 

البياين  الشكل  يوضح  االعتبار،  يف  احملاذير  هذه  أخذ  ومع 

األجنبية  األصول  ومراكز  اجلاري  احلساب  أرصدة  تطور   ١8-٤

الصافية لالقتصادات املدرجة يف قوائم أكبر اختالالت التدفقات 

أو األرصدة يف أعوام ٢٠٠6، أو ٢٠١3، أو ٢٠١9 )توقعات(، إىل 

جانب احلدود اإلرشادية. ويف حين يوجد العديد من االقتصادات 

دون أحد هذين احلدين أو كليهما أو بالقرب من أحدهما أو كليهما 

يف عام ٢٠٠6، يوجد عدد قليل يف عام ٢٠١3 ويُتوقع أن يوجد 

عدد قليل يف عام ٢٠١9. وبشكل عام، تتحرك االقتصادات األكثر 

عرضة للمخاطر بحلول عام ٢٠١9 يف اجتاه الربع األيمن العلوي 

احتماالت  تقلص  على  يدل  مما  البياين،  الشكل  يف   3 اللوحة  يف 

التعرض خملاطر التوقف املفاجئ أو األزمات اخلارجية. 

ومع ذلك ال تزال بعض هذه االقتصادات، بما يف ذلك عدد 

قليل من اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى، عرضة خملاطر 

أسعار  يف  املفاجئة  الزيادات  أو  السوق  مزاج  يف  التحوالت 

تراجع  إىل  الوقت،  مرور  مع  يؤدي،  ما  )وهو  العاملية  الفائدة 

مع  املثال،  على سبيل  الصافية(،  التزاماتها  مراكز  ديناميكية 

عودة السياسة النقدية إىل طبيعتها يف االقتصادات املتقدمة.3١ 

لكن  االختالالت،  تراجع  إىل  بالطبع  التمويل  فقدان  ويؤدي 

يستلزم  مما  جدا،  مفاجئة  ستكون  التصحيحية  التدابير 

تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة. وإىل جانب االقتصادات 

العديد من  يزال  املايل، ال  النظام  املؤثرة على  الكبيرة  املدينة 

االقتصادات األوروبية األصغر حجما، إىل جانب بعض األسواق 

املدى  يف  للمخاطر  عرضة  النامية،  االقتصادات  بين  الواعدة 

االستقرار  تقرير  من   ٢٠١٤ أكتوبر  عدد  يف  األول  الفصل  راجع   3١

املايل العاملي.

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

الواليات املتحدة بلدان الفائض األوروبية بقية العامل

الصين بلدان العجز األوروبية االختالف

أملانيا بلدان آسيوية أخرى

اليابان البلدان املصدرة للنفط

الشكل البياين ٤-١٥: اختالالت احلسابات اجلارية العاملية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي )

يتوقــع تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي أن تتراجــع أرصــدة احلســابات اجلاريــة العامليــة 

بشــكل طفيــف علــى املــدى املتوســط. وتفتــرض توقعــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

عــادة ســد فجــوات النــاجت خــالل الســنوات اخلمــس املقبلــة وثبــات أســعار الصــرف الفعليــة 

احلقيقية.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املصــدرة للنفــط = اجلزائــر، وأنغــوال، وأذربيجــان، والبحريــن، وبوليفيــا، 

اإلســتوائية،  وغينيــا  وإكــوادور،  الكونغــو،  وجمهوريــة  وتشــاد،  الســالم،  دار  وبرونــاي 

والنرويــج،  ونيجيريــا،  وليبيــا،  والكويــت،  وكازاخســتان،  والعــراق،  وإيــران،  وغابــون، 

وعمــان، وقطــر، وروســيا، واململكــة العربيــة الســعودية، وجنــوب الســودان، وتيمور-ليشــتي، 

واليمــن؛  وفنزويــال،  املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وتركمانســتان،  وتوباغــو،  وترينيــداد 

والبلــدان اآلســيوية األخــرى = منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة، والهنــد، 

الصينيــة،  تايــوان  ومقاطعــة  وســنغافورة،  والفلبيــن،  وماليزيــا،  وكوريــا،  وإندونيســيا، 

وتايلنــد. وقــد تــم تصنيــف االقتصــادات األوروبيــة (مــا عــدا أملانيــا والنرويــج) إىل بلــدان 

فائــض وبلــدان عجــز يف كل عــام تبعــا إلشــارة أرصــدة حســاباتها اجلاريــة (موجبــة أو 

سالبة، على الترتيب).

الواليات املتحدة بلدان الفائض األوروبية بقية العامل

الصين بلدان العجز األوروبية االختالف

أملانيا بلدان آسيوية أخرى

اليابان البلدان املصدرة للنفط
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الشكل البياين ٤-١٦: اختالالت صايف األصول 

األجنبية العاملية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي )

من املتوقع زيادة اتساع اختالالت األرصدة العاملية على املدى املتوسط، مما 

يعكس استمرار اختالالت التدفقات (رغم تراجعها).

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

والبحريــن،  وأذربيجــان،  وأنغــوال،  اجلزائــر،   = للنفــط  املصــدرة  البلــدان  ملحوظــة: 

وغينيــا  وإكــوادور،  الكونغــو،  وجمهوريــة  وتشــاد،  الســالم،  دار  وبرونــاي  وبوليفيــا، 

ونيجيريــا،  وليبيــا،  والكويــت،  وكازاخســتان،  والعــراق،  وإيــران،  وغابــون،  اإلســتوائية، 

الســودان،  الســعودية، وجنــوب  العربيــة  والنرويــج، وعمــان، وقطــر، وروســيا، واململكــة 

املتحــدة،  العربيــة  واإلمــارات  وتركمانســتان،  وتوباغــو،  وترينيــداد  وتيمور-ليشــتي، 

وفنزويــال، واليمــن؛ والبلــدان اآلســيوية األخــرى = منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة 

اخلاصــة، والهنــد، وإندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، والفلبيــن، وســنغافورة، ومقاطعــة 

تايــوان الصينيــة، وتايلنــد. وقــد تــم تصنيــف االقتصــادات األوروبيــة (مــا عــدا أملانيــا 

والنرويــج) إىل بلــدان فائــض وبلــدان عجــز يف كل عــام تبعــا إلشــارة أرصــدة حســاباتها 

اجلارية (موجبة أو سالبة، على الترتيب).



الفصل ٤     هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟

135 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٤   

املتوسط، مما يتطلب حتسين نسب صايف صادراتها إىل إجمايل 

الناجت احمللي إىل حد كبير. ورغم أن عجوزات هذه االقتصادات 

ومراكزها املدينة ال تمثل نسبة كبيرة من االختالالت العاملية، 

فقد أكدت التجربة خالل األزمة املالية العاملية أن األزمات قد 

تكون لها تداعيات أوسع نطاقا حتى يف االقتصادات الصغيرة 

بسبب الروابط املالية مع املوردين والعمالء.

ومن بين االقتصادات املدينة الكبرى، تعد حالة الواليات 

املتحدة الفريدة من نوعها هي االستثناء الرئيسي من االجتاه 

يُتوقع  حيث  للمخاطر،  التعرض  احتماالت  تراجع  نحو  العام 

من   %٤ من  الصافية  األجنبية  التزاماتها  مركز  يتدهور  أن 

من   %8.5 إىل   ٢٠٠6 عام  يف  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل 

كان  الواقع،  ويف   .٢٠١9 يف  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل 

أحد اخملاوف املرتبطة بتزايد االختالالت العاملية يف منتصف 
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١- احلساب اجلاري ومركز صايف األصول األجنبية، ٢٠١٣
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٢- رصيد احلساب اجلاري احملقق الستقرار صايف األصول األجنبية

يف املدى املتوسط مقابل صايف األصول األجنبية
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الشكل البياين ٤-١٧: حتديد مدى استمرارية مراكز

صايف األصول األجنبية 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي )

هنــاك ارتبــاط موجــب يف االقتصــادات الدائنــة بيــن أرصــدة احلســابات اجلاريــة ومراكــز 

صــايف األصــول األجنبيــة يف املدييــن القصيــر واملتوســط. ويف املقابــل، هنــاك ارتبــاط 

صــايف  ومراكــز  اجلاريــة  احلســابات  أرصــدة  بيــن  املدينــة  االقتصــادات  يف  ســالب 

األصــول األجنبيــة، ممــا يبيــن أنــه كلمــا زادت مديونيــة االقتصــاد، قــل عجــز حســابه 

اجلاري (أو زاد فائض حسابه اجلاري).  

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: نقــاط البيانــات احلمــراء تمثــل أكبــر االقتصــادات املدينــة، ٢٠٠٦ و٢٠١٣؛ ونقــاط 

البيانــات الزرقــاء تمثــل أكبــر االقتصــادات الدائنــة، ٢٠٠٦ و٢٠١٣. مســميات البيانــات يف 

الشكل البياين تستخدم الرموز القُطرية املعتمدة يف املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

0

50

100

0 5 10

هنغاريا

روسيا

كوريا
اليابان

إندونيسيا

فرنسا
أملانيا الصين

كندا

األرجنتين

الهند

املكسيك

بولنداالبرازيل

جنوب

 إفريقيا

البرتغال

إيطاليا

اليونان

تركيا

أستراليا

اململكة

 املتحدة

إسبانيا

الواليات

 املتحدة

ة
بي

جن
أل

 ا
ل

و
ص

أل
 ا
يف

صا

احلساب اجلاري

0

50

100

0 5 10

هنغاريا

نيوزيلندا

جنوب

 إفريقيا

روسيا

كوريا

اليابان
أملانيا

الصين

األرجنتين

إيطاليا

فرنسا

إسبانيا

مصر

املكسيك

إندونيسيا

كندا

تركيا
أستراليا

اململكة
الهند املتحدة

البرازيل

الواليات

 املتحدة

ة
بي

جن
أل

 ا
ل

و
ص

أل
 ا
يف

صا

احلساب اجلاري

0

50

100

0 5 10

هنغاريا

نيوزيلندا

روسيا كوريا

اليابان

أملانيا
الصين

األرجنتين

بولندا

إيطاليا

املكسيكإسبانيا

إندونيسيا

الهند

رفرنسا

أستراليا

كندا

تركيا
البرازيل

الواليات

 املتحدة

ة
بي

جن
أل

 ا
ل

و
ص

أل
 ا
يف

صا

احلساب اجلاري

١- ٢٠٠٦

٢- ٢٠١٣

٣- ٢٠١٩

–15 –10 –5

–50

–100

–150

–15 –10 –5

–50

–100

–150

–15 –10 –5

–50

–100

–150

الشكل البياين ٤-١٨: أكبر االقتصادات ذات العجز/املدينة: احلساب

 اجلاري مقابل صايف األصول األجنبية، ٢٠٠٦، و٢٠١٣، و ٢٠١٩

(٪ من إجمايل الناجت احمللي )

يف عــام ٢٠٠٦، كانــت أرصــدة احلســابات اجلاريــة ومراكــز صــايف األصــول األجنبيــة يف عــدة 

(البنــوك،  تتجاوزهــا  أو  الســابقة  األزمــات  صاحبــت  التــي  احلــدود  مــن  تقتــرب  اقتصــادات 

والعمالت، والديون السيادية، والتوقفات املفاجئة). ويف عامي ٢٠١٣ و٢٠١٩، هناك عدد قليل 

فقــط مــن هــذه االقتصــادات إمــا جتــاوز حــدود األزمــات أو يُتوقــع أن يتجاوزهــا. ويــدل ذلــك علــى 

تراجع احتماالت تعرض هذه االقتصادات لألزمات.

نيوزيلندا

اململكة

 املتحدة
جنوب

 إفريقيا

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتناســب حجــم الفقاعــة مــع حصــة االقتصــاد يف إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي. 

املنظمــة  يف  املعتمــدة  القُطريــة  الرمــوز  تســتخدم  البيــاين  الشــكل  يف  البيانــات  مســميات 

يف  للمخاطــر  التعــرض  حــدود  تمثــل  املظللــة  املســاحات  املقاييــس.  لتوحيــد  الدوليــة 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  فــاحت)  (رمــادي  املتقدمــة  االقتصــادات 

النامية (رمادي داكن ورمادي فاحت معا)؛ راجع امللحق ٤-٥.



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين  

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٤  136

احتمال )ضعيف  هو  والعشرين  احلادي  القرن  من  األول  العقد 

املتحدة  الواليات  التزامات  مركز  يصل  أن  اجلميع(  باعتراف 

بشكل مفاجئ إىل نقطة الالعودة، وهي النقطة التي يفقد بعدها 

واخلاص  العام  القطاعين  من  األمريكية  األصول  أصحاب 

الشعور بالثقة، ويفقد الدوالر األمريكي وضعه كعملة احتياطي.

املتحدة  للواليات  الصافية  االلتزامات  مركز  تدهور  وقد 

بالفعل ليصل إىل حوايل 8% من إجمايل الناجت احمللي العاملي 

فقدان  احتمال  أن  يبدو  األسباب  من  لعدد  ولكن   ،٢٠١3 يف 

أقل بكثير مما كان عليه منذ  احتياطي  الدوالر لوضعه كعملة 

للواليات  املتوقعة  التدفقات  عجوزات  تعد  أوال،  سنوات.  ثمان 

املتحدة اآلن أقل بكثير مما كانت عليه يف عام ٢٠٠6. ثانيا، 

ال يزال الدوالر األمريكي هو عملة التعامل الرئيسية يف أسواق 

الصرف األجنبي وعملة الفواتير الرئيسية يف التجارة الدولية. 

املتداولة  الدين  سندات  كافة  يف  الغالبة  احلصة  يمثل  وهو 

املبيعة  السندات  وخاصة  العامل  يف  مكان  أي  يف  الصادرة 

 .)Goldberg 2010( خارج بلد اإلصدار بعملة غير عملة املُصدر

ثالثا، ال تعد األصول الدوالرية احملتفظ بها ضمن احتياطيات 

»املثلى«  العمالت  بحافظة  باملقارنة  زائدة  املركزية  البنوك 

للدوالر  املنافسة  العمالت  رابعا، عدد  املركزية.3٢  البنوك  لدى 

يستلزم  احتياطي  عملة  فكونه  احلايل،  الوقت  يف  نسبيا  قليل 

تقويم رصيد كبير من األصول به. خامسا، وربما يكون السبب 

التي كان   — العاملية  املالية  األزمة  أنه خالل  ترديدا،  األكثر 

مركزها الواليات املتحدة - هرع املستثمرون نحو األمان الذي 

يوفره الدوالر األمريكي.33 

االستنتاجات

كبير  بشكل  العاملية  اجلارية  احلسابات  اختالالت  تراجعت 

عن الذروة التي بلغتها قبل وقوع األزمة يف عام ٢٠٠6، كما 

تراجع  فقد  تكوينها.  تغيرا ملحوظا يف  األثناء  شهدت يف هذه 

من  كنسبة  املتحدة  الواليات  يف  الكبير  اجلاري  احلساب  عجز 

إجمايل الناجت احمللي العاملي بأكثر من نصف قيمته، وانتقلت 

اقتصادات العجز يف منطقة اليورو إىل تسجيل فائض. وقد حدث 

3٢ يُحسب التكوين األمثل لعمالت حوافظ االحتياطيات بافتراض أن 

القيمة »احلقيقية« لالحتياطيات. ويعد خمفض  الهدف هو احلفاظ على 

من  النهائي  الغرض  ألن  السياق،  هذا  يف  الطبيعي  اخليار  هو  الواردات 

هذه  وتستخدم  الواردات.  صايف  تغطية  هو  باالحتياطيات  االحتفاظ 

املنهجية يف احلصول على حافظة مثلى لعمالت االحتياطيات العاملية 

إذا كانت  النظر عما  الدوالر حوايل 6٠% من قيمتها )بغض  يشكل فيها 

بأوزان  أم  الواردات  بأوزان  تُرجح  االقتصادات  لفرادى  املثلى  احلافظة 

الواردة  حيازات االحتياطي(؛ ويتطابق هذا املستوى تقريبا مع احلصة 

يف قاعدة بيانات صندوق النقد الدويل لتكوين العمالت يف احتياطيات 

 Ghosh, Ostry, دراسة  راجع  ٢٠١3؛  لعام  الرسمية  األجنبي  النقد 

and Tsangarides 2011 لالطالع على تفاصيل هذه العملية احلسابية.
 Ghosh, Ostry, and Tsangarides 33 راجع، على سبيل املثال، دراسة

السوابق  حول   ،Schenk 2013 ودراسة   ،Prasad 2014 ودراسة   ،2011
التاريخية للتحوالت العاملية يف العمالت االحتياطية.

املقابالن  واليابان،  الصين  فائضي  يف  أيضا  ملحوظ  تراجع 

الرئيسيان لعجز الواليات املتحدة يف عام ٢٠٠6. وإىل جانب 

للسلع  املصدرة  املتقدمة  االقتصادات  من  قليل  عدد  فإن  ذلك 

األولية وبعض اقتصادات األسواق الصاعدة الكبرى التي كانت 

تسجل فوائض حتولت اآلن إىل تسجيل عجوزات، مما ساهم يف 

حدوث اختالالت أقل حجما، وإن كان قد ساهم كذلك، يف بعض 

احلاالت، يف مكامن خطر جديدة. 

ومع تقلص العجوزات الكبيرة، انخفضت بالتأكيد اخملاطر 

أحدث  يزال  وال  التدفقات.  اختالالت  عن  الناجمة  النظامية 

الصندوق  عن  صادر  اخلارجي  القطاع  بشأن  جتريبي  تقرير 

من  العديد  يف  التدفقات  اختالالت  أن  يرى   )IMF 2014(

االقتصادات األكبر حجما تعد زائدة عن املستويات التي تتوافق 

مع األساسيات االقتصادية وأوضاع السياسة املالئمة، غير أن 

اختالالت احلسابات اجلارية تراجعت، بشكل ملحوظ يف بعض 

احلاالت، عن مستوياتها يف عام ٢٠٠6. وباملثل، فإن فجوات 

احلساب اجلاري املرتبطة بالعجوزات اجلديدة ال تزال صغيرة 

نسبيا. ورغم أن العديد من عجوزات احلسابات اجلارية الكبيرة 

ال تزال قائمة يف اقتصادات أخرى بخالف أكبر االقتصادات، 

فمن املرجح أن تكون خماطر انعكاس املسار املرتبطة بها ذات 

خصوصية قُطْرية، وليست نظامية. 

اختالالت  شهدته  الذي  التصحيح  من  كبير  جزء  جاء  وقد 

التدفقات مدفوعا بانخفاض الطلب يف االقتصادات العجز بعد 

سرعة  بزيادة  املرتبطة  النمو  وفروق  العاملية،  املالية  األزمة 

املصدرة  والبلدان  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  التعايف 

ساهم  الذي  الدور  وجاء  الكبير.  الركود  بعد  األولية  للسلع 

واخلدمات  السلع  إىل  الواردات  )من  اإلنفاق  اجتاه  حتويل  به 

فترة  طوال  قبل  ذي  من  أقل  عام،  بوجه  العكس(،  أو  احمللية 

تعرضت  التي  االقتصادات  يف  وخاصة  األخيرة،  التصحيح 

لتراخ اقتصادي كبير وتطبق نظم أسعار الصرف الثابتة. لكن 

اقتصادات  أكبر  بين  زاد  قد  اإلنفاق  اجتاه  يف  التحويل  هذا 

تراجع  فترات  يف  كما حدث  الفائض،  اقتصادات  وأكبر  العجز 

االختالالت العاملية السابقة.

وجاء الدور الكبير الذي ساهم به ضعف الطلب وفروق النمو 

يف تراجع اختالالت التدفقات العاملية مصحوبا يف اقتصادات 

عديدة بارتفاع التكاليف يف شكل زيادة االختالالت الداخلية. 

تصحيح  إجراء  يف  أيضا  الطلب  ضعف  ساهم  فقد  ذلك،  ومع 

كبير يف أرصدة احلسابات اجلارية دون حدوث تصحيح مربك 

األمريكي  الدوالر  صرف  سعر  سيما  ال   — الصرف  أسعار  يف 

— وهو ما خشي البعض من حدوثه قريبا قبل األزمة املالية 
أسعار  فقاعات  بعض  تصحيح  تم  األثناء،  هذه  ويف  العاملية. 

األصول وطفرات االئتمان التي جنمت عنها االختالالت الكبيرة 

العديد من االقتصادات املتقدمة حتى عام ٢٠٠6 تقريبا،  يف 

احلين  ذلك  منذ  ظهرت  قد  تكون  ربما  أخرى  تشوهات  أن  رغم 

ألسباب منها مواجهة األزمة.
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االختالالت  تراجع  مع  الداخلية  االختالالت  اتساع  أن  غير 

اخلارجية قد نشأ عنه خماوف من اتساع االختالالت اخلارجية 

من جديد عند سد فجوات الناجت، وذلك يف حالة عدم استمرار 

حتويل اجتاه اإلنفاق. ويف واقع األمر، استمر تراجع االختالالت 

العاملية نظرا التساع فجوات الناجت يف عدة اقتصادات متقدمة 

يف عام ٢٠١3. وسوف يعتمد جزء كبير من تراجع االختالالت 

تراجع  كان  إذا  ما  على  املتقدمة  االقتصادات  يف  العاملية 

نواجتها منذ األزمة املالية العاملية هيكليا أم دوريا يف معظمه. 

فإذا كان هيكليا — وهي احلالة الواردة يف تنبؤات السيناريو 

األساسي يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي —  فإن جزءا كبيرا 

من تراجع اختالالت التدفقات العاملية سيكون دائما. 

بعض  يف  األرجح  على  كبيرة  تكون  الناجت  فجوات  لكن 

االقتصادات املتقدمة التي تسجل عجزا يف احلساب اجلاري، ال 

سيما يف منطقة اليورو، وسوف يساعد مزيد من التحويل الجتاه 

اإلنفاق هذه االقتصادات يف تعزيز النمو واإلبقاء على تراجع 

قلق  هناك  يزال  ال  اخللفية،  هذه  وعلى  اخلارجية.  االختالالت 

من تفاوت مساهمة اقتصادات الفائض يف تراجع االختالالت 

الفائض  اقتصادات  بين  كبيرة  االختالالت  تزال  وال  العاملية. 

األوروبية والبلدان املصدرة للنفط.

السياسات  صعيد  على  املطلوبة  التدابير  وشدة  طبيعة  إن 

االختالالت  واحتواء  الباقية  اخلارجية  االختالالت  ملعاجلة 

البلدان.  وجمموعات  االقتصادات  بين  فيما  تتباين  الناشئة 

فعلى سبيل املثال، يتعين على اقتصادات العجز اتخاذ إجراءات 

لتعزيز ضبط أوضاع املالية العامة وإجراء إصالحات هيكلية 

لتيسير تصحيح املراكز اخلارجية )بما يف ذلك لزيادة االدخار، 

وزيادة مرونة أسواق العمل، والتغلب على اختناقات العرض(. 

من  تعاين  التي  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  بعض  ويف 

لكبح  تدابير  التخاذ  حاجة  هناك  تكون  قد  متزايدة،  عجوزات 

الطلب اخلاص، بما يف ذلك تدابير احترازية كلية لكبح طفرات 

على  يتعين  املقابل،  ويف  األصول.  أسعار  وفقاعات  االئتمان 

اقتصادات الفائض اتخاذ خطوات إلعادة التوازن للنمو — بما 

يف ذلك، يف بعض احلاالت، عن طريق زيادة استثمارات القطاع 

العام )راجع الفصل الثالث(. ويف حاالت أخرى، قد تكون هناك 

قوى  على  اعتمادا  أكثر  صرف  أسعار  تطبيق  إىل  أيضا  حاجة 

الرأسمايل،  احلساب  على  املفروضة  القيود  من  واحلد  السوق، 

القطاع  إصالحات  وتنفيذ  االجتماعي،  األمان  شبكات  وتعزيز 

تؤدي  والنظريات،  التاريخية  السوابق  تشير  وكما  املايل. 

كل  يف  املتبعة  االقتصادية  السياسات  بين  التنسيق  زيادة 

حتقيق  تيسير  إىل  العجز  واقتصادات  الفائض  اقتصادات  من 

 Ostry and )راجع  وجماعي  فردي  أساس  على  األهداف  هذه 

.)Ghosh 2013
العاملية  التدفقات  باختالالت  احمليطة  اخملاوف  أن  ورغم 

ربما تكون قد تضاءلت منذ عام ٢٠٠6، ال تزال هناك مشكالت 

اختالالت  أو  الصافية  اخلارجية  باملراكز  يتعلق  فيما  قائمة 

من  كنسبة  املقايس  هذه  اتساع  زاد  عام،  فبشكل  األرصدة. 

إما  االقتصادات  معظم  تزال  ال  حيث  احمللي  الناجت  إجمايل 

مقرضة على أساس صاف أو مقترضة على أساس صاف، ألن 

اختالالت احلسابات اجلارية تراجعت يف الغالب ولكنها مل تَزُل. 

ويعد انخفاض الناجت أو نموه ببطء، إىل جانب معدالت التضخم 

املنخفضة، سببا آخر وراء بقاء االلتزامات اخلارجية الصافية 

تزال  ال  وبالتايل  احمللي.  الناجت  إجمايل  من  كنسبة  مرتفعة 

بعض االقتصادات املدينة الكبرى معرضة خلطر التغيرات يف 

مزاج السوق، مما يشير إىل استمرار اخملاطر النظامية احملتملة. 

غير أن مركز التزامات الواليات املتحدة، أكبر مدين يف العامل، 

نسبيا،  منخفضا  يزال  ال  احمللي  ناجتها  إجمايل  من  كنسبة 

وسلوك املستثمرين خالل األزمة املالية العاملية هو دليل على 

استمرار ثقتهم يف األصول الدوالرية. 

االقتصادات  يف  األرصدة  اختالالت  احتواء  ويتطلب 

احلسابات  أرصدة  يف  حتسينات  إجراء  النهاية  يف  املدينة 

هيكل  على  املرونة  زيادة  ستعتمد  كما  أقوى؛  ونمو  اجلارية 

اتخاذ  أيضا  الصدد  هذا  يف  وسيساعد  وااللتزامات.  األصول 

توازنا  وأكثر  أقوى  نمو  لتحقيق  السياسات  صعيد  على  تدابير 

الفائض  اقتصادات  ذلك  يف  بما  الكبرى،  االقتصادات  يف 

الكبرى التي يتوافر لها حيز احلركة على هذا الصعيد. ومن شأن 

التدابير أن تساعد أيضا على مواصلة خفض االختالالت  هذه 

العاملية. 

 امللحق 4-1 تعاريف البيانات ومصادرها 

ومواصفاتها

ميزان  إحصاءات  هي  الفصل  لهذا  الرئيسية  املصادر 

 ،)DOTS( التجارة  وجهة  وإحصاءات   ،)BOPS( املدفوعات 

وتقرير اإلحصاءات املالية الدولية )IFS(، وقاعدة بيانات تقرير 

العاملية«  البيانات  )WEO(، و«مصدر  العاملي  آفاق االقتصاد 

التنمية  ومؤشرات  الدويل؛  النقد  الصادرة عن صندوق   )GDS(

العاملية الصادرة عن البنك الدويل؛ واإلصدار احملدث واملوسع 

التي   ،(External Wealth of Nations (EWN( جملموعة بيانات 

جمع  ويتم   .Lane and Milesi-Ferretti (2007)دراسة وضعتها 

جانب  إىل   ٤-٤ اجلدول  يف  )الواردة  املتغيرات  كافة  بيانات 

مصادر بياناتها( سنويا من عام ١97٠ إىل عام ٢٠١3، متى 

توافرت.

احلساب  رصيد  ذلك  يف  بما  الرئيسية،  املتغيرات  وتُدرج 

التجاري،  وامليزان  األجنبية،  األصول  صايف  ومركز  اجلاري، 

مئوية  كنسب  واالستثمار،  واالدخار،  والواردات،  والصادرات، 

من إجمايل الناجت احمللي االسمي. وتستند األوزان املستخدمة 

إجمايل  أوزان  إىل  القُطرية  اجملموعات  إجماليات  إنشاء  يف 

ذلك،  جانب  وإىل  السوق(.  على  )القائم  االسمي  احمللي  الناجت 

احمللي  الطلب  ذلك  يف  بما  احلقيقية،  املتغيرات  إنشاء  يتم 

والصادرات والواردات وإجمايل الناجت احمللي، كتغيرات مئوية 

)فروق لوغاريتمية(.

البيانات  من  األزمة  قبل  ما  اجتاهات  على  احلصول  ويتم 

الواردة يف تقارير آفاق االقتصاد العاملي السابقة، مثل قاعدة 
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إنشاؤها  ويتم   ،٢٠٠6 لعام  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات 

باستخدام االجتاه اخلطي لفترة سبع سنوات تنتهي قبل ثالث سنوات، 

كالفترة ١996-٢٠٠3 لعام ٢٠٠6 مثال.

وحتُدد االقتصادات املدرجة يف اجلدولين ٤-١ و٤-٢ باستخدام 

الصافية  األجنبية  واألصول  اجلارية  احلسابات  أرصدة  بيانات 

املستخرجة من قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات وجمموعة 

External Wealth of Nations. وحسبما ينصب تركيز هذا  بيانات  

الفصل، يتيح الترتيب الوارد يف هذه اجلداول حتديد االقتصادات التي 

تعاين من اختالالت يحتمل أن يكون لها آثار نظامية.

· حتدَّد 	 اجلارية:  والفائض يف احلسابات  العجز  اقتصادات  أكبر 

هذه االقتصادات عن طريق ترتيب القائمة الكاملة لالقتصادات 

املدرجة يف قاعدة بيانات تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« حسب 

حجم أرصدة حساباتها اجلارية بالدوالر. ثم يتم اختيار أكبر ١٠ 

اقتصادات تسجل فائضا وأكبر ١٠ اقتصادات تسجل عجزا.

· أكبر االقتصادات من حيث مراكز األصول )الدائنين( وااللتزامات 	

االقتصادات  هذه  اختيار  يجري  الصافية:  األجنبية  )املدينين( 

األجنبية  األصول  مراكز  حجم  حسب  املتاحة  البيانات  من 

الصافية املوجبة )الدائنين( أو السالبة )املدينين(.

اجلدول ٤-٤: مصادر البيانات

املصادر١املتغير

قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل.احلساب الرأسمايل

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.تضخم مؤشر أسعار املستهلكين

قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل.احلساب اجلاري

قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل.احلساب املايل

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II  )دراسة )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ األصول من املشتقات املالية

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ اخلصوم من املشتقات املالية

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ األصول الناشئة عن االستثمار األجنبي املباشر

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ اخلصوم الناشئة عن االستثمار األجنبي املباشر

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ األصول األجنبية الصافية

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

قاعدة بيانات تقرير “اإلحصاءات املالية الدولية”سعر الصرف االسمي مقابل الدوالر األمريكي، نهاية الفترة

قاعدة بيانات تقرير “اإلحصاءات املالية الدولية”سعر الصرف االسمي مقابل الدوالر األمريكي، متوسط الفترة

قاعدة بيانات إحصاءات ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل لدى صندوق النقد الدويل؛ وقاعدة بيانات الصادرات االسمية بالدوالر األمريكي

تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.إجمايل الناجت احمللي االسمي )بالعملة احمللية والدوالر األمريكي(

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.الواردات االسمية بالدوالر األمريكي

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ األصول األخرى يف شكل ديون

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ اخلصوم األخرى يف شكل ديون

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ أصول احلافظة يف شكل أسهم 

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ خصوم  احلافظة يف شكل أسهم 

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل وحسابات خبراء صندوق النقد نمو الطلب احمللي احلقيقي

الدويل.

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل؛ وأوزان نظام نشرات املعلومات لدى نمو الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون

صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

تقرير “اإلحصاءات املالية الدولية”؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على أساس مؤشر اسعار املستهلكين(

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.الصادرات احلقيقية

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل وحسابات خبراء صندوق النقد نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

الدويل.

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.الواردات احلقيقية

جمموعة بيانات External Wealth of Nations Database Mark II )دراسة  )Lane and Milesi-Ferretti 2007((؛ أصول احتياطية ما عدا الذهب

..Lane and Milesi-Ferretti 2012 ودراسة

قاعدة بيانات تقرير “آفاق االقتصاد العاملي” لدى صندوق النقد الدويل.معدالت التبادل التجاري

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

١ مل تقم كافة البلدان بتحويل بياناتها لتتوافق مع الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل )BPM6(. وتخضع البيانات للتغيير بعد حتويلها بالكامل. راجع اجلدول زاي 

يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بأسماء البلدان التي ال تزال تستخدم الطبعة اخلامسة من دليل ميزان املدفوعات. 
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االدخار واالستثمار

القومي  االدخار  يساوي   )CA( اجلاري  احلساب  رصيد 

هي  االدخار  بيانات  ألن  ونظرا   .)I( االستثمار  ناقصا   )S(

املتغيرين  من  املتغير  هذا  قيم  حتُسب  موثوقية،  البيانات  أقل 

اآلخرين باستخدام املتطابقة التالية:    

S = CA + I, (٤-١)

الناجت  إجمايل  من  كنسبة  متغير  كل  عن  التعبير  يتم  حيث 

من  اجلاري  احلساب  بيانات  على  احلصول  ويتم  احمللي. 

إحصاءات ميزان املدفوعات، بينما يتم احلصول على بيانات 

االستثمار من بيانات احلسابات القومية الواردة يف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي.

تفكيك مكونات التغير يف األصول األجنبية الصافية

لبلد ما  الصافية  التغير يف مركز األصول األجنبية  يُحسب 

كالتايل: 

NFAt – NFAt–1 ≡ CAt + KAt + EOt + Xt , (٤-٢)

جمموع  وهو   — اجلاري  احلساب  رصيد  إىل   CA تشير  حيث 

صايف صادرات السلع واخلدمات، والتحويالت اجلارية، ودخل 

و إىل السهو   EO الرأسمالية؛  و إىل التحويالت   KA االستثمار؛ 

إن  املال )خسائر  X إىل صايف مكاسب تقييم رأس  و  واخلطأ؛ 

كانت سالبة( من التغيرات يف أسعار الصرف وأسعار األصول.

التدفقات  بين  العالقة  صياغة  إعادة  يمكن  وبالتايل، 

Lane and Milesi- )راجع  كالتايل  اخلارجية  واألرصدة 

:)Ferretti 2014

NFAt ≡ NFAt–1 − FAt + Xt , (3-٤)

 FAt = –(CAt + FAt إىل رصيد احلساب املايل، أي؛  حيث تشير 

KAt + EOt) و Xt إىل أثر التقييم.

الفترة  خالل  التراكمية  التقييم  آثار  حلساب  وبالتايل، 

٢٠٠6-٢٠١3 وفقا ملا يرد يف اجلدول ٤-3، يمكن استخدام 

املعادلة التالية:

∑20
t=20

13
07Xt = NFA2013 – NFA2006 + ∑20

t=20
13

07FAt.   (٤-٤)

وترد هذه املتغيرات يف مستويات كما حتُسب بالعملة احمللية 

بالنسبة  الفترة  خالل  الصرف  أسعار  متوسط  باستخدام 

للتدفقات وأسعار الصرف يف نهاية الفترة بالنسبة لألرصدة. 

مكونين   )٤-٢( املعادلة  يف  املتواتر  واإلحالل  التكرار  ويبين 

وهما  الصافية،  األجنبية  األصول  مركز  مكونات  أهم  من 

احلساب اجلاري التراكمي وأثر التقييم التراكمي.

NFAt = ∑q
s
–
=

1
0CAt–s + ∑q

s
–
=

1
0(KAt–s + EOt–s)

 + ∑q
s
–
=

1
0Xt–s + NFAt–q. (5-٤)

ومع ذلك، هناك مقياس بديل أفضل الختالالت األرصدة يف 

بلد ما وهو نسبة مركز األصول األجنبية الصافية إىل إجمايل 

االقتصاد.  حجم  تأثير  حتيد  التي  النسبة  وهي  احمللي،  الناجت 

ويف هذه احلالة، يمكن صياغة املعادلة )٤-5( كالتايل:

 (∑q
s
–
=

1
0CAt–s) (∑q

s
–
=

1
0(KAt–s + EOt–s))nfat – nfat–q = ——–—— + ————————

 Yt Yt

  (∑q
s

–
=

1
0Xt–s) gyt,t–q· + —––—— – ——–— nfat–q , (6-٤)

                          Yt          1 + gyt,t–q

حيث تشير احلروف الصغيرة إىل املتغيرات كنسبة من إجمايل 

من  األيمن  اجلانب  على  النهائي  احلد  ويرصد  احمللي.  الناجت 

املعادلة التصحيح الناجت عن معدل نمو إجمايل الناجت احمللي 

 gyi,t=q إىل معدل نمو إجمايل الناجت احمللي 
االسمي، حيث تشير

.q ≥ 1 وتكون ، t, و t – q االسمي بين

امللحق ٤-٢ طرق تقدير بيانات السالسل 

الزمنية املقطعية

يتم حتديد رصيد احلساب اجلاري لبلد ما عن طريق عدد من 

العوامل، احمللية واخلارجية، التي تلخصها العالقة التالية:

CA = f (DD, DD*, e, t). (7-٤)

حيث يكون احلساب اجلاري )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي(، 

CA، دالة للطلب احمللي احلقيقي، DD ؛ والطلب احمللي احلقيقي 
الصرف  وسعر  *DD؛  التجارة،  يف  الشريكة  االقتصادات  يف 

ويؤدي   .t التجاري،  التبادل  ومعدالت  e؛  احلقيقي،  الفعلي 

حساب املشتقة اإلجمالية إىل العالقة التي ينبغي تقديرها:

 ∂CA ∂CA ∂CA ∂CA
dCA = –—– dDD + —–– dDD* + —– de + —– dt.
 ∂DD ∂DD* ∂e ∂t

 (8-٤)

هذه  إشارة  عن  مسبقة  فكرة  االقتصادية  النظرية  وتعطينا 
التأثيرات:3٤

∂CA ∂CA ∂CA ∂CA
—— < 0; —–— > 0; —— < 0; —— > 0. (9-٤)
 ∂DD ∂DD* ∂e· ∂t 

البُعد  على  ينصب  الفصل  هذا  تركيز  ألن  ونظرا   

الختبار  املقطعية  الزمنية  السالسل  أساليب  تطبق  العاملي، 

املعادلة )٤-8( وحتديد األهمية النسبية لتغيير النفقات وحتويل 

3٤  العالقة السالبة بين التغير يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي والتغير يف 

شرط  حتقق  تفترض  احمللي  الناجت  إجمايل  من  كنسبة  اجلاري  احلساب  رصيد 

مارشال-ليرنر، أي أن جمموع مرونات الصادرات والواردات جتاه لسعر الصرف 

احلقيقي أكبر من الواحد الصحيح.
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اجتاه اإلنفاق خالل فترات تصحيح احلسابات اجلارية. ونظرا 

ألن أرصدة احلسابات اجلارية تكون نتيجة قرارات تتخذها معا 

جهات متعددة على الصعيد العاملي عبر فترات زمنية متعددة، 

الزمنية  السالسل  النحدار  نموذج  يف  املعلومات  جتميع  فإن 

بمرور  الديناميكيات  من  أوفر  جمموعة  رصد  يتيح  املقطعية 

الوقت وعبر خمتلف االقتصادات.

االقتصاد  أساليب  باستخدام  العالقة  هذه  حتديد  ويتم 

القياسي كالتايل:

DCAi,t = b0 + b1DDDi,t + b2DDD*i,t + b3DREERi,t

 + b4DToTi,t + ui + ei,t , (٤-١٠)

حيث تشير DCAi,t ، يف حالة البلد i، إىل التغير السنوي املقارن 

يف رصيد احلساب اجلاري )كنسبة من إجمايل الناجت احمللي(؛ 

وتشير DDDi,t إىل معدل النمو السنوي للطلب احمللي احلقيقي؛ 

و DDD*i,t  إىل املتوسط املرجح ملعدل النمو السنوي يف الطلب 
 DREERi,t و  i؛  للبلد  التجاريين  الشركاء  لدى  احلقيقي  احمللي 

احلقيقي؛   الفعلي  الصرف  سعر  يف  السنوي  املئوي  التغير  إىل 

DToTi,t و إىل معدل النمو السنوي يف معدالت التبادل التجاري؛ 
و ui إىل اآلثار الثابتة القُطرية؛ و ei,t إىل األخطاء غير النظامية.

الزمنية املقطعية ذات  ويتم تقدير انحدار بيانات السالسل 

اآلثار الثابتة بناء على أخطاء معيارية ثابتة لعينة حتتوي على 

6٤ اقتصادا )اجلدول ٤-5( باستخدام بيانات سنوية يف الفترة 

١97٠-٢٠١3. وتكون بيانات السالسل الزمنية املقطعية غير 

متوازنة بسبب فجوات البيانات.

لالنحدار.  تقديرات   ١٠ نتائج  على   6-٤ اجلدول  ويحتوي 

االنحدار  عن  الناجتة  املعامِالت  اجلدول  يف   ١ العمود  ويبين 

الكامل للتغير يف أرصدة احلسابات اجلارية كنسبة من إجمايل 

الناجت احمللي على أربعة متغيرات تفسيرية )متغيرات مستقلة( 

املعادلة  يف  يرد  ملا  وفقا  واحدة  فترة  مدتها  زمنية  وفواصل 

)١٠-٤(. وتشير النتائج إىل أن زيادة معدل نمو الطلب احمللي 

بمقدار نقطة مئوية واحدة خالل سنة يصاحبها تدهور رصيد 

احلساب اجلاري بأكثر قليال من ٠.3 نقطة مئوية من إجمايل 

الكاملة.  العينة  فترة  طوال  وذلك  سنتين،  خالل  احمللي  الناجت 

الشركاء  لدي  الطلب  نمو  معدل  زيادة  تؤدي  ذلك  من  وبدال 

حتسن  إىل  سنة  خالل  واحدة  مئوية  نقطة  بمقدار  التجاريين 

من  مئوية  نقطة   ٠.6 من  قليال  بأكثر  اجلاري  احلساب  رصيد 

انخفاض  فإن  وأخيرا،  سنتين.  خالل  احمللي  الناجت  إجمايل 

سعر الصرف الفعلي احلقيقي بنسبة 5% يصاحبه حتسن رصيد 

الناجت  إجمايل  من  مئوية  نقطة   ٠.3 بنسبة  اجلاري  احلساب 

احمللي خالل سنتين. 

وتوضح األعمدة اخلمسة التالية يف اجلدول كيف تتغير القوة 

التفسيرية لالنحدار )معامل التحديد الكلي R2( بمجرد استبعاد 

الرئيسية. وكما ورد يف متن نص  التفسيرية  بعض املتغيرات 

الفعلي  التغير يف سعر الصرف  الفصل، ال يكون الستبعاد  هذا 

احلقيقي )العمود ٤( تأثير يُذكر على القوة التفسيرية الكلية، لكن 

والطلب  الطلب احمللي  )كل من  الكلي  الطلب  النمو يف  استبعاد 

انخفاض حاد يف  إىل  التجاريين( يؤدي  الشركاء  لدى  احمللي 

جودة مطابقة النموذج )من أكثر قليال من ٠.٤ إىل ٠.١(.

جمموعة  تقسيم  نتائج   ١٠ إىل   7 من  األعمدة  وتعرض 

البيانات إىل جمموعتين فرعيتين. وتتناول اجملموعة الفرعية 

األوىل أثر التغير يف املتغيرات التفسيرية خالل سنوات تصحيح 

للسنوات  ثنائية  مؤشرات  )باستخدام  العاملية  االختالالت 

العمود  و٢٠٠7-٢٠١3؛  و١987-١99١،   ،١979-١975

8(. ويف هذه  )العمود  العينة  الباقية يف  بالسنوات  7( مقارنة 

احلالة، يكون املعامل السالب للنمو يف الطلب احمللي احلقيقي 

اجلدول ٤-5: االقتصادات املدرجة يف العينة

آسياأوروبا

ماليزياأسترالياليتوانياالنمسا

نيوزيلنداالصينهولندابلجيكا

باكستانمنطقة هونغ كونغ اإلدارية الخاصةالنرويج*بلغاريا

الفلبينالهندبولنداكرواتيا

سنغافورةإندونيسياالبرتغالالجمهورية التشكية

سري النكاإسرائيلرومانياالدانمرك

مقاطعة تايوان الصينيةاليابانروسيا*إستونيا

تايلندكورياصربيافنلندا

الجمهورية السلوفاكيةفرنسا

سلوفينياألمانيا

السلفادوراألرجنتينإسبانيااليونان

غواتيماالالبرازيلالسويدهنغاريا

المكسيككنداسويسراآيسلندا

بيروشيليتركياآيرلندا

الواليات المتحدةكولومبياأوكرانياإيطاليا

أوروغوايكوستاريكاالمملكة المتحدةالتفيا

الجمهورية الدومينيكية

تونسالمغرب

جنوب إفريقيا

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

 *  الدول املصدرة للنفط.

إفريقيا

األمريكتان
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اجلدول ٤-٦: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية، ١97٠-٢٠١٣

)١( )٢( )3( )٤( )5( )6( )7( )8( )9( )١٠(

العينة الكاملة

العينات املقسمة

سنوات 
١
التصحيح

 سنوات عدم
التصحيح

٢
الربط التعويم

الطلب احمللي احلقيقي )التغير على أساس سنوي مقارن، %(
***٠.37–

)١٢.6–(

***٠.38–
)١3.6–(

***٠.36–
)١٢.8–(

***٠.٤٢–
)١١.٠–(

***٠.33–
)١٠.7–(

***٠.٤6–
)5.8٠–(

***٠.3٤–
)١١.٤–(

الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون )التغير على أساس 

سنوي مقارن، %( **٠.١3

)٢.٤9(

***٠.١5

)٢.83(

***٠.3٢–
)٤.١8–(

**٠.١٢

)٢.٢9(

*٠.١٢

)١.83(

***٠.١6

)٢.7٠(

٠.١6

)١.٤8(

**٠.١5

)٢.38(

سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على مؤشر أسعار 

املستهلكين، التغير على أساس سنوي مقارن، %( ***٠.٠3–
)٢.96–(

***٠.٠8–
)7.66–(

***٠.٠7–
)7.٠١–(

**٠.٠3–
)٢.38–(

٠.٠١

)٠.٢8(

***٠.٠5–
)٤.١6–(

*٠.٠٤–
)٢.٠٤–(

***٠.٠٤–
)3.١١–(

معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس سنوي مقارن، %(
***٠.١6

)7.6٢(

***٠.١١

)5.١٤(

***٠.١5

)7.٤٠(

***٠.١٢

)5.57(

***٠.١5

)7.٤5(

***٠.١6

)6.٢٤(

***٠.١7

)6.93(

***٠.٢٠

)6.5٢(

***٠.١5

)6.١٢(

الطلب احمللي احلقيقي{t–1})التغير على أساس سنوي مقارن، 

)% ***٠.٠5

)٢.93(

**٠.٠٤

)٢.٤٢(

**٠.٠5–
)٢.6٤–(

***٠.٠8

)٢.89(

*٠.٠٤

)١.8٠(

*٠.٠6

)١.7٤(

**٠.٠5

)٢.67(

الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون {t–1} )التغير على 

أساس سنوي مقارن، %( ٠.٠7–
)١.55–(

٠.٠6–
)١.٤٤–(

**٠.٠9–
)٢.١١–(

*٠.١٠–
)١.96–(

***٠.١7–
)٢.96–(

٠.٠٢

)٠.٢8(

٠.٠7–
)١.٤9–(

٠.٠7–
)١.3١–(

سعر الصرف الفعلي احلقيقي {t–1} )القائم على مؤشر أسعار 

املستهلكين، التغير على أساس سنوي مقارن، %( ***٠.٠3–
)3.١7–(

**٠.٠٢–
)٢.53–(

***٠.٠3–
)٢.95–(

*٠.٠٢–
)١.79–(

**٠.٠3–
)٢.35–(

***٠.٠٢–
)3.٠١–(

٠.٠٢–
)١.٠١–(

***٠.٠3–
)3.١5–(

معدالت التبادل التجاري {t–1}، )التغير على أساس سنوي 

مقارن، %( ٠.٠٠

)٠.٢8(

***٠.٠3–
)3.66–(

٠.٠١–
)١.٠٢–(

**٠.٠3–
)٢.5٢–(

***٠.٠3–
)3.٤٢–(

٠.٠٠

)٠.٤٤–(

٠.٠١

)٠.8٢(

٠.٠3

)١.٤٢(

٠.٠١–
)٠.9٢–(

معامل التحديد R2 )داخل اجملموعات(

٠.٤٤ ٠.١٠ ٠.٤٢ ٠.١5 ٠.٤٢ ٠.٠3 ٠.٤5 ٠.٤٤ ٠.5٤ ٠.٤١

معامل التحديد R2 )الكلي(

٠.٤١ ٠.١٠ ٠.39 ٠.١٤ ٠.38 ٠.٠3 ٠.٤3 ٠.٤٢ ٠.5١ ٠.38

االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات

٠.57 ٠.٢8 ٠.59 ٠.37 ٠.6٢ ٠.٢8 ٠.8٠ ٠.66 ٠.59 ٠.6٢

االنحراف املعياري للقيم الباقية

٢.١٤ ٢.7٠ ٢.١7 ٢.63 ٢.١8 ٢.8٠ ٢.37 ٢.٠3 ١.8٤ ٢.3٢

االرتباط داخل الفئة الواحدة

٠.٠7 ٠.٠١ ٠.٠7 ٠.٠٢ ٠.٠7 ٠.٠١ ٠.١٠ ٠.١٠ ٠.٠9 ٠.٠7

عدد املشاهدات

١,9٢9 ١,97١ ١,936 ١,959 ١,99٢ ١,9٢9 763 ١,٢٢9 666 ١,3٢6

عدد البلدان

6٤ 6٤ 6٤ 6٤ 6٤ 6٤ 6٤ 6٤ ٢٢ ٤٢

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل

.t ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات

 فترات تصحيح اختالالت احلسابات اجلارية العاملية: ١975-١979، و١987-١99١، و٢٠٠7-٢٠١3.
١

.)Ghosh, Ostry, and Tsangarides )2011 يتم تقسيم االقتصادات إىل اقتصادات تطبق نظام سعر الصرف املربوط واقتصادات تطبق نظام سعر الصرف املعوم على النحو الوارد يف دراسة 
٢

.٠.٠١ < p  ٠.٠5؛ والعالمة *** إىل أن < p  ٠.١٠؛  والعالمة ** إىل أن < p تشير العالمة * إىل أن
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الفترات  إىل  أقرب  بفترات  مقارنة  التصحيح  سنوات  يف  أكبر 

»الطبيعية«. وإىل جانب ذلك فإن حتويل اجتاه اإلنفاق ال يبدو 

أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات يف رصيد احلساب اجلاري 

خالل فترات التصحيح، وذلك خالف السنوات األخرى. ومع ذلك 

ربما تراجع تأثير حتويل اجتاه اإلنفاق نتيجة التداعيات األكثر 

تطرفا الناجمة عن األزمة املالية العاملية وما تالها من ركود 

أن نتائج االنحدار متماثلة  العمودان )9( و)١٠(   كبير. ويبين 

جدا يف االقتصادات ذات أسعار الصرف املربوطة أو املعومة. 

الفعلي  الصرف  سعر  تغيرات  أثر  كان  اخلصوص،  وجه  وعلى 

احلقيقي على احلساب اجلاري متطابقا تقريبا، لكنه كان يُقدر 

بصورة أدق يف حالة االقتصادات ذات أسعار الصرف املعومة.

وعند اختبار العالقة خالل فترة التصحيح ١986-١99١ 

الفعلي  الصرف  سعر  يف  للتغير  يكون   ،)٤-١ اإلطار  )راجع 

احلساب  رصيد  على  إحصائية  داللة  ذو  سلبي  أثر  احلقيقي 

للعملة  احلقيقي  الصرف  سعر  انخفاض  يؤدي  حيث  اجلاري، 

اختبار  ويبين  املعني.  للبلد  اخلارجي  املركز  توازن  زيادة  إىل 

الثبات البسيط، الذي يتم إجراؤه عن طريق إحالل حدود متأخرة 

حمل كل متغير تفسيري، أن تأثير العوامل اخملتلفة على التغير 

يف رصيد احلساب اجلاري ال يختلف يف داللته وإشارته بشكل 

احمللي  والطلب  احلقيقي  الفعلي  الصرف  سعر  تأثير  عن  كبير 

)العمود 6(.

الزمنية املقطعية  السالسل  بيانات  انحدار  يتم كذلك تقدير 

 ٢٠١3-٢٠٠7 األخيرة،  العاملية  االختالالت  تصحيح  لفترة 

)اجلدول ٤-7(. وكما ورد يف متن نص هذا الفصل، يكون أثر 

نمو الطلب احمللي أقوى بين عامي ٢٠٠7 و٢٠١3 )العمود ٢( 

لنمو  يكون  ال  بينما   ،)١ )العمود  الكاملة  العينة  بفترة  مقارنة 

سعر  يف  التغيرات  أو  التجاريين  الشركاء  لدى  احمللي  الطلب 

العوامل  أثر ذو داللة إحصائية. ومن  الفعلي احلقيقي  الصرف 

التي قد تفسر عدم وجود داللة إحصائية ألثر التغيرات يف سعر 

املباشرة  الضرائب  يف  الزيادات  أن  احلقيقي  الفعلي  الصرف 

— تنطوي على  — التي حدثت يف عدد من اقتصادات العجز 
القائم على مؤشر أسعار  ارتفاع سعر الصرف الفعلي احلقيقي 

املستهلكين املستخدم يف نموذج االنحدار لكن دون حدوث أي 

تغيير يف القدرة التنافسية األساسية.

)العمود  الكامل  االنحدار  عن  الناجتة  املعامِالت  وتُستخدم 

للواقع لرصيد  ١ يف اجلدول ٤-6( يف حساب املسار املنايف 

اجلدول ٤-7: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية، ٢٠٠7-٢٠١٣

)٢()١()3()٤()5(

العينة من ٢٠٠7 إىل ٢٠١3العينة الكاملة

–٠.37***الطلب احمللي احلقيقي )التغير على أساس سنوي مقارن، %(
)١٢.6–(

***٠.٤5–
)6.93–(

***٠.٤5–
)6.9١–(

الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون )التغير على 

أساس سنوي مقارن، %(

**٠.١3

)٢.٤9(

٠.٠٤

)٠.3٤(

٠.٠5

)٠.٤٠(

***٠.77–
)5.١9–(

سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على أسعار 

املستهلكين، التغير على أساس سنوي مقارن، %(

***٠.٠3–
)٢.96–(

٠.٠٢

)٠.83(

٠.٠5–
)١.38–(

٠.٠٠

)٠.١٠(

٠.١6***معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس سنوي مقارن، %(

)7.6٢(

**٠.١٠

)٢.3٠(

٠.٠٢

)٠.35(

**٠.١١

)٢.5١(

٠.٠٤

)٠.85(

الطلب احمللي احلقيقي{t–1}  )التغير على أساس سنوي 

مقارن، %(

***٠.٠5

)٢.93(

٠.٠6

)١.٢5(

٠.٠6

)١.٢7(

الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون  {t–1} التغير 

على أساس سنوي مقارن، %(

٠.٠7–
)١.55–(

**٠.١7–
)٢.٢5–(

**٠.١7–
)٢.٢8–(

***٠.٢٢–
)3.٤3–(

سعر الصرف الفعلي احلقيقي {t–1})القائم على مؤشر 

أسعار املستهلكين، التغير على أساس سنوي مقارن، %(

***٠.٠3–
)3.١7–(

٠.٠٠

)٠.١5(

٠.٠٤

)٠.9١(

٠.٠٢

)٠.6٤(

 ،{t–1} معدالت التبادل التجاريمعدالت التبادل التجاري

)التغير على أساس سنوي مقارن، %(

 )التغير على أساس سنوي مقارن، %(

٠.٠٠

)٠.٢8(

٠.٠٠

)٠.٢6–(

*٠.٠6–
)١.8٤–(

٠.٠٠

)٠.٢٤–(

٠.٠٢–
)٠.98–(

R )داخل اجملموعات( ٠.٤٤٠.5٤٠.٠3٠.5٤٠.3٠معامل التحديد 2

R )الكلي( ٠.٤١٠.5١٠.٠٢٠.5١٠.٢7معامل التحديد 2

٠.57١.٢١١.58١.٢3١.٤٤االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات

٢.١٤٢.3٢3.3٤٢.3٢٢.85االنحراف املعياري للقيم الباقية

٠.٠7٠.٢١٠.١8٠.٢٢٠.٢٠االرتباط داخل الفئة الواحدة

١,9٢93٢٠3٢٠3٢٠3٢٠عدد املشاهدات

عدد البلدان

6٤6٤6٤6٤6٤

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل

 .t ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات

.٠.٠١ < p  ٠.٠5؛ والعالمة *** إىل أن < p  ٠.١٠؛ والعالمة ** إىل أن < p تشير العالمة * إىل أن
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اإلنفاق.  اجتاه  حتويل  عن  التوقف  حالة  يف  اجلاري  احلساب 

وكما ورد يف متن نص هذا الفصل، يدل ذلك على أن االختالالت 

الناجت  إجمايل  ٠.٤% من  قدرها  إضافية  بنسبة  كانت ستتسع 

احمللي العاملي يف ٢٠١3 يف ظل هذه الظروف.

والسياسات،  التشوهات،   ٤-٣ امللحق 

واالختالالت

 ٢٠٠6 يف  اجلاري«  احلساب  »فجوات  بين  النص  يقارن 

و٢٠١3 كمقياس ملدى مساهمة انخفاض التشوهات وحتسن 

امللحق  هذا  ويقدم  التدفقات.  اختالالت  تراجع  يف  السياسات 

تفاصيل هذا التحليل.

من  )كنسبة  ما  لبلد  اجلاري  احلساب  رصيد  إدراج  يمكن 

ملتجه  تابع  كمتغير  النموذج  يف  احمللي(  الناجت  إجمايل 

األساسيات  ومتجه  التشوهات،D؛  ومتجه  P؛  السياسات، 

F؛ ومتجه األساسيات االقتصادية غير  االقتصادية املشاَهدة، 

:U ،املشاهَدة

CA = a + P′b + D′g + F′d + U′θ. (٤-١١)

يراعي  الذي  )أي  اجلاري  للحساب  املالئم  الرصيد  يُحسب 

السياسات  عن  فضال  األطراف،  متعدد  منظور  من  االتساق 

املستمرة واملالئمة، *P( — »معيار« احلساب اجلاري — كما 

يلي:

CA* = a + P*′b + F′d + U′θ. (٤-١٢)

اجلاري  للحساب  الفعلي  الرصيد  مقارنة  تتم  مثايل،  وكوضع 

)املعادلة ٤-١١( بمعياره )املعادلة ٤-١٢(،

CA – CA* = r = a + (P – P*)′b + D′g, (١3-٤)

عن  الناجمة  للتشوهات  مقياسا  بينهما  الفرق  يمثل  بحيث 

احلسابات  مراكز  على  املؤثرة  األخرى  التشوهات  أو  السياسة 

اجلارية املشاهَدة. وإىل جانب ذلك تعد املقارنة بين قيم r )بين  

r2013 و  r2006 على سبيل املثال( بمرور الوقت مؤشرا على مدى 
تراجع أو زيادة هذه التشوهات.

ومع ذلك، ال يمكن مشاهدة املعيار بصورة مباشرة، وبدال 

من ذلك يجب استخدام نموذج انحدار احلساب اجلاري كمؤشر 

بديل:35

CÂ  = a + P′b + F′d. (٤-١٤)

وتكون القيمة الباقية من االنحدار 

CA – CÂ  = e = D′g + U′θ. (١5-٤)

الذي تقوم عليه منهجية  الغرض نموذج االنحدار  35  يُستخدم لهذا 

الدويل  النقد  صندوق  وضعها  التي   )EBA( اخلارجية  األرصدة  تقدير 

.)http://www.imf.org/external/np/res/eba/pdf/080913.pdf راجع(

احلساب  لرصيد  الفعلي  )االنحراف   d لقيمة  بديل  وكمؤشر 

اجلاري عن معياره(، يشوب حساب القيمة الباقية من االنحدار 

e وجهين من أوجه القصور: أوال، إىل جانب التشوهات احلقيقية، 

تشمل هذه القيمة األساسيات االقتصادية غير املشاهَدة )وهي 

متغيرات تُستبعد من نموذج االنحدار(؛ وثانيا، نظرا ألن نموذج 

االنحدار يستبعد أثر السياسات الفعلية، ال ترصد القيمة الباقية 

السياسات  تباعد  نتيجة  اجلاري  احلساب  على  يقع  الذي  األثر 

.P* ،عن قيمها املالئمة أو املرغوبة ،P ،الفعلية

ثابتة  املشاهَدة  غير  االقتصادية  األساسيات  كانت  وإذا 

نسبيا، تؤدي املقارنة بين القيم الباقية بمرور الوقت إىل تخفيف 

أثر أوىل هذه املشكالت. وبالتايل يمكن اعتبار انخفاض القيم 

 e2013||)  ٢٠٠6 عام  يف  مستواها  عن   ٢٠١3 عام  يف  الباقية 

وملعاجلة  التشوهات.  انخفاض  على  مؤشر  بمثابة   (|< |e2006
تشتمل  التي  الباقية  القيمة  حساب  يمكن  الثانية،  املشكلة 

على التشوهات الناجمة عن السياسة إذا توافر تقدير ألوضاع 

السياسة املرغوبة:

J = e + (P – P*)′b = D′g + U′θ·+ (P – P*)′b,  (١6-٤)

الوقت  بمرور   J قيم  بين  املقارنة  تؤدي  أن  أيضا  يُرجح  حيث 

إىل تخفيف أثر املتغيرات املستبعدة. وتكمن صعوبة تنفيذ هذه 

االستراتيجية يف أنه رغم توافر تقديرات *P  عام ٢٠١3 ضمن 

عمليات تقدير األرصدة اخلارجية وتقرير القطاع اخلارجي، ال 

تتوافر التقديرات املقابلة عن عام ٢٠٠6. ونظرا ألن السياسات 

)على  الوقت  بمرور  ما  حد  إىل  ثابتة  تكون  أن  يُرجح  املرغوبة 

املعدلة  بالقيمة  العامة  املالية  رصيد  يُحسب  املثال،  سبيل 

يف  القيمة  تقدير  املمكن  من  لكن  الدورية(،  العوامل  الستبعاد 

 J2006 = عام ٢٠٠6 باستخدام القيمة يف عام ٢٠١3 وحساب

.e2006 + (P2006 – P*2013)′b
و   |e2013| بين   )١ )اللوحة   ٤-١١ البياين  الشكل  ويقارن 

غير  التشوهات  تغير  كيفية  على  مؤشر  إىل  للتوصل   e2006|
اجلارية  احلسابات  أرصدة  على  املؤثرة  السياسة  عن  الناجمة 

 ٤-١١ البياين  الشكل  يقارن  بينما  الوقت،  بمرور  املشاهَدة 

للتوصل   |P2006 – P*2006| و    |P2013 – P*2013| بين   )٢ )اللوحة 

إىل مؤشر على كيفية تطور جميع التشوهات — الناجمة وغير 

الناجمة عن السياسة. ويجدر التأكيد على أن القيم الباقية من 

 ،·J ،والقيم الباقية املشتملة على فجوات السياسة ،e ،االنحدار

اخلارجي.  القطاع  تقرير  يف  الواردة  الفجوات  تماما  تُطابق  ال 

بشأن  الدويل  النقد  صندوق  خبراء  رؤية  تتضمن  واألخيرة 

املعلومات  االعتبار  يف  وتأخذ  املالئمة،  اخلارجية  األرصدة 

االنحدار  حتليل  يف  بسهولة  رصدها  يمكن  ال  التي  اإلضافية 

القياسي. ورغم أنه يف كثير من احلاالت تكون الفجوات الواردة 

عام  عن  سوى  تتوافر  ال  )والتي  اخلارجي  القطاع  تقرير  يف 

السياسة،  فجوات  على  املشتملة  الباقية  للقيم  مماثلة   )٢٠١3

J، عن عام ٢٠١3، هناك بعض احلاالت التي تشهد اختالفات 
واضحة بسبب العوامل القُطرية.36

الكبيرة  االختالالت  ذات  االقتصادات  بين  )من  اليابان  سيما  ال   36

التي يتناولها هذا الفصل(؛ ولهذا السبب، ال تُدرج القيمة الباقية لليابان 

يف الشكل البياين ٤-١١.
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امللحق ٤-٤ حتليل فجوات الناجت املنايف 
للواقع 

إذا كان  الفصل هو ما  التي يطرحها هذا  القضايا  أحد أهم 

تراجع اختالالت احلسابات اجلارية سيكون دائما أم ال. ويجري 

احلسابات  أرصدة  دراسة  خالل  من  القضية  هذه  يف  النظر 

التراجع  كان  فإذا  الدورية.  العوامل  املعدلة الستبعاد  اجلارية 

األوضاع  اختالف  إىل  عزوه  يمكن  االختالالت  يف  النسبي 

العامل، يمكن توقع  الزائدة على مستوى  الطاقة  أو إىل  الدورية 

حدوث ارتداد إيجابي يف املدى املتوسط مع سد فجوات الناجت.

مدى  لتحديد  عليها  متعارف  منهجية  توجد  ال  ذلك،  ومع 

اجلارية.  احلسابات  أرصدة  على  الدورية  األوضاع  تأثير 

منهج  يُستخدم  التأثير،  هذا  حجم  عن  فكرة  على  وللحصول 

التي  اخلارجية  األرصدة  تقدير  منهجية  إىل  يستند  بسيط 

يف  الدوري  العنصر  ويُحسب  الدويل.37  النقد  صندوق  وضعها 

نسبة رصيد احلساب اجلاري إىل إجمايل الناجت احمللي يف بلد 

معين بالفرق بين فجوة ناجته وفجوة الناجت العاملي مضروبا 

احلسابات  أرصدة  انحدار  عن  الناشئ   )٠.٤-( املعامل  يف 

وحتُسب  اخلارجية.38  األرصدة  تقدير  ملنهجية  وفقا  اجلارية 

فجوة الناجت العاملي باستخدام املتوسط املرجح بتعادل القوى 

http://www.imf.org/external/np/res/eba/. ،37 راجع، على سبيل املثال

pdf/080913.pdf
38 يُقدَّر االنحدار وفقا ملنهجية تقدير األرصدة اخلارجية على عينة من ٤9 

اقتصاد معظمها من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة )تغطي 

9٠% من إجمايل الناجت احمللي العاملي( يف الفترة ١986-٢٠٠٠.

يف  املسجلة  االقتصادات  جميع  يف  الناجت  لفجوات  الشرائية 

عن  الصادر  العاملي«  االقتصاد  »آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة 

صندوق النقد الدويل.

وحتُسب أرصدة احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل 

الدورية يف اقتصادات جمموعة العشرين باستخدام ثالثة طرق 

الناجت  فجوة   )١( الناجت:  فجوة  لقياس  قُطْرية  ذات خصوصية 

بين  الفرق  و)٢(  العاملي«،  االقتصاد  »آفاق  تقرير  يف  الواردة 

مستوى إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١3 واملستوى الذي 

)يُحسب  األزمة يف عام ٢٠٠6  تنطوي عليه اجتاهات ما قبل 

باستخدام متوسط معدل النمو يف الفترة ١998-٢٠٠5(، و)3( 

والصين  املتحدة  بالواليات  اخلاصة  التقديرات   )١( من  مزيج 

و)٢( التقديرات اخلاصة بجميع االقتصادات.

منفصل  بشكل  الدورية  العناصر  جتميع  يتم  ذلك،  وبعد 

العشرين  العجز يف جمموعة  الفائض واقتصادات  القتصادات 

أرصدة  على  للحصول  األولية  أرصدتها  جمموع  من  وتُطرح 

احلسابات اجلارية املعدلة الستبعاد العوامل الدورية جملموعتي 

وعجوزات  بفوائض  األرصدة  هذه  مقارنة  وتتم  البلدان.39  

اجلارية  احلسابات  )أرصدة  املعدلة«  »غير  اجلارية  احلسابات 

الفعلية(، احملسوبة للعينة الكاملة من االقتصادات الواردة يف 

تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«.

الناجت  إجمايل  تراجع  احملسوبة  التقديرات  عن  وينتج 

احمللي العاملي بنسبة ٢.6% يف حالة استخدام طريقة القياس 

)١( )اخلطوط املتقطعة يف اللوحة ١ من الشكل البياين ٤-9(، 

39 تُصنف االقتصادات كاقتصادات فائض أو عجز استنادا إىل مراكزها 

يف عام ٢٠٠6.

اجلدول ٤-8: القيم املقدرة للحدود وأخطاء التصنيف املرتبطة بها

العينةاألزمةالمتغير

الحد

)%(

األزمات التي مل يتم 

رصدها

)خطأ من الفئة )١(؛ %(

احلاالت التي صُنفت باخلطأ 

كأزمات 

)خطأ من الفئة )٢(؛ %(

NFAتوقفات مفاجئةAE٤–٢٠.٠5.737.١

NFAديونAE8٠.٠–١.٢3.٢

NFAعمالتAE39.6–٤٢.9١8.7

NFAبنوكAE٢٠.٠–١.٤65.6

NFAأيAE٢١.٠–5٢.٤3٤.8

NFAالمتوسط المرجحAE55.7–

CAتوقفات مفاجئةAE٤.5–7٤.3١5.8

CAديونAE9.9–٠.٠3.٠

CAعمالتAE٠.٠–٢.٤3٠.٢

CAبنوكAE٤–٢.٤8.٠3١.٠

CAأيAE3.3–6٠.3٢3.١

CAالمتوسط المرجحAE6.٠–

NFAتوقفات مفاجئةEMDE36.٤–٢3.8٤8.٢

NFAديونEMDE٤٤.٠–5٠.٠36.9

NFAعمالتEMDE١6.9–١٤.578.3

NFAبنوكEMDE77.٤–8٤.3١١.٤

NFAأيEMDE١6.7–١8.٢78.6

NFAالمتوسط المرجحEMDE38.٤–

CAتوقفات مفاجئةEMDE6.6–58.3٢٠.7

CAديونEMDE١–٢.٠3.٠58.3

CAعمالتEMDE٢٢–٢.٠.858.3

CAبنوكEMDE٠.٢7.878.٢

CAأيEMDE٢–٢.٠6.658.٢

CAالمتوسط المرجحEMDE٢.7–
املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: AE = االقتصادات املتقدمة؛  CA  = احلساب اجلاري؛ EMDE = اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية؛ NFA =  األصول األجنبية الصافية.
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القياس  طريقة  استخدام  حالة  يف   %١.5 بنسبة  وتراجعه 

 ،9-٤ البياين  الشكل  من   ٢ اللوحة  يف  السميكة  )اخلطوط   )٢(

 )3( القياس  طريقة  استخدام  حالة  يف   %٢ بنسبة  وتراجعه 

)اخلطوط املتقطعة يف اللوحة ٢ من الشكل البياين ٤-9(.

امللحق 5-٤: حدود التعرض للمخاطر

)أو مركز االلتزامات  لتحديد مستوى عجز احلساب اجلاري 

من  بكثير  أكبر  لقدر  ما  بلد  عنده  يتعرض  الذي  الصافية( 

اخملاطر، يجري اختيار قيمة حدية معينة لتقليل نسبة األزمات 

باخلطأ  صنفت  التي  احلاالت  ونسبة  رصدها  يتم  مل  التي 

الترتيب(.  على   )٢( والفئة   )١( الفئة  من  )األخطاء  كأزمات 

األزمات وغير  دالة اخلسارة يف شكل نسب  وعن طريق حتديد 

األزمات، فإن طريقة التقدير جتعل تكلفة عدم رصد األزمة أعلى 

بكثير من تكلفة إصدار إنذار كاذب )على سبيل املثال، إذا كانت 

نسبة األزمات 5% يف العينة، فإن تكلفة عدم رصد أزمة واحدة 

تعادل تكلفة إصدار ١9 إنذارا كاذبا(.

وجتري دراسة أربعة أنواع من األزمات، هي: أزمات البنوك، 

والعمالت، والديون )دراسة Laeven and Valencia 2012( ومؤشر 

يف   ٢٠١٢ إبريل  عدد  من  الرابع  )الفصل  املفاجئة  للتوقفات 

لألزمات  مؤشر  يوضع  كما  العاملي(؛  االقتصاد  آفاق  تقرير 

الشاملة، تقدر قيمته بواحد صحيح إذا كانت هناك أزمة واحدة 

على األقل يف سنة معينة. ويُقدَّر النموذج باستخدام قيم متأخرة 

نظرا ألن  الصافية،  األجنبية  اجلاري ومركز األصول  للحساب 

هذه املتغيرات قد تخضع لتعديل كبير بعد األزمة )ويتم رصد 

أي قبل  املتأخرة،  القيم  أفضل عن طريق  مكامن اخلطر بشكل 

عملية  من  يُستبعد  السبب،  ولهذا  لألزمة(.  الالحق  التصحيح 

التقدير مشاهدات السنة الالحقة لألزمة.

وحتتوي  االقتصادات.  من  لعينتين  العملية  هذه  وجتُرى 

العينة  مع  وتتطابق  متقدما  اقتصادا   3٤ على  األوىل  العينة 

 Vulnerability Exercise for Advanced دراسة  يف  املستخدمة 

Economies الصادرة عن صندوق النقد الدويل. وحتتوي العينة 
الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  اقتصادا   53 على  الثانية 

يف  املستخدمة  العينة  على  وتشتمل  النامية،  واالقتصادات 

 Vulnerability Exercise for Emerging Market and دراسة  

الدويل،  النقد  صندوق  عن  الصادرة   Developing Economies
كانت  والتي  مؤخرا  املعينة  املتقدمة  االقتصادات  جانب  إىل 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ضمن 

الفترة  البيانات  وتغطي  كوريا(.  )مثل  التاريخية  العينة  يف 

األزمات  نتائج  على   8-٤ اجلدول  ويحتوي   .١-٢٠١٠98٠

يف  )املستخدم  احلدية  القيم  متوسط  على  وللحصول  اخملتلفة. 

احلدية  للقيم  املرجح  املتوسط  يُحسب  الفصل(،  هذا  نص  متن 

بالنسبة خملتلف األزمات، حيث تتناسب األوزان الترجيحية مع 

القوة التفسيرية للقيمة احلدية املرتبطة بنوع األزمة )١ ناقصا 

جمموع األخطاء من الفئة )١( والفئة )٢((.
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بدأت فترة استثنائية أخرى من فترات تصحيح االختالالت 

اقتصادات  أكبر  بين  االتفاق  عقب   1986 عام  يف  العاملية 

العجز وأكبر اقتصادات الفائض. ويبين هذا اإلطار كيف كان 

على  الفترة  قبل يف هذه  أكثر من ذي  اإلنفاق  اجتاه  حتويل 

خلفية األوضاع االقتصادية العاملية القوية نسبيا.

فقد كانت اتفاقية بالزا يف سبتمبر من عام ١986 بداية 

االتفاقية  وسعت  العاملية.  االختالالت  شهدته  تصحيح  لفترة 

)جمموعة  العامل  يف  اقتصادات  خمسة  أكبر  بين  أُبرمت  التي 

اقتصادات  أكبر  اتساع االختالالت بين  اخلمسة( إىل احلد من 

العجز يف العامل )الواليات املتحدة( وأكبر اقتصادات الفائض 

إجراء  خالل  من  االتفاقية  وتعمل  الغربية(.  وأملانيا  )اليابان 

تدخالت منسقة يف أسواق صرف العمالت األجنبية تسهم يف 

خفض سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى، 

وال سيما الين الياباين واملارك األملاين )أو »ارتفاع سعر صرف 

العمالت األخرى بخالف الدوالر«(.١١ ونتيجة لذلك، انخفضت 

خالل  العاملية  اجلارية  احلسابات  الختالالت  املطلقة  القيمة 

متوسط  سنوي  بمعدل   ١986 بعام  تبدأ  التي  سنوات  اخلمس 

إىل  أدى  مما  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %٠.٢5 بلغ 

تصحيح كلي بنسبة ١.٢5% بحلول عام ١99١ )الشكل البياين 

.)٤-١-١

عام  يف  التصحيح  بداية  يف  االختالالت  تكوين  كان  وقد 

١986 مماثال لتكوين االختالالت يف عام ٢٠٠6، حيث تركزت 

االقتصادات  من  قليل  عدد  يف  والفوائض  العجوزات  معظم 

من  واعتبارا   .)٤-١-١ )اجلدول  املايل  النظام  على  املؤثرة 

عام ١986، شكل عجز احلساب اجلاري األمريكي ثالثة أرباع 

فوائض  جمموع  وكان  العامل،  يف  عجوزات   ١٠ أكبر  جمموع 

اليابان وأملانيا الغربية مماثال تقريبا لعجز احلساب اجلاري 

االختالل  حتول   ،١99١ عام  وبحلول  بالدوالر.  األمريكي 

اخلارجي األمريكي إىل فائض واستأثر بنصيب األسد يف مقدار 

االنخفاض الذي شهدته أكبر اقتصادات العجز يف العامل. وقد 

الفائض  على جانب  التصحيح  لهذا  األساسيون  النظراء  تمثل 

)التحول من تسجيل فوائض إىل تسجيل عجوزات كبيرة( يف 

ولذلك،  وإسبانيا.  التوحيد،  إعادة  تشهد  كانت  التي  أملانيا، 

انخفضت مساهمة اليابان والواليات املتحدة يف االختالالت 

العاملية بالقيمة املطلقة من أكثر من 5٠% يف عام ١986 إىل 

١7% يف عام ١99١.      

حدث  األخيرة،  الفترة  يف  أُجري  الذي  للتصحيح  وخالفا 

التصحيح الذي بدأ عام ١986 يف ظل بيئة اقتصادية عاملية 

يف  احمللي  الناجت  إجمايل  بقاء  نتيجة  نسبيا،  اعتداال  أكثر 

العام  االجتاه  من  قريبا  الكبرى  والعجز  الفائض  اقتصادات 

أو أعلى منه خالل هذه الفترة. فقد ظل إجمايل الناجت احمللي 

مؤلفا هذا اإلطار هما عاقب أسلم وخوان يبيز.

قد  الدوالر  قيمة  كان  الواقع،  ويف   .Funabashi 1988 دراسة  راجع   1

١

وتيرة  لكن   ،١985 مارس  يف  ذروتها  من  االنخفاض  يف  بالفعل  بدأت 

االنخفاض تسارعت عقب اتفاقية بالزا.

يف الواليات املتحدة قريبا من االجتاهات السابقة للتصحيح، 

بينما جتاوز هذه االجتاهات يف اقتصادات الفائض الكبرى. 

وبشكل عام، ظل نمو إجمايل الناجت احمللي مستقرا بين عامي 

١987 و١989، ومل ينخفض إال يف عام ١99٠ عندما أصبحت 

الواليات املتحدة رازحة حتت وطأة الركود.

األكبر  الدور  هو  التصحيح  فترتي  بين  الرئيسي  والفرق 

نسبيا الذي ساهم به حتويل اجتاه اإلنفاق يف الفترات السابقة. 

ومل يكن هناك مفر من حتويل إجتاه اإلنفاق بين السلع املنتَجة 

يف اخلارج والسلع املنتَجة حمليا، بالنظر إىل أن التصحيح تم 

تصميمه من خالل تدخالت أسعار الصرف، مما أدى إىل ارتفاع 

القيمة احلقيقية للين بنسبة ١١% خالل الفترة ١986-١988 

٢ لكن فيما عدا 

وانخفاض القيمة احلقيقية للدوالر بنسبة ١5%.٢

القلق  ساد  أن  فبعد  كبيرا:  جناحا  بالزا  اتفاقية  جنحت  الواقع،  يف    2

٢

يف  احلاد  الهبوط  نتيجة  العمالت  أسواق  تشهده  كانت  الذي  االرتباك  من 

كندا  جانب  إىل  االتفاقية  يف  املشاركة  البلدان  وزراء  اجتمع  الدوالر،  قيمة 

)جمموعة الستة( يف اللوفر يف فبراير ١987 )اتفاقية اللوفر( بهدف إيقاف 

تراجع الدوالر. ومع ذلك، استمر انخفاض قيمة الدوالر، مما أدى يف النهاية 

املنسق  التخفيض  ساعد  عندما   ،١987 أكتوبر  يف  البورصة  انهيار  إىل 

ألسعار الفائدة من جانب البنوك املركزية يف جمموعة السبعة )بعد انضمام 

اإلطار ٤-١: حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام ١98٦
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الشكل البياين ٤-١-١: اختالالت احلسابات

 اجلارية العاملية بالقيمة املطلقة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الرئيســية  التصحيــح  فتــرات  الصفــراء  األعمــدة  تبيــن  ملحوظــة: 

لالختــالالت العامليــة بالقيمــة املطلقــة، وتشــير األعمــدة احلمــراء إىل 

ســنة بدايــة فتــرة التصحيــح. وتبيــن األعمــدة اخلضــراء فتــرة التراجــع 

التصحيــح  فتــرة  بعــد  املطلقــة  بالقيمــة  االختــالالت  يف  الطويلــة 

الســنوات  جلميــع  الزرقــاء  األعمــدة  وتُســتخدم   .١٩٨٦-١٩٩١

األخرى.
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اإلطار ٤-١ )تابع( 

اجلدول ٤-١-١: أكبر اقتصادات العجز والفائض، ١98٦ و١99١

١986١99١

مليارات الدوالرات

األمريكية

% من إجمالي

الناتج المحلي

% من إجمال 

الناتج المحلي 

العالمي

مليارات الدوالرات

األمريكية

% من إجمالي

الناتج المحلي

% من إجمال 

الناتج المحلي 

العالمي

١- أكبر اقتصادات العجز

–٠.١٠–٢.5–٢9.9إيطاليا–١.٠5–3.٢–١٤7.٢الواليات المتحدة
–٠.٠9–٢٠.9–٢7.5المملكة العربية السعودية–٠.٠8–١3.6–١١.8المملكة العربية السعودية

–٠.٠9–٢٤٢.٢–٢6.٢الكويت–٠.٠8–3.٠–١١.٢كندا
–٠.٠8–١.3–٢٤.3ألمانيا–٠.٠7–5.٠–9.٢أستراليا

–٠.٠7–3.7–٢٢.٤كندا–٠.٠٤–6.8–5.7إيران
–٠.٠7–3.6–٢٠.٠إسبانيا–٠.٠٤–٢.١–5.7البرازيل

–٠.٠5–١.٤–١٤.9المملكة المتحدة–٠.٠٤–٠.9–5.3المملكة المتحدة
–٠.٠5–٤.١–١٤.6المكسيك–٠.٠3–١.8–٤.6الهند

–٠.٠٤–١١.5–١١.٢إيران–٠.٠3–5.9–٤.5النرويج
–٠.٠٤–3.3–١٠.6أستراليا–٠.٠3–5.٢–٤.5الدانمارك

–٠.7–٢9٤.٤–٢٠١.8اإلجمالي–١.5–٤7.5–٢٠9.5اإلجمالي

٢- أكبر اقتصادات الفائص

68.١١.9٠.٢3اليابان8٤.5٤.١٠.6٠اليابان

١٢.56.7٠.٠٤مقاطعة تايوان الصينية38.5٤.٢٠.٢7ألمانيا الغربية

١٠.٢٤.١٠.٠3سويسرا١6.3٢١.٠٠.١٢مقاطعة تايوان الصينية

7.5٢.5٠.٠٢هولندا6.7٤.6٠.٠5سويسرا

5.٠٤.٢٠.٠٢النرويج5.73٢.6٠.٠٤الكويت

٤.9١٠.7٠.٠٢سنغافورة٤.٤٢.٤٠.٠3هولندا

٤.8٢.3٠.٠٢بلجيكا3.7١.5٠.٠3إسبانيا

3.١٢.7٠.٠٢بلجيكا

منطقة هونغ كونغ الصينية 

3.8٤.3٠.٠١اإلدارية الخاصة

٢.9٠.٠٠.٠١الواليات المتحدة٢.8٤.٢٠.٠٢جنوب إفريقيا

٢.669.3٠.٠١بروناي دار السالم٢.8٢.3٠.٠٢كوريا

١٢٢.٢١٠٦.١٠.٤اإلجمالي١٦8.٤79.٦١.٢اإلجمالي

املصدر: قاعدة بيانات تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« الصادرة عن صندوق النقد الدويل.

اجلدول ٤-١-٢: نتائج انحدار السالسل الزمنية املقطعية: تصحيح أرصدة احلساب اجلاري 

بعد اتفاقية بالزا مقابل تصحيح أرصدة احلساب اجلاري بعد عام ٢٠٠٦

)٢()١()3()٤()5()6(

فترة التصحيح ٢٠٠7-٢٠١3فترة التصحيح ١986-١99١

الطلب احمللي احلقيقي )التغيير على اساس

    سنوي مقارن، %(

***٠.3١–
)٤.86–(

***٠.33–
)5.٢٠–(

***٠.٤8–
)9.٢6–(

***٠.٤7–
)8.96–(

الطلب احمللي احلقيقي، الشركاء التجاريون 

     )التغيير على اساس سنوي مقارن، %(

٠.١5

)١.١8(

٠.١6

)١.٢7(

٠.٠7

)٠.6٤(

٠.٠8

)٠.77(

سعر الصرف الفعلي احلقيقي )القائم على 

    مؤشر أسعار املستهلكين، التغير على 

    أساس سنوي مقارن، %(

*٠.٠٤–
)١.7١–(

***٠.٠6–
)3.93–(

٠.٠٤

)١.35(

٠.٠٤–
)١.5٠–(

معدالت التبادل التجاري )التغير على أساس

     سنوي مقارن، %(

***٠.١٠

)٢.69(

**٠.١٠

)٢.63(

٠.٠5

)١.٤٢(

***٠.١١

)٢.8١(

***٠.١٢

)٢.98(

٠.٠6

)١.55(

R )داخل اجملموعات( ٠.3١٠.٢9٠.٠6٠.٤8٠.٤7٠.٢٢معامل التحديد 2

R )الكلي( ٠.3٠٠.٢7٠.٠5٠.٤8٠.٤7٠.٢٢معامل التحديد 2

٠.8٤٠.9٤٠.96٠.96٠.99١.١3االنحراف املعياري للقيم الباقية داخل اجملموعات

١.96١.98٢.٢8٢.5٤٢.553.١٢االنحراف املعياري للقيم الباقية

٠.١6٠.١8٠.١5٠.١٢٠.١3٠.١٢االرتباط داخل الفئة الواحد

٢٤٢٢٤٢٢٤٢38٤38٤38٤عدد املشاهدات

5٠5٠5٠6٤6٤6٤عدد البلدان

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل

.t ملحوظة: تم حساب األرقام بين األقواس باستخدام إحصاءات

.٠.٠١ < p  ٠.٠5؛ والعالمة *** إىل أن < p  ٠.١٠؛ والعالمة ** إىل أن < p تشير العالمة * إىل أن
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مزيد  فرض  دون  السيولة  البنوك بضخ  هذه  قيام  على  للمجموعة(  إيطاليا 

 Ghosh دراسة  الرابع يف  الفصل  راجع  الصرف،  أسعار  الضغوط على  من 

  .and Masson 1994

اقتصادي الفائض والعجز الكبيرين هذين، مل يحدث أي تغيير 

باقي  وظلت  احلقيقية،  الفعلية  الصرف  أسعار  اجتاه  يف  كبير 

املستويات املطلقة لالختالالت العاملية دون تغيير كنسبة من 

إجمايل الناجت احمللي العاملي.

ويمكن مالحظة الدور األكبر نسبيا الذي ساهم به حتويل 

اجتاه اإلنفاق يف فترة عام ١986 يف نموذج انحدار السالسل 

احمللي  الطلب  مساهمة  يف  يبحث  الذي  املقطعية  الزمنية 

وسعر الصرف الفعلي احلقيقي يف فترتي تصحيح احلسابات 

اجلارية ١986-١99١ و ٢٠٠7-٢٠١3 )اجلدول ٤-١-٢(. 

أدى  املثال،  سبيل  على  بالزا  التفاقية  التالية  السنوات  ففي 

إىل  مئوية  نقاط   ١٠ بمقدار  احلقيقي  الصرف  سعر  انخفاض 

ارتفاع معدل تصحيح احلساب اجلاري بمقدار 3 نقاط مئوية، 

وهو أثر غير دال إحصائيا. ويف املقابل، رغم أن التقدير أكبر 

يف فترة التصحيح األخيرة، فإن أثره غير دال إحصائيا. 

يف  الطلب  متغيرات  استبعاد  تم  ما  إذا  نفسه،  الوقت  ويف 

نموذج انحدار السالسل الزمنية املقطعية، تكون قيمة معامل 

بفترة  مقارنة  أكبر   ١99١-١986 الفترة  يف   R2 التحديد 

الصرف  سعر  معامل  ويصبح   ،٢٠١3-٢٠٠7 التصحيح 

الفعلي احلقيقي أكبر وذو داللة إحصائية أكبر. وتتسم العالقة 

املتزامنة بين سعر الصرف الفعلي احلقيقي، ومعدالت التبادل 

هذه  ألن  معقدة  عالقة  بأنها  اجلاري  واحلساب  التجاري، 

من  الناجتة  التقديرات  فإن  وبالتايل  معا؛  حتُدَّد  املتغيرات 

نماذج االنحدار هذه قد تكون متحيزة.

به  ساهم  الذي  األكبر  الدور  استخالص  كذلك  ويجري 

القرن  ثمانينات  من  الثاين  النصف  يف  اإلنفاق  اجتاه  حتويل 

لالنحدار  بسيط  نموذج   — تكميلي  إطار  باستخدام  العشرين 

الداخلي  — تتم فيه معاجلة مشكلة املنشأ  الذاتي للمتجهات 

احملتمل بشكل أفضل. ويبين التفكيك التاريخي )الشكل البياين 

٤-١-٢( لتصحيح احلساب اجلاري إىل عاملي الطلب والسعر 

تفسر  أن  يمكن  احلقيقي  الفعلي  الصرف  سعر  صدمات  أن 

بمتوسطه  مقارنة  اجلاري  احلساب  رصيد  يف  التحسن  ثلث 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  يف  التاريخي 

السنوات  يف  احلمراء(  )األجزاء  عجزا  تسجل  التي  الصاعدة 

فترة  يف  التحسن  ثُمن  )مقابل  بالزا  التفاقية  مباشرة  التالية 

3

التصحيح ٢٠٠7-٢٠١3(.3

مزيد  فرض  دون  السيولة  البنوك بضخ  هذه  قيام  على  للمجموعة(  إيطاليا 

 Ghosh دراسة  يف  الرابع  الفصل  راجع  الصرف،  أسعار  على  الضغوط  من 

  .and Masson 1994
الذاتي  االنحدار  نموذج  من  التاريخي  التفكيك  على  احلصول  يتم    33

ملتجهات 6٤ اقتصادا والذي يتم حسابه للفترة ١973-٢٠١3 باستخدام 

وفقا  املتزامنة  القيود  على  التحديد  استراتيجية  وتقوم  السنوية.  البيانات 

الفعلي  الصرف  وسعر  التجاري؛  التبادل  معدالت  التايل:  التواتري  للترتيب 

اإلطار ٤-١ )تابع( 

صدمة معدالت التبادل التجاري صدمة الطلب اخلارجي

صدمة سعر الصرف الفعلي 

احلقيقي

صدمة رصيد احلساب

 اجلاري

صدمة الطلب احمللي االنحراف عن املتوسط
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اقتصادات  

 العجز

 الصاعدة

اقتصادات 

الفائض

 املتقدمة

اقتصادات 

الفائض

 الصاعدة

 

١-١٩٨٦ –١٩٩١

٢-٢٠٠٧ –٢٠١٣

الشكل البياين ٤-١-٢: التفكيك التاريخي 

لتصحيح احلساب اجلاري

اقتصادات

 العجز

 املتقدمة

اقتصادات

 العجز

 الصاعدة

اقتصادات 

الفائض

 املتقدمة

اقتصادات 

الفائض

 الصاعدة

اقتصادات

 العجز

 املتقدمة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اقتصــادات العجــز املتقدمــة = أســتراليا واجلمهوريــة 

وأيرلنــدا  وآيســلندا،  واليونــان  وفرنســا  التشيكيةوإســتونيا 

واجلمهوريــة  والبرتغــال  ونيوزيلنــدا  والتفيــا  وإيطاليــا 

املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  وســلوفينيا  الســلوفاكية 

والواليــات املتحــدة؛ واقتصــادات الفائــض املتقدمــة = النمســا 

وبلجيــكا وكنــدا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا ومنطقــة هونــغ 

كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة وإســرائيل واليابــان وكوريــا 

وهولنــدا والنرويــج وســنغافورة والســويد وسويســرا ومقاطعــة 

بلغاريــا   = الصاعــدة  العجــز  واقتصــادات  الصينيــة؛  تايــوان 

وكولومبيــا وكوســتاريكا وكرواتيــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة 

وليتوانيــا  والهنــد  وهنغاريــا  وغواتيمــاال  والســلفادور 

وجنــوب  وصربيــا  ورومانيــا  وبولنــدا  وباكســتان  واملكســيك 

إفريقيــا وســري النــكا وتايلنــد وتونــس وتركيــا وأوروغــواي؛ 

والبرازيــل  األرجنتيــن   = الصاعــدة  الفائــض  واقتصــادات 

وبيــرو  واملغــرب  وماليزيــا  وإندونيســيا  والصيــن  وشــيلي 

والفلبين وروسيا وأوكرانيا.
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فترة  من  املستفاد  الرئيسي  الدرس  يتمثل  عام،  وبشكل 

١986 يف أن تصحيح احلسابات اجلارية من خالل السياسات 

يمكن أن يكون فعاال ودائما يف بيئة اقتصادية عاملية مواتية. 

عام  العاملي  الركود  أعقاب  االختالالت يف  تراجع  استمر  فقد 

فترات  أطول  يجعلها  مما   ،١996 عام  أواخر  وحتى   ١99١

احلقيقي  احمللي  والطلب  احلقيقي  اخلارجي  الطلب  يف  والتغيرات  احلقيقي؛ 

ورصيد احلساب اجلاري كنسبة من إجمايل الناجت احمللي؛ وبالتايل، هناك 

نوعيا  ثابتة  النتائج  وتكون  النموذج.  متغير يف  لكل  الصدمات  من  سلسلة 

مع خمتلف الترتيبات. 

بريتون  عصر  منذ  اجلارية  احلسابات  اختالالت  تراجع 

 .)٤-١-١ البياين  الشكل  يف  اخلضراء  األعمدة  )انظر  وودز 

أن  أي مدى يمكن  إىل  اتفاقية بالزا إىل حد ما  ولذلك توضح 

السياسات يف خفض  يساهم حتويل اجتاه اإلنفاق من خالل 

٤

االختالالت اخلارجية ويف بعض احلاالت تعزيز النمو.٤

٤4 يلقي بعض املعلقين اللوم على اتفاقيتي بالزا واللوفر يف حتفيزهما 

للسياسات التوسعية التي أدت إىل طفرات وانهيارات يف أسعار األصول يف 

اليابان، مما تسبب يف »العقد الضائع« يف تسعينات القرن العشرين. راجع 

اإلطار ٤-١ يف عدد إبريل ٢٠١٠ من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«.

اإلطار ٤-١ )تتمة( 
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اخلاضعة  اليورو  منطقة  اقتصادات  جتارب  تتناقض 

للضغوط خالل أزمات الديون السيادية التي شهدتها املنطقة 

مؤخرا مع جتارب اقتصادات األسواق اآلسيوية خالل األزمة 

املالية اآلسيوية يف أواخر تسعينات القرن العشرين. وهناك 

اختالف صارخ بين هاتين اجملموعتين يف أنماط التصحيح: 

آثار  على  االعتماد  من  آسيا  شرق  اقتصادات  تمكنت  فقد 

باقتصادات  مقارنة  بكثير  أكبر  بدرجة  الطلب  اجتاه  حتويل 

منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط، وبالتايل جتنبت ما شهدته 

األخيرة من انكماش يف الناجت لفترة طويلة. 

يف  تايلند  من  بدءا  آسيا  يف  املالية  األزمات  اندلعت  وقد 

املنطقة.  أخرى يف  اقتصادات  إىل  تمتد  أن  قبل  يوليو ١997 

 — املتضررة  االقتصادات  ضمن  اقتصادات  أربعة  وهناك 

وهي إندونيسيا، وكوريا، وماليزيا، وتايلند )اقتصادات شرق 

آسيا األربعة( — شهدت جميعها ركودا حادا. وبعد مرور أكثر 

من عقد، أصبحت ثالثة اقتصادات يف منطقة اليورو — وهي 

الديون  أزمات  يف  متورطة   — والبرتغال  وأيرلندا،  اليونان، 

آخر  اقتصاد  وواجه  العاملية،  املالية  األزمة  عقب  السيادية 

— ضغوط تمويل شديدة  — وهو إسبانيا  اليورو  يف منطقة 

شهدت  لذلك،  ونتيجة  املصريف.  القطاع  مشكالت  عن  ناجمة 

اقتصادي  هبوط  حاالت  كذلك  األربعة  االقتصادات  هذه 

اليورو األربعة اخلاضعة للضغوط(.  )اقتصادات منطقة  حادة 

اليورو  منطقة  واقتصادات  آسيا  شرق  اقتصادات  وحتملت 

اخلاضعة للضغوط عمليات تصحيح كبيرة للمركز اخلارجي، 

حدة  أكثر  كانت  األوىل  يف  اجلاري  احلساب  تقلبات  أن  رغم 

بكثير مقارنة باألخيرة )الشكل البياين ٤-٢-١(.

وهناك بعض أوجه التشابه واالختالف املهمة يف جتارب 

هاتين اجملموعتين من االقتصادات. فقد شهدت اجملموعتان 

التي  األزمات  عقب  الناجت  يف  دائمة  انخفاضات  أنه  يبدو  ما 

 ،١998 عام  فبنهاية   .)٤-٢-٢ البياين  )الشكل  واجهتهما 

شرق  اقتصادات  يف  احلقيقي  الناجت  نمو  متوسط  انخفض 

آسيا األربعة إىل -١٠%، وأثناء الركود الكبير، أصبح متوسط 

اخلاضعة  اليورو  منطقة  اقتصادات  يف  سالبا  السنوي  النمو 

 ١

للضغوط، حيث انخفض إىل -٤% يف عام ٢٠٠9. ١

ومع ذلك فقد اختلفت املسارات الالحقة للناجت واحلسابات 

اقتصادات  ففي  ملحوظا.  اختالفا  اجملموعتين  يف  اجلارية 

مؤلف هذا اإلطار هو عاقب أسلم. 

املهمة  التشابه  أوجه  من  آخرين  وجهين  يف  اجملموعتان  اشتركت    1

١

عند اندالع األزمات اخلاصة بكل منها، هما أسعار الصرف الثابتة أو شبه 

إندونيسيا  كانت  فقد  اجلارية.  احلسابات  يف  الكبيرة  والعجوزات  الثابتة 

وكانت  األزمة،  قبل  هذه  الصرف  أسعار  بأنظمة  تعمل  وتايلند  وكوريا 

الصرف  أسعار  بأنظمة  تعمل  للضغوط  اخلاضعة  اليورو  منطقة  جمموعة 

الثابتة فيما بينها وفيما بينها وبين شركائها التجاريين. ويف حالة شرق 

املفرط  باالستثمار  أساسا  ترتبط  اجلارية  احلسابات  عجوزات  كانت  آسيا، 

لضغوط  املنطقة  عمالت  تعرض  إىل  أدى  مما  اخلاص،  القطاع  جانب  من 

اجلارية  احلسابات  اختالالت  أما  املضاربة.  هجمات  على  وساعد  خافضة 

يف معظم اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط فكانت مرتبطة جزئيا 

باختالالت املالية العامة.

شرق آسيا األربعة، تعافى نمو الناجت بسرعة نسبيا، حيث عاد 

يف غضون سنوات قليلة إىل معدالت أقرب إىل تلك املشاهَدة 

أزمة  عن  الناجمة  الضغوط  أدت  املقابل،  ويف  األزمة.  قبل 

الديون السيادية يف املنطقة إىل انكماش النشاط من جديد يف 

اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة للضغوط يف أوائل ٢٠١١، 

 .٢٠١3 عام  من  الثاين  النصف  يف  إال  التعايف  يف  يبدا  ومل 

اليورو  منطقة  اقتصادات  يف  الناجت  يزال  ال  لذلك،  ونتيجة 

يتعاف  ومل   ٢٠٠6 توقعات  دون  للضغوط  اخلاضعة  األربعة 

الكلي  الطلب  أنماط  يف  النسبية  التغيرات  فإن  وبالتايل  بعد. 

االختالفات يف  على  الضوء  تسلط  قد  النفقات  اجتاه  وحتويل 

تصحيح املركز اخلارجي.

نمو  متوسط  تراجع  األربعة،  آسيا  شرق  اقتصادات  ويف 

الطلب احمللي احلقيقي بشكل حاد إىل – ١8% يف عام ١998 

قبل أن يتعافى يف العام التايل )الشكل البياين ٤-٢-3(. ومل 

يكن االنخفاض املقابل يف اقتصادات منطقة اليورو اخلاضعة 

اإلطار ٤-٢: قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو
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اقتصادات شرق

 آسيا األربعة

اقتصادات منطقة اليورو 

األربعة اخلاضعة للضغوط

الشكل البياين ٤-٢-١: أرصدة احلسابات اجلارية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي اإلقليمي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الســنة  تشــير  الســنوات، حيــث  األفقــي  ملحوظــة: يوضــح احملــور 

صفــر إىل عــام ١٩٩٦ بالنســبة القتصــادات شــرق آســيا وإىل عــام 

٢٠٠٦ بالنســبة القتصــادات منطقــة اليــورو اخلاضعــة للضغــوط. 

اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = إندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

اخلاضعــة  األربعــة  اليــورو  منطقــة  واقتصــادات  وتايلنــد؛ 

للضغوط = اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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للضغوط كبيرا بنفس القدر، حيث انخفض متوسط نمو الطلب 

احمللي احلقيقي إىل حوايل – 6% يف عام ٢٠٠9. ومع ذلك فقد 

انكماش  استمرار  إىل  اليورو  منطقة  يف  األزمة  أمد  طول  أدى 

يف  قليال،  يزيد  بمعدل  االقتصادات  هذه  يف  احمللي  الطلب 

املتوسط، عن 3% سنويا منذ عام ٢٠٠8. وعالوة على ذلك، كان 

متوسط نمو الطلب اخلارجي يف اقتصادات شرق آسيا األربعة 

اخلاضعة  األربعة  اليورو  منطقة  باقتصادات  مقارنة  أعلى 

للضغوط، مما عزز الصادرات، وأدى بدوره إىل حتسين رصيد 

ارتفع  الواقع،  ويف  االتقتصادي.  والنمو  اجلاري  احلساب 

التجاريين  الشركاء  لدى  احلقيقي  احمللي  الطلب  نمو  معدل 

الرئيسيين القتصادات شرق آسيا األربعة خالل الفترة السابقة 

ضعف  جاء  املقابل،  ويف   .)٤-٢-٤ البياين  )الشكل  لألزمة 

اخلاضعة  األربعة  اليورو  منطقة  اخلارجي القتصادات  الطلب 

للضغوط انعكاسا حلدة الركود الكبير وضعف التعايف العاملي، 

وهي البيئة التي جعلت تصحيح املركز اخلارجي وتعايف النمو 

يف هذه اجملموعة أصعب بكثير مقارنة باقتصادات شرق آسيا. 

وهناك اختالف رئيسي آخر يف التجارب وهو مدى حتويل 

اجتاه اإلنفاق. فقد تخلت معظم اقتصادات شرق آسيا األربعة 

عن سياسة ربط عمالتها بحكم الواقع بعد وقت قصير من وقوع 

األزمة، مما جعلها تشهد انخفاضات حادة يف القيم احلقيقية 

 ٢

لعمالتها تراوحت بين ١5% و5٠% )الشكل البياين ٤-٢-5(.٢

الفعلية احلقيقية  ويف املقابل، كانت حتركات أسعار الصرف 

بكثير؛  أقل  للضغوط  اخلاضعة  اليورو  منطقة  اقتصادات  يف 

الصرف  أسعار  يف  احلقيقي  االنخفاض  متوسط  بلغ  حيث 

أسعار  ارتفاع  أيضا  االقتصادات  هذه  قاومت  احلاالت،  معظم  يف   2

٢

لسد  االحتياطيات  مراكمة  طريق  عن  واحلقيقية  االسمية  عمالتها  صرف 

النقص يف أرصدتها الناضبة من احتياطيات النقد األجنبي.

اإلطار ٤-٢ )تابع( 
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الشكل البياين ٤-٢-٢: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

(املؤشر، السنة صفر = ١٠٠)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح احملــور األفقــي الســنوات، حيــث تشــير الســنة صفــر 

إىل عام ١٩٩٦ بالنســبة القتصادات شــرق آســيا وإىل عام ٢٠٠٦ 

للضغــوط.  اخلاضعــة  اليــورو  منطقــة  القتصــادات  بالنســبة 

اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = إندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

وتايلنــد؛ واقتصــادات منطقــة اليــورو األربعــة اخلاضعــة للضغــوط 

= اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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الشكل البياين ٤-٢-٣: نمو الطلب احمللي احلقيقي

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح احملــور األفقــي الســنوات، حيــث تشــير الســنة صفــر 

إىل عــام ١٩٩٦ بالنســبة القتصــادات شــرق آســيا وإىل عــام ٢٠٠٦ 

للضغــوط.  اخلاضعــة  اليــورو  منطقــة  القتصــادات  بالنســبة 

اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = إندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

وتايلنــد؛ واقتصــادات منطقــة اليــورو األربعــة اخلاضعــة للضغــوط = 

اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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ذروته عند ٢.5% يف عام ٢٠١٠ ثم تكرر ذلك يف ٢٠١٢. وبدال 

انخفاض  االعتماد على  االقتصادات  ذلك، كان على هذه  من 

لتحسين  ومؤملة  بطيئة  بصورة  الداخلية  واألسعار  األجور 

قدراتها التنافسية.

ويمكن البحث عن أسباب هذه االختالفات النسبية يف آثار 

من  اخلارجية  األرصدة  على  اجتاهه  وحتويل  الطلب  انكماش 

التجاري.  وامليزان  واالستثمار  االدخار  يف  التغيرات  خالل 

االنكماش  يف  احمللي  الطلب  انخفاض  جتلى  الفترتين،  ففي 

احلاد يف االستثمار. وعلى سبيل املثال، أدى االنهيار املفاجئ 

التدفقات  مسار  انعكاس  نتيجة  آسيا  شرق  يف  االستثمار  يف 

أرصدة احلسابات اجلارية.  الرأسمالية إىل حتسن ملحوظ يف 

منطقة  اقتصادات  يف  عام  بوجه  مماثلة  أنماط  شوهدت  وقد 

كان  االستثمار  انخفاض  أن  رغم  للضغوط،  اخلاضعة  اليورو 

أكثر اعتداال وأطول أمدا.

شرق  يف  التجارية  املوازين  يف  امللحوظ  التحسن  ويأتي 

)انخفاض(  الواردات  الطلب على  انكماش  انعكاسا آلثار  آسيا 

والواردات  )زيادة(  الصادرات  الطلب على  اجتاه  وآثار حتويل 

البيانيان ٤-٢-6 و٤-٢- )الشكالن  االنخفاض(  )مزيد من 

7(. وقد كان ارتفاع الصادرات نتيجة انتعاش الطلب اخلارجي 

يرجع  املقابل،  ويف  التجاري.  امليزان  لتحسن  مكمال  عنصرا 

األربعة  اليورو  اقتصادات منطقة  التجاري يف  امليزان  حتسن 

الطلب  انكماش  آثار  إىل  كبير  حد  إىل  للضغوط  اخلاضعة 

البيئة  ضعف  نتيجة  الصادرات  نمو  وتباطؤ  الواردات  على 

تعد  مل  اإلنفاق،  اجتاه  حتويل  كفاية  عدم  ونتيجة  اخلارجية. 

األزمة  صادرات املنطقة، يف املتوسط، إىل مستويات ما قبل 

إال مؤخرا )راجع الشكل البياين ٤-٢-7(. 

اإلنفاق وحتويل  لكل من تخفيض  تأثير  يكون هناك  وعندما 

اجتاه اإلنفاق، يمكن أن تكون عملية تصحيح املركز اخلارجي 

شرق  القتصادات  فبالنسبة  إيالما.  أقل  وربما  بكثير  أسرع 
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الشكل البياين ٤-٢-٤: نمو الطلب اخلارجي احلقيقي

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الســنة  تشــير  حيــث  الســنوات،  األفقــي  احملــور  يوضــح  ملحوظــة: 

صفــر إىل عــام ١٩٩٦ بالنســبة القتصــادات شــرق آســيا وإىل عــام 

٢٠٠٦ بالنســبة القتصــادات منطقــة اليــورو اخلاضعــة للضغــوط. 

ويوضــح الشــكل البيــاين املتوســط املرجــح للطلــب احمللــي احلقيقــي 

للشــركاء التجارييــن لــكل بلــد. اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = 

منطقــة  واقتصــادات  وتايلنــد؛  وماليزيــا،  وكوريــا،  إندونيســيا، 

وآيرلنــدا،  اليونــان،   = للضغــوط  اخلاضعــة  األربعــة  اليــورو 

والبرتغال، وإسبانيا.
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(املؤشر، السنة صفر = ١٠٠)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح احملــور األفقــي الســنوات، حيــث تشــير الســنة صفــر 

إىل عــام ١٩٩٦ بالنســبة القتصــادات شــرق آســيا وإىل عــام ٢٠٠٦ 

بالنســبة القتصــادات منطقــة اليــورو اخلاضعــة للضغــوط. اقتصــادات 

وتايلنــد؛  وماليزيــا،  وكوريــا،  إندونيســيا،   = األربعــة  آســيا  شــرق 

واقتصــادات منطقــة اليــورو األربعــة اخلاضعــة للضغــوط = اليونــان، 

وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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التي تأثرت بهاتين اآلليتين، تم تصحيح جزء كبير من  آسيا 

نشوء  من  سنتين  غضون  يف  اجلارية  احلسابات  اختالالت 

منطقة  اقتصادات  انتقال  استغرق  املقابل،  ويف  األزمة. 

سنوات.  سبع  فائض  تسجيل  إىل  للضغوط  اخلاضعة  اليورو 

على  بكثير  أكبر  أضرارها  كانت  املفاجئة  التوقفات  أن  غير 

األربعة  آسيا  شرق  اقتصادات  يف  والناجت  املالية  األنظمة 

مقارنة بأضرار األزمات املالية وأزمات الديون السيادية على 

اختالف  وهو  للضغوط،  اخلاضعة  اليورو  منطقة  اقتصادات 

االحتاد  بلدان  يف  التلقائي  الضبط  أدوات  عمل  جزئيا  يعكس 

االقتصادي والنقدي.
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من إجمايل الناجت احمللي 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي اإلقليمي)

لــدى  املدفوعــات  ميــزان  إحصــاءات  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الســنة  تشــير  حيــث  الســنوات،  األفقــي  احملــور  يوضــح  ملحوظــة: 

صفــر إىل عــام ١٩٩٦ بالنســبة القتصــادات شــرق آســيا وإىل عــام 

٢٠٠٦ بالنســبة القتصــادات منطقــة اليــورو اخلاضعــة للضغــوط. 

اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = إندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

وتايلنــد؛ واقتصــادات منطقــة اليــورو األربعــة اخلاضعــة للضغــوط 

= اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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الصادرات الواردات إجمايل الناجت احمللي

 بالعملة األجنبية

الشكل البياين ٤-٢-٧: الصادرات والواردات

 احلقيقية وإجمايل الناجت احمللي بالعملة الصعبة

(املؤشر، السنة صفر = ١٠٠)

لــدى  املدفوعــات  ميــزان  إحصــاءات  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الســنة  الســنوات، حيــث تشــير  ملحوظــة: يوضــح احملــور األفقــي 

صفر إىل عام ١٩٩٦ بالنســبة القتصادات شــرق آســيا وإىل عام 

٢٠٠٦ بالنســبة القتصــادات منطقــة اليــورو اخلاضعــة للضغــوط. 

اقتصــادات شــرق آســيا األربعــة = إندونيســيا، وكوريــا، وماليزيــا، 

اخلاضعــة  األربعــة  اليــورو  منطقــة  واقتصــادات  وتايلنــد؛ 

للضغوط = اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا.
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ذكر	املديرون	التنفيذيون	أن	التعايف	العاملي	غير	املتوازن	

من	 األول	 النصف	 يف	 النكسات	 كل	 رغم	 مستمرا،	 يزال	 ال	

تواصل	 بينما	 ضعيفة،	 تزال	 ال	 التعايف	 وتيرة	 أن	 غير	 العام.	

التعايف.	 على	 قاتمة	 بظالل	 تلقي	 األزمة	 خلفتها	 التي	 التركة	

فأوضاع	االستثمار	مل	تتحسن	بصورة	ملحوظة	يف	العديد	من	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وتواصل	 املتقدمة،	 االقتصادات	

املعدالت	 من	 األدنى	 االقتصادي	 النمو	 معدالت	 مع	 التكيف	

مباشرة.	 األزمة	 أعقبت	 التي	 التعايف	 فترة	 أثناء	 بلغتها	 التي	

النشاط	يف	بعض	املناطق	يتأثر	 وباإلضافة	إىل	ذلك،	ال	يزال	

سلبا	بالتوترات	اجلغرافية-السياسية	اجلارية.	وذكر	املديرون	

قبل	 ما	 إىل	 جذورها	 ترجع	 التي	 املشكالت	 بعض	 أن	 أيضا	

على	 السكان	 آثار	شيخوخة	 ومنها	 	— العاملية	 املالية	 األزمة	

البنية	 وفجوات	 اإلنتاجية،	 نمو	 وضعف	 العاملة،	 القوى	 نمو	

التحتية	—	بدأت	حتتل	الصدارة	من	جديد	وتشكل	عامال	مؤثرا	

على	وتيرة	التعايف	من	خالل	تراجع	النمو	املمكن	يف	عدد	من	

االقتصادات.

حتسن	 مع	 سيرتفع	 العاملي	 النمو	 أن	 املديرون	 وذكر	

خلفية	 على	 الكبرى	 املتقدمة	 االقتصادات	 النمو	يف	 مستويات	

السياسات	النقدية	التيسيرية،	وأوضاع	األسواق	املالية	الداعمة،	

بضعة	 )باستثناء	 تدرجًا	 أكثر	 نحو	 على	 املايل	 الضبط	 وتنفيذ	

اقتصادات	 يف	 النمو	 يرتفع	 وسوف	 اليابان(.	 منها	 بلدان،	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	مع	التحسن	التدريجي	

بعض	 يف	 النشاط	 على	 تؤثر	 التي	 الهيكلية	 العوامل	 يف	

تعايف	 مع	 أكبر	 قوة	 اخلارجي	 الطلب	 واكتساب	 االقتصادات	

النمو	يف	االقتصادات	املتقدمة.

أن	 املديرون	 أكد	 فقد	 النمو	 املتوقع	يف	 التحسن	 هذا	 ورغم	

تطورات	سلبية	 يزال	هشا	ومعرضا	خملاطر	حدوث	 ال	 التعايف	

فقد	 قائمة	 اجلغرافية-السياسية	 اخملاطر	 ظلت	 وإذا	 جسيمة.	

أسعار	 زيادة	 وتساهم	يف	 الثقة	 على	 سلبية	 آثار	 عليها	 تترتب	

النفط	وتراجع	أسعار	األصول.	ويف	بعض	االقتصادات	املتقدمة،	

تنشأ	اخملاطر	أيضا	من	آثار	التضخم	املنخفض	لفترة	مطولة	أو	

االنكماش	على	النشاط	أو	على	ديناميكية	الدين	العام.

املالية	 اخملاطر	 زيادة	 من	 اخملاوف	 املديرون	 وأكد	

نتيجة	استمرار	أسعار	الفائدة	املنخفضة	لفترة	مطولة،	مما	

أدى	إىل	ارتفاع	أسعار	األصول	وتضييق	فروق	العائد	وبلوغ	

التقلب	مستوى	منخفضا	قياسيا	عبر	طائفة	كبيرة	من	فئات	

األصول.	وذكروا	أيضا	أن	حيازات	األصول	أصبحت	مركزة	

حاليا	لدى	عدد	صغير	من	كبار	مديري	األصول.	وقد	تؤدي	

هذه	الزيادة	يف	خماطر	السوق	والسيولة	إىل	انتقال	تداعياتها	

إىل	األسواق	العاملية،	حيث	يرجح	أن	حتفزها	زيادة	اخملاطر	

لعودة	 املصاحبة	 التقلب	 درجة	 أو	 اجلغرافية-السياسية	

البنوك	 أن	 املديرون	 وذكر	 الطبيعية.	 النقدية	 السياسات	

لتدابير	 منها	 استجابة	 العمومية	 ميزانياتها	 عززت	 الكبرى	

بعض	 ربحية	 انخفاض	 لكن	 التنظيمية،	 الشروط	 إحكام	

لنماذج	 شامل	 إصالح	 إلجراء	 احتياج	 لديها	 خلق	 البنوك	

على	 معاكسة	 تأثيرات	 إىل	 يؤدي	 أن	 يحتمل	 مما	 العمل،	

أنشطة	 أخذت	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 االقتصادي.	 التعايف	

مما	 املصريف،	 الظل	 قطاع	 إىل	 تنتقل	 االئتمانية	 الوساطة	

وإزاء	 والرقابة.	 التنظيم	 أعمال	 أمام	 جديدة	 حتديات	 أوجد	

هذه	اخللفية،	ذكر	املديرون	أن	أي	تشديد	لبيئة	التمويل	قد	

العديد	من	 السيادية	يف	 الديون	 ديناميكية	 على	 يؤثر	سلبا	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	ال	سيما	

إذا	ما	اقترن	بانخفاض	النمو.

إزاء	اخملاطر	متوسطة	 وأعرب	املديرون	عن	استمرار	قلقهم	

تستمر	 أن	 املمكن	 فمن	 العاملي.	 التعايف	 تكتنف	 التي	 األجل	

مستويات	النمو	اخمليبة	لآلمال	يف	االقتصادات	املتقدمة	لفترة	

ضعف	 استمرار	 بسبب	 أو	 املمكن	 النمو	 انخفاض	 بسبب	 أطول	

الطلب.	وذكر	املديرون	أنه	ما	مل	يتم	تنفيذ	اإلصالحات	الهيكلية	

فمن	املمكن	أن	ينخفض	النمو	املمكن	دون	املستويات	املتوقعة	

حاليا.		

معظم	 يف	 اجلهود	 من	 مزيد	 بذل	 إىل	 املديرون	 ودعا	

بضرورة	 رأيهم	 عن	 وأعربوا	 النمو.	 الستعادة	 االقتصادات	

سابق	 نحو	 على	 الطبيعية	 النقدية	 للسياسة	 العودة	 جتنب	

االقتصادات	 يف	 القوي	 الطلب	 نمو	 ظهور	 لعدم	 نظرا	 ألوانه،	

يف ختام مناقشات اجمللس التنفيذي لتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	وتقرير	االستقرار	املايل	العاملي	وتقرير	الراصد	املايل	يف 
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التخاذ	 حاجة	 هناك	 أن	 املديرين	 بعض	 ورأى	 املتقدمة.	

عدد	 نبه	 بينما	 إضافية،	 إجراءات	 األوروبي	 املركزي	 البنك	

مدى	 لقياس	 الوقت	 من	 مزيد	 إتاحة	 ضرورة	 إىل	 منهم	 قليل	

فعالية	السياسات	املستحدثة	بالفعل.	ورأى	عدد	قليل	آخر	أن	

التيسير	 أو	معدوم	أمام	تنفيذ	مزيد	من	تدابير	 اجملال	حمدود	

النقدي	غير	التقليدية	يف	منطقة	اليورو،	نظرا	ألنها	قد	ال	تكون	

فعالة	يف	تشجيع	الطلب	والنمو	القابل	لالستمرار،	وحذروا	من	

للمخاطر	 نظرا	 الالزم،	 من	 أطول	 لفترة	 التيسير	 هذا	 مواصلة	

على	االستقرار	املايل.

وسلط	املديرون	الضوء	على	ضرورة	إعادة	هيكلة	البنوك	

الضعيفة	وتسوية	أوضاع	املؤسسات	التي	ال	تمتلك	مقومات	

البقاء	وتعزيز	انتقال	آثار	السياسة	النقدية	من	خالل	إصالح	

يتعين	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 العمومية.	 امليزانيات	 اخللل	يف	

وتكليف	 اخملاطر	 تراكم	 ملراقبة	 الكافية	 البيانات	 توفير	

قطاع	 يف	 سيما	 ال	 اخملاطر،	 هذه	 من	 احلد	 بمهمة	 السلطات	

السياسات	 استخدام	 عموما	 املديرون	 وأيد	 املصريف.	 الظل	

اخملاطر	 خوض	 بين	 املفاضلة	 لتحسين	 الكلية	 االحترازية	

املالية	واالقتصادية	إىل	جانب	تنظيم	قطاع	الظل	املصريف	

والرقابة	عليه،	رغم	أن	عددا	من	املديرين	أشار	إىل	اخلبرات	

ولضمان	 التدابير.	 هذه	 مثل	 بفعالية	 يتعلق	 فيما	 احملدودة	

توفير	احلوافز	الكافية	خلوض	اخملاطر	يف	القطاع	املصريف،	

وتعويضات	 احلوكمة	 إصالحات	 أهمية	 املديرون	 أكد	

املديرين.

املايل	 التصحيح	 توفيق	 ضرورة	 على	 املديرون	 وشدد	

مع	 والتكوين	 السرعة	 حيث	 من	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	

األسس	 وضع	 جانب	 إىل	 املباشر	 التعايف	 دعم	 مقتضيات	

املتحدة	 الواليات	 يف	 )وخاصة	 األجل	 متوسطة	 للخطط	

واليابان(.	وبشكل	أعم،	ينبغي	تصميم	تخفيضات	املديونية	

والعجز	للحد	من	آثارهما	السلبية	على	الوظائف	والنمو.	واتفق	

املديرون	عموما	على		أن	زيادة	االستثمار	يف	البنية	التحتية	

العامة	يف	االقتصادات	ذات	االحتياجات	واضحة	التحديد	يف	

جمال	البنية	التحتية	وعمليات	االستثمار	العام	ذات	الكفاءة	

يمكن	أن	يعطي	دفعة	قوية	للطلب	واملساهمة	يف	رفع	الناجت	

املمكن	على	املدى	املتوسط.	وذكر	املديرون	عموما	أيضا	أن	

موقف	املالية	العامة	األكثر	دعما	يمكن	يف	بعض	احلاالت	أن	

يساهم		يف	التعجيل	بمنافع	النمو	من	اإلصالحات	الهيكلية،	

شريطة	توافر	احليز	املايل	الكايف	وأن	تكون	تكاليف	ومزايا	

ويف	 الكايف.	 بالقدر	 مؤكدة	 تنفيذها،	 وآفاق	 اإلصالحات،	

على	 عالوة	 العامة	 املالية	 أوضاع	 تفرض	 البلدان،	 بعض	

تكاليف	 أي	 بدون	 تنفيذها	 يمكن	 التي	 الهيكلية	 اإلصالحات	

على	املوازنة.

توازن	 إلعادة	 الصاعدة	 األسواق	 جهود	 أن	 املديرون	 وذكر	

أن	 رغم	 العاملي،	 النمو	 املصادر	احمللية	عززت	من	 نحو	 النمو	

عملية	إعادة	التوازن	يف	حد	ذاتها،	مع	اقترانها	بانخفاض	النمو	

دون	املستوى	املتوقع،	أدت	أيضا	إىل	تقليص	احليز	املتاح	من	

خالل	السياسات	وزادت	من	مواطن	التعرض	للخطر	يف	بعض	

البلدان.	ويف	هذا	السياق،	جند	أن	اجملال	حمدود	أمام	سياسات	

السلبية،	يف	 التطورات	 إذا	حتققت	 النمو،	 لدعم	 الكلي	 االقتصاد	

املالية	 حساباتها	 مراكز	 ضعف	 من	 تعاين	 التي	 االقتصادات	

من	 تعاين	 التي	 أو	 اخلارجية	 اجلارية	 احلسابات	 أو	 العامة	

مستويات	التضخم	املرتفعة	أو	املتزايدة	أو	التي	تواجه	خماطر	

وأكد	 االئتماين.	 التوسع	 من	 طويلة	 فترة	 نتيجة	 املايل	 النظام	

املديرون	أهمية	احلد	من	مواطن	الضعف	هذه،	بما	يف	ذلك	إعادة	

النمو	 استمرار	 أن	 أيضا	 وأكدوا	 الوقائية.	 االحتياطيات	 بناء	

من	 مزيد	 حتقيق	 يستدعي	 الدخل	 منخفضة	 البلدان	 يف	 القوي	

التقدم	نحو	تعزيز	السياسات	—	عن	طريق	إعطاء	دفعة	ملراكز	

املالية	العامة	من	خالل	زيادة	اإليرادات	وترشيد	اإلنفاق	العام،	

املالية	 إدارة	 وتعزيز	 النقدية،	 السياسات	 استقاللية	 وزيادة	

العامة.	وشدد	املديرون	على	أهمية	مواصلة	األسواق	الصاعدة	

التعامل	مع	الصدمات	املالية	اخلارجية	من	خالل	توخي	تدابير	

من	 للحد	 أخرى	 بتدابير	 استكمالها	 مع	 الصرف،	 أسعار	 مرونة	

تقلبات	أسعار	الصرف	املفرطة.

لرفع	 الهيكلية	 اإلصالحات	 تنفيذ	 أهمية	 املديرون	 وأكد	

وكذلك	 الصاعدة	 االقتصادات	 يف	 املمكن	 النمو	 معدالت	

فعلى	 النامية.	 واألسواق	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	

اعتماد	 اإلصالحات	 هذه	 تتضمن	 اليورو،	 منطقة	 مستوى	

التدريب	 برامج	 وحتسين	 الفعالة	 العمل	 سوق	 سياسات	

مع	 القصير	 األجل	 للطلب	يف	 دفعة	 إعطاء	 ويمكن	 املوجهة.	

خالل	 من	 املتوسط	 املدى	 على	 املمكن	 النمو	 معدالت	 رفع	

االقتصادات	 بعض	 يف	 العام	 االستهالك	 لزيادة	 إجراءات	

االستثمار	اخلاص.	 لتشجيع	 واستكمالها	بسياسات	 الدائنة،	

يف	 القوية	 الهيكلية	 اإلصالحات	 زيادة	 كذلك	 ويتعين	

اإلنتاجية	يف	 ورفع	مستوى	 العمالة	 لزيادة	عرض	 اليابان	

ويمكن	 التنظيمية.	 القيود	 إلغاء	 من	خالل	 القطاعات	 بعض	

النمو	 معدالت	 رفع	 كذلك	 األخرى	 املتقدمة	 لالقتصادات	

واملادي	 البشري	 املال	 رأس	 لتعزيز	 تدابير	 باتخاذ	 املمكن	

وتتباين	 العمل.	 سوق	 يف	 العاملة	 القوى	 مشاركة	 وزيادة	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 بين	 األولويات	

وإجراء	 التحتية؛	 البنية	 اختناقات	 إزالة	 فتشمل	 النامية،	

مستوى	 وحتسين	 واملنتجات؛	 العمل	 سوقي	 يف	 إصالحات	

إيصال	اخلدمات	احلكومية.	ورغم	انخفاض	فائض	احلساب	

من	 مزيد	 حتقيق	 فإن	 ملحوظة،	 بدرجة	 الصين	 يف	 اجلاري	
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احملليواحلد	 االستهالك	 نحو	 تدريجيا	 النمو	 لتحويل	 التقدم	

على	 يساعد	 سوف	 واالستثمار	 االئتمان	 على	 االعتماد	 من	

منع	اخملاطر	متوسطة	األجل	الناجمة	عن	حدوث	اضطرابات	

مالية		أو	تباطؤ	حاد	يف	النشاط	االقتصادي.	ويتعين	تضافر	

زيادة	 يف	 للمساهمة	 والفائض	 العجز	 اقتصادات	 جهود	

يزال	 وال	 العاملية.	 اخلارجية	 االختالالت	 فجوة	 تضييق	

التنوع	االقتصادي	والتحول	 بذل	مزيد	من	اجلهود	من	أجل	

الهيكلي	يشكل	أولوية	رئيسية	للبلدان	منخفضة	الدخل.
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امللحق اإلحصائي

يقدم	امللحق	اإلحصائي	بيانات	تاريخية	وتوقعات	اقتصادية.	

اجلديد،	 وما	 االفتراضات،	 كالتايل:	 هي	 أقسام	 ستة	 من	 ويتألف	

والبيانات	واألعراف	املتبعة،	وتصنيف	البلدان،	وتوثيق	البيانات	

الرئيسية،	واجلداول	اإلحصائية.	

تقوم	 التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 القسم	 ويتضمن	

عليها	التقديرات	والتوقعات	للفترة	٢٠١٤-٢٠١5،	والسيناريو	

الثاين	 القسم	 ويعرض	 	.٢٠١9-٢٠١6 للفترة	 األجل	 متوسط	

البيانات	 قاعدة	 على	 طرأت	 التي	 للتغيرات	 موجزا	 وصفا	

آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١٤ إبريل	 عدد	 منذ	 اإلحصائية	 واجلداول	

عاما	 وصفا	 الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	 االقتصاد 

القُطرية	 األرقام	 حساب	 يف	 املستخدمة	 واألعراف	 للبيانات	

ضمن	 البلدان	 تصنيف	 الرابع	 القسم	 ويلخص	 اجملمعة.	

اجملموعات	اخملتلفة	الواردة	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	

إعداد	 ومعايير	 أساليب	 عن	 معلومات	 اخلامس	 القسم	 ويقدم	

التقارير	بشأن	مؤشرات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	يف	

البلدان	األعضاء	املتضمنة	يف	هذا	التقرير.	

اجلداول	 فيتضمن	 الرئيسي،	 القسم	 وهو	 األخير،	 القسم	 أما	

أما	 ألف	 اإلحصائي	 امللحق	 الوثيقة	 هذه	 )تتضمن	 اإلحصائية	

امللحق	اإلحصائي	باء	فهو	متاح	إلكترونيًا(.	وقد	أُعدت	بيانات	

املتاحة	عموما	حتى	١9	 املعلومات	 أساس	 اجلداول	على	 هذه	

وما	 	٢٠١٤ بعام	 الصلة	 ذات	 األرقام	 وتظهر	 	.٢٠١٤ سبتمبر	

التاريخية	 البيانات	 يف	 املتوخاة	 العناية	 درجة	 بنفس	 بعده	

جملرد	التيسير؛	وحيث	أن	هذه	األرقام	جمرد	توقعات،	فال	يتوقع	

أن	تكون	بنفس	الدرجة	من	الدقة.	

االفتراضات 

يف	 احلقيقية	 الفعلية	 الصرف	 أسعار  ثبات	 استمرار	 يُفترض	

الفترة	 خالل	 املتوسطة	 مستوياتها	 عند	 املتقدمة	 االقتصادات	

	٢٠١٤ لعامي	 وبالنسبة	 	.٢٠١٤ أغسطس	 	٢7 	– يوليو	 	3٠

و٢٠١5،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	حتويل	

الدوالر	األمريكي	مقابل	وحدة	حقوق	السحب	اخلاصة	537.١	

و١.53٤،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	اليورو	

الدوالر	 مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و3٤٤.١	 	١.35٤

األمريكي	١٠٢.٤	و١٠٢.3	على	التوايل.	

	١٠٢.76 بلوغه	 املفترض	 فمن	 النفط،	 سعر  متوسط	 أما	

دوالرا	للبرميل	يف	عام	٢٠١٤	و99.36	دوالرا	للبرميل	يف	عام	

.٢٠١5

ويفترض	كذلك	مواصلة	السلطات	الوطنية	تنفيذ	السياسات	

املعتمدة	لديها.	ويقدم	اإلطار	ألف-١	شرحا	لالفتراضات	األكثر	

حتديدا	على	صعيد	السياسات	والتي	تستند	إليها	التوقعات	يف	

اقتصادات	خمتارة.	

وبالنسبة	ألسعار الفائدة،	من	املفترض	بلوغ	متوسط	سعر	

الودائع	ملدة	ستة	 على	 )ليبور(	 لندن	 بنوك	 بين	 السائد	 الفائدة	

أشهر	بالدوالر	األمريكي	٠.٤%	يف	عام	٢٠١٤	و٠.7%	يف	عام	

أشهر	 ثالثة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	 	،٢٠١5

باليورو	٠.٢%	يف	عام	٢٠١٤	و٠.١%	يف	عام	٢٠١5،	ومتوسط	

سعر	الفائدة	على	الودائع	ملدة	ستة	أشهر	بالين	الياباين	٠.٢%	

يف	عامي	٢٠١٤،	و٢٠١5.	

االحتاد	 قرر	جملس	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 وفيما	

التحويل	 أسعار	 تكون	 أن	 	١998 ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	

الثابتة	النهائية	بين	اليورو	وعمالت	البلدان	األعضاء	التي	أقرت	

استخدامه	كما	هو	مبين	فيما	يلي	اعتبارا	من	أول	يناير	١999.

آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	١998	 عدد	 اإلطار	5-٤	يف	 راجع	

حتديد	 لكيفية	 مفصل	 وصف	 على	 لالطالع	 العاملي	 االقتصاد	

أسعار	التحويل.	

شلن	نمساوي 		١3.76٠3	= ١	يورو	

فرنك	بلجيكي 			٤٠.3399	= 	
جنيه	قبرصي١ 		٠.585٢7٤	= 	

مارك	أملاين 		١.95583	= 	

كرون	استوين٢		 	١5.6٤66	= 	

ماركا	فنلندية				 		5.9٤573	= 	

فرنك	فرنسي	 		6.55957	= 	

دراخمة	يونانية3	 		3٤٠.75٠	= 	

جنيه	آيرلندي	 		٠.78756٤	= 	

ليرة	إيطالية	 		١.936.٢7	= 	
التس	التفية٤ 		٠.7٠٢8٠٤	= 	

فرنك	لكسمبرغ 		٤٠.3399	= 	
ليرة	مالطية١ 		٠.٤٢93٠	= 	

غيلدر	هولندي 		٢.٢٠37١	= 	

إسكودو	برتغايل	 		٢٠٠.٤8٢	= 	
كورونا	سلوفاكية5 				3٠.١٢6٠	= 	

توالر	سلوفيني6 		٢39.6٤٠	= 	

بيزيتا	إسبانية 		١66.386	=	 	

١	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠8.	

٢	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١١.

3	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠١.	

٤	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١٤.	

5	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠9.	

6	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠7.
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ما اجلديد

· السادسة		 الطبعة	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 اعتمد	

الدويل.	 االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان  دليل  من	

تصنيف	 تعديل	 	)١( يلي:	 ما	 املعتمدة	 التغييرات	 أهم	 ومن	

تعديل	 	)٢( السلع.	 صادرات	 إىل	 اخلدمات	 من	 املتاجرة	

املادية	 للمدخالت	 التحويلية	 الصناعة	 “خدمات	 تصنيف	

الطبعة	 يف	 للتجهيز«	 املرسلة	 )“السلع	 آلخرين«	 اململوكة	

الصيانة	 و«خدمات	 املدفوعات(	 ميزان	 دليل	 من	 اخلامسة	

واإلصالح«	)“إصالح	السلع«	يف	الطبعة	اخلامسة	من	دليل	

استبعاد	 	)3( اخلدمات.	 إىل	 السلع	 من	 املدفوعات(	 ميزان	

يف	 الرأسمالية	 »التحويالت	 من	 املهاجرين«	 »حتويالت	

	)٤( يحتسب.	 يعد	 مل	 امللكية	 تغير	 ألن	 الرأسمايل”	 احلساب	

املباشر	 االستثمار	 يف	 العكسي	 االستثمار	 تصنيف	 تعديل	

إدراج	 	)5( إجمايل.	 أساس	 على	 واخلصوم	 األصول	 لعرض	

حيث	 املايل،	 احلساب	 يف	 املالية	 للمشتقات	 مستقلة	 فئة	

كانت	فيما	قبل	بندا	فرعيا	حتت	بند	»استثمارات	احلافظة«.	

يف	 املوجبة	 اإلشارة	 حاليا	 تستخدم	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	

احلساب	 ضمن	 )واخلصوم(	 األصول	 زيادات	 عن	 التعبير	

األصول	 اقتناء	 كصايف	 حاليا	 األرصدة	 وحتسب	 املايل،	

املالية	ناقصا	صايف	حتمل	اخلصوم	املالية.

· املدفوعات		 ميزان	 دليل	 من	 السادسة	 الطبعة	 اعتماد	 ومع	

»امللحق	 جداول	 تعديل	 كذلك	 تم	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	

تعديل	 وتم	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 اإلحصائي«	يف	

اجلدول	ألف	١3،	الذي	كان	يعرض	بيانات	موجزة	للتدفقات	

املالية	الصافية	واخلاصة	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

احلساب	 أرصدة	 »موجز	 ليصبح	 النامية،	 واالقتصادات	

البيانات.	 نقص	 بسبب	 	١٤ ألف	 اجلدول	 وألغي	 املايل«.	

واستخدامات		 »موجز	مصادر	 	،١5 ألف	 اجلدول	 تعديل	 وتم	

املدخرات	العاملية«،	ليصبح	اجلدول	ألف	١٤	»موجز	صايف	

	١6 ألف	 اجلدول	 ترقيم	 تعديل	 وتم	 واالقتراض«،	 اإلقراض	

اإلحصائي	 امللحق	 من	 الثاين	 اجلزء	 لكن	 	.١5 ألف	 ليصبح	

ذاتها	 اجلداول	 معظم	 فيضم	 باء(	 اإلحصائي	 )امللحق	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 السابقة	 األعداد	 يف	 املتضمنة	

باء	 إىل	 	١6 باء	 من	 اجلداول	 إدماج	 تم	 أنه	 غير	 العاملي.	

معامالت	 »موجز	 	١5 باء	 اجلدول	 هو	 جديد	 جدول	 ٢١	يف	

أرصدة	 »موجز	 	١3 ألف	 اجلدول	 ويف	 اجلاري«	 احلساب	

احلساب	املايل«.	ونتيجة	لذلك،	أعيد	ترقيم	اجلداول	الالحقة،	

فتم	تعديل	اجلداول	السابقة	من	باء	٢٢	إىل	باء	٢7		لتصبح	

باء	١6		إىل	باء	٢١.

· الدولية		 املقارنات	 برنامج	 مسح	 مؤخرا	 صدر	 أن	 وبعد	

القوى	 لتعادل	 اجلديدة	 باملعايير	 املعني	 	٢٠١١ لعام	

الشرائية،	تم	حتديث	تقديرات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	

احمللي	 الناجت	 وإجمايل	 الشرائية	 القوى	 تعادل	 ألوزان	

من	 مزيد	 على	 ولالطالع	 الشرائية.	 القوى	 بتعادل	 املقوم	

التفاصيل،	راجع	»أوزان	تعادُل	القوى	الشرائية	يف	الصيغة	

آفاق  مستجدات  تقرير	 من	 	٢٠١٤ يوليو	 عدد	 املعدلة”	يف	

http://www.imf.org/external/pubs/ft/	،االقتصاد العاملي

.weo/2014/update/02/index.htm

· االقتصاد		 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٤ إبريل	 عدد	 يف	 وكما	

بعده	 وما	 	٢٠١١ عام	 من	 سوريا	 بيانات	 ستبعد	 العاملي،	

بسبب	أجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

· ونظرا	ألن	الصندوق	لديه	برنامج	اقتصادي	قائم	حاليا	مع		

باكستان،	فإن	سلسلة	البيانات	التي	حتسب	منها	افتراضات	

سعر	الصرف	االسمي	ال	تطرح	لالطالع	العام،	نظرا	حلساسية	

السوق	يف	باكستان	لسعر	الصرف	االسمي.

· وكما	يف	عدد	إبريل	٢٠١٤	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،		

لألرجنتين	 بالنسبة	 املستهلكين	 أسعار	 توقعات	 تُستبعد	

بسبب	االنقطاع	الهيكلي	للبيانات.	ولالطالع	على	مزيد	من	

التفاصيل	يرجى	الرجوع	للملحوظة	رقم	5	يف	اجلدول	ألف7.

· منطقة		 بيانات	 جممالت	 يف	 التفيا	 بيانات	 حاليا	 وتدرج	

اليورو،	بعد	أن	كانت	مستبعدة	بسبب	نقص	البيانات.

· وأعيد	إدراج	توقعات	أوكرانيا،	بعد	أن	كانت	مستبعدة	بسبب		

األزمة.

البيانات واألعراف املتبعة 

تشكل	البيانات والتوقعات	املتعلقة	بعدد	١89	اقتصادا	القاعدة	

العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 يف	 اإلحصائية	

وتشترك	يف	حفظ	هذه	البيانات	إدارة	البحوث	وإدارات	املناطق	

اجلغرافية	يف	صندوق	النقد	الدويل،	حيث	تتوىل	األخيرة	حتديث	

شاملة	 افتراضات	 أساس	 على	 بانتظام	 القُطرية	 التوقعات	

متسقة.

ورغم	أن	الهيئات	اإلحصائية	الوطنية	هي	املرجع	النهائي	

فإن	 املستخدمة،	 والتعاريف	 التاريخية	 البيانات	 تقديم	 يف	

املنظمات	الدولية	تشارك	بدورها	يف	القضايا	اإلحصائية	بغية	

اإلحصاءات	 إلعداد	 اخملتلفة	 املنهجيات	 بين	 التوافق	 حتقيق	

التحليلية	واملفاهيم	 الوطني،	بما	يف	ذلك	األطر	 على	املستوى	

والتعاريف	والتصنيفات	وإجراءات	التقدير	املستخدمة	يف	إنتاج	

آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 وتمثل	 االقتصادية.	 اإلحصاءات	

مصادر	 من	 املأخوذة	 للمعلومات	 انعكاسا	 العاملي	 االقتصاد	

البيانات	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

يعرضها	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	عموما	مع	نظام احلسابات 

مواءمة	جميع	 أو	جتري	 مواءمة	 تمت	 وقد	 لعام 1993.	 القومية 

املعايير	اإلحصائية	القطاعية	لصندوق	النقد	الدويل-	دليل	ميزان	

ودليل  السادسة،	 الطبعة	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	 املدفوعات	

إحصاءات  ودليل   ،2000 لعام  واملالية  النقدية  اإلحصاءات 

مالية احلكومة لعام 2001	–	مع	نظام	احلسابات	القومية	لعام	

النقد	 صندوق	 اهتمام	 مدى	 عن	 املعايير	 هذه	 وتعبر	 	١ 	.٢٠٠8

الدويل	بصفة	خاصة	باملراكز	اخلارجية	واستقرار	القطاع	املايل	

ومع	 البلدان.	 خمتلف	 يف	 العام	 للقطاع	 العامة	 املالية	 وأوضاع	

القطرية	 البيانات	 مواءمة	 عملية	 جديا	 بدأت	 األدلة	 هذه	 صدور	

١		يطبق	العديد	من	البلدان	األخرى	نظام	احلسابات	القومية	لعام	٢٠٠8،	

يف	 اجلديدة	 املعايير	 على	 بناء	 القومية	 احلسابات	 بيانات	 تصدر	 وسوف	

أقدم	من	طبعة	١993	 البلدان	طبعات	 عام	٢٠١٤.	ويستخدم	عدد	قليل	من	

الطبعة	 اعتماد	 اتباع	نمط	مشابه	يف	 القومية.	ويتوقع	 من	نظام	احلسابات	

السادسة	من	دليل	ميزان	املدفوعات.	يرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	“زاي”	الذي	

يضم	قوائم	باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.	
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األدلة	 مع	 تماما	 البيانات	 تطابق	 أن	 غير	 اجلديدة.	 املعايير	 مع	

الوطنية	 اإلحصاءات	 معدي	 قيام	 على	 املطاف	 نهاية	 يعتمد	يف	

بتقديم	بيانات	قُطرية	منقحة.	وبالتايل	فإن	تقديرات	تقرير	آفاق	

األدلة.	 هذه	 مع	 فقط	 جزئيا	 متوائمة	 تزال	 ال	 العاملي	 االقتصاد	

ومع	هذا،	فالتأثير	الذي	سيقع	على	األرصدة	واجملمالت	األساسية	

تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	يف	 التي	 املعايير	 إىل	 للتحول	 نتيجة	

كثير	من	البلدان.	وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	البلدان	األخرى	املعايير	

األخيرة	جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.	

يف	 الواردة	 القطرية	 للمجموعات	 اجملمعة	 البيانات	 وتتضمن	 	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	إما	جماميع	كلية	أو	متوسطات	مرجحة	

النمو	التي	 البلدان	املنفردة.	ويُعَبَّر	عن	متوسطات	معدالت	 لبيانات	

تغطي	عدة	سنوات	بمعدالت	تغير	سنوية	مركبة٢	ما	مل	يُذكر	خالف	

ذلك.	وتُستخدم	متوسطات	مرجحة	حسابيا	جلميع	بيانات	جمموعة	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة		واالقتصادات	النامية	ما	عدا	بيانات	

لها	متوسطات	هندسية.	وفيما	 التي	تستخدم	 النقود	 التضخم	ونمو	

يلي	األعراف	املتبعة	يف	هذا	اخلصوص:

· ومعدالت		 الفائدة	 وأسعار	 الصرف	 ألسعار	 اجملمعة	 األرقام	

نمو	اجملمالت	النقدية	يف	اجملموعات	القُطْرية	اخملتلفة	تكون	

مرجحة	بإجمايل	الناجت	احمللي	احملول	إىل	دوالرات	أمريكية	

بأسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	)متوسط	السنوات	الثالثة	

السابقة(	كحصة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	للمجموعة.	

· باالقتصاد		 املتعلقة	 األخرى	 للبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

احمللي،	سواء	كانت	معدالت	أو	نسب	النمو،	مرجحة	بإجمايل	

من	 كحصة	 الشرائية	 القوى	 بتعادل	 املقوم	 احمللي	 الناجت	

الناجت	 إجمايل	 أو	 الكلي	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	
احمللي	الكلي	للمجموعة.3

· يتم	تصحيح	األرقام	اجملمعة	جلميع	قطاعات	منطقة	اليورو،		

ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك،	لإلبالغ	بالتفاوتات	يف	املعامالت	

بين	بلدان	املنطقة.	وال	تُعدّل	البيانات	السنوية	لتعكس	آثار	

اليوم	التقويمي.	وبالنسبة	للبيانات	قبل	١999،	فإن	أسعار	

املستخدمة	 هي	 	١995 لعام	 األوروبية	 النقد	 وحدة	 صرف	

يف	إعداد	البيانات	اجملمعة.	

· جممالت		 هي	 العامة	 املالية	 لبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

البيانات	الواردة	من	فرادى	البلدان	بعد	حتويلها	إىل	الدوالر	

يف	 السوق	 يف	 السائد	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	 األمريكي	

األعوام	املشار	إليها.	

· مرجحة		 العمالة	 ونمو	 البطالة	 ملعدالت	 اجملمعة	 األرقام	

بحجم	القوى	العاملة	كحصة	من	القوى	العاملة	للمجموعة.	

٢		حتُسب	متوسطات	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	ومكوناته،	والعمالة،	

وحصة	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي،	والتضخم،	وإنتاجية	عوامل	اإلنتاج،	

السنوية	 التغير	 السلع	األولية	بناء	على	معدالت	 التجاري،	وأسعار	 والتبادل	

احلسابي	 املتوسط	 أساس	 على	 حسابه	 فيتم	 البطالة	 معدل	 عدا	 ما	 املركبة	

البسيط.

إبريل	٤٠٠٢	من	تقرير	»آفاق	االقتصاد	 3	راجع	اإلطار	ألف-٢	يف	عدد	

إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 لألوزان	 موجز	 على	 لالطالع	 العاملي«	

تقرير	 من	 	399١ مايو	 عدد	 يف	 الرابع	 وامللحق	 الشرائية،	 القوى	 تعادل	

 Anne-Marie Gulde and دراسة	 أيضا	 وراجع	 العاملي«.	 االقتصاد	 »آفاق	

 Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights for
 the World Economic Outlook,” in Staff Studies for the World Economic
 Outlook (Washington: International Monetary Fund, December 1993),

	.pp. 106–23

· األرقام	اجملمعة	املتعلقة	بإحصاءات	القطاع	اخلارجي	هي		

حتويلها	 بعد	 البلدان	 فرادى	 من	 الواردة	 البيانات	 حاصل	

يف	 السائدة	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	 أمريكية	 دوالرات	 إىل	

ميزان	 لبيانات	 بالنسبة	 إليها	 املشار	 السنوات	 يف	 السوق	

السوق	يف	نهاية	 السائدة	يف	 املدفوعات	وبأسعار	الصرف	

السنة	بالنسبة	للدين	املقوم	بعمالت	أخرى	بخالف	الدوالر	

األمريكي.	

· التجارة		 أحجام	 يف	 للتغيرات	 اجملمعة	 األرقام	 أن	 غير	

للتغيرات	 حسابية	 متوسطات	 هي	 وأسعارها	 اخلارجية	

كنسب	مئوية	يف	البلدان	املنفردة	مرجحة	بقيم	الصادرات	أو	

الواردات	بالدوالر	األمريكي	كحصة	من	جمموع	الصادرات	

أو	واردات	اجملموعة	)يف	 أو	صادرات	 العاملية	 الواردات	 أو	

السنة	السابقة(.

· وحتُتسب	األرقام	اجملمعة	إذا	كانت	تمثل	9٠%	أو	أكثر	من		

حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك.

قليل	 عدد	 باستثناء	 التقويمية،	 السنوات	 إىل	 البيانات	 وتشير	

من	البلدان	التي	تستخدم	السنة	املالية.	لذا،	يُرجى	الرجوع	إىل	

اجلدول	)واو(	الذي	يضم	قوائم	بالفترات	املرجعية	االستثنائية	

بلد.	 لكل	 احلكومة	 مالية	 وبيانات	 القومية	 احلسابات	 إلبالغ	

وما	 	٢٠١3 عام	 عن	 األرقام	 تستند	 البلدان،	 لبعض	 وبالنسبة	

قبله	إىل	تقديرات	وليس	إىل	نتائج	فعلية.	ويرجى	الرجوع	إىل	

اجلدول	“زاي”	الذي	يضم	قوائم	بآخر	النتائج	الفعلية	للمؤشرات	

ومؤشرات	 احلكومة،	 ومالية	 واألسعار،	 القومية،	 احلسابات	 يف	

ميزان	املدفوعات	لكل	بلد.			

تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

تُصنف	بلدان	العامل	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بتقسيمها	

املتقدمة	 االقتصادات	 وهما:	 رئيسيتين،	 جمموعتين	 إىل	

وال	 النامية.٤	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	

أو	 اقتصادية	 التصنيف	على	معايير	صارمة،	سواء	 يعتمد	هذا	

غير	اقتصادية،	كما	أنه	تطور	بمرور	الوقت.	ويتمثل	الهدف	من	

ذلك	يف	تيسير	عملية	التحليل	االقتصادي	من	خالل	توفير	نسق	

“ألف”	 اجلدول	 ويقدم	 معقول.	 منطقي	 بشكل	 البيانات	 لتنظيم	

فكرة	عامة	عن	التصنيف	القُطري،	ويوضح	عدد	البلدان	يف	كل	

جمموعة	حسب	املنطقة	مع	اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	املؤشرات	

املقوم	 احمللي	 الناجت	 )إجمايل	 النسبية	 ألحجامها	 الرئيسية	

واخلدمات،	 السلع	 صادرات	 وجمموع	 الشرائية،	 القوى	 بتعادل	

وتعداد	السكان(.	

القُطْري،	ومن	 التصنيف	 البلدان	خارج	هذا	 يزال	بعض	 وال	

تتمتع	 ال	 التي	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 تدخل	 ال	 ثم	

بعضوية	الصندوق،	أنغيال	وكوبا	وجمهورية	كوريا	الديمقراطية	

الشعبية	ومونتسيرات،	وبالتايل	ال	تخضع	اقتصاداتها	ملتابعة	

٤		ال	يشير	مصطلح	»بلد«	أو	»اقتصاد«،	حسب	استخدامه	يف	هذا	التقرير،	

القانون	 مفهوم	 حسب	 دولة	 يشكل	 إقليمي	 كيان	 إىل	 احلاالت	 جميع	 يف	

التقرير	ال	تشكل	 والعرف	الدوليين.	فبعض	الكيانات	اإلقليمية	املذكورة	يف	

أساس	 على	 بها	 يُحتفظ	 عنها	 متوافرة	 إحصائية	 بيانات	 وجود	 برغم	 دوال	

منفصل	ومستقل.
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يف	 اجملمعة	 البيانات	 من	 الصومال	 استبعدت	 وقد	 الصندوق.	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 جمموعة	

بسبب	نقص	البيانات.	

اخلصائص العامة للمجموعات 

وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي  

االقتصادات املتقدمة

البالغ	 املتقدمة	 باالقتصادات	 قائمة	 »باء«	 اجلدول	 يعرض	

لالقتصادات  الفرعية	 اجملموعة	 وتتألف	 اقتصادا.	 	36 عددها	

السبعة،	 إليها	عادة	بمجموعة	 يُشار	 والتي	 الرئيسية،	 املتقدمة 

من	أكبر	سبعة	اقتصادات	يف	هذه	اجملموعة	من	حيث	إجمايل	

الناجت	احمللي،	وهي	الواليات	املتحدة	واليابان	وأملانيا	وفرنسا	

وإيطاليا	واململكة	املتحدة	وكندا.	كذلك	تُصَنَّف	البلدان	األعضاء	

البيانات	اجملمعة	 اليورو	كمجموعة	فرعية.	وتشمل	 يف	منطقة	

كل	 عن	 احلاليين	 األعضاء	 بيانات	 اليورو	 منطقة	 جداول	 يف	

السنوات،	على	الرغم	من	ازدياد	العضوية	بمرور	الوقت.

يف	 األعضاء	 البلدان	 بأسماء	 قائمة	 »جيم«	 اجلدول	 ويعرض	

االحتاد	األوروبي،	وليست	جميعها	مصنفة	كاقتصادات	متقدمة	

يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 جمموعة	 تضم	

كاقتصادات	 املصنفة	 غير	 االقتصادات	 جميع	 	)١53( النامية	

متقدمة.

وتتضمن	التقسيمات اإلقليمية	القتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	كومنولث الدول املستقلة؛ وآسيا الصاعدة 

أحيانا	 إليها	 يشار	 )التي	 والنامية	 الصاعدة  وأوروبا  والنامية؛ 

أيضا	بأوروبا	الوسطى	والشرقية(؛	وأمريكا الالتينية والكاريبي؛ 

وباكستان؛  وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق 

وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتُصَنَّف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

التحليلية	 املعايير	 وتعكس	 التحليلية.	 املعايير	 حسب	 أيضا	

العناصر	املكونة	إليرادات	الصادرات	وأي	دخل	آخر	من	اخلارج؛	

املدين	 واملركز	 الصايف	 الدائن	 املركز	 اقتصادات	 بين	 وتميز	

املالية	 املعايير	 الصايف،	 للمدين	 بالنسبة	 وتعكس	 الصايف؛	

السابقة	 والتجارب	 اخلارجي	 التمويل	 مصادر	 إىل	 املستندة	

»هاء«	 و	 »دال«	 اجلدوالن	 ويوضح	 اخلارجي.	 الدين	 خدمة	 يف	

واالقتصادات	 الصاعدة	 ألسواق	 لتكوين	 التفصيلية	 العناصر	

النامية	يف	اجملموعات	اإلقليمية	واجملموعات	التحليلية.

بين	 التصدير-	 إيرادات  مصدر  	- التحليلي	 املعيار	 ويميز	

فئتي	الوقود	)التصنيف	املوحد	للتجارة	الدولية	)SITC 3((	وغير	

الوقود،	ثم	يركز	على	املنتجات األولية بخالف الوقود	)التصنيف	

املوحد	للتجارة	الدولية	((SITCs 0, 1, 2, 4, and 68).	وتُصَنَّف	

جتاوز	 إذا	 اجملموعات	 هذه	 من	 جمموعة	 ضمن	 االقتصادات	

جمموع	 من	 	%5٠ الصادرات	 من	 إليراداتها	 الرئيسي	 املصدر	

صادراتها	يف	املتوسط	يف	الفترة	بين	عامي	٢٠٠9	و٢٠١3.	

الدائن  املركز  اقتصادات  على	 املالية	 املعايير	 وتركز	

الصايف، واقتصادات املركز املدين الصايف، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون	)بلدان	»هيبيك«(.	وتُصَنَّف	االقتصادات	كمدين	

صاف	عندما	تكون	تراكمات	أرصدة	حساباتها	اجلارية	سالبة	

يف	الفترة	من	عام	١97٢	)أو	أي	تاريخ	سابق	لتوافر	البيانات(	

املدين	 املركز	 اقتصادات	 بين	 التمييز	 ويتم	 	.٢٠١3 عام	 حتى	

حسب	 هما:	 إضافيين	 ماليين	 معيارين	 أساس	 على	 الصايف	

خدمة  جتربة  وحسب  اخلارجي  للتمويل  الرسمي  املصدر 

الفئة	 حتت	 الصايف	 املدين	 املركز	 اقتصادات	 وتُدرج	 الدين.5	

من	 أكثر	 أو	 	%66 نسبة	 كانت	 إذا	 اخلارجي	 للتمويل	 الرسمية	

	،٢٠١3 	– 	٢٠٠9 الفترة	 خالل	 املتوسط	 يف	 ديونها،	 جمموع	

ممولة	من	دائنين	رسميين.	

وتتألف	جمموعة	البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون	)»هيبيك«(	

أو	كانت	تعتبر	من	وجهة	نظر	صندوق	 التي	تعتبر	 البلدان	 من	

النقد	الدويل	والبنك	الدويل	أنها	مؤهلة		للمشاركة	يف	مبادرتهما	

الفقيرة	 البلدان	 مبادرة	 باسم	 واملعروفة	 بالديون	 املتعلقة	

أعباء	 تخفيف	 إىل	 تهدف	 والتي	 )»هيبيك«(،	 بالديون	 املثقلة	

من	 لالستفادة	 املؤهلة	 البلدان	 جميع	 عن	 اخلارجية	 الديون	

املبادرة	بحيث	تصل	ديونها	إىل	مستوى	»يمكن	االستمرار	يف	

حتمله«	خالل	فترة	زمنية	وجيزة	ومعقولة.6	وقد	أفاد	كثير	من	

هذه	البلدان	بالفعل	من	مساعدات	تخفيف	أعباء	الديون	وخرج	

من	مرحلة	األهلية	لالستفادة	من	املبادرة.

وتتألف	جمموعة	البلدان النامية منخفضة الدخل	من	البلدان	

التي	كانت	مؤهلة	لالستفادة	من	موارد	»الصندوق	االستئماين	

ألهلية	 	٢٠١3 عام	 مراجعة	 بموجب	 الفقر«	 من	 واحلد	 للنمو	

فيها	من	 الفرد	 يقل	نصيب	 والتي	 الصندوق	 هذا	 االستفادة	من	

إجمايل	الدخل	القومي	عن	املستوى	احلدي	للدخل	املؤهل	للخروج	

من	أهلية	الصندوق	االستئماين	لغير	الدول	الصغيرة	)أي	ضعف	

املستوى	احلدي	التشغيلي	الذي	تطبقه	املؤسسة	الدولية	للتنمية	

التابعة	للبنك	الدويل،	أو	٢39٠	دوالر	يف	عام	٢٠١١	وفق	طريقة	

أطلس	املستخدمة	يف	البنك	الدويل(؛	وزيمبابوي.

الفترة	٢٠٠9–٢٠١3،	حتمل	٢9	اقتصادا	متأخرات	املدفوعات	 	5	خالل	

املصرفية	 أو	 الرسمية	 ديونه	 جدولة	 إلعادة	 اتفاقات	 أبرم	 أو	 اخلارجية	

و/أو  متأخرات  عليها  كاقتصادات  اجملموعة	 هذه	 إىل	 ويُشار	 التجارية.	

أعيدت جدولة ديونها خالل 2013-2009.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi,				دراسة	راجع	6

 and Sukwinder Singh, Debt Relief for Low-Income Countries: The
 Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series 51 (Washington:

.International Monetary Fund, November 1999).
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اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 
يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2013 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد	السكانصادرات	السلع	واخلدماتإجمايل	الناجت	احمللي

عدد	

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

36١٠٠.٠٤3.6١٠٠.٠6١.٢١٠٠.٠١٤.7االقتصادات املتقدمة

37.7١6.٤١6.١9.93٠.5٤.5الواليات	املتحدة

١8٢8.٢١٢.3٤٠.٤٢٤.83٢.٠٤.7منطقة	اليورو

7.93.٤١٢.٠7.٤7.8١.٢أملانيا

5.7٢.55.73.56.١٠.9فرنسا

٤.6٢.٠٤.5٢.75.8٠.8إيطاليا

3.3١.53.3٢.٠٤.5٠.7إسبانيا

١٠.5٤.65.93.6١٢.3١.8اليابان

5.٢٢.35.63.٤6.٢٠.9اململكة	املتحدة

3.٤١.53.9٢.٤3.٤٠.5كندا

١٤١5.٠6.5٢8.١١7.٢١5.6٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

775.٠3٢.753.63٢.97٢.١١٠.6االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

١53١٠٠.٠56.٤١٠٠.٠38.8١٠٠.٠85.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢8.6٤.9١٠.١3.9٤.8٤.١كومنولث	الدول	املستقلة	٢

6.١3.٤6.6٢.6٢.٤٢.٠روسيا

٢95٠.9٢8.7٤3.5١6.957.3٤8.8آسيا	الصاعدة	والنامية

٢8.١١5.8٢6.٤١٠.٢٢٢.7١9.٤الصين	

١١.86.65.3٢.٠٢٠.8١7.7الهند	

٢7١١.٠6.٢١١.9٤.6١3.8١١.8ما	عدا	الصين	والهند

١36.٠3.٤8.93.53.٠٢.5أوروبا	الصاعدة	والنامية

3٢١5.58.7١3.95.٤١٠.٠8.5أمريكا	الالتينية	والكاريبي

5.٢3.٠3.١١.٢3.٤٢.9البرازيل

3.6٢.٠٤.5١.7٢.٠١.7املكسيك

٢٢١3.77.7١8.37.١١٠.٤8.9الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان

٢٠١٢.٢6.9١7.96.96.85.8الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

٤55.33.٠5.3٢.٠١٤.6١٢.5إفريقيا	جنوب	الصحراء

٤3٢.5١.٤3.٠١.١١٠.99.3ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢9٢١.٤١٢.٠٢9.٤١١.٤١٢.٢١٠.٤الوقود

١٢٤78.6٤٤.37٠.6٢7.٤87.87٤.8غير	الوقود

٢93.٤١.93.6١.٤7.٢6.١منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢3٤8.٤٢7.339.6١5.36٢.753.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

٢63.١١.8١.8٠.78.57.٢منه:	تمويل	رسمي

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

3.١١.٢7.56.٤	٢95.١٢.9ديونها		خالل	٢٠٠9-٢٠١3

١٤.٢55.٢٤7.١	9٤٤3.3٢٤.٤36.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف	األخرى

جمموعات أخرى

38٢.3١.3١.9٠.7١١.٠9.٤البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

597.٢٤.١6.٠٢.3٢٢.٢١8.9البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

١	تستند	حصص	إجمايل	الناجت	احمللي	إىل	تقييم	إجمايل	الناجت	احمللي	لالقتصادات	املعنية	حسب	تعادل	القوى	الشرائية.	وُيعبِّر	عدد	االقتصادات	الذي	تتألف	منه	كل	

جمموعة	عن	االقتصادات	التي	أدرجت	بياناتها	يف	جممالت	اجملموعة.

٢		تدخل	جورجيا	وتركمانستان،	وهما	ليستا	عضوتين	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	

االقتصادي.

3	استبعد	جنوب	السودان	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لعدم	وجود	قاعدة	بيانات	متكاملة
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اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية

مناطق العمالت الرئيسية

الواليات	املتحدة

منطقة	اليورو

اليابان

منطقة اليورو

مالطةأملانياالنمسا

هولندااليونانبلجيكا

البرتغالآيرلنداقبرص

اجلمهورية	السلوفاكيةإيطالياإستونيا

سلوفينياالتفيافنلندا

إسبانيالكسمبرغفرنسا

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

الواليات	املتحدةإيطالياكندا

اليابانفرنسا

اململكة	املتحدةأملانيا

اقتصادات أخرى متقدمة

سنغافورةإسرائيلأستراليا

السويدكوريااجلمهورية	التشيكية

سويسرانيوزيلنداالدانمرك

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية
مقاطعة	تايوان	الصينيةالنرويج			اإلدارية	اخلاصة١

سان	مارينوآيسلندا

١	أعيدت	هونغ	كونغ	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	األول	من	يوليو	١997	وأصبحت	منطقة	إدارية	خاصة	

تابعة	للصين.

اجلدول جيم - االحتاد األوروبي

بولنداأملانياالنمسا

البرتغالاليونانبلجيكا

رومانياهنغاريابلغاريا

اجلمهورية	السلوفاكيةآيرلنداكرواتيا

سلوفينياإيطالياقبرص

إسبانياالتفيااجلمهورية	التشيكية

السويدليتوانياالدانمرك

اململكة	املتحدةلكسمبرغإستونيا

مالطةفنلندا

هولندافرنسا
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اجلدول دال - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير

منتجات	أولية	غير	الوقودالوقود

كومنولث الدول املستقلة

أوزبكستانأذربيجان

كازاخستان

روسيا

تركمانستان

آسيا الصاعدة والنامية

منغوليا	بروين	دار	السالم

بابوا	غينيا	اجلديدةتيمور-ليشتي

جزر	سليمان

توفالو

أمريكا الالتينية والكاريبي

شيليبوليفيا

غياناكولومبيا

باراغوايإكوادور

سورينامترينيداد	وتوباغو

أوروغوايفنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أفغانستاناجلزائر

موريتانياالبحرين

السودانإيران

العراق

الكويت

ليبيا

ُعمان

قطر

اململكة	العربية	السعودية

اإلمارات	العربية	املتحدة

اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

بوركينا	فاسوأنغوال

بورونديتشاد

جمهورية	إفريقيا	الوسطىجمهورية	الكونغو

كوت	ديفوارغينيا	االستوائية

جمهورية	الكونغو	الديمقراطيةغابون

إريتريانيجيريا

غينياجنوب	السودان

غينيا-بيساو

ليبيريا

مالوي

مايل

النيجر

سيراليون

جنوب	إفريقيا

زامبيا

زمبابوي
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صايف	املركز	اخلارجي

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	

النامية	

منخفضة	

الدخل

	بلدان	املركز

الدائن	الصايف

	بلدان	املركز

	املدين
الصايف١

كومنولث الدول املستقلة3

*أرمينيا
*أذربيجان
*بيالروس
*جورجيا

*كازاخستان

*•جمهورية	قيرغيزستان
**مولدوفا

*روسيا
**طاجيكستان
*تركمانستان

*أوكرانيا
**أوزبكستان

آسيا الصاعدة والنامية

*•بنغالديش
*•بوتان

*بروين	دار	السالم
**كمبوديا

*الصين
*فيجي
*الهند

*إندونيسيا
**كيريباتي

**جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
*ماليزيا
•ملديف

•جزر	مارشال
•ميكرونيزيا

**منغوليا
**ميانمار

**نيبال
*باالو

**بابوا	غينيا	اجلديدة
*الفلبين
*ساموا

**جزر	سليمان
*سري	النكا

*تايلند
*تيمور-ليشتي

•تونغا
•توفالو

*فانواتو
**فييت	نام

أوروبا الصاعدة والنامية

*ألبانيا
•البوسنة	والهرسك

صايف	املركز	اخلارجي

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	

النامية	

منخفضة	

الدخل

	بلدان	املركز

الدائن	الصايف

	بلدان	املركز

	املدين
الصايف١

*بلغاريا

*كرواتيا

*هنغاريا

*كوسوفو

•ليتوانيا
جمهورية	مقدونيا	

*				اليوغوسالفية	السابقة

*اجلبل	األسود

*بولندا

*رومانيا

*صربيا

*تركيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

*أنتيغوا	وباربودا
*األرجنتين

*جزر	البهاما
*بربادوس

*بليز
*•*بوليفيا

*البرازيل
*شيلي

*كولومبيا
*كوستاريكا

*دومينيكا
*اجلمهورية	الدومينيكية

*إكوادور
*السلفادور

*غرينادا
*غواتيماال

•*غيانا
*••هايتي

*•*هندوراس
*جامايكا
*املكسيك

*••نيكاراغوا
*بنما

*باراغواي
*بيرو

*سانت	كيتس	ونيفس
*سانت	لوسيا

سانت	فنسنت	

*				وجزر	غرينادين
•سورينام

*ترينيداد	وتوباغو
*أوروغواي

*فنزويال

اجلدول هاء - األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل
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صايف	املركز	اخلارجي

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	

النامية	

منخفضة	

الدخل

	بلدان	املركز

الدائن	الصايف

	بلدان	املركز

	املدين
الصايف١

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

*•*أفغانستان

*اجلزائر
*البحرين
**جيبوتي

*مصر
*جمهورية	إيران	اإلسالمية

*العراق
•األردن
*الكويت
*لبنان
*ليبيا

*•*موريتانيا

*املغرب
*ُعمان

•باكستان
*قطر

*اململكة	العربية	السعودية
***السودان

•اجلمهورية	العربية	السورية
*تونس

*اإلمارات	العربية	املتحدة
**اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

*أنغوال
*•*بنن

*بوتسوانا
*••بوركينا	فاسو

*•*بوروندي

*الرأس	األخضر
*•*الكاميرون

*••جمهورية	إفريقيا	الوسطى

***تشاد

*••جزر	القمر

جمهورية	الكونغو	

*•*				الديمقراطية

صايف	املركز	اخلارجي

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	

النامية	

منخفضة	

الدخل

	بلدان	املركز

الدائن	الصايف

	بلدان	املركز

	املدين
الصايف١

*••جمهورية	الكونغو

*•*كوت	ديفوار

*غينيا	االستوائية
**•إريتريا

*••إثيوبيا

*غابون
*•*غامبيا

*•*غانا

*•*غينيا

*••غينيا-بيساو

**كينيا
**ليسوتو
*•*ليبريا

*•*مدغشقر

*•*مالوي

*•*مايل

*موريشيوس
*•*موزامبيق

*ناميبيا
*•*النيجر

**نيجيريا
*•*رواندا

*••سان	تومي	وبرينسيبي

*•*السنغال

•سيشيل
*•*سيراليون

*جنوب	إفريقيا
*جنوب	السودان٤

*سوازيلند
*•*تنزانيا

*••توغو

*•*أوغندا

*•*زامبيا

**زمبابوي

اجلدول هاء - األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل )تتمة(

١	يشير	وجود	النقطة	)•(	بدال	من	عالمة	النجمة	)*(	إىل	أن	مصدر	التمويل	اخلارجي	الرئيسي	لبلد	املركز	املدين	الصايف	هو	تمويل	رسمي.

٢	يشير	وجود	النقطة	)•(	بدال	من	عالمة	النجمة	)*(	إىل	أن	البلد	بلغ	نقطة	اإلجناز.

3	تدخل	جورجيا	وتركمانستان،	وهما	ليسا	عضوين	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.

٤	استبعد	جنوب	السودان	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لعدم	وجود	قاعدة	بيانات	متكاملة.
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اجلدول واو- االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية1

مالية	احلكومةاحلسابات	القومية

يوليو/يونيوجزر	البهاما

يوليو/يونيوبنغالديش

إبريل/مارسبربادوس

إبريل/مارسبليز

يوليو/يونيويوليو/يونيوبوتان

إبريل/مارسبوتسوانا

يوليو/يونيودومينيكا

يوليو/يونيويوليو/يونيومصر

يوليو/يونيويوليو/يونيوإثيوبيا

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرهايتي

إبريل/مارسمنطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

إبريل/مارسإبريل/مارسالهند

إبريل/مارسإبريل/مارسإيران

إبريل/مارسجامايكا

أكتوبر/سبتمبرجمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

إبريل/مارسليسوتو

يوليو/يونيومالوي

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرجزر	مارشال

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرميكرونيزيا

إبريل/مارسإبريل/مارسميانمار

إبريل/مارسناميبيا

أغسطس/يوليوأغسطس/يوليونيبال

يوليو/يونيويوليو/يونيوباكستان

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرباالو

إبريل/مارسقطر

يوليو/يونيويوليو/يونيوساموا

إبريل/مارسسنغافورة

إبريل/مارسسانت	لوسيا

إبريل/مارسسويسرا

أكتوبر/سبتمبرتايلند

يوليو/يونيوتونغا

أكتوبر/سبتمبرترينيداد	وتوباغو

١	تشير	كل	البيانات	إىل	السنة	التقويمية،	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك.
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

٢٠١3٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغانية	أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢١996خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١3٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١٢٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القوميكوانزا	أنغويلأنغوال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3البنك	املركزي

٢٠٠6	٢٠١36البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

بيزو	أرجنتينىاألرجنتين
وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط
٢٠١3٢٠٠٤

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١988

٢٠١3٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٤

٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠١٠وزارة	املاليةدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

١97٤	NSO and CB٢٠١٢6دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3البنك	املركزي

٢٠١3٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١3٢٠١١البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3البنك	املركزيمن	١995

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3البنك	املركزيأخرى٢٠٠٠	٢٠١٢/٢٠١١6مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢١99٠مكتب	اإلحصاء	القومي بوليفيانو	بوليفيابوليفيا

٢٠١٢٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١٢٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميبوال	بوتسواينبوتسوانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3١995مكتب	اإلحصاء	القوميريال	برازيليالبرازيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and PMO٢٠١٢٢٠٠٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and PMO٢٠١3

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

NSO and MEP٢٠١١١999فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٠٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	الرأس	األخضرالرأس	األخضر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١١

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	كنديكندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠5البنك	املركزيفرنك	إفريقيتشاد

٢٠١3٢٠٠8البنك	املركزيبيزو	شيليشيلي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠3

١99٠	٢٠١36مكتب	اإلحصاء	القومييوان	صينيالصين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠أخرى٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جزر	القمرجزر	القمر

جمهورية	الكونغو	

الديمقراطية
٢٠٠6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغو

نظام	احلسابات	القومية	

٢٠١3البنك	املركزيلعام	١993

٢٠١3١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميلعام	١993

٢٠١3١99١البنك	املركزيكولون	كوستاريكيكوستاريكا
نظام	احلسابات	القومية	

٢٠١3البنك	املركزيلعام	١993
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية٤

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	أفغانستان
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيأخرى٢٠١٢١986CG,LG,SSخبراء	الصندوقألبانيا
٢٠١3BPM 5البنك	المركزينقديالحكومة	المركزية٢٠١٢١986البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	صناديق	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

الضمان	االجتماعي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيأخرى

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	و/أو	النقدية٢٠١3١986CG,SG,LG,SSوزارة	االقتصاد	و/أو	التخطيط

التخطيط

٢٠١3BPM 5

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةأرمينيا
٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,SG,LG,TGوزارة	الماليةأستراليا

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١٢وزارة	الماليةأذربيجان

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةجزر	البهاما
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢١986CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةالبحرين

٢٠١3BPM 4البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١3/٢٠١٢وزارة	الماليةبنغالديش
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٤/٢٠١3١986CG,SS,NFPCوزارة	الماليةبربادوس
٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةبيالروس

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSالبنك	المركزيبلجيكا
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٤/٢٠١3١986CG,MPCوزارة	الماليةبليز
٢٠١٠BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١١٢٠٠١وزارة	الماليةبنن

٢٠١٢/٢٠١١BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية١3/٢٠١٢١986وزارة	الماليةبوتان

بوليفيا
,CG,LG,SS,MPC ٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

NMPC,NFPC
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١٢BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةالبوسنة	والهرسك
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢/٢٠١١١986وزارة	الماليةبوتسوانا

البرازيل
,CG,SG,LG,SS ٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

MPC,NFPC
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية

بروين	دار	السالم
وزارة	االقتصاد	و/أو	النقديةCG, BCGأخرى٢٠١3وزارة	المالية

التخطيط

٢٠١٢BPM 5

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةبلغاريا
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةبوركينا	فاسو

٢٠١١BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةبوروندي

الرأس	األخضر
احلكومة	املركزية،	صناديق	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

الضمان	االجتماعي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

احمللية

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١3BPM 5وزارة	الماليةالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,NFPCوزارة	الماليةالكاميرون
٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقNSO and OECD٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSكندا

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةجمهورية	إفريقيا	الوسطى
٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢١986CG,NFPCوزارة	الماليةتشاد

شيلي
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

احمللية

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الصين
الهيئة	العامة	للنقد	النقدية٢٠١3١986CG,SG,LGوزارة	المالية

األجنبي

٢٠١3BPM 6

كولومبيا

البنك	المركزي	النقدية/	االستحقاق٢٠١٢٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية

واملكتب	الوطني	

لإلحصاء

٢٠١3BPM 5

جزر	القمر
البنك	المركزي	و	خبراء	النقدية/	االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	المالية

الصندوق

٢٠١3BPM 5

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	الماليةجمهورية	الكونغو	الديمقراطية

٢٠٠8BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و	البنك	

المركزي

٢٠١3١986CG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١3البنكBPM 5
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العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

فرنك	إفريقيكوت	ديفوار
وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠9

لعام	١993

٢٠١١وزارة	المالية

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروقبرص
املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	

األوروبي
٢٠١3٢٠٠5

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
من	١995

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	

األوروبي
٢٠١3

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى١999١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي

٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠7البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3البنك	المركزيمن	٢٠٠7

٢٠١3٢٠٠7البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
NSO and CB٢٠١3

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط
٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠٢/٢٠٠١

نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١٤/٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3١99٠البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور

MEP and CB٢٠١3٢٠٠6فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993

وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط
٢٠١3

٢٠٠6٢٠٠٠خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١3/٢٠١٢٢٠١١/٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠8	٢٠١٢6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي

نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993/	

٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
NSO and Eurostat٢٠١3من	١98٠

٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١٠٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١3وزارة	المالية

٢٠١٢٢٠٠٤مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا

النظام	األوروبي	

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠/١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99١

٢٠١٢٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١

٢٠٠9٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠6	٢٠١٢6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3/٢٠١٢١987/١986مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
٢٠١3٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٠

٢٠١٤/٢٠١3٢٠٠5/٢٠٠٤مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١٤/٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
CEIC٢٠١3

٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠5/٢٠٠٤البنك	المركزيريال	إيراينإيران
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3البنك	المركزي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3١988مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	عراقيالعراق

آيرلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومييورو

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٢



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٤ 	172

اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية٤

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠٠9BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١١١986وزارة	الماليةكوت	ديفوار

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	الماليةكرواتيا

قبرص
املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	

األوروبي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3

القومية	لعام	١995

CG,LG,SSالنقدية	لالحتاد	اإلحصائي	املكتب

األوروبي

٢٠١3BPM 5

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١١BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةجيبوتي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢١986وزارة	الماليةدومينيكا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةاجلمهورية	الدومينيكية

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	

المالية

٢٠١3١986SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١3البنكBPM 5

٢٠١3/٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,SG,LG,SS,MPCوزارة	الماليةمصر

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةالسلفادور

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	الماليةغينيا	االستوائية

٢٠٠8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠8٢٠٠١وزارة	الماليةإريتريا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١/١986CG,LG,SSوزارة	الماليةإستونيا

٢٠١3/٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةإثيوبيا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةفيجي

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةفنلندا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠٠6BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية

الصندوق

٢٠١٢BPM 4

جورجيا
املكتب	الوطني	لإلحصاء	النقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية

والبنك	المركزي

٢٠١3BPM 5

أملانيا
 NSO and
Eurostat

٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١3البنكBPM 6

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	الماليةغانا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3١986CG,LG,SSوزارة	الماليةاليونان

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةغرينادا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	الماليةغواتيماال

غينيا
البنك	المركزي	ووزارة	أخرىالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	المالية

االقتصاد	و/أو	التخطيط

BPM 6خبراء	الصندوق

٢٠١١BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١١٢٠٠١وزارة	الماليةغينيا-بيساو

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢٢٠٠١CG,SSوزارة	الماليةغيانا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةهايتي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3١986CG,LG,SS,NFPCوزارة	الماليةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا
 MEP and
Eurostat

٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١3البنكBPM 6

آيسلندا
مكتب	اإلحصاء	

القومي

٢٠١3٢٠٠١CG,LGالمركزياالستحقاق	٢٠١3البنكBPM 5

٢٠١٤/٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,SGوزارة	الماليةالهند

CEIC٢٠١3BPM 5النقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	الماليةإندونيسيا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةإيران

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةالعراق

٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةآيرلندا
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العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

شيكل	اسرائيلىإسرائيل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

Haver Analytics٢٠١3من	١995

يوروإيطاليا
النظام	األوروبي	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

للحسابات	القومية	لعام	

١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

دوالر	جامايكاجامايكا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

ين	يابايناليابان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	مجلس	الوزراء

لعام	١993

وزارة	الشؤون	الداخلية	من	١98٠

واالتصاالت

٢٠١3

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3١99٤مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	أرديناألردن

٢٠١3البنك	المركزيمن	١99٤أخرى٢٠١3٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميتنغ	كازاخستاينكازاخستان

شلن	كينييكينيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠٠9٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	استرايلكيريباتي

وون	كوريكوريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠البنك	المركزي

لعام	٢٠٠8

٢٠١3وزارة	الماليةمن	١98٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومييوروكوسوفو

دينار	كويتيالكويت

وزارة	االقتصاد	و/

أو	التخطيط	ومكتب	

اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠

لعام	١993

NSO and MEP٢٠١٢

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3١995مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

الت	التفيةالتفيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	١995

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	من	١995

األوروبي

٢٠١3

ليرة	لبنانيةلبنان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢٢٠٠٤مكتب	اإلحصاء	القوميلوتى	ليسوتوليسوتو

دوالر	أمريكيليبيريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١١99٢البنك	المركزي

لعام	١993

٢٠١3البنك	المركزي

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠3

لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

ليتاس	ليتواينليتوانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

يورولكسمبرغ
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

مقدونيا	اليوغسالفية	

السابقة
دينار	مقدونى

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميأرياري	ماالغاشيمدغشقر

كواشا	ماالوىمالوي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠9٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

رينجت	ماليزيماليزيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

روفية	ماليدفيةجزر	املالديف
وزارة	االقتصاد	و/أو	

التخطيط

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠3

لعام	١993

٢٠١٠البنك	المركزي

فرنك	إفريقيمايل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١١987وزارة	المالية

لعام	١993

٢٠١٢وزارة	المالية

يورومالطا
املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	

األوروبي

النظام	األوروبي	٢٠١3٢٠٠5

للحسابات	القومية	لعام	

١995

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	من	٢٠٠٠

األوروبي

٢٠١3

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠٤/٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيجزر	مارشال

أوقية	موريتانيةموريتانيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠9١998مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

روبية	موريشيوسموريشيوس
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١999

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢٢٠٠٤مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3١995مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١١٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3١998مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١998

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	و/أو	كيات	ميانمارميانمار

التخطيط

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢/٢٠١١٢٠١١/٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا

لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٤/٢٠١3٢٠٠١/٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال

لعام	١993

٢٠١٤/٢٠١3البنك	المركزي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١987أخرى٢٠١3/٢٠١٢١996/١995مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠6خبراء	الصندوقكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا

لعام	١993

٢٠١3البنك	المركزيمن	١99٤
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية٤

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

Haver Analytics٢٠١3BPM 6االستحقاق٢٠١٢٢٠٠١CG,SSوزارة	الماليةإسرائيل

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٤/٢٠١3١986وزارة	الماليةجامايكا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١٢٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	مجلس	الوزراءاليابان

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,NFPCوزارة	الماليةاألردن

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LGخبراء	الصندوقكازاخستان

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةكينيا

٢٠٠9BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١٠٢٠٠١/١986CG,LGوزارة	الماليةكيريباتي

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةكوريا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LGأخرى٢٠١3وزارة	الماليةكوسوفو

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية/	االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	الماليةالكويت

٢٠١3BPM 5وزارة	الماليةالنقديةCG,LG,SSأخرى٢٠١3وزارة	الماليةجمهورية	قيرغيزستان
جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	المالية

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LG,SS,NFPCأخرى٢٠١3وزارة	الماليةالتفيا

لبنان
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	المالية

الصندوق

٢٠١٢BPM 5

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,LGوزارة	الماليةليسوتو

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةليبيريا

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢١986CG,SG,LGوزارة	الماليةليبيا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةليتوانيا

٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةلكسمبرغ
مقدونيا	اليوغسالفية	

السابقة

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,SG,SSوزارة	المالية

٢٠١١BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢١986CG,LGوزارة	الماليةمدغشقر

٢٠١٢BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢١986وزارة	الماليةمالوي

٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١3١986CG,SG,LGوزارة	الماليةماليزيا

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١١١986وزارة	المالية	والخزانةجزر	املالديف

٢٠١١BPM 5البنك	المركزيالنقدية/	االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةمايل

مالطا
املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	

األوروبي

٢٠١3٢٠٠١CG,SG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١3مكتبBPM 5

أخرى٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةجزر	مارشال

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢١986وزارة	الماليةموريتانيا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,NFPCوزارة	الماليةموريشيوس
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,SS,FPC,NFPCوزارة	الماليةاملكسيك

أخرى٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةميكرونيزيا

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,LG,SSوزارة	الماليةمولدوفا
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةمنغوليا

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,LG,SSوزارة	الماليةاجلبل	األسود
وزارة	االقتصاد	و/أو	املغرب

التخطيط

٢٠١3BPM 5مكتب	النقد	األجنبياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية/	االستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SGوزارة	الماليةموزامبيق
أخرى٢٠١٢خبراء	الصندوقالنقدية/	االستحقاق٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠١CG,NFPCوزارة	الماليةميانمار

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠١وزارة	الماليةناميبيا
٢٠١٤/٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٤/٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةنيبال

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةهولندا
٢٠١3BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةنيوزيلندا
٢٠١3BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١3١986CG,LG,SSوزارة	الماليةنيكاراغوا
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العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومينايرا	نيجيرىنيجيريا

لعام	٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	نرويجيةالنرويج

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٤/٢٠١3٢٠٠6/٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

لعام	١968/	١993

٢٠١٤/٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢/٢٠١١وزارة	الماليةأخرى٢٠١٢٢٠٠5وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢١996مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MOF٢٠١3١998كينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3١99٤البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي

لعام	١993

٢٠١3البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠7البنك	المركزيسول	جديد	بيروبيرو

لعام	١993

٢٠١3البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995أخرى٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولندابولندا

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MEP٢٠١3٢٠٠٤ريال	قطريقطر

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	NSO and Eurostat٢٠١3٢٠٠5اللو	الروماينرومانيا

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١١وزارة	الماليةفرنك	روانديرواندا

لعام	١993

٢٠١3وزارة	المالية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا

لعام	١993

٢٠١3/٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١١٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MEP٢٠١3١999ريال	سعودياململكة	العربية	السعودية

لعام	١993

NSO and MEP٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال

لعام	١993

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

SNA 1993/ ESA ٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا
1995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون

لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	يورواجلمهورية	السلوفاكية

األوروبي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠٠5

القومية	لعام	١995

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	من	١993

األوروبي

٢٠١3

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا

القومية	لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠٤البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان

لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠5البنك	المركزيراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١١٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995أخرى٢٠١3٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠٢البنك	المركزيروبية	سريالنكيةسري	النكا

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠٠6	٢٠١36مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية٤

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١٢BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	الماليةالنيجر
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٢٢٠٠١CG,SG,LG,NFPCوزارة	الماليةنيجيريا
مكتب	اإلحصاء	القومي	النرويج

ووزارة	المالية

٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSاالستحقاق	اإلحصاء	مكتب

القومي

٢٠١3BPM 6

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةعمان
٢٠١٤/٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٤/٢٠١3١986CG,SG,LGوزارة	الماليةباكستان

٢٠١٢BPM 6وزارة	الماليةأخرى٢٠١٢٢٠٠١وزارة	الماليةباالو
وزارة	االقتصاد	و/أو	بنما

التخطيط

٢٠١3١986 CG,SG,LG,SS,
NFPC

مكتب	اإلحصاء	النقدية

القومي

٢٠١3BPM 5

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	الماليةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	الماليةباراغواي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةبيرو
٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةالفلبين
٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	الماليةبولندا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالبرتغال

CB and IMF staff٢٠١3BPM 5النقدية٢٠١3/٢٠١٢١986وزارة	الماليةقطر

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,LG,SSوزارة	الماليةرومانيا

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقدية/	االستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	الماليةروسيا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية/	االستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	الماليةرواندا

٢٠١3/٢٠١٢BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١١/٢٠١٠٢٠٠١وزارة	الماليةساموا

………أخرىالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١٢وزارة	الماليةسان	مارينو

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	والجماركساو	تومي	وبرينسيبي

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,SSوزارة	الماليةاململكة	العربية	السعودية

البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١١١986وزارة	الماليةالسنغال

الصندوق

٢٠١١BPM 6

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةSG,LG,SSأخرى٢٠١3وزارة	الماليةصربيا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3١986CG,SSوزارة	الماليةسيشيل

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢١986وزارة	الماليةسيراليون

مكتب	اإلحصاء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢/٢٠١١٢٠٠١وزارة	الماليةسنغافورة

القومي

٢٠١3BPM 6

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	اجلمهورية	السلوفاكية

األوروبي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاقCG,LG,SSأخرى٢٠١3

مكتب	اإلحصاء	النقدية٢٠١3١986CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةسلوفينيا

القومي

٢٠١3BPM 5

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٢١986وزارة	الماليةجزر	سليمان

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	الماليةجنوب	أفريقيا

٢٠١١BPM 5أخرىالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١٢وزارة	الماليةجنوب	السودان

وزارة	المالية	واملكتب	إسبانيا

اإلحصائي	لالحتاد	األوروبي

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاقCG,SG,LG,SSأخرى٢٠١3

٢٠١١BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١١٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةسري	النكا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةسانت	كيتس	ونيفيس

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢١986وزارة	الماليةسانت	لوسيا
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

الفعلية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

نظام	احلسابات	٢٠٠6	٢٠١36مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبي

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان

نظام	احلسابات	٢٠١١٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميسوازي	سوازيالندسوازيالند

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١3٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

للحسابات	القومية	

لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١993

النظام	األوروبي	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

للحسابات	القومية	

لعام	١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	احلسابات	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	سوريةسوريا

القومية	لعام	١993

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١3٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	تايواين	جديدمقاطعة	تايوان	الصينية

القومية	لعام	٢٠٠8

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢١995مكتب	اإلحصاء	القوميسوموين	طاجيكستانطاجيكستان

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميشيلينغ	تنزانياتنزانيا

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

اجمللس	الوطني	البات	التايلنديتايلند

للتطورات	االجتماعية	

واالقتصادية

نظام	احلسابات	٢٠١3١988

القومية	لعام	١993

٢٠١3وزارة	التجارة

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١١٢٠١٠6وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيتوغو

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠١١/٢٠١٠البنك	المركزيباأجنا	تونغاتونغا

القومية	لعام	١993

٢٠١3البنك	المركزي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ترينيداد	و	توباغوترينيداد	و	توباغو

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠٤مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

/SNA 1993 ٢٠١3١998مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا
ESA 1995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

نظام	احلسابات	٢٠١3٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

القومية	لعام	١993

٢٠١٤/٢٠١3البنك	المركزي

/SNA 1993 ٢٠١3٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا
ESA 1995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	إسترلينياململكة	املتحدة

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠/١995

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠أخرى٢٠١3٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيالواليات	املتحدة

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢١995مكتب	اإلحصاء	القوميسوم	أوزبكستانأوزبكستان

القومية	لعام	١993

٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١٢٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميفاتو	فانواتوفانواتو

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠١3١997البنك	المركزيفيورتي	بوليفار	الفنزويليفنزويال

القومية	لعام	٢٠٠8

٢٠١3البنك	المركزي

نظام	احلسابات	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوجن	فيتناميفييت	نام

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	٢٠٠8١99٠خبراء	الصندوقريال	يمنياليمن

القومية	لعام	١993

NSO and CB٢٠٠9

نظام	احلسابات	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكواشا	زامبيزامبيا

القومية	لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٢٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيزيمبابوي



اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تتمة(

البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية٤

املمارسات 
احملاسبية٥

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

سانت فنسنت وجزر 

غرينادين

2013BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20131986وزارة المالية

2011BPM 5البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية20112001وزارة الماليةالسودان

2013BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20121986وزارة الماليةسورينام

2012BPM 5البنك المركزياالستحقاق2013/20122001CG,SG,LG,SSوزارة الماليةسوازيالند

مكتب اإلحصاء االستحقاق20132001CG,SG,LG,SSوزارة الماليةالسويد

القومي

2013BPM 6

2013BPM 6البنك المركزياالستحقاق20112001CG,LG,SSوزارة الماليةسويسرا

2009BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20091986وزارة الماليةسوريا

2013BPM 6البنك المركزياالستحقاق20121986CG,LG,SSوزارة الماليةمقاطعة تايوان الصينية

2011BPM 5البنك المركزيالنقدية20121986CG,LG,SSوزارة الماليةطاجيكستان

2011BPM 5البنك المركزيالنقدية20132001CG,LGوزارة الماليةتنزانيا

2013BPM 6البنك المركزياالستحقاق2013/20122001CG,LGوزارة الماليةتايلند

2013BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20122001وزارة الماليةتيمور-ليشتي

2012BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20132001وزارة الماليةتوغو

CB and NSO2012BPM 5النقديةالحكومة المركزيةCB and MoF20122001تونغا

CB and NSO2012BPM 5النقدية2013/20121986CG,NFPCوزارة الماليةترينيداد و توباغو

2012BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20121986وزارة الماليةتونس

2013BPM 5البنك المركزياالستحقاق20132001CG,SG,LG,SSوزارة الماليةتركيا

NSO and IMF النقدية20131986CG,LGوزارة الماليةتركمانستان
staff

2012BPM 5

2012BPM 6خبراء الصندوقالنقدية/ االستحقاقالحكومة المركزيةأخرى2013خبراء الصندوقتوفالو

2013BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20132001وزارة الماليةأوغندا

2013BPM 5البنك المركزيالنقدية20132001CG,SG,LG,SSوزارة الماليةأوكرانيا

2012BPM 5البنك المركزيالنقدية20121986CG,SGوزارة الماليةاإلمارات العربية املتحدة

مكتب اإلحصاء اململكة املتحدة

القومي

20132001CG,LGمكتب اإلحصاء االستحقاق

القومي

2013BPM 6

املكتب األمريكي للتحليل الواليات املتحدة

االقتصادي

20132001CG,SG,LGمكتب اإلحصاء االستحقاق

القومي

2013BPM 6

,CG,LG,SS,MPC 20121986وزارة الماليةأوروغواي
NFPC

2012BPM 5البنك المركزياالستحقاق

وزارة االقتصاد و/أو النقديةCG,SG,LG,SSأخرى2012وزارة الماليةأوزبكستان

التخطيط

2012BPM 5

2013BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20132001وزارة الماليةفانواتو

2012BPM 5البنك المركزيالنقدية20102001CG,LG,SS,NFPCوزارة الماليةفنزويال

2013BPM 5البنك المركزيالنقدية20132001CG,SG,LGوزارة الماليةفييت نام

2009BPM 5خبراء الصندوقالنقدية20092001CG,LGوزارة الماليةاليمن

2013BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية20131986وزارة الماليةزامبيا

CB and MoF2013BPM 4النقديةالحكومة المركزية20131986وزارة الماليةزيمبابوي

ملحوظة: BPM= دليل ميزان املدفوعات )يشــير الرقم الذي يتبع هذا الرمز إىل رقم الطبعة(؛ CPI = مؤشــر أســعار املســتهلكين؛ ESA = النظام األوروبي للحســابات القومية؛ SNA = نظام احلســابات 

القومية.

BEA 1 = املكتــب األمريكــي للتحليــل االقتصــادي؛ CB = البنــك املركــزي؛  FEO = مكتــب النقــد األجنبــي؛ IFS = صنــدوق النقــد الــدويل، اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة؛ MEP = وزارة االقتصــاد و/أو 

التخطيــط؛ MIAC = وزارة الشــؤون الداخليــة واالتصــاالت؛  MoC = وزارة التجــارة؛ MoF = وزارة املاليــة؛ NESDB = اجمللــس الوطنــي للتطــورات االجتماعيــة واالقتصاديــة؛ NSO = مكتــب اإلحصــاء 

القومــي؛ OECD = منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ PFTAC = مركــز املســاعدة الفنيــة املاليــة ملنطقــة احمليــط الهــادئ؛ PMO = مكتــب رئيــس الــوزراء؛ SAFE = الهيئــة العامــة 

للنقــد األجنبــي.

2 سنة األساس للحسابات القومية هي الفترة التي تقارن بها فترات أخرى والتي تظهر األسعار يف مقام نسب السعر املستخدمة يف حساب املؤشر .

3 اســتخدام منهجيــة الترجيــح  بالسلســلة يســمح للبلــدان قيــاس نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي أكثــر دقــة عــن طريــق احلــد مــن أو إلغــاء التحيــز الســالب يف سلســلة حجــم مبنيــة علــى األرقــام القياســية حيــث أن 

مكونــات متوســط احلجــم تســتخدم أوزان ترجيحيــة مأخــوذة مــن ســنة ســابقة ليســت بعيــدة.

٤ بالنســبة لبعــض البلــدان، تشــمل هيــاكل احلكومــة تغطيــة أكبــر مــن احملــددة للحكومــة العامــة. التغطيــة: BCG = احلكومــة املركزيــة املدرجــة يف املوازنــة؛ CG = احلكومــة املركزيــة؛ LG = احلكومــة 

احملليــة؛ MPC = هيئــات القطــاع العــام النقــدي، بمــا فيهــا البنــك املركــزي؛ NFPC = هيئــات القطــاع العــام غيــر املــايل؛ NMPC = هيئــات القطــاع العــام املــايل غيــر النقــدي؛ SG = حكومــة الواليــة؛ 

SS = صناديــق الضمــان االجتماعــي؛ TG = احلكومــات اإلقليميــة.
٥ ال يتم قياس إجمايل الناجت احمللي االسمي بنفس الطريقة التي يقاس بها إجمايل الناجت احمللي احلقيقي .
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امللحق	اإلحصائي
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افتراضات سياسة املالية العامة

األجل	 قصيرة	 العامة	 املالية	 سياسة	 افتراضات	 تستند	

املستخدمة	يف	تقرير	آفاق االقتصاد العاملي	إىل	املوازنات	

افتراضات	 بين	 الفروق	 حسب	 واملعدلة	 رسميا	 املعلنة	

بشأن	 الدويل	 النقد	 صندوق	 وخبراء	 الوطنية	 السلطات	

وتنطوي	 العامة.	 املالية	 نتائج	 وتوقعات	 الكلي	 االقتصاد	

تدابير	 على	 املتوسط	 األجل	 يف	 العامة	 املالية	 توقعات	

ال	 التي	 احلاالت	 ويف	 تنفيذها.	 يرجح	 التي	 السياسات	

لتقدير	 الصندوق	 خلبراء	 الكافية	 املعلومات	 فيها	 تتوفر	

السياسات،	 تنفيذ	 وتوقعات	 املوازنة	 بشأن	 السلطات	 خطط	

يُفترض	عدم	تغير	الرصيد	األويل	الهيكلي،	ما	مل	يذكر	خالف	

ذلك.	ونقدم	فيما	يلي	عرضا	الفتراضات	حمددة	تستخدم	يف	

بعض	االقتصادات	املتقدمة.	)راجع	أيضا	اجلداول	»باء-5«	

اإلحصائي	 امللحق	 من	 اإللكتروين	 القسم	 يف	 »باء-9«	 إىل	

اإلقراض	 بصايف	 املتعلقة	 البيانات	 على	 لإلطالع	
واالقتراض	يف	أرصدة	املالية	العامة	واألرصدة	الهيكلية(.١

األرجنتين:	تستند	تنبؤات	املالية	العامة	إىل	توقعات	نمو	

إجمايل	الناجت	احمللي	والصادرات	والواردات	وسعر	الصرف	

االسمي.

أستراليا: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	موازنة	عام	

٢٠١٤-٢٠١5،	الصادرة	عن	مكتب	اإلحصاءات	األسترايل،	

وإىل	توقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

متوسط	 العامة	 املالية	 إطار	 التوقعات	 تراعي	 النمسا: 

خماطر	 من	 يصاحبه	 وما	 السلطات	 عن	 الصادر	 األجل	

من	 	،٢٠١٤ لعام	 وبالنسبة	 األخرى.	 التنفيذ	 واحتياجات	

 “Hypo Alpe	جمموعة	ديون	لفسخ	هيكل	إنشاء	أن	املفترض

”Adria	املصرفية	سوف	يتسبب	يف	رفع	نسبة	دين	احلكومة	
مئوية	 نقطة	 	5.5 بواقع	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 إىل	 العامة	

وزيادة	العجز	بواقع	١.٢	نقطة	مئوية.	

بلجيكا:	تعكس	التوقعات	موازنة	السلطات	لعام	٢٠١٤	

وأهداف	»برنامج	االستقرار«	للفترة	من	٢٠١٤	إىل	٢٠١7،	

الكلي	 االقتصادي	 اإلطار	 يف	 الفروق	 ملراعاة	 واملعدلة	

بشأن	 واالفتراضات	 الدويل	 النقد	 صندوق	 عن	 الصادر	

املمكن	 الناجت	 ناقصا	 الفعلي	 الناجت	 بأنها	 الناجت	 فجوة	 تعرّف	 	 		١

كنسبة	 الهيكلية	 األرصدة	 عن	 ويعبر	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	 كنسبة	

اإلقراض/ صايف	 هو	 الهيكلي	 والرصيد	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	

االقتراض	الفعلي	ناقصا	آثار	الناجت	الدوري	من	الناجت	املمكن،	املعدل	

وآثار	 األولية	 والسلع	 األصول	 أسعار	 مثل	 أخرى،	 وعوامل	 واحدة	 ملرة	

تكوين	الناجت.	لذلك	فإن	التغيرات	يف	الرصيد	الهيكلي	تشمل	آثار	التدابير	

املؤقتة	للمالية	العامة،	وأثر	التقلبات	يف	أسعار	الفائدة	وتكاليف	خدمة	

اإلقراض/االقتراض.	 الدورية	يف	صايف	 غير	 األخرى	 والتقلبات	 الدين	

وتستند	عمليات	احتساب	األرصدة	الهيكلية	إىل	تقديرات	خبراء	الصندوق	

الناجت	احمللي	املمكن	ومرونة	اإليرادات	والنفقات	)راجع	عدد	 إلجمايل	

أكتوبر	١993	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	امللحق	األول(.	ويُحسب	

صايف	الدين	بأنه	إجمايل	الدين	ناقصا	األصول	املالية	املقابلة	ألدوات	

الدين.	وحتيط	بتقديرات	فجوة	الناجت	والرصيد	الهيكلي	أجواء	كثيفة	من	

عدم	اليقين.		

تطورات	املالية	العامة	يف	احلكومة	الفيدرالية	واحلكومات	

اإلقليمية	واحمللية.				

النتائج	 تقديرات	 تستند	 	،٢٠١3 لعام	 بالنسبة	 البرازيل:	

وتراعي	 	.٢٠١٤ أغسطس	 يف	 املتاحة	 املعلومات	 إىل	 األولية	

التوقعات	بالنسبة	لعام	٢٠١٤	التعديالت	املتضمنة	يف	»التقرير	

الرئاسي	 )املرسوم	 األصلية	 للموازنة	 الثالث«	 الشهري	 نصف	

املوازنة،	 لسنة	 الالحقة	 للسنوات	 وبالنسبة	 	.)٢٠١٤ فبراير	 يف	

يفترض	خبراء	الصندوق	التقيد	بالهدف	األساسي	املعلن.

السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حتُدد	 كندا: 

)موازنة	 	٢٠١٤ لعام	 االقتصادية	 العمل	 خطة	 يف	 األساسي	

لعام	 املقاطعات	 وموازنات	 	)٢٠١5/٢٠١٤ املالية	 السنة	

التعديالت	 الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	 حسب	 	٢٠١٤

االقتصادية	 التوقعات	 يف	 الفروق	 حسب	 التنبؤات	 هذه	 على	

الكلية.	وتتضمن	تنبؤات	خبراء	الصندوق	أيضا	آخر	البيانات	

اإلحصائية	الصادرة	عن	نظام	احلسابات	االقتصادية	القومية	

التابع	ملؤسسة	اإلحصاء	الكندية،	بما	يف	ذلك	نتائج	 الكندية	

حتى	 واألقاليم	 املقاطعات	 وموازنات	 الفيدرالية	 املوازنة	

نهاية	الربع	الرابع	من	عام	٢٠١3.		

شيلي: تستند	التوقعات	إىل	توقعات	املوازنة	التي	وضعتها	

السلطات،	واملعدلة	ملراعاة	توقعات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	

أيضا	 التوقعات	 وتتضمن	 النحاس.	 وأسعار	 احمللي	 الناجت	

املرفوعة	 الضريبية	 لإلصالحات	 الرسمية	 العائدات	 تقديرات	

إىل	الكونغرس	يف	إبريل	٢٠١٤.	

أكثر	 املايل	 الضبط	 وتيرة	 تكون	 أن	 املرجح	 من	 الصين:	

االجتماعي	 األمان	 شبكات	 تعزيز	 إصالحات	 نتيجة	 تدرجا	

ونظام	الضمان	االجتماعي	املعلنة	يف	سياق	االجتماع	الكامل	

للحزب	 عشرة	 الثامنة	 املركزية	 اللجنة	 عقدته	 الذي	 الثالث	

الشيوعي	الصيني.

مع	 	٢٠١5-٢٠١3 للفترة	 التوقعات	 تتسق	 الدانمرك:	

االقتصادية	 والتوقعات	 للموازنة	 الرسمية	 التقديرات	 أحدث	

االفتراضات	 وفق	 مالئما	 يكون	 حسبما	 املعدلة	 األساسية،	

االقتصادية	الكلية	خلبراء	الصندوق.	وبالنسبة	للفترة	٢٠١6-

العامة	 املالية	 خطة	 سمات	 أهم	 التوقعات	 تشمل	 	،٢٠١9

التقارب	٢٠١3«	 »برنامج	 وردت	يف	 األجل	حسبما	 متوسطة	

	الذي	أعدته	السلطات	وقدمته	 (2013 Convergence Program)
لالحتاد	األوروبي.	

املوازنة	 قانون	 	٢٠١٤ عام	 توقعات	 تعكس	 فرنسا: 

الفرنسية	والتدابير	املعلنة	يف	»برنامج	االستقرار«	لعام	٢٠١٤.	

املوازنة	 إىل	 تستند	 فهي	 	،٢٠١7-٢٠١5 لألعوام	 وبالنسبة	

متعددة	السنوات	للفترة	٢٠١3-	٢٠١7	وخطة	االستقرار	يف	

إبريل	٢٠١٤،	املعدلة	ملراعاة	الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	

اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	

أعقاب	 يف	 التاريخية	 العامة	 املالية	 بيانات	 تعديل	 تم	 وقد	

للحسابات	 لإلحصاء	 الوطني	 املعهد	 أجراها	 التي	 التعديالت	

القومية	وحسابات	املالية	العامة	يف	١5	مايو	٢٠١٤.	وتمثل	

األولية	 للنتائج	 انعكاسا	 	٢٠١3 لعام	 العامة	 املالية	 بيانات	

للموازنة	والتي	نشرها	املعهد	يف	مايو	٢٠١٤.

اإلطار ألف-1: افتراضات السياسات االقتصادية التي استندت إليها التوقعات بشأن بعض 

االقتصادات اخملتارة 



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٤ 	180

أملانيا: تمثل	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٤	واألعوام	

للحكومة	 األساسية	 العامة	 املوازنة	 خلطة	 انعكاسا	 الالحقة	

الفروق	 ملراعاة	 واملعدلة	 السلطات،	 اعتمدتها	 التي	 الفيدرالية	

الصندوق	 خبراء	 وضعه	 الذي	 الكلي	 االقتصادي	 اإلطار	 يف	

الواليات	 حكومات	 يف	 املالية	 التطورات	 عن	 وافتراضاتهم	

والصناديق	 االجتماعي،	 التأمين	 ونظام	 احمللية،	 واحلكومات	

األصول	 حافظات	 الدين	 إجمايل	 تقديرات	 وتشمل	 اخلاصة.	

املؤسسات	 إىل	 احملولة	 الثانوية	 واألعمال	 القيمة	 متراجعة	

العمليات	 من	 وغيرها	 التصفية	 إىل	 سبيلها	 يف	 التي	 املالية	

املساندة	للقطاع	املايل	واالحتاد	األوروبي.	

العامة	لسنة	٢٠١٤	وعلى	 املالية	 اليونان:	تتسق	توقعات	

املدى	املتوسط	مع	السياسات	التي	تمت	مناقشتها	بين	خبراء	

الصندوق	والسلطات	يف	سياق	»تسهيل	الصندوق	املمدد«.	

تستند	 اخلاصة:	 اإلدارية  الصينية  كونغ  هونغ  منطقة 

التوقعات	إىل	توقعات	السلطات	للمالية	العامة	يف	األجل	املتوسط.	

توقعات	 على	 العامة	 املالية	 توقعات	 تنطوي	 هنغاريا: 

خبراء	صندوق	النقد	الدويل	فيما	يتعلق	بإطار	االقتصاد	الكلي،	

التشريعية	األخيرة	باإلضافة	إىل	خطط	سياسة	 التدابير	 وآثار	

املالية	العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١٤.

الهند: تستند	البيانات	التاريخية	إىل	بيانات	تنفيذ	املوازنة.	

املالية	 خطط	 عن	 املتاحة	 املعلومات	 إىل	 التوقعات	 وتستند	

أضيفت	 التي	 التعديالت	 مع	 السلطات	 وضعتها	 التي	 العامة	

وفق	افتراضات	خبراء	الصندوق.	وتدرج	البيانات	على	مستوى	

سنتين؛	 إىل	 يصل	 زمني	 بفارق	 املركزية	 دون	 احلكومات	

وبالتايل	ال	يُستكمل	إعداد	بيانات	احلكومة	العامة	يف	صيغتها	

النهائية	إال	بعد	فترة	ليست	بالقليلة	من	إعداد	بيانات	احلكومة	

تلك	 الصندوق	عن	 يعرضها	 التي	 البيانات	 وتختلف	 املركزية.	

تصفية	 بعائدات	 يتعلق	 فيما	 السيما	 الهند،	 تعرضها	 التي	

االستثمارات	ومزادات	التراخيص،	وقيد	اإليرادات	على	أساس	

صاف	مقابل	قيدها	على	أساس	إجمايل	بالنسبة	لفئات	معينة	

قليلة،	وبعض	أنشطة	اإلقراض	التي	يجريها	القطاع	العام.

للفترة	 الدويل	 النقد	 صندوق	 توقعات	 تستند	 إندونيسيا: 

أسعار	 يف	 تدريجية	 إدارية	 زيادات	 تنفيذ	 إىل	 	٢٠١8-٢٠١٤

لتوفير	 جديدة	 تدابير	 واستحداث	 	،٢٠١5 عام	 من	 الوقود	

احلماية	االجتماعية	اعتبارا	من	عام	٢٠١٤،	وتنفيذ	إصالحات	

حمدودة	يف	سياسة	الضرائب	واإلدارة	الضريبية.

موازنة	٢٠١٤،	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 آيرلندا:	

الكلية	 االقتصادية	 التوقعات	 بين	 الفروق	 ملراعاة	 واملعدلة	

خلبراء	صندوق	النقد	الدويل	وتوقعات	السلطات	اآليرلندية.	

إيطاليا: تتضمن	توقعات	املالية	العامة	أثر	سياسة	املالية	العامة	

	٢٠١٤ لعام	 املوازنة	 خطة	 يف	 ورد	 حسبما	 احلكومة،	 أعلنتها	 التي	

للتدابير	 التقديري	 والتأثير	 اخملتلفة	 النمو	 آفاق	 ملراعاة	 واملعدلة	

املعلنة.	وتشمل	كذلك	األثر	الواقع	على	املوازنة	من	اخلصم	الضريبي	

على	ضريبة	الدخل	الشخصي.	أما	تقديرات	الرصيد	املعدل	الستبعاد	

العوامل	الدورية	فتتضمن	نفقات	تسوية	متأخرات	احلساب	الرأسمايل	

يف	٢٠١3،	واملستبعدة	من	الرصيد	الهيكلي.	وبالنسبة	للسنوات	بعد	

مع	 تماشيا	 الهيكلي	 الرصيد	 ثبات	 الصندوق	 خبراء	 يتوقع	 	،٢٠١٤

تدابير	 اتخاذ	 على	 تنطوي	 والتي	 إيطاليا،	 العامة	يف	 املالية	 قاعدة	

تصحيحية	يف	سنوات	معينة،	مل	حتدد	بعد.	

اليابان: تنطوي	التوقعات	على	تدابير	املالية	العامة	التي	

الضرائب	 زيادات	 تتضمن	 والتي	 بالفعل،	 احلكومة	 أعلنتها	

وجمموعة	 الزلزال،	 بعد	 اإلعمار	 إعادة	 ونفقات	 االستهالكية،	

التدابير	التنشيطية.	

املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا: 

التقشفي	الذي	أعلنته	احلكومة	يف	األجل	املتوسط.

املكسيك:	تتماشى	توقعات	املالية	العامة	لعام	٢٠١٤	إىل	

عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 كبير	 حد	

التي	نص	عليها	 التالية	االمتثال	بالقواعد	 ٢٠١٤	والسنوات	

قانون	املسؤولية	املالية.

-٢٠١٤ للفترة	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 هولندا: 

السلطات	 »مكتب	 وضعها	 التي	 املوازنة	 توقعات	 إىل	 	٢٠١9

لتحليل	السياسات	االقتصادية«	بعد	التعديل	ملراعاة	الفروق	

البيانات	 تعديل	 تم	 وقد	 الكلية.	 االقتصادية	 االفتراضات	 يف	

التاريخية	يف	أعقاب	قيام	املكتب	املركزي	لإلحصاء	بإصدار	

بيانات	االقتصاد	الكلي	املعدلة	يف	شهر	يونيو	٢٠١٤	نتيجة	

واإلقليمية«	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 »النظام	 اعتماد	

(ESA 2010)	وتعديالت	البيانات	املصدرية.
تقرير	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 نيوزيلندا:	

من	 	٢٠١٤ لعام	 العامة«	 واملالية	 االقتصادية	 »املستجدات	

إعداد	السلطات	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.		

البرتغال: بالنسبة	لعام	٢٠١٤،	ال	تتضمن	توقعات	رصيد	

املتكررة	 غير	 املعامالت	 العامة	 للحكومة	 العامة	 املالية	

العمليات	 من	 وغيرها	 املصريف	 الدعم	 عمليات	 عن	 الناشئة	

قرارات	 صدور	 حلين	 للدولة،	 اململوكة	 باملؤسسات	 املتعلقة	

لإلحصاء/	 القومي	 املعهد	 من	 اإلحصائي	 تصنيفها	 حول	

املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	األوروبي.	وال	تزال	توقعات	الفترة	

بقواعد	 السلطات	 التزامات	 مع	 متسقة	 	٢٠١5-٢٠١٤ من	

من	 إضافية	 تدابير	 باتخاذ	 رهنا	 األوروبي،	 االحتاد	 موازنة	

أما	 ٢٠١5؛	 لعام	 القادمة	 املوازنة	 يف	 اعتمادها	 املنتظر	

خبراء	 تقديرات	 أساس	 على	 فتقوم	 ذلك	 بعد	 ملا	 التوقعات	

الصندوق،	مع	افتراض	عدم	حدوث	أي	تغييرات	يف	السياسات.

روسيا:	تستند	التوقعات	للفترة	٢٠١٤-٢٠١9	إىل	قاعدة	

املالية	العامة	القائمة	على	أسعار	النفط	والتي	استحدثت	يف	

ديسمبر	٢٠١٢،	وتعديالتها	التي	وضعها	خبراء	الصندوق.	

وضع	 يف	 احلكومة	 تعتمد	 السعودية:	 العربية  اململكة 

مع	 النفط	 بأسعار	 يتعلق	 فيما	 متحفظًا	 افتراضًا	 موازنتها	

حالة	 يف	 اإلنفاق	 خمصصات	 على	 تعديالت	 إجراء	 مراعاة	

وتستند	 املوازنة.	 يف	 املرصودة	 املبالغ	 اإليرادات	 جتاوز	

توقعات	خبراء	الصندوق	لإليرادات	النفطية	إىل	أسعار	النفط	

يف	السيناريو	األساسي	لتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	وعلى	

جانب	اإلنفاق،	تشمل	تقديرات	فاتورة	األجور	منح	راتب	الشهر	

الهجرية؛	 السنة	 أساس	 على	 سنوات	 ثالث	 كل	 عشر	 الثالث	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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وتتماشى	تقديرات	اإلنفاق	الرأسمايل	يف	األجل	املتوسط	مع	

أولويات	احلكومة	التي	تنص	عليها	خطط	التنمية	الوطنية.		

	٢٠١5/٢٠١٤ املالية	 السنة	 توقعات	 تستند	 سنغافورة:	

تغير	 عدم	 الصندوق	 خبراء	 ويفترض	 املوازنة.	 أرقام	 إىل	

السياسات	بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

تقرير	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 إفريقيا:	 جنوب 

»مراجعة	موازنة	٢٠١٤«	الذي	أعدته	السلطات.	

تستند	 التالية،	 والسنوات	 	٢٠١3 لعام	 بالنسبة	 إسبانيا: 

يف	 عليها	 املنصوص	 التدابير	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	

وتوصيات	 ٢٠١٤-٢٠١7؛	 االستقرار«	 برنامج	 »حتديث	

اجمللس	 عن	 والصادرة	 املعدلة	 العامة	 املالية	 سياسات	

األوروبي	يف	يونيو	٢٠١3؛	وخطة	موازنة	٢٠١٤	الصادرة	يف	

أكتوبر	٢٠١3؛	وموازنة	٢٠١٤	املعتمدة	يف	ديسمبر	٢٠١3.	

مع	 كبير	 حد	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تتماشى	 السويد:	

توقعات	السلطات	استنادا	إىل	مشروع	قانون	املوازنة	الصادر	يف	

ربيع	عام	٢٠١٤.	ويُحسب	أثر	التطورات	الدورية	على	حسابات	

املالية	العامة	باستخدام	أحدث	معايير	قياس	شبه	املرونة	التي	

حددتها	»منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي.«

إىل	 	٢٠١9-٢٠١٢ للفترة	 التوقعات	 تستند	 سويسرا: 

حسابات	خبراء	الصندوق	التي	تتضمن	تدابير	الستعادة	توازن	

احلسابات	الفيدرالية	وتعزيز	موارد	تمويل	الضمان	االجتماعي.	

تفترض	توقعات	املالية	العامة	أن	تكون	النفقات	 تركيا: 

األجل	 متوسط	 البرنامج	 مع	 متماشية	 والرأسمالية	 اجلارية	

أساس	 على	 	٢٠١5-٢٠١3 للفترة	 السلطات	 وضعته	 الذي	

االجتاهات	العامة	والسياسات	احلالية.

اململكة املتحدة: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	موازنة	

مارس	 يف	 نُشرت	 والتي	 	،٢٠١٤ لعام	 املتحدة	 اململكة	 خزانة	

للتعديل	 اإليرادات	 بشأن	 السلطات	 توقعات	 وتخضع	 	.٢٠١٤

ملراعاة	الفروق	بين	تنبؤات	خبراء	الصندوق	ملتغيرات	االقتصاد	

الكلي	)مثل	نمو	إجمايل	الناجت	احمللي(	والتنبؤات	بشأن	املتغيرات	

املفترضة	يف	توقعات	السلطات	للمالية	العامة.	وباإلضافة	إىل	

ذلك،	تستبعد	توقعات	خبراء	الصندوق	اآلثار	املؤقتة	لتدخالت	

القطاع	 استثمارات	 صايف	 على	 املترتب	 واألثر	 املايل	 القطاع	

العام	خالل	الفترة	٢٠١٢-٢٠١3	من	جراء	حتويل	األصول	من	

البريطانية،	التي	تعرف	 البريد	 التقاعد	ملؤسسة	 خطة	معاشات	

باسم	»البريد	امللكي«،	(Royal Mail Pension Plan)	إىل	القطاع	

العام.	ويمثل	مستوى	االستهالك	واالستثمار	احلكومي	احلقيقي	

جزءًا	من	مسار	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي،	الذي	قد	يكون	

»مكتب	 لتوقعات	 مماثالً	 الصندوق،	 خلبراء	 وفقا	 يكون،	 ال	 أو	

من	 األرباح	 حتويالت	 وتؤثر	 البريطاين«.	 املوازنة	 مسؤولية	

تسهيل	شراء	األصول	التابع	لبنك	إجنلترا	على	صايف	مدفوعات	

احلكومة	العامة	من	الفائدة.	وقد	يتسبب	توقيت	هذه	املدفوعات	

التي	 املالية	 السنة	 يف	 األولية	 األرصدة	 بين	 فروق	 خلق	 يف	

تقرير	 يف	 املبينة	 التقويمية	 السنة	 وأرصدة	 السلطات	 تنشرها	

»آفاق	االقتصاد	العاملي«.

الواليات املتحدة: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

املوازنة	 مكتب	 وضعه	 والذي	 	٢٠١٤ أغسطس	 لشهر	 األساسي	

الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 للكونغرس	 التابع	

السيناريو	 هذا	 ويتضمن	 الكلي.	 واالقتصاد	 السياسات	 بشأن	

يدعمه	 الذي	 	٢٠١3 لعام	 املوازنة	 قانون	 أحكام	 أهم	 األساسي	

احلزبان	اجلمهوري	والديمقراطي،	بما	يف	ذلك	التراجع	اجلزئي	يف	

“se- )تخفيضات	اإلنفاق	بموجب	آلية	تخفيض	اإلنفاق	التلقائية	

”quester(	يف	السنتين	املاليتين	٢٠١٤	و٢٠١5.	ويتم	تعويض	أثر	
املوازنة.	 الوفورات	يف	بنود	أخرى	من	 بالكامل	من	 التراجع	 هذا	

خبراء	 يفترض	 	،٢٠٢١ وحتى	 	٢٠١6 من	 املالية	 السنوات	 ويف	

استبدالها	 سيجري	 التلقائية	 اإلنفاق	 تخفيضات	 أن	 الصندوق	

جزئيا،	على	نحو	تناسبي	مماثل	للنسب	املتفق	عليها		يف	قانون	

للسنتين	 والديمقراطي	 اجلمهوري	 احلزبان	 يدعمه	 الذي	 املوازنة	

تركيزا	 األكثر	 التدابير	 تعمل	 بينما	 و٢٠١5،	 	٢٠١٤ املاليتين	

اإللزامية	 البرامج	 يف	 الوفورات	 توليد	 على	 القادمة	 الفترة	 على	

خبراء	 يفترض	 املتوسط،	 املدى	 وعلى	 اإلضافية.	 واإليرادات	

منتظمة	 تعديالت	 إجراء	 يواصل	 سوف	 الكونغرس	 أن	 الصندوق	

	(Medicare) الفيدرايل	 الصحي	 التأمين	 برنامج	 مدفوعات	 يف	

)قانون	تعديل	األجور	احملددة	لألطباء	”DocFix“(	وتمديد	العمل	

البحث	 على	 الضريبي	 اخلصم	 )مثل	 التقليدية	 البرامج	 ببعض	

انعكاسا	 تكون	 لكي	 العامة	 املالية	 توقعات	 وتُعَدَّل	 والتطوير(.	

لتنبؤات	خبراء	الصندوق	بشأن	أهم	املتغيرات	االقتصادية	الكلية	

املايل	 القطاع	 لدعم	 اخملتلفة	 احملاسبية	 واملعاجلات	 واملالية	

ونظم	التقاعد	ذات	املزايا	احملددة،	ويتم	حتويلها	إىل	صيغة	تقوم	

عام	 يف	 التاريخية	 البيانات	 وتبدأ	 العامة.	 احلكومة	 أساس	 على	

٢٠٠١	بالنسبة	ملعظم	سالسل	البيانات	نظرا	ألن	البيانات	املعدة	

وفقا	لتوجيهات	دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2001	قد	ال	

تكون	متاحة	عن	السنوات	السابقة.

افتراضات السياسة النقدية

النقدية	 السياسة	 إطار	 إىل	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تستند	

املعمول	به	يف	كل	بلد.	هذا	يعني	ضمنا،	يف	معظم	احلاالت،	عدم	

مسايرة	السياسة	النقدية	لتطورات	الدورة	االقتصادية،	فترتفع	

االقتصادية	 املؤشرات	 توحي	 عندما	 الرسمية	 الفائدة	 أسعار	

بينما	 املقبول،	 النطاق	 أو	 املعدل	 يتجاوز	 سوف	 التضخم	 أن	

لهذا	 يتجاوز	 لن	 بأنه	 توحي	 مؤشرات	 وجود	 عند	 تنخفض	

املعدل	أو	النطاق،	وأن	نمو	الناجت	أقل	من	املعدل	املمكن،	وأن	

من	 األساس،	 هذا	 وعلى	 كبيرة.	 االقتصادي	 التراخي	 هوامش	

املفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	

يف	 	%٠.٤ أشهر	 ستة	 ملدة	 األمريكي	 بالدوالر	 الودائع	 على	

أن	 )راجع	اجلدول	١-١(.	ويفترض	 ٢٠١٤	و٠.7%	يف	٢٠١5	

يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	على	الودائع	باليورو	ملدة	ثالثة	أشهر	

٠.٢%	يف	٢٠١٤	و	٠.١%	يف	٢٠١5.	أما	متوسط	سعر	الفائدة	

أن	 املتوقع	 فمن	 أشهر،	 ستة	 ملدة	 الياباين	 بالين	 الودائع	 على	

يبلغ	٠.٢%	يف	عامي	٢٠١٤	و	٢٠١5.

اإلطار ألف-1 )تابع(
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توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 أستراليا: 

السوق.	

البرازيل:	تتماشى	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	التقارب	

املستهدف	 النطاق	 منتصف	 نحو	 التضخم	 ملعدل	 التدريجي	

على	مدى	األفق	الزمني	املالئم.			

كندا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.		

الراهن	 النقدية	على	وضعها	 السياسة	 سوف	تظل	 الصين: 

بدون	أي	تغيير	بوجه	عام،	على	نحو	يتسق	مع	إعالن	السلطات	

احملافظة	على	استقرار	النمو	االقتصادي	.

ربط	 على	 احلفاظ	 إىل	 النقدية	 السياسة	 تهدف	 الدانمرك: 

العملة	باليورو.			

يف	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليورو:	 منطقة 

البلدان	األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	األسواق.	

خبراء	 يفترض	 اخلاصة:	 اإلدارية	 كونغ	 هونغ	 منطقة	

الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	صاحلا.

إىل	 األساسي	 )الفائدة(	 سعر	 افتراضات	 تستند	 الهند:	

متوسط	تنبؤات	السوق.			

مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 إندونيسيا:	

التضخم	بحلول	٢٠١٤	إىل	حدود	 السوق	وانخفاض	 توقعات	

النطاق	املستهدف	من	البنك	املركزي.

لفترة	 احلالية	 النقدية	 السياسة	 أوضاع	 تستمر	 اليابان: 

التوقعات	وال	يفترض	حدوث	أي	تشديد	أو	إرخاء	إضايف.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 كوريا: 

السوق.

هدف	 حتقيق	 مع	 النقدية	 االفتراضات	 تتفق	 املكسيك:	

التضخم.

أسعار	 مرونة	 زيادة	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا:	

ومتكامل	 جديد	 نظام	 تطبيق	 إىل	 التحول	 إطار	 يف	 الصرف	

األخيرة	 البيانات	 يف	 ورد	 ملا	 وفقا	 التضخم،	 أهداف	 لتحديد	

الصادرة	عن	البنك	املركزي	الروسي.	وعلى	وجه	التحديد،	من	

مستوياتها	 عند	 األساسية	 الفائدة	 أسعار	 تظل	 أن	 املفترض	

الراهنة،	مع	التخفيض	التدريجي	لعدد	مرات	التدخل	يف	أسواق	

النقد	األجنبي.				

اململكة	العربية	السعودية:	تستند	توقعات	السياسة	النقدية	

إىل	استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

سنغافورة:	من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	نحو	

يتماشى	مع	النمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي.

النقدية	مع	نطاق	التضخم	 جنوب	إفريقيا:	تتسق	التوقعات	

املستهدف	يف	جنوب	إفريقيا	والذي	يتراوح	بين	3	و%6.

السويد:	تتماشى	التوقعات	النقدية	مع	توقعات	بنك	السويد	

املركزي.

سويسرا:	تمثل	متغيرات	السياسة	النقدية	انعكاسا	للبيانات	

التاريخية	املستمدة	من	السلطات	الوطنية	والسوق.		

تركيا:	تستند	بيانات	النقود	بمعناها	الواسع	وعائدات	السندات	

طويلة	األجل	إىل	توقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	ومن	املتوقع	

أن	يتطور	سعر	الفائدة	على	الودائع	قصيرة	األجل	بفرق	ثابت	عن	

سعر	الفائدة	على	أداة	مالية	مماثلة	يف	الواليات	املتحدة.

زيادة	يف	سعر	 التوقعات	حدوث	 تفترض	 املتحدة:	 اململكة	

الفائدة	األساسي	يف	النصف	األول	من	٢٠١5	مع	عدم	حدوث	

أي	تغيير	يف	مستوى	مشتريات	األصول.

إىل	 تشير	 التي	 املستقبلية	 لآلفاق	 نظرا	 املتحدة:	 الواليات	

سعر	 يظل	 أن	 الصندوق	 خبراء	 يتوقع	 والتضخم،	 النمو	 تباطؤ	

الفائدة	املستهدف	على	األموال	الفيدرالية	عند	مستويات	قريبة	

اإلرشادات	 مع	 يتوافق	 مما	 	،٢٠١5 منتصف	 حتى	 الصفر	 من	

الفيدرالية	 »اللجنة	 الصادرة	عن	 السوق	 االستشرافية	وتوقعات	

للسوق	املفتوحة«.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي1 

)التغير السنوي %(

توقعات   متوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

3.95.65.73.00.05.44.13.43.33.33.84.0العامل

3.11.71.21.41.82.32.3–2.83.12.80.13.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.6٢.3٢.٢٢.٢3.١٢.6–٢.8–3.٤٢.7١.8٠.3الواليات املتحدة

٠.8١.3١.6–٠.٤–١.9١.6٠.7–٢.١3.33.٠٠.٤٤.5منطقة اليورو

١.5١.5٠.9٠.8١.٠–٤.7٠.5–5.5–١.٠١.7٢.٢١.٠اليابان
٤.6٢.7١.6٢.١٢.9٢.9٢.9–3.63.9٤.٢١.١٢.٢اقتصادات أخرى متقدمة٢

5.٢8.٢8.65.83.١7.56.٢5.١٤.7٤.٤5.٠5.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
5.٠٤.83.٤٢.٢٠.8١.63.٠–٤.٢8.99.٠5.٤6.٢كومنولث الدول املستقلة3

6.9١٠.١١١.٢7.١7.59.57.76.76.66.56.66.3آسيا الصاعدة والنامية

٤.75.5١.٤٢.8٢.7٢.93.٤–٤.٠6.٤5.33.٢3.6أوروبا الصاعدة والنامية

6.٠٤.5٢.9٢.7١.3٢.٢3.3–٢.95.75.83.9١.3أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

٤.96.75.85.٢٢.35.3٤.٤٤.8٢.5٢.73.9٤.6وباكستان

5.٠6.85.85.3٢.٤5.5٤.5٤.8٢.3٢.63.8٤.5منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.٤7.٠7.96.3٤.١6.95.١٤.٤5.١5.١5.85.5إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.٢١.٤١.8٢.٠–٢.٠١.8٠.3–٢.53.63.٤٠.7٤.٤االحتاد األوروبي

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.٤5.٠٤.6٢.7٢.33.٢٤.٠–٤.68.٠7.٤5.٤٠.7الوقود

5.٤8.39.٠5.9٤.٢8.١6.55.٢5.35.٠5.٤5.5غير الوقود

٤.١5.76.٠٤.١١.55.٢٤.5٤.5٤.٤3.٤٤.٢٤.٤منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

٤.٢6.76.8٤.3٢.٠6.85.33.73.93.6٤.35.٠اقتصادات املركز املدين الصايف

٤.66.٢6.٢5.٤٢.3٤.٠5.٠٤.7٤.7٤.95.٢5.7منه: تمويل رسمي

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

٤.٤7.37.١٤.6٢.76.35.٠٢.83.6٢.33.٠3.9   جدولة ديونها خالل ٢٠٠9-٢٠١3

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.3١.9٠.9١.٢٢.٠٢.3٢.٢–3.٤٤.٠٤.١٠.93.6االقتصادات املتقدمة

٤.35.76.٢5.٠١.7٤.5٤.٤3.83.83.5٤.٠٤.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

حصة الفرد من الناجت

٢.5١.٢٠.7٠.9١.3١.9١.8–٤.٠–٢.١٢.3٢.٠٠.6االقتصادات املتقدمة

3.86.87.١٤.٢١.96.35.١3.93.53.٤3.8٤.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

٤.١٢.9٢.٤٢.5٢.63.٢3.٤–3.٠٤.٠٤.٠١.5٢.٠   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

35,٢١١5٠,٤5556,8396٢,3٠859,٠636٤,5٢57١,٤٢37٢,6887٤,69977,6٠98١,5٤٤١٠١,٤٠6بأسعار الصرف السائدة يف السوق

5٠,55٢7١,8١977,7978١,63٢8٢,٠١387,٤٢79٢,78١97,3٢٢١٠١,93٤١٠6,998١١3,١٠9١٤3,٤٤6على أساس تعادل القوى الشرائية
١ إجمايل الناجت احمللي احلقيقي.

٢ يف هذا اجلدول، »اقتصادات أخرى متقدمة« تعني االقتصادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

3 تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.
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اجلدول ألف -2 االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي

)التغير السنوي %(

الربع الرابع١

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9Q4٢:٢٠١3Q4٢:٢٠١٤Q4٢:٢٠١5

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

3.11.71.21.41.82.32.32.21.72.4–2.83.12.80.13.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.6٢.3٢.٢٢.٢3.١٢.63.١٢.١3.٠–٢.8–3.٤٢.7١.8٠.3الواليات املتحدة

٠.8١.3١.6٠.5٠.8١.6–٠.٤–١.9١.6٠.7–٢.١3.33.٠٠.٤٤.5منطقة اليورو

3.93.٤٠.9٠.5١.٤١.5١.3١.٤١.١١.9–١.٢3.93.٤٠.85.١أملانيا

٢.٠٢.١٠.3٠.3٠.٤١.٠١.9٠.8٠.3١.3–٢.3٢.٤٢.٤٠.٢٢.9فرنسا

١.3–٠.١–٠.8١.٠٠.9–٠.٢–١.9–١.7٠.٤٢.٤–5.5–١.٤٢.٢١.7١.٢إيطاليا

٢.٠١.5–١.3١.7٢.٠٠.٢–١.٢–٠.١١.6–٠.٢–3.7٤.١3.5٠.93.8إسبانيا

٠.6١.٤٢.٠٠.7٠.٤١.9–٠.7–١.١١.7١.6–٢.63.8٤.٢٢.١3.3هولندا

٠.٢١.٠١.٤١.٢٠.8٠.8١.8–٢.3١.8٠.١–٢.٢٢.7٢.9١.٠٢.8بلجيكا

١.8٢.8٠.9٠.3١.٠١.9١.3٠.7١.٢١.9–٢.٤3.73.7١.٤3.8النمسا

٢.5٢.7–٠.6٢.93.6٢.3–3.9–7.٠–7.١–٤.9–3.١–3.75.53.5٠.٢اليونان

١.٠١.5١.8١.5١.٠١.6–١.٤–3.٢–١.9١.3–٢.5١.٤٢.٤٠.٠٢.9البرتغال

٠.9١.8٠.١٠.٠١.5–٠.٢–١.٢–3.٠٢.6١.5–3.7٤.١5.٢٠.78.3فنلندا

٠.5–٢.٢–٠.٢3.63.٠٢.5١.٢–٢.8٠.3–٠.3–6.٤–7.٢5.5٤.9٢.6آيرلندا

٤.٤3.٠١.8٠.9٢.٤٢.7٢.9١.6٢.٤٢.8–٤.٢8.3١٠.55.8٤.9اجلمهورية السلوفاكية

١.٤١.٤١.9٢.١٠.١3.3–١.٠–١.٢٠.6٢.6–3.95.76.93.37.8سلوفينيا

٢.١٢.7١.9٢.٢3.٠٢.٠٢.٠–3.١١.9٠.٢–5.6–٤.8٤.96.6٠.7لكسمبرغ

5.35.٢٤.١٢.73.٢3.93.63.3٢.٠–١.3–١7.7–6.9١١.٠١٠.٠٢.8التفيا

٢.58.3٤.7١.6١.٢٢.53.6١.7٢.33.8–١٤.7–6.9١٠.٤7.95.3إستونيا

. . .. . .–٠.٤٢.١٤.9–3.٢–5.٤–١.3٠.٤٢.٤–3.5٤.١5.١3.6١.9قبرص 3 

٤.3١.٤١.١٢.9٢.٢٢.٢١.7٢.8١.٠٢.9–٢.6٤.١3.9٢.8. . .مالطة

١.5١.5٠.9٠.8١.٠٢.٤٠.6٠.5–٤.7٠.5–5.5–١.٠١.7٢.٢١.٠اليابان

١.7١.١٠.3١.73.٢٢.7٢.٤٢.73.5٢.٢–5.٢–3.٤٢.83.٤٠.8اململكة املتحدة

3.٤٢.5١.7٢.٠٢.3٢.٤٢.٠٢.7٢.٢٢.٤–3.3٢.6٢.٠١.٢٢.7كندا

5.٠5.٢5.5٢.8٠.76.53.7٢.33.٠3.7٤.٠3.93.63.9٤.٢ كوريا

3.7٢.7٤.5٢.7١.5٢.٢٢.63.6٢.3٢.8٢.93.٠٢.6٢.٢3.7أستراليا

١٠.8٤.٢١.5٢.١3.53.8٤.5٢.3٢.9٤.8–٤.٤5.٤6.٠٠.7١.8مقاطعة تايوان الصينية

6.6٢.9٠.9١.6٢.١٢.7٢.٤3.٠٢.١٢.3–5.٠–3.١٤.33.3٠.6السويد

6.8٤.8١.5٢.93.٠3.33.8٢.9١.٠١٠.3–3.٤7.٠6.5٢.١٢.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

3.٠١.8١.٠١.9١.3١.6١.8١.8١.3١.8–١.73.83.8٢.٢١.9سويسرا

١5.٢6.١٢.53.93.٠3.٠3.١٤.9٢.٠3.3–5.38.99.١١.8٠.6سنغافورة

٢.5٢.5٢.١١.١١.٠٤.٤–٠.9–٢.5١.8١.٠–3.٠7.٠5.73.١٤.5اجلمهورية التشيكية

٠.5١.3٢.9٠.6١.8١.9٢.١١.٢٢.٢١.6–٢.9٢.3٢.7٠.١١.6النرويج

3.75.86.33.5١.95.8٤.٢3.٠3.٢٢.5٢.83.٢3.٠٢.١3.3إسرائيل

٠.٤١.5١.8٢.٠٠.7٢.١١.8–١.٤١.١٠.٤–5.7–٢.١3.٤١.6٠.8الدانمرك

٢.١١.9٢.5٢.83.6٢.8٢.53.33.٤٢.5–١.٤–3.5٢.83.٤٠.8نيوزيلندا

٢.7١.53.3٢.93.٠3.٠3.83.33.5–٤.١–٤.6٤.76.٠١.٢6.6آيسلندا

. . .. . .. . .٠.٠٢.٢٢.9–3.٢–5.١–8.5–5.٠–3.87.١3.٤9.5. . .سان ماريتو

للتذكرة

٢.9١.5١.٤١.5١.7٢.3٢.١٢.٤١.6٢.٢–3.8–٢.6٢.6٢.٢٠.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

3.01.40.91.01.72.32.22.01.62.5–3.8–2.92.82.40.3االقتصادات املتقدمة

٢.9١.6٢.٢١.9٢.33.٢٢.6٢.8٢.53.3–3.8–3.9٢.6١.١١.3الواليات املتحدة

٠.7١.٠١.5٠.3٠.3١.7–٠.9–١.٢٠.7٢.٢–٢.١3.١٢.8٠.33.8منطقة اليورو

٠.8١.6١.٤١.٢١.١١.5٢.١–٢.3٢.8٠.٢–٠.6٢.8٢.٠١.٠٢.3أملانيا

٠.٢٠.3٠.6١.7٠.7٠.١١.٠–٢.١٢.٠٠.3–٢.٤٢.٤3.١٠.5٢.5فرنسا

١.٠–٠.٢–٠.5١.٠١.٢–٠.٤–٢.7–5.٠–٢.١٠.9–٤.٤–١.8٢.١١.٤١.٢إيطاليا

١.٤٢.٠–١.3١.٢١.7٠.6–٢.7–٤.١–٢.٠–٠.6–6.3–٤.٤5.٢٤.١٠.5إسبانيا

٠.٤–٢.9٠.٤٢.3١.8٠.9٠.6٠.9٢.9٠.٢–٤.٠–٠.7٠.9١.١١.3اليابان

١.٢١.8٢.9٢.6٢.٤٢.63.١١.9–٢.٤٠.١–6.3–3.8٢.٤3.٤١.6اململكة املتحدة

5.٢٢.9٢.٢١.8٢.٠٢.٢١.9٢.3١.9٢.٢–3.٤3.93.٤٢.8٢.7كندا
6.5٢.9٢.١١.٤٢.33.٠3.٤٢.5١.83.6–3.3٤.٢5.٠١.6٢.8اقتصادات أخرى متقدمة ٤

للتذكرة

٢.8١.٤١.٢١.٤١.8٢.٢٢.٠٢.٢١.7٢.3–3.7–٢.8٢.٤١.7٠.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١  من الربع الرابع للسنة السابقة.

٢   Q4: الربع الرابع. 

3 نظرا ألجواء عدم اليقين على غير املعتاد احمليطة باالقتصاد الكلي، فال تتوافر توقعات عن إجمايل الناجت احمللي احلقيقي ربع السنوي.

٤  في هذا الجدول، »اقتصادات أخرى متقدمة« تعني االقتصادات المتقدمة ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
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اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠5–١996٢٠١5–٢٠٠6٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

2.01.51.01.51.62.2–3.01.42.62.40.11.1االقتصادات املتقدمة

١.9٢.3١.8٢.٤٢.٤٢.9–١.6–3.9١.73.٠٢.٢٠.3الواليات املتحدة

٠.7١.٢–٠.7–١.٠٠.3١.3–٢.٠٠.٤٢.١١.7٠.٤١.٠منطقة اليورو

٠.7٠.3١.٠٢.3٠.7١.٠١.١١.3–٠.9١.٠١.6٠.٢أملانيا

٠.٢٠.3١.٢–٢.٤٠.9٢.٢٢.5٠.٤٠.٢١.8٠.5٠.٤فرنسا

٠.١٠.6–٢.6–٤.٠–١.5٠.3–١.6–١.٤١.١٠.8–١.6٠.5إيطاليا

٢.٠١.6–٢.١–٢.8–٠.٢١.٢–3.7–3.8٠.١٤.٠3.5٠.6إسبانيا

١.١–٢.8٠.3٢.٠٢.٠٠.5–٠.7–١.٠٠.8١.١٠.9٠.9اليابان

١.٤٢.٢٢.63.٠–١.٠٠.٤–3.6–٤.١١.٠١.8٢.7١.٠اململكة املتحدة

3.٤٢.6٤.١٤.٢٢.9٠.33.٤٢.3١.9٢.٤٢.5٢.٢كندا
3.6٢.63.6٤.7١.٢٠.٢3.8٢.9٢.١٢.١٢.33.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.9١.5١.٢١.7١.6٢.٢–١.٢–٢.8١.3٢.٤١.9٠.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

0.20.10.40.4–2.61.01.71.92.33.00.90.6االقتصادات املتقدمة

٠.٠–٠.٢–١.3–٠.6–٢.٠٠.٤١.١١.٤٢.53.7٠.١٢.7الواليات املتحدة

٠.١٠.٤٠.٢–٠.6–١.8١.٠٢.١٢.٢٢.3٢.6٠.6٠.١منطقة اليورو

٠.9١.٤٠.9١.٤3.٢3.٠١.3١.٠١.٠٠.٤٠.7١.٢أملانيا

١.٤١.3١.3١.8١.١٢.٤١.3١.٠١.7٢.٠٠.6٠.٠فرنسا

–٠.3٠.3–٠.8–٢.6–١.3–٠.5١.٠٠.6٠.8٠.٤–١.8٠.٢إيطاليا
–٠.٠٠.7–٢.3–٤.8–٤.٢١.٢٤.65.65.93.7١.5٠.5إسبانيا

٢.3١.9١.٢١.7٢.٠٠.3٠.5–٢.٤١.١٠.٠١.١٠.١اليابان

–٢.8٠.9٢.٢٠.7٢.١٠.7٠.5٠.٠١.6٠.7١.٢٠.5اململكة املتحدة
١.7٢.٠3.١٢.8٤.63.3٢.7٠.8١.١٠.6٠.3٠.9كندا

٢.9٢.53.33.١٢.93.5٢.8١.6٢.٠٢.٢١.7١.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٢٠.٢–٠.٢٠.٢–١.9٠.7١.١١.٤٢.٠٢.9٠.7١.٠االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

1.92.61.80.83.14.2–11.6–3.50.53.92.52.9االقتصادات املتقدمة
١.١3.75.3٢.73.96.9–١3.١–٤.8–5.١٠.5٢.٢١.٢الواليات املتحدة

٠.7٢.٠–٢.9–١.6٤.٠–٠.٤–١٢.8–5.65.٢١.٤–٢.7٠.8منطقة اليورو

3.٢3.١–٠.7–5.٤7.٠١.٤–٠.٠١.88.95.١٠.7١٢.١أملانيا

–٠.3–١.6–٢.١٢.١٠.3١.٠–3.٢٠.٢3.65.5٠.89.١فرنسا
١.5–١.٤–٤.7–8.٠–٠.6٢.٢–١١.7–3.٤١.83.7–٢.6٢.5إيطاليا

٠.3٢.٤–5.١–7.٠–5.٤–5.5–١8.٠–7.١٤.5٤.7–6.٢3.٤إسبانيا

–١.٤3.٤٢.6٤.3٠.٢–٠.٢–١٠.6–١.5٠.3٤.١–٠.٢–٠.8اليابان
9.35.6–٠.8٠.8–٢.8٢.٤–١6.7–٤.5٠.٢5.67.56.9اململكة املتحدة

١١.3٤.٢٤.3٠.٠٠.٠3.٢–5.9٢.٠6.٢3.٢١.6١٢.٠كندا
6.73.9٢.3٢.٢3.٠3.6–3.5٢.85.٢6.6٠.35.٤اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٢.٠٢.8٢.8١.٢3.3٤.٤–١٢.٤–3.3٠.٤3.٤١.٢3.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية
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اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة( 

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠١5–٢٠٠6٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

الطلب احمللي النهائي

1.81.31.01.11.72.3–2.6–2.91.12.72.30.2االقتصادات املتقدمة

١.5١.7٢.١١.9٢.33.٢–3.١–3.9١.٢٢.6١.٤٠.9الواليات املتحدة

٠.6١.١–٠.9–٠.6٠.5١.7–٢.١٠.3٢.9٢.5٠.٤٢.8منطقة اليورو

١.8٢.9٠.٤٠.6١.٤١.6–٠.7١.٢٢.8١.٢١.١١.6أملانيا

١.8٠.9٠.3٠.٤٠.٠٠.6–٢.3٠.8٢.33.٠٠.7١.5فرنسا

٠.6–٠.١–٢.6–٤.5–٠.9٠.9–3.٢–١.6١.٢١.٢–١.9٠.8إيطاليا

١.3١.٢–٢.7–٤.١–٢.٠–٠.9–6.٢–5.٠٤.١٠.7–٤.5٠.5إسبانيا

٢.٠٠.7٢.٢٢.١٠.7٠.7–٢.3–٠.8٠.6١.٠٠.8١.6اليابان

١.٤١.٤3.٢٢.6–١.٢٠.6–٤.8–3.9٠.8٢.53.١١.٤اململكة املتحدة

5.٠٢.٤٢.3١.٤١.5٢.٢–3.6٢.٤٤.٤3.7٢.9١.9كندا
٤.٤٢.8٢.١٢.١٢.٤3.٠–3.3٢.63.8٤.8١.٢٠.5اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.7١.3١.3١.3١.7٢.3–٢.8–٢.8١.٠٢.٤١.6٠.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.00.0–0.1–1.20.10.1–1.1–0.00.00.10.10.2االقتصادات املتقدمة

٠.٢٠.١٠.١٠.٠–١.5٠.١–٠.8–٠.5–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٢الواليات املتحدة

–٠.٠٠.١٠.١–٠.6٠.3٠.5–١.٠–٠.٠٠.٠٠.3٠.3٠.١منطقة اليورو
–٠.٢٠.١٠.3–٠.5٠.٠٠.5–٠.6–٠.٠٠.١٠.8٠.١–٠.١أملانيا
٠.3٠.٠–٠.٢–٠.3١.١٠.6–١.١–٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.٢فرنسا

–٠.١–٠.٢–٠.١–٠.6–١.١٠.١–٠.٠٠.5٠.٢٠.٠١.٢–٠.١إيطاليا
٠.٢٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.3٠.١إسبانيا

–٠.١٠.١–٠.١٠.3–٠.9٠.٢–٠.3٠.٢١.5–٠.١–٠.٠٠.١اليابان
٠.٠–٠.٤٠.٢–١.٢٠.٤٠.٢–١.5–٠.3٠.٢–٠.٠٠.٠٠.١اململكة املتحدة

–٠.١–٠.٢٠.5٠.٠٠.٤٠.٢–٠.٠٠.8–٠.١–٠.٠٠.٠٠.١كندا
٠.٠–٠.١–٠.7–٢.١٠.١٠.١–٠.٠٠.٠٠.3٠.٢٠.٢٢.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠٠.١٠.٠–١.١٠.٠٠.١–١.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

0.30.20.40.50.30.20.30.40.30.10.1–0.2االقتصادات املتقدمة

–٠.3–٠.٠٠.٠٠.٢٠.٢–٠.6١.١١.٢٠.5–٠.٢٠.١–٠.6الواليات املتحدة
٠.7٠.9١.5٠.5٠.٢٠.3–٠.١٠.٤٠.٢٠.٢٠.١٠.7منطقة اليورو

٠.٢–٠.١–١.7٠.7١.١٠.٢–3.٠–٠.5٠.3١.٢١.5٠.١أملانيا

٠.٠٠.7٠.١٠.١٠.٤–٠.١–٠.٤–٠.3–٠.٠٠.٠٠.8–٠.١فرنسا

١.5٢.6٠.8٠.3٠.٤–٠.٤–٠.٤٠.١٠.3٠.٠١.٢–٠.3إيطاليا

١.5٢.9٠.٤٢.١٢.5١.5٠.١٠.5–٠.8–٠.9١.٤–٠.7إسبانيا

٠.١٠.١–٠.٢–٠.7–٢.٠٠.8–٠.٢٠.٠٠.8١.٠٠.٢٢.٠اليابان

٠.١٠.٢٠.١–١.٢٠.5–٠.9٠.9٠.5–٠.٢٠.٢٠.١–٠.6اململكة املتحدة

٠.3١.٠٠.3–٠.6–٠.٤–٠.٠٢.٠–١.9–١.5–١.٤–٠.6–٠.٢كندا
٠.5٠.6٠.9٠.6٠.٤١.5٠.١٠.5٠.٤٠.7٠.7٠.5اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٢٠.٢٠.5٠.5٠.٠٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.٠٠.٠–٠.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١ يف هذا اجلدول، »اقتصادات أخرى متقدمة« تعني االقتصادات املتقدمة ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان 

منطقة اليورو.

٢ التغيرات كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف الفترة السابقة.
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط 

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

5.04.83.42.20.81.63.0–4.28.99.05.46.2كومنولث الدول املستقلة2،1

٤.5٤.33.٤١.3٠.٢٠.5٢.٠–3.88.٢8.55.٢7.8روسيا

6.١6.١3.6٤.٢٢.٠٤.٠5.٠–5.١١١.٠١٠.35.6٢.3ما عدا روسيا

٢.٢٤.77.١3.53.٢3.5٤.5–8.6١3.٢١3.76.9١٤.١أرمينيا

9.53٤.5٢5.٠١٠.89.35.٠٠.١٢.٢5.8٤.5٤.3٤.٢أذربيجان

6.9١٠.٠8.7١٠.3٠.١7.75.5١.7٠.9٠.9١.5٢.7بيالروس

6.37.٢6.٢3.٢5.٠5.٠5.٠–6.59.٤١٢.3٢.33.8جورجيا

6.٤١٠.78.93.3١.٢7.37.55.٠6.٠٤.6٤.75.7كازاخستان

١٠.5٤.١٤.95.3–6.٠٠.9–٤.73.١8.57.6٢.9٠.5جمهورية قيرغيزستان

8.9١.83.5٤.٠–7.١6.8٠.7–٢.٢٤.83.٠7.86.٠مولدوفا

6.٠7.٠7.87.93.96.57.٤7.57.٤6.٠6.٠5.8طاجيكستان

9.9١١.٠١١.١١٤.76.١9.٢١٤.7١١.١١٠.٢١٠.١١١.58.١تركمانستان

١.٠٤.5–٤.١5.٢٠.3٠.٠6.5–٢.87.37.9٢.3١٤.8أوكرانيا

أوزبكستان
٤.67.59.59.٠8.١8.58.38.٢8.٠7.٠6.55.5

6.910.111.27.17.59.57.76.76.66.56.66.3آسيا الصاعدة والنامية

5.٤6.56.36.٠5.76.٠6.56.36.١6.٢6.٤7.٠بنغالديش

6.97.٠١٢.6١٠.85.79.3١٠.١6.55.٠6.٤7.68.٠بوتان

5.33.٠3.3–٢.63.٤٠.9١.8–١.8–١.7٤.٤٠.٢١.9بروين دار السالم

8.3١٠.8١٠.٢6.7٠.١6.١7.١7.37.٤7.٢7.37.5كمبوديا

9.٢١٢.7١٤.٢9.69.٢١٠.٤9.37.77.77.٤7.١6.3الصين

3.٠٢.7١.8٤.63.8٢.5٢.7–١.٠١.٤–٢.5١.9٠.9فيجي

6.٤9.39.83.98.5١٠.36.6٤.75.٠5.66.٤6.7الهند

٢.65.56.36.٠٤.66.٢6.56.35.85.٢5.56.٠إندونيسيا

٢.7٢.8٢.93.٠٢.7٢.١–٠.5–7.5٢.8٠.7–٢.3٤.5كيريباتي

6.٠8.67.87.87.58.١8.٠7.98.٠7.٤7.٢7.5جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

7.٤5.٢5.6٤.75.95.٢5.٠–٤.75.66.3٤.8١.5ماليزيا

6.٠١9.6١٠.٢١٠.9٤.57.١6.5٠.93.7٤.5٤.3٤.٠ملديف

5.9٠.63.٢٠.83.٢١.7١.5–١.8–١.93.8٢.٠. . .جزر مارشال

١.٠٢.5٢.١٠.٤٠.6٠.6٠.6٠.7–٢.6–٢.١–٠.٢٠.٢ميكرونيزيا

6.٤١7.5١٢.٤١١.79.١8.٤6.8–٤.68.6١٠.٢8.9١.3منغوليا

١3.١١٢.٠3.65.١5.35.97.38.38.58.57.6. . .ميانمار

٤.٢3.٤3.٤6.١٤.5٤.83.٤٤.83.95.55.٠٤.5نيبال

١.8٢.٢٢.٢–3.٢5.٢5.5٠.٢–١٠.7–١.75.5–١.٤. . .باالو

١.5٢.37.٢6.66.١7.7١٠.78.١5.55.8١9.63.5بابوا غينيا اجلديدة

٤.١5.٢6.6٤.٢١.١7.63.76.87.٢6.٢6.36.٠الفلبين

٢.٠٢.٢١.6–5.٢١.5١.١–١.7–٤.٢١.9١.١٢.96.٤ساموا

7.8١٠.73.83.٠٠.١3.53.5–٠.١٤.٠6.٤7.١٤.7جزر سليمان

٤.37.76.86.٠3.58.٠8.٢6.37.37.٠6.56.5سري النكا

7.8٠.١6.5٢.9١.٠٤.6٤.3–٢.75.١5.٠٢.5٢.3تايلند
١١.٤١٤.٢١3.٠9.٤١٤.77.85.٤6.66.87.٤–5.7. . . تيمور- ليشتي 3

٢.63.33.١١.8٠.5٠.8٢.٤3.٠٢.6–١.٤–١.٢٢.8تونغا

8.5٠.٢١.3٢.٢٢.5١.9–٢.7–٢.96.٤8.٠٤.٤. . .توفالو

١.98.55.٢6.53.3١.6١.٢١.8٢.٢3.5٤.٠٢.5فانواتو

7.١7.٠7.١5.75.٤6.٤6.٢5.٢5.٤5.55.66.٠فييت نام

4.75.51.42.82.72.93.4–4.06.45.33.23.6أوروبا الصاعدة والنامية

5.75.٤5.97.53.٤3.5٢.3١.١٠.٤٢.١3.3٤.7ألبانيا

٢.١٠.73.5٤.٠–٠.8١.٠١.٢–5.76.٠5.6٢.7. . .البوسنة والهرسك

٠.٤١.8٠.6٠.9١.٤٢.٠3.٠–٢.٤6.56.٤6.٢5.5بلغاريا

٠.5٢.٠–٠.8–٠.9–٢.٢–٠.٢–٢.3–3.9٤.95.١٢.١6.9كرواتيا

١.١٢.8٢.3١.8–١.١١.6١.7–3.63.9٠.١٠.96.8هنغاريا

3.٤8.3٤.53.63.3٤.٤٢.83.٤٢.73.3٤.٠. . .كوسوفو

١.66.٠3.73.33.٠3.33.7–6.٢7.89.8٢.9١٤.8ليتوانيا

٢.93.٤3.6٤.٠–٢.9٢.8٠.٤–٢.35.٠6.١5.٠٠.9جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

3.5٢.33.٤3.٠–٢.53.٢٢.5–8.6١٠.76.95.7. . .اجلبل األسود

٤.٢6.٢6.85.١١.63.9٤.5٢.٠١.63.٢3.33.6بولندا

٢.3٠.63.5٢.٤٢.53.5–١.١–٢.٢7.96.37.36.6رومانيا

١.٠3.٠–٢.5٠.5–١.٠١.6١.5–3.65.٤3.83.5. . .صربيا

9.٢8.8٢.١٤.٠3.٠3.٠3.5–٤.36.9٤.7٠.7٤.8تركيا
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط 

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

6.04.52.92.71.32.23.3–2.95.75.83.91.3أمريكا الالتينية والكاريبي

3.6١.8١.9١.7٢.٠–١.9–8.5–3.9١٢.77.١١.5١٠.7أنتيغوا وبربودا
٠.٠–١.5–٢.38.٤8.٠3.١٠.١9.١8.6٠.9٢.9١.7األرجنتين ٤

١.5١.١١.٠٠.7١.٢٢.١١.5–٤.٢–٤.٠٢.5١.٤٢.3جزر البهاما

٠.5٢.٢–٠.6–٠.٢٠.8٠.٠٠.3–٢.٠5.7١.7٠.3٤.١بربادوس

5.7٤.7١.٢3.8٠.33.١٢.١٤.٠٠.7٢.٠٢.5٢.5بليز

3.3٤.8٤.66.١3.٤٤.١5.٢5.٢6.85.٢5.٠5.٠بوليفيا

7.5٢.7١.٠٢.5٠.3١.٤3.٠–٢.٤٤.٠6.١5.٢٠.3البرازيل

5.75.85.5٤.٢٢.٠3.3٤.3–٤.35.85.٢3.٢١.٠شيلي

٢.36.76.93.5١.7٤.٠6.6٤.٠٤.7٤.8٤.5٤.5كولومبيا

5.٠٤.55.١3.53.63.6٤.3–٤.58.87.9٢.7١.٠كوستاريكا

٠.8١.٤١.٢١.8–١.٢٠.٢١.١–١.9٤.66.٠7.8١.١دومينيكا

5.٢١٠.78.53.١٠.98.3٢.9٢.7٤.65.3٤.٢٤.٠اجلمهورية الدومينيكية

3.٠٤.٤٢.٢6.٤٠.63.57.85.١٤.5٤.٠٤.٠٤.5إكوادور

١.٤٢.٢١.9١.7١.7١.8٢.٠–٢.73.93.8١.33.١السلفادور

١.5١.١١.٢٢.5–٠.8١.8–٠.5–6.١٠.96.6–5.9٤.٠غرينادا

3.35.٤6.33.3٠.5٢.9٤.٢3.٠3.73.٤3.73.5غواتيماال

١.65.١7.٠٢.٠3.3٤.٤5.٤٤.85.٢3.33.83.٢غيانا

5.5٢.9٤.33.83.7٤.٠–١.٠٢.٢3.3٠.83.١5.5هايتي

3.73.83.9٢.63.٠3.١3.٠–3.86.66.٢٤.٢٢.٤هندوراس

٠.٢١.١١.8٢.7–١.٤٠.5–١.5–3.٤–٠.6٢.9١.٤٠.8جامايكا

5.١٤.٠٤.٠١.١٢.٤3.53.8–3.٤5.٠3.١١.٤٤.7املكسيك

3.35.75.٠٤.6٤.٠٤.٠٤.٠–٤.١٤.٢5.3٢.9٢.8نيكاراغوا

٤.98.5١٢.١١٠.١3.97.5١٠.9١٠.88.٤6.66.٤5.8بنما

١3.6٤.٠٤.5٤.5–١3.١٤.3١.٢–١.٢٤.85.٤6.٤٤.٠باراغواي

3.67.58.59.١١.٠8.56.56.٠5.83.65.١5.5بيرو

3.83.53.٢3.١–٠.9–١.9–3.8–3.9٤.6٤.83.٤3.8سانت كيتس ونيفس

١.٤٢.٢–١.١–٢.3–١.3١.3–3.٤٠.6٠.٢–١.68.7٠.٤سانت لوسيا

٠.3١.5٢.3١.7٢.63.١–٢.3–٢.٠–3.86.٠3.٠٠.5سانت فنسنت وجزر غرينادين

3.٤5.85.١٤.١3.٠٤.٢5.3٤.8٤.١3.33.8٤.٤سورينام

١.٢١.6٢.3٢.١١.7–٠.٢٢.6–7.9١3.٢٤.83.٤٤.٤ترينيداد وتوباغو

١.٢٤.١6.57.٢٢.٤8.٤7.33.7٤.٤٢.8٢.83.5أوروغواي

فنزويال
١.69.98.85.33.١–٢.5–٤.٢5.6١.33.١.٠–١.٠–٠

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

4.96.75.85.22.35.34.44.82.52.73.94.6وأفغانستان وباكستان

5.٤١3.33.9٢٠.68.٤6.5١٤.٠3.63.٢٤.55.6. . .أفغانستان

٤.3١.73.٤٢.٤١.63.6٢.83.3٢.83.8٤.٠3.9اجلزائر

٤.96.58.36.٢٢.5٤.3٢.١3.٤5.33.9٢.93.3البحرين

١.٢٤.85.١5.85.٠3.5٤.5٤.85.٠5.55.56.5جيبوتي

٤.86.87.١7.٢٤.75.١١.8٢.٢٢.١٢.٢3.5٤.٠مصر

١.5٢.٢٢.٢–١.9–٤.75.76.٤١.5٢.36.63.96.6إيران

١.59.١–١٠.٢١.٤6.65.85.5١٠.٢١٠.3٤.٢٢.7. . .العراق

٤.88.١8.٢7.٢5.5٢.3٢.6٢.7٢.93.5٤.٠٤.5األردن

١.٤١.83.3–١٠.٢8.3٠.٤–٢.٤–5.٠7.56.٠٢.57.١الكويت

3.5١.69.٤9.١١٠.38.٠٢.٠٢.5١.5١.8٢.5٤.٠لبنان

١5.٠9.٤–١9.8–١٠٤.5١3.6–5.٠6٢.١–3.١6.56.٤٢.7٠.8ليبيا

٤.3٤.٠7.٠6.76.86.8١٠.7–3.3١١.٤١.٠3.5١.٢موريتانيا

٤.٤7.8٢.75.6٤.83.65.٠٢.7٤.٤3.5٤.75.٤املغرب

٢.35.٤٤.58.٢6.١٤.8٤.١5.8٤.83.٤3.٤3.٤عُمان

٤.65.85.55.٠٠.٤٢.63.63.83.7٤.١٤.35.٠باكستان

9.7٢6.٢١8.٠١7.7١٢.٠١6.7١3.٠6.١6.56.57.75.3قطر

3.35.66.٠8.٤١.87.٤8.65.8٤.٠٤.6٤.5٤.٤اململكة العربية السعودية
3.33.٠3.75.٤–٢.7–١5.58.98.53.٠٤.73.٠١.٢السودان5

. . .. . .. . .. . .. . .. . .٢.75.٠5.7٤.55.93.٤سوريا6

3.7٢.3٢.83.7٤.5–5.٠5.76.3٤.53.١٢.6١.9تونس

١.6٤.9٤.75.٢٤.3٤.5٤.6–5.89.83.٢3.٢5.٢اإلمارات العربية املتحدة

٢.٤٤.8١.9٤.65.6–٤.73.٢3.33.63.97.7١٢.7اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة( 

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

5.47.07.96.34.16.95.14.45.15.15.85.5إفريقيا جنوب الصحراء

8.٢٢٠.7٢٢.6١3.8٢.٤3.٤3.95.٢6.83.95.96.٢أنغوال

٤.53.8٤.65.٠٢.7٢.63.35.٤5.65.55.٢٤.8بنن

8.66.٢٤.35.9٤.٤٤.٢3.8–5.88.٠8.73.97.8بوتسوانا

6.66.3٤.١5.83.٠8.٤5.٠9.٠6.66.76.86.6بوركينا فاسو

٠.95.٤3.٤٤.93.85.١٤.٢٤.٠٤.5٤.7٤.85.٤بوروندي

١.5٤.٠١.٢٠.5١.٠3.٠٤.٠–7.١9.١9.٢6.7١.3الرأس األخضر

٤.٢3.٢3.3٢.9١.93.3٤.١٤.65.55.١5.٢5.3الكاميرون

١.٠5.35.7–٠.7٤.8٤.6٢.١١.73.٠3.3٤.١36.٠جمهورية إفريقيا الوسطى

8.6٠.63.33.١٤.٢١3.6٠.١8.93.99.66.73.3تشاد

٢.١١.٢٠.8٠.٤١.8٢.٢٢.53.٠3.53.93.95.٤جزر القمر

5.36.36.٢٢.97.١6.97.٢8.58.68.55.7–٠.١جمهورية الكونغو الديمقراطية

5.67.58.73.٤3.83.36.٠7.5١.9–3.٢6.٢١.6جمهورية الكونغو

١٠.78.78.57.96.٠–١.5١.5١.8٢.53.3٢.٠٤.٤كوت ديفوار

–9.٠–7.9–٢.5–5.٠3.٢٤.8–١.3–38.٤١.3١3.١١٢.38.١غينيا االستوائية
3.9٢.٢8.77.٠١.3٢.٠٢.١3.6–١.٤9.8–١.8١.٠إريتريا

5.٤١١.5١١.8١١.٢١٠.٠١٠.6١١.٤8.89.78.٢8.57.5إثيوبيا

6.36.95.55.65.١5.٤6.٢–6.3١.7٢.3–٠.5١.9غابون

5.36.37.٤7.٠5.5–٤.٤١.١3.65.76.٤6.5٤.3غامبيا

٤.96.١6.58.٤٤.٠8.٠١5.٠8.87.١٤.5٤.73.١غانا

١.93.93.8٢.3٢.٤٤.١٤.٢–3.7٢.5١.8٤.9٠.3غينيا

٠.3٢.6٤.٠3.7–٠.٢٢.33.٢3.٢3.3٤.٤9.٠٢.٢غينيا-بيساو

٢.68.67.6٤.6٤.65.36.٢6.6–٢.85.68.٠٠.٤كينيا

3.٤٤.١٤.95.١٤.55.6٤.36.٠5.7٤.3٤.75.5ليسوتو

8.٢١٢.76.٠5.١6.١7.58.38.7٢.5٤.5١٠.٤. . .ليبريا

٠.١١.5٢.5٢.٤3.٠٤.٠٤.5–3.١5.٤6.57.٢3.5مدغشقر

3.٢٢.١9.58.39.٠6.5٤.3١.95.٢5.76.٠5.٠مالوي

5.١5.3٤.35.٠٤.55.8٢.7٠.٠١.75.9٤.8٤.7مايل

٤.١٤.55.95.53.٠٤.١3.93.٢3.٢3.33.9٤.٠موريشيوس

9.١8.77.36.86.37.١7.37.٢7.١8.38.٢7.7موزامبيق

6.35.75.٠٤.3٤.3٤.5٤.7–٤.٢7.١5.٤3.٤١.١ناميبيا

8.٤٢.3١١.١٤.١6.3٤.9١٠.3–٤.٤5.83.٢9.6٠.7النيجر

9.68.89.68.69.6١٠.6٤.9٤.35.٤7.٠7.36.8نيجيريا

8.79.٢7.6١١.٢6.٢6.37.58.8٤.76.٠6.77.5رواندا

٢.6١٢.6٢.٠9.١٤.٠٤.5٤.9٤.٠٤.٠5.٠5.56.٠سان تومي وبرينسيبي

٤.٤٢.5٤.93.7٢.٤٤.٢١.73.٤3.5٤.5٤.65.3السنغال

5.97.9٢.83.53.73.83.٤–١.١–٢.89.٤١٠.٤٢.١سيشيل

٠.7٤.٢8.٠5.٢3.٢5.36.٠١5.٢٢٠.١8.٠9.9٤.9سيراليون

3.١3.6٢.5١.9١.٤٢.3٢.7–3.35.65.53.6١.5جنوب إفريقيا

١9.٠٢.٢–٢7.١١٢.3–٤7.6. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

١.9٢.8٢.١٢.٠١.7–٢.53.33.5٢.٤١.٢١.9٠.6سوازيلند

5.56.77.١7.٤6.٠7.٠6.٤6.97.٠7.٢7.٠6.9تنزانيا

١.6٤.١٢.3٢.٤3.5٤.١٤.85.95.١5.65.75.١توغو

7.٠7.٠8.١١٠.٤٤.١6.٢6.٢٢.85.85.96.37.٠أوغندا

٤.57.98.٤7.89.٢١٠.36.٤6.86.76.57.٢6.5زامبيا
8.٢١١.٤١١.9١٠.63.33.١3.٢٤.٤–١6.٤–3.3–3.6. . .زمبابوي7

١ تشــير بيانــات بعــض البلــدان إىل صــايف النــاجت املــادي احلقيقــي )NMP( أو هــي تقديــرات تســتند إليــه. وينبغــي تفســير أرقــام الســنوات األخيــرة باعتبارهــا جمــرد أرقــام تقريبيــة دالليــة نظــرا لعــدم توافــر 

بيانــات موثــوق بهــا وقابلــة للمقارنــة بصــورة عامــة. واألرقــام األخيــرة علــى وجــه اخلصــوص ال تعطــي صــورة كاملــة عــن نمــو نــاجت املؤسســات اخلاصــة اجلديــدة يف االقتصــاد غيــر الرســمي.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 يف هذا اجلدول فقط، تستند بيانات تيمور-ليشتي إىل إجمايل الناجت احمللي غير النفطي.

٤ تعتبــر بيانــات األرجنتيــن بيانــات مبلغــة رســميا، حيــث تــم تعديلهــا يف مايــو ٢٠١٤. ويف األول مــن فبرايــر ٢٠١3 أصــدر الصنــدوق إعالنــا لتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن. ويف ديســمبر ٢٠١3، طلــب 

الصنــدوق مــن األرجنتيــن تنفيــذ إجــراءات حمــددة ملعاجلــة جــودة البيانــات الرســمية إلجمــايل النــاجت احمللــي طبقــا جلــدول زمنــي حمــدد. ويف 6 يونيــو ٢٠١٤، أقــر اجمللــس التنفيــذي تنفيــذ إجــراءات حمــددة 

كان قــد دعــا إليهــا يف نهايــة مــارس ٢٠١٤ واخلطــوات األوليــة التــي اتخذتهــا الســلطات األرجنتينيــة ملعاجلــة التقديــم غيــر الدقيــق للبيانــات. وســوف يســتعرض اجمللــس التنفيــذي هــذه القضيــة مــرة أخــرى 

وفــق اجلــدول الزمنــي احملــدد يف ديســمبر ٢٠١3 وبمــا يتماشــى مــع اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اإلطــار القانــوين لصنــدوق النقــد الــدويل.

5 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

6 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

7 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. وقد تم حساب بيانات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بأسعار ٢٠٠9 الثابتة. 



امللحق اإلحصائي

191 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٤   

اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم

)%(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.72.12.21.90.71.01.31.21.21.41.61.8االقتصادات املتقدمة

٢.٠3.١٢.7٢.٠٠.8١.٢٢.١١.8١.5١.7١.8٢.١الواليات املتحدة

١.7١.9٢.٤٢.٠١.٠٠.8١.٢١.3١.5١.٠١.٢١.5منطقة اليورو

١.3١.٤١.3–٠.6–٠.9–١.9–٢.٢–٠.5–١.3–٠.9–١.١–١.٠اليابان
٢.١٢.١٢.63.٠١.١٢.3١.9١.3١.3١.5١.6٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

2.02.42.23.40.11.52.72.01.41.61.81.9االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5٢.٠٢.١٢.٠–٢.53.٢٢.93.8٠.3الواليات املتحدة
١.9٢.٢٢.٢3.3٠.3١.6٢.7٢.5١.3٠.5٠.9١.5منطقة اليورو٢

٠.٠٠.٤٢.7٢.٠٢.٠–٠.3–٠.7–٠.٢٠.١١.٤١.3–٠.١اليابان
٢.٠٢.١٢.١3.8١.3٢.٤3.٤٢.١١.7١.6٢.١٢.3اقتصادات أخرى متقدمة ١

١٠.٠6.١6.69.٤5.35.97.36.١5.95.55.6٤.7   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

٢٤.69.59.7١5.5١١.١7.١9.86.٢6.٤7.97.9٤.9كومنولث الدول املستقلة 3

٤.5٤.75.٤7.6٢.95.١6.5٤.7٤.7٤.١٤.٢3.9آسيا الصاعدة والنامية

٢8.36.٠6.٠8.٠٤.85.55.٤5.9٤.٢٤.٠3.8٤.١أوروبا الصاعدة والنامية
. . .. . .. . .١٠.٢5.٤5.58.١6.١6.٢6.86.١7.١أمريكا الالتينية والكاريبي ٤

5.78.3١٠.١١١.77.١6.59.٢9.79.٠7.68.٠6.9منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

5.68.٤١٠.٤١١.76.٠6.٢8.69.69.٢7.58.٠7.١منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١٤.٢7.55.٤١3.٠9.88.39.59.36.66.77.٠5.9إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

3.7٢.3٢.٤3.7٠.9٢.٠3.١٢.6١.5٠.7١.١١.7االحتاد األوروبي

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١5.39.٢١٠.٠١3.٤8.37.39.٠8.39.٠8.78.86.5الوقود

8.٤5.١5.68.٢٤.٤5.56.85.55.٠٤.7٤.7٤.٢غير الوقود

١٠.36.35.٢١٢.66.85.٤7.37.87.38.١6.75.١منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١١.٢6.76.٢9.57.36.87.87.٢6.66.٤6.35.٢اقتصادات املركز املدين الصايف

5.٤7.87.7١٢.5١٠.١7.8١٢.39.٢6.77.٠6.85.6منه: تمويل رسمي

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت
. . .. . .. . .7.١8.٤8.6١١.٤9.٤9.٤9.69.٤8.8   جدولة ديونها خالل ٢٠٠9-٢٠١3 ٤

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.١٢.3٢.٢٤.٠٠.7١.93.٢٢.5١.٤٠.8١.6٢.٠االقتصادات املتقدمة

5.٢6.١6.٠١٠.٢٤.٢٤.٢5.5٤.6٤.٠3.5٤.٠٤.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١ يف هذا اجلدول، »اقتصادات أخرى متقدمة« تعني االقتصادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

٢ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

3 تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٤ راجع احلاشية 5 يف اجلدول ألف-7.



آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٤  192

اجلدول ألف-6 االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين1

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط 

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

2.02.42.23.40.11.52.72.01.41.61.81.91.21.71.9االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5٢.٠٢.١٢.٠١.3٢.٤٢.٠–٢.53.٢٢.93.8٠.3الواليات املتحدة
١.9٢.٢٢.٢3.3٠.3١.6٢.7٢.5١.3٠.5٠.9١.5٠.8٠.5١.٠منطقة اليورو3

١.3١.8٢.3٢.7٠.٢١.٢٢.5٢.١١.6٠.9١.٢١.7١.٢٠.9١.٢أملانيا

١.7١.9١.63.٢٠.١١.7٢.3٢.٢١.٠٠.7٠.9١.3٠.٠٠.7٠.9فرنسا

٠.9–٢.٤٢.٢٢.٠3.5٠.8١.6٢.93.3١.3٠.١٠.5١.5٠.7٠.3إيطاليا

٢.٠3.١٢.٤١.5٠.٠٠.6١.3٠.3٠.٠٠.8–٢.93.6٢.8٤.١٠.٢إسبانيا

٢.3١.7١.6٢.٢١.٠٠.9٢.5٢.8٢.6٠.5٠.7١.٤١.5٠.6٠.9هولندا

١.8٢.3١.8٤.5٠.٠٢.33.٤٢.6١.٢٠.7١.٠١.3١.٢٠.٢١.٢بلجيكا

١.6١.7٢.٢3.٢٠.٤١.73.6٢.6٢.١١.7١.7١.7٢.٠١.7١.7النمسا

٠.7–٠.٢–٠.3١.6١.7–٠.8–٤.١3.٢٢.9٤.٢١.٢٤.73.3١.5٠.9اليونان

١.٤3.6٢.8٠.٤٠.٠١.١١.5٠.٢٠.5٠.٢–٢.83.٠٢.٤٢.7٠.9البرتغال

١.5١.3١.63.9١.6١.73.33.٢٢.٢١.٢١.5٢.٠١.9١.٠١.5فنلندا

١.٢١.9٠.5٠.6٠.9١.7١.8٠.٢٠.9–١.6–3.٠٢.7٢.93.١١.7آيرلندا

7.٠٤.3١.93.9٠.9٠.7٤.١3.7١.5٠.١١.3٢.٠٠.٤٠.7١.٤اجلمهورية السلوفاكية

6.8٢.53.65.7٠.9١.8١.8٢.6١.8٠.5١.٠٢.٠٠.7٠.6١.٢سلوفينيا

٢.٢3.٠٢.7٤.١٠.٠٢.83.7٢.9١.7١.١٢.١١.9١.5١.٠٢.3لكسمبرغ

٠.8٢.9–٤.٢٢.3٠.٠٠.7١.6٢.٢٠.٤–5.٤6.6١٠.١١5.33.3١.٢التفيا

6.6٤.٤6.7١٠.6٠.٢٢.75.١٤.٢3.٢٠.8١.٤٢.3٢.٠٠.5٢.٠إستونيا
٠.٠٠.7–٢.7٢.3٢.٢٤.٤٠.٢٢.63.53.١٠.٤٠.٠٠.7١.9١.٢قبرص3

٢.7٢.6٠.7٤.7١.8٢.٠٢.53.٢١.٠١.٠١.٢١.7١.٠٠.7١.٤مالطة

٠.٠٠.٤٢.7٢.٠٢.٠١.٤٢.63.٠–٠.3–٠.7–٠.٢٠.١١.٤١.3–٠.١اليابان
١.5٢.3٢.33.6٢.٢3.3٤.5٢.8٢.6١.6١.8٢.٠٢.١١.5١.8اململكة املتحدة3

٢.٠٢.٠٢.١٢.٤٠.3١.8٢.9١.5١.٠١.9٢.٠٢.٠١.٠٢.٢٢.٠كندا

3.6٢.٢٢.5٤.7٢.8٢.9٤.٠٢.٢١.3١.6٢.٤3.٠١.١٢.٠٢.8كوريا

٢.53.6٢.3٤.٤١.8٢.93.3١.8٢.٤٢.7٢.6٢.5٢.7٢.3٢.8أستراليا

١.٠١.٤١.9٠.8١.٤٢.٠٢.٠٠.3١.٤٢.٠–١.٠٠.6١.83.5٠.9مقاطعة تايوان الصينية

١.٢3.٠٠.9٠.٠٠.١١.٤٢.٠٠.١٠.5١.8–١.٠١.٤٢.٢3.٤٠.5السويد

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

٠.٠٢.٠٢.٠٤.3٠.6٢.35.3٤.١٤.33.93.83.5٤.33.93.8اخلاصة

٠.١٠.٢١.٠٠.١٠.١٠.٢–٠.٢–٠.7٠.٢٠.7–٠.8١.١٠.7٢.٤٠.5سويسرا

٠.8١.٠٢.١6.6٠.6٢.85.٢٤.6٢.٤١.٤٢.5٢.3٢.٠١.١٢.9سنغافورة

٤.5٢.5٢.96.3١.٠١.5١.93.3١.٤٠.6١.9٢.٠١.٤١.٤٢.٠اجلمهورية التشيكية

٢.٠٢.3٠.73.8٢.٢٢.٤١.3٠.7٢.١٢.٠٢.٠٢.5٢.٠٢.٠٢.٠النرويج

٤.٠٢.١٠.5٤.63.3٢.73.5١.7١.5٠.8١.8٢.٠١.8٠.7٢.٠إسرائيل

٢.١١.9١.73.٤١.3٢.3٢.8٢.٤٠.8٠.6١.6٢.٠٠.8٠.6١.6الدانمرك

٢.٠3.٤٢.٤٤.٠٢.١٢.3٤.٠١.١١.١١.6٢.٠٢.٠١.6١.5٢.٠نيوزيلندا

3.56.75.١١٢.7١٢.٠5.٤٤.٠5.٢3.9٢.53.3٢.5٤.١3.٠3.٠آيسلندا

٢.١٢.5٤.١٢.٤٢.6٢.٠٢.8١.3١.٠١.٢١.7١.3١.٠١.٢. . .سان مارينو

للتذكرة

١.٤٢.6١.9١.3١.7١.8١.9١.٢١.9١.9–١.8٢.٤٢.٢3.٢٠.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١ يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. 

٢  التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي.

3 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

24.69.59.715.511.17.19.86.26.47.97.94.96.19.27.0كومنولث الدول املستقلة3، 4

٢5.59.79.٠١٤.١١١.76.98.٤5.١6.87.٤7.3٤.٠6.58.36.5روسيا

٢١.98.9١١.7١9.٢9.77.8١3.٢9.١5.68.99.36.85.٢١١.٢8.٢ما عدا روسيا

5.63.٠٤.69.٠3.57.37.7٢.55.8١.83.8٤.٠5.6٢.٤3.6أرمينيا

3.78.٤١6.6٢٠.8١.65.77.9١.٠٢.٤٢.83.٠٤.٠3.6٢.٠3.9أذربيجان

67.77.٠8.٤١٤.8١3.٠7.753.٢59.٢١8.3١8.6١6.9١6.5١6.5١8.٤١7.٠بيالروس

٤.6٤.95.٠٢.٤5.٠5.٠–٠.5–9.79.٢9.٢١٠.٠١.77.١8.5٠.9جورجيا

١١.78.6١٠.8١7.١7.37.١8.35.١5.86.96.١5.9٤.88.٤6.١كازاخستان

١3.55.6١٠.٢٢٤.56.87.8١6.6٢.86.68.٠8.95.5٤.٠9.89.٤جمهورية قيرغيزستان

١6.٠١٢.7١٢.٤١٢.7٠.٠7.٤7.6٤.6٤.65.١5.75.٠5.٢5.٠6.5مولدوفا

٤7.6١٠.٠١3.٢٢٠.٤6.56.5١٢.٤5.85.٠6.68.36.٠3.78.٤7.3طاجيكستان

٤.٤5.35.36.85.٠5.55.٠٤.٠6.٠5.٠–٤7.٠8.٢6.3١٤.5٢.7تركمانستان

١١.٤١٤.٠٤.3٠.5١9.٠9.٠–١8.٢9.١١٢.8٢5.٢١5.99.٤8.٠٠.6٠.3أوكرانيا

٢7.8١٤.٢١٢.3١٢.7١٤.١9.٤١٢.8١٢.١١١.٢١٠.٠١١.٢١١.٠١٠.٢١١.٠١١.3أوزبكستان

4.54.75.47.62.95.16.54.74.74.14.23.94.54.04.2آسيا الصاعدة والنامية
٤.96.89.١8.95.٤8.١١٠.76.٢7.57.٢6.75.77.36.86.5بنغالديش

5.7٤.95.٢6.37.١٤.88.6١٠.١8.7١٠.٢8.86.7١٠.٠9.68.٤بوتان

٠.5٠.٢١.٠٢.١١.٠٠.٢٠.١٠.١٠.٤٠.٤٠.5٠.6٠.١٠.٤٠.5بروين دار السالم

٤.٠5.5٢.93.٠٤.53.5٢.9٤.7٤.٢3.٠–٤.٢6.١7.7٢5.٠٠.7كمبوديا

3.35.٤٢.6٢.6٢.3٢.53.٠٢.5٢.3٢.5–١.6١.5٤.85.9٠.7الصين

٢.9٢.5٤.87.73.73.77.33.٤٢.9١.٢3.٠٢.93.٤٢.73.٠فيجي

5.77.٠5.99.٢١٠.69.59.5١٠.٢9.57.87.56.٠8.37.67.3الهند

١3.5١3.١6.79.85.٠5.١5.3٤.٠6.٤6.٠6.75.٠8.١5.٢6.7إندونيسيا

٢.5٢.5٢.5٠.8٢.5٢.5–١.5–١.53.٠–3.6١3.79.83.9–١.6١.٠كيريباتي

٢8.76.8٤.57.6٠.٠6.٠7.6٤.36.٤5.55.36.٠6.65.٠5.5جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.٤3.6٢.٠5.٤٠.6١.73.٢١.7٢.١٢.9٤.١٢.93.٢٢.9٤.١ماليزيا

٢.١3.56.8١٢.٠٤.56.١١١.3١٠.9٤.٠3.٠3.١٤.33.١٢.7٢.9ملديف

5.3٢.6١٤.7٠.5٢.٢٤.9٤.5١.5١.7١.8٢.٢١.5١.7١.8. . .جزر مارشال

٤.63.38.36.٢3.95.٤٤.6٤.٠3.3٢.7٢.٠٤.53.3٢.7. . .ميكرونيزيا

١3.7٤.58.٢٢6.86.3١٠.٢7.7١5.٠8.6١٤.١١٢.٤6.5١١.٢١5.8١١.٢منغوليا

٢6.33٠.9١١.5٢.٢8.٢٢.8٢.85.76.66.35.86.35.96.7. . .ميانمار

5.78.٠6.٢6.7١٢.69.59.68.39.99.٠7.85.87.78.١7.5نيبال

٤.83.٠١٠.٠٤.7١.١٢.65.٤٢.83.٠3.5٢.٠3.٠3.53.٠. . .باالو

9.8٢.٤٠.9١٠.86.95.١٤.٤٤.55.٠5.35.٠5.٠٢.96.35.٠بابوا غينيا اجلديدة

5.85.5٢.98.٢٤.٢3.8٤.73.٢٢.9٤.53.93.5٤.١٤.33.5الفلبين

٠.٢٢.8–3.53.٠١.7–١.٢–٢.96.٢٠.٢–٤.73.5٤.76.3١٤.6٠.٢ساموا

8.8١١.٢7.7١7.37.١٠.97.٤5.95.٤7.٠5.5٤.5٢.5٤.7٢.7جزر سليمان

9.8١٠.٠١5.8٢٢.٤3.56.٢6.77.56.93.85.٤5.5٤.75.٢5.5سري النكا

3.33.83.٠٢.٢٢.١٢.٠٢.٠١.7١.7٢.3–3.٢٤.6٢.٢5.5٠.9تايلند

5.٢١3.٢١٠.99.5٢.5٢.٤٤.٠٤.٠١.٠3.8–5.٢8.67.٤٠.٢. . .تيمور- ليشتي

6.76.١7.٤7.53.53.9٤.6٢.٠١.١١.6٢.3٤.7٠.7١.7٢.8تونغا

٠.5١.٤٢.٠3.33.١٢.83.١3.33.١–١.9–٤.٢٢.3١٠.٤٠.3. . .توفالو

٢.3٢.٠3.8٤.٢5.٢٢.7٠.7١.٤١.3١.7٢.٢٢.8١.5١.8٢.5فانواتو

٤.٢7.58.3٢3.١6.79.٢١8.79.١6.65.٢5.٢٤.56.٠5.35.٠فييت نام

28.36.06.08.04.85.55.45.94.24.03.84.13.54.24.1أوروبا الصاعدة والنامية

7.8٢.٤٢.93.٤٢.33.53.٤٢.٠١.9١.8٢.73.٠١.9١.83.٠ألبانيا

١.١١.5–١.١١.5٢.١٠.١–٢.١3.7٢.٠٠.١–6.١١.57.٤٠.٤. . .البوسنة والهرسك

٠.٠١.3–٠.7٢.٢٠.9–٤6.57.٤7.6١٢.٠٢.53.٠3.٤٢.٤٠.٤١.٢بلغاريا

٠.٤–٠.٢٢.5٠.3٠.١–3.53.٢٢.96.١٢.٤١.٠٢.33.٤٢.٢٠.3كرواتيا

١٠.٤3.97.96.١٤.٢٤.9٤.٠5.7١.7٠.3٢.33.٠٠.٤١.8٢.8هنغاريا

3.57.3٢.5١.8١.٠١.6١.8٠.5١.7١.٢–٠.6٤.٤9.٤٢.٤. . .كوسوفو

3.85.8١١.١٤.٢١.٢٤.١3.٢١.٢٠.3١.3٢.3٠.5٠.5١.8. . .ليتوانيا

١.53.93.3٢.8١.٠١.5٢.3١.٤٠.6٢.3–٢.١3.٢٢.38.٤٠.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

١.3١.٤٠.3٠.٤١.3–٢.١3.59.٠3.6٠.73.١3.6٢.٢٠.6. . .اجلبل األسود

7.6١.٠٢.5٤.٢3.٤٢.6٤.33.7٠.9٠.١٠.8٢.5٠.7٠.٠١.5بولندا

39.36.6٤.87.85.66.١5.83.3٤.٠١.5٢.9٢.7١.6٢.53.٠رومانيا

١٠.76.٠١٢.٤8.١6.١١١.١7.37.7٢.33.٤٤.٠٢.٢3.3٤.٢. . .صربيا

٤8.59.68.8١٠.٤6.38.66.58.97.59.٠7.٠6.٢7.٤9.٠7.١تركيا
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

. . .. . .7.8. . .. . .. . .10.25.45.58.16.16.26.86.17.1أمريكا الالتينية والكاريبي5

3.٤3.53.٤١.١١.١٢.٠٢.5١.١١.٤٢.٠–١.8١.8١.٤5.3٠.6أنتيغوا وبربودا
. . .. . .١٠.9. . .. . .. . .٤.9١٠.98.88.66.3١٠.59.8١٠.٠١٠.6األرجنتين5

١.6٢.١٢.5٤.7١.9١.33.٢٢.٠٠.٤١.٤١.9١.٤٠.8١.٤٤.٤جزر البهاما

٢.37.3٤.٠8.١3.75.79.٤٤.5١.8١.7٢.٢٢.8١.١٢.5٢.٠بربادوس

٠.9١.7١.٢٠.5١.8٢.٠٢.٠١.6٢.٠٢.٠–١.8٤.٢٢.36.٤١.١بليز

٤.7٤.36.7١٤.٠3.3٢.59.9٤.55.76.٠5.35.٠6.55.55.٢بوليفيا

8.١٤.٢3.65.7٤.95.٠6.65.٤6.٢6.35.9٤.55.96.٢6.٠البرازيل

3.93.٤٤.٤8.7١.5١.٤3.33.٠١.8٤.٤3.٢3.٠3.٠٤.٢3.٠شيلي

١٠.9٤.35.57.٠٤.٢٢.33.٤3.٢٢.٠٢.8٢.63.٠١.93.33.٠كولومبيا

١١.9١١.59.٤١3.٤7.85.7٤.9٤.55.٢3.٤٤.7٤.٠3.75.5٤.٠كوستاريكا

٢.٤١.٠–٠.6١.١١.9١.7–١.٤٢.63.٢6.٤٠.٠٢.8١.3١.٤٠.١دومينيكا

١٢.٢7.66.١١٠.6١.٤6.38.53.7٤.83.6٤.٢٤.٠3.9٤.5٤.٠اجلمهورية الدومينيكية

٢7.83.3٢.38.٤5.٢3.6٤.55.١٢.73.١3.٠3.٠٢.73.٠3.٠إكوادور

3.6٤.٠٤.67.3٠.5١.٢5.١١.7٠.8١.٢٢.٠٢.٠٠.8٢.٠٢.٠السلفادور

١.7١.6–3.٤3.٠٢.٤٠.٠١.6١.7٢.3١.٢–١.6٤.33.98.٠٠.3غرينادا

7.66.66.8١١.٤١.93.96.٢3.8٤.33.5٤.3٤.٠٤.٤٤.٠٤.3غواتيماال

5.٤6.7١٢.٢8.١3.٠3.75.٠٢.٤٢.٢٢.6٤.33.8٠.9٤.3٤.3غيانا

١6.5١٤.٢9.٠١٤.٤3.٤٤.١7.٤6.86.8٤.٠6.65.٠٤.55.86.٠هايتي

١٢.١5.66.9١١.٤5.5٤.76.85.٢5.٢6.١5.٤5.٠٤.96.85.5هندوراس

١١.٠8.99.٢٢٢.٠9.6١٢.67.56.99.٤8.88.٠6.٢9.58.١7.8جامايكا

١١.83.6٤.٠5.١5.3٤.٢3.٤٤.١3.83.93.63.٠٤.٠٤.٠3.5املكسيك

9.١9.١١١.١١9.83.75.58.١7.٢7.١6.37.٠7.٠5.77.٠7.٠نيكاراغوا

١.١٢.5٤.٢8.8٢.٤3.55.95.7٤.٠3.٢3.٤٢.53.73.٠3.3بنما

8.79.68.١١٠.٢٢.6٤.78.33.7٢.7٤.85.٠5.٠3.75.١5.٠باراغواي

٤.٤٢.٠١.85.8٢.9١.53.٤3.7٢.83.٢٢.3٢.٠٢.9٢.9٢.٢بيرو

3.٢8.5٤.55.3٢.١٠.67.١١.٤٠.7٠.6١.٤٢.٢٠.٤٠.9١.8سانت كيتس ونيفس

١.8٢.٤–3.3٢.8٤.٢١.5٢.١٢.٢٢.3٠.7–٢.33.6٢.85.5٠.٢سانت لوسيا

١.63.٠7.٠١٠.١٠.٤٠.83.٢٢.6٠.8١.٢١.5٢.٠٠.٠٢.٢١.7سانت فنسنت وجزر غرينادين

٢5.٢١١.١6.6١٤.9٠.٠6.9١7.75.٠١.9٢.63.53.٠٠.63.83.٢سورينام

٤.٤8.37.9١٢.٠7.6١٠.55.١9.35.٢٤.73.١3.١5.63.7٢.٤ترينيداد وتوباغو

١١.86.٤8.١7.97.١6.78.١8.١8.68.88.36.58.58.68.٤أوروغواي

3١.٠١3.7١8.73٠.٤٢7.١٢8.٢٢6.١٢١.١٤٠.66٤.36٢.933.١56.٢69.855.9فنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.78.310.111.77.16.59.29.79.07.68.06.96.97.77.9وأفغانستان وباكستان

٢.٢١١.86.٤7.٤6.١5.55.٠7.٢٤.٠6.٤–6.88.7٢6.٤6.8. . .أفغانستان

٤.6٢.33.7٤.95.73.9٤.58.93.33.٢٤.٠٤.٠١.١٤.5٤.٠اجلزائر

٢.83.3٢.5٢.٤٢.6٤.٠٢.6٢.٢–٠.7٢.٠3.33.5٢.8٢.٠٠.٤البحرين

٢.٠3.55.٠١٢.٠١.7٤.٠5.١3.7٢.٤3.٢٤.٠3.٠٢.53.5١.٢جيبوتي

٤.7٤.٢١١.٠١١.7١6.٢١١.7١١.١8.66.9١٠.١١3.5١٢.٠9.88.٢١5.٠مصر

١5.9١١.9١8.٤٢5.3١٠.8١٢.٤٢١.53٠.53٤.7١9.8٢٠.٠٢٠.٠١9.7٢٠.٠٢٠.٠إيران 

٢.٤5.66.١١.9٤.76.٢3.٠3.١8.٠6.٠–53.٢3٠.8٢.7٢.٢. . .العراق

5.٠٤.٤٤.65.63.٠٢.6٢.٠3.3٢.5٢.٤–٢.66.3٤.7١3.9٠.7األردن

١.83.١5.56.3٤.6٤.5٤.93.٢٢.73.٠3.5٤.٠٢.73.٠3.5الكويت

٢.٤5.6٤.١١٠.8١.٢5.١7.٢5.93.٢3.5٤.٠٢.5١.7٤.63.5لبنان

١.56.٢١٠.٤٢.٤٢.5١5.96.١٢.6٤.86.3٢.5١.77.55.٤–٠.7ليبيا

6.١6.٢7.37.5٢.١6.35.7٤.9٤.١3.3٤.٢٤.9٤.5٤.١٤.٤موريتانيا

١.63.3٢.٠3.9١.٠١.٠٠.9١.3١.9١.١٢.٠٢.3٠.٤٢.٢١.8املغرب

٠.٢3.٢5.9١٢.63.53.3٤.٠٢.9١.٢٢.8٢.83.7٠.3٢.8٢.8عُمان

6.38.٠7.8١٠.8١7.6١٠.١١3.7١١.٠7.٤8.68.٠6.٠5.98.٢7.5باكستان

١.9١.93.١3.٤3.53.3٢.53.٤3.5–٢.٤–3.6١١.8١3.6١5.٢٤.9قطر

١.95.٠6.١٤.١3.83.7٢.93.5٢.93.٢3.33.٠3.٢3.3–٠.3اململكة العربية السعودية
٢١.87.٢8.٠١٤.3١١.3١3.٠١8.١35.536.538.٠٢٠.65.5٤١.9٢8.7١٢.٤السودان6

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .٢.٢١٠.٤٤.7١5.٢٢.8٤.٤سوريا7

٢.8٤.١3.٤٤.93.5٤.٤3.55.66.١5.75.٠٤.٠6.٠5.5٤.5تونس

3.١9.3١١.١١٢.3١.6٠.9٠.9٠.7١.١٢.٢٢.5٤.٤١.7٢.٤٢.8اإلمارات العربية املتحدة

١٢.8١٠.87.9١9.٠3.7١١.٢١9.59.9١١.٠9.٠١١.٤7.38.١١3.٠9.٠اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠5–١996٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

14.27.55.413.09.88.39.59.36.66.77.05.96.17.36.7إفريقيا جنوب الصحراء

٢٠8.٢١3.3١٢.٢١٢.5١3.7١٤.5١3.5١٠.38.87.37.36.37.77.٤7.٢أنغوال

٤.٠٢.8–3.33.8١.37.٤٠.9٢.٢٢.76.7١.٠١.7٢.8٢.8١.8بنن

8.١١١.67.١١٢.68.١6.98.57.55.8٤.85.٤5.3٤.١5.٤5.٤بوتسوانا

٢.83.8٠.5١.5٢.٠٢.٠٠.١٢.٠٢.٠–١٠.7٢.6٠.6–٢.7٢.٤٠.٢بوركينا فاسو

١٢.٤9.٠١٤.7٢5.7٤.6٤.١١٤.9١١.89.٠7.٠5.٤5.١9.٠7.٠5.٤بوروندي

٢.6٤.8٤.٤6.8١.٠٢.١٤.5٢.5١.5٠.8٢.3٢.5٠.١٢.٠٢.5الرأس األخضر

٢.5٤.9١.١5.33.٠١.3٢.9٢.٤٢.١3.٢٢.6٢.٢١.73.٢٢.6الكاميرون

١.66.7٠.99.33.5١.5١.٢5.96.67.٤5.7٢.٤5.98.٤١.9جمهورية إفريقيا الوسطى

١.97.7٠.٢٢.83.١3.٠٠.93.73.٠–8.3١٠.١٢.١–٢.97.77.٤تشاد

3.٢3.٤٤.5٤.8٤.83.9٢.٢5.9١.63.٠٢.9٢.93.53.93.٠جزر القمر

١37.3١3.٢١6.7١8.٠٤6.٢٢3.5١5.5٢.١٠.8٢.٤٤.١5.5١.٠3.7٤.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

3.7٤.7٢.66.٠٤.35.٠١.85.٠٤.6٢.٢٢.3٢.5٢.١٢.٠٢.٤جمهورية الكونغو

3.١٢.5١.96.3١.٠١.8٤.٤١.3٢.6٠.6٢.6٢.5٠.٤١.6١.6كوت ديفوار

5.٤٤.5٢.8٤.75.75.3٤.83.٤3.٢3.93.73.٠٤.93.73.٤غينيا االستوائية

١٤.٢١5.١9.3١9.933.٠١٢.7١3.3١٢.3١٢.3١٢.3١٢.3١٢.3١٢.3١٢.3١٢.3إريتريا

3.3١3.6١7.٢٤٤.٤8.58.١33.٢٢٤.١8.١7.79.١9.٠7.79.39.١إثيوبيا

5.3١.9١.٤١.3٢.7٠.5٤.7٢.5٢.53.3١.7٢.5–١.٠–١.١١.٤غابون

5.8٢.١5.٤٤.5٤.65.٠٤.8٤.65.٢5.35.٠5.٠5.65.٠5.٠غامبيا

٢٢.5١١.7١٠.7١6.5١3.١6.77.77.١١١.7١5.7١6.8١١.١١3.5١8.5١5.١غانا

8.63٤.7٢٢.9١8.٤٤.7١5.5٢١.٤١5.٢١١.9١٠.١7.87.١١٠.59.٤7.١غينيا

١.3٢.٠–٢.9٢.5٠.١–١.١5.١٢.١٠.8١.3–١٠.7٠.7٤.6١٠.٤١.6غينيا-بيساو

7.36.٠٤.3١5.١١٠.6٤.3١٤.٠9.٤5.77.36.٠5.٠7.١7.75.٢كينيا

7.56.١8.٠١٠.77.٤3.65.٠6.٢5.36.55.95.٤5.١6.35.8ليسوتو

9.5١١.٤١7.57.٤7.38.56.87.6١١.٤9.76.38.5١3.١8.١. . .ليبريا

١٠.٢١٠.8١٠.٤9.٢9.٠9.3١٠.٠5.85.87.36.65.٠6.38.56.٠مدغشقر

٢١.9١3.98.٠8.78.٤7.٤7.6٢١.3٢8.3١9.6١١.55.١٢3.5١٤.79.6مالوي

١.5٢.6٢.6٠.٠١.5٢.6–٢.٠١.5١.59.١٢.٢١.33.١5.3٠.6مايل

5.78.98.89.7٢.5٢.96.53.93.53.7٤.35.٠3.5٤.٢5.٠موريشيوس

١٢.5١3.٢8.٢١٠.33.3١٢.7١٠.٤٢.١٤.٢٤.65.65.63.٠6.٠5.6موزامبيق

7.75.٠6.59.١9.5٤.95.٠6.75.65.95.75.5٤.95.85.7ناميبيا

١.٢–٢.١٢.٠١.١٠.3–٢.9٠.5٢.3١.١–٢.6٠.١٠.١١١.3٤.3٢.8النيجر

١3.88.٢5.٤١١.6١٢.5١3.7١٠.8١٢.٢8.58.38.77.٠7.99.٠8.5نيجيريا

6.68.89.١١5.٤١٠.3٢.٠5.76.3٤.٢٢.6٤.75.٠3.6٤.55.٠رواندا

٢٢.١٢3.١١8.63٢.٠١7.٠١3.3١٤.3١٠.68.١6.7٤.83.٠7.١6.٠٤.٠سان تومي وبرينسيبي

١.٤١.5–١.5١.٤٠.١–١.٢3.٤١.٤٠.7٠.5–١.5٢.١5.96.3٢.٢السنغال

٢.67.١٤.33.6٢.93.٠3.٤3.33.٢–37.٠3١.7٢.٤–8.6–٢.9١.9سيشيل

١3.٢9.5١١.6١٤.89.٢١7.8١8.5١3.89.88.8١٠.١5.٤8.5١٠.٠9.5سيراليون

5.9٤.77.١١١.57.١٤.35.٠5.75.86.35.85.35.٤6.35.8جنوب إفريقيا

7.85.٠–٤5.١٠.٠٠.٢١٢.١5.٠8.8. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

6.55.٢8.١١٢.77.٤٤.56.١8.95.65.85.65.٢٤.٤6.75.6سوازيلند

8.٤7.37.٠١٠.3١٢.١7.٢١٢.7١6.٠7.95.9٤.9٤.95.65.٠5.٠تنزانيا

٢.6٢.٢٠.98.73.7١.٤3.6٢.6١.8١.5٢.7٢.5١.8٢.٠٢.7توغو

٤.87.٢6.١١٢.٠١3.١٤.٠١8.7١٤.٠5.٠5.55.95.٠٤.86.٢5.7أوغندا

٢٤.٤9.٠١٠.7١٢.٤١3.٤8.58.76.67.٠8.٠7.85.٠7.١8.57.٠زامبيا
١57.٠6.٢3.٠3.53.7١.6٠.3١.٢٢.5٠.3١.٢١.7–33.٠7٢.7. . .زمبابوي8

١ يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. 

٢ التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي. 

3 بالنســبة لكثير من البلدان، يُقاس التضخم يف الســنوات الســابقة على أســاس مؤشــر أســعار التجزئة. وتُســتخدم عادة بيانات التضخم يف مؤشــر أســعار املســتهلكين بنطاق تغطية أوســع وأكثر حداثة بالنســبة 

للســنوات األقرب.

٤ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

5  تعكــس بيانــات أســعار املســتهلكين منــذ ينايــر ٢٠١٤ والســنوات التاليــة املؤشــر القومــي اجلديــد ألســعار املســتهلكين، والــذي يختلــف بشــكل جــذري عــن مؤشــر أســعار املســتهلكين الســابق )مؤشــر أســعار 

املســتهلكين ملنطقــة بوينــس آيــرس الكبــرى(. ونظــرا لالختالفــات يف التغطيــة اجلغرافيــة، واألوزان، ومنهــج املعاينــة، واملنهجيــات، ال يمكــن مقارنــة بيانــات املؤشــر القومــي اجلديــد ألســعار املســتهلكين بشــكل 

مباشــر مــع بيانــات مؤشــر أســعار املســتهلكين ملنطقــة بوينــس آيــرس الكبــرى الســابق. ونظــرا لهــذا االنقطــاع الهيكلــي يف البيانــات، ال تنشــر تنبــؤات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل لبيانــات تضخــم مؤشــر أســعار 

املســتهلكين يف عــدد خريــف ٢٠١٤ مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي«. وعقــب إصــدار الصنــدوق إعالنــا لتوجيــه اللــوم إىل األرجنتيــن يف األول مــن فبرايــر مــن عــام ٢٠١3، كان إصــدار املؤشــر القومــي اجلديــد 

ألســعار املســتهلكين لالطــالع العــام بنهايــة مــارس ٢٠١٤ أحــد اإلجــراءات احملــددة يف قــرار اجمللــس التنفيــذي للصنــدوق يف ديســمبر ٢٠١3 مطالبــا األرجنتيــن بمعاجلــة جــودة البيانــات الرســمية ملؤشــر أســعار 

املســتهلكين. ويف 6 يونيــو ٢٠١٤، أقــر اجمللــس التنفيــذي تنفيــذ اإلجــراءات احملــددة التــي كان قــد دعــا إليهــا يف نهايــة مــارس ٢٠١٤، واخلطــوات األوليــة التــي اتخذتهــا الســلطات األرجنتينيــة ملعاجلــة التقديــم 

غيــر الدقيــق للبيانــات. وســوف يســتعرض اجمللــس التنفيــذي هــذه القضيــة مــرة أخــرى وفــق اجلــدول الزمنــي احملــدد يف ديســمبر ٢٠١3 وبمــا يتماشــى مــع اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف اإلطــار القانــوين 

لصنــدوق النقــد الــدويل.

6 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

7 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

8 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء الصندوق 

لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. 
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اجلدول ألف-8 االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة1

)% من إجمايل الناجت احمللي ما مل يُذكر خالف ذلك(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–٢.7–3.8–٤.7–5.١–6.8–7.7–9.٠–١٠.3–٤.7–3.٤صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.١–٢.٠–٢.7–٢.9–3.٠–3.3–3.8–5.5–٠.5٠.9فجوة الناجت٢

–٢.6–٢.9–3.5–٤.٠–5.٢–6.3–7.3–6.3–٤.3–3.7الرصيد الهيكلي٢

الواليات املتحدة
–٤.٠–٤.3–5.5–5.8–8.6–9.9–١١.3–١3.5–7.٠–3.٤صايف اإلقراض/االقتراض3

٠.٠–٢.6–3.5–3.8–٤.٠–٤.9–5.٤–6.7–٠.5٢.6فجوة الناجت٢
–٤.٠–3.3–٤.٠–٤.8–6.3–7.8–9.١–7.٢–5.3–3.3الرصيد الهيكلي٢

٤١.75٠.٤6٢.١69.776.١79.٤8٠.٤8٠.88٠.98٠.8صايف الدين

6٠.77٢.886.١9٤.899.٠١٠٢.5١٠٤.٢١٠5.6١٠5.١١٠3.7إجمايل الدين

منطقة اليورو

–٠.7–٢.5–٢.9–3.٠–3.7–٤.١–6.٢–6.3–٢.١–١.9صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.5–٢.٤–٢.8–٢.8–١.9–٠.8–١.8–٠.9٢.٢٢.9فجوة الناجت٢

–٠.٢–٠.9–١.١–١.٢–٢.3–3.7–٤.7–٤.7–3.3–٢.6الرصيد الهيكلي٢
5٤.35٤.٠6٠.٠6٤.١66.٤7٠.١7٢.373.97٤.٠68.٢صايف الدين

69.67٠.38٠.٢85.988.39٢.995.٢96.٤96.١88.٢إجمايل الدين

أملانيا

٠.١٠.٢٠.3٠.٢٠.٤–٠.8–٤.٢–3.١–٠.١–٢.٢صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.٢–٠.7–٠.7–٠.6٠.3٠.6–١.5–٢.٢3.8–٠.١فجوة الناجت٢

٠.6٠.5٠.5٠.٤–٠.١–١.٢–٢.6–١.١–١.٠–٢.٤الرصيد الهيكلي٢

٤6.85٠.٠56.558.356.658.٢56.١53.95١.6٤٢.٠صايف الدين

63.٤66.87٤.68٢.58٠.٠8١.٠78.٤75.57٢.56٠.5إجمايل الدين

فرنسا

–١.٠–٤.3–٤.٤–٤.٢–٤.9–5.١–6.8–7.٢–3.٢–٢.5صايف اإلقراض/االقتراض
–١.٢–3.٠–٢.8–٢.٢–١.5–٠.9–٢.١–١.٤١.٠3.١فجوة الناجت٢

–٠.5–٢.٤–٢.7–٢.8–3.8–٤.5–5.6–5.٤–3.9–3.٤الرصيد الهيكلي٢
53.86٠.37٠.١73.776.٤8١.68٤.788.١9٠.688.8صايف الدين

6٠.967.٠78.٠8٠.88٤.٤88.79١.895.٢97.795.9إجمايل الدين

إيطاليا

–٠.٤–٢.3–3.٠–3.٠–٢.9–3.6–٤.٤–5.٤–٢.7–٢.9صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.6–3.5–٤.3–٤.٢–٢.8–١.3–١.6–١.7١.93.٤فجوة الناجت٢

٠.٠–٠.3–٠.8–٠.6–١.6–3.7–3.8–٤.٢–٤.٠–٤.٤الرصيد الهيكلي٤،٢

9١.689.397.599.7١٠٢.٠١٠6.١١١٠.8١١٤.3١١٤.٠١٠5.٠صايف الدين

١٠7.3١٠6.١١١6.٤١١9.3١٢٠.7١٢7.٠١3٢.5١36.7١36.٤١٢5.6إجمايل الدين

اليابان

–٤.7–5.8–7.١–8.٢–8.7–9.8–9.3–١٠.٤–٤.١–5.8صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–١.١–١.6–٢.١–3.١–3.9–3.١–7.١–١.٤–١.١فجوة الناجت٢

–٤.7–5.5–6.7–7.6–7.6–8.3–7.8–7.٤–3.5–5.5الرصيد الهيكلي٢
7٠.٠95.3١٠6.٢١١3.١١٢7.3١٢9.5١3٤.٠١37.8١٤٠.٠١٤٠.7صايف الدين

١6٢.٤١9١.8٢١٠.٢٢١6.٠٢٢9.8٢37.3٢٤3.٢٢٤5.١٢٤5.5٢٤١.3إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 

–٠.٢–٤.١–5.3–5.8–8.٠–7.8–١٠.٠–١١.3–5.٠–١.3صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.٤–١.٢–٢.7–3.٠–٢.5–١.9–١.9١.7٢.٢فجوة الناجت٢

–٠.٢–3.6–٤.١–3.8–5.8–6.٠–8.٤–١٠.3–6.7–٢.7الرصيد الهيكلي٢
36.٤٤7.56١.97١.676.٢8٠.98٢.583.985.٠76.8صايف الدين

٤١.١5١.967.١78.58٤.389.١9٠.69٢.٠93.١8٤.9إجمايل الدين

كندا

–٠.8–٢.١–٢.6–3.٠–3.٤–3.7–٤.9–٤.5–١.٢٠.3صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.6–١.٠–١.٤–١.6–١.٤–٢.٠–١.٤٠.93.5فجوة الناجت٢

–٠.9–١.7–٢.٠–٢.٢–٢.٤–٢.9–3.6–٢.٤–٠.٤٠.9الرصيد الهيكلي٢
٤١.8٢٤.3٢9.93٢.935.١36.737.638.639.١37.5صايف الدين

78.٤7٠.883.٠8٤.685.988.١88.888.١86.883.١إجمايل الدين

ملحوظة: يتناول اإلطار ألف-١ يف امللحق اإلحصائي مناقشة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفتراضات املعنية بكل على حدة. وحُتسب عناصر اجملموعات القُطرية من أجل بيانات املالية 

العامة كمجموع القيم بالدوالر األمريكي للبلدان املنفردة ذات الصلة.

١ تشير بيانات الدين إىل نهاية السنة وال تكون قابلة للمقارنة دائما فيما بين البلدان اخملتلفة. ويتم تعديل مستويات الدين الصايف واإلجمايل املبلغة من الهيئات اإلحصائية الوطنية 

يف البلدان التي اعتمدت نظام احلسابات القومية لعام ٢٠٠8 )وهي، أستراليا وكندا ومنطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة والواليات املتحدة( الستبعاد التزامات معاشات التقاعد 

غير املمولة لنظم املزايا التقاعدية احملددة ملوظفي احلكومة. وتبدأ بيانات املالية العامة لالقتصادات املتقدمة الرئيسية اجملمعة والواليات املتحدة يف ٢٠٠١، وبالتايل فإن متوسط 

االقتصادات اجملمعة والواليات املتحدة هو عن الفترة ٢٠٠١-٢٠٠7.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي املمكن.

3 تم تعديل األرقام املبلغة من قبل الهيئات اإلحصائية الوطنية الستبعاد البنود املتعلقة بالنظام احملاسبي على أساس االستحقاق لنظم معاشات التقاعد ذات املزايا احملددة ملوظفي احلكومة.

٤ ال يشمل اإلجراءات املتخذة ملرة واحدة استنادا إىل البيانات املتاحة من السلطات، ويف حالة عدم توافر هذه البيانات، يتم االستناد إىل مقبوضات بيع األصول.

5 تشمل حصص امللكية.
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠5–١996٢٠١5–٢٠٠6٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية1

١٢.66.7٢.93.٠3.85.٠–6.7٤.٢9.٢8.١3.٠١٠.6احلجم

خمفض األسعار

–٠.5–٠.3–٠.3–5.7١١.١١.7–٠.7٢.65.٠7.7١١.٤١٠.٤بالدوالر األمريكي
–٠.3–6.97.٤١.3٠.٤١.٤–١.٠٢.٢5.٤3.57.98.٢بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

١٢.٢6.٢٢.٠٢.٤3.6٤.5–6.٠3.68.97.١٢.٢١١.6االقتصادات املتقدمة

١3.57.٢٤.6٤.٤3.95.8–8.٢5.5١٠.99.7٤.57.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

١١.75.3١.٢١.٤3.7٤.3–6.6٢.87.95.5٠.6١٢.٢االقتصادات املتقدمة

١٤.39.86.٠5.3٤.٤6.١–7.87.٢١٢.٠١5.٤9.٠8.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

–٠.9٠.٢٠.٢–٠.٤–١.8–٢.5٠.9–٠.3٢.٢–١.3–٠.3–٠.١االقتصادات املتقدمة
–٠.٠٠.6–٢.٤3.7٠.7٠.٢–١.5٠.93.١١.83.55.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

١٤.٠6.8٢.7٢.73.85.١–6.8٤.٠9.١7.3٢.٤١١.9احلجم

خمفض األسعار

–٠.7–٠.٤–٠.7–6.7١٢.6١.8–٠.5٢.85.58.٠١٢.5١١.5بالدوالر األمريكي
–٠.5–7.98.9١.٢٠.١١.5–٠.8٢.٤6.٠3.88.99.3بوحدات حقوق السحب اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

–٠.5–٠.٢–٢.36.٠٠.٤١.١–١.٤٢.٤5.٤6.36.٤–٠.٤املصنوعات
–3.3–١.3–٢7.93١.6١.٠٠.9–١٢.٠6.٤٢٠.5١٠.736.٤36.3النفط

–٤.١–3.٠–١.٢–٢6.5١7.9١٠.٠–٠.٠٤.6٢3.١١3.97.9١5.8السلع األولية غير الوقود
–7.9–١.١٤.١–١١.9١9.9٢.٤–٤.6١٠.٢١٤.8٢٤.5١٤.8–٠.٤املواد الغذائية

١9.6١.١–١١.9–6.٠8.٤١3.8٢3.3١.6١٤.١١6.6١8.6–٢.3املشروبات

١.6٢.٤٠.6–33.٢٢٢.7١٢.7–١7.١–3.٤8.75.٠٠.7–١.8املواد اخلام الزراعية

–١.8–7.5–٤.3–٤8.٢١3.5١6.8–١9.٢–٢.85.٢56.٢١7.٤7.8املعادن

 أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق السحب
اخلاصة2

–٠.3–١.3–3.٤٢.٤3.5٠.3–١.٠٢.8١.3٢.9٤.١–٠.١املصنوعات
–3.١–٢.٤–٢9.3٢7.٢٤.١٠.١–١٢.36.٠٢١.٠6.٤3٢.١3٤.8النفط

–3.9–٤.١–٠.٤–٢7.9١3.97.3–٠.٢٤.٢٢3.69.5٤.5١3.7السلع األولية غير الوقود
–7.8–١3.١١5.8٠.6١.95.٢–٤.٢١٠.7١٠.3٢٠.5١٢.7–٠.١املواد الغذائية

١8.3١.3–١١.٢–5.68.89.٤١9.٤٤.١١5.٤١٢.7١6.١–٢.١املشروبات

٢.٤١.3٠.7–3٤.6١8.6١٠.٠–١5.١–3.١9.٢٠.93.8–١.6املواد اخلام الزراعية

–١.6–8.5–3.5–٤9.89.7١٤.3–١7.٢–3.١٤.856.9١٢.8١٠.7املعادن
أسعار التجارة العاملية باليورو2

٠.3–٢.١–7.٤١.٠8.7٤.3–١.١–١.٠–٠.١٠.6١.63.5املصنوعات

–٢.5–3.٢–3٤.3٢5.59.3٤.١–١٢.55.6١9.5١.٤٢7.١3٢.7النفط
–3.3–٤.9–٤.3–3٢.8١٢.٤٢.6–٠.53.8٢٢.١٤.3٠.5١١.٠السلع األولية غير الوقود

–7.٢–6.٠–١7.٤١٤.35.7٢.١–٠.١3.89.35.١١5.99.9املواد الغذائية
١7.3١.9–١٤.7–5.٢7.5٤.٢١٤.87.3١9.8١١.٢١١.9–١.8املشروبات

٠.5١.٤–١.6–39.8١7.٠5.5–١٢.5–7.5–٢.77.93.8–١.3املواد اخلام الزراعية

–١.٠–9.3–7.3–55.58.3١٠.٠–١٤.6–3.3٤.٤55.٠7.5١٤.١املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(
)التغير السنوي %(

توقعات متوســـطات

٢٠٠5–١996٢٠١5–٢٠٠6٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

١٤.56.٠١.7١.93.6٤.6–5.83.38.96.١١.٤١3.5االقتصادات املتقدمة

١3.57.35.١٤.3٤.٠5.7–8.35.٤١٠.٢9.٠3.87.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.55.35.8٠.9٠.93.7–٤.8٢.٤٤.٢٤.33.١6.7مصدِّرة للوقود

١7.68.٢٤.85.95.36.5–9.76.6١٢.9١١.3٤.١8.٤مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

١3.55.٢٠.5١.33.٤٤.5–6.7٢.58.١٤.7٠.١١3.7االقتصادات املتقدمة

١٤.8١٠.56.٠٤.8٤.56.٢–8.١7.٠١١.5١5.٢8.59.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

7.39.١١٠.6٤.93.36.3–7.97.7١٢.8٢3.5١٤.3١١.9مصدِّرة للوقود

١6.8١٠.85.٠٤.7٤.86.٢–8.٢6.9١١.٢١3.٢7.٠8.8مصدِّرة لغير الوقود

 خمفضات األسعار بوحدات

   حقوق السحب اخلاصة

الصادرات

–٠.3–٤.٤6.٤٠.٢١.٢١.٠–٠.٠١.73.83.36.٠6.6االقتصادات املتقدمة
–١.١–٢.٢–١٤.٤١3.٢٢.3٠.8–3.8٤.٠١١.٢5.9١٤.8١3.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٢.٢–٢.8–٢٤.3٢3.83.٠١.3–8.75.9١8.38.٠٢5.6٢6.٠مصدِّرة للوقود
–٠.7–١.9–١٠.38.7١.9٠.5–١.83.١7.9٤.99.87.6مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

–٠.٢–5.98.8١.٠٠.١١.١–٠.٢٢.٠5.٤3.١8.39.7االقتصادات املتقدمة
–٠.7–٢.٤–١١.١8.6٢.١٠.6–٢.١٢.97.٢٤.٠١٠.١8.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.7–١.8–8.٤7.3١.8٠.٤–١.٢٢.88.53.98.٢6.٠مصدِّرة للوقود
–٠.7–٢.6–١١.88.9٢.١٠.7–٢.3٢.96.9٤.١١٠.68.9مصدِّرة لغير الوقود

معدالت التبادل التجاري

–١.١٠.١٠.١–٠.8–٢.3–3.٤١.٤–٠.٢٢.١–١.5–٠.٤–٠.٢االقتصادات املتقدمة
–٠.٢٠.٤–3.٠٤.٢٠.٢٠.٢–١.7١.٠3.8١.8٤.٢6.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
–٠.8–٢.٠–١٢.9١١.3٠.8٠.9–5.٠٢.57.9١.9١5.9١7.٤كومنولث الدول املستقلة3

١.٢١.٠٠.9٠.7–٢.3–3.٠6.٠–٠.٤١.١–٠.6–٠.3–١.٤آسيا الصاعدة والنامية

–٠.١٠.9٠.٢١.6–٢.٠–3.5٤.١–١.7٢.7–١.١–٠.٠٠.5أوروبا الصاعدة والنامية
–٠.6١.٠–٢.٠–١١.97.8٢.٤–١.5١.97.٤٢.53.78.3أمريكا الالتينية والكاريبي

–١.9–٠.١–٠.٤–١٢.٠١٤.9٠.6–6.9٢.٤6.93.3١٢.9١8.٢منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
–١.8–٠.١–٠.5–١٢.٠١5.٢٠.١–7.3٢.67.١3.٢١3.6١8.6منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

–١.٠–١.٢–١.8–١3.39.9١.3–٢.٤7.65.٠9.١١٢.9. . .إفريقيا جنوب الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–١.5–١.٠–١٤.7١5.٤١.٢١.٠–7.٤3.٠9.١3.9١6.١٢١.٢مصدِّرة للوقود
٠.٢٠.7٠.١–٠.٢–٠.٢–١.5١.3–٠.٢١.٠٠.8٠.7–٠.٤مصدِّرة لغير الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات 

   الدوالرات األمريكية

8,368٢٠,٢59١٤,7٠3١7,١٤7١9,65٤١5,737١8,736٢٢,١78٢٢,٤٤6٢3,١١٤٢3,9٢8٢٤,9٤8السلع واخلدمات

6,7٢8١6,3١٢١١,8٤8١3,7٤١١5,8٢7١٢,3٤8١5,٠٢6١8,٠35١8,٢٢٢١8,67١١9,٢99٢٠,١٠7السلع

–3.3–١.3–٢7.93١.6١.٠٠.9–٢٠.5١٠.736.٤36.3–١.7٠.6متوسط سعر النفط٤
٢6.8٢88.856٤.٢77١.١397.٠٤6١.7879.٠3١٠٤.٠١١٠5.٠١١٠٤.٠7١٠٢.7699.36بالدوالر األمريكي للبرميل

–٠.5–٠.٢–٢.36.٠٠.٤١.١–٢.٤5.٤6.36.٤–٠.6–٠.3قيمة وحدة الصادرات من املصنوعات5
١ متوسط التغير السنوي للصادرات والواردات العاملية كنسبة مئوية.

٢ كما هي ممثلة، على التوايل، بمؤشر قيمة وحدة الصادرات ملصنوعات االقتصادات املتقدمة، وتشكل 83% من األوزان الترجيحية لتجارة االقتصادات املتقدمة )صادرات السلع(، ومتوسط أسعار 

النفط خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط؛ ومتوسط أسعار السوق العاملية للسلع األولية غير الوقود مرجحا بحصصها من صادرات السلع األولية العاملية يف الفترة 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٤

3 تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٤ التغير % يف متوسط أسعار النفط خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط.

5 التغير % للمصنوعات املصدرة من االقتصادات املتقدمة. 
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اجلدول ألف-10 موجز أرصدة احلساب اجلاري
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

181.6125.293.795.2–45.1–80.8–16.7–68.0–517.5–341.9–446.5االقتصادات املتقدمة

–6١5.3–٤83.6–٤3٠.9–٤٠٠.3–٤6٠.8–٤59.3–٤٤3.9–38٠.8–686.6–7١8.6–8٠6.7الواليات املتحدة
١3.٠١6.7١7١.٢3٠٢.6٢59.٠٢6٢.٤٢88.٠–١6.٤–3.3٢١٢.٤–٢٠.6منطقة اليورو

١73.٤٢37.3٢١7.5١99.٤١9٤.6٢٢8.١٢5٢.3٢5٤.9٢37.٠٢٢8.٤٢٢7.3أملانيا

٠.٤–3٠.7–٤١.3–36.9–57.١–٤9.٠–33.8–35.٠–٤9.6–٢5.9–١3.٠فرنسا

–٢٠.5٢5.5٢5.95.9–6.٠–65.6–7٠.3–٤١.٠–65.9–٢7.6–٢7.5إيطاليا
١٠.6١.٤5.٢٢٢.8–١6.٠–5٤.٢–6٢.3–7٠.٤–١5٤.١–١٤٤.3–١١٠.9إسبانيا

١7٤.5٢١٢.١١٤٢.6١٤5.3٢١7.6١٢6.558.733.6٤5.٤5٤.976.٤اليابان

–5٢.8–١١3.١–١٢٠.٠–١١3.8–9٤.6–36.٠–6١.9–3١.٤–٢5.5–6٢.5–7٠.7اململكة املتحدة
–٤٢.6–٤7.5–٤7.9–58.5–6٢.3–٤9.٠–56.7–١7.9١١.٤١.8٤٠.٠كندا

١9٤.٠١8٤.٢١58.5١98.8٢68.7٢٤7.5٢7٢.936٤.53٤6.33٤5.935٤.٤اقتصادات أخرى متقدمة ١

633.7603.6670.8246.7323.0416.9387.9231.2229.9176.9163.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

93.965.3١٠8.٢٤٢.869.١١٠7.967.٢١7.٠5٢.858.٠57.8كومنولث الدول املستقلة ٢

9٢.37١.3١٠3.95٠.٤67.597.37١.33٢.855.96٤.658.١روسيا

–٠.3–6.6–3.١–١5.7–١.6١٠.6٤.١–٤.37.6–١.66.٠ما عدا روسيا
٢7٢.7395.7٤٢5.9٢7٤.9٢37.٢99.7١٢٢.5١٤٠.٠١٤9.9١78.3357.6آسيا الصاعدة والنامية

٢3١.8353.٢٤٢٠.6٢٤3.3٢37.8١36.١٢١5.٤١8٢.8١85.3٢٢٠.6٤59.٠الصين

–8١.3–5٠.٢–٤٢.5–3٢.٤–88.٢–78.٢–٤5.9–38.٢–٢7.9–١5.7–9.6الهند
–١٤.8١3.٢7.6–٤٤.853.33١.١65.8٤5.٢5٠.٠8.٠٠.3آسيان-5 3

–١١٠.٤–73.5–6١.7–7٤.5–8٢.8–١٢٠.٠–8٤.5–5٠.3–١5٤.5–١٢9.7–8٤.١أوروبا الصاعدة والنامية
–١9٤.١–١59.7–١٤5.٢–١5٢.5–١٠7.٢–8١.٤–63.7–٢9.8–٤6.٢6.٠38.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–١٠٢.٤–85.8–79.6–8١.١–5٤.٢–5٢.5–٤7.3–٢٤.3–١3.6١.6٢8.٢البرازيل
–37.6–٢7.7–٢5.٢–٢5.9–١5.١–١٢.6–3.9–8.٢–٢٠.٠–١٤.7–7.8المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

٢75.6٢56.٠33٢.٤39.١١75.١٤٢٠.3٤١8.9339.6٢77.5٢3١.٠١3١.5وباكستان

–78.6–57.٢–٤3.3–38.5–3٠.7–9.6–١٠.٢–3٠.١–٢9.5١٠.3٢.٢إفريقيا جنوب الصحراء
–١9.8–١9.9–١9.6–٢٠.٤–٢٠.٠–9.٤–7.٢–١١.5–١9.6–١9.9–١3.9جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٤7٢.7٤١٢.٢578.١١35.73١١.66٢8.7593.٤٤57.٠٤١١.6367.5٢56.7الوقود

–9٢.9–١9٠.5–١8١.7–٢٢5.8–٢٠5.5–١6١.٠١9١.٤9٢.7١١١.١١١.5٢١١.8غير الوقود
–55.٤–٤9.5–5١.٤–6٠.٢–59.١–٢٤.7–١3.٢–٢٠.9–3١.8–١6.٠–١٠.7منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–6٠٤.6–٤68.6–٤٢٢.3–٤٤8.٤–٤58.٠–399.6–٢8٤.3–٢٠6.8–37٠.٤–٢3٢.٠–١١١.8اقتصادات املركز املدين الصايف
–٢5.5–٢٠.5–١8.٢–١3.١–١8.٢–١١.8–9.8–١3.9–3١.٠–٢٠.٤–١3.5منه: تمويل رسمي

 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–67.3–6٠.٠–٤٢.٢–٤7.5–٤٢.3–٢8.٢–٢١.٢–١5.8–7.٠–3.5١.٢جدولة ديونها خالل ٢٠٠9-٢٠١3
للتذكرة

١87.٢٢6١.7١53.3١78.73٠6.3336.١3٤٢.8٤١٢.8355.٢٢7٠.6٢59.٠العامل

9.65.١6٤.5١68.6٢95.٠٢6٢.3٢69.9353.٤–١78.7–7١.١–33.١االحتاد األوروبي

–88.١–5١.٠–٤١.9–٤٠.5–٤٠.٢–٢7.١–١8.8–٢٤.7–٢6.8٢.9١٠.٢البلدان النامية منخفضة الدخل
٢8٠.6٢6٢.33٤5.7٤8.٢١78.6٤١9.5٤٢٢.73٤١.٢٢79.٤٢3٤.5١39.٤منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(          
)% من إجمايل الناجت احمللي( 

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

0.40.30.20.2–0.1–0.00.2–0.2–1.2–0.8–1.2االقتصادات املتقدمة

–٢.8–٢.6–٢.5–٢.٤–٢.9–3.٠–3.٠–٢.6–٤.7–5.٠–5.8الواليات املتحدة
٠.١٠.١١.٤٢.٤٢.٠١.9١.8–٠.١–٠.٠١.6–٠.٢منطقة اليورو

6.٠7.١6.٠6.٠5.96.37.٤7.٠6.٢5.85.٠أملانيا

٠.٠–١.٠–١.٤–١.3–٢.١–١.7–١.3–١.3–١.7–١.٠–٠.6فرنسا

–١.٠١.٢١.٢٠.٢–٠.3–3.٠–3.٤–١.9–٢.8–١.3–١.5إيطاليا
٠.8٠.١٠.٤١.٤–١.٢–3.7–٤.5–٤.8–9.6–١٠.٠–9.٠إسبانيا

٤.٠٤.9٢.9٢.9٤.٠٢.١١.٠٠.7١.٠١.١١.٤اليابان

–١.٤–3.8–٤.٢–٤.5–3.8–١.5–٢.7–١.٤–٠.9–٢.٢–٢.8اململكة املتحدة
–٢.٠–٢.5–٢.7–3.٢–3.٤–٢.8–3.5–١.٤٠.8٠.١٢.9كندا

٤.53.73.٠٤.١٤.83.9٤.35.55.١٤.8٤.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

4.83.73.51.31.51.61.40.80.80.50.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
7.٢3.85.٠٢.63.٤٤.3٢.5٠.6١.9٢.١١.6كومنولث الدول املستقلة ٢

9.35.56.3٤.١٤.٤5.١3.5١.6٢.73.١٢.٢روسيا

٠.٠–٠.9–٠.5–٢.٢–٠.3١.8٠.6–٠.8١.8–٠.5١.5ما عدا روسيا

5.66.65.83.٤٢.5٠.9١.٠١.٠١.٠١.١١.6آسيا الصاعدة والنامية

8.3١٠.١9.٢٤.8٤.٠١.9٢.6١.9١.8٢.٠3.٠الصين

–٢.6–٢.٢–٢.١–١.7–٤.7–٤.٢–٢.7–٢.8–٢.3–١.3–١.٠الهند
–٤.9٤.8٢.٤5.٢٢.8٢.7٠.٤٠.٠٠.7٠.6٠.٢آسيان-5 3

–٤.٢–3.5–3.٢–3.9–٤.6–6.٤–٤.9–3.٢–8.٢–8.١–6.5أوروبا الصاعدة والنامية
–٢.6–٢.6–٢.5–٢.7–١.9–١.٤–١.3–٠.7–١.٤٠.٢٠.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–3.5–3.6–3.5–3.6–٢.٤–٢.١–٢.٢–١.5–١.3٠.١١.7البرازيل
–٢.٢–٢.٠–١.9–٢.١–١.3–١.١–٠.٤–٠.9–١.8–١.٤–٠.8المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

١5.5١٢.3١٢.8١.76.5١3.٢١٢.7١٠.٠7.86.٢٢.7وباكستان

–3.3–3.٢–٢.6–٢.٤–٢.٠–٠.7–٠.8–3.٠–3.7١.١٠.٢إفريقيا جنوب الصحراء
–٤.6–5.6–5.7–5.8–5.٢–٢.3–٢.٠–٤.٠–7.٢–7.٠–5.3جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١5.٠١٠.6١١.73.٤6.٤١٠.59.٤7.٠6.٢5.3٢.9الوقود

–٠.3–٠.7–٠.8–١.٠–١.٠–١.6١.6٠.6٠.8٠.١١.١غير الوقود
–3.8–٤.٤–٤.9–5.7–5.7–٢.٤–١.5–٢.9–٤.٤–٢.3–١.8منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–3.3–3.3–3.٢–3.5–3.7–3.٢–٢.6–٢.٢–3.8–٢.7–١.6اقتصادات املركز املدين الصايف
–٢.5–٢.8–٢.7–٢.١–3.٢–٢.٢–١.9–٢.8–6.3–٤.9–3.7منه: تمويل رسمي

 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–3.6–٤.3–3.٢–3.6–3.3–٢.٤–٢.٠–١.8–٠.8–٠.6٠.٢جدولة ديونها خالل ٢٠٠9-٢٠١3
للتذكرة

0.40.50.20.30.50.50.50.60.50.30.3العامل

٠.١٠.٠٠.٤١.٠١.7١.٤١.٤١.6–١.٠–٠.٤–٠.٢االحتاد األوروبي

–3.١–٢.٤–٢.٢–٢.3–٢.5–١.8–١.5–٢.3–3.5٠.3٠.9البلدان النامية منخفضة الدخل
١7.٢١3.6١٤.٤٢.٢7.١١٤.٢١3.8١٠.98.66.83.٢منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(          
)% من صادرات السلع واخلدمات( 

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

1.30.90.60.5–0.3–0.6–0.1–0.7–4.0–3.0–4.5االقتصادات املتقدمة

–٢٠.٢–١9.8–١8.٤–١7.6–٢٠.8–٢١.6–٢3.9–٢٤.١–37.3–٤3.5–55.3الواليات املتحدة
. . .. . .. . .٠.5٠.55.٢8.8–٠.7–٠.١6.9–٠.9منطقة اليورو

١٤.٠١6.٠١3.3١5.٤١3.5١3.6١5.6١5.٠١3.٤١٢.٤9.6أملانيا

٠.٠–3.6–5.٠–٤.6–7.٤–6.٠–٤.8–5.3–6.6–3.8–٢.٢فرنسا

–3.33.93.8٠.7–١.٠–١٠.٤–١٢.9–8.٢–١٠.٠–٤.5–5.3إيطاليا
٢.3٠.3١.٠3.3–3.7–١٢.١–١6.3–٢٠.٠–36.٠–36.8–33.9إسبانيا

٢٤.٠٢6.٤١6.٠٢١.7٢5.١١3.66.٤٤.١5.٤6.٢7.6اليابان

–٤.5–١٢.8–١٤.3–١٤.٤–١٢.٠–٤.6–8.9–5.٠–3.٢–8.٢–9.9اململكة املتحدة
–6.١–8.١–8.5–١٠.7–١١.٤–9.٠–١٢.١–3.9٢.3٠.3١٠.3كندا

8.٠6.65.٠7.68.36.57.١9.٢8.٤8.٠6.6اقتصادات أخرى متقدمة ١

13.710.99.94.64.85.04.52.62.51.81.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
١9.5١١.٢١3.78.٢١٠.3١٢.٢7.٤١.95.96.٤5.6كومنولث الدول املستقلة ٢

٢7.7١8.3١9.9١٤.7١5.3١7.٠١٢.١5.59.٤١٠.78.8روسيا

–٠.١–٢.٢–١.٠–5.١–٠.73.٤١.3–١.6٤.٢–١.١3.١ما عدا روسيا
١5.5١8.١١6.6١٢.58.3٢.93.33.63.6٤.٠6.١آسيا الصاعدة والنامية

٢3.8٢8.١٢8.٢١9.3١٤.٤6.89.87.77.٤8.٢١٢.7الصين

–١١.5–9.٤–8.6–6.9–١9.5–١7.3–١٢.٠–١3.7–9.5–6.١–٤.7الهند
–8.٤8.7٤.٤١٠.96.٠5.5٠.9٠.٠١.5١.٢٠.6آسيان-5 3

–9.8–8.٤–7.3–9.٤–١١.٢–١6.٢–١3.6–9.١–٢٢.3–٢٢.8–١8.5أوروبا الصاعدة والنامية
–١١.9–١٢.٤–١١.6–١٢.٢–8.6–6.7–6.٤–3.7–6.٠٠.73.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢7.5–3٠.5–٢8.٤–٢9.١–١9.٤–١8.٠–٢٠.٤–١3.5–8.7٠.8١٢.٤البرازيل
–6.٤–6.5–6.٢–6.5–3.9–3.٤–١.٢–3.3–6.5–5.١–٢.9المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

3١.٤٢٤.9٢٤.9٤.٠١٤.7٢7.٤٢5.5٢٠.8١7.٠١3.96.5وباكستان

–١3.٠–١١.5–9.٠–8.٢–6.5–٢.٠–٢.7–١٠.3–١١.١3.٢٠.6إفريقيا جنوب الصحراء
–١5.١–١8.٢–١8.٢–١8.7–١7.5–7.6–6.9–١٤.8–٢٠.٠–٢٢.١–١7.7جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

3٤.٠٢5.3٢6.79.٢١6.7٢5.١٢٢.٤١7.٤١5.7١3.88.٤الوقود

–١.٠–٢.7–٢.8–3.6–3.٤–5.٠٤.9٢.٠٢.9٠.٢3.6غير الوقود
–١٢.7–١٤.١–١5.5–١8.5–١8.٢–7.٢–٤.5–9.3–١١.8–6.5–5.٢منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–١٢.١–١٢.٢–١١.6–١٢.7–١3.3–١١.7–١٠.٠–9.٠–١3.3–9.9–5.7اقتصادات املركز املدين الصايف
–١٠.8–١١.6–١٠.9–8.٢–١٢.٠–8.٠–7.٠–١١.9–٢3.٤–١9.١–١٤.3منه: تمويل رسمي

 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–١8.3–٢١.٢–١5.٢–١7.٤–١5.9–١٠.3–9.٠–7.9–3.٠–٢.٢٠.6جدولة ديونها خالل ٢٠٠9-٢٠١3
للتذكرة

1.31.50.81.11.61.51.51.81.51.10.8العامل

٠.٢٠.١٠.9٢.33.93.33.٢3.٤–٢.٤–١.١–٠.6االحتاد األوروبي

–١٠.6–8.٢–7.3–7.6–8.١–5.6–٤.9–8.٢–١١.٢١.٠٢.9البلدان النامية منخفضة الدخل
3٢.8٢6.١٢6.٤5.١١5.٤٢8.٠٢6.٢٢١.3١7.5١٤.٤7.١منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١ يف هذا اجلدول، »اقتصادات أخرى متقدمة« تعني االقتصادات املتقدمة ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وفييت نام.
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اجلدول ألف-11 االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري 
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

0.40.30.20.2–0.1–0.00.2–0.2–1.2–0.8–1.2االقتصادات املتقدمة

–٢.8–٢.6–٢.5–٢.٤–٢.9–3.٠–3.٠–٢.6–٤.7–5.٠–5.8الواليات املتحدة
٠.١٠.١١.٤٢.٤٢.٠١.9١.8–٠.١–٠.٠١.6–٠.٢منطقة اليورو١

6.٠7.١6.٠6.٠5.96.37.٤7.٠6.٢5.85.٠أملانيا

٠.٠–١.٠–١.٤–١.3–٢.١–١.7–١.3–١.3–١.7–١.٠–٠.6فرنسا

–١.٠١.٢١.٢٠.٢–٠.3–3.٠–3.٤–١.9–٢.8–١.3–١.5إيطاليا
٠.8٠.١٠.٤١.٤–١.٢–3.7–٤.5–٤.8–9.6–١٠.٠–9.٠إسبانيا

8.86.3٤.٠٤.86.98.58.9١٠.٢9.99.68.8هولندا

٠.٢–١.٠–١.3–١.9–١.9–١.9١.١–٠.6–١.9١.9١.3بلجيكا

٢.83.5٤.8٢.73.5١.6٢.٤٢.73.٠3.٢3.٤النمسا

٠.7٠.7٠.١١.١–٢.5–9.9–١٠.3–١١.٢–١5.٠–١٤.6–١١.3اليونان

٠.5٠.6٠.8٢.٠–٢.٠–7.٠–١٠.6–١٠.9–١٢.6–١٠.١–١٠.7البرتغال

–٠.3–٠.5–٠.6–٠.9–١.٢–5.35.٢3.١٢.7٢.٤٠.6فنلندا
٠.6٠.8١.6٤.٤3.3٢.٤٢.5–3.٠–5.7–5.٤–3.6آيرلندا

٢.٢٢.١١.9٢.٢٢.8–3.8–3.7–٢.6–6.٢–5.3–7.8اجلمهورية السلوفاكية

٠.53.56.85.95.8٢.١–٠.١–٠.٤–5.٢–٤.٠–١.7سلوفينيا

١٠.٤١٠.١5.٤7.37.76.65.85.٢5.١٤.٠٤.٠لكسمبرغ

–٢.٠–١.5–٠.١–٠.8–٢.5–8.6٢.9٢.١–١3.٢–٢٢.٤–٢٢.6التفيا
–٢.6–٢.٤–٢.٢–١.٤–٢.5١.8٠.٠٢.١–8.7–١5.٠–١5.٠إستونيا
–٠.٢–٠.8–١.١–١.9–6.9–3.٤–9.8–١٠.7–١5.6–١١.8–7.٠قبرص
٠.9٠.9٠.3٠.3٠.٤–١.9–6.5–8.6–5.٠–٤.٠–9.7مالطة

٤.٠٤.9٢.9٢.9٤.٠٢.١١.٠٠.7١.٠١.١١.٤اليابان

–١.٤–3.8–٤.٢–٤.5–3.8–١.5–٢.7–١.٤–٠.9–٢.٢–٢.8اململكة املتحدة
–٢.٠–٢.5–٢.7–3.٢–3.٤–٢.8–3.5–١.٤٠.8٠.١٢.9كندا

٠.٤١.١٠.33.7٢.6١.6٤.٢6.١5.85.8٤.3كوريا

–3.7–3.8–3.7–3.3–٤.٤–3.٠–3.6–٤.6–٤.9–6.7–5.8أستراليا

7.٠8.96.9١١.٤9.39.٠١٠.6١١.7١١.9١١.39.6مقاطعة تايوان الصينية

8.79.٤9.٢6.٢6.36.١6.٠6.٢5.76.١5.5السويد
١٢.7١3.٠١5.٠9.97.٠5.6١.6١.9٢.١٢.٢3.7منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١٤.٢9.7١.56.8١٤.36.7١١.٢١6.٠١3.٠١٢.5١٠.٢سويسرا

٢5.٠٢6.٠١٤.٤١6.8٢3.7٢٢.8١7.5١8.3١7.6١6.6١٤.5سنغافورة

–٠.٤–٠.3–٠.٢–١.٤–١.3–٢.9–3.8–٢.5–٢.١–٤.٤–٢.١اجلمهورية التشيكية
١6.٤١٢.6١6.١١١.9١١.9١3.5١٤.5١١.٢١٠.6١٠.٢8.5النرويج

٤.53.١١.53.83.٤١.5٠.8٢.٠١.9٢.٠١.8إسرائيل

3.٠١.٤٢.93.55.86.٠5.97.37.١7.٠7.3الدانمرك

–5.9–6.٠–٤.٢–3.٤–٤.١–٢.9–٢.3–٢.3–7.8–6.9–7.٢نيوزيلندا

3.9٢.١٢.3٢.١–5.3–6.3–8.٠–١١.6–٢8.٤–١5.7–٢5.6آيسلندا

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

للتذكرة

–٠.9–١.٠–٠.9–٠.9–١.١–٠.9–٠.8–٠.6–١.٤–١.٢–١.9االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.3٠.5٠.7١.9٢.8٢.5٢.5٢.٤–٠.٤٠.3٠.8منطقة اليورو ٢

١ مصححا ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة. 

٢ حمسوبا على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

7.23.85.02.63.44.32.50.61.92.11.6كومنولث الدول املستقلة1

9.35.56.3٤.١٤.٤5.١3.5١.6٢.73.١٢.٢روسيا

٠.٠–٠.9–٠.5–٢.٢–٠.3١.8٠.6–٠.8١.8–٠.5١.5ما عدا روسيا

–6.5–7.3–7.7–8.٠–١١.١–١١.١–١٤.٢–١7.6–١5.٠–8.5–3.9أرمينيا
١7.6٢7.335.5٢3.٠٢8.٠٢6.5٢١.8١7.٠١٤.6١٠.٤7.٢أذربيجان

–5.٠–7.٤–8.5–١٠.١–٢.9–8.5–١5.٠–١٢.6–8.٢–6.7–3.9بيالروس
–5.٠–7.9–8.٤–5.9–١١.7–١٢.8–١٠.٢–١٠.5–٢٢.٠–١9.8–١5.٢جورجيا

٠.٤–٠.3٠.7–٠.95.٤٠.5٠.١–٤.73.6–8.٠–٢.5كازاخستان

–6.6–١٤.8–١٤.٢–١٤.8–١5.9–9.6–6.٤–٢.5–١5.6–6.٢–3.١جمهورية قيرغيزستان
–7.١–7.3–6.٢–٤.8–6.8–١١.٢–7.8–8.٢–١6.١–١5.٢–١١.3مولدوفا

–٢.8–3.6–٤.7–١.٤–١.5–٤.8–١.٢–5.9–7.6–8.6–٢.8طاجيكستان
٤.١–٠.3–١.9–٢.٠٠.٠٢.9–١٠.6–١5.7١5.5١6.5١٤.7تركمانستان

–3.٢–٢.5–٢.5–9.٢–8.١–6.3–٢.٢–١.5–7.١–3.7–١.5أوكرانيا 
9.٢7.38.7٢.٢6.٢5.8١.٢٠.١٠.١٠.5١.6أوزبكستان

5.66.65.83.42.50.91.01.01.01.11.6آسيا الصاعدة والنامية

–٠.9–٠.7١.٢٠.١٠.6–١.٠٠.7١.٢٢.٤٠.٤١.٠بنغالديش
–7.7–٢6.٢–٢١.9–٢٢.١–١7.6–٢3.7–١٠.3–٢.٠–١٤.6٢.٢–٤.٤بوتان

5٠.١٤7.8٤8.9٤٠.3٤5.536.٤33.53١.53١.63٠.١33.٢بروين دار السالم

–6.6–7.7–8.7–8.5–8.7–8.١–3.9–٤.5–5.7–١.9–٠.6كمبوديا
8.3١٠.١9.٢٤.8٤.٠١.9٢.6١.9١.8٢.٠3.٠الصين

–9.5–8.8–١٠.٢–٢٠.7–١.8–5.3–٤.5–٤.٢–١5.9–١٠.٤–١5.٤فيجي
–٢.6–٢.٢–٢.١–١.7–٤.7–٤.٢–٢.7–٢.8–٢.3–١.3–١.٠الهند

–٢.5–٢.9–3.٢–3.3–٢.6١.6٠.٠٢.٠٠.7٠.٢٢.8إندونيسيا
–3١.7–53.٤–53.٤–٢7.٤–٢6.3–3٢.٢–١6.9–٢3.3–٢٠.١–١9.٤–٢3.6كيريباتي

–١6.١–٢١.٢–٢5.٤–٢7.7–٢7.7–١5.5–١8.3–٢١.٠–١8.5–١5.7–١٠.٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١6.١١5.٤١7.١١5.5١٠.9١١.65.83.9٤.3٤.٢٤.١ماليزيا

–٢٠.3–٢٠.6–١9.6–٢٠.8–٢٢.٠–٢٠.٢–8.9–١١.٤–3٢.3–١7.٢–٢3.٢ملديف
–١١.٢–١٠.9–٢٠.6–9.٤–8.١–9.٠–٢8.8–١7.٤–3.5–5.٤–٤.3جزر مارشال

–5.٢–6.٤–6.9–7.١–١٢.٠–١7.٤–١٤.9–١8.3–١6.٢–9.٢–١3.7ميكرونيزيا
–١9.7–١5.٠–١٤.١–٢7.7–3٢.6–3١.5–١5.٠–8.9–6.56.3١٢.9منغوليا
–٤.٤–5.١–5.3–5.٤–٤.3–١.9–١.٢–١.3–٤.٢–6.8٠.7ميانمار

–٤.83.3٤.63.٢١.٢–١.٠–٢.7٤.٢٢.٤–٢.١٠.١نيبال
–5.6–5.3–5.5–6.5–5.٠–٤.١–7.٢–٤.7–١6.8–١6.7–٢٤.7باالو

١3.55.6–١١.٤–3٠.8–53.6–٢3.6–٢١.5–3.98.5١5.٢–١.7بابوا غينيا اجلديدة

5.75.٤٠.١5.٠3.6٢.5٢.83.53.٢٢.6٠.5الفلبين

–5.١–5.٢–5.٤–٢.٠–7.8–3.5–6.7–5.3–5.5–١3.5–8.8ساموا
–9.9–١5.5–١٤.7–٠.٢8.٤–6.7–3٠.8–٢١.٤–٢٠.5–١5.7–9.١جزر سليمان

–٢.7–3.3–3.3–3.9–6.7–7.8–٢.٢–٠.5–9.5–٤.3–5.3سري النكا
٢.9٢.١٠.8–٠.6–١.١6.3٠.88.33.١٢.6٠.٤تايلند

١9.٢39.٤٤6.٠38.939.8٤١.١٤7.8٤5.٠٢٤.3٢9.69.6تيمور- ليشتي 

–٠.9–٤.5–3.١–٤.٤–6.١–٤.8–3.7–6.7–8.٢–5.7–5.7تونغا
–١٠.9–٢5.3٢6.٤٢7.737.٢–36.5–7.١6.9١١.9–3١.9١3.٠توفالو

–5.5–5.9–5.8–٤.5–6.٤–8.١–5.٤–7.9–١٠.8–7.3–6.٢فانواتو
–٠.٢6.٠5.6٤.١3.٤١.9–3.8–6.5–١١.٠–9.٠–٠.٢فييت نام

–4.2–3.5–3.2–3.9–4.6–6.4–4.9–3.2–8.2–8.1–6.5أوروبا الصاعدة والنامية
–8.3–١٢.7–١١.٠–١٠.٤–١٠.٠–١3.3–١١.٢–١٤.3–١5.6–١٠.٤–5.6ألبانيا

–5.5–9.١–١١.٠–5.٤–9.3–9.8–6.٢–6.5–١٤.١–9.١–7.9البوسنة والهرسك
–3.٢–٢.3–١.9٠.٢–٠.١٠.9–١.5–8.9–٢3.٠–٢5.٢–١7.6بلغاريا
–٠.9٢.٢٢.٢١.5–٠.١–٠.9–١.١–5.١–8.9–7.3–6.7كرواتيا

–٠.٢٠.٤٠.93.٠٢.5٢.٠١.7–٠.٢–7.٤–7.3–7.٤هنغاريا
–6.6–7.6–7.٢–6.٤–7.5–١3.7–١١.7–9.٢–١6.٢–١٠.٢–7.٢كوسوفو
–١.5٠.9٠.١٢.٠–٠.٢–3.9٠.٠3.7–١3.3–١٤.5–١٠.6ليتوانيا

–٤.7–5.7–٤.6–١.9–3.٠–٢.5–٢.٠–6.8–١٢.8–7.١–٠.٤جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
–١7.5–٢3.7–١7.8–١٤.6–١8.7–١7.7–٢٢.9–٢7.9–٤9.8–39.5–3١.3اجلبل األسود

–٢.9–٢.١–١.5–١.٤–3.7–5.٠–5.١–٤.٠–6.6–6.٢–3.8بولندا
–3.3–١.8–١.٢–١.١–٤.٤–٤.5–٤.٤–٤.١–١١.6–١3.٤–١٠.٤رومانيا
–6.٠–5.١–6.١–6.5–١٢.3–9.١–6.8–6.6–٢١.7–١7.8–١٠.١صربيا
–5.7–6.٠–5.8–7.9–6.١–9.7–6.٢–٢.٠–5.5–5.8–6.٠تركيا
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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

–2.6–2.6–2.5–2.7–1.9–1.4–1.3–0.7–1.40.20.9أمريكا الالتينية والكاريبي
–١٠.8–١٤.١–١5.3–١٤.١–١3.8–١٠.٤–١٤.7–١٤.٠–٢6.7–٢9.9–٢5.7أنتيغوا وبربودا

٠.6–١.١–٠.8–٠.8–٠.٢–٠.7–٢.7٢.٠١.5٢.٠٠.3األرجنتين٢

–7.٤–١٠.9–١6.6–١9.٤–١8.٢–١5.٢–١٠.١–١٠.3–١٠.6–١١.5–١7.7جزر البهاما
–6.5–8.٠–8.8–١٠.٤–9.5–١٢.8–5.8–6.8–١٠.7–5.٤–8.٢بربادوس

–7.3–6.٢–5.٤–٤.5–١.٢–١.١–٢.٤–٤.9–١٠.6–٤.٠–٢.١بليز
١١.٢١١.٤١١.9٤.33.9٠.38.33.3٢.6٢.8٠.5بوليفيا

–3.5–3.6–3.5–3.6–٢.٤–٢.١–٢.٢–١.5–١.3٠.١١.7البرازيل
–١.7–١.٤–١.8–3.٤–3.٤–٢.٠١.6١.٢–٤.6٤.١3.٢شيلي

–3.٤–3.8–3.9–3.3–3.١–٢.9–3.٠–٢.٠–٢.6–٢.9–١.8كولومبيا
–5.7–5.3–5.٢–5.١–5.3–5.٤–3.5–٢.٠–9.3–6.3–٤.5كوستاريكا

–١3.5–١5.٢–١6.6–١6.6–١8.9–١٤.5–١7.٤–٢٢.7–٢8.7–٢١.١–١3.٠دومينيكا
–3.3–٤.6–٤.١–٤.٠–6.6–7.5–7.٤–٤.8–9.٤–5.٠–3.٤اجلمهورية الدومينيكية

–١.8–٢.٤–٠.8–١.3–٠.٤–٠.٤–3.73.7٢.8٠.5٢.3إكوادور
–6.١–6.١–6.5–6.5–5.3–٤.9–٢.7–١.5–7.١–6.١–٤.١السلفادور

–١7.٢–٢٠.6–٢3.8–٢7.١–١9.٢–٢١.8–٢٢.١–٢٢.٢–٢8.٠–٢9.7–3٠.8غرينادا
–٢.٤–٢.٢–٢.٠–٢.7–٢.6–3.٤–٠.7١.٤–3.6–5.٢–5.٠غواتيماال

–9.١–١5.9–١٤.6–١٢.8–١١.6–١3.١–9.6–9.١–١3.7–9.5–١3.٤غيانا
–٤.9–5.9–6.8–6.7–5.7–٤.3–١.5–١.9–3.١–١.5–١.5هايتي

–6.5–7.3–8.٠–9.٠–8.6–8.٠–٤.3–3.8–١5.٤–9.١–3.7هندوراس
–٤.5–6.5–8.3–١١.١–١3.٠–١3.٤–8.7–١١.٠–١7.7–١5.3–١٠.٠جامايكا
–٢.٢–٢.٠–١.9–٢.١–١.3–١.١–٠.٤–٠.9–١.8–١.٤–٠.8املكسيك

–9.9–١١.٤–١١.3–١١.٤–١٢.7–١٢.8–9.6–9.3–١7.7–١6.5–١٢.6نيكاراغوا
–7.٠–١٠.6–١٠.8–١١.9–١٠.6–١5.9–١١.٤–٠.7–١٠.9–8.٠–3.٢بنما

–٠.5–٢.١١.٠١.١–٠.5٠.9–١.65.7١.٠3.٠٠.3باراغواي
–3.6–5.٠–5.٢–٤.5–3.3–١.9–٢.٤–٠.5–3.3١.5٤.3بيرو

–١7.٢–١8.١–١3.5–9.٠–١١.9–١5.5–٢٠.9–٢6.6–٢7.5–١6.3–١3.5سانت كيتس ونيفس
–١٢.8–١١.٠–8.9–8.8–١٤.٠–١8.8–١6.3–١١.6–٢9.٠–3٠.١–٢9.٠سانت لوسيا

–٢٠.٠–3٠.٢–3٢.7–٢9.٢–٢7.8–٢9.٤–3٠.6–٢9.٢–33.١–٢8.٠–١9.5سانت فنسنت وجزر غرينادين
١.3–3.7–3.6–8.٤١١.١9.٢٢.9١١.٤5.83.٤3.9سورينام

39.6٢3.93٠.58.5٢٠.3١٢.٤5.٠١١.8١١.9١١.٢9.9ترينيداد وتوباغو

–٤.5–6.٤–6.5–5.6–5.٤–٢.9–١.9–١.3–5.7–٠.9–٢.٠أوروغواي
فنزويال

١٤.97.٢١١.٠١.٠3.٢8.٢3.75.٠7.66.٤٠.8

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

15.512.312.81.76.513.212.710.07.86.22.7وأفغانستان وباكستان

–6.٠5.٢١.93.١3.١3.9٤.3٤.8٠.١3.7–١.١أفغانستان
–3.7–٢.9–٢٤.7٢٢.7٢٠.١٠.37.59.95.9٠.٤3.٠اجلزائر

١١.8١3.٤8.8٢.٤3.٠١١.٢7.٢7.87.٠6.٤٢.١البحرين

–١6.7–35.٠–3١.٤–٢3.8–١8.٤–١3.7–5.٤–9.3–٢٤.3–٢١.٤–١١.5جيبوتي
–٤.9–٤.٠–٠.٤–٢.7–3.9–٢.6–٢.٠–١.6٢.١٠.5٢.3مصر
–8.5١٠.66.5٢.66.5١١.٠6.67.5٤.٢١.7١.٠إيران

3.٠٢.٤١.٠–3.٠١٢.٠6.7٠.8–١٢.97.7١٢.88.٠العراق

–٤.5–6.9–١٠.٠–9.8–١5.٤–١٢.٠–5.3–3.3–9.3–١6.8–١١.5األردن
٤٤.636.8٤٠.9٢6.73٢.٠٤3.6٤5.5٤٠.5٤٠.838.63٢.١الكويت

–١٠.5–١٢.3–١٢.7–١٢.9–١٢.7–١٢.8–١3.3–١٢.5–١١.١–7.٢–7.3لبنان
–١.١–٢٠.9–5١.١٤٤.١٤٢.5١٤.9١9.59.١٢9.١١3.6٢7.١ليبيا

–6.٠–39.٤–٢6.8–3٠.١–3١.9–6.3–١٠.١–١6.٢–١3.7–١٤.٤–١.3موريتانيا
–3.9–5.8–6.8–7.6–9.7–8.٠–٤.١–5.٤–5.٢–٢.٢٠.١املغرب

–١٠.3١5.8١3.3١١.99.95.6٢.8–١5.76.٠8.5١.3عُمان
–١.9–١.3–١.٢–١.١–٠.١٢.١–٢.٢–5.5–8.١–٤.5–3.6باكستان

١5.5١٤.٤٢3.١6.5١9.١3٠.63٢.73٠.9٢7.١٢3.٢9.6قطر

٢6.3٢٢.5٢5.5٤.9١٢.7٢3.7٢٢.٤١7.7١5.١١٢.٤7.8اململكة العربية السعودية
–٤.5–6.3–6.3–8.6–9.٢–٠.٤–٢.١–9.6–١.6–6.٠–8.8السودان3

. . .. . .. . .. . .. . .. . .–٢.8–٢.9–١.3–١.٤٠.٢سوريا٤

–3.١–6.6–7.7–8.٤–8.٢–7.٤–٤.8–٢.8–3.8–٢.٤–١.8تونس
١6.36.97.١3.١٢.5١٤.7١8.5١6.١١١.١١١.85.7اإلمارات العربية املتحدة

–٢.6–١.١–١.3–3.١–١.7–3.٠–3.٤–١٠.١–٤.6–١.٢7.٠اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري )تتمة(  
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5٢٠١9

–3.3–3.2–2.6–2.4–2.0–0.7–0.8–3.0–3.71.10.2إفريقيا جنوب الصحراء
–8.١١٢.6١١.65.5٤.١٢.٠٠.٤–٢5.6١7.58.5١٠.٠أنغوال

–6.8–7.٢–9.٢–١٤.5–7.9–7.8–8.7–8.9–8.١–١٠.٢–٤.9بنن
١٠.٤5.8٤.٤٢.6–3.8–٠.7–6.٠–١9.3١5.٠٠.٠١١.٢بوتسوانا

–7.٢–7.٠–7.٢–7.٠–٤.5–١.5–٢.٠–٤.5–١١.5–8.3–9.3بوركينا فاسو
–١5.7–١7.7–١7.٤–٢٠.7–١7.3–١3.6–١.7١٢.٢–١.٠–5.٤–٢١.5بوروندي

–6.١–7.٠–5.8–٤.٠–١١.٤–١6.3–١٢.٤–١٤.6–١3.7–١٢.9–٤.8الرأس األخضر
–3.5–3.٤–3.5–3.7–3.6–٢.7–٢.8–3.١–١.6١.٤١.٢الكاميرون

–١٢.٤–١6.9–١١.8–5.5–5.١–8.3–١٠.9–9.٢–9.9–6.٢–3.٠جمهورية إفريقيا الوسطى
–٤.7–7.١–7.٢–9.5–8.7–5.6–9.٠–٤.68.٢3.79.٢تشاد

–١3.٤–١١.٤–١٢.9–6.5–8.3–١١.3–5.5–8.٠–١١.7–5.8–6.٠جزر القمر
–6.١–9.٢–9.3–١٠.٢–6.٢–5.٤–١٠.6–6.٢–٠.33.٢٠.8جمهورية الكونغو الديمقراطية

٠.9–3.٢–3.٢–3.٤–3.96.٠١.٢–5.9–٠.5–٢.86.5جمهورية الكونغو

–3.6–3.١–3.٠–٢.١–٢.٠6.3١.9١١.١٠.٢–٢.6٠.6كوت ديفوار
–5.٤–١٠.3–١٠.5–١٢.١–٤.5–٠.5–9.6–١6.9١6.٠١٢.37.7غينيا االستوائية

–3.١–٠.6٢.3٠.3٠.٢١.٢–5.6–7.6–5.5–6.١–3.6إريتريا
–٤.7–7.3–7.١–6.٠–7.٠–٢.5–١.٤–6.9–6.9–٤.3–١١.9إثيوبيا
١7.١١5.3٢3.٤7.58.7١3.٢١٤.٠١٢.١١٢.٢6.٠١.3غابون

–٤.8–١١.6–١٠.7–9.3–١5.5–9.6–١6.٠–١٢.3–١٢.3–8.3–6.9غامبيا
–7.١–8.5–9.9–١١.9–١١.8–9.٠–8.6–5.٤–١١.9–8.7–8.٢غانا

–5٤.6–٢٠.١–١7.١–٢١.١–٢5.9–١9.3–١٠.٢–8.5–١٠.5–١١.6–٤.6غينيا
–٢.٢–١.6٠.6–٤.6–١.٠5.7–9.٤–6.7–٤.7–٤.5–5.3غينيا-بيساو

–6.١–8.١–8.٠–8.7–8.٤–8.9–5.9–٤.6–5.٤–3.٢–٢.٠كينيا
–١٠.٤–6.8–٠.8–١.٢–٤.٢–8.6–٢6.3٢٤.6٢3.٤8.9٤.7ليسوتو
–3١.3–٤٠.5–36.٤–3٤.7–٢7.9–3٤.5–37.9–٢8.8–55.١–١٢.١–١8.١ليبريا

–٤.٤–٤.٠–٤.3–5.٤–6.8–6.9–9.7–٢١.٢–٢٠.6–١٢.7–3.8مدغشقر
–٤.5–5.٢–6.٠–٢.8–٤.5–5.9–١.3–٤.8–١.٠9.7–١١.٢مالوي

–6.٠–9.5–8.9–5.3–٢.7–6.٢–١٢.6–7.3–١٢.١–8.١–3.6مايل
–6.٢–9.٢–9.٢–9.9–7.3–١3.8–١٠.3–7.٤–١٠.١–5.٤–9.١موريشيوس

–٤7.٠–٤8.٢–٤8.٤–39.5–٤5.٤–٢٤.٤–١١.7–١٢.٢–١٢.9–١٠.9–8.6موزامبيق
٠.٢–٤.9–7.٠–5.١–٢.6–١.٠١.٢–١3.68.5٢.9١.٤ناميبيا

–١٠.3–٢٤.٢–٢٤.7–١7.٠–١5.٤–٢٢.3–١9.8–٢٤.٤–١٢.٠–8.٢–8.6النيجر
١7.١١٠.99.١5.٢3.93.٠٤.٤٤.٠3.7٢.٢١.١نيجيريا

–7.8–١٢.٤–١٢.3–7.١–١١.3–7.5–7.٤–7.3–5.٢–٢.3–٤.5رواندا
–١١.3–١6.5–١8.٠–١9.9–٢٠.9–٢6.٠–٢٢.5–٢3.6–3٤.9–٢9.7–3٢.3سان تومي وبرينسيبي

–8.٢–9.٤–9.8–١٠.٤–١٠.8–7.9–٤.٤–6.7–١٤.١–١١.6–9.٢السنغال
–١6.٢–١9.3–٢٠.9–١6.9–٢٤.7–٢6.5–٢٢.١–٢٢.٤–٢7.٢–١8.8–١3.٢سيشيل

–6.١–8.٢–١٠.9–١٠.٤–٢9.١–65.٢–٢٢.7–١3.3–9.٠–7.٤–5.٠سيراليون
–٤.6–5.6–5.7–5.8–5.٢–٢.3–٢.٠–٤.٠–7.٢–7.٠–5.3جنوب إفريقيا

–٠.9٤.7–٤.٠٢.5–١7.5٢7.7. . .. . .. . .. . .. . .جنوب السودان
–3.٢–3.85.3٠.8١.٤–8.٢–١٠.٠–١3.٠–7.6–٢.١–6.7سوازيلند

–١٠.7–١3.١–١3.7–١3.8–١5.9–١٤.5–9.3–9.8–١٠.3–١٠.9–9.6تنزانيا
–6.7–7.7–9.٠–8.5–9.5–8.٠–6.3–5.6–7.٠–8.6–8.٠توغو

–9.6–١٠.5–١٠.٤–8.5–9.5–١٢.3–١٠.8–7.١–8.5–5.٠–٤.٠أوغندا
3.85.93.٠3.١٠.7١.9٢.3١.7–5.8–5.٤–٠.٤زامبيا

–١6.5–٢6.٢–٢8.١–٢7.٤–٢٤.٤–٢9.8–١8.٠–٤٤.6–١6.7–5.٤–6.5زمبابوي5
١ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٢ تستند احلسابات إىل بيانات إجمايل الناجت احمللي الرسمية لألرجنتين. راجع حاشية رقم ٤ يف اجلدول ألف-٤.

3 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

٤ تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

5 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات.
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

االقتصادات املتقدمة

٢95.9١67.5١8٢.٠–57.١–١37.3–9٠.966.١–5١9.7–3١٢.6–٤5٤.6رصيد احلساب املايل

٢١٤.٢6٠9.86٤5.٠33١.٢353.837١.7٢55.3٢3٤.339١.836٢.٠   االستثمار املباشر، صاف

–8٢.8–١٤٤.8–3٠٤.١–١37.٠–8٢7.6–7٤6.٠–398.3–١,١٤5.٠–١,٠١5.5–859.8   استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

–٢٤7.5–١٤7.١٢٤١.5–383.7–١١5.١١7.١–٢56.7–39٠.٤–١7١.659.9   استثمارات أخرى، صاف
١٠٢.٤66.١76.6٤7٢.33٤6.٠338.3٢69.9١5٤.٢١88.7١٤9.6   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–398.5–387.8–37٠.7–٤٢3.5–5١5.8–٤37.٠–٢3١.٠–73٠.6–6١7.3–8٠9.١   رصيد احلساب املايل
١.8١9٢.9١9.٠١59.995.٢١83.٠١57.8١١3.3٢8٢.9٢٤3.١      االستثمار املباشر، صاف

–٢٢3.7–3١7.٤–١.١–5٠7.٢–٢٢6.3–١8.56٢٠.8–8٠8.٠–775.8–633.٤      استثمارات احلافظة، صاف
7.١٢.٢١١.5١٠.7–35.٠–١٤.١–3٢.9٤٤.8–6.٢–٢9.7      املشتقات املالية، صاف

–٤٢8.5–363.9–٤8٢.٠–85.6–١٠٠.9٤53.٤–٢٠.6٤١6.9–٢8.٢–١٤5.5      استثمارات أخرى، صاف
٠.٠–١.٠–٠.١٤.85٢.3١.8١5.9٤.53.١–٢.٤      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١7.87٠.9٢١٢.٢335.8–١٤.3–١87.7–5.١9.9   رصيد احلساب املايل

. . .. . .١99.6١٢٢.١3٢٠.69٠.3١٠٢.7١٤١.59٢.٠٤٢.7      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .–١٤6.٤–١٢٢.7–33٢.٠–١٠6.٤–3٤7.6–357.١–١7١.١–٢3٢.3      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .–٢3.٠–7.76.8–١3.6–٠.79١.5١٢٤.6٢6.5      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .٢75.9٢١.٢٢39.3٢3٠.5٤56.7–٢8٠.7–35.559.٤      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .١٤.٠١٤.3١9.٢5.9–١.67.٠٤.96.٤      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

٢٢3.5٢93.٢٢٤7.9٢٠7.٤١٤8.7٢٢٤.١٢7٤.٤3٢6.5٢37.٠٢٢8.٤      رصيد احلساب املايل

6١.١89.٢63.7٤٤.959.9٢٠.٢65.٤3٠.5٤٢.٠٤3.٠         االستثمار املباشر، صاف

83.٢٢١9.٢١59.٢١53.٤–١١9.٠١٤9.738.9–٤7.٠–٢3.٠٢١٠.8         استثمارات احلافظة، صاف

١8.٠37.٢3٢.9٢٤.١١7.5١6.9–5.7١١٤.5٤٠.79.5         املشتقات املالية، صاف

٢٠١.69١.٢5١.6١8.3١5.١–١37.5٢99.٠١87.6٤٠.78١.١         استثمارات أخرى، صاف

١.33.٠١٢.٤٢.١3.9١.7١.١٠.٠٠.٠–3.7         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

–٤٤.3–57.7–٢١.٤–95.3–7٤.3–33.5–3١.7–33.٤–٤3.٠–3٢.٠      رصيد احلساب املايل
6.3–٠.6–38.968.٢9١.383.١3١.٠٢١.٠١٢.١7.٤         االستثمار املباشر، صاف

–١66.7–١76.9–١3٢.٢–5٠.٤–3١8.٠–١56.6–337.٤–١35.5١66.١36.8         استثمارات احلافظة، صاف
–١6.٢–١8.9–٢١.5–١8.5–١9.6–١6.6٢٢.93٤.١–59.٠–٤.٢         املشتقات املالية، صاف
١٤١.7١39.١١3٢.5–١9١.3١١8.5٢٤9.5٤3.8–9٢.9–٢١9.٠–٢١3.7         استثمارات أخرى، صاف

–٠.3–٠.3–5.3٢.٠–8.٤7.77.3–١١.6٠.7١١.6         التغير يف االحتياطيات
      إيطاليا

٢8.8٢5.5٢5.9–٢٤.5–83.6–١١8.8–٤6.3–8.٠–٤١.7–٤7.8      رصيد احلساب املايل

١.٢5٢.578.٢١.٢٢3.5١9.37.9١5.٢١6.٢١6.9         االستثمار املباشر، صاف

١٠.3–3١.١–١9.٤–56.7١٢.٤33.3–55.5–75.٢–5.6–39.5         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–3١.٠٤٠.٤١.٢–١.٠–١١6.7–8.١٢٠٠.3–١9.١–9٠.7–9.٠         استثمارات أخرى، صاف
١.٤١.3١.9٢.٠٠.٠٠.٠–٢.١8.٢٠.١–٠.6         التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

      إسبانيا

١٠.538.٠١٢.١١6.١–٤5.١–٤6.٠–8٠.٤–١59.٢–١٤٤.١–١٠5.٠      رصيد احلساب املايل

–5.3–6.٢–١3.١–١٢.8٢9.7–٢.7٢.٠–73.57٢.9٢.3         االستثمار املباشر، صاف
–٢6.6–33.7–٤٢.353.١66.9–٤7.٠–٠.87٠.7–١٢3.٢–٢33.٤         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

١١7.٤5٢.١٤7.9–١5.8–١.9١١٤.١–١٤.5–١58.6–5٤.393.9         استثمارات أخرى، صاف

٠.6٠.٢٠.9٢.٢١.١١3.9٢.8٠.6٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

٤١.٤5١.٠–١38.٢٢٢٤.3١87.3١7٤.8٢53.5١65.86٢.9١6.7   رصيد احلساب املايل

6٠.٢5١.789.١6١.٢7٢.5١١7.8١١9.٢١3٢.٤9٤.٠95.8      االستثمار املباشر، صاف

٢5.5٢5.8–38.5٢69.8–٢9٤.7٢١7.6١5٤.١١55.5–68.3–١٢7.3      استثمارات احلافظة، صاف

–١5.٤–6.758.١١7.8–١7.١–١١.9–١٠.5–٢٤.9–٢.9–٢.5      املشتقات املالية، صاف
–5٤.١–٢3.95١.6–٤3.٤63.6–5.5–١٢٠.9–١75.8٢٠7.3٢٠٢.3      استثمارات أخرى، صاف

–١.١–38.78.6–3٢.٠36.53٠.8٢7.٢٤٤.3١77.337.9      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–١١١.٠–١١8.3–١١٢.٤–١٠٢.٤–١8.٤–٤9.5–١7.7–١8.8–86.7–68.١   رصيد احلساب املايل
–37.3–٢8.٤–٤٢.٤–55.6١٠.9–١٠.٢–١٢5.٤9٤.937.٢–73.5      االستثمار املباشر، صاف

١٢٢.8٢8.3–٤3.6٢95.٤6٢.3–٢7.9–7٢.٤–٤67.٢–٢٢3.3–١٠٤.8      استثمارات احلافظة، صاف

5.9–٢3.٠١٢.8–٤.7٤7.6–5٠.7–5٤.٠٢٢5.5٤5.5–38.٠      املشتقات املالية، صاف

–١١7.5–٢١٠.3–38.5–35١.5–١3٠.5١٢8.٤٢9.9١3٠.١–١٤9.٠٤5.3      استثمارات أخرى، صاف
9.٠9.٤7.9١٢.١7.8١٠.69.5–٢.٤٢.5–٠.8      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–٤7.٠–٤8.٠–56.9–63.9–56.٠–55.٠–٤١.٠–١9.9١٤.7٢.6   رصيد احلساب املايل
–١٤.9–١6.٠–١7.7١6.96.3١٢.5١٢.٤٢١.7–5٢.٢–١٤.١      االستثمار املباشر، صاف

–3١.٠–3٠.٠–١٤.8–٤8.١–8٢.6–96.١–89.7–٤١.873.5٤٠.8      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–١.١–٢.٠–٢5.١–١8.9٢١.73٠.96.٠٢9.9–١٠.8–8.7      استثمارات أخرى، صاف
٠.9٤.3١.6١٠.٢3.98.١١.7٤.7٠.٠٠.٠      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

١97.٢١١6.677.٤١5٤.٢٢68.8٢6٠.7٢6١.7373.63٤8.53٤5.7   رصيد احلساب املايل

53.٤36.١٤3.٠–١5.7–٢١.٠١٤.٢١3.٤3١.69١.8١6.7      االستثمار املباشر، صاف

٢٤.8١3٠.٠96.٤١٢٤.8١37.3–٤9.7–١8٠.6١83.6١78.٤١٠6.9      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١٢6.5١8.٤٤7.5–96.597.٠–٢8.٤–١٢3.9–١٤5.٤–9٢.٠–7٤.3      استثمارات أخرى، صاف

7١.7١١.٤٤٢.6333.9٢73.١١١5.٤٢7١.6١٠٢.١١6٤.9١١٠.٠      التغير يف االحتياطيات

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

6١8.757١.76١٢.٠79.٢١76.3٢7٠.5١69.563.7٢٤٢.8١9٢.٤رصيد احلساب املايل

–٤39.5–٤٢5.٢–٤69.٠–٤59.9–5١5.7–٤١5.٢–33١.٢–٤63.7–٤٤٤.8–٢97.9   االستثمار املباشر، صاف
–١٢8.٢–١57.١–١55.٤–٢39.9–١١9.3–٢٤٠.٤–١36.976.9–8٤.٤٢٤.7   استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١56.١٤3٠.٢١3٠.63٤٤.9٢٢3.٢–١٠.5–٢3٢.٠٤٠.8–67.9١83.٤   استثمارات أخرى، صاف

765.6١,٢١8.٢7٠3.85٢3.6835.٢7٤5.٠٤٤١.٤557.3٤79.٢536.٠   التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

٤٢.356.8–١٠٢.١٤٤.٤98.١٢3.37٠.795.5٤9.٠3.5   رصيد احلساب املايل

–9.٤–٠.6–٤.8–٢7.8–١6.١–9.٤–١7.٢–٤9.٤–٢8.3–٢٢.١      االستثمار املباشر، صاف
١7.93.5٠.٢١5.79.6–١٤.٤–3.835.86.3–6.9      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١37.٢36.٤٤٠.668.6٤5.6٢5.٤78.5٤9.5–3.598.8      استثمارات أخرى، صاف

7.٠–5١.6–7.٢5٢.١٢3.9٢6.٢٢٤.7–١٢7.5١67.7٢6.7      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

٢7٠.٠٤١٠.9٤٤6.9٢١5.7١٤٢.٤63.5٤.١3٤.٢١٤٠.7١7٢.5   رصيد احلساب املايل

–١9٢.١–٢١7.١–٢٤5.١–٢٢٢.١–٢79.٤–٢٢٠.5–١١5.6–١5١.9–١7٢.٤–١٢6.١      االستثمار املباشر، صاف
–96.٤–١١٤.3–69.3–١١8.٢–56.8–99.3–8.١65.6–٤5.٤56.٤      استثمارات احلافظة، صاف

3.٠٠.5٠.3–3.١–٠.5٠.٤. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–6.35.6–٢٠9.9١٠3.3–3٤.٢–١٠5.٢–١9.9١١٢.763.7–١5.8      استثمارات أخرى، صاف
366.66١9.١٤76.5٤6٢.5566.9٤3٤.3١35.٢٤5٠.9٤65.٢٤66.٢      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–5٤.6–33.8–55.9–63.٠–١٠6.6–8١.8–٤8.3–١65.٢–١3١.8–85.6   رصيد احلساب املايل
–35.8–٢6.9–١9.9–٢6.5–٤٠.6–٢8.٠–3١.8–65.٢–76.٠–6٠.9      االستثمار املباشر، صاف

–٢5.٤–٢8.٢–36.6–7٢.6–53.١–٤5.٢–5.٢١5.9١٢.3–١١.١      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١9.5١.9–١٠.5١6.١–٢7.5–٤8.6–39.٠–١٢3.٠–١٠3.6–٤١.6      استثمارات أخرى، صاف

٢9.٠37.٢7.73٢.536.3١3.7٢8.١١7.9١.8٤.7      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١59.7–١٤5.9–١87.5–١3٢.١–9٤.٤–8٢.3–٢٤.١–٤8.٤١5.336.7   رصيد احلساب املايل
–١٤٤.9–١35.3–١5٠.6–١3١.7–١٢6.8–85.9–7٠.١–99.7–9٤.١–33.5      االستثمار املباشر، صاف

–7٠.9–83.١–9٢.8–88.7–95.8–١٠3.7–١9.5–7.5–5.7٤٤.١      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

٢١.٢٢3.5٢7.٤9.7١6.6١5.3٢9.3٤9.٠6٠.6٤8.7      استثمارات أخرى، صاف

5٤.6١٢9.٢٤١.65٤.989.7١١٠.559.٢6.٢١١.٢6.7      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

١33.63٢١.٢338.333٠.3٢79.5٢3٤.١–٢٢٤.٠٢٢٤.٤٢69.9٤٠.9   رصيد احلساب املايل

–٢3.٤–١8.5–٢3.5–٢5.9–٢٠.5–٤8.7–66.٢–6٢.5–5٢.١–٤7.7      االستثمار املباشر، صاف
68.37٢.86٠.735.63١.369.756.٤6٠.958.٢63.٢      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

8٤.6١3.١59.8١3١.١١3٤.8١8١.٢١89.8١5٠.7–٤7.333.٤      استثمارات أخرى، صاف

9١.3١٤١.٠١73.٠١١١.85٠.٠٤3.7–١56.٢٢37.١١87.٠٢3.٤      التغير يف االحتياطيات

   إفريقيا جنوب الصحراء

–56.7–٤٠.٠–53.9–٢6.7–8.8–6.٤–٤6.5–59.88.5٠.8   رصيد احلساب املايل
–33.9–٢6.8–٢5.٠–٢5.8–3٢.٤–٢٢.7–3٠.٢–35.١–٢١.8–7.6      االستثمار املباشر، صاف

–8.3–5.٤–١7.7–٢٠.٢–١.١–9.٠–٢3.98.7–6.٠–١7.٠      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–٢١.9–9.8–٢.7٢6.3٢.9٠.٢5.6–53.٢9.٠7.٠      استثمارات أخرى، صاف
٢.67.6–٢١.7١9.7٤.7–١.٠–3١.7٢7.9١7.6١٠.٠      التغير يف االحتياطيات



امللحق اإلحصائي

209 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٤   

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠6٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

      مصدرة للوقود

٤١6.٤3٤١.3٤6٤.3١١.7٢5٢.٢5٠٤.٤٤88.339٠.٠39١.٤36٠.3      رصيد احلساب املايل

–٢3.5–١٠.١–١٢.١–٤5.9–٢7.5–3٤.3–6٢.6–83.9–53.6–٤8.٤         االستثمار املباشر، صاف
8٤.٤86.698.٤١6.7٢3.883.٢٤٤.76٢.98٢.87٢.8         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

٢77.١١٠٤.8١٤7.٤٢5١.9٢36.٠٢5١.١3١9.٢٢73.5–8١.386.٠         استثمارات أخرى، صاف

37.٤–١١3.٤١95.5٢5٢.٠87.6٠.7–٢99.٠39٤.3١7١.55٠.3         التغير يف االحتياطيات

      مصدرة لغير الوقود

–١67.8–١٤8.6–3٢6.٢–3١8.8–٢33.9–٢٠٢.٤٢3٠.٤١٤7.767.٤75.9      رصيد احلساب املايل
–٤١6.٠–٤١5.١–٤56.9–٤١٤.٠–٤88.3–38٠.9–٢68.5–379.8–39١.١–٢٤9.٤         االستثمار املباشر، صاف

–٢٠١.١–٢39.8–٢١8.3–٢8٤.6–٢٠٢.5–٢6٤.٢–38.593.6–٠.٠١١١.3         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–٢5.75٠.٢–١9٤.٢١٢٠.5–95.8–١57.9–١٤5.7–٤5.١–97.٤–١3.٤         استثمارات أخرى، صاف
٤66.78٢3.953٢.357٤.٠7٢١.85٤9.5١89.٤٤69.7٤79.9٤98.6         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٤٤5.8–389.٠–٤68.5–٤7١.7–٤٠6.٠–٢79.7–٢٠5.5–3٤7.8–٢٠8.8–7٤.١      رصيد احلساب املايل
–3١6.9–٢8٢.5–٢85.3–٢79.٠–٢75.٤–٢٠١.8–٢٠١.6–٢9٢.٠–٢66.٤–١53.6         االستثمار املباشر، صاف

–١٤٤.9–١73.6–١6٠.3–١9٢.3–١55.٢–٢١9.3–5٤.368.٤–9٢.9–5٠.٤         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–79.5–١١.9–6٠.٢–77.7–97.5–7٢.7–76.٤–١٤6.١–١8٠.3–38.7         استثمارات أخرى، صاف
١69.73٢٤.635.8١37.9٢٠9.3١١8.78٠.٢38.578.79٤.8         التغير يف االحتياطيات

      التمويل الرسمي

–١9.3–١٢.5–7.7–١6.9–١٢.7–5.8–١٢.٢–٢١.5–١5.٠–8.٤      رصيد احلساب املايل
–١5.3–١3.٢–١٢.٠–9.١–١٢.6–١٢.١–١3.٠–١7.3–١6.5–١3.6         االستثمار املباشر، صاف

–٢.٠–١.٠3.٤–١.٤–١.9–٠.٤٠.8١.8–3.5–١.١         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–١٢.٤–6.6–٢.٢–3.٤–١.5–٠.8–8.٤–6.3–٤.3–٠.٢         استثمارات أخرى، صاف
5.5١٠.7١٠.٤–6.59.3١.88.38.83.٢3.١         التغير يف االحتياطيات

اقتصادات املركز املدين الصايف

      حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/

أو أعيدت جدولة ديونها خالل 

 2013-2009

–55.9–٤3.١–5٤.٤–٤9.3–٢9.6–١6.5–9.97.١٤.5٢.١      رصيد احلساب املايل
–35.6–٢9.٢–33.3–35.7–٢8.٢–٢9.8–٢١.١–33.5–٢7.١–١8.7         االستثمار املباشر، صاف

–٠.6–7.7–7.٠8.٤٠.7–١١.٢١7.١١8.٢–١٠.٢–8.7         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–١8.5–5.5–١١.١–١9.75.96.7–٢6.8١9.9١6.8١.٢         استثمارات أخرى، صاف
–١.٢–٠.7–9.3–١5.3–١٠.٤٢٤.٤١٠.٠3.٢١١.8١٤.3         التغير يف االحتياطيات

للتذكرة

العامل

١6٤.٢٢59.٢9٢.3١7٠.٠١١٠.٢١33.٢١١٢.3359.6٤١٠.٤37٤.5رصيد احلساب املايل 

ملحوظــة: تســتند التقديــرات يف هــذا اجلــدول إىل إحصــاءات احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات للبلــدان املنفــردة. وحتُســب األرقــام اجملمعــة للمجموعــات القُطْريــة اخملتلفــة علــى اعتبــار أنهــا حاصــل قيــم 

للــدوالر األمريكــي يف البلــدان املنفــردة ذات الصلــة. وال تظهــر املشــتقات املاليــة لبعــض جممــالت اجملموعــة بســبب قصــور البيانــات. وال تتوافــر التوقعــات بالنســبة ملنطقــة اليــورو بســبب القيــود علــى البيانــات.

١ يف هــذا اجلــدول، »اقتصــادات أخــرى متقدمــة« تعنــي االقتصــادات املتقدمــة مــا عــدا بلــدان جمموعــة الســبعة )كنــدا، وفرنســا، وأملانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة( وبلــدان 

منطقــة اليــورو. وال تظهــر املشــتقات املاليــة لبعــض جممــالت اجملموعــة بســبب قصــور البيانــات.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

١999–١99٢

–٢٠٠٠

٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

–٢٠١6

٢٠١9

االقتصادات املتقدمة

٠.5٠.3٠.٢٠.٢–٠.١–٠.٠٠.١–٠.٢–١.٢–٠.٠٠.9صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٤٠.3٠.٢٠.١–٠.١–٠.٠٠.٢–٠.٢–١.٢–٠.٠٠.9     رصيد احلساب اجلاري

٢٢.6٢١.6٢٠.8١8.6١9.5٢٠.٠٢٠.٠٢٠.١٢٠.٤٢٠.6٢١.5        االدخار

٢3.٠٢٢.٤٢٢.3١9.١١9.9٢٠.3٢٠.3٢٠.٠٢٠.3٢٠.6٢١.5        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.8–٢.6–٢.5–٢.٤–٢.8–3.٠–3.٠–٢.6–٤.6–٤.7–١.7   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.8–٢.6–٢.5–٢.٤–٢.9–3.٠–3.٠–٢.6–٤.7–٤.8–١.7      رصيد احلساب اجلاري

١9.٢١8.٤١5.٤١٤.٤١5.١١5.7١6.3١7.٠١7.3١7.8١9.٠         االدخار

٢١.6٢٢.5٢٠.8١7.5١8.٤١8.5١9.٢١9.3١9.8٢٠.5٢١.8         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.٠٠.٢٠.٢١.5٢.6–٠.١١.٤. . .   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.١٠.١١.٤٢.٤٢.٠١.9١.9–٠.١–٠.٠١.6. . .      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.٤٢٢.6٢٢.٤٢٠.٢٢٠.8٢١.٤٢١.6٢١.6٢١.6٢١.7٢٢.٢         االدخار

٢١.3٢١.3٢٢.٢١8.8١9.٢١9.6١8.٤١7.8١8.٠١8.١١8.8         االستثمار

. . .. . .. . .٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٢. . .      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

3.٠5.96.٠5.96.37.٤7.١6.٢5.85.٢–١.١      صايف اإلقراض واالقتراض

3.٠6.٠6.٠5.96.37.٤7.٠6.٢5.85.٢–١.٠         رصيد احلساب اجلاري

٢١.١٢١.8٢5.٢٢٢.٤٢3.٢٢٤.5٢٤.6٢٤.٠٢3.9٢3.7٢3.6            االدخار

٢٢.١١8.9١9.3١6.٤١7.3١8.3١7.3١7.٠١7.7١7.8١8.٤            االستثمار

٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.١–٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

–٠.3–١.٠–١.3–١.٢–٢.١–١.7–١.3–١.3–١.٤٠.٤١.7      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.3–١.٠–١.٤–١.3–٢.١–١.7–١.3–١.3–١.٤٠.٤١.7         رصيد احلساب اجلاري

٢١.7٢٢.7٢٢.٤٢٠.٠٢٠.6٢١.5٢٠.6٢٠.7٢٠.7٢٠.7٢١.6            االدخار

٢٠.3٢٢.3٢٤.١٢١.3٢١.9٢3.٢٢٢.7٢٢.٠٢٢.١٢١.8٢٢.٠            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

٠.٠١.٠١.٢١.٢٠.3–٢.9–3.٤–١.9–٢.9–١.5٠.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.٠١.٢١.٢٠.3–٠.3–3.٠–3.٤–١.9–٢.8–١.3٠.6         رصيد احلساب اجلاري

٢١.٢٢٠.6١8.8١6.9١6.6١6.8١7.7١8.٢١8.6١8.8١9.٤            االدخار

٢٠.٠٢١.٢٢١.6١8.9٢٠.١١9.8١8.٠١7.٢١7.٤١7.6١9.٠            االستثمار

٠.٢٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

١.5٠.9١.١١.8–٠.6–3.٢–3.9–٤.٤–9.١–٤.9–٠.٤      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.8٠.١٠.٤١.٠–١.٢–3.7–٤.5–٤.8–9.6–5.8–١.3         رصيد احلساب اجلاري

٢١.١٢٢.5١9.5١9.١١8.3١7.5١8.5١9.٠١8.١١8.٤١9.٠            االدخار

٢٢.٤٢8.3٢9.١٢3.9٢٢.8٢١.٢١9.8١8.٢١8.٠١8.١١8.٠            االستثمار

٠.9٠.8٠.5٠.٤٠.6٠.5٠.6٠.8٠.8٠.8٠.8         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

٢.33.3٢.8٢.83.9٢.١١.٠٠.5٠.9١.٠١.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

٢.53.٤٢.9٢.9٤.٠٢.١١.٠٠.7١.٠١.١١.3      رصيد احلساب اجلاري

3٠.3٢6.5٢5.9٢٢.6٢3.8٢٢.3٢١.8٢١.7٢3.١٢3.١٢3.7         االدخار

٢7.9٢3.١٢3.٠١9.7١9.8٢٠.٢٢٠.8٢١.٠٢٢.٢٢١.9٢٢.٤         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
   اململكة املتحدة

–٢.٤–3.7–٤.٢–٤.٤–3.8–١.٤–٢.6–١.٤–٠.9–٢.٢–١.٠   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٤–3.8–٤.٢–٤.5–3.8–١.5–٢.7–١.٤–٠.9–٢.٢–١.٠      رصيد احلساب اجلاري

١6.٢١5.3١6.١١٢.7١٢.3١3.5١٠.9١٠.٠١٠.8١١.8١٤.5         االدخار

١7.٢١7.5١7.١١٤.١١5.٠١٤.9١٤.7١٤.5١5.٠١5.5١6.9         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

١999–١99٢

–٢٠٠٠

٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

–٢٠١6

٢٠١9

   كندا

–٢.٢–٢.5–٢.7–3.٢–3.٤–٢.8–3.5–١.7٠.١3.٠–١.3   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٢–٢.5–٢.7–3.٢–3.٤–٢.8–3.5–١.7٠.١٢.9–١.6      رصيد احلساب اجلاري

١7.8٢3.٤٢٤.١١8.9١9.8٢١.١٢١.٢٢١.١٢١.٢٢١.٤٢٢.١         االدخار

١9.8٢١.7٢٤.٠٢١.8٢3.3٢3.8٢٤.7٢٤.3٢3.8٢٤.٠٢٤.3         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.3٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

١.33.93.٠٤.١٤.83.9٤.٢5.65.١٤.9٤.3   صايف اإلقراض واالقتراض

١.٤٤.٠3.٠٤.١٤.83.9٤.35.55.١٤.8٤.3      رصيد احلساب اجلاري

٢8.3٢9.5٢7.٢٢9.٠٢9.١٢9.3٢9.٢٢9.٠٢8.9٢8.8. . .         االدخار

٢6.3٢٤.8٢6.١٢3.٠٢٤.7٢5.٢٢5.٤٢٤.٤٢٤.٤٢٤.5٢٤.9         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٢.73.6١.٤١.7١.7١.5٠.9٠.9٠.7٠.5. . .صايف اإلقراض واالقتراض

٢.63.5١.3١.5١.6١.٤٠.8٠.8٠.5٠.٤. . .     رصيد احلساب اجلاري

٢3.٤٢8.733.٤3١.73٢.633.٢3٢.93٢.٤3٢.63٢.63٢.8        االدخار

٢٤.٤٢5.9٢9.83٠.٢3١.٠3١.٤3١.53١.63١.93٢.٠3٢.٤        االستثمار

٠.٢٠.١٠.١٠.3٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١. . .     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

٠.77.35.٠١.93.8٤.3٢.3٠.6١.6٢.١١.8   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.77.85.٠٢.63.٤٤.3٢.5٠.6١.9٢.١١.8        رصيد احلساب اجلاري

٢5.6٢9.73٠.٠٢٢.٠٢6.١٢8.8٢6.٤٢3.8٢3.٤٢3.٢٢3.6           االدخار

٢5.١٢٢.٠٢5.١١9.٢٢٢.5٢٤.5٢3.8٢3.١٢١.٤٢١.١٢١.9           االستثمار

٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٤–٠.٤٠.٠٠.٢–٠.٠٠.7–٠.٠٠.5        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

3.55.93.5٢.6٠.9١.٠١.١١.٠١.١١.٤. . .   صايف اإلقراض واالقتراض

3.٤5.83.٤٢.5٠.9١.٠١.٠١.٠١.١١.٤. . .        رصيد احلساب اجلاري

3٢.337.5٤٤.3٤٤.6٤٤.6٤3.3٤3.٤٤3.3٤3.٤٤3.3٤3.١           االدخار

3٢.83٤.٢38.5٤١.٢٤٢.٠٤٢.3٤٢.٤٤٢.3٤٢.3٤٢.٢٤١.7           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠. . .        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–3.٠–٢.٤–١.8–٢.7–3.6–5.6–٤.٢–٢.٤–7.7–٤.6–٢.٠   صايف اإلقراض واالقتراض
–٤.٠–3.5–3.٢–3.9–٤.6–6.٤–٤.9–3.٢–8.٢–٤.9–٢.6        رصيد احلساب اجلاري

١9.3١6.9١6.7١5.7١5.7١6.5١6.١١6.١١7.3١7.٢١7.3           االدخار

٢١.6٢١.٤٢٤.9١8.9٢٠.6٢٢.8٢٠.6٢٠.٠٢٠.٤٢٠.7٢١.٢           االستثمار

٠.5٠.3٠.5٠.7٠.7٠.9١.٠١.٢١.3١.٢١.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.6–٢.6–٢.5–٢.6–١.9–١.٤–١.١–٠.7–٠.9–٠.١–٢.7   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.6–٢.6–٢.5–٢.7–١.9–١.٤–١.3–٠.7–٠.9–٠.٢–٢.7        رصيد احلساب اجلاري

١8.١١9.9٢١.9١9.٢١9.8١9.8١8.7١7.7١7.3١7.3١8.3           االدخار

١9.٤١9.8٢٢.9١9.9٢١.١٢١.3٢٠.6٢٠.٤٢٠.٠٢٠.١٢٠.9           االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

9.5١٢.9١.76.8١3.3١٢.7١٠.٠8.٠6.33.9–١.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

9.3١٢.8١.76.5١3.٢١٢.7١٠.٠7.86.٢3.8–١.3        رصيد احلساب اجلاري

٢3.٠3٤.3٤٢.33٢.635.9٤٠.٢38.536.٤35.١33.63١.9           االدخار

٢٢.6٢3.6٢8.٢٢9.8٢8.٤٢6.١٢٤.9٢6.٠٢6.8٢6.9٢7.5           االستثمار

٠.٠٠.٢٠.١٠.٠٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–٢.9–٢.7–٢.٢–٢.١–١.7–٠.9٠.٢–٢.٢٠.5٢.١–١.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.3–3.٢–٢.6–٢.٤–٢.٠–٠.7–٠.8–3.٠–٠.8٠.٢–٢.٠        رصيد احلساب اجلاري

١3.5١9.٢٢٠.5١8.٤١9.6١9.5١8.7١7.7١7.٢١6.9١7.٠           االدخار

١6.8١8.٤٢٠.٤٢١.١٢٠.٢٢٠.٠٢٠.٤١9.8١9.8٢٠.١٢٠.3           االستثمار

١.٠١.٤٠.7٠.8١.7٠.5٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

١999–١99٢

–٢٠٠٠

٢٠٠7٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١٤٢٠١5

–٢٠١6

٢٠١9

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

      مصدرة للوقود

١٠.٢١١.73.٠6.7١٠.59.37.٠6.٠5.33.7–٠.٢      صايف اإلقراض واالقتراض

١٠.3١١.73.٤6.٤١٠.59.٤7.٠6.٢5.33.7–٠.١           رصيد احلساب اجلاري

٢3.733.837.8٢9.33٢.٢35.93٤.٠3١.63٠.6٢9.5٢8.٤              االدخار

٢3.٢٢٢.8٢5.5٢5.٢٢5.١٢٤.9٢٤.٢٢٤.٤٢٤.٢٢٤.١٢٤.٤              االستثمار

٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٢–٠.٤٠.٠٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.3           رصيد احلساب الرأسمايل

      مصدرة لغير الوقود

–٠.3–٠.6–٠.6–٠.8–٠.8–٠.7٠.8١.٠٠.3٠.9. . .      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٤–٠.7–٠.8–١.٠–١.٠–٠.5٠.6٠.8٠.١١.١. . .           رصيد احلساب اجلاري

٢3.٤٢7.٤3١.93٢.٤3٢.83٢.٤3٢.63٢.733.٢33.٤33.9              االدخار

٢٤.6٢6.83١.٢3١.63٢.633.333.533.633.93٤.١3٤.٤              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١. . .           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–3.١–3.١–٢.9–3.٢–3.٤–3.٠–٢.١–٢.٠–3.6–١.3–٢.3      صايف اإلقراض واالقتراض
–3.3–3.3–3.٢–3.5–3.7–3.٢–٢.6–٢.٢–3.8–١.5–٢.6           رصيد احلساب اجلاري

١8.8٢٠.7٢١.7٢١.3٢٢.١٢١.7٢٠.5٢٠.٠٢٠.٢٢٠.٤٢١.٤              االدخار

٢٠.7٢٢.٠٢5.5٢3.5٢٤.6٢٤.7٢٤.١٢3.٤٢3.٤٢3.7٢٤.7              االستثمار

٠.٢٠.3٠.٢٠.3٠.5٠.٢٠.٢٠.3٠.3٠.3٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

      التمويل الرسمي

–٢.٢–٢.3–١.9–١.5–٢.6–١.7–٠.3–٢.٠–5.6–١.٠–٢.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.6–٢.8–٢.7–٢.١–3.٢–٢.٢–١.9–٢.8–6.3–٢.١–3.3           رصيد احلساب اجلاري

١5.9١9.٠١7.8١8.9١9.٤١9.٢١8.6١9.6١9.٢١9.7٢٠.3              االدخار

١9.١٢٠.6٢3.7٢١.٤٢١.١٢٠.6٢١.5٢١.5٢١.6٢٢.5٢٤.٢              االستثمار

١.3١.١٠.7٠.8١.5٠.5٠.6٠.7٠.8٠.5٠.٤           رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات املركز املدين الصايف

       حسب جتربة خدمة الدين

       اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

         جدولة ديونها خالل 2013-2009

–3.7–٤.١–٢.9–3.٤–3.١–٢.١–١.٠–١.3–٠.7٠.3–٢.6      صايف اإلقراض واالقتراض
–3.9–٤.3–3.٢–3.6–3.3–٢.٤–٢.٠–١.8–٠.٠٠.8–3.٠           رصيد احلساب اجلاري

١٤.٤١8.٤٢١.٢١7.٠١8.6١8.5١5.7١5.7١6.٢١5.١١6.١              االدخار

١7.٤١8.3٢١.6١8.5٢٠.١٢٠.٢١9.٠١9.3١9.٤١9.٤٢٠.٠              االستثمار

٠.٤٠.7٠.5٠.5١.٠٠.٢٠.٢٠.٢٠.3٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.٠٠.3٠.3٠.6٠.5٠.5٠.6٠.5٠.٤٠.3–٠.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٢٠.3٠.5٠.5٠.5٠.6٠.5٠.3٠.3–٠.١–٠.3      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.8٢3.3٢٤.7٢٢.8٢٤.١٢٤.8٢٤.9٢5.٠٢5.٢٢5.5٢6.٢         االدخار

٢3.3٢3.٢٢٤.6٢٢.5٢3.7٢٤.3٢٤.5٢٤.5٢٤.8٢5.٢٢6.٠         االستثمار

٠.٠٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١   رصيد احلساب الرأسمايل

ملحوظــة: تســتند التقديــرات يف هــذا اجلــدول إىل إحصــاءات احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات للبلــدان املنفــردة. وحُتســب األرقــام اجملمعــة للمجموعــات القُطْريــة اخملتلفــة علــى اعتبــار أنهــا 

حاصــل قيــم للــدوالر األمريكــي يف البلــدان املنفــردة ذات الصلــة. ويختلــف ذلــك عــن عمليــات احلســاب يف عــدد إبريــل ٢٠٠5 واألعــداد الســابقة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، حيــث كانــت األرقــام 

اجملمعــة مرجَّحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي املقــوم بتعــادل القــوى الشــرائية كحصــة مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي. وتســتمد تقديــرات إجمــايل االدخــار القومــي واالســتثمار )أو إجمــايل 

تكــون رأس املــال( مــن إحصــاءات احلســابات القوميــة للبلــدان املنفــردة. وتســتمد تقديــرات رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل ورصيــد احلســاب املــايل )أو صــايف اإلقــراض/ صــايف 

 )I( ناقــص االســتثمار )S( مــن إحصــاءات ميــزان املدفوعــات. ويمكــن التعبيــر عــن الصــالت بيــن املعامــالت احملليــة واملعامــالت مــع باقــي أنحــاء العــامل كمتطابقــات حماســبية. االدخــار )االقتــراض

 NLB = CAB( هــو جممــوع رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل )NLB( كذلــك فــإن صــايف اإلقــراض/ صــايف االقتــراض .)CAB( )S – I = CAB( يســاوي رصيــد احلســاب اجلــاري

KAB( )KAB +(. ولكــن يف الواقــع العملــي، ال يمكــن االحتفــاظ بهــذه املتطابقــات كمــا هــي. وتعتمــد االختــالالت الناجمــة عــن القصــور يف البيانــات املصدريــة وإعــداد البيانــات والتبايــن يف األرقــام 
اجملمعــة علــى مــدى توافــر البيانــات

١ يف هــذا اجلــدول، »اقتصــادات أخــرى متقدمــة« تعنــي االقتصــادات املتقدمــة مــا عــدا بلــدان جمموعــة الســبعة )كنــدا، وفرنســا، وأملانيــا، وإيطاليــا، واليابــان، واململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة( 

وبلــدان منطقــة اليــورو.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان، وهما ليستا عضوتين يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.
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اجلدول ألف-15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط

توقعات 

متوســـطات متوســـطات

٢٠٠3–١996٢٠٠٤٢٠١٢٢٠١–٢٠١١3٢٠١٤٢٠١5

–٢٠١٢

٢٠١5

–٢٠١6

٢٠١9

التغير السنوي % 

3.64.33.43.33.33.83.54.1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

٢.8١.6١.٢١.٤١.8٢.3١.7٢.٤االقتصادات املتقدمة

٤.66.85.١٤.7٤.٤5.٠٤.85.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

٢.5١.6١.٠١.٤١.٤١.6١.٤١.7االقتصادات املتقدمة الرئيسية

6.15.72.93.03.85.03.75.6حجم التجارة العاملية1

الواردات

6.٢٤.١١.٢١.٤3.7٤.3٢.65.٢االقتصادات املتقدمة

6.39.86.٠5.3٤.٤6.١5.56.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

5.5٤.9٢.٠٢.٤3.6٤.53.١5.١االقتصادات املتقدمة

7.٢7.6٤.6٤.٤3.95.8٤.76.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.١٠.٠–٠.9٠.٢٠.٢–٠.٤–٠.١٠.7 االقتصادات املتقدمة

–٠.٠٠.٤–٠.٠٠.6–٠.8٢.٢٠.7٠.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

٠.٤–٠.3–٠.5–٠.٢–٢.8٠.٤١.١–١.3املصنوعات

–١.6–١.١–3.3–١.3–6.7١7.٤١.٠٠.9النفط
–٠.7–٤.6–٤.١–3.٠–١.٢–١١.١١٠.٠–٢.5السلع األولية غير الوقود

أسعار املستهلكين

١.9٢.١٢.٠١.٤١.6١.8١.7٢.٠االقتصادات املتقدمة

١١.٠6.66.١5.95.55.65.8٤.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

% أسعار الفائدة
١.٠–١.٢–١.٢–١.3–١.١–٢.7٠.٤١.١سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

3.٠١.5٠.١٠.8٠.6٠.9٠.6٢.٠سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

% من إجمايل الناجت احملليأرصدة احلساب اجلاري

٠.٤٠.3٠.٢٠.٢٠.١–٠.١–٠.7–٠.٤االقتصادات املتقدمة

٢.8١.٤٠.8٠.8٠.5٠.9٠.٤. . .السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جمموع الدين اخلارجي

36.٢٢7.١٢5.١٢5.7٢6.١٢6.١٢5.8٢5.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

9.58.88.58.99.39.١9.٠8.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١ تشير البيانات إىل جتارة السلع واخلدمات.

٢ سعر الفائدة بين بنوك لندن على الودائع بالدوالر األمريكي ناقص التغير كنسبة مئوية يف خمفض إجمايل الناجت احمللي األمريكي.

3 متوسط أسعار السندات احلكومية لعشر سنوات )أو ألقرب أجل استحقاق( مرجحا بإجمايل الناجت احمللي لكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة.
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آفاق االقتصاد العالمي 

موضوعات مختارة

أرشيف آفاق االقتصاد العالمي

إبريل	٢٠٠5 آفاق	االقتصاد	العالمي:		العولمة	واالختالالت	الخارجية	

سبتمبر	٢٠٠5 آفاق	االقتصاد	العالمي:		بناء	المؤسسات	

إبريل	٢٠٠6 آفاق	االقتصاد	العالمي:		العولمة	والتضخم	

سبتمبر	٢٠٠6 آفاق	االقتصاد	العالمي:		النظم	المالية	والدورات	االقتصادية	

إبريل	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العالمي:		التداعيات	والدورات	في	االقتصاد	العالمي		

أكتوبر	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العالمي:		العولمة	وعدم	المساواة	

إبريل	٢٠٠8 آفاق	االقتصاد	العالمي:		اإلسكان	والدورة	االقتصادية	

أكتوبر	٢٠٠8 آفاق	االقتصاد	العالمي:		الضغط	المالي	والهبوط	االقتصادي	والتعافي	

إبريل	٢٠٠9 آفاق	االقتصاد	العالمي:	األزمة	والتعافي	

أكتوبر	٢٠٠9 آفاق	االقتصاد	العالمي:	الحفاظ	على	التعافي	

إبريل	٢٠١٠ آفاق	االقتصاد	العالمي:	إعادة	توازن	النمو	

أكتوبر	٢٠١٠ آفاق	االقتصاد	العالمي:	التعافي	والمخاطر	وإعادة	التوازن	

آفاق	االقتصاد	العالمي:	توترات	التعافي	مزدوج	السرعة

إبريل	٢٠١١ 			البطالة	والسلع	األولية	والتدفقات	الرأسمالية	

سبتمبر	٢٠١١ آفاق	االقتصاد	العالمي:	تباطؤ	في	النمو	وتصاعد	في	المخاطر	

إبريل	٢٠١٢ آفاق	االقتصاد	العالمي:	النمو	يعود	وبعض	المخاطر	يبقى	

أكتوبر	٢٠١٢ آفاق	االقتصاد	العالمي:	التواؤم	مع	الديون	المرتفعة	والنمو	المتباطئ	

إبريل	٢٠١3 آفاق	االقتصاد	العالمي:	اآلمال	والواقع	والمخاطر	

أكتوبر	٢٠١3 آفاق	االقتصاد	العالمي:	تحوالت	وتوترات	

إبريل	٢٠١٤ آفاق	االقتصاد	العالمي:	التعافي	يكتسب	قوة،	لكنه	يظل	متفاوتا	

أكتوبر	٢٠١٤ آفاق	االقتصاد	العالمي:	تركات	وغيوم	وعدم	يقين	

أوال: المنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-3 ما	هو	مدى	دقة	التنبؤات	في	تقرير	آفاق االقتصاد العالمي	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	٤-١ الخط	الفاصل	بين	المدخرات	الشخصية	ومدخرات	الشركات	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٤-١ قياس	عدم	المساواة:	قضايا	المفاهيم	والمنهجيات	والقياس	

مؤشرات	الدورة	االقتصادية	الجديدة	في	أمريكا	الالتينية:

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-5 					إعادة	بناء	البيانات	التاريخية	

إبريل	٢٠٠8،	الملحق	١-١ انعكاسات	التقديرات	الجديدة	لتعادل	القوى	الشرائية	على	قياس	النمو	العالمي	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-3 قياس	فجوات	الناتج		

أكتوبر	٢٠٠8،	الملحق	١-١ تقدير	وإيضاح	المخاطر	المحيطة	باالقتصاد	العالمي		

إبريل	٢٠٠9،	الملحق	١-	٢ الشكل	المروحي	للنمو	العالمي	

أكتوبر	٢٠١٠،	الملحق	١-٢ مؤشرات	تتبع	النمو	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-	3 االستدالل	على	الناتج	الممكن	من	البيانات	المشوشة:	منظور	نموذج	التوقعات	العالمية	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-٤ عدم	اتساق	تدابير	إعادة	التوازن	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-٢ سيناريوهات	التطورات	السلبية	في	آفاق االقتصاد العالمي	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	3-3 الميزانيات	العمومية	لمالية	الدولة:	أهمية	األصول	غير	المالية	وقياسها	
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ثانيا: استقصاءات تاريخية

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	3-١ االختالالت	الخارجية	بين	الماضي	والحاضر	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-١ أسعار	الفائدة	طويلة	األجل	من	منظور	تاريخي	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	٢-٢ إعادة	تدوير	البترودوالر	في	السبعينات	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-6 المنظور	التاريخي	للنمو	والحساب	الجاري	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	٤-١ األزمات	المالية	الدولية	من	منظور	تاريخي		

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثالث الحسن	والسيء	والقبيح:	١٠٠	عام	من	التعامل	مع	أعباء	الدين	العام	المفرطة	

ثالثا: النمو االقتصادي — المصادر واألنماط

إبريل	٢٠٠5،	الفصل	الثاني تحويالت	العاملين	والتنمية	االقتصادية	

إبريل	٢٠٠5،	الفصل	الثاني تقلب	الناتج	في	بلدان	األسواق	الصاعدة	والبلدان	النامية	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-5 كيف	يمكن	لعدم	استقرار	االقتصاد	الكلي	أن	يعيق	النمو	في	إفريقيا	جنوب	الصحراء؟	

كيف	ينبغي	لبلدان	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى	المصدرة	للنفط	أن	تستخدم

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-6 					إيراداتها	النفطية؟	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٢-3 ما	هي	أضرار	التقلب؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	الفصل	الثالث بناء	المؤسسات	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٢-٢ عائد	االستثمار	في	البلدان	الصناعية	والبلدان	النامية	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	3-٢ استخدام	أدوات	معينة	للحد	من	الفساد	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	3-3 اختبار	أثر	التحويالت	بال	مقابل	على	المؤسسات	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-٢ أثر	التصحيحات	األخيرة	في	أسواق	اإلسكان	في	البلدان	الصناعية	

إبريل	٢٠٠6،	الفصل	الرابع في	خضم	من	السيولة	النقدية:	ما	سبب	وفرة	المدخرات	في	قطاع	الشركات	

إبريل	٢٠٠6،	الملحق	١-٢ التداعيات	العالمية	لوباء	أنفلونزا	الطيور	

سبتمبر	٢٠٠6،	الفصل	الثالث الصعود	األسيوي:	أنماط	التنمية	والنمو	االقتصادي	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	3-١ النمو	الممكن	للناتج	واإلنتاجية	في	اليابان	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	3-٢ تطور	جودة	حوكمة	الشركات	وأثره	في	آسيا	

	إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الرابع فصل	القاطرة	عن	القطار؟	التداعيات	والدورات	في	االقتصاد	العالمي	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	٤-3 التداعيات	وتزامن	الدورات	االقتصادية	الدولية:	من	منظور	أوسع	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-١ ما	هي	المخاطر	التي	تمثلها	أسواق	المساكن	للنمو	العالمي؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	الملحق	١-٢ تغير	المناخ:	التأثير	االقتصادي	واالستجابات	على	مستوى	السياسات	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-7 النقاش	الدائر	حول	تطبيق	سعر	الخصم	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-8 	)Weitzman, 1974	)دراسة	اليقين	عدم	ظل	في	بالكميات	مقارنة	الضرائب

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-9 تجارب	االتجار	في	رخص	إطالق	االنبعاثات	في	االتحاد	األوروبي	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الخامس الدورة	االقتصادية	العالمية	وديناميكيتها	المتغيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ االقتصادات	الرئيسية	وتقلبات	النمو	العالمي	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-٢ تحسن	أداء	االقتصاد	الكلي	—	هل	هو	حسن	حظ	أم	حسن	سياسات	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ أسعار	المساكن:	التصحيحات	والعواقب	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-١ الدورات	االقتصادية	العالمية	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	3-١ ما	أوجه	الشبه	بين	األزمة	الحالية	والكساد	الكبير؟		

هل	يمثل	االئتمان	عنصرا	حيويا	في	تحقيق	التعافي؟

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	3-٢ 					أدلة	من	البيانات	على	مستوى	النشاط			

إبريل	٢٠٠9،	الفصل	الثالث التحول	من	الركود	إلى	التعافي:	بأي	سرعة	وبأي	قوة؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	الفصل	الرابع ما	مدى	الضرر؟	ديناميكية	الناتج	على	المدى	المتوسط	بعد	انتهاء	األزمات	المالية		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-3 هل	يقترن	التعافي	بالبطالة؟		

إبريل	٢٠١٠،	الفصل	الثالث ديناميكية	البطالة	أثناء	حاالت	الركود	واالنتعاش:	قانون	أوكن	وما	وراؤه		

هل	بطء	النمو	في	االقتصادات	المتقدمة	يعني	بالضرورة	بطئه	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-١ 					في	االقتصادات	الصاعدة؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-٢ التعافي	العالمي:	ما	هو	الوضع	الراهن؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-3 كيف	يؤثر	عدم	اليقين	على	األداء	االقتصادي؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الرابع صالبة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	هل	تدوم؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	٤-١ فرص	العمل	والنمو:	ال	يمكن	تحقيق	أحدهما	دون	اآلخر؟	
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إبريل	٢٠١3،	الفصل	الثاني انتشار	تداعيات	أجواء	عدم	اليقين	التي	تكتنف	السياسات	في	الواليات	المتحدة	وأوروبا	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	الرابع اقتحام	الحدود:	هل	يمكن	للبلدان	منخفضة	الدخل	الديناميكية	في	الجيل	الحالي	أن	تنجح؟	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-٢ ما	أسباب	التباطؤ	في	بلدان	»بريكس«؟	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	الثالث على	إيقاع	واحد؟	التداعيات	والصدمات	المشتركة	ودور	الروابط	المالية	والتجارية	

تزامن	الناتج	في	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	وفي	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	3-١ 				بلدان	القوقاز	وآسيا	الوسطى	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	3-٢ تداعيات	التغيرات	في	السياسة	النقدية	األمريكية	

إبريل	٢٠١٤،	اإلطار	3-١ االدخار	والنمو	االقتصادي	

في	الطرف	المتلقي؟	األوضاع	الخارجية	والنمو	في	األسواق	الصاعدة	قبل	

إبريل	٢٠١٤،	الفصل	الرابع 		األزمة	المالية	العالمية	وأثنائها	وبعد	وقوعها	

أثر	األوضاع	الخارجية	على	النمو	في	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠١٤،	اإلطار	٤-١ 			على	المدى	المتوسط	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	١-٢ أصول	مراجعات	تنبؤات	صندوق	النقد	الدولي	للنمو	منذ	عام	٢٠١١	

أكتوبر	٢٠١٤،	الفصل	٢،	 أهمية	العوامل	األساسية	المؤثرة	على	أسعار	العائد	األمريكي	لفهم	التداعيات	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

هل	الوقت	الحالي	مناسب	إلعطاء	دفعة	للبنية	التحتية؟	آثار	االستثمار	

أكتوبر	٢٠١٤،	الفصل	3 			العام	على	االقتصاد	الكلي	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	3-٤ اآلثار	االقتصادية	الكلية	لزيادة	االستثمار	العام	في	االقتصادات	النامية	

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٤-١ هل	تظل	السوق	النفطية	ضيقة؟	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٤-١ هل	ينبغي	للبلدان	أن	تشعر	بالقلق	إزاء	تقلبات	أسعار	النفط؟	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٤-٢ جودة	البيانات	في	السوق	النفطية	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٤-٢ التوقعات	التضخمية	طويلة	األجل	والموثوقية	

سبتمبر	٢٠٠6،	الفصل		الخامس ارتفاع	أسعار	السلع	األساسية	غير	الوقود	—	هل	يمكن	أن	يدوم؟	

صدمات	أسعار	السلع	األساسية،	والنمو،	والتمويل	في	

سبتمبر	٢٠٠6،		اإلطار	٢-٢ 					بلدان	إفريقيا	جنوب	الصحراء	

سبتمبر	٢٠٠٠6،	اإلطار	١-٤ شركات	النفط	الدولية	والوطنية	في	ظل	بيئة	متغيرة	لقطاع	نفطي	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	5-١ هل	أسهمت	المضاربة	في	ارتفاع	أسعار	السلع؟		

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	5-٢ تحرير	التجارة	الزراعية	وأسعار	السلع	األساسية	

سبتمبر	٢٠٠6،	الملحق	٢-١ التطورات	األخيرة	في	سوق	السلع	األساسية		

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-١ من	المتضرر	من	االرتفاع	الهائل	في	أسعار	األغذية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-5 اختناقات	مرحلة	التكرير	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-6 تحقيق	أقصى	استخدام	ممكن	ألنواع	الوقود	البيولوجي	

إبريل	٢٠٠8،	الملحق	١-٢ المستجدات	في	أسواق	السلع	األساسية	واحتماالتها	المستقبلية	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-٤ العالقة	بين	انخفاض	قيمة	الدوالر	األمريكي	وأسعار	السلع	األساسية	

إبريل	٢٠٠8،	الملحق	١-5 لماذا	لم	يستجب	عرض	النفط	بدرجة	أكبر	الرتفاع	األسعار؟			

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-6 أسعار	النفط	المستخدمة	كقواعد	معيارية				

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	الخامس العولمة	وأسعار	السلع	والبلدان	النامية			

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	5-٢ االنتعاش	الراهن	ألسعار	السلع	في	السياق	الصحيح	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	الثالث هل	عاد	التضخم	من	جديد؟	أسعار	السلع	األولية	وتضخم	األسعار	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-	١	 هل	تؤثر	االستثمارات	المالية	في	سلوكيات	أسعار	السلع	األولية؟		

استجابات	المالية	العامة	إزاء	الزيادات	األخيرة	في	أسعار	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-	٢ 					السلع	األولية:	دراسة	تقييمية		

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-3 نظم	السياسة	النقدية	وأسعار	السلع	األولية	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-3 تقييم	مخاطر	االنكماش	في	اقتصادات	مجموعة	الثالثة	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-5 هل	سترتفع	أسعار	السلع	األولية	من	جديد	عند	تعافي	االقتصاد	العالمي؟	

إبريل	٢٠٠9،	الملحق	١-١ المستجدات	في	أسواق	السلع	األولية	واحتماالتها	المستقبلية	

أكتوبر	٢٠٠9،	الملحق	١-١	 تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	المنتظرة		
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ما	هي	المعلومات	التي	توفرها	لنا	أسواق	عقود	الخيار	حول	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-6 					آفاق	أسعار	السلع	األولية؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-7 ما	الذي	يفسر	زيادة	التقلبات	في	أسعار	الغذاء؟		

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-٢ إلى	أي	مدى	يخرج	تعافي	أسعار	السلع	األولية	الراهن	عن	المعتاد؟	

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-3 منحنيات	أسعار	العقود	المستقبلية	للسلع	األولية	وتكيف	األسواق	الدوري	

أكتوبر	٢٠١٠،	الملحق	١-١ التطورات	والتوقعات		في	أسواق	السلع	األولية	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-٢ التوقعات	القاتمة	للقطاع	العقاري		

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-5 هل	أصبحت	المعادن	أكثر	ندرة	وما	انعكاسات	ندرتها	على	األسعار؟		

إبريل	٢٠١١،	الملحق	١-٢ تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	المتوقعة	

إبريل	٢٠١١،	الفصل	الثالث شح	النفط	والنمو	واالختالالت	العالمية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-١ قيود	دورة	الحياة	على	إنتاج	النفط	العالمي	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-٢ الغاز	الطبيعي	غير	التقليدي:	هل	يغير	قواعد	اللعبة؟	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-3 آثار	الصدمات	النفطية	في	األجل	القصير	على	النشاط	االقتصادي	

استخدام	المرشحات	منخفضة	الترددات	الستخالص	االتجاهات	

إبريل	٢٠١١،	الملحق	3-١ 			العامة	للدورة	االقتصادية	

إبريل	٢٠١١،	الملحق	3-٢ النموذجان	التجريبيان	للطاقة	والنفط	

سبتمبر	٢٠١١،	الملحق	١-١ تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	المتوقعة	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-٤ االستثمار	المالي	والمضاربة	وأسعار	السلع	األولية	

سبتمبر	٢٠١١،	الفصل	الثالث صوِّب	حيث	يمكن	أن	تصيب	الهدف:	تقلبات	أسعار	السلع	األولية	والسياسة	النقدية	

إبريل	٢٠١٢،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	في	أسواق	السلع	األولية	

			تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١٢،	الفصل	الرابع تذبذبات	أسعار	السلع	األولية	والبلدان	المُصدرة	لها	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	٤-١ اآلثار	االقتصادية	الكلية	لصدمات	أسعار	السلع	األولية	على	البلدان	منخفضة	الدخل	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	٤-٢ تذبذب	أسعار	السلع	األولية	والتحدي	اإلنمائي	في	البلدان	منخفضة	الدخل	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	في	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص	 	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-٤ الطاقة	غير	التقليدية	في	الواليات	المتحدة	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-5 أزمة	عرض	الغذاء	–	من	هم	األشد	تأثرا	باألزمة؟	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	في	أسواق	السلع	األولية	

	تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	الثالث الوحش	الذي	لم	يهاجِم:	هل	كُمِّم	التضخم	أم	كان	في	غفوة	مؤقتة؟	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-١ هل	ال	يزال	استهداف	التضخم	ضروريا	في	ظل	استواء	منحنى	فيليبس؟	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	في	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-	ت	خ	-١ طفرات	الطاقة	والحساب	الجاري:	تجارب	قُطرية	مقارنة	

محركات	أسعار	النفط	وتضييق	الفرق	بين	سعري	خام	برنت	وغرب	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-	ت	خ	-٢ 				تكساس	الوسيط	

إبريل	٢٠١٤،	اإلطار	١-3 تثبيت	توقعات	التضخم	عند	قصور	التضخم	عن	الهدف	

إبريل	٢٠١٤،	الفصل	١ أسعار	وتنبؤات	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١٤،	الفصل	١،	 تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية،	مع	التركيز	على	الغاز	الطبيعي	في	االقتصاد	العالمي	

تقرير	خاص 	

خامسا: سياسة المالية العامة

كيف	ينبغي	لبلدان	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى	المصدرة	للنفط	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-6 					أن	تستخدم	إيراداتها	النفطية؟	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	3-3 العولمة	المالية	وإدارة	السياسات	االقتصادية	الكلية	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-١ هل	ال	يزال	الدين	العام	شديد	االرتفاع	في	األسواق	الصاعدة	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	٢-١ تحسن	أداء	المالية	العامة	في	بلدان	األسواق	الصاعدة:	دوري	أم	هيكلي؟	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٢-١ متى	تكون	الدفعة	المالية	التنشيطية	فعالة؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	الخامس سياسة	المالية	العامة	كأداة	مضادة	لالتجاهات	الدورية		
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االختالفات	في	مدى	أهمية	أدوات	الضبط	التلقائي	وعالقتها	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	5-١ 					بسياسة	المالية	العامة	االستنسابية	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	5-٢ ما	السبب	وراء	الصعوبة	البالغة	في	تحديد	آثار	الدفعة	المالية؟	

هل	جاءت	التخفيضات	الضريبية	األمريكية	في	حينها	واتسمت	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-5 					باالستمرارية	المؤقتة	ودقة	التوجيه؟	

أكتوبر	٢٠١٠،	الفصل	الثالث آثار	ضبط	أوضاع	المالية	العامة	على	االقتصاد	الكلي:	هل	نشعر	بوطأتها؟	

سبتمبر	٢٠١١،	الفصل	الرابع رصيد	الموازنة	والميزان	التجاري:	هل	يُفصل	التوأم	عند	الوالدة؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-١ هل	نسئ	تقدير	مضاعفات	المالية	العامة	قصيرة	األجل؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-٢ انعكاسات	ارتفاع	مستوى	الدين	العام	في	االقتصادات	المتقدمة	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثالث الحسن	والسيء	والقبيح:	١٠٠	عام	من	التعامل	مع	أعباء	الدين	العام	المفرطة	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	١-١ التفاوت	الكبير	في	السياسات	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	2-1 	فرط	أعباء	الدين	العام	وأداء	القطاع	الخاص	

أكتوبر	٢٠١٤،	الفصل	3 هل	الوقت	الحالي	مناسب	إلعطاء	دفعة	للبنية	التحتية؟	آثار	االستثمار	العام	على	االقتصاد	الكلي	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	3-٢ تحسين	كفاءة	االستثمار	العام	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	3-٤ اآلثار	االقتصادية	الكلية	لزيادة	االستثمار	العام	في	االقتصادات	النامية	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	5-3 مؤسسات	المالية	العامة	وقواعد	المالية	العامة	واالستثمار	العام	

سادسا: السياسة النقدية واألسواق المالية وتدفق األموال

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-٢ ما	هي	المخاطر	الناجمة	عن	انخفاض	أسعار	الفائدة	األمريكية	طويلة	األجل؟	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٢-٢ تنظيم	التحويالت	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	3-3 العولمة	المالية	وإدارة	السياسات	االقتصادية	الكلية	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	3-٤ السياسات	النقدية	في	عالم	تسوده	العولمة	

سبتمبر	٢٠٠5،	الفصل	الرابع هل	تنجح	سياسة	تحديد	أهداف	التضخم	في	األسواق	الصاعدة؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٤-١ نظرة	متعمقة	على	بدائل	تحديد	أهداف	التضخم:	أهداف	النقود	وسعر	الصرف	

إبريل	٢٠٠6،	الفصل	الثالث كيف	أثرت	العولمة	على	التضخم؟	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	٢-3 تأثير	البترودوالر	على	عائدات	السندات	في	الواليات	المتحدة	واألسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	3-١ العولمة	والتضخم	في	األسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	3-٢ العولمة	والتضخم	المنخفض	من	منظور	تاريخي	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	3-3 سريان	أثر	تغيرات	سعر	الصرف	على	أسعار	الواردات	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	٤-٢ اتجاهات	األرباح	والمدخرات	في	القطاع	المالي	

سبتمبر	٢٠٠6،	الفصل	الرابع كيف	تؤثر	النظم	المالية	على	الدورات	االقتصادية	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	٤-١ التمويل	بالديون	وانكماش	الديون	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	٤-١ الروابط	المالية	والتداعيات	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	٤-٢ أوضاع	االقتصاد	الكلي	في	البلدان	الصناعية	والتدفقات	المالية	إلى	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٤ ما	هي	السيولة	العالمية؟	

االنعكاسات	االقتصادية	الكلية	لالضطراب	المالي	األخير:	أنماط	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٢ 					مستمدة	من	الحاالت	السابقة	

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	الثالث دورة	أسعار	المساكن	المتغيرة	وانعكاساتها	على	السياسة	النقدية	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	3-١ تقييم	احتماالت	تعرض	أسواق	المساكن	للتصحيح	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-١ هل	هناك	أزمة	ائتمان؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	الرابع الضغط	المالي	وهبوط	النشاط	االقتصادي	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٤-١ السياسات	السليمة	للتخلص	من	ضغوط	النظم	المالية	واستعادة	سالمة	الوساطة	المالية	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-١ نوبة	العسر	المالي	األخيرة:	كيف	تغير	األساسيات	التي	ترتكز	عليها	اآلفاق	العالمية؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ أسعار	المساكن:	التصحيحات	والعواقب	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-٢ ما	هي	درجة	انكشاف	الشركات	غير	المالية	أمام	المخاطر؟	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	٢-١ حالة	تبدد	ثروات	األُسَر	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	٤-١ أثر	ملكية	البنوك	األجنبية	خالل	األزمات	النابعة	من	الداخل	

إبريل	٢٠٠9،	الملحق	٤-١ مؤشر	الضغط	المالي	في	االقتصادات	الصاعدة	

إبريل	٢٠٠9،	الملحق	٤-٢ الضغط	المالي	في	االقتصادات	الصاعدة:	تحليل	االقتصاد	القياسي	

إبريل	٢٠٠9،	الفصل	الرابع كيف	تؤدي	الروابط	إلى	إذكاء	الحريق	
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أكتوبر	٢٠٠9،	الفصل	الثالث دروس	للسياسة	النقدية	من	تجربة	تقلبات	أسعار	األصول		

هل	كانت	األسواق	المالية	في	االقتصادات	الصاعدة	أكثر	قدرة	على	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-٢ 					الصمود	مقارنة	باألزمات	السابقة؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-٤ المخاطر	من	أسواق	العقارات		

إبريل	٢٠١١،	الملحق	١-١ مؤشرات	األوضاع	المالية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-١ تداعيات	كساد	أسعار	المساكن	في	االقتصادات	المتقدمة	على	األسواق	المالية	العالمية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-3 التداعيات	الدولية	وصنع	السياسات	االقتصادية	الكلية	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-٢ دورات	الرواج	والكساد:	محفزاتها	وانعكاساتها	على	السياسات	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-3 هبوط	أسعار	األسهم:	هل	هو	نذير	بالركود؟		

إبريل	٢٠١٢،		الفصل	الثاني انتقال	تداعيات	خفض	قروض	التمويل	من	بنوك	منطقة	اليورو	عبر	الحدود	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثاني انتقال	آثار	الضغوط	المالية	في	االقتصاد	العالمي	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	١-١ التفاوت	الكبير	في	السياسات	

حديث	اإللغاء	التدريجي:	ما	المتوقع	عندما	تشدد	الواليات	المتحدة	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-١ 			سياستها	النقدية	

إبريل	٢٠١٤،	اإلطار	١-١ عرض	االئتمان	والنمو	االقتصادي	

هل	ينبغي	على	االقتصادات	المتقدمة	أن	تقلق	بشأن	صدمات	النمو	في	

إبريل	٢٠١٤،	الفصل	الثاني 			اقتصادات	األسواق	الصاعدة؟	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

إبريل	٢٠١٤،	الفصل	الثالث منظورات	ألسعار	الفائدة	الحقيقية	العالمية	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	١-١ مستجدات	أسواق	المساكن	في	أنحاء	العالم	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	١-ت	خ-١ طفرة	الغاز	الصخري	في	الواليات	المتحدة	وانعكاساتها	على	التجارة	

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم المساواة

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الخامس عولمة	العمالة	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ الهجرة		والتجارة:	كيف	يؤثران	على	البلدان	النامية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-٢ إصالحات	سوق	العمل	في	منطقة	اليورو	والمفاضلة	بين	األجور	والبطالة	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الرابع العولمة	وعدم	المساواة	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	3-١ االزدواجية	بين	العقود	المؤقتة	والدائمة:	المقاييس	واآلثار	وقضايا	السياسات	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	3-٢ برامج	نوبات	العمل	القصيرة	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-١ تباطؤ	ضعيف	بال	طائل؟	نظرة	قطاعية	على	أسواق	العمل	في	االقتصادات	المتقدمة	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-١ حصة	العمالة	في	أوروبا	والواليات	المتحدة	في	فترة	”الركود	الكبير”	وبعده	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	٤-١ فرص	العمل	والنمو:	ال	يمكن	تحقيق	أحدهما	دون	اآلخر؟	

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	١-3 كيف	سيتسنى	تصحيح	االختالالت	العالمية؟	

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الثالث أسعار	الصرف	وتصحيح	االختالالت	الخارجية	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-3 انتقال	آثار	أسعار	الصرف	إلى	أسعار	التجارة	وعالقته	بعملية	التصحيح	الخارجي	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ انخفاض	قيمة	الدوالر	األمريكي:	أسبابه	وآثاره	

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-١ دروس	من	األزمة:	حول	اختيار	نظام	سعر	الصرف	

إبريل	٢٠١٤،	اإلطار	١-٤ نظم	سعر	الصرف	والتعرض	لألزمات	في	األسواق	الصاعدة	

تاسعا: المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات رأس المال والديون األجنبية

إبريل	٢٠٠5،	الفصل	الثالث العولمة	واالختالالت	الخارجية	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-3 إلغاء	نظام	الحصص	في	تجارة	المنسوجات	العالمية	

ما	مدى	التقدم	المحرز	في	تنفيذ	السياسات	الرامية	إلى	تقليص	ا

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-٤ 					الختالالت	العالمية	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	3-٢ قياس	صافي	المركز	الخارجي	للبلدان	
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سبتمبر	٢٠٠5،	الفصل	الثاني االختالالت	العالمية:	منظور	لالدخار	واالستثمار	

أثر	التغيرات	الديمغرافية	على	االدخار	واالستثمار	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٢-3 				وأرصدة	الحساب	الجاري	

سبتمبر	٢٠٠5،	الملحق	١-٢ كيف	تصحح	االختالالت	العالمية	في	المستقبل؟	

إبريل	٢٠٠6،	الفصل	الثاني أسعار	النفط	واالختالالت	العالمية	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-٤ ما	هو	مقدار	التقدم	المحرز	في	معالجة	االختالالت	العالمية؟	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-5 جولة	الدوحة	بعد	اجتماعات	هونغ	كونغ	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	١-١ التدفقات	الرأسمالية	إلى	بلدان	األسواق	الصاعدة:	نظرة	طويلة	األجل	

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	٢-١ تحسن	أداء	المالية	العامة	في	بلدان	األسواق	الصاعدة:	دوري	أم	هيكلي؟	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ إمكانية	استمرار	المركز	الخارجي	وعالقتها	بالتكامل	المالي	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-٢ االختالالت	الكبيرة	والمستمرة	في	الحساب	الجاري	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-3 المشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العالمية	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-3 إدارة	اآلثار	االقتصادية	الكلية	لتدفقات	المعونة	الكبيرة	والمتقلبة	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الثالث إدارة	التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	الكبيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ هل	يمكن	أن	تنجح	القيود	على	رأس	المال؟		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-3 المشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العالمية:	تقرير	مرحلي	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	5-١ كيف	تؤثر	العولمة	التجارية	والمالية	على	النمو؟	النظرية	واألدلة	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	السادس تفاوت	أرصدة	الحساب	الجاري	عبر	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	6-١ محددات	الحساب	الجاري	في	البلدان	المصدرة	للنفط	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	6-٢ صناديق	الثروة	السيادية:	انعكاساتها	على	األسواق	المالية	العالمية		

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-٤ االختالالت	العالمية	واألزمة	المالية	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-١ التمويل	التجاري	والتجارة	العالمية:	أدلة	جديدة	من	المسوح	المصرفية		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-5 من	العجز	إلى	الفائض:	التحوالت	األخيرة	في	الحساب	الجاري	العالمي		

إبريل	٢٠١٠،	الفصل	الرابع	 تحقيق	التوازن	الصحيح:	التحوُّل	عن	فوائض	الحسابات	الجارية	المستمرة	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	٢-١ آسيا	الصاعدة	في	مواجهة	التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	

بلدان	أمريكا	الالتينية	الخمسة	وركوب	موجة	أخرى	من	التدفقات	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	٢-٢ 					الرأسمالية	الداخلة		

أكتوبر	٢٠١٠،	الفصل	الرابع هل	تترك	األزمات	المالية	آثارا	دائمة	على	التجارة؟	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار٢-١	 إزالة	االختالالت	الخارجية	من	بلدان	االتحاد	األوروبي	الهامشية	

إبريل	٢٠١١،	الفصل	٤ التدفقات	الرأسمالية	الدولية	-	مستقرة	أم	متقلبة؟	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-5 النقاط	الحرجة	في	االلتزامات	الخارجية	واألزمات	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-1 تطور	عجز	الحساب	الجاري	في	منطقة	اليورو	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-3 إعادة	التوازن	الخارجي	في	منطقة	اليورو	

السالب	والموجب	في	إدارة	التدفقات	الرأسمالية:	تحقيق	التوازن	بين	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	الرابع 				التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	والخارجة	

محاكاة	أثر	التعرض	للمخاطر	الناتجة	عن	ظروف	أسواق	رأس	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	٤-١ 				المال	الدولية	

أكتوبر	٢٠١٤،	الفصل	٤ هل	وصلت	االختالالت	العالمية	إلى	نقطة	تحول؟	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	٤-١ تحويل	االتجاه:	تصحيح	المراكز	الخارجية	في	عام	١986	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	٤-٢ قصة	تصحيحين:	شرق	آسيا	ومنطقة	اليورو	

عاشرا: قضايا إقليمية

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	١-١ تسونامي	المحيط	الهندي:	أثره	على	اقتصادات	جنوب	آسيا	

إبريل	٢٠٠5،	اإلطار	٢-١ تحويالت	العاملين	والهجرة	في	منطقة	الكاريبي	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-3 بماذا	يفسر	التفاوت	في	أداء	القطاعات	الخارجية	في	منطقة	اليورو؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-5 تصاعد	الضغوط	على	منتجي	القطن	في	إفريقيا	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٢-٤ هل	االستثمار	في	بلدان	آسيا	الصاعدة	منخفض	للغاية؟	

تطوير	المؤسسات	انعكاس	لألوضاع	المحلية:	مثال	تحويل	

	سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	3-١ 					الملكية	في	الصين	مقارنة	بأوروبا	الوسطى	والشرقية	

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	٢-١ ما	مدى	سرعة	إنفاق	اإليرادات	اإلضافية	في	البلدان	المصدرة	للنفط	
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أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٢-١ االتحاد	االقتصادي	والنقدي	األوروبي	بعد	عشر	سنوات	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	٢-٢ مكامن	الخطر	في	االقتصادات	الصاعدة	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	٢-١ الروابط	والتداعيات	بين	الشرق	والغرب	في	أوروبا	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-1 تطور	عجز	الحساب	الجاري	في	منطقة	اليورو	

حادي عشر: التحليالت ذات الخصوصية القُطرية

لماذا	يواصل	حساب	الدخل	الدولي	في	الواليات	المتحدة	تحقيق

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-٢ 					فائض،	وهل	سيستمر	على	هذا	المنوال؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-٤ هل	تصبح	الهند	محركا	للنمو	العالمي؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٢-١ االدخار	واالستثمار	في	الصين	

تعديل	تقديرات	إجمالي	الناتج	المحلي	في	الصين:

إبريل	٢٠٠6،	اإلطار	١-6 					ماذا	يعني	ذلك	بالنسبة	للصين	واالقتصاد	العالمي؟	

ما	هي	الدروس	المستفادة	من	الدراسات	القطرية	لتأثير	العولمة

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٤-٢ 					على	عدم	المساواة؟	أمثلة	من	المكسيك	والصين	والهند	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	٤-١ اليابان	بعد	اتفاق	بالزا	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	٤-٢ مقاطعة	تايوان	الصينية	في	أواخر	الثمانينات	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار١-٤ هل	أدت	اتفاقية	بالزا	إلى	ضياع	العقود	في	اليابان؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-3 إلى	أين	يتجه	الفائض	الخارجي	للصين؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	3-١ مؤسسة	تسليف	مالك	المساكن	األمريكية	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	3-٢ إعادة	هيكلة	ديون	قطاع	األسر	في	آيسلندا	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-٤ سياسات	آبينوميكس:	مخاطر	قائمة	عقب	نجاح	مبكر؟	

إبريل	2014،	اإلطار	2-1 هل	نمط	اإلنفاق	في	الصين	يتحول	)بعيدا	عن	السلع	األولية(؟	

أكتوبر	٢٠١٤،	اإلطار	3-١ االستثمار	العام	في	اليابان	أثناء	العقد	المفقود	

ثاني عشر: موضوعات خاصة

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	الرابع تغير	املناخ	واالقتصاد	العاملي	

االرتفاع	المستمر	في	ملكية	السيارات	في	االقتصادات	الصاعدة:

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-١ 					انعكاساته	على	تغير	المناخ	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-٢ جنوب	آسيا:	التأثير	التوضيحي	لصدمة	مناخية	مفاجئة	

السياسات	االقتصادية	الكلية	الرامية	إلى	التكيف	بشكل	أكثر	سالسة

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-3 					مع	صدمات	المناخ	المفاجئة		

التأمين	ضد	الكوارث	وسندات	الكوارث:	األدوات	الجديدة	للتحوط

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-٤ 					من	مخاطر	األحوال	الجوية	المتطرفة		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-5 المبادرات	األخيرة	على	مستوى	السياسات	من	أجل	تخفيض	االنبعاثات		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٤-6 جوانب	التعقيد	في	تصميم	سياسات	التخفيف	المحلية		



 

 

 

 :على الننححو التتالي للننششر
 ٢٠١٥ييیینناييییر  ٢٠صصبباححا٬،  ١١:٠٠) تتوقييییت ببكييیینبب( ببكييیینفي 

 سسري للغاييییة         
 ححتتى مموعد الننششر         

  ٢٠١٥ييیینناييییر  ١٩ممسساًء٬،  ١٠:٠٠ :)الششرقي لسساححللا تتوقييییتبب( العاصصممة في واششننطن
  

 تتييییارات ممتتقاطعة

x هنناك ببعض العوامملل السسلببييییة التتي ييییتتوقع لكن . الذي ييییرججع في ممعظممه إلى زييییادة الممعروضالننممو العالممي دفعة ممن اننخخفاض أسسعار الننفط ييییسستتممد سس
لننممو ممتتوسسط األججلل في كثثييییر ممن لممثثلل ضضعف االسستتثثممار ممع اسستتممرار التتكييییف ممع التتوقعات الممخخفضضة ٬، وتتطغى علييییهاأن تتوازن هذه الدفعة 

  .االقتتصصادات الممتتقدممة واقتتصصادات األسسواق الصصاعدة

x ٢٠١٤ممقارننة ببمما ورد في عدد أكتتوببر % ٬٠,٣، بباننخخفاض قدره ٢٠١٦-٢٠١٥في الفتترة % ٣,٧و % ٣,٥ العالممي ييییببلغ الننمموأن  وممن الممتتوقع 
إلى وتتأتتي هذه التتعدييییالت ننتتييییججة إلعادة تتقييییييییم االححتتمماالت الممرججححة للصصييیین وروسسييییا وممننطقة الييییورو والييییاببان٬، . آفاق االقتتصصاد العالمميممن تتقرييییر 

ولم تتُرفع تتوقعات الننممو ألي ممن االقتتصصادات . ي ببعض كببرى الببلدان الممصصدرة للننفط ببسسببب الهببوط الححاد في أسسعار الننفطضضعف الننششاط ف اننبجج
    . بباسستتثثنناء الوالييییات الممتتححدة الرئئييییسسييییة

x  واببي هعلى الججاننب اإلييییجج اححتتمماللوأهم . اضضيأكتتوببر الممفي  كان علييییهوقد أصصببح تتوزييییع الممخخاطر التتي تتواججه الننممو العالممي أكثثر تتوازننا مممما 
. العرض الننفطيوٕان كان هنناك عدم ييییقييیین ببششأن ممدى اسستتممرارييییة صصدممة التتوقعات٬،  ورد فيعمما  أسسعار الننفط اننخخفاضالممسستتممدة ممن زييییادة الدفعة 
تتقلببها٬، وخخاصصة في اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة٬، ححييییث ممدى األسسواق الممالييییة العالممييییة و  ممزاجببالتتححوالت في فتتتتعلق التتطورات السسلببييییة أمما ممخخاطر 

وال ييییزالل الركود . في الححسساببات الخخارججييییة ومموازييیین الممدفوعات في الببلدان الممصصدرة للننفطاننخخفاض أسسعار الننفط إلى خخلق ممواطن ضضعف  أدى
  . على القلق في ممننطقة الييییورو والييییاببانبباعثثييیین والتتضضخخم الممننخخفض 

  . ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي ٢٠١٤هنناك أرببعة تتطورات رئئييییسسييییة ششكلت آفاق االقتتصصاد العالممي ممننذ صصدور عدد أكتتوببر و 

إلى ضضعف الطلب  في ججاننب ممننهوييییرججع هذا االننخخفاض . تتقرييییببا ممننذ سسببتتممببر المماضضي% ٥٥األولل هو اننخخفاض أسسعار الننفط ببالدوالر األممرييییكي ببننسسببة 
في اننخخفاضضات أسسعار الممعادن  وهو مما اننعكس أييییضضا —في ببعض االقتتصصادات الرئئييییسسييییة٬، وخخاصصة في اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة  عغييییر الممتتوق
ببمما فييییها قرار ممننظممة أوببك الححفاظ عوامملل تتتتعلق ببالعرض الننفطي٬، ييییششييییر إلى ممسساهممة ممهممة ممن أسسعار الننفط االننخخفاض األكببر في لكن . الصصنناعييییة

وتتششييییر أسسعار . ممة٬، وال سسييییمما الوالييییات الممتتححدةعلى ممسستتوييییات إننتتاججها الححالييییة رغم االرتتفاع الممطرد في إننتتاج الببلدان الممننتتججة غييییر األعضضاء في الممننظ
االسستتثثممار  عقود الننفط اآلججلة إلى تتعاٍف ججزئئي في أسسعار الننفط خخاللل السسننوات القادممة٬، تتممششييییا ممع التتأثثييییر السسلببي الممتتوقع الننخخفاض أسسعار الننفط على

   . وننممو الطاقة اإلننتتاججييییة الممسستتقببلييییة في قطاع الننفط

إن في الرببع الثثانني ممن العام٬، ف% ٬٣,٢٥، صصعودا ممن ٢٠١٤في الرببع الثثالث ممن عام % ٣,٧٥لعالممي ححسسب الممتتوقع إلى ثثاننييییا٬، ببييییننمما ارتتفع الننممو ا
فاق  ححدة تتعافييییاالممتتالوالييییات اد في االقتتصصقق ححوعلى سسببييییلل التتححدييیید٬، . رئئييییسسييییةفروقا مملححوظة في الننممو ببييیین االقتتصصادات الراءه ججب و ححتتفاع هذا االر 

ر إلى الننممو ننظَ وفي الغالب٬، ييییُ  .ى الممتتوقعلممسستتو ادون  –وأببرزها الييییاببان  –األخخرى  االقتتصصادات الرئئييییسسييییة ء االقتتصصادي في كللاألداكان ببييییننمما ٬، عاتلتتوقا
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تتراججع آفاق الننممو الممتتوقعة على الممدى الممتتوسسط٬، ححسسب  عمم فييییكتتلل للييییو ط تقو  ذننمم ةييییر اججلا دو هججللفي هذه االقتتصصادات بباعتتبباره ننتتاججا  عقو تتمملا نو د
   .خخييییرة ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالمميفي األعداد األالمموضضح 

الممسستتخخدممة عن القييییممة % ٦ت القييییممة الفعلييییة الححقييییقييییة للدوالر األممرييییكي ببننححو ٬، ارتتفعةييییسسييییئئر ثثالثثا٬، ممع زييییادة التتبباييیین المملححوظ في الننممو ببييیین االقتتصصادات ال
٬، على التترتتييییب٬، وضضعفت عممالت %٨و % ٢والييیین ببننححو  وفي الممقاببلل٬، اننخخفض الييییورو. ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي ٢٠١٤في عدد أكتتوببر 

 . رة للسسلع األولييییةالكثثييییر ممن األسسواق الصصاعدة٬، وخخاصصة الممصصدِّ 

فروق الممخخاطر في كثثييییر ممن اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة٬، وخخاصصة الببلدان الممصصدرة للسسلع األولييییة٬، كمما اتتسسعت ارتتفعت أسسعار الفائئدة وزادت راببعا٬، 
وزاد اننخخفاض عوائئد السسنندات الححكوممييییة طوييییلة األججلل . أسسعار الطاقةالممعرضضة لتتقلب  ات ممرتتفعة العائئد وغييییرها ممن الممننتتججاتفروق الممخخاطر على السسنند

الننششاط في ببعض هذه الببلدان٬، ببييییننمما ظلت ممؤششرات األسسهم العالممييییة  عججار تتو  ٬، مممما ييییعكس آثثار الممالذات اآلممننةةييییسسييییئئر في االقتتصصادات الممتتقدممة ال
 .أكتتوببر المماضضي نعححلييییة دون تتغييییييییر ييیُیذكر الممقوممة ببالعمملة المم

ممن ححييییث ف. وتتننطوي التتطورات التتي ححدثثت ممننذ إصصدار عدد أكتتوببر ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي على اننعكاسسات ممتتضضارببة ببالننسسببة لتتننببؤات الننممو
 مما أسسلفننا٬، كأن تتتتراججع تتدرييییججييییا وججزئئييییا فححسسب التتي ييیُیتتوقع —سسييییؤدي هببوط أسسعار الننفط الممدفوع ببعوامملل العرض  ٬،يبباججييییإلا بنناججلا ىلع تالاممتتححالا

القوة الششرائئييییة والطلب الخخاص في الببلدان الممسستتوردة  زييییز عتتعن طرييییق  ٬،إلى إعطاء دفعة للننممو العالممي على ممدار العاممييیین القادممييیین أو ننححوهمما —
سستتوردة للننفط٬، ححييییث ييیُیتتوقع أن ييییكون اننتتقالل األثثر إلى أسسعار وتتفييیید التتننببؤات ببأن التتأثثييییر سسييییكون أقوى في االقتتصصادات الممتتقدممة المم). راججع اإلطار(للننفط 

ففي الححالة األخخييییرة٬، ييییفتترض أن تتححقق الححكوممات . الممسستتهلك الننهائئي أعلى ممننه في اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة واالقتتصصادات النناممييییة الممسستتوردة للننفط
٬، ححييییث ييییممكن اسستتخخداممها لدعم الممالييییة )٬، على سسببييییلل الممثثاللةقاطلا معدل ضييییفخختتفي ششكلل (قدرا أكببر ممن الممكاسسب االسستتثثننائئييییة ننتتييییججة اننخخفاض األسسعار 

التتكييییف ممع اننخخفاض الننممو على الممدى الممتتوسسط في طغى علييییها أثثر غييییر أن الدفعة الممتتححققة ممن اننخخفاض أسسعار الننفط ييیُیتتوقع أن ييییوازننها وييیی. العاممة
٬، على التترتتييییب٬، للفتترة %٣,٧و % ٣,٥تتم تتخخفييییض تتوقعات الننممو العالممي الببالغة و . ممعظم االقتتصصادات الرئئييییسسييییة بباسستتثثنناء الوالييییات الممتتححدة األممرييییكييییة

   ).١الججدولل (ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي  ٢٠١٤عدد أكتتوببر عمما ورد في % ٠,٣ببممقدار  ٢٠١٦-٢٠١٥

٬، كمما ٢٠١٤كمماش الذي ششهده الرببع األولل ممن عام ممتتججاوزا التتوقعات ببعد االننالوالييییات الممتتححدة وفي االقتتصصادات الممتتقدممة الرئئييییسسييییة٬، اننتتعش الننممو في 
وممن الممتتوقع أن . زاد اننخخفاض الببطالة٬، ببييییننمما ظلت ضضغوط التتضضخخم أكثثر هدوءا٬، فييییمما ييییرججع أييییضضا إلى ارتتفاع سسعر الدوالر واننخخفاض أسسعار الننفط

٬، وتتححقييییق ممزييیید ممن االعتتدالل في تتصصححييییح ٬، ممع تتلقي الطلب الممححلي دعمما ممن اننخخفاض أسسعار الننفط٢٠١٦-٢٠١٥في الفتترة % ٣ييییتتججاوز الننممو 
لكن ممن الممتتوقع أن ييییؤدي ارتتفاع . أوضضاع الممالييییة العاممة٬، واسستتممرار الدعم ممن مموقف السسييییاسسة الننقدييییة التتييییسسييییري٬، رغم االرتتفاع الممتتوقع في أسسعار الفائئدة

 .سسعر الدوالر ممؤخخرا إلى تتخخفييییض صصافي الصصادرات

٬، وهو مما ييییرججع في األسساس إلى ضضعف االسستتثثممار٬، كمما ٢٠١٤ممن الممتتوقع في الرببع الثثالث ممن عام  كان الننممو أضضعف ببقلييییللممننطقة الييییورو٬، وفي 
وهو الذي (وممن الممتتوقع أن ييییتتلقى الننششاط دعمما ممن اننخخفاض أسسعار الننفط٬، وزييییادة تتييییسسييییر السسييییاسسة الننقدييییة . اسستتممر تتراججع التتضضخخم والتتوقعات الممتتعلقة ببه

لكن هذه . ٬، ومموقف الممالييییة العاممة األكثثر ححييییادا٬، واننخخفاض سسعر الييییورو في اآلوننة األخخييییرة)عكسسه أسسعار الفائئدةتتسستتششرفه األسسواق الممالييییة ببالفعلل وتت
٬، وييیُیتتوقع أن ييییكون قطاع الصصادراتالعوامملل سسييییوازننها ضضعف آفاق االسستتثثممار٬، مممما ييییعكس ججزئئييییا أثثر ضضعف الننممو في اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة على 

 . ٢٠١٦في % ١,٤و  ٢٠١٥في عام % ١,٢ للدعممببأكتتوببر المماضضي٬، ممع ننممو سسننوي ممتتوقع  تاعقو تتبب ةننر اقالتتعافي أببطأ ببعض الششيء مم

 ممثثلمما كان ولم ييییتتسسارع الطلب الممححلي الخخاص. ٢٠١٤ممن عام  الرببع الثثالثهببط االقتتصصاد إلى ححالة ممن الركود ببالممعنني الفنني في الييییاببان٬، وفي 
وممن الممفتترض أن  .اإلننفاق على الببننييییة التتححتتييییة ةداييییز  رثثأع السساببق٬، رغم وججود هاممش وقائئي ممن ممتتوقعا ببعد زييییادة سسعر ضضرييییببة االسستتهالك في الربب

إلى دعم تتعافي  —الممتتممثثلة في زييییادة التتييییسسييییر الننقدي الكممي والكييییفي وتتأخخييییر الزييییادة الثثاننييییة في سسعر ضضرييییببة االسستتهالك  —تتؤدي اسستتججاببات السسييییاسسة 
-٢٠١٥في الفتترة  دئئاسسلااننخخفاض سسعر الييیین إلى رفع ممعدلل الننممو لييییتتججاوز الممسستتوى االتتججاهي الننششاط ببالتتدرييییج٬، وأن تتؤدي ممع دفعة أسسعار الننفط و 

٢٠١٦  . 
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 عرض عام لتتوقعات آفاق االقتتصصاد العالممي: ١الججدولل  
 )مما لم ييییذكر خخالف ذلك% التتغييییر (

 ممقارن  ممححسسوب على أسساس سسننوي   
 

 
   

 
 

االخختتالف عن تتوقعات عدد 
ممن تتقرييییر آفاق  ٢٠١٤ أكتتوببر

 صصاد العالممي االقتت

 ممن رببع عام راببع إلى آخخر

 التتقدييییرات التتوقعات
 

 التتوقعات
   ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ 
 ٣,٩ ٣,٤ ٣,١ ٠,٣- ٠,٣-  ٣,٧ ٣,٥ ٣,٣ ٣,٣  ١النناتتج العالممي

 ٢,٣ ٢,٧ ١,٧ ٠,٠ ٠,١  ٢,٤ ٢,٤ ١,٨ ١,٣  االقتتصصادات الممتتقدممة
 ٣,٢ ٣,٤ ٢,٦ ٠,٣ ٠,٥  ٣,٣ ٣,٦ ٢,٤ ٢,٢  الوالييییات الممتتححدة

 ١,٤ ١,٤ ٠,٧ ٠,٣- ٠,٢-  ١,٤ ١,٢ ٠,٨ ٠,٥-                                          ممننطقة الييییورو
 ١,٣ ١,٧ ١,٠ ٠,٣- ٠,٢-  ١,٥ ١,٣ ١,٥ ٠,٢ ألمماننييییا    
 ١,٣ ١,٢ ٠,٣ ٠,٢- ٠,١-  ١,٣ ٠,٩ ٠,٤ ٠,٣  فرننسسا    
 ٠,٨ ٠,٩ ٠,٥- ٠,٥- ٠,٥-  ٠,٨ ٠,٤ ٠,٤- ١,٩- إييییطالييییا    
 ١,٧ ١,٨ ١,٩ ٠,٠ ٠,٣  ١,٨ ٢,٠ ١,٤ ١,٢- إسسبباننييییا    

 ٠,٢  ١,٦ ٠,٣- ٠,١- ٠,٢-  ٠,٨ ٠,٦ ٠,١ ١,٦ الييییاببان
 ٢,٢ ٢,٧ ٢,٧ ٠,١- ٠,٠  ٢,٤ ٢,٧ ٢,٦ ١,٧ المممملكة الممتتححدة

 ٢,١ ٢,١ ٢,٤ ٠,٣- ٠,١-  ٢,١ ٢,٣ ٢,٤ ٢,٠ كنندا
 ٢,٩ ٣,٩ ٢,٣ ٠,١- ٠,٢-  ٣,٢ ٣,٠ ٢,٨ ٢,٢ ٢ىاقتتصصادات ممتتقدممة أخخر 

 اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة 
 ٣واالقتتصصادات النناممييییة  

٥,٤ ٤,١ ٤,٥ ٠,٥- ٠,٦-  ٤,٧ ٤,٣ ٤,٤ ٤,٧ 

 ١,٨ ٣,٥- ١,٥- ١,٧- ٢,٩-  ٠,٨ ١,٤- ٠,٩ ٢,٢ كوممننولث الدولل الممسستتقلة
 ١,٩ ٥,٤- ٠,٠- ٢,٥- ٣,٥-  ١,٠- ٣,٠- ٠,٦ ١,٣ روسسييییا

 ... ... ... ٠,٢- ١,٦-  ٤,٤ ٢,٤ ١,٥ ٤,٣ وسسييییامما عدا ر 
 ٦,٢ ٦,٣ ٦,٤ ٠,٣- ٠,٢-  ٦,٢ ٦,٤ ٦,٥ ٦,٦ الصصاعدة والنناممييییة آسسييییا

 ٦,٣ ٦,٧ ٧,٤ ٠,٥- ٠,٣-  ٦,٣ ٦,٨ ٧,٤ ٧,٨ الصصييیین
 ٦,٦ ٦,٥ ٥,٦ ٠,٠ ٠,١-  ٦,٥ ٦,٣ ٥,٨ ٥,٠ ٤الهنند

 ٥,٥ ٥,١ ٤,٦ ٠,١- ٠,٢-  ٥,٣ ٥,٢ ٤,٥ ٥,٢ ٥٥-ممججمموعة آسسييییان
 ٢,٥ ٣,٦ ٢,٩ ٠,٢- ٠,١  ٣,١ ٢,٩ ٢,٧ ٢,٨ وروببا الصصاعدة والنناممييییةأ

 ٤,٦ ٠,١- ١,١ ٠,٥- ٠,٩-  ٢,٣ ١,٣ ١,٢ ٢,٨ أممرييییكا الالتتييییننييییة والكارييییببي
 ٢,٢ ٠,١ ٠,٣- ٠,٧- ١,١-  ١,٥ ٠,٣ ٠,١ ٢,٥ الببرازييییلل

 ٣,٥ ٣,٤ ٢,٦ ٠,٣- ٠,٣-  ٣,٥ ٣,٢ ٢,١ ١,٤ الممكسسييییك
أفغاننسستتان و  الششرق األوسسط وششممالل إفرييییقييییا

  وبباكسستتان
٠,٥- ٠,٦-  ٣,٩ ٣,٣ ٢,٨ ٢,٢ ... ... ... 

 ... ... ... ١,٧- ١,٦-  ٢,٧ ٢,٨ ٣,٦ ٢,٧ ٦المممملكة العرببييییة السسعودييییة       
 ... ... ... ٠,٨- ٠,٩-  ٥,٢ ٤,٩ ٤,٨ ٥,٢ إفرييییقييییا ججننوب الصصححراء

 ٧,٨ ٢,٣ ٥,٩ ٢,٠- ٢,٥-  ٥,٢ ٤,٨ ٦,١ ٥,٤ ننييییججييییرييییا
 ٢,٨ ١,٩ ١,٠ ٠,٣- ٠,٢-  ٢,٥ ٢,١ ١,٤ ٢,٢ ججننوب إفرييییقييییا

           للتتذكرة
 ... ... ... ٠,٥- ٠,٦-  ٦,١ ٥,٩ ٥,٩ ٦,١ الببلدان النناممييییة ممننخخفضضة الدخخلل

الننممو العالممي على أسساس أسسعار الصصرف 
 القائئممة على السسوق

٣,٢ ٢,٩ ٢,٤ ٠,٢- ٠,٢-  ٣,٢ ٣,٠ ٢,٦ ٢,٥ 

 ... ... ... ٠,٢- ١,١-  ٥,٣ ٣,٨ ٣,١ ٣,٤ )سسلع وخخدممات(ححججم التتججارة العالممييییة 
           الواردات 

 ... ... ... ٠,٢- ٠,٦-  ٤,٨ ٣,٧ ٣,٠ ٢,٠ االقتتصصادات الممتتقدممة
 اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة 

 واالقتتصصادات النناممييییة  
٠,٢- ٢,٩-  ٦,١ ٣,٢ ٣,٦ ٥,٥ ... ... ... 

           )ببالدوالر األممرييییكي(أسسعار السسلع األولييییة 
 ٠,٩- ٧الننفط

 
-٤١,١- ٧,٥ 

 
٩,٦ ١٩,٥- ٢٨,٦- ١٤,٦ ٣٧,٨-  ١٢,٦ 

ممتتوسسط على أسساس أوزان (غييییر الوقود 
 )الصصادرات السسلعييییة العالممييییة

-٠,٤- ٤,٥- ٧,٤- ٠,١ ٥,٢-  ٠,٧- ٩,٣- ٤,٠- ١,٢ 

           
           أسسعار الممسستتهلكييیین

 ١,٨ ١,٠ ١,٤ ٠,٤- ٠,٨-  ١,٥ ١,٠ ١,٤ ١,٤ االقتتصصادات الممتتقدممة



 ٢٠١٥ييیینناييییر سستتججدات آفاق االقتتصصاد العالممي٬، مم        ٤

 

 اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة 
 ٣ واالقتتصصادات  النناممييییة  

٥,٦ ٦,٣ ٥,٨ ٠,٢ ٠,١  ٥,٤ ٥,٧ ٥,٤ ٥,٩ 

           
           (%)سسعر الفائئدة السسائئد ببييیین ببننوك لنندن 

 ٢,٦ ١,١ ٠,٣ ٠,٣ ٠,٠  ١,٩ ٠,٧ ٠,٣ ٠,٤ )سستتة أششهر(على الودائئع ببالدوالر األممرييییكي 
 ٠,١ ٠,٠ ٠,١ ٠,١- ٠,١-  ٠,١ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ )ثثالثثة أششهر(رو على الودائئع ببالييییو 

 ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,٠ ٠,٠  ٠,١ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢  )سستتة أششهر(على الودائئع ببالييیین الييییاببانني 

ححييیین ال تترد الببلدان ببالتترتتييییب األببججدي٬، تتكون و . ٢٠١٥ييیینناييییر  ٥إلى  ٢٠١٤دييییسسممببر  ٨ييیُیفتترض ببقاء أسسعار الصصرف الفعلييییة الححقييییقييییة ثثاببتتة عنند ممسستتوييییاتتها السسائئدة في الفتترة ممن  :مملححوظة 
 .والببييییاننات رببع السسننوييییة الممججممعة ممعدلة لممراعاة التتغييییرات المموسسممييییة. ححججممها االقتتصصاديتتببعا لممرتتببة 

  . ممن األوزان الممححسسوببة على أسساس تتعادلل القوة الششرائئييییة العالممييییة% ٩٠التتقدييییرات والتتوقعات رببع السسننوييییة تتممثثلل  ١
 . وببلدان ممننطقة الييییورو) كنندا وفرننسسا وألمماننييییا وٕاييییطالييییا والييییاببان والمممملكة الممتتححدة والوالييییات الممتتححدة(ة السسببعة بباسستتثثنناء ممججمموع ٢
 . ممن اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة واالقتتصصادات النناممييییة% ٨٠التتقدييییرات والتتوقعات رببع السسننوييییة تتممثثلل ححوالي  ٣
وتتببلغ تتننببؤات الننممو الممقاببلة إلججممالي النناتتج الممححلي . ببالننسسببة للهنند٬، تتقوم الببييییاننات والتتننببؤات الممعروضضة على أسساس السسننة الممالييییة وييییقوم ننممو النناتتج على إججممالي النناتتج الممححلي ببأسسعار السسوق ٤

  . ٬، على التترتتييییب٢٠١٦/٢٠١٧و  ٢٠١٥/٢٠١٦و  ٢٠١٤/٢٠١٥و  ٢٠١٣/٢٠١٤للسسننوات % ٦,٣و % ٥,٦و % ٤,٧و % ٤,٥ببتتكلفة عوامملل اإلننتتاج 
   .إنندوننييییسسييییا وممالييییزييییا والفلببييیین وتتاييییلنند وفييییييییت ننام ٥
٬، مممما ٢٠١٠القوممييییة إلى الححسساببات تتعكس في ججاننب ممننها تتعدييییلل سسننة األسساس في  ٢٠١٦-٢٠١٥ييیُیالححظ أن التتعدييییالت التتي أججرييییت على تتننببؤات الفتترة  ببالننسسببة للمممملكة العرببييییة السسعودييییة٬، ٦

 . ٢٠١٤و ٢٠١٣إلى ارتتفاع ننصصييییب قطاع الننفط في االقتتصصاد وتتخخفييییض التتوقعات السساببقة للننممو الفعلي في عاممي  أدى
؛ ٢٠١٤دوالرا للببرممييییلل في عام  ٩٦,٢٦وكان ممتتوسسط سسعر الببرممييییلل ببالدوالر األممرييییكي . ممتتوسسط ببسسييییط ألسسعار الننفط الخخام ممن أننواع ببرننت المممملكة الممتتححدة ودببي وغرب تتكسساس الوسسييییط ٧

 .٢٠١٦في عام  دوالرا ٦٣,٨٨و ٢٠١٥دوالرا أممرييییكييییا في عام  ٥٦,٧٣وييییببلغ السسعر الممفتترض ححسسب أسسواق العقود اآلججلة 
 
 

ثثم ييییرتتفع إلى  ٢٠١٥في عام % ٤,٣عنند ممسستتوى  اممو ممع٬، ممن الممتتوقع أن ييییظلل الننممو ثثاببتتا اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة واالقتتصصادات النناممييییةوفي 
وهنناك ثثالثثة عوامملل تتفسسر هذا . ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي ٢٠١٤وهو ممعدلل أضضعف ممن الممتتوقع في عدد أكتتوببر  — ٢٠١٦في عام % ٤,٧

 : التتبباطؤ الممتتوقع

x ٬، وتتوضضح ٢٠١٤ع ننممو االسستتثثممار في الصصييیین في الرببع الثثالث ممن عام تتراججَ  :اننخخفاض الننممو في الصصييیین واننعكاسساتته على ببلدان آسسييییا الصصاعدة
وممن الممتتوقع ححالييییا أن تتوججه السسلطات ججهودا أكببر ننححو تتقلييییص ممواطن الضضعف  .ؤطاببتتلا نمم ادييییز مم دهششتتسس ةممداقلا ةر تتفلا نأالرائئدة الممؤششرات 

 ىلإ للو ححتتلاالسسييییاسسات إزاء  نممججاببة أقلل اسستت رو دصصالنناتتججة عن الننممو االئئتتممانني واالسستتثثمماري السسرييییع في اآلوننة األخخييییرة وممن ثثم تتفتترض التتننببؤات 
لتتخخفييییض تتوقعات الننممو في كثثييییر كون لتتبباطؤ الننممو في الصصييیین آثثار ممهممة أييییضضا على الممسستتوى اإلقلييییممي٬، وهو أححد األسسبباب الممفسسرة ييییوسس .للادتتعالا

٬، ححييییث ييیُیالحَحظ أن ضضعف الطلب الخخارججي ييییوازننه التتححسسن الهنندغييییر أن تتننببؤات الننممو لم ييییطرأ علييییها تتغييییر ييیُیذكر في ححالة . ممن ببلدان آسسييییا الصصاعدة
   .ةلصصلا تاذ تاسساييییسسلا حالصصإت التتببادلل التتججاري ببسسببب اننخخفاض أسسعار الننفط واننتتعاششة الننششاط الصصنناعي واالسستتثثمماري ببعد في ممعدال

x رات د التتوتتتتعكس التتوقعات التتأثثييییر االقتتصصادي النناججم عن االننخخفاض الححاد في أسسعار الننفط وتتصصاعُ  :اششتتداد ضضعف اآلفاق االقتتصصادييییة في روسسييییا
واننخخفاض  الننششاط يف داححلاتتبباطؤ لا ىدأوبباإلضضافة إلى ذلك٬، . ييییة٬، سسواء ممن خخاللل اآلثثار الممبباششرة أو اآلثثار على ممسستتوى الثثقةالسسييییاسس-الججغرافييییة

 . اششتتداد ضضعف اآلفاق الممتتوقعة القتتصصادات أخخرى في ممججمموعة دولل الكوممننولث الممسستتقلة ىلإسسعر الروببلل الروسسي 

x في كثثييییر ممن الببلدان الصصاعدة والنناممييییة الممصصدرة للسسلع األولييییة٬، أصصببح التتعافي  :سسلع األولييییةتتخخفييییض تتوقعات الننممو الممممكن في الببلدان الممصصدرة لل
٬، ححييییث ييییتتوقع اآلن أن ييییكون تتأثثييییر اننخخفاض أسسعار الننفط وغييییره ممن السسلع األولييییة ٢٠١٤الممتتوقع أكثثر ضضعفا أو تتأخخرا مممما ورد في تتوقعات أكتتوببر 

فعلى سسببييییلل الممثثالل٬، تتم تتخخفييییض تتننببؤات الننممو في أممرييییكا . ة أششد وطأة على الننممو ممتتوسسط األججللعلى ممعدالت التتببادلل التتججاري والدخخولل الححقييییقييیی
األعضضاء في وببالرغم ممن أن ببعض الببلدان الممصصدرة للننفط٬، وال سسييییمما . ٢٠١٦في عام % ٢,٣و ٢٠١٥في عام % ١,٣الالتتييییننييییة والكارييییببي إلى 

الهواممش الوقائئييییة في ممالييییاتتها العاممة للححفاظ على ممسستتوييییات اإلننفاق العام الججاري في عام ييیُیتتوقع أن تتسستتخخدم لدولل الخخلييییج العرببييییة٬،  ممججلس التتعاون
درة ٬، فإن الححييییز الممالي ممححدود لتتننفييییذ إججراءات على ممسستتوى السسييییاسسة الننقدييییة أو سسييییاسسة الممالييییة العاممة لدعم الننششاط في كثثييییر ممن الببلدان الممصص٢٠١٥
زييییادة ضضعف تتننببؤات الننممو إلفرييییقييییا ججننوب الصصححراء٬، ببمما في ذلك زييییادة ضضعف سسلع األولييییة األخخرى كذلك ييییفسسر اننخخفاض أسسعار الننفط وال. األخخرى

 . وججننوب إفرييییقييییا ننييییججييییرييییااآلفاق الممتتوقعة لكلل ممن 



٥  

 

 الممخخاطر على اآلفاق الممتتوقعة٬، قدييییممها وححدييییثثها

ششأن ممسسار أسسعار الننفط في الممسستتقببلل والممححركات األسساسسييییة ُأضضييییف بُبعد ججدييیید للممخخاطر التتي تتواججه آفاق الننممو العالممي ننظرا لعدم الييییقييیین الكببييییر بب
٬، ييییممكن أن تتكون الدفعة التتي ييییتتلقاها الطلب العالممي ممن اننخخفاض أسسعار الننفط أكببر ممن الممقدرة في التتوقعات الججاننب اإلييییججاببيفعلى . الننخخفاض األسسعار

على الججاننب السسلببي وييییممكن أن تتتتححسسن قببلل الوقت الممتتوقع أو ببننسسببة  لكن أسسعار الننفط تتججاوزت التتوقعات. الححالييییة٬، وخخاصصة في االقتتصصادات الممتتقدممة
٬، ال تتزالل الممخخاطر ممرتتفعة فييییمما وفي األسسواق الممالييییة العالممييییة. تتششييییر التتننببؤاتاألسسعار ببصصورة أقوى مممما اسستتججاب العرض الننخخفاض أكببر ممن الممتتوقع إذا 

ات الممححتتمملة هي الممفاججآت التتي ييییششهدها الننششاط في االقتتصصادات الرئئييییسسييییة أو الممفاججآت الممسسببببوييییممكن أن تتكون . ييییتتصصلل ببتتححوالت السسوق وننوببات التتقلب
وييیُیالحَحظ أن اقتتصصادات األسسواق . في ممسسار عودة السسييییاسسة الننقدييییة الطببييییعييییة في الوالييییات الممتتححدة في سسييییاق اسستتممرار التتوسسع العالممي غييییر الممتتوازن

وممع الهببوط الححاد في أسسعار الننفط٬، ارتتفعت هذه . اججه تتححوال في اتتججاه التتدفقات الرأسسممالييییةالصصاعدة ممعرضضة للممخخاطر ببششكلل خخاص٬، ححييییث ييییممكن أن تتو 
للننفط  الممخخاطر في الببلدان الممصصدرة للننفط٬، ححييییث زادت ممواطن الضضعف في الححسساببات الخخارججييییة ومموازييیین الممدفوعات٬، ببييییننمما اكتتسسببت الببلدان الممسستتوردة

إلى اننخخفاض التتضضخخم  —الممححلييییة والخخارججييییة  —اض التتضضخخم٬، وييییممكن أن تتؤدي الصصدممات الممعاكسسة زاد اننخخفممننطقة الييییورو٬، وفي  .ججدييییدة هواممش وقائئييییة
ييییزالل النناتتج وفي كثثييییر ممن االقتتصصادات الرئئييییسسييییة٬، ال . السسييییاسسة الننقدييییة ببطييییئئة االسستتججاببةببييییننمما تتظلل ببششكلل ممزممن أو ححدوث اننخخفاضضات في األسسعار٬، 

-الججغرافييییةوممن الممتتوقع أن تتظلل الممخخاطر . ب قصصييییر األججللل٬، مممما ييییممكن أن ييییؤثثر على الطالتتطورات السسلببييییةالممممكن الممرتتقب ممعرضضا لببعض ممخخاطر 
اضضطراببات أسسواق الننفط  تتننششأ عنالتتدفقات الصصافييییة قد أدت إلى تتخخفييییض تتوقعات الممخخاطر ذات الصصلة التتي عرض وٕان كاننت وفرة ممرتتفعة٬،  السسييییاسسييییة
  .العالممييییة

 السسييییاسسات

أن أولوييییة السسييییاسسات في ممعظم االقتتصصادات هي رفع النناتتج الفعلي والممممكن٬، ممججددا ٬، ييییتتأكد ٢٠١٦-٢٠١٥الممتتوقع للفتترة لعالممي ممع زييییادة ضضعف الننممو ا
وهنناك ححاججة مماسسة إلججراء إصصالححات هييییكلييییة في كثثييییر ممن االقتتصصادات٬، سسواء . على الننححو المموضضح في أعداد سساببقة ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي

ففي ممعظم االقتتصصادات الممتتقدممة٬، ال تتزالل فججوات النناتتج كببييییرة٬، . ةالكلييیی ييییةسسييییاسسة االقتتصصادالأو األسسواق الصصاعدة٬، ببييییننمما تتخختتلف أولوييییات ممننها الممتتقدممة 
عار الننفط والتتضضخخم دون الممسستتوى الممسستتهدف٬، والسسييییاسسة الننقدييییة ممقييییدة ببالننطاق األدننى الصصفري٬، وممن ثثم فإن الدفعة التتي ييییتتلقاها الطلب ممن اننخخفاض أسس

وعلى سسببييییلل التتححدييیید٬، إذا أدت زييییادة اننخخفاض . دييییرة ببالتترححييییب٬، ولكن ممن الضضروري اتتخخاذ تتداببييییر إضضافييییة على ممسستتوى السسييییاسسات في ببعض االقتتصصاداتجج
تتححتتفظ السسييییاسسة الننقدييییة ببمموقفها التتييییسسييییري ممن لتتوقعات التتضضخخم في االقتتصصادات الرئئييییسسييییة٬، ييییججب أن ممزييیید ممن التتخخفييییض التتضضخخم٬، وٕان كاننت ممؤقتتة٬، إلى 

ممع ممقتتضضييییات دعم التتعافي والننممو طوييییلل وتتييییرتته وممكونناتته وييییججب ممراعاة اتتسساق التتصصححييییح الممالي ممن ححييییث . خخرى لممننع ارتتفاع أسسعار الفائئدةطرق أ خخاللل
ففي كثثييییر ممن اقتتصصادات األسسواق الصصاعدة٬، . ممببررات قوييییة لزييییادة االسستتثثممار في الببننييییة التتححتتييییة في ببعض االقتتصصادات تتوججدوفي هذا الخخصصوص٬، . األججلل

لكن اننخخفاض أسسعار الننفط سسييییخخفف الضضغوط التتضضخخممييییة وييییقلص ممواطن الضضعف . سسييییاسسات االقتتصصاد الكلي أممامدعم الننممو ممححدودا ممججالل  ييییزالل ال
  . ببعدم رفع أسسعار الفائئدة الرسسممييییة أو رفعها ببوتتييییرة أكثثر تتدرججا الخخارججييییة في ببعض االقتتصصادات٬، مممما ييییسسممح للببننوك الممركزييییة

أكببر ببالننسسببة لححججم االقتتصصاد تتتتعرض لها الببلدان الممصصدرة للننفط التتي عادة مما تتششكلل إييییرادات الننفط ننسسببة كببييییرة ممن إييییرادات ممالييییتتها وهنناك صصدممات 
 وتتسستتطييییع الببلدان التتي راكممت أرصصدة كببييییرة عنند ارتتفاع األسسعار في السساببق أن تتسسممح ببزييییادة عججز ممالييییتتها العاممة وأن تتسسححب ممن هذه األرصصدة. العاممة

وسسييییكون السسمماح بباننخخفاض كببييییر في سسعر الصصرف أهم وسسييییلة ممتتاححة . تتى تتتتممكن ممن تتطوييییع اإلننفاق العام الننخخفاض األسسعار على ننححو أكثثر تتدرججاحح
تتعزييییز أطرها الننقدييییة لتتججننب إممكاننييییة أن ييییؤدي تتخخفييییض سسعر الصصرف إلى ارتتفاع ممزممن في وسسييییتتعييیین على ببعضضها  .لتتخخفييییف أثثر الصصدممة على اقتتصصاداتتها

  . سسعر الصصرففي ننخخفاض ممزييیید ممن االضضخخم و التت

وييییننببغي اسستتخخدام المموارد التتي . ها في كلل ممن الببلدان الممصصدرة والممسستتوردة للننفطضضرائئببكذلك ييییتتييییح اننخخفاض أسسعار الننفط فرصصة إلصصالح دعم الطاقة و 
وتتخخفييییض عججز المموازننة ححييییثثمما وججد٬، وزييییادة الببننييییة التتححتتييییة العاممة  ة٬،همموججالتتححوييییالت الزييییادة لإلغاء دعم الطاقة الممعممم في الببلدان الممسستتوردة للننفط  ييییوفرها

 . إذا كاننت الظروف ممالئئممة

 



٦  

 

 ١آثثار اننخخفاض أسسعار الننفط على االقتتصصاد العالممي 

. سستتوردة والممصصدرة للننفط في هذا الخخصصوصييییؤدي اننخخفاض أسسعار الننفط النناتتج عن تتححوالت العرض إلى تتعزييییز الننممو العالممي٬، وٕان كاننت هنناك اخختتالفات ممهممة ببييیین الببلدان المم
تتكييییف الممسستتهلكييیین والششركات وكلمما زادت اسستتممرارييییتتها٬، زاد . ححججم التتححوالت الممتتوقعة في عرض الننفط وممدى اسستتممرارييییتتهااعتتممادا ججوهرييییا على  وييییعتتممد التتأثثييییر االقتتصصادي العالممي

  . ممعها عن طرييییق تتطوييییع االسستتهالك واإلننتتاج

في سسييییننارييییوهييیین اثثننييیین ييییرتتكزان   Arezki and Blanchard (2014)كببييییر ببششأن تتأثثييییر اننخخفاض أسسعار الننفط على الممعروض الننفطي في الممسستتقببلل٬، تتننظر دراسسة وننظرا لعدم الييییقييیین ال
االننخخفاض في ممسسار  ممن% ٦٠تتححوالت العرض ييیُیعزى إلى وفي السسييییننارييییو األولل٬،  .سسعر الننفط في الفتترة القادممة ارتتبباطا ببظروف العرضتتغييییر على افتتراضضات ممخختتلفة ببششأن 

اننخخفاضضا أي أن السسييییننارييییو ييییفتترض (ممن التتقرييییر  ٢٠١٤ممقارننة ببالسسعر الممسستتخخدم في عدد أكتتوببر  ٢٠١٩سسعر الننفط الممفتترض في تتقرييییر آفاق االقتتصصاد العالممي ححتتى ننهاييییة عام 
ممن اننخخفاض السسعر ممببدئئييییا٬، لكن % ٦٠العرض في ظروف ييییتتسسببب تتححولل و الثثانني٬، وفي السسييییننارييیی). ٢٠١٩في عام % ١٣و  ٢٠١٥في عام % ٢٢في سسعر الننفط ببننسسببة 

إلى رفع ننممو إججممالي النناتتج  ووفقا للسسييییننارييییو األولل٬، ييییؤدي تتححولل العرض .ببسسببب اسستتججاببة العرض الننخخفاض األسسعار ٢٠١٩ممسساهممتته سستتننخخفض تتدرييییججييییا إلى الصصفر ببححلولل عام 
زييییادة في إججممالي  ححدوثننفس التتححولل الممببدئئي في العرض عنني وفي السسييییننارييییو الثثانني٬، ييیی. ٢٠١٦-٢٠١٥ب٬، في الفتترة ٬، على التترتتييیی%٠,٨و % ٠,٧الممححلي العالممي ببممقدار 

ممقارننة ببمما كان ممتتوقعا في ظلل ممسسار أسسعار الننفط الممسستتخخدممة في عدد أكتتوببر ممن تتقرييییر آفاق االقتتصصاد  ٢٠١٦في % ٠,٤و ٢٠١٥في % ٠,٣النناتتج الممححلي العالممي ببممقدار 
   .العالممي

فسستتسستتفييیید الببلدان الممسستتوردة للننفط ممن ارتتفاع الدخخولل الححقييییقييییة . وتتخخفي هذه اآلثثار العالممييییة الممتترتتببة على اننخخفاض أسسعار الننفط ممججمموعة ممن اآلثثار الممتتبباييییننة عببر الببلدان
٬، لكن ننمماذج الممححاكاة الممسستتخخدممة في تتححلييییلل الننفط وٕاننتتاججههالك وببييیین الببلدان الممسستتوردة للننفط٬، تتتتبباييیین كثثافة اسستت. للممسستتهلكييیین واننخخفاض تتكالييییف إننتتاج السسلع تتاممة الصصننع

. في الوالييییات الممتتححدة% ٠,٥و % ٠,٢في ححالة الصصييیین وببييیین  ٢٠١٥في عام % ٠,٧و % ٠,٤السسييییننارييییوهات تتششييییر إلى ارتتفاعات في إججممالي النناتتج الممححلي تتتتراوح ببييیین 
ننخخفاض سسعر العمملة ممؤخخرا أممام الدوالر األممرييییكي٬، مممما ييییعنني اقييییدة ببمم –رغم قوتتها  –دة ممن اننخخفاض أسسعار الننفط وببالننسسببة لكثثييییر ممن الببلدان الممسستتوردة٬، ننججد أن الدفعة الممسستتمم

الححكوممة٬، غييییر أن الكثثييییر سسييییتتعممد على مما إذا كاننت . تتننخخفض الدخخولل الححقييییقييییة واألربباح ببوججه عاموفي الببلدان الممصصدرة للننفط٬، . اننخخفاضضا أقلل في أسسعار الننفط ببالعمملة الممححلييییة
مممما ييییممكن أن ييییححد ييییكون تتعدييییلل اإلننفاق تتدرييییججييییا٬، وفي الببلدان التتي تتممتتلك هواممش وقائئييییة٬، ييییممكن أن . التتي عادة مما تُتراكم ممعظم اإلييییرادات الننفطييییة الصصافييییة٬، سستتقوم ببتتعدييییلل اإلننفاق

السسييییاسسات االقتتصصادييییة الكلييییة ال وث أثثر أكببر في الببلدان الممصصدرة للننفط ححييییث غييییر أن التتطورات األخخييییرة في روسسييییا تتوضضح إممكاننييییة ححد. ممن األثثر السسلببي على الدخخولل والننششاط
  . تتخخفييییف األثثر السسلببي على الننمموتتسستتطييییع 
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