


آفــاق االقتصـــاد العاملـــي

إبريل ٢٠١٧

دراسات استقصائية لألوضاع االقتصادية واملالية العاملية

صندوق النـقــد الـــدويل

هل يتزايد الزخم

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



©2017 International Monetary Fund
 الطبعة العربية © صندوق النقد الدويل ٢٠١٧ 

الغالف والتصميم: لويزا منجفار وجورج ساالزار

AGS, An RR Donnelley Company اجلمع التصويري: شركة

Cataloging-in-Publication Data

Joint Bank-Fund Library

Names: International Monetary Fund.
Title: World economic outlook (International Monetary Fund)
Other titles: WEO | Occasional paper (International Monetary Fund) | World economic and 

financial surveys.
Description: Washington, DC : International Monetary Fund, 1980- | Semiannual | Some 

issues also have thematic titles. | Began with issue for May 1980. | 1981-1984: Occasional 
paper / International Monetary Fund, 0251-6365 | 1986-: World economic and financial 
surveys, 0256-6877.

Identifiers: ISSN 0256-6877 (print) | ISSN 1564-5215 (online)
Subjects: LCSH: Economic development—Periodicals. | International economic relations—

Periodicals. | Debts, External—Periodicals. | Balance of payments—Periodicals. | 
International finance—Periodicals. | Economic forecasting—Periodicals.

Classification: LCC HC10.W79
 

HC10.80 

ISBN 978-1-47556-465-5 (English paper)
 9781475597899 (Arabic paper)
 9781475597905 (Arabic web PDF)

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي هــو دراســة اســتقصائية مــن إعــداد خبــراء الصنــدوق وتنشــر 

مرتيــن ســنويا، يف الربيــع واخلريــف. وهــذا التقريــر مــن إعــداد خبــراء الصنــدوق وقــد أفــاد مــن 

تعليقــات واقتراحــات املديريــن التنفيذييــن يف أعقــاب مناقشــتهم للتقريــر يف ٤ إبريــل ٢٠١٧. 

واآلراء الــواردة يف هــذه املطبوعــة هــي آراء خبــراء الصنــدوق وال تمثــل بالضــرورة وجهــات نظــر 

املديريــن التنفيذييــن يف الصنــدوق أو الســلطات الوطنيــة التــي يمثلونهــا.

الصيغــة املقترحــة عنــد االقتبــاس: صنــدوق النقــد الــدويل- ٢٠١٧. تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي: هــل يتزايــد الزخــم؟ واشــنطن، إبريــل.

تمت الترجمة والتحرير اللغوي واجلمع التصويري يف شعبة اللغة العربية

إدارة اخلدمات املؤسسية واملنشآت، صندوق النقد الدويل 

ترسل طلبات احلصول على هذا العدد عن طريق البريد اإللكتروين أو الفاكس

 أو البريد العادي إىل العنوان التايل:

International Monetary Fund, Publication Services 
P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.

هاتف: 7430-623 (202)         فاكس: 623-7201 (202)

publications@imf.org :بريد إلكتروين

www.imfbookstore.org :إنترنت

www.elibrary.imf.org

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

mailto:publications@imf.org
http://www.imfbookstore.org
http://www.elibrary.imf.org


صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧  ج 

ي االفتراضات واألعراف املتبعة 

ك مزيد من املعلومات والبيانات 

ل تمهيد 

م تقديم 

س ملخص واف 

١ الفصل األول: اآلفاق والسياسات العاملية  

١ آخر التطورات واآلفاق املتوقعة 

١3 التنبؤات 

٢٢ اخملاطر 

٢9 أولويات السياسات 

3٧ إطار السيناريو ١: التوسعات الدائمة يف املالية العامة للواليات املتحدة 

٤٠ اإلطار ١-١: الصراعات والنمو والهجرة 

٤3 اإلطار ١-٢: معاجلة املصاعب يف قياس النشاط االقتصادي اآليرلندي 

تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على دور التكنولوجيا واملصادر غير التقليدية يف 

5٢     سوق النفط العاملية 

63 املراجع 

الفصل الثاين: تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف     

65 بيئة خارجية معقدة 

65 مقدمة  

6٧ أداء النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية عبر الفترات الزمنية 

69 ما أهمية األوضاع اخلارجية؟ 

٧6 كيف تؤثر األوضاع اخلارجية على نشأة فترات النمو؟ 

8٢ دور السياسات واخلصائص الهيكلية يف تمرير تأثير األوضاع اخلارجية 

8٧ نظرة عن قرب: ماذا تعني البيئة احلالية آلفاق النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية؟ 

88 النتائج 

89 اإلطار ٢-١: اجتاهات نصيب الفرد من الدخل يف فرادى البلدان: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا 

9١ اإلطار ٢-٢: النمو يف ظل التدفقات: شواهد مستمدة من بيانات الصناعات 

9٤ اإلطار ٢-3: تطور التكامل التجاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مع الطلب النهائي للصين 

اإلطار ٢-٤: التحوالت يف توزيع رأس املال على مستوى العامل: االنعكاسات بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة 

9٧ واالقتصادات النامية 

١٠٠ املرفق ٢-١: البيانات 

املرفق ٢-٢: القنوات التي استطاعت من خاللها اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية تقليص فروقات 

١٠٢      الدخل بينها وبين االقتصادات املتقدمة 

احملتوياتاحملتويات

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧د  

١٠٤ املرفق ٢-3: تقدير تأثير األوضاع اخلارجية على نمو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

١٠6 املرفق ٢-٤: حتديد فترات النمو 

١٠9 املرفق ٢-5: تقدير تأثير األوضاع اخلارجية على احتماالت حدوث فترات التسارع املستمرة وفترات التراجع 

١١3 امللحق ٢-6: حتليل دور اخلصائص احمللية يف تمرير تأثير األوضاع اخلارجية 

١١8 املراجع 

١٢١ الفصل الثالث: فهم االجتاه العام التنازيل يف أنصبة العمالة من الدخل 

١٢١ مقدمة 

١٢6 االجتاهات العامة يف نصيب العمالة من الدخل: احلقائق األساسية 

١٢٧ حمركات نصيب العمالة من الدخل: املفاهيم واآلليات األساسية 

١33 حتليل االجتاهات العامة يف نصيب العمالة من الدخل: حتليل جتريبي 

١٤٠ امللخص واالنعكاسات على السياسات 

١٤٢ اإلطار 3-١: التقدم التكنولوجي وأنصبة العمالة: نظرة عامة تاريخية 

١٤5 اإلطار 3-٢: مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة: املفهوم والتقدير 

١٤8 اإلطار 3-3: املهام الروتينية والتشغيل اآليل والتخلخل االقتصادي حول العامل 

١5٢ اإلطار 3-٤: تعديل نصيب العمالة من الدخل 

١55 املرفق 3-١: األجور واخملفضات 

املرفق 3-٢: نموذج نظري للتكلفة النسبية لرأس املال، ونقل املهام إىل اخلارج، وأنصبة العمالة من الدخل يف 

١56 االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

١59 املرفق 3-3: التغطية القُطرية والبيانات 

١6١ املرفق 3-٤: املنهجية 

١6٢ املرفق 3-5: الثبات وجداول إضافية 

١٧٠ املراجع 

١٧3 امللحق اإلحصائي 

١٧3 االفتراضات 

١٧٤ ما اجلديد 

١٧٤ البيانات واألعراف املتبعة 

١٧5 امللحوظات القطرية 

١٧5 تصنيف البلدان 

١٧6 اخلصائص العامة للمجموعات وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 

١٧٧      يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام ٢٠١6 

١٧8 اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية 

١٧8 اجلدول جيم - االحتاد األوروبي 

١٧9 اجلدول دال - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير 

Tableاجلدول هاء - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، 
١8٠      والبلدان الفقيرة املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل 

١8٢ اجلدول واو- االقتصادات التي لديها فترات إبالغ استثنائية 

١83 جدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية 

١93 اإلطار ألف-١: افتراضات السياسات االقتصادية التي استندت إليها التوقعات بشأن بعض االقتصادات اخملتارة 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



احملتويات 

هـ إبريل ٢٠١٧  | صندوق النقد الدويل

قائمة باجلداول

١98 الناجت )اجلداول ألف١ - ألف ٤( 

٢٠5 التضخم )اجلداول ألف5 - ألف ٧( 

٢١٠ السياسات املالية )اجلدول ألف8( 

٢١١ التجارة اخلارجية )اجلدول ألف9( 

٢١3 معامالت احلساب اجلاري )اجلداول ألف١٠ - ألف١٢( 

٢٢٠ ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي )اجلداول ألف١3( 

٢٢٤ تدفق األموال )اجلدول ألف١٤( 

٢٢٧ السيناريو األساسي متوسط األجل )اجلدول ألف١5( 

٢٢9 آفاق االقتصاد العاملي، موضوعات خمتارة 

املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل حول آفاق

٢3٧  االقتصاد، يف إبريل ٢٠١٧ 

اجلداول

٢ اجلدول ١-١: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي 

38 اجلدول ١ يف السيناريو: تأثير تدابير املالية العامة على العجز 

٤٤ اجلدول ١-٢-١ آيرلند: ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل 

جدول امللحق ١-١-١: االقتصادات األوروبية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب 

٤6        اجلاري والبطالة 

جدول امللحق ١-١-٢: اقتصادات آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 

٤٧ احلساب اجلاري والبطالة 

جدول امللحق ١-١-3: اقتصادات نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 

٤8        احلساب اجلاري والبطالة 

جدول امللحق ١-١-٤: اقتصادات كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

٤9        ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 

جدول امللحق ١-١-5: اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: إجمايل الناجت 

5٠        احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 

جدول امللحق ١-١-6: اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

5١  ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 

5٧ اجلدول ١ -ت خ -١: إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية، ٢٠١6 

9٢ اجلدول ٢-٢-١: نمو الصناعات يف ظل انخفاض/ارتفاع مستويات التدفقات الرأسمالية الوافدة 

93 اجلدول ٢-٢-٢: التدفقات الرأسمالية الوافدة ونمو الصناعات  

١٠٠ جدول ٢-١-١ يف املرفق: مصادر البيانات  

١٠١ جدول ٢-١-٢ يف املرفق: عينة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية املتضمنة يف التحليالت  

١٠٢ جدول ٢-١-3 يف املرفق: االرتباط الثنائي بين متغيرات األوضاع اخلارجية  

جدول ٢-3-١ يف املرفق: نتائج تقدير نموذج االنحدار اخلطي للنمو القائم على بيانات السالسل الزمنية 

١٠5        املقطعية  

اجلدول ٢-3-٢ يف املرفق: نتائج تقدير نموذج االنحدار اخلطي للنمو القائم على بيانات السالسل الزمنية 

١٠5  املقطعية: حتليالت الثبات  

١٠٧ اجلدول ٢-٤-١ يف املرفق: فترات التسارع املستمرة  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧و  

١٠9 اجلدول ٢-٤-٢ يف املرفق: فترات التراجع  

اجلدول ٢-5-١ يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات األوضاع اخلارجية على نسبة احتمالية 

١١٠     حدوث فترات من التسارع املستمرة 

اجلدول ٢-5-٢ يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات األوضاع اخلارجية على نسبة احتمالية 

١١٠     حدوث فترات التراجع  

اجلدول ٢-6-١ يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات السياسات على نسبة احتماالت حدوث 

١١5      فترات التسارع املستمرة  

اجلدول ٢-6-٢ يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات السياسات على نسبة احتماالت حدوث 

١١6      فترات التراجع  

١6٠ اجلدول 3-3-١ باملرفق: التغطية القُطْرية 

١6٠ اجلدول 3-3-٢ باملرفق: مصادر البيانات 

١63 جدول 3-5-١ باملرفق: النتائج الكلية يف السيناريو األساسي 

١6٤ اجلدول 3-5-٢ باملرفق: النتائج الكلية اجملمعة 

١65 اجلدول 3-5-3-ألف باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )تكلفة استخدام رأس املال( 

١66 اجلدول 3-5-3-باء باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )مقياس بديل لنقل املهام إىل اخلارج( 

١66 اجلدول 3-5-٤ باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )اختبارات الثبات األخرى( 

١6٧ اجلدول 3-5-5 باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )قضايا القياس( 

١6٧ اجلدول 3-5-6 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات يف السيناريو األساسي 

١68 اجلدول 3-5-٧ باملرفق: النتائج الكلية حسب مستوى املهارات 

١68 اجلدول 3-5-8 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات 

١69 اجلدول 3-5-9 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات، بعد حتييد أثر تكوين املهارات 

اجلدول 3-5-١٠ باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات، بعد حتييد أثر متغيرات 

١69     السياسات واملؤسسات 

األشكال البيانية

٤ الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي 

5 الشكل البياين ١-٢: االجتاهات العامة يف اإلنتاج العاملي مؤخرا 

5 الشكل البياين ١-3: نمو التجارة العاملية واالستثمارات الثابتة 

6 الشكل البياين ١-٤: أسواق السلع األولية والنفط 

٧ الشكل البياين ١-5: التضخم العاملي 

8 الشكل البياين ١-6: االقتصادات املتقدمة: أوضاع األسواق النقدية واملالية 

8 الشكل البياين ١-٧: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية، أغسطس ٢٠١6- مارس ٢٠١٧ 

9 الشكل البياين ١-8: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسعار الفائدة 

١٠ الشكل البياين ١-9: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسواق األسهم واالئتمان 

١٠ الشكل البياين ١-١٠: اقتصادات األسواق الصاعدة: التدفقات الرأسمالية 

١١ الشكل البياين ١-١١: تعديل فجوات النمو والناجت يف عام ٢٠١5 

١٢ الشكل البياين ١-١٢: نمو إجمايل الناجت احمللي، ١99-٢٠٢١ 

١3 الشكل البياين ١-١3: األسواق الصاعدة: املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري 

١3 الشكل البياين ١-١٤: اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 

١٤ الشكل البياين ١-١5: مؤشرات املالية العامة 

٢٠ الشكل البياين ١-١6: أرصدة احلسابات اجلارية العاملية 

٢١ الشكل البياين ١-١٧: صايف وضع االستثمار الدويل 
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احملتويات 

٢٢ الشكل البياين ١-١8: النمو يف البلدان الدائنة والبلدان املدينة 

٢8 الشكل البياين ١-١9: اخملاطر التي تواجه اآلفاق العاملية 

٢9 الشكل البياين ١-٢٠: خماطر الركود واالنكماش 

3٧ الشكل البياين ١ يف السيناريو: الدفعة التنشيطية من املالية العامة يف الواليات املتحدة 

٤٠ الشكل البياين ١-١-١: قتلى الصراعات وعدد البلدان املتأثرة بالصراع 

٤١ الشكل البياين ١-١-٢: حصص البلدان املتأثرة بالصراع من إجمايل الناجت احمللي العاملي وأثر الصراع على النمو 

٤٢ الشكل البياين ١-١-3: أثر بداية الصراع 

٤3 الشكل البياين ١-٢-١: احلسابات القومية اآليرلندية 

5٢ الشكل البياين ١ - ت خ -١: تطورات أسواق السلع األولية 

56 الشكل البياين ١ -ت خ -٢: النفط من مصادر غير تقليدية واالحتياطيات املثبتة واإلنتاج، ٢٠١6 

58 الشكل البياين ١ -ت خ -3: تطور نفقات البحوث والتطوير يف بعض شركات النفط واخلدمات املتكاملة 

59 الشكل البياين ١ -ت خ -٤: التطور التاريخي للنفقات الرأسمالية والتشغيلية العاملية 

6٠ الشكل البياين ١ -ت خ -5: نمو إنتاج النفط وأسعار النفط احلقيقية على مستوى العامل 

6٠ الشكل البياين ١ -ت خ -6: منحنى تكاليف العرض العاملي من النفط واألسعار التعادلية 

الشكل البياين ١ -ت خ -٧: آبار النفط الصخري يف أمريكا الشمالية وفق سيناريوهات خمتلفة ألسعار نفط غرب

6١  تكساس الوسيط وتقلص التكاليف 

6١ الشكل البياين ١ -ت خ -8: اآلفاق املتوقعة لعمر إنتاج النفط من من مصادر غير تقليدية 

6٢ الشكل البياين ١ -ت خ -9: آفاق إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية 

6٧ الشكل البياين ٢-١: املساهمة يف نمو الناجت واالستهالك العامليين 

الشكل البياين ٢-٢: اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، الدخل النسبي على أساس تعادل القوى 

68  الشرائية 

الشكل البياين ٢-3: توزيع نصيب الفرد من الدخل يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف 

68  سبعينات القرن املاضي والعقد الثاين من القرن احلادي والعشرين 

الشكل البياين ٢-٤: التغير يف نصيب الفرد من الدخل احلقيقي يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

69     النامية مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية عبر العقود 

الشكل البياين ٢-5: مرونة نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي يف األجل املتوسط يف اقتصادات األسواق 

٧١  الصاعدة واالقتصادات النامية يف مواجهة األوضاع اخلارجية 

٧3 الشكل البياين ٢-6: متوسط املساهمة يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي  

الشكل البياين ٢-٧: متوسط املساهمة النسبية لكل من متغيرات األوضاع اخلارجية يف نمو نصيب الفرد من 

٧3     إجمايل الناجت احمللي 

الشكل البياين ٢-8: متوسط مساهمة معدالت التبادل التجاري يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي، 

٧٤  حسب جمموعات االقتصادات 

الشكل البياين ٢-9: تباين نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي الناجت الذي يفسره كل متغير من متغيرات 

٧5     األوضاع اخلارجية 

الشكل البياين ٢-١٠: مساهمة العوامل املشتركة األخرى يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي ومتغيرات 

٧5  عاملية خمتارة 

٧٧ الشكل البياين ٢-١١: فترات النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، ١9٧٠- ٢٠١5 

٧٧ الشكل البياين ٢-١٢: النمو التراكمي خالل الفترات، ١9٧٠-٢٠١5 

٧8 الشكل البياين ٢-١3: نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي املستعدل خالل فترات النمو وما بعدها، ١9٧٠-٢٠١5 

الشكل البياين ٢-١٤: معدل النمو التراكمي لنصيب الفرد من الدخل احلقيقي خالل فترات النمو مقابل متوسط معدل 

٧9  نمو نصيب الفرد من الدخل احلقيقي خالل الفترة ١9٧٠-٢٠١5 

٧9 الشكل البياين ٢-١5: حتليل األحداث: فترات التسارع املستمرة والتراجع، ١9٧٠-٢٠١5 
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

8٠ الشكل البياين ٢-١6: حتليل األحداث: فترات التسارع املستمرة وغير املستمرة، ١9٧٠-٢٠١5 

8١ الشكل البياين ٢-١٧: التغير يف احتماالت حدوث فترات النمو، ١9٧٠- ٢٠١5 

83 الشكل البياين ٢-١8: مقارنة اخلصائص احمللية عبر فترات التسارع املستمرة وفترات التراجع، ١9٧٠-٢٠١5 

85 الشكل البياين ٢-١9: التغير يف التأثير احلدي لألوضاع اخلارجية يف ظل حتسن اخلصائص احمللية 

8٧ الشكل البياين ٢-٢٠: األوضاع اخلارجية الفعلية واملتوقعة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

89 الشكل البياين ٢-١-١: توزيع جمموعة خمتارة من اقتصادات األسواق الصاعدة حسب املقاطعة 

9٢ الشكل البياين ٢-٢-١: التدفقات الرأسمالية الوافدة ونمو الصناعات، ١998-٢٠١٠ 

9٤ الشكل البياين ٢-3-١: القيمة املضافة يف الطلب النهائي للصين  

95 الشكل البياين ٢-3-٢: التغيرات النسبية يف انكشاف البلدان للطلب النهائي للصين 

95 الشكل البياين ٢-3-3: التكوين القطاعي للقيمة املضافة يف الطلب النهائي للصين 

96 الشكل البياين ٢-3-٤: التكوين القطاعي للقيمة املضافة اخلارجية لالقتصادات املصدرة للسلع األولية 

الشكل البياين ٢-٤-١: اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري حسب جمموعة 

9٧     البلدان وصايف التدفقات الرأسمالية الوافدة حسب النوع 

الشكل البياين ٢-٤-٢: توزيع متوسط أرصدة احلساب اجلاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، 

98  ٢٠١6-٢٠٠٠

98 الشكل البياين ٢-٤-3: االرتباط بين التدفقات الرأسمالية ونمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

الشكل البياين ٢-١-١ يف املرفق: االرتباط بين متغيرات األوضاع اخلارجية لفرادى البلدان واملتغيرات العاملية 

١٠٢     بمرور الوقت 

١٠3 الشكل البياين ٢-٢-١ يف املرفق: التغيرات يف مستويات متغيرات خمتارة مقارنة بالواليات املتحدة 

١٠8 الشكل البياين ٢-٤-١ يف املرفق: فترات التسارع املستمرة حسب املنطقة 

١٠8 الشكل البياين ٢-٤-٢ يف املرفق: فترات التراجع حسب املنطقة 

١١١ الشكل البياين ٢-5-١ يف املرفق: التغير يف نسبة احتماالت حدوث فترات النمو، ١9٧٠-٢٠١5 

الشكل البياين ٢-5-٢ يف املرفق: التغير يف نسبة احتماالت حدوث فترات النمو حسب العينات الفرعية،

١١٢  ٢٠١5-١9٧٠    

الشكل البياين ٢-5-3 يف املرفق: التغير يف احتمالية حدوث فترات النمو )التأثير احلدي( باستخدام فترات مكونة 

١١٢     من ٧ سنوات، ١9٧٠-٢٠١5 

الشكل البياين ٢-5-٤ يف املرفق: التغير يف احتمالية حدوث فترات التسارع املستمرة )التأثير احلدي( حسب نوع 

١١3 التسارع، ١9٧٠-٢٠١5 

١١٧ الشكل البياين ٢-6-١ يف املرفق: التغير يف احتماالت حدوث فترات النمو )التأثير احلدي(، ٢٠١5-١9٧٠ 

الشكل البياين ٢-6-٢ يف املرفق: فترات التراجع: التغير يف التأثير احلدي لألوضاع املالية اخلارجية يف ظل 

١١٧     حتسن بعض اخلصائص احمللية اخملتارة 

١٢٢ الشكل البياين 3-١: تطور نصيب العمالة من الدخل 

١٢٢ الشكل البياين 3-٢: أنصبة العمالة وعدم املساواة يف توزيع الدخل 

١٢3 الشكل البياين 3-3 توزيع تقديرات االجتاهات العامة يف أنصبة العمالة، ١99١-٢٠١٤ 

١٢٧ الشكل البياين 3-٤: تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حسب البلد والقطاع 

١٢8 الشكل البياين 3-5: تطورات أنصبة العمالة وتكوين القوى العاملة حسب مستوى املهارات 

١٢9 الشكل البياين 3-6: االجتاهات العامة للمحركات احملتملة ألنصبة العمالة  

١3٠ الشكل البياين 3-٧: التغير يف السعر النسبي لالستثمار وكثافة رأس املال 

١3٢ الشكل البياين 3-8: التغيرات يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية وكثافة رأس املال 

١33 الشكل البياين 3-9: تطور نصيب العمالة املعدل من الدخل 

١3٤ الشكل البياين 3-١٠: حتليل التحول يف األنصبة 

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧ح  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



احملتويات   

١36 الشكل البياين 3-١١: النتائج الكلية 

١3٧ الشكل البياين 3-١٢: عدم التجانس عبر القطاعات والبلدان 

١38 الشكل البياين 3-١3: النتائج على مستوى القطاعات، االقتصادات املتقدمة  

١39 الشكل البياين 3-١٤: املساهمات يف تغير نصيب العمالة الكلي حسب املهارات، ١995-٢٠٠9 

١٤٢ الشكل البياين 3-١-١: نصيب العمالة وعدم املساواة يف اململكة املتحدة 

١٤6 الشكل البياين 3-٢-١: التغير يف نصيب العمالة مقابل التغير يف السعر النسبي لالستثمار، ١99٢-٢٠١٤ 

١٤6 الشكل البياين 3-٢-٢: توزيع التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية، ١99٠-١995 

١٤٧ الشكل البياين 3-٢-3: مرونة اإلحالل التقديرية حسب قطاعات األنشطة ثنائية الرقم  

الشكل البياين 3-٢-٤: مرونة اإلحالل مقابل التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية حسب القطاع،

١٤٧  ١- ٢٠١٤99٢     

الشكل البياين 3-3-١: التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية على مستوى قطاعات األنشطة،

١٤9  ١- ٢٠٠٠995     

الشكل البياين 3-3-٢: التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية على مستوى جمموعات البلدان وبمرور الوقت، 

١5٠  ٢٠١5-١99٠

الشكل البياين 3-3-3: التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية والتغير الالحق يف التعرض خملاطر 

١5٠      التحول إىل املهام الروتينية، ١99٠- ٢٠١5 

١5١ الشكل البياين 3-3-٤: التحول الهيكلي والتعرض خملاطر لتحول إىل املهام الروتينية، ١99٠-٢٠١5 

١53 الشكل البياين 3-٤-١: تعديل نصيب العمالة من الدخل يف الواليات املتحدة، ١9٤8-٢٠١6 

١53 الشكل البياين 3-٤-٢: تعديل نصيب العمالة من الدخل يف االقتصادات املتقدمة الكبرى، ١98٠-٢٠١٤ 

١5٤ الشكل البياين 3-٤-3: التغيرات طويلة املدى يف أنصبة العمالة املعدلة وغير املعدلة، ١99١-٢٠١٤ 

١5٤ الشكل البياين 3-٤-٤: التغيرات طويلة املدى يف معدالت أصحاب العمل احلر واإلهالك، ١99١-٢٠١٤ 

١55 الشكل البياين 3-١-١ باملرفق: تفكيك نصيب العمالة من الدخل، ١99١-٢٠١٤ 

الشكل البياين 3-١-٢ باملرفق: األجور املقيسة بوحدات اإلنتاج واألجور املقيسة باالستهالك واإلنتاجية يف

١56      الصناعات التحويلية 

الشكل البياين 3-٢-١ باملرفق: تأثير تكاليف رأس املال ونقل املهام إىل اخلارج على جمموعة املهام املنقولة

١58      إىل اخلارج من بلد مرتفع األجور إىل بلد منخفض األجور 

١6١ الشكل البياين 3-٤-١ باملرفق: تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حول العامل  

١6٢ الشكل البياين 3-٤-٢ باملرفق: عدم التجانس يف تطور احملركات الرئيسية لنصيب العمالة 
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WO R L D E CO N O M I C O U T LO O K : T E N S I O N S F R O M T H E T WO - S P E E D R E COV E RY

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧  

ُ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 ١ فبرايــر – ١ مــارس ٢٠١٧، 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 ألــف١ يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع 

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

55.٢3 دوالرا للبرميل يف عام ٢٠١٧ و55.٠6 دوالرا للبرميل يف عام ٢٠١8، وسيظل ثابتا بالقيمة احلقيقية على املدى املتوسط؛ 

وأن متوســط ســعر الفائــدة الســائد بيــن بنــوك لنــدن )LIBOR( لســتة أشــهر علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي ســيبلغ ١.٧% يف عــام ٢٠١٧ 

و ٢.8% يف عــام ٢٠١8؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســوف يبلــغ -٠.3% يف عــام ٢٠١٧ و-٠.٢% 

يف عــام ٢٠١8؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســوف يبلــغ ٠.٠% يف عــام ٢٠١٧ و٢٠١8. وهــذه 

بالطبــع 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 3 إبريــل 

.٢٠١٧

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

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

فيمــا بيــن الســنوات أو الشــهور )٢٠١٧-٢٠١6 أو ينايــر- يونيــو، علــى ســبيل املثــال( لإلشــارة إىل الســنوات أو الشــهور   -

والنهايــة؛ البدايــة  شــهور  أو  ســنوات  فيهــا  بمــا  املشــمولة، 

بين السنوات أو الشهور )٢٠١٧/٢٠١6، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.  /

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

»نقاط األساس« تشير إىل ٠.٠١ نقطة مئوية )مثال، ٢5 نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية(.

وتشــير البيانــات املذكــورة إىل الســنوات التقويميــة، فيمــا عــدا يف حالــة عــدد قليــل 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 ٢٠١6 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. 

يف أول أكتوبــر ٢٠١6، انضــم اليــوان الصينــي إىل الــدوالر األمريكــي واليــورو واليــن واجلنيــه االســترليني يف ســلة حقــوق   •
الســحب اخلاصــة يف صنــدوق النقــد الــدويل. 

نــاورو هــي أحــدث البلــدان التــي أُضيفــت إىل قاعــدة بيانــات آفــاق االقتصــاد العاملــي، ليرتفــع عــدد البلــدان التــي تغطيهــا   •
إىل ١9٢ بلــدا.

أعــادت بيــالروس تقويــم عملتهــا وحلــت الروبــل البيالروســي الواحــد اجلديــد حمــل كل ١٠ آالف روبــل بيالروســي قديــم.   •
ويُعبَّــر عــن بيانــات العملــة احملليــة يف بيالروســيا بالعملــة اجلديــدة بــدءا مــن قاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العاملــي« 

يف إبريــل ٢٠١٧. 

وتُتّبع األعراف التالية يف اجلداول واألشكال البيانية:

ما مل ترد إشارة للمصدر يف اجلداول واألشكال البيانية، تكون البيانات مستقاة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي.  •
عندما ال تدرج البلدان بترتيب احلروف األبجدية باللغة اإلجنليزية، فإنها ترتب حسب حجمها االقتصادي.  •

ترجع 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 9٠% 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.

االفتراضات واألعراف املتبعة

ي
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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، 

ويصاحــب نشــر 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 البراجميــات.

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. وتخضــع 

البيانــات التاريخيــة للتحديــث علــى أســاس مســتمر، كلمــا توافــرت 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. وتظــل 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»لــدى توافرهــا« 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) ويف 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

ك
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تشــكل 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 موريــس أوبســتفلد، املستشــار 

االقتصــادي ومديــر إدارة البحــوث. وتــوىل إدارة املشــروع الســيد جيــان ماريــا ميليســي-فيريتي، نائــب مديــر إدارة البحــوث، والســيدة 

أويــا سيالســن، رئيــس قســم بــإدارة البحــوث.

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم رابــح أرزقــي، وكلوديــا بيــرغ، وكريســتيان بوجمانــز، ومــاي شــي داو، وميتــايل داس، 

وبرترانــد غــروس، وتشــوكا كوتســان، وتــوه كــوان، وويتشــنغ ليــان، وأكيتــو ماتســوموتو، ومالهــار نابــار، وماركــوس بوبالوســكي-

ريبييــرو، وبيتيــا توبالوفــا. 

ومــن املســاهمين اآلخريــن غافيــن أســدوريان، وفيليتشــيا بيلوستيتشــنك، وباتريــك بالغريــف، وأمينــة بــوز، وبنجاميــن كارتــون، 

ولويــس كوبيــدو، وجهــاد داغــر، وســيلفيا دوميــت، وروميــن دوفــال، وأنغيــال إســبيريتو، وراتشــيل يوتيــن فــان، وإيميلــي فوريســت، وكالرا 

غاليــازي، وميتكــو غريغــوروف، وميــرون هيلــي، وماهنــاز هيماتــي، وبنجاميــن هيلغنســتوك، وآفــا يبيــن هونــغ، وبنجاميــن هنــت، 

ودينيــز إيغــان، وهــاو جيانــغ، وأليماتــا كينــي كابوريــه، والمــا قياســة، ودوغــالس الكســتون، وجونــغ جيــن يل، وأوليفيــا مــا، وتريفــور 

تشــارلز ميــدوز، ويوهانيــس مونغاردينــي، وميكــو مركيتــش، وناتاليــا نوفتــا، وإيمــوري أوكــس، وإفجينــا بوغاتشــوفا، ومايــكل ســاتنغر، 

وســوزانا مورســوال، وقــادر تانيــري، ونيكــوالس تونــغ، وجيلــون جينــغ، ويــوان زينــغ، وكايوكيــو زانــغ.     

وتــوىل جوزيــف بروكوبيــو مــن إدارة التواصــل قيــادة فريــق حتريــر هــذا التقريــر، بدعــم يف اإلنتــاج والتحريــر مــن مايــكل هــاروب 

 “Vector“ وكريســتين إبراهيــم زاده ولينــدا كيــن، وقــدم املســاعدة التحريريــة كل مــن لوســي ســكوت موراليــس، وشــيري بــراون، وشــركة

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

مناقشــتهم للتقريــر يف ٤ إبريــل ٢٠١٧. غيــر أن التوقعــات الــواردة يف التقريــر واالعتبــارات املتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة هــي مــن 

إعــداد خبــراء الصنــدوق وينبغــي أال تنســب إىل املديريــن التنفيذييــن أو إىل الســلطات الوطنيــة التــي يمثلونهــا.

تمهيد
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املتواصلة  السارة  االقتصادية  األخبار 

آلفاق  صورة  ترسم   ٢٠١6 صيف  منذ 

االنتعاش  أن  ويبدو  إشراقا.  أكثر  عاملية 

فقد  يتحقق.  بدأ  الوقت  لبعض  نتوقعه  كنا  الذي  االقتصادي 

رفع تقرير آفاق االقتصاد العاملي بالفعل توقعاته بشأن النمو 

األخيرة  بتنبؤاتنا  إىل 3.5%، مقارنة  العاملي يف عام ٢٠١٧ 

حيث  ثابتة،   ٢٠١8 لعام  تنبؤاتنا  تزال  وال   .%3.٤ البالغة 

القادم.  العام  العاملي إىل %3.6  االقتصاد  ارتفاع نمو  يُتوقع 

واسعا  نطاقا  العاملي  للنمو  املتوقعة  التحسن  أوجه  وتشمل 

يف عامي ٢٠١٧ و ٢٠١8، وإن كان النمو ال يزال ضعيفا يف 

البلدان  كثير من االقتصادات املتقدمة واملعاناة مستمرة يف 

املصدرة للسلع األولية.

ويف نفس الوقت، يُالحَظ أن الزيادة متواضعة يف تنبؤاتنا 

على  تزال ضعيفة  ال  املمكن  النمو  وأن معدالت  لعام ٢٠١٧، 

املدى الطويل يف جميع أنحاء العامل مقارنة بالعقود املاضية، 

وخاصة يف االقتصادات املتقدمة. وباإلضافة إىل ذلك، ال تزال 

هناك خماطر معاكسة كبيرة تخيم على آفاق املدى املتوسط، 

رغم  األخيرة،  تنبؤاتنا  منذ  بالفعل  تكثفت  قد  تكون  ربما  بل 

املدى  على  املتوقعة  املستويات  يتجاوز  نمو  حتقيق  احتمال 

القريب. وال يزال التعايف الذي يستجمع قواه معرضا جملموعة 

من اخملاطر املعاكسة التي يصفها الفصل األول من التقرير.

التحول  خطر  الصدد  هذا  يف  البارزة  التهديدات  ومن 

الذي يمكن أن يقود إىل حروب جتارية. ففي  صوب احلمائية 

 — عوامل  عدة  هناك  أساسية،  بصفة  املتقدمة  االقتصادات 

الذي  العاملية  املالية  األزمة  التعايف من  النمو منذ  انخفاض 

أبطأ  بمعدالت  الدخول  متوسط  ونمو   ٢٠١٠-٢٠١١ يف  بدأ 

تأييدا  ولّدت   — العمل  أسواق  يف  الهيكلية  واالضطرابات 

إضعاف  يمكنها  التي  الصفرية  السياسات  ملناهج  سياسيا 

بشكل  األطراف  متعدد  والتعاون  الدولية  التجارية  العالقات 

أعم.

البلدان يف  بين  التعاون  القائم على  املنهج  وترجع جذور 

السياسة االقتصادية الدولية إىل فترة ما بعد احلرب العاملية 

واالتساع  النطاق  حيث  من  املنهج  هذا  تطور  ثم  الثانية 

األوقات،  جميع  يف  سلسا  التطور  هذا  يكن  ومل  اجلغرايف. 

يف  العمالت  وأزمات  املالية  األزمات  تاريخ  يشهد  حسبما 

عليها  يرتكز  التي  التكيف  آليات  أن  غير  األخيرة،  العقود 

نتائج  ومن  اآلن.  حتى  صالبتها  أثبتت  العاملي  االقتصاد 

ذلك ما شهده النمو من طفرة ملحوظة يف عدد من اقتصادات 

بعضها  تمكن  التي  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

من الصعود إىل مصاف البلدان مرتفعة الدخل. ويبحث الفصل 

الثاين من التقرير خمتلف اجلوانب املتعلقة بتقارب هذه البلدان 

نحو مستويات دخل أعلى.

ولكن  النمو،  مسيرة  الغنية  البلدان  واصلت  وباملثل، 

مكاسب الدخل التي حققتها كانت أقل إبهارا يف العشر سنوات 

ما  إذا  وبالتأكيد  السابقة،  بالعقود  قورنت  ما  إذا  املاضية 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  باقتصادات  قورنت 

األكثر جناحا. وبالتايل، فال غرابة يف أن منظور االقتصادات 

حسب  واألجور،  الوظائف  على  الدولية  التجارة  آلثار  الفقيرة 

أكثر  الغالب  يف  يكون  اجملال،  هذا  يف  الرائدة  املسوح  نتائج 

إيجابية.

بين  الكلي  النمو  بتفاوت  النتائج  هذه  ارتباط  يكون  وقد 

البلدان الغنية والفقيرة أقل من ارتباطها بعدم وصول قدر كاٍف 

من مكاسب النمو يف االقتصادات الغنية إىل الفئات الواقعة يف 

املستويات الدنيا من توزيع الدخل خالل العقود األخيرة. فال 

يزال عدم املساواة كبيرا يف البلدان الفقيرة، ولكنها تمكنت من 

حتقيق ارتفاع كبير يف الدخول، حتى بالنسبة ألفقر املواطنين، 

اخلصوص  هذا  يف  بالركب  للحاق  أكبر  جمال  وجود  بفضل 

وحتقيق نمو أعلى باتباع السياسات السليمة. وكانت التجارة 

الدولية عنصرا رئيسيا يف قصص النجاح هذه.

وتتعلق اجتاهات عدم املساواة العاملية بالتجارة، ولكنها 

بين  الفصل  أمكن  إذا   – التكنولوجية  للتغيرات  بالكثير  تدين 

والتجارة  التجارة(  ييسر  )الذي  التكنولوجي  التقدم  مفهوم 

بأكثر  لها  وتدين   - التكنولوجية(  الدراية  تنشر  )التي  نفسها 

هذا  من  الثالث  الفصل  ويستكشف  البلدان.  من  كبير  عدد  يف 

التقرير كيف أن قوى التكنولوجيا والتجارة غالبا ما خفضت 

أن  ويمكن  كثيرة.  بلدان  القومي يف  الدخل  العمالة من  حصة 

احمللي،  الناجت  إجمايل  يف  العمالة  حصة  انخفاض  يكون 

االقتصادية  للتطورات  حميدة  استجابة  النظرية،  الناحية  من 

اإلنتاجية  نمو  مثل   — للعمالة  احلقيقية  الدخول  ترفع  التي 

العمالة.  يفيد  مما  أكثر  حتى  املال  رأس  يفيد  الذي  السريع 

ولكن عندما يتزامن انخفاض حصة العمالة مع ركود متوسط 

عدد  يف  احلال  هي  كما  الدخل،  توزيع  سوء  وزيادة  الدخول 

ضغوط  ذلك  على  تترتب  أن  يمكن  املتقدمة،  االقتصادات  من 

مع  االقتصادي  االندماج  عن  التراجع  إىل  دافعة  سياسية 

الشركاء التجاريين.

ومن شأن االستسالم لهذه الضغوط أن يسفر عن إيذاء الذات، 

والشركات،  املستهلكين  على  األسعار  ارتفاع  إىل  يؤدي  حيث 

احلقيقية  الدخول  انخفاض  وبالتايل  اإلنتاجية،  وانخفاض 

أن  ينبغي  االجتاه،  هذا  يف  السير  من  وبدال  لألسر.  الكلية 

تتبع احلكومات سياسات جتارية تتسق مع حتقيق اإلنتاجية 

داخليا  توزيعا  حتقق  أخرى  بسياسات  واستكمالها  القصوى، 

قوتها  مهارات  وتعزز  اخلارجية،  التجارة  ملكاسب  أفضل 

للمتأثرين  التكيف  عملية  وتمهد  للتكيف،  وقابليتها  العاملة 

م صندوق النقد الدويل  | إبريل ٢٠١٧   
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

األسف،  ومع  االقتصادي.  التوزيع  إعادة  بمتطلبات  سلبا 

التحسينات احمللية  أن حتقيق هذه  كثيرا ما جتد احلكومات 

أصعب من تقييد التجارة. ولكن عليها أن تدرك أن املكاسب 

على  تأتي  الداخل  يف  للبعض  املنهج  هذا  يحققها  قد  التي 

إىل  باإلضافة  احمللي  االقتصاد  يف  أخرى  أطراف  حساب 

الشركاء التجاريين يف اخلارج. وإذا قرر الشركاء التجاريون 

على  املترتبة  القطاعية  املكاسب  حتى  تختفي  باملثل،  الرد 

كبح االندماج االقتصادي عبر احلدود وتصبح اخلسائر أكثر 

فداحة.

السياسات  صناع  على  يجب  املسلك،  هذا  من  وبدال 

يف  االستثمار  يتطلبه  الذي  الشاق  بالعمل  االضطالع 

من  املزيد  لبناء  البشرية،  املوارد  يف  وخاصة  اقتصاداتهم، 

الصالبة يف مواجهة جمموعة من التغيرات الهيكلية احملتملة 

أن  ويمكن  العوملة.  أساليب  تغير  ذلك  يف  بما   — واجلارية 

تركز اإلصالحات الفعالة على سياسات سوق العمل النشطة، 

والقيام  مفيدا،  ذلك  كان  حيثما  الضرائب  تصاعدية  وزيادة 

تغييرات  وإجراء  التعليم،  قطاع  يف  كفاءة  أكثر  باستثمارات 

حركية  تيسير  شأنها  من  واالئتمان  اإلسكان  أسواق  يف 

العمالة.

التكيف  تيسير  على  يقتصر  ال  السياسات  هذه  من  وكثير 

املمكن على  الناجت  زيادة  إىل  أيضا  يؤدي  إنما  االقتصادي، 

يف  أساسية  مكونات  السياسات  هذه  وتشكل  األطول.  املدى 

اجملموعة التي تضم السياسات النقدية والهيكلية وسياسات 

التعايف  التي من شأنها دعم  العامة والقطاع املايل  املالية 

وتأمينه مع الوقت.

ويبدو أن االقتصاد العاملي يكتسب زخما متزايدا — وقد 

أكثر  اآلفاق  تبدو  بينما  ولكن  حتول.  نقطة  عند  اآلن  نكون 

الذي  الدولية  االقتصادية  العالقات  نظام  أن  جند  إشراقا، 

يف  حادة  لضغوط  يخضع  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  نشأ 

— وذلك  الوقت الراهن رغم املنافع التي حققها بوجه عام 

اقتصادية  تعديالت  من  عنه  نتج  وما  النمو  ألن  بالتحديد 

متكافئة  غير  وتكاليف  احلاالت عن مكاسب  أغلب  أسفرا يف 

التباينات  هذه  تعالج  أن  السياسات  وعلى  بلد.  كل  داخل 

مفتوح  تعاوين  جتاري  نظام  استقرار  لضمان  مباشر  بشكل 

يعود بالنفع على اجلميع.

موريس أوبستفلد

املستشار االقتصادي 

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧ن  
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والتعايف  املالية  األسواق  ازدهار  يؤدي  أن  املتوقع  من 

الدوري الذي طال انتظاره يف الصناعات التحويلية والتجارة 

إىل ارتفاع النمو العاملي من 3.1% يف عام 2016 إىل %3.5 

يف عام 2017 ثم إىل 3.6% يف عام 2018، وهي معدالت 

 2016 أكتوبر  عدد  يف  الواردة  التنبؤات  من  بقليل  أعلى 

املعوقات  تزال  ال  ولكن  العاملي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  من 

ميزان  يزال  وال  أقوى  تعاٍف  حتقيق  تعوق  املقيِّدة  الهيكلية 

اخملاطر مائال للجانب السلبي، وال سيما على املدى املتوسط. 

يف  منغلقة  سياسات  تطبيق  إىل  الدافعة  الضغوط  وتتزايد 

 — الهيكلية  االقتصادات املتقدمة نظرا الستمرار املشكالت 

مثل انخفاض نمو اإلنتاجية وارتفاع عدم املساواة يف توزيع 

العاملي  االقتصادي  االندماج  الضغوط  هذه  وتهدد  الدخل. 

منه  استفاد  الذي  التعاوين  العاملي  االقتصادي  والنظام 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  سيما  وال  العاملي،  االقتصاد 

السياسات  تؤدي  اخللفية،  هذه  وعلى  النامية.  واالقتصادات 

السلبية  التطورات  خماطر  درء  يف  كبيرا  دورا  االقتصادية 

تهدف  أن  ينبغي  احمللي،  الصعيد  وعلى  التعايف.  وتأمين 

امليزانيات  يف  اخللل  وإصالح  الطلب  دعم  إىل  السياسات 

اإلنتاجية  وزيادة  وممكنا؛  ضروريا  كان  حيثما  العمومية 

وعرض العمالة واالستثمارات من خالل اإلصالحات الهيكلية 

البنية  وحتديث  للعرض؛  الداعمة  العامة  املالية  وإجراءات 

التحوالت  بسبب  املسرحة  العمالة  ومساندة  العامة؛  التحتية 

الهيكلية مثل التغير التكنولوجي والعوملة. ويف الوقت نفسه، 

البلدان  من  كثير  موثوقة يف  استراتيجيات  إىل  هناك حاجة 

يزال  وال  لالستمرار.  قابل  مسار  على  العام  الدين  لوضع 

على  والتغلب  األولية  السلع  إيرادات  انخفاض  مع  التكيف 

من  كثير  الرئيسية يف  التحديات  من  املايل  الضعف  مواطن 

وهناك  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

ملعاجلة  األطراف  متعددة  اجلهود  جتديد  إىل  أيضا  حاجة 

التحديات املشتركة يف اقتصاد عاملي متكامل.

من  الرابع  الربع  يف  العاملي  االقتصاد  سرعة  زادت  وقد 

املتوقع  فمن  اجلديد.  الزخم  هذا  استمرار  ويُتوقع   ٢٠١6 عام 

العاملي من 3.١% تقريبا يف عام ٢٠١6 إىل  النمو  أن يرتفع 

3.5% يف عام ٢٠١٧ ثم 3.6% يف عام ٢٠١8.

حتسنا  االقتصادي  النشاط  يشهد  أن  أيضا  املتوقع  ومن 

ملا  نظرا  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  يف  كبيرا 

البلدان  التوقعات من حتسن األوضاع تدريجيا يف  إليه  تشير 

املصدرة للسلع األولية التي تشهد توترات اقتصادية كلية يف 

السلع  اجلزئي ألسعار  التعايف  بدعم من  وذلك  الراهن،  الوقت 

األولية، بينما يُتوقع أن يظل النمو قويا يف الصين ويف كثير 

االقتصادات  ويف  السلع.  لهذه  املستوردة  األخرى  البلدان  من 

املتقدمة، يأتي التحسن املتوقع مدفوعا يف األساس باالرتفاع 

فيها  النشاط  كان  التي  املتحدة  الواليات  نمو  يف  املنتظر 

وضعف  اخملزون  تعديل  أدى  بسبب   ٢٠١6 عام  يف  مكبوحا 

االستثمار.

وعلى الرغم من التغيرات احملدودة التي طرأت على تنبؤات 

النمو العاملي لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١8 منذ صدور عدد أكتوبر 

العاملي، فقد حدثت تغيرات  ٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد 

مؤثرة يف التنبؤات جملموعات البلدان والبلدان املنفردة. ويف 

الثاين  النصف  يف  املتوقع  املستوى  عن  الزخم  زيادة  ضوء 

أكبر  بقوة  النشاط  عودة  إىل  التنبؤات  تشير   ،٢٠١6 عام  من 

أن  املتوقع  من  يزال  ال  وبينما  املتقدمة.  االقتصادات  يف 

الصاعدة  األسواق  جمموعة  يف  ملحوظا  حتسنا  النمو  يحقق 

النامية، فقد أدى النشاط األضعف من املتوقع  واالقتصادات 

توقعات  يف  طفيفة  تخفيضات  إىل  الكبيرة  البلدان  بعض  يف 

النمو لهذه اجملموعة يف عام ٢٠١٧.

النمو  توقعات  رُِفعَت  املتقدمة،  لالقتصادات  فبالنسبة   •
يف  املفترض  للتيسير  انعكاس  يف  املتحدة،  للواليات 

سياسة املالية العامة وحتسن مستوى الثقة وال سيما بعد 

انتخابات نوفمبر، مما سيؤدي إذا استمر إىل تعزيز الزخم 

واليابان  ألوروبا  املتوقعة  اآلفاق  حتسنت  كذلك  الدوري. 

التحويلية  الصناعات  يف  الدوري  التعايف  على  بناء 

والتجارة على الصعيد العاملي والذي بدأ يف النصف الثاين 

من عام ٢٠١6.

ويف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، كان تخفيض   •
عدة  يف  اآلفاق  ضعف  زيادة  عن  ناجتا  النمو  تنبؤات 

والشرق  الالتينية  أمريكا  يف  وخاصة  كبيرة،  اقتصادات 

معدالت  انخفاض  مع  التكيف  استمرار  أثر  على  األوسط، 

تبادلها التجاري يف السنوات األخيرة، وتخفيضات إنتاج 

النمو  تنبؤات  رُفِعت  وقد  املتفردة.  العوامل  وبعض  النفط، 

لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١8 بالنسبة للصين، بما يعكس زيادة 

املتوقع، وكذلك  املستوى  السياسات عن  املقدم من  الدعم 

بالنسبة لروسيا، حيث يبدو أن انخفاض النشاط قد وصل 

إىل منتهاه وأن ارتفاع أسعار النفط يدعم التعايف.

ومنذ االنتخابات األمريكية، أدت التوقعات بتيسير سياسة 

الدوالر  قوة  زيادة  إىل  املتحدة  الواليات  يف  العامة  املالية 

وارتفاع أسعار الفائدة على سندات اخلزانة األمريكية، مما رفع 

العائد يف األماكن األخرى أيضا. وكان مزاج السوق إيجابيا 

يف  كبيرة  مكاسب  األسهم  أسواق  حققت  حيث  عام،  بشكل 
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الصاعدة.  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  من  كل 

العاملي  والطلب  االقتصادي  النشاط  قوة  زيادة  أن  ويُالحَظ 

املتوقعة للفترة القادمة، مع فرض القيود املتفق عليها بشأن 

بعد  األولية  السلع  أسعار  تعايف  على  ساعدت  النفط،  إمدادات 

مستوياتها املتدنية يف مطلع عام ٢٠١6.

ومع ارتفاع أسعار السلع األولية، بدأ التضخم الكلي يرتفع 

األساسي  التضخم  ديناميكية  ولكن  املتقدمة  االقتصادات  يف 

يف  االختالفات  مع  )تمشيا  متجانسة  وغير  ضعيفة  تزال  ال 

طفيفا  ارتفاعا  األساسي  التضخم  سجل  فقد  الناجت(.  فجوات 

وأجزاء  اليابان  )مثل  معدالته  أدنى  شهدت  التي  البلدان  يف 

من  كثير  يف  الكلي  التضخم  ارتفع  كذلك  اليورو(.  منطقة  من 

أسعار  ارتفاع  نتيجة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

تالشي  مع  احلاالت  من  عدد  يف  تراجع  ولكنه  األولية،  السلع 

 ٢٠١5 عام  يف  العمالت  قيم  يف  احلادة  االنخفاضات  تمرير 

ومطلع عام ٢٠١6.

السلبية،  التطورات  كفة  ترجح  تزال  ال  اخملاطر  أن  غير 

اليقين  عدم  من  كبير  قدر  مع  املتوسط،  املدى  على  وخاصة 

قدرا  هناك  أن  السوق  مزاج  حتسن  ويعني  السياسات.  بشأن 

القريب، ولكن  أكبر من االحتماالت اإليجابية امللموسة للمدى 

نظرا  العزوف عن اخملاطر  زيادة حادة يف  املمكن حدوث  من 

اخملاطر  وتبدو  بعد.  فيما  نناقشها  التي  اليقين  عدم  ملصادر 

املتوسط،  املدى  على  وضوحا  أكثر  النمو  تواجه  التي  السلبية 

بإلغاء  ما  وقت  يف  املبادرة  ضرورة  إىل  أيضا  يرجع  ما  وهو 

والصين  املتحدة  الواليات  يف  السياسات  من  املقدم  الدعم 

يف  العامة  املالية  دخول  الجتناب  معاكس،  مسار  اتخاذ  أو 

خماطر  تنشأ  أعم،  وبشكل  لالستمرار.  القابلة  غير  ديناميكية 

التطورات السلبية عن عدة عوامل حمتملة:

حتول اجتاه السياسات إىل الداخل، بما يف ذلك االجتاه إىل   •
التجارة  تراجع  بسبب  العاملي  النمو  وانخفاض  احلمائية، 

والتدفقات االستثمارية العابرة للحدود

أسرع من  بوتيرة  املتحدة  الواليات  الفائدة يف  أسعار  رفع   •
املتوقع، مما قد يتسبب يف تشديد األوضاع املالية العاملية 

بسرعة تفوق املتوقع وحدوث ارتفاع حاد يف سعر الدوالر، 

مع ما ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على االقتصادات 

الضعيفة

فرط  على  يشجع  قد  مما  املايل،  التنظيم  يف  شديد  تراجع   •
يف  مالية  أزمات  وقوع  احتماالت  من  ويزيد  اخملاطرة 

املستقبل

والذي  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  يف  املايل  التشديد   •
النظام  يف  الضعف  أوجه  تفاقم  بسبب  احتماالته  زادت 

واستمرار  السريع  االئتماين  بالنمو  ارتباطا  الصيني  املايل 

ضعف امليزانيات العمومية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

األخرى

ضعف  فيها  يتعاقب  التي  السلبية  املرتدة  اآلثار  حلقات   •
العمومية  امليزانيات  وضعف  التضخم  وانخفاض  الطلب 

وضعف نمو اإلنتاجية يف بعض االقتصادات املتقدمة التي 

تعمل بمستويات مرتفعة من الطاقة الزائدة

اجلغرافية- التوترات  مثل  االقتصادية  غير  العوامل   •
السياسية، والنزاعات السياسية الداخلية، واخملاطر الناجمة 

املتطرفة،  الطقس  وظواهر  والفساد،  احلوكمة  ضعف  عن 

واإلرهاب، واخملاوف األمنية

بعضها  يعزز  أن  ويمكن  اخملاطر  هذه  بين  ترابط  وهناك 

حتول  يرتبط  أن  يمكن  املثال،  سبيل  فعلى  اآلخر.  البعض 

اجلغرافية-السياسية  التوترات  بزيادة  الداخل  نحو  السياسات 

أن  ويمكن  عامليا؛  اخملاطر  عن  العزوف  زيادة  عن  فضال 

النشاط  على  مباشر  بشكل  االقتصادية  غير  الصدمات  تؤثر 

يؤدي  أن  ويمكن  السوق؛  ومزاج  بالثقة  تضر  وأن  االقتصادي 

أو  التوقعات  تفوق  بسرعة  العاملية  املالية  األوضاع  تشديد 

تفاقم  إىل  املتقدمة  االقتصادات  يف  احلمائية  نحو  التحول 

ضغوط التدفقات الرأسمالية اخلارجة يف الصين.

تشكيل  يف  األهمية  بالغ  السياسات  اختيار  سيكون  ولذلك 

أولويات  بين  متزايد  تمايز  وهناك  اخملاطر.  من  واحلد  اآلفاق 

الختالف  نظرا  الكلي،  االقتصاد  مستوى  على  الطلب  إدارة 

التي  االقتصادات  ففي  بلد.  كل  بها  يمر  التي  الدورية  املرحلة 

بشكل  األساسي  التضخم  وضعف  النشاط  تراخي  من  تعاين 

ألسباب  وذلك  ضروريا،  الدوري  الطلب  دعم  سيظل  مزمن، 

آثار ضارة. أما يف االقتصادات  من بينها درء ما يتخلف من 

التي يكون فيها الناجت قريبا من مستواه املمكن أو أعلى منه، 

شبكات  تعزيز  إىل  العامة  املالية  سياسة  تهدف  أن  فينبغي 

نفسه، هناك حاجة  الوقت  املمكن. ويف  الناجت  وزيادة  األمان 

العام  الدين  لوضع  كثيرة  بلدان  موثوقة يف  استراتيجيات  إىل 

على مسار قابل لالستمرار.

وبعد تعاٍف ضعيف من األزمة املالية العاملية، ويف أعقاب 

التعديل احلاد ألسعار السلع األولية العاملية، تسعى اقتصادات 

االحتوائي  طابعه  وتعزيز  النمو  إمكانات  زيادة  إىل  كثيرة 

إىل  حاجة  هناك  وبالفعل  الصدمات.  مواجهة  يف  وصالبته 

العوامل  الستمرار  نظرا  املمكن  الناجت  لتعزيز  عاجلة  إجراءات 

االقتصادات  يف  السكان  شيخوخة  عن  الناشئة  املعاكسة 

املتقدمة، وعملية التكيف اجلارية مع انخفاض معدالت التبادل 

الضعف املايل يف  التغلب على مواطن  التجاري، واحلاجة إىل 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، فضال عن تباطؤ نمو 

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف هاتين اجملموعتين. ويوثق 

الفصل الثاين أثر االنفتاح التجاري ومرونة سعر الصرف وقوة 

املؤسسات يف مساعدة األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

على تعزيز دفعة النمو املستمدة من األوضاع اخلارجية. ويف 

مواجهة خماطر التقلب املايل العاملي التي ال تنتهي، من املفيد 
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بالتحوالت  للتأثر  املعرضة  الصاعدة  األسواق  القتصادات 

السلبية التي تطرأ على األوضاع املالية اخلارجية أن تعتمد 

التوافق  ممارسات أقوى إلدارة اخملاطر واحتواء أوجه عدم 

يف ميزانياتها العمومية.

وللحفاظ على التوسع االقتصادي العاملي، يتعين أيضا 

على صناع السياسات أن يتجنبوا اإلجراءات احلمائية وأن 

يقوموا باملزيد لضمان توزيع ثمار النمو على نطاق أوسع. 

ويوثق الفصل الثالث عدم مواكبة األجور لإلنتاجية يف كثير 

من االقتصادات يف فترة طويلة من العقود الثالثة املاضية، 

القومي.  الدخل  من  العمالة  حصة  انخفاض  إىل  أدى  مما 

ويرجح التحليل الوارد يف هذا الفصل أن التغير التكنولوجي 

على  النمو  حمركات  من  وكالهما   — التجاري  واالندماج 

املديين املتوسط والطويل — قد ساهما يف هذا االنخفاض. 

كان  التكنولوجي  التغير  أن  إىل  الفصل  استنتاجات  وتشير 

املتقدمة  االقتصادات  يف  العمالة  حلصة  الرئيسي  احملرك 

يف  املصاحبة  )والزيادة  التجاري  االندماج  كان  بينما 

كثافة رأس املال يف اإلنتاج( هو احملرك الرئيسي يف حالة 

االستنتاجات  هذه  وتسلط  الصاعدة.  األسواق  اقتصادات 

الضوء على ضرورة أن يكون النمو أكثر احتواء للجميع. ومن 

نظم  تطبيق  منها  االستفادة  يمكن  التي  السياسات  روافع 

والتعلم  املهارات،  يف  واالستثمار  تصاعدية؛  أكثر  ضريبية 

أخرى  جهود  وبذل  اجلودة؛  عايل  والتعليم  احلياة،  مدى 

واجلغرايف  املهني  املستويين  على  العمالة  حركية  لتعزيز 

التحوالت  مع  العمل  أسواق  تكيف  وتسريع  تيسير  أجل  من 

الهيكلية. 

العاملي  االقتصاد  تواجه  التي  التحديات  من  كثيرا  إن 

تستلزم التعاون متعدد األطراف لدعم اإلجراءات التي تتخذها 

الرئيسية  اجملاالت  وتشمل  الفردي.  املستوى  على  البلدان 

للعمل اجلماعي احلفاظ على نظام جتاري مفتوح، وضمان 

منصفة،  ضريبية  نظم  وتطبيق  العاملي،  املايل  االستقرار 

لتحقيق  سعيها  يف  الدخل  منخفضة  البلدان  دعم  ومواصلة 

أهدافها اإلنمائية، وتخفيف آثار تغير املناخ والتكيف معه.

ف إبريل ٢٠١٧  | صندوق النقد الدويل
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يشــهد النشــاط االقتصــادي العاملــي انتعاشــا مصحوبــا بتعــاف 

التحويليــة  والصناعــات  االســتثمار  يف  انتظــاره  طــال  دوري 

والتجــارة. ومــن املتوقــع أن يرتفــع النمــو العاملــي مــن 3.1% يف 

عــام 2016 إىل 3.5% يف عــام 2017 ثــم إىل 3.6% يف عــام 

الــواردة يف  2018، وهــي معــدالت أعلــى بقليــل مــن التنبــؤات 

عــدد أكتوبــر 2016 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. وقــد 

ســاعدت زيــادة قــوة النشــاط، والتوقعــات بوجــود طلــب عاملــي 

أقــوى، والقيــود املتفــق عليهــا بشــأن عــرض النفــط علــى تعــايف 

أســعار الســلع األوليــة مــن املســتويات املتدنيــة التــي ســجلتها 

يف مطلــع عــام 2016. وقــد أدى ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة 

إىل ظهــور بعــض االرتيــاح بيــن البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة 

وســاعد علــى رفــع التضخــم الكلــي العاملــي وخفــض الضغــوط 

االنكماشــية. وازدهــرت األســواق املاليــة التــي تتوقــع اســتمرار 

العامــة  املاليــة  وتوســع  الصيــن  يف  السياســات  مــن  الدعــم 

وتخفيــض القيــود التنظيميــة يف الواليــات املتحــدة. وإذا ظلــت 

النمــو يف  الســوق مواتيــا، فمــن شــأن  الثقــة قويــة واملــزاج يف 

األجــل القصيــر أن يتجــاوز التوقعــات بالفعــل.

ولكــن هــذه التطــورات اإليجابيــة ينبغــي أال تصــرف االنتبــاه 

عــن املعوقــات الهيكليــة املقيـّـدة التــي تكبــح حتقيــق تعــاف أقــوى 

وعــن ميــزان اخملاطــر الــذي ال يــزال مائــا للجانــب الســلبي، وال 

ســميا علــى املــدى املتوســط. ومــن املرجــح أن تســتمر املشــكات 

عــدم  وارتفــاع  اإلنتاجيــة  نمــو  انخفــاض  مثــل   — الهيكليــة 

االندمــاج  تهــدد  املنغلقــة  والسياســات  الدخــل.  يف  املســاواة 

التعــاوين  العاملــي  االقتصــادي  والنظــام  العاملــي  االقتصــادي 

الــذي أفــاد االقتصــاد العاملــي، وال ســيما اقتصــادات األســواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية. ومن شأن رفع أسعار الفائدة 

بوتيــرة أســرع مــن املتوقــع يف الواليــات املتحــدة أن يــؤدي إىل 

ضيــق األوضــاع املاليــة يف البلــدان األخــرى، بينمــا االرتفــاع 

أن  يمكــن  األمريكــي  الــدوالر  قيمــة  يف  احملتمــل  اإلضــايف 

يفــرض ضغوطــا علــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي تربــط 

عملتهــا بالــدوالر أو التــي تعــاين مــن عــدم التوافــق امللمــوس يف 

ميزانياتهــا العموميــة. وبشــكل أعــم، يمكــن أن يــؤدي انعــكاس 

مــزاج الســوق والثقــة إىل ضيــق األوضــاع املاليــة وتفاقــم أوجــه 

الضعــف القائمــة يف عــدد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة، 

بمــا فيهــا الصيــن — التــي تواجــه حتديــات جســيمة يف احلــد 

مــن اعتمادهــا علــى النمــو االئتمــاين. ويمكــن أن يــؤدي تخفيــف 

التنظيم املايل إىل حتقيق نمو أقوى على املدى القريب ولكنه 

حــدوث  خماطــر  ويزيــد  العاملــي  املــايل  االســتقرار  يزعــزع  قــد 

ال  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  املســتقبل.  مكلفــة يف  ماليــة  أزمــات 

قائمــا،  اجلغرافية-السياســية  التوتــرات  بتعمــق  التهديــد  يــزال 

وخاصــة يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

دورا  االقتصاديــة  السياســات  تــؤدي  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى 

التعــايف،  وتأميــن  الســلبية  التطــورات  خماطــر  درء  يف  مهمــا 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  الســابقة  األعــداد  أكدتــه  حســبما 

العاملــي. وعلــى الصعيــد احمللــي، ينبغــي أن تهــدف السياســات 

العموميــة  امليزانيــات  يف  اخللــل  وإصــاح  الطلــب  دعــم  إىل 

خــال  مــن  اإلنتاجيــة  وزيــادة  كان ضروريــا وممكنــا؛  حيثمــا 

اإلصاحــات الهيكليــة، وتوخــي الدقــة يف توجيــه اإلنفــاق علــى 

البنيــة التحتيــة، وغيــر ذلــك مــن تدابيــر سياســات املاليــة العامــة 

الداعمــة للعــرض، ومســاندة العمالــة املســرحة بســبب التحــوالت 

حاجــة  وهنــاك  والعوملــة.  التكنولوجــي  التغيــر  مثــل  الهيكليــة 

إىل وضــع اســتراتيجيات موثوقــة يف كثيــر مــن البلــدان لوضــع 

الديــن العــام علــى مســار قابــل لاســتمرار. وال يــزال التكيــف مــع 

انخفــاض إيــرادات الســلع األوليــة والتغلــب علــى مواطــن الضعــف 

اقتصــادات  مــن  كثيــر  يف  الرئيســية  التحديــات  مــن  املــايل 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. والعــامل يف حاجــة 

أيضــا إىل جتديــد اجلهــود متعــددة األطــراف ملعاجلــة عــدد مــن 

اقتصــاد عاملــي متكامــل. التحديــات املشــتركة يف 

آخر التطورات واآلفاق املتوقعة

االقتصاد العاملي يكتسب زخما

اكتســب النشــاط االقتصادي بعض الزخم يف النصف الثاين 

مــن عــام ٢٠١6، وال ســيما يف االقتصــادات املتقدمــة. وتعافــى 

بشــأن  الشــركات  ثقــة  زيــادة  مــع  املتحــدة  الواليــات  يف  النمــو 

الطلــب يف املســتقبل، وبــدأ اخملــزون يســهم مســاهمة إيجابيــة يف 

النمــو )بعــد خمســة أربــاع ســنة مــن التراجــع(. وظــل النمــو قويــا 

بصالبتــه  اإلنفــاق  احتفــظ  حيــث  أيضــا،  املتحــدة  اململكــة  يف 

نتيجــة مؤيــدة  الــذي جــاءت  يونيــو ٢٠١6  اســتفتاء  أعقــاب  يف 

النشــاط االقتصــادي  للخــروج مــن االحتــاد األوروبــي. وجتــاوز 

التوقعــات يف اليابــان بفضــل قــوة الصــادرات الصافيــة، وكذلــك 

اليــورو، مثــل أملانيــا وإســبانيا، نتيجــة لقــوة  يف بلــدان منطقــة 

الطلــب احمللــي.

وظــل األداء االقتصــادي علــى مســتوى اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة خمتلطــا. ففــي حيــن ظــل النمــو 

يف الصيــن قويــا، بمــا يعكــس اســتمرار الدعــم مــن السياســات، فقــد 

الصــرف،  ســعر  مبــادرة  تأثيــر  بســبب  الهنــد  النشــاط يف  تباطــأ 

التــي دخلــت يف حالــة ركــود عميــق. وظــل  البرازيــل  وكذلــك يف 

النشــاط ضعيفــا يف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة مــن الوقــود 

اجلغرافيــة- العوامــل  أدت  حيــن  يف  أعــم،  بشــكل  الوقــود  وغيــر 

السياســية إىل كبــح النمــو يف أجــزاء مــن الشــرق األوســط وتركيــا.

اآلفاق والسياسات العاملية ١ ل
ص

ف
ل

ا
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اجلدول ١-١: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي
)التغير % ما مل يذكر خاف ذلك(

20١6

توقعات

االختالف عن توقعات 

تقرير يناير 20١7 

عن مستجدات آفاق 
االقتصاد العاملي ١

االختالف عن توقعات 

عدد أكتوبر 20١6 من 

تقرير آفاق االقتصاد 
العاملي ١

20١720١820١720١820١720١8
3.١3.53.60.١0.00.١0.0الناجت العاملي 

١.٧٢.٠٢.٠٠.١٠.٠٠.٢٠.٢االقتصادات املتقدمة 

١.6٢.3٢.5٠.٠٠.٠٠.١٠.4الواليات املتحدة 

١.٧١.٧١.6٠.١٠.٠٠.٢٠.٠منطقة اليورو                                        

١.8١.6١.5٠.١٠.٠٠.٢٠.١أملانيا

١.٢١.4١.6٠.١٠.٠٠.١٠.٠فرنسا 

–٠.3–٠.9٠.8٠.8٠.١٠.٠٠.١إيطاليا
3.٢٢.6٢.١٠.3٠.٠٠.4٠.٢إسبانيا

١.٠١.٢٠.6٠.4٠.١٠.6٠.١اليابان ٢

–١.8٢.٠١.5٠.5٠.١٠.9٠.٢اململكة املتحدة
١.4١.9٢.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١كندا

٢.٢٢.3٢.4٠.١٠.٠٠.٠٠.٠اقتصادات متقدمة أخرى 3

0.0–4.١4.54.80.00.00.١اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٠.3١.٧٢.١٠.٢٠.3٠.3٠.4كومنولث الدول املستقلة

١.4١.4٠.3٠.٢٠.3٠.٢–٠.٢روسيا

١.8٢.53.5٠.٠٠.٢٠.٢٠.6ما عدا روسيا

6.46.46.4٠.٠٠.١٠.١٠.١آسيا الصاعدة والنامية

6.٧6.66.٢٠.١٠.٢٠.4٠.٢الصين
٠.٠–6.8٧.٢٧.٧٠.٠٠.٠٠.4الهند 4

٠.٠–4.95.٠5.٢٠.١٠.٠٠.١جمموعة آسيان-5 5

٠.١–٠.١٠.١–3.٠3.٠3.3٠.١أوروبا الصاعدة والنامية

–٠.٢–٠.5–٠.١–١.١٢.٠٠.١–١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي
٠.٢–٠.٢١.٧٠.٠٠.٢٠.3–3.6البرازيل

–٠.6–٢.3١.٧٢.٠٠.٠٠.٠٠.6املكسيك
–٠.٢–٠.8–٠.١–3.9٢.63.4٠.5الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

–١.3–١.6–١.4٠.4١.3٠.٠١.٠اململكة العربية السعودية
–٠.١–٠.3–٠.٢–١.4٢.63.5٠.٢إفريقيا جنوب الصحراء

٠.٢٠.3–٠.8١.9٠.٠٠.4–١.5نيجيريا

٠.3٠.8١.6٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠جنوب إفريقيا

للتذكرة

٢.٠٢.٠١.8٠.٢٠.٠٠.3٠.٠االحتاد األوروبي

٠.١–٠.٢–3.64.٧5.3٠.٠٠.١البلدان النامية منخفضة الدخل

–٠.٢–٠.9–٠.١–3.8٢.33.٢٠.6الشرق األوسط وشمال إفريقيا
٢.4٢.93.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق 

–0.00.3–2.23.83.90.00.2حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(
الواردات

–٠.١٠.٢–٢.44.٠4.٠٠.٢٠.٢االقتصادات املتقدمة
–٠.4٠.٢–١.94.54.3٠.3٠.4اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

الصادرات

–٠.٠٠.8–٢.١3.53.٢٠.١٠.٢االقتصادات املتقدمة
٠.٠٠.١–٠.3–٢.53.64.3٠.١اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–١١.٠5.١–9.٠3.9–٢8.9٠.3–١5.٧النفط 6

غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية 

–٧.6٠.6–6.4٠.4–8.5١.3–١.9العاملية(

أسعار املستهلك

٠.8٢.٠١.9٠.3٠.٠٠.3٠.٠االقتصادات املتقدمة
4.44.٧4.4٠.٢٠.٠٠.3٠.٢اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٧

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

١.١١.٧٢.8٠.٠٠.٠٠.4٠.٧على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(

٠.٠٠.٠٠.١٠.٢–٠.٢–٠.3–٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(

ملحوظــة: يُفتــرض بقــاء أســعار الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ثابتــة عنــد مســتوياتها الســائدة يف الفتــرة ١ فبرايــر- ١ مــارس ٢٠١٧. واالقتصــادات مرتبــة علــى أســاس حجمهــا 

االقتصادي. والبيانات ربع الســنوية اجملمعة معدلة ملراعاة التغيرات املوســمية.  

١ تنتــج الفــروق عــن تقريــب األرقــام يف تنبــؤات التقريــر احلــايل وتقريــر ينايــر ٢٠١٧ عــن مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي وعــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملي.

٢أرقــام احلســابات القوميــة التاريخيــة لليابــان تعكــس تعديــالت شــاملة أجرتهــا الســلطات الوطنيــة ونُشِــرت يف ديســمبر ٢٠١6. وأبــرز هــذه التعديــالت هــو التحــول مــن نظــام 

احلســابات القومية لعام ١993 إىل نظام احلســابات القومية لعام ٢٠٠8 وحتديث الســنة املعيارية من ٢٠٠5 إىل ٢٠١١.   

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

4 بالنســبة للهنــد، تقــوم البيانــات والتنبــؤات املعروضــة علــى أســاس الســنة املاليــة ويســتند إجمــايل النــاجت احمللــي بدايــة مــن عــام ٢٠١١ إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بأســعار 

الســوق، مع اعتبار الســنة املالية ٢٠١٢/٢٠١١ ســنة أســاس. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

اجلدول ١-١: )تتمة(

على أساس سنوي مقارن

على أساس ربع سنوي مقارن 8 توقعات

توقعاتتوقعات

20١520١620١720١820١520١620١720١8
3.43.١3.53.63.23.23.53.6الناجت العاملي 

2.١١.72.02.0١.82.02.02.0االقتصادات املتقدمة 

٢.6١.6٢.3٢.5١.9٢.٠٢.3٢.5الواليات املتحدة 

٢.٠١.٧١.٧١.6٢.٠١.٧١.٧١.5منطقة اليورو                                        

١.5١.8١.6١.5١.3١.8١.٧١.5أملانيا

١.3١.٢١.4١.6١.٢١.٢١.9١.4فرنسا 

٠.8٠.9٠.8٠.8١.٠١.٠٠.8٠.8إيطاليا

3.٢3.٢٢.6٢.١3.53.٠٢.3٢.١إسبانيا
١.٢١.٠١.٢٠.6١.٢١.6١.٠٠.6اليابان ٢

٢.٢١.8٢.٠١.5١.٧١.9١.٧١.5اململكة املتحدة

٠.9١.4١.9٢.٠٠.4١.9١.٧٢.٠كندا
٢.٠٢.٢٢.3٢.4٢.٠٢.4٢.4٢.6اقتصادات متقدمة أخرى 3

4.24.١4.54.84.44.44.85.0اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٠.٧١.6١.6–٠.3١.٧٢.١٢.8–٢.٢كومنولث الدول املستقلة

٠.4١.6١.3–١.4١.43.٠–٠.٢–٢.8روسيا

. . .. . .. . .. . .١.8٢.53.5–٠.5ما عدا روسيا

6.٧6.46.46.46.86.56.56.3آسيا الصاعدة والنامية

6.96.٧6.66.٢6.86.86.46.١الصين
٧.96.8٧.٢٧.٧8.56.9٧.8٧.6الهند 4

4.84.95.٠5.٢4.94.85.١5.3جمموعة آسيان-5 5

4.٧3.٠3.٠3.34.93.4٢.١3.4أوروبا الصاعدة والنامية

١.6٢.١–١.١–١.١٢.٠١.١–٠.١١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي

٢.٠١.٧–٢.5–٠.٢١.٧5.8–3.6–3.8البرازيل

٢.6٢.3١.٧٢.٠٢.4٢.4٠.93.٠املكسيك

. . .. . .. . .. . .٢.٧3.9٢.63.4الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

4.١١.4٠.4١.34.3١.٢٠.4٢.٠اململكة العربية السعودية

. . .. . .. . .. . .3.4١.4٢.63.5إفريقيا جنوب الصحراء

. . .. . .. . .. . .٠.8١.9–٢.٧١.5نيجيريا

١.3٠.3٠.8١.6٠.3٠.4١.٠١.9جنوب إفريقيا

للتذكرة

٢.4٢.٠٢.٠١.8٢.3٢.٠١.9١.8االحتاد األوروبي 

. . .. . .. . .. . .4.63.64.٧5.3البلدان النامية منخفضة الدخل

. . .. . .. . .. . .٢.63.8٢.33.٢الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٢.٧٢.4٢.93.٠٢.4٢.6٢.9٢.9النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق 

. . .. . .. . .. . .2.72.23.83.9حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(

الواردات

. . .. . .. . .. . .4.4٢.44.٠4.٠االقتصادات املتقدمة

. . .. . .. . .. . .١.94.54.3–٠.8اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

الصادرات

. . .. . .. . .. . .3.٧٢.١3.53.٢االقتصادات املتقدمة

. . .. . .. . .. . .١.4٢.53.64.3اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–١6.٢١3.5٢.٠–43.4–٢8.9٠.3–١5.٧–4٧.٢النفط 6

–9.83.9١.٠–١9.١–8.5١.3–١.9–١٧.4غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(

أسعار املستهلك

٠.3٠.8٢.٠١.9٠.4١.٢١.9٢.٠االقتصادات املتقدمة
4.٧4.44.٧4.44.٧4.٠4.١3.9اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٧

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

. . .. . .. . .. . .٠.5١.١١.٧٢.8على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(
. . .. . .. . .. . .–٠.٢–٠.3–٠.٠٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

. . .. . .. . .. . .٠.٠٠.٠٠.٠على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر( 
5 إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام. 

6 متوســط بســيط ألســعار النفــط اخلــام مــن أنــواع برنــت اململكــة املتحــدة وفــاحت دبــي وغــرب تكســاس الوســيط. وكان متوســط ســعر برميــل النفــط بالــدوالر األمريكــي 84.4٢ 

دوالرا للبرميل يف عام ٢٠١6؛ ويبلغ الســعر املفترض حســب أســواق العقود املســتقبلية 55.٢3 دوالرا يف ٢٠١٧ و55.٠6 دوالرا يف ٢٠١8.

٧ ما عدا األرجنتين وفنزويال. راجع املذكرة القُطْرية عن األرجنتين واملذكرة القُطْرية عن فنزويال يف قسم »املذكرات القُطْرية« من امللحق اإلحصائي.

8 بالنســبة للنــاجت العاملــي، تمثــل التقديــرات والتوقعــات ربــع الســنوية حــوايل 9٠% مــن النــاجت العاملــي الســنوي علــى أســاس األوزان املرجحــة بتعــادُل القــوى الشــرائية. 

وبالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، تمثــل التقديــرات والتوقعــات ربــع الســنوية حــوايل 8٠% مــن النــاجت الســنوي لهــذه االقتصــادات علــى أســاس 

األوزان املرجحــة بتعــادُل القــوى الشــرائية.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

مؤشرات النشاط االقتصادي

أسفرت زيادة الزخم العاملي على جانب الطلب — وخاصة 

االســتثمار— يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١6 عــن تطــورات 

كبيــرة يف الصناعــات التحويليــة والتجــارة التــي كان تعــاين مــن 

ضعــف شــديد يف أواخــر عــام ٢٠١5 ومطلــع عــام ٢٠١6 )الشــكل 

البيــاين ١-١، اللوحــة ١(.

والســلع  املعمــرة  االســتهالكية  الســلع  إنتــاج  وانتعــش 

الرأســمالية يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١6 )الشــكل البيــاين 

حــدوث  التطــورات:  هــذه  يف  العوامــل  مــن  عــدد  وأســهم   .)١-٢

يف  االســتثمار  يدعمــه  االســتثمار،  يف  تدريجــي  عاملــي  تعــاف 

التكيــف  الصيــن، وتراجــع عــبء  التحتيــة والعقــارات يف  البنيــة 

مــع انخفــاض أســعار الســلع األوليــة، ونهايــة دورة اخملــزون يف 

مؤشــرات  مثــل  القياديــة  املؤشــرات  وتشــير  املتحــدة.  الواليــات 

الصناعــات  يف  النشــاط  قــوة  اســتمرار  إىل  املشــتروات  مديــري 

.٢٠١٧ عــام  مطلــع  يف  التحويليــة 

واتساقا مع املؤشرات التي تفيد بارتفاع نشاط الصناعات 

التحويليــة العامليــة، تظهــر التجــارة العامليــة بــوادر انتعــاش بعــد 

 .)١ اللوحــة   ،3-١ البيــاين  )الشــكل  الضعــف  مــن  طويلــة  فتــرة 

عــدد  مــن  الثــاين  الفصــل  بالنقــاش يف  ورد  الــذي  النحــو  وعلــى 

نمــو  فــإن  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  أكتوبــر ٢٠١6 

— يرتبــط ارتباطــا قويــا  الــواردات  — وخاصــة نمــو  التجــارة 

بديناميكيــات االســتثمار. ويُعــرض هــذا النمــط لقطــاع مســتعرض 

 )٢ اللوحــة   ،3-١ البيــاين  )الشــكل  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن 

اللوحــة  البيــاين ١-3،  واقتصــادات األســواق الصاعــدة )الشــكل 

االنكماشــات  بشــكل خــاص   3 اللوحــة  وتبــرز  لعــام ٢٠١6.   )3

احلــادة يف التجــارة واالســتثمار يف العديــد مــن البلــدان املصــدرة 

للســلع األوليــة خــالل عــام ٢٠١6، وهــو نمــط مماثــل لنمــط العــام 

السابق. واالستقرار التدريجي لألوضاع االقتصادية الكلية يف 

هــذه االقتصــادات، بدعــم أيضــا مــن بعــض االنتعــاش يف أســعار 

تدريجــي  انتعــاش  إىل  يــؤدي  أن  املتوقــع  مــن  األوليــة،  الســلع 

علــى  بعــده،  ومــا   ٢٠١٧ عــام  يف  واالســتثمار  الــواردات  يف 

النحــو الــواردة مناقشــتة بمزيــد مــن التفصيــل يف القســم بعنــوان 

»التنبــؤات«.

أسعار وأسواق السلع األولية 

انتعــاش  جانــب  إىل  األوليــة  الســلع  أســعار  كذلــك  ارتفعــت 

النشــاط االقتصــادي، )راجــع التقريــر اخلــاص عــن الســلع األوليــة 

الســلع  مؤشــر  وارتفــع  التفاصيــل(.  مــن  مزيــد  علــى  لالطــالع 

أغســطس  بيــن  الفتــرة  الصنــدوق بمقــدار ١5% يف  لــدى  األوليــة 

٢٠١6 وفبرايــر ٢٠١٧ — أي بيــن الفترتيــن املرجعيتيــن لعــدد 

أكتوبر ٢٠١6 والعدد احلايل من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

)الشــكل البياين ١-4(. وكانت بعض أكبر الزيادات يف األســعار 

متعلقــة بالوقــود:

· 	 ٢٠١6 أغســطس  بيــن   %٢٠ بنحــو  النفــط  أســعار  زادت  فقــد 

وفبراير ٢٠١٧، ويرجع ذلك يف جزء منه إىل اتفاقية منظمة 

0

1

2

3

4

2011:
النصف 

األول

13:
النصف 

األول

15:
النصف 

األول

17:
النصف 

األول

18:
النصف 

الثاين

٤- االقتصادات املتقدمة 

نمو إجمايل الناجت احمللي

–4
–2

0
2
4
6
8

10
12
14

2012 13 14 15 فبراير 16

17

–10

–5

0

5

10

15

20

–4

–2

0

2

4

6

8

2011 12 13 14 15 16 فبراير 

17

عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»

عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»

3

4

5

6

7

8

9

2011:
النصف 

األول

13:
النصف 

األول

15:
النصف 

األول

17:
النصف 

األول

18:
النصف 

الثاين

٥- اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2012 13 14 15 فبراير 16

17

االقتصادات املتقدمة١
اقتصادات األسواق الصاعدة٢

مؤشر مديري املشتروات يف قطاع الصناعة التحويلية 

(االنحرافات عن ٥٠، املقياس األيمن)

اإلنتاج الصناعي

٣- ثقة املستهلكين 

(املؤشر، ٢٠١٠ = ١٠٠)

االقتصادات املتقدمة١
اقتصادات األسواق الصاعدة٢

العامل

أحجام التجارة العاملية

٢- مؤشر مديري املشتروات 

يف قطاع الصناعة التحويلية 

(متوسط متحرك لثالثة أشهر؛ 

االنحرافات عن ٥٠)

املصادر: املكتب الهولندي لتحليل السياســات االقتصادية (CPB)؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ 

ومؤسسة Markit Economics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ أســتراليا وكندا (مؤشــر مديري املشــتروات وحســب) واجلمهورية التشــيكية والدانمرك ومنطقة 

اليــورو ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة (ثقــة املســتهلكين وحســب) وإســرائيل 

واليابــان وكوريــا ونيوزيلنــدا (مؤشــر مديــري املشــتروات وحســب) والنرويــج (ثقــة املســتهلكين 

وحســب) وســنغافورة (مؤشــر مديــري املشــتروات وحســب) والســويد (ثقــة املســتهلكين وحســب) 

وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية واململكة املتحدة والواليات املتحدة.  

املســتهلكين  (ثقــة  وكولومبيــا  والصيــن  والبرازيــل  وحســب)  املســتهلكين  (ثقــة  األرجنتيــن   ٢

(ثقــة  والتفيــا  وإندونيســيا  وحســب)  املشــتروات  مديــري  (مؤشــر  والهنــد  وهنغاريــا  وحســب) 

املســتهلكين وحســب) وماليزيــا (مؤشــر مديــري املشــتروات وحســب) واملكســيك (مؤشــر مديــري 

إفريقيــا  (ثقــة املســتهلكين وحســب) وبولنــدا وروســيا وجنــوب  املشــتروات وحســب) والفلبيــن 

وتايلند (ثقة املستهلكين وحسب) وتركيا وأوكرانيا (ثقة املستهلكين وحسب).

الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي

اكتسب النشاط االقتصادي العاملي زخما يف الربع الرابع من ٢٠١٦. وارتفعت مؤشرات 

مديــري املشــتروات يف قطــاع الصناعــة التحويليــة وازدادت ثقــة املســتهلكين بشــكل كبيــر 

يف االقتصادات املتقدمة يف األشــهر القليلة األخيرة من عام ٢٠١٦ ومطلع عام ٢٠١٧. 

وتعافت أيضا بقدر أقل يف اقتصادات األسواق الصاعدة.

مديــري  ومؤشــر  الصناعــي  واإلنتــاج  العامليــة  التجــارة   -١

املشتروات يف قطاع الصناعة التحويلية

(متوســط متحــرك لثالثــة أشــهر، التغيــر ٪ حمســوب علــى أســاس 

سنوي، ما مل يُذكر خالف ذلك)  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

)أوبــك( واملنتجيــن امخريــن بشــأن  البلــدان املصــدرة للنفــط 

خفــض إنتــاج النفــط. وقــد ســاهم النشــاط القــوي والتوقعــات 

زيــادة  أيضــا يف  املســتقبل  العاملــي يف  الطلــب  قــوة  بزيــادة 

أســعار النفط عن أدنى مســتويات وصلت إليها يف مطلع عام 

بلغــت  األخيــرة،  األســابيع  التراجــع يف  بعــض  وبعــد   .٢٠١6

أســعار النفــط 5٠ دوالرا للبرميــل يف نهايــة مــارس، أي أنهــا 

ارتفعــت بنحــو ١٢% عــن أســعار أغســطس ٢٠١6.

· كان 	  ٢٠١٧ فبرايــر  يف   — الطبيعــي  الغــاز  أســعار  وزادت 

املتحــدة  والواليــات  واليابــان  أوروبــا  يف  األســعار  متوســط 

أوروبــا،  ففــي   .٢٠١6 بأغســطس  مقارنــة   %١9 بنحــو  أعلــى 

زادت أســعار الغــاز الطبيعــي بعــد ارتفــاع أســعار النفــط. ويف 

حيــن زادت األســعار يف آســيا والواليــات املتحــدة يف البدايــة 

أدى  فقــد  الشــتاء،  يف  قــوي  طلــب  بشــأن  التوقعــات  بســبب 

الشــتاء املعتــدل إىل حــد مــا إىل انكمــاش الطلــب علــى توليــد 

األســعار. احتــواء  علــى  الغــاز وســاعد  بإشــعال  الطاقــة 

· الفحــم 	 أســعار  متوســط  كان  حيــث  الفحــم،  أســعار  وزادت 

بمــا  أعلــى   ٢٠١٧ فبرايــر  يف  إفريقــي  واجلنــوب  األســترايل 
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 :٢٠١٥

الربع ١

 :٢٠١٥

الربع ٢

 :٢٠١٥

الربع ٣

 :٢٠١٥

الربع ٤

منطقة اليورو بلدان أخرى

اليابان السلع االستهالكية املعمرة

الواليات املتحدة

٢- اإلنتاج العاملي من السلع الرأسمالية 

(التغير ربع السنوي املقارن ٪ حمسوبا على أساس سنوي)

       

١- اإلنتاج العاملي من السلع االستهالكية املعمرة 

(التغير ربع السنوي املقارن ٪ حمسوبا على أساس سنوي)

   

منطقة اليورو

اليابان

الواليات املتحدة

بلدان أخرى

السلع الرأسمالية

 :٢٠١٦

الربع ١

 :٢٠١٦

الربع ٢

 :٢٠١٦

الربع ٣

 :٢٠١٦

الربع ٤

 :٢٠١٥

الربع ١
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الربع ٢

 :٢٠١٥

الربع ٣

 :٢٠١٥

الربع ٤

 :٢٠١٦

الربع ١

 :٢٠١٦

الربع ٢

 :٢٠١٦

الربع ٣

 :٢٠١٦

الربع ٤

اإلنتــاج  يف  العامــة  االجتاهــات   :١-٢ البيــاين  الشــكل 

العاملي مؤخرا

تعــايف إنتــاج الســلع االســتهالكية املعمــرة والســلع الرأســمالية يف أواخــر ٢٠١٦، بعــد ضعــف 

نموه أو تقلصه على مدى عدة أرباع السنة.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بيانــات منطقــة اليــورو حتــى نهايــة نوفمبــر ٢٠١٥. والبلــدان األخــرى هــي البرازيــل 

الصينيــة وتركيــا واململكــة  والهنــد وكوريــا والنرويــج والســويد وسويســرا ومقاطعــة تايــوان 

املتحدة.

٣- نمو التجارة واالستثمارات الثابتة يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية 

(٢٠١٦ ،٪)
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٢- نمو التجارة واالستثمارات الثابتة يف االقتصادات املتقدمة 
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الشــكل البيــاين ١-٣: نمــو التجــارة العاملية واالســتثمارات 

الثابتة

ارتفع النمو احلقيقي للواردات يف النصف الثاين من عام ٢٠١٦ مع ترسخ االستثمارات.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل

١ البلــدان األخــرى هــي البرازيــل وبلغاريــا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك ومنطقــة 

هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا وماليزيــا واملكســيك وبيــرو وســنغافورة وجنــوب 

إفريقيا والسويد وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية وتايلند وتركيا واململكة املتحدة.

١- واردات السلع بالقيمة احلقيقية 

(التغيــر ربــع الســنوي املقــارن ٪ املعــدل موســميا واحملســوب علــى 

أساس سنوي)
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

وقــد   .٢٠١6 أغســطس  يف  عليــه  كان  ممــا   %٢٠ علــى  يزيــد 

حدثــت هــذه الزيــادة عقــب التخفيضــات التــي قادتهــا احلكومــة 

يف إنتــاج الفحــم يف الصيــن وانقطــاع اإلنتــاج والشــحن يف 

أســتراليا.

أســعار  زادت  الوقــود،  غيــر  األوليــة  الســلع  يخــص  وفيمــا 

املعــادن بمقــدار ٢3.6% وأســعار الســلع األوليــة الزراعيــة بمقــدار 

.%4.3

· فقد زادت أسعار املعادن يدعمها ارتفاع االستثمار العقاري 	

وجهود خفض الطاقة اإلنتاجية يف الصين وتوقعات تيسير 

سياسة املالية العامة يف الواليات املتحدة.

· وبالنســبة للســلع األولية الزراعية، زادت أســعار الغذاء بمقدار 	

احلبــوب  مــن  وخاصــة  املفــرط،  العــرض  تراجــع  مــع   %4.9

باســتثناء  املــواد،  معظــم  أســعار  وزادت  النباتيــة.  والزيــوت 

عــدد قليــل منهــا، بمــا يف ذلــك األرز وحبــوب الــكاكاو.

تطورات التضخم

ســاهمت زيــادة أســعار الســلع األوليــة يف انتعــاش التضخــم 

العاملي منذ أغســطس )الشــكل البياين ١-5(. وكانت الزيادة يف 

تضخــم أســعار املنتجيــن علــى الصعيــد العاملــي ملحوظــة بصفــة 

خاصــة، ممــا يعكــس الــوزن األكبــر للســلع األوليــة يف مؤشــرات 

أسعار املنتجين مقارنة بمؤشرات أسعار املستهلكين وأهميتها 

كمدخــالت وســيطة يف اإلنتــاج. وعلــى وجــه اخلصــوص، خرجــت 

أربــع  بعــد  االنكمــاش  حالــة  مــن  الصيــن  يف  املنتجيــن  أســعار 

علــى  فضــال  اخلــام  املــواد  أســعار  ارتفــاع  يعكــس  ســنوات، ممــا 

الصناعيــة  اإلنتاجيــة  الطاقــة  مــن  احلــد  إىل  الراميــة  اجلهــود 

الزائــدة وانتعــاش االســتثمار العقــاري.

وارتفــع كذلــك التضخــم يف أســعار املســتهلكين العاملــي نظــرا 

البنزيــن واملنتجــات األخــرى املتعلقــة بالطاقــة  أســعار  لزيــادة 

يف  خاصــة  بصفــة  كبيــرة  الزيــادة  وكانــت  التجزئــة.  ســوق  يف 

أســعار  فبرايــر كان تضخــم  شــهر  ففــي  املتقدمــة،  االقتصــادات 

املســتهلكين علــى مــدى ١٢ شــهرا أعلــى بقليــل مــن ٢% )أكثــر مــن 

ضعــف متوســط معــدل التضخــم الســنوي الــذي بلــغ ٠.8% يف عــام 

٢٠١6(. ويف املقابل، كانت الزيادة يف التضخم األساســي أقل 

بكثيــر — إن وُجـِـدت — وال تــزال دون أهــداف البنــوك املركزيــة 

األســواق  اقتصــادات  ويف  املتقدمــة.  االقتصــادات  معظــم  يف 

الصاعــدة، جــاء انتعــاش التضخــم الكلــي يف أســعار املســتهلكين 

مل  الوقــود  أســعار  ارتفــاع  تأثيــر  ألن  نظــرا  أقــرب،  وقــت  يف 

تراجــع  عــن  الناجتــة  اخلافضــة  الضغــوط  تأثيــر  يتجــاوز  يبــدأ 

االنخفاضات السابقة يف أسعار الصرف إال يف الفترة األخيرة.

أمــدا  واألطــول  املــدى  قريــب  التضخــم  توقعــات  تــزال  وال 

ضعيفــة أيضــا. ومل تتوقــف توقعــات تضخــم أســعار املســتهلكين 

لعــام ٢٠١٧ القائمــة علــى املســوح عــن االنخفــاض إال منــذ فتــرة 

قريبة جدا بالنســبة لالقتصادات املتقدمة، ومل يســجل التضخم 

املتوقــع للســنوات العشــر القادمــة زيــادة إال يف الفتــرة األخيــرة 

بعــد انخفــاض مطــرد يف عامــي ٢٠١5 و٢٠١6 )الشــكل البيــاين 

١-5، اللوحتــان 5 و6(.
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متوسط أسعار 

النفط الفورية الغذاء

املعادن

الشرق األوسط

أمريكا الالتينية

أوروبا

إفريقيا

الواليات املتحدة وكندا

روسيا

٤- نمو اإلنتاج العاملي من النفط 

(التغير بماليين البراميل املنتجة يف اليوم، ما مل يذكر خالف ذلك)

خمزون النفط (عدد أيام االستهالك)

التغير يف الطلب العاملي على النفط (الوكالة 

الدولية للطاقة، ماليين البراميل يوميا، 

املقياس األيمن)

البلدان غير 

األعضاء يف أوبك

البلدان األعضاء 

يف أوبك

متوسط أسعار النفط اخلام الفورية 

(دوالر للبرميل، املقياس األيمن)

أستراليا

آسيا

بلــدان منظمــة  النفــط يف  النفــط وخمــزون  علــى  العاملــي  الطلــب   -٣

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

الشكل البياين ١-٤: أسواق السلع األولية والنفط

ارتفعت أسعار السلع األولية بينما اكتسب النشاط االقتصادي العاملي زخما.

١- مؤشرات األسعار احلقيقية للسلع األولية

الواليــات  يف  املســتهلكين  أســعار  مؤشــر  باســتخدام  (خمفضــة 

املتحدة، املؤشر، ٢٠١٤ = ١٠٠)

للطاقــة،  الدوليــة  والوكالــة  األوليــة،  الســلع  أســعار  نظــام  الــدويل،  النقــد  املصــادر: صنــدوق 

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يف اللوحة ٢، تســتند توقعات ٢٠١٧ إىل خطط االســتثمار. وأمريكا الالتينية تشــمل 

األرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو وأوروغواي.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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تطورات األسواق املالية

توافــر  يعكــس  ممــا  أغســطس،  منــذ  األســواق  مــزاج  حتســن 

التوقعــات  علــى  فضــال  امفــاق  عــن  عمومــا  إيجابيــة  بيانــات 

البنيــة  يف  االســتثمار  وزيــادة  املــايل،  للتنشــيط  دفعــة  بإعطــاء 

املتحــدة. الواليــات  يف  التنظيميــة  القيــود  وتخفيــف  التحتيــة، 

وبالنظــر إىل أن ارتفــاع الطلــب يف املســتقبل يشــير إىل زيــادة 

الضغــوط التضخميــة وعــودة أقــل تدرجــا إىل السياســة النقديــة 

االســمية  الفائــدة  أســعار  ارتفعــت  فقــد  الطبيعيــة،  األمريكيــة 

واحلقيقية طويلة األجل ارتفاعا كبيرا منذ أغسطس، وخصوصا 

منــذ االنتخابــات األمريكيــة يف نوفمبــر )الشــكل البيــاين ١-6(. 

وحســب الوضــع يف نهايــة مــارس، زادت العائــدات االســمية علــى 

ســندات اخلزانــة األمريكيــة لعشــر ســنوات بنحــو 85 نقطــة أســاس 

مقارنــة بأغســطس وبنحــو 55 نقطــة أســاس مقارنــة بفتــرة مــا 

الفائــدة  أســعار  وشــهدت  مباشــرة.  األمريكيــة  االنتخابــات  قبــل 

ممــا  أيضــا،  حــادة  زيــادة  املتحــدة  اململكــة  يف  األجــل  طويلــة 

يعكــس تداعيــات ارتفــاع أســعار الفائــدة األمريكيــة والتوقعــات 

الفتــرة  النقديــة يف  السياســة  علــى صعيــد  تيســيرا  أقــل  بموقــف 

زيــادة  وكانــت  التضخميــة.  الضغــوط  الرتفــاع  نظــرا  القادمــة 

العائــدات طويــة األجــل يف منطقــة اليــورو الرئيســية أكثــر اعتــداال 

بعــد أغســطس — حــوايل 4٠ نقطــة أســاس يف أملانيــا — ولكــن 

العائــدات اإليطاليــة زادت بشــكل حــاد )نحــو ١٢٠ نقطــة أســاس(، 

السياســية  األوضــاع  بشــأن  اليقيــن  عــدم  زيــادة  يعكــس  ممــا 

األمريكــي  الفيــدرايل  االحتياطــي  ورفــع  املصــريف.  والقطــاع 

ومــارس   ٢٠١6 ديســمبر  يف  األجــل  قصيــرة  الفائــدة  أســعار 

٢٠١٧، حســبما كان متوقعــا، ووضعــت األســواق يف اعتبارهــا 

زيــادة أســعار الفائــدة مرتيــن إضافيتيــن يف نهايــة عــام ٢٠١٧ 

أو مطلــع عــام ٢٠١8. وظــل موقــف السياســة النقديــة يف معظــم 

االقتصــادات املتقدمــة األخــرى دون تغيــر يُذكــر. 

وســجلت أســواق األســهم يف االقتصــادات املتقدمــة مكاســب 

املســتهلكين  ثقــة  زيــادة  ظــل  يف  األخيــرة،  األشــهر  يف  كبيــرة 

والبيانــات االقتصاديــة الكليــة اإليجابيــة. وعلــى نحــو مــا وردت 

مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر 

االســتقرار املــايل العاملــي، كانــت املكاســب كبيــرة يف القطاعــات 

املعرضــة بشــكل خــاص لتدابيــر تنشــيطية حمتملــة مــن املاليــة 

العامــة وكذلــك يف األرصــدة املاليــة. وارتفــاع تقييمــات األرصــدة 

األثــر  مثــل  بالترحيــب  حتظــى  التــي  التطــورات  يعكــس  املاليــة 

اإليجابــي لزيــادة انحــدار منحنيــات العائــد وارتفــاع النمــو علــى 

التــي  العوامــل  علــى  فضــال  أربــاح،  بتحقيــق  التوقعــات  أســاس 

يمكــن أن تزيــد خماطــر التطــورات الســلبية، مثــل احتمــال حــدوث 

بعــض التراجــع يف التنظيــم املــايل يف الواليــات املتحــدة.

ومــع اتســاع الفــروق بيــن أســعار الفائــدة، زادت قــوة الــدوالر 

 ٢٠١6 أغســطس  بيــن   %3.5 بنحــو  احلقيقيــة  الفعليــة  بالقيمــة 

وأواخــر مــارس ٢٠١٧ )الشــكل البيــاين ١-٧، اللوحــة ١( بينمــا 

ضعــف اليــورو وكذلــك اليــن اليابــاين علــى وجــه اخلصــوص.

ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، كانــت األوضــاع املاليــة 

متباينــة. فارتفعــت أســعار الفائــدة طويلــة األجــل علــى الســندات 

وخاصــة  األمريكيــة،  االنتخابــات  أعقــاب  يف  احملليــة  بالعملــة 

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية (املقياس األيمن)

تضخم مؤشر أسعار املستهلكين التضخم األساسي يف مؤشر أسعار املستهلكين
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الواليات املتحدة منطقة اليورو اليابان  اقتصادات أوروبا 
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٥- توقعات التضخم 

لعام ٢٠١٧

(٪)

اقتصادات األسواق الصاعدة 
واالقتصادات النامية١

٢- تضخم أسعار املنتجين

٧- تكلفة وحدة العمل والتعويضات بالقيمة االسمية

(التغير ربع السنوي ٪، معدل سنوي)

االقتصادات املتقدمة
العامل١

–2

–1

0

1

2

3

2013 14 15 فبراير 16

17

٣- االقتصادات املتقدمة

2

3

4

5

6

7

2013 14 15 فبراير 16

17

٤- اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

٦- توقعات التضخم على 

مدى ١٠ سنوات

(٪)

تكلفة وحدة العمل (املتوسط، ٢٠١٣-٢٠١٥)

التعويضات (املتوسط، ٢٠١٣-٢٠١٥)

تكلفة وحدة العمل 

(٢٠١٦: الربع الرابع)

التعويضات (٢٠١٦: الربع الرابع)

الشكل البياين ١-٥: التضخم العاملي

(متوســط متحــرك لثالثــة أشــهر، التغيــر ٪ حمســوب علــى أســاس ســنوي، مــا مل يُذكــر 

خالف ذلك)

ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة دفــع التضخــم الكلــي العاملــي إىل االرتفــاع. وال يــزال التضخــم 

األساسي ضعيفا، وال سيما يف االقتصادات املتقدمة.

النقــد  وصنــدوق  Haver Analytics؛  ومؤسســة   ،Consensus Economics مؤسســة  املصــادر: 

الدويل، نظام أسعار السلع األولية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اقتصــادات أوروبــا املتقدمــة األخــرى تشــمل آيســلندا والنرويــج والســويد وسويســرا 

ونيوزيلنــدا.  وكنــدا  أســتراليا  تشــمل  األخــرى  املتقدمــة  واالقتصــادات  املتحــدة؛  واململكــة 

وجميع البيانات ربع السنوية معدلة موسميا.

١ ما عدا األرجنتين وفنزويال.

١- تضخم أسعار املستهلكين 

( التغير ٪ مقارنة بعام مضى)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

يف بلــدان أوروبــا الصاعــدة، ولكنهــا انخفضــت منــذ ذلــك احليــن 

)الشــكل البيــاين ١-8(. وانعكــس هــذا التبايــن أيضــا يف التغيــرات 

 — أغســطس  منــذ  األساســية  الفائــدة  أســعار  علــى  طــرأت  التــي 

حيــث ارتفعــت أســعار الفائــدة يف املكســيك وتركيــا وانخفضــت 

فــروق  تغيــرات  يف  وكذلــك   — وروســيا  والهنــد  البرازيــل  يف 

.)EMBI( العائــد علــى مؤشــر ســندات األســواق الصاعــدة

األســواق  اقتصــادات  يف  األســهم  أســواق  قــوة  وازدادت 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة منــذ أغســطس ممــا مهــد الطريــق 

النتعــاش قــوي حتــى اهــذا الوقــت مــن العــام اجلــاري بعــد الضعــف 

الــذي شــهدته يف أعقــاب االنتخابــات األمريكيــة مباشــرة )الشــكل 

البيــاين ١-9(. غيــر أنهــا ال تــزال عمومــا دون مســتويات الــذروة 

يف فتــرة مــا بعــد األزمــة املاليــة، والتــي بلغتهــا يف عــام ٢٠١١. 

وســجلت عمــالت عــدد قليــل مــن األســواق الصاعــدة انخفاضــا 

التركيــة وبقــدر  الليــرة  — وأبرزهــا  األشــهر األخيــرة  كبيــرا يف 

–0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

2016 17 18 19 إبريل 

20

10

15

20

25

30

35

2013 14 15 16 إبريل 

17

٦- نسب األسعار إىل العائدات٣
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٥- أسواق األسهم 

(مؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠؛ 

العملة الوطنية) 
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٣- أسعار الفائدة الرئيسية٢

اليابان

الواليات املتحدة

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

15 16 17 18 19 إبريل 

20

١٦ سبتمبر ٢٠١٥ 

١٦ سبتمبر ٢٠١٦ 

٨ نوفمبر ٢٠١٦

٣ إبريل ٢٠١٧

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

إيطاليا

أملانيا

١- التوقعات بشأن أسعار 

الفائدة األساسية يف الواليات 
املتحدة١

مؤشر MSCI ألسعار 

أسهم األسواق الصاعدة

مؤشر األسهم األوروبية

مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو
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٤- فروق أسعار العائد 
على االئتمان٣

(نقاط أساس)

الواليات املتحدة، عالية التصنيف

الواليات املتحدة، مرتفعة العائد

منطقة اليورو، عالية التصنيف

منطقة اليورو، مرتفعة العائد

املصــادر: البنــك املركــزي اإلســباين، ومؤسســة Bloomberg, L.P.، ومؤسســةHaver Analytics  ؛ 

وقاعدة بيانات omson Reuters Datastream�، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: MSCI  = مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال. 

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

بالنســبة للواليــات املتحــدة، وإىل متوســط ســعر الفائــدة علــى املعامــالت بيــن البنــوك لليلــة 

علــى  اآلجلــة  الفائــدة  أســعار  وإىل  املتحــدة،  للمملكــة  بالنســبة  اإلســترليني  باجلنيــه  واحــدة 

املعامالت بين البنوك باليورو بالنسبة ملنطقة اليورو؛ وهي حمدثة بتاريخ ٣ إبريل ٢٠١٧. 

٢ أســعار الفائدة على عائدات الســندات احلكومية ذات أجل اســتحقاق عشــر ســنوات، ما مل يُذكر 

خالف ذلك. وتغطي البيانات الفترة حتى ٣١ مارس ٢٠١٧.

٣ تغطي البيانات الفترة حتى ٣ إبريل ٢٠١٧. 

علــى  الثابــت  الفائــدة  ســعر  متوســط 

القــروض العقاريــة لثالثيــن عامــا يف 

الواليات املتحدة

الشكل البياين ١-٦: االقتصادات املتقدمة: أوضاع 

األسواق النقدية واملالية 
(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

بينمــا تتوقــع األســواق عــودة السياســة النقديــة األمريكيــة إىل طبيعتهــا بصــورة أقــل تدرجــا، 

ارتفعــت أســعار الفائــدة االســمية واحلقيقيــة طويلــة األجــل يف الواليــات املتحــدة، ممــا دفــع 

أســواق  وســجلت  االرتفــاع.  نحــو  أيضــا  األخــرى  البلــدان  أجــال يف  األطــول  الفائــدة  أســعار 

األسهم يف االقتصادات املتقدمة مكاسب قوية يف األشهر األخيرة.

٢- التوقعات بشأن أسعار 
الفائدة األساسية ١

(٪؛ اخلطوط املتقطعة 

مأخوذة من عدد أكتوبر 

٢٠١٦ من تقرير «آفاق 

االقتصاد العاملي»)

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اململكة املتحدة
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الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اليابان

اململكة املتحدة 

السويد

سويسرا

كوريا 

تايوان

سنغافورة

كندا

النرويج

أستراليا

نيوزيلندا

–16
–12

–8
–4
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4
8

12
16
20
24

جنوب إفريقيا

الصين

الهند

إندونيسيا

ماليزيا

الفلبين

تايلند

هنغاريا

بولندا

روسيا

تركيا

البرازيل

شيلي

كولومبيا

املكسيك

بيرو

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١ أحدث البيانات املتاحة يف ٣١ مارس ٢٠١٧.

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة١

٨ نوفمبر ٢٠١٦ مقارنة بأغسطس ٢٠١٦

أحدث البيانات مقارنة بيوم ٨ نوفمبر ٢٠١٦

١- االقتصادات املتقدمة 

٨ نوفمبر ٢٠١٦ مقارنة بأغسطس ٢٠١٦

أحدث البيانات مقارنة بيوم ٨ نوفمبر ٢٠١٦

الشــكل البيــاين ١-٧: التغيــرات يف أســعار الصــرف الفعليــة 

احلقيقية، أغسطس ٢٠١٦- مارس ٢٠١٧ 
 (٪)

ارتفعــت قيمــة الــدوالر األمريكــي والــوون الكــوري ودوالر تايــوان والــدوالر األســترايل بالقيمــة 

اليابــاين.  اليــن  خــاص  وبشــكل  اليــورو  ضعــف  حيــن  يف  أغســطس،  منــذ  احلقيقيــة  الفعليــة 

الفعليــة احلقيقيــة، يف حيــن  املاليــزي بالقيمــة  التركيــة والرينغيــت  الليــرة  وانخفضــت قيمــة 

للســلع  املصــدرة  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  وعمــالت  الهنديــة  الروبيــة  قيمــة  ارتفعــت 

األولية—وخاصة  الروبل الروسي، كما ارتفعت قيمة البيزو املكسيكي يف األسابيع األخيرة، ومل 

تسجل تغيرا يُذكر مقارنة بشهر أغسطس.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

أقــل الرينغيــت املاليــزي — بينمــا ارتفعــت قيــم عمــالت بعــض 

)الشــكل  روســيا  ســيما  وال  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان 

البيــاين ١-٧، اللوحــة ٢(. وارتفعــت قيمــة البيــزو املكســيكي يف 

األســابيع األخيــرة، بعــد أن كانــت قــد انخفضــت انخفاضــا حــادا 

يف أعقــاب االنتخابــات األمريكيــة، وال تختلــف قيمــة البيــزو امن 

كثيــرا عمــا كانــت عليــه يف أغســطس. وتشــير البيانــات األوليــة 

التدفقــات  ارتفاعــا حــادا يف  إىل أن األســواق الصاعــدة شــهدت 

االنتخابــات  أعقــاب  يف  املقيميــن  غيــر  حوافــظ  مــن  اخلارجــة 

الكبيــرة،  الداخلــة  التدفقــات  مــن  أشــهر  بضعــة  بعــد  األمريكيــة، 

البيــاين  )الشــكل  األقــرب  األســابيع  يف  األوضــاع  وانعكســت 

.)١ اللوحــة   ،١-١٠

القوى الرئيسية التي تشكل اآلفاق

مــا  حــد  إىل  امفــاق  تشــكل  التــي  الرئيســية  القــوى  تختلــف 

الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  بيــن 

واالقتصادات النامية. ففي جمموعة االقتصادات املتقدمة، من 

املتوقــع أن يكتســب االقتصــاد األمريكــي زخمــا نتيجــة لسياســة 

يف  وخاصــة  األخــرى،  البلــدان  ويف  التوســعية.  العامــة  املاليــة 

-٢٠٠8 أزمتــي  مــن  الــدوري  التعــايف  يســاعد  ســوف  أوروبــا، 

٢٠٠9 و٢٠١١-٢٠١٢ على احلفاظ على النمو بمســتوى أعلى 

قليــال مــن املســتوى املمكــن علــى مــدى الســنوات القليلــة القادمــة. 

غيــر أنــه فيمــا يتعلــق باألجــل املتوســط، مــن املرجــح أن تــؤدي 

امثــار الديمغرافيــة العكســية وضعــف اإلنتاجيــة املمثلــة لالجتــاه 

مناقشــته يف  وردت  الــذي  النحــو  علــى  النمــو،  تقييــد  إىل  العــام 

العاملــي. ويف  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  أكتوبــر ٢٠١6  عــدد 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، وخاصــة 

تلــك التــي تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى الطاقــة أو تصديــر املعــادن، 

يــزال  ال  األوليــة  الســلع  أســعار  انخفــاض  مــع  التكيــف  فــإن 

عامــال مؤثــرا رئيســيا علــى امفــاق، علــى كل مــن املــدى القصيــر 

واملتوســط. ويشــكل تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة يف الســنوات القليلــة 

املاضيــة أيضــا حتديــا متوســط األجــل أمــام كثيــر مــن اقتصــادات 

الناميــة. األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

استمرار التعايف الدوري يف االقتصادات املتقدمة

كمــا ورد بالنقــاش يف الفصــل األول مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١6 

التعــايف مــن أزمتــي  آفــاق االقتصــاد العاملــي، فــإن  مــن تقريــر 

٢٠٠8-٢٠٠9 و٢٠١١-٢٠١٢ جار يف كثير من االقتصادات 

املتقدمــة. وال يــزال النــاجت دون مســتواه املمكــن، والبطالــة أعلــى 

مــن املســتويات التــي كانــت عليهــا يف عــام ٢٠٠8 يف كثيــر مــن 

البلدان، وال سيما يف اقتصادات منطقة اليورو التي كانت فيها 

فــروق أســعار الفائــدة علــى القــروض كبيــرة خــالل أزمــة الديــون 

الســيادية يف ٢٠١١-٢٠١٢. وكان التعــايف الــدوري عــادة مــا 

العميــق، وتدعمــه سياســة نقديــة تيســيرية،  الركــود  يلــي فتــرات 

اإلصــالح  ســياق  يف  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  بالبــطء  ويتســم 

خــالل  )مــن  العموميــة  امليزانيــات  يف  لالختــالالت  التدريجــي 

مؤقتــة(  بصــورة  العاليــة  والعــام  اخلــاص  القطاعيــن  مدخــرات 

ومــا يرتبــط بهــا مــن ضعــف آليــة انتقــال آثــار السياســة النقديــة. 

وأدى تشــديد سياســة املاليــة العامــة يف كثيــر مــن االقتصــادات 

بيــن عامــي ٢٠١١ و٢٠١5 إىل كبــح التعــايف بعــد األزمــة.
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١- سعر الفائدة األساسي

(٪)

٣- العائدات على السندات احلكومية ذات أجل استحقاق ١٠ سنوات٢

(٪)

٤- فروق العائد على السندات السيادية حسب مؤشر جي بي 

مورغان لسندات األسواق الصاعدة

(نقاط أساس)  
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بيرو

الفلبين

بولندا

روسيا

تايلند

تركيا

جنوب إفريقيا

أغسطس ٢٠١٦

املتوسط يف أغسطس ٢٠١٦

مارس ٢٠١٧

املتوسط يف مارس ٢٠١٧

٢- أسعار الفائدة األساسية احلقيقية١

(٪)

الــدويل،  النقــد  وصنــدوق   ،Haver Analytics ومؤسســة   ،.Bloomberg, L.P مؤسســة  املصــادر: 

قاعــدة بيانــات ميــزان املدفوعــات وإحصــاءات وضــع االســتثمار الــدويل؛ وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: آســيا الصاعــدة مــا عــدا الصيــن تشــمل الهنــد وإندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن وتايلنــد؛ 

تشــمل  الالتينيــة  وأمريــكا  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  بولنــدا  تشــمل  الصاعــدة  وأوروبــا 

البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو. 

١ خمفضة بتوقعات التضخم يف تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» لعامين قادمين. 

٢ تغطي البيانات الفترة حتى ٣١ مارس ٢٠١٧.

الشكل البياين ١-٨: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسعار 

الفائدة 

الصاعــدة.  األســواق  اقتصــادات  عبــر  متباينــا  املاليــة  األســواق  يف  األوضــاع  تطــور  كان 

عائــدات  جانــب  إىل  احملليــة  بالعملــة  األجــل  طويلــة  احلكوميــة  الســندات  عائــدات  وارتفعــت 

الســندات يف االقتصــادات املتقدمــة بعــد االنتخابــات األمريكيــة يف نوفمبــر، ولكنهــا تراجعــت 

منذ ذلك احلين يف معظم البلدان.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧
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١- أسواق األسهم

(املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠) 

أوروبا الصاعدة الصين

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الــدويل،  النقــد  وصنــدوق   ،Haver Analytics ومؤسســة   ،Bloomberg, L.P. مؤسســة  املصــادر: 

قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

١ يمثــل االئتمــان مطالبــات شــركات اإليــداع األخــرى علــى القطــاع اخلــاص (مــن اإلحصــاءات 

املاليــة الدوليــة) مــا عــدا يف حالــة البرازيــل، حيــث ائتمــان القطــاع اخلــاص يســتند إىل  بيانــات 

البرازيــل  بنــك  عــن  الصــادرة  املــايل»  النظــام  يف  االئتمــان  وعمليــات  النقديــة  السياســة 

املركــزي، ويف حالــة الصيــن، حيــث االئتمــان هــو جممــوع التمويــل االجتماعــي بعــد التعديــل 

ملراعاة مبادلة الديون احلكومات احمللية. 

الشكل البياين ١-٩- اقتصادات األسواق الصاعدة: 

أسواق األسهم واالئتمان 

األســواق  اقتصــادات  معظــم  يف  أغســطس  يف  بأســعارها  مقارنــة  األســهم  أســعار  ارتفعــت 

الصاعــدة. وكانــت ديناميكيــات االئتمــان غيــر متجانســة علــى مســتوى اقتصــادات األســواق 

الصاعدة.
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١- صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة

(مليارات الدوالرات األمريكية)

٢- التدفقات الرأسمالية الداخلة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

  

٢٢ مايو ٢٠١٣

أزمة 

اليونان

أزمة 

آيرلندا

أول عمليات إعادة 

التمويل األطول 

أجال من البنك 

املركزي األوروبي

السندات 

األسهم

EM-VXY مؤشر
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٣- التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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٤- التغير يف االحتياطيات

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

  

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين

السعودية

ا�موع

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين

السعودية

ا�موع

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين

السعودية

ا�موع

Haver Analytics؛  ومؤسســة   ،EPFR Global وشــركة   ،Bloomberg, L.P. مؤسســة  املصــادر: 

خبــراء  وحســابات  الدوليــة؛  املاليــة  اإلحصــاءات  بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  النقــد  وصنــدوق 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التدفقــات الرأســمالية الداخلــة تمثــل صــايف مشــتريات غيــر املقيميــن مــن األصــول 

مــن  حمليــا  املقيميــن  مشــتريات  صــايف  تمثــل  اخلارجــة  الرأســمالية  والتدفقــات  احملليــة. 

وماليزيــا  وإندونيســيا  الهنــد  تشــمل  الصيــن  عــدا  مــا  الصاعــدة  وآســيا  األجنبيــة.  األصــول 

وأمريــكا  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  بولنــدا  تشــمل  الصاعــدة  وأوروبــا  وتايلنــد؛  والفلبيــن 

مؤشــر   =  EM-VYXو وبيــرو؛  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل  تشــمل  الالتينيــة 

التقلب يف األسواق الصاعدة الصادر عن شركة جي بي مورغان.

الشكل البياين ١-١٠: اقتصادات األسواق الصاعدة: 

التدفقات الرأسمالية 

حتولــت التدفقــات الصافيــة إىل صناديــق األســواق الصاعــدة إىل اجلانــب الســالب مباشــرة 

بعد االنتخابات األمريكية التي أُجريت يف ٨ نوفمبر، لكنها ظلت موجبة يف األشهر الثالثة 

األســواق  اقتصــادات  إىل  الداخلــة  الرأســمالية  التدفقــات  وانخفضــت   .٢٠١٧ مــن  األوىل 

الصاعدة إىل حد ما يف الربع الثالث من عام ٢٠١٦ يف حين ارتفعت التدفقات الرأسمالية 

اخلارجــة ارتفاعــا طفيفــا؛ ومل تتغيــر  أوضــاع التدفقــات الداخلــة واخلارجــة يف الربــع الرابــع. 

واســتمر تراجــع احتياطيــات هــذه ا�موعــة مدفوعــا إىل حــد كبيــر باســتمرار تقلصهــا يف 

الصين.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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يــؤدي  أن  املتوقــع  مــن  املنتظــرة،  غيــر  التطــورات  وبخــالف 

اســتمرار التعــايف والتقــدم التدريجــي يف ســد فجــوات النــاجت إىل 

اســتمرار النمــو بمســتوى أعلــى بقليــل مــن املســتوى املمكــن يف 

القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  كثيــر 

القادمة. ويشير نمط جتاوز النمو للتوقعات يف عام ٢٠١6 إىل 

أن التعــايف الــدوري ربمــا كان آخــذا يف اكتســاب مزيــد مــن القــوة. 

وبالفعــل، تشــير التقديــرات إىل أن النمــو يف عــام ٢٠١6 جتــاوز 

التوقعــات بقــدر أكبــر يف البلــدان التــي لديهــا فجــوات نــاجت أعمــق، 

تســاعد  وســوف   .)١-١١ البيــاين  )الشــكل  أوروبــا  يف  وخاصــة 

إجــراءات السياســات الراميــة إىل تعجيــل وتيــرة تنقيــة امليزانيــات 

العموميــة ودعــم الطلــب علــى ترســيخ التعــايف يف البلــدان التــي 

لديهــا طاقــة زائــدة كبيــرة، علــى النحــو الــذي جتــري مناقشــته يف 

القســم بعنــوان »أولويــات السياســات«.

التكيف مع تغير معدالت التبادل التجاري 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

كما ورد بالنقاش يف أعداد سابقة من تقرير آفاق االقتصاد 

العاملــي، كان التباطــؤ يف الصيــن — إىل جانــب تقلبــات أســعار 

االقتصــادي  لــألداء  الرئيســي  احملــرك  هــو   — األوليــة  الســلع 

وال  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف 

اللوحــة  وتعــرض  األوليــة.١  للســلع  املصــدرة  البلــدان  يف  ســميا 

١ مــن الشــكل البيــاين ١-١٢ معــدل النمــو يف الصيــن ومعــدالت 

النمــو اإلجماليــة املرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي الــذي يُقــاس 

األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  يف  الشــرائية  القــوى  بتعــادل 

الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  وبقيــة 

وغيــر  األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  نمــو  أنمــاط  وكانــت 

عندمــا   ،٢٠١١ عــام  حتــى  مــا  حــد  إىل  مماثلــة  لهــا  املصــدرة 

بــدأ النمــو يتراجــع يف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة علــى إثــر 

انخفاض أسعار السلع األولية غير النفطية. وبالنسبة جملموعة 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، انخفــض 

و٢٠١6،   ٢٠١١ عامــي  بيــن  مئويــة  نقطــة   ٢.٢ بمقــدار  النمــو 

ويعــزى مــا يقــرب مــن ثلثــي هــذا االنخفــاض إىل ضعــف النمــو يف 

البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة )الشــكل البيــاين ١-١٢، اللوحــة 

٢( — ويعــزى اجلــزء املتبقــي إىل تباطــؤ النمــو يف الصيــن ويف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة األخــرى.٢ 

االرتفــاع  بمعظــم  األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  وتســتأثر 

املتوقــع يف نمــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف الفتــرة ٢٠١٧-٢٠١9، علــى الرغــم مــن أن تعــايف 

نموهــا املتوقــع متواضــع نســبيا مقارنــة باالنخفــاض الكبيــر يف 

معــدالت نموهــا علــى مــدى الســنوات اخلمــس املاضيــة.

١ راجــع علــى ســبيل املثــال، الفصــل الرابــع مــن عــدد إبريــل ٢٠١4 مــن 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، والفصــل الثــاين مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١5 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، والفصــل األول مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.

النمــو  علــى  الصيــن  يف  النمــو  يف  الكبيــر  لالنخفــاض  الســلبي  األثــر    ٢

اإلجمــايل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يخففــه 

تزايــد وزن الصيــن يف هــذه اجملموعــة، الــذي يعكــس معــدل نمــو يزيــد كثيــرا 

عــن معظــم البلــدان املتبقيــة يف اجملموعــة.

ويصــدُق ذلــك إىل حــد كبيــر علــى البلــدان الناميــة منخفضــة 

النصيــب  ويعــزى   .)3 اللوحــة   ،١-١٢ البيــاين  )الشــكل  الدخــل 

األكبــر مــن االنخفــاض يف النمــو البالــغ ١.6 نقطــة مئويــة بيــن 

عامــي ٢٠١١ و٢٠١6 إىل التباطــؤ الهائــل يف نيجيريــا، وهــي 

بلد مصدر للنفط كان يسهم يف عام ٢٠١6 بأكثر من ٢٠% من 

إجمــايل النــاجت احمللــي الــذي يُقــاس بتعــادل القــوى الشــرائية يف 

البلــدان منخفضــة الدخــل ومــا يقــرب مــن نصــف إجمــايل النــاجت 

اجملموعــة  هــذه  يف  األوليــة  للســلع  املصــدرة  للبلــدان  احمللــي 

مــن البلــدان. وتؤكــد اللوحــة 3 مــن الشــكل البيــاين ١-١٢ أيضــا 

االستقرار العام للنمو يف البلدان منخفضة الدخل غير املصدرة 

وفييــت  بنغالديــش  مــن  كل  تســتأثر   — األوليــة  للســلع  أساســا 

نــام بــوزن كبيــر يف هــذه اجملموعــة مــن البلــدان — فضــال علــى 

الدخــل املصــدرة  البلــدان منخفضــة  التباطــؤ األخــف يف  درجــة 

للســلع األوليــة فيمــا عــدا نيجيريــا عنــد مقارنتهــا بجميــع البلــدان 

املصــدرة للســلع األوليــة.

املكاســب   ١3-١ البيــاين  الشــكل  مــن   ١ اللوحــة  وتوضــح 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  املتوقعــة  غيــر  واخلســائر 

واالقتصادات النامية الناجتة عن تقلبات أســعار الســلع األولية 

)راجــع أيضــا عــدد إبريــل ٢٠١6 وعــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 
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y = –0.07x + 0.09, R2 = 0.04
        (0.07)

املصدر: تقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تعديــل معــدالت النمــو لعــام ٢٠١٦ هــي الفــروق بيــن تقديــرات النمــو احلاليــة لعــام 

الــواردة يف عــدد إبريــل ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.  ٢٠١٦ والتوقعــات 

الشــاملة املعتمــدة يف  البيانــات بالنســبة لليابــان تعكــس التعديــالت املنهجيــة  وأحــدث 

ديســمبر ٢٠١٦. والرقــم الــوارد بيــن قوســين يف معادلــة االنحــدار هــو اخلطــأ املعيــاري 

للمعامل املقدر لفجوة الناجت.

الشكل البياين ١-١١: تعديل فجوات النمو والناجت يف 

عام ٢٠١٥
(٪)

مالــت مفاجــآت النمــو يف عــام ٢٠١٦ إىل بلــوغ مســتويات أعلــى يف البلــدان التــي لديهــا 

طاقة زائدة أكبر، مما يشير إىل أن التعايف الدوري ربما كان يكتسب زخما متزايدا.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

آفــاق االقتصــاد العاملــي لالطــالع علــى مناقشــات ذات صلــة(. 

وقــد تعرضــت البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة لفقــدان قــدر كبيــر 

مــن الدخــل خــالل عامــي ٢٠١5 و٢٠١6. وعلــى الرغــم مــن أن 

التنبــؤات بشــأن أســعار الســلع األوليــة تشــير إىل تعــايف األســعار 

بعــض الشــىء يف عــام ٢٠١٧ ومــا بعــده، فمــن املتوقــع أن تكــون 

املتكبــدة  اخلســائر  مــن  بكثيــر  أقــل  للتنبــؤات  وفقــا  املكاســب 

بالفعــل. ويشــير ذلــك إىل أن الفتــرة القادمــة بالنســبة لكثيــر مــن 

وخاصــة   — املطــول  التكيــف  مــن  فتــرة  ســتكون  البلــدان  هــذه 

يف االقتصــادات التــي تســهم إيراداتهــا مــن الســلع األوليــة بجــزء 

كبيــر مــن اإليــرادات احلكوميــة )راجــع املناقشــة يف عــدد إبريــل 

فتــرة  إىل  احلاجــة  وتعتبــر  املــايل(.  الراصــد  تقريــر  مــن   ٢٠١٧

مطولــة مــن ضبــط أوضــاع املاليــة العامــة مــن األســباب املهمــة 

وراء التوقعــات بــأن يكــون التعــايف يف البلــدان املصــدرة للســلع 

األوليــة مكبوحــا.

اآلثار املعاكسة على اإلنتاجية

مــن  كل  يف  األجــل  متوســط  النمــو  معــدالت  تتشــكل  ســوف 

االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة إىل حــد 

كبيــر وفقــا لوتيــرة نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج. وتـُـدرِج 

التوقعــات بشــأن إجمــايل النــاجت احمللــي الــواردة يف عــدد إبريــل 

تدريجيــا  انتعاشــا  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧

مقارنــة  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  نمــو  معــدالت  يف 

مــن  الرغــم  وعلــى  األخيــرة.  الفتــرة  يف  الضعيفــة  بمســتوياتها 

ذلــك، مــن املتوقــع أن تظــل وتيــرة نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

املاليــة  األزمــة  قبــل  ســجلتها  التــي  الوتيــرة  مــن  أبطــأ  اإلنتــاج 

)الشــكل  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  وخاصــة  العامليــة، 

.)١ اللوحــة   ،١4-١ البيــاين 

الكليــة  اإلنتاجيــة  نمــو  يف  املســتمر  االنخفــاض  ويعكــس 

البطــيء  والتعــايف  األخيــرة  الســنوات  خــالل  اإلنتــاج  لعوامــل 

املتوقــع لــه يف جــزء منــه موروثــات األزمــة املاليــة. وتشــير األدلــة 

والقــروض  الشــركات  ديــن  مســتويات  ارتفــاع  أن  إىل  اجلديــدة 

يف  وخاصــة  املتقدمــة،  االقتصــادات  يف  املتعثــرة  املصرفيــة 

الرأســمالية  الســلع  يف  االســتثمار  علــى  قيــودا  فــرض  أوروبــا، 

التغيــر  وتيــرة  تباطــؤ  إىل  أدى  ممــا  امللموســة،  غيــر  واألصــول 

البيــاين ١-١4،  )الشــكل  املــال  املتجســد يف رأس  التكنولوجــي 

عــدد  ويف   .)Adler and others 2017 )دراســة  و3(   ٢ اللوحتــان 

مــن االقتصــادات املتقدمــة، يبــدو أن دورة االنتعــاش والكســاد 

قــد أدت إىل زيــادة ســوء تخصيــص رأس املــال داخــل القطاعــات 

وفيمــا بينهــا، ممــا أســفر عــن تراجــع نمــو اإلنتاجيــة.

لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  نمــو  بضعــف  التوقعــات  وتعكــس 

اإلنتــاج أيضــا االجتاهــات غيــر املواتيــة التــي بــدأت قبــل األزمــة. 

الســابق  اإلنتاجيــة  نمــو  يف  كبيــر  حــد  إىل  املتزامــن  والتباطــؤ 

التــي  القــوى  إىل  يُعــزى  أن  يمكــن  العامليــة  املاليــة  لألزمــة 

بمــا  التكنولوجيــا،  انتشــار  أو  التكنولوجــي  االبتــكار  أضعفــت 

الســابقة يف تطبيــق تكنولوجيــا  الطفــرة  آثــار  ذلــك تضــاؤل  يف 

وشــيخوخة   ،)Fernald 2014 )دراســة  واالتصــاالت  املعلومــات 

الســكان )دراســة Feyrer 2007(، وتباطــؤ وتيــرة تكامــل التجــارة 

العامليــة )دراســة Ahn and Duval، قيــد اإلصــدار(، وتباطــؤ تراكــم 

رأس املــال البشــري والسياســات الضريبيــة )الفصــل الثــاين مــن 

عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر الراصــد املــايل(. ويف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة، يبــدو أن تالشــي آثــار اإلصالحــات الهيكليــة 

تباطــؤ  أســباب  أحــد  كان  ســابق  وقــت  يف  الهيكلــي  والتحــول 

ظلهــا  يف  يُعــاد  حيــث   — اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة 
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٣- النمو يف البلدان النامية منخفضة الدخل
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٢- املساهمات يف تغير النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

الشكل البياين ١-١٢: نمو إجمايل الناجت احمللي، 

١٩٩-٢٠٢١
(٪)

تباينــت معــدالت النمــو علــى مســتوى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

تباينا ملحوظا منذ ٢٠١١ بين جمموعتي البلدان املصدرة والبلدان املستوردة للسلع األولية. 

ومن املتوقع أن يرتفع النمو يف البلدان املصدرة للسلع األولية خالل الفترة ٢٠١٧-٢٠١٩، 

ولكــن أن يظــل دون متوســط معــدل النمــو يف الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٠. ومــن املتوقــع أن يظــل 

النمو يف البلدان املستوردة للسلع األولية مرتفعا.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة تشــمل تلــك املصــدرة للوقــود واملنتجــات األوليــة 

غيــر الوقــود، علــى النحــو املشــار إليــه يف اجلــدول دال مــن امللحــق اإلحصائــي، زائــد البرازيــل 

وبيرو.

١- النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

منخفضــة  والشــركات  القطاعــات  مــن  املــوارد  تخصيــص 

اإلنتاجيــة.  عاليــة  والشــركات  القطاعــات  إىل  اإلنتاجيــة 

التنبؤات

افتراضات السياسات

بعــد أن قدمــت سياســة املاليــة العامــة علــى الصعيــد العاملــي 

دعما حمدودا للنشــاط االقتصادي يف عام ٢٠١6، من املتوقع 

أن يكــون أثرهــا حمايــدا يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8. ويحجــب هــذا 

املوقــف احليــادي العــام التبايــن الكبيــر بيــن البلــدان والتغيــرات 
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١- اخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي) 

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧-٢٠١٨ (أسعار السلع األولية يف أغسطس ٢٠١٦)

٢٠١٧-٢٠١٨ (أسعار السلع األولية يف يناير ٢٠١٧)

٢- املكاسب غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري١ 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي) 

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧-٢٠١٨ (أسعار السلع األولية يف أغسطس ٢٠١٦)

٢٠١٧-٢٠١٨ (أسعار السلع األولية يف يناير ٢٠١٧)

الشكل البياين ١-١٣: األسواق الصاعدة: املكاسب 

واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري 

تشــير التوقعــات إىل أن البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة ســتحقق بعــض املكاســب غيــر املتوقعــة 

نتيجة ارتفاع أسعار السلع األولية يف عام ٢٠١٧ وما بعده، ولكن ستكون هذه املكاسب حمدودة 

مقارنة بخسائر الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١ املكاســب (اخلســائر) للفتــرة ٢٠١٧-٢٠١٨ هــي متوســطات بســيطة للمكاســب (اخلســائر) 

الســنوية املتزايدة بالتدريج لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨. واملكاســب (اخلســائر) غير املتوقعة هي 

تقديــر للتغيــر يف الدخــل املتــاح لإلنفــاق الناجــم عــن التغيــرات يف أســعار الســلع األوليــة. 

واملكسب غير املتوقع يف العام t لبلد ما يصدر سلعة أولية A بقيمة x دوالر أمريكي ويستورد 

الســلعة B بقيمــة m دوالر أمريكــي يف العــام t-١ يُعَــرَّف بأنــه ، حيــث   و همــا النســبة املئويــة 

 ١-t هو إجمايل الناجت احمللي يف العام Yو ،t١ و-t بين العامين Bو A للتغيرات يف أسعار

.Gruss (2014) بالدوالر األمريكي. راجع ايضا دراسة
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٤- املساهمة التقديرية لتراكم رأس املال يف نمو اإلنتاجية 
الكلية لعوامل اإلنتاج١

إجمايل تكوين رأس املال الثابت، ٢٠٠٠-٢٠١٤

(نسبة من رصيد رأس املال املادي)
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٢- االقتصادات املتقدمة ٣- اقتصادات األسواق 

الصاعدة

ما عدا الصين

قبل األزمة 

املالية العاملية

بعد األزمة 

املالية العاملية

2.8%

1.0%

1.3%

0.3% 0.7%

األزمة 

املالية 

العاملية 1.9%

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

املصادر: جداول «بن» العاملية، اإلصدار ٩٫٠؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

لــكل جمموعــة دخــل. واالقتصــادات املتقدمــة تشــمل  تُعــرض املتوســطات املرجحــة  ملحوظــة: 

أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا والدانمــرك وفرنســا وأملانيــا وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان 

وكوريــا وهولنــدا والنرويــج وســنغافورة وإســبانيا والســويد وسويســرا ومقاطعــة تايــوان الصينيــة 

واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

وماليزيــا  وإيــران  وإندونيســيا  والهنــد  ومصــر  وكولومبيــا  والصيــن  وشــيلي  البرازيــل  تشــمل 

واملكســيك وباكســتان والفلبيــن وبولنــدا وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد وتركيــا واإلمــارات 

العربيــة املتحــدة. ويف اللوحــة ١، بيانــات نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج املتعلقــة بعامــي 

٢٠١٥ و٢٠١٦ تمثــل تقديــرات، وتلــك املتعلقــة بالفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢ تنبــؤات اســتنادا إىل 

التوقعــات الــواردة تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي لــكل مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، وتكويــن رأس 

املال الثابت اإلجمايل وتوظيف العمالة. 

١ تعــرض اللوحــة ٤ املســاهمة التقديريــة لتراكــم رأس املــال يف التغيــر يف نمــو اإلنتاجيــة الكليــة 

 Adler للعامل بين الفترات املذكورة. وتُعرضفترات الثقة البالغة ٩٠٪. راجع التفاصيل يف دراسة

.and Others (2017)

قبل األزمة 

املالية العاملية

بعد األزمة 

املالية العاملية

 ٢٠٠٣-٢٠٠٧

مقابل

٢٠٠٠-٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٨-٢٠١٤

مقابل

٢٠٠٣-٢٠٠٧ 

 ٢٠١٣-٢٠١٤

مقابل

٢٠٠٣-٢٠٠٧ 

 ٢٠٠٣-٢٠٠٧

مقابل

٢٠٠٠-٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٨-٢٠١٤

مقابل

٢٠٠٣-٢٠٠٧ 

 ٢٠١٣-٢٠١٤

مقابل

٢٠٠٣-٢٠٠٧ 

الشكل البياين ١-١٤: اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج
(٪)

تباطأت اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج بشكل حاد عقب أزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، يف كل من 

بعــض  حــدوث  يتوقــع  حيــن  الصاعــدة. ويف  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات 

التعــايف، ال يُتوقــع أن يعــود نمــو اإلنتاجيــة إىل  الوتيــرة التــي كان عليهــا قبــل األزمــة. وكان 

أحــد العوامــل الرئيســية وراء التباطــؤ هــو ضعــف االســتثمار—وما يرتبــط بذلــك مــن بــطء يف 

اعتمــاد التكنولوجيــات املتجســدة يف رأس املــال. وكان االنخفــاض يف االســتثمار مفاجئــا 

األســواق  اقتصــادات  يف  تدرجــا  أكثــر  كان  ولكنــه  املتقدمــة،  االقتصــادات  يف  ومســتمرا 

الصاعدة.

١- نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج، ٢٠٠٠-٢٠٢٢

(إجمايل الناجت احمللي املرجح على أساس تعادل القوى الشرائية؛ 

واخلطوط املتقطعة تشير إىل متوسط الفترة)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

البــارزة مقارنــة باالفتراضــات الــواردة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ففــي االقتصــادات املتقدمــة، 

يُقــاس  )الــذي  العامــة  املاليــة  موقــف  أن  إىل  التنبــؤات  تشــير 

باحلافــز مــن املاليــة العامــة( يف عــام ٢٠١٧ ســيكون توســعيا 

وكوريــا  أســتراليا  يف  وانكماشــيا  وأملانيــا،  وفرنســا  كنــدا  يف 

واململكــة املتحــدة، وحمايــدا إىل حــد كبيــر يف اليابــان والواليــات 

بالنســبة لالقتصــادات  أمــا  البيــاين ١-١5(.3  )الشــكل  املتحــدة 

املتقدمــة ككل، والواليــات املتحــدة بشــكل خــاص، فــإن موقــف 

املاليــة العامــة احليــادي املتوقــع يف عــام ٢٠١٧ يمثــل تراجعــا 

أكتوبــر ٢٠١6  عــدد  الــواردة يف  طفيفــا مقارنــة باالفتراضــات 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ويف عــام ٢٠١8، تفتــرض 

يف  العامــة  املاليــة  مــن  كبيــرة  تنشــيطية  دفعــة  منــح  التنبــؤات 

السياســة  يف  املتوقعــة  التغيــرات  تعكــس  املتحــدة،  الواليــات 

أن  املفتــرض  ومــن  األمريكيــة.  الفيدراليــة  للحكومــة  الضريبيــة 

يزيــد عجــز املاليــة العامــة األمريكــي بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن 

النــاجت احمللــي بحلــول عــام ٢٠١9، ممــا يقتضــي  مــن إجمــايل 

إعطــاء حافــز مــن املاليــة العامــة قــدره ١% مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي، مــع انخفاضــات ذات قيمــة متســاوية يف ضريبــة الدخــل 

الشــخصي ودخــل الشــركات، تتركــز يف عامــي ٢٠١8 و٢٠١9، 

وعدم تغير اإلنفاق على البنية التحتية يف الوقت احلايل.4 ويف 

جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، 

العامــة تأثيــرا  مــن املتوقــع أن يؤثــر تصحيــح أوضــاع املاليــة 

حمــدودا علــى النشــاط االقتصــادي يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8، 

وإن كانــت هنــاك اختالفــات كبيــرة بيــن البلــدان واملناطــق.

عــودة  التنبــؤات  تفتــرض  النقديــة،  السياســة  جانــب  وعلــى 

أسعار الفائدة األساسية إىل طبيعتها يف االقتصادات املتقدمة 

بصورة أقل تدرجا عما كان متوقعا يف عدد أكتوبر ٢٠١6 من 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، وخاصــة يف اململكــة املتحــدة 

املاليــة  عجــز  يف  املتوقعــة  الزيــادة  ومــع  املتحــدة.  والواليــات 

العامــة األمريكيــة، مــن املتوقــع أن تكــون السياســة النقديــة أقــل 

الطلــب  قــوة  زيــادة  بســبب  قبــل  مــن  متوقعــا  كان  عمــا  تيســيرا 

الفائــدة  أســعار  ترتفــع  أن  املتوقــع  ومــن  التضخــم.  وضغــوط 

أســاس يف  نقطــة  بمقــدار ٧5  املتحــدة  الواليــات  األساســية يف 

عــام ٢٠١٧ و١٢5 نقطــة أســاس يف عــام ٢٠١8، وأن تصــل إىل 

معدلهــا التــوازين علــى املــدى الطويــل البالــغ أقــل بقليــل مــن %3 

يف عــام ٢٠١9. ويف االقتصــادات املتقدمــة األخــرى، تفتــرض 

التنبــؤات أن تظــل السياســة النقديــة تيســيرية جــدا. ومــن املتوقــع 

أن تظــل أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل ســالبة يف منطقــة اليــورو 

اليابــان علــى مــدى  طــوال عــام ٢٠١8 وقريبــة مــن الصفــر يف 

املفترضــة  النقديــة  السياســة  مواقــف  وتتبايــن  التنبــؤات.  أفــق 

بيــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة، ممــا يعكــس تنــوع املراكــز 

الدوريــة لتلــك االقتصــادات.

املاليــة  التغيــر يف رصيــد  بأنــه  العامــة  املاليــة  مــن  احلافــز  يُعَــرَّف    3

املمكــن.  النــاجت  مــن  كنســبة  الهيكلــي  العامــة 

4  التوقعــات بشــأن سياســة املاليــة العامــة يف الواليــات املتحــدة هــي 

تلــك التــي يــرى خبــراء الصنــدوق أنهــا األرجــح بيــن جمموعــة واســعة مــن 

احملتملــة.  الســيناريوهات 
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النامية األخرى

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ أحــدث البيانــات بالنســبة لليابــان تعكــس التعديــالت املنهجيــة الشــاملة املعتمــدة يف ديســمبر 

.٢٠١٦

٢ البيانات حتى عام ٢٠٠٠ ال تشمل الواليات املتحدة.

٣ كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

الشكل البياين ١-١٥: مؤشرات املالية العامة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي، ما مل يُذكر خالف ذلك)

مــن املتوقــع أن تكــون سياســة املاليــة العامــة حمايــدة بوجــه عــام علــى املســتوى العاملــي يف 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، ولكن هذا املوقف احليادي العام يحجب التنوع الكبير بين البلدان.
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افتراضات أخرى

يُفتــرض أن تظــل األوضــاع املاليــة العامليــة تيســيرية، وإن 

كانــت أكثــر تشــددا إىل حــد مــا ممــا ورد يف تنبــؤات عــدد أكتوبــر 

يناقــش  وكمــا  العاملــي.  االقتصــاد  أفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6

فــإن  العاملــي،  املــايل  إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار  عــدد 

تخفيف شــروط اإلقراض يف االقتصادات الرئيســية من املتوقع 

الفائــدة،  أســعار  أن يســاعد علــى موازنــة االرتفــاع املتوقــع يف 

السياســات  عــودة  عمليــة  تســير  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  حيــن  يف 

النقديــة إىل طبيعتهــا يف الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة 

بشــكل ســلس — حتــى وإن كان بوتيــرة أســرع ممــا كان يُعتقــد 

املاليــة  األســواق  تقلــب  ارتفــاع  التســبب يف  دون   — قبــل  مــن 

بشــكل كبير ولفترات طويلة. وباســتثناء العديد من االقتصادات 

الصاعــدة  األســواق  معظــم  تواجــه  أن  املتوقــع  مــن  الضعيفــة، 

أوضاعــا ماليــة تيســيرية عمومــا، يعــوَّض فيهــا ارتفــاع أســعار 

الفائــدة األساســية جزئيــا مــن خــالل زيــادة درجــة اإلقبــال علــى 

اخملاطــر، علــى النحــو الــذي ينعكــس مــن االنخفــاض مؤخــرا يف 

معظــم  يف  واالرتفــاع  الســيادية  الســندات  علــى  العائــد  فــروق 

الســلع  أســعار  ارتفــاع  أيضــا  التنبــؤات  وتشــمل  األســهم.  أســواق 

متوســط    إىل  النفــط  أســعار  ترتفــع  أن  املتوقــع  فمــن  األوليــة. 

مقارنــة   ،٢٠١8-٢٠١٧ الفتــرة  يف  للبرميــل  دوالرا   55 قــدره 

بمتوســط   بلــغ 43 دوالرا للبرميــل يف عــام ٢٠١6. ومــن املتوقــع 

أن ترتفــع أســعار الســلع األوليــة غيــر الوقــود، وال ســيما املعــادن، 

نتيجــة  عــام ٢٠١6  بمتوســطاتها يف  عــام ٢٠١٧ مقارنــة  يف 

والتيســير  الصيــن،  يف  التحتيــة  البنيــة  لــى  ع ر  ـ ـ الكبي اإلنفــاق 

العــام  واالنتعــاش  املتحــدة،  لواليــات  ا يف  ع  ـ املتوقـ املــايل 

أن تســير املفاوضــات  العاملــي. وأخيــرا، مــن املفتــرض  للطلــب 

بشــأن العالقــات االقتصاديــة املســتقبلية بيــن اململكــة املتحــدة 

واالحتــاد األوروبــي دون إثــارة أجــواء مــن عــدم اليقيــن املفــرط، 

ومــن املتوقــع أن تســتقر الترتيبــات يف نهايــة املطــاف بطريقــة 

حتــول دون ارتفــاع احلواجــز االقتصاديــة بشــكل كبيــر للغايــة.

اآلفاق العاملية للفترة 20١8-20١7

تشــير التقديــرات الــواردة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 

بلــغ 3.١% يف  العاملــي  النمــو  أن  إىل  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق 

عــام ٢٠١6، ومــن املتوقــع أن يزيــد إىل 3.5% يف عــام ٢٠١٧ 

— أي رُفعــت التوقعــات بمقــدار  ثــم إىل 3.6% يف عــام ٢٠١8 

٠.١ نقطــة مئويــة لعــام ٢٠١٧ مقارنــة بتقديــرات أكتوبــر. وإىل 

النمــو  بمعــدل  اخلاصــة  التنبــؤات  يف  املتواضــع  التغيــر  جانــب 

العاملــي الكلــي، تغيــرت كذلــك التوقعــات اخلاصــة بقــوة النشــاط 

مــع  وتماشــيا  البلــدان.  جمموعــات  مســتوى  علــى  االقتصــادي 

االقتصــادات  يف  التوقعــات  جتــاوز  نحــو  علــى  النمــو  انتعــاش 

املتقدمــة والنشــاط األضعــف مــن املتوقــع يف بعــض اقتصــادات 

تشــير  عــام ٢٠١6،  مــن  الثــاين  النصــف  الصاعــدة يف  األســواق 

يف  النشــاط  انتعــاش  إىل   ٢٠١8-٢٠١٧ للفتــرة  التنبــؤات 

االقتصــادات املتقدمــة بوتيــرة أســرع ممــا كان متوقعــا مــن قبــل، 

يف حيــن تشــير التنبــؤات إىل أن النمــو يف عــام ٢٠١٧ ســيكون 

أضعــف بقليــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية مقارنة بما جاء يف عدد أكتوبر ٢٠١6 من تقرير آفاق 

االقتصــاد العاملــي. وعلــى الرغــم مــن هــذه التعديــالت، ال تــزال 

العامــة كمــا هــي مل تتغيــر حيــث إن معظــم االنتعــاش  الصــورة 

املتوقــع يف النمــو العاملــي علــى املــدى القريــب واملتوســط ينبــع 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  النشــاط  قــوة  زيــادة  مــن 

الناميــة. واالقتصــادات 

االقتصــادي يف  النشــاط  نمــو  أن  إىل  امن  التنبــؤات  وتشــير 

جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة ســيبلغ ٢.٠% يف عامــي ٢٠١٧ 

و٢٠١8، أي أعلى بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية مما كان متوقعا يف 

عدد أكتوبر ٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. واكتساب 

امفاق مزيدا من القوة يف االقتصادات املتقدمة يعكس التعايف 

الــدوري املتوقــع يف الصناعــات التحويليــة العامليــة الــذي كانــت 

بشــائره واضحــة بالفعــل يف نهايــة عــام ٢٠١6، والزيــادة يف 

الثقــة، وخاصــة بعــد االنتخابــات األمريكيــة، واملتوقــع أن تدفــع 

الزخــم الــدوري. وعلــى النحــو املُشــار إليــه أيضــا يف إصــدار ينايــر 

٢٠١٧ مــن تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي، تخضــع 

هــذه التنبــؤات لدرجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن يف ضــوء التغيــرات 

احملتملــة يف موقــف السياســة األمريكيــة حتــت اإلدارة اجلديــدة 

وتداعياتهــا العامليــة.

وتشــير التنبــؤات إىل ارتفــاع النمــو يف جمموعــة اقتصــادات 

و%4.8،   %4.5 إىل  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

تبلــغ  تقديــرات  مــن  و٢٠١8   ٢٠١٧ عامــي  يف  التــوايل،  علــى 

حــد  إىل  املتوقــع،  االرتفــاع  هــذا  ويعكــس   .٢٠١6 لعــام   %4.١

املصــدرة  البلــدان  مــن  عــدد  يف  التعــايف  أو  االســتقرار  كبيــر، 

للســلع األوليــة التــي تكيفــت بعضهــا لألوضــاع بطريقــة مؤملــة 

بعــد انخفــاض أســعار الســلع األوليــة، وارتفــاع النمــو يف الهنــد، 

الصينــي.  االقتصــاد  يف  تدريجــي  تباطــؤ  جزئيــا  قابلــه  الــذي 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وكمــا أكــدت األعــداد الســابقة مــن تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العاملــي، ال تــزال امفــاق يف اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة غيــر متســاوية وأقــل عمومــا مــن 

متوســط أداء تلك االقتصادات يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠١5. وتؤثر 

جمموعــة خمتلفــة مــن العوامــل علــى هــذه امفــاق، بمــا يف ذلــك 

حتــول الصيــن إىل نمــط نمــو أكثــر قــدرة علــى االســتمرار يعتمــد 

بقــدر أقــل علــى االســتثمار واســتيراد الســلع األوليــة، وطــول فتــرة 

التكيــف مــع االنخفــاض الهيكلــي يف إيــرادات الســلع األوليــة يف 

مســتويات  وارتفــاع  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان  بعــض 

الديــن يف كل املناطــق، وضعــف آفــاق النمــو متوســط األجــل يف 

االقتصــادات املتقدمــة، والصــراع الداخلــي، والنــزاع السياســي، 

)راجــع  البلــدان  مــن  عــدد  يف  اجلغرافية-السياســية  والتوتــرات 

.)١-١ اإلطــار 

آفاق النمو على املدى املتوسط

طفيفــا  ارتفاعــا  العاملــي  النمــو  ارتفــاع  إىل  التنبــؤات  تشــير 

بعــد عــام ٢٠١8، ليصــل إىل 3.8% بحلــول عــام ٢٠٢٢. ويرجــع 

يف  التطــورات  إىل  العاملــي  النشــاط  يف  االنتعــاش  هــذا  جُــل 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، حيــث مــن 

املتوقــع أن يرتفــع النمــو إىل 5% بنهايــة فتــرة التنبــؤات. ويــزداد 

العاملــي بزيــادة وزنهــا  النشــاط  تأثيــر هــذه االقتصــادات علــى 

التنبــؤات  هــذه  وتفتــرض  العاملــي.  االقتصــادي  النشــاط  يف 
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األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان  يف  النمــو  ارتفــاع  اســتمرار 

وإن كان ذلــك بمعــدالت أكثــر تواضعــا بكثيــر ممــا كانــت عليــه 

البيــاين ١-١٢(؛ وتفتــرض  )الشــكل  الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١5  يف 

هيكليــة  إصالحــات  تنفيــذ  نتيجــة  الهنــد  يف  النشــاط  تســارع 

كبيــرة، وجنــاح اســتعادة تــوازن النمــو االقتصــادي يف الصيــن 

وحتقيقــه ملعــدالت نمــو اجتاهــي أقــل وإن كانــت ال تــزال مرتفعــة. 

وتراجــع معــدالت النمــو متوســط األجــل يف االقتصــادات املتقدمــة 

يعكــس امثــار الهيكليــة املعاكســة التــي تواجههــا بعــد ســد فجــوات 

النــاجت: كانخفــاض نمــو القــوى العاملــة مــع شــيخوخة الســكان، 

واســتمرار انخفــاض نمواإلنتاجيــة، ممــا يضعــف جهــود اإلصــالح 

.)Adler and others 2017 )دراســة  الكبيــرة  الهيكلــي 

آفاق النمو يف البلدان واملناطق املنفردة

االقتصادات املتقدمة

· مــن املتوقــع أن ينمــو االقتصــاد األمريكــي بوتيــرة أســرع يف 	

 %٢.3 النمــو  بشــأن  التنبــؤات  وتبلــغ  و٢٠١8   ٢٠١٧ عامــي 

يف  تراكميــة  زيــادة  يمثــل  مــا  وهــو  التــوايل،  علــى  و5.٢%، 

مقارنــة  مئويــة  نقطــة   ٠.5 قدرهــا  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  يف  الــواردة  بالتنبــؤات 

علــى  امفــاق  قــوة  زيــادة  العاملــي. وتعكــس  االقتصــاد  آفــاق 

 ٢٠١6 عــام  مــن  الثــاين  النصــف  مــن  الزخــم  القريــب  املــدى 

املدفــوع بتعــاف دوري يف تراكــم اخملــزون، ونمــو قــوي يف 

االســتهالك، وافتــراض اتخــاذ موقــف أكثــر تيســيرا علــى صعيــد 

سياســة املاليــة العامــة. وقــد أدى التحــول املتوقــع يف مزيــج 

السياســات حتــى امن إىل انتعــاش األســواق املاليــة وزيــادة 

ثقــة الشــركات األمــر الــذي مــن شــأنه أن يدفــع الزخــم احلــايل. 

امتــداد  علــى  ســتتراجع  األمريكــي  االقتصــاد  آفــاق  أن  غيــر 

األفــق الزمنــي األطــول. فتشــير التقديــرات إىل أن النمــو املمكــن 

نمــو  وضعــف  الســكان  شــيخوخة  بســبب   ،%١.8 يتجــاوز  ال 

اإلنتــاج. لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة 

· ومــن املتوقــع أن يســير التعــايف يف منطقــة اليــورو يف الفتــرة 	

كان  التــي  للوتيــرة  عمومــا  مماثلــة  بوتيــرة   ٢٠١8-٢٠١٧

عليهــا يف عــام ٢٠١6. ويُتوقــع أن يكــون التعــايف املتواضــع 

مدعوما بموقف توسعي حمدود على مستوى املالية العامة، 

وأوضــاع ماليــة تيســيرية، وضعــف اليــورو، وتداعيــات مفيــدة 

من الدفعة التنشيطية املالية احملتملة يف الواليات املتحدة، 

ومــن املتوقــع أن يتأثــر النشــاط بعــدم اليقيــن السياســي مــع 

اقتــراب االنتخابــات يف العديــد مــن البلــدان، إىل جانــب عــدم 

اليقيــن حــول عالقــة االحتــاد األوروبــي باململكــة املتحــدة يف 

املســتقبل. ومــن املتوقــع أن ينمــو النــاجت يف منطقــة اليــورو 

 .٢٠١8 عــام  يف  و6.١%   ٢٠١٧ عــام  يف   %١.٧ بمقــدار 

وتشــير التنبــؤات إىل تراجــع النمــو يف أملانيــا )١.6% يف عــام 

٢٠١٧ و١.5% يف عــام ٢٠١8(، وإيطاليــا )٠.8% يف عامــي 

و٢.١%   ٢٠١٧ عــام  يف   %٢.6( وإســبانيا  و٢٠١8(،   ٢٠١٧

فرنســا  يف  حمــدودا  ارتفاعــا  يرتفــع  وأن   ،)٢٠١8 عــام  يف 

تــزال  وال   .)٢٠١8 عــام  يف  و6.١%   ٢٠١٧ عــام  يف   %١.4(

امفــاق متوســطة األجــل ملنطقــة اليــورو ككل معتمــة، نظــرا ألن 

النمــو املمكــن املتوقــع يواجــه قيــودا مــن ضعــف اإلنتاجيــة، 

والعوامــل الديمغرافيــة املعاكســة، ويواجــه يف بعــض البلــدان 

مشــكالت فــرط أعبــاء الديــون العامــة واخلاصــة املوروثــة التــي 

مل تتــم تســويتها، وارتفــاع مســتوى القــروض املتعثــرة.

· ومــن املتوقــع أن يبلــغ النمــو يف اململكــة املتحــدة ٢.٠% يف 	

 .٢٠١8 عــام  يف   %١.5 إىل  ينخفــض  أن  قبــل   ،٢٠١٧ عــام 

ويشــكل رفــع تنبــؤات عــام ٢٠١٧ بمقــدار ٠.9 نقطــة مئويــة 

مئويــة  نقطــة   ٠.٢ بمقــدار   ٢٠١8 عــام  تنبــؤات  وخفــض 

انعكاســا ألداء اقتصــاد اململكــة املتحــدة األقــوى مــن املتوقــع 

منــذ تصويــت بريطانيــا علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي 

يف يونيــو، ممــا يشــير إىل حتقــق امثــار الســلبية لقــرار اململكــة 

ممــا  تدرجــا  أكثــر  بشــكل  األوروبــي  االحتــاد  تــرك  املتحــدة 

كان متوقعــا مــن قبــل. وتشــتمل هــذه امثــار علــى انخفــاض 

اجلنيــه  قيمــة  انخفــاض  عقــب  للمســتهلكين  الشــرائية  القــوة 

وتأثيــر  األســعار  إىل  تدريجيــا  األثــر  وانتقــال  االســترليني 

مــن  الرغــم  وعلــى  اخلاصــة.  االســتثمارات  علــى  اليقيــن  عــدم 

الدرجــة الكبيــرة مــن عــدم اليقيــن، فقــد تراجعــت آفــاق النمــو 

متوســط األجــل يف أعقــاب التصويــت علــى خــروج بريطانيــا 

مــن االحتــاد األوروبــي بســبب توقعــات زيــادة احلواجــز أمــام 

التجــارة والهجــرة، فضــال علــى احتمــال خفــض حجــم قطــاع 

النشــاط  أمــام  احملتملــة  احلواجــز  ظــل  يف  املاليــة  اخلدمــات 

املــايل عبــر احلــدود.

· ويف اليابــان، أدى إجــراء تعديــل شــامل للحســابات القوميــة 	

إىل رفــع معــدالت النمــو التاريخيــة ووصلــت تقديــرات النمــو 

كان  ممــا  بكثيــر  أعلــى  معــدل  وهــو   ،%١.٠ إىل   ٢٠١6 لعــام 

آفــاق االقتصــاد  متوقعــا يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 

العاملــي. ومــن املتوقــع أن يســتمر زخــم النمــو يف عــام ٢٠١٧، 

عــام  يف  املتوقــع  مــن  أقــوى  صــادرات  بصــايف  واملدفــوع 

ومــن  النمــو ١.٢%.  بلــوغ  إىل  التنبــؤات  تشــير  بينمــا   ،٢٠١6

املتوقــع أن تضعــف وتيــرة التوســع بعــد ذلــك بافتــراض ســحب 

يعــوض  ممــا  الــواردات  وتعــايف  العامــة  املاليــة  مــن  الدعــم 

تأثيــر قــوة الطلــب اخلارجــي املتوقــع واالســتثمارات اخلاصــة 

املتصلــة بــدورة األلعــاب األوملبيــة يف طوكيــو. وعلــى املــدى 

املتوســط، ســوف تواجــه آفــاق النمــو يف اليابــان آثــارا ســلبية 

مــن جــراء تقلــص القــوى العاملــة، برغــم التوقعــات بــأن تظــل 

معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل قريبــة مــن املســتويات 

ويف  ماضيــة.  ســنوات  عــدة  مــدى  علــى  ســائدة  كانــت  التــي 

أن  املتوقــع  مــن  األخــرى،  املتقدمــة  االقتصــادات  معظــم 

تتســارع وتيــرة النشــاط.

o  ارتفاعــا النمــو  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن  سويســرا،  ففــي 

طفيفــا ليصــل إىل ١.4% يف عــام ٢٠١٧ و١.6% يف عــام 

القابــل  والداخلــي  اخلارجــي  الطلــب  مــن  بدعــم   ،٢٠١8

قيمــة  يف  الســابق  االرتفــاع  آثــار  وتالشــي  لالســتمرار 

السويســري. الفرنــك 
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o  مــن املتوقــع أن تتراجــع وتيــرة نمــو االقتصــاد يف الســويد

وإن كان النمــو ســيظل قويــا عنــد ٢.٧% يف عــام ٢٠١٧ 

و٢.4% يف عــام ٢٠١8. ويرجــع التباطــؤ مقارنــة بالنمــو 

القــوي للغايــة يف الفتــرة ٢٠١5-٢٠١6 يف جــزء منــه 

إىل عــودة االســتهالك العــام إىل طبيعتــه وتراجــع النمــو 

االســتهالك  زيــادة  يفــوق  بشــكل  املرتفــع  االســتثماري 

اخلــاص.

o  مــن املتوقــع أن يتعافــى النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة

تشــير   ،٢٠١٧ عــام  ويف  األوليــة.  للســلع  املصــدرة 

النرويــج،  يف   %١.٢ إىل  النمــو  ارتفــاع  إىل  التنبــؤات 

و١.9% يف كنــدا، و3.١% يف أســتراليا. وســيكون تســارع 

النشــاط مدعوما بسياســات نقدية تيســيرية، أو سياســات 

أو اســتثمارات يف  العامــة  داعمــة علــى مســتوى املاليــة 

الســوق  مــزاج  إىل حتســن  ســيؤدي  التحتيــة، ممــا  البنيــة 

األثــر  وانخفــاض  األوليــة،  الســلع  أســعار  ارتفــاع  بعــد 

الســلبي الناجــم عــن تراجــع االســتثمار يف قطــاع الســلع 

األوليــة )أســتراليا والنرويــج(. ومــن املتوقــع أن يســتفيد 

الواليــات  يف  امفــاق  حتســن  مــن  أيضــا  كنــدا  اقتصــاد 

األمريكــي. الــدوالر  قيمــة  وارتفــاع  املتحــدة 

o  ،وعــل مســتوى االقتصــادات املتقدمــة األخــرى يف آســيا

مــن املتوقــع أن يرتفــع النمــو يف عــام ٢٠١٧ يف منطقــة 

)إىل ٢.4%(، ومقاطعــة  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ 

)إىل ٢.٢%(  )إىل ١.٧%(، وســنغافورة  الصينيــة  تايــوان 

التعــايف املتوقــع يف  وهــو مــا يرجــع يف جــزء منــه إىل 

الطلــب علــى الــواردات يف الصيــن. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 

تشــير التنبــؤات إىل انخفــاض النمــو انخفاضــا طفيفــا يف 

كوريــا )إىل ٢.٧% يف عــام ٢٠١٧، أي ٠.3 نقطــة مئويــة 

تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  يف  التنبــؤات  مــن  أقــل 

نمــو  إىل ضعــف  يرجــع  العاملــي(، ممــا  االقتصــاد  آفــاق 

الدعــم  تدابيــر  مــدة  انتهــاء  نتيجــة  اخلــاص  االســتهالك 

وارتفــاع  احلــايل،  السياســي  اليقيــن  وعــدم  املؤقتــة، 

مديونيــة قطــاع األســر.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

· مــن املتوقــع أن يبلــغ النمــو يف الصيــن 6.6% يف عــام ٢٠١٧، 	

وأن يتباطــأ إىل 6.٢% يف عــام ٢٠١8. ورفــع توقعــات النمــو 

قريــب املــدى — تنبــؤات النمــو لعــام ٢٠١٧ أعلــى ممــا ورد 

يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

لعــام  النمــو  تنبــؤات  أن  حيــن  يف  مئويــة  نقطــة   ٠.4 بمقــدار 

انعكاســا  يمثــل   — مئويــة  نقطــة   ٠.٢ بمقــدار  أعلــى   ٢٠١8

والتوقعــات   ٢٠١6 عــام  يف  املتوقــع  مــن  األقــوى  للزخــم 

االئتمــاين  النمــو  قــوة  شــكل  يف  السياســات  دعــم  باســتمرار 

واالعتمــاد علــى االســتثمار العــام لتحقيــق أهــداف النمــو. غيــر 

أن امفــاق متوســطة األجــل ال تــزال تخيــم عليهــا الغيــوم بســبب 

الضعــف  مواطــن  وتنامــي  املــوارد  تخصيــص  ســوء  تزايــد 

املرتبطــة باالعتمــاد علــى تيســير السياســة علــى املــدى القريــب 

باالئتمــان. املمــول  واالســتثمار 

· مــن 	 والناميــة،  الصاعــدة  آســيا  مــن  األخــرى  املناطــق  ويف 

املتوقــع أن يظــل النمــو قويــا، حتــى وإن مل يكــن بنفــس القــوة 

املتوقعــة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

 ٢٠١٧ لعــام  النمــو  تنبــؤات  ُخفضــت  الهنــد،  ويف  العاملــي. 

أساســا  وذلــك   ،%٧.٢ إىل  لتصــل  مئويــة  نقطــة   ٠.4 بمقــدار 

بســبب صدمــة االســتهالك الســلبية املؤقتــة التــي جنمــت عــن 

نقــص الســيولة واضطرابــات املدفوعــات املرتبطــة باملبــادرة 

األخيــرة بشــأن ســعر الصــرف. وتتســم آفــاق النمــو علــى املــدى 

املتوســط بأنهــا مواتيــة، وتشــير التنبــؤات إىل ارتفــاع النمــو 

إىل نحــو 8% علــى املــدى املتوســط نتيجــة تنفيــذ إصالحــات 

العــرض،  بجانــب  املتصلــة  االختناقــات  وتخفيــف  رئيســية، 

وتشــير  املناســبة.  والنقديــة  املاليــة  السياســات  وتطبيــق 

التنبؤات إىل تسارع وتيرة النشاط االقتصادي بشكل طفيف 

اخلمســة  آســيان  اقتصــادات  مــن  أربعــة  يف   ٢٠١٧ عــام  يف 

)إندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن وفييــت نــام(. ومــن املتوقــع 

أن يتعافــى اقتصــاد البلــد اخلامــس، وهــو تايلنــد، مــن تراجــع 

مؤقــت يف الســياحة واالســتهالك يف أواخــر عــام ٢٠١6. ويف 

عام ٢٠١٧، من املتوقع أن يبلغ النمو 5.١% يف إندونيسيا، 

فييــت  يف  و%6.5  الفلبيــن،  يف  و%6.8  ماليزيــا،  يف  و%4.5 

نــام. ويف هــذه االقتصــادات، يرتكــز ارتفــاع النمــو علــى املــدى 

القريــب إىل حــد كبيــر علــى قــوة الطلــب احمللــي، ويعتمــد يف 

الفلبيــن علــى ارتفــاع اإلنفــاق العــام بصفــة خاصــة.

· ومــن املتوقــع حــدوث تعــاف أضعــف ممــا كان متوقعــا مــن 	

قبــل يف أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي، وتشــير التنبــؤات إىل 

عــام  يف  و٢.٠%   ٢٠١٧ عــام  يف   %١.١ قــدره  نمــو  حتقيــق 

يف  ورد  ممــا  مئويــة  نقطــة  و٠.٢   ٠.5 بمقــدار  )أقــل   ٢٠١8

العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد 

كبيــرا  اختالفــا  النمــو  آفــاق  تختلــف  املنطقــة،  هــذه  وداخــل 

النشــاط يف  البلــدان. ففــي حيــن مــن املتوقــع أن يكــون  بيــن 

معظــم البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة مدعومــا بتعــاف يف 

أســعار هــذه الســلع، فــإن األساســيات االقتصاديــة احملليــة ال 

تــزال تــؤدي دورا رئيســيا يف حتديــد اجتــاه امفــاق يف بعــض 

البلــدان الكبيــرة. ويف الوقــت نفســه، ضعفــت امفــاق يف حالــة 

أكبــر االقتصــادات يف املنطقــة. مــن  املكســيك، وهــي واحــدة 

o  %١.٧ إىل  املكســيك  النمــو يف  يتراجــع  أن  املتوقــع  مــن 

يف عــام ٢٠١٧ و٢.٠% يف عــام ٢٠١8. وهــذا اخلفــض 

مــدى  علــى  مئويــة  نقطــة   ١.٢ بمقــدار  التراكمــي  للنمــو 

واالســتهالك  االســتثمار  آفــاق  ضعــف  يعكــس  العاميــن 

اليقيــن  عــدم  وزيــادة  املاليــة  األوضــاع  ضيــق  نتيجــة 

املتحــدة  الواليــات  بيــن  التجاريــة  العالقــات  حــول 

واملكســيك مســتقبال. وتتجــاوز آثــار هــذه العوامــل األثــر 

اإليجابــي لقــوة امفــاق يف الواليــات املتحــدة وانخفــاض 

تنفيــذ  مواصلــة  تــؤدي  أن  املتوقــع  ومــن  العملــة.  قيمــة 
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اإلصالحــات الهيكليــة يف جمــاالت الطاقــة وســوق العمــل 

واملنافســة واالتصــاالت والقطــاع املــايل إىل دفــع النمــو 

املــدى املتوســط. بنحــو ٠.5 نقطــة مئويــة علــى 

o  مــن األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان  مســتوى  وعلــى 

أعمــق  مــن  واحــدة  مــن  البرازيــل  تخــرج  أن  املتوقــع 

إىل  التنبــؤات  وتشــير  شــهدتها،  التــي  الركــود  حــاالت 

يف  و١.٧%   ٢٠١٧ عــام  يف   %٠.٢ قــدره  نمــو  حتقيــق 

و٠.٢  مئويــة  نقطــة   ٠.3 بمقــدار  )أعلــى   ٢٠١8 عــام 

عــدد  بتنبــؤات  مقارنــة  التــوايل  علــى  مئويــة  نقطــة 

العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر 

أجــواء  بتراجــع  مدعومــا  التدريجــي  التعــايف  وســيكون 

التســييرية،  النقديــة  والسياســة  السياســي،  اليقيــن  عــدم 

وبعــد  اإلصــالح.  برنامــج  تنفيــذ  يف  التقــدم  ومواصلــة 

تقلــص النشــاط يف األرجنتيــن يف العــام املاضــي، مــن 

املتوقــع أن يزيــد بمقــدار ٢.٢% يف عــام ٢٠١٧ بفضــل 

٢.3% يف  وبمقــدار  العــام،  واالســتثمار  االســتهالك  قــوة 

عــام ٢٠١8 بمــا يعكــس التعــايف التدريجــي لالســتثمار 

اخلــاص والصــادرات. وال تــزال فنزويــا تعــاين مــن أزمــة 

النــاجت  تقلــص  إىل  التنبــؤات  وتشــير  عميقــة  اقتصاديــة 

عــام  4.١% يف  وبمقــدار  عــام ٢٠١٧  ٧.4% يف  بمقــدار 

٢٠١8، حيــث يــزداد التضخــم امخــذ يف االرتفــاع بوتيــرة 

ســريعة نتيجــة تنقيــد عجــز املاليــة العامــة، والتشــوهات 

اســتيراد  علــى  الشــديدة  والقيــود  الكبيــرة،  االقتصاديــة 

الســلع الوســيطة. ومن شــأن ارتفاع أســعار الســلع األولية 

أن يســاعد علــى تعزيــز النمــو يف عــام ٢٠١٧ يف شــيلي 

.)%٢.3( وكولومبيــا   )%١.٧(

· الــدول 	 كومنولــث  يف  املــدى  قريبــة  امفــاق  حتســنت  وقــد 

النمــو إىل ١.٧% يف  حيــث مــن املتوقــع أن يرتفــع  املســتقلة 

التنبــؤات  مــن  نقطــة مئويــة  بمقــدار 3.٠  )أعلــى  عــام ٢٠١٧ 

آفــاق االقتصــاد  الــواردة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 

العاملــي(. ومــن املنتظــر أن تخــرج روســيا مــن حالــة الركــود 

بنمــو يصــل إىل ١.4% يف عــام ٢٠١٧ )بعــد تقلــص تراكمــي 

يبلغ نحو 3% يف العامين السابقين(. ويمثل انتعاش النشاط 

انعكاســا الرتفــاع أســعار النفــط وتعــايف الطلــب احمللــي الــذي 

يرجــع إىل تيســير األوضــاع املاليــة وزيــادة الثقــة. ويف الوقــت 

نفســه، ســيظل النمــو املمكــن يف روســيا ضعيفــا حيــث يبلــغ 

١.5% ممــا يضعــف اإلصالحــات، ويــؤدي إىل تباطــؤ التقــارب 

االقتصــادات  يف  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  مســتويات  نحــو 

املتقدمــة. وســيؤدي ارتفــاع أســعار النفــط وحتســن امفــاق يف 

روســيا إىل دعــم النشــاط يف البلــدان األخــرى باملنطقــة، نظــرا 

للروابــط الوثيقــة مــن خــالل التجــارة واالســتثمار وحتويــالت 

العامليــن يف اخلــارج. وعلــى مســتوى البلــدان املصــدرة للنفــط، 

مــن املتوقــع امن أن يصــل النمــو يف كازاخســتان إىل 5.٢% 

مــن  مئويــة  نقطــة   ١.9 بمقــدار  أعلــى  أي   ،٢٠١٧ عــام  يف 

التنبــؤات يف أكتوبــر، نتيجــة ارتفــاع إنتــاج النفــط وقــوة الطلــب 

أوكرانيــا، يحظــى النشــاط بدعــم مــن حتســن  اخلارجــي. ويف 

منهــا  ألســباب  احلقيقــي،  الدخــل  مســتويات  وارتفــاع  الثقــة 

زيــادة احلــد األدنــى لألجــور، ولكــن مــن املتوقــع أن يتراجــع 

النمــو بشــكل طفيــف إىل ٢% يف عــام ٢٠١٧ نتيجــة التأثيــر 

احلصــار  مــن  الصناعــي  اإلنتــاج  علــى  وقــع  الــذي  الســلبي 

التجــاري الــذي فُــرِض مؤخــرا يف اجلــزء الشــرقي مــن أوكرانيــا. 

· والناميــة 	 الصاعــدة  أوروبــا  وتتســم امفــاق االقتصاديــة يف 

فيمــا عــدا تركيــا بأنهــا مواتيــة نســبيا. وبالنســبة للمجموعــة 

ككل، مــن املتوقــع أن يظــل النمــو عنــد 3.٠% يف عــام ٢٠١٧ 

وأن يزيــد إىل 3.3% يف عــام ٢٠١8. ويف تركيــا، بعــد تباطــؤ 

مــن   ،٢٠١6 عــام  مــن  الثالــث  الربــع  يف  حــاد  بشــكل  النمــو 

املتوقــع أن يتســارع النشــاط بصــورة حمــدودة ليصــل النمــو 

الصــادرات  زيــادة  إىل  اســتنادا   ٢٠١٧ عــام  يف   %٢.5 إىل 

ويخيــم  حمــدودة.  ماليــة  تنشــيطية  دفعــة  وإعطــاء  الصافيــة 

الكبيــر،  السياســي  اليقيــن  عــدم  بســبب  غيــوم  امفــاق  علــى 

الديــون املقومــة بالعملــة  والشــواغل األمنيــة، وزيــادة أعبــاء 

األجنبيــة بســبب انخفــاض ســعر صــرف الليــرة. ومــن املتوقــع 

أن يرتفــع النمــو يف بقيــة أنحــاء املنطقــة بعــد تباطــؤ مؤقــت، 

نمــو  يدعــم  البلــدان  بعــض  يف  األجــور  ارتفــاع  إن  حيــث 

بقــوة. احمللــي  االســتهالك 

· مــن املتوقــع حــدوث تعــاف 	 الصحــراء،  إفريقيــا جنــوب  ويف 

النمــو إىل  حمــدود يف عــام ٢٠١٧. ومــن املتوقــع أن يرتفــع 

٢.6% يف عــام ٢٠١٧ و3.5% يف عــام ٢٠١8، مدفوعــا إىل 

حــد كبيــر بعوامــل حمــددة يف أكبــر االقتصــادات، التــي واجهــت 

أوضاعا اقتصادية كلية صعبة يف عام ٢٠١6. وبعد تقلص 

بســبب   ٢٠١6 عــام  يف   %١.5 بمقــدار  نيجيريــا  يف  النــاجت 

النقــد  بالنقــص يف  املقترنــة  النفــط  االضطرابــات يف قطــاع 

األجنبــي والطاقــة والوقــود، فمــن املتوقــع أن يرتفــع بمقــدار 

النفــط،  إنتــاج  يف  التعــايف  نتيجــة   ٢٠١٧ عــام  يف   %٠.8

واســتمرار النمــو يف قطــاع الزراعــة، وزيــادة االســتثمار العــام. 

إفريقيــا،  جنــوب  يف  حمــدود  تعــاف  حــدوث  املتوقــع  ومــن 

قــدره ٠.8% يف عــام  التنبــؤات إىل حتقيــق نمــو  حيــث تشــير 

٢٠١٧ نظرا لتعايف أســعار الســلع األولية، وحتســن األوضاع 

الناجمــة عــن اجلفــاف، وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة الكهربائيــة. 

ومن املتوقع أن يتحول النمو يف أنغوال إىل اجلانب املوجب 

يف عام ٢٠١٧ )ليصل إىل ١.3%(، مدفوعا بنمو القطاع غير 

النفطــي بســبب زيــادة اإلنفــاق العــام وحتســن معــدالت التبــادل 

التجــاري. غيــر أن امفــاق يف املنطقــة ال تــزال ضعيفــة: تشــير 

التوقعــات إىل أن نمــو النــاجت ســيتجاوز النمــو الســكاين بنســبة 

صغيــرة وحســب علــى مــدى األفــق الزمنــي للتنبــؤات، بعــد أن 

البلــدان  مــن  كثيــر  يــزال  وال  عــام ٢٠١6.  منــه يف  أقــل  كان 

املصــدرة للســلع األوليــة بحاجــة إىل التكيــف بشــكل تــام مــع 

ألن  نظــرا  األوليــة  الســلع  إيــرادات  يف  الهيكلــي  االنخفــاض 

التعــايف  مــن  الرغــم  علــى   — منخفضــة  تــزال  ال  أســعارها 

مؤخــرا )ممــا يقيــد ارتفــاع النمــو يف نيجيريــا وأنغــوال والبلــدان 

وســط  لــدول  االقتصاديــة  اجملموعــة  يف  للنفــط  املصــدرة 

إفريقيــا(. وكثيــر مــن البلــدان الكبيــرة التــي ال تســتخدم املــوارد 
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الطبيعيــة بكثافــة ســيواجه صعوبــة متزايــدة يف احلفــاظ علــى 

النمــو مــن خــالل زيــادة اإلنفــاق الرأســمايل العــام، كمــا فعــل 

يف املاضــي، يف مواجهــة ارتفــاع الديــن العــام وتباطــؤ دورة 

االئتمــان.

· وقــد ضعفــت امفــاق قريبــة املــدى يف ملنطقــة الشــرق الوســط 	

التنبــؤات  وباكســتان، وتشــير  وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

إىل حتقيــق نمــو قــدره ٢.6% يف عــام ٢٠١٧، أي أقــل بمقــدار 

٠.8 نقطة مئوية مما كان متوقعا يف عدد أكتوبر ٢٠١6 من 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ويشــكل ضعــف وتيــرة النمــو 

انعكاســا النخفــاض النمــو الكلــي يف البلــدان املصــدرة للنفــط 

املصــدرة  البلــدان  منظمــة  باتفاقيــة  واملدفــوع  املنطقــة  يف 

النفــط،  إنتــاج  تخفيــض  بشــأن   ٢٠١6 نوفمبــر  يف  للنفــط 

مــع  النفطــي  غيــر  النمــو  يف  املتوقــع  االرتفــاع  يحجــب  ممــا 

تباطــؤ وتيــرة تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة للتكيــف مــع 

االنخفــاض الهيكلــي يف إيــرادات النفــط. كذلــك يــؤدي اســتمرار 

بلــدان املنطقــة إىل  االضطرابــات والصراعــات يف كثيــر مــن 

تراجــع النشــاط االقتصــادي. ومــن املتوقــع أن يتباطــأ النمــو 

يف اململكة العربية السعودية، وهي أكبر اقتصادات املنطقة 

النفــط  إنتــاج  انخفــاض  بســبب   ٢٠١٧ عــام  يف   %٠.4 إىل 

والضبــط اجلــاري ألوضــاع املاليــة العامــة، قبــل أن يرتفــع إىل 

تنخفــض  أن  املتوقــع  مــن  وباملثــل،   .٢٠١8 عــام  يف   %١.3

معــدالت النمــو يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي األخــرى يف 

عــام ٢٠١٧. وعلــى العكــس مــن ذلــك، مــن املتوقــع أن يواصــل 

النشــاط اكتســاب مزيــد مــن الســرعة يف معظــم بلــدان املنطقــة 

املســتوردة للنفــط، ليرتقــع النمــو مــن 3.٧% يف عــام ٢٠١6 

إىل 4.٠% يف عام ٢٠١٧ ثم إىل 4.4% يف عام ٢٠١8. ويف 

النطــاق  واســع  التعــايف  يســتمر  أن  املتوقــع  مــن  باكســتان، 

بوتيــرة صحيــة، وتشــير التنبــؤات إىل حتقيــق نمــو قــدره %5 

زيــادة  مــن  بدعــم   ،٢٠١8 عــام  يف  و٢.%5   ٢٠١٧ عــام  يف 

أن  املتوقــع  مــن  مصــر،  التحتيــة. ويف  البنيــة  االســتثمار يف 

حتقــق اإلصالحــات الشــاملة ثمــار نمــو كبيــرة، تــؤدي إىل رفــع 

النمــو مــن 3.5% يف عــام ٢٠١٧ إىل 4.5% يف عــام ٢٠١8.

آفاق التضخم يف الفترة 20١8-20١7

ارتفــاع  حــدوث  ُيتوقــع  األوليــة،  الســلع  أســعار  ارتفــاع  مــع 

االقتصــادات  يف  الكلــي  التضخــم  معــدالت  يف  النطــاق  واســع 

املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 

ويف جميــع االقتصــادات املتقدمــة تقريبــا، مــن املتوقــع أن تكــون 

معــدالت التضخــم يف عــام ٢٠١٧ أعلــى ممــا كانــت عليــه يف عــام 

٢٠١6. وبالنســبة جملموعــة االقتصــادات املتقدمــة ككل، تشــير 

التنبــؤات إىل ارتفــاع التضخــم إىل ٢.٠% يف عــام ٢٠١٧، مقابــل 

٠.8% يف عام ٢٠١6، واستقراره عند هذا املستوى تقريبا على 

مــدى الســنوات القليلــة القادمــة. ومــن املتوقــع أن يرتفــع التضخــم 

)مــا  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف 

مــن   ٢٠١٧ عــام  يف   %4.٧ إىل  وفنزويــال(  األرجنتيــن  يف  عــدا 

4.4% يف العــام املاضــي، ممــا يعكــس يف معظمــه ارتفــاع أســعار 

الســلع األوليــة.

· املســتهلكين 	 أســعار  تضخــم  يســجل  املتحــدة،  الواليــات  يف 

ارتفاعــا قويــا نســبيا مــع تعــايف أســعار الطاقــة، مــن ١.3% يف 

أن  عــام ٢٠١6 ويُتوقــع بلوغــه ٢.٧% يف عــام ٢٠١٧. غيــر 

التضخــم األساســي ال يــزال ضعيفــا نســبيا وتشــير التنبــؤات 

يف  هدفــه  إىل  ليصــل  تدرجــا  أكثــر  نحــو  علــى  ارتفاعــه  إىل 

األجل املتوسط البالغ ٢% يف اإلنفاق االستهالكي الشخصي 

والذي وضعه االحتياطي الفيدرايل لعام ٢٠١8 مع انحســار 

التراخــي االقتصــادي وارتفــاع نمــو األجــور.

· ويرتفــع التضخــم أيضــا يف الوقــت الراهــن يف منطقــة اليــورو، 	

العــام   %٠.٢ مــن   ٢٠١٧ عــام  يف   %١.٧ نحــو  إىل  ليصــل 

األســاس  فتــرة  آثــار  منــه  جــزء  يف  يعكــس  ممــا  املاضــي، 

الناجتــة عــن أســعار الطاقــة والغــذاء. ولكــن التضخــم األساســي 

تــزال ســالبة؛ وعلــى هــذا  النــاجت ال  يــزال ضعيفــا و فجــوة  ال 

النحــو، لــن يقتــرب التضخــم الكلــي مــن الهــدف الــذي وضعــه 

البنــك املركــزي األوروبــي البالــغ أقــل بقليــل مــن ٢% إال بشــكل 

تدريجــي يف الســنوات القليلــة القادمــة ليصــل إىل ١.9% يف 

اليابــان  التضخــم يف  أن يرتفــع  املتوقــع  عــام ٢٠٢٢. ومــن 

أيضــا نتيجــة ارتفــاع أســعار الطاقــة، وضعــف اليــن يف الفتــرة 

واألســعار.  لألجــور  ببــطء  املتناميــة  والضغــوط  األخيــرة، 

وحســب،  ببــطء  التضخــم  توقعــات  ارتفــاع  نتيجــة  أنــه  غيــر 

فمــن املتوقــع أن يكــون ارتفــاع التضخــم ضعيفــا، وأن تظــل 

اليابــان  بنــك  وضعــه  الــذي  الهــدف  دون  التضخــم  معــدالت 

التنبــؤات. فتــرة  املركــزي طــوال 

· ويف جميــع االقتصــادات املتقدمــة الباقيــة مــا عــدا النرويــج، 	

مــن املتوقــع أن ترتفــع معــدالت تضخــم أســعار املســتهلكين 

يف عــام ٢٠١٧. ويف اململكــة املتحــدة، مــن املتوقــع أن يــؤدي 

أســعار  انخفــاض ســعر صــرف اجلنيــه االســترليني وارتفــاع 

الطاقــة إىل رفــع التضخــم إىل ٢.5% يف عــام ٢٠١٧، قبــل أن 

يرجــع تدريجيــا إىل هــدف بنــك اجنلتــرا املركــزي البالــغ ٢% 

يف الســنوات القليلــة القادمــة. ومــن املتوقــع أن يرجــع متوســط 

التضخــم الكلــي إىل اجلانــب املوجــب يف ســنغافورة وسويســرا 

يف عــام ٢٠١٧.

· التضخــم 	 وهنــاك تبايــن كبيــر يف املســار املتوقــع ملعــدالت 

الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف 

 %٢.4 إىل  الصيــن  يف  التضخــم  يرتفــع  أن  املتوقــع  فمــن 

تراجــع  مــع  املتوســط  املــدى  علــى  وإىل %3  عــام ٢٠١٧  يف 

التراخــي يف القطــاع الصناعــي وتضــاؤل الضغــوط اخلافضــة 

ألســعار الســلع. كذلــك تشــير التنبــؤات إىل ارتفــاع التضخــم يف 

معظمــه  يف  يعكــس  ممــا   ،٢٠١٧ عــام  يف  وتركيــا  املكســيك 

حتريــر أســعار البنزيــن يف املكســيك، فضــال علــى االنخفــاض 

الكبيــر يف ســعر صــرف عملــة البلديــن. وعلــى عكــس ذلــك، مــن 

املتوقــع أن تواصــل معــدالت التضخــم يف البرازيــل وروســيا 

االنخفــاض بمــا يعكــس مزيجــا مــن فجــوات النــاجت الســالبة 

وتالشــي آثــار االنخفاضــات الســابقة يف ســعر صــرف العملــة، 
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و/أو صدمــات العــرض، و/أو الزيــادات يف األســعار احملــددة 

إداريــا. ومــن املتوقــع أن يظــل التضخــم يف عــام ٢٠١٧ علــى 

مســتويات مــن رقميــن يف عــدد قليــل مــن االقتصــادات الكبيــرة 

يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء )مثــل نيجيريــا وأنغــوال وغانــا(، 

االنخفاضــات  آثــار  تمريــر  بينهــا  مــن  عوامــل  يعكــس  ممــا 

الكبيــرة يف أســعار صــرف العمــالت.

آفاق القطاع اخلارجي

بمقــدار  العامليــة  التجــارة  حجــم  نمــو  إىل  التقديــرات  تشــير 

٢.٢% يف عــام ٢٠١6، وهــي أبطــأ وتيــرة منــذ عــام ٢٠٠9، كمــا 

البالــغ  العاملــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو  معــدل  دون  أنهــا 

مــن  مزيــد  حــدوث  ويرجــع  الســوق.  يف  الصــرف  بأســعار   %٢.4

التباطــؤ إىل التطــورات يف االقتصــادات املتقدمــة، التــي تباطــأت 

صادراتهــا ووارداتهــا بشــكل كبيــر مقارنــة بعــام ٢٠١5. ويتعلــق 

اخملــزون،  وتعديــل  االســتثمار  بتباطــؤ  التجــارة  نمــو  ضعــف 

وخاصــة خــالل اجلــزء األول مــن العــام. ويف الوقــت نفســه، هنــاك 

أن  يُتوقــع  والتــي  قبــل،  مــن  نوقــش  كمــا  التعــايف،  علــى  بشــائر 

تــؤدي إىل ارتفــاع نمــو التجــارة يف الفتــرة ٢٠١٧-٢٠١8، مــع 

انتعــاش الطلــب وتعــايف اإلنفــاق الرأســمايل بصفــة خاصــة.

أظهــر   ،٢٠١5 عــام  يف   %٠.٢5 نحــو  بلــغ  انخفــاض  وبعــد 

نمــو التجــارة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

يقــدر  مــا  إىل  ارتفــع  إذ  التعــايف،  عالمــات  بعــض  الناميــة 

نمــو  علــى  التعــايف  هــذا  وارتكــز   .٢٠١6 عــام  يف   %٢.٢ بنحــو 

التجــارة بمزيــد مــن القــوة يف الصيــن والهنــد وكذلــك يف روســيا 

وكومنولــث الــدول املســتقلة، حيــث تراجــع تقلــص الــواردات مــن 

الوتيــرة الكبيــرة التــي كان عليهــا يف عــام ٢٠١5. ومــن املتوقــع 

الفتــرة ٢٠١٧-٢٠١8،  االرتفــاع يف  التجــارة  نمــو  أن يواصــل 

نتيجــة نمــو الــواردات بدافــع مــن تعــاف تدريجــي يف االســتثمار 

مــن جانــب البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة. ونتيجــة لذلــك، مــن 

املتوقــع أن تنمــو التجــارة العامليــة بمعــدل يقتــرب مــن 4% يف 

الفتــرة ٢٠١٧-٢٠١8 )أعلــى بمــا يقــرب مــن نقطــة مئويــة مــن 

الســوق(. الصــرف يف  العاملــي بأســعار  النمــو 

وتشــير البيانــات األوليــة إىل أن االختــالالت يف احلســابات 

حمــدود  بشــكل  انخفضــت   ٢٠١6 عــام  يف  العامليــة  اجلاريــة 

)الشــكل البيــاين ١-١6، اللوحــة ١(. وبالنســبة للبلــدان الدائنــة، 

للوقــود  املصــدرة  البلــدان  يف  اجلــاري  احلســاب  رصيــد  تدهــور 

النفــط،  أســعار  أكبــر يف  انخفاضــا  يعكــس  تدهــورا طفيفــا، ممــا 

بينمــا تقلــص الفائــض يف الصيــن. وأثــر هــذه التطــورات يتجــاوز 

أثــر الزيــادة يف فائــض احلســاب اجلــاري يف اليابــان، الــذي كان 

يرجع أساسا إىل انخفاض حاد يف حجم وسعر واردات الطاقة.

احلســابات  أرصــدة  زادت  املدينــة،  البلــدان  يخــص  وفيمــا 

اجلاريــة يف بلــدان أمريــكا الالتينيــة غيــر املصــدرة للوقــود، ممــا 

يعكــس أثــر ضعــف الطلــب احمللــي علــى الــواردات، وكذلــك يف آســيا 

الصاعــدة والبلــدان املدينــة يف منطقــة اليــورو، وهــو مــا عززهــا 

أيضــا اســتمرار التحســن يف معــدالت التبــادل التجــاري.

بأنــه  يفيــد  معيــاري  افتــراض  بالطبــع  يوجــد  ال  حيــن  ويف 

ينبغــي خفــض حــاالت العجــز والفائــض يف احلســاب اجلــاري، 

فــإن تقريــر القطــاع اخلارجــي لعــام ٢٠١6 الصــادر عــن صنــدوق 

مــن  للغايــة  الكبيــر  احلجــم  علــى  الضــوء  يلقــي  الــدويل  النقــد 

اختــالالت احلســاب اجلــاري يف عــدد مــن أكبــر االقتصــادات يف 

العــامل مقارنــة باملعاييــر القُطْريــة التــي تتســق مــع األساســيات 

القطــاع  تقريــر  وســيقوم  احملبــذة.  والسياســات  االقتصاديــة 

التقييمــات.  هــذه  بتحديــث  القــادم   ٢٠١٧ لعــام  اخلارجــي 
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صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٥ 

٢- وضع االستثمار الدويل يف عام ٢٠١٥ والتغير يف رصيد احلساب اجلاري

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

وكوريــا  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  تشــمل  املتقدمــة  آســيا  بلــدان  ملحوظــة: 

وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة؛ وإفريقيــا والشــرق األوســط تشــمل جمهوريــة الكونغــو 

إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر  الديمقراطيــة 

والســودان وتنزانيــا وتونــس؛ وأوروبــا الوســطى والشــرقية تشــمل بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وتايلنــد  والفلبيــن  وباكســتان  وإندونيســيا  الهنــد  تشــمل  الصاعــدة  آســيا  وبلــدان  وأوكرانيــا؛ 

وفييــت نــام؛ والبلــدان األوروبيــة الدائنــة تشــمل النمســا وبلجيــكا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا 

ولكســمبرغ وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا؛ والبلــدان األوروبيــة املدينــة تشــمل قبــرص 

تشــمل  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا؛  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وأيرلنــدا  واليونــان 

األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي؛ والبلــدان املتقدمــة 

والبلــدان  املتحــدة؛  واململكــة  ونيوزيلنــدا  وآيســلندا  وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  تشــمل  األخــرى 

املصــدرة للنفــط تشــمل اجلزائــر وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان والكويــت ونيجيريــا وعمــان 

وقطر وروسيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وفنزويال.

إفريقيا والشرق األوسط
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١- أرصدة احلسابات اجلارية العاملية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

   

الشكل البياين ١-١٦: أرصدة احلسابات اجلارية العاملية

ضاقت االختالالت يف احلسابات اجلارية العاملية بشكل طفيف يف عام ٢٠١٦. وبوجه عام، 

كانــت أرصــدة احلســابات اجلاريــة تميــل إىل االرتفــاع يف البلــدان املدينــة وإىل االنخفــاض يف 

البلــدان الدائنة—تغيــرات تســاعد علــى حتقيــق االســتقرار يف وضــع أوضــاع االســتثمار الــدويل. 

ومــن املتوقــع أن تظــل االختــالالت مســتقرة يف عــام ٢٠١٧ ولكــن أن تعــاود االتســاع مــن عــام 

٢٠١٨ وما بعده.
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وكانــت أرصــدة احلســاب اجلــاري يف عــام ٢٠١6 تميــل عمومــا 

البلــدان  البلــدان املدينــة وإىل االنخفــاض يف  إىل االرتفــاع يف 

الدائنــة، وبالتــايل التحــرك يف اجتــاه يحقــق االســتقرار )الشــكل 

البيــاين ١-١6، اللوحــة ٢(. وتشــير التنبــؤات بشــأن احلســابات 

واســعفي  نطــاق  علــى  االختــالالت  ثبــات  إىل  العامليــة  اجلاريــة 

عــام ٢٠١٧ ولكــن مــع اتســاع العجــز بــدءا مــن عــام ٢٠١8، نظــرا 

ألن التوســع املتوقــع يف املاليــة العامــة ســيؤدي إىل زيــادة قــوة 

احلســاب  عجــز  وارتفــاع  املتحــدة  الواليــات  يف  احمللــي  الطلــب 

.)١ اللوحــة   ،١6-١ البيــاين  )الشــكل  اجلــاري 

وعلــى الرغــم مــن تراجــع اختــالالت التدفقــات، فــإن التقديــرات 

تشــير إىل اتســاع املراكــز الدائنــة واملدينــة يف عــام ٢٠١6 ومــن 

املتوقــع أن تواصــل االتســاع علــى املــدى املتوســط بالنســبة إىل 

إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي )الشــكل البيــاين ١-١٧، اللوحــة 

١(.5 وعلــى جانــب املدينيــن، يرجــع االرتفــاع بالكامــل إىل زيــادة 

حيــث  املتحــدة،  الواليــات  يف  الصافيــة  اخلارجيــة  االلتزامــات 

مــن املتوقــع أن يزيــد عجــز احلســاب اجلــاري علــى مــدى الســنوات 

القليلــة القادمــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، مــن املتوقــع أن تواصــل 

االلتزامــات اخلارجيــة الصافيــة التقلــص يف البلــدان املدينــة يف 

منطقــة اليــورو. ويف البلــدان الدائنــة، فــإن الزيــادة يف املطالبــات 

اخلارجيــة الصافيــة تعكــس أساســا االســتمرار املتوقــع للفوائــض 

الكبيــرة يف احلســابات اجلاريــة للبلــدان األوروبيــة الدائنــة )مثــل 

أملانيــا وهولنــدا( ويف االقتصــادات امســيوية املتقدمــة.

االســتثمار  أوضــاع  صــايف  تقييــم  يف  الصعوبــة  وتــزداد 

أرقــام  جانــب  إىل   — األوضــاع  هــذه  ألن  نظــرا  الــدويل، 

املاليــة  بالقــرارات  تتأثــر  أن  يمكــن   — القوميــة  احلســابات 

اجلنســيات  متعــددة  للشــركات  التنظيمــي  بالهيــكل  املتعلقــة 

الكبيــرة، بــدون أي تداعيــات واضحــة علــى اســتمرارية األوضــاع 

العمالــة  توظيــف  علــى  ملموســة  تأثيــرات  أي  )أو  اخلارجيــة 

ومســتويات املعيشــة(. ومــن األمثلــة علــى ذلــك أيرلنــدا، حيــث أدى 

قيــام الشــركات متعــددة اجلنســيات بنقــل امليزانيــات العموميــة 

بأكملهــا، وخاصــة ملنتجــات امللكيــة الفكريــة، إىل حــدوث رفــع 

كبيــر للغايــة يف رصيــد رأس املــال غيــر امللمــوس يف البــالد يف 

عــام ٢٠١5 )أكثــر مــن إجمــايل النــاجت احمللــي األيرلنــدي بنحــو 

3٠٠ مليــار يــورو(. وكانــت هنــاك زيــادة مقابلــة يف االلتزامــات 

اخلارجيــة الصافيــة األيرلنديــة، والتــي تتجــاوز بالتــايل ٢٠٠% 

للنمــو.  حــاد  رفــع  علــى  فضــال  احمللــي،  النــاجت  إجمــايل  مــن 

علــى  املاليــة  العمليــات  هــذه  تداعيــات   ١-٢ اإلطــار  ويناقــش 

للغايــة، يف  أمــر صعــب  الــدويل  االســتثمار  توقــع صــايف وضــع  إن    5

عــن حتــركات  الناشــئة  التقييــم  تغيــرات  تؤديــه  الــذي  املهــم  الــدور  ضــوء 

أســعار الصــرف وأســعار األصــول األخــرى. وأدت هــذه التغيــرات إىل اتســاع 

حــاد يف صــايف مركــز التزامــات الواليــات املتحــدة يف الســنوات األخيــرة، 

نظــرا ألن ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي أدى إىل انخفــاض القيمــة 

الدوالريــة لألصــول األمريكيــة يف اخلــارج، وإىل أوجــه حتســن مقابلــة يف 

البلــدان التــي شــهدت انخفاضــات حــادة يف ســعر الصــرف وتلــك التــي تمتلــك 

أصــوال بالــدوالر. ومل تكــن تغيــرات التقييــم ملحوظــة يف اململكــة املتحــدة، 

حيــث أدى انخفــاض ســعر صــرف اجلنيــه االســترليني إىل حتــول البــالد إىل 

دائــن صــاٍف يف ٢٠١6، بإعطــاء دفعــة لقيمــة األصــول بعمــالت أجنبيــة 

عنــد تقويمهــا بالعملــة احملليــة. 

القيــاس  وحتديــات  أيرلنــدا  يف  واخلارجيــة  احملليــة  احلســابات 

تفرضهــا. التــي 

املتوقعــة  التطــورات   ١-١٧ الشــكل  مــن   ٢ اللوحــة  وتبيــن 

 ٢٠١-٢٠٢٢6 الفتــرة  مــدى  علــى  واملدينــة  الدائنــة  للمراكــز 

كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للبلــد املعنــي. وتُبــرِز حــدوث 

األوروبيــة  البلــدان  بيــن  الدائنــة  املراكــز  يف  النمــو  مــن  مزيــد 

الدائنــة واالقتصــادات املتقدمــة يف آســيا والتــي تتــراوح مــن ٢5 

إىل 3٠ نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي؛ وفيمــا يخــص 
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صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٦

٢- صايف وضع االستثمار الدويل يف عام ٢٠١٦ والتغيرات 

املتوقعة، ٢٠١٦-٢٠٢٢
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املتقدمة األخرى بلدان آسيا الصاعدة

البلدان األوروبية املدينة أوروبا الوسطى والشرقية أمريكا الالتينية

١- وضع االستثمار الدويل العاملي

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

إفريقيا والشرق األوسط اليابان الصين

البلدان األوروبية الدائنة  بلدان آسيا املتقدمة  البلدان املصدرة للنفط

اليابان

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

وكوريــا  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  تشــمل  املتقدمــة  آســيا  بلــدان  ملحوظــة: 

وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة؛ إفريقيــا والشــرق األوســط تشــمل جمهوريــة الكونغــو 

إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر  الديمقراطيــة 

والســودان وتنزانيــا وتونــس؛ أوروبــا الوســطى والشــرقية تشــمل بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وتايلنــد  والفلبيــن  وباكســتان  وإندونيســيا  الهنــد  تشــمل  الصاعــدة  آســيا  وبلــدان  وأوكرانيــا؛ 

وفييــت نــام؛ والبلــدان األوروبيــة الدائنــة تشــمل النمســا وبلجيــكا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا 

ولكســمبرغ وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا؛ والبلــدان األوروبيــة املدينــة تشــمل قبــرص 

تشــمل  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا؛  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وأيرلنــدا  واليونــان 

األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي؛ والبلــدان املتقدمــة 

والبلــدان  املتحــدة؛  واململكــة  ونيوزيلنــدا  وأيســلندا  وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  تشــمل  األخــرى 

املصــدرة للنفــط تشــمل اجلزائــر وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان والكويــت ونيجيريــا وعمــان 

وقطر وروسيا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وفنزويال.

الشكل البياين ١-١٧: صايف وضع االستثمار الدويل 

تشــير التقديــرات إىل اتســاع أوضــاع البلــدان الدائنــة واملدينــة يف عــام ٢٠١٦ ومــن املتوقــع أن 

تواصل االتساع على املدى املتوسط.
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

االنخفاضــات  أكبــر  تكــون  أن  املتوقــع  مــن  املدينــة،  البلــدان 

املدينــة يف منطقــة  البلــدان  الصافيــة يف  بااللتزامــات  متعلقــة 

اليــورو )أكثــر مــن ١8 نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(. 

للواليــات  الصــايف  اخلارجــي  املركــز  يف  املتوقــع  والتدهــور 

املتحــدة يبلــغ نحــو 8 نقــاط مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.

ويعــرض الشــكل ١-١8 اســتعادة التــوازن العاملــي مــن زاويــة 

الطلــب احمللــي  مســاهمة  وهــي   — ذات صلــة  ولكنهــا  خمتلفــة 

وصــايف الطلــب اخلارجــي يف معــدل نمــو بلــد أو منطقــة مــا. ويف 

أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة، كان معــدل نمــو البلــدان الدائنــة، 

إجمــاال، أكبــر مــن مثيلــه يف البلــدان املدينــة، ممــا يعكــس إىل حــد 

كبيــر النمــو الســريع يف الصيــن. ويف البلــدان واملناطــق الدائنــة، 

يتضــح مــن الشــكل البيــاين أن مســاهمة صــايف الطلــب اخلارجــي 

يف النمــو يف الصيــن، واالقتصــادات امســيوية املتقدمــة األصغــر 

حجمــا، والبلــدان األوروبيــة الدائنــة قــد انخفضــت خــالل الفتــرة 

وبصفــة  اليابــان  حالــة  ارتفعــت يف  أنهــا  غيــر   .٢٠١6-٢٠١5

خاصــة يف البلــدان املصــدرة للنفــط، حيــث تقلــص الطلــب احمللــي، 

ممــا أدى إىل تراجــع الطلــب علــى الــواردات.6 وبالنســبة للبلــدان 

للنمــط  مماثــال  نمطــا  الالتينيــة  أمريــكا  بلــدان  شــهدت  املدينــة، 

الــذي شــهدته البلــدان املصــدرة للنفــط، ولنفــس األســباب. وفيمــا 

يخــص املناطــق املدينــة األخــرى، كان صــايف الطلــب اخلارجــي 

اليــورو، وإن كان  املدينــة يف منطقــة  البلــدان  للنمــو يف  داعمــا 

بدرجــة أقــل ممــا كان عليــه احلــال يف الفتــرة ٢٠١٠-٢٠١4 يف 

ضــوء تعــايف الطلــب احمللــي لديهــا.

العامليــة  الكليــة  االقتصاديــة  السياســات  جمموعــة  وحتــول 

ومــا يرتبــط بهــا مــن حتــركات يف أســعار الصــرف يمكــن أن يــؤدي 

إىل اتســاع االختــالالت يف التدفقــات مــرة أخــرى، ممــا يــؤدي إىل 

مــن  املســتقبل،  ويف  األرصــدة.  يف  االختــالالت  اتســاع  زيــادة 

مــن  عــدد  يف  احمللــي  الطلــب  نمــو  علــى  االعتمــاد  زيــادة  شــأن 

البلــدان الدائنــة، وخاصــة تلــك التــي لديهــا حيــز مــايل لدعمــه، أن 

تســاعد يف احلفاظ على النمو العاملي وتيســير اســتعادة التوازن 

العاملــي يف نفــس الوقــت. ويف الواليــات املتحــدة، التــي اقتربــت 

سياســات  تدابيــر  فــإن  للعمالــة،  الكامــل  التوظيــف  مــن  بالفعــل 

املاليــة العامــة املصممــة لتعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة تدريجيــا إىل 

جانــب الطلــب، والتــي ترتكــز علــى خطــة متوســطة املــدى لضبــط 

العــام إىل  الديــن  نســبة  بهــدف خفــض  العامــة  املاليــة  أوضــاع 

أن  شــأنها  مــن  االرتفــاع،  يف  امخــذة  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

قــدرة علــى االســتمرار ويســاعد  النمــو أكثــر  أثــر علــى  تســفر عــن 

علــى احتــواء االختــالالت اخلارجيــة.

اخملاطر

تظل اخملاطر مائلة إىل اجلانب السلبي

تمثل التنبؤات بشأن النمو الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد 

العاملي الســيناريو النموذجي خلبراء الصندوق — مســار النمو 

6 بالنظــر إىل اخلســائر الكبيــرة للغايــة يف معــدالت التبــادل التجــاري 

اجلاريــة  احلســابات  أرصــدة  تدهــورت  األول،  القســم  يف  نوقشــت  والتــي 

بالفعــل يف البلــدان املصــدرة للنفــط، علــى الرغــم مــن التقلــص احلــاد يف 

.)٢ اللوحــة   ،١6-١ البيــاين  )الشــكل  الــواردات 
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١- النمو يف البلدان الدائنة

٢- النمو يف البلدان املدينة

البلدان األوروبية 

الدائنة 

الصين اليابان بلدان آسيا 

املتقدمة

البلدان املصدرة 

للنفط

الواليات 

املتحدة

البلدان 

األوروبية 

املدينة 

البلدان 

املتقدمة 

األخرى

أمريكا 

الالتينية

البلدان 

الصاعدة 

يف آسيا

بلدان 

أوروبا 

الوسطى 

والشرقية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وكوريــا  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  تشــمل  املتقدمــة  آســيا  بلــدان  ملحوظــة: 

بيــالروس  تشــمل  والشــرقية  الوســطى  وأوروبــا  الصينيــة؛  تايــوان  ومقاطعــة  وســنغافورة 

واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة  وكرواتيــا  وبلغاريــا 

الســلوفاكية وتركيــا وأوكرانيــا؛ وبلــدان آســيا الصاعــدة تشــمل الهنــد وإندونيســيا وباكســتان 

والفلبيــن وتايلنــد وفييــت نــام؛ والبلــدان األوروبيــة الدائنــة تشــمل النمســا وبلجيــكا والدانمــرك 

األوروبيــة  والبلــدان  وسويســرا؛  والســويد  والنرويــج  وهولنــدا  ولكســمبرغ  وأملانيــا  وفنلنــدا 

املدينــة تشــمل قبــرص واليونــان وأيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وســلوفينيا؛ وأمريــكا 

وأوروغــواي؛  وبيــرو  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  والبرازيــل  األرجنتيــن  تشــمل  الالتينيــة 

واململكــة  ونيوزيلنــدا  وآيســلندا  وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  تشــمل  األخــرى  املتقدمــة  والبلــدان 

املتحــدة؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط تشــمل اجلزائــر وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان والكويــت 

ونيجيريــا وعمــان وقطــر وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة املتحــدة 

وفنزويال.

صايف املساهمة اخلارجية يف النمو مساهمة الطلب احمللي يف النمو

ا�موع

الشــكل البيــاين ١-١٨: النمــو يف البلــدان الدائنــة والبلــدان 

املدينة
(٪)

كان صــايف الطلــب اخلارجــي يف الفتــرة ٢٠١٥-٢٠١٦ يف البلــدان واملناطــق الدائنــة مدعومــا 

بنمــو النــاجت يف البلــدان املصــدرة للنفــط واليابــان، يف حيــن أدى إىل االنتقــاص مــن النمــو يف 

الصيــن وبلــدان آســيا املتقدمــة. ويف البلــدان املدينــة، أدى صــايف الطلــب اخلارجــي إىل ارتفــاع 

يف  النمــو  مــن  انتقــص  حيــن  يف  الدائنــة،  األوروبيــة  والبلــدان  الالتينيــة  أمريــكا  يف  النمــو 

الواليات املتحدة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الــذي يــرى اخلبــراء أنــه األرجــح مــن بيــن توزيــع النتائــج احملتملة. 

وقــد تختلــف النتائــج عــن التنبــؤات يف الســيناريو األساســي إذا 

عــن  تختلــف  الرئيســية  الكليــة  االقتصاديــة  السياســات  كانــت 

وغيــر  االقتصاديــة  الصدمــات  حتققــت  إذا  أو  مفتــرض  هــو  مــا 

هــذا  يف  خاصــة  أهميــة  األول  العامــل  ويكتســب  االقتصاديــة. 

يف  بالسياســات  احمليــط  العــايل  اليقيــن  لعــدم  نظــرا  الوقــت، 

املســتقبل. 

الســيناريو  يف  بالتنبــؤات  حتيــط  التــي  اخملاطــر  تــزال  وال 

املــدى  علــى  وخاصــة  الســلبي،  اجلانــب  إىل  تميــل  األساســي 

املــدى  علــى  اإليجابيــة  التطــورات  احتمــال  ولكــن  املتوســط. 

القريــب ازداد يف الفتــرة األخيــرة. وبصفــة خاصــة، فــإن التحســن 

يف مــزاج الشــركات واملســتهلكين يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ 

اخلريــف املاضــي، علــى النحــو الــذي ينعكــس يف نتائــج املســوح 

وأســعار األســهم، قــد يشــكل عامــال يرتكــز عليــه الزخــم األكبــر يف 

االستهالك واالستثمار على املدى القصير. وإذا اتبع هذا الزخم 

إصالحــات وسياســات داعمــة للعــرض، فإنــه يمكــن أن يصبــح 

راســخا ويحافــظ علــى انتعــاش النشــاط ملــدة أطــول. ويتمثــل أحــد 

املــدى  علــى  التوقعــات  جتــاوز  الحتمــاالت  األخــرى  املصــادر 

املفتــرض  مــن  أكثــر  السياســات  تيســير  إمكانيــة  يف  املتوســط 

يف الســيناريو األساســي يف الواليــات املتحــدة والصيــن. وعلــى 

للواليــات  األساســي  الســيناريو  تنبــؤات  فــإن  املثــال،  ســبيل 

علــى  تشــتمل  ال  حمــددة-  تفاصيــل  علــى  املبنيــة   — املتحــدة 

يمكــن  ولكــن  العامــة.  التحتيــة  البنيــة  يف  إضافيــة  اســتثمارات 

أن يكــون حجــم وتكويــن عناصــر تيســير سياســة املاليــة العامــة 

الســيناريو  يُفتــرض يف  للنمــو عمــا  وأقــل دعمــا  أيضــا  حمــدودا 

األساســي، كمــا نوقــش أعــاله.

وهنــاك خمســة جمــاالت أساســية مــن عــدم اليقيــن تؤثــر علــى 

التنبــؤات ومعظمهــا يشــير إىل خماطــر التطــورات الســلبية مقارنــة 

بالســيناريو األساســي.

انقطاع التجارة العاملية، وتدفقات رأس املال، 

والهجرة

التــي  الوظائــف  مــن  عــدد  فُقِــد  الثالــث،  الفصــل  كمــا ورد يف 

نتيجــة  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  متوســطة  مهــارات  تتطلــب 

التغيــر التكنولوجــي منــذ أوائــل تســعينات القــرن املاضــي. وقــد 

تــرك بــطء التعــايف مــن أزمتــي ٢٠٠8-٢٠٠9 و٢٠١١-٢٠١٢ 

يف البلــدان التــي اســتمر فيهــا اجتــاه توزيــع الدخــل يميــل نحــو 

أصحــاب الدخــول الكبيــرة جمــاال صغيــرا ليرفــع أصحــاب الدخــول 

الصغيــرة مســتويات معيشــتهم — أو حتــى أن يحافظــوا عليهــا 

يف بعــض احلــاالت. وكانــت النتيجــة — وخاصــة يف الواليــات 

املتحــدة وأجــزاء مــن أوروبــا — زيــادة خيبــة األمــل يف العوملــة. 

بشــأن  املشــروعة  الشــواغل  أن  مــن  ملموســة  خماطــر  وهنــاك 

عــدم اإلنصــاف يمكــن أن تــؤدي إىل تطبيــق سياســات حمائيــة 

حتــت ضغــط الشــكوك املتزايــدة جتــاه التجــارة والهجــرة والعمــل 

متعــدد األطــراف. ويف الواليــات املتحــدة، أعلنــت الســلطات عــن 

نيتهــا إعــادة فتــح بــاب املفاوضــات بشــأن اتفاقيــات التجــارة 

القائمــة. وإذا بُذِلــت هــذه اجلهــود بشــكل جيــد وبنــاء علــى االتفــاق 

املتبــادل، فإنهــا يمكــن أن تعــود بالنفــع علــى جميــع األطــراف 

املوقعــة عليهــا؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن زيــادة التعريفــات 

تضــر  أن  يمكــن  التجــارة  أمــام  األخــرى  احلواجــز  أو  اجلمركيــة 

التجارييــن،  شــركائه  واقتصــاد  األمريكــي  االقتصــاد  مــن  كال 

أوروبــا،  ويف  ثأريــة.  فعــل  ردود  هنــاك  كانــت  إذا  ســيما  وال 

توفــر االنتخابــات القادمــة منبــرا لدخــول اجتاهــات السياســات 

احلمائيــة يف التيــار العــام.

ويتفــق معظــم خبــراء االقتصــاد علــى أن زيــادة احلواجــز أمــام 

وعلــى  الرفاهيــة.  وتقلــل  اإلجمــايل  النــاجت  ســتُخفض  التجــارة 

النحــو الــذي يبينــه إطــار الســيناريو ١ يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، فــإن البلــد الــذي يرفــع التعريفــات 

اجلمركيــة يمكــن أن يتوقــع زيــادة مســتوى أســعاره وانخفــاض 

شــركائه  مــن  ثــأري  فعــل  رد  هنــاك  كان  إذا  وخاصــة  ناجتــه، 

النطــاق  واســعة  الزيــادة  أن  أيضــا  التحليــل  ويبيــن  التجارييــن. 

يف تكاليــف الــواردات الناجتــة عــن زيــادة احلمائيــة يف التجــارة 

الدوليــة ســيؤثر علــى النــاجت العاملــي. ويمكــن أن يكــون الضــرر 

أكبر من ذلك يف ضوء زيادة جتزؤ عمليات اإلنتاج عبر البلدان 

)دراســات Koopman, Wang, and Wei 2014؛ وYi 2003 و2010(. 

خــاص  بشــكل  يضــر  أن  الــواردات  تكاليــف  ارتفــاع  شــأن  ومــن 

بالقــوة الشــرائية للفئــات األقــل دخــال يف االقتصــادات املتقدمــة، 

بكثافــة  املتداولــة  الســلع  نحــو  االســتهالكية  ســلتها  تميــل  التــي 

إىل  وباإلضافــة   .)Fajgelbaum and Khandelwal 2016 )دراســة 

مثل هذه امثار العكســية املباشــرة على الطلب، فإن االنخفاض 

املســتمر يف حجــم التجــارة الناجــم عــن إجــراءات احلمايــة يمكــن 

أن يضــر أيضــا باإلمكانــات علــى جانــب العــرض. ومــع ضعــف 

انتشــار  وتباطــؤ  االبتــكار  إىل  تدعــو  التــي  التنافســية  الضغــوط 

نمــو  ســيعاين  احلــدود،  عبــر  اجلديــدة  التكنولوجيــة  الوســائل 

اإلنتاجيــة مــع مــرور الوقــت. وباملثــل، فــإن كبــح تدفقــات الهجــرة 

يف  املتخصصــة  املهــارات  أمــام  الفــرص  إعاقــة  إىل  ســيؤدي 

االقتصــادات املتقدمــة، ممــا يحــد مــن القــوة اإليجابيــة الدافعــة 

لنمــو اإلنتاجيــة والدخــل علــى املــدى الطويــل )الفصــل الرابــع مــن 

عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(.

والتداعيــات الســلبية الناجتــة عــن احلمائيــة يمكــن أن تكــون 

أكبــر مــن ذلــك إذا أدى اضطــراب الروابــط االقتصاديــة الدوليــة إىل 

تراجع أعم يف التعاون عبر احلدود. وبالنظر إىل زيادة صعوبة 

فــإن  األطــراف،  للتحديــات متعــددة  التوصــل إىل حلــول منســقة 

زيــادة التصــورات بشــأن عــدم فعاليــة السياســات يمكــن أن تــؤدي 

إىل تفاقــم تكاليــف النــاجت الناجمــة عــن الصدمــات الســلبية، بمــا 

يف ذلــك تلــك التــي نناقشــها أدنــاه.

املنغلقــة  السياســات  نحــو  احملتمــل  امليــل  بشــائر  تؤثــر  ومل 

االقتصــادي  املــزاج  مؤشــرات  علــى  ملحوظــا  تأثيــرا  امن  حتــى 

يف االقتصــادات املتقدمــة. وعلــى ســبيل املثــال، علــى الرغــم مــن 

زيادة احتمال وضع مزيد من املعوقات أمام التجارة والهجرة 

يف املســتقبل، فقــد اســتمرت صالبــة الثقــة واإلنفــاق يف القطــاع 

بريطانيــا  تصويــت  أعقــاب  يف  املتحــدة  اململكــة  يف  اخلــاص 

علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي. وقــد تمثــل هــذه الصالبــة 

انعكاســاللتوقعات التــي ال تــزال كبيــرة بتحقيــق نتيجــة مواتيــة؛ 

وربمــا كانــت خلفيــة حتســن االقتصــاد العاملــي قــد ســاعدت علــى 
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حجــب بعــض الشــواغل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــن املرجــح أن 

أبــرز يف املســتقبل إىل  التجــارة بشــكل  ارتفــاع تكاليــف  يــؤدي 

يف  حقيقيــة  أربــاح  بتحقيــق  التوقعــات  يف  تدريجــي  ضعــف 

العمالــة.  وتوظيــف  االســتثمار  علــى  ســلبا  ويؤثــر  املســتقبل 

ويمكــن أن تتفاقــم هــذه االثــار املعاكســة يف حالــة التراجــع عــن 

إجــراء مفاوضــات بشــأن اتفاقيــات جتاريــة جديــدة وأن تــؤدي 

إىل زيــادة عــدم اليقيــن. ومــن األمثلــة علــى ذلــك املكســيك، حيــث 

ضاقــت أوضــاع األســواق املاليــة بصــورة ملحوظــة وذلــك أساســا 

الواليــات  يف  احلمائيــة  السياســة  تغيــرات  مــن  خمــاوف  بســبب 

املتحــدة.

جدول أعمال السياسات يف الواليات املتحدة

هناك العديد من جوانب جدول األعمال بشأن السياسات يف 

الواليــات املتحــدة التــي تســهم يف عــدم اليقيــن احمليــط بتوقعــات 

النمــو يف الواليــات املتحــدة ويف العــامل، وخاصــة حجــم وتكويــن 

اإلصــالح احملتمــل  وتأثيــر  العامــة  املاليــة  لسياســة  تيســير  أي 

التدفقــات  ضريبــة  نحــو  )االجتــاه  الشــركات  ضرائــب  لنظــام 

النقديــة علــى أســاس بلــد املقصــد(.

موقف سياسة املالية العامة األمريكية

أُعـِـدت التوقعــات اخلاصــة بعــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق 

االقتصــاد العاملــي قبــل معرفــة التفاصيــل املهمــة للتغيــرات يف 

سياســة املاليــة العامــة األمريكيــة — بمــا يف ذلــك املقــدار الكلــي 

للتيسير وتكوينه. وأجواء عدم اليقين بشأن إجراءات السياسات 

األمريكيــة وآثارهــا علــى الطلــب الكلــي األمريكــي والنــاجت املمكــن 

إىل  تشــير  األمريكــي  الــدوالر  وقيمــة  احلكومــة  موازنــة  وعجــز 

والســلبية  اإليجابيــة  التطــورات  خماطــر  مــن  واســعة  جمموعــة 

لتنبــؤات الســيناريو األساســي احلــايل للواليــات املتحــدة، علــى 

التداعيــات  فــإن  وبالتــايل  واملتوســط.  القريــب  املــدى  مــن  كل 

وفقــا  البلــدان،  بيــن  وســتختلف  أيضــا  مؤكــدة  غيــر  العامليــة 

تأثرهــا  ودرجــة  املتحــدة  بالواليــات  االقتصاديــة  لروابطهــا 

بالتغيــرات يف األوضــاع املاليــة العامليــة، كمــا وردت مناقشــته 

يف الفصــل الثالــث مــن عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار 

املــايل العاملــي.

الواليــات  نــاجت  يف  التضخميــة  غيــر  املســتمرة  والزيــادة 

التــي ترتكــز علــى توســع كبيــر يف رصيــد رأس املــال  املتحــدة، 

األمريكــي واســتمرار زيــادة املشــاركة يف ســوق العمــل، ينبغــي 

أن ترتبــط بوتيــرة معتدلــة لرفــع أســعار الفائــدة يف إطــار مهمــة 

االحتياطــي  جملــس  إىل  املوكولــة  األســعار  اســتقرار  حتقيــق 

الفيــدرايل. ويف املقابــل، إذا مل يــؤد إعطــاء دفعــة التنشــيط املــايل 

الكبيرة إىل حدوث زيادة كبيرة يف العرض املمكن، أو إذا كانت 

اســتجابة التضخــم لزيــادة الطلــب أكبــر مــن املتوقــع، ســيكون مــن 

الضــروري أن تتبــع أســعار الفائــدة مســارا أكثــر انحــدارا الحتــواء 

يقــود  أن  العامــة  املاليــة  موقــف  ضعــف  شــأن  ومــن  التضخــم. 

األســواق إىل إعــادة عــالوة األجــل إىل مســتوياتها العاديــة بشــكل 

أســرع — وهــو مــا سيتســبب يف ضيــق األوضــاع املاليــة ككل 

يف كل مــن الواليــات املتحــدة والعــامل — ويمكــن أن يــؤدي ذلــك 

وبعــض  الصاعــدة  األســواق  مــن  كثيــر  علــى  إىل وضــع ضغــوط 

االقتصــادات منخفضــة الدخــل. وســيرتفع ســعر صــرف الــدوالر 

احلســاب  عجــز  اتســاع  وســيزيد  حــدة  أكثــر  ارتفاعــا  األمريكــي 

االتســاع يف االختــالالت  يــؤدي  أن  اجلــاري األمريكــي. ويمكــن 

العامليــة املرتبــط بذلــك يف هــذا الســيناريو إىل اشــتداد املطالبــة 

بحمايــة التجــارة وإىل ردود فعــل ثأريــة.

وحتقيــق اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة يســتلزم درء أي 

زيــادة يف العجــز الفيــدرايل األمريكــي يف وقــت مــا. ويعنــي ذلــك 

أن التحــول يف سياســة املاليــة العامــة الــذي يــؤدي إىل اتســاع 

مســتمر يف عجــز املاليــة العامــة ســيؤدي بالضــرورة إىل حتــول 

الطلــب مــن املســتقبل إىل الوقــت احلــايل، وهــو مــا يدعــم النشــاط 

على املدى القصير ولكنه سيشــكل عبئا على النمو يف الواليات 

االعتبــارات،  هــذه  ولتوضيــح  املتوســط.  املــدى  علــى  املتحــدة 

يف  للزيــادة  احملتملــة  العواقــب  الســيناريو ١  إطــار  يناقــش 

إنفــاق احلكومــة الفيدراليــة األمريكيــة والتخفيضــات الضريبيــة 

باســتخدام ســيناريوهات مبســطة. ويقــارن بيــن ســيناريو تــؤدي 

األمريكــي  النــاجت  يف  كبيــرة  زيــادة  تســجيل  إىل  التغيــرات  فيــه 

املوجــب حمــدودة  العــرض  آثــار  فيــه  تكــون  وســيناريو  املمكــن 

األوضــاع  فيــه  وتضيــق  موجبــة(  تظــل  )ولكنهــا  أكبــر  بشــكل 

توقعــات  وتقــع  أســرع.  بشــكل  والعامليــة  األمريكيــة  املاليــة 

النمــو وفــق الســيناريو األساســي للواليــات املتحــدة الــذي أعــده 

الســيناريوهين  ففــي  احلالتيــن.  هاتيــن  بيــن  الصنــدوق  خبــراء 

بعــد  العامــة  املاليــة  أوضــاع  تصحيــح  يجــري  االفتراضييــن، 

لتحقيــق  للمحــاكاة  الزمنــي  األفــق  يف  ســنوات  خمــس  ُمضــي 

اســتقرار الديــن العــام، ممــا يتطلــب زيــادة تقلــص العجــز األويل 

للزيــادة  األول نظــرا  بالســيناريو  الثــاين مقارنــة  الســيناريو  يف 

النــاجت املمكــن. أكبــر يف  بقــدر  احملــدودة 

· ففــي الواليــات املتحــدة، يرتفــع النــاجت فــوق مســار الســيناريو 	

وتتشــدد  النــاجت،  يف  فجــوة  وتنشــأ  احلالتيــن،  يف  األساســي 

األمريكــي،  الــدوالر  صــرف  ســعر  ويرتفــع  النقديــة،  السياســة 

للزيــادة يف  نظــرا  األمريكــي  اجلــاري  احلســاب  ويتســع عجــز 

أقــوى  امثــار  للواليــات املتحــدة. وتكــون هــذه  الدائــم  الدخــل 

بوجــه عــام يف احلالــة األوىل، التــي يكــون فيهــا التأثيــر علــى 

الطلــب  زيــادة  وتــؤدي  أكبــر.  بدرجــة  مواتيــا  املمكــن  النــاجت 

املتحــدة  الواليــات  جانــب  مــن  األجنبيــة  املدخــرات  علــى 

ولكــن  احلالتيــن،  يف  العامليــة  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  إىل 

بقــدر أكبــر يف احلالــة الثانيــة نتيجــة افتــراض عــودة عــالوة 

إىل  والعــامل  املتحــدة  الواليــات  يف  األجــل  طويــل  االســتثمار 

أوضاعهــا العاديــة بشــكل أســرع. وتضيــف الزيــادة الدائمــة يف 

مســتوى الديــن العــام األمريكــي أيضــا ضغوطــا رافعــة ألســعار 

الفائــدة العامليــة. وينخفــض ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي 

علــى املــدى الطويــل، نظــرا لالنخفــاض الدائــم املفتــرض يف 

العــام األمريكــي. القطــاع  مدخــرات 

· ويتســم التأثيــر الواقــع علــى معظــم االقتصــادات األخــرى بأنــه 	

إيجابي يف البداية يف إطار السيناريو األول، نظرا ألن تأثير 

الســلبي  الــواردات األمريكيــة يفــوق األثــر  الزيــادة األكبــر يف 

الرتفــاع أســعار الفائــدة العامليــة علــى الطلــب. ويف الســيناريو 

الثــاين، تتســم الدفعــة التــي تعطيهــا الــواردات األمريكيــة للنــاجت 
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األجنبي بأنها حمدودة بشكل أكبر نظرا لتضاؤل الزيادة يف 

الطلــب األمريكــي، بينمــا يوازنهــا ويتجاوزهــا التأثيــر الســلبي 

الناجــم عــن الضيــق احلــاد يف األوضــاع املاليــة. وبعــد تشــديد 

املتوســط،  املــدى  علــى  األمريكيــة  العامــة  املاليــة  سياســة 

ســتضعف تداعيــات الطلــب اإليجابيــة وينخفــض النــاجت دون 

يف  االقتصــادات  جميــع  يف  األساســي  الســيناريو  مســتوى 

الســيناريوهين بســبب ضيــق األوضــاع املاليــة بشــكل دائــم.

وهناك عدد من العوامل التي ال ترصدها عمليات احملاكاة. 

فعلــى اجلانــب اإليجابــي، يمكــن أن ينعكــس حتســن اإلنتاجيــة يف 

الواليــات املتحــدة إىل حــد مــا علــى االقتصــادات األخــرى، ممــا 

يعــزز الدخــول الدائمــة والطلــب فيهــا كذلــك. ومــن شــأن الزيــادة 

اجلــاري  احلســاب  عجــز  اتســاع  تهــدئ  أن  اإلنتاجيــة  يف  األعــم 

األمريكــي، وزيــادة أســعار الفائــدة العامليــة، ومــا يصاحــب ذلــك 

اجلانــب  وعلــى  األخــرى.  االقتصــادات  علــى  ســلبية  عواقــب  مــن 

يمكــن  الــدوالر  ســعر صــرف  األويل يف  االرتفــاع  فــإن  الســلبي، 

اقتصــادات  مســتوى  علــى  وحقيقيــة  ماليــة  ضغوطــا  يولــد  أنــه 

األســواق الصاعــدة التــي تربــط عملتهــا بحكــم القانــون أو بحكــم 

الواقــع بالــدوالر األمريكــي و/أو تعــاين مــن مواطــن ضعــف يف 

امليزانيــات العموميــة )مرتبطــة بعــدم التوافــق بيــن قيــم العمــالت( 

يتــم  ولكــن  احملــاكاة  نمــاذج  ترصدهــا  ال  جوانــب  وهــي   —
تناولهــا بمزيــد مــن التفصيــل أدنــاه. وأخيــرا، كمــا أشــير يف إطــار 

الســيناريو ١، ســتؤدي سياســة املاليــة العامــة املماثلــة املســاندة 

إىل  العجــز  علــى  تأثيرهــا  بطريقــة حياديــة يف  واملنفــذة  للنمــو 

ارتفــاع مســتوى إجمــايل النــاجت احمللــي علــى املــدى الطويــل.

حــدوث  خماطــر  إىل  احملــاكاة  عمليــات  تشــير  وإجمــاال، 

العامــة  املاليــة  سياســة  بتيســير  مرتبطــة  ســلبية  تطــورات 

املتوســط.  املــدى  علــى  وخاصــة  بالعجــز،  املمولــة  األمريكيــة 

وتبــرز الســيناريوهات كيــف يعتمــد األثــر النهائــي للتغيــرات يف 

كانــت  إذا  مــا  علــى  نفســه  األمريكــي  االقتصــاد  علــى  السياســة 

املتحــدة.  للواليــات  املمكــن  النــاجت  رفــع  يف  ســتنجح  التدابيــر 

الســلبية احملتملــة مــن تيســير  الدوليــة  التداعيــات  وتؤكــد كذلــك 

العامليــة. املاليــة  األوضــاع  ضيــق  خــالل  مــن  السياســة 

إصاح ضريبة الشركات يف الواليات املتحدة

بخــالف حتــول سياســة املاليــة العامــة األمريكيــة نحــو مزيــد 

إجــراء تغييــرات بعيــدة  احتمــال  النظــر يف  التوســع، يجــري  مــن 

إصــالح  إجــراء  ذلــك  يف  بمــا  الضريبيــة،  السياســة  يف  املــدى 

هيكلــي شــامل لضريبــة دخــل الشــركات. ويعــاين نظــام ضريبــة 

وتشــوهات  قصــور  أوجــه  مــن  املتحــدة  الواليــات  يف  الشــركات 

معروفــة. فهــو معقــد للغايــة، ووعائــه الضريبــي ضيــق ومعدلــه 

الضريبــي احلــدي مرتفــع للغايــة، وملــيء باإلعفــاءات املنصــوص 

عليهــا يف التشــريعات، ويؤيــد التمويــل بالديــن، ويحفــز جمموعــة 

واســعة مــن آليــات جتنــب دفــع الضرائــب أو التخطيــط الضريبــي 

عبــر احلــدود خلفــض االلتزامــات الضريبيــة األمريكيــة.٧ ويتمثــل 

أحــد االقتراحــات احملــددة قيــد املناقشــة حاليــا يف االســتعاضة 

٧ راجــع اإلطــار 6 يف تقريــر خبــراء الصنــدوق حــول مشــاورات املــادة 

الرابعــة لعــام ٢٠١6 مــع الواليــات املتحــدة.

بالضريبــة  املتحــدة  الواليــات  الشــركات يف  عــن ضريبــة دخــل 

علــى التدفقــات النقديــة ا علــى أســاس بلــد املقصــد )التــي يناقشــها 

بالتفصيــل اإلطــار ١-١ مــن تقريــر الراصــد املــايل(. ويف حالــة 

الكامــل  املباشــر  القيــد  يــؤدي  أن  املتوقــع  مــن  االقتــراح،  تنفيــذ 

لالستثمار يف إطار الضريبة على أساس بلد املقصد إىل إعطاء 

دفعــة كبيــرة الســتثمار الشــركات األمريكيــة وناجتهــا.

ومن شأن االستعاضة عن ضريبة دخل الشركات األمريكية 

بالضريبــة علــى التدفقــات النقديــة علــى أســاس بلــد املقصــد أن 

يــؤدي إىل توليــد تداعيــات دوليــة كبيــرة مــن خــالل قنــوات عديــدة. 

وعلــى النحــو الــذي وردت مناقشــته يف اإلطــار ١-١ مــن تقريــر 

الراصــد املــايل، ســيولد هــذا التغييــر حوافــز قويــة لنقــل األربــاح 

أخــرى  بلــدان  اتخــذت  وربمــا  املتحــدة.  الواليــات  إىل  واإلنتــاج 

بعــد ذلــك تدابيــر حلمايــة أوعيتهــا الضريبيــة أو تنتقــل يف نهايــة 

املطــاف إىل نظــام ضريبــي علــى أســاس بلــد املقصــد.

النقديــة  التدفقــات  علــى  الضريبــة  تــؤدي  أن  املتوقــع  ومــن 

األســر  ادخــار  زيــادة معــدل  إىل  املــال  لــرأس  الكامــل  القيــد  مــع 

الفائــدة  أســعار  علــى  خافضــة  ضغــوط  ووضــع  األمريكيــة 

العامليــة. غيــر أنــه مــن املرجــح أن تكــون آثــار التغيــر علــى القــدرة 

احلــاالت  أبســط  ويف  حمــدودة.  املتحــدة  للواليــات  التنافســية 

النظريــة، ســتؤدي التســوية الضريبيــة عنــد احلــدود التــي تنطــوي 

— والتــي تســتبعد  بلــد املقصــد  القائمــة علــى  الضريبــة  عليهــا 

الصــادرات مــن اإليــرادات وال تســمح للشــركات بخصــم تكاليــف 

الــواردات مــن وعائهــا الضريبــي — إىل ارتفــاع قيمــة الــدوالر 

مقابــل جميــع العمــالت األخــرى و/أو زيــادة األســعار واألجــور 

أن  غيــر  تغييــر.  دون  التجــاري  الرصيــد  يظــل  بحيــث  احملليــة، 

ســيولد  األمريكــي  الــدوالر  صــرف  ســعر  يف  احلــاد  االرتفــاع 

ضغوطا انكماشــية يف االقتصادات التي تربط عملتها بالدوالر 

األمريكــي ويمكــن أن يفــرض ضغوطــا ماليــة علــى البلــدان التــي 

حتتــوي ميزانياتهــا العموميــة اخلاصــة أو العامــة علــى قــدر كبيــر 

مــن عــدم تطابــق بيــن العمــالت. وباإلضافــة إىل ذلــك، قــد يثبــت أن 

التســوية الضريبيــة عنــد احلــدود غيــر متســقة مــع قواعــد منظمــة 

التجــارة العامليــة، ممــا قــد يــؤدي إىل نشــوب نزاعــات جتاريــة مــع 

التجــاري  النظــام  علــى  خماطــر  ويفــرض  التجارييــن،  الشــركاء 

املفتــوح.

إلغاء القيود التنظيمية املالية

كما وردت مناقشته يف الفصل األول من عدد إبريل ٢٠١٧ 

مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي، أدى جــدول األعمــال بشــأن 

املــايل،  النظــام  علــى  الرقابــة  تعزيــز  إىل  األزمــة  بعــد  اإلصــالح 

ورفع احتياطيات رأس املال والســيولة الوقائية لكل مؤسســات 

علــى حــدة، وحسّــن التعــاون بيــن الهيئــات التنظيميــة. ومــن شــأن 

اتخــاذ إجــراء واســع النطــاق لتخفيــف اخلطــوات املهمــة املتخــذة 

منــذ األزمــة املاليــة العامليــة لتعزيــز صالبــة النظــام املــايل أو 

التراجــع عنهــا أن يزيــد احتماليــة وقــوع أزمــات ماليــة مكلفــة يف 

أحــد  التنظيميــة يف  القواعــد  إلغــاء  يــؤدي  أن  املســتقبل. ويمكــن 

أخــرى  بلــدان  يف  التنظيميــة  القواعــد  إلغــاء  إىل  أيضــا  البلــدان 

عــدم  وســيؤدي  الترابــط.  شــديد  الــدويل  املــايل  النظــام  ظــل  يف 

والســماح  اإلصــالح  بشــأن  العاملــي  األعمــال  جــدول  اســتكمال 
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بالتجــزؤ التنظيمــي عبــر احلــدود إىل اإلضــرار أيضــا بالبلــدان غيــر 

املشــاركة يف الهيئــات األساســية املعنيــة بوضــع املعاييــر، وال 

ســيما اقتصــادات األســواق الصاعــدة، التــي تعتمــد اعتمــادا كبيــرا 

على معيار عاملي قوي لتحقيق تكافؤ الفرص ودعم االستقرار 

املــايل يف الوقــت الــذي زادت فيــه التهديــدات الســتقرارها املــايل 

احمللــي.

تشديد األوضاع االقتصادية واملالية يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة

الصاعــدة واالقتصــادات  األســواق  اقتصــادات  كانــت حصــة 

النمــو  لتوقعــات  اخلافضــة  التعديــالت  يف  األكبــر  هــي  الناميــة 

اليقيــن  لعــدم  مصــدرا  وشــكلت  األخيــرة  الســنوات  يف  العاملــي 

معظــم  وكانــت  العاملــي.  االقتصــاد  آفــاق  تقاريــر  تنبــؤات  يف 

والهنــد،  الصيــن  يف  النمــو  لتوقعــات  اخلافضــة  التعديــالت 

البلــدان املصــدرة  الفتــرة ٢٠١١-٢٠١3، ويف  وخاصــة خــالل 

الفتــرة  يف  النفــط  أســعار  هبــوط  أعقــاب  يف  األوليــة  للســلع 

٢٠١5-٢٠١6، وبقــدر أقــل يف اقتصــادات الشــرق األوســط التــي 

.)١-١ اإلطــار  )راجــع  النزاعــات  مــن  تعــاين 

وقــد مــر كثيــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة بنوبــات مــن 

وشــهدت  املاضيــة.  القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  املــايل  التقلــب 

وغيرهــا  األوليــة  للســلع  املصــدرة  الكبيــرة  االقتصــادات  بعــض 

مــن االقتصــادات اجملهَــدة حتــركات كبيــرة يف أســعار الصــرف 

أيضــا، يف حيــن شــهدت الصيــن حتــوال مــن تدفقــات رأســمالية 

داخلــة صافيــة إىل تدفقــات خارجــة صافيــة كبيــرة. وعلــى الرغــم 

األجــل يف معظــم  املاليــة كان قصيــر  األوضــاع  أن ضيــق  مــن 

االنتخابــات  عقــب  كان  فقــد  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات 

هــذه  بلــدان  مــن  كثيــرا  بــأن  تذكيــر  بمثابــة  مباشــرة  األمريكيــة 

يف  املفاجئــة  التحــوالت  خملاطــر  معرضــا  يــزال  ال  اجملموعــة 

العامليــة. الســوق  مــزاج 

اخملاطر الناشئة من استمرار التوسع االئتماين السريع 

يف الصين

علــى  التركيــز  الصينيــة  الســلطات  تواصــل  أن  املتوقــع  مــن 

تســبق  التــي  الفتــرة  يف  الكلــي  االقتصــادي  االســتقرار  حمايــة 

عملية انتقال القيادة يف أواخر هذا العام. وقد استمر التقدم يف 

اســتعادة التــوازن إىل جانــب الطلــب وخفــض الطاقــة اإلنتاجيــة 

الصناعيــة الزائــدة، ولكــن اســتمر كذلــك االعتمــاد علــى التدابيــر 

التنشــيطية للحفــاظ علــى معــدالت نمــو عاليــة واعتمــاد االقتصــاد 

الصينــي احملفــوف باخلطــر علــى االئتمــان الــذي يتزايــد بســرعة، 

والتعقيــد.  الغمــوض  متزايــد  مــايل  نظــام  بواســطة  يتــم  والــذي 

وقــد شــهدت األشــهر األخيــرة عــودة إىل تدفقــات رأس املــال إىل 

اخلــروج، ممــا يعكــس توقعــات الســوق بانخفــاض ســعر صــرف 

اليــوان مقابــل الــدوالر وضيــق فــروق العائــد مــع ارتفــاع أســعار 

الفائــدة العامليــة. وعلــى الرغــم مــن أن أســواق األســهم الصينيــة 

ظلــت هادئــة، يف تناقــض صــارخ مــع االضطرابــات التــي حدثــت 

يف أغســطس ٢٠١5 ويناير ٢٠١6، فقد شــهدت أســواق الســندات 

نوبــات مــن االضطــراب. وأســفرت جهــود بنــك الصيــن املركــزي 

لتقييــد الســيولة قصيــرة األجــل عــن ارتفــاع أســعار الفائــدة علــى 

أواخــر عــام ٢٠١6، ممــا تســبب يف  الشــراء يف  إعــادة  اتفاقــات 

الرفــع  الذيــن يعتمــدون علــى  الســندات  خســائر للمســتثمرين يف 

املايل ونتج عنه ارتفاع حاد يف عائدات السندات. وبدأ النشاط 

يتوقــف يف شــرائح مــن ســوق اتفاقــات إعــادة الشــراء، ممــا دفــع 

السلطات إىل اتخاذ إجراءات لتوفير دعم واسع النطاق للسيولة 

هــذه  األســواق  اضطرابــات  فتــرة  وتشــكل   .٢٠١6 ديســمبر  يف 

احلاليــة  الضعــف  بمواطــن  املرتبطــة  العاليــة  باخملاطــر  تذكــرة 

يف النظــام املــايل الصينــي، علــى النحــو الــذي تمــت مناقشــته يف 

الفصــل األول مــن عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار املــايل 

العاملــي.

تقــدم  حتقيــق  األساســي  الســيناريو  يف  التنبــؤات  وتفتــرض 

حمــدود يف معاجلــة أعبــاء الديــون املفرطــة يف قطــاع الشــركات 

نمــو  علــى  للحفــاظ  السياســات  وتفضيــل  االئتمــان  نمــو  وكبــح 

القريــب.  املــدى  علــى  احمللــي  النــاجت  إلجمــايل  نســبيا  مرتفــع 

غيــر أن اســتمرار ســوء تخصيــص املــوارد الناجــم عــن ذلــك يزيــد 

املتوســط. املــدى  علــى  الصيــن  املربــك يف  التكيــف  خماطــر 

نحــو  التحــول  مثــل  اخلارجيــة  الدوافــع  تــؤدي  أن  ويمكــن 

أو الصدمــات احملليــة إىل  احلمائيــة يف االقتصــادات املتقدمــة 

ومــن  الصيــن،  يف  أوســع  نطــاق  علــى  املاليــة  األوضــاع  ضيــق 

املــال  رأس  تدفقــات  مــن  الضغــوط  بســبب  تتفاقــم  أن  احملتمــل 

اخلارجــة، وســتكون لذلــك آثــار ســلبية علــى الطلــب والنــاجت. وكمــا 

مــن  الثــاين  النصــف  يف  األســواق  يف  الذعــر  حــاالت  مــن  تبيــن 

تداعيــات االضطرابــات  فــإن  عــام ٢٠١6،  عــام ٢٠١5 ومطلــع 

يف الصيــن علــى االقتصــادات األخــرى يمكــن أن تكــون كبيــرة، 

والعــزوف  األوليــة  الســلع  أســعار  خــالل  مــن  أساســا  وســتتجلى 

العاملــي عــن اخملاطــر املاليــة )الفصــل الرابــع مــن عــدد أكتوبــر 

العاملــي(. االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6

مواطن الضعف يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األخرى

مــن  أقــل  عــددا  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  واجهــت 

املشــكالت يف القطــاع املــايل خــالل الســنوات األخيــرة مقارنــة 

املــال  رأس  تدفقــات  تباطــؤ  شــهدت  التــي  الســابقة  بالفتــرات 

رفــع  بمســتويات  الفتــرة  هــذه  دخــول  مــن  الرغــم  علــى  الداخلــة، 

بعــض  يف  ودخولهــا  الشــركات  قطــاع  يف  للغايــة  عاليــة  مــايل 

التحــوالت  بســبب  اإليــرادات  يف  حــادة  بخســائر  احلــاالت 

الثــاين  )الفصــل  التجــاري  التبــادل  معــدالت  يف  املعاكســة 

العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 إبريــل  عــدد  مــن 

والتحســن يف قــدرة اقتصــادات األســواق الصاعــدة علــى التعامــل 

مــع التقلبــات اخلارجيــة دليــل علــى إدارة السياســة االقتصاديــة 

الكليــة بشــكل أفضــل وبصفــة خاصــة دور مرونــة ســعر الصــرف 

الــذي يفيــد يف تخفيــف أثــر الصدمــات. وبــدأت طفــرات االئتمــان 

بــارز يف حالــة  )باســتثناء  االقتصــادات  مــن  تتراجــع يف كثيــر 

الصيــن(، ووصــل الرفــع املــايل للشــركات يف معظــم احلــاالت إىل 

ذروتــه ويواصــل االنخفــاض مــن مســتوى مرتفــع. ولكــن ال تــزال 

مواطــن الهشاشــة األساســية قائمــة، وربمــا كانــت االحتياطيــات 

قطــاع  يف  احلــاالت  بعــض  يف  بالتدريــج  تتراجــع  الوقائيــة 
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الشــركات بعــد فتــرة مــن التوتــرات االقتصاديــة الكليــة والتقلبــات 

املاليــة. وبشــكل أعــم، يشــير انخفــاض الربحيــة، وديــن الشــركات 

يــزال مرتفعــا، وحيــز السياســات احملــدود، ويف بعــض  الــذي ال 

احلــاالت ضعــف امليزانيــات العموميــة لــدى البنــوك إىل احتمــال 

أن تكــون بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة ال تــزال معرضــة 

ألوضــاع ماليــة عامليــة أشــد، وتواجــه حتــول مســار تدفقــات رأس 

عــن  الناجتــة  العموميــة  امليزانيــات  علــى  واالنعكاســات  املــال، 

االنخفاضــات احلــادة يف أســعار صــرف العمــالت )الفصــل األول 

من عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير االستقرار املايل العاملي(. وقد 

تظهــر هــذه التوتــرات مثــال إذا ثبــت أن لتيســير سياســة املاليــة 

العامــة املتوقــع يف الواليــات املتحــدة آثــار تضخميــة أكبــر مــن 

النقديــة  السياســة  تشــديد  وتيــرة  تعجيــل  يتطلــب  ممــا  املتوقــع، 

ويدفــع عــالوة االســتثمار طويــل األجــل يف الواليــات املتحــدة إىل 

العــودة إىل أوضاعهــا الطبيعيــة بشــكل أســرع )احتماليــة وردت 

إجــراءات  نحــو  ملحــوظ  حتــول  حــدث  إذا  أو  أعــاله(،  مناقشــتها 

النحــو  وعلــى  املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  احلمائيــة  السياســات 

دفعــة  فــإن ضعــف  الثــاين،  الفصــل  بالتفصيــل يف  إليــه  املشــار 

النمــو نتيجــة تراجــع الدعــم مــن البيئــة اخلارجيــة يمكــن أن يــؤدي 

إىل حتوالت مســتمرة ودائمة يف نتائج نمو اقتصادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، ممــا ســيفضي كذلــك إىل زيــادة 

مواطــن الضعــف املــايل.

ويف تنبؤات الســيناريو األساســي، تســهم حاالت التعايف يف 

عــدد صغيــر نســبيا مــن االقتصــادات اجملهــدَة — ومعظمهــا مــن 

البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة — بحصــة كبيــرة يف انتعــاش 

وتيــرة  تكــون  وقــد   .٢٠١8-٢٠١٧ الفتــرة  يف  العاملــي  النمــو 

الســيناريو  توقعــات  يف  ورد  ممــا  أبطــأ  هــذه  التعــايف  حــاالت 

ملعاجلــة  الالزمــة  احملليــة  اإلصالحــات  تأخــرت  إذا  األساســي 

املشــكالت الهيكليــة، ممــا يضــر بالثقــة. وباملثــل، يف كثيــر مــن 

التــي  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  الدخــل  منخفضــة  االقتصــادات 

حيــث نضبــت االحتياطيــات الوقائيــة يف املاليــة العامــة، فــإن 

زيــادة التأخيــر يف إجــراء تعديــالت السياســات يمكــن أن يفضــي 

بالتوقعــات  مقارنــة  النمــو  وضعــف  األوضــاع  اضطــراب  إىل 

احلاليــة. ومــن شــأن انعــكاس مســار االســتثمار األجنبــي املباشــر 

ضغوطــا  يضــع  أن  الصيــن  مــن  األخــرى  املــال  رأس  وتفقــدات 

كبيــرة علــى عــدد مــن االقتصــادات منخفضــة الدخــل التــي تعتمــد 

بشــكل متزايــد علــى هــذا النــوع مــن التمويــل ملشــروعات البنيــة 

الرئيســية. التحتيــة 

النمــو  ظــل  حيــث  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  وحتــى 

احلــاالت بســبب  الســنوات األخيــرة، وذلــك يف بعــض  صلبــا يف 

أن  يمكــن  التجــاري،  التبــادل  معــدالت  يف  املواتيــة  التحــوالت 

يتراجــع مــزاج املســتثمرين وأن يكــون النمــو خميبــا لآلمــال إذا مل 

يقــوم صنــاع السياســات بتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة املطلوبــة، 

ومعاجلــة مســتويات الديــن املفــرط، وإجــراء عمليــات التصحيــح 

الالزمــة ألوضــاع املاليــة العامــة.

ضعف الطلب ومشكالت امليزانيات العمومية 

يف أجزاء من أوروبا

مــن املوضوعــات املشــتركة التــي يتناولهــا العديــد مــن تقاريــر 

الطلــب  ضعــف  هــو  مؤخــرا  الصــادرة  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق 

احملتملــة  الســلبية  وآثــاره  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  عــدد  يف 

العــرض.  واحتمــاالت  التضخــم  علــى  طويلــة  لفتــرة  واملســتمرة 

ويمكــن أن تعمــل هــذه امثــار مــن حيــث املبــدأ مــن خــالل ثــالث 

قنــوات:

· حتــول توقعــات التضخــم نحــو االنخفــاض، وارتفــاع أســعار 	

الفائــدة احلقيقيــة املتوقعــة ، ومواجهــة صعوبــات يف خدمــة 

الديــن، وحــدوث آثــار مرتــدة ســلبية علــى الطلــب

· ضعــف االســتثمار وبــطء اعتمــاد التغيــر التكنولوجــي املتجســد 	

يف رأس املــال، وانخفــاض نمــو اإلنتاجيــة، وضعــف الربحيــة 

املتوقعــة، ممــا يزيــد مــن ركــود االســتثمار

· يــؤدي إىل خــروج 	 البطالــة لفتــرة طويلــة ممــا  ارتفــاع معــدل 

بعــض الباحثيــن عــن وظائــف مــن ســوق العمــل أو يجعلهــم غيــر 

مؤهليــن لســوق العمــل نتيجــة تدهــور مهاراتهــم

االقتصــادات  يف  طفيــف  بشــكل  الطلــب  آفــاق  حتســن  ومــع 

املتقدمــة، تراجعــت إىل حــد مــا اخملــاوف مــن حــدوث دورات مــن 

الضعــف. كذلــك ســاهمت منحنيــات العائــد امخــذة يف االنحــدار 

البنــوك والوســطاء  يف تخفيــف بعــض اخملــاوف بشــأن ربحيــة 

الرغــم  وعلــى  التعــايف.  دعــم  علــى  وقدرتهــم  امخريــن  املالييــن 

مــن ذلــك، ظــل التعــايف الــدوري يف النــاجت والعمالــة والتضخــم 

مــن  الكبيــر  العــبء  ظــل  يف  مكتمــل  غيــر  أوروبــا  مــن  أجــزاء  يف 

القــروض املتعثــرة، وتواجــه ربحيــة اجلهــاز املصــريف صعوبــات 

والكثافــة  التكاليــف  ارتفــاع  مثــل  الهيكليــة  الســمات  بســبب 

مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  يف  األول  )الفصــل  الزائــدة  املصرفيــة 

تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي(. ويف حالــة عــدم بــذل مزيــد مــن 

اجلهود املتضافرة لتنقية امليزانيات العمومية، وضبط أوضاع 

األجهــزة املصرفيــة ورفــع فعاليــة التكلفــة فيهــا، واحلفــاظ علــى 

ستســتمر  لإلنتاجيــة،  املســاندة  اإلصالحــات  ووضــع  الطلــب، 

التضخــم  ديناميكيــات  ضعــف  مواجهــة  يف  االقتصــادات  هــذه 

املرتــدة  امثــار  حلقــات  خلطــر  معرضــة  وســتظل  واالســتثمار 

والتضخــم  النمــو  آفــاق  حتســن  ومــع  لذاتهــا.  املعــززة  الســلبية 

األساســي يف االقتصــادات الرئيســية يف منطقــة اليــورو، هنــاك 

خماطــر أيضــا مــن تشــديد السياســة النقديــة يف منطقــة اليــورو، 

ممــا يؤثــر علــى التعــايف يف البلــدان التــي تشــهد مســتويات عاليــة 

مــن البطالــة وفجــوات كبيــرة يف النــاجت. ويمكــن أن يــؤدي ضعــف 

تعــايف مســتويات الدخــل بــدوره إىل تزايــد الضغــوط الدافعــة إىل 

تدابيــر حمائيــة، ممــا يضــر  واعتمــاد  تطبيــق سياســات منغلقــة 

أكثــر بالطلــب يف الداخــل واخلــارج.

العوامل غير االقتصادية

الصراعــات  اجلغرافية-السياســية وكذلــك  التوتــرات  ازدادت 

يف  املتفــردة  الطبيعــة  ذات  السياســية  واملشــكالت  الداخليــة 

مناطــق  يف  امفــاق  علــى  بأعبــاء  ألقــى  ممــا  األخيــرة،  الســنوات 

الداخليــة  والصراعــات  األهليــة  احلــروب  أبرزهــا  ومــن  خمتلفــة. 

الالجئيــن  وحمنــة  وإفريقيــا،  األوســط  الشــرق  مــن  أجــزاء  يف 

أوروبــا،  ويف  اجملــاورة  البلــدان  يف  املأســاوية  واملهاجريــن 

مــن  لكثيــر  وبالنســبة  العــامل.  مســتوى  علــى  اإلرهــاب  وأعمــال 

هــدوء  األساســي  الســيناريو  يفتــرض  بشــدة،  املتأثــرة  البلــدان 

تطــول،  أن  يمكــن  الفتــرات  هــذه  أن  غيــر  بالتدريــج.  التوتــرات 
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ممــا يضعــف التعــايف يف هــذه البلــدان. كذلــك فمــن شــأن ضعــف 

الثقــة  يــؤدي إىل إضعــاف  النطــاق أن  احلوكمــة والفســاد واســع 

والتأييــد الشــعبي، ممــا يؤثــر تأثيــرا كبيــرا علــى النشــاط احمللــي.

والعوامــل غيــر االقتصاديــة األخــرى التــي تؤثــر علــى النمــو 

إفريقيــا،  وجنــوب  شــرق  يف  للجفــاف  الدائمــة  امثــار  تتضمــن 

فــإن  العوامــل،  هــذه  حــدة  اشــتدت  وإذا  زيــكا.  فيــروس  وانتشــار 

وخاصــة  املباشــر،  للتأثيــر  املعرضــة  البلــدان  يف  املعانــاة 

 IMF )تقريــر  عمقــا  ســتزداد  األصغــر،  الناميــة  االقتصــادات 

2016(. كذلــك مــن شــأن زيــادة التوتــرات اجلغرافية-السياســية 
يف  الثقــة  ومســتوى  الســوق  مــزاج  علــى  التأثيــر  واإلرهــاب 

العــامل. مســتوى  علــى  األوســع  االقتصــاد 

الرسم البياين املروحي

إىل  يســتند  الــذي   — املروحــي  البيــاين  الرســم  حتليــل  إن 

تشــتت  علــى  فضــال  األوليــة  والســلع  األســهم  أســواق  بيانــات 

لواضعــي  األجــل  طويــل  االســتثمار  وعــالوة  التضخــم  توقعــات 

يفيــد  الــذي  التقييــم  يؤيــد   — اخلــاص  القطــاع  مــن  التنبــؤات 

عامــي  يف  الســلبي  اجلانــب  نحــو  مائلــة  تــزال  ال  اخملاطــر  بــأن 

النتائــج  تشــتت  ضيــق  إىل  التحليــل  ويشــير  و٢٠١8.   ٢٠١٧

مقارنــة  والقادمــة  احلاليــة  للســنة  األساســي  الســيناريو  حــول 

النبــرة األكثــر تفــاؤال يف  بالســنة الســابقة، وهــو مــا يتســق مــع 

تصويــت  أعقــاب  يف  اليقيــن  عــدم  وانخفــاض  املاليــة  األســواق 

يونيــو  يف  األوروبــي  االحتــاد  مــن  اخلــروج  علــى  بريطانيــا 

مــن  الرغــم  وعلــى  نوفمبــر.  األمريكيــة يف  واالنتخابــات   ٢٠١6

ذلــك، ال يــزال التحليــل يشــير إىل أن ميــزان اخملاطــر يف امفــاق 

املســتقبلية ال يــزال يميــل إىل اجلانــب الســلبي. وكمــا يتضــح مــن 

الشــكل البيــاين ١-١9، علــى الرغــم مــن أن تراجــع نطــاق فتــرة 

الثقــة البالغــة 9٠% لتنبــؤات النمــو يف الســنة احلاليــة والقادمــة، 

فــإن االنخفــاض أكبــر قليــال يف اجلــزء األعلــى مــن فتــرة الثقــة، 

الســلبي  اجلانــب  نحــو  أكثــر  تميــل  اخملاطــر  أن  إىل  يشــير  ممــا 

.٢٠١6 أكتوبــر  يف  عليــه  كانــت  بمــا  مقارنــة 

وقــد تراجعــت احتمــاالت حــدوث ركــود علــى امتــداد أفــق أربعــة 

أربــاع الســنة )الربــع األول مــن عــام ٢٠١٧ إىل الربــع الرابــع مــن 

عام ٢٠١٧( يف معظم املناطق، مقارنة باالحتماالت احملتسبة 

الربــع  إىل   ٢٠١6 عــام  مــن  الثالــث  للربــع   ٢٠١6 أكتوبــر  يف 

الثــاين مــن عــام ٢٠١٧ )الشــكل البيــاين ١-٢٠(. وقــد أدى الزخــم 

الــدوري القــوي والدفعــة التنشــيطية املتوقعــة مــن املاليــة العامــة 

األمريكية إىل رفع التوقعات بشــأن آفاق النمو يف االقتصادات 

املتقدمــة، يف حيــن أن زيــادة الطلــب اخلارجــي وارتفــاع أســعار 

الســلع األوليــة قــد عــززا آفــاق النمــو يف آســيا الصاعــدة وبعــض 

البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة. وخماطــر االنكمــاش — التــي 

ُتقــاس بتقديــرات احتماليــة انخفــاض مســتوى األســعار مقارنــة 

اليــورو واليابــان  تــزال مرتفعــة يف منطقــة  — ال  بعــام مضــى 

نظــرا لتوقعــات تضــاؤل أثــر تمريــر ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة 

إىل التضخم الكلي يف الســنة القادمة واســتمرار ضعف التضخم 

األساســي، وخاصــة يف اليابــان.
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١- آفاق نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي١

(التغير ٪)

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

فترة ثقة نسبتها ٧٠٪

فترة ثقة نسبتها ٥٠٪

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

٢- ميزان ا�اطر املرتبط بعوامل خماطر خمتارة٢

(مُعامِل االلتواء، تعبر عنه وحدات املتغيرات األساسية)

ميزان ا�اطر

تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية٣

.٣ .٤
إجمايل الناجت احمللي (املقياس 

األيمن) يناير ٢٠١٧

مؤشر VIX (املقياس األيسر)

فروق أسعار الفائدة بين 

األجلين (املقياس األيمن)

النفط (املقياس األيسر)

يف العام احلايل (عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

يف العام احلايل (عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

يف العام القادم (عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

يف العام القادم (عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

السيناريو األساسي يف تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»
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املصــادر: مؤسســة .Bloomberg, L.P، وبورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود اخليــار (CBOE)، وشــركة 

Consensus Economics، ومؤسسة Haver Analytics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
١ يوضــح الرســم البيــاين املروحــي عــدم اليقيــن احمليــط بالتنبــؤ يف الســيناريو األساســي يف عــدد 

إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي عند فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠٪ و

٧٠٪ و٩٠٪. وكمــا هــو مبيَّــن، تشــتمل فتــرة الثقــة البالغــة ٧٠٪ علــى فتــرة الثقــة البالغــة ٥٠٪؛ 

وفتــرة الثقــة البالغــة ٩٠٪ تشــتمل علــى فترتــي الثقــة البالغتيــن ٥٠٪ و٧٠٪. ولالطــالع علــى 

التفاصيــل، راجــع امللحــق ١-٢ يف عــدد إبريــل ٢٠٠٩ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. 

وتنبــؤات نطاقــات الثقــة البالغــة ٩٠٪ للســنة اجلاريــة ولســنة قادمــة املأخــوذة مــن عــدد أكتوبــر 

٢٠١٦ وعدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

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

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

التطورات السلبية على النمو.

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

وأملانيــا  وفرنســا  (كنــدا  الســبعة  جمموعــة  القتصــادات  الشــرائية  القــوى  بتعــادل  املرجــح 

والهنــد  والصيــن  والبرازيــل  املتحــدة)  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان  وإيطاليــا 

آنــد  لعقــود اخليــارات علــى مؤشــر ســتاندرد  الضمنيــة  التقلبــات  واملكســيك. وVIX هــو مؤشــر 

بورز ٥٠٠ يف بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار. وفروق العائد بين األجلين تقيس متوسط 

لــكل مــن أملانيــا  الفائــدة بالنســبة  أســعار  بيــن أجليــن يف تنبــؤات  العائــد  فــروق  التشــتت يف 

اخلــام  النفــط  تقلــب  مؤشــر  يمثــل  والنفــط  املتحــدة.  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان 

 .Consensus Economics لبورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار. والتنبؤات مأخوذة من مسوح شركة

واخلطوط املتقطعة تمثل متوسط القيم من عام ٢٠٠٠ إىل الوقت احلايل.

اآلفــاق  تواجــه  التــي  ا�اطــر   :١-١٩ البيــاين  الشــكل 

العاملية

يشــير التحليــل يف الرســم البيــاين املروحــي إىل أن ا�اطــر التــي حتيــط بآفــاق النمــو العاملــي 

ال تزل تميل إىل اجلانب السلبي.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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أولويات السياسات

مزيــدا  العاملــي  االقتصــادي  النشــاط  تعافــى  يكتســب 

تمثــل  لآلمــال  اخمليبــة  النتائــج  تــزال  ال  ولكــن  الســرعة،  مــن 

حالــة  يف  الزخــم  علــى  احلفــاظ  يُحتمــل  وال  كبيــرا،  احتمــاال 

عــدم بــذل صنــاع السياســات جلهــود مــن أجــل تنفيــذ اجملموعــة 

لكثيــر  وبالنســبة  العثــرات.  وجتنــب  السياســات  مــن  الصحيحــة 

مــن االقتصــادات، ال تــزال األهــداف الرئيســية تتضمــن اســتمرار 

دعــم الطلــب واإلصالحــات الهيكليــة املوجهــة بشــكل جيــد لرفــع 

العــرض املمكــن وتوســيع نطــاق الفــرص االقتصاديــة عبــر طائفــة 

املهــارات. ويختلــف املزيــج الدقيــق لألولويــات عبــر االقتصــادات 

التــي  الهيكليــة  والتحديــات  الدوريــة  ظروفهــا  حســب  املنفــردة 

الصالبــة. لتعزيــز  واحتياجاتهــا  تواجههــا 

السياســات  أمــام صنــاع  الرئيســية  التحديــات  أحــد  ويتمثــل 

يف تأميــن االندمــاج االقتصــادي العاملــي والنظــام االقتصــادي 

لنمــو  احليويــة  املصــادر  مــن  كانــا  اللذيــن  التعــاوين،  العاملــي 

وقدمــت  مضــت.  عقــود  عــدة  مــدار  علــى  والصالبــة  اإلنتاجيــة 

جمموعــة مــن البحــوث أدلــة موثقــة علــى أن االندمــاج االقتصــادي 

إىل جانــب التقــدم التكنولوجــي قــد أســفرا عــن زيــادة الكفــاءة يف 

وزيــادة  الدخــل،  مســتويات  ورفــع  العامليــة،  املــوارد  اســتخدام 

إمكانيــة احلصــول علــى الســلع واخلدمــات.8 وأدت هــذه العمليــة 

إىل انتشــال مئــات املالييــن مــن هــوة الفقــر، ممــا ســاعد علــى احلــد 

مــن عــدم املســاواة يف الدخــل علــى الصعيــد العاملــي.

املســاواة،  عــدم  وزيــادة  النمــو  ضعــف  ظــل  يف  أنــه  غيــر 

بعــض  يف  والهجــرة  الدوليــة  للتجــارة  الشــعبي  التأييــد  تراجــع 

فــإن  الثالــث،  الفصــل  يف  ورد  وكمــا  املتقدمــة.  االقتصــادات 

األجــور مل تواكــب اإلنتاجيــة يف كثيــر مــن االقتصــادات خــالل 

إىل  أدى  ممــا  املاضيــة،  الثالثــة  العقــود  يف  الفتــرة  معظــم 

انخفــاض يف نصيــب العمالــة مــن الدخــل القومــي. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، كانــت االنخفــاض أشــد بيــن الفئــات حمــدودة ومتوســطة 

تدهــور  إىل  أدى  قــد  ذلــك  يكــون  أن  احملتمــل  ومــن  املهــارات، 

إىل  وبالنظــر  البلــدان.  يف  الدخــل  واســتقطاب  الدخــل  توزيــع 

تزامــن هــذه العمليــة مــع تعميــق االندمــاج االقتصــادي العاملــي، 

فــإن هنــاك شــكوكا متزايــدة حــول النمــوذج االقتصــادي حلريــة 

السياســات  صنــع  وجــه  الــذي  اإلنتــاج،  وعوامــل  الســلع  حركــة 

آليــة جمديــة سياســيا  عقــود ماضيــة، بوصفــه  عــدة  مــدى  علــى 

لتحقيــق نمــو واســع النطــاق. ولكــن مــا حجــم التدهــور يف توزيــع 

الدخــل واالنخفــاض يف نصيــب العمالــة مــن الدخــل الــذي يمكــن 

أن يُعــزى إىل االندمــاج االقتصــادي عبــر احلــدود؟ يشــير التحليــل 

الــوارد يف الفصــل الثالــث إىل أن اجلــزء األكبــر مــن االنخفــاض 

يف نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف االقتصــادات املتقدمــة يرجــع 

إىل التغيــر التكنولوجــي، وال يــؤدي االندمــاج التجــاري إال دورا 

نصيــب  انخفــاض  أن  إىل  التحليــل  ويخلُــص  نســبيا.  صغيــرا 

8  لالطــالع علــى ملخــص حديــث، راجــع دراســة Baldwin (2016). وراجــع 

Costinot and Ro�و Fajgelbaum and Khandelwal (2016)  أيضــا دراســات

 .Wacziarg and Welch (2008)و driguez�Clare (2013)

يرتبــط  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الدخــل  مــن  العمالــة 

بشــكل وثيــق باالندمــاج التجــاري. غيــر أن هــذا األمــر يرجــع إىل 

أنــه مــع زيــادة اقتســام اإلنتــاج علــى الصعيــد العاملــي، أصبحــت 

التجــارة مصحوبــة بشــكل متزايــد بتدفقــات اســتثمارية وتعميــق 

علــى  بالنفــع  ذلــك  بخــالف  يعــود  تطــور  وهــو   — رأســمايل 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة شــحيحة رأس املــال. وعلــى الرغــم 

مــن ذلــك، يف ظــل اإلدراك املتزايــد لعــدم اقتســام ثمــار النمــو علــى 

والقيــود  املنغلقــة  احلمائيــة  التدابيــر  تأييــد  فــإن  واســع،  نطــاق 

علــى حركــة النــاس عبــر احلــدود يكتســب زخمــا.

ولــن يــؤدي التراجــع عــن االندمــاج االقتصــادي إىل معاجلــة 

هــذه الشــواغل املشــروعة إزاء توزيــع الدخــل، والتــي نشــأت إىل 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

اإلداريــة اخلاصــة  الصينيــة  الصيــن ومنطقــة هونــغ كونــغ  تشــمل  الصاعــدة  آســيا  ملحوظــة: 

الصينيــة  تايــوان  ومقاطعــة  وســنغافورة  والفلبيــن  وماليزيــا  وكوريــا  وإندونيســيا  والهنــد 

وتايلنــد؛ وبلــدان أمريــكا الالتينيــة اخلمســة هــي البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو؛ 

وبقيــة العــامل تشــمل األرجنتيــن وأســتراليا وبلغاريــا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك 

وإســرائيل ونيوزيلنــدا والنرويــج وروســيا وجنــوب إفريقيــا والســويد وسويســرا وتركيــا واململكــة 

املتحــدة وفنزويــال. وبيانــات عــدد أكتوبــر ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي تشــير إىل 

عمليات املُحاكاة التي أُجريت يف سبتمبر ٢٠١٦. 

١ يُعــرَّف االنكمــاش بأنــه هبــوط مســتوى األســعار علــى أســاس ســنوي مقــارن يف الربــع املُشــار 

إليه يف الشكل البياين. 

الشكل البياين ١-٢٠: خماطر الركود واالنكماش
(٪)

انخفــض احتمــال الركــود يف معظــم املناطــق، باســتثناء اليابــان حيــث ظــل دون تغييــر يُذكــر. 

وال تزال خماطر االنكماش مرتفعة يف اليابان ومنطقة اليورو.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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حــد كبيــر نتيجــة التغيــر التكنولوجــي، وخاصــة يف االقتصــادات 

وتدفقــات  التجــارة  علــى  القيــود  زيــادة  شــأن  ومــن  املتقدمــة. 

النطــاق،  واســعة  اقتصاديــة  تكاليــف  تفــرض  أن  املــال  رأس 

وتضــر باملســتهلكين واملنتجيــن علــى حــد ســواء، ومــن احملتمــل 

إذا أدت احلمايــة  البلــدان يف حالــة أســوأ  أن يجعــل ذلــك جميــع 

إىل اتخــاذ إجــراءات ثأريــة. وبــدال مــن ذلــك، ســيكون التحــدي هــو 

احلفــاظ علــى ثمــار االندمــاج االقتصــادي عبــر احلــدود، وتكثيــف 

اجلهــود علــى مســتوى السياســات احملليــة لضمــان اقتســام هــذه 

الثمــار علــى نطــاق أوســع. ومــن شــأن املبــادرات املوجهــة بدقــة 

الهيكليــة  بالتحــوالت  ســلبا  يتأثــرون  الذيــن  العمــال  تســاعد  أن 

علــى إيجــاد وظائــف يف القطاعــات امخــذة يف التوســع. وتشــتمل 

التدابير قصيرة األجل على سياســات ســوق العمل النشــطة جنبا 

إىل جنب مع شبكات أمان اجتماعي لتخفيف أثر فقدان الدخل. 

وعلــى املــدى األطــول، ستنشــأ احلاجــة إىل توفيــر تعليــم كاف، 

لتيســير  سياســات  ووضــع  التدريــب،  وإعــادة  املهــارات  وبنــاء 

إعادة التوزيع، مثل احلصول على اإلســكان واالئتمان للوصول 

مــن  ســياق  يف  لالســتمرار  والقابــل  للجميــع  الشــامل  النمــو  إىل 

االقتصــادي.  واالندمــاج  املســتمر  الســريع  التكنولوجــي  التقــدم 

وتقتضــي هــذه اجلهــود توافــر مــوارد عامــة، وبالتــايل ســتؤدي 

الضرائــب التصاعديــة فضــال علــى سياســات التحويــل املوجهــة 

بدقــة دورا متزايــد األهميــة )راجــع الفصــل األول مــن عــدد إبريــل 

٢٠١٧ مــن تقريــر الراصــد املــايل(.

السياسات يف االقتصادات املتقدمة

ال  األخيــرة،  الفتــرة  يف  الزخــم  زيــادة  مــن  الرغــم  علــى 

اقتصاديــا  نمــوا  تشــهد  املتقدمــة  االقتصــادات  جمموعــة  تــزال 

حمــدودا يف الوقــت احلــايل ويف الفتــرة املرتقبــة يتســم بضعــف 

ديناميكيــات اإلنتــاج، وانخفــاض االســتثمار، ويتســم يف بعــض 

وتعكــس  األساســي.  التضخــم  يف  مســتمر  بانخفــاض  احلــاالت 

الطلــب،  انكمــاش  بيــن  التفاعــل  هــذه اخلصائــص إىل حــد كبيــر 

النمــو، وشــيخوخة الســكان. وبالتــايل مــن  وانخفــاض توقعــات 

املوضوعــات اجلامعــة لالقتصــادات هــي احلاجــة إىل رفــع النــاجت 

املمكــن. ويف الوقــت نفســه، ال تــزال األوضــاع الدوريــة متباينــة 

بيــن اقتصــاد وآخــر. ففــي أملانيــا والواليــات املتحــدة وعــدد مــن 

االقتصــادات املتقدمــة األخــرى يف أوروبــا وآســيا، يصــل النــاجت 

منــه. وعلــى  أعلــى  أو  املمكــن  املســتوى  مــن  قريــب  إىل مســتوى 

العكــس مــن ذلــك، ال يــزال النــاجت أقــل بكثيــر مــن املســتوى املمكــن 

يف فرنســا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وخاصــة يف اليونــان. 

مواقــف  املتجانســة  غيــر  الدوريــة  األوضــاع  هــذه  وتســتلزم 

الكليــة. االقتصاديــة  السياســات  إزاء  متباينــة 

· بالنســبة لالقتصــادات املتقدمــة التــي ال تــزال فجــوات النــاجت 	

للســنوات  النمــو  وتوقعــات  األجــور  وضغــوط  ســالبة  فيهــا 

القليلــة القادمــة مكبوحــة، فــإن خماطــر االنخفــاض املســتمر 

يف التضخم )أو االنكماش يف بعض احلاالت( ال تزال قائمة. 

ولذلــك يجــب أن تنتهــج السياســات النقديــة مســارا تيســيريا، 

مــع االعتمــاد علــى اســتراتيجيات غيــر تقليديــة، عنــد احلاجــة، 

التكاليــف  وخفــض  التضخــم  توقعــات  رفــع  يف  للمســاعدة 

ولكــن  واألســر.  للشــركات  بالنســبة  لالقتــراض  احلقيقيــة 

ترفــع  أن  تســتطيع  ال  وحدهــا  التيســيرية  النقديــة  السياســة 

جانبيــة  آثــار  إىل  تــؤدي  أن  ويمكــن  الــكايف،  بالقــدر  الطلــب 

غيــر مرغوبــة )علــى النحــو الــواردة مناقشــته يف عــدد أكتوبــر 

٢٠١6 مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي(. ولذلــك ال يــزال 

الدعــم مــن املاليــة العامــة — الــذي يتحــدد حســب حجــم احليــز 

املتــاح ويوجَّــه نحــو السياســات التــي توفــر احلمايــة حملــدودي 

الدخــل ويرفــع توقعــات النمــو علــى املــدى املتوســط — مطلبــا 

ضروريــا أيضــا لتوليــد الزخــم الــالزم وخفــض اخملاطــر مــن أن 

يؤدي التراجع املطول يف الطلب إىل تدهور طاقة العرض أو 

انفــالت توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط. ويف احلــاالت 

التــي يتعــذر فيهــا تأجيــل تصحيــح أوضــاع املاليــة العامــة أو 

إذا كان ينطــوي علــى خماطــر كبيــرة، ينبغــي ضبــط وتيرتــه 

النــاجت.  علــى  الســلبي  تأثيــره  مــن  للحــد  مكوناتــه  وحتديــد 

ويجــب أن يكــون دعــم الطلــب مصحوبــا بجهــود ملعاجلــة ديــن 

العموميــة  الشــركات املفــرط وإصــالح اخللــل يف امليزانيــات 

للبنــوك بشــكل قاطــع )معاجلــة موروثــات القــروض املتعثــرة 

وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية، علــى النحــو الــذي وردت مناقشــته 

يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي 

وعــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر الراصــد املــايل(.

· فيهــا 	 النــاجت  يكــون  التــي  املتقدمــة  لالقتصــادات  وبالنســبة 

أن  املنتظــر  مــن  منــه،  أعلــى  أو  املمكــن  املســتوى  مــن  قريبــا 

باســتعادة  التضخميــة  للتوقعــات  اجليــد  التثبيــت  يســمح 

التغيــرات  وتعتمــد  تدريجيــا.  العاديــة  النقديــة  السياســة 

ظــروف  علــى  العامــة  املاليــة  سياســة  موقــف  يف  املرغوبــة 

كل بلــد، بمــا يف ذلــك ديناميكيــات الديــن العــام. وينبغــي أن 

األمــان  شــبكات  تعزيــز  إىل  العامــة  املاليــة  سياســة  تهــدف 

)وهــو مــا يشــمل يف بعــض احلــاالت مســاعدة الالجئيــن علــى 

األطــول. املــدى  علــى  املمكــن  النــاجت  وزيــادة  االندمــاج( 

· إجــراء إصالحــات هيكليــة علــى مســتوى 	 وهنــاك حاجــة إىل 

االقتصــادات املتقدمــة لتعزيــز اإلنتاجيــة واالســتثمار وعــرض 

البلــدان وتشــمل  بيــن  العمالــة. وتختلــف األولويــات احملــددة 

تدابير لزيادة املشاركة يف سوق العمل من خالل إصالحات 

العمــل واملزايــا االجتماعيــة، واســتثمارات  يف نظــم ضرائــب 

دخــل  ضريبــة  وإصــالح  التحتيــة،  البنيــة  يف  بدقــة  موجهــة 

الشــركات وحوافــز ضريبيــة لتعزيــز البحــث والتطويــر، وتيســير 

تنميــة رأس املــال البشــري عــن طريــق االســتثمار يف التعليــم 

ســوق  يف  التشــوهات  علــى  والقضــاء  الصحيــة،  والرعايــة 

املنتجــات والعمــل حلفــز ديناميكيــة القطــاع اخلــاص.9 وكمــا 

9 علــى النحــو الــذي وردت مناقشــته يف الفصــل الثالــث مــن عــدد إبريــل 

٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، يمكــن أن يــؤدي إلغــاء احلواجــز 

أمــام الدخــول يف أســواق املنتجــات واخلدمــات أيضــا إىل زيــادة النشــاط 

قريب املدى، ولكن إصالحات ســوق العمل قد تتطلب سياســات اقتصادية 

كليــة داعمــة لتخفيــف امثــار احملتملــة التــي تخفــض النمــو والتضخــم علــى 

املــدى القريــب عندمــا يكــون االقتصــاد ضعيفــا.
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وردت مناقشــته مــن قبــل، يجــب أن تكــون مقاومــة التراجــع 

عــن االندمــاج االقتصــادي العاملــي جــزءا مــن برنامــج تعزيــز 

النمــو.

األولويات القُطْرية

· الواليــات املتحــدة زخمــا مــرة أخــرى 	 اكتســب االقتصــاد يف 

يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١6، بتوفيــر وظائــف كثيــرة، 

وحتقيــق نمــو كبيــر يف الدخــل املتــاح لإلنفــاق، وإنفــاق قــوي 

مســتوى  مــن  االقتصــاد  واقتــرب  املســتهلكين.  جانــب  مــن 

التضخــم األساســي  يــزال  الكامــل، ولكــن ال  العمالــة  توظيــف 

يف اإلنفــاق االســتهالكي الشــخصي يتحــرك ببــطء نحــو هــدف 

إمكانيــة  إىل  يشــير  ممــا   ،%٢ البالــغ  الفيــدرايل  االحتياطــي 

وفقــا  تدريجيــة  بوتيــرة  النقديــة  السياســة  تشــديد  اســتمرار 

موثوقــة خلفــض  اســتراتيجية  إىل  وهنــاك حاجــة  للبيانــات. 

العجــز والديــن إلتاحــة حيــز مــن السياســات مــن أجــل حتســين 

النتائــج االجتماعيــة ورفــع الطاقــة اإلنتاجيــة ووضــع نســبة 

موقــف  يظــل  أن  وينبغــي  ثابــت.  هبوطــي  مســار  علــى  الديــن 

ضبــط  يبــدأ  أن  ويمكــن  العــام،  هــذا  حمايــدا  العامــة  املاليــة 

أوضــاع املاليــة العامــة يف عــام ٢٠١8. وينبغــي أن تســعى 

التحتيــة  البنيــة  حتديــث  إىل  واملاليــة  الهيكليــة  السياســات 

العمــل، وتنميــة رأس  املشــاركة يف ســوق  العامــة، وتشــجيع 

الصــدد  هــذا  يف  الرئيســية  األولويــات  ومــن  البشــري.  املــال 

إصــالح نظــام الهجــرة القائــم علــى املهــارات، والتدريــب يف 

وتوفيــر  املدفوعــة،  األســرية  اإلجــازات  ومنــح  العمــل،  مــكان 

أوضــاع  ضبــط  خلطــة  واســتكماال  الطفــل.  لرعايــة  املســاعدة 

الشــامل لقانــون ضريبــة  العامــة، ســيؤدي اإلصــالح  املاليــة 

الشــركات بغــرض التبســيط وتقليــل االســتثناءات إىل تشــجيع 

نهايــة  يف  يــؤدي  ممــا  واالســتثمار،  العمــل  فــرص  توفيــر 

العامــة.  املاليــة  أوضــاع  اســتمرارية  تعزيــز  إىل  املطــاف 

وينبغــي أن تهــدف أي تغييــرات يف التنظيــم املــايل إىل جتنــب 

تراكــم خماطــر عــدم االســتقرار املــايل. ويف حيــن أن التغيــرات 

األعبــاء  تخفــض  أن  يمكــن  احلــايل  اإلطــار  يف  احملتملــة 

واجملتمعيــة،  الصغيــرة  البنــوك  علــى  القائمــة  التنظيميــة 

يتعيــن تعزيــز التنظيــم والرقابــة علــى املؤسســات املاليــة غيــر 

املصرفيــة، وخاصــة مــع اســتمرار حتــول النشــاط املــايل نحــو 

أقــل مــن التنظيــم. التــي تخضــع لقــدر  الهيئــات 

· ويف منطقــة اليــورو، ال تــزال توقعــات التضخــم دون الهــدف 	

وال تــزال اقتصــادات عــدة تعمــل دون طاقتهــا بكثيــر، وينبغــي 

التيســيري  بموقفــه  األوروبــي  املركــزي  البنــك  يحتفــظ  أن 

مل  إذا  التيســير  مــن  مزيــد  إىل  احلاجــة  تنشــأ  وقــد  احلــايل. 

تتحســن معــدالت التضخــم األساســي. وســوف تــزداد فعاليــة 

السياســة النقديــة بصــورة حاســمة إذا كانــت مدعومــة بتدابيــر 

املــايل،  القطــاع  وتعزيــز  العموميــة،  امليزانيــات  لتنقيــة 

واســتخدام حيــز املاليــة العامــة حيثمــا يكــون متاحــا، وتعجيــل 

التحديــد، وجــه  وعلــى  الهيكليــة.  اإلصالحــات 

o  مــن واحلــد  النمــو  لدعــم  األهميــة  بالغــة  األولويــات  مــن 

تعجيــل  اليــورو  منطقــة  يف  الســلبية  التطــورات  خماطــر 

إصــالح امليزانيــات العموميــة للبنــوك، وتســوية أوضــاع 

مــن  مزيــج  خــالل  مــن  ذلــك  يف  بمــا  املتعثــرة،  الديــون 

اخلــاص  النظــام  وإصــالح  الرقابــة،  مــن  مزيــد  تشــجيع 

يــزال  وال  املتعثــرة.  الديــون  أســواق  وتطويــر  باإلعســار، 

اســتكمال االحتــاد املصــريف يكتســب أهميــة كبيــرة كذلــك، 

بمــا يف ذلــك عــن طريــق وضــع برنامــج مشــترك لتأميــن 

العامــة.  املاليــة  لدعــم  وفعالــة  مشــتركة  وآليــة  الودائــع 

ومــن شــأن هــذه اإلجــراءات أن تعــزز انتقــال آثــار تيســير 

السياســة النقديــة إىل االقتصــاد العينــي وأن تيســر ضبــط 

وإعــادة هيكلتــه. القطــاع املصــريف  أوضــاع 

o  ومــن شــأن زيــادة االســتثمار املركــزي يف البنيــة التحتيــة

العامــة أن يســاعد البلــدان التــي تعــاين مــن نقــص مســتمر 

يف الطلــب والتــي تفتقــر إىل حيــز يف املاليــة العامــة أو 

حتتــاج إىل ضبــط األوضــاع بســبب أعبــاء الديــن املرتفعــة 

األوضــاع،  يلــزم ضبــط  االرتفــاع. وعندمــا  وامخــذة يف 

ومســاندة  تدريجيــة  بطريقــة  بــه  االضطــالع  فينبغــي 

للنمــو. ويف البلــدان التــي لديهــا حيــز يف املاليــة العامــة، 

مثــل أملانيــا، ينبغــي توجيــه سياســة املاليــة العامــة نحــو 

ذلــك  وســيؤدي  الطلــب.  وكذلــك  اإلنتاجيــة  الطاقــة  دفــع 

حســاباتها  فوائــض  خفــض  يف  املســاعدة  إىل  بــدوره 

منطقــة  بلــدان  بيــن  التــوازن  اســتعادة  ودعــم  اجلاريــة، 

اليــورو، وتوليــد تداعيــات إيجابيــة علــى الطلــب يف البلــدان 

األخــرى.

o  وينبغــي االســتفادة مــن أوجــه التضافــر بيــن اإلصالحــات

ويف  اإلمــكان.  قــدر  الطلــب  إدارة  وسياســات  الهيكليــة 

يوجــد  وال  ضعيفــا  الطلــب  فيهــا  يــزال  ال  التــي  احلــاالت 

حيــز يف املاليــة العامــة، فــإن دعــم املاليــة العامــة الــذي 

ال يؤثر على امليزانية يمكن أن يعزز آثار اإلدارة العامة 

أو إصالحات سوق العمل. وهناك حاجة إىل إصالحات 

دوائــر  ديناميكيــة  لتشــجيع  والعمــل  املنتجــات  أســواق 

العاملــة،  القــوى  مشــاركة  معــدالت  ورفــع  األعمــال، 

وتســوية حالــة االزدواجيــة يف ســوق العمــل. وستســاعد 

اإلصالحــات الراميــة إىل اســتكمال الســوق املوحــدة علــى 

زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة.

o  العاملــة القــوى  يف  املهاجريــن  إدمــاج  تيســير  وينبغــي 

اللجــوء، والتدريــب  الســريع يف طلبــات  البــت  مــن خــالل 

علــى تعلــم اللغــة، وتقديــم املســاعدة يف العثــور علــى عمــل، 

واالعتــراف بشــكل أفضــل بمهــارات املهاجريــن مــن خــالل 

نظــم معادلــة الشــهادات، ومســاندة ريــادة األعمــال بيــن 

املهاجريــن.

· ويف اليابــان، كان النمــو أقــوى مــن املتوقــع يف عــام ٢٠١6. 	

ارتفــاع  مــن  بمســاندة  االرتفــاع،  يعــاود  التضخــم  أن  ويبــدو 

أســعار املــواد الغذائيــة الطازجــة وتالشــي الضغــوط اخلافضــة 
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الناجتــة عــن ارتفــاع ســعر صــرف اليــن يف املاضــي. وكانــت 

عــام  يف  للنمــو  الرئيســي  احملــرك  هــي  الصافيــة  الصــادرات 

٢٠١6، وكانــت سياســة املاليــة العامــة داعمــة أيضــا للزخــم 

االقتصــادي اإليجابــي. وعلــى الرغــم مــن ضيــق األوضــاع يف 

أقــوى  فــإن املطالــب اخلاصــة باألجــور ليســت  العمــل،  ســوق 

وبالتــايل  الســابقة  القليلــة  الســنوات  يف  عليــه  كانــت  ممــا 

واألســعار  األجــور  ديناميكيــات  تثيــر  أن  املرجــح  غيــر  مــن 

اإليجابيــة التــي تشــتد احلاجــة إليهــا. وكان التيســير النقــدي 

مــن جانــب بنــك اليابــان املركــزي مــن خــالل شــراء األصــول، 

التيســير  وإدخــال  الودائــع،  علــى  الســالبة  الفائــدة  وأســعار 

الكمــي والكيفــي مــع الســيطرة علــى منحنــى العائــد، يكتســب 

أهميــة بالغــة يف منــع موجــة أخــرى مــن االنكمــاش، بيــد أن 

الســعر احلقيقــي احليــادي املنخفــض وامخــذ يف االنخفــاض 

وتراجــع األســعار االســمية يقيــدان فعاليــة السياســة النقديــة. 

وبالتــايل ال يــزال مــن الضــروري مواصلــة اجلهــود الراميــة إىل 

رفــع توقعــات التضخــم ملواصلــة خفــض األســعار احلقيقيــة، 

بمــا يف ذلــك مــن خــالل مواصلــة حتديــث إطــار التواصــل لــدى 

بنــك اليابــان املركــزي. ومــن أجــل حتقيــق زيــادة مســتمرة يف 

علــى مســتوى  شــامل  يتعيــن وضــع منهــج  والنمــو،  التضخــم 

السياســات يعــزز التيســير النقــدي بموقــف داعــم مــن املاليــة 

وتشــتمل  العمــل.  ســوق  لسياســات  وإصالحــات  العامــة 

عناصــر هــذه اجملموعــة مــن التدابيــر علــى إصالحــات خلفــض 

االزدواجيــة يف ســوق العمــل وزيــادة مشــاركة النســاء وكبــار 

العمــال األجانــب،  الســن يف ســوق العمــل وقبــول املزيــد مــن 

وخفــض احلواجــز أمــام جتــارة التجزئــة واخلدمــات، وزيــادة 

احلكومــة  ودعــم  اجلديــدة،  للمشــروعات  املــال  رأس  توافــر 

األقــوى يف الشــركات إلثنائهــا عــن تراكــم احتياطيــات نقديــة 

موثــوق  ضبــط  إجــراء  للغايــة  املهــم  مــن  يــزال  وال  مفرطــة. 

— اســتنادا  العامــة علــى املــدى املتوســط  ألوضــاع املاليــة 

االســتهالك،  معلنــة مســبقا يف ضريبــة  تدريجيــة  زيــادة  إىل 

الوعــاء  وتوســيع  االجتماعــي،  الضمــان  نظــام  وإصــالح 

الضريبــي.

· الرئيســية يف 	 التحديــات  أحــد  املتحــدة، يتمثــل  اململكــة  ويف 

األوروبــي  االحتــاد  مــن  اخلــروج  اجتيــاز مرحلــة  النجــاح يف 

االقتصاديــة  للعالقــات  جديــدة  ترتيبــات  بشــأن  والتفــاوض 

امخريــن.  التجارييــن  والشــركاء  األوروبــي  االحتــاد  مــع 

إذا  أقــل  األجــل  النــاجت متوســط  علــى  الســلبي  األثــر  وســيكون 

االقتصاديــة  للحواجــز  حــدا  اجلديــدة  الترتيبــات  وضعــت 

اجلديــدة. ويتســم املوقــف التيســيري احلــايل للسياســة النقديــة 

بأنــه مالئــم لألوضــاع نظــرا لتوقعــات تباطــؤ النمــو واســتمرار 

املاليــة  جانــب  وعلــى  احملليــة.  التكاليــف  ضغــوط  احتــواء 

العامــة، فــإن املســار املنتظــر لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة 

علــى نحــو تدريجــي ومطــرد وتخفيــف األهــداف بشــكل معتــدل 

ســيحقق توازنا مناســبا بين توفير ركيزة لألهداف متوســطة 

األجــل وتــرك مســاحة للتصــرف علــى املــدى القصيــر يف ظــل 

اليقيــن حــول امفــاق االقتصاديــة. ارتفــاع عــدم 

السياسات يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

كانــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

بيئــة خارجيــة معقــدة،  ظــل  الســنوات األخيــرة يف  تعمــل خــالل 

املتقدمــة،  االقتصــادات  مــن  الطلــب  بضعــف  عمومــا  اتســمت 

منــذ  تعــاف  تــاله  األوليــة  الســلع  أســعار  يف  حــاد  وبتصحيــح 

الربــع األول مــن عــام ٢٠١6 )وإن كان دون مســتويات الــذروة 

تخللهــا  نســبيا  مواتيــة  ماليــة  أوضــاع  وتداعيــات  الســابقة(، 

األســواق. تقلبــات  يف  متكــرر  ارتفــاع 

أن  املرجــح  مــن  الثــاين،  الفصــل  يف  مناقشــته  وردت  وكمــا 

تكــون بعــض جوانــب البيئــة اخلارجيــة أقــل دعمــا يف املســتقبل 

مقارنــة باملاضــي، بينمــا ال يــزال عــدم اليقيــن يحيــط بجوانــب 

أخــرى. وضعــف نمــو النــاجت املمكــن علــى مســتوى االقتصــادات 

يف  احملتملــة  بالزيــادة  مقترنــا  يُترجــم،  أن  يمكــن  املتقدمــة 

نمــو  ضعــف  إىل  االقتصــادات،  بعــض  يف  التجاريــة  احلواجــز 

الطلــب عمومــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

علــى  تؤثــر  أن  يمكــن  التــي  األخــرى  العوامــل  ومــن  الناميــة. 

ضــرورة  هــو  خاصــة  بصفــة  األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان 

قابليــة لالســتمرار وقائــم  وأكثــر  أبطــأ  نمــو  إىل  الصيــن  انتقــال 

األوضــاع  تظــل  أن  املرجــح  ومــن  واخلدمــات.  االســتهالك  علــى 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  تواجــه  التــي  اخلارجيــة  املاليــة 

األوضــاع  ضيــق  ويُتوقــع  مؤكــدة.  غيــر  الناميــة  واالقتصــادات 

بوجــه عــام مــع عــودة السياســة النقديــة األمريكيــة إىل أوضاعهــا 

الطبيعيــة، ولكــن مــن املرجــح أن يكــون هــذا الضيــق مصحوبــا 

االســتثمارية  الفــرص  خــالل  مــن  عائــد  عــن  البحــث  باســتمرار 

يف  حمــدودة  العائــدات  ظلــت  طاملــا  الصاعــدة  األســواق  يف 

يتحســن  وقــد  املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  النمــو  انخفــاض  ظــل 

معــدالت  وهــو   — اخلارجيــة  البيئــة  مــن  مهــم  ثالــث  عنصــر 

التبــادل التجــاري — جملموعــة فرعيــة مــن اقتصــادات األســواق 

أســعار  ارتفــاع  معــاودة  مــع  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

الســلع األوليــة، ولكــن آفــاق أســعار الصــادرات ال تــزال منخفضــة 

املكاســب  تتناقــص  ســوف  املقابــل،  ويف  باملاضــي.  مقارنــة 

االســتثنائية للبلــدان املســتوردة نتيجــة انخفــاض أســعار الســلع 

األوليــة.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا املزيــج مــن العوامــل يمكــن أن يعطــي 

دفعة نمو القتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أضعــف ممــا كان عليــه احلــال لفتــرات طويلــة منــذ عــام ٢٠٠٠، 

السياســات  دور  إىل  الثــاين  الفصــل  يف  الــوارد  التحليــل  يشــير 

احملليــة التــي يمكــن أن تســاعد هــذه البلــدان علــى تأميــن آفــاق 

النمــو يف بيئــة خارجيــة متزايــدة التعقيــد. وســتختلف األولويــات 

بلــد  كل  يف  التنميــة  مســتويات  حســب  بالضــرورة  القُطْريــة 

وظروفــه. ولكــن بوجــه عــام، فــإن توجــه السياســات الــذي يحمــي 

االندمــاج التجــاري، ويتيــح مرونــة ســعر الصــرف، ويكفــل احتــواء 

الكبيــرة  اخلارجيــة  االختــالالت  عــن  الناجمــة  الضعــف  مواطــن 

األســواق  اقتصــادات  األرجــح  علــى  سيســاعد  العــام،  والديــن 

االســتفادة  حتقيــق  علــى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 
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القصــوى مــن دفعــة النمــو اخلارجــي األضعــف وسيســاعد علــى 

الدخــل األعلــى. مــع مســتويات  التقــارب  اســتمرار 

ومــع اخملاطــر التــي ال تنتهــي وتهــدد بحــدوث تقلبــات ماليــة 

وانعكاســات  العمــالت،  أســعار  يف  حــادة  وحتــركات  عامليــة، 

يف تدفقــات رأس املــال، ســيكون مــن املهــم لالقتصــادات ذات 

الديــون غيــر املاليــة الكبيــرة واملتزايــدة، أو االلتزامــات األجنبيــة 

االقتــراض  علــى  كبيــرا  اعتمــادا  تعتمــد  التــي  أو  املغطــاة،  غيــر 

اخملاطــر  إلدارة  أقــوى  ممارســات  تعتمــد  أن  األجــل،  قصيــر 

واحتواء أوجه عدم التوافق يف امليزانيات العمومية. ومن شأن 

تهــدف إىل حتســين احلوكمــة احملليــة  إجــراءات حاســمة  اتخــاذ 

واملؤسســات وبيئــة األعمــال أن يســاعد يف احلــد مــن تصــورات 

اخملاطــر القُطْريــة وأن تعمــل بالتــايل كقــوة مضــادة فعالــة يف 

العامليــة. املاليــة  الضيــق املتوقــع يف األوضــاع  مواجهــة 

األولويات القُطْرية

· األشــهر 	 خــالل  الصيــن  يف  األجــل  قريبــة  امفــاق  حتســنت 

األخيــرة، ومــن املتوقــع أن يســهم دعــم السياســة يف احلفــاظ 

القيــادة  انتقــال  تســبق  التــي  الفتــرة  يف  املطــرد  النمــو  علــى 

تــوازن  اســتعادة  عمليــة  وتتقــدم   .٢٠١٧ عــام  أواخــر  يف 

بعيــدا  النشــاط  وتنقــل  متعــددة،  أصعــدة  علــى  املعقــدة  النمــو 

الطلــب  توجيــه  وتعيــد  اخلدمــات  إىل  وحتولــه  الصناعــة  عــن 

التقــدم  أن  االســتهالك. غيــر  إىل  الصــادرات واالســتثمار  مــن 

متأخــر يف أحــد األبعــاد احليويــة حيــث إن اســتمرار االعتمــاد 

الكبيــر علــى االئتمــان لدعــم النشــاط يــؤدي إىل تفاقــم اخملاطــر 

التراكــم  بســبب  األخيــرة  الســنوات  يف  نشــأت  التــي  الكبيــرة 

مــن  واملمــول  الشــركات واحلكومــات احملليــة،  لديــن  الســريع 

تراكــم  اســتمرار  ومــع  الغمــوض.  متزايــد  مــايل  نظــام  خــالل 

مواطــن الضعــف، يتعيــن علــى مزيــج السياســات الكليــة التركيــز 

على احتواء املشكالت عند مصدرها عن طريق قبول حتقيق 

نمــو  وتيــرة  مــن  واحلــد  لالســتمرار،  قابليــة  وأكثــر  أبطــأ  نمــو 

االئتمــان ليكــون أقــرب إىل إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي، 

ورفــع أســعار الفائــدة األساســية، وخفــض اســتثمارات القطــاع 

العــام مــن خــارج املوازنــة وزيــادة اخملصصــات يف املوازنــة 

وإعانــات  الصحــة،  علــى  واإلنفــاق  االجتماعيــة،  للمســاعدة 

إعــادة الهيكلــة. وإىل جانــب هــذه التدابيــر،  البطالــة، وأمــوال 

تشــتمل أولويــات اإلصــالح الهيكلــي الــذي يهــدف إىل حتســين 

الكفــاءة علــى تخفيــف القواعــد التنظيميــة يف القطاعــات التــي 

دخــول  لتيســير  للدولــة  اململوكــة  الشــركات  عليهــا  تهيمــن 

الشــركات األخــرى، واحلســم يف إعــادة هيكلــة الشــركات غيــر 

احملققــة للربــح وجتديــد مــوارد االحتياطــات الوقائيــة للبنــوك 

حســب احلاجــة بعــد أن تؤخــذ اخلســائر يف احلســبان بالشــكل 

املناســب؛ وتعجيــل وتيــرة اإلصالحــات املتعلقــة بمحــل إقامــة 

األســر لتيســير التوافــق بكفــاءة أكبــر بيــن الشــواغر يف ســوق 

العمل والباحثين عن العمل. وهناك حاجة أيضا إىل تكثيف 

التركيــز علــى احتــواء اخملاطــر املاليــة يف أســواق رأس املــال 

اإلطــار  وتعزيــز  الظــل  منتجــات  كبــح  طريــق  عــن  احملليــة 

الرقابــي.

· وقــد نمــا اقتصــاد الهنــد بوتيــرة قويــة يف الســنوات األخيــرة 	

نتيجــة تنفيــذ إصالحــات هيكليــة حيويــة، ومعــدالت التبــادل 

اخلارجيــة.  الضعــف  مواطــن  وانخفــاض  املواتيــة،  التجــاري 

العملــة  باســتبدال  املرتبطــة  الفوريــة  التحديــات  وبخــالف 

املتداولــة عقــب مبــادرة ســعر الصــرف التــي بــدأت يف نوفمبــر 

علــى تخفيــف  السياســات  إجــراءات  تركــز  أن  ينبغــي   ،٢٠١6

لتيســير دخــول  العمــل واملنتجــات  أســواق  أوجــه اجلمــود يف 

قاعــدة  وتوســيع  منهــا،  وخروجهــا  األســواق  يف  الشــركات 

الصناعــات التحويليــة، والنجــاح يف توظيــف اجملمــع الوفيــر 

مــن العمالــة. كذلــك فــإن اإلجــراءات علــى صعيــد السياســات 

أســعار  انهيــار  منــذ  اجلــاري  االنكمــاش  تصحــح  أن  ينبغــي 

السلع األولية من خالل إصالحات القطاع الزراعي وحتسين 

البنيــة التحتيــة لتخفيــف اختناقــات العــرض، ودفــع االســتقرار 

املــايل مــن خــالل اإلقــرار الكامــل بالقــروض املتعثــرة وزيــادة 

احتياطيــات رأس املــال الوقائيــة لــدى بنــوك القطــاع العــام، 

وتأميــن املــوارد العامــة مــن خــالل مواصلــة خفــض الدعــم غيــر 

املوجــه بدقــة واإلصالحــات الضريبيــة الهيكليــة، بمــا يف ذلــك 

تنفيــذ ضريبــة الســلع واخلدمــات يف جميــع أنحــاء البلــد والتــي 

صــدرت املوافقــة بشــأنها مؤخــرا.

· يكــن 	 مل  ولكــن  البرازيــل،  يف  التقلــص  وتيــرة  تراجعــت  وقــد 

عــام  نهايــة  يف  االرتفــاع  عــاودا  قــد  والنــاجت  االســتثمار 

تتعمــق  العامــة  املاليــة  أزمــات  تــزال  ال  حيــن  يف   ،٢٠١6

يف بعــض الواليــات. واســتمر التضخــم يف تســجيل معــدالت 

النقــدي  التيســير  أمــام  التوقعــات، ممــا فتــح امفــاق  أقــل مــن 

بوتيــرة أســرع. ومــن املتوقــع أن يتعافــى النمــو تدريجيــا وأن 

يظــل معتــدال. وعلــى هــذه اخللفيــة، تعتمــد امفــاق االقتصاديــة 

الكليــة يف البرازيــل علــى تنفيــذ إصالحــات اقتصاديــة وماليــة 

أوضــاع  لضبــط  ركيــزة  بنــاء  أجــل  ومــن  طموحــة.  هيكليــة 

ينصــب  أن  ينبغــي  املتوســط،  املــدى  علــى  العامــة  املاليــة 

التركيــز علــى اإلصالحــات التــي تتنــاول صالحيــات اإلنفــاق 

الضمــان  نظــام  يف  ذلــك  يف  بمــا  لالســتمرار،  القابــل  غيــر 

إجــراءات  اتخــاذ  كذلــك  يســتحق  األمــر  ولكــن  االجتماعــي، 

لتحقيــق قــدر أكبــر مــن االنخفــاض يف عجــز املاليــة العامــة 

يف البدايــة. ويتعيــن إجــراء إصالحــات لتعزيــز النمــو املمكــن 

مــن أجــل اســتعادة مســتويات املعيشــة وحتســينها بعــد الركــود 

العامــة.  املاليــة  أوضــاع  ضبــط  لتيســير  وكذلــك  العميــق، 

وتشــتمل ضــرورات رفــع االســتثمار واإلنتاجيــة علــى معاجلــة 

االختناقــات طويلــة األمــد يف البنيــة التحتيــة، وتبســيط قانــون 

التجــارة. أمــام  احلواجــز  وتخفيــض  الضرائــب، 

· ويف جنوب إفريقيا، بعد انخفاض أسعار السلع األولية ويف 	

ظــل التصــورات بشــأن ضعــف احلوكمــة وزيــادة عــدم اليقيــن 

الــذي يحيــط بالسياســات، تراجــع النمــو االقتصــادي تدريجيــا 

وتوقف عن الزيادة تقريبا يف عام ٢٠١6. وال يزال التعايف 
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املتوقع على املدى القريب غير كاف ملواكبة النمو السكاين. 

ويف الســيناريو األساســي الــذي ينطــوي علــى اســتئناف النمــو 

بوتيــرة معتدلــة هــذا العــام، يمكــن أن تظــل السياســة النقديــة 

دون تغييــر مــا مل ترتفــع توقعــات التضخــم أو يصبــح التمويــل 

املتوخــاة  العامــة  املاليــة  تدابيــر  وحتقــق  صعبــا.  اخلارجــي 

توازنا مالئما بين احلفاظ على استمرارية القدرة على حتمل 

الديــن وتأميــن التعــايف االقتصــادي الهــش. وإذا ضعفــت آفــاق 

النمــو، ســتكون هنــاك حاجــة إىل اتخــاذ تدابيــر إضافيــة — 

مثــل إبطــاء الزيــادات يف أجــور القطــاع العــام وتطبيــق زيــادة 

حمدودة يف الضرائب على االستهالك — لتحقيق االستقرار 

يف نســب الديــن. وبالنظــر إىل القيــود علــى السياســة النقديــة 

الســيطرة علــى  العامــة نتيجــة احلاجــة إىل  املاليــة  وسياســة 

التضخــم واحلــد مــن زيــادة الديــن العــام، فــإن هنــاك حاجــة 

والعمــل  املنتجــات  أســواق  إجــراء إصالحــات يف  إىل  عاجلــة 

تســمح بزيادة فرص دخول شــركات جديدة إىل الســوق واحلد 

وذلــك  العمــل،  فــرص  توفيــر  تعتــرض  التــي  املعوقــات  مــن 

الثقــة واالســتثمار والنمــو. ومــن شــأن هــذه  أجــل تعزيــز  مــن 

اإلصالحــات أن تخفــض تكاليــف املدخــالت احليويــة لقطــاع 

األعمــال واخلدمــات املقدمــة للعمــال — وذلــك مثــال لتوليــد 

الطاقــة الكهربائيــة واالتصــاالت والنقــل.

· تعافيــه 	 االقتصــاد  يواصــل  أن  املتوقــع  مــن  روســيا،  ويف 

يواصــل  أن  املتوقــع  مــن  وكذلــك   .٢٠١٧ عــام  يف  الوليــد 

التضخــم االنخفــاض نحــو هــدف البنــك املركــزي علــى مــدار 

البنــك  الظــروف املالئمــة ليســتأنف  عــام ٢٠١٧، ممــا يهيــئ 

إيــالء  مــع  بالتدريــج،  النقديــة  السياســة  تيســير  املركــزي 

بنــاء  إىل  واحلاجــة  اخلارجيــة  للمخاطــر  الواجــب  االعتبــار 

مصداقيــة النظــام املوجــه نحــو التضخــم الــذي بــدأ تطبيقــه يف 

الفتــرة األخيــرة. ومــن شــأن إعــادة وضــع إطــار للماليــة العامــة 

يغطــي ثــالث ســنوات أن يســاعد يف تيســير ضبــط األوضــاع 

للحفــاظ  أنــه  غيــر  النفــط.  إيــرادات  انخفــاض  نتيجــة  الــالزم 

علــى التصحيــح الكبيــر، هنــاك حاجــة إىل إصالحــات أفضــل 

توجيهــا وأكثــر قابليــة لالســتمرار يف نظــام معاشــات التقاعــد 

اعتمــاد  خــالل  مــن  ويمكــن  الضريبيــة.  واإلعفــاءات  والدعــم 

قاعــدة معدلــة للماليــة العامــة املســاعدة علــى احلــد مــن عــدم 

تصحيــح  عمليــة  وترســيخ  بالسياســات  يحيــط  الــذي  اليقيــن 

أوضــاع املاليــة العامــة. وهنــاك حاجــة إىل حتســين الرقابــة 

والتنظيــم يف القطــاع املــايل، فضــال علــى إطــار تســوية أقــوى 

لزيــادة صالبــة النظــام املــايل وحتســين تخصيــص االئتمــان. 

وسيســتلزم رفــع آفــاق النمــو متوســط األجــل تنويــع االقتصــاد، 

األعمــال. منــاخ  املؤسســية وحتســين  اإلصالحــات  وتعجيــل 

السياسات يف البلدان النامية منخفضة الدخل

علــى مســتوى االقتصــادات منخفضــة الدخــل، ال تــزال امفــاق 

االقتصاديــة للبلــدان املصــدرة للســلع األوليــة خمتلفــة عــن تلــك 

التي لديها قواعد صادرات أكثر تنوعا. وكان التعديل احلاد يف 

أســعار الســلع األوليــة العامليــة منــذ منتصــف عــام ٢٠١4 بمثابــة 

انتكاســة كبيــرة للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل املصــدرة لهــذه 

الســلع، والتي كانت اســتجابة سياســاتها بطيئة حيالفقدان جزء 

كبيــر مــن الدخــل. وبعــد ثــالث ســنوات مــن انخفــاض أســعار الســلع 

األوليــة عــن ذروتهــا، ال تــزال معــدالت العجــز يف املاليــة العامــة 

كبيــرة، واملراكــز اخلارجيــة أضعــف، والديــن آخــذ يف االرتفــاع، 

بينمــا أدى انخفــاض ســعر صــرف العمــالت إىل ارتفــاع التضخــم 

وزيــادة الديــن اخلارجــي يف بعــض احلــاالت — علــى الرغــم مــن 

أثــر الصدمــات املعاكســة يف معــدالت  أنــه ســاعد علــى تخفيــف 

التبــادل التجــاري. وعلــى الرغــم مــن أن معظــم البلــدان املصــدرة 

للســلع األوليــة يف طريقهــا لتحقيــق نمــو موجــب قياســي يف عــام 

٢٠١٧، فــإن آفــاق نموهــا متوســط األجــل ضعيفــة. ويف املقابــل، 

صــادرات  قواعــد  لديهــا  التــي  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  فــإن 

أكثــر تنوعــا ســجلت نمــوا قويــا نســبيا ومــن املتوقــع أن تواصــل 

النفــط  فواتيــر  انخفــاض  مــن  مســتفيدة  صحــي،  بمعــدل  النمــو 

التــي يتجــاوز أثرهــا انخفــاض حتويــالت العامليــن يف اخلــارج 

أن  غيــر  األوليــة.  للســلع  املصــدرة  البلــدان  مــن  الطلــب  وضعــف 

املاليــة  أوضــاع  يف  حتســن  إىل  دائمــا  يُترجــم  مل  القــوي  النمــو 

العامــة ومراكــز احلســاب اجلــاري اخلارجــي، بمــا يعكــس التقــدم 

احملــدود يف اعتمــاد السياســات املعاكســة لالجتاهــات الدوريــة، 

ويعكــس كذلــك االســتثمار العــام لدعــم النشــاط. وتَعَــرَّض كثيــر 

لصدمــات  أيضــا  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  االقتصــادات  مــن 

األمنيــة  واالضطرابــات  الصراعــات  مثــل  منفــردة  طبيعــة  ذات 

مــن  وأجــزاء  واليمــن  الســودان  وجنــوب  وتشــاد  )أفغانســتان 

نيجيريــا(، والكــوارث الطبيعيــة )هايتــي وإثيوبيــا ومــالوي(. وال 

يــزال بعــض البلــدان يعــاين مــن آثــار تفشــي وبــاء إيبــوال الــذي أدى 

إىل ضعــف مســتمر يف النمــو )غينيــا وليبيريــا وســيراليون(.

العمــل  مســارات  تختلــف  املتباينــة،  امفــاق  هــذه  ظــل  ويف 

منخفضــة  الناميــة  البلــدان  عبــر  القريــب  املــدى  علــى  املناســبة 

الدخــل.

· مواصلــة، ويف 	 إىل  األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  حتتــاج 

االنخفــاض  مــع  التكيــف  عمليــة  تعجيــل  احلــاالت،  بعــض 

جمموعــة  إىل  اســتنادا  األوليــة  الســلع  أســعار  يف  الهيكلــي 

مــن السياســات الشــاملة واملتســقة داخليــا. ويتعيــن حتســين 

معايــرة سياســة املاليــة العامــة الحتــواء تراكــم الديــن وحمايــة 

املصروفــات التــي تعــد أساســية مفــاق النمــو، مثــل النفقــات 

الرأســمالية وأوجــه اإلنفــاق االجتماعــي ذات األولويــة. ومــن 

اإليــرادات  تعبئــة  حتســين  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  الضــروري 

إىل  اإلنفــاق  مــن  االحتياجــات  ترشــيد  ومواصلــة  احملليــة 

جانــب توفيــر التمويــل امليســر لبنــاء الركيــزة الالزمــة لنجــاح 

عمليــات التكيــف. وقــد تكــون هنــاك حاجــة أيضــا إىل تشــديد 

السياســة النقديــة يف عــدد مــن البلــدان، إمــا حلمايــة نظــم ربــط 

ســعر الصــرف أو احتــواء التضخــم الناجــم عــن امثــار اجلانبيــة 

ملرونــة ســعر الصــرف وانخفــاض ســعر صــرف العملــة. وســوف 

املــايل  القطــاع  والرقابــة يف  التنظيــم  تعزيــز  األمــر  يقتضــي 

للتعامل مع خماطر االنكشــاف للنقد األجنبي يف امليزانيات 

العموميــة.

· وتختلــف أولويــات السياســات يف البلــدان الناميــة منخفضــة 	

الدخــل ذات االقتصــاد املتنــوع نظــرا الختــالف الظــروف مــن 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



35

العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

االقتصــادات  لهــذه  الشــامل  الهــدف  أن  غيــر  آخــر.  إىل  بلــد 

ينبغــي أن يكــون هــو حتقيــق تــوازن أفضــل بيــن اإلنفــاق مــن 

وحتســين  واالجتماعيــة  اإلنمائيــة  االحتياجــات  تلبيــة  أجــل 

استمرارية القدرة على حتمل الدين العام، وإعادة بناء مراكز 

األجنبــي  النقــد  احتياطيــات  مــن  واحليــازات  العامــة  املاليــة 

عندمــا يكــون النمــو قويــا لتعزيــز القــدرة علــى الصمــود أمــام 

اكتســاب  شــأن  مــن  كذلــك  احملتملــة.  املســتقبلية  الصدمــات 

مزيــد مــن القــوة يف إدارة الديــن أن يســاعد البلــدان املعرضــة 

خملاطــر األســواق املاليــة العامليــة علــى التعامــل بشــكل أفضــل 

مــع تقلــب التدفقــات الرأســمالية الداخلــة.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات قريبــة املــدى، ينبغــي أال تغفــل 

التــي  مــدى  األطــول  أهدافهــا  الدخــل  الناميــة منخفضــة  البلــدان 

األمم  وضعتهــا  التــي  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  يف  تنعكــس 

التــي  السياســات  مــن  الكثيــر  فــإن  الســياق،  هــذا  ويف  املتحــدة. 

قابــل  كلــي  اقتصــادي  مســار  علــى  االقتصــادات  هــذه  تضــع 

لالســتمرار علــى املــدى القريــب سيســاعد أيضــا يف حتقيــق النمــو 

القابــل لالســتمرار واكتســاب الصالبــة علــى املــدى الطويــل، وهــو 

اإلنمائيــة.  األهــداف  وبلــوغ  التقــارب  لتحقيــق  أساســي  شــرط 

الكلــي  االقتصــادي  االســتقرار  حتقيــق  يمكــن  خاصــة،  وبصفــة 

وصالبــة االقتصــاد ككل والنمــو الدائــم واالحتوائــي مــن خــالل 

بــذل اجلهــود إليجــاد حيــز مــايل عــن طريــق تعزيــز تعبئــة املــوارد 

الديــن  وإدارة  احلكومــي  اإلنفــاق  كفــاءة  وحتســين  احملليــة 

واخلطــوات املتخــذة إلعــادة توجيــه إنفــاق املاليــة العامــة نحــو 

حمايــة الضعفــاء وســد فجــوات البنيــة التحتيــة واتخــاذ التدابيــر 

املــايل. الشــمول  وتعميــق  املــايل  القطــاع  لتحســين صالبــة 

السياسات متعددة األطراف

من أجل ترسيخ انتعاش النمو العاملي واحلفاظ على حتسن 

مســتويات املعيشــة العامليــة علــى املــدى املتوســط، ســيكون مــن 

الضــروري دعــم اجلهــود الوطنيــة يف جمــال السياســات بمواصلــة 

التعــاون متعــدد األطــراف يف عــدد مــن اجملــاالت. وهنــاك حاجــة 

إىل مثــل هــذا التعــاون بصفــة خاصــة للحفــاظ علــى نظــام جتــاري 

علــى  واحلفــاظ  قواعــد،  علــى  وقائــم  مفتــوح  األطــراف  متعــدد 

االســتقرار املــايل العاملــي، ومكافحــة التهــرب الضريبــي ومنــع 

ممارســات التحايــل الضريبــي، ومعاجلــة التحديــات األطــول أجــال 

التــي تواجــه االقتصــاد العاملــي.

احلفاظ على نظام جتاري متعدد األطراف 

مفتوح وقائم على قواعد، واقتسام املكاسب 

على نطاق واسع

مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  مــن  الثــاين  الفصــل  يف  ورد  كمــا 

إصالحــات  وتيــرة  بــطء  أدى  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر 

التجــارة اجلديــدة وزيــادة التدابيــر احلمائيــة إىل تباطــؤ التجــارة 

العامليــة بشــكل كبيــر يف الســنوات األخيــرة )علــى الرغــم مــن أن 

مســاهمتهما التقديريــة يف تباطــؤ التجــارة أصغــر مــن مســاهمة 

التراجــع  الكلــي، وخاصــة االســتثمار(. وســيؤدي  الطلــب  ضعــف 

بــدأ تطبيقهــا  التــي  التجــارة  أمــام  املؤقتــة  عــن وضــع احلواجــز 

منــذ األزمــة املاليــة العامليــة ومواصلــة خفــض تكاليــف التجــارة 

إىل دعــم التعــايف الوليــد يف التجــارة، وتنشــيط حمــرك مهــم لنمــو 

اإلنتاجيــة العامليــة. ولهــذا الغــرض، مــن الضــروري احلفــاظ علــى 

النظــام التجــاري متعــدد األطــراف القائــم علــى قواعــد ودفــع تنفيــذ 

العاملــي.  املســتوى  علــى  التجــارة  بشــأن  طمــوح  أعمــال  جــدول 

ويمكــن خفــض تكاليــف التجــارة يف اجملــاالت التقليديــة بشــكل 

كبيــر مــن خــالل معاجلــة احلواجــز اجلمركيــة يف القطاعــات التــي 

ال تــزال مرتفعــة فيهــا، مثــل الزراعــة، وتنفيــذ االلتزامــات بموجــب 

اتفاقــات تســهيل التجــارة، التــي دخلــت حيــز التنفيــذ يف فبرايــر 

٢٠١٧. واملضــي قدمــا بإصالحــات التجــارة يف اخلدمــات ويف 

التعــاون  الرقميــة وحتســين  التجــارة  مثــل  »الواعــدة«  اجملــاالت 

يف جمــال سياســات االســتثمار ينطــوي علــى إمكانيــة املســاهمة 

بشــكل كبيــر يف التدفقــات عبــر احلــدود والنمــو العاملــي. غيــر أنــه 

التجــارة  عمليــة حتريــر  مواصلــة  ينبغــي  مناقشــته،  وردت  كمــا 

جنبــا إىل جنــب مــع السياســات احملليــة الراميــة إىل دعــم األفــراد 

عــن  التأخــر  خملاطــر  معرضــة  كانــت  ربمــا  التــي  واجملتمعــات 

الركــب.

التعاون بشأن قضايا الضرائب الدولية

أدت زيــادة حريــة انتقــال رأس املــال عبــر احلــدود إىل إشــعال 

وجــدت  وبالتــايل  الــدويل،  املســتوى  علــى  الضريبيــة  املنافســة 

فــرض  بــدون  ميزانياتهــا  تمويــل  يف  أكبــر  صعوبــة  احلكومــات 

تنازليــة  تطبيــق ضرائــب  أو  العمالــة  دخــل  علــى  أعلــى  ضرائــب 

نظــم  السياســات وضــع  لصنــاع  يتســنى  ولــن  االســتهالك.  علــى 

أصحــاب  حصــول  دون  )حتــول  املســتقبل  يف  عادلــة  ضريبيــة 

الضريبــة(  بعــد  الدخــل  مــن  متزايــدة  نســبة  علــى  املــال  رأس 

الضريبــي  التهــرب  ملعاجلــة  الوطنيــة  جهودهــم  كانــت  إذا  إال 

متعــدد  بتعــاون  مدعومــة  الضريبــي  التحايــل  ممارســات  ومنــع 

األطــراف علــى هــذه األصعــدة. وإذا ظلــت الشــركات تواجــه حوافــز 

قويــة لتحويــل األربــاح عبــر احلــدود بهــدف التخطيــط الضريبــي 

لتدفقــات  الشــعبي  التأييــد  يضعــف  فقــد  الضريبــي،  والتهــرب 

 ١-١ اإلطــار  ويناقــش  ذلــك.  مــن  أكثــر  واالســتثمار  التجــارة 

انعكاســات  املــايل  الراصــد  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  مــن 

الواليــات  يف  الشــركات  ضريبــة  يف  املقترحــة  اإلصالحــات 

الشــركات  أمــام  احلوافــز  مــن  احلــد  إىل  تهــدف  التــي  املتحــدة 

األربــاح. نقــل  علــى  األمريكيــة 

احلفاظ على االستقرار املايل العاملي

يجــب مواصلــة بــذل اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز صالبــة النظــام 

املــايل العاملــي، بوســائل منهــا إعــادة رســملة املؤسســات وتنقيــة 

امليزانيــات العموميــة حيثمــا اقتضــى األمــر، وضمــان وجــود أطــر 

فعالــة للتســوية املصرفيــة الوطنيــة والدوليــة، ومعاجلــة مــا ينشــأ 

مــن خماطــر بســبب جهــات الوســاطة غيــر املصرفيــة. ويمكــن أن 

االقتصــادات  العامليــة إىل حمايــة  األمــان  تقويــة شــبكة  تــؤدي 

أساســياتها  قــوة  رغــم  للعــدوى،  معرضــة  كانــت  ربمــا  التــي 

االقتصاديــة، والتداعيــات عبــر احلــدود يف ســياق تزايــد خماطــر 

األمــر  يقتضــي  كذلــك  العامليــة.  امفــاق  يف  الســلبية  التطــورات 
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توثيــق التعــاون التنظيمــي عبــر احلــدود للحــد مــن ســحب عالقــات 

املراســلة املصرفيــة التــي توفــر للبلــدان منخفضــة الدخــل إمكانية 

إجــراء معامــالت عبــر نظــام املدفوعــات الــدويل.

التحديات ااألطول أجال

أخيــرا، يشــكل التعــاون متعــدد األطــراف أمــرا ال غنــى عنــه أيضــا 

ملعاجلــة التحديــات العامليــة البــارزة علــى املــدى األطــول، مثــل 

 ،٢٠١5 عــام  وُضِعــت  التــي  املســتدامة  التنميــة  أهــداف  حتقيــق 

الهشــة،  والــدول  الضعيفــة  لالقتصــادات  املــايل  الدعــم  وتقديــم 

وتخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ والتكيــف معــه، ومنــع انتشــار األوبئــة 

العامليــة. واخملاطــر الناجمــة عــن العوامــل غيــر االقتصاديــة التــي 

لهــا تداعيــات عابــرة للحــدود، مثــل أزمــة الالجئيــن اجلاريــة، تؤكد 

املبــررات التــي تدعــو إىل وضــع وســائل ممولــة عامليــا للمســاعدة 

يف تعامــل االقتصــادات املعرضــة للمخاطــر مــع هــذه الضغــوط.
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يســتخدم هــذا اإلطــار نمــوذج جمموعــة العشــرين الــذي وضعــه 

الصنــدوق لتوضيــح أثــر حالتيــن بديلتيــن لتوســع املاليــة العامــة 

يف الواليــات املتحــدة مقارنــة بســيناريو أساســي ينطــوي علــى 

األمريكيــة.  العامــة  املاليــة  سياســة  يف  تغييــر  أي  إجــراء  عــدم 

وتســتخدم حالتــا التوســع أدوات مماثلــة: خفــض الضرائــب علــى 

دخــل العمالــة، وخفــض الضرائــب علــى دخــل الشــركات، وزيــادة 

التحتيــة. غيــر أن االختالفــات يف كفــاءة  البنيــة  اإلنفــاق علــى 

دخــل  علــى  الضرائــب  وخفــض  التحتيــة  البنيــة  علــى  اإلنفــاق 

العمالــة، والطريقــة التــي يتحقــق بهــا اســتقرار نســبة الديــن العــام 

يف نهايــة املطــاف تــؤدي إىل نتائــج اقتصاديــة كليــة خمتلفــة، 

كمــا يناقــش اإلطــار أدنــاه. 

االفتراضات

يُســتخدم الديــن لتمويــل توســع املاليــة العامــة يف احلالتيــن 

وتســتجيب   ،)٢٠١8-٢٠٢١( ســنوات  أربــع  أول  مــدى  علــى 

السياســة النقديــة يف الواليــات املتحــدة للتغيــر يف الطلــب وفقــا 

النقديــة يف  السياســة  أن تســتوعب  لعوامــل داخليــة. ويُفتــرض 

اليابــان ومنطقــة اليــورو أي زيــادة إيجابيــة يف الطلــب، ولكــن 

للتطــورات  لالســتجابة  حيــز  أي  تتيــح  ال  التقليديــة  سياســاتها 

تدريجيــا  تعلــم  والشــركات  األســر  أن  ويُفتــرض  الســلبية. 

بالتغيــرات يف سياســة املاليــة العامــة وطبيعتهــا الدائمــة. ويف 

تعــدل  أن  العامــة  باملاليــة  املعنيــة  الســلطات  علــى  احلالتيــن، 

يف  االســتقرار  لتحقيــق   )٢٠٢٢( ســنوات  أربــع  بعــد  السياســة 

النــاجت احمللــي. إجمــايل  إىل  الديــن  نســبة 

ويف احلالــة األوىل، يــؤدي توســع املاليــة العامــة إىل حتقيــق 

الشــكل  يف  الزرقــاء  )اخلطــوط  اإلنتاجيــة  مــن  مرتفــع  مســتوى 

لزيــادة  يكــون  أن  ويُفتــرض   — الســيناريو(  يف   ١ البيــاين 

علــى  قــوي  إيجابــي  أثــر  العامــة  التحتيــة  البنيــة  علــى  اإلنفــاق 

علــى  الضرائــب  يف  التخفيضــات  تكــون  أن  ويُفتــرض  النــاجت، 

دخــل العمالــة واســعة النطــاق. ويف احلالــة الثانيــة، يــؤدي توســع 

املاليــة العامــة إىل حتقيــق مســتوى أقــل مــن اإلنتاجيــة )اخلطــوط 

ويُفتــرض   — الســيناريو(  يف   ١ البيــاين  الشــكل  يف  احلمــراء 

التحتيــة غيــر منتــج، ويُفتــرض  البنيــة  أن يكــون اإلنفــاق علــى 

األســر  علــى  الضريبيــة  التخفيضــات  معظــم  منافــع  تعــود  أن 

الغنيــة التــي يكــون ميلهــا احلــدي إلنفــاق الدخــل اإلضــايف علــى 

يُفتــرض  الثانيــة،  احلالــة  ويف  االنخفــاض.  شــديد  االســتهالك 

أيضــا أن حتقــق األســواق املاليــة عــودة عــالوة االســتثمار طويــل 

األجــل يف الواليــات املتحــدة إىل طبيعتهــا بوتيــرة أســرع ممــا 

العامــة  املاليــة  سياســة  يف  تغييــر  أي  إجــراء  عــدم  حالــة  يف 

أخــرى  أســاس  نقطــة  عــام ٢٠١8 و٢5  أســاس يف  نقطــة   ٢5(

يف عــام ٢٠١9(. وتُنقــل عــودة عــالوة االســتثمار طويــل األجــل 

يف الواليــات املتحــدة إىل طبيعتهــا إىل عــالوة االســتثمار طويــل 

االرتبــاط  عالقــات  مــع  يتســق  بمــا  العــامل،  أنحــاء  يف  األجــل 

 2014 لعــام  التداعيــات  تقريــر  يف  إليهــا  املشــار  التجريبــي 

الــدويل. الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

السياســة لتحقيــق  تكــون هنــاك حاجــة إىل تعديــل  وعندمــا 

استقرار نسبة الدين، تُخفض السلطات املعنية باملالية العامة 

جــزءا مــن الزيــادة األوليــة يف اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة، يف 

حالــة اإلنتاجيــة العاليــة، جملــرد احلفــاظ علــى املســتوى األعلــى 

اجلديــد مــن رصيــد رأس املــال العــام )اجلــدول ١ يف الســيناريو(. 

النفقــات  خفــض  مــن  املتبقــي  الــالزم  التعديــل  نصــف  ويأتــي 

دفعة تنشيطية عالية اإلنتاجية من املالية العامة 

دفعة تنشيطية أقل إنتاجية من املالية العامة 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ ما عدا الواليات املتحدة

٨- إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي 

لألسواق الصاعدة

الشكل البياين ١ يف السيناريو - الدفعة 

التنشيطية من املالية العامة يف الواليات 

املتحدة
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إطار السيناريو ١: التوسعات الدائمة يف املالية العامة للواليات املتحدة
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟
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إطار السيناريو ١: )تابع(

دخــل  علــى  الضرائــب  ارتفــاع  مــن  الثــاين  والنصــف  الضريبيــة 

زيــادة  تمامــا  تتوقــف  إنتاجيــة،  األقــل  احلالــة  ويف  العمالــة. 

اإلنفــاق غيــر املنتــج علــى البنيــة التحتيــة وينعكــس تمامــا مســار 

التعديــل  ويأتــي  لألغنيــاء.  املمنوحــة  الضريبيــة  التخفيضــات 

املتبقــي الــالزم لتحقيــق اســتقرار نســبة الديــن يف شــكل ضرائــب 

الدخــل علــى العمــل العامــة األعلــى. ويف احلالتيــن، تــؤدي هــذه 

التعديــالت إىل اســتقرار نســبة الديــن العــام إىل إجمــايل النــاجت 

التنشــيطية  الدفعــة  قبــل  مســتواها  مــن  أعلــى  لتصبــح  احمللــي 

بنحــو 5 نقــاط مئويــة.

النتائج

إنتاجيــة  حتقيــق  إىل  العامــة  املاليــة  تدابيــر  تــؤدي  عندمــا 

املتحــدة  الواليــات  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  يرتفــع  عاليــة، 

بشــكل كبيــر، ويصــل إىل ذروتــه التــي تزيــد بمقــدار ١% عــن حالــة 

وعندمــا   .٢٠٢١ عــام  يف  السياســات  يف  تغييــر  إجــراء  عــدم 

إجمــايل  يرتفــع  إنتاجيــة،  أقــل  العامــة  املاليــة  تدابيــر  تكــون 

النــاجت احمللــي يف الواليــات املتحــدة بنحــو نصــف هــذا املعــدل 

يف عــام ٢٠٢١. ومــع حتقيــق زيــادة أصغــر يف النــاجت األمريكــي 

يف احلالــة األقــل إنتاجيــة، يرتفــع كل مــن العجــز والديــن كنســبة 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي بقــدر أكبــر. ويف احلالتيــن، تتشــدد 

السياسة النقدية األمريكية استجابة الرتفاع الطلب والتضخم، 

ويــؤدي ارتفــاع أســعار الفائــدة احلقيقيــة يف الواليــات املتحــدة 

إىل ارتفــاع قيمــة الــدوالر األمريكــي. ويف احلالــة األقــل إنتاجيــة، 

بقــدر  املتحــدة  الواليــات  األساســية يف  الفائــدة  أســعار  تتشــدد 

الطبيعيــة  األجــل  طويــل  االســتثمار  عــالوة  عــودة  ولكــن  أقــل، 

املــدى  علــى  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  وبالتــايل  أســرع  بشــكل 

الطويــل يــؤدي إىل مزيــد مــن الضغــوط الرافعــة علــى العملــة علــى 

العــامل،  بقيــة  علــى  بالتداعيــات  يتعلــق  وفيمــا  القريــب.  املــدى 

املنافــع  مــن  قــدر  أكبــر  األخــرى  املتقدمــة  االقتصــادات  حتقــق 

يف حالــة اإلنتاجيــة العاليــة، علــى املــدى القصيــر، حيــث يرتفــع 

إجمايل الناجت احمللي بنحو ٠.٢%. وتعكس هذه النتيجة إدراج 

كنــدا واملكســيك يف هــذه اجملموعــة، واللتيــن تربطهمــا عالقــات 

تشــديد  عــدم  وافتــراض  املتحــدة،  بالواليــات  قويــة  جتاريــة 

مواجهــة  يف  واليابــان  اليــورو  منطقــة  يف  النقديــة  السياســة 

ارتفــاع الطلــب اخلارجــي. ويف حالــة اإلنتاجيــة العاليــة، تكــون 

التداعيــات علــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة إيجابيــة أيضــا 

علــى املــدى القصيــر، ولكنهــا ســتكون حمــدودة. ويف ظــل توســع 

املاليــة العامــة األقــل إنتاجيــة، تصبــح التداعيــات علــى املــدى 

واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  لــكل  ســلبية  القصيــر 

األســواق الصاعــدة لســببين. أوال، ســتكون التداعيــات التجاريــة 

املباشــرة أصغــر نتيجــة انخفــاض الطلــب مــن الواليــات املتحــدة 

عــالوات  عــودة  يــؤدي  وثانيــا،  األقــل.  اإلنتاجيــة  حالــة  يف 

االســتثمار طويــل األجــل الطبيعيــة بشــكل أســرع يف أنحاءالعــامل 

أمــر مرهــق بشــكل خــاص  املاليــة، وهــو  إىل تشــديد األوضــاع 

ليــس  أو  حمــدود  حيــز  لديهــا  التــي  املتقدمــة  لالقتصــادات 

اســتخدامه  يمكــن  التقليديــة  النقديــة  السياســة  يف  حيــز  لديهــا 

لهــذه األوضــاع. لالســتجابة 

املاليــة  سياســة  تشــديد  إىل  حاجــة  هنــاك  تكــون  وعندمــا 

العــام،  الديــن  اســتقرار  لتحقيــق  املتحــدة  الواليــات  يف  العامــة 

يف  مؤقــت  انخفــاض  إىل  التنشــيطية  الدفعــة  ســحب  ســيؤدي 

عــام  يف  بمســتواه  مقارنــة  األمريكــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

٢٠٢١ يف احلالتين. غير أنه بســبب افتراض أن الضرائب على 

الدخــل الرأســمايل تكــون أقــل بصفــة دائمــة يف احلالتيــن، ممــا 

إجمــايل  املــال اخلــاص، ســيتعافى  العائــدات علــى رأس  يرفــع 

النــاجت احمللــي احلقيقــي يف وقــت الحــق مــع اســتمرار الشــركات 

مســتواه  إىل  اخلــاص  املــال  رأس  رصيــد  لرفــع  االســتثمار  يف 

املاليــة  توســع  حالــة  ويف  حتقيقــه.  يف  ترغــب  الــذي  األعلــى 

العامــة الــذي يحقــق مســتوى أعلــى مــن اإلنتاجيــة، ســيزيد هــذا 

األثــر باالرتفــاع الدائــم يف مســتوى رصيــد رأس املــال العــام، 

ممــا يرفــع إنتاجيــة القطــاع اخلــاص، ويزيــد العائــد علــى رأس 

أعلــى  املتحــدة  الواليــات  نــاجت  يكــون  وعندمــا  اخلــاص.  املــال 

يف  تغييــر  هنــاك  يكــون  وال  الطويــل  املــدى  علــى  دائــم  بشــكل 

اجلدول ١ يف السيناريو- تأثير تدابير املالية العامة على العجز

)إجمايل الناجت احمللي % يف حالة عدم تغيير تدابير املالية العامة(

20١720١820١92020202١2022

تدابير املالية العامة عالية اإلنتاجية

٠.3٧5٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠صفرالضرائب على الدخل الرأسمايل

−٠.3٧5٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠٠.33٠صفرالضرائب العامة على دخل العمالة

٠.٢5٠٠.5٠٠٠.5٠٠٠.5٠٠٠.١5٠صفراإلنفاق املنتج على البنية التحتية

−٠.3٢٠صفرصفرصفرصفرصفرالنفقات الضريبية

١.٠٠٠٢.٠٠٠٢.٠٠٠٢.٠٠٠٠.٢٠٠صفرجمموع التغير يف العجز

تدابير املالية العامة األقل إنتاجية

٠.3٧5٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠صفرالضرائب على الدخل الرأسمايل

صفر٠.3٧5٠.٧5٠٠.٧5٠٠.٧5٠صفرالضرائب على دخل العمالة الغنية

−٠.53٠صفرصفرصفرصفرصفرالضرائب العامة على دخل العمالة

اإلنفاق غير املنتج على البنية 

التحتية

صفر٠.٢5٠٠.5٠٠٠.5٠٠٠.5٠٠صفر

١.٠٠٠٢.٠٠٠٢.٠٠٠٢.٠٠٠٠.٢٢٠صفرجمموع التغير يف العجز

املصدر: افتراضات خبراء صندوق النقد الدويل لتحليل السيناريو.
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األمريكيــة،  التجاريــة  وغيــر  التجاريــة  للســلع  النســبي  الســعر 

علــى  للحفــاظ  األمريكــي  الــدوالر  قيمــة  تنخفــض  أن  ســيتعين 

اخلارجــي. االســتقرار 

جميــع  علــى  التداعيــات  تكــون  الطويــل،  املــدى  وعلــى 

االقتصــادات خــارج الواليــات املتحــدة صغيــرة، ولكنهــا ســلبية، 

الواليــات  يف  العــام  الديــن  مســتوى  يف  الدائــم  االرتفــاع  ألن 

املتحــدة يرفــع أســعار الفائــدة احلقيقيــة العامليــة. والزيــادة يف 

أســعار الفائــدة العامليــة ترفــع بدورهــا تكلفــة رأس املــال بشــكل 

دائــم، التــي تــوازن وتتجــاوز أثــر الزيــادة يف العائــد علــى رأس 

املــال اخلــاص الناجــم عــن ارتفــاع الطلــب يف الواليــات املتحــدة.

إجمــايل  علــى  اإليجابيــة  امثــار  أن  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 

املتوســط  املدييــن  علــى  املتحــدة  للواليــات  احمللــي  النــاجت 

جانــب  علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  امثــار  مــن  تنشــأ  والطويــل 

العــرض والناجمــة عــن بعــض التغيــرات يف الضرائــب والنفقــات 

دخــل  علــى  الضرائــب  معــدالت  يف  االنخفــاض  )وخاصــة 

الشــركات والزيــادة يف االســتثمار العــام علــى البنيــة التحتيــة( 

وليــس جمــرد مــن توســع املاليــة العامــة األويل. وتبيــن عمليــات 

للنمــو  الداعمــة  املماثلــة  العامــة  املاليــة  سياســة  أن  احملــاكاة 

واملنفــذة بطريقــة ال تؤثــر علــى العجــز )املمولــة بانخفــاض يف 

النفقــات الضريبيــة وانخفــاض االســتهالك احلكومــي( ســتؤدي 

إىل ارتفــاع مســتوى إجمــايل النــاجت احمللــي علــى املــدى الطويــل. 

أقــل  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  ســيكون  القصيــر،  املــدى  وعلــى 

التوســع املمــول بالعجــز، وتقابلــه  مقارنــة بمســتواه يف حالــة 

الفائــدة  وأســعار  األساســية  الفائــدة  أســعار  أقــل يف  مســتويات 

طويلــة املــدى. وســيرتفع ســعر صــرف الــدوالر بقــدر أقــل، ولكــن 

إضــايف يف  تشــديد  إجــراء  إىل  تكــون هنــاك حاجــة الحقــة  لــن 

أقــل  املــدى  متوســط  الديــن  وســيكون  العامــة  املاليــة  سياســة 

العامــالن  ويدعــم  بقليــل.  أقــل  املــدى  طويلــة  الفائــدة  وأســعار 

العامــل  يدعمــه  حيــث  املــدى،  متوســط  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

دائــم. أســاس  علــى  والثــاين  مؤقــت  أســاس  علــى  األول 

إطار السيناريو ١: )تتمة(
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أخــذت الصراعــات تتزايــد منــذ أوائــل األلفينــات. وقــد ارتفعــت 

حــاالت الصــراع، التــي ُتعَــرَّف بأنهــا عــدد البلــدان التــي شــهدت 

علــى األقــل ١٠٠ حالــة وفــاة لــكل مليــون نســمة بســبب الصــراع 

يف  املنخفضــة  بمســتوياتها  مقارنــة  األخيــرة،  الســنوات  يف 

أوائــل األلفينــات )الشــكل البيــاين ١-١-١، اللوحــة ١(.١ وعلــى 

ال  فإنــه  الصراعــات  لقتلــى  الكلــي  الســنوي  العــدد  مــن  الرغــم 

يــزال منخفضــا مــن املنظــور التاريخــي، فقــد زاد بصــورة حــادة 

نوعــا مــا يف الســنوات األخيــرة، ممــا يعكــس الصراعــات الداميــة 

 ،١-١-١ البيــاين  )الشــكل  وســوريا  والعــراق  أفغانســتان  يف 

اللوحــة ٢(. وقــد تغيــر طابــع الصــراع بمــرور الوقــت حيــث زاد 

عــدد الصراعــات بيــن الــدول يف الفتــرة مــا بيــن احلــرب العامليــة 

الثانيــة وتســعينات القــرن املاضــي، وزاد عــدد احلــروب األهليــة 

 Blattman and Miguel )دراســة  التســعينات  منــذ  الداخليــة 

جنــوب  إفريقيــا  مــن  الصراعــات  موقــع  أيضــا  وانتقــل   .)2010
الشــرق األوســط األوســع،  التســعينات إىل منطقــة  الصحــراء يف 

عــام ٢.٢٠١٠ منــذ  وخاصــة 

قياســها  يمكــن  ال  إنســانية  معانــاة  إىل  الصــراع  يــؤدي  وال 

فادحــة  اقتصاديــة  خســائر  إىل  أيضــا  يــؤدي  ولكنــه  فحســب، 

الصــراع  إىل  التجريبيــة  البحــوث  وتشــير  لســنوات.  تســتمر  قــد 

التنميــة  تعطــل  أن  يمكــن  التــي  العوامــل  أحــد  باعتبــاره 

 Besley and Perssonو ؛   1999  Rodrik )دراســتا  االقتصاديــة 

2008(. ويمكــن أن يــؤدي الصــراع أيضــا إىل تدفــق أعــداد كبيــرة 
مــن الالجئيــن ويمكــن أن يؤثــر علــى اقتصــادات البلــدان القريبــة 

طويلــة. لفتــرة  والبعيــدة 

علــى  أيضــا  الصراعــات  عــدد  الهائــل يف  االرتفــاع  أثــر  وقــد 

نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي يف الســنوات األخيــرة، نظــرا 

للعــدد املتزايــد مــن االقتصــادات التــي تشــهد نزاعــات، والتأثيــر 

احلــاد لبعــض هــذه النوبــات علــى النشــاط االقتصــادي، ووقــوع 

تأثيرهــا علــى بعــض االقتصــادات كبيــرة احلجــم. وكانــت البلدان 

يف دائــرة الصــراع حاليــا قــد ســاهمت بنســبة تتــراوح بيــن ١.٠ 

حســب   ،٢٠١٠ عــام  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  و5.٢% 

املســتوى احلــدي الدقيــق املســتخدم يف تعريــف حــاالت الصــراع 

)الشكل البياين ١-١-٢، اللوحة ١(.3 ويف بعض البلدان، كان 

مؤلفا هذا اإلطار هم ناتاليا نوفتا، وإيفجنيا بوغاتشيفا.

١ اختيــار املســتويات احلديــة اخملتلفــة ال يغيــر اخلــط العــام للنتائــج. 

ســنة  خــالل  صــراع  يف  البلــد  يعتبــر   ،١-١-١ البيــاين  الشــكل  ويف 

معينــة إذا كان هنــاك أكثــر مــن ١٠٠ حالــة وفــاة لــكل مليــون نســمة 

مــن ســكانه. ويف كثيــر مــن الدراســات الســابقة املتعلقــة بالصراعــات، 

الصراعــات؛ غيــر  قتلــى  لعــدد  الصــراع كقيمــة مطلقــة  تُعَــرَّف حــاالت 

أن هــذا املنهــج يجعــل مــن الصعــب أن تتجــاوز البلــدان األصغــر هــذا 

املســتوى احلدي، حتى إذا كانت تشــهد صراعا حمتدما )راجع دراســة 

.)  Mueller 2016
وشــمال  وإســرائيل  أفغانســتان  ذلــك  يف  بمــا  األوســط،  الشــرق   ٢

وباكســتان. وفلســطين  إفريقيــا 

3 تُســتخدم ثالثة تعاريف للصراع، اســتناد إىل مدى احتدامها — 

إذا كانــت هنــاك 5٠ أو ١٠٠ أو ١5٠ حالــة وفــاة علــى األقــل مرتبطــة 

بالصراعــات لــكل مليــون نســمة يف البلــد املعنــي وخــالل ثــالث فتــرات 

وإذا  و٢٠١٠-٢٠١5.  و٢٠٠6-٢٠٠9   ٢٠٠5-٢٠٠٢ خمتلفــة: 

املتأثــرة  البلــدان  فــإن حصــة  تــم حســابها بشــكل منفصــل كل ســنة، 

تلقائيــا  تنخفــض  العاملــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  بالصــراع 

املتأثــرة  للبلــدان  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  ألن  الصــراع  فتــرة  خــالل 

بالصــراع عــادة مــا ينخفــض خــالل الصــراع )دراســتا Mueller 2013 ؛ 

وCerra and Saxena 2008(. وللحــد مــن هــذا التأثيــر التلقائــي، تُســجل 

يف اللوحــة ١ مــن الشــكل البيــاين ١-١-٢ النســبة املئويــة ملســاهمة 

هــذا البلــد يف إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي خــالل الســنة األوىل مــن 

الفتــرة ذات الصلــة.
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٢- قتلى الصراعات منذ احلرب العاملية الثانية 

(باآلالف)

معهد أوسلو لبحوث السالم 

(الصراعات التي تشارك فيها دول)

املعهد الدويل للدراسات االستراتيجية 

(جميع الصراعات)

برنامج أوبساال لبيانات الصراعات 

(جميع الصراعات)

برنامج أوبساال لبيانات الصراعات 

(الصراعات التي تشارك فيها دول)

الــدويل للدراســات االســتراتيجية، قاعــدة بيانــات  املصــادر: املعهــد 

الصراعات املسلحة؛ ومعهد أوسلو لبحوث السالم، اإلصدار ٣-١ من 

جمموعــة بيانــات قتلــى احلــروب؛ واألمم املتحــدة (٢٠١٦)؛ وبرنامــج 

 ،(Uppsala Con�ict Data Program) الصراعــات  لبيانــات  أوبســاال 

اإلصــدار ٥-٠ مــن جمموعــة بيانــات األحــداث اجلغرافيــة واإلصــدار 

خبــراء  وحســابات  املعــارك؛  قتلــى  بيانــات  جمموعــة  مــن   ٥-٠

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يف اللوحــة ١، يعتبــر البلــد يف حالــة صــراع إذا قُتــل ١٠٠ 

عــام. ويف  أي  الســكان يف  مــن  لــكل مليــون نســمة  أكثــر  أو  شــخص 

اللوحــة ٢، الصراعــات التــي تشــارك فيهــا دول هــي تلــك التــي يكــون 

فيهــا أحــد أطــراف الصــراع علــى األقــل دولــة. ويمكــن أن تشــتمل جميــع 

الصراعــات أيضــا علــى عنــف مــن جانــب واحــد (علــى ســبيل املثــال 

عنــف ضــد املدنييــن ترتكبــه جماعــات متمــردة) وصــراع ال يــدور بيــن 

دول (مثــل القتــال بيــن اجلماعــات املتمــردة املنظمــة أو اجلماعــات 

بلــد حمــدد.  تُعــزى إىل  التــي ال  القتلــى  الطائفيــة). وتُســتبعد حــاالت 

وتســتبعد تقديــرات القتلــى يف جمموعــة جميــع الصراعــات الصــادرة 

 (Uppsala Con�ict Data Program) عن برنامج أوبساال لبيانات الصراعات

القيمة الشاذة حلالة رواندا يف عام ١٩٩٤ (٩٥٨ ٥٠١ قتيل).

الشكل البياين ١-١-١: قتلى الصراعات 

وعدد البلدان املتأثرة بالصراع

اإلطار ١-١: الصراعات والنمو والهجرة
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الفــرق بيــن التنبــؤات بشــأن إجمــايل النــاجت احمللــي قبــل الصــراع 

وقيمتــه الفعليــة أثنــاء الصــراع هائــال )الشــكل البيــاين ١-١-٢، 

اللوحــة ٢(.

بطء التعايف االقتصادي من الصراع 

إن اشــتعال الصــراع يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى نمــو حصــة 

عــن  مثــال  كثيــرة،  بطــرق  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد 

طريــق تخفيــض القــوة العاملــة بشــكل مباشــر أو عرقلــة إنتاجيــة 

العمالــة. ويمكــن أن تكــون امثــار الســلبية للصــراع كبيــرة علــى 

املدييــن املتوســط والطويــل إذا تضــررت صحــة الســكان بشــكل 

دائــم، أو إذا تركــوا بلدانهــم كالجئيــن أو مهاجريــن اقتصادييــن 

أو إذا حــال ذلــك دون التحاقهــم باملــدارس، ممــا يخفــض رأس 

املــال البشــري علــى املســتويين الفــردي والكلــي )راجــع دراســات 

و2009(.   2007  Justinoو ؛   2010  Blattman and Miguel
يــؤدي الصــراع إىل انخفــاض  وباإلضافــة إىل ذلــك، عــادة مــا 

وحــدوث  الثقــة(،  يفقــدون  املســتثمرين  ألن  )نظــرا  االســتثمار 

 Voors and others تغيــرات يف ادخــار واســتهالك األســر )دراســة

 Collier, Hoeffler, and )دراســة  املــال  رأس  وهــروب   ،)2012
.)2004  Pattillo

وتشــير التقديــرات إىل أن اشــتعال الصراعــات يف الفتــرة مــن 

بنســبة  النــاجت  مــن  الفــرد  نصيــب  خفــض  قــد   ٢٠١6-١989

تراكميــة قدرهــا ١8% علــى مــدى الســنوات العشــرة الالحقــة، يف 

اقتصــر  وإذا   4.)١ اللوحــة   ،3-١-١ البيــاين  )الشــكل  املتوســط 

واســتخدم  دول  فيهــا  تشــارك  التــي  الصراعــات  علــى  التحليــل 

بيانــات لفتــرة أطــول، يتبيــن بلــوغ اخلســائر نحــو 5% بعــد ١٠ 

ســنوات )الشــكل البيــاين ١-١-3، اللوحــة ٢(.5 وتصــدُق نتائــج 

يف  مســتمرة  خســائر  بحــدوث  تفيــد  التــي  القياســي  االقتصــاد 

أنــه نســبة األرواح  النــاجت إذا تــم تعريــف متغيــر الصــراع علــى 

التــي تُزهــق مــن بيــن الســكان أو باســتخدام متغيــر صــوري يشــير 

إىل حــاالت الصــراع يف ســنة معينــة. ففــي احلالــة األوىل )قتلــى 

 ١٠ بعــد  النــاجت  يف  التراكميــة  اخلســارة  تكــون  الصراعــات(، 

ســنوات نحــو 5%، ويف احلالــة الثانيــة )حــاالت الصــراع ســنويا( 

تكــون اخلســارة التراكميــة نحــو ٧% )غيــر موضحــة يف األشــكال 

البيانيــة(. وتتزايــد هــذه اخلســائر مــع تطــور الصراعــات.6

 Jorda الــواردة يف دراســتي  التوقعــات احملليــة  تُســتخدم طريقــة   4

(2005) وTeulings and Zubanov (2014) لتقديــر تأثيــر الصــراع علــى 
الالحقــة.  العشــرة  الســنوات  أفــق  مــدى  علــى  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

ويجــري تقديــر املعادلــة التاليــة:

yit+h − yit−1 =   β  1  h    cit +   β  2  h   cit−1 +   ∑ j=1  h−1     β  3  hj   cit+h−j +   θ  1  h   Δyit−1 

 ,µ  i  h   +   θ  rt  h    +   ε  it  h   ,  h = 0,…,10   +  
النــاجت احمللــي )أو  الفــرد مــن إجمــايل  ـة  yit لوغاريتــم حصـ حيــث 

رات  ـ ـي متغيـ هـ  cit و  رة(،  ـ الهجـ ـن، يف حالــة  الالجئيـ عــدد  لوغاريتــم 

الصــراع )بدايــة الصــراع، أو النســبة املئويــة مــن الســكان الذيــن قتلــوا، 

أو حــاالت الصــراع(، و   µ  i  h   هــي آثــار قُطْريــة ثابتــة، و   θ  rt  h    آثــار ثابتــة 

بمــرور الوقــت، وh هــو األفــق الزمنــي. وتظــل نتائــج التحليــل املشــار 

إليهــا ثابتــة عمومــا يف حالــة إضافــة متغيــرات ضابطــة خمتلفــة. 

5 أطــول سلســلة مــن حــاالت الوفــاة املرتبطــة بالصراعــات، والتــي 

أعدهــا معهــد أوســلو لبحــوث الســالم، تبــدأ يف عــام ١946، ولكنهــا 

ال تغطــي ســوى الصراعــات التــي تشــارك فيهــا دول. ويقــدم برنامــج 

 )Uppsala Conflict  Data Progarm( الصراعــات  لبيانــات  أوبســاال 

بيانــات عــن قتلــى جميــع أنــواع الصراعــات )بمــا يف ذلــك بيــن أطــراف 

بخــالف الــدول، والعنــف مــن جانــب واحــد ضــد املدنييــن، ومــا إىل ذلــك( 

ابتــداء مــن عــام ١989.

6 تتســم تقديــرات االقتصــاد القياســي بالتحيــز إذا كان انخفــاض 

النمــو هــو ســبب الصــراع وليــس ناجتــا عنــه. غيــر أن النتائــج ال تتغيــر 

كثيــرا إذا تــم ضبــط التنبــؤات بشــأن حصــة الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي للســنة احلاليــة، 

االنحــدارات  إجــراء  عنــد  الصــراع  تســبق  التــي  الســنة  يف  واحملتســبة 

إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  مســتوى  بشــأن  التوقعــات  أســاس  )علــى 

»آفــاق  تقريــر  مــن  خمتلفــة  أعــداد  مــن  املأخــوذة  احمللــي  النــاجت 
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٢- تنبؤات إجمايل الناجت احمللي قبل الصراع 

مقابل الفعلي

(املؤشر، السنة السابقة للصراع = ١٠٠)

مسار إجمايل الناجت احمللي قبل الصراع (تنبؤات)

مسار إجمايل الناجت احمللي بعد الصراع

مسار إجمايل الناجت احمللي بعد الصراع (تنبؤات حتى ٢٠٢٢)

جمهورية إفريقيا 

الوسطى

العراق ليبيا

أوكرانيا

اليمن

لبيانــات  أوبســاال  وبرنامــج  (٢٠١٦)؛  املتحــدة  األمم  املصــادر: 

Uppsala Con�ict Data) الصراعات

Program) ، اإلصــدار ٥-٠ مــن جمموعــة بيانــات األحــداث اجلغرافيــة 
واإلصــدار ٥-٠ مــن جمموعــة بيانــات قتلــى املعــارك؛ وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

النــاجت احمللــي تســتند إىل  إجمــايل  اللوحــة ١، حصــص  ملحوظــة: يف 

السنة األوىل من جمموعة البيانات (باستخدام بيانات ٢٠١١ يف حالة 

جنــوب الســودان وتعديــل جميــع أعــداد ٢٠١٠). ويف اللوحــة ٢، بدايــة 

الصــراع هــي الســنة األوىل مــن الصــراع التــي يتجــاوز فيهــا عــدد القتلــى 

١٠٠ شــخص لــكل مليــون نســمة مــن الســكان (بعــد أربــع ســنوات متتاليــة 

على األقل بدون جتاوز هذا املستوى احلدي).

الشكل البياين ١-١-٢: حصص البلدان 

املتأثرة بالصراع من إجمايل الناجت احمللي 

العاملي وأثر الصراع على النمو

١- حصص البلدان املتأثرة بالصراع من 

إجمايل الناجت احمللي العاملي– على مستويات 

خمتلفة من كثافة الصراعات

(٪)

اإلطار ١-١: )تابع(
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الهجرة من مناطق الصراعات ستظل كبيرة 

ملدة طويلة

بعــد  طويلــة  لســنوات  الزيــادة  إىل  الالجئيــن  عــدد  يميــل 

كبيــرة  أعبــاء  ذلــك  يضــع  أن  احملتمــل  ومــن  الصــراع،  بدايــة 

اللوحــة 3(.  البيــاين ١-١-3،  علــى اقتصــادات أخــرى )الشــكل 

وبعــد اشــتعال الصــراع، عــادة مــا تكــون االقتصــادات اجملــاورة 

مل  إذا  ولكــن  الالجئيــن،  مــن  كبيــرة  تدفقــات  يســتقبل  مــن  أول 

توفــر هــذه البلــدان الكثيــر مــن الفــرص االقتصاديــة، قــد يفضــل 

الالجئــون االنتقــال إىل االقتصــادات املتقدمــة. وتبيــن اللوحــة 

4 مــن الشــكل البيــاين ١-١-3 أن أعــداد الالجئيــن تتزايــد يف 

الصــراع. بدايــة  مــن  ســنوات  بعــد ١٠  املتقدمــة  االقتصــادات 

االقتصــاد العاملــي«(. وبشــكل عــام، تكــون النتائــج مماثلــة للغايــة لتلــك 

الناجتــة عــن االنحــدارات التــي ال حُتَيِّــد أثــر التنبــؤات بشــأن إجمــايل 

النــاجت احمللــي.
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الناجت االقتصادي بعد بداية الصراع

–35
–30

–25
–20
–15
–10
–5
0

5
10

–1 2 4 6 8 10

٢- الصراعات التي 

تشارك فيها دول

0

50

100

150

200

250

300

350

–1 2 4 6 8 10

٣- العدد الكلي

–80

–40

0

40

80

120

160

–1 2 4 6 8 10

٤- يف االقتصادات 

املتقدمة

١- جميع الصراعات

أعداد الالجئين بعد بداية الصراع

فترة ثقة نسبتها ٩٥٪

املصــادر: األمم املتحــدة (٢٠١٦)؛ ومفوضيــة األمم املتحــدة لشــؤون 

 Uppsala  الالجئيــن (٢٠١٦)؛ وبرنامــج أوبســاال لبيانــات الصراعــات

بيانــات  جمموعــة  مــن   ٥-٠ اإلصــدار   ،)  Con�ict Data Program
قتلــى  بيانــات  جمموعــة  مــن   ٥-٠ واإلصــدار  اجلغرافيــة  األحــداث 

احلروب؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: t = صفــر هــي ســنة الصدمــة. وبدايــة الصــراع هــي الســنة 

األوىل مــن الصــراع التــي يتجــاوز فيهــا عــدد القتلــى ١٠٠ شــخص لــكل 

األقــل  علــى  أربــع ســنوات متتاليــة  (بعــد  الســكان  مــن  نســمة  مليــون 

بدون جتاوز هذا املستوى احلدي).

الشكل البياين ١-١-٣: أثر بداية  الصراع

(٪، السنوات على احملور السيني)

اإلطار ١-١: )تتمة(
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املركــزي  اإلحصــاءات  مكتــب  نشــر   ،٢٠١6 يوليــو   ١٢ يف 

اإلحصــاءات  بعــض  يف  مســبوقة  غيــر  تعديــالت  آيرلنــدا  يف 

االقتصاديــة الكليــة الرئيســية للبــالد. فقــد عُدِّلــت بيانــات نمــو 

إجمــايل النــاجت احمللــي بالقيمــة احلقيقيــة لعــام ٢٠١5 مــن رقــم 

أويل قدره ٧.8% إىل رقم قياسي قدره ٢6.3%، وعُدِّلت بيانات 

وأســفر   ،%١8.٧ إىل   %5.٧ مــن  القومــي  الدخــل  إجمــايل  نمــو 

تعديــل بيانــات الصــادرات والــواردات عــن زيــادة يف الصــادرات 

الصافيــة بأكثــر مــن 35 مليــار يــورو )حــوايل ١٧% مــن إجمــايل 

املعلــن  التقديــرات  وهــي   )٢٠١5 لعــام  األويل  احمللــي  النــاجت 

البيــاين ١-٢-١(. )الشــكل  مــارس ٢٠١6لعــام ٢٠١5  عنهــا 

وتتفــق التعديــالت مــع املعاييــر الدوليــة — نظــام احلســابات 

لعــام  للحســابات  األوروبــي  والنظــام   ٢٠٠8 لعــام  القوميــة 

التعديــل  لــدورة  وفقــا  اجلديــدة  البيانــات  ونُشِــرت   —  ٢٠١٠

بهــا. املعمــول 

وهــذه التعديــالت الكبيــرة بشــكل غيــر عــادي ترجــع إىل حــد 

كبيــر إىل عمليــات نقــل املوقــع املرتبطــة بامليزانيــات العموميــة 

أكثــر  وجــه  وعلــى  بآيرلنــدا.  الصلــة  ذات  وأنشــطتها  بأكملهــا 

حتديــدا، كانــت التعديــالت مدفوعــة أساســا بمــا يلــي: )١( زيــادة 

كبيــرة يف نشــاط الصناعــة التحويليــة بموجــب عقــود خارجيــة 

تعــزى إىل آيرلنــدا، و)٢( إعــادة حتديــد مــكان منتجــات امللكيــة 

الفكريــة واســتخدامها. ومــن الناحيــة اإلحصائيــة، فــإن الزيــادة 

يف نشــاط الصناعــة التحويليــة بموجــب عقــود مــن خــالل إعــادة 

حتديــد مقرهــا تعنــي أن كل القيمــة املضافــة املشــتقة مــن هــذا 

أثــر  لذلــك  آيرلنــدا. وســيكون  امن يف  تقيــد  اإلنتــاج  مــن  النــوع 

علــى اإلنتــاج والصــادرات والــواردات والضرائــب. وحتــى عندمــا 

يُعامــل  اخلــارج،  يف  للســلع  املــادي  التصنيــع  بالفعــل  يجــري 

النهائــي  النــاجت  ويســهم  خدمــات،  كاســتيراد  للمُصنِــع  الدفــع 

لهــذا النشــاط، بعــد بيعــه )تصديــره(، يف الصــادرات بقيمــة تشــمل 

الصناعــة  خدمــات  ذلــك  يف  )بمــا  الوســيطة  املنتجــات  تكلفــة 

األخــرى،  اإلنتــاج  وتكاليــف  الترخيــص،  ورســوم  التحويليــة(، 

وهوامــش الربــح.

بطــرق  الفكريــة  امللكيــة  منتجــات  موقــع  نقــل  ويؤثــر 

مباشــرة عديــدة علــى احلســابات القوميــة، وميــزان املدفوعــات، 

ألن:  الصافيــة  الصــادرات  وتتأثــر  الــدويل.  االســتثمار  ووضــع 

)١( الرســوم التــي تفرضهــا الشــركات التــي يكــون مقرهــا آيرلنــدا 

علــى الشــركات األجنبيــة لتصنيــع منتجــات خاضعــة لبــراءات 

االختــراع تــؤدي إىل زيــادة يف تصديــر اخلدمــات و)٢( الشــركات 

اخلاضعــة  املنتجــات  تنتــج  التــي  آيرلنــدا  مقرهــا  يكــون  التــي 

بمنتجــات  املرتبطــة  الرســوم  تدفــع  تعــد  مل  االختــراع  لبــراءات 

امللكيــة الفكريــة التــي نُقــل موقعهــا، وهــو مــا يخفــض اســتيراد 

الدخــل  وإجمــايل  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  ويتأثــر  اخلدمــات. 

زيــادة  تعنــي  الثابتــة  الزيــادة يف األصــول  أيضــا ألن  القومــي 

اإلهــالك.  تقديــرات  يف 

وقيــدت معظــم حــاالت نقــل موقــع منتجــات امللكيــة الفكريــة 

الــدويل  االســتثماري  وضــع  يف  أخــرى«  »تغيــرات  أنهــا  علــى 

— ممــا يعنــي تعديــل حــاد خافــض لوضــع االســتثمار الــدويل 

الصــايف. ويرجــع ذلــك إىل أن حتويــل منتجــات امللكيــة الفكريــة 

أسفر عن دين أكبر بكثير بين الشركات يف التزامات االستثمار 

األجنبــي املباشــر )اجلــدول ١-٢-١(.١ وإذا قيــدت حــاالت نقــل 

املوقــع هــذه يف ميــزان املدفوعــات، ســتكون االنعكاســات علــى 

احلســابات  كانــت  ولكــن  نفســها،  هــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

اميرلنديــة ســتظهر زيــادة كبيــرة جــدا إضافيــة ملــرة واحــدة يف 

الــواردات مــن اخلدمــات وعجــزا كبيــرا مقابــال لهــا ملــرة واحــدة 

يف احلســاب اجلــاري، إىل جانــب زيــادة ملــرة واحــدة يف إجمــايل 

تكويــن رأس املــال الثابــت يف عــام ٢٠١5. 

)التــي  العموميــة  بامليزانيــات  املرتبطــة  املواقــع  ونقــل 

احلجــم  ولكــن  بجديــد  ليــس  الفكريــة(  امللكيــة  عليهــا  تهميــن 

امللحــوظ يف عــام ٢٠١5 كان اســتثنائيا — فقــد أضــاف نحــو 

املــال ومبلغــا  مــن رأس  آيرلنــدا  إىل رصيــد  يــورو  مليــار   3٠٠

النشــاط  أيضــا  وزاد  الصافيــة.  اخلارجيــة  اللتزاماتهــا  مماثــال 

مؤلف هذا اإلطار هو مايكل ستانغر.

١ تــم تمويــل حتويــل رأس مــال امللكيــة الفكريــة إىل آيرلنــدا بقــروض 

للشــركات األيرلنديــة التابعــة املعنيــة مــن كيانــات أخــرى يف اجملموعة 

وبالتــايل أســفر ذلــك عــن زيــادة حــادة يف التزامــات االســتثمار األجنبــي 

املباشــر يف شــكل ديــن.
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(مليارات اليورو يف عام ٢٠١٤، ما مل يُذكر 

خالف ذلك)

الشكل البياين ١-٢-١: احلسابات القومية 

اآليرلندية

١- إجمايل الناجت احمللي وإجمايل الدخل 

القومي

(مليارات اليورو يف عام ٢٠١٤)

خبــراء  وحســابات  آيرلنــدا؛  يف  املركــزي  اإلحصــاءات  مكتــب  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل.

اإلطار ١-2: معاجلة املصاعب يف قياس النشاط االقتصادي اآليرلندي
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)أي عقــود الصناعــة  للتجهيــز  تُرســل  التــي  للســلع  الــذي يعــزى 

تأثيــرا  معــا  العامــالن  هــذان  وأثــر  كبيــرة.  زيــادة  التحويليــة( 

كبيــرا علــى اإلحصــاءات االقتصاديــة الكليــة ميرلنــدا، وخاصــة 

لالقتصــاد. الصغيــر  احلجــم  ضــوء  يف 

احلاجــة إىل مقاييــس إضافيــة لفهــم الترتيبــات 

اجلديــدة املعقــدة

جلهــات  اململوكــة  الفكريــة  امللكيــة  أصــول  اقتنــاء  يــؤدي 

الحقــة  إيــرادات  وأي  املــال،  رأس  تكويــن  زيــادة  إىل  أجنبيــة 

مــن الترخيــص تضيــف إىل إجمــايل النــاجت احمللــي اميرلنــدي 

إذا فٌٍرضــت رســوم علــى الترخيــص؛ ومل يحــدث ذلــك بشــكل كبيــر 

رأس  تكويــن  نمــو  يــؤدي  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  اليــوم.  حتــى 

إلنتاجيــة  املعياريــة  املقاييــس  يف  كبيــرة  زيــادة  إىل  املــال 

العمالــة ويغيــر عالقتهــا بإجمــايل النــاجت احمللــي املتولــد داخليــا 

العمالــة. وتوظيــف 

عقــود  بموجــب  التحويليــة  الصناعــة  نشــاط  إدراج  ويــؤدي 

ضمــن احلســابات اإلحصائيــة إىل زيــادة النــاجت )الصــادرات(، 

والــواردات، وإجمــايل النــاجت احمللــي، وإجمــايل الدخــل القومــي 

وإجمــايل  يُذكــر.  تغييــر  دون  احملليــة  الوظائــف  يتــرك  ولكنــه 

القيمــة  بالتــايل  ويشــمل  لإلنتــاج  مقيــاس  احمللــي  النــاجت 

املضافــة التــي تعــود علــى املســتثمرين األجانــب. ويف املقابــل، 

فــإن إجمــايل الدخــل القومــي مقيــاس للدخــل، وإجمــايل الدخــل 

أقــل بكثيــر مــن إجمــايل ناجتهــا احمللــي ألن  القومــي ميرلنــدا 

إجمــايل الدخــل القومــي ال يتضمــن الدخــل املدفــوع يف اخلــارج 

األجنبيــة  االســتثمارات  ألصحــاب  احملتجــزة  األربــاح  أو 

املباشــرة يف آيرلنــدا. غيــر أن إجمــايل الدخــل القومــي يتضمــن 

التــي تكــون  اإليــرادات احملتجــزة علــى االســتثمارات األجنبيــة 

غير مباشرة )نقل موقع شركات كثيرة إىل آيرلندا يترتب عليه 

اســتثمار أجنبــي غيــر مباشــر — أي ال يصــل مالكوهــا األفــراد 

إىل املســتوى احلــدي البالــغ ١٠% الــالزم لتصنيــف اســتثمار مــا 

علــى أنــه مباشــر(. ويف هــذه احلــاالت، تعتبــر الشــركات آيرلنديــة، 

وتعامــل إيراداتهــا احملتجــزة كدخــل آيرلنــدي، علــى الرغــم مــن أن 

األربــاح احملتجــزة تعــود يف النهايــة إىل حملــة األســهم األجانــب 

مــن خــالل التأثيــر علــى ســعر الســهم. وباإلضافــة إىل ذلــك، يف 

كبيــر  علــى حمتــوى  تشــتمل  التــي  واملنتجــات  الشــركات  حالــة 

مــن امللكيــة الفكريــة، عــادة مــا تكــون األربــاح احملتجــزة كبيــرة 

ألنهــا يجــب أن تعــوض اإلهــالك الســريع نســبيا لــرأس املــال مــن 

امللكيــة الفكريــة. 

اســتخدام  يصبــح  هــذه،  املوقــع  نقــل  لعمليــات  ونتيجــة 

املقاييــس الكليــة املعياريــة — مثــل اإلنتــاج احمللــي، والدخــل 

القومــي، والطلــب احمللــي، والصــادرات الصافيــة — غيــر قابــل 

للتطبيق بنفس القدر على النشاط االقتصادي يف آيرلندا. على 

ســبيل املثــال، حتتــوي املقاييــس التقليديــة لتكويــن رأس املــال 

الثابــت والطلــب احمللــي علــى مكونــات كبيــرة تتعلــق باالقتصــاد 

إضافيــة  مقاييــس  إىل  حاجــة  هنــاك  وبالتــايل  احمللــي.  غيــر 

ينعكــس فيهــا مســتوى النشــاط داخــل االقتصــاد احمللــي.

استراتيجية ملعاجلة قضايا القياس

»فريــق  آيرلنــدا  يف  املركــزي  اإلحصــاءات  مكتــب  أنشــأ 

بشــأن  توجيهــات  لتوفيــر  االقتصاديــة«  اإلحصــاءات  تعديــل 

النشــاط  لفهــم  املســتخدمين  احتياجــات  لتلبيــة  أفضــل طريقــة 

االقتصــادي اميرلنــدي بشــكل أفضــل يف ســياق اقتصــاد شــديد 

العوملة.٢ وانتهى الفريق من إعداد تقريره يف ديســمبر ٢٠١6، 

ونشــر مكتــب اإلحصــاءات املركــزي يف فبرايــر ٢٠١٧ رده علــى 

توصيــات التقريــر، بمــا يف ذلــك جــدول زمنــي للتنفيــذ.

ســيظل  التقريــر،  يف  الــواردة  التوصيــات  إىل  واســتنادا 

إجمــايل النــاجت احمللــي وإجمــايل الدخــل القومــي همــا املؤشــران 

تتــاح  وســوف  الــدويل  املســتوى  علــى  الرئيســيان  املعياريــان 

إعــداد  وســيتم  جديــدة.  تكميليــة  وإحصــاءات  حتليليــة  عــروض 

حســبما  ســنوية  ربــع  سالســل  وتليهــا  أوال،  ســنوية  جممــالت 

٢ يضــم فريــق تعديــل اإلحصــاءات االقتصاديــة صنــاع سياســات 

العمــال  نقابــات  وممثلــي  وشــركات  تنظيميــة  وجهــات  وحملليــن 

الذيــن  الــدويل  اإلحصائــي  اجملتمــع  وأعضــاء  األكاديميــة  والهيئــات 

الــدويل. النقــد  وصنــدوق  األوروبــي  اإلحصائــي  املكتــب  يمثلهــم 

اجلدول ١-2-١ آيرلند: ميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل

)مليارات اليورو(

االستثمار املباشر

وضع االستثمار 

الدويل )نهاية 20١4(

ميزان املدفوعات 

التغيرات األخرى)20١5(

وضع االستثمار 

الدويل )نهاية 20١5(

إصدار ٢٠١5: الربع 

الرابع

5٢٢.89١.6١١4.3٧٢8.8األصول

4٠٠.٠–3١١.59٠.٧٢.٢اخلصوم

إصدار ٢٠١6: الربع 

األول

5١٠.٢١49.9١55.١8١5.٢األصول

34٢.٧١69.8٢83.١٧95.6اخلصوم

التعديالت
١٢.658.34٠.886.4األصول

3١.٢٧9.٢٢85.3395.6اخلصوم

املصادر: مكتب اإلحصاءات املركزي يف آيرلندا )بالنسبة للبيانات املتعلقة بميزان املدفوعات ووضع االستثمار الدويل(؛ و«التغيرات األخرى« مشتقة كقيمة 

متبقية.

اإلطار ١-2: )تابع(
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يكــون ممكنــا ومالئمــا. وســتنفذ معظــم التوصيــات بيــن منتصــف 

٢٠١٧ ونهاية ٢٠١8، وال ســيما ما يلي:

· مؤشــر موثــوق عــن حجــم االقتصــاد ال يتأثــر كثيــرا بنقــل 	

املوقــع. واملؤشــر املوصــى بــه هــو إجمــايل معــدل للدخــل 

القومــي يمثــل امتــدادا إلجمــايل الدخــل القومــي املعيــاري 

تغيــر مقرهــا  التــي  للشــركات  األربــاح احملتجــزة  ويراعــي 

لألجانــب.  اململوكــة  احملليــة  املــال  رأس  أصــول  وإهــالك 

مقابلــة  معدلــة  بيانــات  عــروض  إعــداد  أيضــا  واقتــرح 

الــدويل. االســتثمار  ووضــع  العموميــة  امليزانيــات  لبيانــات 

· الكليــة 	 االقتصاديــة  املؤشــرات  مــن  قياســية  جمموعــة 

النشــاط االقتصــادي  التــي تصــف بشــكل أفضــل  الهيكليــة 

متعــددة  الشــركات  عليهــا  تهيمــن  التــي  للقطاعــات 

اجلنســيات والقطاعــات احملليــة. ويشــتمل ذلــك علــى تقســيم 

املؤسســية  القطاعــات  حســابات  يف  املــايل  غيــر  القطــاع 

الســنوية إىل قطاعيــن فرعييــن، أجنبــي وحملــي، وحتديدهــا 

القطــاع يتضمــن معظــم  علــى نطــاق واســع نظــرا ألن هــذا 

الشــركات متعــددة اجلنســيات العاملــة يف آيرلنــدا. وهنــاك 

نظــام  لكامــل  التفاصيــل  مــن  القــدر  نفــس  إىل  حاجــة 

احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات ووضــع االســتثمار 

الــدويل.

· مزيــد مــن التفاصيــل عــن األنشــطة االقتصاديــة عبــر احلــدود 	

تتيــح رصــد الوضــع االقتصــادي الكلــي احمللــي، مــن شــأنه 

أن يوفــر التفاصيــل أكثــر عــن إجمــايل تكويــن رأس املــال 

الثابــت، والطلــب احمللــي، والصــادرات، والــواردات. وعلــى 

نفــس املنــوال، يُقتــرح إجــراء تقســيم إضــايف ملؤشــر اإلنتــاج 

الصناعــي.

· عــدد مــن املبــادرات لتعزيــز اســتراتيجية التواصــل لتيســير 	

فهــم املســتخدمين لإلصــدارات اإلحصائيــة الرئيســية.

اإلطار ١-2: )تتمة(
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ورصيــد  املســتهلكين  وأســعار  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  األوروبيــة:  االقتصــادات   :١-١-١ امللحــق  جــدول 

والبطالــة اجلــاري  احلســاب 
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8

. . .. . .. . .2.02.02.00.92.52.42.42.32.4أوروبا
١.8١.8١.70.4١.8١.62.92.92.98.78.38.0أوروبا املتقدمة 

١.٧١.٧١.6٠.٢١.٧١.53.43.٠3.٠١٠.٠9.49.١منطقة اليورو4، 5

١.8١.6١.5٠.4٢.٠١.٧8.58.٢8.٠4.٢4.٢4.٢أملانيا

١٠.٠9.69.3–٠.5–٠.9–١.٢١.4١.6٠.3١.4١.٢١.١فرنسا

١.3١.3٢.٧٢.٠١.8١١.٧١١.4١١.٠–٠.9٠.8٠.8٠.١إيطاليا

٢.4١.4٢.٠١.5١.6١9.6١٧.٧١6.6–3.٢٢.6٢.١٠.٢إسبانيا

٢.١٢.١١.8٠.١٠.9١.49.69.٢9.١5.95.45.3هولندا

١.٢١.6١.5١.8٢.٠١.٧١.٠٠.9١.٠8.٠٧.8٧.6بلجيكا

١.5١.4١.3١.٠٢.١١.8٢.4٢.4٢.٢6.١5.95.9النمسا

٢3.8٢١.9٢١.٠–٠.٠–٠.3–٠.٠٢.٢٢.٧٠.٠١.3١.4٠.6اليونان

١١.١١٠.6١٠.١–٠.4–١.4١.٧١.5٠.6١.٢١.4٠.8٠.3البرتغال

٠.9١.54.٧4.٧4.٧٧.96.56.3–5.٢3.53.٢٠.٢آيرلندا

8.88.58.3–١.٢–١.3–١.4١.3١.4٠.4١.4١.6١.١فنلندا

١.٢١.5٠.4٠.3٠.٢9.٧٧.9٧.4–3.33.33.٧٠.5اجلمهورية السلوفاكية

٧.9٧.4٧.٢–١.5–١.6–٢.3٢.83.١٠.٧٢.8٢.٠٠.9ليتوانيا

١.5٢.٠6.85.55.١٧.9٧.٠6.6–٢.5٢.5٢.٠٠.١سلوفينيا

4.٠3.٧3.5٠.١١.4١.34.85.١5.١6.45.95.٧لكسمبرغ

9.69.49.٢–١.4–٢.٠3.٠3.3٠.١٢.8٢.5١.5١.١التفيا

١.6٢.5٢.8٠.83.٢٢.5٢.٧١.4٠.96.98.38.9إستونيا

١٢.9١١.3١٠.٢–٢.5–٢.5–١.5١.4٢.4–٢.8٢.5٢.3١.٢قبرص

5.٠4.١3.5٠.9١.5١.65.85.55.34.84.٧4.٧مالطا

4.94.95.١–٢.9–3.3–١.8٢.٠١.5٠.6٢.5٢.64.4اململكة املتحدة5

٠.4٠.٧١٢.٠١٠.8١٠.53.33.٠٢.9–١.3١.4١.6٠.4سويسرا

3.3٢.٧٢.4١.١١.4١.64.٧4.64.٢٧.٠6.٧6.٧السويد

١.٠١.٢١.93.6٢.6٢.54.65.٧5.٧4.84.54.٢النرويج

٢.4٢.8٢.٢٠.٧٢.3١.8١.١١.٢٠.٧4.٠3.84.٢اجلمهورية التشيكية

١.١١.5١.٧٠.3٠.6١.١8.١٧.5٧.٢6.٢5.85.8الدانمرك

٧.٢5.٧3.6١.٧٢.٢٢.68.٠6.96.٧3.٠3.٠3.3آيسلندا

8.68.٠٧.4. . .. . .. . .١.٠١.٢١.3٠.6٠.٧٠.8سان مارينو

. . .. . .. . .–2.8–2.8–3.03.03.33.25.75.5١.9أوروبا الصاعدة والنامية6
١٠.8١١.5١١.٠–4.6–4.٧–٢.9٢.53.3٧.8١٠.١9.١3.8تركيا

6.١5.55.3–١.8–١.٧–٢.3٢.3٠.3–٢.83.43.٢٠.6بولندا

6.٠5.45.٢–٢.5–٢.8–١.33.١٢.4–4.84.٢3.4١.6رومانيا

٢.٠٢.93.٠٠.4٢.53.34.33.٧3.٠4.94.44.3هنغاريا

١.٠١.84.٢٢.3٢.٠٧.٧٧.١6.9–3.4٢.9٢.٧١.3بلغاريا5

١5.9١6.٠١5.6–4.٠–4.٠–٢.83.٠3.5١.١٢.63.٠4.٠صربيا

١.١١.١3.9٢.8١.8١5.٠١3.9١3.5–٢.9٢.9٢.6١.١كرواتيا

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.  

١ تظهــر التحــركات يف أســعار املســتهلكين كمتوســطات ســنوية. يُرجــى مراجعــة اجلدوليــن ألــف6 وألــف٧ يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى التغيــرات الســنوية املقارنــة بيــن نهايــة 

عــام وآخــر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تم تصحيح مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثيرات التفاوت يف البيانات املبلغة عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة.

5 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي، ما عدا يف حالة سلوفينيا.

6 تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود.
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جــدول امللحــق ١-١-2:  اقتصــادات آســيا واحمليــط الهــادئ: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8

. . .. . .. . .5.35.55.42.32.92.92.52.١2.0آسيا
١.6١.9١.60.5١.4١.34.64.64.53.63.53.5آسيا املتقدمة 

١.٠٠.63.94.٢4.33.١3.١3.١–١.٠١.٢٠.6٠.١اليابان

٢.8٢.٧٢.8١.٠١.8١.9٧.٠6.٢6.١3.٧3.83.6كوريا

5.٧5.٢5.١–٢.9–٢.8–٢.53.١3.٠١.3٢.٠٢.4٢.6أستراليا

١.4١.٧١.9١.4١.4١.3١4.٢١4.8١5.٠3.94.٠4.٠مقاطعة تايوان الصينية

١.١١.8١9.٠٢٠.١١9.٢٢.١٢.١٢.١–٢.٠٢.٢٢.6٠.5سنغافورة

١.9٢.4٢.5٢.6٢.6٢.٧5.١3.٠3.١3.33.٢3.٢منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

5.١5.٠4.8–3.١–٢.5–4.٠3.١٢.9٠.6١.5٢.٠٢.٧نيوزيلندا

٢.8١.٧٢.4٢.٠٢.٢٢٧.١٢9.53٠.5١.9٢.٠٢.٠–4.٠منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة

. . .. . .. . .6.46.46.42.93.33.3١.30.80.7آسيا الصاعدة والنامية

6.٧6.66.٢٢.٠٢.4٢.3١.8١.3١.٢4.٠4.٠4.٠الصين

. . .. . .. . .–١.5–١.5–6.8٧.٢٧.٧4.94.85.١٠.9الهند4

. . .. . .. . .4.95.05.22.43.63.72.2١.6١.١جمموعة آسيان-5

5.65.45.٢–٢.٠–١.9–5.٠5.١5.33.54.54.5١.8إندونيسيا

3.٢3.٠3.3٠.٢١.4١.5١١.49.٧٧.8٠.8٠.٧٠.٧تايلند

4.٢4.54.٧٢.١٢.٧٢.9٢.٠١.8١.83.53.43.٢ماليزيا

5.56.٠5.5–٠.3–6.86.86.9١.83.63.3٠.٢٠.١الفلبين

6.٢6.56.3٢.٧4.95.٠4.٧4.١3.4٢.4٢.4٢.4فييت نام

. . .. . .. . .–2.6–2.0–5.56.١6.35.65.95.6١.0آسيا الصاعدة والنامية األخرى5

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .6.46.46.4٢.83.٢3.٢١.4٠.9٠.8آسيا الصاعدة6

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.. 

١ تظهــر التحــركات يف أســعار املســتهلكين كمتوســطات ســنوية. يُرجــى مراجعــة اجلدوليــن ألــف6 وألــف٧ يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى التغيــرات الســنوية املقارنــة بيــن نهايــة عــام 

وآخر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 راجع املالحظات القُطْرية عن الهند يف قسم »املالحظات القُطْرية« من امللحق اإلحصائي.

5 بلــدان آســيا الصاعــدة والناميــة األخــرى تشــمل بنغالديــش وبوتــان وبــروين دار الســالم وكمبوديــا وفيجــي وكيريباتــي وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وجــزر ملديــف وجــزر مارشــال 

وميكرونيزيــا ومنغوليــا وميانمــار ونــاورو ونيبــال وبــاالو وبابــوا غينيــا اجلديــدة وســاموا وجــزر ســليمان وســري النــكا وتيمور-ليشــتي وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو.

6 آسيا الصاعدة تشمل اقتصادات جمموعة آسيان-5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند.
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جــدول امللحــق ١-١-3: اقتصــادات نصــف الكــرة الغربــي: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8

. . .. . .. . .–3.2–2.7–١.72.22.4١.42.82.42.6أمريكا الشمالية
4.94.٧4.6–3.3–٢.٧–١.6٢.3٢.5١.3٢.٧٢.4٢.6الواليات املتحدة

٧.٠6.96.8–٢.٧–٢.9–١.4١.9٢.٠١.4٢.٠٢.١3.3كندا

4.34.44.4–٢.٧–٢.5–٢.3١.٧٢.٠٢.84.83.٢٢.٧املكسيك
١١.8١٢.6١٢.١. . .. . .. . .٠.٢١.5٠.5–٢.5–3.٠–١.8بورتو ريكو4

. . .. . .. . .–٢.١–١.9–١.9. . .. . .. . .٠.6١.8–٢.٧أمريكا اجلنوبية5

١١.3١٢.١١١.6–١.٧–١.3–٠.٢١.٧8.٧4.44.3١.3–3.6البرازيل

8.5٧.4٧.3–3.4–٢.9–٢5.6١8.٧٢.6. . .٢.٢٢.3–٢.3األرجنتين

9.٢9.59.3–3.3–3.6–٢.٠٢.33.٠٧.54.53.٢4.4كولومبيا

٢١.٢٢5.3٢8.٢–٢.١–3.3–٢54.9٧٢٠.5٢,٠68.5٢.4–4.١–٧.4–١8.٠فنزويال

6.5٧.٠6.8–١.٧–١.4–١.6١.٧٢.33.8٢.83.٠١.4شيلي

6.٧6.٧6.٧–٢.٠–١.9–3.93.53.٧3.63.١٢.6٢.8بيرو

5.٢5.٧5.8–١.٧٠.3٠.6١.١٠.9٠.١–٠.3–١.6–٢.٢إكوادور

4.٠4.٠4.٠–٢.6–3.9–4.١4.٠3.٧3.64.٠5.٠5.4بوليفيا

٧.9٧.8٧.8–١.6–١.5–١.4١.6٢.69.6٧.٧٧.5١.٠أوروغواي

5.١5.45.5–٠.5–4.١3.33.٧4.١4.٠4.٠٠.6١.4باراغواي

. . .. . .. . .–3.2–3.١–3.83.94.١2.١2.83.53.0أمريكا الوسطى6
. . .. . .. . .–3.8–3.7–3.43.64.22.84.34.33.4الكاريبي7

                              بنود للتذكرة
. . .. . .. . .–٢.3–٢.١–١.١٢.٠5.64.٢3.٧٢.١–١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي8

. . .. . .. . .–١3.8–١3.8–١.٧١.6١١.٧–١.9٢.4٢.3٠.٢االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي9

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.. 

١ تظهــر التحــركات يف أســعار املســتهلكين كمتوســطات ســنوية. ويُرجــى مراجعــة اجلدوليــن ألــف 6 وألــف٧ يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى التغيــرات الســنوية املقارنــة بيــن نهايــة 

عــام وآخــر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تمثل بورتو ريكو، أراٍض تابعة للواليات املتحدة، ولكن بياناتها اإلحصائية حتُفظ على أساس منفصل ومستقل.  

5 تشــمل غيانــا وســورينام. وتُســتبعد بيانــات أســعار املســتهلكين بالنســبة لألرجنتيــن وفنزويــال. راجــع املالحظــات القُطْريــة عــن األرجنتيــن وفنزويــال يف قســم »املالحظــات القُطْريــة« 

مــن امللحــق اإلحصائــي.

6 أمريكا الوسطى تتضمن بليز وكوستاريكا والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا وبنما. 

٧ تتضمــن منطقــة الكاريبــي أنتيغــوا وبربــودا وجــزر البهامــا وبربــادوس ودومينيــكا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وغرينــادا وهايتــي وجامايــكا وســانت كيتــس ونيفيــس وســانت لوســيا 

وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن وترينيــداد وتوباغــو.

8 منطقــة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي تتضمــن املكســيك واقتصــادات مــن الكاريبــي وأمريــكا الوســطى وأمريــكا اجلنوبيــة. وتُســتبعد بيانــات أســعار املســتهلكين بالنســبة لألرجنتيــن 

وفنزويــال. راجــع املالحظــات القُطْريــة عــن األرجنتيــن وفنزويــال يف قســم »املالحظــات القُطْريــة« مــن امللحــق اإلحصائــي.

9 يضــم االحتــاد النقــدي لــدول شــرق الكاريبــي أنتيغــوا وبربــودا ودومينيــكا وغرينــادا وســانت كيتــس ونيفيــس وســانت لوســيا وســانت فنســنت وجــزر غريناديــن، باإلضافــة إىل أنغيــال 

ومونتســيرات، وهمــا ليســا مــن أعضــاء صنــدوق النقــد الــدويل.
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جــدول امللحــق ١-١-4: اقتصــادات كومنولــث الــدول املســتقلة: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8
. . .. . .. . .١.6١.8–0.3١.72.١8.35.75.30.2كومنولث الدول املستقلة4

. . .. . .. . .0.2١.72.07.95.24.90.42.22.5البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف
١.4١.47.04.54.2١.73.33.55.55.55.5–0.2روسيا

5.٠5.٠5.٠–٢.8–4.٠–١.١٢.53.4١4.68.٠٧.٢6.١كازاخستان

. . .. . .. . .٧.86.٠6.٠8.٠8.68.8١.4٢.١١.6أوزبكستان

١.33.86.٠6.٠6.٠–٢.٠١٢.4١٠.٠8.٠3.8–١.٠–3.8أذربيجان

. . .. . .. . .–١١.5–١٢.8–6.٢6.56.33.56.٠6.٢٢١.٠تركمانستان

البلدان املستوردة للطاقة على 

. . .. . .. . .–4.6–4.9–١.١١.6٢.٧١١.٠9.58.٢4.٧أساس صاف
8.89.٠8.٧–٢.9–3.6–٢.3٢.٠3.٢١3.9١١.59.53.6أوكرانيا

١.٠١.٠١.٠–5.٠–4.٧–٠.6١١.89.38.٧4.3–٠.8–3.٠بيالروس

. . .. . .. . .–١٢.5–١٢.9–٢.٧3.54.٠٢.١5.٧٢.4١٢.4جورجيا

١8.8١8.9١8.9–٢.9–3.٢–٢.٠3.5٢.9–٠.٢٢.9٢.9١.4أرمينيا

. . .. . .. . .–5.١–5.5–6.94.55.05.95.86.05.١طاجيكستان
٧.5٧.4٧.3–١٢.١–١٢.٠–3.83.43.8٠.43.65.٢9.4جمهورية قيرغيزستان

4.٢4.34.٢–4.٠–3.8–4.٠4.53.٧6.45.55.93.4مولدوفا

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–3.٠–3.8–٢.43.١4.١١٠.4٧.9٧.٢6.٢القوقاز وآسيا الوسطى5

البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث 
. . .. . .. . .–٢.٢–١.9–6.١5.١5.٢5.8٧.٠٧.١٢.١الدول املستقلة6

البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف 

. . .. . .. . .–٢.3–3.٢–٢.٢3.١4.١١١.58.3٧.65.9ما عدا روسيا

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.. 

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تدخــل جورجيــا وتركمانســتان وأوكرانيــا، وهــي ليســت أعضــاء يف كومنولــث الــدول املســتقلة، ضمــن هــذه اجملموعــة ألســباب تتعلــق بالعوامــل اجلغرافيــة وأوجــه التشــابه يف الهيــكل 

االقتصــادي.

5 تتضمن 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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جــدول امللحــق ١-١-5: اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان: إجمــايل النــاجت 

احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

. . .. . .. . .–0.8–١.١–3.92.63.45.١7.67.43.4وأفغانستان وباكستان
. . .. . .. . .0.40.6–4.0١.92.94.65.86.32.7البلدان املصدرة للنفط4
. . .. . .١.5٢.٠5.٧–١.4٠.4١.33.53.85.١3.9اململكة العربية السعودية

6.53.34.38.9١١.٢١١.٠6.35.35.١١٢.5١٢.5١٢.5إيران

. . .. . .. . .٢.٧١.54.4١.8٢.83.٧٢.43.53.9اإلمارات العربية املتحدة

١٠.5١١.٧١3.٢–١٠.٢–١٢.3–4.٢١.4٠.66.44.84.3١6.4اجلزائر

. . .. . .. . .–4.9–4.4–٢.6٠.4٢.٠٢.٠٧.3–١٠.١3.١العراق

. . .. . .. . .٠.٧٠.6–٢.٧3.4٢.8٢.٧٢.65.٧٢.٢قطر 

3.53.٢4.٢3.6٢.٧8.٢٧.١٢.١٢.١٢.١–٢.5٠.٢الكويت

. . .. . .. . .–4.3–4.9–3.74.04.46.2١١.49.54.8البلدان املستوردة للنفط5
١٢.٧١٢.6١١.8–3.9–5.3–4.33.54.5١٠.٢٢٢.٠١6.95.6مصر

6.٠6.٠6.١–3.٠–٢.9–4.٧5.٠5.٢٢.94.35.٠١.١باكستان

9.49.39.5–٢.٠–٢.6–١.54.43.9١.6١.٢١.53.9املغرب

٢٠.6١9.6١8.6–4.3–4.٧–3.٠3.٧3.6١٧.8٢3.٢١6.٠5.8السودان

١4.٠١3.٠١٢.٠–8.١–8.6–١.٠٢.53.١3.٧3.93.89.٠تونس

. . .. . .. . .–١4.9–١5.5–٢.6٢.٠١6.٠–١.٠٢.٠٢.5٠.8لبنان

. . .. . .. . .–٧.4–8.6–٢.3٢.59.4–٢.١٢.3٢.5٠.8األردن

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٠.6–١.٠–3.8٢.33.٢5.48.١٧.٧3.٧الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٠.٧١.43.63.43.44.84.84.8–4.٠٢.93.٠٠.5إسرائيل6

. . .. . .. . .–8.3–9.٠–٢.66.٢٢.٠5.٧5.65.4١4.١بلدان املغرب العربي٧

. . .. . .. . .–6.١–٧.4–3.93.34.٢8.٧١9.3١4.9٧.٢بلدان املشرق العربي8

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.. 

١ تظهــر التحــركات يف أســعار املســتهلكين كمتوســطات ســنوية. يُرجــى مراجعــة اجلدوليــن ألــف6 وألــف٧ يف امللحــق اإلحصائــي لالطــالع علــى التغيــرات الســنوية املقارنــة بيــن نهايــة 

عــام وآخــر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن.

5 تشمل أفغانستان وجيبوتي وموريتانيا. وال تتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.

 6 تدخل إسرائيل، وهي من غير اقتصادات املنطقة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب جغرافية لكنها غير مدرجة يف حساب اجملمالت اإلقليمية.

٧ يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس.

8 يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان. وال يتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.
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جــدول امللحــق ١-١-6: اقتصــادات إفريقيــا جنــوب الصحــراء: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة
)التغير السنوي %، ما مل يذكر خاف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين١احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

20١620١720١820١620١720١820١620١720١820١620١720١8

. . .. . .. . .–3.7–3.8–١.42.63.5١١.4١0.79.54.0إفريقيا جنوب الصحراء
. . .. . .. . .–٠.٢–٠.٧–٠.٧١.9١8.8١8.3١6.٢١.4–١.٧البلدان املصدرة للنفط4

. . .. . .٠.8١.9١5.٧١٧.4١٧.5٠.6١.٠١.٠١٢.٧–١.5نيجيريا

. . .. . .. . .–3.٢–3.8–٠.٠١.3١.53٢.4٢٧.٠١٧.84.3أنغوال

. . .. . .. . .–6.3–8.3–٢.3١.٠٢.٧٢.١٢.5٢.59.٠غابون

. . .. . .. . .–6.٢–4.٧–٠.٢١.88.8–٠.3٢.4١.١–6.4تشاد

. . .. . .. . .١٢.١–4.٧–٠.68.83.6١.3٢.١٢8.5–٢.٧جمهورية الكونغو

. . .. . .. . .–3.8–3.8–١.92.53.56.85.95.23.4البلدان متوسطة الدخل5
٢6.٧٢٧.4٢٧.٧–3.6–3.4–٠.3٠.8١.66.36.٢5.53.3جنوب إفريقيا

. . .. . .. . .–4.9–6.٠–4.٠5.89.٢١٧.5١٢.٠9.٠6.4غانا

. . .. . .. . .–3.5–4.٠–٧.56.9٧.٢١.٠١.5٢.٠٢.٢كوت ديفوار

. . .. . .. . .–3.٠–3.١–4.43.٧4.3٠.9١.٠١.43.6الكاميرون

. . .. . .. . .–٢.5–3.٢–3.٠3.54.٠١٧.99.٠8.٠5.5زامبيا

. . .. . .. . .–٧.٧–٧.8–6.66.8٧.٠٠.9١.9٢.٠٧.١السنغال

. . .. . .. . .–8.9–8.3–5.45.55.8٧.٠6.٧6.١8.3البلدان منخفضة الدخل6

. . .. . .. . .–9.١–١٠.٠–8.٠٧.5٧.5٧.36.3٧.59.9إثيوبيا

. . .. . .. . .–5.٧–5.8–6.٠5.35.86.36.55.٢5.5كينيا

. . .. . .. . .–٧.٠–٧.٢–6.66.86.95.٢5.١5.٠6.3تنزانيا

. . .. . .. . .–8.١–٧.٠–4.٧5.٠5.85.56.36.٠5.9أوغندا

. . .. . .. . .–4.٢–3.٧–4.١4.54.86.٧6.96.4٢.3مدغشقر

. . .. . .. . .–٢.9–3.8–٢.4٢.83.5٢٢.4١5.٠١٠.٠4.4جمهورية الكونغو الديمقراطية

                                          بنود للتذكرة

إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا جنوب 

. . .. . .. . .–3.٧–3.8–١.5٢.٧3.5١٠.5١٠.39.44.٠السودان

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.. 

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر. 

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 % قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تشمل غينيا االستوائية وجنوب السودان.

5 تشمل بوتسوانا وكابو فيردي وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وسيشيل وسوازيلند.

6 تشــمل بنــن وبوركينــا فاســو وبورونــدي وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وجــزر القمــر وإريتريــا وغامبيــا وغينيــا وغينيــا بيســاو وليبيريــا ومــالوي ومــايل وموزامبيــق والنيجــر وروانــدا وســان 

تومي وبرينســيبي وســيراليون وتوغو وزمبابوي.
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

ارتفعــت أســعار الســلع األوليــة منــذ صــدور عــدد أكتوبــر 2016 

النفــط  أســعار  وزادت  العاملــي.«  االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر  مــن 

عقــب إعــان منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط )أوبــك( عــن اتفاقيــة 

اإلنتــاج. وقــد أدى عامــان همــا اســتمرار قــوة قطــاع البنــاء يف 

الصيــن والتوقعــات بشــأن إمكانيــة إعطــاء دفعــة تنشــيط مــايل 

املعــادن  علــى  الطلــب  آفــاق  الواليــات املتحــدة إىل حتســن  يف 

وزيــادة أســعارها. وقــد ســاعد تخفيــف أوضــاع العــرض املفــرط 

علــى تعــايف أســعار املــواد الغذائيــة. وهــذا التقريــر اخلــاص عــن 

لــدور  تطــورات أســواق الســلع األوليــة يتضمــن حتليــا متعمقــا 

التكنولوجيا واملصادر غير التقليدية يف سوق النفط العاملية.

وقــد ارتفــع مؤشــر أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد 

الفتــرة  وهــي   ،٢٠١6 أغســطس  منــذ   %١5.5 بنســبة  الــدويل 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  لعــدد  املرجعيــة 

ويف  اللوحــة ١(.  خ-١،  ١-ت  البيــاين  الشــكل  )راجــع  العاملــي 

حيــن ارتفعــت أســعار الطاقــة واملعــادن بنســبة ٢١.١% و٢3.6%، 

علــى التــوايل، فقــد كانــت الزيــادة يف أســعار املــواد الغذائيــة أقــل 

إذ بلغــت 4.9%. وواصلــت أســعار النفــط االرتفــاع بنســبة ٢١.٢%، 

عقــب االتفاقيــة التــي عقدهــا أعضــاء منظمــة البلــدان املصــدرة 

الغــاز  أســعار  وزادت  النفــط.  إنتــاج  لتخفيــض  )أوبــك(  للنفــط 

الطبيعي يف أوروبا بسبب ضيق العرض وارتفاع أسعار النفط. 

وارتفعــت أيضــا أســعار الفحــم بنســبة ٢١.٠% عقــب التخفيضــات 

واالنقطــاع  الفحــم  إنتــاج  يف  الصينيــة  احلكومــة  قادتهــا  التــي 

املتكــرر يف أســتراليا الــذي أثــر علــى اإلنتــاج والشــحن.

علــى  أوبــك  منظمــة  أعضــاء  اتفــق   ،٢٠١6 نوفمبــر   3٠ ويف 

اخلــام إىل 3٢.5 مليــون برميــل يوميــا،  النفــط  إنتــاج  تخفيــض 

اعتبــارا مــن ينايــر ٢٠١٧ وملــدة ســتة أشــهر، قابلــة للتمديــد لســتة 

أشــهر أخــرى. وتشــير تلــك االتفاقيــة إىل تخفيــض اإلنتــاج بمقــدار 

أكتوبــر  يف  اإلنتــاج  مســتويات  عــن  يوميــا  برميــل  مليــون   ١.٢

٢٠١6. ويتحمــل العــراق والكويــت واململكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة العــبء األكبــر مــن هــذه التخفيضــات، 

وتُســتثنى  املنظمــة.  يف  األعضــاء  األخــرى  البلــدان  جانــب  إىل 

املشــاركون  واتفــق   ١ التخفيضــات.  هــذه  مــن  ونيجيريــا  ليبيــا 

يف اجتمــاع للبلــدان األعضــاء وغيــر األعضــاء يف منظمــة أوبــك 

عُقِــد يف فيينــا يف ١٠ ديســمبر ٢٠١6 علــى إجــراء تخفيضــات 

إضافيــة تبلــغ نحــو ٠.6 مليــون برميــل يوميــا. وتعهــدت روســيا 

اإلنتــاج  بتخفيــض  أوبــك  يف  األعضــاء  غيــر  البلــدان  مــن  وهــي 

بمقــدار ٠.3 مليــون برميــل يوميــا، ووافقــت ١٠ بلــدان أخــرى غيــر 

مؤلفــو هــذا التقريــر هــم رابــح أرزقــي )رئيــس الفريــق(، وكلوديــا بيــرغ، 

املشــارك(،  الفريــق  )رئيــس  ماتســوموتو  وأكيتــو  بوغمانــز،  وكريســتيان 

وقدمــت املســاعدة البحثيــة كالرا غاليــازي، والمــا قياســة، وراشــيل يوتنــغ 

فــان. ويوجــه املؤلفــون الشــكر أيضــا إىل شــركة Rystad Energy وخاصــة 

الســيد بيــر ماغنــوس نيســفين علــى املناقشــات املفيــدة للغايــة وعلــى مــا 

قدمتــه مــن بيانــات حصريــة بشــأن النفقــات الرأســمالية وهياكل التكاليف.

١عُلقــت عضويــة إندونيســيا يف منظمــة أوبــك والتــي يبلــغ إنتاجهــا ٠.٧5 

مليــون برميــل يوميــا.
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املصــادر: مؤسســة .Bloomberg L.P؛ وصنــدوق النقــد الــدويل، نظــام أســعار الســلع األوليــة؛ 

وقاعدة بيانات omson Reuters Datastream�؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

هــي  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  أعــداد  مــن  عــدد  املســتقبلية يف كل  العقــود  أســعار   ١

افتراضــات الســيناريو األساســي وتُشــتق مــن األســعار املســتقبلية. وتســتند األســعار الــواردة 

يف عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل سعر اإلغالق يف ٢٨ فبراير ٢٠١٧.

٢ مشتقة من أسعار عقود اخليار املستقبلية يف ٢٨ فبراير ٢٠١٧.

تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على 

دور التكنولوجيا واملصادر غير التقليدية يف سوق النفط العاملية 
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العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

املتبقيــة.  الكميــة  بتخفيــض  املســاهمة  علــى  أوبــك  يف  أعضــاء 

وبعــد عقــد االتفاقيــات املذكــورة بشــأن اإلنتــاج، أشــارت اململكــة 

العربيــة الســعودية إىل أن يف إمكانهــا تخفيــض اإلنتــاج بمقــدار 

أكبــر مــن التزامهــا األويل ســعيا لتعزيــز مصداقيــة االتفاقيــة.

واســتجابة لهــذه االتفاقيــات زادت أســعار النفــط الفوريــة إىل 

أكثــر مــن 5٠ دوالرا للبرميــل، بيــد أن أســعار النفــط التــي تتجــاوز 

هــذا املســتوى ســتُحفز االســتثمار، والــذي مــن املتوقــع أن يزيــد 

يف عــام ٢٠١٧ بعــد ســنتين متتاليتيــن مــن االنخفــاض الكبيــر. 

جزئيــا  يوازنهــا  قــد  اإلنتــاج  اتفاقيــات  فعاليــة  فــإن  وبالتــايل 

ارتفــاع يف إنتــاج النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة، حيــث 

يمكــن أن يبــدأ إنتاجــه خــالل ســنة واحــدة مــن االســتثمار األويل، 

بيانــات  وتشــير  تقليديــة.  مصــادر  مــن  النفــط  إنتــاج  بخــالف 

ينايــر  عــن  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  أصدرتهــا  التــي  اإلنتــاج 

يف  األعضــاء  البلــدان  مــن  وحســب  قليــال  عــددا  أن  إىل   ٢٠١٧

أوبــك هــو الــذي التــزم التزامــا كامــال باالتفاقيــة برغــم أن اململكــة 

العربيــة الســعودية خفضــت اإلنتــاج بأكثــر ممــا كان متفــق عليــه 

أصــال. وباإلضافــة إىل ذلــك، رفعــت ليبيــا إنتاجهــا علمــا بأنهــا 

مُســتثناة مــن اتفاقيــة اإلنتــاج.

وزاد الطلــب علــى النفــط بمقــدار ١.6 مليــون برميــل يوميــا يف 

عــام ٢٠١6، وهــي كميــة أقــل مقارنــة بالزيــادة يف عــام ٢٠١5. 

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة اســتمرار التراجع يف نمو الطلب 

ليصــل إىل ١.4 مليــون برميــل يوميــا يف عــام ٢٠١٧ — وهــي 

كميــة ال تــزال أكبــر مــن النمــو االجتاهــي، الــذي يقــدر بنحــو ١.٢ 

مليــون برميــل يوميــا. ووســط التخفيضــات الكبيــرة يف اإلنتــاج، 

مــن شــأن قــوة الطلــب إىل حــد مــا أن تنقــل ســوق النفــط مــن حالــة 

النصــف األول مــن عــام ٢٠١٧،  العجــز يف  الفائــض إىل حالــة 

ممــا ســيخفض بــدوره مســتويات خمــزون النفــط. غيــر أن ســرعة 

الواليــات  يف  الصخــري  النفــط  قطــاع  يف  االســتثمار  تعــايف 

املتحــدة يمكــن أن تعيــد الســوق إىل تســجيل فائــض ابتــداء مــن 

النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١٧.

وارتفع مؤشر أسعار الغاز الطبيعي — وهو متوسط األسعار 

بنســبة   — املتحــدة  والواليــات  واليابــان  أوروبــا  يف  الســائدة 

١8.٧% منــذ أغســطس ٢٠١6. وعلــى الرغــم مــن زيــادة األســعار 

اســتنادا إىل توقعــات  آســيا والواليــات املتحــدة  البدايــة يف  يف 

بوجــود طلــب قــوي يف فصــل الشــتاء، فقــد أدى الشــتاء املعتــدل 

بإشــعال  الطاقــة  توليــد  علــى  الطلــب  انكمــاش  إىل  مــا  حــد  إىل 

األســعار  ارتفعــت  أوروبــا،  ويف  األســعار.  احتــواء  وإىل  الغــاز 

بنســبة 38.4%، ممــا يعكــس ارتفــاع أســعار النفــط وبــرودة فصــل 

الشــتاء. ومــن املتوقــع أن تظــل أســعار الغــاز الطبيعــي منخفضــة 

ألن العــرض الوفيــر مــن الواليــات املتحــدة وروســيا ســيلبي النمــو 

القــوي يف الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي — املتوقــع أن يتجــاوز 

نمــو الطلــب علــى النفــط.

وارتفع مؤشر أسعار الفحم — وهو متوسط األسعار السائدة 

يف أســتراليا وجنــوب إفريقيــا — بنســبة ٢١.٠% منــذ أغســطس 

الفحــم اجلهــود املســتمرة  ٢٠١6. ويعكــس االرتفــاع يف أســعار 

التــي تبذلهــا الســلطات الصينيــة خلفــض الطاقــة اإلنتاجيــة يف 

قطــاع تعديــن الفحــم بشــكل كبيــر كجــزء مــن جــدول أعمــال عمليــة 

إصــالح أوســع نطاقــا تهــدف إىل إعــادة هيكلــة اقتصــاد البــالد. 

وللمســاعدة يف تهدئــة ارتفــاع األســعار، ســعت الصيــن يف الفتــرة 

األخيــرة إىل تخفيــف القيــود املفروضــة علــى عــدد األيــام التــي 

ومــن  الســنة.  يف  الفحــم  مناجــم  عمــال  فيهــا  يعمــل  أن  يمكــن 

إىل  املتزايــدة  والصحيــة  البيئيــة  الشــواغل  تــؤدي  أن  املتوقــع 

انخفــاض حصــة الفحــم يف مصــادر الطاقــة األوليــة، ممــا ســيؤدي 

إىل تولــد طاقــة إنتاجيــة فائضــة يف هــذا القطــاع، وخاصــة يف 

الصيــن. 

وتشــير عقود النفط املســتقبلية إىل اســتقرار األســعار عند نحو 

 .)٢ اللوحــة  خ-١،  ١-ت  البيــاين  )الشــكل  للبرميــل  دوالرا   55

وتشــير افتراضــات الســيناريو األساســي الــذي وضعــه الصنــدوق 

بشــأن متوســط أســعار النفــط الفوريــة، والتــي تســتند إىل أســعار 

ســيبلغ  لألســعار  الســنوي  املتوســط  أن  إىل  املســتقبلية،  العقــود 

— أي بزيــادة نســبتها  للبرميــل يف عــام ٢٠١٧  55.٢ دوالرا 

٢8.9% عــن متوســط عــام ٢٠١6 — و55.١ دوالرا للبرميــل يف 

عــام ٢٠١8 )الشــكل البيــاين ١-ت خ-١، اللوحــة 3(. واتســمت 

اســتجابة أســعار العقــود املســتقبلية علــى امتــداد أفــق زمنــي يبلــغ 

اتفاقيــات  أن تأثيــر  أخــف، ممــا يشــير إىل  ثــالث ســنوات بأنهــا 

املــدى املتوســط.  علــى  يكــون حمــدودا  أن  املتوقــع  مــن  اإلنتــاج 

وال يــزال هنــاك عــدم يقيــن حــول افتراضــات الســيناريو األساســي 

ألســعار النفــط، علــى الرغــم مــن أن اخملاطــر متوازنــة. وتشــتمل 

خماطــر ارتفــاع األســعار عــن التوقعــات علــى حــاالت االنقطــاع 

اجلغرافية-السياســية،  واألحــداث  اإلمــدادات  يف  املزمــع  غيــر 

وخاصــة يف الشــرق األوســط. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األحــداث 

ارتفــاع  فــإن  النفــط،  أســواق  يف  اضطرابــات  تســبب  أن  يمكــن 

إنتــاج  طريــق  عــن  الســريعة  واالســتجابة  اخملــزون  مســتويات 

يف  األســعار  يف  حــادة  زيــادة  أي  ســيمنعان  الصخــري  النفــط 

املســتقبل القريــب.

أغســطس  منــذ   %٢3.6 بنســبة  املعــادن  أســعار  ارتفعــت  وقــد 

خــام  وكان   .)4 اللوحــة  خ-١،  ١-ت  البيــاين  )الشــكل   ٢٠١6

عــام ٢٠١6، حيــث  املعــادن يف  بيــن  أداء  األفضــل  هــو  احلديــد 

املتــري.  للطــن  دوالرا   8٠ إىل  ليصــل  تقريبــا  ســعره  تضاعــف 

 ٢٠١6 عــام  املعــادن  اســتهالك  انتعــش  الطلــب،  جانــب  وعلــى 

اســتجابة  العاملــي،  الطلــب  بنصــف  تســتأثر  التــي  الصيــن،  يف 

هــذه  وحفــزت  االئتمــان.  لنمــو  الداعمــة  الســلطات  لسياســات 

السياســات بدورها قطاع البناء الذي يســتخدم املعادن بكثافة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، عاجلــت الســلطات الصينيــة أيضــا قضايــا 

الطاقــة اإلنتاجيــة الزائــدة يف قطــاع الصلــب عــن طريــق خفــض 

مــن  احلــد  وذلــك ألســباب منهــا  القديمــة،  اإلنتــاج يف املصانــع 

التلــوث. وقــد رفعــت مصانــع الصلــب يف الصيــن األم مســتويات 

اســتخدامها مــن خــام احلديــد املســتورد األعلــى جــودة، ممــا ســاعد 

بزيــادة  التوقعــات  ووســط  احلديــد.  خــام  أســعار  ارتفــاع  علــى 

الطلــب علــى الكوبالــت، وهــو مــن املكونــات الرئيســية للبطاريــات، 

أغســطس ٢٠١6. منــذ  تقريبــا  الفوريــة  أســعاره  تضاعفــت 

وأدى اإلعــالن عقــب االنتخابــات األمريكيــة عــن خطــة بشــأن 

 ١٠ مــن  ألكثــر  )تمتــد  دوالر  تريليــون  قيمتهــا  التحتيــة  البنيــة 

أنــه  غيــر  املعــادن.  ألســعار  أخــرى  دفعــة  إعطــاء  إىل  ســنوات( 

يف الســياق العاملــي، مــن املرجــح أن يكــون تأثيــر هــذا اإلنفــاق 

مــن  العاملــي  الطلــب  علــى  التحتيــة  بالبنيــة  املتعلــق  احملتمــل 

املعــادن متواضعــا. وبالفعــل، مل تــزد حصــة الواليــات املتحــدة 

النحــاس  علــى  العاملــي  الطلــب  مــن   %8 عــن   ٢٠١5 عــام  يف 

املصقــول وفقــا للمكتــب العاملــي إلحصــاءات املعــادن و3% مــن 

للصلــب. العامليــة  للرابطــة  وفقــا  احلديــد  خــام  علــى  الطلــب 
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وعلــى جانــب العــرض، أدى انخفــاض االســتثمار يف قطــاع 

التعديــن وتوقــف العمليــات مرتفعــة التكاليــف وعاليــة التلــوث إىل 

زيــادة أســعار خــام احلديــد والنيــكل والقصديــر والزنــك والنحــاس. 

غيــر أنــه مــن احملتمــل أن تضــع الطاقــة اإلنتاجيــة الزائــدة بوجــه 

عــام ضغوطــا خافضــة علــى أســعار العديــد مــن املعــادن البخســة. 

ويف ينايــر ٢٠١٧، قامــت إندونيســيا — وهــي مــن أكبــر البلــدان 

— بتخفيــف حظرهــا علــى تصديــر  املنتجــة للنيــكل يف العــامل 

العــرض  النيــكل اخلــام. ويــوازن هــذا اإلجــراء جزئيــا انخفــاض 

النــاجت عــن إغــالق الفلبيــن ملناجمهــا بســبب الشــواغل البيئيــة.

مــن  قريبــة  املعــادن  معظــم  أســعار  تظــل  أن  املتوقــع  ومــن 

مســتوياتها احلاليــة، باســتثناء أســعار خــام احلديــد التــي يُتوقــع 

أن تنخفــض انخفاضــا حــادا. ويُتوقــع انخفــاض مؤشــر أســعار 

املعــادن لــدى الصنــدوق عــن مســتواه احلــايل، ولكــن مــن املتوقــع 

أن يزيــد متوســطه يف عــام ٢٠١٧ بنســبة ٢3.٢% عــن متوســطه 

يف عــام ٢٠١6، بمــا يعكــس االرتفــاع الــذي حــدث يف أواخــر عــام 

٢٠١6. ومــن املتوقــع أن ينخفــض هــذا املؤشــر بنســبة 4.٠% يف 

عام ٢٠١8 مقارنة بعام ٢٠١٧. وتكتنف آفاق أسعار املعادن 

خماطــر حــدوث تطــورات ســلبية، وهــو مــا يرجــع ألســباب منهــا 

ضعــف الدعــم مــن السياســات واالســتثمار العقــاري يف الصيــن، 

مــن  التحــول  خــالل  مــن  أســرع  بوتيــرة  التــوازن  اســتعادة  أو 

االســتثمار إىل االســتهالك علــى املــدى املتوســط، أو إجــراء تعديــل 

غيــر منظــم يف ســوق ديــون الشــركات يف الصيــن.

املــواد  أســعار  مــن  يتألــف  الــذي  الزراعــة،  مؤشــر  وارتفــع 

الغذائيــة واملشــروبات واملــواد اخلــام الزراعيــة بنســبة 4.3% منــذ 

أغسطس ٢٠١6. وعلى الرغم من أن أسعار زيت النخيل والشاي 

واملطــاط زادت زيــادة كبيــرة، فــإن أســعار األزر وحبــوب الــكاكاو 

قد انخفضت. ووصلت أســعار القمح إىل أدنى مســتوياتها خالل 

مــا منــذ  ١١ ســنة يف ديســمبر ٢٠١6، ولكنهــا تعافــت إىل حــد 

ذلك احلين. وبشــكل عام، زادت أســعار القمح بنســبة ١5.٢% منذ 

أغســطس ٢٠١6. وزادت أيضــا أســعار الــذرة، وإن كانــت ال تــزال 

قريبــة مــن أدنــى مســتوياتها علــى مــدى التاريــخ. وال تــزال النســب 

العامليــة للمخــزون إىل االســتهالك يف حالــة القمــح والــذرة أعلــى 

بكثير من متوسطها على مدى ١٠ سنوات، مما يشير إىل كفاية 

املعــروف يف األســواق.

اســتمرار  ألن  يُذكــر  تغييــر  دون  الصويــا  فــول  أســعار  وظلــت 

الطلــب القــوي علــى البروتيــن احليــواين قابــل األوضــاع املواتيــة 

بأكثــر  النخيــل  زيــت  أســعار  وارتفعــت  العــرض.  جانــب  علــى 

علــى   %١9 بنســبة  وزادت   ٢٠١6 عــام  مــدار  علــى   %36.٧ مــن 

يف  باملــزارع  الزيــادة  هــذه  وترتبــط  مقــارن.  ســنوي  أســاس 

إندونيســيا وماليزيــا التــي تواجــه امثــار الالحقــة لظاهــرة النينيــو 

واالنخفاض يف خمزون زيت النخيل. وانخفض الســعر الســنوي 

للــكاكاو ألول مــرة خــالل خمــس ســنوات، نظــرا لوفــرة احملصــول 

يف غــرب إفريقيــا.

ورُفِعت التوقعات بشأن أسعار معظم السلع األولية الزراعية 

يف  ذلــك  يف  بمــا  أقــل،  بقــدر  املواتيــة  اجلويــة  األحــوال  بســبب 

الواليــات املتحــدة. ومــن املتوقــع امن أن تزيــد األســعار الســنوية 

تنخفــض  وأن   ،٢٠١٧ عــام  يف   %3.٠ بنســبة  الغذائيــة  للمــواد 

بنســبة ٠.5% يف عــام ٢٠١8، وأن تظــل دون تغييــر يُذكــر بعــد 

ذلــك. وتنشــأ خماطــر مــن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة وتقلــب األحــوال 

اجلويــة، بمــا يف ذلــك اخملــاوف مــن ظاهــرة النينيــو، ممــا ينــذر 

باحتمــال جتــاوز األســعار للتنبــؤات. وقــد تنشــأ خماطــر حــدوث 

انخفــاض يف األســعار نتيجــة تخلــي الصيــن عــن نظامهــا بشــأن 

احلــد األدنــى لألســعار.

دور التكنولوجيا واملصادر غير 

التقليدية يف سوق النفط العاملية

أدت العوامــل التكنولوجيــة دورا مهمــا يف تفســير ســبب انهيــار 

أسعار النفط الذي بدأ يف يونيو 2014. وعلى الرغم من النظر 

إىل االبتــكار التكنولوجــي يف كثيــر مــن األحيــان علــى أنــه عامــل 

خارجــي، فإنــه عامــل داخلــي بالنســبة ملســتوى أســعار النفــط. 

وبالفعــل، أدى ارتفــاع أســعار النفــط، الــذي حفــز حــدوث طفــرات 

ظهــور  إىل  االســتخراجية،  الصناعــات  يف  كبيــرة  تكنولوجيــة 

مصادر جديدة معروفة باســم »النفط غير التقليدي.« وســيكون 

آفــاق  انعكاســات مهمــة علــى  للنفــط الصخــري بصفــة خاصــة 

ســوق النفــط، مــن حيــث إنــه سيســاعد يف الوصــول إىل دورات 

هــذا  أكبــر وأقصــر لإلنتــاج واألســعار. ويوثــق  حمــدودة بشــكل 

التقريــر اخلــاص اســتجابة التكنولوجيــا كعامــل داخلــي ألســعار 

النفــط والعوامــل املؤسســية.

اإلنتــاج جذبــت  األوبــك بشــأن  اتفاقيــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

علــى  تؤثــر  التــي  التكنولوجيــة  القــوى  فــإن  اجلمهــور،  اهتمــام 

أقــل.  باهتمــام  حظــت  قــد  املتوســط  املــدى  علــى  النفــط  أســواق 

ســوق  يف  قــوي  حتــول  حــدوث  إىل  التكنولوجيــا  أدت  وبالفعــل 

النفط. فقد أدى االبتكار التكنولوجي والتطبيق الالحق لتقنيات 

االستخراج اجلديدة — بما يف ذلك يف جمايل احلفر واملعاجلة 

النفــط  مصــادر  باســم  معروفــة  جديــدة  مصــادر  ظهــور  إىل   —
غيــر التقليديــة. ومــن األمثلــة األخيــرة علــى املصــادر جديــدة هــو 

النفــط الصخــري الــذي أصبــح يوفــر جــزءا كبيــرا مــن عــرض النفــط 

يف العــامل. مــن شــأن أوجــه حتســن تقنيــات االســتخراج أن تزيــد 

اســتخراجها  يمكــن  التــي  النفطيــة  االحتياطيــات  حجــم  تلقائيــا 

وانتشــارها.  بنجاحهــا  مرهــون  أمــر  وهــو  الفنيــة،  الناحيــة  مــن 

يُحتمــل  كمــا  النفــط  عــرض  آفــاق  بدورهــا  الزيــادة  هــذه  وتغيــر 

النفــط  أســعار  علــى  كبيــرة  مباشــرة  انعكاســات  لهــا  تكــون  أن 

— حيــث ســتعمل مــن خــالل قنــاة التوقعــات املرتبطــة بمســار 
إنتــاج النفــط يف املســتقبل. وعلــى الرغــم مــن أن األثــر املرتــد مــن 

انخفــاض أســعار النفــط يخفــض االســتثمار وبالتــايل اإلنتــاج، 

ســتضطر هــذه الصناعــة إىل اكتســاب قــدر أكبــر مــن الكفــاءة ممــا 

يــؤدي إىل إطــالق قــوى التثبيــت التلقائيــة.

وعــادة مــا تتبــع االبتــكار يف تقنيــات اســتخراج النفــط فتــرات 

ممتــدة مــن ارتفــاع األســعار أو التغيــرات يف القواعــد التنظيميــة 

مــا  وغالبــا  اقتصاديــا.  اجلديــدة جمديــة  األســاليب  التــي جتعــل 

أوقــات احلاجــة  النفــط اجلديــدة يف  يأتــي اإلنتــاج مــن مصــادر 

يف   — مثــال  القائمــة  التقليديــة  املصــادر  نضــوب  بســبب   —
األماكــن التــي تشــملها نظــم اقتصاديــة ومؤسســية مواتيــة بشــكل 
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أكبــر تســاعد علــى ابتــكار تقنيــات اســتخراج جديــدة وتطبيقهــا. 

ســوق  بدايــات  منــذ  كبيــرا  تطــورا  احلفــر  طريقــة  تطــورت  وقــد 

النفــط. وباإلضافــة إىل التطــورات يف تقنيــات احلفــر التــي أدت 

إىل إنتــاج النفــط الصخــري والنفــط الصخــري اخلفيــف، فقــد أدت 

التطــورات املتتاليــة يف تقنيــات احلفــر يف احلقــول البحريــة إىل 

حــدوث زيــادة كبيــرة يف اكتشــاف مصــادر جديــدة للنفــط. وخــالل 

الســبعينات، أصبح اإلنتاج ممكنا يف بحر الشــمال وزاد اإلنتاج 

العميقــة وارتفــاع  امليــاه  يف خليــج املكســيك بفضــل احلفــر يف 

األســعار بعــد صدمتــي النفــط يف الســبعينات. وكثيــرا مــا يــؤدي 

جديــدة  نفــط  مصــادر  لديــه  مُنتِــج  ظهــور  أي   — الوضــع  هــذا 

مــع املنتجيــن  — إىل نشــأة توتــرات  بتكاليــف مرتفعــة نســبيا 

األعضــاء يف منظمــة ألوبــك ذوي التكاليــف املنخفضــة، الذيــن 

املنظــور  مــن  األخيــرة  الفتــرة  ويف  الثمانينــات  يف  اســتجابوا 

االســتراتيجي عــن طريــق خفــض مســتويات إنتاجهــم.

دور  عــن  تســاؤالت  أربعــة  التاليــة  املناقشــة  وتتنــاول 

النفــط  ســوق  يف  التقليديــة  غيــر  النفــط  ومصــادر  التكنولوجيــا 

٢ العامليــة:

· ما هي مصادر النفط غير التقليدية؟	

· أين تقع مراكز اإلنتاج واالحتياطي؟	

· كيف تطور االستثمار واإلنتاج؟	

· ما هي الخطوات القادمة؟	

ما هي مصادر النفط غير التقليدية؟

تتألــف تشــكيلة اليــوم مــن النفــط املُســتخرج مــن مصــادر غيــر 

تقليديــة مــن النفــط الرملــي، والنفــط الثقيــل جــدا، والنفــط الصخري 

والنفــط الصخــري اخلفيــف، ونفــط امليــاه شــديدة العمــق.3 وعــادة 

مــا يكــون اســتخراج ومعاجلــة النفــط غيــر التقليــدي أصعــب وأعلــى 

تكلفــة مــن النفــط التقليــدي. وبالطبــع، يكــون تصنيــف النفــط علــى 

أنــه غيــر تقليــدي حمــدد بفتــرة زمنيــة معينــة. فقبــل إدراج النفــط 

الثقيــل ونفــط امليــاه العميقــة ويُعرفــان امن بأنهمــا مــن املصــادر 

التقليديــة.  غيــر  املصــادر  مــن  يعتبــران  كانــا  فقــد  التقليديــة، 

وتشــكل مصــادر النفــط اجلديــدة جــزءا مــن سلســلة متواصلــة مــن 

مصــادر النفــط التــي تتطــور بفضــل أوجــه التحســن يف تقنيــات 

اســتخراجه. ولهــذا الســبب ومــن أجــل إعطــاء منظــور تاريخــي عــن 

كيفيــة تطــور هــذه املصــادر »اجلديــدة« ومســاهمتها يف التحــول 

يف ســوق النفط، يعتمد هذا التقرير تعريفا شــامال للمصادر غير 

التقليديــة. 4

وتتكــون الرمــال النفطيــة إمــا مــن رمــال غيــر كثيفــة أو أحجــار 

رمليــة متماســكة جزئيــا وحتتــوي علــى خليــط طبيعــي مــن الرمــل 

والطيــن وامليــاه املشــبع بنــوع كثيــف ولــزج للغايــة مــن البتــرول 

النفــط، والــذي يشــير هنــا إىل  التقريــر علــى  التركيــز يف هــذا  ٢ ينصــب 

الســوائل بمــا يف ذلــك النفــط اخلــام واملكثفــات وســوائل الغــاز الطبيعــي.

3 راجــع دراســة Kleinberg )قيــد اإلصــدار( لالطــالع علــى مناقشــة حــول 

املصــادر غيــر التقليديــة. 

4 مــا مل يشــير التقريــر إىل خــالف ذلــك، فــإن مصــادر النفــط غيــر التقليديــة 

تشــير إىل التعريــف األوســع وليــس األضيــق )املُعاصــر( ملصــادر النفــط غيــر 

التقليدية.

اســمه الفنــي بيتوميــن )وُيطلــق عليــه بالعاميــة القطــران بســبب 

مظهــره اخلارجــي املماثــل(. ويتســم النفــط الثقيــل والثقيــل جــدا 

مــن  مرتفعــة  تركيــز  ونســب  عاليــة،  وكثافــة  عاليــة،  بلزوجــة 

الثقيلــة. وتــؤدي  النيتروجيــن واألكســجين والكبريــت واملعــادن 

هذه اخلصائص إىل ارتفاع تكاليف االستخراج والنقل والتكرير 

مقارنــة بالتكاليــف يف حالــة النفــط التقليــدي. وعلــى الرغــم مــن 

ارتفــاع التكاليــف والصعوبــات الفنيــة، تــرى شــركات نفــط كبــرى 

االعتمــاد  يمكــن  األجــل  طويلــة  تدفقــات  توفــر  املــوارد  هــذه  أن 

الســائلة وتــدر عائــدات كبيــرة يف  الهيدروكربونــات  عليهــا مــن 

حالــة حــدوث أي تطــورات إضافيــة يف جمــال االســتخراج. غيــر 

بالنظــر  األحيــان،  مــن  كثيــر  يف  ظهــرت  البيئيــة  الشــواغل  أن 

أنشــطة  فيهــا  تتســبب  أن  يمكــن  التــي  احملتملــة  األضــرار  إىل 

بهــذه  املرتبطــة  الشــواغل  وقوبلــت  هــذه.  والتكريــر  االســتخراج 

بقواعــد  األحيــان  مــن  كثيــر  يف  النفــط  مــن  اجلديــدة  املصــادر 

تنظيميــة ومعاييــر بشــأن الســالمة للمســاعدة يف تخفيــف هــذه 

اخملاطــر.

والنفــط الصخــري )الــذي يطلــق عليــه أيضــا النفــط الصخــري 

حتتويــه  خفيــف  خــام  نفــط  مــن  يتكــون  بتــرول  هــو  اخلفيــف( 

النفاذيــة، وغالبــا مــا تكــون هــذه  تكوينــات بتروليــة منخفضــة 

التكوينــات مــن احلجــر الرملــي الصخــري أو الصخــري اخلفيــف. 

الغــاز  اســتخراج  تطــور  مــع  الصخــري  النفــط  اســتغالل  بــدأ  وقــد 

)أو  الهيدروليكــي  التكســير  وســيلتي  بيــن  باجلمــع  الصخــري 

تكســير  خاللهــا  يتــم  امبــار  لتنشــيط  تقنيــة  وهــي  التصديــع، 

الصخــرة بســائل مضغــوط هيدروليكيــا( واحلفــر املوجــه )عمليــة 

آبــار غيــر رأســية(. وطبقــت صناعــة النفــط هــذه التقنيــات  حفــر 

الواليــات  يف  أساســية  وبصفــة  بعــد،  فيمــا  واســع  نطــاق  علــى 

املتحــدة. وتقــوم شــركات صغيــرة نســبيا بتطويــر مصــادر النفــط 

النفــط  مصــادر  عــن  تكاليفهــا  هيــاكل  تختلــف  التــي  الصخــري 

مــن  أقــل  غارقــة  تكاليــف  الصخــري  النفــط  ويتطلــب  األخــرى. 

النفــط التقليــدي، ويكــون الفاصــل الزمنــي بيــن االســتثمار األويل 

بكثيــر. أقصــر  واإلنتــاج 

وينتــج نفــط امليــاه العميقــة وامليــاه شــديدة العمــق مــن أنشــطة 

أعمــاق تزيــد عــن ١٢5 متــرا  تُنفــذ علــى  التــي  البحريــة  اإلنتــاج 

التطــورات  ســمحت  ذُكِــر،  وكمــا  التــوايل.  علــى  متــر  و١5٠٠ 

أبعــد  املتتاليــة يف تقنيــات احلفــر بإجــراء حفــر علــى مســافات 

نــوع  الشــواطئ ويف مناطــق أعمــق بكثيــر. ويختلــف  بكثيــر مــن 

املنصــات البحريــة املســتخدمة يف أنشــطة احلفــر الســتخراج نفــط 

املســتخدمة  األنــواع  عــن  كبيــرا  اختالفــا  العمــق  شــديدة  امليــاه 

للحفــر يف امليــاه العميقــة. فتكــون منصــات امليــاه شــديدة العمــق 

مغمــورة جزئيــا يف امليــاه ويمكــن أن تشــمل نظــم حتديــد املوقــع 

حفــر  منصــات  وهــي   — حفــر  ســفن  تكــون  قــد  أو  الديناميكيــة 

بحــري ذاتيــة الدفــع يمكــن أن تعمــل عنــد أعمــاق تصــل إىل 3٠٠٠ 

متــر. وعلــى الرغــم مــن أنــه نشــاط ينطــوي علــى تكاليــف ثابتــة 

يوفــر  أن  يمكــن  العمــق  شــديدة  امليــاه  يف  احلفــر  فــإن  مرتفعــة، 

هــذه  يجعــل  ممــا  جــدا،  طويلــة  لفتــرة  النفــط  مــن  مطــردا  تدفقــا 

األصــول جذابــة لشــركات النفــط الدوليــة الكبيــرة.
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أين تقع مراكز اإلنتاج واالحتياطي؟

التقليديــة  غيــر  املصــادر  مــن  النفــط  إنتــاج  مراكــز  تتركــز 

واالحتياطــي منهــا يف عــدد قليــل مــن البلــدان. وتمتلــك أمريــكا 

الشــمالية أعلــى مســتوى تركيــز مــن االحتياطيــات املثبتــة القابلــة 

لالســتخراج بطريقــة جمديــة اقتصاديــا واإلنتــاج مــن املصــادر 

ت   -١ واجلــدول  خ-٢؛  البيــاين ١-ت  )الشــكل  التقليديــة  غيــر 

خ-١(. وتتكــون هــذه املصــادر مــن نفــط صخــري يف الواليــات 

الوســطى  أمريــكا  وتمتلــك  كنــدا.  يف  رملــي  ونفــط  املتحــدة 

واجلنوبيــة أيضــا احتياطيــات ومراكــز إنتــاج كبيــرة، تشــمل النفــط 

العميقــة  امليــاه  الثقيــل جــدا ومــوارد نفطيــة يف  والنفــط  الثقيــل 

وفنزويــال.  وإكــوادور  وكولومبيــا  البرازيــل  يف  جــدا  والعميقــة 

غيــر  املصــادر  مــن  املتبقيــة  العامليــة  االحتياطيــات  وتنتشــر 

التقليديــة للنفــط وإنتاجــه يف أماكــن خمتلفــة، وتتكــون أساســا 

مــن النفــط الثقيــل يف أوروبــا ونفــط امليــاه العميقــة والعميقــة جــدا 

يف بحــر الشــمال وغــرب إفريقيــا. وجتــدر اإلشــارة إىل أن منطقــة 

احتياطيــات  مــن  تركيــز  مســتوى  أعلــى  تمتلــك  األوســط  الشــرق 

وإنتــاج النفــط التقليــدي، ولكــن لديهــا مســتوى منخفــض نســبيا 

التقليــدي وإنتاجــه. النفــط غيــر  مــن  مــن االحتياطيــات املثبتــة 

والتــي  الفعليــة  اجليولوجيــة  اخلصائــص  إىل  وباإلضافــة 

يصعــب مالحظتهــا، فــإن التركيــز العــايل لالحتياطيــات املثبتــة 

االبتــكار  توزيــع  يعكــس  وإنتاجــه  التقليــدي  غيــر  النفــط  مــن 

شــكل  يف  اجلديــدة  االســتخراج  لتقنيــات  الالحــق  والتطبيــق 

الناحيــة  ومــن  واالســتخراج.  التنقيــب  جمــايل  يف  اســتثمار 

لفتــرة  املفاهيميــة، ذهــب خبــراء االقتصــاد املعنيــون باملــوارد 

طويلــة إىل أن قاعــدة املــوارد هــي أحــد العوامــل الداخليــة احملــددة 

حلجــم اجلهــد املبــذول للتنقيــب عــن املــوارد.5 وتُكتســب املعرفــة 

التنقيــب  جهــود  خــالل  مــن  الفعليــة  اجليولوجيــة  باخلصائــص 

وتتطــور باســتمرار مــع التطــورات التكنولوجيــة. وبالتــايل يعتمــد 

كل مــن االحتياطيــات املثبتــة واإلنتــاج علــى عوامــل اقتصاديــة 

علــى  اعتمادهــا  بقــدر  األرض(  ســطح  فــوق  )عوامــل  ومؤسســية 

اخلصائــص اجليولوجيــة الفعليــة )عوامــل حتــت ســطح األرض(.

جغرافيــا  علــى  تؤثــر  التــي  االقتصاديــة  العوامــل  وتشــتمل 

التنقيــب واإلنتــاج علــى مــدى القــرب مــن األســواق وأوجــه التكامــل 

العوامــل  هــذه  تــؤدي  مــا  وكثيــرا  املتاحــة.  التحتيــة  البنيــة  مــع 

العوامــل  6وتشــتمل  املثبتــة.  واالحتياطيــات  اإلنتــاج  تكتــل  إىل 

 Pindyck 5 النمــوذج التقليــدي هــو نمــوذج التنقيــب الــذي أعــد يف دراســة

أقصــى  علــى حتقيــق  االجتماعــي  بالتخطيــط  القائــم  يعمــل  (1978) حيــث 
عــن  الناجتــة  االجتماعيــة  املنافــع  لصــايف  احلاضــرة  القيمــة  مــن  حــد 

خــالل  مــن  االحتياطــي  قاعــدة  مــوارد  جتديــد  ويمكــن  النفــط،  اســتهالك 

التنقيــب واكتشــاف حقــول جديــدة. وتــم بحــث عمليــات التنقيــب عــن املــوارد 

Pin�  واستكشــافها إمــا كعمليــة حتديديــة أو تصادفيــة )راجــع مثــال دراســات

.)Devarajan and Fisher 1982؛ وArrow and Chang 1982؛ وdyck 1978
مكانيــا  نموذجــا   Moreno�Cruz and Taylor (2016) دراســة  تقتــرح   6

للتنقيــب عــن الطاقــة يحــدد كيــف يؤثــر موقــع مــوارد الطاقــة وإنتاجيتهــا 

علــى توزيــع النشــاط االقتصــادي عبــر احليــز اجلغــرايف. وتخلــص إىل أن 

هنــاك قانــون قيــاس جديــد يربــط إنتاجيــة مــوارد الطاقــة بحجــم الســكان، 

 Arezki يف حيــن أن األنهــار والطــرق تزيــد اإلنتاجيــة بالفعــل. وتقــدم دراســة

الشكل البياين ١ -ت خ -٢:  النفط من مصادر غير تقليدية واالحتياطيات املثبتة واإلنتاج، ٢٠١٦

اإلنتاج

(بآالف البراميل يوميا)

أقل من ٥٠

من ٥٠ إىل ١٠٠

أكثر من ١٠٠

االحتياطيات

(بمليارات البراميل)

ال توجد احتياطيات معروفة

أقل من ٠٫٥

من ٠٫٥ إىل ٢٫٠

من ٢٫٠ إىل ٥٫٠

من ٥٫٠ إىل ١٠٫٠

أكثر من ١٠٫٠

املصادر: شركة Rystad Energy للبحوث والتحليل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اإلنتــاج واالحتياطيــات تشــمل النفــط الرملــي، والثقيــل، والثقيــل جــدا، والصخــري اخلفيــف والصخــري، ونفــط امليــاه العميقــة والعميقــة جــدا. واالحتياطــي املثبــت هــو املــورد الــذي تزيــد 

احتمالية استخراجه وحتقيقه ألرباح اقتصادية عن ٩٠٪. وتُعَرَّف املياه العميقة بأنها تلك التي يبلغ عمقها من ١٢٥ مترا إىل ١٥٠٠ متر. وتُعَرَّف املياه شديدة العمق بأنها على عمق ١٥٠٠ 

متــر فأكثــر. وعندمــا يُصنــف نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا) علــى أنــه نفــط ثقيــل أيضــا (أو ثقيــل جــدا) يُحســب اإلنتــاج مــرة واحــدة علــى أنــه نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا). واملقصــود 

بالنفط هو النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



57 صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

املؤسســية التــي تؤثــر علــى التنقيــب واإلنتــاج علــى االنفتــاح أمــام 

االســتثمار األجنبــي وقــوة حقــوق امللكيــة، بمــا يف ذلــك حقــوق 

 Arezki, van دراســة  وتقــدم  األرض.  باطــن  يف  األصــول  ملكيــة 

der Ploeg, and Toscani (2016) أدلــة جتريبيــة علــى وجــود عالقــة 
— بــدءا مــن التغيــرات يف توجــه  — ودالــة اقتصاديــا  ســببية 

الهيدروكربونــات  مــن  ضخمــة  ترســيبات  اكتشــاف  إىل  الســوق 

واملعــادن، إىل جانــب ارتفــاع أســعار املــوارد ونضوبهــا.

وتعكــس االختالفــات امللحوظــة بيــن مصــادر االحتياطيــات 

واإلنتــاج املعروفــة عبــر البلــدان اختالفــات يف كفــاءة اإلنتــاج. 

ويمكــن عــزو هــذه االختالفــات إىل عوامــل مؤسســية نابعــة مــن 

هيــكل امللكيــة يف جمــال الصناعــة. وعلــى ســبيل املثــال، توفــر 

دراســة Wolf (2009) أدلة على أن هيكل امللكية يف قطاع النفط 

— أي مــا إذا كان مملــوكا للدولــة — يــؤدي دورا رئيســيا يف 
حتديد الكفاءة النســبية. وتخلُص الدراســة إىل أن شــركات النفط 

غيــر اململوكــة للدولــة حتقــق نتائــج أفضــل بكثيــر مــن الشــركات 

األخــرى.  العوامــل  جميــع  تســاوي  حالــة  يف  للدولــة  اململوكــة 

والصعوبات التي تواجه نظم اإلنتاج يمكن أن تؤدي إىل تراجع 

امليــل إىل اإلنتــاج مــن االحتياطيــات املوجــودة. ولالســتفادة مــن 

and Bogmans (2017) أدلــة علــى دور عوامــل القــرب مــن األســواق الرئيســية 
وطاقــة الدولــة يف إنتــاج الوقــود األحفــوري. 

املصــادر غيــر التقليديــة، يتعيــن أن تكــون شــركات النفــط قــادرة 

علــى االبتــكار أو أن تطبــق تقنيــات جديــدة.

كذلك يؤدي تغيير القواعد التنظيمية دورا حموريا يف حتديد 

مــدى حــدوث االبتــكار والتطبيــق الالحــق لتقنيــات لالســتخراج. 

ومــن األمثلــة علــى ذلــك النفــط الصخــري يف الواليــات املتحــدة. 

فقــد كانــت معظــم االحتياطيــات الكبيــرة مــن النفــط — والغــاز 

معروفــة  املتحــدة  الواليــات  يف  الصخــور  يف  املوجــودة   —
وفقــا  املاضــي  القــرن  عشــرينات  مطلــع  منــذ   — طويلــة  لفتــرة 

أن  يُعتقــد  كان  األلفينــات،  منتصــف  وحتــى  التقاريــر.  لبعــض 

إن  للغايــة،  مكلــف  الصخريــة  التكوينــات  مــن  النفــط  اســتخراج 

إىل  وباإلضافــة  التكنولوجيــة.  الناحيــة  مــن  مســتحيال  يكــن  مل 

مــن  الطلــب  يف  الســريعة  بالزيــادة  املدفــوع  األســعار  ارتفــاع 

يمكــن  والهنــد،  الصيــن  مثــل  العمالقــة  الصاعــدة  االقتصــادات 

كذلــك اعتبــار ظهــور النفــط الصخــري نتيجــة للصدمــة التنظيميــة 

يف الواليــات املتحــدة. ويتضــح ذلــك مــن التنبــؤات التــي نشــرتها 

اســتخراج  يف  فالتوســع  الطاقــة.  ملعلومــات  األمريكيــة  اإلدارة 

هيئــة  أجرتهــا  بــارزة  بدراســة  مدفوعــا  كان  الصخــري  النفــط 

أن  إىل  وخلصــت   ،4٢٠٠ عــام  يف  األمريكيــة  البيئــة  حمايــة 

التكســير الهيدروليكــي ال يشــكل أي تهديــد علــى إمــدادات امليــاه 

ذلــك  وبعــد  األرض.  ســطح  حتــت  املوجــودة  للشــرب  الصاحلــة 

بــوش  جــورج  األمريكــي  الرئيــس  إدارة  قدمــت  قصيــرة،  بفتــرة 

للمــواد  اســتنثاء   ٢٠٠5 لعــام  الطاقــة  سياســة  قانــون  بموجــب 

اجلدول ١ -ت خ -١: إنتاج النفط من مصادر غير تقليدية، 20١6
)بمايين البراميل يوميا(

النفط الثقيلالبلد 

 النفط الرملي 
والنفط الثقيل جدا 

 نفط املياه 
العميقة 

 نفط املياه شديدة 
العمق 

 النفط الصخري 
 اجملموع والصخري اخلفيف 

 9.٢8  ٧.٢5  ٠.٧9  ٠.٧٧  ٠.4٠  ٠.٠٧ الواليات املتحدة

 3.٢8  ٠.6٠  -    -    ٢.6٠  ٠.٠8 كندا 

 ٢.39  -    ١.١8  ١.٠9  ٠.٠9  ٠.٠3 البرازيل 

 ١.5٠  -    ٠.١6  ١.34  -    ٠.٠٠ أنغوال 

 ١.39  -    -    ١.36  -    ٠.٠٢ النرويج 

 ١.٢١  ٠.٠3  ٠.٠١  ٠.٠8  ٠.36  ٠.٧3 الصين 

 ١.١8  -    -    -    ١.٠٠  ٠.١8 فنزويال 

 ٠.9١  -    -    ٠.83  ٠.٠٠  ٠.٠8 نيجيريا 

 ٠.8٠  ٠.٠٠  -    ٠.٠١  ٠.48  ٠.3١ املكسيك 

 ٠.٧4  -    -    ٠.٧٢  ٠.٠٠  ٠.٠١ أذربيجان 

 ٠.63  ٠.٠٠  -    -    ٠.5٠  ٠.١3 كولومبيا 

 ٠.43  ٠.٠١  -    -    ٠.3٠  ٠.١٢ عمان 

 ٠.34  -    -    ٠.٢9  -    ٠.٠5 اململكة املتحدة 

 ٠.3٠  -    -    -    ٠.١٠  ٠.١9 روسيا 

 ٠.٢١  -    -    -    ٠.٠١  ٠.٢٠ إكوادور 

 ٠.١9  -    -    ٠.١6  ٠.٠١  ٠.٠١ ماليزيا 

 ٠.١٧  ٠.٠٠  -    ٠.١6  ٠.٠١  -   أستراليا 

 ٠.١٧  -    -    ٠.١٧  -    -   غينيا االستوائية 

 ٠.١٧  -    -    ٠.١6  ٠.٠١  -   جمهورية الكونغو 

 ٠.١5  -    -    ٠.٠٠  ٠.١4  ٠.٠١ إندونيسيا 

 ٠.١5  -    -    -    ٠.٠9  ٠.٠6 كازاخستان 

 ٠.١3  ٠.٠4  -    -    ٠.٠١  ٠.٠8 األرجنتين 

املصدر: شركة Rystad Energy للبحث والتحليل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تُعَرَّف املياه العميقة بأنها تلك التي يبلغ عمقها من ١٢5 مترا إىل ١5٠٠ متر. وتُعَرَّف املياه شديدة العمق بأنها على عمق ١5٠٠ متر فأكثر. وعندما 

يُصنف نفط املياه العميقة )أو العميقة جدا( على أنه نفط ثقيل أيضا )أو ثقيل جدا( يُحسب اإلنتاج مرة واحدة على أنه نفط املياه العميقة )أو العميقة جدا(. 

واملقصود بالنفط هو النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي. وتشير عالمة الشرطة إىل تسجيل إنتاج صفري.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العالمي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٧

القواعــد  الهيدروليكــي مــن  التكســير  الكيميائيــة املســتخدمة يف 

 Gilje, دراســة  )راجــع  اممنــة  الشــرب  ميــاه  لقانــون  التنظيميــة 

.)Loutskina, and Strahan 2016
وتــم حتديــد موقــع ترســيبات النفــط الصخــري يف العديــد مــن 

والصيــن  وكنــدا  وأســتراليا  األرجنتيــن  )مثــل  األخــرى  البلــدان 

واملكســيك وروســيا(. غيــر أنــه باســتثناء األرجنتيــن وكنــدا، حيــث 

التنظيميــة  العقبــات  أدت  فقــد  الصخــري،  النفــط  إنتــاج  يتزايــد 

النفــط  أســعار  تراجــع  علــى  فضــال  التكنولوجيــة  والتحديــات 

أثنــت  أو  االســتخراج  عمليــات  تأخيــر  إىل  األخيــرة  الفتــرة  يف 

الشــركات عــن تنفيذهــا.٧ وعلــى وجــه التحديــد، تتعلــق العقبــات 

إمــدادات  جــودة  ذلــك  يف  بمــا  البيئيــة،  بالشــواغل  التنظيميــة 

امليــاه واحلاجــة إىل عمليــات تصميــم أعمــال التصديــع املكلفــة 

وفقــا لطابــع الصخــور الــذي يــزداد تعقيــدا يف بعــض األماكــن.8 

وقــد بلــغ األمــر ببعــض البلــدان حتــى حظــر كل عمليــات التنقيــب 

عــن النفــط الصخــري وإنتاجــه. وإجمــاال، ال يــزال انتشــار إنتــاج 

الواليــات  النفــط الصخــري خــارج  انتشــار  آفــاق  أن  الرغــم مــن  ٧ علــى 

املتحــدة كانــت حمــدودة حتــى امن، فــإن إنتــاج الغــاز الصخــري يجــري 

وروســيا.  والصيــن  األرجنتيــن  مثــل  بلــدان  حاليــا يف 

املنــاخ )٢٠١3( لالطــالع علــى مناقشــة  طبيعــة تغيــر  8 راجــع تقريــر 

التصديــع. وعيــوب  مزايــا  بشــأن 

النفــط الصخــري يف العــامل غيــر مؤكــد، ممــا يســهم يف زيــادة عــدم 

اليقيــن بشــأن آفــاق عــرض النفــط علــى املســتوى العاملــي.

كيف تطور االستثمار واإلنتاج؟

يوضــح القــول املأثــور »احلاجــة أم االختــراع« الطابــع الــدوري 

للتغيــر التكنولوجــي )دراســة Hanlon 2015(. وقــد تبيــن أن اجتــاه 

القــوى  حســب  حمــددة،  احتياجــات  نحــو  ينحــاز  الفنــي  التغيــر 

قطــاع  حالــة  ويف   .)Acemoglu 2002 دراســة  )راجــع  الســائدة 

النفــط بالتحديــد، أدت احلاجــة إىل التعامــل مــع النضــوب الســريع 

الحتياطيــات النفــط التقليديــة يف مواقــع معينــة، ومــا نتــج عــن 

التطــورات  حفــز  إىل  األســعار،  ارتفــاع  شــهدت  فتــرات  مــن  ذلــك 

هــذه  األســعار  ارتفــاع  فتــرات  وكانــت  االســتخراج.  تقنيــات  يف 

مصحوبــة بزيــادات كبيــرة يف النفقــات علــى البحــوث والتطويــر 

بعــض  ويف   — الكبــرى  الشــركات  معظمهــا  يُجــري  كان  التــي 

األحيــان الشــركات الصغيــرة — التــي تعمــل يف قطاعــي النفــط 

احلــايل  املنــاخ  ويوفــر   .)3 خ-  ت   -١ البيــاين  )الشــكل  والغــاز 

الــذي يســوده انخفــاض األســعار حافــزا ضعيفــا إلجــراء بحــوث 

 Lindholt يف جمــال تقنيــات اســتخراج النفــط. وتخلُــص دراســة

)2015( إىل أن التطــورات التكنولوجيــة التــي حتققــت مــن خــالل 

علــى  اجلــاري  النضــوب  أثــر  والتطويــر عوضــت  البحــوث  نشــاط 

تكاليــف العثــور علــى احتياطيــات إضافيــة مــن النفــط وتطويرهــا 

النظــر  أنــه عنــد  العــامل. غيــر أن الدراســة تخلــص إىل  يف أنحــاء 

إىل فتــرة أطــول، فــإن النضــوب يؤثــر بشــكل عــام أكثــر ممــا يفعــل 

التقــدم التكنولوجــي. وقــد تنبــع هــذه النتيجــة مــن واقــع الطابــع 

الــدوري للتطــورات التقنيــة علــى عكــس النضــوب.9

وتفيــد مــا يطلــق عليهــا فرضيــة الــذروة النفطيــة بــأن عــرض 

النفــط يصــل إىل أعلــى مســتوياته يف فتــرة منتصــف األلفينــات، 

وهــي بالتحديــد الفتــرة التــي بــدأت فيهــا ثــورة النفــط الصخــري. 

ويمكن اعتبار هذه الثورة من جوانب كثيرة كاستجابة العرض 

الداخليــة الرتفــاع األســعار يف األلفينــات، ممــا يشــكك يف الــرأي 

العوامــل اجليولوجيــة  أن  الــذي يذهــب إىل  التشــاؤم  املبالــغ يف 

١٠.)Arezki and others 2017 حتــد مــن العــرض )دراســة

 ،Managi and others (2004, 2005, 2006) دراســات  تخلُــص   9

إىل   ،١998-١94٧ للفتــرة  اجلزئــي  املســتوى  علــى  بيانــات  باســتخدام 

أدلــة جتريبيــة تدعــم فرضيــة أن التغيــر التكنولوجــي عــوض النضــوب يف 

حالــة اإلنتــاج البحــري مــن النفــط والغــاز يف خليــج املكســيك. ويف حالــة 

أدلــة   Cuddington and Moss (2001) دراســة  تقــدم  املتحــدة،  الواليــات 

علــى أن التطــورات التكنولوجيــة تســتجيب حلــاالت النــدرة بتحليــل العوامــل 

احملــددة ملتوســط تكاليــف العثــور علــى احتياطيــات إضافيــة مــن البتــرول 

.١99١-٠96٧ الفتــرة  خــالل 

١٠ يحفــز ارتفــاع أســعار النفــط أيضــا التغيــر التكنولوجــي يف القطــاع 

املســتخدم للطاقــة. وتقــدم دراســة Aghion and others (2016) أدلــة علــى أن 

الشــركات العاملــة يف صناعــة الســيارات تميــل إىل االبتــكار بقــدر أكبــر يف 

التكنولوجيــات »النظيفــة« )وبقــدر أقــل يف التكنولوجيــا »غيــر النظيفــة«( 

النفــط  أســعار  بقــاء  أن منــاخ  الوقــود مرتفعــة. غيــر  أســعار  تكــون  عندمــا 

الطاقــة  املأمــول يف مصــادر  التحــول  يؤخــر  أن  يمكــن  أطــول  لفتــرة  أقــل 

املوجــه   — الالحــق  والتطبيــق   — التكنولوجــي  التغيــر  إبطــاء  خــالل  مــن 

 Arezki and نحــو التحــرك بعيــدا عــن اســتخدام الوقــود األحفــوري )دراســة

.)Obstfeld 2015
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نفقات البحوث والتطوير

متوسط أسعار النفط الفورية (بالدوالرات األمريكية للبرميل، املقياس األيمن)

الشكل البياين ١ -ت خ -٣: تطور نفقات البحوث والتطوير 

يف بعض شركات النفط واخلدمات املتكاملة
(بمليارات الدوالرات األمريكية، ما مل يُذكر خالف ذلك)

.Bloomberg L.P؛  ومؤسســة  األوليــة؛  الســلع  أســعار  نظــام  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: متوســط أســعار النفــط الفوريــة هــو متوســط أســعار خــام برنــت اململكــة املتحــدة ونفــط 

دبــي وغــرب تكســاس الوســيط بــأوزان متســاوية. والشــركات هــي Baker Hughes، و.BP P.L.C، و

 Royalو  ،�e Haliburton Companyو  ،ExxonMobil Corporationو  ،Chevron Corporation
.Shlumberger Limitedو ،Total S.A.و ،Dutch Shell plc
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العالمية والسياسات  امفاق   ١ الفصل 

التشــغيلية  والنفقــات  االســتثمارات  كانــت  املاضــي،  ويف 

العامليــة املتعلقــة بالنفــط غيــر التقليــدي تتبــع علــى نحــو وثيــق 

خ-4(.١١  ١-ت  البيــاين  )الشــكل  النفــط  أســعار  يف  التطــورات 

حــدث  كمــا  األســعار،  يف  احلــادة  التحــركات  فتــرات  وخــالل 

النفــط  قطــاع  يف  االســتثمار  اســتجاب  الســبعينات،  أواخــر  يف 

اســتجابة ســريعة. ويف أواخــر عــام ٢٠٠8 خــالل األزمــة املاليــة 

يف  انتعشــت  ولكنهــا  النفطيــة  االســتثمارات  تراجعــت  العامليــة، 

أســعار  يف  املؤقــت  ولكــن  احلــاد  االنخفــاض  بعــد   ٢٠٠9 عــام 

زيــادة غيــر مســبوقة يف  أكبــر  فتــرة األلفينــات  النفــط. وشــهدت 

النفقــات الرأســمالية العامليــة وتعكــس حقبــة ممتــدة مــن ارتفــاع 

أســعار النفــط. وقــد أدت الزيــادة الســريعة يف الطلــب علــى النفــط، 

وخاصــة مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة الكبيــرة مثــل الصيــن 

مواصلــة  علــى  وشــجعت  أعلــى  إىل  األســعار  دفــع  إىل  والهنــد 

االســتثمار يف تكوينــات النفــط الصخــري اخلفيــف، ونفــط امليــاه 

غيــر جمديــة  كانــت  والتــي  الثقيــل جــدا،  والنفــط  العمــق،  شــديدة 

اقتصاديــا مــن قبــل بســبب انخفــاض أســعار النفــط. ويف حيــن أن 

احلركــة املتزامنــة بيــن أســعار النفــط والنفقــات الرأســمالية يف 

املصــادر غيــر التقليديــة مماثلــة حلالــة املصــادر التقليديــة، فــإن 

النفقــات املرتبطــة باملصــادر غيــر التقليديــة تتضمــن التغيــرات 

النفــط  إنتــاج  اســتجابة  تغيــر  يف  تســهم  التــي  التكنولوجيــة 

العاملــي. ويتطلــب النفــط الصخــري مســتوى أقــل مــن التكاليــف 

الغارقــة مقارنــة بالنفــط التقليــدي، كمــا أن الفاصــل الزمنــي بيــن 

االســتثمار األويل واإلنتــاج أقصــر بكثيــر. وبالتــايل، يســهم النفــط 

الصخــري يف جعــل دورات أســعار النفــط أقصــر وحمــدودة بشــكل 

.)Arezki and Matsumoto 2016 )دراســة  أكبــر 

وقــد أســهمت الزيــادة غيــر املســبوقة يف النفقــات الرأســمالية 

الــدور  يف  األلفينــات  يف  التقليديــة  غيــر  باملصــادر  املرتبطــة 

احملــوري لهــذه املصــادر يف ســوق النفــط العامليــة. وعلــى وجــه 

اخلصوص، ظهر نمو إنتاج النفط الصخري كمساهم رئيسي يف 

نمو العرض على مستوى العامل )الشكل البياين ١-ت خ-5(.١٢ 

كذلــك ســاهمت الزيــادة الســريعة يف املصــادر غيــر التقليديــة يف 

تغيــر الســلوك االســتراتيجي ملنظمــة أوبــك ممــا أدى إىل انهيــار 

 .)2014 Arezki and Blanchard )دراســة  النفــط  أســعار  يف  حــاد 

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا االنخفــاض املفاجــئ يف األســعار أدى 

التحســن  كان  فقــد  والنفقــات،  االســتثمارات  يف  انخفــاض  إىل 

الكبيــر يف الكفــاءة التشــغيلية بمثابــة أدوات للضبــط التلقائــي.

أســعار  انخفــاض  عــن  النــاجت  التكاليــف  والتحــول يف هيــكل 

النفــط نحــو الهبــوط هــو حتــول مؤقــت جزئيــا. ويســود اعتقــاد بــأن 

هيــكل التكاليــف — الــذي غالبــا مــا يُســتخدم الســعر التعــاديل 

١١ تُخفض سالســل االســتثمار وأســعار النفط باســتخدام مؤشــر األســعار 

لالســتثمار اخلــاص الثابــت يف آالت التعديــن وحقــول النفــط يف الواليــات 

املتحــدة والتــي تــم احلصــول عليهــا مــن موقــع مكتــب التحليــل االقتصــادي 

علــى شــبكة اإلنترنــت.

١٢ يف عــام ٢٠١6، أضــاف النفــط الصخــري كميــة قدرهــا ٧.9 مليــون 

برميــل يوميــا يف ســوق حجمهــا 96 مليــون برميــل يوميــا — 4.4 مليــون 

برميــل يوميــا مــن النفــط اخلــام، و٢.٧ مليــون برميــل يوميــا مــن ســوائل 

الغــاز الطبيعــي و٠.8 مليــون برميــل يوميــا مــن املكثفــات.

مــن  برميــل  إنتــاج  عنــده  يكــون  الــذي  )الســعر  لــه  بديــل  كمؤشــر 

ــٍد اقتصاديــا( — ثابــت وتدفعــه عوامــل ال تتغيــر مثــل  النفــط مُجْ

طبيعــة النفــط املســتخرج واخلصائــص اجليولوجيــة املرتبطــة بــه 

)الشكل البياين ١- ت خ- 6(. ويف الواقع العملي، يعتمد هيكل 

التكاليــف علــى جمموعــة مــن العوامــل، بمــا يف ذلــك التطــورات 

إىل  يــؤدي  ممــا  باملمارســة«،  »التعلــم  ومــدى  التكنولوجيــة 

١- النفقات الرأسمالية
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٢- النفقات التشغيلية
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النفط الصخري اخلفيف/الصخري نفط املياه شديدة العمق

النفط الرملي والنفط الثقيل جدا نفط املياه العميقة

النفط الثقيل النفط من مصادر تقليدية

متوسط أسعار النفط الفورية (بالدوالرات 

األمريكية لعام ٢٠١٦ للبرميل، املقياس 

األيمن)

املصــادر: صنــدوق النقــد الــدويل، نظــام أســعار الســلع األوليــة؛ وصنــدوق النقــد الــدويل، قاعــدة 

بيانــات اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة؛ وشــركة Rystad Energy للبحــوث والتحليــل؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: متوســط أســعار النفــط الفوريــة هــو متوســط أســعار خــام برنــت اململكــة املتحــدة 

ونفــط دبــي وغــرب تكســاس الوســيط بــأوزان متســاوية. والنفقــات الرأســمالية تشــمل تكاليــف 

التنقيــب يف مواقــع زلزاليــة ومواقــع ال يوجــد بهــا نفــط مثبــت واحلفــر فيهــا أو آبــار تقديــر 

الغــاز يف منطقــة مــا الكتشــاف حقــول النفــط والغــاز وترســيم حدودهــا؛  كميــات النفــط أو 

تشــمل  التشــغيلية  والنفقــات  اآلبــار.  وحفــر  باملنشــآت  املتعلقــة  التطويــر  تكاليــف  وجميــع 

مســتوى  علــى  التكاليــف  وتُقــدر  والغــاز.  النفــط  بأنشــطة  مباشــرة  املرتبطــة  املصروفــات 

األصــول وتُعايــر مقابــل القيــم التــي تبلــغ عنهــا الشــركة. وتُعَــرَّف امليــاه العميقــة بأنهــا تلــك 

بأنهــا  العمــق  شــديدة  امليــاه  وتُعَــرَّف  متــر.   ١٥٠٠ إىل  متــرا   ١٢٥ مــن  عمقهــا  يبلــغ  التــي 

علــى عمــق ١٥٠٠ متــر فأكثــر. وعندمــا يُصنــف نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا) علــى أنــه 

نفــط ثقيــل أيضــا (أو ثقيــل جــدا) يُحســب اإلنتــاج مــرة واحــدة علــى أنــه نفــط امليــاه العميقــة (أو 

العميقة جدا). واملقصود بالنفط هو النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

الشكل البياين ١ -ت خ -٤: التطور التاريخي للنفقات 

الرأسمالية والتشغيلية العاملية
(بمليارات الدوالرات األمريكية لعام ٢٠١٦، ما مل يُذكر خالف ذلك)
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خفــض التكاليــف بشــكل دائــم. ويف بعــض احلــاالت مثــل حالــة 

انخفضــت  األخيــرة،  الفتــرة  يف  األســعار  يف  احلــاد  االنخفــاض 

هــذا  ويرجــع  النفــط.  أســعار  مــع  بالتزامــن  التعادليــة  األســعار 

عــن  الناجــم  التشــغيلية  الكفــاءة  مســتوى  حتســن  إىل  التحــول 

الالزمــة  اخلدمــات  قطــاع  يف  الهامــش  يف  الكبيــر  االنخفــاض 

لدعــم الصناعــة االســتخراجية. وفيمــا يتعلــق بالنفــط الصخــري 

بالتحديــد، يمكــن إرجــاع الصمــود االســتثنائي أمــام انخفــاض 

زادت  والتــي  كبيــرة  بدرجــة  الكفــاءة  حتســن  إىل  النفــط  أســعار 

كان  اســتثمار  دورة  بدايــة  يف  الصخــري  النفــط  ظهــور  نتيجــة 

فيهــا التعلــم باملمارســة مهمــا )الشــكل البيــاين ١- ت خ- ٧(.١3 

ومــن املرجــح أن يتحــول هيــكل تكاليــف النفــط الصخــري نحــو 

االرتفــاع مــرة أخــرى بســبب عــدم اســتمرارية مكاســب الكفــاءة يف 

حالــة التوســع يف إنتــاج النفــط، يف حيــن أنــه مــن املتوقــع ارتفــاع 

تكاليــف رأس املــال مــع ارتفــاع أســعار الفائــدة األمريكيــة.

ومل يكــن التحــول يف هيــكل التكاليــف موحــدا عبــر املصــادر 

غيــر التقليديــة. فقــد كانــت معــدالت النمــو مرتفعــة باســتمرار يف 

الــذي ينطــوي علــى تكاليــف كبيــرة  الرملــي  النفــط  إنتــاج  حالــة 

استكشــاف  يف  االســتثمار  انخفــاض  أن  غيــر  التشــغيل.  لوقــف 

حقــول جديــدة مــن املتوقــع أن يؤثــر علــى إنتــاج النفــط الرملــي مــع 

١3 يشــير الشــكل البيــاين 1- ت خ- ٧ إىل أنــه يف إطــار ســيناريو عــدم 

تقلــص التكاليــف، فــإن مســتوى ســعر النفــط املطلــوب للحفــاظ علــى ثبــات 

للبرميــل. ويف حالــة  مــن 8٠ دوالرا  أعلــى  يبلــغ  الصخــري  النفــط  إنتــاج 

القريــب، ســيكون  املاضــي  لوحــظ يف  كمــا  بنحــو 40%،  التكاليــف  تقلــص 

مســتوى الســعر املطلــوب قــدره 40 دوالرا وحســب للبرميــل. وبعــد أن كان 

اإلنتــاج ضعيفــا، فقــد أعقبــت الزيــادة األخيــرة يف أســعار النفــط عالمــات 

تشــير إىل انتعــاش االســتثمار واإلنتــاج.
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املصــادر: صنــدوق النقــد الــدويل، نظــام أســعار الســلع األوليــة؛ ومكتــب التحليــل االقتصــادي؛ 

وشركة Rystad Energy للبحوث والتحليل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: متوســط أســعار النفــط الفوريــة هــو متوســط أســعار خــام برنــت اململكــة املتحــدة ونفــط 

دبي وغرب تكساس الوسيط بأوزان متساوية. وكان جمموع اإلنتاج العاملي يف عام ٢٠١٦ 

ــرَّف امليــاه العميقــة بأنهــا تلــك التــي يبلــغ عمقهــا  يبلــغ نحــو ٩٦٫٥ مليــون برميــل يوميــا. وتُعَ

من ١٢٥ مترا إىل ١٥٠٠ متر. وتُعَرَّف املياه شديدة العمق بأنها على عمق ١٥٠٠ متر فأكثر. 

وعندمــا يُصنــف نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا) علــى أنــه نفــط ثقيــل أيضــا (أو ثقيــل جــدا) 

يُحســب اإلنتــاج مــرة واحــدة علــى أنــه نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا). واملقصــود بالنفــط 

هو النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

الشكل البياين ١ -ت خ -٥: نمو إنتاج النفط  وأسعار 

النفط احلقيقية على مستوى العامل
(بماليين البراميل يوميا، ما مل يُذكر خالف ذلك)
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املصدر: شركة Rystad Energy للبحوث والتحليل.

ملحوظــة: الســعر التعــاديل هــو ســعر نفــط برنــت الــذي يســاوي صــايف القيمــة احلاضــرة عنــده صفــرا، بعــد أخــذ يف االعتبــار جميــع التدفقــات النقديــة يف املســتقبل باســتخدام معــدل 

خصم حقيقي قدره ٧٫٥٪. واملقصود بالنفط هو النفط اخلام واملكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.
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مــرور الوقــت. وقــد شــهد إنتــاج النفــط يف امليــاه العميقــة وشــديدة 

الصمــود.  علــى  قــدرة  أكثــر  جعلــه  ممــا  فعليــا،  حتديثــا  العمــق 

ولكــن مــرة أخــرى، فــإن انخفــاض االســتثمار يف حقــول جديــدة 

العمــق  وشــديدة  العميقــة  امليــاه  نفــط  علــى  الغالــب  يف  ســيؤثر 

يف املســتقبل، وإن كان بأنمــاط خمتلفــة عبــر املناطــق نتيجــة 

العوامــل املوجــودة حتــت ســطح األرض وفوقــه.

ما هي اخلطوات القادمة؟

إن تطــور املصــادر غيــر التقليديــة غيــر مؤكــد بحكــم طبيعتهــا. 

ويتضــح عــدم اليقيــن عنــد مقارنــة القــدرة علــى التنبــؤ باإلنتــاج 

البيــاين ١-ت  )الشــكل  التقليــدي  التقليــدي مقابــل اإلنتــاج  غيــر 

التكنولوجيــة  التطــورات  توقــع  الصعــب  فمــن   ١5  ،١4.)8  - خ 

وتطبيقها يف وقت الحق — بما يف ذلك مدى التعلم واالنتشار 

املــكاين. وكمــا ذُكِــر مــن قبــل، فــإن عــدم اليقيــن احمليــط بتطــور 

تمامــا  املؤكــدة  غيــر  الطبيعــة  حتكمــه  التقليديــة  غيــر  املصــادر 

العوامــل  بيــن  التفاعــل  نتيجــة  والتطبيــق،  االبتــكار  لعمليــات 

١4 ال توفــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة أي تنبــؤات حمــددة بشــأن إنتــاج 

منظمــة أوبــك مــن النفــط. 

تقييمــا   Wachtmeister, Henke, and Höök (2017) دراســة  تقــدم   ١5

مفصــال لتنبــؤات اإلنتــاج التــي أعدتهــا الوكالــة الدوليــة للطاقــة باســتخدام 

 Leduc, دراســة  وتقــدم  التقليديــة.  غيــر  النفــط  ملصــادر  أضيــق  تعريــف 

Moran, and Vigfusson (2013) أدلــة علــى التعلــم التدريجــي إىل حــد مــا يف 
العقــود املســتقبلية. أســواق 

زيــادة  فــإن  وإجمــاال،  وفوقــه.  األرض  ســطح  حتــت  املوجــودة 

تغيــر  ال  العاملــي  العــرض  يف  التقليديــة  غيــر  املصــادر  أهميــة 

اســتجابة اإلنتــاج الديناميكيــة لألســعار وحســب، ولكنهــا تــؤدي 

أيضــا إىل زيــادة عــدم اليقيــن علــى املــدى املتوســط.

وعلــى الرغــم مــن عــدم اليقيــن بشــأن التطــورات التكنولوجيــة 

واتفاقيــة أوبــك األخيــرة، فــإن اســتعادة تــوازن عــرض النفــط بمــا 

يتماشــى مــع الطلــب املصحــوب باســتقرار األســعار ســيعتمد علــى 

امفــاق املتوقعــة للمصــادر غيــر التقليديــة )الشــكل البيــاين ١- ت 

خ- 9(. وتخفيــض إنتــاج النفــط النــاجت عــن املفاوضــات والبالــغ 

١.8 مليــون برميــل يوميــا ملــدة ســتة أشــهر سيســاعد مــن حيــث 

عــام  التــوازن يف األســواق بحلــول نهايــة  اســتعادة  املبــدأ علــى 

٢٠١٧، والقضــاء علــى العــرض املفــرط الــذي تشــير التقديــرات 

حاليــا إىل أنــه يبلــغ أقــل بقليــل مــن مليــون برميــل يوميــا. وســيتم 

تلبيــة نمــو الطلــب الســنوي علــى النفــط واملتوقــع عمومــا أن يبلــغ 

١.٢ مليــون برميــل يوميــا مــن مصــادر غيــر تقليديــة علــى مــدى 

الســنوات القليلــة القادمــة، وبصفــة أساســية مــن خــالل مــوارد قيــد 

التطويــر مــن نفــط امليــاه العميقــة وامليــاه شــديدة العمــق، والنفــط 

الرملي، والنفط الثقيل والنفط الثقيل جدا. ويف حالة عدم توافر 

النفط الصخري، ستبدأ قوى النضوب وإرث انخفاض االستثمار 

عــدد  بعــد  أعلــى بكثيــر  األســعار إىل مســتوى  الظهــور ودفــع  يف 

قليــل مــن الســنوات. وبــدال مــن ذلــك، ففــي الوضــع الطبيعــي اجلديــد 

لســوق النفــط، ســيزيد اإلنتــاج مــن النفــط الصخــري نتيجــة زيــادة 
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املصدر: شركة Rystad Energy للبحوث والتحليل.

ملحوظــة: يشــير هــذا الشــكل إىل اآلبــار احملفــورة ولكــن غيــر املنتجــة. وعنــد بلــوغ ســعر البرميــل ٦٠ 

دوالرا، ســيتعين حفــر حــوايل ٨ آالف مــن آبــار النفــط الصخــري، مــع تقلــص التكاليــف بنســبة ١٠٪ 

لتثبيت مستوى اإلنتاج.

الشكل البياين ١ -ت خ -٧: آبار النفط الصخري يف أمريكا 
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الشكل البياين ١ -ت خ -٨: اآلفاق املتوقعة لعمر إنتاج 
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(بماليين البراميل يوميا، مقياس لوغاريتمي)

املصدر: الوكالة الدولية للطاقة.

ملحوظة: مقتبس من دراســة Wachmeister, Henke and Höök, (2017). والتواريخ تطابق أعمار 

إنتاج النفط املستمدة من التنبؤات.
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 .)Arezki and Matsumoto 2016 متواضعــة يف األســعار )دراســة

ونتيجــة لذلــك، فــإن عــرض النفــط الصخــري سيســاعد إىل حــد مــا 

يف تهدئــة التقلبــات التصاعديــة احلــادة يف أســعار النفــط التــي 

املتوســط،  املــدى  وعلــى  ذلــك.  بخــالف  ســائدة  تكــون  أن  يمكــن 

مــع اســتمرار زيــادة األســعار، ســوف تنشــط التطــورات التقنيــة يف 

عمليــات اســتخراج النفــط غيــر التقليــدي مــرة أخــرى، ممــا ســيؤدي 

يف نهايــة املطــاف إىل بــدء دورة جديــدة مــن دورات األســعار.

الشكل البياين ١ -ت خ -٩: آفاق إنتاج النفط من مصادر 

غير تقليدية
(بماليين البراميل يوميا)
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املصادر: شركة Rystad Energy للبحوث والتحليل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تُعَــرَّف امليــاه العميقــة بأنهــا تلــك التــي يبلــغ عمقهــا مــن ١٢٥ متــرا إىل ١٥٠٠ متــر. 

وتُعَــرِّف امليــاه شــديدة العمــق بأنهــا علــى عمــق ١٥٠٠ متــر فأكثــر. وعندمــا يُصنــف نفــط امليــاه 

العميقــة (أو العميقــة جــدا) علــى أنــه نفــط ثقيــل أيضــا (أو ثقيــل جــدا) يُحســب اإلنتــاج مــرة واحــدة 

علــى أنــه نفــط امليــاه العميقــة (أو العميقــة جــدا). واملقصــود بالنفــط هــو النفــط اخلــام واملكثفــات 

وسوائل الغاز الطبيعي.
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واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  أهميــة  ازدادت 

األخيــرة.  الســنوات  خــال  العاملــي  االقتصــاد  يف  الناميــة 

وهــي تمثــل اآلن أكثــر مــن 75% مــن النمــو العاملــي يف النــاجت 

واالســتهاك، أي مــا يعــادل حــوايل ضعــف نصيبهــا منــذ عقديــن. 

وكانــت البيئــة اخلارجيــة مــن العوامــل املهمــة يف هــذا التحــول. 

فمــع تكامــل هــذه االقتصــادات مــع االقتصــاد العاملــي، أصبــح 

معــدل التبــادل التجــاري والطلــب اخلارجــي وحتديــدا األوضــاع 

يعتمــد  األهميــة  متزايــدة  مؤثــرة  حمــددات  اخلارجيــة  املاليــة 

عليهــا نمــو تلــك االقتصــادات يف األجــل املتوســط. ويف ظــل مــا 

تكــون  ربمــا  هيكليــة  مــن حتــوالت  العاملــي  االقتصــاد  يشــهده 

دائمــة، قــد تشــهد اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة خــال الفتــرة القادمــة بيئــة خارجيــة أقــل دعمــا ممــا 

كانــت عليــه خــال اجلــزء األكبــر مــن فتــرة مــا بعــد عــام 2000. 

تــزال تفصــل هــذه االقتصــادات فجــوات دخــل واســعة عــن  وال 

البلدان املتقدمة، وأمامها بالتايل فرصة أكبر للحاق بالركب، 

ممــا يدعــم احتمــاالت اســتمرارها يف حتقيــق نمــو ممكــن قــوي 

نســبيا يف األجــل املتوســط. غيــر أن النمــو التعويضــي املطــرد 

االقتصــادي  النمــو  شــهد  فقــد  املاضــي.  تلقائيــا يف  يحــدث  مل 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة فتــرات 

مــن التســارع والتراجــع بمــرور الوقــت. ولكــن هــذه االقتصــادات 

ال تــزال أمامهــا فرصــة لتحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االســتفادة 

مــن معــدل النمــو املتباطــئ بفعــل األوضــاع اخلارجيــة مــن خــال 

تعزيــز األطــر املؤسســية وحمايــة التكامــل االقتصــادي والســماح 

بمرونــة ســعر الصــرف واحتــواء مواطــن الضعــف الناجتــة عــن 

وعــن  اخلارجــي  واالقتــراض  اجلــاري  احلســاب  عجــز  ارتفــاع 

ارتفــاع مســتوى الديــن العــام أيضــا.

مقدمة

العقــد  أوائــل  يف  املتزامــن  التســارع  مــن  ملحوظــة  فتــرة  عقــب 

األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين وحالــة عامــة مــن الصمــود 

فــور وقــوع األزمــة املاليــة العامليــة، تشــهد اقتصــادات األســواق 

األخيــرة  الســنوات  الناميــة جمــددا يف  واالقتصــادات  الصاعــدة 

أنمــاط نمــو متباينــة — مزيــج مــن التراجــع واجلمــود وانعــكاس 

وماركــوس  الفريــق(  )رئيــس  نابــار  ومالهــار  غــروس  برترانــد  إعــداد 

بيلوستســينيك  فيليشــيا  مــن  مــع خدمــات مســاندة  بوبالوســكي-ريبيرو، 

وميتكــو غريغــوروف وأفــا ييبــن هونــغ وجونغجيــن يل، ومســاهمات مــن 

إغيــن.  بــوز ولويــس كوبيــدو ودنيــز  وإيميــن  باتريــك بالغريــف 

هــذا  حــدث  وقــد  احلــاالت.  بعــض  يف  املســتمرة  والقــوة  املســار 

التحــول يف ظــل تالشــي الريــاح الدافعــة اخلارجيــة، بمــا يف ذلــك 

تراجع مستوى النمو املمكن يف االقتصادات املتقدمة والتباطؤ 

األوليــة  الســلع  والتحــول يف دورة  الصيــن  التــوازن يف  وإعــادة 

الــذي أثــر علــى البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة. وهــذه التطــورات، 

التــي اقترنــت بخطــر احلمائيــة يف االقتصــادات املتقدمــة وتشــديد 

األوضــاع املاليــة يف ظــل عــودة السياســة النقديــة األمريكيــة إىل 

طبيعتها، أدت جميعها إىل بيئة خارجية أكثر صعوبة بالنسبة 

خــالل  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  القتصــادات 

الفتــرة املقبلــة.

متوســط  للنمــو  بالنســبة  البيئــة  هــذه  انعكاســات  هــي  ومــا 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  األجــل 

الناميــة؟ تشــير فجــوات الدخــل الواســعة بيــن تلــك االقتصــادات 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  أن  إىل  املتقدمــة  واالقتصــادات 

واالقتصــادات الناميــة لديهــا فرصــة للحــاق بالركــب ممــا يدعــم 

يف  نســبيا  قــوي  ممكــن  نمــو  حتقيــق  يف  اســتمرارها  احتمــاالت 

األجــل املتوســط حتــى يف حالــة حــدوث حتــول دائــم يف بعــض 

األساســية.  اخلارجيــة  األوضــاع 

غيــر أنــه يتضــح مــن البيانــات التاريخيــة أن النمــو التعويضــي 

املطرد املستمر الناجت عن فجوات الدخل مقارنة باالقتصادات 

 Pritchett 2000 دراســة  )راجــع  تلقائيــا  نمــوا  ليــس  املتقدمــة 

 Jones ودراسة Hausmann, Pritchett, and Rodrik 2005 ودراسة

 .)Berg, Ostry, and Zettelmeyer 2012 ودراسة and Olken 2008
الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  النمــو يف  يشــهد  العكــس،  فعلــى 

التســارع  مــن  فتــرات  الوقــت  بمــرور  الناميــة  واالقتصــادات 

والتراجع، ويرجح أن يكون لألوضاع اخلارجية دور يف التأثير 

علــى أنمــاط النمــو. ومــع تراجــع الدعــم مــن البيئــة اخلارجيــة، مــن 

األســواق  القتصــادات  يمكــن  التــي  السياســات  فهــم  الضــروري 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة اســتخدامها بغــرض اســتمرارية 

مــن  الدعــم  تراجــع  مــع  املســار  انعــكاس  وجتنــب  املطــرد  النمــو 

املعيشــية  املســتويات  بهــدف حتســين  وذلــك  اخلارجيــة،  البيئــة 

يف تلــك االقتصــادات وتعزيــز النمــو العاملــي.

وعلــى هــذه اخللفيــة، ينظــر الفصــل يف كيفيــة تأثيــر األوضــاع 

اخلارجية القطرية على آفاق نمو اقتصادات األســواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية يف األجل املتوسط )أي خالل فترة خمس 

ســنوات تســمح بتمهيــد تأثيــر تقلبــات الــدورة االقتصاديــة( وعلــى 

احتماالت مرور تلك االقتصادات بفترات مســتمرة من التســارع 

والتراجــع. كذلــك يبحــث الفصــل تأثيــر السياســات واخلصائــص 

الهيكليــة احملليــة علــى األوضــاع اخلارجيــة التــي تؤثــر بدورهــا 

على ميل تلك االقتصادات إىل أن تشهد مثل هذه الفترات. وعقب 

تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة 2 ل
ص

ف
ل

ا
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حتليل أداء النمو يف اقتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة خــالل الســنوات األخيــرة ومــدى تقلــص فجــوات الدخــل يف 

هــذه االقتصــادات مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة، ينظــر الفصــل 

يف املســائل الرئيســية التالية:  

• كيــف يمكــن ألوضــاع الطلــب اخلارجيــة القطريــة واألوضــاع 	

املاليــة اخلارجيــة ومعــدالت التبــادل التجــاري أن تؤثــر علــى 

أنمــاط النمــو يف اقتصــادات أســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

أو  تســارع  مــن  لفتــرات  تعرضهــا  احتمــاالت  وعلــى  الناميــة، 

فجــوات  تقليــص  يف  بالتــايل  ســرعتها  ومــدى  النمــو  تراجــع 

الدخــل بينهــا وبيــن االقتصــادات املتقدمــة؟ ويف ظــل زيــادة 

تكامــل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

للعوامــل اخلارجيــة دور  أصبــح  هــل  العاملــي،  االقتصــاد  مــع 

أكبــر يف تشــكيل أنمــاط النمــو بمــرور الوقــت؟ 

• ومــا هــي السياســات واخلصائــص الهيكليــة احملليــة التــي مــن 	

شــأنها مســاعدة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف حتقيــق أفضــل اســتفادة مــن األوضــاع اخلارجيــة؟

• وما هي انعكاسات األوضاع اخلارجية احلالية على توقعات 	

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  األجــل  متوســط  النمــو 

علــى  االقتصــادات  تلــك  قــدرة  وعلــى  الناميــة  واالقتصــادات 

العاملــي؟ النمــو  يف  الكبيــرة  املســاهمة  يف  االســتمرار 

وفيما يلي أهم النتائج التي خلص إليها الفصل:

• علــى 	 كبيــرا  تأثيــرا  القطريــة  اخلارجيــة  األوضــاع  تؤثــر 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  األجــل  متوســط  النمــو 

واالقتصــادات الناميــة. إذ يؤكــد التحليــل أن التفاوتــات علــى 

إىل جانــب  اخلارجيــة،  األوضــاع  حيــث  مــن  البلــدان  مســتوى 

جميــع  علــى  التأثيــر  نفــس  تؤثــر  التــي  العامليــة  العوامــل 

االقتصــادات خــالل فتــرات معينــة، لهــا دور مهــم يف تشــكيل 

نتائــج النمــو متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

املنفــردة.     الناميــة  واالقتصــادات 

• كذلــك تســاعد األوضــاع اخلارجيــة القطريــة يف تفســير فتــرات 	

لهــذه  — ويبــدو أن  النمــو  التــي يشــهدها  التســارع والتراجــع 

الفتــرات تأثيــرا مســتمرا علــى نتائــج نمــو اقتصــادات األســواق 

النســبية  الدخــل  وفجــوات  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

بينهــا وبيــن االقتصــادات املتقدمــة.

• يف 	 األجــل  متوســط  النمــو  ارتبــاط  ازداد  الوقــت،  وبمــرور 

الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

األوضــاع  ســيما  ال  البلــدان،  لفــرادى  اخلارجيــة  باألوضــاع 

مســاهمة  ارتفعــت  املثــال،  ســبيل  فعلــى  اخلارجيــة.  املاليــة 

األوضــاع اخلارجيــة يف النمــو متوســط األجــل بحــوايل نصــف 

نقطــة مئويــة — أي مــا يعــادل ثلــث الزيــادة يف متوســط نمــو 

نصيــب الفــرد مــن الدخــل — خــالل الفتــرة مــا بيــن ١995-

أوضــاع  تبــدو مســاهمة  ٢٠٠4 و٢٠٠5-٢٠١4. ويف حيــن 

الطلــب اخلارجــي ككل ثابتــة عمومــا خــالل هــذه الفتــرة، كان 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  بيــن  للطلــب 

ومتزايــد. قــوي  تأثيــر  الناميــة 

• مــن 	 معينــة  حمليــة  هيكليــة  وخصائــص  سياســات  وهنــاك 

النمــو  انخفــاض  موازنــة  يف  مــا  حــد  إىل  املســاعدة  شــأنها 

اخلارجيــة.  األوضــاع  مــن  املتــاح  الدعــم  تراجــع  عــن  النــاجت 

ويؤكــد الفصــل نتائــج الدراســات الســابقة التــي خلصــت إىل أن 

زيــادة فعاليــة النظــم القانونيــة وتعزيــز حمايــة حقــوق امللكيــة 

مــن شــأنهما زيــادة النمــو يف األجــل املتوســط )راجــع دراســة 

ســالمة  تســاعد  كذلــك  فيهــا(.  الــواردة  واملراجــع   Jones 2016
األطــر النقديــة والعمــق املــايل ومرونــة ســعر الصــرف يف تعزيــز 

النمــو يف األجــل املتوســط. ولكــن أهــم مــا يشــير إليــه الفصــل 

هــو الــدور اإلضــايف لبعــض اخلصائــص. فالتكامــل التجــاري 

عوامــل  جميعهــا  املؤسســات  وقــوة  الصــرف  ســعر  ومرونــة 

تســاعد اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

يف تعزيــز دفعــة النمــو املســتمدة مــن األوضــاع اخلارجيــة، إمــا 

من خالل زيادة احتماالت تســارع النمو أو خفض احتماالت 

تراجعــه.      

علــى  الفصــل  هــذا  يف  الــوارد  التحليــل  يركــز  وحتديــدا، 

الدخــل يف  مــن  الفــرد  نمــو نصيــب  البيئــة اخلارجيــة علــى  تأثيــر 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف األجــل 

املتوســط. ويمكــن أن تؤثــر البيئــة اخلارجيــة أيضــا علــى جوانــب 

مهمــة أخــرى يف تلــك االقتصــادات وتضــع صنــاع السياســات أمــام 

حتديــات ال يشــملها هــذا الفصــل. وكمــا يــرد يف الفصــل الرابــع مــن 

تؤثــر  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١4 إبريــل  عــدد 

كميــا  تأثيــرا  اخلارجيــة  املاليــة  والصدمــات  الطلــب  صدمــات 

كبيــرا علــى تقلبــات النمــو قصيــرة األجــل يف اقتصــادات األســواق 

التدفقــات  إىل  فالتعــرض  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة 

الرأســمالية قصيــرة األجــل التــي تكــون بدافــع املضاربــة تترتــب 

 Ostry, عليــه تكلفــة يف صــورة زيــادة يف التقلبــات )راجــع دراســة

Loungani, and Furceri 2016(. كذلــك يؤثــر التكامــل مــع النظــام 
التجــاري العاملــي علــى كيفيــة توزيــع مكاســب النمــو االقتصــادي 

فــإن  الثالــث،  الفصــل  يشــير  فكمــا  اإلنتــاج احملليــة.  عوامــل  بيــن 

مشــاركة اقتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف 

سالســل القيمــة العامليــة قــد تكــون أدت إىل تراجــع نصيــب العمالــة 

مــن الدخــل القومــي يف هــذه االقتصــادات.   

البدايــة  يف  تــرد  التاليــة.  األقســام  إىل  الفصــل  بقيــة  وينقســم 

نبــذة خمتصــرة عــن أداء النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصادات النامية يف العقود األخيرة، وحتليل لدور األوضاع 

اخلارجيــة لفــرادى البلــدان يف تشــكيل أنمــاط النمــو املالحظــة يف 

البلــدان وعبــر الفتــرات الزمنيــة. ثــم يناقــش الفصــل أنمــاط النمــو 

التــي اســتمرت لفتــرات طويلــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

يف  اخلارجيــة  األوضــاع  دور  ويبحــث  الناميــة،  واالقتصــادات 

الفصــل  ويحلــل  النمــو.  وتراجــع  تســارع  احتمــاالت  علــى  التأثيــر 
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األوضــاع  دور  علــى  احملليــة  واخلصائــص  السياســات  تأثيــر 

وأخيــرا،  والتراجــع.  التســارع  احتمــاالت  تشــكيل  يف  اخلارجيــة 

ينظــر الفصــل يف توقعــات النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصادات النامية يف ظل األوضاع اخلارجية التي يرجح أن 

تشــهدها هــذه االقتصــادات يف األجــل املتوســط. 

أداء النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية عبر الفترات الزمنية

مســاهمة  يف  ســريعا  ارتفاعــا  األخيــرة  العقــود  شــهدت 

نمــو  يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

النــاجت واالســتهالك العاملييــن، وازداد تأثيــر آفــاق النمــو يف تلــك 

٢ لذلــك مــن املهــم فهــم 

االقتصــادات علــى االقتصــاد العاملــي ككل.١

تأثيــر البيئــة اخلارجيــة املعقــدة علــى آفــاق نمــو تلــك االقتصــادات، 

ليــس فقــط لدعــم حتســين مســتويات املعيشــة فيهــا، ولكــن لتقييــم 

العاملــي ككل. االقتصــاد  آفــاق 

مســاهمة  متوســط  بلــغ   ،٢٠٠8-٢٠٠٠ الفتــرة  وخــالل 

نمــو  يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

القــوى  تعــادل  أســاس  علــى  العاملييــن ٧٠%  النــاجت واالســتهالك 

الشــرائية، أي حــوايل ضعــف مســاهمتها خــالل ثمانينــات القــرن 

املاضــي. وعقــب األزمــة املاليــة العامليــة، ويف ظــل بــطء التعــايف 

يف االقتصــادات املتقدمــة، ارتفعــت مســاهمة اقتصــادات األســواق 

حــوايل  إىل  العاملــي  النمــو  يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

أيضــا  )راجــع  االســتهالك  نمــو  مــن  النــاجت و%85  نمــو  مــن   %8٠

اإلطــار ١-١ مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي(. وعلــى أســاس أســعار الصــرف الســوقية، بلغــت مســاهمة 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــا يقــرب 

مــن ٧٠% مــن نمــو النــاجت العاملــي ومــا يزيــد قليــال علــى ٧٠% مــن 

)الشــكل   ٢٠١5-٢٠١٠ الفتــرة  خــالل  العاملــي  االســتهالك  نمــو 

.)٢-١ البيــاين 

الكليــة القتصــادات األســواق الصاعــدة  ورغــم تزايــد األهميــة 

خــالل  ســيما  ال  العاملــي،  االقتصــاد  يف  الناميــة  واالقتصــادات 

مســتويات  تــزال  ال  والعشــرين،  احلــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد 

نســبيا  منخفضــة  اجملموعــة  داخــل  البلــدان  فــرادى  يف  الدخــل 

اقتصــادات  مــن   %9٠ ففــي   3

املتقدمــة.٢ باالقتصــادات  مقارنــة 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، يقــل نصيــب الفــرد مــن 

بأســعار  يتــم حتويلــه  )الــذي  احلــايل  الوقــت  احلقيقــي يف  الدخــل 

الصــرف علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية التــي تعكــس بمزيــد 

يف هذا الفصل، تضم جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات  ١

الناميــة جميــع االقتصــادات املصنفــة ضمــن هــذه اجملموعــة حســب تقريــر آفــاق 

»متقدمــة«  كاقتصــادات  تصنيفهــا  املعــاد  واالقتصــادات  العاملــي  االقتصــاد 

هونــغ  ومنطقــة  وإســتونيا  التشــيكية  واجلمهوريــة  )قبــرص   ١996 عــام  منــذ 

كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وإســرائيل وكوريــا والتفيــا وليتوانيــا ومنطقــة مــاكاو 

اإلداريــة اخلاصــة ومالطــة وبورتوريكــو وســان مارينــو وســنغافورة واجلمهوريــة 

العينــة  مــن  وتســتثنى  الصينيــة(.  تايــوان  ومقاطعــة  وســلوفينيا  الســلوفاكية 

االقتصــادات التــي يقــل عــدد ســكانها عــن مليــون نســمة يف عــام ٢٠١٠ وفقــا 

جلــداول بــن العامليــة، اإلصــدار التاســع.

يســتخدم الفصــل بيانــات قطريــة مقارنــة عــن الدخــل احلقيقــي وعوامــل  ٢

اإلنتــاج )رأس املــال املــادي والبشــري ومدخــل العمــل( والســكان مســتمدة 

Deaton and Aten مــن جــداول بــن العامليــة، اإلصــدار التاســع. راجــع دراســة

Inklaar and Rao (2017) لالطــالع علــى مناقشــات حــول  (2017) ودراســة 
املنهــج املســتخدم يف إعــداد املقارنــة الدوليــة لألســعار لعــام ٢٠١١ التــي 

تســتند إليهــا حســابات الدخــل احلقيقــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية 

يف جــداول بــن العامليــة، اإلصــدار التاســع.

عــن نصــف  البلــدان(  بيــن  الفــروق يف تكلفــة املعيشــة  الدقــة  مــن 

مســتواه يف الواليات املتحدة. ويف 85% من اقتصادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، يقــل نصيــب العامــل مــن الدخــل 

احلقيقي عن نصف مســتواه يف الواليات املتحدة )الشــكل البياين 

4

3.)٢-٢

األســواق  اقتصــادات  يف  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  ألن  ونظــرا 

لفجــوة  جزئيــة  دالــة  تعــد  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

واالقتصــادات  االقتصــادات  تلــك  بيــن  النســبية  اإلنتاجيــة 

املتقدمــة )تســتخدم الواليــات املتحــدة كمؤشــر بديــل لالقتصــادات 

املتقدمــة(، تشــير هــذه الفجــوات الضخمــة يف نصيــب العامــل مــن 

النــاجت إىل احتماليــة وجــود فرصــة كبيــرة أمــام اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة للحــاق بالركــب )وإن كانــت بعــض 

3 حتســب النســب علــى أســاس متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي 

خــالل فتــرة خمــس ســنوات مــن ٢٠١٠ إىل ٢٠١4، بغــرض تمهيــد تقلبــات 

الــدورة االقتصاديــة وأســعار الســلع األوليــة التــي قــد تؤثــر علــى مســتويات 

الدخــل النســبية. وأحــد احملاذيــر املهمــة التــي ينبغــي أخذها يف االعتبار هو 

أن بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يســتخدم 

طريقــة االنكمــاش الفــردي يف حســاب إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، 

ولكــن هــذا النهــج قــد ال يغطــي جميــع تغيــرات األســعار النســبية وقــد يؤثــر 

.)Alexander and others 2017 بالتــايل علــى دقــة احلســابات )راجــع دراســة
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االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٢-١: املساهمة يف نمو الناجت واالستهالك 

العامليين

(٪)

تــزداد أهميــة آفــاق النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة بالنســبة 

لالقتصاد العاملي.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

األعمــدة  وتشــير  الســوقية.  الصــرف  أســعار  باســتخدام  املتوســطات  حتســب  ملحوظــة: 

نســبة  إىل  الســوداء  املربعــات  وتشــير  النــاجت،  نمــو  يف  املســاهمة  نســبة  إىل  امللونــة 

املساهمة يف نمو االستهالك.
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ولــن  الثابــت  النمــو  الوصــول إىل مســتوى  قــد توشــك علــى  البلــدان 

  5

إضــايف(.4 تعويضــي  نمــو  أي  األرجــح  علــى  تشــهد 

وكانــت  تلقائيــا.  املاضــي  يف  الدخــل  فجــوات  تتقلــص  ومل 

هنــاك قــوى أخــرى بخــالف فجــوة اإلنتاجيــة شــكلت نمــط النمــو 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. ننظــر 

لهــذه  الدنيــا  الثــاث  اخلمســية  الشــرائح  املثــال يف  علــى ســبيل 

االقتصــادات يف توزيــع الدخــل خــالل ســبعينات القــرن املاضــي 

الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  يقــل  التــي  االقتصــادات  أي   —
النســبي فيهــا بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة عــن املئيــن الســتين 

يف التوزيــع القطــري املقــارن ملســتويات متوســط نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل خــالل الســبعينات )الشــكل البيــاين ٢-3، اللوحــة ١(. 

تشــهد  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  4بعــض 

تراجعــا مطــوال يف نمــو إنتاجيــة العمالــة خــالل الســنوات األخيــرة )راجــع 

مســتوى  اقتــراب  مــع  يتســق  مــا  وهــو   ،)Adler and others 2017 دراســة 

نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف هــذه البلــدان مــن حالــة الثبــات.

وكان مــن املتوقــع أن يكــون التقــارب وتقلــص فجــوات الدخــل 

وقــد  اجملموعــة،  تلــك  اقتصــادات  يف  يكــون  مــا  أكبــر  النســبية 

)يف  اجملموعــة  يف  أداء  األفضــل  االقتصــادات  بالفعــل  شــهدت 

العشــير األعلــى( تراجعــا إىل حــد مــا يف فجــوات الدخــل بالنســبة 

القــرن  ســبعينات  يف   %١١ حــوايل  )مــن  املتحــدة  الواليــات  إىل 

املاضــي إىل حــوايل ٢١% يف الســنوات األخيــرة(. غيــر أن وســيط 

الدخــل النســبي لهــذه اجملموعــة تراجــع يف الواقــع خــالل العقــود 

األربعــة املاضيــة. وعلــى ســبيل املقارنــة، ارتفــع وســيط الدخــل 

األســواق  القتصــادات  خمســيتين  شــريحتين  أعلــى  يف  النســبي 

النســبي  الدخــل  توزيــع  يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

خــالل ســبعينات القــرن املاضــي )الشــكل البيــاين ٢-3، اللوحــة 

الثانيــة(. 

ويعكــس التفــاوت يف درجــة التقــارب اختالفــات زمنيــة يف 

ســرعة تقلــص فجــوات الدخــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 
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الشكل البياين ٢-٢: اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات

 النامية، الدخل النسبي على أساس تعادل القوى الشرائية

(عدد االقتصادات يف كل مدة)

١- نصيب الفرد من الدخل النسبي يف اقتصادات

      األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

نصيب الفرد من الدخل احلقيقي مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية، 

متوسط الفترة ٢٠١٠ – ٢٠١٤، ٪

٢- نصيب العامل يف الدخل النسبي يف اقتصادات

      األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

نصيب العامل يف الدخل احلقيقي مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية، 

متوسط الفترة ٢٠١٠ – ٢٠١٤، ٪

الفجــوات الكبيــرة يف نصيــب العامــل مــن الدخــل مقارنــة بمســتواه يف االقتصــادات املتقدمــة 

تشــير إىل احتماليــة وجــود جمــال كبيــر للنمــو «التعويضــي» يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصادات النامية.

املصادر: جداول بن العاملية، اإلصدار التاسع، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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سبعينات القرن املاضي العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين
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سبعينات القرن املاضي العقد الثاين من القرن احلادي والعشرين

١- الشرائح اخلمسية الثالث الدنيا يف توزيع اقتصادات األسواق 

       الصاعدة واالقتصادات النامية يف سبعينات القرن املاضي

٢- الشريحتان اخلمسيتان العلويتان يف توزيع اقتصادات األسواق 

      الصاعدة واالقتصادات النامية يف سبعينات القرن املاضي  

مل يكــن تراجــع الفجــوات يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل بيــن جمموعــة اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة وجمموعــة االقتصــادات املتقدمــة تلقائيــا يف املاضــي. بــل 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  عــدد  يف  الواقــع  يف  اتســعت  الدخــل  فجــوات  إن 

واالقتصادات النامية خالل الفترة ١٩٧٠-٢٠١٤.

املصادر: جداول بن العاملية، اإلصدار التاسع، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

والطــرف  األعلــى  الطــرف  الوســيط، ويمثــل  إطــار  داخــل كل  األفقــي  اخلــط  يمثــل  ملحوظــة: 

األدنــى لــكل إطــار الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى، وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير 

األعلى والعشير األدنى ملتوسط الدخل النسبي خالل العقد. 

الشكل البياين ٢-٣: توزيع نصيب الفرد من  الدخل يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف 

سبعينات القرن املاضي والعقد الثاين من القرن 

احلادي والعشرين

(نصيب الفرد من الدخل على أساس تعادل القوى الشرائية مقارنة بالواليات 

املتحدة األمريكية، ٪)
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الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة
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عبــر  املتحــدة  الواليــات  إىل  بالنســبة  الناميــة  واالقتصــادات 

العقود )الشــكل البياين ٢-4(. فخالل ســبعينات القرن املاضي، 

ظــل وســيط فجــوة الدخــل ثابتــا عمومــا نظــرا ألن صدمتــي النفــط 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  علــى  ســلبي  تأثيــر  لهمــا  كان 

يف  ســاهمتا  بينمــا  للنفــط،  املســتوردة  الناميــة  واالقتصــادات 

وخــالل  للنفــط.  املصــدرة  البلــدان  يف  الدخــل  مســتويات  زيــادة 

الدخــل  اتســعت فجــوات  املاضــي،  القــرن  ثمانينــات وتســعينات 

الواليــات  إىل  بالنســبة  تراجــع  الدخــل  مســتوى  وســيط  أن  )أي 

األســواق  اقتصــادات  معانــاة  بســبب  األمريكيــة(  املتحــدة 

)أمريــكا  الضائــع  العقــد  مــن  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

الالتينية والكاريبي( واألزمات املالية )آسيا وأمريكا الالتينية 

والكاريبــي(. وتقلصــت فجــوات الدخــل الحقــا عقــب طفــرة الســلع 

األوليــة وريــاح دافعــة أخــرى خــالل العقديــن األول والثــاين مــن 

القــرن احلــادي والعشــرين )راجــع دراســة IMF 2014، والفصــل 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١5 أكتوبــر  عــدد  مــن  الثــاين 

العاملي(. غير أن اإلطار ٢-١ يشير إىل أن التفاوتات اإلقليمية 

ظلــت ضخمــة يف بعــض االقتصــادات التــي شــهدت نمــوا ســريعا 

نســبيا خــالل تلــك الفتــرة.

وجتــدر اإلشــارة إىل أن تقلــص فجــوة الدخــل يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة بالنســبة إىل الواليــات 

أعلــى«:  مــن  »تقاربــا  يعكــس  ال  احلاليــة  الفتــرة  خــالل  املتحــدة 

فنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف الواليــات 

املتحــدة مل ينخفــض بالقيمــة املطلقــة علــى مــدى العقديــن األول 

والثــاين مــن القــرن احلــادي والعشــرين إال خــالل األزمــة املاليــة 

العامليــة. ورغــم أن التباطــؤ النســبي يف نمــو الواليــات املتحــدة 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  تلقائيــا  ســاعد  األزمــة  عقــب 

فجــوات  تضييــق  يف  النمــو  متســارعة  الناميــة  واالقتصــادات 

الدخــل بالنســبة إىل الواليــات املتحــدة األمريكيــة، فــإن التراجــع 

يف حجــم الفجــوة خــالل اجلــزء األكبــر مــن تلــك الفتــرة كان نتيجــة 

جزئيــة لريــاح دافعــة اســتثنائية ســاهمت يف تســارع النمــو يف 

تلــك االقتصــادات علــى نحــو متزامــن )راجــع IMF 2014(. وخــالل 

الفتــرات الســابقة التــي شــهدت اتســاعا يف فجــوات الدخــل، يبــدو 

أن تراجع النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة كان لــه تأثيــر كبيــر يف هــذا الصــدد. لذلــك فــإن التفــاوت 

النســبية  الدخــل  فجــوات  واتســاع  تقلــص  معــدل  يف  الزمنــي 

يعكــس جزئيــا طبيعــة النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة الــذي يشــهد فتــرات متكــررة مــن التســارع 

والتراجــع.

يف  اخلارجيــة  األوضــاع  دور  نبحــث  الفصــل،  بقيــة  ويف 

تشــكيل هــذه األنمــاط، وذلــك اســتنادا إىل البحــوث الســابقة التــي 

أشــارت إىل أهميــة بعــض جوانــب األوضــاع اخلارجيــة بالنســبة 
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الناميــة.5 واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  لنمــو 

الطلــب اخلارجــي ومعــدالت  أهميــة  IMF (2014) إىل  5 توضــح دراســة 

التبــادل التجــاري بالنســبة للنمــو متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق 

 Jones and Olken الناميــة. كذلــك تشــير دراســة  الصاعــدة واالقتصــادات 

(2008) إىل أن فتــرات تســارع النمــو )التــي أطلقــت الدراســة عليهــا مصطلــح 
“upbreaks” تقتــرن بارتفــاع نصيــب التجــارة يف إجمــايل النــاجت احمللــي. 
اقتــران  وجــود   Berg, Ostry, and Zettelmeyer (2012) دراســة  وتوثــق 

النمــو  نوبــات  ومــدة  التجــاري  التبــادل  معــدالت  صدمــات  بيــن  موجــب 

 Hausmann, Pritchett, and Rodrik دراســة  تؤكــد  بينمــا  املتواصلــة، 

(2005) اقتــران فتــرات تســارع النمــو بتحقيــق معــدالت تبــادل جتــاري قويــة. 

ما أهمية األوضاع اخلارجية؟

يتضمــن التحليــل التجريبــي يف هــذا القســم تعريفــا ووصفــا 

األســواق  القتصــادات  اخلارجيــة  األوضــاع  مــن  جملموعــة 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، وتقييمــا ألثــر هــذه األوضــاع 

علــى أداء النمــو متوســط األجــل يف تلــك االقتصــادات، كمــا يبحــث 

وعبــر  االقتصــادات  بيــن  اخلارجيــة  األوضــاع  أهميــة  تفــاوت 

الزمنيــة. الفتــرات 

مقاييس األوضاع اخلارجية لفرادى البلدان

اقتصــادات  تواجههــا  التــي  اخلارجيــة  األوضــاع  تتكــون 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــن مزيــج معقــد مــن 

ســبيل  فعلــى  االجتــاه.  نفــس  جميعهــا  تتخــذ  ال  التــي  العوامــل 

املثــال، قــد يقتــرن ضعــف الطلــب اخلارجــي النــاجت عــن تراجــع 

نقديــة  بأوضــاع  األساســيين  التجــارة  شــركاء  لــدى  النمــو 

تيســيرية وأســعار فائــدة منخفضــة عامليــا وتدفقــات رأســمالية 

قويــة إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 

علــى  الفصــل  يركــز  احملتمــل،  التباعــد  هــذا  االعتبــار  يف  وأخــذا 

— أوضــاع الطلــب  ثــالث جمموعــات مــن األوضــاع اخلارجيــة 

التبــادل  ومعــدالت  اخلارجيــة  املاليــة  واألوضــاع  اخلارجــي 

التجــاري — مــع مراعــاة أن كل جمموعــة مــن تلــك اجملموعــات 

قــد يختلــف تأثيرهــا مــن بلــد آلخــر. وقــد تــم وضــع مقاييــس لتلــك 

األوضــاع اخلارجيــة مــن منظــور فــرادى البلــدان بغــرض قيــاس 
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الشكل البياين ٢-٤: التغير يف نصيب الفرد من الدخل 

احلقيقي يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية عبر العقود 

(بالنقاط املئوية)

املصادر: جداول بن العاملية، اإلصدار التاسع، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط، ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األدنــى 

األعلــى  العشــير  إىل  العالمــات احلمــراء  األدنــى، وتشــير  والربيــع  األعلــى  الربيــع  إطــار  لــكل 

علــى  البيانــات  وتشــير  العقــد.  خــالل  النســبي  الدخــل  التغيــر يف  األدنــى ملتوســط  والعشــير 

احملور السيني إىل العقود.

يوجــد تبايــن كبيــر عبــر العقــود يف معــدل انكمــاش فجــوة الدخــل بيــن جمموعــة اقتصــادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية والواليات املتحدة األمريكية.
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تأثيــر البيئــة العامليــة علــى كل اقتصــاد مــن اقتصــادات األســواق 

هــذه  تأثــر  عــدم  ضمــان  مــع  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة 

٧

البلــدان.6 فــرادى  الداخليــة يف  العوامــل  مــن  بــأي  املقاييــس 

• تقــاس أوضــاع الطلــب اخلارجــي لفــرادى البلــدان باســتخدام 	

الشــركاء  لــدى  احملليــة  االســتيعابية  الطاقــة  نمــو  معــدل 

الــواردة  اإلرشــادات  وفــق  بالصــادرات  املرجــح  التجارييــن 

 .IMF (2014) ودراســة   Vamvakidis (2005) دراســة  يف 

لرصــد  بلــد  لــكل  اخلارجــي  الطلــب  مقيــاس  تفكيــك  يتــم  ثــم 

مــن  جمموعــات  ثــالث  حســب  اخلارجــي  الطلــب  أوضــاع 

األســواق  واقتصــادات  الصيــن،   — التجارييــن  الشــركاء 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة األخــرى )بخــالف الصيــن(، 

املتقدمــة. واالقتصــادات 

• تقــاس األوضــاع املاليــة اخلارجيــة لفــرادى البلــدان بمؤشــر 	

إىل  الرأســمالية  للتدفقــات  كمــي  مقيــاس  يف  يتمثــل  بديــل 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  )أي  النظيــرة  االقتصــادات 

واالقتصــادات الناميــة األخــرى يف نفــس اجملموعــة( كنســبة 

مــن إجمــايل ناجتهــا احمللــي الكلــي )تــم وضــع املقيــاس علــى 

نحو يضمن عدم تأثره بالعوامل الداخلية يف فرادى البلدان 

 Blanchard, Adler, and وفــق اإلرشــادات الــواردة يف دراســة

de Carvalho Filho 2015(. ويســتخدم هــذا املقيــاس الكمــي 
خمتلــف  توافــر  مــدى  يف  التقلبــات  أفضــل  بشــكل  ليعكــس 

مــن االســتثمارات املباشــرة وحتــى  بــدءا  املاليــة  التدفقــات 

ســعرية  مقاييــس  وأي  احلــدود.  عبــر  املصــريف  اإلقــراض 

يتــم  التــي  املقاييــس  مثــل  اخلارجيــة،  املاليــة  لألوضــاع 

حســابها علــى أســاس جمموعــة حمــدودة مــن أســعار الفائــدة 

العامليــة، قــد تغفــل هــذه التقلبــات.

• التجــاري 	 التبــادل  معــدالت  يف  القطريــة  التغيــرات  تقــاس 

النحــو  علــى  الدوليــة  األوليــة  الســلع  أســعار  أســاس  علــى 

الثــاين مــن عــدد  Gruss (2014 والفصــل   ( الــوارد يف دراســة 

أكتوبــر ٢٠١5 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي لضمــان 

عــدم تأثــر القيــاس بالعوامــل الداخليــة يف كل اقتصــاد. وقــد 

تــم وضــع مؤشــر معــدالت التبــادل التجــاري للســلع األوليــة 

الســلع  لفــرادى  الدوليــة  األســعار  بترجيــح  البلــدان  لفــرادى 

إجمــايل  يف  ســلعة  كل  صــادرات  صــايف  بنصيــب  األوليــة 

اخملاســر  املكاســب  املؤشــر  هــذا  ويقيــس  احمللــي.  النــاجت 

االســتثنائية يف دخــل البلــدان املصــدرة واملســتوردة للســلع 

الناجتــة عــن  النــاجت احمللــي(  األوليــة )كنســبة مــن إجمــايل 

  8

األســعار.٧ تلــك  يف  التغيــرات 

لألوضــاع  القطريــة  املقاييــس  بيــن  حمــدود  ارتبــاط  ويوجــد 

اخلارجية )جدول املرفق ٢-١-3(، مما يشير إىل أن كل بعد من 

تلــك األبعــاد قــد يختلــف تأثيــره عــن البعديــن اآلخريــن. كذلــك غالبــا 

وضــع  كيفيــة  بشــأن  تفاصيــل  علــى  لالطــالع   ٢-١ املرفــق  راجــع   6

اخلارجيــة. األوضــاع  مقاييــس 

ســلة  تكويــن  يف  البلــدان  بيــن  االختالفــات  القطريــة  األوزان  تعكــس   ٧

الصــادرات والــواردات مــن الســلع األوليــة ويف أهميــة الســلع األوليــة يف 

تعكــس  بحيــث  مســبقة  بصــورة  األوزان  حتديــد  تــم  وقــد  ككل.  االقتصــاد 

التغيــرات  األوليــة  للســلع  التجــاري  التبــادل  معــدالت  يف  التحــركات 

 .)٢-١ املرفــق  )راجــع  الدوليــة  األســعار  يف  اخلارجيــة 

انحرافــا  اخلارجيــة  لألوضــاع  القطريــة  املقاييــس  تنحــرف  مــا 

أن  إىل  يشــير  ممــا  لهــا،  املقابلــة  العامليــة  املتغيــرات  عــن  كبيــرا 

االختالفــات الفرديــة عامــل مهــم يف تفــاوت األوضــاع اخلارجيــة 

علــى مســتوى فــرادى االقتصــادات )الشــكل البيــاين ٢-١-١ يف 

املرفــق(. فعلــى ســبيل املثــال، يتضــح مــن االرتبــاط بيــن أوضــاع 

العاملــي  النــاجت  ونمــو  االقتصــادات  لفــرادى  اخلارجــي  الطلــب 

اخلارجيــة  األوضــاع  أن  خمتلفــة  زمنيــة  فتــرات  خــالل  الكلــي 

متوســط  عــن  كبيــرا  انحرافــا  تنحــرف  مــا  غالبــا  البلــدان  لفــرادى 

األوضــاع اخلارجيــة التــي تواجههــا جميــع البلــدان )الشــكل البيــاين 

لألوضــاع  ذلــك  ويجعــل  األوىل(.  اللوحــة  املرفــق،  يف   ٢-١-١

املاليــة اخلارجيــة أهميــة كبيــرة كعامــل مشــترك علــى املســتوى 

9 ولكــن حتــى مــع قصــر عينــة االقتصــادات املســتخدمة 

اإلقليمــي.8

علــى االقتصــادات التــي تقــع يف نفــس املنطقــة اجلغرافيــة، يتفــاوت 

املقيــاس تفاوتــا كبيــرا مــن بلــد آلخــر. ويتضــح ذلــك مــن التفــاوت 

الكبيــر نســبيا فيمــا بيــن االقتصــادات مــن حيــث مــدى االرتبــاط 

بين األوضاع املالية اخلارجية لكل منها والتدفقات الرأسمالية 

الكليــة إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

كذلــك  الثانيــة(.  اللوحــة  املرفــق،  يف   ٢-١-١ البيــاين  )الشــكل 

توجــد اختالفــات كبيــرة بيــن البلــدان مــن حيــث ارتبــاط التغيــرات 

النفــط  أســعار  يف  بالتغيــرات  األوليــة  الســلع  تبــادل  معــدالت  يف 

يف   ٢-١-١ البيــاين  )الشــكل  األوليــة  للســلع  الكليــة  األســعار  أو 

املرفــق، اللوحــة الثالثــة(.

إثبات أهمية األوضاع اخلارجية

هل كان لألوضاع اخلارجية تأثير دائم يف األجل املتوسط 

علــى معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف اقتصــادات األســواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية. وكيف تطورت أهمية األوضاع 

اخلارجيــة ككل، وأهميــة كل منهــا، عبــر الفتــرات الزمنيــة وفيمــا 

بيــن جمموعــات البلدان؟

تقديــر  القســم  هــذا  يتضمــن  األســئلة،  هــذه  علــى  ولإلجابــة 

نمــوذج انحــدار نمــو معتــاد لعينــة كبيــرة مــن االقتصــادات تضــم 

مــا يزيــد علــى 8٠ اقتصــادا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

وذلــك   ،٢٠١4-١9٧٠ الفتــرة  خــالل  الناميــة  واالقتصــادات 

 Arora and Vamvakidis اســتنادا إىل املنهــج الــوارد يف دراســة

 Calderón, Loayza, and Schmidt-Hebbel ودراســة   (2005)
(2006) واإلطــار 4-١ يف الفصــل الرابــع مــن عــدد إبريــل ٢٠١4 
من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )راجع املرفق ٢-3(. ويكون 

املتغيــر التابــع هــو متوســط معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل 

النــاجت احمللــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية خــالل فتــرات 

تأثيــر  )لتمهيــد  ســنوات  خلمــس  منهــا  كل  تمتــد  متداخلــة  غيــر 

االقتصاديــة(. الــدورات 

8 يتســق ذلــك مــع نتائــج الفصــل الثــاين مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر 

أهميــة وجــود عامــل مشــترك  علــى  الــذي يؤكــد  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق 

عاملــي لدفــع دورة التدفقــات الرأســمالية. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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    الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

وتشــمل املتغيرات التفســيرية املســتخدمة املقاييس القطرية 

اخلارجيــة  املاليــة  واألوضــاع  اخلارجــي  الطلــب  ألوضــاع 

القســم  يف  تعريفهــا  تــم  التــي  التجــاري  التبــادل  ومعــدالت 

إليهــا  املشــار  القطريــة  املقاييــس  تــم وضــع  أن  ورغــم  الســابق. 

املرتبطــة  غيــر  اخلارجيــة  البيئــة  جوانــب  ترصــد  بحيــث  ســابقا 

بعــض  يف  جنــد  االقتصــادات،  فــرادى  يف  الداخليــة  بالعوامــل 

يف  النمــو  بنتائــج  تتأثــر  قــد  املقاييــس  أن  الفرديــة  احلــاالت 

النمــو  أو بمتغيــرات أخــرى تؤثــر أيضــا علــى  االقتصــاد املعنــي 

متوســط األجــل. وعلــى مســتوى العينــة ككل، ال توجــد أي أســباب 

نظريــة تدعونــا إىل أن نتوقــع أن مقاييــس األوضــاع اخلارجيــة 

مباشــرة  تؤثــر  أخــرى  بمتغيــرات  أو  النمــو  بنتائــج  دائمــا  تتأثــر 

علــى النمــو أيضــا علــى نحــو يــؤدي إىل حتيــز بســبب عالقــة ســببية 

عكســية أو متغيــرات حمذوفــة يف التقديــرات الــواردة أدنــاه. غيــر 

أننــا نحــاول يف حتليلنــا هنــا التخفيــف مــن هــذه اخملــاوف مــن 

خــالل إدراج جميــع األوضــاع اخلارجيــة الثالثــة يف التوصيــف 

ترصــد  التــي  الزمنيــة  الثابتــة  اآلثــار  مــن  جمموعــة  جانــب  إىل 

االنحــدار  نمــوذج  ويرصــد   ١٠

املالحظــة.9 غيــر  املشــتركة  العوامــل 

أيضــا اآلثــار الثابتــة القطريــة غيــر املالحظــة ويتضمــن نصيــب 

مــن  وجمموعــة  الفتــرة  بدايــة  يف  احلقيقــي  الدخــل  مــن  الفــرد 

املتغيــرات احملليــة التــي أشــارت الدراســات إىل ارتباطهــا بالنمــو 

 ١٠
األجــل.١١ متوســط 

الثالثــة  اخلارجيــة  األوضــاع  أن  جنــد  ككل،  الفتــرة  وخــالل 

جميعهــا لهــا آثــار ذات داللــة اقتصاديــة وإحصائيــة علــى النمــو 

متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة. وتكــون للمعاِمــالت داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ١٠% 

التــي يعكســها  العامليــة املشــتركة  العوامــل  اســتبعاد  حتــى بعــد 

األوىل،  اللوحــة   ،5-٢ البيــاين  )الشــكل  الثابــت  الزمنــي  التأثيــر 

وجــدول املرفــق ٢-3-١(. وحتديــدا،

• يترتــب علــى ارتفــاع معــدل نمــو الطاقــة االســتيعابية احملليــة 	

واحــدة  مئويــة  نقطــة  بمقــدار  التجارييــن  الشــركاء  لــدى 

األجــل،  متوســط  النمــو  مئويــة  نقطــة   ٠.4 بمقــدار  ارتفــاع 

9 تشــير تقديــرات إضافيــة إىل أن النتائــج تظــل ثابتــة حتــى مــع اســتبعاد 

الكبــرى،  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  أهــم 

واســتخدام مقاييــس بديلــة لألوضــاع اخلارجيــة تقــل احتمــاالت تأثرهــا 

بنتائــج النمــو يف االقتصــاد املعنــي، واســتبعاد بعــض متغيــرات األوضــاع 

اخلارجيــة واســتخدام متغيــرات خارجيــة مســاعدة أخــرى بــدال منهــا مثــل 

أســعار الفائــدة املطبقــة يف عــدد قليــل مــن االقتصــادات املتقدمــة الكبــرى 

.)3-٢ )املرفــق 

األوضــاع  دور  بحــث  علــى  ينصــب  الفصــل  هــذا  اهتمــام  ألن  نظــرا   ١٠

اخلارجيــة وليــس علــى تقييــم مســاهمة جميــع العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى 

النمــو يف األجــل املتوســط، ُتــدرج متغايــرات حمليــة يف نمــوذج االنحــدار 

)وليــس  متغيــرات  حــذف  نتيجــة  احملتمــل  التحيــز  مــن  التخفيــف  بهــدف 

تأكيــد مــدى التبايــن الــذي يفســره النمــوذج(. وتقــاس األوضــاع اخلارجيــة 

األوضــاع  أو  الطلــب  أوضــاع  مــن  مســتمدة  قطريــة  مقاييــس  باســتخدام 

املاليــة لــدى الشــركاء التجارييــن ومــن األســعار العامليــة للســلع األوليــة، 

لذلــك تقــل احتمــاالت التحيــز النــاجت عــن املتغيــرات احملذوفــة أو املتغيــرات 

الداخليــة عمــا إذا كنــا اســتخدمنا مقاييــس نمــو الصــادرات أو االنفتــاح يف 

التحليــل )التــي قــد تتأثــر بعوامــل حمليــة تؤثــر مباشــرة علــى معــدل نمــو 

نصيــب الفــرد مــن الدخــل(.

أي مــا يســاوي حــوايل خمــس متوســط معــدل النمــو الســنوي 

لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف العينــة. وقــد 

يعكــس هــذا التأثيــر القــوي، علــى ســبيل املثــال، زيــادة دائمــة 

يف اإلنتاجيــة نتيجــة وفــورات احلجــم املقترنــة بزيــادة حجــم 

  ١٢

الســوق مــن خــالل التجــارة.١١

علــى  لالطــالع   Grossman and Helpman (2015) دراســة  راجــع   ١١

مناقشــة حــول خمتلــف الروابــط احملتملــة بيــن التكامــل التجــاري والنمــو، 

زيــادة  يف  التجــارة  دور  عــن  قريبــا(  )تصــدر   Ahn and Duval ودراســة 

اإلنتاجيــة.
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١- تقديرات العينة الكاملة

٢- تقديرات ذات إطار زمني متحرك

الطلب األوضاع املالية معدالت التبادل التجاري 

للسلع األولية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين تقديــرات املعاِمــالت املســتمدة مــن نمــوذج انحــدار النمــو 

األساسي الوارد يف املرفق ٢-٣. ويتضمن التوصيف متغيرات األوضاع اخلارجية الثالثة، 

األوىل  اللوحــة  وتعــرض  إضافيــة.  ضابطــة  ومتغيــرات  ثابتــة،  وزمنيــة  قطريــة  وتأثيــرات 

تقديــرات عــن كامــل الفتــرة التــي تغطيهــا العينــة (١٩٧٠-٢٠١٤)، وتعــرض اللوحــة الثانيــة 

تقديرات عن مدد زمنية فرعية. وتشير اخلطوط الرأسية إىل فترات الثقة البالغة ٩٠٪.

الشكل البياين ٢-٥: مرونة نمو نصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي يف األجل املتوسط يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية يف مواجهة األوضاع 

اخلارجية

 (بالنقاط املئوية)

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  نمــو  علــى  كبيــرا  تأثيــرا  اخلارجيــة  األوضــاع  تؤثــر 

واالقتصــادات الناميــة يف األجــل املتوســط. وقــد ازدادت درجــة التأثــر باألوضــاع اخلارجيــة 

االقتصــاد  يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  اندمــاج  زيــادة  مــع 

العاملي.
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• إجمــايل 	 إىل  الرأســمالية  التدفقــات  نســبة  ارتفــاع  يــؤدي 

الناجت احمللي القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة يف املنطقــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة إىل ارتفــاع 

النمــو متوســط األجــل بمقــدار ٠.٢ نقطــة مئويــة. فمــن شــأن 

النمــو، علــى ســبيل  زيــادة  الوافــدة  التدفقــات  ارتفــاع حجــم 

املثال، من خالل ترشيد االئتمان وخفض تكلفة االقتراض 

 ١٢
يف االقتصــادات املتلقيــة للقــروض )اإلطــار ٢-٢(.١3

• تــؤدي زيــادة معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة 	

بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة إىل ارتفــاع النمــو متوســط األجــل 

بنصــف نقطــة مئويــة تقريبــا، ممــا يعكــس ارتبــاط مســتوى 

الناجتــة  االســتثنائية  باملكاســب  واملمكــن  الفعلــي  النــاجت 

معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة )راجــع الفصــل 

الثــاين مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١5 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

 ١3
العاملــي(.١4

هل اختلف تأثير األوضاع اخلارجية فيما بين 

جمموعات االقتصادات وعبر الفترات الزمنية؟

تتبايــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

االقتصــاد  وحجــم  الدخــل  مســتويات  حيــث  مــن  بينهــا  فيمــا 

العينــات  وبتحليــل  العاملــي.  االقتصــاد  مــع  التكامــل  ودرجــة 

إذا كانــت  مــا  الضــوء علــى  إلقــاء  الفرعيــة لالقتصــادات، يمكــن 

)كاقتصــادات  معينــة  باقتصــادات  متأثــرة  الكليــة  النتائــج 

علــى  جــدا،  الكبيــرة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

املثــال(. ســبيل 

إذا  فيمــا  الغــرض  لهــذا  جنريــه  الــذي  األول  التحليــل  وينظــر 

كانــت النتائــج املشــار إليهــا آنفــا متأثــرة باقتصــادات األســواق 

التقديــر  ويعــاد  الكبيــرة.  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

باســتخدام عينــة تســتبعد الصيــن. وتســتثنى مــن عمليــة التقديــر 

الحقــا جميــع اقتصــادات العينــة األعضــاء يف جمموعــة العشــرين 

وكوريــا  وإندونيســيا  والهنــد  والصيــن  والبرازيــل  )األرجنتيــن 

وتركيــا(.  إفريقيــا  وجنــوب  والســعودية  وروســيا  واملكســيك 

للغايــة  مماثلــة  البديلــة  العينــات  هــذه  معامــالت  أن  وجنــد 

ملعامــالت العينــة الكليــة )جــدول املرفــق ٢-3-٢(، ممــا يعنــي 

ككل. اجملموعــة  نتائــج  علــى  تؤثــر  ال  الكبيــرة  االقتصــادات  أن 

وتتضمــن العينــة األساســية عــددا مــن االقتصــادات الصغيــرة 

الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو إىل أي مــدى تمثــل  جــدا. والســؤال 

اقتصــادات  يف  الكلــي  النمــو  ديناميكيــات  األساســية  النتيجــة 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. ويجــرى حتليــل آخــر 

تســتبعد  خمتزلــة  عينــة  باســتخدام  التقديــر  عمليــة  فيــه  تعــاد 

تقريــر االســتقرار  ١٢ وفقــا للفصــل الثالــث مــن عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن 

يــؤدي  ال  اخلارجيــة  املاليــة  لألوضــاع  التعــرض  فــإن  العاملــي،  املــايل 

احملليــة. املاليــة  األوضــاع  علــى  الســيطرة  فقــدان  إىل  بالضــرورة 

١3يــؤدي التغيــر بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يف مؤشــر معــدالت التبــادل 

التجــاري يف الســلع إىل دخــل اســتثنائي بمقــدار ١% مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي — وهــو رقــم كبيــر نســبيا. ويبلــغ نصــف املــدى الربيعــي ملتوســط 

التغيــر الســنوي يف مؤشــر معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة بيــن 

جميــع البلــدان وعبــر خمتلــف الفتــرات الزمنيــة -٠.4% إىل 3.٠%.

مــن   %5 مــن  أقــل  جمتمعــة  تمثــل  التــي  االقتصــادات  أصغــر 

النــاجت احمللــي الكلــي القتصــادات األســواق الصاعــدة  إجمــايل 

نصفهــا  إىل  العينــة  يختــزل  مــا  وهــو  الناميــة،  واالقتصــادات 

ازداد معامــل  تقريبــا. وباســتبعاد أصغــر االقتصــادات حجمــا، 

إحصائيــة  داللــة  ذا  وأصبــح  تقريبــا  الضعــف  بمقــدار  التجــارة 

قويــة )جــدول املرفــق ٢-3-٢(، بينمــا بلــغ معامــل األوضــاع 

عمليــة  عــن  الناجتــة  لتلــك  مماثلــة  قيمــة  اخلارجيــة  املاليــة 

ملعامــل  وبالنســبة  الكاملــة.  العينــة  اســتخدمت  التــي  التقديــر 

أوضــاع الطلــب اخلارجــي، فقــد تراجعــت قيمتــه وانعدمــت داللتــه 

اخملتزلــة. العينــة  يف  اإلحصائيــة 

وقــد تختلــف أهميــة األوضــاع اخلارجيــة أيضــا بمــرور الوقــت 

ســبيل  علــى  الدوليــة  التجــارة  أمــام  البلــدان  انفتــاح  زيــادة  مــع 

املثــال )وزيــادة تكاملهــا يف اآلونــة األخيــرة مــع سالســل العــرض 

العامليــة( وأمــام التدفقــات الرأســمالية عبــر احلــدود أيضــا )راجــع 

الفصل الثالث من عدد أكتوبر ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد 

العاملــي، ودراســة Leigh and others 2017. ولرصــد هــذا التطــور 

عبــر الفتــرات الزمنيــة، يعــاد التحليــل باســتخدام عينــات فرعيــة. 

وحتديــدا، يتــم تقديــر نمــاذج بأطــر زمنيــة متحركــة يبلــغ كل منهــا 

٢٠ عامــا )بحيــث يغطــي كل نمــوذج انحــدار أربــع فتــرات زمنيــة 

  ١4
غيــر متداخلــة تتكــون كل منهــا مــن خمــس ســنوات(.١5

الزمنيــة  األطــر  ذات  االنحــدار  نمــاذج  تقديــر  نتائــج  وتشــير 

بمــرور  عمومــا  قيمتهــا  ترتفــع  املعامــالت  أن  إىل  املتحركــة 

الوقــت مــع زيــادة تكامــل البلــدان مــع االقتصــاد العاملــي )الشــكل 

الثانيــة(. وتــزداد املرونــة بمقــدار أربعــة  اللوحــة  البيــاين ٢-5، 

أضعــاف تقريبــا خــالل الفتــرة ١995-٢٠١4 مقارنــة بالفتــرة 

علــى  يزيــد  وبمــا  اخلارجــي  الطلــب  حالــة  يف   ١999-١98٠

الضعــف يف حالــة معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة. 

ويكــون التفــاوت أقــل كثيــرا بالنســبة ملرونــة األوضــاع املاليــة 

اخلارجيــة.

تأثير األوضاع اخلارجية لفرادى البلدان على 

نمو نصيب الفرد من الدخل

تشير نتائج العينة الكلية إىل أن األوضاع اخلارجية الثالثة 

مــن  يقــرب  بمــا  جمتمعــة  ســاهمت  الفصــل  هــذا  يتناولهــا  التــي 

نقطتيــن مئويتيــن يف املتوســط يف نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

اللوحــة   ،6-٢ البيــاين  )الشــكل   ٢٠١4-١9٧5 الفتــرة  خــالل 

مئويــة  نقطــة   ١.٧ حــوايل  مــن  مســاهمتها  زادت  فقــد  األوىل(. 

مئويتيــن  نقطتيــن  حــوايل  إىل   ١994-١9٧5 الفتــرة  خــالل 

يزيــد  مــا  أي  املاضييــن،  العقديــن  خــالل  مئويــة  نقطــة  وثلــث 

يف املتوســط علــى نصــف النمــو متوســط األجــل يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة خــالل هذيــن العقديــن. 

نمــو  يف  كبيــر  دور  اخلارجيــة  لألوضــاع  كان  عــام،  وبوجــه 

أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي، والشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا 

١4يترتــب علــى ذلــك بالطبــع عــدد أقــل مــن املشــاهدات يف كل نمــوذج 

هنــا  الدراســة  وتركــز  دقــة،  أقــل  معامــالت  تقديــر  إىل  يــؤدي  ممــا  تقديــر، 

بالنقــط. التقديــرات  مقارنــة  علــى  بالتــايل 
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يف  أمــا  الصحــراء.  جنــوب  وإفريقيــا  وباكســتان،  وأفغانســتان 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  آســيا  حالــة 

مــن  وغيرهــا  احملليــة  العوامــل  أن  يبــدو  األوروبيــة،  الناميــة 

العوامــل التــي مل تؤخــذ يف االعتبــار يف إطــار هــذا التحليــل كانــت 

النمــو. مســاهمتها يف  مــن حيــث  اخلارجيــة  األوضــاع  بأهميــة 

وبالتركيز على دور األوضاع اخلارجية كل على حدة، يتضح 

أن األوضاع املالية املقيسة بكثافة التدفقات الرأسمالية الوافدة 

فقــد زادت مســاهمتها يف  الوقــت.  بمــرور  تتزايــد أهميتهــا  الكليــة 

النمــو متوســط األجــل بنحــو نصــف نقطــة مئويــة — أي مــا يعــادل 

ثلــث الزيــادة يف متوســط نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل — خــالل 

حــوايل  ذلــك  ويمثــل  و٢٠٠5-٢٠١4.   ٢٠٠4-١995 الفترتيــن 

نصــف مســاهمة العوامــل اخلارجيــة منــذ عــام ٢٠٠5 — مقابــل 

الثلــث تقريبــا خــالل الفتــرة ١995-٢٠٠4 )الشــكل البيــاين ٢-٧، 

اللوحــة األوىل(.

األوضــاع  أهميــة  بتفــاوت  يتعلــق  آخــر  مهــم  ســؤال  وثمــة 

األســواق  اقتصــادات  يف  النمــو  تأثــر  كيفيــة  وهــو  اخلارجيــة، 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة باألهميــة املتزايــدة للصيــن يف 
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٢- آسيا

٥- أوروبا الصاعدة

٣- أمريكا الالتينية والكاريبي

٦- الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وأفغانستان وباكستان

٤- إفريقيا جنوب الصحراء

١- جميع اقتصادات األسواق

      الصاعدة واالقتصادات

      النامية

الفــرد مــن الدخــل يف اقتصــادات األســواق  تســاهم األوضــاع اخلارجيــة يف نمــو نصيــب 

هــذه  وتــزداد  العينــة،  فتــرة  طــوال  كبيــرة  مســاهمة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

املســاهمة إىل حــد مــا خــالل العقديــن املاضييــن. ويبــدو أن األوضــاع اخلارجيــة كانــت لهــا 

ومنطقــة  والكاريبــي  الالتينيــة  أمريــكا  منطقــة  للنمــو يف  بالنســبة  للغايــة  كبيــرة  أهميــة 

الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان ومنطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

على وجه اخلصوص. 

الشكل البياين ٢-٦: متوسط املساهمة يف نمو نصيب 

الفرد من إجمايل الناجت احمللي

(بالنقاط املئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

لنمــو  والفتــرات  املتغيــرات  فــرادى  مســاهمة  متوســط  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

وتســتند  االقتصــادات.  خمتلــف  يف  املطاَبــق  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب 

النتائــج إىل تقديــرات املعاِمــالت املســتمدة مــن نمــوذج انحــدار النمــو األساســي للعينــة ككل 

الثابتــة  الزمنيــة  التأثيــرات  أخــرى» إىل  (راجــع املرفــق ٢-٣). وتشــير «عوامــل مشــتركة 

التقديريــة (التــي يتــم حتييــد أثــر وســطها احلســابي). وتعبــر البيانــات علــى احملــور الســيني 

عن بداية فترة زمنية تمتد خلمس سنوات.
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١- مساهمة فرادى املتغيرات اخلارجية

      (نسبة مساهمة جميع املتغيرات اخلارجية، ٪)

٢- مساهمة الطلب اخلارجي حسب جمموعة الشركاء التجاريين

      (نسبة مساهمة متغير الطلب اخلارجي، ٪)

االقتصادات

 املتقدمة
الصين

اقتصادات األسواق
 الصاعدة واالقتصادات

 النامية األخرى

الشكل البياين ٢-٧: متوسط املساهمة النسبية لكل من 

متغيرات األوضاع اخلارجية يف نمو نصيب الفرد من 

إجمايل الناجت احمللي

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

األساســي  النمــو  انحــدار  نمــوذج  مــن  املســتمدة  التقديــرات  إىل  النتائــج  تســتند  ملحوظــة: 

للعينة ككل (راجع املرفق ٢-٣). وتشــير األرقام على احملور الســيني إىل الســنة األوىل يف 

فترة مكونة من خمس سنوات.  

تــزداد مــع الوقــت أهميــة األوضــاع املاليــة اخلارجيــة والتجــارة داخــل اقتصــادات األســواق 

هــذه  يف  األجــل  متوســط  للنمــو  حمــركات  باعتبارهــا  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

البلدان.
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

االقتصــاد العاملــي وبالتوســع يف األنشــطة التجاريــة بيــن هــذه 

االقتصــادات عمومــا. ولبحــث تأثيــر هــذه التطــورات علــى النمــو 

متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

حســب  املــوزع  اخلارجــي  الطلــب  مقيــاس  يســتخدم  الناميــة، 

جمموعــة الشــركاء التجارييــن بــدال مــن مقيــاس الطلــب اخلارجــي 

احملليــة  االســتيعابية  الطاقــة  أن  إىل  النتائــج  وتشــير   ١5
الكلــي.١6

أهميتهــا  ازدادت  بعدهــا  ومــا   ٢٠٠٠ ســنة  مــن  بــدءا  للصيــن 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  نمــو  يف  املســاهمة  حيــث  مــن 

اللوحــة  البيــاين ٢-٧،  )الشــكل  األخــرى  الناميــة  واالقتصــادات 

الثانيــة(. كذلــك يمثــل الطلــب مــن الصيــن واقتصــادات األســواق 

يزيــد  مــا  جمتمعــة  األخــرى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

علــى 8٠% مــن مســاهمة الطلــب اخلارجــي يف نمــو نصيــب الفــرد 

١5 بالرغــم مــن أن هــذا التوزيــع ال يفصــل تأثيــر سالســل القيمــة العامليــة 

والتجــارة يف الســلع الوســيطة )وبالتــايل فــإن جــزءا مــن الطلــب الــذي يعــزى 

فــإن  آخــر(،  بلــد  مــن  النهائــي  الطلــب  الواقــع  يف  يعكــس  قــد  الصيــن  إىل 

إنشــاء مقيــاس الطلــب اخلارجــي علــى أســاس الطاقــة االســتيعابية احملليــة 

للشــركاء التجارييــن يعكــس صــورة أقــرب للطلــب النهائــي لفــرادى املناطــق 

منهــا يف حالــة اســتخدام إجمــايل النــاجت احمللــي الكلــي يف عمليــة احلســاب.    

الصاعــدة  اقتصــادات األســواق  النــاجت احمللــي يف  مــن إجمــايل 

واالقتصادات النامية األخرى )مقابل 36% يف أواخر تسعينات 

املاضــي(. القــرن 

ويف حيــن تبــدو مســاهمة معــدالت التبــادل التجــاري للســلع 

النمطيــة يف  االقتصــادات  األجــل يف  النمــو متوســط  األوليــة يف 

العينــة حمــدودة نســبيا، يعكــس ذلــك حقيقــة أن التأثيــر اإليجابــي 

للســلع  املصــدرة  للبلــدان  بالنســبة  األســعار  ارتفــاع  عــن  النــاجت 

األســعار  الســلبي الرتفــاع  التأثيــر  املتوســط  يوازنــه يف  األوليــة 

الســلع األوليــة املســتوردة.  التــي تعتمــد علــى  علــى االقتصــادات 

وهكذا جند أن مســاهمة معدالت التبادل التجاري للســلع األولية 

يف نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي الســنوي أكبــر 

كثيــرا يف حالــة البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة مقارنــة بــأي بلــد 

عــادي يف العينــة. وتتفــاوت مســاهمة معــدالت التبــادل التجــاري 

أواخــر  يف  واحــدة  مئويــة  نقطــة  حــوايل  بيــن  مــا  األوليــة  الســلع 

النفــط  أســعار  صدمــة  شــهدت  التــي  املاضــي  القــرن  ســبعينات 

مــن  األول  العقــد  أوائــل  األوليــة يف  الســلع  أســعار  وخــالل طفــرة 

منتصــف  يف  مئويــة  نقطــة  و-6.٠  والعشــرين  احلــادي  القــرن 

البيــاين ٢-8(. )الشــكل  القــرن املاضــي  ثمانينــات 

كذلــك يشــير توزيــع التبايــن النــاجت عــن األوضــاع اخلارجيــة 

الســلع  يف  التجــاري  التبــادل  معــدالت  أن  إىل  جميعهــا  الثالثــة 

 .)9-٢ البيــاين  )الشــكل  التبايــن  هــذا  مــن  كبيــرة  نســبة  تمثــل 

فعلــى مســتوى العينــة ككل، يعــزى 4٠% مــن التبايــن النــاجت عــن 

التجــاري يف  التبــادل  إىل معــدالت  الثالثــة  اخلارجيــة  العوامــل 

السلع، بينما يمثل الطلب اخلارجي حوايل 35%، وتعزى النسبة 

املتبقيــة البالغــة ٢5% إىل األوضــاع املاليــة اخلارجيــة. غيــر أن 

تبايــن  يف  اخلارجيــة  األوضــاع  مــن  لــكل  النســبية  املســاهمة 

الفتــرات  عبــر  حــادا  تفاوتــا  تتفــاوت  النــاجت  مــن  الفــرد  نصيــب 

معــدالت  إىل  تعــزى  التــي  التبايــن  نســبة  بلغــت  فقــد  الزمنيــة. 

التبــادل التجــاري يف الســلع ضمــن املتغيــرات اخلارجيــة الثالثــة 

تراجعــا  تراجعــت  بينمــا   ،١98١-٠9٧5 الفتــرة  خــالل   %8٠

.١994-١99٠ الفتــرة  خــالل  تقريبــا   %١٠ إىل  حــادا 

الفرعــي إىل أهميــة  القســم  التحليــل يف هــذا  وإجمــاال، يشــير 

متوســط  النمــو  علــى  التأثيــر  يف  القطريــة  اخلارجيــة  األوضــاع 

األجــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 

انفتــاح  مــع  الوقــت  بمــرور  األوضــاع  هــذه  أهميــة  ازدادت  وقــد 

االقتصــادات أمــام التجــارة وزيــادة تكاملهــا ماليــا مــع أســواق 

الدوليــة. رأس املــال 

دور العوامل املشتركة

وإىل جانــب تأثيــر األوضــاع اخلارجيــة القطريــة، فــإن التغيــر 

يف مســاهمة العوامــل املشــتركة األخــرى قــد يعكــس إىل حــد مــا 

لذلــك  االقتصــادات.  بيــن  املشــتركة  األوضــاع اخلارجيــة  تأثيــر 

اخلارجيــة  األوضــاع  ملســاهمة  أعــاله  الــواردة  التقديــرات  فــإن 

لفــرادى البلــدان يف النمــو متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية قد تفســر على إنها احلد الســفلي 

لتأثيــر األوضــاع اخلارجيــة.
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االقتصادات املصدرة 
للسلع األولية

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية النمطية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين متوســط مســاهمة معــدالت التبــادل التجــاري للســلع األوليــة 

لنمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي املطاَبــق يف خمتلــف االقتصــادات. ويــرد 

تعريف االقتصادات املصدرة للسلع األولية يف املرفق ٢-١. وتستند النتائج إىل تقديرات 

املعاِمــالت املســتمدة مــن نمــوذج انحــدار النمــو األساســي للعينــة ككل (راجــع املرفــق ٢-٣). 

وتشير األرقام على احملور السيني إىل السنة األوىل يف فترة مكونة من خمس سنوات.  

الشكل البياين ٢-٨: متوسط مساهمة معدالت التبادل 

التجاري يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي، 

حسب جمموعات االقتصادات

(بالنقاط املئوية)

مســاهمة معــدالت التبــادل التجــاري للســلع األوليــة يف النمــو متوســط األجــل أكبــر بكثيــر يف 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  منهــا  األوليــة  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات  حالــة 

واالقتصادات النامية النمطية.
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الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

تعكســها  التــي  األخــرى  املشــتركة  العوامــل  مســاهمة  وتبــدو 

األوضــاع  تأثيــر  تشــمل  )والتــي  الثابتــة  الزمنيــة  املؤثــرات 

اخلارجيــة املشــتركة بيــن االقتصــادات( مســتقرة نســبيا خــالل 

منــذ  حــادا  ارتفاعــا  ارتفعــت  ولكنهــا   ،١999-١9٧5 الفتــرة 

وبمقارنــة  والعشــرين.  احلــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  أوائــل 

التأثيــر التقديــري للعوامــل املشــتركة بمتغيــرات النشــاط العاملــي 

لألوضــاع  الكليــة  املســاهمة  أن  يتضــح  املاليــة،  واملتغيــرات 

اخلارجيــة— ال ســيما األوضــاع املاليــة اخلارجيــة — يف النمــو 

متوسط األجل خالل اخلمسة عشر عاما املاضية قد تكون أكبر 

ممــا تعكســه متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة لفــرادى االقتصــادات 

                .)٢-١٠ البيــاين  )الشــكل 

خــالل  األخــرى  املشــتركة  العوامــل  مســاهمة  يف  والتحــول 

العقــود القليلــة املاضيــة قــد يعكــس جزئيــا الزيــادة يف التدفقــات 

األســواق  اقتصــادات  إىل  الوافــدة  املتزامنــة  الكليــة  الرأســمالية 

١6 ويف املقابــل، جنــد أن عالقــة 
الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.١٧

إىل  الرأســمالية  والتدفقــات  العامليــة  األصــول  أســعار  لتأثــر  ١6نظــرا 

حتــوالت  نتيجــة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

يف احلوافــظ يف االقتصــادات املتقدمــة، فــإن األهميــة املتزايــدة ملســاهمة 

اقتصــادات  يف  األجــل  متوســط  النمــو  يف  اخلارجيــة  املاليــة  األوضــاع 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة قــد تشــير أيضــا إىل تغيــر طبيعــة 

االرتبــاط بيــن تقديــرات العوامــل املشــتركة والنشــاط االقتصــادي 

يف  االقتصــادي  النشــاط  تباطــأ  فقــد  وضوحــا.  أقــل  العاملــي 

االقتصــادات املتقدمــة خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١4، ممــا وازن 

بدرجــة كبيــرة تســارع النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

االقتصــاد  دورهــا يف  وتنامــي  الكبيــرة  الناميــة  واالقتصــادات 

العاملــي. ويعكــس متغيــر الطلــب اخلارجــي لفــرادى البلدان بدرجة 

كافية على األرجح انعكاسات هذه التطورات على الطلب. ولكن 

التحول يف الروابط التجارية بين اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصــادات الناميــة خــالل العقــود القليلــة املاضيــة يحتمــل أن 

قنــوات  خــالل  مــن  االقتصــادات  هــذه  نمــو  علــى  أثــر  قــد  يكــون 

أخــرى بخــالف الطلــب. فقــد ارتفــع حجــم القيمــة املضافــة التــي 

اســتوعبها الطلــب النهائــي يف الصيــن مــن العديــد مــن اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة خــالل العقــد األول مــن 

القــرن احلــادي والعشــرين بمعــدل أســرع ممــا يفســره معــدل النمــو 

االقتصــادي يف الصيــن خــالل تلــك الفتــرة )اإلطــار ٢-3(. كذلــك 

ارتفعــت مســاهمة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف سالســل القيمــة العامليــة ارتفاعــا كبيــرا منــذ منتصــف 

تأثيــر االقتصــادات املتقدمــة علــى النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة مــع زيــادة األهميــة النســبية لقنــاة األوضــاع املاليــة 

وتراجــع األهميــة النســبية لقنــاة الطلــب.
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الطلب األوضاع

 املالية

معدالت التبادل التجاري

 للسلع األولية

ثمــة تفــاوت كبيــر عبــر العقــود يف األهميــة النســبية لفــرادى متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة 

مــن  االقتصــادات. وتبلــغ مســاهمة كل  بيــن  النمــو  تبايــن  تأثيرهــا يف  مــن حيــث  القطريــة 

معدالت تبادل السلع األولية ومستويات الطلب اخلارجي يف هذا التباين حوايل ٤٠٪ لكل منها.     

الشكل البياين ٢-٩: تباين نمو نصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي الناجت الذي يفسره كل متغير من متغيرات 

األوضاع اخلارجية

(نسبة التباين التي تفسرها كل املتغيرات اخلارجية، ٪)

املصدر: خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند النتائــج إىل التقديــرات املســتمدة مــن نمــوذج انحــدار النمــو األساســي للعينــة 

ككل (راجــع املرفــق ٢-٣). وتشــير األرقــام علــى احملــور الســيني إىل الســنة األوىل يف فتــرة 

مكونة من خمس سنوات.
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العوامل املشتركة التقديرية

(املقياس األيمن، بالنقاط املئوية)

التدفقات الرأسمالية الكلية 

إىل اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية١ 

نمو الناجت العاملي

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  نمــو  يف  األخــرى  املشــتركة  العوامــل  مســاهمة  زيــادة 

قــد تعكــس  القــرن احلــادي والعشــرين  العقــد األول مــن  أوائــل  الناميــة منــذ  واالقتصــادات 

زيــادة دور األوضــاع املاليــة اخلارجيــة والطبيعــة املتغيــرة للروابــط التجاريــة فيمــا بيــن 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير العوامــل املشــتركة التقديريــة إىل التأثيــرات الزمنيــة الثابتــة التقديريــة (التــي 

يتــم حتييــد أثــر وســطها احلســابي) املســتمدة مــن نمــوذج انحــدار النمــو األساســي للعينــة ككل 

(راجع املرفق ٢-٣). وتشير األرقام على احملور السيني إىل السنة األوىل يف فترة مكونة من 

خمس سنوات.

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  إىل  الكليــة  الرأســمالية  التدفقــات  ١ حتســب 

النامية كنسبة من إجمايل الناجت احمللي الكلي.

الشكل البياين ٢-١٠: مساهمة العوامل املشتركة 

األخرى يف نمو نصيب  الفرد من إجمايل الناجت احمللي 

ومتغيرات عاملية خمتارة

(٪، ما مل ُيذكر خالف ذلك)
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

تســعينات القــرن املاضــي )راجــع الفصــل الثــاين مــن عــدد أكتوبــر 

األمــر  وهــو  العاملــي(،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6

ونمــو  املــوارد  اســتخدام  كفــاءة  علــى  أثــر  قــد  يكــون  ربمــا  الــذي 

اإلنتاجية. لذلك فإن زيادة مســاهمة العوامل املشــتركة املقدرة 

خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١4 قــد تعكــس جزئيــا أيضــا آثــار النمــو 

الناجتــة عــن التغيــرات التــي طــرأت علــى الروابــط التجاريــة بيــن 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.

كيف تؤثر األوضاع اخلارجية على نشأة 

فترات النمو؟

للنمــو  بالنســبة  اخلارجيــة  األوضــاع  أهميــة  أثبتنــا  أن  بعــد 

متوســط األجــل يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

هــذه  دور  علــى  متعمقــة  نظــرة  القســم  هــذا  يف  نلقــي  الناميــة، 

األوضــاع يف حــدوث فتــرات تســارع وتراجــع النمــو التــي تمثــل 

األســواق  اقتصــادات  مــن  عــدد  النمــو يف  لعمليــة  أساســية  ســمة 

١8

الناميــة.١٧ واالقتصــادات  الصاعــدة 

حتديد فترات تسارع وتراجع النمو املستمرة

يتــم حتديــد فتــرات تســارع وتراجــع النمــو باســتخدام أســاليب 

الســابقة.  الدراســات  يف  املســتخدمة  لتلــك  مماثلــة  إحصائيــة 

 ،Hausmann, Pritchett, and Rodrik (2005) لدراســة  فوفقــا 

ســنوات  خلمــس  تمتــد  مــدة  بأنهــا  النمــو  تســارع  فتــرة  تعــرف 

٢٠

١9،١8  
،١9:)4-٢ املرفــق  أيضــا  )راجــع  التــايل  خاللهــا  يحــدث 

• إجمــايل 	 مــن  الفــرد  لنصيــب  االجتاهــي  النمــو  معــدل  يكــون 

)مــا ال  نســبيا  قويــا  الفتــرة  احلقيقــي خــالل  النــاجت احمللــي 

٢١

ســنويا(.٢٠  %3.5 عــن  يقــل 

١٧ تناولــت دراســات عديــدة كيفيــة حــدوث فتــرات النمــو واالنقطاعــات 

املتواصــل«(  النمــو  و«نوبــات  النمــو«  »أنمــاط  )أو  وحمدداتهــا  الهيكليــة 

الزمنيــة طويلــة األجــل لنمــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة  السلســلة  يف 

 Ben-David and واالقتصــادات الناميــة. راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة

Hausmann, Pritch- ودراســة  Pritchett (2000)؛  ودراســة  Papell (1998)؛ 
Pattillo, Poirson, and Ricci (2004)؛  ودراســة  ett, and Rodrik (2005)؛ 
Jer- ودراســة  Hausmann, Rodrigues, and Wagner (2006)؛   ودراســة

 Reddy ودراســة  Jones and Olken (2008)؛  ودراســة  zmanowski (2006)؛ 
and Minoiu (2010)؛ ودراسة Berg, Ostry, and Zettelmeyer (2012)؛ وعدد 
 Eichengreen, إبريــل ٢٠١٢ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي؛ ودراســة

 Easterly and others (1993) وقــد تناولــت دراســة .Park, and Shin (2013)
األســواق  اقتصــادات  األجــل يف  النمــو متوســط  اســتمرارية معــدالت  عــدم 

املوضــوع  نفــس  مناقشــة  تمــت  كمــا  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة 

.Pritchett and Summers (2014) دراســة  يف  مؤخــرا 

١8 ُيســتخدم منهــج إحصائــي بديــل يف دراســة Jones and Olken (2008)؛ 

 Tsangarides ودراســة  Berg, Ostry, and Zettelmeyer (2012)؛  ودراســة 

الدراســتان األخيرتــان إجــراء بديــال لإلجــراء  (2012). وحتديــدا، تســتخدم 
وجــود  مــن  للتحقــق   Bai and Perron (1998, 2003) دراســة  يف  املقتــرح 

ال  التــي  احلــاالت  يف  الزمنيــة  السالســٍل  يف  متعــددة  هيكليــة  انقطاعــات 

االنقطاعــات وموضعهــا. عــدد  عــن جممــوع  بيانــات  فيهــا  تتوافــر 

١9 كنــوع مــن اختبــارات الثبــات، تســتخدم مــدد بديلــة تتكــون كل منهــا مــن 

ســبع ســنوات لتحديــد فتــرات تســارع وتراجــع النمــو )راجــع املرفــق ٢-5(. 

٢٠ معــدل النمــو االجتاهــي البالــغ 3.5% ســنويا يتجــاوز قليــال املئيــن 

الســتين يف توزيــع معــدالت النمــو الســنوية للعينــة ككل واملئيــن اخلامــس 

والســبعين تقريبــا ملعــدالت النمــو االجتاهــي خــالل مــدد تتكــون كل منهــا 

مــن خمــس ســنوات.

• علــى 	 مئويتيــن  بنقطتيــن  االجتاهــي  النمــو  مســتوى  يرتفــع 

٢١
األقــل.٢٢

• احمللــي 	 النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  مســتوى  يكــون 

ألعلــى  األقــل  علــى  مســاويا  الفتــرة  نهايــة  يف  احلقيقــي 

أي تعــاف  الفتــرة )الســتبعاد رصــد  لــه قبــل بدايــة  مســتوى 

مــن انهيــار ســابق(.

ويطبــق معيــار رابــع للتمييــز بيــن فتــرات التســارع املســتمرة 

تراجــع يف  أو  بأزمــة مصرفيــة  تنتهــي  التــي  التســارع  وفتــرات 

النمــو. وبالنســبة لفتــرات التســارع التــي تقتــرن بتراجــع يف النمــو 

يبــدأ خــالل ثــالث ســنوات مــن نهايــة الفتــرة أو بأزمــة مصرفيــة 

Laeven and Valencia 2013( تبــدأ قبــل  )كمــا ورد يف دراســة 

فتــرات  اســم  عليهــا  فيطلــق  ســنوات،  بثــالث  بعدهــا  أو  الفتــرة 

التســارع غيــر املســتمرة.

النمــو بأنهــا فتــرة تمتــد  فتــرة تراجــع  ويف املقابــل، تعــرف 

التــايل: يحــدث خاللهــا  خلمــس ســنوات 

• تراجــع معــدل النمــو االجتاهــي دفعــة واحــدة دون مســتواه 	

خــالل فتــرة اخلمــس ســنوات الســابقة بنقطتيــن مئويتيــن 

علــى األقــل.

• تراجــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقي 	

اخلمــس  فتــرة  خــالل  مســتواه  متوســط  يكــون  بحيــث 

اخلمــس  فتــرة  خــالل  مســتواه  متوســط  مــن  أقــل  ســنوات 

مباشــرة. الفتــرة  تســبق  التــي  ســنوات 

البعد التاريخي واجلغرايف لفترات النمو

حــدوث  يف  حــاد  تفــاوت  وجــود  إىل  املرشــحات  هــذه  تشــير 

 .)٢-١١ البيــاين  )الشــكل  الزمنيــة  الفتــرات  عبــر  النمــو  فتــرات 

فإجماال، تتضمن العينة ١٢٧ فترة شهدت تسارع يف النمو ما 

بيــن عــام ١9٧٠ وعــام ٢٠١4، 95% عبــارة عــن فتــرات تســارع 

مســتمرة، و3٢% منهــا عبــارة عــن فتــرات تســارع غيــر مســتمرة 

بفتــرات  قائمــة  علــى  لالطــالع   ١-4-٢ املرفــق  جــدول  )راجــع 

بيــن  ومــن  والســنة(.  البلــد  حســب  مصنفــة  املســتمرة  التســارع 

البالغــة 3٢ فتــرة، تقتــرن  النمــو غيــر املســتمرة  فتــرات تســارع 

١٢ منهــا بفتــرات تراجــع الحقــة، و١8 منهــا بأزمــات مصرفيــة، 

مصرفيــة.  وأزمــات  الحقــة  تراجــع  بفتــرات  منهــا   ٢ وتقتــرن 

ويشــير مرشــح فتــرات التراجــع إىل حــدوث ١٢5 فتــرة تراجــع مــا 

 ٢-4-٢ املرفــق  جــدول  يف  )تــرد  و٢٠١4   ١9٧٠ عامــي  بيــن 

قائمــة بفتــرات التراجــع مصنفــة حســب البلــد والســنة(.

وبإلقــاء نظــرة متعمقــة علــى تكــرار حــدوث فتــرات النمــو عبــر 

الفترات الزمنية، يتضح أن فترات التســارع ارتفع عددها خالل 

العقــد األول مــن القــرن احلــادي والعشــرين، ولكنهــا كانــت نــادرة 

نســبيا خــالل العقــود األخــرى. كذلــك أصبحــت فتــرات التســارع 

ســبعينات  وشــهدت  األخيــرة.  العقــود  خــالل  اســتمرارية  أكثــر 

التراجــع  فتــرات  مــن  كبيــرا  عــددا  املاضــي  القــرن  وثمانينــات 

نظــرا ألن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

املســتوردة للنفــط عانــت خــالل العقــد مــن ارتفــاع أســعار النفــط، 

٢١ الزيــادة يف النمــو االجتاهــي بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن تعــادل تقريبــا 

املئيــن اخلامــس والســبعين يف الفــرق بيــن معــدالت النمــو االجتاهــي يف 

فترتيــن خمتلفتيــن يف العينــة.
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    الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

الالتينيــة  أمريــكا  يف  ســيما  ال  أخــرى  اقتصــادات  شــهدت  كمــا 

مســتمرة  ســلبية  آثــارا  خلفــت  حــادة  ماليــة  أزمــات  والكاريبــي 

علــى نصيــب الفــرد مــن الدخــل. ولكــن فتــرات التراجــع أصبحــت 

أقــل عــددا منــذ ذلــك احليــن.

وعلــى مســتوى املناطــق، جنــد أن فتــرات التســارع كان عددهــا 

ثابتــا نســبيا يف آســيا بمــرور الوقــت )بمــا يف ذلــك، علــى ســبيل 

املثــال، التســارع املســتمر يف كوريــا يف بدايــة ثمانينــات القــرن 

احلــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  خــالل  الصيــن  ويف  املاضــي 

ولكنهــا  األوىل(،  اللوحــة   ،]٢-١٢ البيــاين  ]الشــكل  والعشــرين، 

كانــت أكثــر تفاوتــا يف املناطــق األخــرى )شــكل املرفــق ٢-4-

النمــو تنشــأ  أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن فتــرات تســارع  ٢(. غيــر 

األســواق  اقتصــادات  علــى  وغيــر مقصــورة  املناطــق  يف جميــع 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف منطقــة أو منطقتيــن علــى 

مســتوى العــامل. وتتضمــن بعــض األمثلــة عمــان يف عــام ١9٧5 

)الشــكل   ٢٠٠٢ عــام  يف  وشــيلي   ١995 عــام  يف  وســلوفينيا 

تكــون  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  األوىل(.  اللوحــة   ،٢-١٢ البيــاين 

معظمهــا  يف  تنشــأ  إذ  جغرافيــا.  تركــزا  أكثــر  التراجــع  فتــرات 

عــادة يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان 

ومنطقــة  والكاريبــي،  الالتينيــة  أمريــكا  ومنطقــة  وباكســتان، 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء )مثــل قطــر يف عــام ١9٧9 واملكســيك 

آســيا  عــام ١994(. ومل تشــهد  عــام ١983 وســيراليون يف  يف 

وأوروبــا ســوى عــدد قليــل مــن هــذه الفتــرات.

هل تؤثر تلك الفترات تأثيرا مستمرا على 

مسار النمو؟

يبــدو التأثيــر التراكمــي للفتــرات علــى مســتويات نصيــب الفــرد 

إذ  البلــدان.  بيــن  كبيــرة  تفاوتــات  وجــود  مــع  كبيــرا  الدخــل  مــن 

الفــرد مــن الدخــل  تقتــرن فتــرات التســارع بارتفــاع يف نصيــب 

احلقيقــي يتجــاوز عــادة مســتواه األويل قبــل الفتــرة بنســبة ١5% 

إىل 4٠% )الشكل البياين ٢-١٢، اللوحة األويل(. وخالل فترات 

التراجــع، عــادة مــا يتراجــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي 

0

10

20

30

40

50

60

70

1970–79 80–89 90-99 2000–09 10–15

1970–79 80–89 90-99 2000–09 10–15

فترات تسارع 

مستمرة

فترات تسارع 

غير مستمرة

١- فترات التسارع

0

10

20

30

40

50

60

70 ٢- فترات التراجع

الشكل البياين ٢-١١: فترات النمو يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية، ١٩٧٠-٢٠١٥

(عدد الفترات)

أصبحت فترات التسارع أكثر استمرارا بمرور الوقت، وانخفض عدد فترات التراجع.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تعرف فترات النمو وفق املعايير الواردة يف املرفق ٢-٤.
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٢- فترات التراجع

الشكل البياين ٢-١٢: النمو  التراكمي خالل الفترات،

١٩٧٠-٢٠١٥ 

(التغير ٪ عن مستوى نصيب الفرد من الدخل يف بداية الفترة)

نصف املدى الربيعي

شيلي ٢٠٠٢

الصين ٢٠٠٠

كوريا ١٩٨٢

عمان ١٩٧٥

سلوفينيا ١٩٩٥

نصف املدى الربيعي

هنغاريا ١٩٨٨

املكسيك ١٩٨٣

الفلبين ١٩٨١

قطر ١٩٧٩

سيراليون ١٩٩٤

التغيــر التراكمــي يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل خــالل الفتــرات كبيــر، ولكــن يوجــد تفــاوت حــاد 

بين البلدان.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرف فتــرات النمــو وفــق املعاييــر الــواردة يف املرفــق ٢-٤. ولالطــالع علــى قائمــة 

بجميــع الفتــرات، راجــع جــدول املرفــق ٢-٤-١ وجــدول املرفــق ٢-٤-٢. ويقصــد بمصطلــح 

«نصــف املــدى الربيعــي» نصــف املــدى الربيعــي لتوزيــع النمــو التراكمــي جلميــع الفتــرات 

موزعة حسب البلد والسنة.
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

بنسبة 5% إىل 3٠% عن مستواه األويل — مع انخفاض الدخل 

بنسبة كبيرة تصل إىل 5٠% يف بعض احلاالت، مثل سيراليون 

يف منتصــف تســعينات القــرن املاضــي )الشــكل البيــاين ٢-١٢، 

اللوحــة الثانيــة(.

كذلــك يبــدو أن فتــرات التســارع املســتمرة والتراجــع لهــا آثــار 

طويلــة األجــل علــى مســتوى نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي 

فتــرات  تقتــرن  املثــال،  الفتــرة. فعلــى ســبيل  نهايــة  بعــد  تســتمر 

التســارع املســتمرة بارتفــاع دائــم يف مســتويات الدخــل: فخــالل 

العقديــن التالييــن عقــب بدايــة إحــدى فتــرات التســارع املســتمرة، 

يرتفع وســيط مســتوى نصيب الفرد من الدخل ليصل تقريبا إىل 

ضعــف وســيط مســتوى نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف االقتصــادات 

التــي ال تشــهد فتــرات تســارع يف معــدالت النمــو )الشــكل البيــاين 

٢-١3، اللوحــة األوىل(.

وباملقارنــة بيــن فتــرات التســارع املســتمرة وغيــر املســتمرة 

)الشكل البياين ٢-١3، اللوحة الثانية(، يرتفع نصيب الفرد من 

إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي بنفــس املعــدل خــالل الســنوات 

اخلمس األوىل يف احلالتين. ثم يرتفع مستوى نصيب الفرد من 

إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي بمعــدل أبطــأ يف حالــة فتــرات 

بعــد  يــؤدي إىل تراجــع املســتوى  التســارع غيــر املســتمرة، ممــا 

ثمــان ســنوات مــن بدايــة الفتــرة مقارنــة باملســتوى يف جمموعــة 

االقتصــادات التــي تشــهد فتــرات تســارع مســتمرة.

مســتمر  ســلبي  تأثيــر  لهــا  التراجــع  فتــرات  أن  كذلــك  ويبــدو 

علــى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، حيــث 

الفتــرة ملــدة ١5  الــذي كان عليــه يف بدايــة  يظــل دون مســتواه 

عامــا تقريبــا بعــد بدايــة الفتــرة )الشــكل البيــاين ٢-١3، اللوحــة 

الثالثــة(.

وتتضــح اآلثــار املســتمرة لتلــك الفتــرات أيضــا مــن االرتبــاط 

)أو  التســارع  فتــرات  خــالل  التراكميــة  الدخــل  مكاســب  بيــن 

معــدالت  ومتوســط  التراجــع(  فتــرات  خــالل  التراكميــة  اخلســائر 

النمــو يف األجــل الطويــل )الشــكل البيــاين ٢-١4(. فاالقتصــادات 

التــي تشــهد زيــادة أكبــر يف مســتويات نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

خــالل فتــرات التســارع املســتمرة عــادة مــا تنمــو بمعــدالت أســرع 

التــي تشــهد  االقتصــادات  أمــا  الطويــل،  األجــل  املتوســط يف  يف 

التراجــع  فتــرات  الدخــل خــالل  أكبــر يف مســتويات  انخفاضــات 

فتســجل عــادة متوســط معــدالت نمــو أقــل يف األجــل الطويــل.

األوضاع اخلارجية خالل فترات النمو: إىل أي 

مدى تختلف؟

قبــل تقديــر تأثيــر األوضــاع اخلارجيــة علــى احتمــاالت حــدوث 

مــدى  يف  للنظــر  البيانــات  نــدرس  والتراجــع،  التســارع  فتــرات 

الفتــرات  تلــك  شــهدت  التــي  االقتصــادات  خصائــص  اختــالف 

الفتــرة  نفــس  خــالل  بهــا  املقــارن  االقتصــادات  خصائــص  عــن 

٢3

الزمنيــة.٢٢

التســارع  فتــرات  الســنوي خــالل  النمــو  ويبلــغ وســيط معــدل 

املستمرة يف العينة حوايل 5.5% )مقابل ١.٧% يف االقتصادات 

املقــارن بهــا التــي ال تمــر بفتــرة تســارع يف النمــو خــالل نفــس 

إىل  التوصــل  وتــم  الوســيطين،  تعــادل  اختبــار  إىل  املقارنــة  ٢٢ تســتند 

نفــس النتائــج باســتخدام اختبــار كوملوغوروف-ســميرنوف الــذي يختبــر 

 )Chakravarti, Laha, and Roy 1967 تطابــق توزيــع املتغيــر )راجــع دراســة

يف جمموعتــي البلــدان.
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      أو غير مستمرة
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٣- االقتصادات التي شهدت فترات تراجع واالقتصادات 

      املقارن بها

فترات التسارع املستمرة

فترات التسارع غير املستمرة

فترات التراجع

االقتصادات املقارن بها

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرف فتــرات النمــو وفــق املعاييــر الــواردة يف املرفــق ٢-٤. ولالطــالع على قائمة 

بجميع الفترات، راجع جدول املرفق ٢-٤-١ وجدول املرفق ٢-٤-٢. وتعبر األرقام على 

احملــور الســيني عــن مســتويات نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، ويتــم اســتعدالها 

لتســاوي ١٠٠ يف الفتــرة t = –1. وتشــير اخلطــوط املتصلــة إىل املســتويات الوســيطة. وتشــير 

اخلطــوط املتقطعــة إىل نصــف املــدى الربيعــي لتوزيــع نصيــب الفــرد املســتعدل مــن إجمــايل 

الناجت احمللي خالل جميع الفترات موزعة حسب البلد والسنوات.

الشكل البياين ٢-١٣: نصيب الفرد من إجمايل الناجت 

احمللي املستعدل خالل فترات النمو وما بعدها، 

١٩٧٠-٢٠١٥

(عددي)

يبــدو أن فتــرات التســارع املســتمرة والتراجــع لهــا آثــار طويلــة األجــل علــى مســتوى نصيــب 

الفرد من الدخل تستمر بعد نهاية الفترة.
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الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

التراجــع  النمــو خــالل فتــرات  املــدة(، بينمــا يبلــغ وســيط معــدل 

-3% )مقابــل ٢.6% يف االقتصــادات املقــارن بهــا خــالل نفــس 

الفتــرة(.

وقــد تطــورت األوضــاع اخلارجيــة خــالل تلــك الفتــرات بصــورة 

التــي مل  بهــا  املقــارن  خمتلفــة عنهــا يف جمموعــة االقتصــادات 

تشــهد إحــدى هــذه الفتــرات )الشــكل البيــاين ٢-١5(، كمــا تطــورت 

أيضــا بصــورة خمتلفــة يف حالــة فتــرات التســارع املســتمرة عنهــا 

يف حالة فترات التســارع غير املســتمرة )الشــكل البياين ٢-١6(. 

فبالنســبة لفتــرات التســارع املســتمرة، يكــون وســيط النمــو لــدى 

الشــركاء التجارييــن أعلــى بمــا يزيــد قليــال عــن نصــف نقطــة مئوية 

مــن وســيط النمــو لــدى الشــركاء التجارييــن لالقتصــادات املقــارن 

بهــا التــي ال تمــر بفتــرة تســارع يف النمــو )الشــكل البيــاين ٢-١5، 

إحصائيــا.  دال  الوســيطين  بيــن  الفــارق  وهــذا  األوىل(.  اللوحــة 

الرأســمالية  التدفقــات   — اخلارجــي  للتمويــل  وبالنســبة 

يف  مســتواه  مــن  أعلــى  فيكــون   — املنطقــة  إىل  الوافــدة  الكليــة 

)الشــكل  مئويــة  نقطــة   ١.5 بحــوايل  بهــا  املقــارن  االقتصــادات 

البيــاين ٢-١5، اللوحــة الثانيــة(.

يف  التجــاري  التبــادل  معــدالت  يف  التغيــر  وســيط  ويقتــرب 

اختــالف  ســوى  يوجــد  وال  الصفــر،  مســتوى  مــن  األوليــة  الســلع 

فتــرات  حالــة  يف   %٠.٢( اجملموعتيــن  وســيطي  بيــن  طفيــف 

التســارع املســتمرة مقابــل حــوايل -٠.١% يف البلــدان املقــارن 

املســتوردة  البلــدان  تتضمــن  الكاملــة  العينــة  ألن  نظــرا  بهــا(، 

اللوحــة   ،١5-٢ البيــاين  )الشــكل  األوليــة  للســلع  واملصــدرة 

للســلع  املصــدرة  لالقتصــادات  بالنســبة  أنــه  غيــر  الثالثــة(. 

يكــون  الرابعــة(،  اللوحــة   ،١5-٢ البيــاين  )الشــكل  فقــط  األوليــة 

وســيط التغير يف معدالت التبادل التجاري موجبا وأعلى كثيرا 
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التغير يف مستوى نصيب الفرد من الدخل (الفرق بالنقاط املئوية)، 

حمسوبا على أساس تراكمي خالل مدة فترات التسارع.

١- فترات التسارع املستمرة
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التغير يف مستوى نصيب الفرد من الدخل (الفرق بالنقاط املئوية)، 

حمسوبا على أساس تراكمي خالل مدة فترات التراجع.

٢- فترات التراجع

يبــدو أن فتــرات النمــو تؤثــر تأثيــرا مســتمرا علــى معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل يف 

األجل الطويل.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تعرف فترات النمو وفق املعايير الواردة يف املرفق ٢-٤. ولالطالع على قائمة 

بجميع الفترات، راجع جدول املرفق ٢-٤-١ وجدول املرفق ٢-٤-٢. 

الشكل البياين ٢-١٤: معدل النمو التراكمي لنصيب 

الفرد من الدخل احلقيقي خالل فترات النمو مقابل 

متوسط معدل نمو نصيب  الفرد من الدخل احلقيقي 

خالل الفترة ١٩٧٠-٢٠١٥
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***

١- الطلب اخلارجي: 

      العينة ككل

***

***

***

٢- التدفقات الرأسمالية الكلية 

      حسب املناطق: العينة ككل 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣- التغير يف معدالت التبادل

      التجاري للسلع األولية: 

      العينة ككل

٤- التغير يف معدالت التبادل 

       التجاري للسلع األولية: 

       االقتصادات املصدرة 

        للسلع األولية

***

***

***

نمــو  فتــرات  تشــهد  التــي  االقتصــادات  بيــن  اخلارجيــة  األوضــاع  يف  الفــروق  مــن  يتضــح 

واالقتصــادات التــي ال تشــهد تلــك الفتــرات أن األوضــاع اخلارجيــة قــد يكــون لهــا دور كبيــر يف 

حدوث فترات النمو. 

الشكل البياين ٢-١٥: حتليل األحداث: فتر ات التسارع 

املستمرة والتراجع، ١٩٧٠-٢٠١٥

(٪، ما مل ُيذكر خالف ذلك)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يقاس كل متغير كمتوسط بين السنة t + 1 والسنة t + 5، حيث t هي السنة األوىل 

يف الفتــرة. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة الختبــار تعــادل املســتويات 

الوســيطة عنــد مســتوى ١٪ ومســتوى ٥٪ ومســتوى ١٠٪، علــى الترتيــب. وتظــل النتائــج ثابتــة 

بعــد إخضاعهــا الختبــار كوملوغوروف-ســميرنوف الــذي يختبــر تطابــق توزيــع املتغيــر يف 

جمموعتي االقتصادات. 
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

مســتمرة  تســارع  فتــرات  شــهدت  التــي  االقتصــادات  حالــة  يف 

املقــارن  األوليــة  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات  حالــة  يف  منــه 

يف  التغيــر  وســيط  ويكــون  الترتيــب(.  علــى  و٠.١%،   %٠.9( بهــا 

معــدالت التبــادل التجــاري موجبــا وأعلــى كثيــرا أيضــا يف حالــة 

االقتصــادات التــي شــهدت فتــرات تســارع غيــر مســتمرة )الشــكل 

الثالثــة(. اللوحــة   ،١6-٢ البيــاين 

وبالنســبة لالقتصــادات التــي شــهدت فتــرات تراجــع، يكــون 

معــدل نمــو الشــركاء التجارييــن أقــل منــه يف االقتصــادات التــي 

مل تشــهد فترات نمو خالل نفس املدة الزمنية بمقدار ٠.٧ نقطة 

مئوية تقريبا )الشــكل البياين ٢-١5(. كذلك تنخفض التدفقات 

الرأســمالية إىل املنطقــة خــالل فتــرات التراجــع بمقــدار ٠.٧ نقطــة 

مئويــة تقريبــا عــن البلــدان التــي مل تشــهد فتــرات تراجــع خــالل 

نفــس املــدة الزمنيــة. وخــالل فتــرات التراجــع، يكــون وســيط التغيــر 

يف معــدالت التبــادل التجــاري قريبــا ملســتوى الصفــر، مــع عــدم 

وجــود أي فــارق دال إحصائيــا بيــن عينــة البلــدان التــي شــهدت 

فتــرات تراجــع والعينــة التــي مل تشــهد فتــرات تراجــع )-٠.١٠% 

و-٠.٠8%، علــى الترتيــب(. غيــر أنــه يف عينــة البلــدان املصــدرة 

حيــث  إحصائيــا،  داال  الفــارق  هــذا  يكــون  فقــط،  األوليــة  للســلع 

تشــهد االقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة التــي تمــر بفتــرات 

تراجــع تراجعــا بمقــدار ٠.٧5 نقطــة مئويــة تقريبــا يف معــدالت 

التبــادل التجــاري مقابــل زيــادة بمقــدار ٠.3 نقطــة مئويــة تقريبــا 

يف االقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة التــي مل تشــهد تراجعــا 

خــالل الفتــرة نفســها.

النقطة احلرجة: هل تؤثر األوضاع اخلارجية على 

احتماالت حدوث فترات تسارع وتراجع النمو؟

حــدوث  احتمــاالت  علــى  اخلارجيــة  األوضــاع  تأثيــر  لتقييــم 

تقديــرات  القســم  هــذا  يعــرض  والتراجــع،  التســارع  فتــرات 

Haus- دراســة يف  جــاء  ملــا  )وفقــا  اللوغاريتميــة   االنحــدارات 

mann, Pritchett, and Rodrik 2005(. وتقــدر نمــاذج االنحــدار 
عــن  يعبــر  صــوري  متغيــر  عــن  عبــارة  تابــع  متغيــر  باســتخدام 

بدايــة  تاريــخ  حتديــد  لصعوبــة  ونظــرا  احملــددة.  الفتــرات  بدايــة 

t و الفتــرات بدقــة، يســاوي املتغيــر الصــوري ١ للمــدد الزمنيــة 

 Hausmann, Pritchett, خــالل الفتــرة )راجــع دراســة t+1و t–1
.)and Rodrik 2005

وتتضمــن التوصيفــات متغيــرات مســتقلة عبــارة عــن املتوســط 

الثالثــة  اخلارجيــة  األوضــاع  متغيــرات  مــن  لــكل  املتحــرك 

٢3 وكضابــط إضــايف، يــدرج 
٢4.)t+5و t خــالل املدتيــن الزمنيتيــن

يف  أيضــا  ثابتــة  قطريــة  تأثيــرات  اللوغاريتمــي  التوصيــف 

متغيــرات  أن  يعنــي  استشــرافية  متحركــة  متوســطات  اســتخدام   ٢3

حتديــد  يف  املســتخم  النــاجت  مســتوى  مــع  متزامنــة  اخلارجيــة  األوضــاع 

فتــرات النمــو التــي يشــهدها االقتصــاد املعنــي، ممــا يثيــر خمــاوف بشــأن 

احتماليــة تأثــر التقديــر بعوامــل ذات منشــأ داخلــي. غيــر أن هــذه املتغيــرات 

تســتند إىل قياســات للبيئــة اخلارجيــة ُيتوقــع أن تكــون خارجــة عــن نطــاق 

واختبــارات  األساســي  التقديــر  نتائــج  تشــير  كذلــك  املعنــي.  االقتصــاد 

أن احتماليــة تأثــر  )املرفــق ٢-3( إىل  النمــو اخلطــي  الثبــات يف نمــوذج 

العينــة ال  داخلــي يف  ذات منشــأ  األوضــاع اخلارجيــة بعوامــل  متغيــرات 

تبعــث علــى القلــق.  
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االقتصادات التي ال تشهد فترات نمو

***

١- نمو الطلب اخلارجي

***

*** ***

٢- التدفقات الرأسمالية الكلية حسب املناطق

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣- التغير يف معدالت التبادل التجاري للسلع األولية

*

**

تتطــور أوضــاع الطلــب اخلارجــي واألوضــاع املاليــة بصــورة متماثلــة يف االقتصــادات التــي 

تشــهد فتــرات تســارع مســتمرة وتلــك التــي تشــهد فتــرات تســارع غيــر مســتمرة، ولكــن يوجــد 

تفاوت يف معدالت التبادل التجاري للسلع األولية بين ا�موعتين.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يقاس كل متغير كمتوســط بين الســنة t + 1 والســنة t + 5، حيث t هي الســنة األوىل 

يف الفتــرة. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة الختبــار تعــادل املســتويات 

الوســيطة عنــد مســتوى ١٪ ومســتوى ٥٪ ومســتوى ١٠٪، علــى الترتيــب. وتظــل النتائــج ثابتــة 

بعــد إخضاعهــا الختبــار كوملوغوروف-ســميرنوف الــذي يختبــر تطابــق توزيــع املتغيــر يف 

جمموعتي االقتصادات.

الشكل البياين ٢-١٦: حتليل األحداث: فترات التسارع 

املستمرة وغير املستمرة، ١٩٧٠-٢٠١٥

(٪، ما مل ُيذكر خالف ذلك)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

التقديــر األساســي. غيــر أنــه كمــا يتضــح مــن املرفــق ٢-6، فــإن 

نمــط الداللــة اإلحصائيــة للمعاِمــالت يظــل ثابتــا حتــى مــع إدراج 

ضوابــط إضافيــة، بمــا يف ذلــك تأثيــرات زمنيــة ثابتــة وقياســات 

جانــب  إىل  مؤسســية،  ومتغيــرات  املــايل  التكامــل  لسياســات 

ضوابــط تعكــس جــودة إطــار السياســات.

مــن  واحــدة  وحــدة  تأثيــر   ٢-١٧ البيــاين  الشــكل  ويعــرض 

احتماليــة  علــى  اخلارجيــة  األوضــاع  متغيــر  قيمــة  يف  الزيــادة 

حدوث فترات التســارع املســتمر وغير املســتمر وفترات التراجع. 

وحتســب هذه اآلثار احلدية اســتنادا إىل التقديرات اللوغاريتمية 

الــواردة يف املرفــق ٢-5، مــع تقييــم األوضــاع اخلارجيــة علــى 

أســاس متوســطاتها.   

فترات تسارع النمو

يف حالة فترات التسارع، يؤدي ارتفاع بمقدار نقطة مئوية 

واحــدة يف الطلــب لــدى الشــركاء التجارييــن املقــدر علــى أســاس 

وسط جميع األوضاع اخلارجية إىل زيادة كبيرة يف احتماالت 

حــدوث فتــرة تســارع يف النمــو بمقــدار 3.9 نقــاط مئويــة )الشــكل 

غيــر  باالحتماليــة  ومقارنــة  األوىل(.  اللوحــة   ،٢-١٧ البيــاين 

إىل   — تقريبــا  الضعــف  بمقــدار  زيــادة  ذلــك  يمثــل  املشــروطة، 

9.٧% — يف احتماليــة التســارع. وقــد يعكــس التأثيــر املســتمر 

ألوضــاع الطلــب اخلارجــي يف هــذه احلالــة األثــر املواتــي الرتفــاع 

التطــورات  خــالل  مــن  اإلنتاجيــة  نمــو  علــى  الصــادرات  حجــم 

التكنولوجيــة وكفــاءة اإلنتاجيــة املقترنــة بالتوســع يف اإلنتــاج.

ويف املقابــل يــؤدي ارتفــاع التدفقــات الرأســمالية اإلقليميــة 

بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي إىل زيادة 

احتمــاالت حــدوث تســارع مســتمر يف النمــو بمقــدار ٢.6 نقطــة 

مئويــة، ممــا قــد يعكــس تأثيــر زيــادة توافــر التمويــل يف تيســير 

االســتثمار والتعميــق الرأســمايل )راجــع أيضــا املرفــق ٢-5(.

وأخيــرا، جنــد أن حتســن معــدالت التبــادل التجــاري ال يــؤدي 

إىل تغيــر كبيــر يف احتماليــة حــدوث فتــرات تســارع مســتمر يف 

الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  جميــع 

حالــة  يف  أوال،  اســتثناءان.  يوجــد  ولكــن  العينــة.  يف  املدرجــة 

البيــاين ٢-١٧،  )الشــكل  األوليــة  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات 

معــدالت  ارتفــاع  بيــن  قويــة  عالقــة  توجــد  الثانيــة(،  اللوحــة 

تســارع  فتــرات  حــدوث  احتماليــة  وزيــادة  التجــاري  التبــادل 

الثــاين مــن عــدد  الفصــل  مســتمرة. ويتفــق ذلــك مــع مــا ورد يف 

ودراســة  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١5 أكتوبــر 

Aslam and others (2016) اللذين توصال إىل وجود تأثير قوي 
للتغيــرات يف معــدالت التبــادل التجــاري علــى النــاجت احملتمــل. 

وثانيــا، يف العينــة الفرعيــة التــي تتكــون مــن 3٢ فتــرة تســارع 

غيــر مســتمر يف النمــو )الشــكل البيــاين ٢-١٧، اللوحــة الثالثــة(، 

التجــاري  التبــادل  معــدالت  ارتفــاع  بيــن  قــوي  ارتبــاط  يوجــد 

وحــدوث مثــل هــذه الفتــرات، ممــا يعنــي أن األربــاح االســتثنائية 

الناجتــة عــن معــدالت التبــادل التجــاري قــد تنشــأ عنهــا فتــرات 

تسارع تشهد ارتفاعا حادا يف النمو يف بدايتها دون أن يستمر 

 ٢4
األطــول.٢5 األجــل  االرتفــاع يف  هــذا 

 Collier and Goderis  ٢4 تتســق هــذه النتيجــة مــع مــا ورد يف دراســة

(2012) التــي توصلــت إىل أن طفــرات أســعار الســلع األوليــة ال يكــون لهــا 
بالضــرورة تأثيــر إيجابــي علــى نمــو النــاجت يف األجــل األطــول. 
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الطلب األوضاع 

املالية

معدالت التبادل

 التجاري

 للسلع األولية

فترات التراجع

٣- فترات التسارع املستمرة وغير املستمرة

فترات التسارع املستمرة

١- فترات التسارع املستمرة وفترات التراجع

فترات التسارع

 املستمرة

فترات التسارع

 املستمرة

فترات التسارع

 املستمرة

فترات التسارع

 غير املستمرة

فترات التراجع

٢- فترات التسارع املستمرة وفترات التراجع

       يف االقتصادات املصدرة للسلع األولية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التقديــرات مســتمدة مــن نمــوذج انحــدار لوغاريتمــي يتضمــن متغيــرا تابعــا عبــارة 

عــن متغيــر صــوري يعبــر عــن الفتــرات التــي تــم حتديدهــا، وتأثيــرات قطريــة ثابتــة، ومتغيــرات 

لألوضــاع اخلارجيــة الثالثــة. ومل تســتخدم أي ضوابــط إضافيــة يف حســاب التقديــرات (راجــع 

املرفق ٢-٥). وتشير اخلطوط الرأسية إىل فترات الثقة البالغة ٩٠٪. 

الشكل البياين ٢-١٧: التغير يف احتماالت حدوث فترات 

النمو، ١٩٧٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية)

تؤثــر األوضــاع اخلارجيــة علــى عمليــة النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة مــن خــالل تأثيرهــا الكبيــر علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات التســارع املســتمرة وفتــرات 

التراجع.
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فترات التراجع

بالنســبة لفتــرات التراجــع، تؤثــر جميــع األوضــاع اخلارجيــة 

التراجــع  الثالثــة تأثيــرا داال إحصائيــا علــى احتمــاالت حــدوث 

)الشــكل البيــاين ٢-١٧، اللوحــة األوىل(.

ومــع تقييــم جميــع األوضــاع اخلارجيــة علــى أســاس وســطها 

احلســابي، تــؤدي زيــادة الطلــب اخلارجــي بمقــدار نقطــة مئويــة 

نقــاط   4 بمقــدار  تراجــع  حــدوث  احتمــاالت  تراجــع  إىل  واحــدة 

مئويــة )حــوايل 5٠% مــن االحتماليــة غيــر املشــروطة(. وتعكــس 

األوضــاع املاليــة اخلارجيــة نمطــا مماثــال، حيــث يــؤدي ارتفــاع 

التدفقــات الرأســمالية الوافــدة إىل املنطقــة بمقــدار نقطــة مئويــة 

واحــدة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي إىل تراجــع احتماليــة التراجــع 

معــدالت  تغيــر  علــى  يترتــب  كذلــك  مئويــة.  نقطــة   ٢.4 بمقــدار 

يف  كبيــرة  إحصائيــة  داللــة  ذو  تراجــع  التجــاري  التبــادل 

التراجــع بمقــدار ٠.6 نقطــة مئويــة. احتمــاالت حــدوث 

دور السياسات واخلصائص الهيكلية يف 

تمرير تأثير األوضاع اخلارجية

احتماليــة  علــى  اخلارجيــة  األوضــاع  تأثيــر  مــن  بالرغــم 

السياســات  شــأن  مــن  فــإن  والتراجــع،  التســارع  فتــرات  حــدوث 

اســتمرارية  تقليــص  أو  تعزيــز  الهيكليــة  واخلصائــص  احملليــة 

اخلارجيــة. األوضــاع  بتغيــرات  احمللــي  النشــاط  تأثــر 

وقد توصلت أبحاث سابقة بشأن فترات النمو التي تشهدها 

اقتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية إىل شــواهد 

تثبــت وجــود ارتبــاط موجــب بيــن مــدة الفتــرة وخصائــص مثــل 

اســتقرار االقتصــاد الكلــي وجــودة املؤسســات احملليــة والتكامــل 

 Berg, مــع االقتصــاد العاملــي )راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة

قــدرة  زيــادة  عــزو  تــم  كذلــك   .)Ostry, and Zettelmeyer 2012
علــى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

املتــاح  اجملــال  وتوســيع  السياســات  أطــر  حتســن  إىل  الصمــود 

علــى  يتضــح  مــا  وهــو   — السياســات  خــالل  مــن  للتصــرف 

ســبيل املثــال مــن انخفــاض مســتويات التضخــم والديــن العــام 

)راجــع الفصــل الرابــع مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١٢ مــن تقريــر آفــاق 

االقتصــاد العاملــي(. ويف املقابــل، توصلــت األبحــاث إىل وجــود 

ارتبــاط بيــن االنخفــاض املســتمر يف معــدالت نمــو اقتصــادات 

مســتوى  وارتفــاع  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

التضخــم واحتماليــة تراجــع القــدرة علــى إدارة السياســة النقديــة 

املناهــج  Jones and Olken 2008(. ويف ضــوء  دراســة  )راجــع 

املســتخدمة يف الدراســات الســابقة، نتنــاول يف هــذا القســم أربــع 

فئــات عامــة للخصائــص احملليــة لبحــث تأثيرهــا علــى مســاهمة 

التســارع  فتــرات  حــدوث  احتمــاالت  يف  اخلارجيــة  األوضــاع 

والتراجــع.

• تتضمن الفئة األوىل من اخلصائص احمللية درجة التكامل 	

التجــاري واملــايل بموجــب اتفاقيــات رســمية، ودرجــة العمــق 

املــايل احمللــي )كمؤشــر بديــل لقــدرة األســواق علــى أن تكــون 

احلــدود  عبــر  الرأســمالية  التدفقــات  لدخــول  وســيطة  قنــاة 

مــع  االقتصــادات  تكامــل  زاد  وكلمــا  حمليــا(.  وتوزيعهــا 

االقتصــاد العاملــي، أصبحــت أكثــر حساســية جتــاه األوضــاع 

اخلارجيــة عــن االقتصــادات املنغلقــة نســبيا.

• وتتضمــن الفئــة الثانيــة األوضــاع األوليــة، كمســتوى الديــن 	

الفتــرة.  بدايــة  يف  اجلــاري،  احلســاب  ورصيــد  اخلارجــي 

املثــال،  ســبيل  علــى  اخلارجــي،  الديــن  فانخفــاض مســتوى 

قــد يقتــرن بزيــادة الثقــة يف االقتصــاد ممــا يــؤدي بالتــايل 

إىل تأثــر النشــاط االقتصــادي بقــوة بالتحــوالت املواتيــة يف 

البيئــة اخلارجيــة، كمــا قــد يقتــرن أيضــا بتكويــن احتياطيــات 

املاليــة  األوضــاع  تــردي  تأثيــر  تمهيــد  شــأنها  مــن  قويــة 

العامليــة )راجــع الفصــل الثــاين مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن 

العاملــي(. آفــاق االقتصــاد  تقريــر 

• وتغطــي الفئــة الثالثــة اجلوانــب املرتبطــة بإطــار السياســات 	

ودرجــة  الصــرف  ســعر  نظــام  مثــل  الكليــة،  االقتصاديــة 

إطــار  ويؤثــر  العــام.  الديــن  ومســتوى  النقــدي  االســتقرار 

السياســات علــى األســس االقتصاديــة املســتقبلية املتوقعــة 

االقتصاديــة  بالبيئــة  التنبــؤ  وقابليــة  االقتــراض  وتكلفــة 

القــرارات  علــى  بدورهــا  العوامــل  هــذه  وتؤثــر  عمومــا. 

الســلع  علــى  األســر  إنفــاق  وحجــم  للشــركات  االســتثمارية 

مــدى  حتــددان  أساســيتان  قناتــان  وهمــا   — املعمــرة 

النشــاط  علــى  البيئــة اخلارجيــة  تطــورات  تأثيــر  اســتمرارية 

ســبيل  علــى  االحترازيــة  العامــة  املاليــة  فسياســة  احمللــي. 

املثــال قــد يترتــب عليهــا تراجــع درجــة إزاحــة االســتثمارات 

اخلاصــة مــع اســتمرارية احتــواء الديــن العــام )الفصــل الثــاين 

وقــد  املــايل(.  الراصــد  تقريــر  مــن   ٢٠١6 إبريــل  عــدد  مــن 

تعنــي أيضــا زيــادة االحتياطــي الرأســمايل الوقائــي واحليــز 

لالجتاهــات  مضــادة  سياســات  لتنفيــذ  الالزميــن  املــايل 

الدوريــة بهــدف احلــد مــن احتمــاالت حــدوث تراجــع مســتمر. 

لهــا دور كبيــر يف  الصــرف  نظــام ســعر  فــإن مرونــة  كذلــك 

التكيــف مــع تطــورات األوضــاع اخلارجيــة مــن خــالل احلــد 

مــن االنحرافــات املســتمرة يف ســعر الصــرف احلقيقــي عــن 

مســتواه التــوازين وتيســير اإلشــارات الســعرية التــي تضمــن 

املــوارد. توزيــع  كفــاءة 

• الهيكليــة واملؤسســات، مثــل 	 العوامــل  الرابعــة  الفئــة  وتمثــل 

وتوافــر  والتنظيميــة  القانونيــة  والبيئــة  احلوكمــة  جــودة 

اخلدمــات العامــة ومســتوى التعليــم. ولهــذه العناصــر أهميــة 

)راجــع  الطويــل  األجــل  يف  النمــو  نتائــج  حتديــد  يف  كبيــرة 

كمــا   ،)Acemoglu, Johnson, and Robinson 2001 دراســة 

أنهــا قــد تؤثــر علــى كيفيــة اســتجابة االقتصــادات لتغيــرات 

دراســة  )راجــع  املثــال  ســبيل  علــى  اخلارجيــة  العوامــل 

.)Rodrik 1999

يف  احملليــة  للخصائــص  املبدئــي  التحليــل  مــن  ويتضــح 

ال  التــي  واالقتصــادات  نمــو  فتــرات  تشــهد  التــي  االقتصــادات 

تشهد تلك الفترات )الشكل البياين ٢-١8( أن سياسات التكامل 

تختلــف  املؤسســات  وجــودة  املــايل  العمــق  ودرجــة  التجــاري 

اختالفــا كبيــرا يف االقتصــادات التــي شــهدت فتــرات نمــو عنهــا 

يف االقتصــادات املقــارن بهــا التــي مل تشــهد تلــك الفتــرات خــالل 
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نفــس املــدة الزمنيــة. فعلــى ســبيل املثــال، أبرمــت االقتصــادات 

مــن  )أقــل(  أكبــر  عــددا  )تراجــع(  تســارع  فتــرات  شــهدت  التــي 

اتفاقيــات التجــارة احلــرة مقارنــة باالقتصــادات التــي مل تشــهد 

وباملثــل،  الزمنيــة.  املــدة  نفــس  خــالل  )تراجــع(  تســارع  فتــرات 

)تراجــع(  تســارع  فتــرات  شــهدت  التــي  االقتصــادات  تتمتــع 

بدرجــة أكبــر )أقــل( مــن العمــق املــايل — مقيســا كنســبة األصــول 

املصرفيــة إىل إجمــايل النــاجت احمللــي — مقارنــة باالقتصــادات 

التي مل تشــهد فترات تســارع )تراجع( خالل نفس املدة الزمنية.

وبعض هذه اخلصائص احمللية، ال سيما املرتبط منها بأطر 

السياســات والعوامــل الهيكليــة، يرجــح أن تؤثــر يف حــد ذاتهــا علــى 

النمــو متوســط األجــل — أي أن لهــا يف حــد ذاتهــا تأثيــرا مباشــرا 

األوضــاع  خــالل  مــن  عليــه  تأثيرهــا  عــن  منفصــال  النمــو  علــى 

اخلصائــص  هــذه  بــإدراج  بالفعــل  ذلــك  ويتضــح  اخلارجيــة. 

ناقشــناها يف  التــي  اللوغاريتمــي  االنحــدار  نمــاذج  احملليــة يف 

أن  التحليــل إىل  )املرفــق ٢-6(. وحتديــدا، يشــير  الســابق  القســم 

االقتصــادات التــي تمتلــك مؤسســات أقــوى — مقيســة بارتفــاع 

امللكيــة  حلقــوق  أفضــل  حمايــة  وتوافــر  القانونيــة  النظــم  جــودة 

— تــزداد احتمــاالت تعرضهــا لفتــرات تســارع مســتمرة )الشــكل 
احتماليــة  كثيــرا  تتراجــع  كذلــك  باملالحــق(.   ١-6-٢ البيــاين 

حــدوث فتــرات تراجــع حســب درجــة مرونــة ســعر الصــرف. ويوجــد 

ارتبــاط كبيــر أيضــا بيــن ســالمة اإلطــار النقــدي والعمــق املــايل 

التســارع  فتــرات  حــدوث  احتماليــة  وزيــادة  جهــة  مــن  احمللــي 

املســتمرة وتراجــع احتماليــة حــدوث فتــرات تراجــع النمــو. ووفقــا 

املــايل  واالنفتــاح  التجــاري  االنفتــاح  يؤثــر  التحليــل، ال  لنتائــج 

واألوضــاع املبدئيــة يف حــد ذاتهــم تأثيــرا كبيــرا علــى احتماليــة 

حــدوث حتــول مســتمر يف النمــو — ولكــن قــد يكــون لهــم تأثيــر 

علــى دور األوضــاع اخلارجيــة يف حــدوث فتــرات تســارع وتراجــع 

النمــو كمــا نناقــش يف القســم التــايل.

كيف تؤثر اخلصائص احمللية على دور 

األوضاع اخلارجية يف حدوث فترات النمو؟

األوضــاع  تؤثــر  الســابق،  القســم  يف  بالفعــل  أثبتنــا  كمــا 

والتراجــع.  التســارع  فتــرات  حــدوث  احتماليــة  علــى  اخلارجيــة 

علــى  يتوقــف  التأثيــر  هــذا  كان  إذا  مــا  القســم  هــذا  يف  ونبحــث 

مــا  القســم  هــذا  يتنــاول  وحتديــدا،  ال.  أم  احملليــة  اخلصائــص 

زيــادة  إىل  يــؤدي  احملليــة  اخلصائــص  فــرادى  تغيــر  كان  إذا 

احتماليــة حــدوث فتــرات تســارع مدفوعــة باألوضــاع اخلارجيــة، 

أو  تراجــع،  فتــرات  احتماليــة حــدوث  أكثــر يف  انخفــاض  إىل  أو 

األمريــن.     كال  إىل 

وتؤكــد نتائــج نمــاذج االنحــدار اللوغاريتمــي تأثيــر عــدد مــن 

هــذه اخلصائــص احملليــة علــى الــدور احلــدي للعوامــل اخلارجيــة 

يف زيــادة أو تراجــع احتماليــة حــدوث فتــرات النمــو. ويبحــث هــذا 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يقاس كل متغير كمتوسط بين السنة t – 3 والسنة t – 1، حيث t  هي السنة األوىل 

يف الفتــرة. وتشــير العالمــات *** و** و*  إىل الداللــة اإلحصائيــة الختبــار تعــادل املســتويات 

الوســيطة عند مســتوى ١٪ ومســتوى ٥٪ ومســتوى ١٠٪، على الترتيب. وتظل النتائج ثابتة 

بعــد إخضاعهــا الختبــار كوملوغوروف-ســميرنوف الــذي يختبــر تطابــق توزيــع املتغيــر يف 

جمموعتي االقتصادات. 

الشكل البياين ٢-١٨: مقارنة اخلصائص احمللية عبر 

فترات التسارع املستمرة وفترات التراجع، ١٩٧٠-٢٠١٥

فتــرات تســارع  التــي تشــهد  بيــن االقتصــادات  تتفــاوت اخلصائــص احملليــة تفاوتــا كبيــرا 

مستمرة أو فترات تراجع واالقتصادات التي ال تشهد تلك الفترات.
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التحليــل كيــف يمكــن الرتفــاع كل مــن اخلصائــص احملليــة مــن 

املئين اخلامس والعشرين )جودة منخفضة( إىل املئين اخلامس 

والســبعين )جــودة مرتفعــة( داخــل عينــة التقديــرات أن يــؤدي إىل 

تغيــر التأثيــر احلــدي لألوضــاع اخلارجيــة احملســوبة علــى أســاس 

٢5 وتقاس فرادى اخلصائص احمللية كمتوســط 
مســتواها الوســيط.٢6

متحــرك للمتغيــر خــالل الســنوات الثــالث التــي تســبق بدايــة الفتــرة 

للحــد قــدر اإلمــكان مــن احتماليــة تأثــر اخلصائــص بالتغيــرات التــي 

٢6
تطــرأ علــى معــدالت النمــو خــالل الفتــرة.٢٧

التكامل والطاقة االستيعابية احمللية

يشــير التحليــل إىل أن الطلــب مــن الشــركاء التجارييــن لــه تأثيــر 

أكبــر علــى النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة التــي تطبــق سياســات جتعلهــا أكثــر انفتاحــا أمــام التجــارة 

امليســرة  اخلارجيــة  املاليــة  األوضــاع  فــإن  وباملثــل،  الدوليــة. 

عندمــا  األرجــح  علــى  النمــو  اســتمرارية  مســاهمة يف  أكثــر  تكــون 

يتراجــع حجــم القيــود التــي تفرضهــا هــذه االقتصــادات علــى حريــة 

حركــة رأس املــايل ويكــون النظــام املــايل احمللــي متطــورا وســليما 

بدرجــة كافيــة، أي أنــه يكــون قــادرا علــى تمريــر التمويــل اخلارجــي 

إىل الوحــدات االقتصاديــة التــي تعــاين مــن قيــود ماليــة مــع تطبيــق 

تســهد يف  ائتمانيــة  األزمــات ومعاييــر  نســبيا إلدارة  مــرن  نظــام 

االئتمــاين  النمــو  عــن  الناجتــة  املشــكالت  مــن  اإلمــكان  قــدر  احلــد 

اللوحــة   ،١9-٢ البيــاين  )الشــكل  حتديــدا  أكثــر  وبشــكل  املفــرط. 

األوىل(:

يســهم تعميــق التكامــل التجــاري بموجــب االتفاقيــات التجاريــة 

مقيســا بنطــاق تغطيــة هــذه االتفاقيــات يف تعزيــز الــدور احملتمــل 

لألوضــاع اخلارجيــة املواتيــة يف حــدوث فتــرات تســارع النمــو يف 

فعلــى   ٢٧
الناميــة.٢8 واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

معهــم  يبــرم  الذيــن  الشــركاء  عــدد  يرتفــع  عندمــا  املثــال،  ســبيل 

االقتصــاد اتفاقيــات جتــارة حــرة مــن املئيــن اخلامــس والعشــرين 

إىل املئيــن اخلامــس والســبعين يف العينــة، يــؤدي ارتفــاع الطلــب 

٢5 يتضمــن توصيــف النمــوذج اللوغاريتمــي املســتخدم يف تقديــر تأثيــر 

الســمة احملليــة  أحــد األوضــاع اخلارجيــة، ومتغيــر  اخلصائــص احملليــة 

ذات الصلــة )عبــارة عــن املتوســط املتحــرك خــالل الثــالث ســنوات الســابقة 

ــتأثيرات القطريــة الثابتــة )راجــع  للفتــرة(، والتفاعــل بينهمــا، وعــدد مــن الـ

املرفــق ٢-6 لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل(. وتشــير جميــع نتائــج 

نمــاذج التقديــر الــواردة يف هــذا القســم إىل أن اآلثــار احلديــة لألوضــاع 

اخلارجيــة علــى احتماليــة حــدوث فتــرات النمــو دالــة إحصائيــا عنــد وســيط 

الوضــع اخلارجــي واملئيــن اخلامــس والســبعين للســمة احملليــة. ولالطــالع 

وآثارهــا  التفاعــل  حــدود  وتفســير  حســاب  كيفيــة  حــول  مناقشــة  علــى 

 Ai احلديــة يف النمــوذج اللوغاريتمــي، راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة 

  .and Norton (2003)
٢6 النتائــج التــي نناقشــها أدنــاه تشــير إىل أن اآلثــار احلديــة لألوضــاع 

اخلارجيــة علــى احتماليــة حــدوث فتــرات النمــو دالــة إحصائيــا )عنــد وســيط 

الوضــع اخلارجــي واملئيــن اخلامــس والســبعين للســمة احملليــة(.

بعــدد  التجاريــة  االتفاقيــات  بموجــب  التجــاري  التكامــل  يقــاس   ٢٧

حســب  جتاريــة  اتفاقيــات  البلــد  معهــم  يبــرم  الذيــن  التجارييــن  الشــركاء 

 Design of Trade Agreements قاعــدة بيانــات تصميــم اتفاقيــات التجــارة

)راجــع الفصــل الثــاين مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

.)6-٢ واملرفــق  العاملــي 

احتماليــة  زيــادة  إىل  واحــدة  مئويــة  نقطــة  بمقــدار  اخلارجــي 

حــدوث تســارع يف النمــو بمقــدار 3 نقــاط مئويــة إضافيــة.

التطــور املــايل اقتصــادات األســواق الصاعــدة  كذلــك يســاعد 

املاليــة  األوضــاع  مــن  االســتفادة  علــى  الناميــة  واالقتصــادات 

املواتيــة. فعلــى ســبيل املثــال، تــؤدي األوضــاع املاليــة اخلارجيــة 

املنطقــة  إىل  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  )ارتفــاع  الداعمــة 

بمقدار نقطة مئوية واحدة من إجمايل الناجت احمللي( إىل زيادة 

احتماليــة حــدوث فتــرات التســارع بنســبة 6.6% يف االقتصــادات 

والســبعين  اخلامــس  املئيــن  املــايل  تطورهــا  درجــة  تبلــغ  التــي 

مقابــل 4.5% يف االقتصــادات التــي تبلــغ درجــة تطورهــا املــايل 

٢8 كذلــك 
املئيــن اخلامــس والعشــرين، وهــو فــارق دال إحصائيــا.٢9

فــإن زيــادة تعميــق النظــم املاليــة بالتزامــن مــع دفعــة مســتمدة 

التراجــع  مــن  تــؤدي إىل مزيــد  مــن األوضــاع املاليــة اخلارجيــة 

ثلــث نقطــة  تراجــع، ولكــن بمقــدار  فتــرات  احتمــاالت حــدوث  يف 

مئويــة فقــط.

الطفــرات  جتنــب  أي   — الســليم  االئتمــاين  النمــو  ويقتــرن 

االئتمانيــة — بارتفــاع مســتويات النمــو يف ظــل أوضــاع ماليــة 

تســارع  فتــرة  حــدوث  احتماليــة  تزيــد  إذ   ٢9
مواتيــة.3٠ خارجيــة 

 ٧ بحــوايل  مواتيــة  خارجيــة  ماليــة  أوضــاع  ظــل  يف  مســتمرة 

نقــاط مئويــة يف حالــة نمــو االئتمــان احمللــي بمعــدالت صحيــة 

التأثيــر  يتحســن  كذلــك  االئتمانيــة.  الطفــرات  حالــة  يف  عنهــا 

)أي  التراجــع  فتــرات  علــى  اخلارجيــة  املاليــة  لألوضــاع  احلــدي 

أن احتماليــة حــدوث فتــرات تراجــع تتراجــع بدرجــة أكبــر( بمقــدار 

التــي  االقتصــادات  يف  مئويــة  نقطــة  وثلــث  مئويتيــن  نقطتيــن 

املفــرط. االئتمــاين  النمــو  تتجنــب 

الداعــم  الــدور  الرأســمايل يف تعزيــز  انفتــاح احلســاب  ويســهم 

ففــي  التراجــع:  فتــرات  جتنــب  يف  اخلارجيــة  املاليــة  لألوضــاع 

فتــرات  حــدوث  احتمــاالت  تكــون  انفتاحــا،  األكثــر  االقتصــادات 

بمقــدار  أقــل  مواتيــة  خارجيــة  ماليــة  أوضــاع  ظــل  يف  تراجــع 

تقييــد  نقطــة مئويــة عنهــا يف حالــة  نقطتيــن مئويتيــن ونصــف 

3٠ غيــر أنــه يوجــد نــوع مــن أنــواع املفاضلــة 
احلســاب الرأســمايل.3١

نظــرا ألن احتماليــة حــدوث فتــرات التســارع تزيــد بدرجــة أقــل يف 

االقتصــادات التــي يزيــد فيهــا انفتــاح احلســاب الرأســمايل — وإن 

كان التغيــر يف التأثيــر احلــدي حمــدودا وغيــر دال إحصائيــا.

٢8 يقاس العمق املايل بمؤشر بديل يتمثل يف نسبة األصول املصرفية 

إىل إجمــايل النــاجت احمللــي حســب البيانــات املســتمدة مــن قاعــدة بيانــات 

مؤشــرات التنميــة العامليــة لــدى البنــك الــدويل )راجــع املرفــق ٢-6(. 

٢9 يعتبــر أن االقتصــاد يشــهد نمــوا ائتمانيــا ســليما إذا مل يكــن قــد مــر 

 Dell’Ariccia and بــأي طفــرات ائتمانيــة، حســب التعريــف الــوارد يف دراســة

النمــو )املرفــق  التــي تســبق فتــرة  others (2016)، خــالل الســنوات األربــع 
٢-6(. ووفقــا لدراســة Sahay and others (2015)، إذا كان التعميــق املــايل 

يتــم بمعــدل »ســريع للغايــة« دون أن يخضــع لتنظيــم وإشــراف دقيقيــن، 

فقــد يــؤدي ذلــك إىل عــدم اســتقرار مــن خــالل التشــجيع علــى حتمــل خماطــر 

مفرطــة. 

احلســاب  حتريــر  بمقيــاس  الرأســمايل  احلســاب  انفتــاح  يقــاس   3٠

.Quinn (1997) دراســة  يف  الــوارد  الرأســمايل 
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الفصل 2      تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

–6 –3 0 3 6

–12 –6 0 6 12

١- االنفتاح والعمق

٢- األوضاع األولية

٣- أطر السياسات

٤- اخلصائص الهيكلية

–3 0 3 6 9

–3 0 3 6 9

–6 0 6 12 18

االتفاقيات التجارية

األصول املصرفية

النمو االئتماين السليم

انفتاح احلساب

   الرأسمايل

الطلب

األوضاع املالية

األوضاع املالية

األوضاع املالية

رصيد احلساب اجلاري

األوضاع املاليةالدين اخلارجي

الطلب

األوضاع املالية

معدالت التبادل التجاري

    للسلع األولية

الطلب

مرونة سعر الصرف

الدين العام

التنظيم

النظم القانونية 

   وحقوق امللكية

الطلب

الطلب

–3 0 3 6 9

–6 –3 0 3 6

–6 –3 0 3 6

فترات التسارع املستمرة فترات التراجع

الطلب

تؤثــر اخلصائــص احملليــة تأثيــرا كبيــرا علــى دور األوضــاع اخلارجيــة يف تشــكيل احتمــاالت النمــو. ويمكــن القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة حتقيــق أكبــر 

اســتفادة ممكنــة مــن خــالل تطبيــق مزيــج مــن السياســات يهــدف إىل حمايــة االندمــاج التجــاري ويســمح بمرونــة أســعار الصــرف ويحــد مــن ا�اطــر املقترنــة باالختــالالت 

اخلارجية وارتفاع مستويات الدين.

الطلب

األوضاع املالية

الشكل البياين ٢-١٩: التغير يف التأثير احلدي لألوضاع اخلارجية يف ظل حتسن اخلصائص احمللية

(بالنقاط املئوية)

معدالت التبادل التجاري

    للسلع األولية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: توضــح األرقــام التغيــر يف التأثيــر احلــدي لفــرادى األوضــاع اخلارجيــة عندمــا تكــون متغيــرات اخلصائــص احملليــة يف املئيــن اخلامــس والســبعين أو يف املئيــن اخلامــس 

والعشــرين مــن التوزيــع (مــع تثبيــت متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة بقيمتهــا الوســيطة). وقــد تــم حتويــل نتائــج التقديــر بحيــث يمثــل املئيــن اخلامــس والســبعين مزيــدا مــن االنفتــاح 

ومســتويات أقــل مــن الديــن اخلارجــي والديــن العــام ومرونــة أكبــر يف ســعر الصــرف. ويظهــر التأثيــر املواتــي النــاجت عــن تغيــر اخلصائــص احملليــة يف صــورة قيمــة موجبــة (ســالبة) يف 

حالة فترات التسارع املستمرة (فترات التراجع). وتشير األعمدة ذات اخلطوط املتصلة إىل الفرق يف اآلثار احلدية الدالة إحصائيا عند مستوى ١٠٪. 
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

األوضاع املبدئية

تشير النتائج إىل أهمية االختالالت اخلارجية احملدودة يف 

حتويل األوضاع اخلارجية املواتية إىل مســتويات نمو إيجابية 

)الشكل البياين ٢-١9، اللوحة الثانية(:

إذ يؤدي عجز حمدود يف احلســاب اجلاري إىل زيادة كبيرة 

يف التأثيــر احلــدي لألوضــاع املاليــة اخلارجيــة علــى احتمــاالت 

حــدوث فتــرات تســارع بمقــدار ٠.٧5 نقطــة مئويــة، بينمــا يكــون 

لــه تأثيــر حمــدود وغيــر دال إحصائيــا علــى احتمــاالت حــدوث 

لتحســن  احلــدي  التأثيــر  كثيــرا  يرتفــع  كذلــك  التراجــع.  فتــرات 

أوضــاع الطلــب اخلارجــي علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات تســارع 

— بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة — عندمــا يكــون العجــز املبدئــي 
يف احلســاب اجلــاري حمــدودا. وتتســق هــذه النتيجــة مــع فكــرة 

يف  بفــورة  غالبــا  اجلــاري  احلســاب  يف  الضخــم  العجــز  اقتــران 

النشــاط االقتصــادي، ممــا يــؤدي إىل تراجــع القــدرة علــى حتقيــق 

حتســن  مــع  النمــو  معــدالت  يف  املســتمر  التســارع  مــن  مزيــد 

األوضــاع اخلارجيــة. كذلــك يتراجــع كثيــرا تأثيــر أوضــاع الطلــب 

— بمقــدار ١.5 نقطــة  التراجــع  علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات 

اجلــاري  احلســاب  املبدئــي يف  العجــز  يكــون  عندمــا   — مئويــة 

حمــدودا.

ويؤدي تراجع مستوى الدين اخلارجي إىل زيادة احتماالت 

حــدوث فتــرات تســارع مــع حتســن أوضــاع الطلــب اخلارجــي أو 

 — التبــادل التجــاري أو األوضــاع املاليــة اخلارجيــة  معــدالت 

نقطــة  وثلــث  واحــدة  مئويــة  ونقطــة  مئويــة  نقطــة   ١.5 بحــوايل 

حتســن  دور  زيــادة  إىل  كذلــك  ويــؤدي   3٢

الترتيــب.3١ علــى  مئويــة 

معــدالت التبــادل التجــاري يف تراجــع احتمــاالت حــدوث فتــرات 

تراجــع.    

السياسات

تشــير النتائــج إىل أن بعــض السياســات تســاعد اقتصــادات 

األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية على حتقيق مســتويات 

نمــو أفضــل يف ظــل الدفعــات املســتمدة مــن األوضــاع اخلارجيــة. 

وحتديــدا، يبــدو أن مرونــة ســعر الصــرف واالنضبــاط املــايل لهمــا 

تأثيــر إيجابــي كبيــر علــى مســتويات النمــو، بالرغــم مــن تبايــن 

)الشــكل  النمــو  وفتــرات  اخلارجيــة  األوضــاع  حســب  تأثيرهمــا 

3٢
البيــاين ٢-١9، اللوحــة الثالثــة(:33

نظــام ســعر الصــرف لــه تأثيــر كبيــر علــى دور أوضــاع الطلــب 

حــدوث  احتمــاالت  تشــكيل  يف  اخلارجيــة  املاليــة  واألوضــاع 

34 فالتأثيــر احلــدي ألوضــاع الطلــب اخلارجــي علــى 

فتــرات النمــو.33

الديــن اخلارجــي  الديــن اخلارجــي برصيــد خصــوم  3١ يقــاس مســتوى 

 Lane and Milesi-Ferretti دراســة  يف  الــواردة  البيانــات  لتحديــث  )وفقــا 

النــاجت احمللــي. إجمــايل  مــن  2007( كنســبة 
تأثيــرا  ذاتهــا  تؤثــر يف حــد  النقــدي  اإلطــار  أن ســالمة  مــن  3٢ بالرغــم 

إيجابيــا كبيــرا علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات تســارع مســتمرة وفتــرات 

تراجــع )الشــكل البيــاين ٢-6-١ باملالحــق(، يشــير التحليــل يف هــذا القســم 

إىل أنهــا ليــس لهــا أي تأثيــر ُيذكــر علــى األثــر احلــدي لألوضــاع اخلارجيــة 

علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات النمــو.

حســابه  تــم  واقعــي  مؤشــر  هــو  الصــرف  ســعر  نظــام  مرونــة  33مؤشــر 

 .Aizenman, Chinn, and Ito (2010) دراســة  إىل  اســتنادا 

احتمــاالت حــدوث فتــرات النمــو املســتمر يــزداد كثيــرا — بثــالث 

نقــاط مئويــة — يف ظــل مرونــة أســعار الصــرف. وعندمــا تتراجــع 

اخلارجــي  الطلــب  أوضــاع  تأثيــر  يقــل  الصــرف،  أســعار  مرونــة 

قــد  ممــا  مســتمر،  نمــو  فتــرات  حــدوث  احتمــاالت  علــى  املواتيــة 

مــع  اإلنتاجيــة  نمــو  وتــدين  املــوارد  توزيــع  كفــاءة  عــدم  يعكــس 

تشــوه اإلشــارات الســعرية. وتنشــأ مفاضلــة هنــا نظــرا ألن تأثيــر 

الطلــب اخلارجــي علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات التراجــع يتراجــع 

صــرف  أســعار  نظــم  تطبــق  التــي  االقتصــادات  يف  أقــل  بدرجــة 

أكثــر مرونــة — وإن كان التغيــر غيــر دال إحصائيــا — ممــا قــد 

يشــير إىل أن االرتفــاع األكبــر يف ســعر الصــرف احلقيقــي يف ظــل 

نمــو الطلــب اخلارجــي املواتــي لــه تأثيــر معاكــس علــى النشــاط. 

وبالنســبة لألوضــاع املاليــة، تؤثــر مرونــة ســعر الصــرف تأثيــرا 

إيجابيــا ملحوظــا علــى مســتويات النمــو. ويــزداد تأثيــر األوضــاع 

مســتمرة  نمــو  فتــرة  حــدوث  احتمــاالت  علــى  اخلارجيــة  املاليــة 

بحــوايل ١.٢5 نقطــة مئويــة يف حالــة نظــم ســعر الصــرف األكثــر 

مرونــة عنــه يف حالــة نظــم ســعر الصــرف األقــل مرونــة، بينمــا 

تقــل احتمــاالت حــدوث فتــرات تراجــع بنســبة أكبــر — بحــوايل 

نقطتيــن مئويتيــن.

مقيســة  االحترازيــة،  العامــة  املاليــة  سياســة  تؤثــر  كذلــك 

النــاجت احمللــي، علــى  العــام إىل إجمــايل  الديــن  بنســبة مســتوى 

حــدوث  احتمــاالت  تشــكيل  يف  اخلارجــي  الطلــب  أوضــاع  دور 

فتــرات النمــو. فمــع تراجــع مســتوى الديــن العــام، يتحســن التأثيــر 

احلــدي ألوضــاع الطلــب اخلارجــي علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات 

— بحــوايل ١.8 نقطــة مئويــة. تســارع مســتمرة حتســنا كبيــرا 

اخلصائص الهيكلية

أخــرى  هيكليــة  خصائــص  أهميــة  إىل  الدراســات  تشــير 

بالنســبة للنمــو متوســط األجــل، مثــل جــودة املؤسســات وحقــوق 

Ace- ودراســة   ،Hall and Jones 1999 دراســة )راجــع   امللكيــة 

 Acemoglu ودراســة   ،moglu, Johnson, and Robinson 2001
اخلصائــص  هــذه  أن  إىل  توصلنــا  وقــد   .)and Robinson 2014
تؤثــر أيضــا علــى دور األوضــاع اخلارجيــة يف تشــكيل احتماليــة 

حتقيــق مســتويات نمــو مواتيــة )الشــكل البيــاين ٢-١9، اللوحــة 

الرابعــة(:

الطلــب  أوضــاع  أثــر  حتســين  يف  التنظيــم  جــودة  تســهم 

بنســبة  اخلارجــي  للطلــب  احلــدي  التأثيــر  يرتفــع  إذ  اخلارجــي. 

كبيــرة علــى فتــرات تســارع النمــو — بمقــدار 8 نقــاط مئويــة — 

34
التنظيــم.35 جــودة  حتســن  مــع 

حقــوق  وحمايــة  القانــوين  النظــام  وقــوة  التنظيــم  جــودة  مؤشــرات   34

 .Gwartney, Lawson, and Hall (2016) دراســة  مــن  مســتمدة  امللكيــة 

ويســتند كل مؤشــر إىل عــدد مــن املقاييــس املســتمدة مــن عــدة مصــادر، 

مثــل تقريــر التنافســية العامليــة )املنتــدى االقتصــادي العاملــي(، واملرشــد 

السياســية(،  اخملاطــر  خدمــات  )جمموعــة  القطريــة  اخملاطــر  إىل  الــدويل 

الــدويل(،  )البنــك  العامليــة  والتنميــة  األعمــال  أنشــطة  ومؤشــرات ممارســة 

واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة )صنــدوق النقــد الــدويل(. راجــع املرفــق ٢-6 

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل.
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    الفصل 2     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

إىل  امللكيــة  وحقــوق  القانــوين  النظــام  جــودة  حتســن  ويــؤدي 

فتــرات  علــى  للطلــب اخلارجــي  احلــدي  التأثيــر  ارتفــاع ضــايف يف 

احتماليــة  يف  إضــايف  وانخفــاض  مئويــة  نقــاط  بتســع  التســارع 

35
مئويــة.36 نقــاط  بثــالث  تراجــع  فتــرات  حــدوث 

وإجمــاال، فــإن التحســن يف فئــات اخلصائــص احملليــة األربــع 

التــي تناولهــا التحليــل عــادة مــا يقتــرن بتحســن مســتويات النمــو 

ويســتخدم  اخلارجيــة.  األوضــاع  مــن  املســتمدة  الدفعــات  ظــل  يف 

 — حمايــدة  خارجيــة  أوضــاع  الفرعــي  القســم  هــذا  يف  التحليــل 

أي أن متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة ُتســتخدم بقيمتهــا الوســيطة 

اإليجابــي  التأثيــر  أن  إىل  إضافيــة  حتليــالت  وتشــير  العينــة.  يف 

ســوء  حالــة  يف  كثيــرا  أكبــر  يكــون  املواتيــة  احملليــة  للخصائــص 

ظــل  يف  جنــد  املثــال،  ســبيل  فعلــى  النســبي.  اخلارجيــة  األوضــاع 

أن  املرنــة  الصــرف  ســعر  ونظــم  والســليمة  العميقــة  املاليــة  النظــم 

املنطقــة  إىل  الرأســمالية  التدفقــات  مــن  مئويــة  نقطــة  كل  تأثيــر 

علــى تراجــع احتمــاالت حــدوث فتــرات تراجــع أكبــر يف حالــة نــدرة 

التمويــل اخلارجــي منــه يف حالــة توافــر التمويــل اخلارجــي )انظــر 

باملالحــق(.  ٢-6-٢ البيــاين  الشــكل 

نظرة عن قرب: ماذا تعني البيئة احلالية 

آلفاق النمو يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية؟

األســواق  القتصــادات  بالنســبة  اخلارجيــة  البيئــة  تعقــد  ازداد 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة. 

وبعض األوضاع قد يصبح أقل دعما يف املســتقبل القريب، بينما 

تظــل أوضــاع أخــرى علــى درجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن.

التــي  األوضــاع  بعــض  فــإن  اخلارجــي،  الطلــب  جانــب  وعلــى 

كانــت مواتيــة بدرجــة اســتثنائية يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

عــام  بعــد  مــا  فتــرة  خــالل  طويلــة  لفتــرات  الناميــة  واالقتصــادات 

٢٠٠٠ ال يرجــح أن تعــود قريبــا. وســوف يــؤدي تراجــع نمــو النــاجت 

الطلــب يف  نمــو  انخفــاض  إىل  املتقدمــة  االقتصــادات  املمكــن يف 

تــم  وقــد  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

تخفيــض توقعــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي بالنســبة لنمــو 

)عــدد  تقريبــا   %٢ مــن  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  املمكــن  النــاجت 

أكتوبــر ٢٠١4 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي( إىل مــا يزيــد 

قليــال علــى ١.5% )عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

بعــض  يف  احلمائيــة  خطــر  يف  أخــرى  مشــكلة  وتتمثــل  العاملــي(. 

االقتصادات املتقدمة والنظر األقل إيجابية للتكامل، كما ورد يف 

الفصــل الثــاين مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي. ورغــم أن بعــض هــذه اآلثــار قــد يوازنهــا ارتفــاع الطلــب 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف ظــل 

املتوســط  األجــل  يف  اجملموعــة  هــذه  نمــو  يف  املتوقــع  االرتفــاع 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  العــدد  هــذا  مــن  األول  الفصــل  )راجــع 

35 قــد تعكــس هــذه اآلثــار حقيقــة أن حتســن املؤسســات يقتــرن أيضــا 

 Rajkumar and بتحســن أطــر السياســات )املاليــة العامــة( )راجــع دراســة 

 .)Lledó and Poplawski-Ribeiro 2013 ودراســة   ،Swaroop 2008

آفــاق  أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر  العاملــي واإلطــار ١-١ مــن عــدد 

االقتصــاد العاملــي(، فــإن نمــو الطلــب اخلارجــي ُيتوقــع أن يتراجــع 

يف املتوسط خالل الفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢ عن مستواه يف املاضي 

.)٢-٢٠ البيــاين  )الشــكل 

وكمــا يــرد يف الفصــل األول، ُيتوقــع تشــديد األوضــاع املاليــة 

اخلارجية التي تشهدها اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة تدريجيــا بالتزامــن مــع عــودة السياســة النقديــة األمريكيــة 

إىل طبيعتهــا. غيــر أن هــذا التشــديد العــام ســيصاحبه علــى األرجــح 

تتيحهــا  التــي  االســتثمارية  الفــرص  العائــد يف  عــن  بحــث مســتمر 

األسواق الصاعدة ما دام العائد حمدودا يف ظل انخفاض معدالت 

النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة. لذلــك قــد يميــز املســتثمرون فيمــا 

علــى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  بيــن 

بأســس  تتمتــع  التــي  فاالقتصــادات  االقتصاديــة.  األســس  أســاس 

الرأســمالية  التدفقــات  مــن  االســتفادة  يمكنهــا  قــد  نســبيا  أقــوى 

مــن  إنتاجيــة  أغــراض  يف  املــال  رأس  اســتخدام  شــريطة  الوافــدة 

شــأنها تعزيــز اســتمرارية النمــو )اإلطــار ٢-4(.         
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نمو الشركاء التجاريين التدفقات الرأسمالية

معدالت التبادل 

التجاري: االقتصادات

 املصدرة

معدالت التبادل التجاري: 

االقتصادات غير املصدرة

مــن املتوقــع لألســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة بشــكل عــام أن تشــهد تراجعــا يف الدفعــة 

املســتمدة مــن البيئــة اخلارجيــة علــى املــدى املتوســط مقارنــة بمــا شــهدته لفتــرات طويلــة بعــا 

عام ٢٠٠٠.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

علــى  البلــدان  لفــرادى  اخلارجيــة  األوضــاع  املتوقعــة ملتغيــرات  القيــم  تــم حســاب  ملحوظــة: 

أســاس تنبــؤات الطلــب احمللــي والتدفقــات الرأســمالية الوافــدة الكليــة وأســعار الســلع األوليــة 

الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٢-٢٠:األوضاع اخلارجية الفعلية واملتوقعة 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

(بالنقاط املئوية، يحسب التغير مقارنة بمتوسط الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦)
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

اخلارجيــة  البيئــة  جوانــب  مــن  الثالــث  للجانــب  وبالنســبة 

التجــاري  التبــادل  معــدالت   — الفصــل  هــذا  يف  نتناولــه  الــذي 

يف الســلع — فقــد يتحســن يف جمموعــة فرعيــة مــن اقتصــادات 

أســعار  تعــايف  مــع  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

الســلع األوليــة، ولكــن اآلفــاق ال تــزال متراجعــة مقارنــة باملاضــي: 

حيــث ُيتوقــع أن تبلــغ األســعار نســبة مــن األســعار الســائدة خــالل 

الطفــرة. ســنوات 

ليســت  تلــك  اخلارجيــة  األوضــاع  أن جمموعــة  مــن  وبالرغــم 

الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  بالنســبة  بالضــرورة  معاكســة 

واالقتصــادات الناميــة، فإنهــا تــدل بالفعــل علــى بيئــة خارجيــة 

الســياق، تشــير  هــذا  قليلــة مضــت. ويف  عــن ســنوات  تفــاؤال  أقــل 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  أن  إىل  الفصــل  هــذا  نتائــج 

النمــو  دفعــة  تراجــع  تتوقــع  أن  ينبغــي  الناميــة  واالقتصــادات 

مــن  يتضــح  كمــا  أنــه  غيــر  اخلارجيــة.  األوضــاع  مــن  املســتمدة 

يف  احملليــة  الهيكليــة  واخلصائــص  السياســات  فــإن  التحليــل، 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة لهــا أهميــة 

كبيــرة يف تمريــر تأثيــر جمموعــة القــوى اخلارجيــة تلــك. وحتديــدا، 

تشــير النتائــج إىل أنــه يف ظــل الدفعــات املســتمدة مــن األوضــاع 

مــن  احملليــة  واإلصالحــات  السياســات  بعــض  فــإن  اخلارجيــة، 

نمــو  مســتويات  حتقيــق  يف  االقتصــادات  هــذه  مســاعدة  شــأنها 

36
أفضــل.3٧

النتائج

ازدادت أهميــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف االقتصــاد العاملــي، ليــس فقــط بوصفهــا مراكــز إنتــاج 

أيضــا.  االســتهالكية  واخلدمــات  للســلع  نهائــي  كمقصــد  ولكــن 

وتمثــل هــذه االقتصــادات يف الوقــت احلــايل مــا يزيــد علــى ثالثــة 

أربــاع نمــو النــاجت واالســتهالك العاملييــن، أي مــا يعــادل حــوايل 

العناصــر  أن  مــن  وبالرغــم  فقــط.  عقديــن  منــذ  نصيبهــا  ضعــف 

الهيكليــة  واإلصالحــات  السياســات  أطــر  يف  )التغيــر  احملليــة 

ومراكمــة عوامــل اإلنتــاج( كانــت لهــا دور كبيــر بــال شــك يف هــذا 

التحــول، كان للبيئــة اخلارجيــة أيضــا دور مهــم يف تشــكيل نمــو 

هــذه االقتصــادات يف األجــل املتوســط.

وتشــير الشــواهد التــي يعرضهــا هــذا الفصــل إىل أن األوضــاع 

اخلارجية لفرادى البلدان — الطلب واألوضاع املالية ومعدالت 

التبــادل التجــاري — لهــا دور متزايــد بوصفهــا حمــددات مؤثــرة 

علــى نمــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

الشــركاء  لــدى  الطلــب  نمــو  تراجــع  تأثيــر  فــإن  املثــال،  ســبيل  علــى   36

التجارييــن بنقطــة مئويــة واحــدة علــى احتماليــة حــدوث فتــرات تســارع 

يتــوازن بالكامــل تقريبــا يف حالــة االنفتــاح التجــاري أو الســماح بمزيــد 

الصــرف.   التقلبــات يف ســعر  مــن 

بمــرور الوقــت مــع ازديــاد تكامــل هــذه االقتصــادات مــع االقتصــاد 

متزايــد  الــدور  كبيــرة  بدرجــة  النتائــج  هــذه  وتعكــس  العاملــي. 

األهميــة لألوضــاع املاليــة اخلارجيــة. فبمقارنــة فتــرة مــا بعــد 

عــام ٢٠٠5 بالفتــرة ١995-٢٠٠4، علــى ســبيل املثــال، جنــد أن 

مســاهمتها يف نمــو اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

نقطــة  نصــف  بحــوايل  ازدادت  قــد  املتوســط  األجــل  يف  الناميــة 

الزيــادة يف متوســط نمــو نصيــب  ثلــث  يعــادل  مــا  أو   — مئويــة 

كذلــك  الفتــرة.  تلــك  الدخــل يف اجملموعــة ككل خــالل  مــن  الفــرد 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  للطلــب  كان 

يف  االقتصــادات  تلــك  نمــو  علــى  متزايــدا  قويــا  تأثيــرا  الناميــة 

األجــل املتوســط )وإن كانــت مســاهمة أوضــاع الطلــب اخلارجــي 

ككل تبــدو ثابتــة عمومــا خــالل تلــك الفتــرة(.

يف  النمــو  عمليــة  علــى  أيضــا  اخلارجيــة  األوضــاع  وتؤثــر 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــن خــالل 

تأثيرهــا علــى احتماليــة حــدوث فتــرات تســارع مســتمر وفتــرات 

تراجــع. وحتديــدا، تســاعد الدفعــات املواتيــة املســتمدة مــن أوضــاع 

متوســط  النمــو  تعزيــز  يف  اخلارجيــة  املاليــة  واألوضــاع  الطلــب 

األجــل مــن خــالل زيــادة احتماليــة تســارع النمــو، كمــا أنهــا حتــد 

مــن احتمــاالت حــدوث فتــرات تراجــع يف النمــو. ويتفــاوت التأثيــر 

االســتثنائية  فاألربــاح  االقتصــادات:  جمموعــات  بيــن  فيمــا 

علــى  للغايــة  مؤثــرة  التجــاري  التبــادل  معــدالت  عــن  الناجتــة 

مســتوى النمــو متوســط األجــل يف االقتصــادات املصــدرة للســلع 

األســواق  اقتصــادات  عينــة  يف  تأثيــرا  أقــل  ولكنهــا  األوليــة، 

التفاوتــات  هــذه  وتؤثــر  ككل.  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

علــى النمــو احملقــق وتطــور األوضــاع املعيشــية علــى مــدى فتــرات 

طويلــة تتجــاوز األجــل املتوســط الــذي نركــز عليــه يف هــذا الفصــل. 

فبعــد مــرور عقديــن علــى بدايــة فتــرات التســارع أو التراجــع، يبــدو 

أن نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي ال يــزال ينحــرف عــن املســار 

املقــارن يف االقتصــادات التــي ال تشــهد تلــك الفتــرات.

وبالرغــم مــن أن األوضــاع اخلارجيــة تؤثــر علــى احتمــاالت 

داخليــة  سياســات  ثمــة  والتراجــع،  التســارع  فتــرات  حــدوث 

وخصائــص هيكليــة مــن شــأنها التأثيــر علــى اســتجابة النشــاط 

)إىل  اخلارجيــة  األوضــاع  علــى  تطــرأ  التــي  للتغيــرات  احمللــي 

جانــب تأثيرهــا املباشــر علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات النمــو(. 

عمــا  األرجــح  علــى  دعمــا  أقــل  خارجيــة  بيئــة  مواجهــة  ويف 

كانــت عليــه يف املاضــي، يمكــن القتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة حتقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن االســتفادة مــن 

دفعــات النمــو الضعيفــة تلــك املســتمدة مــن األوضــاع اخلارجيــة 

مــن خــالل تعزيــز أطرهــا املؤسســية وتطبيــق مزيــج مــن السياســات 

ســعر  بمرونــة  والســماح  التجــاري  التكامــل  حمايــة  شــأنه  مــن 

عجــز  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  اخملاطــر  احتــواء  وضمــان  الصــرف 

العــام. والديــن  اخلارجــي  والديــن  اجلــاري  احلســاب 
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يتنــاول هــذا اإلطــار توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

علــى  الشــرائية  القــوى  تعــادل  أســاس  علــى  احلقيقــي  احمللــي 

والصيــن  والهنــد  وروســيا  البرازيــل  يف  املقاطعــات  مســتوى 

وجنــوب إفريقيــا، وهــي االقتصــادات التــي يطلــق عليهــا جمتمعــة 

اســم اقتصــادات »بريكــس«.١ وداخــل األســواق الصاعــدة تلــك، ال 

تــزال توجــد تفاوتــات إقليميــة ضخمــة، حيــث يبلــغ نصيــب الفــرد 

يف بعــض مقاطعــات هــذه االقتصــادات مســتويات مقاربــة مــن 

فئــة  مــن  األعلــى  الشــريحة  يف  االقتصــادات  يف  الســائدة  تلــك 

الدخــل املتوســط واالقتصــادات مرتفعــة الدخــل، بينمــا تتخلــف 

مقاطعــات أخــرى.

وقد شهدت جميع اقتصادات بريكس فترة من النمو القوي 

يف مستويات الدخل يف األلفينات نتيجة رياح دافعة خارجية 

مواتيــة اســتمرت لفتــرة )كمــا ناقشــنا يف هــذا الفصــل( وتزامنــت 

مــع خــروج بعــض هــذه االقتصــادات مــن أزمــات واجهتهــا يف 

الســابق. وقــد تقلصــت الفجــوة بشــكل كبيــر يف متوســط نصيــب 

تعــادل  حســب  املعــدل  األمريكــي  )بالــدوالر  الدخــل  مــن  الفــرد 

املتحــدة  والواليــات  االقتصــادات  هــذه  بيــن  الشــرائية(  القــوى 

األمريكيــة بيــن عامــي ٢٠٠٢ و٢٠١4. ففــي الصيــن وروســيا، 

علــى ســبيل املثــال، ارتفــع نصيــب الفــرد مــن الدخــل كنســبة مــن 

مســتواه يف الواليــات املتحــدة بحــوايل ١3 نقطــة مئويــة و٢6 

نقطــة مئويــة علــى الترتيــب خــالل تلــك الفتــرة.

الوطنــي،  التطــورات علــى املســتوى  قــرب إىل  عــن  وبالنظــر 

يشــير التحليــل إىل وجــود تفاوتــات مهمــة يف مســتوى نصيــب 

الواحــد  البلــد  يف  املقاطعــات  بيــن  احلقيقــي  الدخــل  مــن  الفــرد 

الزمنيــة  السلســلة  إعــداد  تــم  وقــد   .)٢-١-١ البيــاين  )الشــكل 

لبيانــات إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي والســكان يف فــرادى 

مؤشــر  وُيســتخدم  وطنيــة.  مصــادر  إىل  بالرجــوع  املقاطعــات 

الــوارد يف  القــوى الشــرائية  ســعر الصــرف علــى أســاس تعــادل 

تقاريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادرة عــن صنــدوق النقــد 

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  حتويــل  يف  الــدويل 

النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  إىل  الوطنيــة  بالعمــالت 

هــذا  ويتيــح  الشــرائية.  القــوى  تعــادل  حســب  املعــدل  احمللــي 

التحويــل مقارنــة مســتويات املعيشــة علــى مســتوى املقاطعــات 

بيــن البلــدان بعــد اســتبعاد تأثيــر متوســط االختالفــات يف تكلفــة 

املعيشــة بيــن البلــدان. غيــر أنــه مــن املهــم أن نأخــذ يف اعتبارنــا 

أن اســتخدام املتوســطات الوطنيــة قــد يــؤدي إىل تقديــر أكبــر مــن 

الواقــع ملســتوى الدخــل احلقيقــي يف املقاطعــات الغنيــة وتقديــر 

أقل من الواقع ملســتوى الدخل احلقيقي يف املقاطعات الفقيرة 

يف حالــة وجــود تفاوتــات ضخمــة يف األســعار بيــن املقاطعــات 

أحيانــا.    

يف  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  مســتوى  ارتفــع  وبينمــا 

املقاطعــات األكثــر ثــراء يف بعــض اقتصــادات بريكــس إىل مــا 

يزيــد علــى نصــف مســتواه يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة )ال 

ســيما يف موســكو بروســيا، ويف ســاو باولــو بالبرازيــل ولكــن 

بدرجــة أقــل(، ال تــزال املقاطعــات األكثــر فقــرا غيــر قــادرة علــى 

املقاطعــات  يف  الدخــول  تبلــغ  روســيا،  ففــي  بالركــب.  اللحــاق 

األكثر ثراء ما يقرب من سبعة أضعاف الدخول يف املقاطعات 

الدخــول يف املقاطعــات األكثــر  تبلــغ  الهنــد،  األكثــر فقــرا. ويف 

ثــراء عشــرة أضعــاف الدخــول يف املقاطعــات األكثــر فقــرا )راجــع 

مؤلف هذا اإلطار فيليشيا بيلوستسينيك.

الوحدات  إىل  لإلشارة  »مقاطعة«  مصطلح  اإلطار  يستخدم   ١

اإلدارية دون القومية يف املستوى التايل مباشرة ملستوى احلكومة 

البرازيل  ويف  إفريقيا.  وجنوب  الصين  حالة  يف  كما  االحتادية، 

والهند، يشار إىل هذه الوحدات بوصفها واليات، ويف روسيا، يطلق 

عليها اسم مقاطعات احتادية.
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ساو باولو روندونيا مارانهاو

البرازيل (املتوسط) الواليات املتحدة 

١- البرازيل

٢- روسيا

٣- الهند

موسكو املقاطعة االحتادية الشمالية الغربية

املقاطعة االحتادية يف شمال القوقاز

روسيا (املتوسط) الواليات املتحدة 

غوا كارناتاكا بيهار

الهند (املتوسط) الواليات املتحدة 

الشكل البياين ٢-١-١: توزيع جمموعة خمتارة 

من اقتصادات األسواق الصاعدة حسب املقاطعة

(نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي حســب 

األمريكيــة  الــدوالرات  بــآالف  الشــرائية،  القــوى  تعــادل 

املعدلة حسب تعادل القوى الشرائية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املقاطعــات ا�تــارة داخــل كل بلــد هــي املقاطعــة األعلــى والوســط 

واألقــل مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي حســب 

تعادل القوى الشرائية خالل عام ٢٠١٤. ويحسب التعديل الالزم حسب تعادل 

القوى الشرائية استنادا إىل سنة األساس ٢٠١٠. 

اإلطار 2-1: اجتاهات نصيب الفرد من الدخل يف فرادى البلدان: البرازيل وروسيا 

والهند والصين وجنوب إفريقيا
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اإلطار 2-1: )تتمة(

أيضا دراسة Sodsriwiboon and Cashin 2017(. ويف البرازيل 

والصيــن، يبلــغ مســتوى الدخــل يف املقاطعــة األكثــر ثــراء حــوايل 

اإلطــالق.٢  علــى  األفقــر  املقاطعــة  يف  الدخــل  أضعــاف  أربعــة 

وتقــل هــذه الفجــوة يف جنــوب إفريقيــا، حيــث يبلــغ الدخــل يف 

يف  الدخــل  ضعــف  ونصــف  ضعفيــن  ثــراء  األكثــر  املقاطعــة 

املقاطعــة األكثــر فقــرا. 
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١- الصين

٢- جنوب إفريقيا

غاوتنغ مبوماالجنا الرأس الشرقي

جنوب إفريقيا (املتوسط) الواليات املتحدة 

تياجنين شينجيان غانسو

الصين (املتوسط) الواليات املتحدة 

الشكل البياين ٢-١-١: توزيع جمموعة خمتارة 

من اقتصادات األسواق الصاعدة حسب املقاطعة

(تتمة)
احلقيقــي حســب  النــاجت احمللــي  إجمــايل  مــن  الفــرد  (نصيــب 

تعــادل القــوى الشــرائية، بــآالف الــدوالرات األمريكيــة املعدلــة 

حسب تعادل القوى الشرائية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املقاطعــات ا�تــارة داخــل كل بلــد هــي املقاطعــة األعلــى والوســط 

واألقــل مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي حســب 

تعادل القوى الشرائية خالل عام ٢٠١٤. ويحسب التعديل الالزم حسب تعادل 

القوى الشرائية استنادا إىل سنة األساس ٢٠١٠. 

البرازيــل )بعــد املقاطعــة  ٢ ســاو باولــو هــي ثــاين أغنــى واليــة يف 

ألن  نظــرا  ولكــن  العاصمــة(.  برازيليــا  تتضمــن  التــي  االحتاديــة، 

مــن  كبيــر  وجــزء  نســبيا  إداريــة صغيــرة  وحــدة  االحتاديــة  املقاطعــة 

ســكانها ينتمي إىل احلكومة االحتادية، ُتســتخدم مقاطعة ســاو باولو 

التحليــل. هــذا  ألغــراض 
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يمكن للتدفقات الرأسمالية الوافدة تعزيز النمو يف اقتصادات 

قنــوات  خــالل  مــن  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

املعرفــة  ونقــل  لالســتثمار،  املتاحــة  األمــوال  زيــادة  متنوعــة: 

الضروريــة، ونشــر التكنولوجيــا، واالنضبــاط الســوقي، وحتســين 

الكليــة  البيانــات  تتيــح  ال  مــا  وغالبــا  احلوكمــة.  ممارســات 

القطريــة املقارنــة حتديــد تأثيــر التدفقــات الرأســمالية علــى النمــو 

بســبب العوامــل ذات املنشــأ الداخلــي وعالقــة الســببية العكســية. 

التــي تتيــح حتديــد  ويســتخدم هــذا اإلطــار بيانــات الصناعــات 

النمــو.  علــى  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  لتأثيــر  دقــة  أكثــر 

القنــاة األوىل عندمــا تســهم  الضــوء علــى دور  التحليــل  ويلقــي 

التدفقــات الرأســمالية الوافــدة يف إرخــاء قيــود االئتمــان واحلــد 
مــن تكلفــة االقتــراض ومــن ثــم تشــجيع النمــو.١

وتســتند االســتراتيجية التجريبية إىل منهج قائم على بيانات 

منــه  الغــرض  الثابتــة  واآلثــار  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل 

بحــث مــا إذا كانــت التدفقــات الرأســمالية الوافــدة تؤثــر تأثيــرا 

علــى  اعتمــادا  األكثــر  الصناعــات  يف  النمــو  علــى  خمتلفــا 

علــى  اعتمادهــا  يزيــد  التــي  فالصناعــات  اخلارجــي.  التمويــل 

التمويــل اخلارجــي يف البلــدان التــي تتلقــى مزيــدا مــن التدفقــات 

مــن  أســرع  بمعــدالت  تنمــو  أن  ُيتوقــع  الوافــدة  الرأســمالية 

غيرهــا، حيــث حتقــق هــذه الشــركات اســتفادة أكبــر مــن إرخــاء 

قيــود االئتمــان. ويســتخدم التحليــل جمموعــة بيانــات تغطــي ٢8 

صناعــة يف قطــاع الصناعــات التحويليــة يف ٢٢ اقتصــادا مــن 

 .١-٢٠٠٧998 الفتــرة  خــالل  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

3،٢ وتــم احلصــول علــى بيانــات جممــوع التدفقــات الرأســمالية 

الوافــدة اخلاصــة الكليــة مــن معهــد التمويــل الــدويل، ويعبــر عنهــا 

كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.4 وُيحســب نمــو الصناعــات 

على أســاس التغير بالنســبة املئوية يف الناجت احلقيقي إلحدى 

الصناعــات يف بلــد مــا.5 ويتحــدد حجــم االعتمــاد علــى التمويــل 

اخلارجــي وفقــا لدراســة Rajan and Zingales (1998).6 وفيمــا 

التجريبــي:     التوصيــف  يلــي 

  G  ict   = α +  β  1    S  ic,t − 1   +  β  2    CI  ct   +  β  3    CI  ct   *  D  i   

 +  θ  i   +  θ  c   +  θ  ic   +  θ  t   +  ε  ict   . (٢-٢-١)

حيــث الرمــز   G  ict    هــو نمــو الصناعــة i يف البلــد c خــالل الفتــرة 

t. ويعبــر الرمــز   S  ic,t − 1    عــن نســبة القيمــة املضافــة مــن فــرادى 
الصناعــات إىل جممــوع القيمــة املضافــة مــن جميــع الصناعــات 

يف بلــد مــا، ويتضمــن متغيــر متأخــر بفتــرة واحــدة بمــا يعكــس 

تفــاوت درجــة األهميــة والتطــور بيــن الصناعــات بمــرور الوقــت. 

ويشــير الرمــز   CI  ct    والرمــز   D  i    إىل التدفقــات الرأســمالية الوافــدة 

واالعتمــاد علــى التمويــل اخلارجــي. وحــد التفاعــل   CI  ct   *  D  i    هــو 

املتغيــر األساســي حمــل االهتمــام الــذي يعتمــد عليــه يف حتديــد 

مــا إذا كانــت التدفقــات الرأســمالية الوافــدة أكثــر تأثيــرا علــى 

النمــو يف الصناعــات األكثــر اعتمــادا علــى التمويــل اخلارجــي 

منهــا يف الصناعــات غيــر املعتمــدة علــى التمويــل اخلارجــي. 

ويتضمــن التوصيــف أيضــا جمموعــة موســعة مــن التأثيــرات 

الثابتــة لتعكــس عوامــل فــرادى الصناعــات والبلــدان والعوامــل 

الصناعيــة والقطريــة املقارنــة الثابتــة بمــرور الوقــت والعوامــل 

العاملية املتغيرة بمرور الوقت. ويتم جتميع األخطاء املعيارية 

يف جمموعــات حســب الصناعة-البلــد.٧       

وقــد تزامنــت تكامــل األســواق الصاعــدة مــع األســواق املاليــة 

العامليــة مــع حركــة صناعيــة ســريعة يف هــذه االقتصــادات، ممــا 

يؤيــد فكــرة أهميــة رأس املــال الــدويل بالنســبة للصناعــة )راجــع 

 .Markusen and Venables 1999 علــى ســبيل املثــال دراســة

وبالفعل، تتقارب مســتويات النمو الصناعي الكلي ومســتويات 

التدفقــات الرأســمالية الوافــدة )الشــكل البيــاين ٢-٢-١(.

وباملقارنة بين الصناعات املعروفة بحاجتها إىل التمويل 

اخلارجــي والصناعــات النظيــرة يف البلــدان التــي تتلقــى تدفقــات 

رأســمالية وافــدة متباينــة القيمــة، يتضــح أن الصناعــات األكثــر 

اعتمــادا علــى التمويــل اخلارجــي تنمــو بمعــدل أســرع عــن غيرهــا 

يف البلــدان التــي تتلقــى مزيــدا مــن التدفقــات الوافــدة )اجلــدول 

مؤلــف هــذا اإلطــار دنيــز إغيــن. ويســتند التحليــل أساســا إىل دراســة 

.Igan, Kutan, and Mirzaei (2016)
١ يســتخدم التحليــل يف هــذا اإلطــار توصيفــا خمتــزال، ويبحــث درجــة 

االرتباط بين التدفقات الرأسمالية الوافدة والنمو. وتضمنت دراسات 

 Harrison, Love, and McMillan ودراســة Henry (2000) مثــل دراســة

(2004) ودراســة Bekaert, Harvey, and Lundblad (2005) شــواهد 
حــول دور التدفقــات الرأســمالية الوافــدة يف إرخــاء القيــود وتقليــص 

تكلفــة رأس املــال.

٢ تشمل بلدان العينة األرجنتين والبرازيل وبلغاريا وشيلي والصين 

وكولومبيــا واجلمهوريــة التشــيكية وإكــوادور ومصــر وهنغاريــا والهنــد 

ـا وماليزيــا واملكســيك واملغــرب وبيــرو وبولنــدا  ـيا وكوريـ وإندونيسـ

ورومانيــا وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتركيــا. وتظــل النتائــج ثابتــة مــع 

اســتبعاد الصيــن التــي تعتبــر ذات طبيعــة متفــردة مــن حيــث حجمهــا 

وجتربــة التحــول التــي شــهدتها خــالل فتــرة العينــة.

3 بيانــات الصناعــات مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات اإلحصــاءات 

الصناعية لدى منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية. ويمكن توسيع 

نطاق البيانات املستخدمة لتمتد إىل عام ٢٠١٠ باستخدام البيانات 

املتاحــة حاليــا. ويركــز اإلطــار علــى الفتــرة التــي تســبق األزمــة املاليــة 

العامليــة نظــرا ألن العالقــة بيــن التدفقــات الرأســمالية الوافــدة ونمــو 

الصناعــات اختلفــت اختالفــا كبيــرا خــالل األزمــة وبعدهــا مباشــرة. 

راجع دراســة  Igan, Kutan, and Mirzaei (2016) للحصول على مزيد 

مــن التفاصيــل.

4 تظــل النتائــج ثابتــة مــع اســتخدام بيانــات صــايف التدفقــات الوافــدة 

والتدفقات الرأسمالية الوافدة املستمدة من قاعدة بيانات اإلحصاءات 

املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل. وتستخدم مصادر البيانات 

بالتبــادل دون أن يكــون لذلــك أي انعكاســات علــى نتائــج التحليــل.

5 بيانات ناجت الصناعات مبلغة بالدوالر األمريكي بالقيمة االسمية. 

وألغــراض هــذا التحليــل، يتــم تخفيــض قيــم سالســل البيانــات باســتخدام 

مؤشر أسعار املنتجين للسلع مكتملة الصنع.

6 تعكــس درجــة اعتمــاد إحــدى الصناعــات علــى التمويــل اخلارجــي 

قدرة األموال التي تنشأ داخل البلد على تلبية الطلب على االستثمار يف 

هــذه الصناعــة، وهــو مــا يتحــدد يف ضــوء اخلصائــص التكنولوجيــة لتلــك 

الصناعة. ويحسب االعتماد على التمويل اخلارجي كنسبة املصروفات 

الرأســمالية بعــد خصــم التدفقــات النقديــة مــن العمليــات إىل جممــوع 

املصروفات الرأسمالية باستخدام بيانات الواليات املتحدة األمريكية 

)بناء على مشاهدات مفادها أن التطور النسبي يف األسواق الرأسمالية 

األمريكيــة يعنــي أن اعتمــاد الشــركات األمريكيــة علــى األمــوال اخلارجيــة 

يعكــس عوامــل الطلــب وليــس قيــود العــرض(.

٧ نظرا ألن االستراتيجية املستخدمة تهدف إىل االستفادة من الفروق 

بين الصناعات من حيث درجة اعتمادها على التمويل اخلارجي، يركز 

التوصيــف علــى األوضــاع املاليــة وليــس علــى الطلــب اخلارجــي ومعدالت 

التبادل التجاري.

اإلطار 2-2: النمو يف ظل التدفقات: شواهد مستمدة من بيانات الصناعات
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اإلطار 2-2: )تابع(

اســتبعاد  مــع  حتــى  إحصائيــا  دالــة  العالقــة  وهــذه   .)٢-٢-١

النمــو  معــدالت  اســتخدام  ومــع  والقطريــة،  الصناعيــة  اآلثــار 

الســنوية أو معــدالت النمــو احملســوبة علــى فتــرات تمتــد كل منهــا 

لثــالث ســنوات )اجلــدول ٢-٢-٢(.

وجنــد أن مقــدار التغيــر يف نمــو الصناعــات نتيجــة التدفقــات 

الرأســمالية الوافــدة دال إحصائيــا. فاســتنادا إىل النتائــج التــي 

توصلنــا إليهــا باســتخدام معــدالت النمــو الســنوية، وباملقارنــة 

بالصناعات األقل اعتمادا على التمويل اخلارجي )يف مستوى 

املئيــن اخلامــس والعشــرين(، تنمــو الصناعــات املعتمــدة علــى 

والســبعين(  اخلامــس  املئيــن  مســتوى  )يف  اخلارجــي  التمويــل 

بمعــدل أســرع بحــوايل ١.58% يف البلــدان التــي تتلقــى تدفقــات 

اخلامــس  املئيــن  مســتوى  )يف  ضخمــة  وافــدة  رأســمالية 

والســبعين( منــه يف البلــدان التــي تتلقــى رؤوس أمــوال أجنبيــة 

حمــدودة )يف املئيــن اخلامــس والعشــرين(. ويمثــل ذلــك حــوايل 

١4% مــن وســيط العينــة املالحــظ البالــغ ١١%. وهــذه العالقــة 

مدفوعــة يف األســاس بتدفقــات الديــن، وتكــون أقــوى قليــال يف 

هــذه احلالــة. وتنمــو الصناعــات يف املئيــن اخلامــس والســبعين 

بمعــدل ١.٧١%  اخلارجــي  التمويــل  علــى  االعتمــاد  توزيــع  مــن 

أســرع مقارنــة بالصناعــات يف املئيــن اخلامــس والعشــرين يف 

حــال كانــت تلــك الصناعــات قائمــة يف بلــد يف املئيــن اخلامــس 

والســبعين مــن توزيــع التدفقــات الرأســمالية الوافــدة يف صــورة 

ديــون مقارنــة ببلــد يف املئيــن اخلامــس والعشــرين. ويمثــل ذلــك 

١6% مــن الوســيط املالحــظ للعينــة.      
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التدفقات الرأسمالية الوافدة

الشكل البياين ٢-٢-١: التدفقات 

الرأسمالية الوافدة ونمو الصناعات، 

١٩٩٨-٢٠١٠

للتنميــة  املتحــدة  األمم  ومنظمــة  الــدويل،  التمويــل  معهــد  املصــادر: 

الصناعية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول 2-2-1: نمو الصناعات يف ظل انخفاض/ارتفاع مستويات التدفقات الرأسمالية الوافدة

االقتصادات التي تشهد تدفقات 

رأسمالية وافدة منخفضة 

)المئين الخامس والعشرين(

االقتصادات التي تشهد تدفقات 

رأسمالية وافدة مرتفعة )المئين 

الفرقالخامس والسبعين(

٠.٠8٠.١٢٠.٠4الصناعات األكثر اعتمادا )المئين الخامس والسبعين(

٠.٠6٠.٠9٠.٠3الصناعات األقل اعتمادا )المئين الخامس والعشرين(

٠.٠٢٠.٠3٠.٠١الفرق بين االختالفات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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اإلطار 2-2: )تتمة(

اجلدول 2-2-2: التدفقات الرأسمالية الوافدة ونمو الصناعات

تدفقات الدين الوافدةتدفقات حصص الملكية الوافدةمجموع التدفقات الوافدة

)١()3()5(

معدالت النمو السنوية، ١998-٢٠٠٧

(t-1) 5.٠٠9*** –5.٠١8*** –5.٠٠٢***المساهمة–
 )5.33–( )5.4٠–( )5.33–(

٠.٠٠5** ٠.٠٠3 ٠.٠٠4**التدفقات الرأسمالية الوافدة

 )٢.5١.٠( )٢3( )٢.5١(

٠.٠١3*** ٠.٠٠4 ٠.٠٠8**االعتماد على التدفقات الرأسمالية الوافدة *

 )٢.34( )٠.٧3( )٢.93(

٠.86٧*** ٠.853*** ٠.856***الثابت

 )3.٧5( )3.٧6( )3.٧9(

4,396 4,396 4,396عدد املشاهدات

٠.٢59 ٠.٢5٢ ٠.٢5٧معامل التحديد

معدالت النمو خالل فترات تمتد لثالث سنوات، ١999-٢٠٠٧

(t-1) ٠.9٧١* –٠.956* –٠.95١*المساهمة–
 )١.89–( )١.9١( )–٠.9٠–(

٠.٠٠٢ ٠.٠٠5 ٠.٠٠3التدفقات الرأسمالية الوافدة

 )١.3١( )٢.4٠.٧( )٢8(

٠.٠١١* ٠.٠٠4 ٠.٠٠6*االعتماد على التدفقات الرأسمالية الوافدة * 

 )١.8٠( )٧.4١( )٧.93(

–٠.٠5٢ –٠.٠68 –٠.٠65الثابت
 )٠.55–( )٠.5٠( )–٧.4٢–(

١,5٧٠ ١,5٧٠ ١,5٧٠عدد املشاهدات

٠.54٧ ٠.546 ٠.548معامل التحديد

نعم نعم نعمالتأثيرات الصناعية الثابتة 

نعم نعم نعمالتأثيرات القطرية الثابتة

نعم نعم نعمالتأثيرات الصناعية * القطرية الثابتة

نعم نعم نعمالتأثيرات الثابتة خالل الفترة

٢٢ ٢٢ ٢٢عدد االقتصادات

    ٢8     ٢8    ٢8عدد الصناعات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير العالمات *** و** و* إىل الداللة اإلحصائية عند مستوى ١% و 5% و ١٠% على الترتيب. وتظهر إحصاءات” t“  بين أقواس.
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األخيــرة  الســنوات  الدراســات يف  مــن  عــدد كبيــر  إجــراء  تــم 

االقتصــاد  علــى  الصيــن  يف  الســريع  النمــو  انعكاســات  بشــأن 

 ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  مــن  الرابــع  الفصــل  )راجــع  العاملــي 

هــذا  ويبحــث  وغيــره(.  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن 

الصاعــدة  الســوق  اقتصــادات  خمتلــف  تكامــل  تطــور  اإلطــار 

العقديــن املاضييــن  الناميــة مــع الصيــن خــالل  واالقتصــادات 

الطلــب  يف  للبلــدان  املضافــة  القيمــة  عــن  بيانــات  باســتخدام 

للصيــن.١ النهائــي 

تزايــدت حصــة  القــوي،  النمــو  مــن  عديــدة  لســنوات  ونتيجــة 

النمــو إىل  — ويشــير هــذا  العاملــي  الطلــب  مــن  الصيــن ســريعا 

أن انكشــافات البلــدان جتــاه الصيــن تتزايــد أيضــا. وليــس مــن 

املســتغرب لذلك ما يشــير إليه التحليل من أن جميع اقتصادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة أصبحــت أكثــر تكامــال 

مــع الصيــن بمــرور الوقــت )الشــكل البيــاين ٢-3-١(. وممــا يثيــر 

والبلــدان  األوليــة  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات  أن  االهتمــام 

خــارج آســيا قــد حققــت يف الســنوات األخيــرة مكاســب ضخمــة 

للغايــة جتــاوزت كثيــرا املكاســب التــي تــم توقعهــا اســتنادا فقــط 

إىل النمو الذي تشــهده الصين )الشــكل البياين ٢-3-٢(. فضال 

عــن ذلــك، فــإن قطاعــات االقتصــاد الصينــي التــي ترتبــط بهــا 

البلــدان  باســتثناء  الوقــت،  بمــرور  نســبيا  ثابتــة  ظلــت  البلــدان 

أســعار  ارتفــاع  مــن  اســتفادت  التــي  األوليــة  للســلع  املصــدرة 

النفــط واملعــادن خــالل الفتــرة ٢٠٠5-٢٠١٠ والتطــور الســريع 

يف البنيــة التحتيــة يف الصيــن.

ولتقييــم تكامــل البلــدان مــع الصيــن، يســتخدم هــذا اإلطــار 

بيانات عن التجارة يف القيمة املضافة، وتعكس تلك البيانات 

املســاهمة احلديــة لالقتصــاد احمللــي لبلــد مــا يف إنتــاج ســلعة 

أو خدمــة مــا. كذلــك تعــد هــذه البيانــات بمثابــة مقيــاس أفضــل 

التجــارة  بإحصــاءات  مقارنــة  والصيــن  البلــدان  بيــن  للروابــط 

الثنائية التقليدية نظرا ألنها تتضمن الصادرات التي تســتهلك 

يف الصيــن يف نهايــة املطــاف — حتــى وإن كانــت تلــك الســلع 

قــد تــم تمريرهــا مــن خــالل بلــدان أخــرى ـــــ وتســتبعد الســلع التــي 

نهايــة  يف  تصديرهــا  يعــاد  ولكــن  الصيــن  إىل  تصديرهــا  يتــم 

املطــاف إىل بلــدان أخــرى )والتــي ال ترتبــط بالتــايل بالتغيــرات 

يف الطلــب النهائــي للصيــن(.

وكمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين ٢-3-٢، اللوحــة األوىل، 

شــهدت البلدان املصدرة للســلع األولية زيادة ســريعة يف درجة 

تكاملهــا مــع الصيــن منــذ عــام ٢٠٠5 فقــط، ممــا يعكــس علــى 

األرجــح ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة والنمــو الســريع يف عمليــة 

تطــور البنيــة التحتيــة يف الصيــن. وهنــاك صــالت قويــة تربــط 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف آســيا 

بالطلــب النهائــي يف الصيــن ـــــ حيــث اســتهلكت الصيــن 3% فقــط 

مــن إنتــاج القيمــة املضافــة العامليــة غيــر احمللــي لهــذه البلــدان 

يف عــام ١995، ولكــن هــذا املقيــاس ارتفــع ارتفاعــا ســريعا منــذ 

ذلــك احليــن ليصــل إىل حــوايل ١4% يف عــام ٢٠١١. غيــر أنــه 

خــالل تلــك الفتــرة، كان تكامــل بلــدان آســيا مــع الطلــب النهائــي 

يف  الصيــن  نصيــب  لنمــو  مماثلــة  بمعــدالت  يــزداد  الصيــن  يف 

ـــــ أي أن انكشــاف بلــدان آســيا  إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

املتوقــع يف ضــوء  باملعــدل  يزيــد  الصيــن  النهائــي يف  للطلــب 

البلــدان غيــر اآلســيوية،  القــوي للصيــن. ولكــن يف حالــة  النمــو 

بمعــدل   — للطلــب  األهميــة  متزايــد  مصــدرا  الصيــن  أصبحــت 

أكبــر كثيــرا مــن املعــدل الــذي كان لينتــج عــن قــوة نمــو الطلــب 

يف الصيــن وحدهــا )الشــكل البيــاين ٢-3-٢، اللوحــة الثانيــة(. 

ويشــير االرتفــاع احلــاد يف درجــة التكامــل منــذ عــام ٢٠٠٠ إىل 

أن ذلــك اقتــرن بانضمــام الصيــن إىل منظمــة التجــارة العامليــة 

الصيــن  بيــن  التجــاري  التكامــل  عــزز  ممــا   ،٢٠٠١ عــام  منــذ 

والبلــدان مــن خــارج املنطقــة.

القطاعــي  التكويــن  ظــل  البلــدان،  فــرادى  مســتوى  وعلــى 

للروابــط مــع الصيــن ثابتــا بدرجــة كبيــرة عبــر الفتــرات الزمنيــة 

يف االقتصــادات غيــر املصــدرة للســلع األوليــة )الشــكل البيــاين 
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بيــن  املشــتركة  التجــارة  يف  املضافــة  القيمــة  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

التجــارة  ومنظمــة  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

األســواق   =  EM LAC آســيا؛  يف  الصاعــدة  األســواق   =  EM Asia ملحوظــة: 

الصاعدة يف أمريكا الالتينية والكاريبي؛ EM Europe = األســواق الصاعدة 

يف أوروبا؛ EM Other = األسواق الصاعدة األخرى.

الشكل البياين ٢-٣-١: القيمة املضافة يف الطلب 

النهائي للصين

(نسبة من ا�موع العاملي �موعة البلدان، ٪)

اإلطار 2-3: تطور التكامل التجاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مع الطلب 

النهائي للصين

مؤلف هذا اإلطار باتريك بالغريف وأفا ييبن هونغ.

١ قاعــدة بيانــات التجــارة يف القيمــة املضافــة لــدى منظمــة التعــاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي.
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اإلطار 2-3: )تابع(

٢-3-3(. فبالرغم من النمو الســريع ســاهم يف تعزيز التكامل 

مــع الصيــن، يبــدو أن نمــط هــذا التكامــل كان متماثــال عمومــا 

يف خمتلــف القطاعــات يف جمموعــة البلــدان تلــك. أمــا يف حالــة 

الصــادرات  نســبة  ارتفعــت  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان 

املرتبطــة بالســلع األوليــة ارتفاعــا حــادا يف الســنوات األخيــرة.٢ 

ويف حيــن يعكــس هــذا التطــور جزئيــا حتــول األســعار النســبية 

— نظــرا ألن هــذه البيانــات بالقيمــة االســمية — كان ارتفــاع 
الطلــب كثيــف االعتمــاد علــى الســلع األوليــة يف الصيــن دور مهــم 

أيضــا يف هــذا الصــدد. وبالفعــل، فإنــه باملقارنــة بيــن تكويــن 

البيــاين ٢-4-3،  )الشــكل  الصيــن  إىل  البلــدان  هــذه  صــادرات 

العمــود األخيــر إىل اليميــن( وتكويــن صادراتهــا إىل بقيــة العــامل 

)الشــكل البيــاين ٢-3-4، العمــود الثــاين مــن اليميــن(، جنــد أن 

إىل  األوليــة  بالســلع  املرتبطــة  الصــادرات  حجــم  يف  االرتفــاع 

الصيــن كان أكبــر كثيــرا مقارنــة بصــادرات الســلع األوليــة لهــذه 

البلــدان إىل بقيــة العــامل. ونظــرا ألن حجــم الصــادرات املرتبطــة 

لتأثيــر  بديــال  مؤشــرا  يمثــل  العــامل  بقيــة  إىل  األوليــة  بالســلع 

ذات  للصــادرات  القطاعــي  التكويــن  علــى  النســبية  األســعار 

القيمــة املضافــة لتلــك البلــدان، فــإن الزيــادة األكبــر يف حجــم 

الصــادرات املرتبطــة بالســلع األوليــة لهــذه البلــدان إىل الصيــن 

مــن  األنــواع  هــذه  علــى  الطلــب  زيــادة  إىل  األســاس  يف  يعــود 
الســلع، ممــا ســاهم يف زيــادة التكامــل التجــاري.3

وأخيــرا، كانــت زيــادة التكامــل مــع الطلــب النهائــي للصيــن 

املاضييــن.  العقديــن  خــالل  البلــدان  مــن  للعديــد  دفعــة  بمثابــة 

وكمــا ناقشــنا يف الفصــل الرابــع مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن 

شــهدته  الــذي  التباطــؤ  فــإن  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر 

الشــركاء  علــى  حتديــات  يفــرض  األخيــرة  اآلونــة  يف  الصيــن 

ظــل  الــذي  الطلــب  نمــو  أحــد مصــادر  لتباطــؤ  نظــرا  التجارييــن، 
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اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف آسيا

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية خارج آسيا

نصيب الصين يف إجمايل الناجت احمللي العاملي

٢- آسيا مقابل االقتصادات غير اآلسيوية

البلدان املصدرة للسلع األولية

البلدان املصدرة لغير السلع األولية

نصيب الصين يف إجمايل الناجت 

احمللي العاملي

الشكل البياين ٢-٣-٢: التغيرات النسبية يف 

انكشاف البلدان للطلب النهائي للصين

(نسبة من االنكشاف العاملي، املؤشر ١٩٩٥ = ١٠٠)

بيــن  املشــتركة  التجــارة  يف  املضافــة  القيمــة  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

التجــارة  ومنظمــة  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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وما يرتبط بها

اخلدمات

أخرى

التجــارة املشــتركة بيــن  القيمــة املضافــة يف  املصــادر: قاعــدة بيانــات 

التجــارة  ومنظمــة  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٢-٣-٣: التكوين القطاعي 

للقيمة املضافة يف الطلب النهائي للصين 

(نسبة من ا�موع، حسب قطاع الطلب النهائي)

٢ القطاعــات املرتبطــة بالســلع األوليــة هــي الكيماويــات ومنتجــات 

املعــادن الالفلزيــة، والفلــزات األساســية واملنتجــات الفلزيــة املصنعــة، 

واملناجــم واحملاجــر.

البلــدان  نصيــب  ارتفــع  و٢٠١١،   ١995 بيــن  مــا  الفتــرة  خــالل   3

املصــدرة للســلع األوليــة مــن الصــادرات املرتبطــة بالســلع األوليــة إىل 

الصيــن بمقــدار ٢٠ نقطــة مئويــة، وبمقــدار ١٢ نقطــة مئويــة إىل بقيــة 

العــامل.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



96

آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

اإلطار 2-3: )تتمة(

آفــاق  تقريــر  مــن  أكتوبــر ٢٠١6  عــدد  مــن  الرابــع  الفصــل  4 راجــع 

االقتصــاد العاملــي، ودراســة Hong and others (2016) لالطــالع علــى 

مناقشــة للتكلفــة قصيــرة األجــل واملكاســب طويلــة األجــل الناجتــة عــن 

حتــول الصيــن.

كذلــك طويــال. غيــر أن بعــض عناصــر التحــول االقتصــادي يف 

املتوقعــة  والزيــادة  القيمــة  سلســلة  ارتقائهــا  مثــل   — الصيــن 

يف نمــو اإلســتهالك احمللــي خــالل الســنوات القادمــة — ستنشــأ 

عنهــا فــرص لبعــض االقتصــادات، ال ســيما يف آســيا الصاعــدة. 

املصاحــب إلعــادة  اخلدمــات  ارتفــاع حجــم جتــارة  فــإن  كــذك 

التــوازن يف الصيــن وتوســع االســتثمارات الصينيــة يف اخلــارج 

لبعــض  األجــل  قصيــرة  منافــع  باســتمرار  يتيحــان  أن  يرجــح 

القادمــة.4   الســنوات  خــالل  البلــدان 
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اخلدمات

أخرى

بيــن  املشــتركة  التجــارة  يف  املضافــة  القيمــة  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

التجــارة  ومنظمــة  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة 

العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٢-٣-٤: التكوين القطاعي 

للقيمة املضافة اخلارجية لالقتصادات 

املصدرة للسلع األولية 

(نسبة من ا�موع، حسب قطاع الطلب النهائي)
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مــن  املتجهــة  التدفقــات  أو  الصاعــدة،  التدفقــات  زادت 

البلــدان الفقيــرة إىل البلــدان الغنيــة، زيــادة كبيــرة خــالل اجلــزء 

ودراســة   ،Rajan 2006 دراســة  )راجــع  األلفينــات  مــن  األكبــر 

Prasad, Rajan, and Subramanian 2007(. وتفتــرض النظريــة 
مــن  تتجــه  أن  ينبغــي  املدخــرات  أن  األساســية  االقتصاديــة 

األفقــر  البلــدان  إىل  املــال  بــرأس  الغنيــة  نســبيا  الثريــة  البلــدان 

حيــث تكــون هنــاك نــدرة يف رأس املــال وتتوافــر بالتــايل فــرص 

اســتثمارية مربحــة. غيــر أن هــذه النظريــة مل تثبتهــا البيانــات، 

كمــا يتضــح مــن الدراســة الرائــدة التــي أصدرهــا روبــرت لــوكاس 

عــام ١99٠. وبقيــاس جممــوع التدفقــات الوافــدة علــى أســاس 

الوطنيــة  بيــن املدخــرات  )الفــرق  حجــم عجــز احلســاب اجلــاري 

واالســتثمارات(، جنــد أن جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة تلقــت 

تدفقــات وافــدة صافيــة ضخمــة ومســتمرة خــالل العقــد الســابق 

لوقــوع األزمــة املاليــة العامليــة. وعكســت هــذه التدفقــات الوافــدة 

واقتصــادات  الصيــن  مــن  ومتزايــدة  ضخمــة  خارجــة  تدفقــات 

للســلع  املصــدرة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

األوليــة )ال ســيما االقتصــادات املصــدرة للوقــود(. وكانــت هــذه 

االقتصــاد  مــع  الصيــن  بتكامــل  مدعومــة  بدورهــا  التدفقــات 

العاملــي، وانخفــاض أســعار الفائــدة العامليــة، واالرتفــاع احلــاد 

اللوحــة   ،١-4-٢ البيــاين  )الشــكل  األوليــة  الســلع  أســعار  يف 

التدفقــات  الرســمية  االحتياطيــات  تراكــم  فــاق  كذلــك  األوىل(. 

يف  االحتياطيــات  هــذه  واســتخدمت  اخلارجــة،  الرأســمالية 

دعــم نمــاذج النمــو املوجهــة نحــو التصديــر لبعــض اقتصــادات 

اســتخدام  وتمهيــد  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

األوليــة،  الســلع  جتــارة  عــن  الناجتــة  االســتثنائية  األربــاح 

اخلارجيــة. الصدمــات  مــن  والتحــوط 

غيــر أنــه عقــب األزمــة املاليــة العامليــة، تباطــأت التدفقــات 

)راجــع  األخيــرة  اآلونــة  يف  اجتاههــا  وانعكــس  الصاعــدة 

تراجعــت  فقــد   .)Boz, Cubeddu, and Obstfeld 2017 دراســة 

التدفقــات الصافيــة اخلارجــة مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

إعــادة  بدايــة  مــع  مســارها  وانعكــس  الناميــة  واالقتصــادات 

االســتيعابية  الطاقــة  نحــو  الصيــن  يف  االقتصــادي  التــوازن 

البلــدان  يف  األوليــة  الســلع  مــن  الدخــل  اختفــى  بينمــا  احملليــة 

املصــدرة لــه )الفصــل الرابــع مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 

الصاعــدة  التدفقــات  وانخفــاض  العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق 

كبيــرة  بدرجــة  كانــا  املطــاف  نهايــة  يف  مســارها  وانعــكاس 

نتيجــة التغيــر يف حجــم االحتياطيــات األجنبيــة الرســمية التــي 

البيــاين  )الشــكل  قليلــة  ســنوات  منــذ  كليــا  التراجــع  يف  بــدأت 

االحتياطــات  يف  التراجــع  وهــذا  الثانيــة(.  اللوحــة   ،١-4-٢

األجنبيــة، التــي تمثــل تدفقــات رأســمالية وافــدة رســمية، يعنــي 

يجــب  ال  اخلاصــة  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  صــايف  أن 

الرأســمالية  التدفقــات  جممــوع  مــع نمــط  أن يتســق بالضــرورة 

الوافــدة، وجنــد بالفعــل أن بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة قــد شــهدت يف اآلونــة األخيــرة ارتفاعــا 

تراجــع  مــن  بالرغــم  الوافــدة  التدفقــات  صــايف  جممــوع  يف 

اخلاصــة. الوافــدة  التدفقــات  صــايف 

املــال،  لــرأس  العاملــي  التوزيــع  يف  التحــوالت  هــذه  ورغــم 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  معظــم  ظلــت 

أســاس صــاف  علــى  وافــدة  رأســمالية  تدفقــات  تتلقــى  الناميــة 

املباشــرة  األجنبيــة  االســتثمارات  وتدفقــت   ،٢٠٠٠ عــام  منــذ 

يف االجتــاه املتوقــع )الشــكل البيــاين ٢-4-١، اللوحــة الثانيــة، 

.)٢-4-٢ البيــاين  والشــكل 

• علــى مســتوى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 	

الناميــة، حــوايل ٧5% مــن هــذه البلــدان كانــت يف املتوســط 

متلقيــا صافيــا للتدفقــات الوافــدة عقــب عــام ٢٠٠٠، وترتفــع 

البلــدان املصــدرة  النســبة إىل حــوايل 9٠% باســتثناء  هــذه 

الرأســمالية  التدفقــات  أن  مــن  وبالرغــم  األوليــة.  للســلع 

الوافــدة الصافيــة لهــذه البلــدان كانــت حمــدودة كنســبة مــن 

إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي، فقــد بلغــت نســبة متوســط 

التدفقــات الداخلــة غيــر املرجــح إىل إجمــايل النــاجت احمللــي 

الوطنــي مســتويات مرتفعــة وصلــت إىل 4% تقريبــا.

• ظل مســتوى صايف تدفقات االســتثمارات األجنبية املباشــرة 	

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  إىل  الوافــدة 
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١- رصيد احلساب اجلاري

٢- صايف التدفقات الرأسمالية الوافدة

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

اقتصادات األسواق الصاعدة
 واالقتصادات النامية: 
االقتصادات املصدرة 

للسلع األولية

اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات

 النامية: أخرى

الصين

التدفقات الكلية

االستثمارات 
األجنبية 
املباشرة

التدفقات بخالف االستثمارات

 األجنبية املباشرة
التغير يف االحتياطيات

الشكل البياين ٢-٤-١: اقتصادات األسواق 

الصاعدة وا القتصادات النامية: رصيد 

احلساب اجلاري حسب جمموعة البلدان 

وصايف التدفقات الرأسمالية الوافدة حسب 

النوع

(نسبة من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

اإلطــار 2-4: التحــوالت يف توزيــع رأس املــال علــى مســتوى العــامل: االنعكاســات بالنســبة القتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة

مؤلف هذا اإلطار إيمين بوز ولويس كوبيدو.
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اإلطار 2-4: )تابع(

وكانــت   ،٢٠٠٠ عــام  بعــد  مــا  فتــرة  طــوال  موجبــا  الناميــة 

أكثــر اســتقرارا مقارنــة بعناصــر احلســاب الرأســمايل األخــرى. 

ويتســق هــذا االســتقرار مــع النتائــج املوثقــة التــي توصــل إليهــا 

 Alfaro, Kalemli- Ozcan, and باحثون آخرون )راجع دراسة

Volosovych 2014( وجــدوا أن التدفقــات فيمــا بيــن اجلهــات 
الســيادية، بمــا يف ذلــك مراكمــة االحتياطيــات األجنبيــة، مثلــت 

هــذه  بخــالف  وأنــه  الصاعــدة،  التدفقــات  مــن  كبيــرة  نســبة 

التدفقات، فإن البيانات تشــير إىل تدفق رأس املال اخلاص 

مــن البلــدان الغنيــة إىل البلــدان الفقيــرة. وتتســق هــذه النتيجــة 

أيضــا بدرجــة كبيــرة مــع مــا تــم التوصــل إليــه مــن أن التدفقــات 

بالتغيــر يف  بقــوة  تتأثــر  االحتياطيــات  بخــاف  الرأســمالية 

مــن   ٢٠١6 إبريــل  عــدد  مــن  الثــاين  )الفصــل  النمــو  مســتوى 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(.

وعــادة مــا يزيــد تدفــق رؤوس األمــوال إىل البلــدان التــي يرتفــع 

فيهــا مســتوى نمــو نصيــب الفــرد مــن النــاجت الــذي يرتبــط ارتباطــا 

موجبا بنمو إنتاجية العمالة )الشــكل البياين ٢-4-3(. ١ ورغم 

أن اجتــاه الســببية غيــر واضــح، تشــير البيانــات إىل وجــود عالقــة 

الكليــة  الوافــدة  التدفقــات  صــايف  بيــن  طفيفــة  بدرجــة  موجبــة 

ونمــو نصيــب الفــرد مــن النــاجت منــذ عــام ١99٠. وخــالل الفتــرة، 

التدفقــات  صــايف  بيــن  عمومــا  ثابتــا  املوجــب  االرتبــاط  ظــل 

الوافــدة ونمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  اقتصــادا   ١5٠ حــوايل  يف 

واالقتصادات النامية باســتخدام متوســطات متحركة تغطي ٢٠ 

عامــا. وبعبــارة أخــرى، فــإن البلــدان التــي ترتفــع فيهــا معــدالت 

النمو مقارنة بغيرها عادة ما تشــهد فوائض أقل يف حســاباتها 

اجلاريــة وتكــون مســتوردا صافيــا لــرأس املــال.٢ وباملثــل، كان 

االرتباط املماثل موجبا بالنســبة لصايف تدفقات االســتثمارات 

بمــرور  تراجعــت  العالقــة  أن  مــن  بالرغــم  املباشــرة،  األجنبيــة 

الرأســمالية  التدفقــات  أن  عمومــا  ويبــدو  يبــدو.  مــا  علــى  الوقــت 

انطــوت علــى قــدر مــن التمييــز بيــن بلــدان املقصــد احملتملــة، حيــث 

نمــو  حيــث  مــن  األعلــى  للبلــدان  املتوســط  يف  األفضليــة  كانــت 

النــاجت.

للتدفقــات  الكلــي  االجتــاه  ســيتوقف  املقبلــة،  الفتــرة  وخــالل 

أن  يمكــن  ناحيــة،  فمــن  العوامــل.  مــن  لعــدد  النســبية  القــوة  علــى 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  إىل  الزائــدة  املدخــرات  تتدفــق 

البنيــة  ومتطلبــات  النمــو  ارتفــاع  نتيجــة  الناميــة  واالقتصــادات 

التحتيــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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االستثمارات األجنبية املباشرة

صايف التدفقات

الشكل البياين ٢-٤-٣: االرتباط بين التدفقات 

الرأسمالية ونمو نصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي

(معامل االرتباط، أطر زمنية متحركة يغطي كل منها ٢٠ عاما)

١ يتناول عدد كبير من الدراسات الدوافع وراء تدفق رؤوس األموال 

إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، وتــم إعــداد 

.Koepke (2015) مســح لهذه الدراســات مؤخرا يف إطار دراســة

 Gourinchas and Jeanne ٢ يتسق هذا التحليل مع ما جاء يف دراسة

 ١-٢٠٠٠98٠ الفتــرة  خــالل  مماثــال  ارتباطــا  حتســب  التــي   (2013)
ولكــن باســتخدام عينــة أقــل مــن البلــدان.
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اإلطار 2-4: )تتمة(

االقتصــادات  يف  املســنين  عــدد  تزايــد  مثــل  الهيكليــة  والتغيــرات 

نتيجــة  عكســي  تأثيــر  ينشــأ  قــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  املتقدمــة. 

النقديــة إىل طبيعتهــا يف االقتصــادات  توقعــات عــودة السياســة 

أكثــر  عامــة  ماليــة  بموقــف  ذلــك  اقتــرن  إذا  ســيما  ال  املتقدمــة، 

توســعا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة أو آثــار معاكســة مرتبطــة 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  العموميــة  بامليزانيــات 

واالقتصــادات الناميــة. وال يــزال العــامل تســوده درجــة كبيــرة مــن 

عــدم اليقيــن يرجــع أحــد أهــم أســبابها إىل خطــر احلمائيــة املتنامــي 

الــذي ســيكون لــه، حــال حتققــه، تأثيــر متفــاوت علــى اقتصــادات 

يرجــح  ال  وإجمــاال،  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

الهبــوط يف  نحــو  األمــوال  رؤوس  مــن  كبيــر  قــدر  تدفــق  اســتمرار 

القريــب. األجــل 

هــو  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  منافــع  جنــي  يــزال  وال 

أحــد التحديــات الرئيســية أمــام اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

التحــدي  هــذا  جمابهــة  وتقتضــي  الناميــة.  واالقتصــادات 

حتــول  ملواجهــة  السياســات  أطــر  تعزيــز  يف  البلــدان  اســتمرار 

ارتفــاع  عــن  ينشــأ  أن  احملتمــل  الرأســمالية  التدفقــات  مســار 

أســعار الفائــدة األمريكيــة وتزايــد قــوة الــدوالر األمريكــي. ومــن 

شــأن مرونــة ســعر الصــرف حتديــدا أن تســاعد علــى حمايــة هــذه 

االقتصــادات مــن التغيــرات التــي تطــرأ علــى األوضــاع املاليــة 

العامليــة، رغــم ضــرورة توافــر أدوات إضافيــة أحيانــا للحفــاظ 

علــى انضبــاط األوضــاع الســوقية )راجــع IMF 2016(. وعــالوة 

علــى ذلــك، تشــير دراســات عديــدة إىل أن قــوة املؤسســات وأطــر 

 Kose and ودراســة ،Obstfeld 1998 السياســات )راجــع دراســة

 ،)Ghosh, Ostry, and Qureshi 2016 ودراســة   ،others 2006
والدوليــة  احملليــة  املاليــة  األســواق  عمــل  كفــاءة  ذلــك  يف  بمــا 

عناصــر  تــزال  ال   ،)Igan, Kutan, and Mirzaei 2016 )دراســة 

الوافــدة.  الرأســمالية  التدفقــات  منافــع  جلنــي  ضروريــة 
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املرفق 2-1: البيانات

مصادر البيانات

تشــمل أهــم مصــادر البيانــات التــي يعتمــد عليهــا هــذا الفصــل 

لــدى صنــدوق  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  بيانــات  قاعــدة 

النقــد الــدويل وجــداول بــن العامليــة )اإلصــدار التاســع( وقاعــدة 

كذلــك  الــدويل.  البنــك  لــدى  العامليــة  التنميــة  مؤشــرات  بيانــات 

يعتمد الفصل على عدة قواعد بيانات أخرى يف تقدير متغيرات 

األوضاع اخلارجية ومتغيرات السياســات واخلصائص احمللية 

األخرى املستخدمة يف التحليالت التجريبية. ويتضمن اجلدول 

الفصــل  يف  املســتخدمة  املؤشــرات  جميــع  باملرفــق   ٢-١-١

ومصادرهــا.

وتتفــاوت عينــة البلــدان املســتخدمة يف خمتلــف التحليــالت 

 ٢-١-٢ اجلــدول  ويعــرض  املتاحــة.  البيانــات  نقــص  بســبب 

باملرفق عينة جميع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

العينــة  وتتضمــن  التحليــالت.  خمتلــف  يف  املســتخدمة  الناميــة 

الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  جميــع 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  يف  النحــو  هــذا  علــى  حاليــا  املصنفــة 

العاملــي وكذلــك االقتصــادات التــي أعيــد تصنيفهــا كاقتصــادات 

التشــيكية  واجلمهوريــة  )قبــرص   ١996 عــام  منــذ  »متقدمــة« 

وإســرائيل  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وإســتونيا 

اخلاصــة  اإلداريــة  مــاكاو  ومنطقــة  وليتوانيــا  والتفيــا  وكوريــا 

ومالطــة وبورتوريكــو وســان مارينــو وســنغافورة واجلمهوريــة 

الســلوفاكية وســلوفينيا ومقاطعــة تايــوان الصينيــة(. وتســتثنى 

من العينة االقتصادات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة 

يف عــام ٢٠١٠ )وفقــا جلــداول بــن العامليــة، اإلصــدار التاســع(.    

تعاريف البيانات

نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

بيانــات إجمــايل النــاجت احمللــي والســكان الكليــة املســتخدمة 

احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  تقديــر  يف 

الشــرائية  القــوى  تعــادل  حســب  املعــدل  األمريكــي  بالــدوالر 

ويعتمــد  التاســع(.  )اإلصــدار  العامليــة  بــن  جــداول  مــن  مســتمدة 

كمصــدر  أيضــا  التاســع(  )اإلصــدار  العامليــة  بــن  جــداول  علــى 

تقديــر  يف  املســتخدمة  الكلــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  لبيانــات 

باألســعار  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب 

املســتخدمة  البيانــات  مــع  االتســاق  بغــرض  الثابتــة  احملليــة 

املــال(. ورأس  )العمــل  اإلنتــاج  عوامــل  بشــأن 

جدول املرفق 2-1-1: مصادر البيانات

املصدراملؤشر

دراسة Laeven and Valencia (2013)مؤشر األزمة املصرفية

بنك التسويات الدوليةاملطالبات املصرفية الثنائية عبر احلدود

دراسة Quinn (1997) ودراسة Aizenman, Chinn, and Ito (2010)انفتاح احلساب الرأسمايل

قاعدة بيانات حتليل التدفقات املالية لدى صندوق النقد الدويلالتدفقات الرأسمالية الوافدة

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(رصيد رأس املال

دراسة Gruss 2014معدالت التبادل التجاري للسلع األولية

قاعدة بيانات إحصاءات جتارة السلع األولية لدى األمم املتحدة، وقاعدة بيانات آفاق األوزان الترجيحية لصادرات السلع األولية

االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل 

دراسة Dell’Ariccia and others (2016)الفترات التي شهدت طفرات ائتمانية

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويلرصيد احلساب اجلاري

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلنسبة أصول بنوك اإليداع النقدي إىل إجمايل الناجت احمللي )%(

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(معدل توظيف العمالة

دراسة Aizenman, Chinn, and Ito (2010)مؤشر استقرار سعر الصرف

قاعدة بيانات إحصاءات وجهة التجارة لدى صندوق النقد الدويلالقيمة التصديرية للسلع )الثنائية(

دراسة Lane and Milesi-Ferretti (2007)خصوم الدين اخلارجي كنسبة من إجمايل الناجت احمللي

بيانات تصميم اتفاقيات التجارة ضمن قاعدة بيانات مناطق التجارة احلرة، وعدد أكتوبر اتفاقيات التجارة احلرة حسب تاريخ توقيع االتفاقية

٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

قاعدة بيانات اتفاقات التجارة اإلقليمية لدى منظمة التجارة العاملية، وعدد أكتوبر ٢٠١6 من نطاق تغطية اتفاقيات التجارة احلرة

تقرير آفاق االقتصاد العاملي

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(رأس املال البشري

دراسة Gwartney, Lawson, and Hall (2016)مؤشر جودة النظم املالية وحقوق امللكية

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويلإجمايل الناجت احمللي االسمي

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويلسعر الفائدة االسمي

قاعدة بيانات االفتراضات العاملية لدى صندوق النقد الدويلأسعار النفط بالدوالر األمريكي

مؤشر النظام السياسي )اإلصدار الرابع(/منظمة الشفافية الدوليةمؤشر النظام السياسي )اجملمع(

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(، وقاعدة بيانات السكان لدى منظمة األمم املتحدةالسكان

دراسة Mauro and others (2013)، وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد العامليالدين العام كنسبة من إجمايل الناجت احمللي

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل، وجداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(إجمايل الناجت احمللي احلقيقي باألسعار احمللية الثابتة

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على أساس تعادل القوى الشرائية

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(الطاقة االستيعابية احمللية احلقيقية

دراسة Gwartney, Lawson, and Hall (2016) مؤشر جودة التنظيم

دراسة Gwartney, Lawson, and Hall (2016)  سالمة اإلطار النقدي

-Tariff Downالتعريفة اجلمركية  نظام معلومات حتليل التجارة لدى مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، وموقع

load Facility اخلاص بمنظمة التجارة العاملية، وقاعدة بيانات اإلصالحات الهيكلية لدى 
صندوق النقد الدويل، وعدد أكتوبر ٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

املصدر: جتميع خبراء صندوق النقد الدويل.
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مقاييس األوضاع اخلارجية لفرادى البلدان

كالطاقــة  البلــدان  لفــرادى  اخلارجــي  الطلــب  أوضــاع  تقــاس 

االســتيعابية احملليــة املرجحــة بالصــادرات للشــركاء التجارييــن، 

كما يرد يف دراسة Vamvakidis 2005 ودراسة IMF 2014. لذلك، 

فبالنسبة القتصاد األسواق الصاعدة j يف السنة t، يمكن التعبير 

عــن معــدل نمــو الطلــب اخلارجــي كالتــايل:

  ∑  i∈ Θ  j  
    ω  i,t   *  da  i,t   , (٢-١)

إىل    j اد   ـ االقتصـ صــادرات  نســبة  و  ـ هـ   ω   i الرمــز    ــث  حي

االقتصــاد i )وفقــا لبيانــات إحصــاءات وجهــة التجــارة الصــادرة 

عــن صنــدوق النقــد الــدويل(، والرمــز   da  i,t    هــو معــدل النمــو الســنوي 

للطاقة االستيعابية احمللية احلقيقية يف االقتصاد i )باألسعار 

احملليــة الثابتــة، اســتنادا إىل اإلصــدار التاســع مــن جــداول بــن 

العاملية(، والرمز   Θ  j    هو جمموعة الشركاء التجاريين لالقتصاد 

j الذين تتضمن إحصاءات وجهة التجارة بيانات عن صادراتهم 
الثنائيــة والذيــن يمثلــون جمتمعيــن 5٠% علــى األقــل مــن جممــوع 

الصــادرات. ويتضــح مــن االرتبــاط املتفــاوت زمنيــا بيــن أوضــاع 

الطلــب اخلارجــي لفــرادى البلــدان ونمــو النــاجت العاملــي الكلــي أن 

األوضاع اخلارجية التي يواجهها كل بلد تنحرف انحرافا كبيرا 

غالبا عن متوســط األوضاع اخلارجية )الشــكل البياين ٢-١-١ 

باملرافــق(. وتــم تقســيم سلســلة بيانــات الطلــب اخلارجــي لفــرادى 

البلــدان إىل ثالثــة عناصــر وهــي الطلــب مــن الصيــن والطلــب مــن 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة األخــرى 

)بخــالف الصيــن( والطلــب مــن االقتصــادات املتقدمــة.

 Blanchard, Adler, and de Carvalho Filho ووفقــا لدراســة

(2015)، تقاس األوضاع املالية اخلارجية لفرادى البلدان على 
أســاس نســبة التدفقــات الرأســمالية الوافــدة إىل املنطقــة التــي 

يقــع فيهــا االقتصــاد املعنــي )باســتثناء التدفقــات الوافــدة إىل 

االقتصاد نفســه( كنســبة من إجمايل الناجت احمللي لالقتصادات 

األخــرى يف نفــس املنطقــة. لذلــك، فبالنســبة القتصــاد األســواق 

t، تقــاس األوضــاع املاليــة اخلارجيــة  ـنة  j يف السـ الصاعــدة 

باســتخدام النســبة التاليــة:   

   
 ∑  i∈Θ\j    K _ inflow  i,t    _____________  

 ∑  i∈Θ\j    GDP  i,t − 1  
    , (٢-٢)

حيــث الرمــز   K _ inflow  i,t     هــو التدفقــات الوافــدة الكليــة إىل 

GDP  i,t − 1    هــو إجمــايل النــاجت احمللــي  ـز    i، والرمـ ـاد  االقتصـ

هــو     Θ\j والرمــز   ي،  ـ األمريكـ دوالر  ـ ـ بال ـاس  مقـ  i اد  ـ لالقتصـ

جمموعــة االقتصــادات ذات الصلــة جميعهــا )أي االقتصــادات التــي 

تقع يف نفس املنطقة( ولكن باستثناء االقتصاد j. ويتيح استثناء 

التدفقــات الرأســمالية إىل االقتصــاد نفســه وحســاب التدفقــات 

الرأسمالية الكلية إىل االقتصادات ذات الصلة رصد العوامل الدافعة 

التي تنشأ خارج االقتصاد املعني. وبينما توجد عناصر مشتركة 

مهمــة بالطبــع يف االقتصــادات يف اجملموعــات املماثلــة، توجــد 

تفاوتــات مهمــة بيــن االقتصــادات كمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين 

٢-١-١ باملرفــق، اللوحــة الثانيــة.

ويحلل الفصل التغير يف معدالت التبادل التجاري باستخدام 

ـادل التجــاري يف الســلع األوليــة. ويتــم  ـرات معــدالت التبـ مؤشـ

تقديــر هــذه املؤشــرات لــكل اقتصــاد كمتوســط أســعار الــواردات 

والصــادرات مــن الســلع األوليــة املرجــح بحجــم التجــارة وفقــا 

لدراسة Gruss (2014). ويحسب التغير السنوي يف مؤشر معدالت 

التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة لالقتصــاد i يف الســنة t علــى 

النحــو التــايل:

 ∆ logCTOTt =  ∑ j = 1  J    ∆ log  P  j,t    τ  i,j,t   , (3-٢)

هو الســعر النســبي للســلعة األولية j يف الســنة 
 
   P  j,t   حيث الرمز

t )بالدوالر األمريكي ومقسوما على مؤشر قيمة الوحدة الصادر 
عــن الصنــدوق يف حالــة الصــادرات املصنعــة(، والرمــز ∆ هــو 

التفاضــل مــن الدرجــة األوىل. وحتســب األوزان الترجيحيــة لــكل 

ســعر ســلعة أوليــة   τ  i,j,t    يف االقتصــاد i علــى النحــو التــايل:

  τ  i,j,t   =   
 x  i,j,t − 1     −    m  i,j,t − 1    ____________  GDP  i,t − 1  

    , (4-٢)

حيــث الرمــز   x  i,j,t − 1    (  m  i,j,t − 1   ) هــو متوســط القيمــة التصديريــة 

)االســتيرادية( للســلعة األوليــة j لالقتصــاد i خــالل الفتــرة مــن t–1 إىل 

t–3  )بالــدوالر األمريكــي، مــن قاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األوليــة، 
األمم املتحــدة(، والرمــز   GDP  i,t − 1    هــو متوســط إجمــايل النــاجت 

احمللي لالقتصاد i خالل الفترة من t–1 إىل t–3 )بالدوالر األمريكي(. 

 (  ∑ j = 1  J     x  i,j,t − 1   +  ∑ j = 1  J     m  i,j,t − 1   ) ويســتخدم مؤشــر بديــل يتضمــن

بــدال مــن   GDP  i,t − 1    يف املعادلــة ٢-4 يف حتليــالت الثبــات يف 

املرفــق ٢-3. 

جــدول املرفــق 2-1-2: عينــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة املتضمنــة يف التحليــالت

ألبانيا،  واجلزائر*، وأنغوال*، واألرجنتين، وأرمينيا، وأذربيجان*، والبحرين*، 

وبنغالديــش، وبيــالروس، وبنــن، وبوليفيــا*، والبوســنة والهرســك، وبوتســوانا، 

والبرازيــل، وبلغاريــا، وبوركينــا فاســو، وبورونــدي، وكمبوديــا، وكاميــرون*، 

وجمهورية إفريقيا الوسطى،  وتشاد، وشيلي*، والصين، وكولومبيا، وجمهورية 

الكونغــو الديمقراطيــة،  وجمهوريــة الكونغــو*، وكوســتاريكا، وكــوت ديفــوار*، 

يكية، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، وإكــوادور*،  ـ ة التشـ ـ ا، واجلمهوريـ ـ وكرواتيـ

ومصر، والسلفادور، وإستونيا،  وإثيوبيا، وغابون*، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، 

وغواتيمــاال، وغينيــا*، وغينيــا بيســاو، وهايتــي، وهنــدوراس، ومنطقــة هونــغ 

كونغ اإلدارية اخلاصة، وهنغاريا، والهند، وإندونيسيا*، واجلمهورية اإليرانية 

اإلسالمية*، والعراق*، وإسرائيل، وجامايكا، واألردن، وكازاخستان*، وكينيا، 

وكوريــا، والكويــت*، وجمهوريــة قيرغيســتان، وجمهوريــة الو الديمقراطيــة 

الشعبية، والتفيا، ولبنان، وليسوتو، وليبيريا، وليتوانيا، وجمهورية مقدونيا 

اليوغوســالفية الســابقة، ومدغشــقر، ومالوي، وماليزيا، ومايل، وموريتانيا*، 

وموريشــيوس، واملكســيك، ومولدوفــا، ومنغوليــا*، واملغــرب، وموزامبيــق، 

وميانمــار، وناميبيــا، ونيبــال، ونيكاراغــوا، والنيجــر، ونيجيريــا*، وعمــان*، 

وباكســتان، وبنمــا، وباراغــواي، وبيــرو*، والفلبيــن، وبولنــدا، وقطــر*، ورومانيــا، 

ـا،  ـنغال، وصربيـ ـعودية*، والسـ ـة السـ ـة العربيـ ـدا، واململكـ ـيا*، وروانـ وروسـ

وســيراليون، وســنغافورة، واجلمهوريــة الســلوفاكية، وســلوفينيا، وجنــوب 

إفريقيــا، وســريالنكا، والســودان، وســوازيلند، وســوريا، ومقاطعــة تايــوان 

الصينيــة، وطاجيكســتان*، وتنزانيــا، وتايلنــد، وتوغــو، وترينيــداد وتوباغــو*، 

وتونــس، وتركيــا، وتركمانســتان*، وأوغنــدا، وأوكرانيــا، واإلمــارات العربيــة 

املتحدة، وأوروغواي، وأوزبكستان، وفنزويال*، وفييت نام، واليمن*، وزامبيا*، 

وزمبابــوي.

املصدر: جتميع خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتضمــن تصنيــف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة االقتصــادات التــي 

تعتبــر أســواقا صاعــدة قبــل عــام ١996. وتشــير العالمــة * إىل االقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة، 

وهــي االقتصــادات التــي تعتمــد علــى صــادرات الســلع األوليــة كمصــدر أساســي إليــرادات التصديــر 

خــالل فتــرة العينــة )تتجــاوز صــادرات الســلع األوليــة 65% مــن جممــوع صــادرات الســلع، ويمثــل 

صــايف صــادرات الســلع األوليــة 6% علــى األقــل مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(.   
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وتبــدأ سالســل بيانــات أســعار الســلع األوليــة يف عــام ١96٠. 

وتســتخدم أســعار 4١ ســلعة أوليــة تصنــف إىل أربــع فئــات عامــة:

1- الطاقة: الفحم والنفط اخلام والغاز الطبيعي

2- املعــادن: األلومنيــوم والنحــاس واحلديــد اخلــام والرصــاص 

والنيــكل والقصديــر والزنــك

3- املــواد الغذائيــة: املــوز والشــعير وحلــم األبقــار والــكاكاو وزيــت 

جوز الهند والقهوة والذرة واألســماك ومســحوق الســمك والفول 

السوداين وحلم الضأن والبرتقال وزيت النخيل والدواجن واألرز 

الصويــا  وفــول  الصويــا  وزيــت  الصويــا  وطحيــن  ري  ـ ـ ب م واجل

والســكر وزيــت دوار الشــمس والشــاي والقمــح

4- املــواد اخلــام: القطــن وجــذوع اخلشــب الصلــب واخلشــب املنشــور 

واجللود واملطاط وجذوع اخلشب اللين واخلشب املنشور وطحين 

فــول الصويــا والصوف

وتمثل قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية لدى صندوق 

النقــد الــدويل املصــدر األساســي لألســعار الدوليــة للســلع األوليــة. 

وســعر النفــط اخلــام هــو املتوســط البســيط لثالثــة أســعار فوريــة: خــام 

برنــت املــؤرخ وغــرب تكســاس الوســيط ودبــي الفــاحت. واســتخدمت 

قاعــدة بيانــات »املرصــد االقتصــادي العاملــي« لــدى البنــك الــدويل 

لتمديد سالسل بيانات أسعار الشعير وخام احلديد والغاز الطبيعي 

املأخوذة من نظام أســعار الســلع األولية لدى صندوق النقد الدويل 

بحيــث تبــدأ يف عــام ١96٠. وســعر الفحــم هــو ســعر الفحــم األســترايل 

ممتــدا ليعــود إىل عــام ١96٠ باســتخدام قاعــدة بيانــات »املرصــد 

االقتصــادي العاملــي« لــدى البنــك الــدويل وبيانــات ســعر الفحــم يف 

الواليــات املتحــدة األمريكيــة الصــادرة عــن إدارة معلومــات الطاقــة 

األمريكية.

ويعــرض اجلــدول ٢-١-3 باملرفــق االرتبــاط الثنائــي بيــن 

متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة الثالثــة. ويشــير االرتبــاط احملــدود 

بين هذه املتغيرات إىل أن كل بعد له تأثير منفصل عن البعدين 

اآلخرين.

املرفق 2-2: القنوات التي استطاعت 
من خاللها اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية تقليص فروقات 
الدخل بينها وبين االقتصادات املتقدمة

الــدورة  تقلبــات  آثــار  تمهيــد  وبمجــرد  املتوســط،  األجــل  يف 

الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  فجــوات  علــى  تترتــب  االقتصاديــة، 

والبشــري  املــادي  املــال  رأس  أرصــدة  يف  فــروق  البلــدان  بيــن 

يف  وفــروق  اإلنتــاج(  عوامــل  )فجــوات  اإلنتــاج  يف  املســتخدم 
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١- االرتباط بين أوضاع الطلب اخلارجي لفرادى البلدان 

      ونمو إجمايل الناجت احمللي العاملي

٢- االرتباط بين األوضاع املالية اخلارجية لفرادى البلدان والتدفقات 

      الرأسمالية الكلية إىل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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٣- االرتباط بين التغير يف معدالت التبادل التجاري يف السلع 

       األساسية والتغير يف أسعار النفط

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين االرتبــاط املتحــرك زمنيــا بيــن املتغيــرات القطريــة واملتغيــرات العامليــة 

خــالل فتــرات غيــر متداخلــة تتكــون كل منهــا مــن خمــس ســنوات. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار 

وتشــير  األدنــى،  والُربيــع  األعلــى  الُربيــع  إطــار  لــكل  األدنــى  والطــرف  األعلــى  الطــرف  ويمثــل  الوســيط، 

العالمــات احلمــراء إىل الُعشــير األعلــى والُعشــير األدنــى. ونمــو إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي هــو املتوســط 

املرجح (باستخدام أسعار الصرف السوقية) للنمو يف فرادى االقتصادات.

الشكل البياين ٢-١-١ يف املرفق: االرتباط بين متغيرات 

األوضاع اخلارجية لفرادى البلدان واملتغيرات العاملية بمرور 

الوقت

(معاِمل االرتباط)

جدول املرفق 2-1-3: االرتباط الثنائي بين متغيرات 

األوضاع اخلارجية

 املتغير
أوضاع الطلب 

اخلارجي

األوضاع املالية 

اخلارجية

معدالت التبادل 

التجاري للسلع 

األولية

  ١أوضاع الطلب اخلارجي

 ٠.١٢88١األوضاع املالية اخلارجية

١–٠.٠٧3٧٠.٠٠١6معدالت التبادل التجاري للسلع األولية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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العوامــل(.  إنتاجيــة  جممــوع  )فجــوات  والكفــاءة  التكنولوجيــا 

ويبحــث هــذا املرفــق التفــاوت يف حجــم فجــوات عوامــل اإلنتــاج 

اقتصــادات  بيــن  الوقــت  بمــرور  العوامــل  إنتاجيــة  وجممــوع 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة كمجموعــة والواليــات 

املتحــدة.  

يمكــن  اإلنتــاج،  دالــة  علــى  قائــم  معتــاد  منهــج  وباســتخدام 

التــايل: النحــو  علــى  الكلــي  النــاجت  حســاب 

 Y = A *  K   ∝    (  hL )     1 − ∝  , (5-٢)

هــو رصيــد   K ز  ـ والرمـ ـي،  ـاجت احلقيقـ النـ هــو   Y الرمــز  حيــث 

مــن رأس  العامــل  ـب  ـو نصيـ هـ  h ز  ـ والرمـ ـادي،  املـ املــال  رأس 

املــال البشــري، والرمــز L هــو مدخــل العمــل، والرمــز A هــو جممــوع 

إنتاجيــة العوامــل، والرمــز  ∝  هــو حصــة رأس املــال يف الدخــل.

ويمكــن التعبيــر عــن إجمــايل النــاجت احمللــي الكلــي بصيغــة 

معدلــة حلســاب نصيــب العامــل مــن النــاجت كدالــة لنصيــب العامــل 

مــن رأس املــال البشــري ونســبة رأس املــال إىل النــاجت وجممــوع 

١

إنتاجيــة العوامــل:3٧

 y = Y / L =  A     
1
 

______
 1 − ∝    * h *   (     K __ Y   )     

  ∝ ______ 1 − ∝  
  . (6-٢)

وبمقارنة اقتصاد األســواق الصاعدة i بالواليات املتحدة، 

ـوات  ـوة نصيــب العامــل مــن النــاجت إىل فجـ يمكــن تقســيم فجـ

عوامــل إنتــاج وفجــوة جممــوع إنتاجيــة العوامــل املتبقيــة علــى 
38

النحــو التــايل:٢

   
 y  i   ____  y  U.S.  

   =   
  ( A     

1
 

______
 1 − ∝   )   i   _________ 

  ( A     
1 ______ 1 − ∝   )   U.S.  

   *   
 h  i   ____ 

 h  U.S.  
   *   

  (  (     K __ Y   )     
  ∝ ______ 1 − ∝  

 )   
i
  
 ___________ 

  (  (     K __ Y   )     
  ∝ ______ 1 − ∝  

 )   
U.S.

  
   . (٢-٧)

ويتضح من هذا التقسيم أن األهمية النسبية خملتلف القنوات 

التــي ســاهمت يف تقلــص واتســاع فجــوات الدخــل تفاوتــت بمــرور 

الســبعينات  البيــاين ٢-٢-١ باملرفــق(. فخــالل  ـكل  )الشـ ـت  الوقـ

التغيــر يف  القــرن املاضــي، كان  ـات والتســعينات يف  والثمانينـ

ـن الدخــل انعكاســا للتغيــر يف فجــوة  ـل مـ ـب العامـ ـوات نصيـ فجـ

جممــوع إنتاجيــة العوامــل، وغالبــا مــا كان تراكــم عوامــل اإلنتــاج 

يســير يف االجتــاه املعاكــس. ويف املقابــل، وعلــى مــدى ١5 عامــا 

املاضيــة، كانــت الفجــوة النســبية يف نصيــب العامــل مــن النــاجت 

انعكاســا للتغيــر يف فجــوات عوامــل اإلنتــاج أكثــر منهــا انعكاســا 

للتغير يف فجوات جمموع إنتاجية العوامل. ويشير ذلك إىل تفاوت 

أهميــة القنــوات: فبينمــا يبــدو أن قنــاة جممــوع إنتاجيــة العوامــل 

كانت أكثر أهمية خالل الســبعينات والثمانينات والتســعينات يف 

القــرن املاضــي، يبــدو أن تراكــم عوامــل اإلنتــاج كان لــه دور أكبــر 

يف الســنوات األخيــرة.

 Hall ودراســة ،Klenow and Rodríguez-Clare (1997) 3٧ راجــع دراســة

.Hsieh and Klenow (2010) ودراســة ،and Jones (1999)
مــن  أي  نــاجت  قيــاس  أخطــاء يف  أي  يضــا  أ ة  ـ ـ ي ق ب املت ة  ـ ـ م قي ل ا س  ـ ـ 38 تعك

ـالت. املدخـ
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١- نصيب العامل من إجمايل الناجت احمللي على أساس

       تعادل القوى الشرائية

٢- نصيب العامل من رأس املال البشري
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٣- كثافة استخدام رأس املال١

٤- اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج

الشكل البياين ٢-٢-١ يف املرفق: التغيرات يف مستويات 

متغيرات خمتارة مقارنة بالواليات املتحدة

(بالنقاط املئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط، ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األدنــى لــكل إطــار 

الُربيــع األعلــى والُربيــع األدنــى، وتشــير العالمــات احلمــراء إىل الُعشــير األعلــى والُعشــير األدنــى ملتوســط 

التغير يف املتغير املعني خالل العقد. 

١ كثافة استخدام رأس املال يعبر عنها بالرمز α/(1−α) (K/Y) على النحو الوارد شرحه يف امللحق ٢-٢.  
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املرفق 2-3: تقدير تأثير األوضاع 

اخلارجية على نمو اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية

يســتند اإلطــار التجريبــي املســتخدم يف تقديــر دور األوضــاع 

نمــوذج  إىل  الوقــت  بمــرور  األجــل  النمــو متوســط  اخلارجيــة يف 

انحدار نمو يستخدم بيانات السالسل الزمنية املقطعية واآلثار 

 39
الثابتــة، وهــو نمــوذج معتــاد يشــيع اســتخدامه يف الدراســات.3

وفيمــا يلــي معادلــة االنحــدار العامــة:

  g  it   =  α  i   +  μ  t   + β  X  it   +  γZ  it   +  ϵ  it    , (8-٢)

حيــث الرمــز   g  it    هــو متوســط معــدل النمــو الســنوي لنصيــب 

الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي علــى أســاس تعــادل 

     α  i   الرمــز t، وحيــث  الفتــرة  i  خــالل  ـد   البلـ القــوى الشــرائية يف 

    μ   μ  t يعكــس اآلثــار القطريــة الثابتــة غيــر املتفاوتــة زمنيــا، والرمــز

هــو تأثيــر زمنــي ثابــت الغــرض منــه حتييــد أثــر العوامــل املشــتركة 

العامليــة. وكمــا هــو معتــاد يف الدراســات، تتكــون الفتــرات مــن 

مــدد خمســية غيــر متداخلــة لتمهيــد تأثيــر الــدورة االقتصاديــة. 

بيانــات  كانــت  وإن  رة ١9٧٠-٢٠١4،  ـ ـ ت لف ا ل  ـ ـ ي التحل ي  ـ ويغطـ

السالسل الزمنية املقطعية غير متوازنة )أي أن البيانات املتاحة 

ال تغطــي جميــع البلــدان يف جميــع الفتــرات(.

املتغيرات األساسية التي يركز عليها هذا 
 
   Z  it   ويتضمن املتِجه

الفصــل، أي األوضــاع اخلارجيــة القطريــة الثالثــة املشــار إليهــا يف 

املرفق ٢-١. وتتضمن املعادلة متِجه (  X  it   ) املتغايرات املعيارية 

يف نماذج انحدار النمو طويلة األجل. ونظرا ألن اهتمامنا يف هذا 

الفصــل ينصــب علــى بحــث دور األوضــاع اخلارجيــة، وليــس علــى 

تقييــم مســاهمة جميــع العوامــل التــي قــد تؤثــر علــى النمــو متوســط 

جمموعة حمدودة من املتغيرات الضابطة 
 
   X  it   األجل، ويمثل الرمز

التــي تهــدف يف األســاس إىل احلــد مــن التحيــز احملتمــل النــاجت عــن 

حــذف املتغيــرات والــذي قــد يؤثــر علــى دقــة التقديــرات )وليــس إىل 

 4٠
تعظيــم نســبة التبايــن التــي يمكــن تفســيرها داخــل النمــوذج(.4

وتتضمــن جمموعــة املتغيــرات الضابطــة مســتوى نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل يف بدايــة الفتــرة )متوســط لوغاريتــم نصيــب الفــرد مــن 

إجمــايل النــاجت احمللــي خــالل فتــرة اخلمــس ســنوات الســابقة( بمــا 

يعكــس تأثيــر التقــارب االنتقــايل، ومتوســط معــدل التضخــم بمــا 

يعكــس درجــة اســتقرار االقتصــاد الكلــي، ومســتوى رأس املــال 

البشــري، وتدابيــر االنفتــاح التجــاري واملــايل الرســمية )مقيســة 

بمستوى متوسط التعريفة اجلمركية على الواردات وبمؤشر القيود 

املفروضــة علــى احلســاب الرأســمايل علــى الترتيــب(، واخلصائــص 

 .Barro and Sala-i-Martin (2004) 39 راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة

وتتضمــن الدراســات ذات الصلــة التــي تــدرج مقاييــس األوضــاع اخلارجيــة 

 Arora and Vamvakidis (2005) يف نمــاذج انحــدار النمــو املعتــادة دراســة

ودراســة Calderón, Loayza, and Schmidt-Hebbel (2006) واإلطــار 4-١ 

.IMF (2014) يف دراســة

    Z  it ـاالت، تســتمد املتغيــرات املتضمنــة يف املتِجــه    ـع احلـ 4٠ يف جميـ

مــن أوضــاع الطلــب أو األوضــاع املاليــة لــدى الشــركاء التجارييــن ومــن 

األســعار العامليــة للســلع األوليــة، لذلــك فــإن احتماليــة وجــود حتيــز نــاجت 

عــن حــذف املتغيــرات أو التأثــر بالعوامــل ذات املنشــأ الداخلــي أقــل كثيــرا 

منــه يف حالــة اســتخدام مقاييــس نمــو الصــادرات أو االنفتــاح )التــي قــد 

تتأثــر بعوامــل حمليــة لهــا تأثيــر مباشــر علــى نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل(.

املؤسسية )التي يعكسها مؤشر النظام السياسي اجملمع »اإلصدار 

الرابــع« الــذي يقيــس خصائــص احلوكمــة(.

ويتم تقدير النموذج باستخدام طريقة العزوم املعممة املطبقة 

علــى نمــاذج بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة الديناميكيــة 

التــي وضعتهــا دراســة  Arellano and Bond (1991) ودراســة 

Arellano and Bover (1995). ونظــرا ألن النمــوذج ديناميكــي، 
فــإن التقديــر باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة 

قــد يــؤدي إىل حتيــز التقديــرات )فقــد ينشــأ ارتبــاط بيــن الدخــل 

املتأخــر واآلثــار الثابتــة يف حــد اخلطــأ بمــا يــؤدي إىل حتيــز 

يف بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة الديناميكيــة(. كذلــك 

فــإن بعــض املتغيــرات الضابطــة قــد تكــون ذات منشــأ داخلــي. 

ويعتمــد التقديــر باســتخدام طريقــة العــزوم املعممــة التفاضليــة 

علــى التفاضــل واســتخدام املتغيــرات املســاعدة يف التعامــل مــع 

هــذه املشــكالت.

ويعــرض اجلــدول ٢-3-١ نتائــج التقديــر. وتتضمــن األعمــدة 

من )١( إىل )3( نتائج التقدير عند إدراج متغير واحد من متغيرات 

األوضــاع اخلارجيــة. وتتســق النتائــج الــواردة يف نــص الفصــل 

مــع النتائــج الــواردة يف العمــود )4( والتــي تعكــس اســتخدام جميــع 

املتغيــرات اخلارجيــة القطريــة يف التقديــر. وتعــرض األعمــدة مــن 

)5( إىل )8( نتائــج التقديــر باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى 

العاديــة والتأثيــرات القطريــة الثابتــة.

حتليالت الثبات

يعــرض اجلــدول ٢-3-٢ باملرفــق نتائــج حتليــالت الثبــات. 

ويف جميــع هــذه التحليــالت، تــدرج جميــع متغيــرات األوضــاع 

اخلارجيــة ويقــدر النمــوذج باســتخدام طريقــة العــزوم املعممــة 

التفاضليــة.

عينة البلدان

بدأت بعض اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

الكبــرى، ال ســيما الصيــن، يف االضطــالع بــدور أساســي يف النشــاط 

العاملــي يف العقــود األخيــرة. وللتعامــل مــع احتماليــة تأثــر أوضــاع 

ـي بعوامــل ذات منشــأ داخلــي، تســتبعد اقتصــادات  ـب اخلارجـ الطلـ

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية الكبرى الرئيسية من عينة 

ـر يف التحليــالت التــي تعــرض نتائجهــا يف العموديــن )١(  التقديـ

و)٢(. وحتديــدا، يســتبعد العمــود )١( الصيــن مــن عينــة التقديــر، بينمــا 

يستبعد العمود )٢( من التقدير جميع اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصــادات الناميــة الكبــرى )أي اقتصــادات العينــة األعضــاء يف 

جمموعة العشرينـ ــ األرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا 

وكوريــا واملكســيك وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية وجنــوب 

إفريقيا وتركيــا(.

وتتضمن العينة األساسية العديد من االقتصادات الصغيرة جدا 

)حتــى مــع اســتبعاد االقتصــادات التــي يبلــغ عــدد ســكانها مســتويات 

منخفضة للغاية(. لذلك فإن متوسط املعامالت املستمدة من العينة 

األساســية قــد ال تكــون ممثلــة للغايــة للنمــو الكلــي يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة الــذي يكــون مدفوعــا يف 

جــزء كبيــر منــه باالقتصــادات الكبــرى. ولبحــث مــدى إمكانيــة تأثــر 

النتائج األساسية بهذا األمر، يستبعد التحليل الذي تعرض نتائجه 
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جدول املرفق 2-3-1: نتائج تقدير نموذج االنحدار اخلطي للنمو القائم على بيانات السالسل الزمنية املقطعية
متغير تابع:

معدل نمو نصيب الفرد من إجمايل 

)8()٧()6()5()4()3()٢()١(الناجت احمللي

متغيرات تفسيرية

٠.4٢١٠.33١٠.٢43**٠.5٢4**أوضاع الطلب اخلارجي

)٠.٢٠3()٠.١9٠.١()٢99()٠.١89(

٠.٢89***٠.339***٠.١86**٠.٢66***األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠99()٠.٠85()٠.٠96()٠.٠86(

معدالت التبادل التجاري للسلع    

األولية
*٠.453*٠.48٠**١.539**٠.538

)٠.٢38()٠.٢49()٠.٢١()٠.٢٢٠8(

تفاصيل التقدير

طريقة التقدير
طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

املربعات 

الصغرى العادية 

املربعات 

الصغرى العادية  

املربعات 

الصغرى العادية  

املربعات 

الصغرى العادية  

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمتأثيرات زمنية ثابتة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمتأثيرات قطرية ثابتة

نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم متغيرات ضابطة أخرى

5٠55١٧5٠949٧58٧6٠١59٢5٧8عدد املشاهدات

8١84838٠8٢84838١عدد االقتصادات

٠.4١١٠.4٢٢٠.4١٧٠.43٢معاِمل التحديد

اختبارات التوصيف )قيم 

االحتمال(

٠.863٠.9١3٠.56٧٠.5٠٧اختبار االرتباط من الدرجة الثانية

    ٠.١٧3٠.١9٧٠.٢٠١ ٠.١49اختبار هانسن

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املتغيــر التابــع هــو متوســط معــدل النمــو الســنوي لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية خــالل فتــرات غيــر متداخلــة مكونــة مــن خمــس ســنوات. 

وتعــادل وحــدة واحــدة مــن أوضــاع الطلــب اخلارجــي نمــوا بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يف الطاقــة االســتيعابية احملليــة للشــركاء التجارييــن، وتعــادل وحــدة واحــدة مــن األوضــاع املاليــة اخلارجيــة 

زيــادة التدفقــات الرأســمالية إىل اقتصــادات املنطقــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، وتعــادل وحــدة واحــدة مــن معــدالت التبــادل التجــاري للســلع األوليــة زيــادة بمقــدار 

١% يف مؤشــر معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع )أي مــا يعــادل تأثيــر مكاســب اســتثنائية بمقــدار ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(. وتغطــي العينــة الفتــرة ١9٧٠-٢٠١4. ويعــرض اجلــدول 

األخطــاء املعياريــة الثابتــة ضمــن أقــواس. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% ومســتوى 5% ومســتوى ١٠% علــى الترتيــب. 

 اجلدول 2-3-2 يف املرفق: نتائج تقدير نموذج االنحدار اخلطي للنمو القائم على بيانات السالسل الزمنية

املقطعية: حتليالت الثبات

متغير تابع:

معدل نمو نصيب الفرد من إجمايل 

)6()5()4()3()٢()١(الناجت احمللي

      متغيرات تفسيرية
٠.3٧٢*٠.4٠٠**٠.4٠8**٠.36١٠.١53*٠.4٠١**أوضاع الطلب اخلارجي

)٠.١94()٠.٢٠4()٠.3٠.١()٢٢9٠.١()١96()٠.٢١4(

٠.33٠***٠.٢44***٠.١99**٠.١94**٠.٢٢3**٠.٢٠4**األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠8٠.٠()٠.١٠١()٧89()٠.٠86()٠.٠93()٠.١١١(

للسلع التجاري  التبادل   معدالت 

األولية
**٠.5٠*٠٢.454***١.٠36***٠.١95*٠.4٧3***٠.954

)٠.٢55()٠.٢45()٠.٢93()٠.٠53()٠.٢46()٠.٢١3(

تفاصيل التقدير

طريقة التقدير
طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم

 املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

طريقة العزوم 

املعممة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمتأثيرات زمنية ثابتة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمتأثيرات قطرية ثابتة

نعم نعم نعم نعم نعم نعم متغيرات ضابطة أخرى

49١44١٢3549٧49٧4١3عدد املشاهدات

٧9٧١368٠8٠8٠عدد االقتصادات

اختبارات التوصيف )قيم االحتمال(

الدرجة من  االرتباط   اختبار 

الثانية
٠.5١٢٠.46٢٠.68١٠.6٠٢٠.693٠.5٢3

٠.٢35١.٠٠٠٠.١38٠.3٢٧٠.٢٠٧ ٠.١98اختبار هانسن

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املتغيــر التابــع هــو متوســط معــدل النمــو الســنوي لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية خــالل فتــرات غيــر متداخلــة مكونــة مــن خمــس ســنوات. 

وتعــادل وحــدة واحــدة مــن أوضــاع الطلــب اخلارجــي نمــوا بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يف الطاقــة االســتيعابية احملليــة للشــركاء التجارييــن، وتعــادل وحــدة واحــدة مــن األوضــاع املاليــة اخلارجيــة 

زيــادة التدفقــات الرأســمالية إىل اقتصــادات املنطقــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، وتعــادل وحــدة واحــدة مــن معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة زيــادة بمقــدار 

١% يف مؤشــر معــدالت التبــادل التجــاري للســلع األوليــة )أي مــا يعــادل تأثيــر مكاســب اســتثنائية يف الدخــل بمقــدار ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(. وتغطــي العينــة الفتــرة ١9٧٠-٢٠١4. 

ويعــرض اجلــدول األخطــاء املعياريــة الثابتــة ضمــن أقــواس. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% و 5% و ١٠% علــى الترتيــب.
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تمثــل  التــي  اإلطــالق  علــى  األصغــر  االقتصــادات   )3( العمــود  يف 

جمتمعــة أقــل مــن 5% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي الكلــي القتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة علــى أســاس تعــادل القــوى 

الشــرائية يف عــام ٢٠١١.

تأثر متغيرات األوضاع اخلارجية بعوامل ذات 

منشأ داخلي

مــن الناحيــة النظريــة، ال توجــد أي أســباب تدعــو إىل االعتقــاد 

بــأن متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة لفــرادى البلــدان املســتخدمة 

املعنــي  االقتصــاد  يف  النمــو  بنتائــج  دائمــا  تتأثــر  التحليــل  يف 

متوســط  النمــو  علــى  مباشــرا  تأثيــرا  تؤثــر  أخــرى  بمتغيــرات  أو 

األجــل بشــكل قــد ينتــج عنــه عالقــة ســببية عكســية أو حتيــز مرتبــط 

بمتغيــرات حمذوفــة يف نمــوذج التقديــر األساســي. غيــر أن هــذا 

الفرديــة.  احلــاالت  بعــض  يف  شــك  حمــل  يكــون  قــد  االفتــراض 

ويحاول التقدير األساســي احلد من هذه الشــواغل بإدراج جميع 

التوصيفــات إىل  الثالثــة يف آن واحــد يف  األوضــاع اخلارجيــة 

غيــر  املشــتركة  العوامــل  تعكــس  ثابتــة  زمنيــة  تأثيــرات  جانــب 

الــذي  الثبــات  الشــواغل حتليــل  هــذه  مــن  املالحظــة. كذلــك يحــد 

تــرد نتائجــه يف العمــود )٢( والــذي يســتبعد اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة الكبــرى.

ثبــات  حتليــالت  نتائــج   )6( إىل   )4( مــن  األعمــدة  وتعــرض 

املاليــة  األوضــاع  متغيــر  تأثــر  باحتماليــة  مرتبطــة  إضافيــة 

اخلارجيــة ومتغيــر معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة 

بعوامــل ذات منشــأ داخلــي. وبالنســبة ملتغيــر األوضــاع املاليــة 

اخلارجيــة، فــإن املعيــار اإلقليمــي الختيــار االقتصــادات النظيــرة 

يف حساب املتغير املايل اخلارجي قد يؤدي إىل ارتباط مكاين 

يف التدفقــات الرأســمالية نتيجــة املتغيــرات احملذوفــة، ممــا قــد 

املــايل  املتغيــر  يتأثــر  وقــد  التقديــرات.  يف  حتيــز  إىل  يــؤدي 

األخــرى  االقتصــادات  لــدى  اجلــذب  بعوامــل  أيضــا  اخلارجــي 

اخلارجــي  التمويــل  بتوافــر  املرتبطــة  غيــر  املنطقــة  نفــس  يف 

متغيــر  أن  ُاعتبــر  األول،  التحليــل  ويف  املعنــي.  لالقتصــاد 

ذات  بعوامــل  متأثــرا  يكــون  قــد  اخلارجيــة  املاليــة  األوضــاع 

منشــأ داخلــي واســتخدمت بــدال منــه متغيــرات متأخــرة مســاعدة 

يف نمــوذج التقديــر بطريقــة العــزوم املعممــة التفاضليــة. وتشــير 

النتائــج يف العمــود )4( إىل أن املعامــل قيمتــه أكبــر قليــال ولــه 

داللــة إحصائيــة أكبــر مقارنــة بالتقديــر األساســي. ويف التحليــل 

الثاين الذي ترد نتائجه يف العمود )5(، ُيســتخدم متغير مســاعد 

االقتصــادات  يف  الفائــدة  أســعار  متوســط  عــن  عبــارة  إضــايف 

املتقدمــة الكبــرى )فرنســا وأملانيــا واليابــان واململكــة املتحــدة 

 4١
القطريــة.5 املاليــة  بالتدفقــات  مرجحــا  املتحــدة(  والواليــات 

وتختلــف تقديــرات املعامــالت إىل حــد مــا يف هــذه احلالــة، نظــرا 

املاليــة  التدفقــات  )بيانــات  أيضــا  الزمنيــة خمتلفــة  العينــة  ألن 

 ١984 عــام  يف  تبــدأ  الفائــدة  أســعار  ترجيــح  يف  املســتخدمة 

فقــط(، ولكــن النتائــج تظــل ثابتــة نوعيــا وتؤكــد علــى أن األوضــاع 

4١ حتســب األوزان الترجيحيــة القطريــة علــى أســاس بيانــات التدفقــات 

عبــر احلــدود الصــادرة عــن بنــك التســويات الدوليــة. 

املاليــة اخلارجيــة تؤثــر تأثيــرا كبيــرا علــى النمــو متوســط األجــل 

الناميــة. واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف 

وحلســاب مؤشــر معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة، 

ترجح تقلبات أســعار فرادى الســلع األولية بصايف صادرات كل 

ســلعة أوليــة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي )املرفــق ٢-١(. 

ورغــم اســتخدام أوزان ترجيحيــة متأخــرة، فإنهــا قــد تكــون متأثــرة 

املعنــي.  االقتصــاد  يف  ســنوات  خمــس  خــالل  النمــو  بمتوســط 

الزمنيــة  الفتــرات  بيــن  التداخــل  بعــض  وجــود  حالــة  يف  وحتــى 

التــي يحســب علــى أساســها املتغيــر التابــع وأوزان أســعار فــرادى 

الســلع األولية، ليس من الواضح ما إذا كان ذلك يعني أن مؤشــر 

معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة الكلــي يتأثــر دائمــا 

بمعــدالت النمــو بشــكل يــؤدي إىل حتيــز تقديــرات املعامــالت. وقــد 

باســتخدام   )6( العمــود  يف  نتائجــه  تــرد  إضــايف  حتليــل  أجــري 

مؤشــر بديــل يقيــس معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة 

ويســتخدم التجــارة الكليــة يف الســلع األساســية بــدال مــن إجمــايل 

أن  وجنــد  األســعار.  فــرادى  تقلبــات  ترجيــح  يف  احمللــي  النــاجت 

املعامــل أكبــر قيمــة نظــرا ألن املؤشــر البديــل ينطــوي علــى قــدر 

4٢
أكبــر مــن التغيــر، ولكــن النتائــج ثابتــة نوعيــا.6

املرفق 2-4: حتديد فترات النمو  

 Hausmann, حتدد فترات تسارع النمو وفق ما جاء يف دراسة

Pritchett, and Rodrik (2005). ويعــرف معــدل النمــو االجتاهــي 
لــكل اقتصــاد يف الوقــت t خــالل األفــق الزمنــي h,   g  t,t + h    كمعــدل 

نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي احملســوب 

باألســعار احملليــة الثابتــة (y)  بطريقــة املربعــات الصغــرى خــالل 

الفتــرة مــن t إىل t + h وفــق املعادلــة التاليــة املقــدرة خــالل فتــرات 

43
٧:]t,t + h[ متحركــة تتكــون كل منهــا مــن ســت ســنوات

 ln ( y  t + i  )  = α +  g  t,t + h   × i, i = 0, … , h.   (9-٢)

وتعــرف فتــرة تســارع النمــو بأنهــا فتــرة زمنيــة ]t,t + h[تتســم 

باخلصائــص التاليــة )يتكــون األفــق الزمنــي h مــن خمــس ســنوات 

يف احلالة األساســية(:

• معدل النمو االجتاهي لنصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي 	

،( g  t,t + h   ≥ 3.5    )   احلقيقي يساوي 3.5% على األقل سنويا

• النمــو 	 الفتــرة يتجــاوز معــدل  النمــو االجتاهــي خــالل  معــدل 

بنقطتيــن  الســابقة  املســاوية  الفتــرة  خــالل  االجتاهــي 

،(  g  t,t + h   −  g  t,t − h   ≥ 2   ) األقــل  علــى  مئويتيــن 

4٢ نصــف املــدى الربيعــي ملتوســط التغيــر الســنوي يف مؤشــر معــدالت 

التبــادل التجــاري البديــل يف جميــع البلــدان والفتــرات يســاوي -٢.8% إىل 

3%، ويســاوي -٠.4% إىل ٠.3% يف حالــة اســتخدام مؤشــر معــدالت التبــادل 

األساســي.  التجــاري 

43 حتــدد الفتــرات حتــى عــام ٢٠١٠ باســتخدام بيانــات نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل احلقيقــي املســتمدة مــن جــداول بــن العامليــة )اإلصــدار التاســع( 

التــي تغطــي الفتــرة حتــى عــام ٢٠١4، وتمتــد حتــى عــام ٢٠١5 باســتخدام 

بيانــات معــدل نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل احلقيقــي املســتمدة مــن قاعــدة 

بيانــات آفــاق االقتصــاد العاملــي.  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل ٢     تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف بيئة خارجية معقدة

107 صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

• مســتوى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 	

يف نهايــة الفتــرة يســاوي علــى األقــل أعلــى مســتوى مســجل 

.( y  t,t + h   ≥ max { y  i  } , ∀ i ≤ t  ) قبــل بدايــة الفتــرة

وتتســق جمموعــة فتــرات التســارع احملــددة مــع مــا ورد يف 

مــدة  ل ل  Hausmann, Pritchett, and R o dr ik (2005) دراســة 

العينــة. التــي تغطيهــا  املــدة  التــي تتداخــل مــع  الزمنيــة 

وبالنســبة جملموعــة فتــرات التســارع احملــددة، تعــرف فتــرة 

التســارع املســتمرة بأنهــا فتــرة تســارع ال يعقبهــا فتــرة تباطــؤ 

)يــرد تعريفهــا أدنــاه( أو أزمــة مصرفيــة )كمــا يــرد تعريفهــا يف 

دراســة Laeven and Valencia 2013( خــالل ثــالث ســنوات قبــل أو 

بعــد نهايــة فتــرة التســارع. ويعــرض اجلــدول ٢-4-١ باملرفــق 

95 فتــرة تســارع مســتمرة تــم حتديدهــا يف إطــار هــذا التحليــل. 

ويــرد توزيــع هــذه الفتــرات حســب املنطقــة والعقــد مــن الزمــن يف 

الشــكل البيــاين ٢-4-١ باملرفــق.

 ]t,t+h[ويف املقابــل، تعــرف فتــرة التراجــع بأنهــا فتــرة زمنيــة

يحدث خاللها التايل:

• معــدل النمــو االجتاهــي خــالل فتــرة التراجــع يقــل عــن معــدل 	

النمــو االجتاهــي خــالل الفتــرة الســابقة بنقطتيــن مئويتيــن 

،( g  t,t − h   −  g  t,t + h   ≥ 2  ) علــى األقــل

• مســتوى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 	

الفــرد مــن إجمــايل  ينخفــض بحيــث يكــون متوســط نصيــب 

مــن  أقــل   ]t,t+h[ الفتــرة  خــالل  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت 

خــالل  احلقيقــي  النــاجت احمللــي  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب 

.(   y ¯    t,t + h   ≤    y ¯    t − h,t    ) ]t−h,t[، أو  الفتــرة 

ويعــرض اجلــدول ٢-4-٢ باملرفــق ١٢5 فتــرة تراجــع، ويــرد 

توزيــع هــذه الفتــرات حســب املنطقــة والعقــد مــن الزمــن يف الشــكل 

البياين ٢-4-٢ باملرفق.

اجلدول 2-4-1 يف املرفق: فترات التسارع املستمرة

السنةاالقتصادالسنةاالقتصاد

٢٠٠3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة١995ألبانيا

٢٠٠5مالوي٢٠٠٠اجلزائر

٢٠٠٢ماليزيا٢٠٠3األرجنتين

١9٧4مايل٢٠٠٠أرمينيا

١9٧3، ١985موريشيوس٢٠٠3أذربيجان

١994موزامبيق١999، ٢٠٠٢بيالروس

١993، ١998ميانمار١9٧٧بنن

٢٠٠٢ناميبيا١995البوسنة 

٢٠٠٠نيجيريا١9٧٠، ١986، ١994، ٢٠٠3بوتسوانا

١9٧5عمان٢٠٠3بلغاريا

٢٠٠٢باكستان١994بوركينا فاسو

٢٠٠3بنما٢٠٠3كمبوديا

٢٠٠٠، ٢٠٠9باراغواي١9٧٠، ١9٧6الكاميرون

٢٠٠3بيرو٢٠٠٠تشاد

٢٠٠3الفلبين٢٠٠٢شيلي

١995، ٢٠٠3بولندا١98٠، ٢٠٠٠الصين

١9٧5، ٢٠٠3رواندا٢٠٠4كولومبيا

٢٠٠9سيراليون٢٠٠3كوستاريكا

١9٧٧، ١986، ٢٠٠3سنغافورة٢٠٠3اجلمهورية التشيكية

٢٠٠3اجلمهورية السلوفاكية١994، ٢٠٠4اجلمهورية الدومينيكية

١995سلوفينيا١9٧٠إكوادور

١9٧6، ١99٠، ٢٠٠3سري النكا٢٠٠4مصر

١99٧السودان٢٠٠٢، ٢٠١٠إستونيا

١985سوازيلند٢٠٠3إثيوبيا

١9٧٢، ١993سوريا٢٠٠8غانا

١984مقاطعة تايوان الصينية٢٠٠3هندوراس

٢٠٠٠تنزانيا١9٧6، ٢٠٠3منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

١986، ٢٠٠٢تايلند١99٧هنغاريا

١996، ٢٠٠١ترينيداد وتوباغو١993، ٢٠٠٢الهند

١995تونس١988، ٢٠٠٢إندونيسيا

٢٠٠٢تركيا١9٧5, ٢٠٠١األردن

٢٠٠4تركمانستان١98٢كوريا

٢٠٠3أوزبكستان١9٧9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

١9٧5، ١98١فييت نام١98٧, ٢٠٠5ليسوتو

٢٠٠٢ليتوانيا

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٥- أوروبا الصاعدة ٦- منطقة الشرق األوسط 

      وشمال إفريقيا

       وأفغانستان وباكستان

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير البيانات على احملور السيني إىل السنة األوىل من فترة تمتد لعشر سنوات.

الشكل البياين ٢-٤-١ يف املرفق: فترات التسارع املستمرة 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير البيانات على احملور السيني إىل السنة األوىل من فترة تمتد لعشر سنوات.

الشكل البياين ٢-٤-٢ يف املرفق: فترات التراجع حسب املنطقة

(عدد الفترات)
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املرفق 2-٥: تقدير تأثير األوضاع 

اخلارجية على احتماالت حدوث فترات 

التسارع املستمرة وفترات التراجع

يتضمن هذا املرفق تفاصيل إضافية حول املنهج التجريبي 

حــدوث  علــى  اخلارجيــة  األوضــاع  تأثيــر  بحــث  يف  املســتخدم 

فتــرات تســارع وتباطــؤ النمــو، ويعــرض أهــم النتائــج وحتليــالت 

الثبــات.

البيانات واملنهجية

التجريبــي  التحليــل  تــم تصميــم متغيريــن صورييــن إلجــراء 

لفترات النمو. ويساوي املتغير األول ١ يف حالة االقتصادات-

)اجلــدول ٢-4-١  نمــو مســتمرة  فتــرات  التــي شــهدت  الســنوات 

ويســاوي  احلــاالت.  تلــك  غيــر  يف  صفــرا  ويســاوي  باملرفــق(، 

املتغيــر الثــاين ١ يف حالــة االقتصادات-الســنوات التــي شــهدت 

صفــرا  ويســاوي  باملرفــق(،   ٢-4-٢ )اجلــدول  تراجــع  فتــرات 

دقيــق  تاريــخ  حتديــد  لصعوبــة  ونظــرا  احلــاالت.  تلــك  غيــر  يف 

لفتــرات النمــو يف إطــار التحليــل التجريبــي، فإنــه وفقــا لدراســة 

Hausmann, Pritchett, and Rodrik (2005) يســاوي املتغيريــن 
تلــي كل فتــرة نمــو  التــي  الســنة األوىل  الصورييــن أيضــا ١ يف 

    .(t–1) مباشــرة  تســبقها  التــي  والســنة   (t+1)
اختبــار  يمكــن  الصورييــن،  املتغيريــن  هذيــن  وباســتخدام 

تأثيــر األوضــاع اخلارجيــة القطريــة علــى احتماليــة حــدوث فتــرات 

النمــو باســتخدام دالــة التوزيــع التاليــة:

 Pr ( episode  it   = 1)  = Φ ( γZ  it  ) ,  (٢-١٠)

هــو متجــه املتوســطات املتحركــة )بيــنt+1 و 
 
    Z  it   حيــث الرمــز

t+h( ملتغيــرات األوضــاع اخلارجيــة القطريــة الثالثــة املشــار إليهــا 
كيــف  تعكــس  دالــة غيــر خطيــة  هــو    Φ والرمــز   املرفــق ٢-١،  يف 

اجلدول 2-4-2 يف املرفق: فترات التراجع

السنةاالقتصاد  السنةاالقتصاد

١98٠ليسوتو١988ألبانيا

١9٧9، ١989، ٢٠٠3ليبيريا١985اجلزائر

١9٧3، ١9٧9، ١99٠، ٢٠٠9مدغشقر١9٧6، ١989أنغوال

١98٠، ١999مالوي١98٠، ١999األرجنتين

١9٧9موريتانيا١98١، ٢٠٠6البحرين

١983املكسيك١9٧١بنغالديش

١989منغوليا١98١بوليفيا

١98١موزامبيق١989البرازيل

١985ميانمار١989بلغاريا

١98١ناميبيا١98١بوركينا فاسو

١9٧6، ١985نيكاراغوا١99٢بوروندي

١9٧١، ١98٢النيجر١985الكاميرون

١9٧9نيجيريا١9٧٠، ١9٧8، ٢٠٠٠، ٢٠١٠جمهورية إفريقيا الوسطى

٢٠١٠عمان١9٧٧، ١99١تشاد

١985بنما١9٧١شيلي

١983، ١996باراغواي١9٧4، ١989جمهورية الكونغو الديمقراطية

١98٠، ١98٧بيرو١986جمهورية الكونغو

١98١الفلبين١98٠كوستاريكا

١9٧9، ١988بولندا٢٠٠9كرواتيا

١9٧9قطر١9٧9، ١989، ١999كوت ديفوار

١985، ١99٠رواندا١9٧8السلفادور

١98٠، ١994اململكة العربية السعودية١9٧3، ١98٢، ١988إثيوبيا

١9٧6، ١989السنغال١9٧8، ١983، ١99٧غابون

١994سيراليون١984غامبيا

٢٠٠9سلوفينيا١9٧3، ١9٧9غانا

١98٢جنوب إفريقيا١98٢غواتيماال

١9٧8السودان١989غينيا

١985، ٢٠١٠سوريا١9٧8، ١99٧غينيا بيساو

١9٧9تنزانيا١98١، ١99٠، ٢٠٠٠هايتي

١9٧٢، ١9٧9، ١989، ١998توغو١98١هندوراس

١98٢ترينيداد وتوباغو١988هنغاريا

١9٧6أوغندا١9٧6، ١984إيران

١984، ٢٠٠5اإلمارات العربية املتحدة١98٠، ١98٧العراق

١98١، ١999أوروغواي١9٧5، ١996، ٢٠٠٧جامايكا

١9٧9، ١998فنزويال١986األردن

١9٧٠، ١9٧6، ١99٠زامبيا١99٠كينيا

١9٧4، ١983، ٢٠٠١زمبابوي١9٧9، ١986، ١998، ٢٠٠٧الكويت

١98٧لبنان

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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ويقــدر   .Pr ( episode  it   = 1) االحتماليــة  علــى      Z  it املتجــه    يؤثــر 

النمــوذج التابــع الثنائــي غيــر اخلطــي إمــا باســتخدام دالــة احتماليــة 

44 ولوضــع توصيــف 
 8.(∙) Φ  أو لوغاريتميــة لتحــل حمــل الدالــة

أساســي مالئــم، يتــم إدراج تأثيــرات قطريــة وزمنيــة ثابتــة إىل 

جانب متغيرات ضابطة إضافية. وفيما يلي معادلة التوصيف 

املعياري:

  log (     
Pr ( episode  it    =  1)   ________________  

1  −  Pr ( episode  it     =  1) 
   )   =  γZ  it   + β  X  it    +   α  i   + ϵ  it  ,    

 (٢-١١)

44 كنــوع مــن أنــواع اختبــارات الثبــات، تــم اختبــار نمــوذج االحتماليــة 

اخلطيــة أيضــا، وظلــت الداللــة اإلحصائيــة للمتغيــرات ثابتــة مــع اســتخدام 

طريقــة التقديــر تلــك.

)باســتخدام  متغيــرات ضابطــة  هــو متجــه 
 
     X  it الرمــز    حيــث 

متوسطات متحركة بين الفترة t–3 والفترة t–1( يتضمن متغايرات 

حملية تقترن بالنمو متوسط األجل )مثل التكامل بموجب اتفاقيات 

يعكــس التأثيــرات 
 
    α  i   رســمية، ومصداقيــة أطــر السياســات(، والرمــز

القطريــة الثابتــة غيــر املتفاوتــة زمنيــا.

التقديرات اللوغاريتمية

تــرد املعامــالت املقــدرة لعــدة صيــغ خمتلفــة للنمــوذج )١١-٢( 

يف اجلدول ٢-5-١ باملرفق )فترات التسارع املستمرة( واجلدول 

٢-5-٢ باملرفــق )فتــرات التراجــع( ويف الشــكل البيــاين ٢-5-١ 

باملرفــق باللوحتيــن األوىل والثانيــة. وتشــير هــذه التقديــرات إىل 

وجــود ارتبــاط موجــب ثابــت بيــن نســبة احتمــاالت حــدوث فتــرات 

اجلــدول 2-٥-1 يف املرفــق: التقديــرات اللوغاريتميــة لتأثيــر متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة علــى نســبة احتماليــة 

حــدوث فتــرات مــن التســارع املســتمرة

املواصفات

 ال تأثيرات قطرية أو

زمنية ثابتة

 تأثيرات قطرية ثابتة

 ومتغيرات ضابطة

أخرى

تأثيرات زمنية

 ثابتة فقط

 تأثيرات قطرية

تأثيرات عشوائيةوزمنية ثابتة

 تأثيرات احتمالية

عشوائية

تأثيرات قطرية

 ثابتة أساسية

١.384***١.١65***١.33٠***١.١58**١.6٠٧١.٠95***١.٢48***الطلب اخلارجي

)٠.٠8٠.١()٧5٠.٠()١9٠.٠()٧85()٠.١١9()٠.٠5٠.٠()٢88(

١.٢4٠***١.١٢3***١.٢43***١.٠98**١.١٠3**١.٢٢٧***١.٢٠9***األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠45()٠.٠5٠.٠()٠5٠.٠()٠44()٠.٠49()٠.٠()٠.٠٢١34(

٠.9٧٠١.٠4٢٠.935١.٠4٠١.٠٠٧١.٠٠9١.٠5٢التغير يف معدالت التبادل التجاري

)٠.٠4٠.٠()٧9٠.٠()١46()٠.٠٧6()٠.٠63()٠.٠3٠.٠()٠66(

١٠3.6***5١.8***45.8***٢45.5***3١,48٢.8***98.٢***43.4***اختبار كا تربيع النموذجي

نعمالالنعمنعمنعمالتأثيرات قطرية ثابتة

الالالنعمنعمالالتأثيرات زمنية ثابتة

الالالالالنعمالمتغيرات ضابطة أخرى
١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١6١١٠عدد االقتصادات١

4,١٧6١,3٢54,١٧6٢,٢٧94,١٧64,3٢٢٢,٢٧9 عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% و 5% و ١٠% علــى الترتيــب، وتتضمــن املتغيــرات الضابطــة األخــرى التــي ال تــرد نتائجهــا يف هــذا اجلــدول تدابيــر 

االنفتــاح التجــاري واملــايل الرســمية، ومســتوى التضخــم، واخلصائــص املؤسســية العميقــة. وتشــير املعامــالت إىل وجــود تغيــر يف نســبة احتماليــة حــدوث فتــرات التســارع املســتمرة. وتشــير القيــم التــي 

تزيــد )تقــل( عــن ١ إىل زيــادة )انخفــاض( نســبة االحتمــاالت مقارنــة باالحتمــاالت غيــر املشــروطة. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة ضمــن أقــواس. 

١ أكبر عدد من االقتصادات. بالنسبة لنماذج التقدير التي تستخدم تأثيرات قطرية ثابتة، تستبعد االقتصادات التي مل تشهد أي فترات نمو.

اجلــدول 2-٥-2 يف املرفــق: التقديــرات اللوغاريتميــة لتأثيــر متغيــرات األوضــاع اخلارجيــة علــى نســبة احتماليــة حــدوث 

فتــرات التراجع

املواصفات

 ال تأثيرات قطرية أو

زمنية ثابتة

 تأثيرات قطرية

 ثابتة ومتغيرات

ضابطة أخرى

 تأثيرات زمنية

ثابتة فقط

 تأثيرات قطرية

تأثيرات عشوائيةوزمنية ثابتة

 تأثيرات احتمالية

عشوائية

تأثيرات قطرية

 ثابتة أساسية

٠.655***٠.85١***٠.٧36***٠.٧93***٠.84١***٠.٧38***٠.8١8***الطلب اخلارجي

)٠.٠4٠.٠()٧6٠.٠()٧46()٠.٠6٠.٠()١55()٠.٠33()٠.٠38(

٠.٧٧4***٠.8٧6***٠.٧88***٠.٧١٠١.٠١4٠.9٧٧***٠.8٢٢***األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠3٠.٠()٧43()٠.٠6٠.٠()١55()٠.٠4٠.٠٢()١3()٠.٠٢8(

٠.94١**٠.963**٠.935**٠.85١٠.9٧6٠.9٧3*٠.933*التغير يف معدالت التبادل التجاري

  )٠.٠39()٠.٠٧4()٠.٠4٠.٠٢()١8()٠.٠3٠.٠٢٧()٠.٠١٧()١(

نعمالالنعمالنعمالتأثيرات قطرية ثابتة

الالالنعمنعمالالتأثيرات زمنية ثابتة

الالالالالنعمالمتغيرات ضابطة أخرى
١١٠١١٠١١٠١١٠١١٠١١6١١٠عدد االقتصادات١

4,١٧6١,١844,١٧6٢,8354,١354,3٢٢٢,835 عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% و 5% و ١٠% علــى الترتيــب، وتتضمــن املتغيــرات الضابطــة األخــرى التــي ال تــرد نتائجهــا يف هــذا اجلــدول تدابيــر 

االنفتــاح التجــاري واملــايل الرســمية، ومســتوى التضخــم، واخلصائــص املؤسســية العميقــة. وتشــير املعامــالت إىل وجــود تغيــر يف نســبة احتماليــة حــدوث فتــرات التســارع املســتمرة. وتشــير القيــم التــي 

تزيــد )تقــل( عــن ١ إىل زيــادة )انخفــاض( نســبة االحتمــاالت مقارنــة باالحتمــاالت غيــر املشــروطة. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة ضمــن أقــواس. 

١ أكبر عدد من االقتصادات. بالنسبة لنماذج التقدير التي تستخدم تأثيرات قطرية ثابتة، تستبعد االقتصادات التي مل تشهد أي فترات نمو.
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التســارع املســتمرة وأوضــاع الطلــب اخلارجــي واألوضــاع املاليــة 

اخلارجيــة يف جميــع التوصيفــات. ويف املقابــل، جنــد أن متغيــر 

معدالت التبادل التجاري يف السلع األولية غير دال إحصائيا يف 

أي من التوصيفات املقدرة باستخدام كامل عينة البلدان )بما يف 

ذلــك االقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة واملصــدرة لغيــر الســلع 

األولية(.

ويف حالــة فتــرات التراجــع، تكــون األوضــاع املاليــة اخلارجيــة 

غيــر دالــة إحصائيــا عنــد إدراج تأثيــرات زمنيــة ثابتــة يف نمــوذج 

االنحــدار )العمــود )3( والعمــود )4( يف اجلــدول ٢-5-٢ باملرفــق 

والشــكل البيــاين ٢-5-١ باملرفــق، اللوحــة الثانيــة(. وربمــا يرجــع 

ذلك إىل أهمية العوامل املشتركة يف تفسير التدفقات الرأسمالية 

الوافدة إىل األسواق الصاعدة، كما يرد يف الفصل الثاين من عدد 

إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي والشــكل البيــاين 

الســلع  يف  التجــاري  التبــادل  معــدالت  تأثيــر  يكــون  وال   .٢-١٠

إحصائيــا  داال  التراجــع  فتــرات  حــدوث  احتمــاالت  علــى  األوليــة 

تعكــس  ربمــا  التــي  الثابتــة  الزمنيــة  التأثيــرات  إدراج  عنــد  أيضــا 

العوامل املشتركة املؤثرة على أسعار السلع األولية، ولكنه يكون 

داال إحصائيــا يف جميــع التوصيفــات األخــرى.

وإيجازا ملا سبق، يتضح من اجلدول ٢-5-١ باملرفق واجلدول 

٢-5-٢ باملرفق والشكل البياين ٢-5-١ باملرفق أن االرتباط الدال 

إحصائيــا بيــن األوضــاع اخلارجيــة وزيــادة احتمــاالت حــدوث فتــرات 

تســارع مســتمرة وفترات تراجع يظل ثابتا يف خمتلف التوصيفات، 

بما يف ذلك يف حالة عدم إدراج تأثيرات قطرية ثابتة )العمود )١( يف 

اجلدولين(، أو عند تقدير النموذج باستخدام تأثيرات عشوائية وفق 

املنهــج اللوغاريتمــي أو منهــج االحتمــاالت )العمــود )5( والعمــود )6( 

يف اجلدولين(. ويتضمن التوصيف األساسي املستخدم يف التحليل 

)املعادلة ٢-١١( تأثيرات قطرية ثابتة فقط.

اآلثار احلدية

يمكــن اســتخدام التقديــرات اللوغاريتميــة الــواردة يف القســم 

الســابق يف حســاب متوســط التأثيــر احلــدي لوحــدة واحــدة مــن 

التغيــر يف قيمــة متغيــر مــا علــى احتمــاالت حــدوث فتــرات النمــو. 

وتلــك هــي اإلحصائيــة املســتخدمة يف النــص واألشــكال البيانيــة 

ملناقشــة تأثيــر األوضــاع اخلارجيــة واخلصائــص احملليــة علــى 

احتمالية حدوث فترات النمو. وباســتخدام املعادلتين )٢-١٠( 

و)٢-١١(، يمكــن التعبيــر عــن متوســط اآلثــار احلديــة علــى النحــو 

التايل:

   
∂ Pr ( episode  it     =  1)   _______________ 

∂  z  1,it  
   =  γ  1   Φ′ (  γ  1   z  1,it   +   γ  2   z  2,it   +   γ  3   z  3,it   

 +  β  1    x  1,it    + … +  β  n    x  n,it    +  α  1   

 + … +  α  N  ) .  (٢-١٢)

ويف النمــاذج التابعــة الثنائيــة غيــر اخلطيــة، ال تعتمــد اآلثــار 

احلديــة علــى   γ  1    فقــط، بــل علــى قيمــة   z  1,it    أيضــا وجميــع املتغيــرات 

األخــرى يف املعادلــة )١١-٢( — ومــن ثــم يتعيــن اســتخدام عــدد 

حمدود من املتغيرات التفسيرية. وتستند النتائج األساسية التي 

يعرضهــا الشــكل البيــاين ٢-١٧ إىل توصيــف يتضمــن متغيــرات 

األوضــاع اخلارجيــة فقــط بقيمتهــا املتوســطة البســيطة.

اختبارات الثبات

النتائــج األساســية لتأثيــر األوضــاع اخلارجيــة علــى  ُتقــارن 

احتماليــة حــدوث فتــرات النمــو بالنتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا 

البيــاين  الشــكل  ويعــرض  خمتلفــة.  بلــدان  عينــات  باســتخدام 

٢-5-٢ باملرفق التغير يف نسبة االحتماالت )بالنسبة املئوية( 

النــاجت عــن زيــادة بمقــدار وحــدة واحــدة يف كل وضــع مــن األوضــاع 
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١- فترات التسارع املستمرة

  

٢- فترات التراجع

  

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الطلــب  أوضــاع  إىل  األوىل  التقديــر  نقطــة  تشــير  املســتخدمة،  التقديــر  نمــاذج  مــن  أي  ملحوظــة: يف 

اخلارجــي، وتشــير نقطــة التقديــر الثانيــة إىل األوضــاع املاليــة اخلارجيــة، وتشــير نقطــة التقديــر الثالثــة 

تدابيــر  أخــرى»  ضابطــة  «متغيــرات  وتتضمــن  األوليــة.  الســلع  يف  التجــاري  التبــادل  معــدالت  إىل 

العميقــة. وتشــير  املؤسســية  التضخــم واخلصائــص  الرســمية ومســتوى  واملــايل  التجــاري  االنفتــاح 

اخلطوط الرأسية إىل فترات ثقة تبلغ ٩٠٪.

الشكل البياين ٢-٥-١ يف املرفق: التغير يف نسبة احتماالت 

حدوث فترات النمو، ١٩٧٠-٢٠١٥

(٪)
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فتــرات  حالــة  ويف  اخملتلفــة.  اجلزئيــة  العينــات  يف  اخلارجيــة 

التســارع املســتمرة وفتــرات التراجــع علــى حــد ســواء، تظــل نتائــج 

التوصيــف األساســي الــواردة يف اجلــدول ٢-5-١ باملرفــق واجلــدول 

٢-5-٢ باملرفــق ثابتــة مــع اســتخدام العينــات اجلزئيــة )أي العينــات 

التــي تســتبعد الصيــن أو اقتصــادات جمموعــة العشــرين(.

الزمنــي ملعاييــر حتديــد  النطــاق  آخــر، يمتــد  ثبــات  اختبــار  ويف 

 ٧ = h  فتــرات النمــو الــواردة يف املرفــق ٢-4 إىل ٧ ســنوات )أي أن

التحديــد  بــدال مــن  h = 5 يف املعادلــة )٢-9( ويف جميــع معاييــر 

الواردة يف ذلك القســم(. ويعاد تقدير النموذج اللوغاريتمي )٢-١١( 

وتأثيراته احلدية يف املعادلة )٢-١٢( باســتخدام فترات مكونة من 

٧ ســنوات. ويعــرض الشــكل البيــاين ٢-5-3 باملرفــق اآلثــار احلديــة 

للنماذج املعاد تقديرها. ويتضح منه أن التأثيرات احلدية لألوضاع 

اخلارجيــة ثابتــة مــن حيــث داللتهــا احلصائيــة مــع تغيــر مــدة الفتــرة. 

وتتغيــر التقديــرات بالنقــاط تغيــرا طفيفــا مقارنــة بتقديــرات الفتــرات 

املكونــة مــن خمــس ســنوات، دون أن يتغيــر نمــط الداللــة اإلحصائيــة 

للنتائج.

القنوات التي تساعد األوضاع اخلارجية من 

خاللها اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية يف تقليص فروق الدخل بينها وبين 

االقتصادات املتقدمة      

يهــدف التحليــل يف هــذا القســم إىل فهــم دور األوضــاع اخلارجيــة 

يف التأثيــر علــى قنــوات تعميــق رأس املــال املــادي والعوامــل األخــرى 

)املشار إليها يف املرفق ٢-٢( التي يمكن من خاللها تقليص فجوات 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  جمموعــة  بيــن  الدخــل 

النامية واالقتصادات املتقدمة. ولهذا الغرض، تنقسم فترات التسارع 

املســتمرة الــواردة يف اجلــدول ٢-4-١ باملرفــق إىل فتــرات مدفوعــة 

بــرأس املــال وفتــرات غيــر مدفوعــة بــرأس املــال.

الفتــرات  املــال  بــرأس  املدفوعــة  التســارع  بفتــرات  ويقصــد 

التــي تكــون فيهــا املســاهمة يف النمــو خــالل الفتــرة املســتمدة مــن 

إىل  املــال  رأس  نســبة  باســتخدام  )املقيــس  الرأســمايل  التعميــق 

45 أكبــر مــن 
النــاجت وليــس نصيــب العامــل مــن الدخــل كمــا ورد آنفــا(9

 Hall ودراســة Klenow and Rodríguez-Clare (1997) 45 راجــع دراســة

.Jones (2016) ودراســة and Jones (1999)
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١- فترات التسارع املستمرة

  

٢- فترات التراجع

  

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الطلــب  التقديــر األوىل إىل أوضــاع  التقديــر املســتخدمة، تشــير نقطــة  ملحوظــة: يف أي مــن نمــاذج 

التقديــر  نقطــة  وتشــير  اخلارجيــة،  املاليــة  األوضــاع  إىل  الثانيــة  التقديــر  نقطــة  وتشــير  اخلارجــي، 

الثالثــة إىل معــدالت التبــادل التجــاري يف الســلع األوليــة. وتشــير اخلطــوط الرأســية إىل فتــرات ثقــة 

تبلغ ٩٠٪.

الشكل البياين ٢-٥-٢ يف املرفق: التغير يف نسبة احتماالت 

حدوث فترات النمو حسب العينات الفرعية، ١٩٧٠-٢٠١٥

(٪)
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فترات التسارع املستمرة فترات التراجع

التجاري يف 

السلع األولية

التجاري يف 

السلع األولية

الشكل البياين ٢-٥-٣ يف املرفق: التغير يف احتمالية حدوث 

فترات النمو (التأثير احلدي) باستخدام فترات مكونة من ٧ 

سنوات، ١٩٧٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير اخلطوط الرأسية إىل فترات ثقة تبلغ ٩٠٪.
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متوســط املســاهمة يف النمــو املســتمدة مــن التعميــق الرأســمايل 

يف هــذا البلــد طــوال الفتــرة التــي تغطيهــا العينــة. وتصنــف فتــرات 

التســارع املتبقيــة كفتــرات غيــر مدفوعــة بــرأس املــال. واســتنادا 

املــال  بــرأس  فتــرة تســارع مدفوعــة  إىل هــذا املعيــار، توجــد 6١ 

و34 فتــرة تســارع غيــر مدفوعــة بــرأس املــال يف جمموعــة فتــرات 

التســارع املســتمرة احملــددة. 

احلــدي  التأثيــر  باملرفــق  البيــاين ٢-4-5  الشــكل  ويعــرض 

التســارع  فتــرات  حــدوث  احتماليــة  علــى  اخلارجيــة  لألوضــاع 

بنوعيهــا. وتــؤدي أوضــاع الطلــب اخلارجــي املواتيــة إىل زيــادة 

بــرأس املــال  التســارع غيــر املدفوعــة  احتماليــة حــدوث فتــرات 

التســارع  فتــرات  احتماليــة حــدوث  زيــادة  تــؤدي إىل  أكثــر ممــا 

املدفوعــة بــرأس املــال، بينمــا تــؤدي أوضــاع التمويــل اخلارجــي 

املواتيــة إىل زيــادة احتماليــة حــدوث فتــرات التســارع املدفوعــة 

بــرأس املــال أكثــر ممــا تــؤدي إىل زيــادة احتماليــة حــدوث فتــرات 

التســارع غيــر املدفوعــة بــرأس املــال.

امللحق 2-6: حتليل دور اخلصائص احمللية يف تمرير 

تأثير األوضاع اخلارجية

يعرض هذا املرفق تفاصيل إضافية حول التحليل التجريبي 

املتضمن يف القسم اخلاص بدور السياسات واخلصائص الهيكلية 

التأثيــر احملتمــل للسياســات  التحليــل  الفصــل. ويبحــث  يف هــذا 

واخلصائــص احملليــة األخــرى علــى دور األوضــاع اخلارجيــة يف 

تشــكيل احتمــاالت حــدوث فتــرات التســارع والتراجــع.

اتفاقيــات التجــارة احلــرة: البيانــات بشــأن االتفاقيــات حســب 

ســنة التوقيــع مســتمدة مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق 

االقتصاد العاملي )الفصل الثاين( الذي استند إىل قاعدة بيانات 

تصميــم اتفاقيــات التجــارة. ويتــم تدعيــم جمموعــة البيانــات تلــك 

ببيانــات اتفاقيــات التجــارة احلــرة الســارية املســتمدة مــن قاعــدة 

بيانات اتفاقيات التجارة اإلقليمية لدى منظمة التجارة العاملية. 

وتســتند اجملموعــة األوىل علــى اجملموعــة األخيــرة التــي تدعمهــا 

ببيانات من مؤسســات متعددة األطراف ومصادر وطنية أخرى.

العمــق املــايل: يقــاس العمــق املــايل بمؤشــر بديــل عبــارة عــن 

جممــوع أصــول بنــوك اإليــداع النقــدي كنســبة مــن إجمــايل النــاجت 

التنميــة  بيانــات  قاعــدة  مــن  البيانــات  هــذه  وتســتمد  احمللــي، 

املاليــة العامليــة لــدى البنــك الــدويل.

ســامة النمــو االئتمــاين: بينمــا يقتــرن تعميــق النظــام املــايل 

بزيادة توافر التمويل وزيادة الدعم املقدم لألنشطة االقتصادية، 

قــد ينتــج عــن التوســع االئتمــاين مفــرط الســرعة خماطــر قــد تــؤدي 

يف نهايــة املطــاف إىل تقويــض النمــو. ويتــم حتديــد فتــرات النمــو 

دراســة  وفــق   — االئتمانيــة  الطفــرات  أو   — املفــرط  االئتمــاين 

.Dell’Ariccia and others (2016)
احلســاب  انفتــاح  مؤشــر  يعــد  الرأســمايل:  احلســاب  انفتــاح 

الرأسمايل املقيس بالسياسات الرسمية حتديثا ملقياس الضوابط 

الرأســمالية الــوارد يف دراســة Quinn (1997) الــذي يعتمــد علــى 

وقيــود  ترتيبــات  حــول  الســنوي  التقريــر  يف  النظــري  اجلــزء 

قيمــة  وترتفــع  الــدويل.  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  الصــرف 

القيــود. عــدد  انخفــاض  مــع  املؤشــر 

اجلــاري: بيانــات رصيــد احلســاب اجلــاري  رصيــد احلســاب 

كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات 

آفــاق االقتصــاد العاملــي لــدى صنــدوق النقــد الــدويل.

مرونة سعر الصرف: تعتمد درجة مرونة سعر الصرف على 

 Aizenman, Chinn, and Ito املؤشــر الواقعــي الــوارد يف دراســة

(2010)
الديــن العــام: نســبة الديــن العــام إىل إجمــايل النــاجت احمللــي 

تســتخدم   Mauro and others (2013) دراســة  مــن  املســتمدة 

املاليــة. لقيــاس احليطــة  كمؤشــر بديــل 

ســامة اإلطــار النقــدي: تقــاس جــودة اإلطــار النقــدي بمؤشــر 

 Gwartney, Lawson, and النقــود الســليمة املســتمد مــن دراســة 

Hall (2016). وهــذا املؤشــر عبــارة عــن مقيــاس معيــاري يضــم 
مؤشــرات نمو املعروض النقدي ومســتوى التضخم ومدى تقلبه 

واحتماليــة تملــك حســابات مصرفيــة بالعملــة األجنبيــة، وذلــك 

استنادا إىل بيانات مستمدة من مؤشرات التنمية العاملية )البنك 

الــدويل( واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة والتقريــر الســنوي حــول 

ترتيبــات وقيــود الصــرف )صنــدوق النقــد الــدويل( واحلســابات 

القوميــة الصــادرة عــن األمم املتحــدة.

التنظيــم والنظــام القانــوين وحقــوق امللكيــة: مؤشــرات جــودة 

مســتمدة  امللكيــة  حقــوق  وحمايــة  القانــوين  والنظــام  التنظيــم 

وترتفــع   .Gwartney, Lawson, and Hall (2016) دراســة  مــن 

كل  ويضــم  املؤسســات.  جــودة  ازدادت  كلمــا  املؤشــرات  قيــم 
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يف  بمــا  مصــادر،  عــدة  مــن  مســتمدة  فرعيــة  مؤشــرات  مؤشــر 

ذلــك تقريــر التنافســية العامليــة )املنتــدى االقتصــادي العاملــي( 

واملرشد الدويل إىل اخملاطر القطرية )جمموعة خدمات اخملاطر 

السياسية( ومؤشرات ممارسة أنشطة األعمال والتنمية العاملية 

النقــد  الدوليــة )صنــدوق  املاليــة  الــدويل( واإلحصــاءات  )البنــك 

علــى  قائمــة  بتقييمــات  املؤشــرات  بعــض  تتأثــر  وقــد  الــدويل(. 

املؤشــرات  ألن  نظــرا  ولكــن  القيــاس.  دقــة  وعــدم  التصــورات 

تتضمن عدة مؤشــرات فرعية — بما يف ذلك مؤشــرات مســتمدة 

مــن مؤسســات ماليــة دوليــة تعــد بياناتهــا اعتمــادا علــى مصــادر 

أكثــر شــموال مــن حيــث نطــاق  — فإنهــا تكــون  رســمية وطنيــة 

تغطيــة البيانــات مقارنــة بفــرادى املؤشــرات الفرعيــة، وقــد تكــون 

أقــل تأثــرا بالتــايل بالقيــم الشــاذة وخطــر التقييــم الذاتــي.

التأثير املباشر للسياسات واخلصائص 

احمللية على احتمالية حدوث فترات النمو

قبــل حتليــل تأثيــر السياســات واخلصائــص احملليــة األخــرى 

على دور األوضاع اخلارجية يف تشــكيل احتماالت حدوث فترات 

التسارع والتباطؤ، نبحث التأثير املباشر لتلك اخلصائص احمللية 

على احتماالت حدوث فترات النمو. ولهذا الغرض، تستخدم صيغة 

خمتلفــة إىل حــد مــا مــن نمــوذج االنحــدار اللوغاريتمــي )١١-٢( 

املتوسط املتحرك )بين 
 
     X  it   الوارد يف املرفق ٢-5 يتضمن فيها

الفترة t–3 والفترة t–1( لفرادى السياسات أو اخلصائص احمللية. 

ويتيــح ذلــك اختبــار مــا إذا كان متغيــر السياســات أو اخلصائــص 

احملليــة يؤثــر تأثيــرا داال إحصائيــا علــى احتماليــة حــدوث فتــرات 

النموـ ــ عند استبعاد تأثير األوضاع اخلارجية والتأثيرات القطرية 

الثابتة.

ويعرض اجلدول ٢-6-١ باملرفق واجلدول ٢-6-٢ باملرفق 

نتائــج فتــرت التســارع املســتمرة وفتــرات التراجــع علــى الترتيــب. 

هــذه  تأثيــر  احملليــة  اخلصائــص  متغيــرات  معامــالت  وتوضــح 

املتغيــرات بالنســبة املئويــة علــى نســبة احتمــاالت حــدوث فتــرات 

النمــو أو عــدم حدوثهــا: وتشــير القيــم التــي تقــل )تزيــد( عــن ١ إىل 

بعــدم  مقارنــة  النمــو  فتــرات  حــدوث  احتمــاالت  )زيــادة(  تراجــع 

اخلصائــص  متغيــر  قيمــة  ارتفعــت  مــا  إذا  نمــو  فتــرات  حــدوث 

احملليــة عــن هــذا املســتوى. وتشــير النتائــج إىل أن زيــادة العمــق 

املؤسســات  جــودة  وحتســن  النقــدي  اإلطــار  وســالمة  املــايل 

جميعهــا عوامــل تــؤدي إىل زيــادة ملحوظــة يف احتماليــة حــدوث 

فتــرات تســارع مســتمرة )اجلــدول ٢-6-١ باملرفــق(. كذلــك تســهم 

بدرجــة  احلــد  يف  املــايل  العمــق  وزيــادة  النقــدي  اإلطــار  ســالمة 

كبيــرة مــن احتمــاالت حــدوث فتــرات التراجــع، بينمــا يــؤدي تراجــع 

مرونــة الســعر الصــرف إىل زيــادة احتمــاالت حــدوث فتــرات تراجــع 

)اجلــدول ٢-6-٢ باملرفــق(. ولتقييــم األهميــة االقتصاديــة لهــذه 

النتائــج، يعــرض الشــكل البيــاين ٢-6-١ باملرفــق التأثيــر احلــدي 

)أي التغيــر بالنقــاط املئويــة يف احتماليــة حــدوث فتــرات النمــو( 

النــاجت عــن تغيــر السياســات أو اخلصائــص احملليــة بقــدر مســاو 

اخلامــس  املئيــن  إىل  والعشــرين  اخلامــس  املئيــن  مــن  للتحــرك 

والســبعين يف توزيع العينة )يف حالة نظام ســعر الصرف، يشــير 

املئين اخلامس والعشــرين إىل نظام ســعر صرف يتســم باملرونة 

الكاملــة، بينمــا يشــير املئيــن اخلامــس والســبعين إىل نظــام ســعر 

صــرف ثابــت(.

بحث كيفية تأثير السياسات واخلصائص 

احمللية األخرى على دور األوضاع اخلارجية 

يف تشكيل احتماالت حدوث فترات النمو

لبحث تأثير اخلصائص احمللية على دور األوضاع اخلارجية 

يف تشــكيل احتمــاالت حــدوث فتــرات النمــو، يتــم تعديــل التوصيــف 

التجريبي األساســي )١١-٢( ليتضمن حدود التفاعل التالية:

 log (  
Pr ( episode  it     =  1)   ________________  

1  −  Pr ( episode  it    =  1) 
  )  = 

  γz  it   + β  x  it    + δ ( z  it   ×  x  it   )  +   α  i   + ϵ  it  ,  (١3-٢)

هــو أحــد األوضــاع اخلارجيــة القطريــة الثالثــة، 
  
   z  it حيــث الرمــز

 t–1 والفتــرة   t–3 الفتــرة  بيــن  املتحــرك  املتوســط  هــو 
 
x  it والرمــز   

 
   α  i والرمــز    املعنيــة،  احملليــة  ــص  اخلصائ أو  يــة  احملل للسياســة 

يعكس التأثيرات القطرية الثابتة غير املتفاوتة زمنيا. ثم تستخدم 

التقديــرات املســتمدة مــن االنحــدار اللوغاريتمــي املتضمــن حــدود 

تفاعل يف )١3-٢( حلساب اآلثار احلدية الواردة يف الشكل البياين 
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• البيــاين 	 الشــكل  يف  نتائجــه  تعــرض  الــذي  التحليــل  يســتند 

٢-١9 علــى جمموعتيــن مــن اآلثــار احلديــة: يف اجملموعــة 

منخفــض  احملليــة  اخلصائــص  متغيــر  يكــون  األوىل، 

العينــة(،  توزيــع  مــن  والعشــرين  اخلامــس  )املئيــن  القيمــة 

بينمــا يكــون مرتفــع القيمــة يف اجملموعــة الثانيــة )املئيــن 

متغيــر  ويســتخدم  العينــة(.  توزيــع  مــن  والســبعين  اخلامــس 

يف  قيمتــه  بمتوســط  احلالتيــن  يف  اخلارجيــة  األوضــاع 

العينــة )أي أنهــا أوضــاع خارجيــة حياديــة(. وتشــير األعمــدة 

يف الشــكل البيــاين ٢-١9 إىل الفــرق بيــن جمموعتــي اآلثــار 

احلدية، ويفَســر هذا الفرق على أنه التغير يف التأثير احلدي 

ملتغيــر األوضــاع اخلارجيــة مــع حتســن اخلصائــص احملليــة. 

وعنــد اســتخدام بعــض املتغيــرات، مثــل مؤشــر اســتقرار ســعر 

الديــن  ومتغيــرات  االئتمانيــة،  الطفــرات  ومؤشــر  الصــرف، 

حتســنا  لتمثــل  املقارنــة  تنعكــس  العــام،  والديــن  اخلارجــي 

46 اســتخدام اآلثــار احلديــة لــه أهميــة كبيــرة يف بحــث تأثيــر اخلصائــص 

احملليــة علــى دور األوضــاع اخلارجيــة يف تشــكيل احتمــاالت حــدوث فترات 

النمــو، نظــرا ألن معامــل حــد التفاعــل يف نمــوذج التقديــر اللوغاريتمــي غيــر 

اخلطــي القائــم علــى اســتخدام نســب االحتمــاالت )٢-١3( ال يكفــي لتحديــد 

كيفيــة اعتمــاد تأثيــر أحــد املتغيــرات املســتقلة علــى قيمــة متغيــر مســتقل آخــر 

 .)(Ai and Norton 2003) دراســة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 2-6-1 يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات السياسات على نسبة احتماالت حدوث فترات التسارع املستمرة

١.4٠١***١.٢93***١.٢٧9***١.35٢***١.٢8٢***١.٢68***١.٢64***١.٢85***١.٢٧5***١.38٢***١.٢34***١.٢96***١.٢66***الطلب اخلارجي

)٠.٠88()٠.٠94()٠.٠9٠.٠()٠.١١٠()١88()٠.٠93()٠.٠9٠.٠()٧9٠.١٠()٠4()٠.١٠9()٠.١٠4()٠.١٠3()٠.١43(

١.٢١5***١.٢١5***١.٢١3***١.٢١8***١.٢٠4***١.١95***١.٢٢4***١.٢١3***١.٢٢3***١.١93***١.٢٠9***١.٢١٧***١.٢٠٠***األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠4٠.٠()١4٠.٠()٢4٠.٠()١44()٠.٠4٠.٠()٠39()٠.٠4٠.٠()٠4٠.٠()٠4٠.٠()٠45()٠.٠49()٠.٠4٠.٠()٧55(

التغير يف معدالت 

التبادل التجاري

٠.9٧٠٠.95٠٠.945٠.955٠.96٧١.٠١6٠.985٠.98١٠.995١.٠٠5١.٠66١.٠٢4١.3١8

)٠.٠8٠.٠()٢44()٠.٠6٠.٠()٢49()٠.٠49()٠.٠53()٠.٠6٠.٠()٠5٠.٠()٠.٠٧٠()٠.٠٧٠()١8٠.٠()٠8٠.٢٢()١3(

عدد الشركاء التجاريين 

)لوغاريتم(

٠.9٢8٠.9١6

)٠.٠88()٠.١١٢(

٠.8١3مؤشر االنفتاح املايل

)٠.3١٢(

نسبة أصول بنوك اإليداع 

النقدي إىل إجمايل 

الناجت احمللي

**١.٠٠**١.٠٠٧9

)٠.٠٠3()٠.٠٠4(

انفتاح احلساب الرأسمايل
١.١9٠٠.9١9

)٠.5٢3()٠.6٧4(

٠.599٠.643الطفرات االئتمانية

)٠.3٠8()٠.339(

نسبة رصيد احلساب اجلاري 

إىل إجمايل الناجت احمللي

٠.9٧9٠.96٠

)٠.٠٢()٠.٠٢٢4(

نسبة الدين اخلارجي إىل 

إجمايل الناجت احمللي

١.٠٠٠١.٠٠٢

)٠.٠٠٢()٠.٠٠١(

مؤشر استقرار سعر الصرف
٠.586١.539

)٠.٢٠4()٠.٧68(

نسبة الدين العام إىل 

إجمايل الناجت احمللي

٠.999٠.998

)٠.٠٠()٠.٠٠٢4(

سالمة اإلطار النقدي
**١.١٢٠

)٠.٠63(

١.٠١8٠.9٧5التنظيم

)٠.١()٠.١٠١55(

١.١89١.٠3٧**النظام القانوين وحقوق امللكية

)٠.١()٠.١٠٢33(

٠.٠٠8***٠.٠٠5***٠.٠١١***٠.٠٠4***٠.٠١3***٠.٠١٧***٠.٠١١***٠.٠١١***٠.٠١١***٠.٠١٠***٠.٠١١***٠.٠١١***٠.٠١٧***الثابت

 )٠.٠٠()٠.٠٠٧4()٠.٠٠4()٠.٠٠4()٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠6()٠.٠٠4()٠.٠٠()٠.٠٠٧()٠.٠٠٢3()٠.٠١٠(
45.49***4٧.٢9***3٧.43***4٧.١4***48.٧3***48.6٠***54.39***56.6٧***56.٢8***4٠.9٧***49.63***5١.4٢***44.99***اختبار كا تربيع النموذجي

١١3١١6١١49٢١١5١١6١١6١١4١١5١٠3١٠3١٠58١عدد االقتصادات

3,٠443,٧933,٢٠33,٢9٢4,١594,٠483,88٠4,١383,6433,353٢,8٧١٢,٧8٠١,699عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التقديــرات ال تتضمــن تأثيــرات قطريــة ثابتــة. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% و 5% و ١٠% علــى الترتيــب. وتعكــس املعامــالت التغيــرات يف نســبة احتمــاالت حــدوث فتــرات التســارع املســتمرة. وتشــير القيــم التــي تزيــد )تقــل( عــن ١ 

إىل زيــادة )تراجــع( نســبة االحتمــاالت عــن االحتمــاالت غيــر املشــروطة. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة بيــن أقــواس.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 2-6-2 يف املرفق: التقديرات اللوغاريتمية لتأثير متغيرات السياسات على نسبة احتماالت حدوث فترات التراجعص

٠.6٠٧***٠.٧49***٠.٧٠٢***٠.٧٠٠***٠.٧55***٠.694***٠.٧١٧***٠.٧3١***٠.8٠6***٠.٧٠5***٠.686***٠.694***٠.8٢٠**الطلب اخلارجي

)٠.٠63()٠.٠5٠.٠()٢5٠.٠()٧59()٠.٠49()٠.٠48()٠.٠5٠.٠()١48()٠.٠5٠.٠()٧55()٠.٠6٠.٠()٧83()٠.٠9٧(

٠.٧٠١***٠.69١***٠.٧١5***٠.٧9٠***٠.٧84***٠.8٠9***٠.٧٧9***٠.8٠4***٠.8٠4***٠.٧86***٠.٧4٠***٠.٧٧4***٠.٧83***األوضاع املالية اخلارجية

)٠.٠5٠.٠()٠4٠.٠()٠46()٠.٠48()٠.٠36()٠.٠3٠.٠()٧38()٠.٠38()٠.٠39()٠.٠43()٠.٠53()٠.٠43()٠.٠53(

التغير يف معدالت

 التبادل التجاري

٠.84٢٠.943٠.946**٠.896٠.94٠٠.953٠.96٠*٠.936٠.96٧٠.983٠.969١.٠٢4٠.٧٧٧

)٠.٠9٠.٠()٧43()٠.٠66()٠.٠49()٠.٠38()٠.٠49()٠.٠46()٠.٠36()٠.٠55()٠.٠6٠.٠٧()٠5()٠.٠9٠.١()١49(

عدد الشركاء التجاريين 

)لوغاريتم(

٠.8٢٧٠.٧68

)٠.٠98()٠.١5٢(

مؤشر االنفتاح املايل
١.3١5

)٠.364(

نسبة أصول بنوك اإليداع 

النقدي إىل إجمايل

     الناجت احمللي

*٠.988٠.98٧

)٠.٠١١()٠.٠٠٧(

انفتاح احلساب الرأسمايل
٠.5٠4١.١83

)٠.٢4١.١٢()٢8(

٠.9٢6٢.٢89الطفرات االئتمانية

)٠.363()١.53٢(

نسبة رصيد احلساب اجلاري 

إىل إجمايل الناجت احمللي

١.٠٠3٠.96٧

)٠.٠()٠.٠٠٧36(

نسبة الدين اخلارجي إىل 

إجمايل الناجت احمللي

٠.999***١.٠٠5

)٠.٠٠٢()٠.٠٠١(

مؤشر استقرار سعر الصرف
***٢.٧83٢.4١٠

)٠.865()١.834(

نسبة الدين العام إىل إجمايل 

الناجت احمللي

٠.99٧٠.99٢

)٠.٠٠٧()٠.٠٠٢(

سالمة اإلطار النقدي
*٠.9٢5

)٠.٠39(

٠.9٠٧٠.٧٢3التنظيم

)٠.٠84()٠.١44(

النظام القانوين وحقوق 

امللكية

٠.9١3١.١65

)٠.٠8٠.١()١83(

٠.56٧٠.9٧9١.١8١٠.9553.٢٠5*٠.٢68***٠.6١4*٠.48١***٠.359***٠.566١.٠3٠٠.٧٠١*٠.383***الثابت

)٠.١3٠.١()١65()٠.3٠.٢()٢٢4٠.٠()١88()٠.١()٠.١٢٢69()٠.٠93()٠()٠.١٧٠.38٠()٧.648()٠.4٧١()5.64١(

٧٢.65***5٠.45***43.9٧***4٠.44***4٢.٢١***6١.38***5٠.8٢***45.6٠***39.٧١***5٠.3١***55.٧٠***45.٧3***4٢.95***اختبار كا تربيع النموذجي

١١3١١6١١49٢١١5١١6١١6١١4١١5١٠3١٠3١٠58١عدد االقتصادات

3,٠443,٧933,٢٠33,٢9٢4,١594,٠483,88٠4,١383,6433,353٢,8٧١٢,٧8٠١,699عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التقديــرات ال تتضمــن تأثيــرات قطريــة ثابتــة. وتشــير العالمــات *** و** و* إىل الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١% و 5% و ١٠% علــى الترتيــب. وتعكــس املعامــالت التغيــرات يف نســبة احتمــاالت حــدوث فتــرات التســارع املســتمرة. وتشــير القيــم التــي تزيــد )تقــل( عــن ١ إىل 

زيــادة )تراجــع( نســبة االحتمــاالت مقارنــة باالحتمــاالت غيــر املشــروطة. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة بيــن أقــواس.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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يف اخلصائــص احملليــة. ويســتخدم اختبــار الفــرق يف اآلثــار 

الزمنــي. التوزيــع  احلديــة 

• البيــاين 	 الشــكل  يف  نتائجــه  تــرد  التــي  التحليــل  يوضــح 

لألوضــاع  احلــدي  التأثيــر  يف  التغيــر  باملرفــق   ٢-6-٢

املاليــة يف ظــل حتســن بعــض اخلصائــص احملليــة اخملتــارة 

نســبيا  مواتيــة  غيــر  أو  مواتيــة  خارجيــة  ماليــة  وأوضــاع 

حديــة  آثــار  حتســب  الغــرض،  ولهــذا  حياديــة.  وليســت   —
)أي  إضافيــة، ويقيــم متغيــر األوضــاع اخلارجيــة بقيمتيــن 

قيمــة مقابــل كل قيمــة ملتغيــر اخلصائــص احملليــة(: قيمــة 

العينــة(  توزيــع  والعشــرين يف  اخلامــس  )املئيــن  منخفضــة 

مرتفعــة  وقميــة  نســبيا،  معاكســة  خارجيــة  أوضاعــا  تمثــل 

تمثــل  العينــة(  توزيــع  يف  والســبعين  اخلامــس  )املئيــن 

نســبيا.      مواتيــة  خارجيــة  أوضاعــا 
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١- فترات التسارع املستمرة

  

٢- فترات التراجع
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الشكل البياين ٢-٦-١ يف املرفق: التغير يف احتماالت حدوث 

فترات النمو (التأثير احلدي)، ١٩٧٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير اخلطوط الرأسية إىل فترات ثقة تبلغ ٩٠٪. ويوضح الشكل البياين التأثير احلدي للتغير 

التغييــر  حجــم  ويعــادل  قيمتهــا.  بمتوســط  التحليــل  يف  املســتخدمة  احملليــة  اخلصائــص  فــرادى  يف 

االرتفاع من املئين اخلامس والعشرين إىل املئين اخلامس والسبعين يف توزيع العينة. 

األصول املصرفية

سالمة النمو االئتماين
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مرونة سعر الصرف

أوضاع مالية خارجية أقل مالءمة

أوضاع مالية خارجية أكثر مالءمة

الشكل البياين ٢-٦-٢ يف املرفق: فترات التراجع: التغير 

يف التأثير احلدي لألوضاع املالية اخلارجية يف ظل حتسن 

بعض اخلصائص احمللية ا�تارة

(بالنقاط املئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

التأثيــر احلــدي لألوضــاع املاليــة اخلارجيــة علــى  التغيــر يف  البيــاين  الشــكل  ملحوظــة: يعــرض 

املئيــن  يف  احملليــة  اخلصائــص  متغيــر  قيمــة  تقــع  عندمــا  التراجــع  فتــرات  حــدوث  احتمــاالت 

اخلامــس والســبعين بــدال مــن املئيــن اخلامــس والعشــرين. ويعكــس املئيــن اخلامــس والعشــرين 

(اخلامــس والســبعين) أوضاعــا ماليــة خارجيــة أقــل (أكثــر) مالءمــة حســب توزيــع العينــة. وتعنــي 

القيمة السالبة مزيدا من االنخفاض يف احتماالت حدوث فترات التراجع.
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فهم االجتاه العام التنازيل يف أنصبة العمالة من الدخل 

من  العمالة  نصيب  يف  التنازيل  االجتاه  الفصل  هذا  يوثق 

الدخل منذ أوائل تسعينات القرن املاضي، فضال على تطوره 

والعمالة  االقتصادية  واألنشطة  البلدان  عبر  املتجانس  غير 

تم جتميعها  بيانات  باستخدام  املهارات اخملتلفة،  فئات  من 

مؤخرا من عينة كبيرة من االقتصادات املتقدمة واقتصادات 

هذا  يتناول  ثم  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

العامة.  االجتاهات  هذه  وراء  الكامنة  القوى  حتليل  الفصل 

ويخلص التحليل إىل أن التقدم التكنولوجي، الذي ينعكس يف 

إىل  االستثمارية،  للسلع  النسبي  السعر  يف  احلاد  االنخفاض 

جانب التعرض ألشكال خمتلفة من خماطر الوظائف القائمة 

الكلي  االنخفاض  نصف  حوايل  يفسر  روتينية،  أعمال  على 

املتقدمة، وأن  االقتصادات  الدخل يف  العمالة من  يف نصيب 

التأثير السلبي كان أكبر على دخل العمالة متوسطة املهارات. 

بصفة  العمالة  نصيب  تطور  ُيعزى  الصاعدة،  األسواق  ويف 

سالسل  توسع  وخاصة  العاملي،  االندماج  قوى  إىل  أساسية 

املال  رأس  كثافة  ارتفاع  يف  أسهمت  التي  العاملية  القيمة 

الكلية يف اإلنتاج.

مقدمة

القومي  الدخل  نسبة  الدخل—أي  من  العمالة  نصيب  كان 

— يسير يف اجتاه  املدفوعة كأجور للعمالة، بما فيها املزايا 

تنازيل يف بلدان كثيرة )الشكل البياين 3-١(. ففي االقتصادات 

املتقدمة، بدأت أنصبة دخل العمالة تسير يف اجتاه تنازيل خالل 

الثمانينات من القرن املاضي حتى وصلت قبيل األزمة املالية 

املسجلة  مستوياتها  أدنى  إىل   ٢٠٠9-٢٠٠8 يف  العاملية 

حتى  ملموسا  تعافيا  حتقق  ومل  املاضي،  القرن  نصف  خالل 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  عن  أقل  بيانات  وتتوافر  اآلن. 

العمالة من الدخل تراجعت  النامية، لكن أنصبة  واالقتصادات 

أيضا منذ أوائل تسعينات القرن املاضي يف أكثر من نصف هذه 

االقتصادات — وخاصة االقتصادات األكبر يف هذه اجملموعة. 

البلدان، داخل  الوقت نفسه، اختلف حجم االنخفاض بين  ويف 

اقتصادات  وجمموعة  املتقدمة  االقتصادات  جمموعة  من  كل 

األسواق الصاعدة.

بالناجت  املرتبطة  األجور  أن  يعني  العمالة  نصيب  وتراُجع 

زادت  وإذا   ١

العمالة.١ إنتاجية  متوسط  من  أبطأ  بسرعة  تنمو 

التكنولوجي،  التقدم  نتيجة  سريعة  بوتيرة  العمالة  إنتاجية 

وكانت تلك الزيادة مصحوبة بارتفاع مطرد يف مستويات دخل 

ثانوية  نتيجة  العمالة  انخفاض نصيب  اعتبار  يمكن  العمالة، 

لتطور مواٍت. غير أنه يف عدد من االقتصادات، كان انخفاض 

املقيسة  األجور  نمو  مواكبة  عدم  عن  ناجتا  العمالة  أنصبة 

وباإلضافة  اإلنتاجية.٢٢  يف  الضعيف  للنمو  اإلنتاج  بوحدات 

إىل ذلك، اقترن انخفاض نصيب العمالة بزيادة عدم املساواة 

األول  السبب  لسببين.  البياين 3-٢(،  )الشكل  الدخل  توزيع  يف 

الذين  هم  العاملة  القوى  يف  األقل  املهارات  أصحاب  أن  هو 

تفيد  أدلة  العمالة يف ظل  االنخفاض يف نصيب  حتملوا وطأة 

وفقدان  املهارات  متوسطة  املهن  يف  املستمر  باالنخفاض 

االقتصادات  يف  املتوسطة  املهارات  أصحاب  بين  الدخل 

 Goos, Manning, و ،Autor and Dorn 2013 املتقدمة )دراستا

and Salomons 2014(. والسبب الثاين هو أن ملكية رأس املال 
عادة ما تتركز يف املستويات العليا من توزيع الدخل )دراسة 

Wolff 2010( وبالتايل فإن زيادة النصيب من الدخل التي تعود 
إىل رأس املال تؤدي إىل زيادة عدم املساواة يف توزيع الدخل 

)اإلطار 3-١(.

التوترات  تأجيج  إىل  يؤدي  أن  يمكن  املساواة  وعدم 

االجتماعية، وتشير البحوث األخيرة إىل أنه يمكن أن يضر النمو 

استمر  وإذا   .)Berg and Ostry 2011 )دراسة  أيضا  االقتصادي 

انخفاض نمو اإلنتاجية، فإنه يترك جماال حمدودا لتوقعات نمو 

األجور يف املستقبل إذا مل يحدث أي انعكاس يف مساره لصالح 

ارتفاع نصيب العمالة. ومع استمرار معاناة االقتصاد العاملي 

من نمو دون املستوى، فإن اإلدراك املتزايد لعدم وصول ثمار 

النمو إىل اجلميع، تسبب يف زيادة رد الفعل املناهض لالندماج 

االقتصادي وعزز التأييد للسياسات املنغلقة.

االنخفاض  وراء  للقوى  جيد  فهم  اآلن  حتى  يتوافر  وال 

وكذلك  الدخل  من  العمالة  أنصبة  النطاق يف  واسع  يبدو  الذي 

املتقدمة  االقتصادات  من  كثير  وشهد  البلدان.  جتارب  لتنوع 

تراجعا  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

دورات  امتداد  على   — ما  إىل حد  متزامنة  تطورات  من خالل 

اقتصادية حملية وعلى مدى فترة من التحول الهيكلي العميق 

على  الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  يف 

هي  األساسية  احملركة  القوى  أن  إىل  يشير  مما   — سواء  حد 

التعرض  فإن  نفسه،  الوقت  ويف  عاملية.  قوى  األرجح  على 

ألشكال متنوعة من االجتاهات العامة العاملية املشتركة يمكن 

الفريق(،  )رئيس  داس  وميتايل  داو،  شي  ماي  هم  الفصل  هذا  >?>,مؤلفو 

وقدم   داغر،  جهاد  من  بمساهمات  ليان  وويتشنغ  كوتسان،  وتشوكا 

بنجامين هيلغنستوك وهاو جانغ. وشارك يف  خدمات مساندة كل من 

العمل روبرت فينسترا وبرنت نيمان كمستشارين خارجيين.

(wL)/ التايل:  النحو  على  الدخل  من  العمالة  نصيب  عن  التعبير  ١يمكن 

لكل  املزايا(  ذلك  )بما يف  النقدي  األجر  w هو  (Y/L) / (w/P) = (PY)، حيث 
احلقيقي  الناجت   Y و  العمل(،  ساعات  )عدد  العمالة  توظيف  هي   L و  عامل، 

وبالتايل فإن Y/L هي إنتاجية العمالة، و P خمفض إجمايل الناجت  احمللي. 

وبالنظر إىل أن w/P هو األجر معبرا عنه بوحدات الناجت احمللي، فيطلق عليه 

املقيس  األجر  يختلف  وقد  اإلنتاج.  بوحدات  مقيسا  )احلقيقي(  األجر  أيضا 

بوحدات اإلنتاج عن األجر املقيس باالستهالك )أي األجور التي ُتقاس على 

معدالت  يراعي  باالستهالك  املقيس  األجر  ألن  نظرا  االستهالك(،  أساس 

التبادل التجاري )سعر الواردات على أساس الصادرات( وهو مقياس مفضل 

للقوة الشرائية لدخل العاملين من األجور )املرفق 3-١(.

 ILO تقرير  راجع  واإلنتاجية،  األجور  بين  بالرابط  يتعلق  ٢فيما 

 Ollivaud, دراسة  راجع  اإلنتاجية،  بتباطؤ  يتعلق  وفيما   .(2015)
.IMF (2017) وتقرير ،Guillemette, and Turner (2016)
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ا
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟
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العمالة على  أنصبة  التنوع يف اجتاهات  أن يساعد يف تفسير 

مستوى البلدان )الشكل البياين 3-3(.

األوضاع  أساسية  بصفة  يبحثون  الذين  احملللون  ويركز 

تفسيرين  على  املتقدمة  واالقتصادات  املتحدة  الواليات  يف 

التقدم  العمالة:  أنصبة  يف  التنازلية  لالجتاهات  أساسيين 

التكنولوجي السريع وعوملة التجارة ورأس املال.33 ويوجد توافق 

عام يف اآلراء على أنه بالرغم من التكاليف الكبيرة للتكيف التي 

فرضتها هذه القوى على بعض فئات العمالة، فإن االجتاهين 

العاملي  الصعيد  على  واالزدهار  الكلي  النمو  يف  بقوة  أسهما 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الدخل  تقارب  يف  وكذلك 

واالقتصادات النامية. وعلى وجه اخلصوص، هناك معلومات 

موثقة عن املزايا التي تعود على اقتصادات األسواق الصاعدة 

— حيث  املايل  واالندماج  التجارة  من  النامية  واالقتصادات 

 Elsby, Hobijn, و ،Blanchard (1997) 3راجع على سبيل املثال دراسات

Ace�و ،Autor and others (2017) و ،Rognlie (2015)و ،and Şahin (2013)
املتحدة  للواليات  حتليالت  على  لالطالع   moglu and Restrepo (2016)
إبريل  عدد  يف  اخلامس  الفصل  ويوثق  األخرى.  املتقدمة  واالقتصادات 

العمالة  توظيف  يف  التحوالت  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠٠٧

عبر القطاعات والتقدم التكنولوجي بوصفهما العاملين األساسيين لتطور 

 .١-٢٠٠٢98٠ الفترة  خالل  املتقدمة  االقتصادات  يف  العمالة  أنصبة 

 ،Rodrigues and Jayadev (2010) و   ،Harrison (2002) دراسات  راجع 

 Karabarbounis and Neiman (2014) و ،Rodrigues and Jayadev (2010) و
لالطالع على حتليالت تشمل اقتصادات األسواق الصاعدة.
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اقتصادات األسواق الصاعدة

واالقتصادات النامية (املقياس األيمن)

الشكل البياين ٣-١: تطور نصيب العمالة من الدخل

(٪)

املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  كل  يف  تنــازيل  اجتــاه  يف  الدخــل  مــن  العمالــة  نصيــب  ســار 

واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

والســلطات  Karabarbounis and Neiman (2014)؛  ودراســة  CEIC؛  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

ملحوظــة: بالنســبة لالقتصــادات املتقدمــة، يعــرض الشــكل البيــاين املتوســطات املرجحــة 

بإجمــايل النــاجت احمللــي االســمي علــى أســاس القيمــة احلاليــة للــدوالر األمريكــي. وبالنســبة 

اآلثــار  البيــاين  الشــكل  يعــرض  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  القتصــادات 

أوزان  (باســتخدام  الصغــرى  املربعــات  بطريقــة  لالنحــدارات  املرجحــة  الثابتــة  الســنوية 

إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي) التــي تشــمل أيضــا آثــار ُقْطريــة ثابتــة. واآلثــار الســنوية 

الثابتة مستعدلة بحيث تعكس مستوى نصيب العمالة يف عام ٢٠٠٠.
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نصيب العمالة

١- املستويات

٢- التغيرات داخل البلدان

      (سنوية)

٣- التغيرات داخل البلدان، االقتصادات املتقدمة

      (متوسطات خمس سنوات)

الصايف/املتاح لإلنفاق

اإلجمايل

y = –34.397***x 
      + 62.053
R2 = 0.1049

y = –38.319***x 
      + 50.459
R2 = 0.1305

y = –0.308***x
R2 = 0.08

y = –0.305**x – 0.054
R2 = 0.06

يقتــرن انخفــاض أنصبــة العمالــة بصــورة قويــة بارتفــاع عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل 

(الذي ُيقاس بمعامل جيني) بين البلدان وبمرور الوقت داخل البلدان.

الشكل البياين ٣-٢: أنصبة العمالة وعدم املساواة يف 

توزيع الدخل

املصــادر: قاعــدة بيانــات CEIC ؛ ودراســة Karabarbounis and Neiman (2014)؛ والســلطات 

الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وقاعــدة بيانــات معامــل 

جيني (All the Ginis database)، البنك الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير العالمــة *** إىل داللــة إحصائيــة عنــد ١٪؛ والعالمــة ** إىل داللــة إحصائيــة 

R2= معامل التحديد.
عند ٥٪. y= املتغير التابع، 
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الفصل 3    فهم االجتاه العام  التنازيل يف  أنصبة العمالة  من الداخل

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

أدت إىل زيادة التقارب ورفع مستويات الدخل وزيادة إمكانية 

احلصول على السلع واخلدمات وانتشال املاليين من الفقر.٤ 

وبرغم أن األجور املقيسة بوحدات اإلنتاج زادت بوتيرة أبطأ 

من متوسط اإلنتاجية يف بعض اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية )املرفق 3-١(، فقد كانت زيادة األجور 

هذه  باندماج  ما  حد  إىل  مدفوعة  اإلنتاج  بوحدات  املقيسة 

البلدان يف االقتصاد العاملي. وبالفعل، يجب النظر أيضا إىل 

الصاعدة  اقتصادات األسواق  زيادة عدم املساواة يف بعض 

منحنى  من  الدنيا  الفئات  دخل  مستويات  ارتفاع  سياق  يف 

 .)World Bank 2016 و   ،OECD 2011 )تقريرا  الدخل  توزيع 

ويف الوقت نفسه، أوضح التحليل التجريبي أن التشغيل اآليل 

نقل  جانب  إىل  املتقدمة،  االقتصادات  بعض  يف  للوظائف 

املهام إىل اخلارج واملنافسة من الواردات، أدى إىل استمرار 

5

فقدان الوظائف يف املهن التي تتطلب مهارات متوسطة.5

اإلنتاج  عوامل  أنصبة  على  التكنولوجي  التقدم  أثر  وقد 

السعر  يف  احلاد  االنخفاض  منها  طرق  عدة  خالل  من 

املال  رأس  تكلفة  خفض  الذي  االستثمارية،  للسلع  النسبي 

لالستعاضة  قوية  حوافز  أعطاها  وبالتايل  الشركات  على 

Karabarbounis and Nei� )دراسة املال  برأس  العمالة   عن 

هذا  يف  رئيسيتين  مساهمتين  الفصل  ويقدم   ٦.)man 2014
التقدم  كان  إذا  ما  استكشاف  هي  األوىل  املساهمة  الصدد. 

ركيزة  وهو  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف  السريع 

قد  االستثمارية،  السلع  سعر  يف  االنخفاض  من  كبير  جلزء 

اآليل  التشغيل  تشجيع  طريق  عن  العمالة  أنصبة  خفض 

واسع.  نطاق  على  معروفة  العاملي  االقتصادي  االندماج  مزايا   إن 
٤

دراسات  أيضا  وراجع   .Baldwin (2016) دراسة  يف  حديث  موجز  ويرد 

 Costinot and Rodriguez�Clareو ،Fajgelbaum and Khandelwal (2014)
(2013)، وWacziarg and Welch (2008)، والقسم الثاين يف الفصل الثاين 
 IMF العاملي، وتقرير  آفاق االقتصاد  تقرير  يف عدد أكتوبر ٢٠١٦ من 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من  العدد  هذا  من  الثاين  الفصل  ويوثق   .(2017)
كانت  ما  غالبا  الداخلة  الرأسمالية  التدفقات  قوة  زيادة  أن  العاملي 

األسواق  اقتصادات  يف  النمو  من  الفرد  نصيب  ارتفاع  مع  تتزامن 

الصاعدة واالقتصادات النامية.

بين  صلة  وجود  على  أدلة   Autor and Dorn (2013) دراسة  5تقدم 

واألجور  العمالة  توظيف  واستقطاب  املعلومات  تكنولوجيا  اعتماد 

Autor, Dorn, and Han� دراستا توثق  حين  يف  املتحدة،  الواليات   يف 

قطاعات  يف  الوظائف  فقدان    Pierce and Schott (2016) و   son (2016)
من  الواردات  من  للمنافسة  أكبر  بشكل  املعرضة  األمريكية  األنشطة 

الصين. وتقدم دراسة Goos, Manning, and Salomons (2014) أدلة على أن 

التغير التكنولوجي الذي يركز على املهام الروتينية، وبقدر أقل بكثير نقل 

الوظائف يف االقتصادات  املهام إىل اخلارج، يمكن أن يفسرا استقطاب 

األوروبية املتقدمة.

هي  قناة  طريق  عن  العمالة  نصيب  على  التكنولوجي  التقدم  ٦يؤثر 

االستعاضة  إىل  الشركات  يدفع  مما  املال،  رأس  استخدام  تكلفة  خفض 

عن العمالة برأس املال. ويعتمد التأثير على نصيب العمالة على مرونة 

اإلحالل بين العمالة ورأس املال )راجع اإلطار 3-٢(. وتكلفة استخدام 

املال  رأس  الستخدام  السنوية  البديلة  الفرصة  تكلفة  هي  املال  رأس 

الفائدة،  وسعر  املال،  رأس  سعر  يف  والزيادات  بيعه،  من  بدال  القائم 

ومعدل اإلهالك، واالنخفاض املتوقع يف سعر رأس املال. والتكنولوجيا 

املال  رأس  سعر  تخفض  أكبر  بكفاءة  االستثمارية  السلع  تنتج  التي 

معدالت  أو  الفائدة  أسعار  وانخفاض  املستخدم.  على  التكلفة  وبالتايل 

التكنولوجي  التقدم  أن يؤدي دورا مماثال لدور  إهالك رأس املال يمكن 

يف خفض تكلفة استخدام رأس املال.

الفصل  هذا  يقدم  الغاية،  لهذه  وحتقيقا   ٧

الروتينية.٧ للمهام 

مقاييس التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية لتقييم 

من  مزيد  إىل  أدى  قد  االستثمار  سعر  انخفاض  كان  إذا  ما 

االنخفاض يف أنصبة العمالة يف البلدان وقطاعات األنشطة 

األكثر تعرضا للتحول إىل املهام الروتينية.88 وثانيا، يسلط هذا 

بشكل  لالستثمار  النسبي  السعر  انخفاض  على  الضوء  الفصل 

حاد يف االقتصادات املتقدمة، بينما  يشهد انخفاضا أقل يف 

ارتفعا يف بعضها  إنه سجل  الصاعدة، بل  اقتصادات األسواق 

)الشكل البياين 3-٤-٢ باملرفق( .

على  هائلة  زيادة  املايل  واالندماج  التجارة  زادت  وقد 

مدى السنوات اخلمسة والعشرين املاضية. وكانت هذه العملية 

سعر  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  دور  مناقشة  ٧جتري 

االستثمار يف دراسة Krusell (1998)، ومناقشة دورها يف إحالل العمالة 

 Autor من خالل التحول إىل التشغيل اآليل للمهام الروتينية يف دراستي

.Goos, Manning, and Salomons (2014) و and Dorn (2013)
 8راجع اإلطار 3-3 لالطالع على تفاصيل بشأن بناء حاالت خماطر 

دراسة  وتوضح  عنها.  املبسطة  واحلقائق  الروتينية  املهام  إىل  التحول 

على  الروتينية  وغير  الروتينية  املهام  تأثير   Eden and Gaggl (2015)
نصيب العمالة األمريكية يف عملية معايرة.

–10

–5

0

5

االقتصادات املتقدمة  اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

يف  ملحوظــة  وبصــورة  التجانــس،  بعــدم  الدخــل  مــن  العمالــة  نصيــب  تطــور  اتســم 

االقتصــادات  يف  منهــا  أكثــر  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

املتقدمة.

الشكل البياين ٣-٣: توزيع تقديرات االجتاهات العامة 

يف أنصبة العمالة، ١٩٩١-٢٠١٤

(نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

والســلطات  Karabarbounis and Neiman (2014)؛  ودراســة  CEIC؛  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

ملحوظــة: اخلــط األفقــي داخــل كل مربــع يمثــل الوســيط، وتبيــن احلافتــان العلويــة والســفلية 

مــن كل مربــع الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى، والعالمــات احلمــراء تشــير إىل الُعشــير األعلــى 

والُعشير األدنى.
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مدفوعة بإلغاء القيود املفروضة على التجارة الدولية وحركة 

التي  واالتصاالت  النقل  تكاليف  انخفاض  وكذلك  املال،  رأس 

إىل  االقتصادي  االندماج  وأدى  التكنولوجي.  التقدم  يسرها 

من  للمنافسة  استجابة  احمللية  اإلنتاج  عوامل  توزيع  إعادة 

والتي  العمالة  كثيفة  اإلنتاج  مراحل  نقل  وعزز  الواردات، 

اقتصادات األسواق  أقل إىل مواقع أرخص يف  تتطلب مهارات 

الصاعدة واالقتصادات النامية، وربما أدى إىل خفض التكلفة 

النسبية لرأس املال. وربما ساهمت التجارة واالندماج املايل 

يف احلد من القوة التفاوضية للعمالة من خالل زيادة الضغوط 

على  الفعلية  قدرتها  وزيادة  احمللية  الشركات  على  التنافسية 

نقل املوقع إىل اخلارج.

إىل  تستند  التي  للتجارة  التقليدية  النظريات  وتتنبأ 

عوامل  من  لديها  فيما  البلدان  بين  الدولية  االختالفات 

يف  العمالة  أنصبة  سيخفض  التجاري  االندماج  بأن  إنتاج 

يف  سيرفعها  ولكنه  املال  رأس  وفيرة  املتقدمة  االقتصادات 

التطور  أن  غير  العمالة.  وفيرة  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

األسواق  اقتصادات  جمموعة  يف  العمالة  ألنصبة  الفعلي 

إليه  املشار  النحو  وعلى  التنبؤات.  هذه  عن  يختلف  الصاعدة 

ترصده  أن  يمكن  مما  تعقيدا  أكثر  االندماج  عملية  فإن  أعاله، 

حركة  على  تنطوي  ألنها  نظرا  للتجارة،  الكالسيكية  النماذج 

يف  وحتوالت  التكنولوجيا،  ونقل  احلدود،  عبر  اإلنتاج  عوامل 

القوة التفاوضية النسبية بين رأس املال والعمالة. ويسلط هذا 

الفصل الضوء على آلية يمكن يف ظلها أن تؤدي املشاركة يف 

كل  يف  العمالة  أنصبة  انخفاض  إىل  العاملية  القيمة  سالسل 

يف  الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  من 

العمالة  نصيب  »حمركات  بعنوان  القسم  )راجع  الوقت  نفس 

 ،)٢-3 واملرفق  األساسية«  واآلليات  املفاهيم  الدخل:  من 

واالندماج  التجارة  كانت  إذا  ما  جتريبية  بوسائل  ويستكشف 

العاملية  القيمة  — واملشاركة يف سالسل  املايل بصفة عامة 

بصفة خاصة — يرتبطان بتطور أنصبة العمالة.

يف  التنازيل  لالجتاه  حمتملة  أخرى  تفسيرات  وهناك 

واملنتجات ضمن  العمل  أسواق  تنظيم  ويدخل  العمالة.  أنصبة 

رأس  بين  وتوزيعها  األرباح  حجم  من  لكل  املهمة  احملددات 

املال والعمالة )دراسة Blanchard and Giavazzi 2003(. وعلى 

سبيل املثال، قد تكون التغيرات يف هيكل سوق املنتجات التي 

التركيز عبر عدد من قطاعات  زيادة  أدت إىل  قد  التجمع  تؤيد 

العمالة من  أنصبة األرباح وخفض نصيب  األنشطة، مما رفع 

Council of Economic Advisers 2016، ودراسة  الدخل )تقرير 

السياسات  يف  التغيرات  تكون  وقد   .)Autor and others 2017
)مثل انخفاض معدالت الضرائب على دخل الشركات( قد عززت 

احلوافز على االستعاضة عن العمالة برأس املال، يف حين أن 

التغييرات يف الترتيبات املؤسسية )مثل معدالت االنضمام إىل 

نقابات( قد تكون قد ساهمت يف انخفاض نصيب العمالة من 

9

الدخل عن طريق خفض القوة التفاوضية للعمال.9

التفاوضية  القوة  انخفاض  تأثير  األدلة على  9يمكن االطالع على بعض 

OECD (2012) وتقرير Kramarz (2016) على تراجع أنصبة العمالة يف دراسة

 Bridgman و   Gollin (2002) دراستا   أشارت  كما  وأخيرا، 

(2014) هناك مشكلتان يف القياس تفرضان حتديات معروفة 
احلر،  العمل  أصحاب  األفراد  العمالة:  أنصبة  حتليل  يف  تماما 

الذين ال يجري تسجيل التعويضات التي يحصلون عليها بشكل 

مستقل يف حسابات الدخل القومي؛ وإهالك رأس املال، املشار 

إىل أنه يتعين حذفه من حساب أنصبة عوامل اإلنتاج نظرا ألنه 

ال يعكس صايف دخل رأس املال. وعلى الرغم من أن حمدودية 

يف  العمالة  ألنصبة  معدلة  مقاييس  استخدام  تقيد  البيانات 

هذين  ألخذ  النتائج  ثبات  من  الفصل  هذا  يتأكد  كله،  التحليل 

على  خاصة  بصفة  الفصل  ويركز  احلسبان.  يف  االعتبارين 

التساؤالت التالية:

• منذ 	 الدخل  من  العمالة  التراجع يف نصيب  انتشار  مدى  ما 

اختلفت  مدى  أي  وإىل  املاضي؟  القرن  تسعينات  أوائل 

االجتاهات العامة يف أنصبة العمالة من الدخل بين البلدان 

وقطاعات األنشطة وفئات املهارات؟

• وما هي احملركات األساسية لنصيب العمالة من الدخل وما 	

هي اآلليات التي تعمل من خاللها؟ وهل تختلف احملركات 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  بين 

واالقتصادات النامية وقطاعات األنشطة وفئات املهارات؟

• الروتينية 	 املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض  أثر  وكيف 

واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية على أنصبة العمالة؟ 

وما دور تنظيم أسواق العمل واملنتجات؟

الفصل بتوثيق احلقائق املبسطة عن االجتاهات  ويبدأ هذا 

العامة األخيرة يف أنصبة العمالة من الدخل. ويعرض بعد ذلك 

اآلليات التي يمكن للمحركات الرئيسية أن تؤثر من خاللها على 

منهجين  الفصل  هذا  يستخدم  ثم  العمالة.  أنصبة  ديناميكيات 

العمالة.  أنصبة  يف  األجل  طويلة  التغيرات  حتليل  يف  مكملين 

واملنهج األول هو حتليل للتحول يف نصيب العمالة من الدخل 

العاملي  العمالة  التنازيل يف نصيب  إذا كان االجتاه  يحدد ما 

)انخفاضات  األنشطة  قطاعات  داخل  بانخفاضات  مدفوعا 

التحويلية  الصناعة  مثل  حدة،  على  نشاط  قطاع  كل  داخل 

من  )حتوالت  النشاط  قطاع  تكوين  يف  بتغيرات  أو  النقل(  أو 

قطاعات يكون نصيب العمالة فيها مرتفعا إىل قطاعات يكون 

يشكل  الذي  الثاين،  واملنهج  منخفضا(.  فيها  العمالة  نصيب 

أساس التحليل التجريبي، يحدد من الناحية الكمية إىل أي مدى 

يمكن للمحركات تتبع التغيرات طويلة املدى يف أنصبة العمالة 

من الدخل. وُيجرى هذا التحليل باستخدام جمموعة بيانات تم 

جتميعها حديثا عن أنصبة العمالة الكلية وعلى أساس القطاع 

يف كل من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 

العمالة  أنصبة  عن  بيانات  إىل  باإلضافة  النامية،  واألسواق 

١٠

حسب خمتلف فئات املهارات.١٠

األسواق  اقتصادات  يف  قطاع  كل  يف  العمالة  نصيب  ١٠بيانات 

جتميعها  ويتم  الفصل.  هذا  يف  جديدة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

 ،3-3 امللحق  يف  بالتفصيل  وصفها  ويرد  رسمية  مصادر  باستخدام 

ودراسة Dao and others  )قيد اإلصدار(.
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ويف هذا الفصل، ُيقاس االندماج العاملي بثالثة متغيرات: 

املستخدم  البديل  )واملؤشر  واخلدمات  النهائية  السلع  جتارة 

كنسبة من  املضافة  القيمة  ذات  والواردات  الصادرات  هو  لها 

إجمايل الناجت احمللي(، واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

األمامية  الروابط  جمموع  هو  لها  املستخدم  البديل  )واملؤشر 

التفاصيل[(،  على  لالطالع   ٤-3 املرفق  ]راجع  واخللفية 

األصول  هو  له  املستخدم  البديل  )واملؤشر  املايل  واالندماج 

مئوية  كنسبة  االحتياطيات،  عدا  ما  اخلارجية  وااللتزامات 

الفصل  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  احمللي(.  الناجت  إجمايل  من 

مميزين  كمحركين  والتكنولوجيا  العاملي  االندماج  يعامل 

بينهما  الفصل  الصعب  من  أنه  الواضح  من  العمالة،  ألنصبة 

من حيث املفاهيم ومن الناحية التجريبية. على سبيل املثال، 

االندماج  ر  َيسَّ قد  التكنولوجي  التقدم  يكون  أن  املرجح  من 

االقتصادي عن طريق خفض تكلفة االتصاالت واللوجستيات، 

ر انتشار  ولكن من احملتمل أن يكون االندماج االقتصادي قد َيسَّ

التكنولوجيا عبر احلدود. ولذلك ينبغي أن نضع يف االعتبار أنه 

ال يمكن فصل آثارهما بشكل كامل وينبغي تفسير النتائج يف 

ضوء هذه التحديات التجريبية. والنتائج الرئيسية التي يخُلص 

إليها هذا الفصل هي: 

• بين عامي ١99١ و٢٠١٤، انخفض نصيب العمالة يف ٢9 	

من بين أكبر 5٠ اقتصادا، وشكلت هذه االقتصادات التسعة 

والعشرين نحو ثلثي إجمايل الناجت احمللي العاملي يف عام 

انخفضت  اخملتلفة،  األنشطة  لقطاعات  وبالنسبة   .٢٠١٤

أنصبة العمالة من الدخل يف ٧ من بين ١٠ قطاعات أنشطة 

رئيسية، وكانت أكثر االنخفاضات حدة يف القطاعات التي 

تغلب عليها السلع التجارية، مثل الصناعة التحويلية والنقل 

واالتصاالت. 

• عامي 	 بين  الدخل  من  العمالة  نصيب  انخفاض  أن  ويبدو 

قطاعات  داخل  انخفاضات  نتيجة  كان  و٢٠١٤   ١993

التحول من قطاعات كان نصيب  األنشطة اخملتلفة، وليس 

العمالة فيها مرتفعا إىل قطاعات كان نصيب العمالة فيها 

منخفضا نسبيا. ويكشف تفكيك التحول يف نصيب العمالة، 

الذي يفصل بين التغيرات داخل قطاعات األنشطة والتغيرات 

بين  هذه القطاعات، عن أن أكثر من 9٠% من التغيرات يف 

قطاعات  داخل  تغيرات  يعكس  الدخل  من  العمالة  أنصبة 

واالستثناء  القطاعات.  بين  توزيع  إعادة  وليس  األنشطة 

الزراعة  من  التوزيع  إعادة  تشكل  حيث  الصين  هي  البارز 

إىل القطاعات األخرى معظم االنخفاض يف نصيب العمالة 

من الدخل.

• وكان التقدم التكنولوجي، الذي يقاس  بتغير السعر النسبي 	

للسلع االستثمارية على املدى الطويل، إىل جانب التعرض 

أكبر  هو  الروتينية،  املهام  إىل  التحول  خملاطر  املبدئي 

الدخل  من  العمالة  أنصبة  انخفاض  املساهمة يف  العوامل 

يف االقتصادات املتقدمة. ويشير التحليل التجريبي إىل أن 

نحو نصف إجمايل االنخفاض يف أنصبة العمالة يمكن أن 

مع  أنه  هو  ذلك  من  واألهم  التكنولوجيا.  تأثير  إىل  يرجع 

شهدت  لالستثمار،  النسبي  السعر  يف  معين  تغير  حدوث 

االقتصادات املعرضة خملاطر عالية من التحول إىل املهام 

بلغ  الدخل  من  العمالة  أنصبة  يف  انخفاضا  الروتينية 

حوايل أربعة أضعاف االنخفاض الذي شهدته االقتصادات 

العاملي  لالندماج  كان  كذلك  منخفضة.  خملاطر  املعرضة 

يف  العمالة  أنصبة  خفض  طريق  عن  أساسا  ذلك،  يف  دور 

قطاعات السلع التجارية. ويبدو أن التأثير الكمي للتغيرات 

أسواق  يف  ولإلصالحات  واملؤسسات،  السياسات  يف 

املنتجات والعمل، هو تأثير حمدود ولكنه قد يعكس يف جزء 

منه صعوبة الفصل من الناحية التجريبية بين االجتاهات 

النقابي.  العمل  عن  واالبتعاد  العاملي  االندماج  يف  العامة 

نتائج  نفس  جمتمعة  املتقدمة  االقتصادات  نتائج  وتعكس 

عامل  أكبر  هي  التكنولوجيا  حيث  املنفردة،  االقتصادات 

العظمى  الغالبية  يف  العمالة  أنصبة  يف  التغير  يف  مساهم 

من البلدان.

• االندماج 	 أن  يبدو  ككل،  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف 

القيمة  سالسل  يف  املشاركة  حتديدا  أكثر  وبشكل  العاملي، 

العمالة  العاملية، يشكل عامال مهما وراء انخفاض نصيب 

الذي  املايل،  االندماج  جزئيا  تأثيره  وازن  وقد  الدخل.  من 

رفع أنصبة العمالة، ربما عن طريق خفض تكلفة رأس املال 

ورأس  العمالة  بين  احملدودة  اإلحالل  إمكانية  على  فضال 

وبالنسبة القتصادات األسواق 
املال يف هذه االقتصادات.١١ ١١

الصاعدة ككل، ال يوجد دور ملحوظ للتكنولوجيا يف تطور 

يف  نسبيا  حمدودا  انخفاضا  ذلك  ويعكس  العمالة.  أنصبة 

للسلع االستثمارية، واألهم، مواجهة خماطر  النسبي  السعر 

أقل بكثير من التحول إىل املهام الروتينية، مما وضع حدا 

إلحالل العمالة الذي ينشأ عن التكنولوجيا التي تركز على 

املهام الروتينية. غير أن النتائج يف حالة األسواق الصاعدة 

جمتمعة حتجب اختالفات كبيرة بين االقتصادات املنفردة 

للسلع  النسبية  األسعار  تطور  يف  الكبير  التنوع  نتيجة 

التحول  خملاطر  املبدئي  التعرض  على  فضال  االستثمارية 
١٢

إىل املهام الروتينية يف هذه االقتصادات.١٢

•  وكان االنخفاض يف أنصبة العمالة املدفوع بالتكنولوجيا 	

العمالة متوسطة  للغاية يف حالة  العاملي حادا  واالندماج 

فرضية  مع  املستخلصة  النتيجة  هذه  وتتسق  املهارات. 

حمل  الروتينية  املهام  على  تركز  التي  التكنولوجيا  إحالل 

متوسطة  العمالة  تؤديها  كانت  التي  املهام  من  كثير 

املهارات، مما أسهم يف استقطاب الوظائف نحو املهن عالية 

املهارات واملهن حمدودة املهارات.

• األفراد 	 ملراعاة  الدخل  من  العمالة  نصيب  يف  والتعديالت 

وهما  املال،  رأس  إهالك  ومعدالت  احلر  العمل  أصحاب 

نصيب  بيانات  لقياس  حتديات  تشكالن  اللتان  احلالتان 

العمالة، يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على كل من مستوى 

النتائج  أن  غير   .)٤-3 )اإلطار  وتطورها  العمالة  أنصبة 

١١على النحو الذي وردت مناقشته يف القسم بعنوان »حمركات نصيب 
 

العمالة من الدخل: املفاهيم واآلليات الرئيسية« ويف اإلطار 3-٢، عندما 

تكون درجة التعرض خملاطر التشغيل اآليل منخفضة، من شأن انخفاض 

تكلفة رأس املال أن تؤدي إىل رفع نصيب العمالة من الدخل.

سالسل  يف  للمشاركة  العام  االجتاه  يف  التغير  يتسم  املقابل،  ١٢يف 

القيمة العاملية بأنه أكثر جتانسا بكثير على مستوى اقتصادات األسواق 

التغير يف نصيب  الواقع على  التأثير  العينة، مما يعني أن  الصاعدة يف 

العمالة من الدخل أكثر جتانسا يف هذه االقتصادات.
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العمالة  ألنصبة  الرئيسية  احملركات  عن  املستخلصة 

ملراعاة  أدخلت  التي  التعديالت  أمام  ثابتة  املعدلة  غير 

من  كل  يف  اإلهالك  ومعدالت  احلر  العمل  أصحاب  األفراد 

االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة.

االجتاهات العامة يف نصيب العمالة من 

الدخل: احلقائق األساسية

بدأ نصيب العمالة من الدخل يف العامل يسلك اجتاها تنازليا 

نقاط   5 بمقدار  انخفض  حيث  املاضي،  القرن  ثمانينات  يف 

منذ  وسلك   .٢٠٠٦ عام  يف  مستوياته  أدنى  إىل  ليصل  مئوية 

مما  مئوية،  نقطة   ١.3 نحو  يبلغ  تصاعديا  اجتاها  احلين  ذلك 

قد يعكس إما عوامل دورية أو هيكلية مرتبطة باألزمة املالية 

العاملية. وقد قلب هذا االجتاه التنازيل إحدى احلقائق املبسطة 

القائمة منذ زمن طويل يف دراسة Kaldor (1957)، والتي أيدت 

أن  افتراض  يف  تتمثل  طويلة  لفترة  استمرت  تقليدية  ممارسة 

والنماذج  النمو  نماذج  يف  ثابت  الدخل  من  العمالة  نصيب 

معقدة  تساؤالت  أثارت  وبالتايل  األخرى،  الكلية  االقتصادية 

حول زيادة دور رأس املال يف اإلنتاج وانعكاساته على فرص 

العمل ودخل العمالة يف املستقبل.

ويركز هذا الفصل على العقدين املاضيين — من عام ١99١ 

العمالة  نصيب  خاللهما  انخفض  اللذين   —  ٢٠١٤ عام  حتى 

الفترة  هذه  ألن  مئويتين،  نقطتين  بنحو  العاملي  الدخل  من 

التجارة  خالل  من  العاملي  االقتصاد  يف  كبيرا  تدفقا  شهدت 

أسواق  حتول  ذلك  يف  بما  السياسية،  والتغيرات  والتكنولوجيا 

العمل العاملية عقب دخول الصين والهند وبلدان الكتلة الشرقية 

التسعينات.١3 وبصفة  أوائل  يف  العاملي  االقتصاد  يف  السابقة 

االندماج  يف  تسارعا   ٢٠٠٠ عام  منذ  الفترة  شهدت  خاصة، 

العاملية،  التجارة  منظمة  إىل  الصين  انضمام  عقب  العاملي 

إىل جانب زيادات سريعة يف استثمارات األسواق الصاعدة يف 

البنية التحتية والتعليم الذي أدى إىل زيادة نقل املهام إىل تلك 

إىل  املهام  لنقل  ونتيجة   .)Obstfeld 2016 )دراسة  االقتصادات 

اخلارج والتقدم التكنولوجي، تزايد التشغيل اآليل يف املهن التي 

تنطوي على مهام روتينية يف االقتصادات املتقدمة خالل هذه 

متوسطة  العمالة  حجم  يف  حاد  انخفاض  إىل  أدى  مما  الفترة، 

 Goos, Manning,  و ،Autor and Dorn 2013 املهارات )دراستا

and Salomons 2014(. ويف السنوات األخيرة، تعرض االقتصاد 
النمو  — فترة مطولة من  الهيكلية  التغيرات  العاملي ملزيد من 

الضعيف، وتباطؤ التجارة، وتراجع سرعة نمو اإلنتاجية الكلية 

لعوامل اإلنتاج — ومن املرجح أن تكون هذه العوامل جميعا، 

العمالة  أثرت على أنصبة  الديمغرافية، قد  التحوالت  إىل جانب 

من الدخل.

وهناك حقيقة غير معروفة بنفس القدر عن االنخفاض يف 

أنصبة العمالة من الدخل على الصعيد العاملي وهي أنه يعكس 

يف  أقل  وبقدر  املتقدمة  االقتصادات  يف  األنصبة  انخفاض 

١3 وبالفعل، 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.١٤

خمسة  أكبر  من  أربعة  يف  الدخل  من  العمالة  نصيب  انخفض 

اقتصادات يف العامل، وكانت أبرز االنخفاضات يف الصين، يف 

حين سلك نصيب العمالة من الدخل يف اململكة املتحدة اجتاها 

نحو الصعود )الشكل البياين 3-٤، اللوحة ١(. ويف الوقت نفسه، 

جمموعات  من  جمموعة  كل  يف  العمالة  نصيب  تطور  اتسم 

عينة  ويف   .)3-3 البياين  )الشكل  التجانس  بعدم  هذه  البلدان 

الفترة  يف  العمالة  نصيب  انخفض  متقدما،  اقتصادا   35 من 

مساهمتها  بلغت  اقتصادا   ١9 يف  و٢٠١٤   ١99١ عامي  بين 

٧8% من إجمايل الناجت احمللي لالقتصادات املتقدمة يف عام 

٢٠١٤، وارتفع أو ظل مستقرا نسبيا يف االقتصادات املتبقية. 

أكبر  بأنه  ككل  البلدان  بين  العمالة  أنصبة  تشتت  ويتسم 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  بكثير 

اقتصادا   5٤ من  عينة   ويف 
١5

املتقدمة.١٤ باالقتصادات  مقارنة 

النامية )حيث  الصاعدة واالقتصادات  األسواق  اقتصادات  من 

العينة،  فترة  امتداد  فيها على  العمالة  انخفاض نصيب  يتركز 

يف املتوسط، يف بداية التسعينات(، انخفض نصيب العمالة يف 

3٢ اقتصادا، بلغت مساهمتها ٧٠% من إجمايل الناجت احمللي 

أنه  حين  يف   ،٢٠١٤ عام  يف  الصاعدة  األسواق  القتصادات 

ارتفع أو ظل مستقرا نسبيا يف االقتصادات املتبقية.

كذلك تخفي السمات العامة لالنخفاض يف نصيب العمالة 

من الدخل على مستوى العامل تطورا غير متجانس على مستوى 

  

١٦
قطاعات األنشطة اخملتلفة )الشكل البياين 3-٤، اللوحة ٢(.١١١١

فعلى املستوى العاملي، كان أشد انخفاض يف نصيب العمالة 

ارتفع  حين  يف  النقل،  يليها  التحويلية  الصناعات  قطاع  يف 

وتعكس  والزراعة(.  واإلسكان،  )الغذاء  القطاعات  بعض  يف 

االقتصادات  التطورات يف  كبير  إىل حد  العاملية  الصورة  هذه 

اقتصادات  يف  االنخفاض  درجات  أشد  وكانت  املتقدمة. 

الزراعة،  قطاع  يف  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

وبشكل  التحويلية،  الصناعات  يف  العمالة  أنصبة  وارتفعت 

خاص يف اخلدمات الصحية والبناء. ويعكس ذلك يف جزء منه 

تطور نصيب العمالة يف جمال الصناعة يف الصين، نظرا لزيادة 

وزن مساهمتها يف إجمايل الناجت احمللي يف هذه اجملموعة من 

البلدان منذ عام ١993.

وطأة  املهارات  ومتوسطة  حمدودة  العمالة  وحتملت 

العامل.  على مستوى  الدخل  من  العمالة  أنصبة  االنخفاض يف 

وخالل الفترة ١995-٢٠٠9، انخفض نصيب هاتين الفئتين 

من العمالة معا من الدخل بأكثر من ٧ نقاط مئوية، يف حين 

العاملي  املستوى  على  املهارات  عالية  العمالة  نصيب  ارتفع 

تغطية  قدر من  أكبر  للحصول على  أيضا  الفترة اخملتارة  ١3ُتستخدم 

البيانات القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

 Karabarbounis and دراسة  نتائج  املستخلصة  النتيجة  هذه  ١٤تؤيد 

)Neiman (2014). ومقارنة بهذه الدراسة، تغطي بيانات هذا الفصل عددا 
أكبر من البلدان وتمد فترتها الزمنية حتى أربع سنوات. واألهم من ذلك 

هو أن البيانات املستخدمة يف هذا الفصل تشتمل على تعديالت كبيرة 

لبيانات نصيب العمالة الرسمية للبلدان الكبيرة املؤثرة يف النظام مثل 

البرازيل والصين وأملانيا واململكة املتحدة.

١5االنحراف املعياري للتغيرات على املدى الطويل يف نصيب العمالة 

بلغ ٤,8 يف حالة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية و 

١,5 يف حالة االقتصادات املتقدمة.

أصغر  القطاعات  مستوى  على  للبيانات  الُقطرية  التغطية  ١٦نطاق 

األسواق  القتصادات  اجملمعة  العمالة  تصيب  بيانات  تغطية  نطاق  من 

الصاعدة واالقتصادات النامية وتغطي فترة أقصر بقليل.
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 ١ اللوحتان   ،5-3 البياين  )الشكل  مئوية  نقاط   5 من  بأكثر 

املهارات  متوسطة  العمالة  نصيب  يف  االنخفاض  وكان  و٢(. 

أجورها  معدالت  يف  بانخفاض  أساسا  مدفوعا  الدخل  من 

يف  املهارات  متوسطة  العمالة  توظيف  نسبة  وظلت  النسبية. 

البياين  )الشكل  ارتفعت  أو  مستقرة  العاملة  القوى  جمموع 

العمالة  انخفاض نصيب  أن  اللوحتان 3 و٤(، يف حين   ،5-3

املهارات  عالية  العمالة  نصيب  وارتفاع  املهارات  حمدودة 

تكوين  يف  االجتاه  بتباين  كبير  حد  إىل  أيضا  مدفوعان  كانا 

ويتسق  التعليم.  ارتفاع مستويات  يعكس  العمالة، مما  توظيف 

هذا النمط مع مفهوم حتيز التقدم التكنولوجي لصالح العمالة 

األنماط  أن  حين  يف  ذلك،  إىل  وباإلضافة   ١5

املهارات.١٧ عالية 

الواسعة تنطبق على كل من االقتصادات املتقدمة واقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، فقد كانت أكثر بروزا 

تفيد  التي  األدلة  مع  يتسق  بما  املتقدمة،  االقتصادات  يف 

١٦

باستقطاب األجور وفرص العمل يف هذه االقتصادات.١8

حمركات نصيب العمالة من الدخل: 

املفاهيم واآلليات األساسية

يقدم هذا القسم وصفا موجزا للمفاهيم األساسية احمليطة 

خاللها  من  يمكن  التي  واآلليات  الدخل  من  العمالة  بنصيب 

للمحركات األساسية أن تؤثر عليه.

أنصبة  على  تؤثر  التي  الرئيسية  املعلمات  إحدى  وتتمثل 

الدخل يف مرونة اإلحالل بين رأس املال  عوامل اإلنتاج من 

أحدهما  عن  االستعاضة  سهولة  مدى  تقيس  والتي  والعمالة، 

باآلخر عندما تتغير تكلفتهما النسبية )اإلطار 3-٢(. ويستند 

١8ُتعرض األدلة التي تفيد باستقطاب الوظائف يف الواليات املتحدة 

يف  األوروبية  االقتصادات  ويف   Autor and Dorn (2013) دراسة  يف 

.Goos, Manning, and Salomons (2014) دراسة

 Caselli و   ،Berman, Bound, and Griliches (1994) دراستي  ١٧راجع 

(2015). ودراسة Jones and Romer (2009) تعيد النظر يف احلقائق املبسطة 
املدى  طويل  االستقرار  على  الضوء  وتسلط   Kaldor’s (1957) لدراسة 

املال  رأس  كمية  زيادة  أن  إىل  خاصة  بصفة  وتشير  النسبية.  لألجور 

يف  مستمر  تراجع  يقابلها  مل  املاهرة  غير  العمالة  إىل  نسبيا  البشري 

سعرها النسبي، وترى أن ذلك يرجع إىل حتيز التغير التكنولوجي لصالح 

املهارات.
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١- تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حسب البلد، ١٩٩١-٢٠١٤

(نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

٢- تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حسب القطاع، ١٩٩٨-٢٠١٤

      (نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

يف حين أن االجتاه التنازيل يف نصيب العمالة من الدخل واسع النطاق على مستوى البلدان وقطاعات األنشطة ا�تلفة، فإن هناك تنوعا كبيرا يف تطوره.

املصادر: قاعدة بيانات CEIC، ودراسة ،Karabarbounis and Neiman (2014)؛ والسلطات الوطنية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يعرض الشكل البياين تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة. وتبرز اللوحة األوىل أكبر خمسة اقتصادات باللون األحمر.

الشكل البياين ٣-٤: تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حسب البلد والقطاع
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مفاهيمي  تاريخ  إىل  الدخل  توزيع  يف  املرونة  هذه  دور 

 ١9.Arrow and others (1961) وجتريبي غني يرجع إىل دراسة

عالية  املال  برأس  العمالة  استبدال  قابلية  تكون  فعندما 

التكلفة  يف  االنخفاض  فإن  من ١(،  أكبر  اإلحالل  )مرونة 

عن  االستعاضة  إىل  الشركات  يدفع  املال  لرأس  النسبية 

انخفاض  العمالة برأس املال إىل حد كبير لدرجة تؤدي إىل 

تكلفة  انخفاض  من  الرغم  على  الدخل  من  العمالة  نصيب 

أعد  الذي  التوضيحي  النموذج  من  يتبين  وكما  املال.  رأس 

أيضا  تؤدي  أن  يمكن  هذه  اإلحالل  مرونة  فإن  الفصل،  لهذا 

دورا يف تأثير نقل املهام إىل اخلارج على أنصبة العمالة من 

الدخل. وبصفة خاصة، إذا مل يكن من السهل االستعاضة عن 

رأس املال بالعمالة يف حالة املهام التي تنقل إىل اخلارج من 

)مرونة  األجور  منخفضة  البلدان  إىل  األجور  مرتفعة  البلدان 

أن  الدخل يمكن  العمالة من  أقل من ١(، فإن نصيب  اإلحالل 
ينخفض يف البلد املتلقي.٢٠

ويضع هذا القسم هذا املفهوم األساسي يف االعتبار، ويصف 

أربع فئات  إىل  العمالة، ويقسمها  الرئيسية ألنصبة  احملركات 

والسياسات  العاملي،  واالندماج  التكنولوجي،  التقدم  عريضة: 

وقضايا  واملنتجات،  العمل  أسواق  وتنظيم  واملؤسسات 

ُتعامل  األوىل  الثالثة  احملركات  أن  من  الرغم  وعلى  القياس. 

اصطناعي،  الفصل  فهذا  العرض،  ألغراض  مستقلة  كقنوات 

نظرا الحتمال التداخل فيما بينها. وباإلضافة إىل قوى التعزيز 

وصفها  الوارد  العاملي  واالندماج  التكنولوجيا  بين  املتبادل 

التنظيمية واإلصالحات  والقواعد  السياسات  أعاله، فإن تطور 

على املستوى الُقْطري قد يعكس يف حد ذاته عوامل عاملية. على 

سبيل املثال، فإن االنخفاض يف معدالت ضرائب الشركات قد 

يعكس املنافسة بين البلدان جلذب رأس املال يف عامل تسوده 

 .)Rodrik 1998 العوملة ويتحرك فيه رأس املال بحرية )دراسة

وباملثل، فإن تراجع معدالت العمل النقابي قد يعكس انخفاض 

القوة التفاوضية للعمالة، وهي نتيجة ترجع يف حد ذاتها إىل 

 .)Elsby, Hobijn, and Şahin 2013 )دراسة  التجاري  االندماج 

لكل  الكمية  اآلثار  حتديد  للغاية  الصعب  من  يكون  وبالتايل 

عامل من هذه العوامل بشكل مستقل.

التقدم التكنولوجي

بوتيرة  اإلنتاجية  نمو  يف  املتمثل  التكنولوجي،  التقدم  إن 

قطاعات  ببقية  مقارنة  الرأسمالية  السلع  قطاع  يف  أسرع 

وبالتايل  االستثمارية  السلع  سعر  خفض  إىل  يؤدي  االقتصاد، 

يحفز الشركات على االستعاضة عن العمالة برأس املال )الفصل 

اخلامس من عدد إبريل ٢٠٠٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 

 Karabarbounis ودراسة ،OECD 2012 وتقرير ،ILO 2012 وتقرير

and Neiman 2014(. ويركز هذا الفصل بشكل خاص على التقدم 
السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، الذي يسرع التشغيل 

اآليل للمهام الروتينية وبالتايل يحفز الشركات على االستعاضة 

عن العمالة برأس املال بشكل غير تناسبي عندما يكون التعرض 

أن  املرجح  ومن   .)3-3 اإلطار  )راجع  أكبر  املهام  هذه  خملاطر 

تتفاعل اآلليتان: االنخفاض يف السعر النسبي للسلع االستثمارية 

سيولد املزيد من اإلحالل بعيدا عن العمالة، ومن احملتمل أن يكون 

هذا األثر أبرز حيث تؤدي العمالة مهام روتينية بقدر أكبر.

٢٠يشير النموذج النظري )املرفق 3-٢، االقتراح ١( إىل أن نقل املهام 
 

ذات  مهام  على  بالفعل  ينطوي  قد  املتقدمة  االقتصادات  خارج  إىل 

مرونة إحالل أقل. والرؤية الرئيسية هي أن تعميق رأس املال الناجم عن 

انخفاض يف السعر النسبي للسلع االستثمارية يجعل املهام ذات مرونة 

أن  بالتايل  يعني  مما  العمالة،  استخدام  يف  كثافة  أقل  العالية  اإلحالل 

بلدان  إىل  اخلارج  إىل  املهام  هذه  نقل  من  أقل  بقدر  تستفيد  الشركات 

تنخفض فيها األجور.

١9نشأت دالة اإلنتاج ذات مرونة اإلحالل الثابتة املستخدمة على نطاق 

 Arrow and others الوظيفي للدخل يف دراسة   التوزيع  واسع  يف حتليل 

Cobb�Doug� (1961)، حيث ُعِرضت كبديل لدالتي اإلنتاج اللتين أعدهما
las و Leontief واستخدمت لتقدير نصيب العمالة من الدخل  على أساس 
  Robinson (1933) دراسة   كذلك  راجع  تفصيلية.  مقارنة  ُقْطرية  بيانات 

.Karabarbounis and Neiman (2014) ودراسة
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كان االنخفــاض يف نصيــب العمالــة ذات املهــارات املنخفضــة واملتوســطة مــن الدخــل كبيــرا 

أساســا  مدفوعــا  املهــارات  متوســطة  العمالــة  نصيــب  انخفــاض  وكان  خــاص،  بشــكل 

بانخفاض يف معدل أجورها النسبي.

الشكل البياين ٣-٥: تطورات أنصبة العمالة وتكوين 

القوى العاملة حسب مستوى املهارات

(٪)

 ،(World Input-Output Database) املصــادر: قاعــدة بيانــات املدخــالت وا�رجــات العامليــة

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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االستثمار  سعر  يف  احلاد  العاملي  االنخفاض  ويشكل 

)الشكل  املتقدمة  باالقتصادات  كبير  حد  إىل  مرتبطة  ظاهرة 

الكلي بدرجة أقل يف   ٢١ واالنخفاض 
اللوحة ١(.١8  البياين 3-٦، 

إىل  يرجع  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

املعلومات  تكنولوجيا  مال  لرأس  األصغر  الوزن  إىل  كبير  حد 

واالتصاالت واآلالت واملعدات )جمموعة السلع الرأسمالية التي 

أدت إىل انخفاض السعر النسبي لالستثمار( يف سلتها من السلع 

 ٢٢
االستثمارية والكثافة األكبر للسلع األولية يف استثماراتها.١9

املبدئي  تعرضها  يف  كبيرا  اختالفا  أيضا  البلدان  وتختلف 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية الذي يرتبط ارتباطا سالبا 

البياين  )الشكل  الدخل  من  العمالة  أنصبة  يف  الالحق  بالتغير 

تختلف  أيضا،  اجلانب  بهذا  يتعلق  وفيما   ٢٠

٢3.)٢ اللوحة   ،٦-3

بصورة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

منهجية عن االقتصادات املتقدمة، حيث تتسم بتعرض مبدئي 

أقل بكثير خملاطر التحول إىل املهام الروتينية )راجع اإلطارين 

3-٢ و3-3(.

التقدم  أن  إىل  معا  املبسطتان  احلقيقتان  هاتان  وتشير 

املال  برأس  العمالة  عن  االستعاضة  إىل  أدى  التكنولوجي 

األسواق  اقتصادات  من  أكبر  بشكل  املتقدمة  االقتصادات  يف 

املتقدمة  االقتصادات  ألن  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

وشهدت  الروتينية  للمهام  اآليل  التشغيل  خملاطر  تعرضا  أكثر 

االقتصادات  عن  االستثمارية  السلع  أسعار  يف  أكبر  انخفاضا 

األخرى )الشكل البياين 3-٧(.

االندماج العاملي

التي  األخرى  العوامل  من  كالهما  املايل  واالندماج  التجارة 

ُينظر إليها على نطاق واسع كعوامل حمددة لتطور أنصبة العمالة 

)دراستا Harrison 2002، و Rodrigues and Jayadev 2010، والفصل 

اخلامس يف عدد إبريل ٢٠٠٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 

ودراسة Elsby, Hobijn, and Şahin 2013(. وقد تكون هناك العديد 

من اآلليات املترابطة — ومن احملتمل أن تتوازن آثارها. 

االندماج التجاري

إىل   التجاري  االندماج  يؤدي  بأن  التقليدية  النظرية  تتنبأ 

إنتاج  يف  املال  رأس  وفيرة  املتقدمة  االقتصادات  تخصص 

إعادة  إىل  يدفع  مما  املال،  رأس  على  االعتماد  كثيفة  السلع 

انخفاض  إىل  تؤدي  بطريقة  القطاعات  بين  املوارد  توزيع 

العكس  إىل حدوث  التنبؤات  وتشير  الدخل.  من  العمالة  نصيب 

وفيرة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف 

العمالة. وعلى الرغم من أن هذا النموذج يتعارض مع انخفاض 

٢١ انخفض السعر النسبي لالستثمار بين عامي ١993 و٢٠١٤ بنحو 

الغالبية  يف  االنخفاضات  يعكس  مما  املتقدمة،  االقتصادات  يف   %١٢

اقتصادات  يف   %٧ وبنحو  كذلك،  املنفردة  االقتصادات  من  العظمى 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ككل، حيث انخفض بقدر أقل يف 

العديد من االقتصادات املنفردة وارتفع يف بعضها.

السعر  مستوى  ارتفاع   Hsieh and Klenow (2007) دراسة  ٢٢توثق 

يف  الواردة  األدلة  بعض  وتشير  الفقيرة.  البلدان  يف  لالستثمار  النسبي 

Obstfeld and Taylor (2004) إىل أن االرتفاع مدفوعا بتشوهات  دراسة 

Dao and oth�  تشمل احلواجز والضرائب على الواردات. وتخلص دراسة

ers )قيد اإلصدار( إىل وجود عالقة ارتباط قوية سالبة بين خمفض سعر 
الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  لالستهالك  النسبي  والسعر  الواردات 

السلع  على  االعتماد  كثيفة  املتقدمة  االقتصادات  بعض  يف  وكذلك 

أمر غير قائم يف االقتصادات املتقدمة األخرى. والعوامل  األولية، وهو 

التي تؤثر على مستوى السعر النسبي لالستثمار يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة يمكن أن تؤثر على تغير االجتاه العام إذا كان دور هذه العوامل 

قد تغير مع مرور الوقت )راجع دراسة Dao and others ، قيد اإلصدار(.

يقاس  الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر  املبدئي  ٢3التعرض 

بوصفه أول مشاهدة متاحة بين عامي ١99٠ و ١995.
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الشكل البياين ٣-٦: االجتاهات العامة للمحركات 

احملتملة ألنصبة العمالة

انخفــض الســعر النســبي لالســتثمار يف االقتصــادات املتقدمــة بقــدر أكبــر مــن انخفاضــه 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. والبلــدان ذات الدرجــات العاليــة 

مــن التعــرض املبدئــي �اطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة شــهدت درجــات انخفــاض 

أكبــر الحقــا يف أنصبــة العمالــة. وزادت املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة، بينمــا 

انخفضــت الضرائــب علــى دخــل الشــركات وتراجعــت معــدالت كثافــة العمــل النقابــي يف 

جمموعتي البلدان.

للمدخــالت وا�رجــات   EORA Autor and Dorn (2013)، وقاعــدة بيانــات  املصــادر: دراســة 

متعــددة املناطــق؛ واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي، ومســح القــوى العاملــة الصــادر 

عــن االحتــاد األوروبــي؛ واملؤسســة الدوليــة �موعــة البيانــات اجلزئيــة املعــدة لالســتخدام 

العــام املتكامــل (Integrated Public Use Microdata Series International)؛ وجمموعــة البيانــات 

األمريكيــة،  املتحــدة  بالواليــات  اخلاصــة  املتكامــل  العــام  لالســتخدام  املعــدة  اجلزئيــة 

ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ ودراســة Karabarbounis and Neiman (2014)، والســلطات الوطنيــة، 

املتحــدة،  األمم  بيانــات  وقاعــدة  االقتصــادي،  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

وقاعدة بيانات املدخالت وا�رجات العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ٢ تقديــرات االجتاهــات العامــة لنصيــب العمالــة. وتعــرض معامــل 

االجتاهــات العامــة علــى احملــور الصــادي بوحــدات لــكل ١٠ ســنوات. والتعــرض املبدئــي 

�اطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة يقــاس بوصفــه املشــاهدة األوىل املتاحــة بيــن عامــي 

١٩٩٠ و١٩٩٥. وتعــرض اللوحــات ١ و٣ و٤ اآلثــار الثابتــة مــن االنحــدارات التــي تشــمل 

كذلــك اآلثــار الُقْطريــة الثابتــة ملراعــاة حــاالت الدخــول واخلــروج خــالل فتــرة العينــة. وُترجــح 

االنحــدارات بإجمــايل النــاجت احمللــي االســمي علــى أســاس القيمــة احلاليــة للــدوالر األمريكــي. 

وُتستعدل اآلثار الثابتة لتعكس مستوى املتغير املعني يف عام ١٩٩٣.  AEs = االقتصادات 

املتقدمــة، EMDEs  = اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، CIT = الضرائــب 

على دخل الشركات، UD = كثافة العمل النقابي.
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أنصبة العمالة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية ككل، فقد يؤدي دورا بارزا يف تطور أنصبة العمالة يف 

نصيب  فيها  ارتفع  التي  االقتصادات  مثل  حمددة،  اقتصادات 

العمالة من الدخل.

املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

العام  االجتاه   )3 )اللوحة   ٦-3 البياين  الشكل  يوضح 

التي   — العاملية  القيمة  سالسل  يف  للمشاركة  التصاعدي 

واخللفية  األمامية  الروابط  عليها  يطلق  ما  كمجموع  تقاس 

نطاق  على  مستخدم  مقياس  وهو  الرأسي،  التخصص  يف 

 ويف االقتصادات 

العاملية.٢٤ القيمة  للمشاركة يف سالسل  واسع 

اخلارج،  إىل  الوسيطة  السلع  إنتاج  نقل  ذلك  يعكس  املتقدمة، 

التسعينات زيادة مطردة يف نقل اخلدمات  أواخر  ويعكس منذ 

إىل اخلارج أيضا )دراسة  Amiti and Wei 2009(. ويف اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، فإنه يعكس زيادة يف 

يف  التصدير  وإعادة  للتجميع  اخملصصة  املكونات  استيراد 

 ،Hummels and others 2014 )دراستا  العاملية  القيمة  سالسل 

٢٢

٢5.)Koopman, Wang, and Wei 2014 و

التجارة احلديثة  الرؤى املهمة يف دراسات  وتنطوي إحدى 

يف  ضيق  بشكل  حتدث  التجارية  التدفقات  معظم  أن  على 

ما  كثيرا  النهائية  السلعة  إنتاج  وأن  حمددة  أنشطة  قطاعات 

يف  بها  االضطالع  يمكن  التي  املهام  من  جمموعة  إىل  ينقسم 

املوقع الذي يحقق أعلى مستوى من الكفاءة من حيث التكلفة 

هذا  ويعرض   .)Grossman and Rossi�Hansberg 2008 )دراسة 

الفصل آلية يمكن بموجبها عزو االنخفاض يف أنصبة العمالة 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  يف 

العاملية.  القيمة  التوسع يف سالسل  إىل  النامية  واالقتصادات 

وال تمثل اآللية الوارد وصفها يف هذا التقرير إال واحدة من عدد 

كبير من اآلليات املمكنة ولكن تدعمها إحدى احلقائق املبسطة 

عن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية والتعميق الرأسمايل. 

)يعرض  اآللية  لهذه  الرئيسية  للعناصر  خمطط  أدناه  ويرد 

املرفق 3-٢ التفاصيل(.

االنخفاض  نتيجة  التوسع  العاملية من  القيمة  تمكنت سالسل 

بتقسيم  للشركات  سمح  مما  والنقل،  االتصاالت  تكلفة  يف  احلاد 

اإلنتاج إىل مهام كثيرة وتقليل تكلفة اإلنتاج عن طريق االستفادة 

٢٤الروابط اخللفية ترصد مدى نقل املدخالت الوسيطة املستخدمة يف 

الصادرات إىل اخلارج وُتَعرَّف على أساس نسبة القيمة املضافة األجنبية 

يف إجمايل الصادرات. وتقيس الروابط األمامية مدى التخصص الرأسي 

وُتَعرَّف بأنها نسبة الصادرات التي تتألف من املدخالت الوسيطة التي 

بلدان  إىل  املوجهة  صادراتهم  إلنتاج  التجاريون  الشركاء  يستخدمها 

.)Koopman, Wang, and Wei 2014 أخرى )دراسة

االقتصادات  مشاركة  أن  الفصل  هذا  يفترض  العرض،  ٢5لتبسيط 

الوظائف  نقل  أساسا  يترتب عليها  العاملية  القيمة  املتقدمة يف سالسل 

كثيفة االستخدام للعمالة إىل البلدان منخفضة األجور )والتخصص يف 

مشاركة  وأن  القيمة(،  سلسلة  طريف  من  أي  عند  املهارات  عالية  املهام 

األسواق الصاعدة يف سالسل القيمة العاملية تعكس يف معظمها القيام 

بهذه الوظائف يف الداخل بغرض التجميع وإعادة التصدير. وهذا تبسيط 

واضح ألن أي بلد يمكن أن يتخصص على امتداد خمتلف مراحل سلسلة 

أجزاء عديدة يف  امتداد  الوقت، واإلنتاج على  العاملية يف نفس  اإلنتاج 

سلسلة القيمة املضافة وهو ما يترتب عليه اإلنتاج يف الداخل واخلارج 

.)Hummels and others 2014(
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التغير يف لوغاريتم السعر النسبي لالستثمار 

١- اإلجمايل، االقتصادات املتقدمة

      (التغير يف الفترة بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣)
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٢- اإلجمايل، اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

      (التغير بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣)

–1.0

–0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

–3.0 –2.5 –2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0.0 0.5

م
يت

ر
غا

و
لل

 ا
ير

غ
ت

ة)
ال

م
ع

ال
ف 

ظي
و
ت
/

ل
ملا

 ا
س

رأ
د 

صي
ر
)

التغير يف لوغاريتم السعر النسبي لالستثمار 

٣- القطاعي، االقتصادات املتقدمة

      (التغير يف الفترة بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٧

Δ(رصيد رأس املال/توظيف العمالة) لوغاريتم 
= 0.26*** – 0.93**  Δ  log(PI)

Δ(رصيد رأس املال/توظيف العمالة) لوغاريتم 
= 0.48*** –  0.07  Δ  log(PI)

التعدين الصناعة التحويلية املرافق البناء

التجارة اإلسكان النقل اخلدمات املالية

Δ(رصيد رأس املال/توظيف العمالة) لوغاريتم

= 0.57*** – 0.40***  Δ  log(PI)

االقتصــادات  يف  املــال  بــرأس  العمالــة  عــن  االســتعاضة  إىل  أدى  التكنولوجــي  التقــدم 

املتقدمة بشكل أكبر من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 

الشكل البياين ٣-٧: التغير يف السعر النسبي 

لالستثمار وكثافة رأس املال

املصــادر: قاعــدة بيانــات EU KLEMS، وقاعــدة بيانــات بــن العامليــة، اجلــدول ٩، وقاعــدة 

بيانات املدخالت وا�رجات العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التغيــر يف كثافــة رأس املــال يشــير إىل التغيــر بالقيمــة اللوغاريتميــة (رصيــد 

رأس املال/توظيف العمالة). تشير العالمة *** إىل داللة إحصائية عند ١٪؛ والعالمة ** 

إىل داللة إحصائية عند ٥٪. و PI تعني سعر االستثمار.
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Feens�  من التفاوتات يف تكلفة عوامل اإلنتاج بين البلدان )دراستا

 .)Grossman and Rossi�Hansberg 2008 و ،tra and Hanson 1997
اقتصادات  من  أعلى  املتقدمة  االقتصادات  يف  األجور  أن  وبما 

نقل  املرجح  فمن  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

االقتصادات  من  األوىل  نسبيا من اجملوعة  العمالة  كثيفة  املهام 

حتدث  املتقدمة،  االقتصادات  حالة  ويف  الثانية.  اجملموعة  إىل 

كثيفة  اخلارج  إىل  ُتنقل  التي  املهام  ألن  مباشرة:  االنعكاسات 

العمالة نسبيا، فإن تكوين اإلنتاج يصبح أكثر كثافة يف استخدام 

الدخل.  من  العمالة  أنصبة  يف  انخفاض  ذلك  ويلي  املال،  رأس 

التهديد  أو   — اخلارج  إىل  املهام  نقل  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

)دراسة  للعمالة  التفاوضية  القوة  يضعف   — بذلك  بالقيام 

Harrison 2002(، مما يؤدي إىل مزيد من االنخفاض يف نصيب 
العمالة ضمن املهام املتبقية.

سالسل  يف  املشاركة  تؤدي  أن  يمكن  كيف  نبحث  ولكي 

الدخل  من  العمالة  أنصبة  انخفاض  إىل  أيضا  العاملية  القيمة 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، تتمثل 

القيمة  سالسل  توسع  تزامن  يف  املبدئية  املشاهدات  إحدى 

العاملية مع انخفاض حاد يف السعر النسبي للسلع االستثمارية 

يف االقتصادات املتقدمة مما أدى إىل التشغيل اآليل ملزيد من 

املهام يف هذه االقتصادات. وعلى وجه اخلصوص، فإن املهام 

التي  اآليل هي  التشغيل  إىل  التحول  احتماالت  فيها  تزيد  التي 

برأس  العمالة  عن  لالستعاضة  أكبر  إمكانات  على  تنطوي 

التي  املهام  نقل  األرجح  من  أن  بالتايل  يعني  ما  وهو  املال، 

والعمالة إىل  املال  تتسم بانخفاض مرونة اإلحالل بين رأس 

أنه  يف  املبسط  للنموذج  األساسية  الرؤية  وتتمثل   
٢٦

اخلارج.٢3

طاملا أن إمكانية اإلحالل بين رأس املال والعمالة حمدودة يف 

سالسل  يف  املشاركة  فإن  اخلارج،  إىل  نقلها  يتم  التي  املهام 

من  العمالة  أنصبة  أيضا  تخفض  أن  يمكن  العاملية  القيمة 

الدخل يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

اخلارج، عندما  إىل  املهام  نقل  يؤدي  أن  يمكن  ولكن كيف 

إىل  حمدودة،  فيها  اإلنتاج  عوامل  بين  اإلحالل  قابلية  تكون 

تخفيض نصيب العمالة الكلي من الدخل يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية؟ تتمثل الرؤية احلاسمة يف أنه 

وهي   — النسبية  احمللية  املال  رأس  تكلفة  ارتفاع  ظل  يف 

التي  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  القائمة  البيئة  حتديدا 

العالية  القابلية  للمهام ذات  — ستكون  يندر فيها رأس املال 

املال عن  أنصبة أصغر من رأس  اإلنتاج  بين عوامل  لإلحالل 

انخفاض  من  ستستفيد  الشركات  ألن  نظرا  املتوسطة،  املهمة 

تكاليف العمالة النسبية لالستعاضة عن رأس املال بالعمالة. 

وعلى هذا النسق، ستكون أنصبة رأس املال مرتفعة يف املهام 

إمكانات منخفضة لإلحالل بين رأس املال  التي تنطوي على 

والعمالة. وبالتايل فمن خالل رفع نسبة املهام التي يكون من 

نقل  فإن  بالعمالة،  املال  رأس  عن  االستعاضة  فيها  الصعب 

املهام إىل اخلارج يمكن أن يحول تكوين اإلنتاج إىل مهام ذات 

نصيب  متوسط  خفض  وبالتايل  املال،  رأس  من  أعلى  أنصبة 

العمالة من الدخل يف البلدان املتلقية.

وتفترض دراسة Elsby, Hobijn, and Şahin (2013) أن إحدى 

طرق تبرير انخفاض أنصبة العمالة من الدخل يف أنحاء العامل 

هي اعتبار أن املهام كثيفة االستخدام للعمالة يف االقتصادات 

باملهام  مقارنة  املال  لرأس  االستخدام  كثيفة  تكون  املتقدمة 

يرفع  إليها، مما  ُتنقل  التي  اخلارجية  االقتصادات  القائمة يف 

٢٦هناك إثبات منهجي لهذه الفكرة البديهية يف االقتراح ١ الوارد يف 

املرفق 3-٢.

 ٢٧
أنصبة رأس املال يف كل من االقتصادات املرسلة واملتلقية.٢٤

 Feenstra and Han دراسة  الواردة يف  تلك  تشبه  الفكرة  وهذه 

 son (1997) التي تقول إن املهام التي تتطلب مهارات حمدودة 
وُتنقل من االقتصادات املتقدمة إىل اخلارج هي برغم ذلك مهام 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  نسبيا يف  عالية  تتطلب مهارات 

إىل  نقلها  املرجح  املهام  طبيعة  توضيح  خالل  ومن  املتلقية. 

ملفاهيم  أساسا  الفصل  هذا  يف  املقترحة  اآللية  توفر  اخلارج، 

.Elsby, Hobijn, and Şahin (2013) الفرضية الواردة يف دراسة

توضيح  هو  الفصل  هذا  يف  الوارد  النموذج  من  والهدف 

العاملية  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  تربط  أن  يمكن  آلية 

باالنخفاض امللحوظ يف أنصبة العمالة حول العامل. ويتضمن 

النموذج بعض الفرضيات — مثال بشأن معلمات دالة اإلنتاج 

حمددة املهام. والتساؤل حول ما إذا كانت املشاركة يف سالسل 

القيمة العاملية ترفع أو تخفض أنصبة العمالة الكلية هو سؤال 

جتريبي يف نهاية املطاف. غير أن األدلة املبسطة الواردة يف 

الشكل البياين 3-8 )التي يتم بحثها بقدر أكبر من املنهجية يف 

القيمة  أن زيادة املشاركة يف سالسل  التايل( تشير إىل  القسم 

العاملية مرتبطة بالفعل بزيادة كثافة رأس املال، وخاصة يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

االندماج املايل

عبر  املال  رأس  حركة  أمام  احلواجز  عدد  انخفاض  إن 

يكون  أن  يمكن  املباشر،  األجنبي  االستثمار  وخاصة  احلدود، 

يحدث  وقد  العمالة.  نصيب  ديناميكيات  يف  أيضا  دور  له 

نقل  تيسير  طريق  عن  أوال  منفصلتين.  قناتين  خالل  من  ذلك 

أرخص،  إنتاج  عناصر  لديها  التي  البلدان  إىل  اإلنتاج  مواقع 

 ٢5

للعمالة.٢8 التفاوضي  الوضع  تضعف  املال  رأس  حركة  فإن 

وثانيا، عن طريق زيادة إمكانية احلصول على رأس املال، فإن 

االندماج املايل يخفض تكلفة رأس املال يف البلدان التي يندر 

فيها رأس املال، مما ييسر تعميق رأس املال ومن احملتمل أن 

٢9 وقد 
يؤدي إىل مزيد من االستعاضة عن العمالة برأس املال.٢٦

األسواق  القتصادات  خاصة  أهمية  ذات  الثانية  القناة  تكون 

املشكالت  انتشار  يزداد  حيث  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

املالية وحتديد حصص االئتمان، وتعود مزايا االندماج املايل 

التقدم  Cho (2016)، حيث يؤدي  ٢٧ترد فرضية ذات صلة يف دراسة 

التكنولوجي دائما إىل توفير العمالة، ويتم نقل املهام األكثر كثافة نسبيا 

األسواق  اقتصادات  إىل  املتقدمة  االقتصادات  من  العمالة  تشغيل  يف 

الصاعدة. ويف هذه احلالة، فإن نقل املهام إىل اخلارج يخفض نصيب 

اخلارج تستخدم  إىل  املنقولة  املهام  الصاعدة ألن  األسواق  العمالة يف 

تكنولوجيا أكثر تقدما عن التكنولوجيا القائمة. وعلى العكس مما جاء يف 

دراسة Cho (2016)، قد ينجح أو ال ينجح التقدم التكنولوجي يف النموذج 

الوارد يف هذا الفصل يف توفير العمالة إلتاحة إمكانية استفادة العمالة 

التكنولوجي  التقدم  العالية يف األسواق الصاعدة من  صاحبة املهارات 

ولكن دورها يكون تكميليا بدرجة كبيرة لرأس املال.

جتريبية  أدلة  وتوفر  القناة  هذه   Kramarz (2016) دراسة  ٢8تناقش   

داعمة باستخدام بيانات على مستوى الشركات.

من  بالفعل  انتقل  املباشر  األجنبي  االستثمار  تدفقات  صايف  ٢9إن   

الرغم من مفارقة لوكاس )تؤكد  الفقيرة على  البلدان  الغنية إىل  البلدان 

أن جمموع رؤوس األموال التي تتدفق من البلدان الغنية إىل الفقيرة أقل 

 Caselli and Feyrer (2007) دراسة  وتبين  النظرية(.  به  تتنبأ  مما  بكثير 

بالقدر  كبيرا  ليس  والفقيرة  الغنية  البلدان  بين  العائد   فرق  صايف  أن 

دراسة  راجع  حديثة،  عامة  نظرة  على  ولالطالع  األصل،  يف  املفترض 

.Boz, Cubeddu and Obstfeld (2017)
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إىل حد كبير على العمالة صاحبة املهارات العالية، التي تكون 

٢٧

مهارتها تكميلية بقدر أكبر لرأس املال.3٠

السياسات واملؤسسات والقواعد التنظيمية

إن سياسات أسواق العمل واملنتجات واملؤسسات والقواعد 

أنصبة  تطور  يف  أيضا  دورا  تؤدي  أن  أيضا  يمكن  التنظيمية 

تغيرت يف جزء  ربما  نفسها  السياسات  أن  العمالة. ويف حين 

منها استجابة لالجتاهات يف االندماج العاملي والتكنولوجيا، 

من  العمالة  أنصبة  على  مستقلة  آثار  التغيرات  لهذه  تكون  قد 

الدخل. فاالنخفاض يف معدالت الضرائب على دخل الشركات 

 Jaumotte, Berman, Bound, and Griliches (1994)، و   3٠راجع دراستي 

.Lall, and Papageorgiou (2013)

مما  املال،  رأس  على  النسبي  العائد  يرفع  أن  يمكن  مثال 

املال  برأس  العمالة  عن  االستعاضة  زيادة  على  يحث  قد 

ويخفض نصيب العمالة من الدخل. وانخفاض االجتاه العام 

يف معدالت العمل النقابي قد يعكس ضعف القوة التفاوضية 

للعمال )الشكل البياين 3-٦، اللوحة ٤(، مما يتسبب أيضا يف 

انخفاض يف أنصبة العمالة من الدخل. وباإلضافة إىل ذلك، 

العقدين  مدى  على  للسوق  املنظمة  القواعد  يف  التغيرات  فإن 

العاملين وصرفهم  التي تنظم تعيين  — مثال تلك  املاضيين 

من العمل أو املنافسة يف أسواق املنتجات — ربما أثرت على 

الريع  حجم  على  تأثيرها  خالل  من  اإلنتاج  عوامل  أنصبة 

أيضا  املنتجات  سوق  هيكل  يف  تغيرات  تنشأ  وقد  وتوزيعه. 

املثال،  سبيل  على  تعكس،  وقد  التنظيم  عن  مستقل  بشكل 

الذي  العاملية  املنتجات  أسواق  واندماج  التكنولوجي  التقدم 

وتصف  اخملتلفة.  األنشطة  قطاعات  تركيز  زيادة  إىل  يؤدي 

»الفائز يحصد  Autor and others (2017) ديناميكية  دراسة 

وبالتايل  األرباح  أنصبة  ارتفاع  لتوضيح  املكاسب«  معظم 

انخفاض أنصبة العمالة، عبر األنشطة االقتصادية.

القياس

وقد  التحديات  أكبر  من  اثنين  على  القياس  عملية  تنطوي 

يكونا السبب يف االنخفاض الواضح يف أنصبة العمالة. ويتعلق 

التحدي األول بنصيب أصحاب العمل احلر من الدخل واحملتسب 

ألغراض اإلبالغ عن الرقم الكلي يف احلسابات القومية. ويتعلق 

ينبغي  أنه  ُيقال  والذي  املال،  رأس  بإهالك  الثاين  التحدي 

استبعاده من حساب أنصبة عوامل اإلنتاج من الدخل نظرا لعدم 

إمكانية استهالكه من جانب العمال أو أصحاب رأس املال.٢8 3١ 

ومن شأن التعديالت ملراعاة أصحاب العمل احلر واإلهالك أن 

ترفع نصيب العمالة عموما. غير أن هذه املشكالت يف القياس 

يمكن أن تؤثر أيضا على تطور أنصبة العمالة مع مرور الوقت. 

األخرى،  العوامل  جميع  تساوي  حالة  يف  املثال،  سبيل  وعلى 

انخفاض  إىل  احلر  العمل  أصحاب  معدالت  انخفاض  سيؤدي 

أشد حدة يف نصيب العمالة، يف حين أن ارتفاع معدالت إهالك 

رأس املال سيجعل االنخفاض أقل وضوحا. وبالنظر إىل قصور 

يف  رابع  كعامل  القياس  قضايا  الفصل  هذا  يعامل  البيانات، 

تفسير هذا التطور ومقارنة أنصبة العمالة بين البلدان ويعرض 

ثبات النتائج باستخدام املقاييس اخملتلفة لنصيب العمالة من 

الدخل )الشكل البياين 3-9، واإلطار 3-٤(.

وإيجازا ملا سبق، إن العوامل التي تمت مناقشتها حتى اآلن 

يمكن أن تؤثر على أنصبة العمالة بشكل خمتلف يف جمموعات 

البلدان اخملتلفة. وباإلضافة إىل ذلك، قد يكون خملتلف جوانب 

إىل  وتشير  الثاين،  العامل  هذا  على   Rognlie (2015) دراسة  3١تشدد 
 

املال  رأس  نصيب  من  أقل  بقدر  الصايف  املال  رأس  نصيب  ارتفاع 

انخفض  العمالة  نصيب  فإن  وبالتايل  املتحدة  الواليات  يف  اإلجمايل 

بقدر أقل مما أشير إليه عادة.
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التغير يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

١- االقتصادات املتقدمة

      (التغير يف الفترة بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣)
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التغير يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

(التغير بين عامي ١٩٩٢ و٢٠١٣)

Δ(رصيد رأس املال/توظيف العمالة) لوغاريتم

= 0.32*** + 1.19  Δ  GVC participation

Δ(رصيد رأس املال/توظيف العمالة) لوغاريتم 
= 0.479*** + 2.71*  Δ    GVC participation

يف  املــال  رأس  كثافــة  بزيــادة  العامليــة  القيمــة  سالســل  يف  املشــاركة  زيــادة  ترتبــط 

اإلنتاج، وال سيما يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

الشكل البياين ٣-٨: التغيرات يف املشاركة يف 

سالسل القيمة العاملية وكثافة رأس املال

املصــادر: قاعــدة بيانــات Eora للمدخــالت وا�رجــات متعــددة املناطــق؛ وقاعــدة بيانات 

بن العاملية، اجلدول ٩؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: التغيــر يف كثافــة رأس املــال يشــير إىل التغيــر بالقيمــة اللوغاريتميــة (رصيــد 

رأس املال/توظيــف العمالــة)؛ والتغيــر يف املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة يقــاس 

باستخدام الرابط اخللفي – أي نسبة القيمة املضافة األجنبية يف إجمايل الصادرات. تشير 

 GVC العالمة *** إىل داللة إحصائية عند ١٪؛ والعالمة * إىل داللة إحصائية عند ١٠٪، و

participation تعني املشاركة يف سالسل القيمة العاملية.
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العوملة — مثل املشاركة يف سالسل القيمة العاملية واالندماج 

املايل — آثار مواِزنة أو معززة لبعضها. وبالتايل، فإن تقييم 

مساهماتها النسبية يف االجتاهات العامة لنصيب العمالة هو 

يف الغالب عملية جتريبية يف نهاية املطاف.

حتليل االجتاهات العامة يف نصيب 

العمالة من الدخل: حتليل جتريبي

على  كميا  ويحسب  األنصبة  حتول  بتحليل  القسم  هذا  يبدأ 

العمالة  أنصبة  يف  العاملي  االنخفاض  مقدار  جتريبي  أساس 

واملقدار  األنشطة  قطاعات  داخل  انخفاضات  إىل  يرجع  الذي 

الذي يرجع إىل تغيرات يف تكوينها — أي انتقال العمالة بين 

أعلى  فيها  العمالة  أنصبة  كانت  التي  األنشطة  من  القطاعات، 

إىل تلك التي كانت األنصبة فيها أقل. وتمثل هذه العملية خطوة 

مبدئية مهمة لسببين. السبب األول هو أنها أداة أساسية لقياس 

إىل  التحويلية  الصناعات  من  مثال   — الهيكلي  التحول  دور 

اخلدمات يف االقتصادات املتقدمة ومن الزراعة إىل الصناعات 

— يف  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  واخلدمات يف  التحويلية 

الكالسيكية  التجارة  نظرية  وتتنبأ  العمالة.  أنصبة  انخفاض 

رأس  يف  وفرة  لديها  التي  املتقدمة  االقتصادات  بتحول  مثال 

املال  لرأس  االستخدام  كثيفة  األنشطة  قطاعات  نحو  املال 

اقتصادات  وبتحول  العمالة(  أنصبة  انخفاض  عن  يسفر  )مما 

األسواق الصاعدة التي لديها وفرة يف العمالة نحو الصناعات 

كثيفة االستخدام للعمالة )مما يسفر عن ارتفاع أنصبة العمالة(. 

إذا  ما  ذلك  بعد  األنصبة  حتول  حتليل  يحدد  أن  يمكن  وثانيا، 

أنصبة  التغيرات يف  دراسة  أكبر من  يمكن حتقيق منفعة  كان 

العمالة داخل قطاعات األنشطة أو من دراسة التغيرات الناشئة 

عن إعادة توزيع املوارد بين قطاعات األنشطة اخملتلفة.

حتليل التحول يف األنصبة

ُيجرى حتليل التحول يف األنصبة على عينة من ٢٧ اقتصادا 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  و١3  متقدما 

يف  الرقم  أحادية  أنشطة  قطاعات   ١٠ مستوى  على  النامية 

يف  التغيرات  تفكيك  ويتم  املوحد،  الصناعي  الدويل  التصنيف 

قطاع  داخل  مكونات  إىل  العمالة  ألنصبة  العامة  االجتاهات 

الشكل  ويعرض   ٢9

اخملتلفة.3٢ األنشطة  قطاعات  وبين  النشاط 

يبين  حيث  العملية  هذه  نتائج   )١ )اللوحة   ١٠-3 البياين 

مقابل  األفقي  احملور  على  العام  االجتاه  يف  التغير  جمموع 

العنصر داخل قطاعات األنشطة على احملور الرأسي. 

 3٢تفكيك جمموع التغير لكل تغير سنوي على أنه

△  LS  i,t   =    ∑ k = 1  n     ( w  i,k,t − 1   △  LS  i,k,t  )   +   ∑ k = 1  n     (△  w  i,k,t    LS  i,k,t − 1  )  

)حيث احلاصل األول هو التغير داخل القطاعات والثاين هو التغير بين 

القطاعات( ثم يتم جتميعه لكل السنوات يف العينة.

ويشير حتليل التحول يف األنصبة إىل أن إعادة توزيع عوامل 

حمركا  يكن  مل  الواسعة  األنشطة  قطاعات  فئات  عبر  اإلنتاج 

كبيرا عموما لالجتاهات العامة يف أنصبة العمالة. فقد كانت 

معظم البلدان متجمعة حول اخلط املائل ٤5 درجة، مما يشير 

إىل أن تغيرات االجتاهات العامة يف أنصبة العمالة تنشأ يف 

العمالة  أنصبة  يف  العامة  اهات  الجت ا ت  يرا غ ت ن  م ها  معظم

بين  اإلنتاج  عوامل  توزيع  إعادة  من  وليس  القطاعات  داخل 

الداخلي  املكون  أن  ُوِجد  وبالفعل  اخملتلفة.  األنشطة  قطاعات 

يف قطاعات األنشطة يشكل أكثر من 9٠% من جمموع التغير يف 

االجتاه العام. واالستثناء البارز هي الصين حيث كانت إعادة 

التخصيص من قطاعات األنشطة التي كانت أنصبة العمالة فيها 

عالية نسبيا، وأبرزها الزراعة، إىل القطاعات التي كانت أنصبة 

العمالة فيها منخفضة مثل جتارة اجلملة والنقل واالتصاالت 

نصيب العمالة غير املعدل

نصيب العمالة املعدل ملراعاة األفراد أصحاب العمل احلر

نصيب العمالة املعدل ملراعاة األفراد أصحاب العمل احلر واإلهالك
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١- االقتصادات املتقدمة ٢- اقتصادات األسواق الصاعدة

      واالقتصادات النامية

يــؤدي تعديــل نصيــب العمالــة مــن الدخــل لألفــراد أصحــاب العمــل احلــر وإهــالك رأس املــال إىل 

تغيــرات يف املســتوى فضــال علــى تغيــرات يف اجتــاه نصيــب العمالــة. والتحــول يف مســتوى 

التعديــل لألفــراد أصحــاب العمــل احلــر أكبــر يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف حيــن أن التحــول يف مســتوى التعديــل إلهــالك رأس املــال أكبــر يف االقتصــادات 

املتقدمة.

الشكل البياين ٣-٩: تطور نصيب العمالة املعدل من 

الدخل

(٪)

املصــادر: دراســة Karabarbounis and Neiman (2014) والســلطات الوطنيــة، ومنظمــة التعــاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العامليــة، البنــك الــدويل؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحتــان اآلثــار الســنوية الثابتــة مــن االنحــدارات التــي تشــمل أيضــا آثــار 

ُقْطريــة ثابتــة ملراعــاة حــاالت الدخــول واخلــروج خــالل فتــرة العينــة. وُترجــح االنحــدارات 

بإجمــايل النــاجت احمللــي االســمي علــى أســاس القيمــة احلاليــة للــدوالر األمريكــي. وُتســتعدل 

اآلثار الثابتة لتعكس مستوى نصيب العمالة يف عام ٢٠٠٠.
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العمالة  نصيب  يف  االنخفاض  جمموع  من   %٦٠ بنحو  تسهم 

يف  مماثلة  نتائج  وتظهر   3٤،33  .١-٢٠١٤99١ الفترة  خالل 

التعاون  منظمة  اقتصادات  من   ٢٢ على  التحليل  إجراء  حالة 

أكثر  بيانات  باستخدام  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 

)الشكل  قطاعا   3١ تغطي  الرقم(  ثنائية  )مستويات  تفصيال 

الرغم من أن كثير من بلدان  اللوحة ٢(. وعلى  البياين 3-١٠، 

العينة ينحرف اآلن عن اخلط املائل ٤5 درجة، فإنها عادة ما 

اإلنتاج  توزيع عوامل  إعادة  أن  إىل  تقع حتت اخلط، مما يشير 

زيادة  إىل  تؤدي  األحيان  من  كثير  يف  كانت  القطاعات  بين 

أنصبة العمالة يف االقتصادات املتقدمة. وال توفر هذه النتائج 

املستخلصة كثيرا من الدعم لتنبؤات لنظرية التجارة التقليدية 

وتشير إىل أنه سيكون من املفيد بدال من ذلك دراسة احملركات 

لفهم االجتاهات  األنشطة اخملتلفة  التغير داخل قطاعات  وراء 

التجريبي  التحليل  3٠ وينتقل 

العمالة.35 أنصبة  الكلية يف  العامة 

إىل هذه احملركات يف القسم التايل، بدءا باستكشاف البيانات 

الُقْطرية ثم االنتقال إىل بيانات القطاعات داخل البلدان وأخيرا 

إىل بيانات للقطاعات داخل البلدان حسب مستوى املهارات.

حتليل التغيرات طويلة املدى يف نصيب 

العمالة من الدخل ككل

ألنصبة  األساسية  احملركات  مساهمات  تقييم  أجل  من 

بين  التجريبية  العالقة  القسم  هذا  يبحث  الدخل،  من  العمالة 

االجتاهات يف أنصبة العمالة والتكنولوجيا واالندماج العاملي 

وعوامل أخرى. وبناء على األعمال البارزة بشأن حتليل أنصبة 

يف  األجل  طويلة  التغيرات  على  املنهج  هذا  يركز  العمالة، 

أنصبة العمالة ويربطها بالتغيرات طويلة األجل يف احملركات 

مهمة،  اعتبارات  إىل  االستراتيجية  هذه  وتستند   3١

احملتملة.3٦

بما يف ذلك اآلفاق الزمنية الطويلة للتعديالت حسب التغيرات 

العاملي  واالندماج  التكنولوجي  التقدم  عن  الناجمة  الهيكلية 

وانخفاض احتمال التحيز نتيجة لألوضاع الدورية أو املؤقتة 

التي يكون لها انعكاس صغير على التغيرات طويلة األجل يف 

حمركات  يف  األجل  طويلة  التغيرات  وقياس  العمالة.  أنصبة 

أنصبة العمالة، مثل االندماج املايل، يسمح برصد األساسيات 

الُقْطرية بشكل أفضل مقارنة بالتحركات عالية التردد الناجتة 

3٢

عن األوضاع الدورية أو املؤقتة.3٧

,330تشوب حتليالت حتول األنصبة أوجه قصور معروفة. وهناك اثنان 

35

من أوجه القصور احملتملة يف العملية املعروضة يتمثالن يف أن تفكيك 

نصيب التحول ال يراعي التغيرات الهيكلية يف طابع قطاع النشاط مثل 

ذلك،  إىل  وباإلضافة  التجزئة.  قطاع  يف  اإلنترنت  عبر  التجارة  طفرة 

يف  للنظر  مفيد  للقطاعات  الرقم  ثنائي  املستوى  على  التفكيك  بينما 

احتمال حدوث حتوالت بين القطاعات يف املستوى أحادي الرقم، ُيقال 

جممعة  الرقم  ثنائي  التصنيف  أساس  على  الصناعية  اجملموعات  إن 

بشكل جيد إىل حد ما.

 Rodrigues and و ،Harrison (2002) 3٦راجع على سبيل املثال، دراسات
 

 Karabarbounis and و ،Elsby, Hobijn, and Şahin (2013) و ،Jayadev (2010)
.Acemoglu and Restrepo (2016) و ،Neiman (2014)

3٧تتيح جميع االنحدارات تكيف رأس املال والعمالة بحرية استجابة 
,32

الطويل. وبالتايل، فإن حتييد  املدى  النسبية على  للتغيرات يف تكلفتها 

الطلب  التأثير املباشر على  للسلع االستثمارية يرصد  النسبي  السعر  أثر 

ويرصد أيضا أي تعديل مواِزن حمتمل ينتج عن التغيرات يف املعروض 

النسبي من العوامل. وباملثل، قد تولد زيادة املشاركة يف سالسل القيمة 

العاملية استجابة داخلية لعرض رأس املال والعمالة إضافة إىل التأثير 

املباشر يف حالة الطلب واملكونات.

الصين،  العمالة يف  أنصبة  لتطور  التحليل  من  مزيد  على  33لالطالع 

راجع دراسة Dao and others )قيد اإلصدار(.

 Karabarbounis دراسة  يف  الواردة  تلك  مع  النتيجة  هذه  3٤تتناقض 

and Neiman (2014)، بما يعكس إطارا زمنيا يختلف اختالفا بسيطا يف 
التحليل الوارد يف هذا الفصل، واألهم من ذلك، التعديالت غير البسيطة 

لبيانات نصيب العمالة يف الصين الواردة من املصادر الرسمية.
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       صناعات ثنائية الرقم يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد

      (نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات، ١٩٩٢-٢٠٠٧)
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االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق

 الصاعدة واالقتصادات

 النامية

١- االجتاهات العامة لنصيب العمالة، داخل القطاعات مقابل اإلجمايل، 

       صناعات أحادية الرقم يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد

       (نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات، ١٩٩٠-٢٠١٤)

يفســر التبايــن داخــل القطاعــات أحاديــة الرقــم أكثــر مــن ٩٠٪ مــن التبايــن يف االجتاهــات 

العامــة لنصيــب العمالــة عبــر البلــدان ويفســر التبايــن داخــل القطاعــات ثنائيــة الرقــم أكثــر 

مــن ٧٠٪ مــن هــذا التبايــن. وكان دور إعــادة التوزيــع بيــن القطاعــات املرتبــط يف كثيــر مــن 

األحيان بالتحول الهيكلي صغيرا، يف املتوسط، ولكنه يؤدي دورا مهيمنا يف الصين.

الشكل البياين ٣-١٠: حتليل التحول يف األنصبة

املصــادر: قاعــدة بيانــات CEIC، وقاعــدة بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

خبــراء  وحســابات  العامليــة،  وا�رجــات  املدخــالت  بيانــات  وقاعــدة  االقتصــادي، 

صندوق النقد الدويل.

جلميــع  املوحــد  الــدويل  الصناعــي  للتصنيــف   ٤ التعديــل  بيانــات  اســتخدمت  ملحوظــة: 

األنشطة االقتصادية.
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بيانات  بشأنها  تتوافر  التي  البلدان  على  التحليل  ويقتصر 

وُيجري  الفترة ١99١-٢٠١٤،  األقل خالل  لعشر سنوات على 

اقتصادا   3١( بلدا   ٤9 من  عينة  على  االنحدار  نموذج  تقدير 

الصاعدة(.  األسواق  اقتصادات  من  اقتصادا  و١8  متقدما 

ويلخص املرفق 3-٤ التفاصيل الفنية لعملية التقدير. ولتقدير 

 Karabarbounis and دراسة  التحليل  يتبع  التكنولوجيا،  تأثير 

للسلع  النسبي  السعر  يف  التغير  باستخدام   Neiman (2014)
االستعاضة  على  الشركات  حلوافز  بديل  كمتغير  االستثمارية 

االبتكارات  من  ذلك،  إىل  وباإلضافة  املال.  برأس  العمالة  عن 

اجلديدة يف هذا الفصل إدراك أن هذه االستعاضة ستكون أقوى 

التحول إىل  الفترة خملاطر  البلدان األكثر تعرضا يف بداية  يف 

املهام الروتينية. وعن طريق قياس خماطر التحول إىل املهام 

يف  املتبع  املنهج  يخفف  الفترة،  بداية  يف  بلد  لكل  الروتينية 

عالية  املبدئي  خملاطر  التعرض  أن  الفصل اخملاوف من  هذا 

من التحول إىل املهام الروتينية سيؤدي يف حد ذاته إىل زيادة 

اعتماد التكنولوجيا التي تركز على املهام الروتينية وبالتايل 

مهام  إىل  التحول  لقابلية  الالحق  التعرض  خماطر  يخفض 

ملتغير  بديلة  مقاييس  اعتبارها  يف  النتائج  وتأخذ  روتينية. 

 38
التكنولوجيا ومتغير االندماج العاملي لتقييم ثبات النتائج.33

وبالنسبة لهيكل أسواق العمل واملنتجات، يستخدم هذا الفصل 

الشركات  النقابي ومعدالت ضرائب  العمل  التغيرات يف كثافة 

إذا  ما  لتقييم  ذلك،  إىل  39 وباإلضافة 
العينة.3٤ فترة  امتداد  على 

جرت  التي  واملنتجات  العمل  أسواق  تنظيم  إصالحات  كانت 

العمالة،  أنصبة  على  أثرت  قد   ١-٢٠١٤99١ الفترة  خالل 

طبقت  التي  للبلدان  مؤشر  على  أيضا  االنحدارات  تشتمل 

إصالحات كبيرة لتخفيف القواعد التنظيمية التي حتكم حماية 

الوظائف وُتطبق على أسواق املنتجات.

أنصبة  يف  التغيرات  قرب  عن  التجريبي  النموذج  ويتتبع 

البلدان،  مستوى  على   ١-٢٠١٤99١ الفترة  خالل  العمالة 

ويؤكد بقوة على األدوار الكبيرة التي يؤديها التقدم التكنولوجي، 

واالندماج  الروتينية،  املهام  إىل  التحول  خملاطر  والتعرض 

العاملي يف انخفاض أنصبة العمالة )اجلدول 3-5-١ باملرفق 

امللحوظة  الشاذة  والقيمة   .)١ اللوحة   ،١١-3 البياين  والشكل 

يف  التحول  حتليل  نتائج  مع  يتسق  نحو  على   — الصين  هي 

األنصبة — حيث أدى تغير كبير يف تكوين قطاعات األنشطة 

إىل انخفاض نصيب العمالة. وتمثل جنوب إفريقيا قيمة شاذة 

من  للواردات  مقياسا  املثال  سبيل  على  املقاييس  هذه  38تتضمن   

الواردات  أحجام  على  فضال  األولية،  السلع  عدا  ما  الوسيطة،  السلع 

العاملية،  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  من  بدال  الوسيطة،  السلع  من 

واخلارج  الداخل  املباشر  األجنبي  لالستثمار  اإلجمالية  واألرصدة 

بالنسبة لالندماج املايل، ومقياسا لتكلفة رأس املال املستخدم بدال من 

التحقق  عمليات  وصف   ٤-3 املرفق  ويتناول  االستثمارية.  السلع  سعر 

اإلضافية من ثبات النتائج. 

األساسية  املعدالت  باستخدام  الشركات  ضرائب  معدالت  39ُتقاس   

)املعدل  املركزية  احلكومة  حتددها  التي  الشركات  دخل  على  للضرائب 

الثابت أو احلدي األعلى(.

هي  املايل  االندماج  يف  الكبيرة  الزيادة  كانت  حيث  أخرى، 

التنبؤات،  حسب  العمالة  نصيب  زيادة  يف  األساسي  املساهم 

التدفقات املالية عبر احلدود كان  يف حين أن جزءا كبيرا من 

املرجح  غير  من  وبالتايل  االستخراجية  بالصناعات  مدفوعا 

العمالة كما  األجور ونصيب  ارتفاع  القدر يف  بنفس  أن تسهم 

التقديرات  وتشير  األخرى.  الصاعدة  األسواق  يف  احلال  هو 

التجريبية إىل أن انخفاض قدره ١5% يف السعر النسبي للسلع 

االستثمارية )متوسط االنخفاض يف العينة( يؤدي إىل انخفاض 

قدره ٠.٤ نقطة مئوية يف نصيب العمالة يف بلد تنخفض فيه 

الروتينية،  املهام  إىل  للتحول  املبدئي  التعرض  نسبيا خماطر 

وانخفاض قدره نحو ١.5 نقطة مئوية يف بلد ترتفع فيه خماطر 

35

التحول إىل املهام الروتينية.٤١،٤٠

ويف حين أنه ال يبدو أن التجارة الكلية يف السلع واخلدمات 

سالسل  يف  املشاركة  فإن  العمالة،  أنصبة  على  كثيرا  تؤثر 

القيمة العاملية تؤثر عليها. وتشير التقديرات إىل أن املشاركة 

يف سالسل القيمة العاملية أثرت تأثيرا سلبيا كبيرا على نصيب 

العمالة من الدخل يف كل من االقتصادات املتقدمة واقتصادات 

األسواق الصاعدة، مما يدعم الرأي القائل بأن املهام التي ُتنقل 

من  األوىل  العمالة يف اجملموعة  كثيفة  مهام  اخلارج هي  إىل 

الثانية.  اجملموعة  يف  املال  رأس  كثافة  ترفع  ولكنها  البلدان 

من  الواردات  يف  الزيادة  أن  إىل  التجريبية  التقديرات  وتشير 

)تقابل  احمللي  الناجت  إجمايل  من   %٤ البالغة  الوسيطة  السلع 

يف  العاملية  القيمة  سالسل  يف  االندماج  يف  الزيادة  وسيط 

نصيب  يف  مئوية  نقطة   ١.٦ قدره  بانخفاض  تقترن  العينة( 

يف  كثيرا  أكبر  التأثير  وكان  املتوسط،  يف  الكلي،  العمالة 

3٦

األسواق الصاعدة.٤٢

ويؤثر االندماج املايل الدويل بطرق متباينة على جمموعتي 

البلدان حيث يخفض أنصبة العمالة يف االقتصادات املتقدمة 

إىل  طويلة  فترة  منذ  ويشار  الصاعدة.  األسواق  يف  ويرفعها 

املال  لرأس  التفاوضية  القوة  املال يعزز  تزايد حركة رأس  أن 

التي كان  االقتصادات  إىل  للمخاطر  التعرض  ارتفاع درجة  ٤٠يشير   

توزيع  من   ٧5 املئين  عند  روتينية  مهام  إىل  للتحول  املبدئي  تعرضها 

يشير  للمخاطر  التعرض  درجة  انخفاض  أن  حين  يف  التعرض،  حاالت 

إىل تعرض مبدئي عند املئين ٢5.

العمالة  أنصبة  االنخفاض يف  نحو نصف  بأن  تفيد  التي   النتيجة 

٤١

 Karabarbounis and Neiman دراسة  مع  تتسق  التكنولوجيا  إىل  يرجع 

.(2014)
املتقدمة  االقتصادات  يف  اخلارج  إىل  املهام  لنقل  األصغر  ٤٢التأثير 

قد يعكس إعادة توزيع العاملين املنقولين يف االقتصادات املتقدمة من 

)ولكنها  املهارات  حمدودة  اخلدمات  صناعات  إىل  التحويلية  الصناعة 

ويعمل  العمالة  نصيب  ذاته  حد  يف  يرفع  قد  ما  وهو  العمالة(  كثيفة 

ويف  العمالة.  أنصبة  على  اخلارج  إىل  املهام  لنقل  السلبي  التأثير  ضد 

كثيفة  الوظائف  من  التوزيع  إعادة  فإن  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات 

أكبر  بقدر  مباشرا  تأثيرا  يؤثر  املال  رأس  كثيفة  وظائف  إىل  العمالة 

نقل  من  األصغر  للتأثير  حمتمل  آخر  سبب  وهناك  العمالة.  أنصبة  على 

املهام إىل اخلارج يف االقتصادات املتقدمة وهو أن املدخالت الوسيطة 

من  القطاعات  أو  املهام  بعض  يف  العمالة  نصيب  ترفع  قد  املستوردة 

هذه  إحالل  مرونة  كانت  إذا  اإلنتاجية،  على  اإليجابي  تأثيرها  خالل 

املهام منخفضة نسبيا.
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٤3 وتتسق 
مقارنة بالعمالة عن طريق تيسير نقل موقع اإلنتاج. 

التقديرات التجريبية مع هذه الرؤية لالقتصادات املتقدمة التي 

تشكل عموما مصدر التدفقات الرأسمالية العابرة للحدود. ومن 

الناحية األخرى، تتسق النتيجة يف حالة األسواق الصاعدة مع 

تكلفة  تخفض  الداخلة  الرأسمالية  التدفقات  بأن  القائل  الرأي 

رأس املال، وطاملا كانت قابلية االستعاضة عن العمالة برأس 

املال حمدودة يف اإلنتاج )مرونة اإلحالل أقل من ١(، فإن هذه 

األدلة  مع  واتساقا  الدخل.  من  العمالة  نصيب  ترفع  التدفقات 

 Jaumotte, Lall, and Papageorgiou دراسة  يف  الواردة 

(2013)، فمن املرجح أن يكون التأثير يف اقتصادات األسواق 

العمالة عالية املهارات من  الصاعدة مدفوعا بارتفاع نصيب 

الدخل.

يف  التغيرات  مقاييس  بأن  املستخلصة  النتائج  وتفيد 

فضال  واملنتجات،  العمل  أسواق  لتنظيم  العامة  االجتاهات 

على  قويا  تأثيرا  تؤثر  ال  الشركات،  ضرائب  يف  التغيرات  على 

العينة.  فترة  امتداد  على  العمالة  لنصيب  العامة  االجتاهات 

بين  متغيرين  ذات  قوية  ارتباط  عالقة  هناك  أن  ويبدو 

يف  والتغيرات  الشركات  دخل  على  الضرائب  يف  االنخفاضات 

إىل  التقديرات  تشير  ولكن  العمالة،  لنصيب  العامة  االجتاهات 

لتحييد  متغيرات  إدراج  حالة  يف  إحصائيا  دالة  ليست  أنها 

والتقدم  العوملة  يف  القوية  املتزامنة  العامة  االجتاهات  أثر 

التكنولوجي. 

آثار  بين  تام  فاصل  إجراء  صعوبة  من  احملاذير  ظل  يف 

واإلصالحات،  السياسات  أو  العاملي،  واالندماج  التكنولوجيا 

هذه  إىل  تفكيكا   )٢ )اللوحة   ١١-3 البياين  الشكل  يعرض 

التغيرات  يف  النسبية  مساهماتها  لقياس  اخملتلفة  العوامل 

كانت  ككل،  املتقدمة  االقتصادات  ويف  العمالة.  أنصبة  يف 

السعر  انخفاض  لها  بديل  كمؤشر  ُيستخدم  التي  التكنولوجيا، 

التحول  للسلع االستثمارية والتعرض املبدئي خملاطر  النسبي 

أنصبة  انخفاض  يف  مساهم  أكبر  هي  الروتينية،  املهام  إىل 

وتشير  تقريبا.  الكلي  االنخفاض  نصف  وشكلت  العمالة، 

املشاركة يف  — وخاصة  العاملي  االندماج  أن  إىل  التقديرات 

بنصف  ساهم   — املايل  واالندماج  العاملية  القيمة  سالسل 

مقدار مساهمة التكنولوجيا.

عموما  املتقدمة  االقتصادات  بمجموعة  اخلاصة  والنتائج 

املثال،  سبيل  وعلى  حدة.  على  اقتصاد  كل  على  أيضا  تنطبق 

العاملي  واالندماج  للتكنولوجيا  املشترك  السلبي  التأثير  فإن 

يمكن أن يفسر نحو ثالثة أرباع االنخفاض يف أنصبة العمالة 

الواليات  االنخفاض يف  وأكثر من نصف  وإيطاليا  أملانيا  يف 

خماطر  من  نسبيا  عالية  لدرجة  معرضة  بلدان  )كلها  املتحدة 

املتحدة  الواليات  حالة  ويف  الروتينية،  املهام  إىل  التحول 

وأملانيا، لزيادة االندماج يف سالسل القيمة العاملية(. غير أن 

مع  تتوافق  ال  املتحدة  اململكة  يف  العمالة  نصيب  يف  الزيادة 

هذا النمط العام، على الرغم من أنها حمدودة. وفنلندا والنرويج، 

التي كانت معرضة  البلدان  من ناحية أخرى، من األمثلة على 

الروتينية  املهام  إىل  التحول  خماطر  من  منخفضة  لدرجة 

وشهدت ارتفاعا يف االجتاه العام ألنصبة العمالة وفق تنبؤات 

التحليل التجريبي.

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات  وبالنسبة 

النامية، فقد كان لقوى االندماج العاملي آثار كبيرة وإن كانت 

مواِزنة جزئيا، حيث أدت املشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

إىل انخفاض نصيب العمالة من الدخل وأدى االندماج املايل 

إىل ارتفاعه. وأدت التكنولوجيا دورا صغيرا للغاية يف امُلجمل، 

على  متجانس  غير  العمالة  نصيب  على  تأثيرها  كان  ولكن 

مستوى البلدان املنفردة. وباإلضافة إىل ذلك، هناك تباين أكبر 

العامة  لالجتاهات  للمحركات اخملتلفة  النسبية  املساهمة  يف 
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التغير الفعلي يف االجتاه العام لنصيب العمالة

٢- املساهمات يف التغيرات الكلية لنصيب العمالة، ١٩٩٣-٢٠١٤

      (االنحراف عن ثابت االنحدار)

التكنولوجيا االندماج املايل غير مفسرة

املشاركة يف سالسل

 القيمة العاملية

السياسات/املؤسسات التغير الفعلي

١- متوسط التغيرات السنوية الفعلية واملتوقعة يف أنصبة العمالة

      التغير املتوقع يف االجتاه العام لنصيب العمالة

يفســر النمــوذج التجريبــي نحــو ثلثــي تطــور االجتاهــات العامــة ألنصبــة العمالــة الكليــة عبــر 

البلــدان، وشــكلت القيــم اخلاصــة بالصيــن وجنــوب إفريقيــا حالتيــن مــن القيــم الشــاذة. ويف 

نصيــب  انخفــاض  يف  التبايــن  نصــف  بنحــو  التكنولوجيــا  تســهم  املتقدمــة،  االقتصــادات 

العمالــة بيــن البلــدان، وســاهمت املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة واالندمــاج املــايل 

بالربــع. ويف األســواق الصاعــدة، كانــت املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة هــي العامــل 

املهيمــن يف انخفاضــات نصيــب العمالــة، ووازنهــا التأثيــر املوجــب لالندمــاج املــايل، بينمــا 

كان للتكنولوجيا دور أصغر بكثير.

الشكل البياين ٣-١١: النتائج الكلية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ١ املتوســط الفعلــي للتغيــرات الســنوية يف أنصبــة العمالــة للبلــدان 

التــي تتوافــر بشــأنها بيانــات لعشــر ســنوات علــى األقــل وتســتند التوقعــات إىل نمــوذج انحــدار 

االجتاه العام الكلي (راجع املرفق ٣-٤). وتم حتديد مقياس قيمة املساهمات املشتقة لعرض 

إجمايل التغيرات على مدى ٢٥ عاما.
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يف نصيب العمالة على مستوى عينة األسواق الصاعدة مقارنة 

يف  االرتفاع  فإن  املثال،  سبيل  فعلى  املتقدمة.  باالقتصادات 

املايل،  االندماج  إىل جانب  االستثمارية،  للسلع  النسبي  السعر 

يف  العمالة  لنصيب  العام  االجتاه  ارتفاع  نصف  نحو  يفسران 

البرازيل، يف حين أن املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ليس 

لها دور ُيذكر. ويف املقابل، فإن االنخفاض يف نصيب العمالة 

السريع  االرتفاع  حصريا  يكون  يكاد  تفسيرا  يفسره  تركيا  يف 

تؤدي  حين  يف  العاملية،  القيمة  سالسل  يف  مشاركتها  يف 

التكنولوجيا دورا حمدودا يعكس بصفة خاصة الضعف الشديد 

يف تعرضها خملاطر التحول إىل املهام الروتينية.

حتليل التغيرات طويلة املدى يف نصيب العمالة 

من الدخل على مستوى القطاعات

العمالة عن طريق  أنصبة  القسم حتليل جممالت  يكمل هذا 

األنشطة  وقطاعات  البلدان  مستوى  على  تغيراتها  حتليل 

 ٢٧ على  العينة  تقتصر  البيانات،  لقصور  ونظرا  اخملتلفة. 

يف  القطاعات  مستوى  على  بياناتها  تتوافر  متقدما  اقتصادا 

من  إليه  املشار  النحو  وعلى  األقل.  على  سنوات  لعشر  بلد  كل 

العاملي يف اجتاه تنازيل  الدخل  العمالة من  قبل، سار نصيب 

القرن املاضي، وتخفي هذه الصورة اإلجمالية  منذ ثمانينات 

درجة كبيرة من عدم التجانس بين قطاعات األنشطة اخملتلفة 

)الشكل البياين 3-١٢، اللوحتان ١ و٢(. غير أنه حتى يف هذه 

سبيل  على  البلدان.  بين  كبيرة  اختالفات  هناك  القطاعات، 

املثال يف الصناعة التحويلية، التي شهدت مستويات انخفاض 

ثلثي  نحو  يف  العمالة  أنصبة  انخفضت  املتوسط،  يف  كبيرة 

البلدان فحسب )الشكل البياين 3-١٢، اللوحة 3(. 

اجلانب  هذا  القطاعات  مستوى  على  التحليل  ويستكشف 

اإلضايف من عدم التجانس. ويف حين أن نتائج حتليل جممالت 

يف  احملركات  مساهمات  على  الضوء  تلقي  العمالة  أنصبة 

التقديرية  املساهمات  هذه  تكون  فقد  الكلية،  العمالة  أنصبة 

مستوى  على  كبيرة  موازنة  ملساهمات  انعكاسا  الصغيرة 

يبدو صغيرا  الذي  التأثير  فإن  املثال،  وعلى سبيل  القطاعات. 

أنصبة  إجمايل  على  العاملية  القيمة  املشاركة يف سالسل  من 

العمالة يف االقتصادات املتقدمة قد يخفي تأثيرا سلبيا كبيرا 

تأثير  يوازنه  أن  احملتمل  من  التجارية  السلع  قطاعات  يف 

احلاالت،  هذه  ويف  التجارية.  غير  السلع  قطاعات  يف  إيجابي 

ملساهمات  أدق  بتفسير  اإلجمالية  النتائج  توضيح  املهم  من 

احملركات احملددة.

القطاعات  مستوى  على  التحليل  يكون  أن  احملتمل  ومن 

بين  ارتباط  عالقة  وجود  من  الشواغل  أمام  أيضا  ثباتا  أكثر 

يستطع  مل  ملحوظة  غير  قطاعية  أو  قطرية  وعوامل  احملركات 

أن يرصدها التحليل على املستوى القطري )راجع املرفق 3-3 

 ٤-3 واملرفق  واملصادر  للمتغيرات  تعاريف  على  لالطالع 

تساعد  أن  ويمكن  للمنهجية(.  تفصيلي  وصف  على  لالطالع 

واضح  اختبار  إجراء  يف  أيضا  القطاعات  مستوى  هل  النتائج 

دور  مثل  القطاعي،  الُبعد  امتداد  على  تختلف  التي  للفرضيات 

من  والتي  العاملية،  القيمة  سالسل  يف  واملشاركة  التجارة 

املتوقع أن تكون أكبر يف حالة السلع التجارية مقارنة بالسلع 

غير التجارية. غير أنه من املهم أيضا التأكيد على وجود بعض 

أوجه القصور يف التحليل على مستوى القطاعات، بما يف ذلك 

تغطية عدد أقل من البلدان وسالسل زمنية أقصر )راجع املرفق 

على  التحليل  يف  املدرجة  البلدان  قائمة  على  لالطالع   3-3

على  النتائج  إىل  النظر  ينبغي  وبالتايل  القطاعات(.  مستوى 

أنها مكملة لنتائج التحليل الكلي.

استخدام  شأن  من  الكلي،  التحليل  يف  الوارد  النحو  وعلى 

التغيرات  يفسر  أن  والتكنولوجيا  التجارة  آثار  ُيدمج  نموذج 

البياين  )الشكل  معقول  بشكل  العمالة  أنصبة  يف  امللحوظة 

بين  الترابط  االعتبار  يف  وضعنا  وإذا   .)١ اللوحة   ،١3-3

التحليل  إىل  يستند  الذي  البسيط  التفكيك  فإن  العوامل،  هذه 
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١- التغيرات يف أنصبة العمالة،

       االقتصادات املتقدمة
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٢- التغيرات يف أنصبة العمالة، 

       اقتصادات األسواق الصاعدة 

       واالقتصادات النامية
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٣- نسبة البلدان التي انخفضت فيها أنصبة العمالة

(٪)       

االقتصادات

 املتقدمة

اقتصادات األسواق

 الصاعدة واالقتصادات

 النامية

املصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تعرض اللوحتان ١ و٢ متوسط التغيرات بالنقاط املئوية على مدى ٢٥ عاما يف 

أنصبــة العمالــة حســب القطــاع يف البلــدان التــي تتوافــر بشــأنها بيانــات عــن القطاعــات لعشــر 

سنوات على األقل.

تخفــي التغيــرات يف أنصبــة العمالــة الكليــة قــدرا كبيــرا مــن عــدم التجانــس عبــر قطاعــات 

األنشطة ا�تلفة، ولكن حتى داخل هذه القطاعات، هناك اختالفات كبيرة بين البلدان.

الشكل البياين ٣-١٢: عدم التجانس عبر القطاعات والبلدان
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يف  للتكنولوجيا  الكبير  الدور  يؤكد  القطاعات  مستوى  على 

االقتصادات املتقدمة )الشكل البياين 3-١3، اللوحة ٢ واجلدول 

3-5-٦ باملرفق(.

لالستثمار  النسبي  السعر  يف  االنخفاضات  وارتبطت 

يف  أكبر  االرتباط  وكان  العمالة،  أنصبة  يف  بانخفاضات 

أكبر من خماطر  لدرجة  التي كانت معرضة مبدئيا  القطاعات 

اتساقا  املثال،  سبيل  على  الروتينية.  املهام  إىل  التحول 

النموذج  يتنبأ  العمالة،  أنصبة  يف  الفعلية  التغيرات  مع 

قطاعات  يف  العمالة  أنصبة  يف  نسبيا  كبيرة  بانخفاضات 

والنقل  احملاجر  وأعمال  والتعدين  التحويلية  الصناعات 

)القطاعات التي تشهد مستويات مبدئية عالية من التحول إىل 

وجتارة  الزراعة  يف  بزيادات  يتنبأ  ولكنه  الروتينية(،  املهام 

منخفضة  مبدئية  مستويات  تشهد  )قطاعات  والتجزئة  اجلملة 

من التحول إىل املهام الروتينية(.

التنبؤ  إىل  االستثمار  سعر  يف  االنخفاض  وسيط  ويشير 

االنخفاض  تقريبا  يقابل  العمالة  نصيب  يف  بانخفاض 

من  منخفضة  لدرجة  معرض  بلد  يف  ما  قطاع  يف  امللحوظ 

على  األمر  هذا  ويتوافق  الروتينية.3٧  املهام  إىل  التحول  خماطر 

سبيل املثال مع النمط امللحوظ يف قطاع املطاعم والفنادق يف 

االستثمار  سعر  يف  االنخفاض  تأثير  وكان  املتحدة.  الواليات 

معرض  بلد  يف  ما  قطاع  حالة  يف  التأثير  ضعف  نحو  يبلغ 

لدرجة كبيرة من خماطر التحول إىل املهام الروتينية. ويتماشى 

ذلك بدوره مع جتربة قطاع الصناعات التحويلية يف إيطاليا. 

يف  التنبؤات  إليه  تشير  الذي  الفرق  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

العمالة يف قطاع املطاعم  التحليل املقطعي بين تطور أنصبة 

املهام  إىل  التحول  نسبيا خملاطر  أقل عرضة  والفنادق، وهما 

التحويلية  الصناعات  يف  العمالة  أنصبة  وتطور  الروتينية، 

الفروق  مع  أيضا  يتوافق  اآليل  التشغيل  األكثر عرضة خملاطر 

38

امللحوظة.٤5

تبالغ  التكنولوجي  للتقدم  العامة  االجتاهات  أن  غير 

يف  العمالة  أنصبة  يف  الكلي  االنخفاض  بمقدار  التنبؤ  يف 

على  امللحوظة  غير  االجتاهات  بينما  املتقدمة،  االقتصادات 

يتم  وبالتايل  مهما.  مواِزنا  دورا  تؤدي  القطاعات  مستوى 

تقدير النموذج لقطاعات السلع التجارية وغير التجارية بشكل 

النسبية  األدوار  يف  اختالف  هناك  كان  إذا  ما  لبحث  منفصل 

سالسل  يف  املشاركة  زيادة  وترتبط  والتجارة.  للتكنولوجيا 

قطاعات  يف  العمالة  أنصبة  يف  بانخفاضات  العاملية  القيمة 

النموذج  تنبؤات  مع  ذلك  ويتماشى  فحسب.  التجارية  السلع 

االستخدام  كثيفة  املهام  لنقل  نظرا  قبل:  من  إليها  املشار 

للعمالة إىل اخلارج، من املتوقع أن تنخفض أنصبة العمالة يف 

إنتاج  إىل  املتبقي  اإلنتاج  التجارية مع حتول  السلع  قطاعات 

كثيف االستخدام لرأس املال )الشكل البياين 3-١3، اللوحة ٢ 

39

واجلدول 3-5-٦ باملرفق(.٤٦

حتليل التغيرات طويلة املدى يف أنصبة العمالة 

حسب املهارات

ملستويات  وفقا  العمالة  أنصبة  حتليل  إىل  القسم  هذا  ينتقل 

املهارات اخملتلفة. ونتيجة لقصور البيانات، فإن معظم االقتصادات 

 ٤٠

متقدمة.٤٧ اقتصادات  هي  التحليل  يف  املشمولة  العينة  يف 

٤٤كان وسيط االنخفاض يف سعر االستثمار يبلغ نحو ١5% على مدى 

يف  مئوية  نقطة   ١.8 قدره  انخفاض  توقع  إىل  ذلك  ويؤدي  عاما.   ٢5

التحول  توزيع  املئين ٢5 من  بلد عند  العمالة من قطاع ما يف  نصيب 

الروتينية وانخفاض قدره نحو 3.8 نقطة مئوية يف نصيب  إىل املهام 

العمالة يف قطاع ما يف بلد عند املئين ٧5 من توزيع التحول إىل املهام 

الروتينية.

أنصبة  يف  مئوية  نقاط   ٦ بمقدار  أكبر  بانخفاض  النموذج  ٤5يتنبأ 

توزيع  يف   ٧5 املئين  )حوايل  التحويلية  الصناعة  قطاع  يف  العمالة 

الروتينية( مقارنة بقطاع املطاعم والفنادق )حوايل  التحول إىل املهام 

املئين ٢5 يف توزيع التحول إىل املهام الروتينية(، وهذه النتيجة مماثلة 

جدا للفروق املشاهدة.

إحصائيا  دال  تأثير  العاملية  القيمة  سالسل  يف  للمشاركة  ٤٦ليس 

أكثر  احلالة  هذه  يف  النموذج  وتنبؤات  التجارية.  غير  القطاعات  على 

غموضا أيضا وتعتمد على مدى ارتباط هذه القطاعات بعمليات اإلنتاج 

املفصولة واملنقولة إىل اخلارج.

اقتصادا   ٢٧ من  عينة  على  املهارات  حسب  الكلي  التحليل  ٤٧يركز 

التحليل  يستند  بينما  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  من  و١٠  متقدما 
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االجتاه العام الفعلي يف نصيب العمالة

٢- املساهمات يف التغيرات يف أنصبة العمالة يف القطاعات ا�تلفة

التكنولوجيا

اآلثار 

الُقْطرية الثابتة غير مفسرة

املشاركة يف
 سالسل القيمة العاملية

اآلثار القطاعية 

الثابتة

التغير الفعلي

١- متوسط التغيرات السنوية الفعلية واملتوقعة 

       يف أنصبة العمالة 

الشكل البياين ٣-١٣: النتائج على مستوى القطاعات، 

االقتصادات املتقدمة

ترتبــط زيــادة املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة بانخفاضــات يف أنصبــة العمالــة يف 

قطاعات السلع التجارية وحسب.

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ١ متوســط التغيــرات الســنوية الفعليــة يف أنصبــة العمالــة لقطاعــات 

البلــدان التــي تتوافــر بشــأنها بيانــات لعشــر ســنوات علــى األقــل، وتســتند التوقعــات إىل انحــدارات 

االجتــاه العــام علــى االجتــاه العــام ألنصبــة العمالــة يف القطاعــات ا�تلفــة علــى ســعر االســتثمار 

الروتينيــة والتفاعــل بينهمــا واملشــاركة يف  التحــول إىل املهــام  والتعــرض املبدئــي �اطــر 

سالســل القيمــة العامليــة. وتســتند املســاهمات إىل انحــدارات االجتــاه العــام لقطاعــات البلــدان 

التــي تتوافــر بشــأنها بيانــات لعشــر ســنوات علــى األقــل وتــم قيــاس قيمتهــا لعــرض إجمــايل 

التغيرات على مدار ٢٥ عاما.
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والتجارة  التكنولوجيا  تأثير  بحث  يف  التحليل  من  الهدف  ويتمثل 

على التوزيع، بما يف ذلك ما إذا كانت هذه اآلثار قد ساهمت 

يف استقطاب وما يطلق عليه جتريف الطبقة املتوسطة يف 

االقتصادات املتقدمة. ويتمثل املنهج املتبع يف حتليل تطور 

أنصبة العمالة ذات املهارات العالية واملتوسطة واملنخفضة 

٤١

بشكل منفصل.٤8

نصيب  تزايد  فقد   ،5-3 البياين  الشكل  يشير  وكما 

نصيب  انخفض  بينما  الدخل  من  املهارات  عالية  العمالة 

٤٢ ومن 

العمالة متوسطة ومنخفضة املهارات من الدخل.٤9

التفسيرات املواتية لهذا التطور هو أن ارتفاع عالوة املهارات 

شجع على تنميتها، مما أسفر عن ارتفاع العرض نسبيا من 

العمالة عالية املهارات وانخفاض العرض نسبيا من العمالة 

متوسطة ومنخفضة املهارات مع مرور الوقت. ويبحث هذا 

القسم ما إذا كانت حمركات نصيب العمالة من الدخل ككل 

أثر  إىل  إضافة  املتباين  التطور  هذا  يف  أيضا  ساهمت  قد 

على  الدخل  من  العمالة  أنصبة  حتليل  ويتبع   ٤3

التكوين.5٠

مستوى فئة املهارات نفس حتليل أنصبة العمالة من الدخل 

ككل )راجع املرفق 3-٤ لالطالع على التفاصيل(.

وتشير النتائج، التي يلخصها الشكل البياين 3-١٤ إىل 

أن التقدم التكنولوجي واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

ولكن  الدخل  من  املهارات  متوسطة  العمالة  خفضا نصيب 

عالية  أو  منخفضة  العمالة  على  ُيذكر  تأثير  لهما  يكن  مل 

املعرضة  البلدان  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة   5١
املهارات.٤٤

الروتينية  املهام  إىل  التحول  خماطر  من  أعلى  ملستويات 

وتسجل زيادة أكبر يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

العمالة  نصيب  يف  االنخفاض  من  أكبر  مستويات  شهدت 

بشكل خاص يف  واضحا  كان  ما  وهو  املهارات،  متوسطة 

حسب مستوى املهارات يف كل قطاع إىل عينة من ٢٧ اقتصادا متقدما 

و5 من اقتصادات األسواق الصاعدة )اجلدول 3-3-١ باملرفق(.

٤8يستند تعريف أنواع املهارات إىل مستوى تعليم العاملين. وتستخدم 

 )World Input�Output قاعدة البيانات العاملية لعوامل اإلنتاج والناجت

)Database املعايير الدولية لتصنيف التعليم لعام ١99٧ لتعريف العمالة 

منخفضة املهارات على أنها العمالة احلاصلة على تعليم ابتدائي ودون 

على  احلاصلة  العاملة  أنها  على  املهارات  متوسطة  والعمالة  ثانوي، 

تعليم ثانوي أو ما بعد الثانوي أو دون جامعي، والعمالة عالية املهارات 

على أنها العمالة احلاصلة على تعليم جامعي أو أعلى.

بأنه  املهارات  فئات  من  فئة  الدخل يف  من  العمالة  ٤9ُيَعرَّف نصيب 

تعويضات املوظفين الذين ينتمون لهذه الفئة من املهارات مقسومة على 

جمموع الدخل.

يف  العمالة  أنصبة  على  معاكسة  تأثيرات  للمحركات  كانت  5٠إذا   

من  العمالة  نصيب  ديناميكيات  حتليل  فإن  املهارات،  فئات  خمتلف 

نصيب  حمركات  حتديد  يف  يساعد  أن  يمكن  املهارات  حسب  الدخل 

العمالة من الدخل بشكل أفضل.

إىل  األخرى«  واملكونات  املهارات  عرض  يف  »التحوالت  5١تشير   

تأثير العرض النسبي من املهارات الذي ُيقاس بنصيب جمموع السكان 

ثابت  ومساهمة  والعايل  واملتوسط  االبتدائي  التعليمي  التحصيل  من 

االنحدار، الذي يقيس االجتاهات التحديدية األخرى يف كل فئة من فئات 

العمالة. وبالنظر إىل أن ذلك يشكل متوسط التفكيك لكل بلدان العينة، فال 

توجد مساهمة من القيمة املتبقية.

النمسا وأملانيا والواليات املتحدة.5٢ وتتسق هذه النتائج مع 

األوروبية،  واالقتصادات  املتحدة  بالواليات  اخلاصة  األدلة 

حيث تسبب انخفاض تكلفة التشغيل اآليل للمهام الروتينية يف 

استقطاب العمالة واألجور على امتداد خمتلف فئات املهارات 

 Goos, Manning, and و   ،Autor and Dorn 2013 )دراستا 

أن  إىل  أيضا  بوضوح  النتيجة  هذه  وتشير   .)Salomons 2014
عبء االنخفاض يف نصيب العمالة من الدخل ككل وقع بشكل 

غير متناسب على العمالة متوسطة املهارات.

الذي  التكنولوجي  التقدم  التعرض خملاطر  أن  إىل  وبالنظر 

يركز على  املهام الروتينية يختلف بين القطاعات، من املثير 

 5٢التأثير السالب األقوى للمشاركة يف سالسل القيمة العاملية مقارنة 

بالتكنولوجيا بالنسبة للعمالة متوسطة املهارات يستند إىل عينة تشتمل 

على اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، والتي تخلص 

سالسل  يف  املشاركة  أن  إىل  فيها  العمالة  ألنصبة  اإلجمالية  النتائج 

القيمة العاملية تفرض ضغطا خافضا أقوى على أنصبة العمالة مقارنة 

العمالة  نصيب  يف  االنخفاض  وتفكيك  تقدير  ويؤدي  بالتكنولوجيا. 

متوسطة املهارات يف عينة تتألف من اقتصادات متقدمة فقط إىل نفس 

أكبر  دور  للتكنولوجيا  أن  أي  ككل،  العمالة  نصيب  عن  الناجم  الترتيب 

البياين  )الشكل  العاملية  القيمة  سالسل  يف  باملشاركة  مقارنة  بكثير 

.)١٤-3

–8

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

10

12

مهارات عالية مهارات متوسطة مهارات منخفضة مهارات متوسطة

االقتصادات املتقدمة

التكنولوجيا املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

االندماج املايل عرض املهارات والتحوالت األخرى يف التكوين

التغير الفعلي

املصادر: قاعدة بيانات املدخالت وا�رجات العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: عمليــات التفكيــك مشــتقة مــن انحــدارات نصيــب العمالــة الكلــي حســب فئــة املهــارات. 

واملهــارات املتوســطة يف االقتصــادات املتقدمــة تشــير إىل تفكيــك نصيــب العمالــة متوســطة 

املهــارات الكلــي، ومل ُتســتخدم إال عينــة فرعيــة لالقتصــادات املتقدمــة يف االنحــدار. ومســاهمة 

عــرض املهــارات والتحــوالت األخــرى يف التكويــن تشــكل التأثيــر ا�مــع لتكويــن التعليــم وثابــت 

االنحدار.

يف حيــن أن الزيــادات يف أنصبــة العمالــة عاليــة املهــارات واالنخفاضــات يف أنصبــة العمالــة 

عبــر  املهــارات  عــرض  يف  مشــتركة  بتحــوالت  أساســا  مدفوعــة  كانــت  املهــارات  حمــدودة 

البلــدان (مــن خــالل ارتفــاع مســتوى التحصيــل التعليمــي، مثــال)، فــإن للتغيــر التكنولوجــي 

العمالــة متوســطة  آثــار ســلبية قويــة علــى أنصبــة  العامليــة  القيمــة  واالندمــاج يف سالســل 

املهارات، بما يتسق مع فرضية التجريف.

الشكل البياين ٣-١٤: املساهمات يف تغير نصيب العمالة 

الكلي حسب املهارات، ١٩٩٥-٢٠٠٩
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التي  األنشطة  قطاعات  كانت  إذا  ما  استكشاف  لالهتمام 

تتعرض خملاطر أعلى تشهد أيضا انخفاضات أكبر يف أنصبة 

فإن  ذلك،  إىل  الدخل. وإضافة  املهارات من  عمالتها متوسطة 

التحليل على مستوى القطاعات يمكن أن يحيد أثر االجتاهات 

أكبر. وتشير  االختبار على عينة  إجراء  ويمكن  الُقْطرية  العامة 

التكنولوجي  التغير  مقاييس  أن  إىل  أيضا  التحليل  هذا  نتائج 

من  املهارات  متوسطة  العمالة  نصيب  على  قويا  تأثيرا  تؤثر 

الذي  التكنولوجي  للتقدم  تعرضا  األكثر  القطاعات  وأن  الدخل 

أنصبة  يف  أكبر  انخفاضا  تشهد  الروتينية  املهام  على  يركز 

النتائج  مع  يتسق  بما  الدخل،  من  املهارات  متوسطة  العمالة 

)اجلدول 8-5-3  اإلجمايل  املستوى  باملهارات على  املتعلقة 

باملرفق(.

الدخل يف  العمالة من  التغيرات يف نصيب  وبالنظر إىل أن 

العمالة  مستوى  تعديل  يحركها  أن  يمكن  حمددة  مهارات  فئة 

أو األجور، يعرض التحليل اإلضايف تقديرات االنحدارات التي 

التغيرات يف تكوين املهارات )الذي يقاس كنصيب كل  تراعي 

فئة مهارات يف جمموع عدد الساعات(. ويتبين أن تأثير التقدم 

التكنولوجي على نصيب العمالة متوسطة املهارات من الدخل 

مماثل للغاية، مما يشير إىل أن االنخفاض يف نصيب العمالة 

متوسطة املهارات استجابة للتطورات التكنولوجية جاء معظمه 

من خالل تعديل األجور أو نقل املوقع يف قطاعات حمددة على 

٤٦ ويمكن استكشاف مدى ثبات هذه النتائج مثال 

نطاق واسع.53

عن طريق االستعاضة عن االجتاهات العامة الُقْطرية بمتغيرات 

السياسات واملتغيرات املؤسسية )املرفق 5-3(.

امللخص واالنعكاسات على السياسات

االجتاه  على  الضوء  الفصل  هذا  يف  الوارد  التحليل  ألقى 

العاملي  املستوى  على  الدخل  من  العمالة  نصيب  يف  التنازيل 

جتانسه  عدم  على  فضال  املاضي،  القرن  تسعينات  أوائل  منذ 

على مستوى البلدان والقطاعات وفئات املهارات. ويف األغلبية 

يف  الكلي  االنخفاض  حمرك  كان  االقتصادات،  من  العظمى 

القطاعات،  داخل  االنخفاض  هو  الدخل  من  العمالة  نصيب 

تتسم  التي  القطاعات  نحو  العمالة  توزيع  إعادة  وليس 

بانخفاض أنصبة العمالة.

للتكنولوجيا  املهيمن  الدور  إىل  التجريبي  التحليل  ويشير 

بدرجات  كان  وإن  العام،  االجتاه  هذا  يف  العاملي  واالندماج 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  بين  خمتلفة 

يف  ينعكس  الذي  التكنولوجي،  التقدم  وكان  الصاعدة. 

53 تشير النتائج أيضا إىل التكامل بين رأس املال واملهارات: يشير 

االستعاضة  ُيرجح  أنه  إىل  لالستثمار  النسبي  بالسعر  اخلاص  امُلعامل 

برأس املال عن العمالة حمدودة املهارات وليس العمالة متوسطة وعالية 

املهارات.

هو  االستثمارية،  للسلع  النسبي  السعر  يف  احلاد  االنخفاض 

ارتفاع  جانب  إىل  املتقدمة،  االقتصادات  يف  الرئيسي  احملرك 

درجة التعرض خملاطر حتويل األعمال الروتينية إىل التشغيل 

اآليل، بينما كان لالندماج العاملي دور أصغر.

التكنولوجي  التقدم  تأثير  أن  إىل  أيضا  األدلة  وتشير 

واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية على نصيب العمالة ككل 

نصيب  انخفاض  خالل  من  يأتي  املتقدمة  االقتصادات  يف 

القائمة  األدلة  النتيجة  هذه  وتؤيد  املهارات.  متوسطة  العمالة 

لالقتصادات املتقدمة على أن عوامل التشغيل اآليل واملنافسة 

من الواردات ونقل املهام إىل اخلارج قد أدت إىل تكبد خسائر 

العمالة  ونقل  املهارات  متوسطة  الوظائف  يف  املدى  طويلة 

متوسطة املهارات إىل وظائف أدنى أجرا.

أنصبة  تطور  ُيعزى  الصاعدة،  األسواق  جمموعة  ويف 

أقل  دور  مع  العاملي،  االندماج  قوى  إىل  أساسا  العمالة 

مقارنة  منه،  جزء  يف  االختالف  هذا  ويعكس  للتكنولوجيا. 

بتجارب االقتصادات املتقدمة، انخفاضا أقل بكثير يف السعر 

أقل  خملاطر  التعرض  على  فضال  االستثمارية،  للسلع  النسبي 

من التحول إىل املهام الروتينية، مما أضعف قدرة التكنولوجيا 

على نقل العمالة. وكما ُأشير أعاله، يمكن وصف تأثير االندماج 

العاملي بأنه حميد — فهو ناجت عن تعميق رأس املال واقترن 

بارتفاع األجور وتوظيف العمالة. 

وسيعتمد تصميم استجابات السياسات احملددة على ظروف 

التنمية  الكبيرة يف مستويات  االختالفات  نظرا حلجم  بلد،  كل 

ومدى االنخفاض يف أنصبة العمالة واألهمية النسبية حملركاتها 

األساسية وشبكات الضمان االجتماعي القائمة. وبصفة عامة، 

ملساعدة  املتقدمة  االقتصادات  يف  السياسات  تصميم  ينبغي 

التي  االضطرابات  مع  أفضل  بشكل  التكيف  على  العاملين 

يسببها التقدم التكنولوجي واالندماج العاملي، بما يف ذلك من 

أعم، يمكن  املتضررين. وبشكل  العاملين  تنمية مهارات  خالل 

احلد من االضطرابات املرتبطة بالتغير التكنولوجي من خالل 

تنمية  فرص  على  فضال  التعليم  يف  األجل  طويل  االستثمار 

األولويات  بين  ومن  للعاملين.  العملية  احلياة  طوال  املهارات 

املسرحين  العاملين  توزيع  إعادة  ر  تيسِّ التي  السياسات  أيضا 

وظيفة  عن  البحث  تكلفة  يخفض  مما  جديدة  وظائف  على 

يمكن  جيدا  املصممة  فالسياسات  االنتقالية.  املراحل  ويقلل 

أن تدعم إعادة التوظيف وحتد من استخدام برامج دعم الدخل 

السياسات  هذه  تكون  أن  املرجح  غير  من  ولكن  )وتكلفتها(. 

مركزة يف  الصدمات  كانت  إذا  ذاتها، وال سيما  كافية يف حد 

مناطق أو قطاعات أو فئات مهارات/أعمار معينة. وإذا كانت 

هناك بعض العمالة التي تتأثر بشكل دائم بقدر أكبر، قد تنشأ 

الدخل.  توزيع  إلعادة  أجال  أطول  تدابير  إىل  أيضا  احلاجة 

وارتكازها  احملددة  الظروف  يناسب  بما  تصميمها  وسيتعين 

على السياق االجتماعي لكل بلد.
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النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  ويف 

رأس  على  احلصول  إمكانية  بتوسيع  العاملي  االندماج  سمح 

والنمو،  اإلنتاجية  زيادة  وأدى، عن طريق  والتكنولوجيا  املال 

يستلزم  ال  قد  املبدأ،  حيث  ومن  املعيشة.  مستويات  رفع  إىل 

من  تدخال  ذاته  حد  يف  الدخل  من  العمالة  نصيب  انخفاض 

تعمل  أن  ينبغي  املتقدمة،  االقتصادات  يف  ولكن  السياسات، 

فضال  الفرص  على  احلصول  إمكانية  توفير  على  السياسات 

وباإلضافة  نطاقا.  أوسع  بشكل  النمو  ثمار  اقتسام  على 

يف  القائمة  لتلك  مماثلة  حتديات  تنشأ  أن  يمكن  ذلك،  إىل 

التشغيل اآليل. ولذلك، قد  التقدم يف  املتقدمة مع  االقتصادات 

يكون للسياسات التي تعزز تعميق املهارات دور كبير يف إعداد 

العمالة يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

ملواصلة التحول الهيكلي باإلضافة إىل تيسير عملية التقارب 

بين مستويات الدخل.
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ويعــرض الشــكل البيــاين 3-١-١ التطــور التاريخــي لنصيــب 

العمالة وعدم املســاواة يف اململكة املتحدة، التي تتاح بشــأنها 

جمموعتي البيانات لفترة طويلة. ويشير إىل أن أنصبة العمالة 

كانــت ثابتــة للغايــة خــالل الثــورة الصناعيــة األوىل )عــادة مــا 

ألن  نظــرا   ،)١8٤٠/١8٢٠ إىل   ١٧٦٠ مــن  الفتــرة  إىل  تشــير 

التشــغيل اآليل يف الفتــرة املبكــرة مــن القــرن التاســع عشــر حــل 

أثــر  فقــد   — البشــرية  األنشــطة  مــن  عــدد حمــدود وحســب  حمــل 

علــى بعــض أجــزاء االقتصــاد فقــط بينمــا أدى إىل زيــادة الطلــب 

يف  تمثلــت  التــي  الرأســمالية  للســلع  التكميليــة  العمالــة  علــى 

التكنولوجيــات اجلديــدة )دراســة Mokyr 2002(. 5،٤ واســتحدثت 

فترة  بين  تشابه  أوجه  وجود  املراقبين  بعض  يالحظ 

من  السابقة  والفترات  التكنولوجيا  يف  احلالية  التطورات 

التقدم التكنولوجي السريع. ويستعرض هذا اإلطار الدراسات 

املتعلقة بتأثير هذا احملرك الرئيسي على أنصبة العمالة خالل 

ما يطلق عليه  أن  إىل  االستعراض  الصناعية.١ ويشير  الثورة 

القلق التكنولوجي الذي يصيب العمالة من التغير التكنولوجي 

كانت  فقد  احلايل،  السياق  يف  نوعه  من  فريدا  ليس  السريع 

أيضا  مصحوبة  التكنولوجي  التقدم  من  السابقة  الفترات 

بانخفاض أنصبة العمالة خالل فترات انتشار التكنولوجيات 

املوفرة للعمالة عبر االقتصاد وتأثرت فئات عمالة وقطاعات 

معينة بشكل غير متناسب.

الصدد.  هذا  يف  احملاذير  من  اثنين  إىل  اإلشارة  وجتدر 

العمالة على مدار فترة  البيانات عن أنصبة  لندرة  أوال، نظرا 

وعدم  العمالة  أنصبة  مقاييس  اإلطار  هذا  يتناول  التحليل، 

أوسع  نطاق  على  املساواة  عدم  مقاييس  وتتوافر  املساواة. 

للفترة األوىل )وتستند إىل اجلداول االجتماعية وثروة املساكن 

تكون هناك عالقة  أن  املرجح  الضريبية( ومن  واإلحصاءات 

األموال  رؤوس  ألن  نظرا  العمالة  أنصبة  وبين  بينها  ارتباط 

وملكية األراضي كانت تتسم بالتركز الكبير يف ذلك الوقت.٢ 

درجة  هناك  كانت  أنه  املرجح  من  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

تداخل أقل يف ذلك الوقت بين الدخل من رأس املال والدخل 

وثانيا،  بينهما.  اآلن  السائد  بالتداخل  مقارنة  العمل  من 

يف  احملركات  خملتلف  النسبية  األهمية  فصل  صعوبة  تزداد 

تطور  ألن  نظرا  األخيرة،  بالفترة  مقارنة  التاريخية  الفترات 

أنصبة العمالة قد ال يعكس التغير التكنولوجي وحسب، ولكنه 

التجارة  زيادة  مثل  أخرى،  قوى  مع  تفاعله  أيضا  يعكس  قد 

وبالتايل،  واملؤسسات.3  والسياسات  العمالة،  وندرة  الدولية، 

ينبغي النظر إىل األمثلة الواردة أدناه على أنها توضيحية.

مؤلفة هذا اإلطار هي تشوكا كوتسان.

»موجة  بين  التشابه  أوجه  إىل   Milanovic (2016) دراسة  ١تشير 

كوزنتس  و«موجة  الصناعية  بالثورة  املرتبطة  األوىل«  كوزنتس 

الثانية« املعاصرة، وتذهب إىل أن ارتفاع درجات عدم املساواة يف 

احلالتين كان مدفوعا بالتطورات التكنولوجية )التي عادت ثمارها 

بشكل أكبر على الفئات األعلى دخال( والعوملة )التي كانت مصحوبة 

بتغيرات تكنولوجية يف الفترتين(.

٢اجلداول االجتماعية ُتقِسم اجملتمع إىل فئات حسب الوضع أو 

املهنة، وتعرض أعداد األسر يف كل فئة ومتوسط دخلها.

3أكدت دراسات Allen (2003, 2005, 2007, 2011) على دور أسعار 

عوامل اإلنتاج اخملتلفة يف دفع التقدم التكنولوجي، حيث ذهبت إىل 

ارتفاع تكلفة  الثورة الصناعية بدأت يف اململكة املتحدة بسبب  أن 

املال.  برأس  عنها  االستعاضة  املربح  من  جعل  مما  فيها،  العمالة 

شمال  بين  مماثل  تناقض  إىل   Fochesato (2014) دراسة  وأشارت 

اإلقطاعية،  املؤسسات  يف  باالختالفات  مدفوعا  أوروبا  وجنوب 

حيث ازدادت جاذبية االستعاضة عن العمالة باآلالت بسبب ارتفاع 

األجور يف شمال أوروبا.

ذلــك االعتمــاد علــى عمــال امليكانيــكا لتصليــح  أن يشــتمل  ٤يمكــن 

اآلالت اجلديــدة، وكذلــك مشــرفين ملراقبــة النظــام اجلديــد يف املصنــع 

وحماســبين إلدارة األعمــال التــي تنفــذ علــى نطــاق غيــر مســبوق )دراســة 

Mokyr, Vickers, and Ziebarth 2015(. ويختلــف التحــول إىل اســتخدام 
اآلالت يف هــذه احلالــة عــن التحــول إىل أداء املهــام الروتينيــة الــذي يتــم 

تناولــه يف هــذا الفصــل، والــذي يتعلــق بالتشــغيل اآليل النــاجت عــن رأس 

املــال املتعلــق بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت فقــط.

قام  التي   )١8١-١٦8١١( »اللوديين«  شغب  أعمال  إىل  5ُينظر 

وأعمال  النسيج،  آالت  خاللها  ودمروا  والنسيج  الغزل  عمال  بها 

الزراعة والتي  التي قام بها عمال  »التحول« )١83٠-١83٢(  شغب 
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الشكل البياين ٣-١-١: نصيب العمالة وعدم 

املساواة يف اململكة املتحدة

 Three Centuries Macroeconomic data املصــادر: بنــك إجنلتــرا، جمموعــة بيانــات

بيانــات  جمموعــة  العامــة،  املاليــة  دراســات  ومعهــد  ٢-٣)؛  (اإلصــدار   set

  Lindert and Williamson مســتويات املعيشــة وعــدم املســاواة والفقــر؛ ودراســات

.Milanovic, Lindert,  and Williamson (2011) ؛ وMilanovic (2016) (1983)؛ و

اإلطار 3-١: التقدم التكنولوجي وأنصبة العمالة: نظرة عامة تاريخية
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اإلطار 3-١:  )تابع(

قطاعــات  أيضــا  األوىل  الصناعيــة  الثــورة  الصناعيــة   الثــورة 

مناقشــات  أساســا  تتناولــه  مل  تطــور  وهــو   — تمامــا  جديــدة 

 Mokyr, Vickers, and )دراســة  الوقــت  ذلــك  يف  االقتصادييــن 

Ziebarth 2015(.٦ غيــر أن األربــاح وحصــص رأس املــال )بمــا 
 )Allen 2007 دراســة  احلديديــة،  الســكك  دخــل  صــايف  ذلــك  يف 

زادت يف وقــت الحــق خــالل الفتــرة مــن خمســينات إىل ســبعينات 

القــرن التاســع عشــر علــى حســاب العمالــة، نظــرا العتمــاد وســائل 

االقتصــاد،  مســتوى  علــى  للعمالــة  موفــرة  رئيســية  تكنولوجيــة 

بمــا يف ذلــك وســائل النقــل التــي ُتــدار بالبخــار، والتصنيــع واســع 

النطــاق للُعــدد، واســتخدام اآلالت يف املصانــع املــزودة بطاقــة 

خــالل  البدايــة  يف  العمالــة  أنصبــة  وزادت  بالبخــار.  منتجــة 

النخفــاض  نظــرا   )١9١٤  -  ١8٧٠( الثانيــة  الصناعيــة  الثــورة 

األربــاح خــالل فتــرة الكســاد الطويلــة )١8٧3 - ١89٦(، بمــا يتماشــى 

مــع ســلوك أنصبــة العمالــة )املعاكــس الجتاهــات الــدورة االقتصاديــة( 

خــالل األزمــة املاليــة العامليــة األخيــرة.٧

واتســاقا مــع اآلثــار اخملتلفــة للتصنيــع علــى أنصبــة العمالــة 

علــى  التصنيــع  أثــر  الفصــل،  هــذا  املوثقــة يف  املهــارات،  حســب 

متناســب.  غيــر  بشــكل  العمالــة  مــن  معينــة  وفئــات  قطاعــات 

املنزليــة  الصناعــات  عمــال  حتمــل  املتحــدة،  اململكــة  ويف 

للغايــة  منخفضــة  رأســمالية  بكثافــة  تتســم  التــي  احملليــة، 

التكنولوجيــا  بســبب  التســريح  أعبــاء  وإنتاجيــة متدنيــة، معظــم 

التاســع  القــرن  خمســينات  إىل  عشــرينات  مــن  الفتــرة  خــالل 

عمــال  أجــور  ارتفعــت  وبينمــا   .)Bythell 1969 )دراســة  عشــر 

الدخــل احلقيقــي ملعظــم عمــال  املصانــع، انخفضــت مســتويات 

املنــازل واحلرفييــن املســتقلين )دراســة Lyons 1989(. وينعكــس 

اتســاع توزيــع األجــور يف تزايــد عــدم املســاواة، حتــى وإن كان 

يتزايــد  أخــذ  أو  عــام  بشــكل  مســتقرا  ظــل  قــد  العمالــة  نصيــب 

  Greenwood (1997) الشــكل البيــاين 3-١-١(. وتشــير دراســة(

يف  التصنيــع  مرحلــة  خــالل  املهــارات  علــى  الطلــب  زيــادة  إىل 

 Goldin and Katz (1998) دراســة  وتوثــق  املتحــدة.  اململكــة 

حــدوث تكامــل مماثــل بيــن رأس املــال واملهــارات يف الواليــات 

Katz and Margo (2013) إىل صــورة  املتحــدة. وتشــير دراســة 

أدق لتجريــف املهــن يف الصناعــة التحويليــة األمريكيــة خــالل 

لعــدم  األجــل  طويــل  النمــط  يؤكــد  كذلــك  عشــر.8  التاســع  القــرن 

املســاواة االقتصاديــة يف البلــدان الواطئــة )وهــي تقريبــا أراضــي 

هولنــدا وبلجيــكا( أهميــة التقــدم التكنولوجــي الــذي يركــز علــى 

فتــرات  خــالل  للغايــة  مرتفعــا  املســاواة  عــدم  كان  املهــارات: 

اإلنتاج املوحد واســع النطاق املوجه للتصدير يف االقتصادات 

منخفضــة األجــور )القرنــان الثالــث عشــر والرابــع عشــر والقرنــان 

الثامــن عشــر والتاســع عشــر، دراســة Ryckbosch 2014(. ويشــير 

فحــص مقاييــس عــدم املســاواة املتاحــة علــى نطــاق أوســع مــن 

توافــر تقديــرات أنصبــة العمالــة، علــى غــرار مــا اقترحتــه دراســة 

Kuznets (1955)، إىل ارتفــاع عــدم املســاواة مــن وقــت مرحلــة 
التصنيــع ليصــل إىل ذروتــه نحــو نهايــة القــرن التاســع عشــر أو 

الغنــي.9 العــامل  العشــرين يف معظــم  القــرن  بدايــة 

ويبدو أن القلق احلايل إزاء تأثير التغير التكنولوجي السريع 

التغير  الفترات األوىل من  العمالة يتسم بنفس خصائص  على 

Mortimer (1772) دراسة  أعربت  املثال،  وعلى سبيل  السريع. 

عن القلق من أن اآلالت »ستقضي على عمل آالف البشر الذين 

دراسة  خلصت  حين  الرأي  هذا  وتغير  ...«؛  مفيدا  عمال  يؤدون 

العمل  عن  »االستعاضة  أن  إىل   )Ricardo (1821 [1971])
وقد   ... العمال  فئة  بمصالح  يضر  ما  كثيرا  باآلالت  البشري 

حالة  تدهور  إىل  وتؤدي  احلاجة  عن  زائدين  السكان  جتعل 

السلبية احملتملة  اآلثار  على  الكتاب  من  كثير  واتفق  العامل.« 

عادة  ولكنهم  القصير،  األجل  يف  العمالة  توظيف  على  لآلالت 

طويلة  واآلثار  األجل  قصير  االضطراب  بين  يميزون  كانوا  ما 

بسبب  البطالة  أن  إىل   Steuart (1767) دراسة  وتذهب  األجل. 

يف  )للحرفيين(،  املهارات  متوسطة  الوظائف  نصيب  انخفض   8

حين زاد نصيب العمالة مرتفعة املهارات )عمالة إدارية غير منتجة( 

 Katz and )دراسة  والعمال(  اآلالت  )مشغلو  املهارات  ومنخفضة 

.)Margo 2013
 Allen 9زاد عدم املساواة زيادة هائلة يف اململكة املتحدة )دراسات

املتحدة  الواليات  ويف   )Lindert 2000 و  Greenwood 1997؛  و  2005؛ 
من  أيضا  اليابان  يف  املساواة  عدم  وزاد   .)Milanovic 2016 )دراسة 

١895 إىل ١93٧ )دراستا Minami 1998, 2008(؛ ويف البلدان الواطئة 

Ryck� ؛ وSoltow and van Zanden 1998 ؛ وvan Zanden 1995  )دراسات

bosch 2014(؛ ويف بروسيا )دراسة Grant 2002( وبقدر أقل يف إيطاليا 
.)Brandolini and Vecchi 2011 دراسة(

٦تضمن ذلك مثال التطور السريع لقطاع االتصاالت كثيف العمالة، 

 Mokyr, مما أدى إىل ظهور مهن جديدة، مثل مشغل التلغراف )دراسة

.)Vickers, and Ziebarth 2015

يف  تسببت  التي  احملاصيل  ضرب  آالت  على  هجمات  تضمنت 

أن  غير  التكنولوجي.  التغير  على  تركز  أنها  على  العمالة  تسريح 

خوف  دور  تقدير  يف  املبالغة  إىل  أشارت  األخيرة  الدراسات  بعض 

 Mokyr, Vickers, and Ziebarth العمالة من استبدالهم بآالت )دراسة

كان  نوتنغهام حيث  »اللوديين« يف  أعمال شغب  بدأت  وقد   .)2015
عموما  العمل  وممارسات  األجور  انخفاض  أساسا  يشغلهم  العمال 

أنه تم تدمير  أكثر من التشغيل باآلالت وحده. ويف النكشاير، يبدو 

اآلالت ألنها كانت هدفا مناسبا يف نزاع بين الصناعيين وعمالهم 

يوركشاير  ويف   .)Mokyr, Vickers, and Ziebarth 2015 )دراسة 

جيد  بشكل  منظمين  الصوف  قص  عمال  كان  أخرى،  ناحية  من 

اآليل  التشغيل  إىل  التحول  وتيرة  إبطاء  على  بوضوح  وعازمين 

»التحول« موجهة ضد  أعمال شغب  Thomis 1970(. وكانت  )دراسة 

العمال اآليرلنديين املهاجرين األقل أجرا بقدر ما كانت موجهة ضد 

 )Stevenson 1979 آالت ضرب احملاصيل التي تعمل بالبخار )دراسة

الكريمة  باحلياة  يسمح  لألجور  أدنى  حد  حتديد  إىل  أساسا  وسعت 

 Hobsbawm and والقضاء على البطالة يف املناطق الريفية )دراسة

فيها  تباطأ  حاالت  إال  تكن  مل  احلاالت  هذه  أن  غير   .)Rude 2001
)دراسة  سياسية  إجراءات  نتيجة  بالفعل  اآليل  التشغيل  إىل  التحول 

.)Mokyr, Vickers, and Ziebarth 2015

العمالــة خــالل فتــرة  الزيــادة يف نصيــب  الرقــم أيضــا  ٧يبيــن هــذا 

مــا بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة، والتــي كانــت مصحوبــة بزيــادة قــوة 

النقابــات، وانتعــاش حــوايل عــام ١9٧٠ تزامــن مــع »االنفجــار العاملــي 

.)Nordhaus 1972 لألجــور« )دراســة
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اإلطار 3-١:  )تتمة(

وحتى  فجأة،  التغييرات  ُأدِخلت  إذا  إال  حتدث  لن  التكنولوجيا 

يف  موقتا  االضطراب  يكون  املفاجئة،  التغيرات  حالة  يف 

 Keynes حين أن مزايا زيادة اإلنتاجية دائمة. وأفادت دراسة

بسبب  ]البطالة  هذه   « املعنى:  بنفس  الحق  وقت  يف   (1932
التكنولوجيا )...( البطالة الناجمة عن اكتشافنا لوسائل حتقق 

أن  يمكن  التي  الوتيرة  تتجاوز  العمالة  استخدام  يف  وفورات 

جند بها استخدامات جديدة للعمالة[ ال تمثل إال مرحلة مؤقتة 

من عدم التكيف. وكل هذا يعني على املدى الطويل أن اجلنس 

البشري يحل مشكلته االقتصادية.«

وإيجازا ملا سبق، ارتبط التقدم التكنولوجي خالل الفترات 

العمالة خالل  أنصبة  بانخفاضات يف  التصنيع  اخملتلفة من 

يف  وبزيادات   — العمالة  فئات  ولبعض  معينة  مراحل 

آثار  حتديد  الصعب  من  أنه  من  الرغم  وعلى  املساواة.  عدم 

كان  الكمية،  الناحية  من  التغيرات  هذه  على  التكنولوجيا 

التاريخية  ذروته  إىل  وصل  عندما  املساواة  عدم  مستوى 

يف  تقريبا  العشرين  القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  )أواخر 

البلدان الغنية( أعلى بكثير مما هو عليه اآلن. ويقال إن التكيف 

)دراسة  الزمن  من  جيال  استغرق  التكنولوجية  التغيرات  مع 

.)Lyons 1989

١٠اختلف معدل الزيادة يف عدم املساواة عبر البلدان ومن الصعب 

بشأنها  متاحة  فترة  أول  من  إال  قياسه  يمكن  ال  ألنه  نظرا  تقييمه، 

عشر.  والتاسع  عشر  الثالث  القرنين  بين  تتراوح  وهي  بيانات، 

وتقتضي املقارنة الكاملة بين آثار التقدم التكنولوجي على أنصبة 

العمالة وعدم املساواة أثناء الثورة الصناعية واألوقات األقرب أيضا 

مقارنة بين التغيرات التكنولوجية يف ذلك الوقت واآلن — وهو ما 

يصعب كذلك قياسه كميا.
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مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة

تؤدي مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة دورا أساسيا 

دراستا  وأدخلت  الدخل.  من  العمالة  نصيب  ديناميكيات  يف 

Hicks (1932) و Robinson (1933) هذا املفهوم على نحو مستقل 
وهو يقيس إىل أي حد يمكن للشركات أن تستعيض عن العمالة 

التكلفة النسبية لكل منهما.١ ويف حالة  برأس املال مع تغير 

دالة إنتاج كوب-دوغالس، فإن مرونة اإلحالل تساوي ١، مما 

والعمالة  املال  لرأس  النسبية  التكلفة  يف  التغيرات  أن  يعني 

العاملين،  لهذين  النسبية  الكميات  يف  التغيرات  كليا  توازنها 

مما يضمن ثبات نصيب العمالة من الدخل. ويف احلالة األعم، 

يمكن  الثابتة،  اإلحالل  مرونة  شكل  اإلنتاج  دالة  تأخذ  حيث 

أن تكون مرونة اإلحالل أعلى أو أقل من ١، ونتيجة لذلك، قد 

النسبية  التكاليف  تغير  مع  الدخل  من  العمالة  نصيب  يتغير 

إذا كانت مرونة اإلحالل  لعوامل اإلنتاج. وعلى سبيل املثال، 

أعلى من ١، فإن أي انخفاض يف التكلفة النسبية لرأس املال 
يخفض نصيب العمالة.٢

ومن حيث املبدأ، ال يتعين أن تكون مرونة اإلحالل ثابتة 

األنشطة  قطاعات  بين  تختلف  أن  ويمكن  الوقت  مرور  مع 

والبلدان.3 فقد تغيرت مرونة اإلحالل يف قطاع خدمات النقل مثال، 

حيث زادت االستعاضة عن العمالة بشكل هائل مع ظهور تكنولوجيا 

يف  ذلك  من  أكثر  تزيد  أن  املرجح  ومن  العاملية  املواقع  حتديد 

القيادة. وتعتمد مرونة اإلحالل  السيارات ذاتية  املستقبل مع ظهور 

املهارات  صاحبة  العمالة  تعتبر  حيث  العمالة:  مهارات  على  أيضا 

املهارات  صاحبة  من  املال  برأس  لإلحالل  عرضة  أقل  العالية 

.)Krusell and others 2000 املتوسطة واملنخفضة )دراسة

وباإلضافة إىل ذلك، تعتمد مرونة اإلحالل على طبيعة املهام — 

قابلية لإلحالل  أكثر  للترميز  والقابلة  الروتينية  املهام  تكون  حيث 

عنها  لالستعاضة  عرضة  أكثر  وتكون  تعقيدا  األكثر  املهام  من 

برأس املال عندما تنخفض التكلفة النسبية لرأس املال.٤ وخلصت 

Goos, Manning, and Salo� و  Autor and Dorn (2013)  دراستا

املهام  على  يركز  الذي  التكنولوجي  التقدم  أن  إىل   mons (2014)
الروتينية كان له دور يف تسريح العمالة التي تقوم بمهام روتينية. 

يف  انخفاضات  حدوث  )أي  الوظائف  استقطاب  يف  ذلك  ساهم  وقد 

أنصبة العمالة متوسطة املهارات وزيادات يف أنصبة العمالة عالية 

ومنخفضة املهارات( يف الواليات املتحدة وأوروبا. وتشمل األمثلة 

على املهام التي تتسم بمرونة إحالل عالية األعمال املكتبية وأعمال 

خطوط التجميع، مقارنة بمهام من قبيل قص الشعر وإجراء العمليات 

اجلراحية التي ال تكون معرضة لإلحالل بنفس القدر.

أدلة جتريبية على عدم جتانس مرونة اإلحالل

قد تختلف مرونة اإلحالل بوجه عام بين االقتصادات املتقدمة 

تميل  فقد  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

عن  االستعاضة  إىل  أكبر  بقدر  املتقدمة  االقتصادات  يف  الشركات 

نظرا  املال،  برأس  واملنخفضة  املتوسطة  املهارات  العمالة صاحبة 

هذه  يف  الوظيفي  التكوين  يف  الروتينية  للمهام  األكبر  للنصيب 

الشركات )راجع اإلطار 3-3(. ومن الناحية األخرى، قد تكون لدى 

املتوسط، من  أفضل، يف  املتقدمة مهارات  االقتصادات  العمالة يف 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  نظرائها 

 — املال  لرأس  أكبر  بقدر  تكميلية  مهاراتها  تكون  قد  وبالتايل، 

يف  اإلحالل  مرونة  ميل  مقدار  فإن  ولذلك  لإلحالل.  عرضة  أقل  أي 

االقتصادات املتقدمة إىل أن تكون أكبر من نظيرتها يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية هو يف نهاية املطاف مسألة 

جتريبية.

التي  اإلحالل  مرونة  فإن   ،٢-3 املرفق  يف  ُيشتق  وكما 

عندما  العمالة  نصيب  يف  بانخفاض  تتنبأ   ١ من  أكبر  تكون 

صحيح  والعكس  االستثمارية،  للسلع  النسبي  السعر  ينخفض 

مؤلفو هذا اإلطار هم ماي شي داو، وهاو جيانغ، وويتشنغ ليان. 

  Jiang and Lian التفاصيل يف دراسة  ويمكن االطالع على مزيد من 

)قيد اإلصدار(.

١ ُتعّرف مرونة اإلحالل رياضيا على النحو التايل

−     
∂ ln (     K __ L   )  

 _______ 
∂ ln (     MPK ____ MPL   )  

   , (٣-٢-١)

حيث K  تشير إىل رأس املال، و L العمالة، وMPK اإلنتاجية احلدية 

لــرأس املــال، وMPL اإلنتاجيــة احلديــة للعمالــة. ويف أســواق عوامــل 

اإلنتــاج التنافســية، تتســاوى اإلنتاجيــة احلديــة لــرأس املــال مــع تكلفــة 

رأس املــال، وتتســاوى اإلنتاجيــة احلديــة للعمالــة مــع األجــور. وطاملــا 

كانــت التغيــرات يف اإلنتاجيــة احلديــة لــرأس املــال واإلنتاجيــة احلديــة 

للعمالــة متناســبة مــع التغيــرات يف تكلفــة رأس املــال واألجــور علــى 

ة  ـ اإلنتاجيـ بيــن  الفجــوة  ثبــات  ة  ـ ينطبــق يف حالـ ا  ـ مـ و  ـ — وهـ التــوايل 

احلديــة  اإلنتاجيــة  ن  ـ ـ وبي ال  ـ املـ رأس  ــة  ف وتكل ال  ـ املـ لــرأس  احلديــة 

للعمالــة واألجــور— فــإن مرونــة اإلحــالل تقيــس ببســاطة التغيــرات 

الكميــة يف عوامــل اإلنتــاج نتيجــة للتغيــرات يف تكلفتهــا النســبية.

٢دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة تأخذ الشكل التايل:

 Y =  A (  α  K   1 −   1 __ ρ    +  (1 − α)   L   1 −   1 __ ρ    )     
  ρ ____ ρ − 1  

 ,  (٣-٢-٢)

حيــث A تشــير إىل اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج، وY  اخملرجــات، 

ρ تضبطــان كثافــة رأس املــال  α و  وK   رأس املــال، وL العمالــة، و 

ومرونــة اإلحــالل علــى التــوايل، 

   MPK ____ MPL   =   (     K __ L   )     
−   1 __ ρ  

   (3-٢-3)

وحسب التعريف، فإن مرونة اإلحالل تكون ρ تماما. وعندما تكون  

ρ = 1، ُتختصر دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة إىل دالة إنتاج 
كوب-دوغالس: 

Y =  AK   α   L   1 − α  .

3على سبيل املثال، عندما ال تأخذ دالة اإلنتاج شكل مرونة اإلحالل 

الثابتة، قد تعتمد مرونة اإلحالل على حجم رأس املال والعمالة.

٤عــدم جتانــس مرونــة اإلحــالل علــى مســتوى املهــام يشــكل افتراضــا 

مهمــا يف النمــوذج التوضيحــي الــوارد يف املرفــق 3-٢.

اإلطار 3-٢: مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة: املفهوم والتقدير  
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عندما تكون مرونة اإلحالل أصغر من ١. وُتستخدم انحدارات عبر 

الرئيسي لهذا الفصل  البلدان مماثلة لتلك املستخدمة يف النص 

يف تقدير مرونة اإلحالل على املستوى الُقْطري يف االقتصادات 

املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة بشكل منفصل.5 وتشير 

النتائج املوضحة يف الشكل البياين 3-٢-١ بشدة إىل أن مرونة 

اإلحالل أكبر من ١ يف املتوسط يف حالة االقتصادات املتقدمة 

)اللوحة ١: معامل ميل موجب ذو داللة إحصائية عند مستوى 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  5%(. وهي أصغر من ١ يف حالة 

داللة  ذو  سالب  ميل  معامل   :٢ )اللوحة  النامية  واالقتصادات 

إحصائية عند مستوى ١٠%(.

االقتصادات  يف  الكلية  اإلحالل  مرونة  ارتفاع  تفسيرات  وأحد 

كما  الروتينية،  املهام  إىل  للتحول  أكبر  بقدر  تعرضها  هو  املتقدمة 

فيها.  ككل   )RTI( الروتينية  املهام  كثافة  درجة  ارتفاع  من  يتضح 

املهام  كثافة  مؤشرات  إعداد  تفاصيل  على   3-3 اإلطار  )يحتوي 

املهام  إىل  التحول  درجات  عن  بيانات  وباستخدام  الروتينية(. 

العمالة  أنصبة  باستخدام  بلد  لكل  وجمعها  املهنة  حسب  الروتينية 

املهام  كثافة  مؤشر  توزيع  إىل  التوصل  يتم  السكان،  تعدادات  من 

املهام  كثافة  مؤشر  توزيع  ومتوسط  وسيط  وكان  الكلي.  الروتينية 

وأقل تشتتا مقارنة  أعلى  املتقدمة  االقتصادات  الروتينية يف حالة 

بمجموعة اقتصادات األسواق الصاعدة )الشكل البياين 3-٢-٢(.

وتتسق هذه النتيجة املستخلصة )بأن مرونة اإلحالل التقديرية 

اقتصادات  يف   ١ من  وأصغر  املتقدمة  االقتصادات  يف   ١ من  أكبر 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية( مع زيادة التعرض خملاطر 

ثمان  مدار  على  )أي  األجل  طويلة  للتغيرات  انحدار  عملية  5جُترى 

يف  األجل  طويلة  التغيرات  على  العمالة  أنصبة  يف  األقل(  على  سنوات 

القيمة اللوغاريتمية للسعر النسبي للسلع االستثمارية لكل بلد — بشكل 

مستقل لالقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية — وفقا للمعادلة اخملتصرة                              . وعلى النحو 

املشار إليه أعاله )ومشتق جبريا يف املرفق 3-٢(، فإن أي مرونة يف 

اإلحالل أكبر من ١ ستعني معامال يف شكل خمتصر  β > 0  والعكس 

صحيح إذا كانت مرونة اإلحالل أصغر من ١.

  ̂   LS  c     =  α + β ̂   PI  c    +  ε  c   
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التغير يف السعر النسبي لالستثمار

التغير يف السعر النسبي لالستثمار

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

      واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٢-١: التغير يف نصيب 

العمالة مقابل التغير يف السعر النسبي 

لالستثمار، ١٩٩٢-٢٠١٤

بيانــات مؤشــرات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك  الوطنيــة؛  الســلطات  املصــادر: 

التنمية العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير الشــكل البيــاين إىل التغيــرات احملســوبة علــى أســاس ســنوي 

بالنســبة املئويــة يف حالــة الســعر النســبي لالســتثمار وبالنقــاط املئويــة 

يف حالة أنصبة العمالة.
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

          واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٢-٢: توزيع التعرض 

املبدئي �اطر التحول إىل املهام الروتينية، 

 ١٩٩٠-١٩٩٥

لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  Autor and Dorn (2013)؛  دراســة  املصــادر: 

األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي؛ وسلســلة البيانــات 

 IPUMS ؛ وسلســة بيانــات(IPUMS) الدقيقــة املتكاملــة الدوليــة لالســتخدام العــام

املتحــدة؛  واألمم  الوطنيــة؛  والســلطات  الدوليــة؛  العمــل  ومنظمــة  USA؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اإلطار 3-٢:  )تابع(
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اإلطار 3-٢: )تتمة(

التحول إىل املهام الروتينية يف اجملموعة األوىل من البلدان. ويدعم 

ذلك إحدى النتائج الرئيسية التي يخُلص إليها هذا الفصل وهي أن 

انخفاض  يف  أكبر  دورا  أدى  املال  لرأس  النسبية  التكلفة  انخفاض 

اقتصادات  يف  دوره  من  املتقدمة  االقتصادات  يف  العمالة  نصيب 

األسواق الصاعدة.

وهناك أيضا رابط بين مرونة اإلحالل والتعرض خملاطر 

األنشطة  قطاعات  مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل  التحول 

اخملتلفة. وُتقدر مرونة اإلحالل يف كل قطاع عن طريق إجراء 

انحدار للتغيرات يف أنصبة العمالة من الدخل على التغيرات يف 

الرقم باستخدام  السعر النسبي لالستثمار يف األنشطة ثنائية 

العاملية  واخملرجات  املدخالت  بيانات  قاعدة  من  بيانات 

مرونة  درجة  أقل  وكانت   .)World Input� Output database(

الزراعة واإلسكان واخلدمات  تقديرها يف قطاعات  تم  إحالل 

اجلملة  وجتارة  والنقل  البناء  قطاعات  يف  رها  وأكب الغذائية 

بين  قوية  ارتباط  عالقة  وهناك   .)3-٢-3 البياين  )الشكل 

مرونة اإلحالل التقديرية حسب القطاع ومتوسط درجة التحول 

ُيقاس عن طريق  القطاع، والذي  الروتينية يف هذا  إىل املهام 

للقطاع  الروتينية  املهام  كثافة  مؤشر  متوسط  على  احلصول 

واتساقا مع  التعداد(.  بيانات  على  بناء  )وُيحسب  البلدان  عبر 

املهام  ملؤشر  قيمة  أصغر  كانت  التقديرية،  اإلحالل  مرونة 

كانت  بينما  أيضا،  الزراعة  قطاع  يف  البلدان  بين  الروتينية 

قيمة املؤشر لقطاعي البناء والنقل ومرونة اإلحالل التقديرية 

من أعلى املؤشرات )الشكل البياين 3-٢-٤(. وبالنظر إىل أن 

نصيب الزراعة يف جمموع العمالة أقل بكثير وأن نصيب البناء 

والنقل أعلى يف االقتصادات املتقدمة، فإن هذه النتيجة تتسق 

التحول  أكبر خملاطر  املتقدمة بشكل  االقتصادات  مع تعرض 

البياين  الشكل  يف  املبين  النحو  على  الروتينية،  املهام  إىل 
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املصادر: قاعدة بيانات املدخالت وا�رجات العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٣-٢-٣: مرونة اإلحالل التقديرية حسب قطاعات األنشطة ثنائية الرقم
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الشكل البياين ٣-٢-٤: مرونة اإلحالل 

مقابل التعرض �اطر التحول إىل املهام 

الروتينية حسب القطاع، ١٩٩٢-٢٠١٤

لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  Autor and Dorn (2013)؛  دراســة  املصــادر: 

األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي؛ وسلســلة البيانــات 

 IPUMS ؛ وسلسلة بيانات(IPUMS) الدقيقة املتكاملة الدولية لالستخدام العام

USA؛ ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ والســلطات الوطنيــة؛ واألمم املتحــدة؛ وقاعــدة 

بيانــات املدخــالت وا�رجــات العامليــة؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

املتقدمة  االقتصادات  عبر  كبير  بشكل  الشواغل  تنتشر 

التكنولوجي  التقدم  نتيجة  للعمالة  االقتصادي  التخلخل  إزاء 

مهارات  تتطلب  التي  املهام  من  كبير  لعدد  اآليل  والتشغيل 

خملاطر  عرضة  األكثر  االقتصادات  هي  ما  ولكن  متوسطة. 

يف  العمل  مكان  على  اآليل  التشغيل  أثر  وكيف  التخلخل؟  هذا 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية؟ يصف هذا 

التعرض  لتقييم  الفصل  هذا  يف  املستخدمة  املقاييس  اإلطار 

البلدان  مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر 

عن  مبسطة  حقائق  ويعرض  اخملتلفة  االقتصادية  واألنشطة 

التعرض لهذه اخملاطر على مستوى خمتلف البلدان وقطاعات 

األنشطة االقتصادية اخملتلفة ومع مرور الوقت.

املهام الروتينية وثورة تكنولوجيا املعلومات

احلاسوبية  للقوة  احلقيقية  التكلفة  أن  إىل  التقديرات  تشير 

الفترة  يف  سنويا   %5٠ على  يزيد  هائل  بمعدل  انخفضت  قد 

وقد   .)Nordhaus 2007 )دراسة  و٢٠٠5   ١9٦9 عامي  بين 

الثورة  هذه  انعكاسات  بشأن  أساسية  متعمقة  رؤية  ظهرت 

التكنولوجية — على طبيعة املهام، وأنماط التجارة الدولية، 

تزداد  التي  املهام  بتوصيف  بدأت   — الصناعي  والهيكل 

احتماالت تأثرها بالطفرة يف القوة احلاسوبية على أنها مهام 

وعلى   .)Autor, Levy, and Murnane 2003 )دراسة  روتينية 

النحو الذي ُتَعرِّفه هذه الدراسة، فإن املهام الروتينية هي تلك 

التي »... تتطلب تكرارا منهجيا إلجراء مطرد ... وتتحدد بشكل 

شامل بتعليمات مبرجمة وتؤديها اآلالت.«

إعطاء  إىل  احلوسبة  تكلفة  يف  احلاد  االنخفاض  أدى  وقد 

وأشير  آليا.  الروتينية  املهام  لتشغيل  قوية  حوافز  الشركات 

للمهام  اآليل  التشغيل  )أي  الروتينية  املهام  إىل  التحول  إىل 

املهارات  ذات  العمالة  تسريح  يف  مهم  كسبب  الروتينية( 

االقتصادات  من  كثير  يف  أجورها  نمو  وعدم  املتوسطة 

للتقديرات  وفقا  يختلف  التخلخل  هذا  حجم  أن  إال  املتقدمة.١ 

بشكل كبير بين البلدان. ويشير ذلك إىل أنه إذا كان التحول إىل 

العامة، فإما  السبب يف هذه االجتاهات  الروتينية هو  املهام 

البلدان  أن  أو  البلدان،  بين  تختلف  الروتينية  املهن  كثافة  أن 

متشابهة  الروتينية  املهام  كثافة  درجات  فيها  تكون  التي 

لعوامل  انعكاسا  خمتلفة  بمعدالت  اآليل  التشغيل  إىل  تتحول 

متفردة )مثل أنواع الصناعات(، أو كليهما.

املقاييس اإلجمالية للتحول إىل املهام الروتينية 

وضع  يقتضي  االعتبارات  لهذه  التجريبي  التقييم  إن 

على  مقارنتها  يمكن  الروتينية  املهام  إىل  للتحول  مقاييس 

من  بمجموعة  ذلك  ويبدأ  والبلدان.  األنشطة  قطاعات  مستوى 

الدرجات تخص 33٠ مهنة على املستوى ثالثي الرقم أعدتها 

Autor and Dorn (2013). وال تشمل هذه الدرجات أي  دراسة 

معلومات بخالف الوضع الترتيبي للمهن اخملتلفة، حيث يجري 

روتينية.  مهام  إىل  حتولها  قابلية  حسب  تصاعديا  ترتيبها 

تغُلب  التي  املهن  املقياس  هذا  من  األيسر  الطرف  يف  وتوجد 

إطفاء  ورجال  املزارعون  روتينية:  غير  طبيعة  مهامها  على 

يف  توجد  بينما  األطفال؛  رياض  يف  واملعلمون  احلرائق 

الطرف األيمن املهن التي تغُلب على مهامها طبيعة روتينية: 

الصرافون واملدققون اللغويون ومشغلو اآلالت.

وتعّرف دراسة Autor and Dorn (2013) القابلية املتأصلة 

يف أي مهمة للتحول إىل املهام الروتينية )أي قابلية التشغيل 

اآليل ألي مهمة روتينية( على أنها »كثافة املهمة الروتينية«. 

ومن أهم افتراضات املنهج املتبع يف هذا الفصل هو أن كثافة 

الروتينية ملهنة ما تكون ثابتة على مستوى قطاعات  املهام 

األنشطة والبلدان اخملتلفة ومع مرور الوقت.٢ وتتمثل اخلطوة 

البالغ عددها  املهن  الدرجات على مستوى  األوىل يف حتويل 

الرقم  أحادية  للمهن  إجمالية  فئات  تسع  إىل  مهنة   33٠

ثم   .١988 لعام  للمهن  املوحد  الدويل  التصنيف  إىل  استنادا 

الرقم  أحادية  املهن  لفئات  اإلجمالية  الدرجات  توحيد  يجري 

بحيث تكون قيمة وسيطها صفر وانحرافها املعياري واحد.3 

ومن أجل قياس التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية 

البلدان وقطاعات األنشطة اخملتلفة، يقيس  ككل على مستوى 

الترجيحية لدرجات فئات املهن  هذا الفصل بعد ذلك األوزان 

أحادية الرقم على أساس األنصبة النسبية لعمالتها داخل البلد 

l وقطاع  الصلة.٤ ويف حالة فئة املهنة  النشاط ذي  أو قطاع 

للتحول  التعرض  حساب  يتم   ،i الوقت  يف   t والبلد   j النشاط 

على  والبلد  النشاط  قطاع  مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل 

النحو التايل، 

  RTI  jit   =  ∑ l      ω  ljit    ×   RTI  l  ,  RTI  it   =  ∑ l      ω  lit   ×  RTI  l   , 
 (١-3-3)

من   l املهنة  نصيب  التوايل،  على  هما، 
 
  ω  lit و       ω   ljit حيث  

 ،t الوقت  i يف  البلد  j يف  النشاط  قطاع  العمالة يف  توظيف 

.t يف الوقت i من توظيف العمالة يف البلد l ونصيب املهنة

مؤلفا هذا اإلطار هما ميتايل داس، وبنجامين هيلغنستوك .

  يتم  تناول تأثير التحول إىل املهام الروتينية على األجور واستقطاب 

١

 Autor and Dorn (2013)  الوظائف يف الواليات املتحدة يف دراسة

 Goos, Manning, ويف عينة من االقتصادات األوروبية يف دراسة

.and Salomons (2014)

 ٢يف إطار هذا االفتراض، هناك مهام معينة وحسب هي التي تشكل 

حتديا متأصال أمام احلوسبة — كتلك املهام التي تؤديها مثال جليسة 

يف  عامل  املثال،  سبيل  على  يؤديها،  التي  ملهام  ا بر  وتعت ل.  ا األطف

أو  مكان  عن  النظر  بصرف  اآليل،  للتشغيل  أصال  قابلة  جتميع  مصنع 

توقيت أدائها. وجتدر اإلشارة إىل أن اجلودة املتأصلة املفترضة للمهام 

متمايزة عما إذا كان يتم أداء هذه املهمة آليا بالفعل، وهو ما قد يختلف 

بالفعل باختالف الوقت أو بين قطاعات األنشطة أو البلدان.

3هناك عدة خطوات يف هذه العملية احلسابية ألنه يجب أوال حتقيق 

التي  واألنشطة،  للمهن  الدويل  للتصنيف  اخملتلفة  م  لنظ ا بين  ق  التناس

املفصلة  اخلطوات  على  االطالع  ويمكن  الوقت.  مرور  مع  أيضا  تتغير 

ومصادر البيانات يف دراسة Das and Hilgenstock )قيد اإلصدار(.

Das and Hilgenstock )قيد  التفاصيل، راجع دراسة  ٤لالطالع على 

اإلصدار(.

اإلطار 3-3:  املهام الروتينية والتشغيل اآليل والتخلخل االقتصادي حول العامل
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    الفصل 3    فهم االجتاه العام  التنازيل يف  أنصبة العمالة  من الداخل
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اإلطار 3-3:  )تابع(

وباستخدام بيانات توظيف العمالة املأخوذة من تعدادات 

التعرض خملاطر  يتم حساب  العاملة،  القوى  ومسوح  السكان 

ُأجري  التي  السنوات  جلميع  الروتينية  املهام  إىل  التحول 

هذه  عن  ونتج  العاملة.  للقوى  مسح  أو  للسكان  تعداد  فيها 

العملية التعرض يف أوقات متغيرة خملاطر التحول إىل املهام 

 ٢٠١5 إىل   ١99٠ من  الفترة  خالل  بلدا   ١٦٠ يف  الروتينية 

سنوات.  عشر  أو  سنوات  خمس  أو  سنتين،  أو  سنة،  كل  بتواتر 

كثير  يف  سنوي  بتواتر  للمخاطر  التعرض  يظهر  عام،  وبوجه 

ملعظم  بالنسبة  التواتر  يقل  بينما  املتقدمة،  االقتصادات  من 

ويظهر  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض 

السنوات  من  فرعية  جمموعة  يف  اخملتلفة  األنشطة  قطاعات 

مستوى  على  املتاحة  املقاييس  من  قليال  أصغر  والبلدان 

السكان  تعدادات  كل  ليست  أن  إىل  يشير  مما  االقتصادات، 

ومسوح القوى العاملة تسجل انتماء العامل إىل قطاع نشاطه.

التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية 

حول العامل ومع مرور الوقت

ثروة  للمخاطر على  للتعرض  اإلجمالية  املقاييس  حتتوي 

من املعلومات تضع العديد من احلقائق املبسطة اجلديدة عن 

مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض 

البلدان، وقطاعات األنشطة وفئات البلدان اخملتلفة.

• املهام 	 إىل  التحول  خملاطر  املبدئي  التعرض  يختلف 

الروتينية بين قطاعات األنشطة، ويختلف مستواه وتصنيفه 

إىل حد ما بين فئات البلدان حسب جمموعات الدخل )الشكل 

تعرضا  القطاعات  أقل  هي  والزراعة   .)١-3-3 البياين 

اليدوية  الطبيعة  يعكس  بما  الروتينية  املهام  إىل  للتحول 

القطاعات  وتليها  شخصيا،  بها  القيام  وضرورة  ملهامها 

الشخصية  العالقات  من  عال  حمتوى  على  تنطوي  التي 

والتي يصعب أيضا حتويلها إىل مهام روتينية )اإلسكان، 

خملاطر  املبدئي  التعرض  ويبلغ  الصحية(.  واخلدمات 

تتبع  عندما  مستوياته  أعلى  الروتينية  املهام  إىل  التحول 

)دراسة  »إجراءات دقيقة ومفهومة جيدا«  الرئيسية  املهام 

Acemoglu and Autor 2011(، كما هو احلال يف الصناعات 
التحويلية والنقل.

• الروتينية 	 املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض  درجة  تبلغ 

أعلى مستوياتها يف االقتصادات املتقدمة، إال أنها تتقارب 

مرور  مع  الدخل  جمموعات  أساس  على  البلدان  فئات  بين 

درجة  زيادة  وتعكس   .)٢-3-3 البياين  )الشكل  الوقت 

الروتينية إىل حد كبير  التحول إىل املهام  التعرض خملاطر 

انخفاض معدل توظيف العمالة وانخفاض مساهمة الزراعة 

يف إجمايل الناجت احمللي يف االقتصادات املتقدمة مقارنة 

النامية.5 ويف  باقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

حين أن التعرض للمخاطر يف االقتصادات املتقدمة انخفض 

اقتصادات  يف  مطرد  بشكل  ارتفع  فقد  الوقت،  مرور  مع 

البياين  )الشكل  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

3-3-٢(. ونتج عن ذلك تقارب يف درجات التعرض خملاطر 

التحول إىل املهام الروتينية يف جميع أنحاء العامل.

• يمثل التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية 	

مؤشرا قويا للتغيرات الالحقة يف التعرض للمخاطر )الشكل 

زاد  كلما  املتقدمة،  االقتصادات  ففي   .)3-3-3 البياين 

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية، زاد 

مفهومة  أساسية  فرضية  ذلك  ويؤيد  الالحق.  االنخفاض 
5يتشابه التعرض خملاطر التحول إىل املهام الروتينية يف قطاع 

الوقت،  مرور  ومع  البلدان  فئات  جميع  بين  كبيرا  تشابها  الزراعة 

حيث يتراوح بين ١.١5 و١.٢. ومع ذلك، يف حين أن القيمة املضافة 

للزراعة بلغت ٢% من إجمايل الناجت احمللي أو أقل يف االقتصادات 

املتقدمة ككل يف الفترة بين ١99٠ و٢٠١٤، فقد تراوحت بين ١3% 

النامية ككل  الصاعدة واالقتصادات  اقتصادات األسواق  و٢٠% يف 

خملاطر  التعرض  يختلف  ال  عادة  أعم،  وبشكل  الفترة.  هذه  خالل 

اختالفا  القطاعات  مستوى  على  الروتينية  املهام  إىل  التحول 

الصاعدة  األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  بين  كبيرا 
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الوسيط – االقتصادات املتقدمة

الوسيط – اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٣-١: التعرض املبدئي 

�اطر التحول إىل املهام الروتينية على 

مستوى قطاعات األنشطة، ١٩٩٥-٢٠٠٠

املصادر: دراسة املصادر: دراسة Autor and Dorn (2013)؛ واملكتب اإلحصائي 

وسلســلة  األوروبــي؛  االحتــاد  يف  العاملــة  القــوى  مســح  األوروبــي،  لالحتــاد 

البيانات الدقيقة املتكاملة الدولية لالستخدام العام (IPUMS)؛ وسلسلة بيانات 

الدوليــة؛ والســلطات الوطنيــة؛ واألمم املتحــدة؛  العمــل  IPUMS USA؛ ومنظمــة 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: ُيقــاس التعــرض املبدئــي �اطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة يف 

أول عام تتوافر فيه بيانات خالل الفترة ١٩٩٥-٢٠٠٠. ويتم حساب الوسيط 

عــن طريــق ترجيــح حــاالت التعــرض �اطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة يف 

البلــدان بإجمــايل النــاجت احمللــي االســمي علــى أســاس القيمــة احلاليــة للــدوالر 

األمريكــي. وتمثــل اخلطــوط الرأســية النطــاق بيــن احلــد األقصــى واحلــد األدنــى 

للقيم يف جميع البلدان.

هذه  يف  العمالة  توظيف  أن  بالذكر،  وجدير  النامية.  واالقتصادات 

سبب  وهو  االقتصادات،  هذه  بين  كبيرا  اختالفا  يختلف  القطاعات 

األسواق  اقتصادات  يف  للمخاطر  الكلي  التعرض  أن  يف  رئيسي 

االقتصادات  يف  نظيره  عن  يختلف  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

املتقدمة.

ي
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للمخاطر  املبدئي  التعرض  مؤشرات  استخدام  عند  ضمنا 

الواردة يف هذا الفصل: يف حاالت ارتفاع درجة التعرض 

املبدئي للمخاطر، من خالل زيادة كثافة االستعاضة عن 

العمالة برأس املال، أصبحت املهام احلدية تتسم بطبيعة 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  أنه  غير  أقل.  روتينية 

التعرض املبدئي خملاطر  زاد  النامية، كلما  واالقتصادات 

التعرض  يف  الزيادة  كانت  الروتينية،  املهام  إىل  التحول 

الالحق أصغر.٦ ويشير ذلك إىل أن القوى احملتمل أن تقلل 

مثل   — الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض 

الالحقة  واالستعاضة  لالستثمار  النسبي  السعر  انخفاض 

عن العمالة برأس املال — أصبحت أضعف يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة من تلك القوى التي تزيد التعرض خملاطر 

التحول إىل املهام الروتينية — مثل التحول الهيكلي.

الرابع  الُربيع  يف  تقع  املتقدمة  االقتصادات  أن  مالحظة  ٦جتدر   

من الشكل البياين 3-3-3، بينما تقع اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية يف الُربيعين األول والثاين بشكل كبير.

• لتطور 	 األساسية  احملركات  من  الهيكلي  التحول  أن  يبدو 

)الشكل  الروتينية  املهام  إىل  التحول  خملاطر  التعرض 

األسواق  اقتصادات  حتولت  وعندما   .)٤-3-3 البياين 

الصاعدة واالقتصادات النامية من الزراعة إىل الصناعات 

عموما  يشتمالن  اللذان  )القطاعان  واخلدمات  التحويلية 

تعرضها  زاد  أكبر(،  روتينية  طبيعة  ذات  مهام  على 

ذلك،  خالف  وعلى  الروتينية.  املهام  إىل  التحول  خملاطر 

التحول  فإن االقتصادات املتقدمة يف مرحلة خمتلفة من 

الهيكلي.
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العامل االقتصادات 
املتقدمة

اقتصادات 

األسواق

 الصاعدة

البلدان منخفضة

 الدخل

1990–95
2000–05
2010–15

الشكل البياين ٣-٣-٢: التعرض �اطر التحول 

إىل املهام الروتينية على مستوى جمموعات 

البلدان وبمرور الوقت، ١٩٩٠-٢٠١٥

لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  Autor and Dorn (2013)؛  دراســة  املصــادر: 

األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي؛ وسلســلة البيانــات 

 IPUMS ؛ وسلســلة بيانات(IPUMS) الدقيقة املتكاملة الدولية لالســتخدام العام

املتحــدة؛  واألمم  الوطنيــة؛  والســلطات  الدوليــة؛  العمــل  ومنظمــة  USA؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

احمللــي  النــاجت  بإجمــايل  املرجحــة  املتوســطات  األعمــدة  تمثــل  ملحوظــة: 

فيــه  تتوافــر  الــذي  األول  للعــام  وفقــا  املعنيــة  الزمنيــة  والفتــرات  للفئــات 

بيانات لكل بلد يف كل فترة.
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التعرض املبدئي �اطر التحول إىل املهام الروتينية
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التعرض املبدئي �اطر التحول إىل املهام الروتينية

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

      واالقتصادات النامية

١- االقتصادات املتقدمة

الشكل البياين ٣-٣-٣: التعرض املبدئي 

�اطر التحول إىل املهام الروتينية والتغير 

الالحق يف التعرض �اطر التحول إىل املهام 

الروتينية، ١٩٩٠-٢٠١٥

لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  Autor and Dorn (2013)؛  دراســة  املصــادر: 

البيانــات  األوروبــي؛ وسلســلة  االحتــاد  العاملــة يف  القــوى  األوروبــي، مســح 

 IPUMS ؛ وسلســلة بيانــات(IPUMS) الدقيقــة املتكاملــة الدوليــة لالســتخدام العــام

USA؛ ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ والســلطات الوطنيــة؛ واألمم املتحــدة؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: ُيقــاس التعــرض املبدئــي �اطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة يف 

أول عــام تتوافــر فيــه بيانــات خــالل الفتــرة ١٩٩٠-١٩٩٥. وُيقــاس التغيــر يف 

التغيــر  متوســط  أنــه  علــى  الروتينيــة  املهــام  إىل  التحــول  �اطــر  التعــرض 

وآخــر مشــاهدة متاحــة  للمخاطــر  املبدئــي  التعــرض  بيــن  اُملشــاهد  الســنوي 

وُيشار إليه بالوحدات كل عشر سنوات. 

اإلطار 3-3:  )تابع(
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لبعض  جتريف  عمليات  حدثت  املاضي،  القرن  تسعينات  ومنذ 

القطاعات املعرضة لدرجة كبيرة خماطر األعمال الروتينية مثل 

الصناعات التحويلية، يف حين توسعت قطاعات أخرى معرضة 

لدرجة أقل من خماطر األعمال الروتينية )بما يف ذلك قطاعات 

والعالية(  املنخفضة  املهارات  على  االعتماد  كثيفة  اخلدمات 

 Goos, Manning, and و  Autor and Dorn 2013؛  )دراستا 

تعرضها  درجة  انخفاض  إىل  ذلك  أدى  وقد   .)Salomons 2014
خملاطر املهام الروتينية.

للسلع  النسبي  السعر  مثل  أيضا،  دور  أخرى  لعوامل  يكون  ٧قد 
 

وشيخوخة  الصاعدة،  األسواق  يف  الديمغرايف  والتحول  الرأسمالية، 

القيمة  سالسل  يف  واملشاركة  املتقدمة،  االقتصادات  يف  السكان 

 Das دراسة  وتشتمل  العمالة.  مهارات  عرض  يف  والتغير  العاملية، 

)قيد اإلصدار( على حتليل جتريبي مفصل، يغطي   and Hilgenstock
فترة سابقة يف االقتصادات املتقدمة. 

–0.3
–0.2
–0.1

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

–30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5

بولندا

الصين

روسيا

تايلند
إندونيسيا

الهند

املكسيك

البرازيل األرجنتين

تركيا

ىل 
 إ
ل

و
ح

لت
 ا
ر
ط

�ا
ض 

ر
ع

لت
 ا
يف

ر 
غي

لت
ا

ة
ني

تي
و

ر
ال

م 
ها

مل
ا

التغير يف (القيمة املضافة للزراعة/ (القيمة املضافة
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التغير يف (القيمة املضافة للزراعة/ (القيمة املضافة 

للصناعات التحويلية + القيمة املضافة للخدمات))

١- االقتصادات املتقدمة

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة      

       واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٣-٤: التحول الهيكلي 

والتعرض �اطر التحول إىل املهام 

الروتينية، ١٩٩٠-٢٠١٥

املصــادر: دراســة Autor and Dorn (2013)؛ واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد 

وسلســلة  األوروبــي؛  االحتــاد  يف  العاملــة  القــوى  مســح  األوروبــي، 

البيانــات الدقيقــة املتكاملــة الدوليــة لالســتخدام العــام (IPUMS)؛ وسلســلة 

بيانــات IPUMS USA؛ ومنظمــة العمــل الدوليــة؛ والســلطات الوطنيــة؛ واألمم 

العامليــة؛  التنميــة  مؤشــرات  بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك  املتحــدة؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اإلطار 3-3:  )تتمة(
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الدخل  العمالة من  الفصل، انخفض نصيب  كما يوثق هذا 

يف  وكذلك  املتقدمة  االقتصادات  من  العظمى  الغالبية  يف 

النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  عدد 

ويناقش هذا اإلطار إىل أي مدى قد تكون مشاكل القياس هي 

املتسببة يف بعض من هذه األنماط. وبصفة خاصة، يستكشف 

هذا اإلطار تأثير املعاجلة اإلحصائية لألفراد أصحاب العمل 

احلر وإهالك رأس املال على تطور نصيب العمالة.

نصيب العمالة غير املعدل

الذي  العمالة،  لنصيب  التقليدي  املقياس  حساب  يجري 

عن  املعدل،  غير  العمالة  نصيب  اسم  بعد  فيما  عليه  سيطلق 

طريق قسمة تعويضات املوظفين على إجمايل الناجت احمللي:

  LS   U  =   compensation of employees  ____________________  
gross domestic product (GDP)  

    (٤-١-3)

معظم  يف  ترصد  ال  املوظفين  تعويضات  أن  إىل  وبالنظر 

ال  املقياس  هذا  فإن  بأجر،  املوظفين  إال  ومية  الق ات  احلساب

ولهذا  احلر.  العمل  أصحاب  األفراد  من  لعمالة  ا ل  دخ ي  راع ي

السبب، يشار إىل نصيب العمالة غير املعدل يف بعض األحيان 

على أنه نصيب املوظفين بأجر أو نصيب العمالة »البسيط«.

ال  قد  املقياس  هذا  فإن  احلر،  العمل  تبعاد  اس الة  ح يف  و

ال  قد  ولكنه  وحسب،  حجمه  من  بأقل  العمالة  يب  نص ر  قد ي

الهيكلية يف االقتصاد مع  التغيرات  يعكس أيضا بشكل سليم 

من  احلر  العمل  نصيب  فإن  املثال،  سبيل  على  الوقت.  مرور 

جمموع السكان العاملين يكون أكبر يف االقتصادات النامية، 

البلدان ونمو  االنخفاض مع تقدم هذه  أيضا إىل  ولكنه يميل 

ينطوي  قد  لذلك،  ونتيجة  الرسمية.  العمالة  ف  وظي ت ع  ا قط

االجتاه  نحو  حتيز  على  املعدل  غير  العمالة  ب  نصي وى  ت مس

التنازيل، يف الوقت الذي يكون فيه االجتاه العام متحيزا نحو 

يف  مماثلة  ديناميكية  حتدث  أن  ويمكن  التصاعدي.  ه  جتا اال

نصيب  يف  االنخفاض  متوسط  أن  بيد  املتقدمة،  االقتصادات 

العمل احلر يكون أقل حجما.

املعدل،  غير  املقياس  يف  القصور  أوجه  من  الرغم  ى  وعل

فإنه قد يكون يف بعض األحيان املقياس الوحيد املتاح نتيجة 

التغيرات  البيانات. وباإلضافة إىل ذلك، عندما تكون  لقصور 

)أو  البلدان  مستوى  على  نسبيا  ومتجانسة  بطيئة  لية  يك اله

ضمن جمموعة من البلدان(، على النحو الذي تشير إليه النتائج 

املستخلصة يف هذا الفصل، يمكن االستفادة من هذا املقياس 

لفهم التغيرات يف أنصبة العمالة وإتاحة إمكانية املقارنة بين 

االجتاهات العامة على املستوى الُقْطري.

التعديل ملراعاة العمل احلر

اقُترح العديد من املناهج التي ُتَعدِّل أنصبة العمالة ملراعاة 

دخل أصحاب العمل احلر. ويتمثل التحدي الرئيسي يف أن دخل 

فمن  وبالتايل  البيانات،  مباشرة يف  ُيَقيَّد  ال  امللكية  أصحاب 

الضروري حتديد افتراضات لتقسيم هذا الدخل إىل عنصر رأس 

املال وعنصر العمل. ويفترض املنهجان األكثر شيوعا بعض 

العمل احلر. فيفترض  العمل بأجر وقطاع  التعادل بين قطاع 

املنهج األول أن نصيب العمالة من أصحاب العمل احلر يساوي 

نصيب العمالة يف قطاع العمل بأجر، الذي ُيحتسب بدوره عن 

طريق قسمة تعويضات املوظفين على القيمة املضافة لقطاع 

العمل بأجر.

ويفترض خيار التعديل الثاين أن صاحب العمل احلر يحقق 

بأجر.  املوظفون  يحققها  التي  التعويضات  نفس  املتوسط  يف 

وعلى سبيل املثال، عندما يكون عنصر العمالة معروفا، يمكن 

تعديل نصيب العمالة غير املعدل LSU على النحو التايل، حيث 

LS و LP يمثالن عدد أصحاب العمل احلر واملوظفين بأجر، على 

مناهج  ضمن  املذكور،  التعديل  منهج  مناقشة  وترد  التوايل. 

.Gollin (2002) أخرى، يف دراسة

  LS   SE  =  (1 +    L   S  __ 
 L   P 

  )  ×  LS   U  . (٤-٢-3)

احلر،  العمل  التعديل ملراعاة أصحاب  أجل توضيح  ومن 

تقارن اللوحة ١ من الشكل البياين 3-٤-١ بين نصيب العمالة 

املعدل ملراعاة أصحاب العمل احلر واملقياس غير املعدل يف 

الواليات املتحدة خالل الفترة بين عامي ١9٤8 و٢٠١٦. وعلى 

النحو املتوقع، يكون االنخفاض يف املقياس املعدل أكبر من 

االنخفاض يف نصيب العمالة غير املعدل بسبب االجتاه العام 

التنازيل يف نصيب أصحاب العمل احلر من قوة العمل. وعلى 

الرغم من ذلك، يشير املقياسان إىل انخفاض مطرد يف نصيب 

العمالة يف الواليات املتحدة منذ أوائل سبعينات القرن املاضي.

التعديل ملراعاة إهالك رأس املال

يحاول التعديل الثاين الذي تناقشه الدراسات االقتصادية 

 Karabarbounis دراستا  وتذهب  ل.  املا رأس  ك  ال إه عاة  را م

يتعين  أنه  إىل   Bridgman (2014) و   and  Ne iman  (2014)
تعديل نصيب العمالة ملراعاة اإلهالك ليعكس بشكل أدق نصيب 

— أي بما أنه ال  العمالة احلقيقي من إجمايل الناجت احمللي 

يمكن استهالك اإلهالك، فال يمكن عزوه بالتايل إىل رأس املال 

أو دخل العمالة. ويتألف التعديل من خصم اإلهالك من املقام 

يف حساب نصيب العمالة:

  LS   D  =   compensation of employees  __________________  GDP − depreciation   .          (3-٤-3) 

    

مؤلفا هذا الفصل هما جهاد داغر وبنجامين هيلغنستوك.

اإلطار 3-٤: تعديل نصيب العمالة من الدخل
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اإلطار 3-٤: )تابع(

الواليات  يف  الوقت  مرور  مع  املال  رأس  إهالك  زاد  وقد 

املعلومات  من  املال  رأس  وزن  زيادة  بفضل  املتحدة 

أسرع  إهالكه  معدل  يكون  الذي  والتكنولوجيا،  واالتصاالت 

من معدل إهالك األنواع األخرى من رأس املال. وتبين اللوحة 

االجتاه  أن  من  الرغم  على  أنه   ٤-١-3 البياين  الشكل  يف   ٢

مقارنة  انحدارا  أقل  فإنه  سالبا،  يظل  العمالة  لنصيب  العام 

باملقياس السابق بعد التعديل ملراعاة اإلهالك.

تعديل أنصبة العمالة يف االقتصادات     

املتقدمة الكبرى

االقتصادات  بعض  على  التعديالت  هذه  تطبيق  يؤكد 

املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

األخرى أنه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التطورات يف 

أنصبة العمالة. ويبين الشكل البياين 3-٤-٢ تأثير التعديالت 

املشار إليها أعاله على سالسل بيانات نصيب العمالة ألربعة 

 3-٤-3 البياين  الشكل  ويبين  كبيرة.  متقدمة  اقتصادات 

تأثير التعديل ملراعاة أصحاب العمل احلر وإهالك رأس املال 

حالة  يف  العمالة  نصيب  يف  األجل  طويل  العام  االجتاه  على 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  و١٢  متقدما  اقتصادا   ١٢

 ٤-٤-3 البياين  الشكل  ويعرض  النامية.  واالقتصادات 

واإلهالك.١  احلر  العمل  بأصحاب  املتعلقة  العامة  االجتاهات 

أصحاب  ملراعاة  التعديل  فإن  تقريبا،  احلاالت  معظم  ويف 

العمل احلر يجعل نصيب العمالة ينخفض بشكل أكبر وخاصة 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وعلى 

يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من  مئوية  كنسبة  اإلهالك  ١انخفاض 

األعلى  اإلهالك  معدالت  تعكس  أن  يمكن  الصاعدة  أوروبا  بلدان 

نسبيا خالل مرحلة التحول إىل اقتصادات السوق عندما أعيد تقدير 

تقييمات رصيد رأس املال.
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غير معدل

معدل ملراعاة أصحاب العمل احلر

أصحاب العمل احلر، ٪ من جمموع

 توظيف العمالة (املقياس األيمن)

١- التعديل ملراعاة أصحاب العمل احلر

٢- التعديل ملراعاة إهالك رأس املال

معدل ملراعاة أصحاب العمل احلر

معدل ملراعاة أصحاب العمل احلر وإهالك رأس املال

(اإلهالك، ٪ من إجمايل الناجت احمللي (املقياس األيمن

الشكل البياين ٣-٤-١: تعديل نصيب العمالة 

من الدخل يف الواليات املتحدة، ١٩٤٨-٢٠١٦

(٪)

العمــل؛  إحصــاءات  ومكتــب  االقتصــادي؛  التحليــل  مكتــب  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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 غير معدل

معدل ملراعاة أصحاب العمل احلر

معدل ملراعاة أصحاب العمل احلر وإهالك رأس املال
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٤- فرنسا

الشكل البياين ٣-٤-٢: تعديل نصيب العمالة 

من الدخل يف االقتصادات املتقدمة الكبرى، 

١٩٨٠-٢٠١٤

(٪)

مؤشــرات  بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك  الوطنيــة؛  الســلطات  املصــادر: 

التنمية العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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خالف ذلك، يؤدي التعديل ملراعاة إهالك رأس املال يف معظم 

االقتصادات  يف  وخاصة  العمالة،  نصيب  ثبات  إىل  األحيان 

واالتصاالت  املعلومات  من  نصيبها  ارتفاع  بسبب  املتقدمة 

والتكنولوجيا يف جمموع رأس املال. 

التحليل  يف  املعدلة  غير  العمالة  أنصبة  ُتستخدم  وعندما 

النتائج  تكون  البيانات،  قصور  نتيجة  الفصل  لهذا  التجريبي 

استخدام مقاييس معدلة بدال منها،  ثابتة يف حالة  الرئيسية 

على النحو املبين يف اجلدول 3-5-5 باملرفق.
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غير معدلة

معدلة ملراعاة أصحاب العمل احلر

معدلة ملراعاة أصحاب العمل احلر واإلهالك

١- االقتصادات املتقدمة
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

      واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٣-٤-٣: التغيرات طويلة املدى 

يف أنصبة العمالة  املعدلة وغير املعدلة، 

١٩٩١-٢٠١٤

(نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

املصــادر: قاعــدة بيانــات CEIC؛ ودراســة Karabarbounis and Neiman (2014)؛ 

والســلطات الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ 

وحســابات  العامليــة؛  التنميــة  مؤشــرات  بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك 

خبراء صندوق النقد الدويل.

النحــدارات  املتوقعــة  القيــم  إىل  تشــير  املــدى  طويلــة  التغيــرات  ملحوظــة: 

املتغير على اجتاه زمني، وترد بوحدات لكل ١٠ سنوات.
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١- أصحاب العمل احلر كنسبة مئوية من 

       جمموع العمالة

٢- اإلهالك كنسبة مئوية من إجمايل 

       الناجت احمللي

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة

 واالقتصادات النامية

العامليــة؛  التنميــة  مؤشــرات  بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  البنــك  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

النحــدارات  املتوقعــة  القيــم  إىل  تشــير  املــدى  طويلــة  التغيــرات  ملحوظــة: 

املتغير على اجتاه زمني، وترد بوحدات لكل ١٠ سنوات.

الشكل البياين ٣-٤-٤: التغيرات طويلة املدى 

يف معدالت أصحاب العمل احلر واإلهالك، 

١٩٩١-٢٠١٤

(نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

اإلطار 3-٤: )تتمة(
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املرفق 3-١: األجور واخملفضات

يمكن حساب األجور احلقيقية عن طريق خفض األجور بأسعار 

يشــتريها  التــي  واخلدمــات  الســلع  أســعار  وهــي   — املســتهلكين 

املســتهلكون — أو بمخفــض إجمــايل النــاجت احمللــي — أي أســعار 

جميــع الســلع واخلدمــات التــي ينتجهــا االقتصــاد.

ويعتمد االختيار املناسب للمخفض على السؤال املطروح.

• األجــر احلقيقــي أو األجــر املقيــس باالســتهالك — أي األجــر 	

اخملفــض باســتخدام مؤشــر أســعار املســتهلكين، وهــو قيمــة 

التــي  واخلدمــات  الســلع  ســلة  أســاس  علــى  العمالــة  دخــل 

التغيــرات  أدق  بشــكل  يعكــس  فهــو  وبالتــايل  يســتهلكونها 

يف القــوى الشــرائية. وهــذا األمــر مهــم يف تقييــم انعكاســات 

يف  التغيــرات  انعكاســات  ثــم  ومــن  العمالــة  علــى  الرفاهيــة 

السياســي. االقتصــاد  علــى  االســمية  األجــور 

• باســتخدام 	 اخملفــض  اإلنتــاج،  بوحــدات  املقيــس  األجــر 

يؤثــر  الــذي  املقيــاس  هــو  احمللــي،  النــاجت  إجمــايل  خمفــض 

علــى حافــز التعييــن لــدى الشــركات وهــو أنســب للمقارنــة مــع 

اإلنتاجيــة عنــد دراســة توزيــع إجمــايل النــاجت احمللــي حســب 

الوظائــف.

املفتوحــة  لالقتصــادات  مهــم  اخملفضيــن  بيــن  والتمييــز 

النفــط،  مثــل  املســتوردة،  الســلع  ســعر  الزيــادة يف  أن  نظــرا ألن 

ترفــع مؤشــر أســعار املســتهلكين مقارنــة بمؤشــر أســعار النــاجت. 

وبالتــايل، يبــدو أن األجــور احلقيقيــة اخملفضــة باســتخدام مؤشــر 

أســعار املســتهلكين ســتنخفض مقارنــة باإلنتاجيــة، علــى الرغــم 

مــن  كل  يف  باالختالفــات  مدفوعــا  االنخفــاض  هــذا  أن  مــن 

وحســب. املعنييــن  اخملفضيــن 

أن  التجــاري  التبــادل  معــدالت  يف  التغيــرات  شــأن  ومــن 

اســتهالك  حســب  التوزيــع  علــى  انعكاســات  أيضــا  لهــا  يكــون 

 Fajgelbaum and Khandelwal النــاس للــواردات. وتشــير دراســة

(2016)، علــى ســبيل املثــال، إىل أن املســتهلكين الفقــراء ينفقــون 
أكثــر نســبيا علــى الــواردات بينمــا يســتهلك األفــراد ذوو الدخــول 

املرتفعــة خدمــات أكثــر نســبيا، وهــو قطــاع مــن أقــل القطاعــات 

تــداوال.

أن  وتأخــر نمــو األجــور عــن نمــو اإلنتاجيــة، ممــا يشــير إىل 

الدخــل  مــن  بكثيــر  أصغــر  نصيــب  علــى  حتصــل  كانــت  العمالــة 

التغيــرات  باملرفــق   ١-١-3 البيــاين  الشــكل  ويوضــح  القومــي. 

األجــور، خمفضــة  والتغيــرات يف  العمالــة  إنتاجيــة  يف متوســط 

باســتخدام خمفــض إجمــايل النــاجت احمللــي وباســتخدام مؤشــر 

أســعار املســتهلكين. ويعــرض الشــكل البيــاين 3-١-٢ باملرفــق 

املقيســة  واألجــور  اإلنتــاج،  بوحــدات  املقيســة  األجــور  تطــور 

الصناعــات  يف  العمالــة  إنتاجيــة  ومتوســط  باالســتهالك، 

التحويلية يف حالة االقتصادات املتقدمة. ويف حين أن اختيار 

اخملفــض يؤثــر علــى دقــة متابعــة تطــور األجــور مــع مــرور الوقــت، 

فقــد كانــت زيــادة األجــور املقيســة باالســتهالك يف املتوســط أقــل 

مــن زيــادة األجــور املقيســة بوحــدات اإلنتــاج، وتأخــر االثنــان عــن 

5٤
اإلنتاجيــة.١

 ILO 5٤تتماشــى هــذه النتيجــة املســتخلصة مــع تلــك الــواردة يف تقريــر

 Council of وتقريــر ،Fleck, Glaser, and Sprague (2011) (2015)، ودراســة
Economic Advisers (2014) للواليــات املتحــدة.
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التغير يف متوسط إنتاجية العمالة

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

١- إنتاجية العمالة واألجور املقيسة بوحدات اإلنتاج

٢- إنتاجية العمالة واألجور املقيسة باالستهالك

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: األجــور املقيســة بوحــدات اإلنتــاج ُتَعــرَّف بأنهــا األجــور االســمية خمفضــة باســتخدام خمفــض 

إجمــايل النــاجت احمللــي، واألجــور املقيســة باالســتهالك ُتَعــرَّف بأنهــا األجــور االســمية خمفضــة بمؤشــر 

أسعار املستهلكين.

الشكل البياين ٣-١-١ باملرفق: تفكيك نصيب العمالة من 

الدخل، ١٩٩١-٢٠١٤

(نقاط مئوية يف السنة)
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

املرفق 3-٢: نموذج نظري للتكلفة النسبية 

لرأس املال، ونقل املهام إىل اخلارج، وأنصبة 

العمالة من الدخل يف االقتصادات املتقدمة 

واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 
55

النامية٢

يضع هذا القسم نموذجا نظريا لبيان كيف يكون النخفاض 

التكلفــة النســبية لــرأس املــال تأثيــر علــى نقــل املهــام إىل اخلــارج 

وتأثيــره علــى نصيــب العمالــة مــن الدخــل. والدافــع لذلــك هــو مــا 

لوِحظ من توسع كبير يف سالسل القيمة العاملية منذ تسعينيات 

القــرن املاضــي وتزامــن مــع انخفــاض ســريع يف التكلفــة النســبية 

ثالثــة  وانخفضــت   5٦
املتقدمــة.3 االقتصــادات  يف  املــال  لــرأس 

حمــركات مهمــة لــرأس املــال انخفاضــا كبيــرا خــالل هــذه الفتــرة 

— أســعار الســلع االســتثمارية، وأســعار الفائــدة، والضرائــب علــى 
هــذه  وبــدأت   5٧

٦(.٤-3 البيــاين  الشــكل  )راجــع  الشــركات  دخــل 

55راجع دراسة Lian )قيد اإلصدار( لالطالع على حتليل أكثر تفصيال.

5٦مقارنة باألجور.

5٧قــد يرتفــع معــدل إهــالك رأس املــال خــالل هــذه الفتــرة نظــرا للنصيــب 

األكبــر للبرجميــات يف رأس املــال )دراســة Eden and Gaggl 2015(، واملرجــح 

أال يــوازن علــى الرغــم مــن ذلــك االنخفــاض يف احملــركات األخــرى.

القــرن  ثمانينــات  أوائــل  يف  تنازليــا  اجتاهــا  تتجــه  احملــركات 

املاضــي وربمــا أثــرت تأثيــرا كبيــرا علــى نصيــب تكلفــة العمالــة 

االقتصــادات  مــن  املهــام  نقــل  ألن  ونظــرا  املنفــردة.  املهــام  يف 

املتقدمة إىل اقتصادات األسواق الصاعدة حتركه أساسا الفروق 

يف األجــور، فمــن الطبيعــي أن نتوقــع اختــالف احلافــز علــى نقــل 

املهــام إىل اخلــارج بيــن املهــام املعرضــة ألشــكال خمتلفــة مــن 

علــى  أيضــا  ذلــك  ويؤثــر  املــال.  رأس  تكلفــة  انخفــاض  خماطــر 

ديناميكيــات نصيــب العمالــة مــن الدخــل مــن خــالل تغييــر تكويــن 

املهــام مــع املســتويات اخملتلفــة مــن نصيــب تكلفــة العمالــة.

ويسلط هذا النموذج الضوء على آلية يمكن أن تؤدي بموجبها 

مصحوبة  تكون  عندما  العاملية،  القيمة  سالسل  يف  املشاركة 

بانخفاض كبير يف التكلفة النسبية لرأس املال، إىل انخفاض 

املتقدمة  االقتصادات  من  كل  يف  العمالة  أنصبة  يف  متزامن 

حالة  يف  مباشرة  اآللية  وهذه  الصاعدة.  األسواق  واقتصادات 

اخلارج  إىل  ُتنقل  التي  املهام  نظرا ألن  املتقدمة،  االقتصادات 

أكثر  العمالة نسبيا، فإن تكوين اإلنتاج املتبقي يصبح  كثيفة 

انخفاض  ذلك  على  ويترتب  املال،  رأس  استخدام  يف  كثافة 

األسواق  اقتصادات  حالة  ويف  الدخل.  من  العمالة  أنصبة  يف 

االنخفاض  يؤدي  أوال،  جزأين.  من  اآللية  تتكون  الصاعدة، 

يف  الشركات  قيام  إىل  املال  لرأس  النسبية  التكلفة  يف  احلاد 

تنجزها  أن  يمكن  التي  املهام  بتحويل  املتقدمة  االقتصادات 

يمكن  ال  التي  املهام  ونقل  اآليل  التشغيل  إىل  بسهولة  العمالة 

إجنازها بسهولة إىل اخلارج — أي املهام التي تنخفض فيها 

اقتصادات  إىل   — والعمالة  املال  رأس  بين  اإلحالل  مرونة 

لرأس  النسبية  التكلفة  ألن  نظرا  وثانيا،  الصاعدة.  األسواق 

املال غالبا ما تكون مرتفعة يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

مقارنة بغيرها بسبب ندرة رأس املال، فإن املهام األقل قابلية 

لإلحالل بين عوامل اإلنتاج ستكون لها حصص أكبر من رأس 

املال مقارنة بمتوسط املهام، ألن الشركات ال يمكنها أن تستفيد 

بسهولة من انخفاض تكلفة العمالة نسبيا يف االستعاضة عن 

اخلارج  إىل  املهام  نقل  فإن  وبالتايل،  بالعمالة.  املال  رأس 

من  األعلى  األنصبة  ذات  املهام  نحو  اإلنتاج  تكوين  سيحّول 

من  للعمالة  الكلية  األنصبة  تقليل  إىل  يؤدي  مما  املال،  رأس 

5

الدخل يف اقتصادات األسواق الصاعدة.58

وجتــدر اإلشــارة إىل أن هــذا النمــوذج ال ُيســتخدم إلثبــات أن 

الســبب الرئيســي لنقــل املهــام إىل اخلــارج هــو انخفــاض تكلفــة 

 Cho (2016) و   Elsby, Hobijn, and Şahin (2013) دراســتا  58تقتــرح 

فرضيــة تفيــد بــأن املهــام التــي ُتنقــل إىل اخلــارج قــد تكــون أكثــر كثافــة 

يف اســتخدام رأس املــال مقارنــة باملهــام القائمــة يف اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. وتفتــرض دراســة Cho (2016) أن التقــدم 

التكنولوجــي كان دائمــا يوفــر يف العمالــة وأن املهــام األكثــر كثافــة نســبيا 

يف اســتخدام العمالــة يف االقتصــادات املتقدمــة ُتنقــل منهــا إىل اقتصــادات 

أكثــر تقدمــا  املهــام تكنولوجيــا  اســتخدام هــذه  الصاعــدة. ومــع  األســواق 

مــن التكنولوجيــا املســتخدمة حاليــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، أو 

علــى نحــو مكافــئ، بينمــا نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف هــذه املهــام أقــل 

مــن نصيبهــا مــن املهــام القائمــة يف هــذه االقتصــادات، فــإن نقــل املهــام 

إىل اخلــارج يمكــن أن يخفــض نصيــب العمالــة مــن الدخــل. وخالفــا لدراســة 

Cho (2016)، ُيســبب التقــدم التكنولوجــي انخفاضــا يف تكلفــة رأس املــال 
يف النمــوذج الــوارد يف هــذا الفصــل، وقــد يوفــر أو ال يوفــر العمالــة، حســب ما 

إذا كانــت مرونــة اإلحــالل اخلاصــة باملهــام تزيــد أو تقــل عــن ١. وعلــى وجــه 

اخلصــوص، يخلــص هــذا الفصــل إىل أن انخفــاض تكلفــة رأس املــال قــد ال 

يــؤدي إىل توفيــر العمالــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

هــذه  يف  منخفضــة  املتوســط،  يف  اإلحــالل،  مرونــة  ألن  نظــرا  الناميــة، 

االقتصــادات )اإلطــار 3-٢(.
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اإلنتاجية األجور املقيسة 

بوحدات اإلنتاج 

األجور املقيسة 

باالستهالك

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ٣-١-٢ باملرفق: األجور املقيسة بوحدات 

اإلنتاج واألجور املقيسة باالستهالك واإلنتاجية يف الصناعات 

التحويلية

(املؤشر، ١٩٩١ = ١)
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علــى  كذلــك  اآلليــة  تنطبــق  أن  املتوقــع  مــن  وإنمــا  املــال.  رأس 

احملــركات املهمــة األخــرى وراء نقــل املهــام إىل اخلــارج، مثــل 

Feenstra and Han� )دراســة االنخفــاض  يف  اآلخــذة   تكلفتهــا 

 ،)Grossman and Rossi�Hansberg 2008 ودراســة   ،son 1997
جميــع  تعــرض  احتمــاالت  ببســاطة  تزيــد  احملــركات  هــذه  ألن 

املهــام للنقــل إىل اخلــارج وال تــوازن اآلليــة املشــار إليهــا هنــا. 

وبــدال مــن ذلــك، ُيســتخدم النمــوذج لتســليط الضــوء علــى أنــه يف 

املــال يف أي اقتصــاد  لــرأس  النســبية  التكلفــة  حالــة انخفــاض 

مــا  غالبــا  اخلــارج  إىل  ُتنقــل  التــي  املهــام  أنــواع  فــإن  متقــدم، 

تخفــض نصيــب العمالــة يف اقتصــاد الســوق الصاعــدة املتلقــي 

59
املهــام.٦ لتلــك 

ويف البدايــة، نفتــرض جمموعــة مــن املهــام ناجتــة عــن رأس 

املــال  K  والعمالــة  L  مــن خــالل دالــة إنتــاج ذات مرونــة إحــالل 

ثابتة:

   (  α  K   1 −   1 __ ρ    +  (1 − α)   L   1 −   1 __ ρ    )     
  ρ ____ ρ − 1  

  , (١-3)

حيــث   α  و  ρ  حتكمــان كثافــة رأس املــال ومرونــة اإلحــالل بيــن 

٦٠ ويمكــن أن يختلــف كالهمــا بيــن املهــام. 
رأس املــال والعمالــة.٧

وتقليل التكلفة إىل أدنى حد يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة 

مــن نــاجت أي مهمــة }  α, ρ {     هــي:

  c (r, w; α, ρ)  =  (    α   ρ   r   1 − ρ  +   (1 − α)    ρ   w   1 − ρ  )       1 ____ 1 − ρ    , (٢-3)

حيث تشير  r  إىل تكلفة رأس املال و w  إىل األجور.

ونصيب العمالة من الدخل يف هذه املهمة    }  α, ρ { هو:

 LS =   1 _______________  
1 +  α   ρ    (1 − α)    − ρ    (  r __ w  )    1 − ρ 

   . (3-3)

لذا: 

   ∂ LS ____ 
∂  (     r __ w   )  

   =  (ρ − 1)    
 α   ρ    (1 − α)    − ρ    (  r __ w  )    − ρ 

  _________________  
  (1 +  α   ρ    (1 − α)    − ρ    (  r __ w  )    1 − ρ )    2 

  .  (٤-3)

وتشير املعادلة )3-٢-١( إىل الدور احليوي ملرونة اإلحالل  

ρ  بالنســبة لتأثير تكلفة رأس املال النســبية على نصيب العمالة 
مــن الدخــل. وعلــى وجــه التحديــد، يــؤدي انخفــاض تكلفــة رأس 

    إىل انخفــاض يف نصيــب العمالــة مــن الدخــل 
r __ w املــال النســبية

يف حالــة واحــدة وحســب وهــي أن تكــون مرونــة اإلحــالل  ρ  أكبــر 

مــن ١.

وإلعــداد نمــوذج لنقــل املهــام مــن االقتصــادات املتقدمــة 

بلديــن  إىل  النمــوذج  ينظــر  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  إىل 

تختلــف فيهمــا مســتويات األجــور ويركــز علــى نقــل املهــام مــن 

البلــد مرتفــع األجــور إىل البلــد منخفــض األجــور. وحُتســب تكلفــة 

إنتــاج وحــدة مــن وحــدات املهمــة    }  α, ρ { يف البلــد مرتفــع األجــور 

     c (r, w; α, ρ)  =  (    α   ρ   r   1 − ρ  +   (1 − α)    ρ   w   1 − ρ ))) )
)

       1 ____ 1 − ρ   :كمــا يلــي

59بخــالف ذلــك، ســيكون حاصــل نقــل املهــام إىل اخلــارج صفــرا علــى 

أســاس التأثيــر علــى نصيــب العمالــة مــن الدخــل علــى مســتوى العــامل.

٦٠راجع اإلطار 3-٢ لالطالع على تعريف مرونة اإلحالل.

ونظــرا  الفتــراض ارتفــاع معــدالت اإلخفــاق وتكلفــة املراقبــة، 

تكــون تكلفــة إنتــاج وحــدة واحــدة مــن وحــدات املهمــة يف البلــد 

 (  1 + τ )    c (r, w”; α, ρ)  = (  1 + τ )     منخفــض األجــور قدرهــا

  τ و ، w   ′ < w   وتكــون (    α   ρ   r   1 − ρ  +   (1 − α)    ρ   w′   1 − ρ  )       1 _ 1 − ρ     , 
ترصد تكاليف نقل املهام إىل اخلارج.ويمكن تعريف جمموعة 

البلــد  ـور إىل  األجـ ـع  ـد مرتفـ البلـ ـن  مـ ـل  ُتنقـ ـي  التـ  A ـام  املهـ

منخفــض األجــور علــى النحــو التــايل::

 A ≜  { (α, ρ, τ)  : c (r, w; α, ρ)  >  (1 + τ) c (r,  w   ′ ; α, ρ) } .   
    (5-3)    

وافتــراض أن تكلفــة رأس املــال يف البلــدان مرتفعــة األجــور 

هــي نفســها يف البلــدان منخفضــة األجــور هــو افتــراض مقبــول، 

نظــرا ألن نقــل املهــام إىل اخلــارج يرتبــط يف كثيــر مــن األحيــان 

 Feenstra and )دراســة  ـتثمار األجنبــي املباشــر  ـات االسـ بتدفقـ

Hanson 1997( التــي تســاعد يف تخفيــض تكلفــة رأس املــال 
نســبيا يف املشــروع املعنــي، علــى الرغــم مــن نــدرة رأس املــال 

عمومــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة. وهــذا األمــر يجعــل 

نمــوذج نقــل املهــام إىل اخلــارج الــوارد يف هــذا التقريــر خمتلفــا 

أيضــا عــن نظريــة التجــارة التقليديــة، التــي تفتــرض عــدم انتقــال 

رأس املال عبر البلدان. وحركة رأس املال تعني أن نقل املهام 

إىل اخلــارج سيســاهم بشــكل فعــال يف تعميــق رأس املــال، ويقلــل 

تكلفــة رأس املــال، ويغيــر تكويــن املهــام.

وللتبســيط، يســتند التحليــل أدنــاه إىل حتليــل جزئــي للتــوازن 

تشــكل فيــه  w  و  ′w  وتكلفــة رأس املــال حتددهــا عوامــل خارجيــة. 

وتقــدم دراســة Lian )قيــد اإلصــدار( حتليــال عامــا للتــوازن يدعــم 

االســتنتاجات الرئيســية لتحليــل التــوازن اجلزئــي املذكــور، نظــرا 

ألن وفــرة عــرض العمالــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة تعنــي أن ارتفــاع األجــور يف البلــدان 

منخفضــة األجــور نتيجــة زيــادة الطلــب علــى العمالــة الناجمــة 

عــن نقــل املهــام إىل اخلــارج مــن املرجــح أال يكــون كبيــرا بالقــدر 

. w > w′  الــكايف ليعكــس العالقــة

وباملثــل، فمــن خــالل أخــذ القيــم اللوغاريتميــة وإعــادة ترتيــب 

احلــدود، يمكــن وصــف A علــى النحــو التــايل:

 A ≜  { (α, ρ, τ)  :  ∫  w   ′   w      ∂ lnc (r, z; α, ρ)  __________ 
∂ z

    dz > ln (1 + τ) } .   
    (٦-3)    

ويبحــث النمــوذج ديناميكيــات نصيــب العمالــة مــن الدخــل 

الناجتــة عــن نقــل املهــام إىل اخلــارج يف خطوتيــن. أوال، يثبــت 

النمــوذج أن املهــام ذات مرونــة اإلحــالل املنخفضــة تكــون أكثــر 

عرضــة — واملهــام ذات مرونــة إحــالل عاليــة أقــل عرضــة — 

للنقــل إىل اخلــارج إذا انخفضــت التكلفــة النســبية لــرأس املــال. 

ـل املهــام ذات مرونــة  ر نقـ ـ ـف يؤثـ ـوذج كيـ النمـ ـث  ا، يبحـ ـ وثانيـ

مــن  ة  ـ ـ العمال ب  ـ ـ ـى نصي ـ عل ارج  ـ اخلـ إىل  ة  ـ املنخفضـ ـالل  اإلحـ

الدخــل يف كل مــن االقتصــادات املرســلة )املتقدمــة( واملتلقيــة 

)اقتصــادات األســواق الصاعــدة(.

وكخطوة أوىل، يقدم االفتراض ١ نتيجة مقارنة ثابتة تفيد 

بــأن انخفــاض التكلفــة النســبية لــرأس املــال يجعــل نقــل املهــام 

ذات مرونــة إحــالل أعلــى )أقــل( مــن ١ أقــل )أكثــر( جاذبيــة. 
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االفتــراض ١: انخفــاض تكلفــة رأس املــال يتســبب يف نقــل 

  ρ < 1  عــدد أكبــر مــن املهــام التــي تكــون مرونــة اإلحــالل فيهــا

   ρ > 1  وعــدد أقــل مــن املهــام التــي تكــون مرونــة اإلحــالل فيهــا

مــن البلــدان مرتفعــة األجــور إىل البلــدان منخفضــة األجــور.

اإلثبــات: مــن خــالل االســتعانة بعلــم اجلبــر، يمكــن توضيــح مــا 

يلي بشــكل مباشــر:

    ∂   2  lnc (r, w; α, ρ)   ___________ 
∂ w ∂ r

   = 

  (ρ − 1)   r   ρ − 2   w   − ρ    (     1 − α ___ α   )     
ρ
    1 _______________  
  [  1 +   (  1 − α ___ α  )    

ρ
    (  w __ r  )    1 − ρ  ]     

2
 
  . 

(٧-3)
ولذا: فإن  

   
 ∂   2  lnc (  r, w; α, ρ )    ___________ 

∂ w ∂ r
   { > 0  if ρ > 1   

< 0
  

if ρ < 1
  .     (8-3)    

ونفترض أن تكلفة رأس املال املبدئية هي   r  1    وأنها تنخفض 

إىل    r  2   < r  1  . وأوجه التفاوت يف )3-٢-٤( تعني أن:

  ∫ w”  w      ∂ lnc (    r  2  , z; α, ρ )   __________ 
∂ z

   dz < ∫ w”  w      ∂ lnc (    r  1  , z; α, ρ )   __________ 
∂ z

   dz, for any ρ > 1, 

  ∫ w”  w      ∂ lnc (    r  2  , z; α, ρ )   __________ 
∂ z

   dz > ∫ w”  w      ∂ lnc (    r  1  , z; α, ρ )   __________ 
∂ z

   dz, for any ρ < 1. 

بالنسبة ألي حالة تكون فيها  ρ < 1  وأن:

(9-3)

وتعريف جمموعة املهام القابلة للنقل إىل اخلارج على النحو 

الــوارد يف املعادلــة 3-٦ يعنــي أن أي انخفــاض يف تكلفــة رأس 

املــال يــؤدي إىل زيــادة جمموعــة املهــام التــي ُتنقــل إل اخلــارج 

بينما مرونة اإلحالل فيها أقل من ١، وانخفاض جمموعة املهام 

التــي ُتنقــل إىل اخلــارج والتــي تكــون مرونــة اإلحــالل فيهــا أعلــى 

مــن ١.

تكلفــة  انخفــاض  يف  النمــوذج  ينظــر  الثانيــة،  اخلطــوة  ويف 

نقــل املهــام إىل اخلــارج  τ  ويبحــث كيــف يؤثــر نقــل املهــام إىل 

اخلــارج علــى أنصبــة العمالــة مــن الدخــل يف البلــدان منخفضــة 

األجــور والبلــدان مرتفعــة األجــور. ويف حتليــل التــوازن اجلزئــي 

احلــايل، فــإن التعريــف )٦-3( يعنــي بشــكل مباشــر أنــه يــؤدي 

إىل نقــل مزيــد مــن املهــام إىل اخلــارج، بصــرف النظــر عــن مرونــة 

٦١ ونظرا ألن انخفاض تكلفة رأس املال وانخفاض 
8. ρ  اإلحالل

تكلفــة نقــل املهــام إىل اخلــارج لهمــا آثــار متعارضــة علــى نقــل 

املهــام إىل اخلــارج عندمــا تكــون  ρ > 1  يف حيــن أنهمــا يعــززان 

مــن  فــإن تأثيرهمــا معــا   ، ρ < 1  بعضهــا بعضــا عندمــا تكــون

املتوقــع أن يعنــي أن املهــام ذات  ρ < 1  أكثــر عرضــة للنقــل إىل 
٦٢

اخلارج، كما هو موضح يف الشكل البياين 3-٢-١ باملرفق.9

إىل  ســتنادا  ا عمليــات حمــاكاة  اإلصــدار(  )قيــد   Lian دراســة  ٦١جتــري 

معلمــات معقولــة يف بيئــة تــوازن عــام. وتؤكــد هــذه العمليــات أن انخفــاض 

تكلفــة نقــل املهــام إىل اخلــارج ســيزيد بشــكل كبيــر عــدد املهــام التــي ُتنقــل 

مــن بلــد مرتفــع األجــور إىل بلــد منخفــض األجــور، برغــم تقــارب مســتويات 

األجــور.

٦٢يبيــن هــذا الشــكل البيــاين أن اآلليــة — انخفــاض تكلفــة رأس املــال 

يجعــل املهــام ذات مرونــة إحــالل أقــل مــن ١ أكثــر عرضــة للنقــل إىل اخلــارج 

مقارنــة باملهــام ذات مرونــة إحــالل أكبــر مــن ١ — تنطبــق علــى احملــركات 
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 (r1, τ0) ٢- انخفاض تكلفة رأس املال

 ٣- استمرار االنخفاض يف تكلفة نقل املهام إىل اخلارج 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املســاحات املظللــة تمثــل املهــام التــي ُنِقلــت إىل اخلــارج مــن بلــد مرتفــع األجــور إىل بلــد منخفــض 

األجــور. ويشــير هــذا الشــكل البيــاين إىل زيــادة احتمــاالت نقــل املهــام إىل اخلــارج عندمــا تكــون   مقارنــة 

باملهــام عندمــا تكــون  إذا كان هنــاك انخفــاض يف تكلفــة رأس املــال وتكلفــة نقــل املهــام إىل اخلــارج، 

حيــث  و تشــيران إىل تكلفــة رأس املــال و > و و تشــير إىل تكلفــة نقــل املهــام إىل اخلــارج و >. وألغــراض 

التوضيــح، ُتنقــل إىل اخلــارج جميــع املهــام ذات كثافــة الــرأس املــال األقــل مــن  يف اللوحــة ١، وحتــدد 

جمموعــة املهــام عندمــا تكــون  التــي ُتنقــل إىل اخلــارج يف اللوحــة ٣ بحيــث تكــون مطابقــة لتلــت الــواردة يف 

اللوحة ١.

   (r1, τ1)

الشكل البياين ٣-٢-١ باملرفق: تأثير تكاليف رأس املال ونقل 

املهام إىل اخلارج على جمموعة املهام املنقولة إىل اخلارج من 

بلد مرتفع األجور إىل بلد منخفض األجور

(r0, τ0) ١- احلالة املبدئية
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صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

علــى  يقــع  الــذي  التأثيــر  مــدى  دراســة  أجــل  مــن  وللتبســيط، 

نصيــب العمالــة مــن الدخــل نتيجــة نقــل املهــام التــي تكــون مرونــة 

اإلحــالل فيهــا منخفضــة إىل اخلــارج، مــن املفيــد النظــر يف حالــة 

اخلــارج  إىل  للنقــل  القابلــة  املهــام  فيهــا جلميــع  تكــون  خاصــة 

يعنــي  ممــا   F (K, L)  = min {  K __ a  , L} »ليونتيــف«   إنتــاج  دالــة 

مرونــة إحــالل بيــن رأس املــال والعمالــة قيمتهــا صفــر، بينمــا 

تكــون للمهــام غيــر القابلــة للنقــل دالــة إنتــاج كوب-دوغــالس، 

أن  كذلــك  وُيفتــرض  تســاوي ١.  اإلحــالل  أن مرونــة  يعنــي  ممــا 

للمهــام. للمســتهلكين دالــة تفضيــل لوغاريتميــة 

الدخــل  مــن  العمالــة  إذا كان متوســط نصيــب   :٢ االفتــراض 

يف حالــة املهــام القابلــة للنقــل إىل اخلــارج هــو نفســه متوســط 

نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف حالــة املهــام غيــر القابلــة للنقــل 

إىل اخلــارج، فــإن نقــل املهــام إىل اخلــارج الناجــم عــن انخفــاض 

تكلفــة رأس املــال وتكلفــة النقــل إىل اخلــارج يمكــن أن يــؤدي إىل 

انخفــاض نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف البلــد مرتفــع األجــور.

مــن  العمالــة  نصيــب  يكــون   ،a للمهمــة  بالنســبة  اإلثبــات: 

هــو الدخــل 

   wL _____ F (  K, L )  
   =   wL _______ wL + r (  aL )  

   =   1 ____ 
1 + a   r __ w  

  .    (١٠-3)  

وباستخدام التعريف )٦-3(، يمكن إثبات بطريقة مباشرة أن 

أي مهمة a ُتنقل من بلدان مرتفعة األجور إىل بلدان منخفضة 

  .   a   *  =     
w −  (  1 + τ )    w   ′ 

 ________ τr     حيث   ،  a < a   * األجور تستويف الشرط

 ،a ونظــرا ألن نصيــب العمالــة مــن الدخــل ينخفــض يف املهمــة

تصبــح املهــام املتبقيــة أكثــر كثافــة يف اســتخدام رأس املــال، 

وهــو مــا يخفــض نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف البلــد مرتفــع 

األجور.

ودالة التفضيل اللوغاريتمية للمستهلكين تضمن ثبات نصيب 

كل مهمة يف اإلنفاق الكلي، وبالتايل فإن أي انخفاض يف نصيب 

العمالــة مــن الدخــل يف املهــام املنقولــة إىل اخلــارج يعنــي أن نقــل 

املهــام إىل اخلــارج ســيؤدي إىل انخفــاض نصيــب العمالــة مــن 

٦3
الدخــل علــى مســتوى العــامل.١٠

وأخيــرا، فــإن نقــل املهــام إىل اخلــارج مــن املمكــن أن يــؤدي 

عمومــا إىل خفــض نصيــب العمالــة مــن الدخــل يف البلــد منخفــض 

األجــور أيضــا. وعلــى النحــو املشــار إليــه أعــاله، مــن املرجــح أن 

تكــون املهــام املنقولــة إىل اخلــارج هــي يف الغالــب املهــام ذات 

مرونــة اإلحــالل املنخفضــة. ونتيجــة لذلــك، ســيزيد نصيــب املهام 

األجــور.  منخفــض  البلــد  يف  املنخفضــة  اإلحــالل  مرونــة  ات  ذ

التــي  املهــام  يف  الدخــل  مــن  العمالــة  نصيــب  متوســط  وبينمــا 

تكــون مرونــة اإلحــالل فيهــا أقــل مــن ١ يقــل كثيــرا عــن املهــام 

التــي تكــون مرونــة اإلحــالل فيهــا تســاوي ١ أو أكثــر، فــإن نقــل 

املهمــة األخــرى يف نقــل املهــام إىل اخلــارج. ومــن اللوحــة ١ إىل اللوحــة ٢، 

يتبيــن أن أي انخفــاض يف تكلفــة رأس املــال يجعــل املهــام ذات مرونــة 

ـام التــي  ـر مــن ١ أقــل عرضــة للنقــل إىل اخلــارج ويجعــل املهـ إحــالل أكبـ

مرونــة اإلحــالل فيهــا أقــل مــن ١ أكثــر عرضــة للنقــل إىل اخلــارج – كمــا 

ـة 3، يتبيــن  ثبــت يف االفتــراض ١. وبعــد ذلــك، مــن اللوحــة ٢ إىل اللوحـ

أن حــدوث مزيــد مــن االنخفــاض يف تكلفــة نقــل املهــام إىل اخلــارج يجعــل 

ل إىل اخلــارج. وبدمــج التغيريــن معــا،  ـ ة للنقـ ـ ر عرضـ ـ ـ ع املهــام أكث ـ جميـ

يصبــح مــن الواضــح أن املهــام التــي تكــون فيهــا مرونــة اإلحــالل أقــل مــن ١ 

أكثــر عرضــة للنقــل إىل اخلــارج مــن املهــام ذات مرونــة إحــالل أكبــر مــن ١.

٦3 لالطالع على تفاصيل، راجع دراسة Lian )قيد اإلصدار(.

املهــام إىل اخلــارج يمكــن أن يــؤدي إىل خفــض إجمــايل نصيــب 

١١

العمالــة مــن الدخــل يف البلــد منخفــض األجــور.٦٤

املرفق 3-3: التغطية الُقطرية والبيانات

يســتند التحليــل إىل البلــدان املتاحــة بشــأنها بيانــات ملــدة ال 

تقــل عــن ١٠ ســنوات عــن أنصبــة العمالــة خــالل الفتــرة ١99١-

٢٠١٤، ممــا ينتــج عنــه عينــة مــن 3١ اقتصــادا متقدمــا و١8 مــن 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة إلجــراء التحليــل الكلــي، وعينــة مــن 

٢٧ اقتصــادا متقدمــا إلجــراء التحليــل علــى مســتوى القطاعــات. 

وبالنســبة للنتائــج القائمــة علــى املهــارات، ُتــدرج عينــة مــن ٢٧ 

اقتصــادا متقدمــا و١٠ مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة علــى 

ـا و5 مــن  ـادا متقدمـ ٢٧ اقتصـ ُيــدرج  ـا  الكلــي، بينمـ املســتوى 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة علــى مســتوى القطاعــات.

ــع هــذا الفصــل جمموعــة جديــدة مــن البيانــات عــن أنصبة  وُيَجمِّ

العمالــة تعتمــد علــى مصــادر أوليــة مــن الســلطات الوطنيــة ملعظــم 

االقتصــادات الكبــرى، فضــال علــى بيانــات مــن منظمــة التعــاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وجمموعــة البيانــات الــواردة 

.Karabarbounis and Neiman (2014) يف دراســة

ومصــادر البيانــات األوليــة للمتغيــرات األخــرى املســتخدمة 

يف هــذا الفصــل هــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر عــن 

صنــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات CEIC، وقاعــدة بيانــات جــداول 

بــن العاملية-اإلصــدار 9.٠، وقاعــدة بيانــات »مؤشــرات التنميــة 

العامليــة« الصــادرة عــن البنــك الــدويل، وقاعــدة بيانات املدخالت 

ـالت  للمدخـ  EORA ـات  ـدة بيانـ ـة، وقاعـ العامليـ ـات  واخملرجـ

واخملرجــات متعــددة املناطــق، وقاعــدة بيانــات منظمــة األمم 

ـلع  السـ ـارة  ـات جتـ ـدة بيانـ ـة، وقاعـ ـة الصناعيـ ـدة للتنميـ املتحـ

األساســية لــدى األمم املتحــدة.

ويعتمــد مقيــاس كثافــة املهــام الروتينيــة علــى بيانــات مــن 

دراســة Autor and Dorn (2013) ملدخــالت املهــام الروتينيــة 

واليدويــة وغيــر التطبيقيــة، وُببنــى مقيــاس قابليــة نقــل املهــام 

 Blinder and Krueger إىل اخلارج باستخدام بيانات من دراسة

(2013). وحلساب الدرجات اإلجمالية وعلى مستوى القطاعات 
للتحــول إىل املهــام الروتينيــة ودرجــات قابليــة نقــل املهــام إىل 

اخلــارج، يــدرج الفصــل توظيــف العمالــة حســب بيانــات قطاعــات 

األنشــطة واملهــن اخملتلفــة املســتمدة مــن املكتــب اإلحصائــي 

لالحتــاد األوروبــي، ومســح القــوى العاملــة الصــادر عــن االحتــاد 

األوروبــي، ومنظمــة العمــل الدوليــة، وسلســلة البيانــات الدقيقــة 

البيانــات  ـلة  (IPUMS)، وسلسـ ـام  العـ ـة لالســتخدام  املتكاملـ

IPUMS USA، واملكتــب الوطنــي لإلحصــاء يف الصيــن.

٦٤يكــون هــذا األمــر حمتمــال إذا ُأخــذت يف االعتبــار أيضــا نــدرة رأس 

املــال — إمكانيــة ترشــيد االئتمــان بقــدر كبيــر يف اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، ممــا يمكــن أن يحــد مــن إمكانيــة حصــول 

كثيــر مــن شــركات القطــاع اخلــاص علــى رأس املــال.
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اجلدول 3-3-١ باملرفق: التغطية الُقْطرية
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اجلدول 3-3-٢ باملرفق: مصادر البيانات

املصدراملؤشر

دراسة Karabarbounis and Neiman (2014)؛ والسطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادينصيب العمالة )الكلي(

قاعدة بيانات CEIC؛ وقاعدة بيانات EU KLEMS؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادينصيب العمالة )على مستوى القطاعات(

قاعدة بيانات املدخالت واخملرجات العاملية؛ واحلسابات االقتصادية االجتماعية، إصدار يوليو ٢٠١٤نصيب العمالة حسب املهارات

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العامليسعر االستثمار

قاعدة بيانات EORA MRIO؛ وقاعدة بيانات املدخالت واخملرجات العامليةالواردات من السلع الوسيطة

قاعدة بيانات EORA MRIO؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويلاملشاركة يف سالسل القيمة العاملية

قاعدة بيانات EORA MRIOالقيمة املضافة احمللية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العامليالواردات والصادرات من السلع واخلدمات

قاعدة بيانات اخلصائص املؤسسية للنقابات العمالية، حتديد األجور وتدخل احلكومة واملعاهدات االجتماعية؛ معدل كثافة العمل النقابي

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

دراســة Autor and Dorn (2014)؛ واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوربــي؛ التحول إىل املهام الروتينية

والســلطات  الدوليــة؛  العمــل  ومنظمــة  IPUMS USA؛  بيانــات  وقاعــدة  IPUMS International؛  بيانــات  وقاعــدة 

الوطنيــة؛ واألمم املتحــدة

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير الراصد املايلالضريبة على دخل الشركات

إجمايل الناجت احمللي، نصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي 

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي

قاعدة بيانات External Wealth of Nations Mark IIاألصول واخلصوم اخلارجية

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلاالئتمان املقدم إىل القطاع اخلاص

قاعدة بيانات Consensus Forecast، وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العامليتوقعات التضخم

قاعدة بيانات البنك الدويلمعدل إهالك رأس املال

قاعدة بيانات البنك الدويلنسبة إعالة املسنين

قاعدة بيانات األمم املتحدةأعداد املهاجرين

عرض املهارات النسبي )% من السكان احلاصلين 

على تعليم ابتدائي وثانوي وعايل(

قاعدة بيانات Barro Lee Educational Attainment for Population Aged 15 and Over database (2013)؛ وقاعدة 

بيانات املدخالت واخملرجات العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات اإلحصاءات املالية الدولية؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق عائد سندات اخلزانة طويلة األجل

االقتصاد العاملي

املصدر: جتميع خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: IPUMS تعني سلسلة البيانات الدقيقة املتكاملة لالستخدام العام؛ MRIO تعني املدخالت واخملرجات متعددة املناطق.

التحليل الكلي على

   املدى الطويل

وآيسلندا واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وقبرص  وكندا  وبلجيكا  والنمسا   أستراليا 

واجلمهورية وسنغافورة  والبرتغال  والنرويج  ونيوزيلندا  وهولندا  ومالطة  وليتوانيا  والتفيا  وكوريا  واليابان  وإيطاليا   وآيرلندا 

السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة

وبيرو واملغرب  واملكسيك  قيرغيزستان  وجمهورية  وإندونيسيا  وهنغاريا  ومصر  وكوستاريكا  والصين  وشيلي  وبلغاريا   البرازيل 

والفلبين وبولندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايلند وتركيا

التحليل الكلي اجملمع

   خلمس سنوات

وآيسلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وقبرص  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا 

واجلمهورية  وسنغافورة  والبرتغال  والنرويج  ونيوزيلندا  وهولندا  ومالطة  وليتوانيا  والتفيا  وكوريا  واليابان  وإيطاليا  وآيرلندا 

السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة

واملكسيك  قيرغيزستان  وجمهورية  وجامايكا  وإندونيسيا  وهنغاريا  ومصر  وكرواتيا  والصين  وشيلي  وبلغاريا  والبرازيل  بوليفيا 

واملغرب وناميبيا وبيرو والفلبين وبولندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وتايلند وتركيا وفنزويال

التحليل على مستوى

   القطاعات

وآيرلندا  وآيسلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا 

وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد, 

    التحليل الكلي حسب
   املهارات    

وآيرلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وقبرص  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا 

والسويد  وإسبانيا  وسلوفينيا  السلوفاكية  واجلمهورية  والبرتغال  وهولندا  ومالطة  وليتوانيا  والتفيا  وكوريا  واليابان  وإيطاليا 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة

 البرازيل وبلغاريا والصين وهنغاريا والهند وإندونيسيا واملكسيك وبولندا ورومانيا وتركيا

التحليل على مستوى

    القطاعات حسب 

        املهارات

وآيرلندا وآيسلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وكندا  وبلجيكا  والنمسا   أستراليا 

 وإيطاليا واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد

واململكة املتحدة والواليات املتحدة

 البرازيل والصين واملكسيك ورومانيا وتركيا

املصدر: جتميع خبراء صندوق النقد الدويل.
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    الفصل 3    فهم االجتاه العام  التنازيل يف  أنصبة العمالة  من الداخل
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املرفق 3-٤: املنهجية

املنهجيــات  عــن  التفاصيــل  مــن  مزيــدا  املرفــق  هــذا  يقــدم 

املستخدمة يف حتليل أنصبة العمالة الكلية والقائمة على أساس 

القطاعــات واملهــارات. وتســتخدم االنحــدارات عــدم التجانــس بيــن 

البلــدان وبيــن القطاعــات يف تطــور أنصبــة العمالــة )الشــكل البيــاين 

3-٤-١ باملرفــق( وكذلــك يف تطــور حمركاتهــا احملتملــة )الشــكل 

البيــاين 3-٤-٢ باملرفــق(.

التحليل الكلي

معادلة تقدير السيناريو األساسي لالنحدار الكلي هي:

    ̂  LS    c   = α +  β  2      ̂  PI    c   +   [  β  3    RTI  0,c   +  β  4    RTI  0,c   ̂   PI  c   ]

 +  β  1   ̂   ′G  c    +  β  5   ̂   ′Pol  c    +  ε  c   , (١١-3)

(hat)  هــي  حيــث إن املتغيــرات التــي توجــد حتــت العالمــة 

التغيــرات طويلــة األجــل علــى املســتوى القطــري احملســوبة علــى 

الفتــرة ١99١-٢٠١٤. )وهنــاك منهــج  أســاس ســنوي خــالل 

 ،Karabarbounis and Neiman 2014 مماثل مستخدم يف دراسة

 Acemoglu ودراسة ،Elsby, Hobijn, and Şahin 2013 ودراسة

ـلع  النســبي للسـ ـعر  السـ PI إىل  and Restrepo 2016(. ويشــير 
االســتثمارية )مقارنــة باالســتهالك(، ويشــير RTI0 إىل التعــرض 

 G املبدئــي خملاطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة. وتنــدرج حتــت

املتغيرات التي تقيس تطور العوملة: التغيرات يف إجمايل جتارة 

الســلع )الصــادرات والــواردات غيــر النفطيــة ذات القيمــة امُلضافــة 

كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(، وكذلــك جتــارة الســلع 

الوســيطة واملشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة )التــي تقــاس 

الــوارد  النحــو  علــى  األماميــة واخللفيــة  ـط  الروابـ ـل  ا بحاصـ ـ إمـ

تعريفــه يف النــص، وإمــا باملدخــالت الوســيطة املســتوردة كنســبة 

مئويــة مــن إجمــايل القيمــة املضافــة(، والتغيــرات يف العوملــة 

املاليــة )األصــول وااللتزامــات اخلارجيــة، مــا عــدا االحتياطــات 

الدوليــة كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(. ويلخــص 

Pol عوامــل السياســات واملؤسســات، بمــا يف ذلــك التغيــرات يف 
كثافــة العمــل النقابــي، وضرائــب الشــركات، وتشــريعات حمايــة 

العمالــة، وإصالحــات أســواق املنتجــات.

مؤشرات إصالحات أسواق العمل واملنتجات

ـواق العمــل واملنتجــات  ُوضعــت مؤشــرات إلصالحــات أسـ

باســتخدام جمموعــة بيانــات معهــد فريــزر للحريــة االقتصاديــة 

 Fraser Institute’s Economic Freedom of the( يف العــامل

World(، اســتنادا على وجه التحديد إىل مؤشــرين هما »اللوائح 
التنظيميــة للتعييــن والتســريح« و »اللوائــح التنظيميــة ملمارســة 

ـود  ـد اجلهـ   ولتحديـ

٦5
١995 و٢٠١٤.  ـال« بيــن عامــي  األعمـ

الرئيســية يف جمــايل التنظيــم أو تخفيــف القواعــد التنظيميــة 

يف كل بلــد، ُتعطــى للمتغيــرات الترتيبيــة القيمــة ١ )التــي تصــف 

العمليــات الرئيســية لتخفيــف القواعــد التنظيميــة( يف كل عــام 

يزيــد فيــه التغيــر يف املؤشــر عــن الوســيط الُقطــري مضافــا إليــه 

ـي تصــف  )التـ  ١ ـة - القيمـ ـى  ـد. وُتعطـ ـاري واحـ ـراف معيـ انحـ

العمليــات الرئيســية للتنظيــم( إذا كان التغيــر يف املؤشــر أكبــر 

مــن الوســيط الٌقطــري مطروحــا منــه انحــراف معيــاري واحــد، 

وإال فــإن املؤشــر يســاوي صفــرا. وقــد تتعــرض بعــض املؤشــرات 

الفرديــة ملشــكلة التصنيــف القائــم علــى تصــورات وعــدم اليقيــن 

احمليــط بالقيــاس. بيــد أنــه عــن طريــق جمــع بيانــات مــن مصــادر 

 Gwartney, Lawson, and Hall  ٦5 لالطالع على التفاصيل، راجع دراسة

. (2016)

أقل من -٢ أكثر من ١

-٢ إىل صفر ال توجد بيانات

صفر إىل ١

الشكل البياين ٣-٤-١ باملرفق: تقديرات االجتاهات العامة ألنصبة العمالة حول العامل

(نقاط مئوية لكل ١٠ سنوات)

املصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تبين خريطة العامل هذه االجتاه العام لنصيب العمالة يف البلدان املتاح بشأنها بيانات لعشر سنوات على األقل بدءا من عام ١٩٩١. 
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟
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عديــدة — ُتعــد مؤشــرات معهــد فريــزر باســتخدام عــدة مصــادر 

االقتصــادي  واملنتــدى  الــدويل  البنــك  مــن  بيانــات  نهــا  ي ب مــن 

العاملــي واملعهــد الــدويل للتنافســية العامليــة يف جمــال التنميــة 

يجــري  التــي  املؤشــرات  تتســم  أن  املرجــح  مــن   — ة  ـ ـ ي ر اإلدا

ويمكــن  واحــد،  مؤشــر  مــن  للبيانــات  أشــمل  غطيــة  ت ب ا  ه حســاب

أيضــا أن تكــون أقــل حساســية للقيــم الشــاذة وللشــواغل املتعلقــة 

بعــدم املوضوعيــة.

وبســبب حــدوث انقطــاع هيكلــي يف سلســلة البيانــات يف عــام 

٢٠٠١، يتــم حســاب قيــم الوســط واالنحرافــات املعياريــة بصــورة 

مســتقلة )لكل بلد( يف السلســلتين.

التحليل على مستوى القطاعات

إن االســتراتيجية التجريبيــة علــى مســتوى القطاعــات تتبــع 

الكلــي،  املســتوى  علــى  ـتخدمة  املسـ االســتراتيجية  وثيــق  بشــكل 

حيث تبحث آثار التغيرات طويلة األجل يف التكنولوجيا والعوملة 

على التغيرات طويلة األجل يف أنصبة العمالة. وُتقدر االنحدارات 

املقطعيــة علــى مســتوى القطاعــات يف البلــدان كمــا يلــي:

     ̂  LS    cs   =  β  1   ̂   ′G  cs    +  β  2      ̂  PI    cs   +   [  β  3    RTI  0,cs   +  β  4    RTI  0,cs   ̂   PI  cs    ]      

 +  γ  0   ′  FE  c   +  γ  1   ′  FE  s   +  ε  cs   , (١٢-3)

وتربــط بيــن التغيــرات طويلــة األجــل )املشــار إليهــا باســتخدام 

 )LS ( ات  ـ القطاعـ توى  ـ ـى مسـ ـ ة عل ـ العمالـ ة  ـ العالمــة ( يف أنصبـ

والتغيــرات طويلــة األجــل يف العوملــة )G، بمــا يف ذلــك اجملمــوع 

والتجــارة الوســيطة واالندمــاج املــايل( والتغيــرات طويلــة األجــل 

يف األســعار النســبية لالســتثمار )PI( علــى مســتوى القطاعــات 

ـام  املهـ إىل  ـول  التحـ ـات  درجـ ـع  مـ التغيــرات  ذه  ـ هـ ـالت  وتفاعـ

اآلثــار  ـدرج  ـ وُت القطاعــات.  مســتوى  علــى   )RTI0( ـة  الروتينيـ

الثابتــة علــى مســتوى البلــدان والقطاعــات ملراعــاة االجتاهــات 

العامــة التــي يتعــذر مشــاهدتها واحملــددة حســب البلــد والقطــاع. 

ويعــرض اجلــدول 3-5-٦ باملرفــق النتائــج.

التحليل حسب مستوى املهارات

حُتدد تعويضات العمالة حسب املهارات باستخدام البيانات 

ذات الصلــة عــن تعويضــات العمالــة حســب مســتوى املهــارات يف 

قاعــدة بيانــات املدخــالت واخملرجــات العامليــة كنســبة مئويــة 

مــن جممــوع تعويضــات العمالــة، وضربهــا يف بيانــات تعويضــات 

العمالــة علــى مســتوى البلــدان والقطاعــات علــى التــوايل. ويتــم 

بعــد ذلــك حســاب نصيــب العمالــة حســب املهــارات بأخــذ نســبة 

تعويضــات العمالــة حســب املهــارات والقيمــة املضافــة، علــى 

مســتوى البلــدان والقطاعــات.

املرفق 3-5: الثبات وجداول إضافية

يقــدم هــذا املرفــق جــداول أساســية واختبــارات ثبــات إضافيــة 

ـتوى القطاعــات واملهــارات  ـى مسـ ـل علـ ـي والتحليـ ـل الكلـ للتحليـ

لالجتاهات العامة يف أنصبة العمالة التي نوقشت يف هذا الفصل. 

ويتنــاول أوال نتائــج الســيناريو األساســي واختبــارات الثبــات يف 

التحليــل الكلــي، باســتخدام انحــدار للفــروق اجملمعــة لزيــادة حجــم 

العينــة واملقاييــس البديلــة للتكنولوجيــا والعوملــة، بمــا يف ذلــك 

احملــركات احملتملــة األخــرى، وإجــراء حتليــل الثبــات عنــد تعديــل 

أنصبــة العمالــة ملراعــاة مســائل القيــاس. ويقــدم املرفــق بعــد ذلــك 

جــداول إضافيــة عــن النتائــج علــى مســتوى القطاعــات وينتقــل يف 

النهاية إىل حتليل النتائج الكلية والنتائج على مستوى القطاعات 

حســب مســتوى املهــارات، بمــا يف ذلــك النتائــج التــي حتيــد صراحــة 

أثــر تكويــن املهــارات.
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معدالت ضرائب الشركات   معدالت كثافة العمل النقابي

–0.4

–0.3

–0.2

–0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

–2

0

2

4

6

8

10

١- التغيرات يف السعر النسبي لالستثمار

٢- التغيرات يف املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

٣- التغيرات يف معدالت ضرائب الشركات ومعدالت 

      كثافة العمل النقابي

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة

 واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة

 واالقتصادات النامية

املصــادر: قاعــدة بيانــات EORA للمدخــالت وا�رجــات للمناطــق املتعــددة؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل. 

ملحوظــة: اخلــط األفقــي داخــل كل مربــع يمثــل الوســيط؛ واحلــد العلــوي واحلــد الســفلي لــكل مربــع يبيــن أعلــى 

وأدنــى ُربيــع؛ والعالمــات احلمــراء تشــير إىل أعلــى وأدنــى عشــير. والتغيــرات موضحــة بوحــدات لــكل عشــر 

سنوات.

الشكل البياين ٣-٤-٢ باملرفق: عدم التجانس يف تطور 

احملركات الرئيسية لنصيب العمالة

(نقاط مئوية)
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التحليل الكلي

يلخــص اجلــدول 3-5-١ باملرفــق نتائــج االنحــدار الكلــي يف 

الســيناريو األساســي. وتقــدم األعمــدة مــن ١-٤ التقديــرات اخلاصــة 

بــكل جمموعــة، ويــرد يف العمــود 5 تقديــرات جلميــع احملــركات معــا، 

يف حيــن يعــرض العمــود ٦ تفاعــال بيــن املتغيــرات التــي تختلــف 

اختالفا ذا داللة إحصائية بين االقتصادات املتقدمة واقتصادات 

األســواق الصاعــدة، إىل جانــب متغيــر صــوري القتصــاد متقــدم.

الفــروق  تقديــر  نتائــج  باملرفــق  اجلــدول 5-3-٢  ويلخــص 

التاليــة: ـا ملعادلــة االنحــدار  اجملمعــة وفقـ

    ̂  LS    c,t   = α +  β  2      ̂  PI    ct   +   [  β  3    RTI  0,ct   +  β  4    RTI  0,ct   ̂   PI  ct   ]

 +  β  1   ̂   ′G  ct    +  β  5   ̂   ′Pol  ct    + γF  E  c   + δF  E  t   +  ε  ct   , (١3-3)

حيث ُتعّرف جميع املتغيرات بنفس الطريقة التي تعّرف بها 

يف معادلة االنحدار الكلي يف السيناريو األساسي، ولكن t تشير 

 = t( إىل فترات متتالية غير متداخلة مدة كل منها خمس سنوات

١99٢-١99٦، و١99٧-٢٠٠١، و٢٠٠٢-٢٠٠٦، و٢٠٠٧-

٢٠١١، حســب البلــد(، جممعــة لــكل بلــد c. ويتيــح الهيــكل املقطعــي 

إمكانيــة حتييــد أثــر االجتاهــات العامــة الُقْطريــة والعوامــل غيــر 

امُلشاهدة اخلاصة بكل فترة، ويزيد بشكل كبير عدد املشاهدات 

مقارنــة بانحــدار االجتاهــات املقطعيــة يف الســيناريو األساســي. 

غيــر أن هنــاك عيبــا يف االنحــدار اجملمــع هــو أنــه ال يرصــد بعــض 

تغيرات االجتاهات العامة التي ال يمكن تمييزها إال على امتداد 

أفــق زمنــي أطــول )أكثــر مــن خمــس ســنوات( كمــا أن هنــاك عوامــل 

دوريــة ومؤقتــة مل يتــم التخلــص منهــا بشــكل كامــل.

اجلدول 3-5-١ باملرفق: النتائج الكلية يف السيناريو السياسي

)٢()١()3()٤()5()6(

التكنولوجيا

االندماج 

جميع العواملالسياساتالعالمي

−٠.٠٠٠٠١٧8٠.٠٠٠١١9   −٠.٠٠٠١35التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية

)٠.٠٠١١9(   )٠.٠٠١()٠.٠٠١١٠3٧(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية
***٠***٠.٢٤٧***   ٠.٢٦٧.5٢٤

)٠.٠9٦9(   )٠.٠٧٧9()٠.١٢٤(

٠.١83**٠.٠٤٤٤   ٠.٠8٤٧**السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠38٠.٠(   )٠33٠.٠٧()٦3٤(

 −٠.١١٠  −٠.١٢3 القيمة املضافة للصادرات/إجمايل الناجت احمللي

 )٠.١٢8(  )٠.١55( 

 ٠.٠١3١  ٠.٠٢8٦ الواردات/إجمايل الناجت احمللي

 )٠.٠١٧٤(  )٠.٠٢٠٤( 

١.٧٢*−٠.٢٠5***  −٠.٢3٤*** االندماج املايل

 )٠.٠8٠()٠.٠٦٠٧(  )٠٦.895(

−٠.5٧٤***−٠.٢53***  −٠.٢88*** املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

 )٠.٠٧(  )٠.٠٧١٧9٠.٠()٦9٦٢(

  ٠.٠٠١٤٤٠.٠٠٠٧8٦  إصالح تشريعات حماية العمالة

  )٠.٠٠٢9٠.٠٠٢٦٦()٤(  

  ٠.٠٠١٢5−٠.٠٠٠٠3٠٦  إصالح أسواق املنتجات

  )٠.٠٠١5٠.٠٠١٢()٤3(  

  ٠.٠٢85   العمل النقابي

   )٠.٠5٦3(  

٠.١9٤٠.٠38٤٠.٠١٧٠**   ضرائب الشركات

   )٠.٠()٠.٠٧١٠3٧3()٠.٠3١٦(

السعر النسبي لالستثمار * متغير صوري 

لالقتصادات املتقدمة

     *٠.١٧٧−

     )٠.٠95٤(

املشاركة يف سالسل القيمة العاملية * متغير 

صوري لالقتصادات املتقدمة

     ***٠.٤83

     )٠.١٠١(

االندماج املايل * متغير صوري لالقتصادات املتقدمة
     **١.88−

     )٠.89٧(

−٠.٠٠١١٧     متغير صوري لالقتصادات املتقدمة

     )٠.٠٠٠8٢٠(

٤95٠5٠٢٦٤9٤9عدد املشاهدات

R 2 ٠.١9٦٠.٢88٠.٠٠٤٠.3٧٧٠.٤٤8٠.٦3٦معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ــر عــن جميــع املتغيــرات )مــا عــدا التعــرض املبدئــي خملاطــر التحــول إىل املهــام الروتينيــة( كتغيــرات طويلــة األجــل. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة داخــل أقــواس. والتغيــر طويــل األجــل  ملحوظــة: ُيَعبَّ

يف االندمــاج املــايل، الــذي يقــاس علــى أنــه حاصــل األصــول واخلصــوم اخلارجيــة كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يقســم علــى ١٠٠ يف هــذا اجلــدول وجميــع اجلــداول الالحقــة.

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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وبالنظــر إىل أن املتغيــرات ُتصــاغ كتغيــرات حمســوبة علــى 

أســاس ســنوي، يمكــن مقارنتهــا مباشــرة بانحــدارات االجتاهــات 

نتائــج  وتؤكــد  األساســي.  الســيناريو  يف  األجــل  طويلــة  العامــة 

انحــدار الفــروق اجملمعــة الــواردة يف اجلــدول 3-5-٢ باملرفــق 

بشدة نتائج السيناريو األساسي. فتأثير التكنولوجيا مماثل من 

حيــث احلجــم، ولكنــه مقــدر بدرجــة أقــل مــن الدقــة، ومــن احملتمــل 

أن يكــون ذلــك بســبب عــدم التكيــف مــع التغيــر التكنولوجــي إال 

علــى امتــداد أفــق زمنــي أطــول. ومــع هــذا، فــإن تأثيــر املشــاركة 

االجتاهــات  لنتائــج  جــدا  مماثــل  العامليــة  القيمــة  سالســل  يف 

مــن  أســرع  بوتيــرة  العوملــة  لقــوى  التكيــف  يعنــي  ممــا  العامــة، 

التكيــف للتكنولوجيــا. وكان تأثيــر إصالحــات تشــريعات حمايــة 

العمالــة ذا داللــة إحصائيــة ســالبة يف حالــة أنصبــة العمالــة يف 

غضــون خمــس ســنوات مــن اإلصــالح. غيــر أن تأثيــر التكنولوجيــا 

والتجــارة يف املواصفــة املشــتركة تطغــى عليهــا مــرة أخــرى.

ويبحــث اجلــدول 3-5-3 ألــف باملرفــق الثبــات فيمــا يتعلــق 

باملقاييــس البديلــة للتكلفــة النســبية لــرأس املــال. ففــي العمــود 

العينــة  باســتخدام  أوال  األساســي  الســيناريو  انحــدار  ُيعــاد   ،١

األصغــر التــي يمكــن احلصــول بشــأنها علــى سلســلة طويلــة زمنيــا 

بقــدر كاٍف لبيانــات تكلفــة اســتخدام رأس املــال. ويف العمــود ٢، 

بــدال مــن اســتخدام الســعر النســبي PI وحســب، ُيســتمد املقيــاس 

احلالــة  مــن   )UCC( املــال  رأس  اســتخدام  لتكلفــة  الشــامل 

املســتقرة ملعادلــة يولــر اخلاصــة بالنمــوذج علــى أن تكــون:

PI * =  UCC )سعر الفائدة احلقيقي + معدل اإلهالك(

حيــث يتــم احتســاب ســعر الفائــدة احلقيقــي )IR( باســتخدام 

عائدات السندات احلكومية طويلة األجل )١٠ سنوات( وُتخفض 

قيمتهــا بتوقعــات التضخــم طويلــة األجــل، التــي يمكــن حســابها 

لفترات كافية لعينة فرعية تتكون من ٤٠ بلدا. ويضيف العمود 

3 متغيــرات ضابطــة أخــرى يف الســيناريو األساســي. والعمــود ٤ 

ــد أثــر االجتاهــات العامــة للتعميــق املــايل بشــكل مباشــر عــن  ُيَحيِّ

طريــق إضافــة اجتاهــات عامــة الئتمــان القطــاع اخلــاص كنســبة 

من إجمايل الناجت احمللي. وتفيد النتائج بأن املقياس الشــامل 

لتكلفــة اســتخدام رأس املــال يؤثــر علــى أنصبــة العمالــة بشــكل 

مماثــل لســعر االســتثمار، علــى الرغــم مــن أن النتيجــة أقــل داللــة، 

ومن احملتمل أن يرجع ذلك إىل حدوث مزيد من أخطاء القياس 

مــع املتغيــرات اإلضافيــة )ال ســيما معــدالت اإلهــالك(، كمــا أن 

اجلدول 3-5-٢ باملرفق: النتائج الكلية اجملمعة

)٢()١()3()٤()5()6(

ثبات االنحدارتقديرات طريقة املربعات الصغرى العادية

      التكنولوجيا
التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل 

املهام الروتينية

*٠.٠١*−٠.٠٠٢٢٢5٠.٠١٤**−٠.٠١٢٦−٠9−***٠.٠٢93−

)٠.٠٠()٠.٠٠١٢٠88٠.٠٠()٧8١9()٠.٠٠٤()٠.٠٠٦٤٤59(

٠.٠339٠.٠535٠.٠١١٢٠.٠٦١5٠.٠٢٢3السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠٢٧9()٠.٠٤3٠.٠٤()٤5٠.٠٤()٧89()٠.٠35٠(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض 

املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

**٠.١٢8٠.١٠١٠.٢33٠.٢٧**٠.٢٠٧3

)٠.٠53٠.١()٠.٢٠١()٠93()٠.١١٦()٠.١٧٢(

االندماج العاملي
      

−٠.١3١**−٠.١٧٤*−٠.٢53***−٠.٢٠٧***−٠.١5٢**املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٦55()٠.٠٦()٠.٠٦٢٧3٠.٠()٢9٠.٠٦٢()١١8(

٠.٠٧٤٤٠.٠3١٢٠.٠٧8٤**٠.٠٧٢٦*٠.٠89٠***االندماج املايل

)٠.٠٢١9()٠.٠3٦9()٠.٠338()٠.٠()٠.٠٤٦5٦8(

      السياسات

٠.١٢٧***٠.٠٢٠١٠.٠٧٠9٠.٠٦5١٠.٠5١١ضرائب الشركات 

)٠.٠5٠.٠()٠.٠٦٤٦()٠.٠٧١١()٢٤5٧3()٠.٠٤٢5(

−٠.٠٠٠٢9١٠.٠٠٠٦٢٦−٠.٠٠٠٠١8٢–٠.٠٠٢٠٧**  إصالح تشريعات حماية العمالة

  )٠.٠٠٠8٠.٠٠٠()٠٦85٠.٠٠٠٧()٠.٠٠١٠٤()٤9٤(

   –٠.٠٠٠٧8٠  إصالح أسواق املنتجات

  )٠.٠٠٠٧٧١(   

نعمنعمنعمنعمنعمالاآلثار القطرية الثابتة 

نعمنعمالالالالاآلثار الزمنية الثابتة 

١٦5١٦5١8١١5٤١5٤١53عدد املشاهدات

R 2 ٠.١5٧٠.١9٧٠.٠38٠.٢38٠.5٠١٠.83٤معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. واألخطاء املعيارية الثابتة جممعة على املستوى القطري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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    الفصل 3    فهم االجتاه العام  التنازيل يف  أنصبة العمالة  من الداخل

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

مراعــاة التعميــق املــايل العــام تزيــد أنصبــة العمالــة فعليــا، وهــي 

نتيجــة مدفوعــة معظمهــا بعينــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة. 

مرونــة  متوســط  بــأن  املســتخلصة  النتيجــة  مــع  ذلــك  ويتســق 

اإلحــالل أقــل مــن ١ يف هــذه اجملموعــة مــن البلــدان، ألن التأثيــر 

الصــايف للتعميــق املــايل والرأســمايل ســيتمثل يف رفــع األجــور 

وأنصبــة العمالــة يف مثــل هــذه البيئــة. ويف جميــع احلــاالت، يظــل 

تأثيــر املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة ســالبا بشــكل كبيــر 

وبحجــم مماثــل ملــا كان عليــه يف تقديــر الســيناريو األساســي.

ويبحــث اجلــدول 3-5-3 بــاء باملرفــق الثبــات فيمــا يتعلــق 

إىل  املهــام  نقــل  يف  العامــة  لالجتاهــات  البديلــة  باملقاييــس 

اخلــارج. أوال، ُيســتخدم نصيــب املدخــالت الوســيطة املســتوردة 

)كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي( بــدال مــن املشــاركة 

الســتبعاد  وثانيــا،   .)١ )العمــود  العامليــة  القيمــة  سالســل  يف 

مدفوعــا  اخلــارج  إىل  املهــام  نقــل  تأثيــر  يكــون  أن  احتمــال 

بإنتاج أكثر تعقيدا بوجه عام ينعكس أيضا يف ارتفاع نصيب 

جمموع االستخدام الوسيط، ُيحيد العمود ٢ تأثير نصيب السلع 

الوســيطة املســتخدمة.  الســلع  الوســيطة املســتوردة يف جممــوع 

وثالثــا، الســتبعاد احتمــال أن تكــون النتائــج مدفوعــة بالتقلبــات 

يتــم احتســاب أنصبــة  الســلع األوليــة،  أســعار  طويلــة األجــل يف 

الســلع الوســيطة املســتوردة بــدون الســلع األوليــة لعينــة فرعيــة 

مــن بلــدان تتوافــر بيانــات وارداتهــا مــن الســلع الوســيطة حســب 

فئــات اإلنتــاج التفصيليــة )العمــود 3(. وأخيــرا، يقيــس العمــود ٤ 

االجتاهــات العامــة اجلوهريــة أو املوضوعــة وفقــا للقانــون يف 

نقــل املهــام إىل اخلــارج عــن طريــق تفاعــل املؤشــر األويل لقابليــة 

النقــل إىل اخلــارج الــذي يتــم احتســابه مــن بيانــات املهــن علــى 

املســتوى اجلزئــي مــع االجتــاه العــام يف مؤشــر أســعار الــواردات 

لــكل بلــد. وتؤكــد جميــع النتائــج أن عوملــة جتــارة الســلع الوســيطة 

أثــرت بالســلب علــى أنصبــة العمالــة.

تتعلــق  أخــرى  نتائــج  باملرفــق   ٤-5-3 اجلــدول  ويلخــص 

بالثبــات. ويعيــد العمــود ١ انحــدار االجتــاه العــام يف الســيناريو 

األساســي باســتخدام انحــدار ثابــت بــدال مــن املربعــات الصغــرى 

القيمــة  ذات  البلــدان  إجمــايل  اســتبعاد  يعنــي  ممــا   — العاديــة 

الشــاذة واســتخدام لوغاريتــم التكــرار الــذي وضعــه هوبــر لتقديــر 

املعامــل عــن طريــق إعطــاء أوزان خمتلفــة للبلــدان. ويعيــد العمــود 

البلــدان  ترجيــح  طريــق  عــن  األساســي  الســيناريو  انحــدار   ٢

أســاس  )علــى  بهــا  اخلــاص  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  بمتوســط 

ويســتبعد  العينــة.  فتــرة  امتــداد  علــى  الشــرائية(  القــوى  تعــادل 

ويضــم  انتقاليــة.  بمرحلــة  تمــر  التــي  االقتصــادات   3 العمــود 

االجتاهــات  هــي:  إضافيــة  مشــترك  تبايــن  حــاالت   ٤ العمــود 

الديمغرافيــة العامــة )نســبة إعالــة املســنين( وتغيــر االجتــاه العــام 

يف أعــداد املهاجريــن ورأس املــال البشــري )العــرض النســبي مــن 

املهــارات العاليــة( فضــال علــى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي األويل. ويختتــم العمــود 5 فتــرة العينــة يف عــام ٢٠٠٧ 

أثــر األزمــة املاليــة العامليــة. باســتبعاد 

النتائــج  ثبــات  باملرفــق   5-5-3 اجلــدول  يعــرض  وأخيــرا، 

عنــد اســتخدام بيانــات نصيــب العمالــة املعدلــة ملراعــاة أصحــاب 

العمــل احلــر وإهــالك رأس املــال. وعلــى النحــو املبيــن يف اإلطــار 

أنصبــة  عــن  املعدلــة  العمالــة  أنصبــة  تطــور  يختلــف  قــد   ،٤-3

أن  ذلــك  ويعنــي  معيــن.  لبلــد  األساســي  الســيناريو  يف  العمالــة 

أنصبــة  يف  العامــة  لالجتاهــات  الرئيســية  احملــركات  تأثيــر 

اجلدول 3-5-3-ألف باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )تكلفة استخدام رأس املال(

)٢()١()3()٤(

تكلفة استخدام رأس املال السيناريو األساسي

االئتمان/

إجمايل الناجت احمللي

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

٠.٠٠١٠3−٠.٠٠٢٢8٠.٠٠٢١٤٠.٠٠٠35٦−

)٠.٠٠٠8٠9()٠.٠٠٢8٠.٠٠١()٠88()٠.٠٠٠٧55(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية

***٠.٢85  ***٠.٢٢٠

)٠.٠٧٤3(  )٠.٠٧٠٢(

٠.٠٤5٠  ٠.٠55٦*السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠3٠.٠٢(  )٢٧9٦(

−٠.٢35***−٠.١٦8** −٠.١٦٦**املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٦53( )٠.٠٧5٠.٠٦()١5١(

٠.٠١3٧٠.٠١٢٦ ٠.٠٠٧9٤االندماج التجاري

)٠.٠١83( )٠.٠٢٠٠()٠.٠٢٠٦(

−٠.٢3٦**−٠.٢٢٠* −٠.١8٢*االندماج املايل

)٠.٠9٧3( )٠.١٠٦()٠.١٢٠(

٠.٠٦٧٦٠.٠٢99 ٠.٠٤٤٠ضرائب الشركات 

)٠.٠٤9٠.٠( )٦5٤9()٠.٠٤٠3(

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية * تكلفة استخدام رأس املال 

 **٠.٠*٠.١٢١889 

 )٠.٠٦١3()٠.٠5٤١( 

تكلفة استخدام رأس املال 

 
 ٠.٠٠3٢٠٠.٠٠٢9٠ 

 )٠.٠١()٠.٠١٦١3٧( 

االئتمان للقطاع اخلاص/إجمايل الناجت 

احمللي 

   *٠.٠٢9٠

   )٠.٠١5٤(

٤٠٤٠٤٠٤9عدد املشاهدات

R 2 معامل التحديد
٠.٤9٢٠.١٧٠٠.3٦٢٠.٤٧8

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. وترد األخطاء املعيارية الثابتة داخل أقواس. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

اجلدول 3-5-٤ باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )اختبارات الثبات األخرى(

)٢()١()3()٤()5(

ثبات االنحدار

إجمايل الناجت احمللي 

املرجح

االقتصادات املتقدمة، 

بدون البلدان يف 

ضوابط إضافيةمرحلة انتقالية

بدون األزمة املالية 

العاملية

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل 

املهام الروتينية

٠.٠٠٠33٠.٠٠١٢−٠.٠٠١٢٠٠.٠٠١٦٠٠.٠٠١٧١−٢8−

)٠.٠٠٠93()٠.٠٠()٠.٠٠١٠٢3٦3()٠.٠٠١٢5()٠.٠٠١55(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض 

املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

***٠.٢35**٠.335**٠.9٢3**٠.٢8٠.٢**٢9٢

)٠.٠835()٠.١3٠.٤()٢3٠.٠()٠8٠.١١١()٤٦(

٠.٠3٦٠٠.٠58٦−٠.١5٠٠.٠٦٤٦**٠.٠3١٧السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠3٠.٠٦٧()٦٤5()٠.٠83٠.٠()٢3٠.٠٤()١٦3٢(

−٠.١٤5**−٠.38٤***−٠.٠838**−٠.٢8٢**−٠.٢35***املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠8٠9()٠.٠()٠.١٢٠3٠.٠٦٠٠()٠.٠٦٦٤()٤٢(

−٠.١٦٤**−٠.٢٠٦**−٠.١8٤**−٠.١٠5−٠.٢٠٦االندماج املايل

)٠.١3٠.٠()١9٠.٠()٠١8١3()٠.٠٦5٠.٠٧١٤()٧(

٠.٠٦58٠.٠٠8٠8٠.١٢٠−٠.٠٤٠٦٠.٠٠٠٦٤5ضرائب الشركات 

)٠.٠٤9٠.٠()٧395()٠.٠٤٦9()٠.٠٤85()٠.٠٧٤9(

 ٠.٠٠٠3١٢   نسبة إعالة املسنين

   )٠.٠٠٠995( 

 ٠.٠٦٢9   أعداد املهاجرين

   )٠.١39( 
نصيب الفرد املبدئي من إجمايل الناجت 

احمللي 

   ٠.٠٠٠399 

   )٠.٠٠٠595( 

 ٠.5٤١   رأس املال البشري

   )٠.335( 

٤9٤9٢5٤٤5٠عدد املشاهدات

R 2 ٠.35٧٠.٤٢5٠.58٤٠.58١٠.338معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية ونصيب الفرد املبدئي من إجمايل الناجت احمللي( كتغيرات طويلة األجل. وترد األخطاء 

املعيارية الثابتة داخل أقواس. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

اجلدول 3-5-3-باء باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )مقياس بديل لنقل املهام إىل اخلارج(

)٢()١()3()٤(

املدخالت الوسيطة 

املستوردة/إجمايل 

الناجت احمللي

املدخالت الوسيطة 

املستوردة/جمموع 

املدخالت الوسيطة 

املستخدمة

املدخالت الوسيطة 

املستوردة/إجمايل 

الناجت احمللي ما عدا 

السلع األولية

مقياس نقل املهام إىل 

اخلارج بحكم القانون

 −٠.٢٤٢*−٠.39٧***−٠.٤99***جتارة السلع الوسيطة

)٠.٠()٠.١٦١9٧9()٠.١35( 

٠.٠٠٠١5٤   التعرض املبدئي خملاطر نقل املهام إىل اخلارج

   )٠.٠٠٢٢3(

التعرض املبدئي خملاطر نقل املهام إىل اخلارج 

*مؤشر أسعار الواردات
   **٠.١59

   )٠.٠٦٧٠(

مؤشر أسعار الواردات
   ٠.٠٠3٤3

   )٠.٠١٢8(

−٠.٠٤8١*−٠.٠٠١٤٦−٠.٠١٦١٠.٠٠٠٠9٢٢الواردات/إجمايل الناجت احمللي

)٠.٠١()٠.٠١٦٦55()٠.٠١3٠.٠٢٧٦()٤(

−٠.٠8٠٠٠.٢٢9٠.٠395٠.٠5٢٦الصادرات ذات القيمة املضافة/إجمايل الناجت احمللي 

)٠.١8٠.١()٠.١٦٠()٠.١٦٧()٠93(

−٠.١5٢**−٠.٠٧٦٤−٠.١٦9***−٠.١٦٠**االندماج املايل

)٠.٠()٠.٠٦٠٤593()٠.٠٧٢٦()٠.٠٧٢٠(

−٠.١5٤−٠.٠٢١3−٠.٠٠٠٤٢١−٠.٠٠٠٠3٤5التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية 

)٠.٠٠١١8()٠.٠٠١٠3()٠.٠٠١٦٧()٠.٠٠١١٧(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي خملاطر 

التحول إىل املهام الروتينية

***٠***٠.٢٦١.339**٠.٢**٠.٢١١3٠

)٠.٠8٧9()٠.٠8٢9()٠.٠959()٠.٠9٤3(

٠.٠٦9٧*٠.٠٧٤٠٠.٠٤3١**٠.٠539السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠335()٠.٠3٠3()٠.٠35٠.٠()٧3٦٦(

٠.١٠٧***٠.٠9٤٦**٠.٠53٦٠.٠5١٠ضرائب الشركات 

)٠.٠()٠.٠٤١٤()٠.٠٤٠٦()٠.٠٤١٠38١(

٤9٤9٤8٤8عدد املشاهدات

R 2 ٠.٤١٧٠.٤٧٠٠.335٠.٤٠٠معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. وترد األخطاء املعيارية الثابتة داخل أقواس. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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    الفصل 3    فهم االجتاه العام  التنازيل يف  أنصبة العمالة  من الداخل

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

العمالــة يف القطــاع العرضــي مــن البلــدان ثابــت بشــكل كبيــر مــن 

حيــث الداللــة واحلجــم.

التحليل على مستوى القطاعات

الــواردة  االنحــدار  نتائــج  باملرفــق   ٦-5-3 اجلــدول  يقــدم 

بيــن  الفــروق  علــى  الضــوء  ويســلط   ،١3-3 البيــاين  الشــكل  يف 

التجاريــة. غيــر  الســلع  وقطاعــات  التجاريــة  الســلع  قطاعــات 

التحليل حسب املهارات

إن االســتراتيجية التجريبيــة اخلاصــة بنصيــب العمالــة مــن 

الدخل يف فئات املهارات اخملتلفة تشبه االستراتيجية اخلاصة 

بنصيــب العمالــة مــن الدخــل ككل. وهــي تبحــث تأثيــر التغيــرات 

االجــل يف  التغيــرات طويلــة  علــى  األجــل يف احملــركات  طويلــة 

أنصبــة العمالــة مــن الدخــل يف كل فئــة مهــارات، ويعــّرف نصيــب 

العمالــة مــن الدخــل يف فئــة مهــارات معينــة علــى أنــه تعويضــات 

العمالــة يف هــذه الفئــة مقســومة علــى القيمــة املضافــة لقطــاع 

النشــاط يف البلــد املعنــي.

مســتوى  وعلــى  الكلــي  املســتوى  علــى  التحليــل  وُيجــرى 

القطاعــات. وتتســم النتائــج بأنهــا متســقة وثابتــة علــى مســتوى 

خمتلــف العمليــات اإلحصائيــة، علــى الرغــم مــن أن املعاِمــالت 

يف  املســتخدمة  العينــة  لصغــر  نظــرا  تمامــا  متشــابهة  غيــر 

االقتصــادات  مــن  )معظمهــا  القطاعــات  مســتوى  علــى  التحليــل 

املتقدمــة(، واحتمــال وجــود أخطــاء أكبــر يف قيــاس ســعر الســلع 

االســتثمارية والســلع الوســيطة علــى مســتوى القطاعــات، ومزيــد 

مــن حركــة عوامــل اإلنتــاج فيمــا بيــن القطاعــات مقارنــة باحلركــة 

علــى مســتوى البلــدان. وبالتــايل، فــإن التحليــل الُقْطــري املقــارن 

يعكســا  قــد  البلــدان  داخــل  القطاعــات  مســتوى  علــى  والتحليــل 

آليــات خمتلفــة إىل حــد مــا.

اجلدول 3-5-5 باملرفق: النتائج الكلية، الثبات )قضايا القياس(

نصيب العمالة يف 

السيناريو األساسي

نصيب العمالة املعدل 

ملراعاة أصحاب العمل احلر

نصيب العمالة املعدل 

ملراعاة اإلهالك 

نصيب العمالة املعدل 

ملراعاة أصحاب العمل 

احلر واإلهالك

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

٠.٠٠٠٠١٧8**٠.٠٠٦9١٠.٠٠٠٦55**٠.٠٠٧٦٢

)٠.٠٠()٠.٠٠١١٠3٠.٠٠١٧()٠٠3()٠.٠٠3٤٦(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية
***٠***٠.٤٦٠*٠.٢٤٧.3٠*٢٢.5٧٠

)٠.٠٧٧9()٠.٠()٠.٢٦٤933()٠.3٠5(

−٠.٠٦١٦٠.٠9٠١−٠.٠٤٤٤٠.٠٤8٤السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠33٠.٠٤()٠.١٢٠()٦93()٠.١38(

−٠.٦٦5**−٠.٢٢٧*−٠.٦١٧**−٠.٢53***املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٧9٠.٢()٦5٠.١()٢3٠.٢()٤9١(

الصادرات ذات القيمة امُلضافة/إجمايل 

الناجت احمللي

٠.٠٢٢−٠.١١٠3−٠.٠٢٠5−٠.٠93٧

)٠.١55()٠.٤8٠.١()٢9٠()٧.55٧(

٠.٠٢٢٢−٠.٠١3١٠.٠٦55٠.٠3٠٤الواردات/إجمايل الناجت احمللي 

)٠.٠()٠.٠١٧٤8٠.٠٢()٦٤88()٠.٠998(

−٠.٢55−٠.٠9٠3−٠.3٤٦−٠.٢٠5***االندماج املايل

)٠.٠()٠.٤٠٢()٠.٠٦٠٧9٤5()٠.٤٦٤(

٠.٠38٤٠.١١9٠.٠٧98٠.١٧٠ضرائب الشركات 

)٠.٠3٧3()٠.١55()٠.٠٦١5()٠.١٧8(

٤9٤8٤9٤8عدد املشاهدات

R 2 ٠.٤٤8٠.3٦٢٠.339٠.3٧٧معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. وترد األخطاء املعيارية الثابتة داخل 

أقواس. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

اجلدول 3-5-6 باملرفق: النتائج على مستوى 
القطاعات يف السيناريو األساسي  

قطاعات السلع 

التجارية 

قطاعات السلع 

غير التجارية 

−٠.٠٠١٦٧***٠.٠٠٠٤١٢السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠٠٠٢٧9()٠.٠٠٠٤9١(

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل 

املهام الروتينية

**٠.٠٠598−٠.٠٠58٤−

)٠.٠٠٢5٠.٠٠()٦8٧9(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض 

املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

٠.٠٠٠٠989−**٠.٠٠٤8٦

)٠.٠٠٠٤88()٠.٠٠١8١(

−٠.٠٠٠٠٦9١−٠.٠٠٠٦٧3**االندماج التجاري

)٠.٠٠٠٢9٠.٠٠٠١٢٢()٢(

٠.٠٠35٦٠.٠٢٦٧االندماج املايل

)٠.٠١()٠.٠١٠٠8٠(

٠.٠٠١٧١−٠.٠٠٢٢٠**املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٠٠85٠.٠٠٢٧()٧9(

نعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمنعماآلثار الثابتة على مستوى القطاعات

9٢3٧عدد املشاهدات

R 2 ٠.35٦٠.١٧3معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: لالطــالع علــى التغطيــة الُقْطريــة وعلــى وصــف املتغيــرات املســتخدمة، 

التقديــر،  الســتراتيجية  تفصيلــي  وصــف  علــى  ولالطــالع  3-3؛  املرفــق  راجــع 

راجــع املرفــق 3-٤. وقطاعــات الســلع التجاريــة تشــمل الزراعــة والتعديــن وأعمــال 

وقطاعــات  والنقــل.  والتجزئــة  اجلملــة  التحويليــة وجتــارة  والصناعــات  احملاجــر 

واجملتمــع.  واحلكومــة  والعقــارات  والتمويــل  البنــاء  تشــمل  التجاريــة  غيــر  الســلع 

إىل  التحــول  خملاطــر  املبدئــي  التعــرض  عــدا  )مــا  املتغيــرات  جميــع  عــن  ــر  وُيَعبَّ

املهــام الروتينيــة( كتغيــرات طويلــة األجــل يف االجتاهــات العامــة. ويشــير االندمــاج 

التجــاري إىل الصــادرات ذات القيمــة املضافــة باإلضافــة إىل الــواردات كحصــة 

مــن النــاجت اإلجمــايل. وجتمــع األخطــاء املعياريــة الثابتــة علــى املســتوى القطــري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٧

الكليــة  االنحــدارات  نتائــج  باملرفــق  اجلــدول 5-3-٧  ويقــدم 

إىل   8-5-3 مــن  اجلــداول  وتعــرض  املهــارات،  مســتوى  حســب 

3-5-١٠ باملرفــق االنحــدارات علــى مســتوى القطاعــات حســب 

ــد  ُيَحيِّ مســتوى املهــارات. ومقارنــة باجلــدول 3-5-8 باملرفــق، 

املهــارات،  تكويــن  أثــر  أخــرى  مــرة  باملرفــق   9-5-3 اجلــدول 

وُيســتعاض يف اجلــدول 3-5-١٠ عــن التأثيــرات القطريــة الثابتــة 

واملؤسســات،  للسياســات  ومتغيــرات  املاليــة  للعوملــة  بمقاييــس 

التــي ال تختلــف إال علــى مســتوى البلــدان. وُتضــاف هنــا متغيــرات 

بحــث  قبــل  أوال،  فرديــة  بصــورة   — القانــون  بحكــم  مؤسســية 

التكنولوجيــا والعوملــة املاليــة. مواصفــة مشــتركة ملتغيــرات 

اجلدول 3-5-7 باملرفق: النتائج الكلية حسب مستوى املهارات

مهارات منخفضة مهارات متوسطة مهارات مرتفعة 

التكنولوجيا

−٠.٢٢٤٠.٠٢93**٠.٠3١٧السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠338()٠.٠٦()٠.١٠٤8٦(

−٠.٠٠٢٠.٠٠٠١−٠.٠٠١التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية

)٠.٠٠٢٦()٠.٠٠١١٠3()٠.٠٠١8٧(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي خملاطر التحول 

إىل املهام الروتينية

٠.٤٠**٠.٠٤٦٠8٠.١٠٤−

)٠.١٦()٠.٠٦١٦9()٠.١٤٦(

االندماج العاملي

املشاركة يف سالسل القيمة العاملية
٠.٠3١5**٠.8٠.١٠٠−١١−

)٠.٠989()٠.35٠.١()٤8٧(

−٠.3١٦−٠.839٠.١95***االندماج املايل

)٠()٠.٢٦٦.3٠()٠١.339(

السياسات واملؤسسات

−٠.٠٧٠١−٠.٠٢٦8٠.٢3٧ضرائب الشركات 

)٠.٠5٠.١()٧٦5٠.٠()١8٤٧(

−٠.٦٦٦١.٧38٠.١5٦**عرض املهارات النسبي 

)٠.3٠8()١.5٤5()٢.١5٢(

3٧3٧3٧عدد املشاهدات

R 2 معامل التحديد
٠.٢99٠.35١٠.٠٤٧

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. واألخطاء املعيارية الثابتة جممعة على املستوى القطري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

اجلدول 3-5-8 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات

مهارات منخفضةمهارات متوسطةمهارات عالية

)٢()١()3()٤()5()6(

التكنولوجيا

٠.٠١5٢٠.٠33٧−٠.٠١٤3−٠.٠١5٢٠.٠٢٧٦−٠.٠٠٧٧8السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠١١3()٠.٠١()٠.٠١٢٤98()٠.٠٢١5()٠.٠٢5٠.٠()٤3٠٦(

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية

٠.٠٠١3٠.٠٠٢−٤33−٠.٠٠١١8٠.٠٠٠38٠.٠٠٢٢−٦٠.٠٠٢١٦3−

)٠.٠٠٢()٠.٠٠١٤٤()٠.٠٠١٤٤5٠.٠٠٢()٦5٠.٠٠()٢3٠.٠٠()١٤339(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية
٠.٠٧*٠.٠١٤٧٠.٠١٤٢55**٠.٠٧95٠.٠39٠.٠٢−٠35−

)٠.٠٢33()٠.٠٤٠()٠.٠٢١٧5()٠.٠3٠.٠٤()٧٦8٠.٠٤()١88(

االندماج العاملي

−٠.٠٠١٢5−١.٧٠e٠.٠٠٠١5٢٠.٠٠٤3٠٠.٠٠١١٧٠.٠٠١٤٤-٠5املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٠()٠.٠٠٢٠٧()٠.٠٠٢١٠3٢9()٠.٠٠3٠.٠٠()٢٦399()٠.٠٠٤٢5(

اآلثار الثابتة

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمالنعمالنعمالاآلثار الثابتة على مستوى القطاعات

٢89٢89٢9٧٢9٧٢٧5٢٧5عدد املشاهدات

R 2 ٠.٠59٠.٢١٤ ٠.٢٠١٠.٤35 ٠.١٤3٠.38١معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. واألخطاء املعيارية الثابتة جممعة على املستوى القطري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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اجلدول 3-5-9 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات، بعد حتييد أثر تكوين املهارات

مهارات منخفضةمهارات متوسطةمهارات عالية

التكنولوجيا

٠.٠٠3٤5٠.٠٠١٤٧٠.٠393السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠١()٠.٠١١٢9٠.٠٢()٠8٤(

−٠.٠٠٠9٧9٠.٠٠3٧8−٠.٠٠١٤٤التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية

)٠.٠٠١٢9()٠.٠٠()٠.٠٠٢٢٢3١5(
السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي خملاطر 

التحول إىل املهام الروتينية
٠.٠٦٤*٠.٠٢٧١9٠.٠٤٠٤−

)٠.٠١95()٠.٠33٠.٠٤()١5٢(

االندماج العاملي

−٠.٠١٠8−٠.٠٠٠35٦−٠.٠٠8٦٤املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠١5٠.٠٢٦()٢5()٠.٠3٦١(

تكوين املهارات

٠.٧١٢***٠.٧33***٠.5١١***نصيب املهارات يف جمموع ساعات العمل

)٠.٠٦5٠.٠()٠8٠.١١٤()٤٦(

اآلثار الثابتة

نعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمنعمنعماآلثار الثابتة على مستوى القطاعات

٢89٢9٧٢٧5عدد املشاهدات

R 2 ٠.5٠٦٠.5٦٤٠.3٢9معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. واألخطاء املعيارية الثابتة جممعة على املستوى القطري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

اجلدول 3-5-١0 باملرفق: النتائج على مستوى القطاعات حسب مستوى املهارات، بعد حتييد أثر 

متغيرات السياسات واملؤسسات

)٢()١()3()٤()5()6(

مهارات منخفضةمهارات متوسطةمهارات عاليةمهارات منخفضةمهارات متوسطةمهارات عالية

      التكنولوجيا

٠.٠٠١٤٠−٠.٠٢٠9−٠.٠٠3٦9السعر النسبي لالستثمار

)٠.٠١١3()٠.٠١98()٠.٠٢59(

التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام 

الروتينية
٠.٠٠١89−٠.٠٠٠١93٠.٠٠١١١−

)٠.٠٠٢٤()٠.٠٠١٤٠9()٠.٠٠3١5(

السعر النسبي لالستثمار * التعرض املبدئي 

خملاطر التحول إىل املهام الروتينية
٠.٠٠٧93*٠.٠٦59٠.٠3٠3−

)٠.٠()٠.٠٢٢٦39٠.٠٤()٢8٠(

االندماج العاملي

٠.٠٠3٧٢−٠.٠١8٧−٠.٠٠٢3٧املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠()٠.٠١٧١3٠.٠()٠٧3٧٦(

−٠.٦89*١.5٢***٠.8٠5***االندماج املايل

)٠.١8٠()٢.33٠()٤.395(

السياسات واملؤسسات

−٠.٠١٦٢*−٠.٠٠٧35−٠.٠٠398−٠.٠٠٦3٠−٠.٠٢٢٦***−٠.٠٠٦35*العمل النقابي

)٠.٠٠3٦3()٠.٠٠٧9٠.٠٠()٧9١3()٠.٠٠٤٢8()٠.٠٠٧٦3()٠.٠٠939(

−٠.٠٠١١٢٠.٠٠٧٧٤−٠.٠٠٢٤١تشريعات حماية العمالة

)٠.٠٠33٠.٠٠٧١()١8()٠.٠٠8٠٠(

−٠5-5.8٦e٠.٠٠٠5٦٦−١.٢8e-٠5ضرائب الشركات 

)٠.٠٠٠38٠.٠٠٠()٢8٠.٠٠٠()٤١938(

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة على مستوى القطاعات

عدد املشاهدات
3٧338٢35٧35٧3٦53٤٢

R 2 ٠.١٦٤٠.١٢٠٠.٠5٠٠.٢١٤٠.٢3٧٠.٠٦9معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعبَّر عن جميع املتغيرات )ما عدا التعرض املبدئي خملاطر التحول إىل املهام الروتينية( كتغيرات طويلة األجل. واألخطاء املعيارية الثابتة جممعة على املستوى القطري. 

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
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امللحق اإلحصائي

وتوقعات	 تاريخية	 بيانات	 اإلحصائي	 امللحق	 يقدم	

اقتصادية.	ويتألف	من	سبعة	أقسام	هي	كالتايل:	االفتراضات،	

وما	اجلديد،	والبيانات	واألعراف	املتبعة،	وامللحوظات	القطرية،	

واجلداول	 الرئيسية،	 البيانات	 وتوثيق	 البلدان،	 وتصنيف	

اإلحصائية.	

تقوم	 التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 القسم	 ويتضمن	

عليها	التقديرات	والتوقعات	للفترة	٢٠١٧-٢٠١8،	والسيناريو	

الثاين	 القسم	 ويعرض	 	.٢٠١-٢٠٢٢9 للفترة	 األجل	 متوسط	

وصفا	موجزا	للتغيرات	التي	طرأت	على	قاعدة	البيانات	واجلداول	

االقتصاد  آفاق  تقرير	 أكتوبر	٢٠١6	من	 عدد	 منذ	 اإلحصائية	

للبيانات	 عاما	 وصفا	 الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	

واألعراف	املتبعة	يف	حساب	األرقام	القُطرية	اجملمعة.	ويلخص	

القسم	الرابع	معلومات	رئيسية	خمتارة	لكل	بلد.	ويلخص	القسم	

اخلامس	تصنيف	البلدان	ضمن	اجملموعات	اخملتلفة	الواردة	يف	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	ويقدم	القسم	السادس	معلومات	

التقارير	بشأن	مؤشرات	احلسابات	 إعداد	 أساليب	ومعايير	 عن	

القومية	ومالية	احلكومة	يف	البلدان	األعضاء	التي	يشملها	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	

إبريل	 	3 حتى	 املتاحة	 املعلومات	 أساس	 على	 اجلداول	 هذه	

٢٠١٧.	وتظهر	األرقام	ذات	الصلة	بعام	٢٠١٧	وما	بعده	بنفس	

درجة	العناية	املتوخاة	يف	البيانات	التاريخية	جملرد	التيسير؛	

وحيث	إن	هذه	األرقام	جمرد	توقعات،	فال	يتوقع	أن	تكون	بنفس	

الدرجة	من	الدقة.	

االفتراضات	

يُفترض	استمرار	ثبات	أسعار	الصرف	الفعلية	احلقيقية	يف	

االقتصادات	املتقدمة	عند	مستوياتها	املتوسطة	املقيسة	خالل	

الفترة	من	أول	فبراير	إىل	أول	مارس	٢٠١٧.	وبالنسبة	لعامي	

٢٠١٧	و٢٠١8،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١.353	و١.35١،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	

مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١.٠59	 	١.٠6٢ اليورو	

الدوالر	األمريكي	١١٢.8	و١١١.٧	على	الترتيب.	

أما	متوسط	سعر النفط،	فمن	املفترض	بلوغه	55.٢3	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١٧	و55.٠6	دوالرا	للبرميل	يف	عام	٢٠١8.

ويُفترض	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	الفائدة	

السائد	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	على	الودائع	ملدة	ستة	أشهر	بالدوالر	

األمريكي	١.٧%	يف	عام	٢٠١٧	و٢.8%	يف	عام	٢٠١8،	ومتوسط	سعر	

الفائدة	على	الودائع	ملدة	ثالثة	أشهر	باليورو	-٠.3%	يف	عام	٢٠١٧	

و-٠.٢%	يف	عام	٢٠١8،	ومتوسط	سعر	الفائدة	على	الودائع	ملدة	ستة	

أشهر	بالين	الياباين	صفر%	يف	٢٠١٧	ويف	عام	٢٠١8،	على	الترتيب.	

قرر	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 فيما	 بأنه	 التذكير	 ويجدر	

أسعار	 تكون	 أن	 	١998 ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	 االحتاد	 جملس	

التي	 األعضاء	 البلدان	 وعمالت	 اليورو	 بين	 النهائية	 الثابتة	 التحويل	

أقرت	استخدامه	كما	هو	مبين	فيما	يلي	اعتبارا	من	أول	يناير	١999:

آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	١998	 عدد	 اإلطار	5-4	يف	 راجع	

حتديد	 لكيفية	 مفصل	 وصف	 على	 لالطالع	 العاملي	 االقتصاد	

أسعار	التحويل.	

شلن	نمساوي 		١3.٧6٠3	= ١	يورو	

فرنك	بلجيكي 			4٠.3399	= 	
جنيه	قبرصي١ 		٠.585٢٧4	= 	

مارك	أملاين 		١.95583	= 	

كرون	استوين٢		 	١5.6466	= 	

ماركا	فنلندية 		5.945٧3	= 	

فرنك	فرنسي	 		6.5595٧	= 	

دراخمة	يونانية3	 		34٠.٧5٠	= 	

جنيه	آيرلندي	 		٠.٧8٧564	= 	

ليرة	إيطالية	 		١.936.٢٧	= 	
التس	التفي4 		٠.٧٠٢8٠4	= 	

ليتاس	ليتواين5 		3.45٢8٠	= 	

فرنك	لكسمبرغ 		4٠.3399	= 	
ليرة	مالطية١ 		٠.4٢93٠	= 	

غيلدر	هولندي 		٢.٢٠3٧١	= 	

إسكودو	برتغايل	 		٢٠٠.48٢	= 	
كورونا	سلوفاكية6 				3٠.١٢6٠	= 	

توالر	سلوفيني٧ 		٢39.64٠	= 	

بيزيتا	إسبانية 		١66.386	=	 	

١	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠8.	

٢	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١١.

3	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠١.	

4	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١4.	

5	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١5.	

6	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠9.	

٧	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠٧.
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ما اجلديد

· الدوالر		 إىل	 الصيني	 اليوان	 انضم	 	،٢٠١6 أكتوبر	 أول	 يف	

األمريكي	واليورو	والين	واجلنيه	االسترليني	يف	سلة	حقوق	

السحب	اخلاصة	يف	صندوق	النقد	الدويل.	

· بيانات		 قاعدة	 إىل	 أُضيفت	 التي	 البلدان	 أحدث	 هي	 ناورو	

تغطيها	 التي	 البلدان	 عدد	 ليرتفع	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	

إىل	١9٢	بلدا.

· البيالروسي		 الروبل	 وحلت	 عملتها	 تقويم	 بيالروس	 أعادت	

قديم.	 بيالروسي	 روبل	 آالف	 	١٠ كل	 حمل	 الواحد	 اجلديد	

بالعملة	 بيالروسيا	 يف	 احمللية	 العملة	 بيانات	 عن	 ويُعبَّر	

العاملي«	 االقتصاد	 »آفاق	 بيانات	 قاعدة	 من	 بدءا	 اجلديدة	

يف	إبريل	٢٠١٧.

البيانات واألعراف املتبعة 

اقتصادا	 	١9٢ بعدد	 املتعلقة	 والتوقعات	 البيانات  تشكل	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 يف	 اإلحصائية	 القاعدة	

البحوث	 إدارة	 البيانات	 هذه	 حفظ	 يف	 وتشترك	 العاملي.	

حيث	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 يف	 اجلغرافية	 املناطق	 وإدارات	

بانتظام	على	أساس	 القُطرية	 التوقعات	 تتوىل	األخيرة	حتديث	

افتراضات	شاملة	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	

نظام	 مع	 عموما	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 يعرضها	

جاري	 أو	 بالفعل	 تمت	 وقد	 	.١993 لعام	 القومية	 احلسابات	

والتي	 اخملتلفة	 للقطاعات	 اإلحصائية	 املعايير	 جميع	 مواءمة	

يضعها	صندوق	النقد	الدويل	—	دليل ميزان املدفوعات ووضع 

االستثمار الدويل،	الطبعة	السادسة،	ودليل اإلحصاءات النقدية 

لعام  احلكومة  مالية  إحصاءات  ودليل  لعام 2000،  واملالية 

2014	—	مع	نظام احلسابات القومية لعام 2008.	وتعبر	هذه	

الدويل	بصفة	خاصة	 النقد	 اهتمام	صندوق	 املعايير	عن	مدى	

املالية	 وأوضاع	 املايل	 القطاع	 واستقرار	 اخلارجية	 باملراكز	

العامة	للقطاع	العام	يف	خمتلف	البلدان.	ومع	صدور	هذه	األدلة	

بدأت	جديا	عملية	مواءمة	البيانات	القُطرية	مع	املعايير	اجلديدة.	

نهاية	 يف	 يعتمد	 األدلة	 مع	 تماما	 البيانات	 تطابق	 أن	 غير	

بيانات	 بتقديم	 الوطنية	 قيام	معدي	اإلحصاءات	 املطاف	على	

االقتصاد  آفاق  تقرير	 تقديرات	 فإن	 وبالتايل	 منقحة.	 قُطرية	

العاملي ال	تزال	متوائمة	جزئيا	وحسب	مع	هذه	األدلة.	ومع	هذا،	

فالتأثير	الذي	سيقع	على	األرصدة	واجملمالت	األساسية	نتيجة	

تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	يف	كثير	 التي	 املعايير	 إىل	 للتحول	

املعايير	 األخرى	 البلدان	 من	 كبير	 عدد	 اعتمد	 وقد	 البلدان.	 من	

األخيرة	جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١	

يف	 الواردة	 القُطرية	 للمجموعات	 اجملمعة	 البيانات	 وتتضمن	 	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	إما	جماميع	كلية	أو	متوسطات	مرجحة	

التي	 النمو	 معدالت	 متوسطات	 عن	 ويُعَبَّر	 املنفردة.	 البلدان	 لبيانات	

يُذكر	خالف	 مل	 ما	 مركبة٢	 تغير	سنوية	 بمعدالت	 عدة	سنوات	 تغطي	

بيانات	جمموعة	 مرجحة	حسابيا	جلميع	 متوسطات	 وتُستخدم	 ذلك.	

بيانات	 عدا	 ما	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

التضخم	ونمو	النقود	التي	تستخدم	لها	متوسطات	هندسية.	وفيما	يلي	

األعراف	املتبعة	يف	هذا	اخلصوص:

· نمو		 ومعدالت	 الفائدة	 وأسعار	 الصرف	 ألسعار	 اجملمعة	 األرقام	

اجملمالت	النقدية	يف	اجملموعات	القُطْرية	اخملتلفة	تكون	مرجحة	

بأسعار	 أمريكية	 دوالرات	 إىل	 احملول	 احمللي	 الناجت	 بإجمايل	

السابقة(	 الثالثة	 السنوات	 )متوسط	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	

كحصة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	للمجموعة.	

· احمللي،		 باالقتصاد	 املتعلقة	 األخرى	 للبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

سواء	كانت	معدالت	أو	نسب	النمو،	مرجحة	بإجمايل	الناجت	احمللي	

املقوم	بتعادل	القوى	الشرائية	كحصة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	
العاملي	الكلي	أو	إجمايل	الناجت	احمللي	الكلي	للمجموعة.3

· يتم	تصحيح	األرقام	اجملمعة	جلميع	قطاعات	منطقة	اليورو،	ما	مل		

يُذكر	خالف	ذلك،	إلبالغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامالت	بين	بلدان	

املنطقة.	وال	تُعدّل	البيانات	السنوية	لتعكس	آثار	اليوم	التقويمي.	

النقد	 وحدة	 صرف	 أسعار	 فإن	 	،١999 قبل	 للبيانات	 وبالنسبة	

األوروبية	لعام	١995	هي	املستخدمة	يف	إعداد	البيانات	اجملمعة.	

· البيانات		 جممالت	 هي	 العامة	 املالية	 لبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

الدوالر	 إىل	 حتويلها	 بعد	 منفرد	 نحو	 على	 بلد	 كل	 من	 الواردة	

األمريكي	بمتوسط	أسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	يف	األعوام	

املشار	إليها.	

· مرجحة		 العمالة	 ونمو	 البطالة	 ملعدالت	 اجملمعة	 األرقام	

بحجم	القوى	العاملة	كحصة	من	القوى	العاملة	للمجموعة.	

· األرقام	اجملمعة	املتعلقة	بإحصاءات	القطاع	اخلارجي	هي		

الواردة	من	كل	بلد	على	نحو	منفرد	 البيانات	 حاصل	جمع	

أو	 	٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 يطبق	 		١

قليل	 عدد	 ويستخدم	 	،٢٠١٠ لعام	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 النظام	

البلدان	طبعات	أقدم	من	طبعة	١993	من	نظام	احلسابات	القومية.	 من	

ميزان	 دليل	 السادسة	من	 الطبعة	 اعتماد	 نمط	مشابه	يف	 اتباع	 ويتوقع	

احلكومة	 مالية	 إحصاءات	 ودليل	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	 املدفوعات	

لعام	٢٠١4.	يرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	“زاي”	الذي	يضم	قوائم	باملعايير	

اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

ومكوناته،	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 متوسطات	 حتُسب	 		٢

والتضخم	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 ونصيب	 العمالة	 وتوظبف	

بناء	 األولية	 السلع	 وأسعار	 التجاري	 والتبادل	 اإلنتاج	 عوامل	 وإنتاجية	

يتم	 الذي	 البطالة	 معدل	 عدا	 ما	 املركبة،	 السنوية	 التغير	 معدالت	 على	

حسابه	على	أساس	املتوسط	احلسابي	البسيط.

القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 »األوزان	 3	راجع	

يوليو	 يف	 الصادرة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  مستجدات  يف	 الشرائية«	

٢٠١4	لالطالع	على	موجز	عن	األوزان	الترجيحية	املنقحة	املستندة	إىل	

تعادل	القوى	الشرائية،	واإلطار	ألف-٢	يف	عدد	إبريل	٢٠٠4	من	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي،	وامللحق	الرابع	يف	عدد	مايو	١993	من	تقرير	

 Anne-Marie Gulde and 	 	 آفاق	االقتصاد	العاملي.	وراجع	أيضا	دراسة	

 Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights
for the World Economic Outlook,” in Staff Studies for the World Eco-
 nomic Outlook (Washington, DC: International Monetary Fund,

	..December 1993), 106–23
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بعد	حتويلها	إىل	دوالرات	أمريكية	بمتوسط	أسعار	الصرف	

بالنسبة	 إليها	 املشار	 السنوات	 يف	 السوق	 يف	 السائدة	

يف	 السائدة	 الصرف	 وبأسعار	 املدفوعات	 ميزان	 لبيانات	

السوق	يف	نهاية	السنة	بالنسبة	للدين	املقوم	بعمالت	أخرى	

بخالف	الدوالر	األمريكي.	

· غير	أن	األرقام	اجملمعة	للتغيرات	يف	أحجام	التجارة	اخلارجية		

وأسعارها	هي	متوسطات	حسابية	للتغيرات	كنسب	مئوية	يف	

كل	بلد	على	حدة	مرجحة	بقيم	الصادرات	أو	الواردات	بالدوالر	

األمريكي	كحصة	من	جمموع	الصادرات	أو	الواردات	العاملية	

أو	صادرات	أو	واردات	اجملموعة	)يف	السنة	السابقة(.

· تمثل	%9٠		 كانت	 إذا	 للمجموعة	 األرقام	اجملمعة	 وحتُتسب	

أو	أكثر	من	حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	

خالف	ذلك.

· وتشير	البيانات	إىل	السنوات	التقويمية،	باستثناء	عدد	قليل		

من	البلدان	التي	تستخدم	السنة	املالية.	لذا،	يُرجى	الرجوع	

إىل	اجلدول	)واو(	يف	امللحق	اإلحصائي	الذي	يعرض	قائمة	

لبيانات	 استثنائية	 إبالغ	 فترات	 تعتمد	 التي	 باالقتصادات	

احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

وبالنسبة	لبعض	البلدان،	تستند	األرقام	عن	عام	٢٠١6	وما	

الرجوع	 ويرجى	 الفعلية.	 النتائج	 إىل	 وليس	 تقديرات	 إىل	 قبله	

إىل	اجلدول	»زاي«	يف	امللحق	اإلحصائي	الذي	يضم	قوائم	بآخر	

واألسعار،	 القومية،	 احلسابات	 يف	 للمؤشرات	 الفعلية	 النتائج	

ومالية	احلكومة،	ومؤشرات	ميزان	املدفوعات	لكل	بلد.

امللحوظات القُطرية

· ديسمبر		 قبل	 األرجنتين	 يف	 املستهلكين	 أسعار	 بيانات	 تعكس	

٢٠١3	مؤشر	أسعار	املستهلك	يف	منطقة	بوينس	آيرس	الكبرى،	

بينما	بيانات	الفترة	من	ديسمبر	٢٠١3	إىل	أكتوبر	٢٠١5	تمثل	

انعكاسا	ملؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني.	وقد	أوقفت	احلكومة	

بمؤشر	 العمل	 	٢٠١5 ديسمبر	 يف	 السلطة	 تولت	 التي	 اجلديدة	

أسعار	املستهلكين	الوطني،	مشيرة	إىل	أنه	معيب،	وأصدر	مؤشر	

	١5 يف	 الكبرى	 آيرس	 بوينس	 ملنطقة	 جديد	 مستهلكين	 أسعار	

يونيو	٢٠١6.	ويف	اجتماع	اجمللس	التنفيذي	للصندوق	بتاريخ	9	

نوفمبر	٢٠١6	تم	اعتبار	سلسلة	بيانات	مؤشر	أسعار	املستهلكين	

اللوم	 توجيه	 إعالن	 ورفع	 الدولية،	 املعايير	 مع	 متسقة	 اجلديدة	

اجلغرافية،	 التغطية	 يف	 للفروق	 ونظرا	 	.٢٠١3 يف	 الصادر	

البيانات،	 جمموعتي	 بين	 واملنهجية	 العينات،	 وأخذ	 واألوزان،	

العاملي	 االقتصاد  آفاق  إبريل	٢٠١٧	من	تقرير	 ال	يتضمن	عدد	

متوسط	تضخم	مؤشر	أسعار	املستهلكين	لألعوام	٢٠١4	و٢٠١5	

و٢٠١6	ومعدل	التضخم	يف	نهاية	الفترة	لعامي	٢٠١5	و٢٠١6.	

· يف		 العمل	 سوق	 بيانات	 نشر	 األرجنتين	 يف	 السلطات	 أوقفت	

ديسمبر	٢٠١5	وأصدرت	سلسلة	جديدة	بدءا	من	الربع	الثاين	من	

عام	٢٠١6.

· تستبعد	أسعار	املستهلكين	يف	األرجنتين وفنزويال	من	كافة		

جممالت	اجملموعات	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

· إىل		 	٢٠١6 لعام	 األويل	 الرصيد	 تقديرات	 تستند	 اليونان	 يف	

البيانات	األولية	التي	قدمتها	وزارة	املالية	يف	١5	فبراير	وتخضع	

)النظام	 االستحقاق	 أساس	 على	 البيانات	 توافرت	 متى	 للتغيير	

األوروبي	للحسابات	القومية	واإلقليمية	٢٠١٠	(ESA 2010)(	يف	

املتوسط	 املدى	 على	 العامة	 املالية	 بشأن	 والتوقعات	 إبريل.	 	٢١

سياسات	 إىل	 استنادا	 الصندوق	 خبراء	 لتقييم	 انعكاسا	 تمثل	

املالية	العامة	املُشَرَّعة	حاليا.	.

· ويتم	حساب	معدالت	نمو	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	يف	الهند		

سنة	 اعتماد	 مع	 القومية	 احلسابات	 وفق	 إىل	٢٠١١	 من	١998	

٢٠٠5/٢٠٠4	كسنة	األساس،	وبعد	ذلك	وفق	احلسابات	القومية	

وسنة	األساس	هي	٢٠١٢/٢٠١١.

· إمكانية		 تتراجع	 القدرات،	 وضعف	 األهلية	 احلرب	 خلفية	 وعلى	

املدى	 على	 التوقعات	 سيما	 وال	 ليبيا،	 بيانات	 على	 االعتماد	

املتوسط.	

· نظرا		 التالية،	 واألعوام	 	٢٠١١ لعام	 سوريا	 بيانات	 وتُستبعد	

ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

· تقييم		 ذلك	 يف	 بما	 فنزويال،	 يف	 االقتصادية	 اآلفاق	 وتوقع	

للتوقعات،		 كأساس	 واحلالية	 املاضية	 االقتصادية	 التطورات	

)عُقِدت	 السلطات	 مع	 مناقشات	 إجراء	 عدم	 بسبب	 تعقيدا	 يزداد	

لفترات	 والتأخر	 	،)٢٠٠4 عام	 يف	 الرابعة	 املادة	 مشاورات	 آخر	

املعلومات،	 يف	 فجوات	 وجود	 مع	 البيانات	 تلقي	 يف	 طويلة	

بعض	 تفسير	 يف	 والصعوبات	 املعلومات،	 توفير	 اكتمال	 وعدم	

التطورات	 مع	 اتساقا	 تُبَلِّغها	 التي	 االقتصادية	 املؤشرات	

احلكومة	 وحدات	 تشمل	 العامة	 املالية	 وحسابات	 االقتصادية.	

املركزية	املدرجة	يف	املوازنة	وشركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية	

حسابات	 بيانات	 أما	 	،(PDVSA) فنزويال«	 دي	 »بتروليوس	

خبراء	 تقديرات	 فهي	 	٢٠١-٢٠٢٢6 للسنوات	 العامة	 املالية	

الدويل.	وتشمل	اإليرادات	تقديرات	خبراء	صندوق	 النقد	 صندوق	

النقد	الدويل	ألرباح	الصرف	األجنبي	التي	يحولها	البنك	املركزي	

صرف	 سعر	 بأعلى	 األمريكية	 الدوالرات	 )شراء	 احلكومة	 إىل	

الصرف(،	 ألسعار	 الشرائح	 متعدد	 نظام	 أسعار	يف	 بأقل	 وبيعها	

ويستبعد	منها	تقديرات	خبراء	الصندوق	لإليرادات	املتحصلة	من	

بيع	شركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية	»بتروليوس	دي	فنزويال”	

ألصولها	يف	حتالف	»بتروكاريبي«	إىل	البنك	املركزي.	وحسابات	

العامة	للفترة	من	٢٠١٠-٢٠٢٢	هي	حساسات	وحدات	 املالية	

احلكومة	املركزية	املدرجة	يف	املوازنة	و	شركة	البترول	الوطنية	

العامة	 املالية	 وحسابات	 فنزويال.«	 دي	 »بتروليوس	 الفنزويلية	

قبل	عام	٢٠١٠	هي	حسابات	وحدات	احلكومة	املركزية	املدرجة	

يف	املوازنة،	واملؤسسات	العامة	)بما	فيها	شركة	البترول	الوطنية	

	،(IVSS) االجتماعي	 للضمان	 فنزويال	 ومعهد	 الفنزويلية(،	

	.(FOGADE)	البنوك	وحماية	الودائع	ضمان	وصندوق

تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يف	 العامل	 بلدان	 تُصنف	

االقتصادات	 وهما:	 رئيسيتين،	 جمموعتين	 إىل	 بتقسيمها	

املتقدمة	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	

التقرير،	 هذا	 يف	 استخدامه	 حسب	 »اقتصاد«،	 أو	 »بلد«	 مصطلح	 يشير	 ال	 		4

القانون	والعرف	 إقليمي	يشكل	دولة	حسب	مفهوم	 يف	جميع	احلاالت	إىل	كيان	

الدوليين.	فبعض	الكيانات	اإلقليمية	املذكورة	يف	التقرير	ال	تشكل	دوال،	وإن	كان	

يتم	االحتفاظ	ببياناتها	اإلحصائية	بشكل	منفصل	ومستقل.
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اقتصادية	 التصنيف	على	معايير	قاطعة،	سواء	 يعتمد	هذا	 وال	

الوقت.	ويتمثل	الهدف	 أنه	تطور	بمرور	 أو	غير	اقتصادية،	كما	

من	ذلك	يف	تيسير	عملية	التحليل	االقتصادي	من	خالل	توفير	

اجلدول	 ويقدم	 معقول.	 منطقي	 بشكل	 البيانات	 لتنظيم	 نسق	

»ألف«	فكرة	عامة	عن	التصنيف	القُطري،	ويوضح	عدد	البلدان	

يف	كل	جمموعة	حسب	املنطقة	مع	اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	

الناجت	احمللي	 النسبية	)إجمايل	 الرئيسية	ألحجامها	 املؤشرات	

املقوم	بتعادل	القوى	الشرائية،	وجمموع	الصادرات	من	السلع	

واخلدمات،	وتعداد	السكان(.	

القُطْري،	ومن	 التصنيف	 البلدان	خارج	هذا	 يزال	بعض	 وال	

األعضاء	 غير	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 تدخل	 ال	 ثم	

الديمقراطية	 كوريا	 وجمهورية	 وكوبا	 أنغيال	 الصندوق،	 يف	

الشعبية	ومونتسيرات،	وبالتايل	ال	تخضع	اقتصاداتها	ملتابعة	

يف	 اجملمعة	 البيانات	 من	 الصومال	 استبعدت	 وقد	 الصندوق.	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 جمموعة	

بسبب	قصور	البيانات.	

اخلصائص العامة للمجموعات 

وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي 

االقتصادات املتقدمة

البالغ	 يعرض	اجلدول	»باء«	قائمة	باالقتصادات	املتقدمة	

لالقتصادات	 الفرعية	 اجملموعة	 وتتألف	 اقتصادا.	 	39 عددها	

السبعة،	 بمجموعة	 عادة	 إليها	 يُشار	 والتي	 الرئيسية،	 املتقدمة	

من	أكبر سبعة اقتصادات	يف	هذه	اجملموعة	من	حيث	إجمايل	

وهي	 السوق،	 يف	 الصرف	 أسعار	 أساس	 على	 احمللي	 الناجت	

الواليات	املتحدة	واليابان	وأملانيا	وفرنسا	وإيطاليا	واململكة	

املتحدة	وكندا.	كذلك	تُصَنَّف	البلدان	األعضاء	يف	منطقة	اليورو	

كمجموعة	فرعية.	وتشمل	البيانات	اجملمعة	يف	جداول	منطقة	

اليورو	بيانات	األعضاء	احلاليين	عن	كل	السنوات،	على	الرغم	

من	زيادة	أعضائها	بمرور	الوقت.

ويعرض	اجلدول	»جيم«	قائمة	بأسماء	البلدان	األعضاء	يف	

االحتاد	األوروبي،	وليست	جميعها	مصنفة	كاقتصادات	متقدمة	

يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 تضم	جمموعة	

كاقتصادات	 املصنفة	 غير	 االقتصادات	 جميع	 	)١53( النامية	

متقدمة.

األسواق	 القتصادات	 اإلقليمية	 التقسيمات  وتتضمن	

املستقلة؛  الدول  كومنولث  النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

والنامية	 الصاعدة  وأوروبا  والنامية؛  الصاعدة  وآسيا 

والشرقية(؛	 الوسطى	 بأوروبا	 أيضا	 أحيانا	 إليها	 يشار	 )التي	

وأمريكا الالتينية والكاريبي؛ والشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان؛ وإفريقيا جنوب الصحراء.

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وتُصَنَّف	

أيضا	حسب	املعايير التحليلية.	وتعكس	املعايير	التحليلية	العناصر	

الدائن	 املركز	 اقتصادات	 بين	 وتميز	 الصادرات	 إليرادات	 املكونة	

الصايف	واملركز	املدين	الصايف.	ويوضح	اجلدوالن	»دال«	و«هاء«	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 لتكوين	 التفصيلية	 العناصر	

النامية	يف	اجملموعات	اإلقليمية	واجملموعات	التحليلية.

فئتي	 بين	 التصدير-	 إيرادات  مصدر  	- التحليل	 معيار	 ويميز	

وغير	 	)(SITC 3) الدولية	 للتجارة	 املوحد	 )التصنيف	 الوقود	

الوقود	)التصنيف	 املنتجات األولية بخالف  الوقود،	ثم	يركز	على	

وتُصَنَّف	 	.)(SITCs 0, 1, 2, 4, and 68) الدولية	 للتجارة	 املوحد	

االقتصادات	ضمن	جمموعة	من	هذه	اجملموعات	إذا	جتاوز	املصدر	

الرئيسي	إليراداتها	من	الصادرات	5٠%	من	جمموع	صادراتها	يف	

املتوسط	يف	الفترة	بين	عامي	٢٠١١	و٢٠١5.	

الدائن الصايف،  املركز  وتركز	املعايير	املالية	على	اقتصادات	

املثقلة  الفقيرة  والبلدان  الصايف،	 املدين  املركز  واقتصادات 

الدخل.	 منخفضة  النامية  والبلدان  »هيبيك«(،	 )بلدان	 بالديون	

لصايف	 بيان	 آخر	 كان	 إذا	 صاف	 كمدين	 االقتصادات	 وتُصَنَّف	

إذا	 أو	 صفر	 من	 أقل	 توافره،	 حال	 لديها،	 الدويل	 االستثمار	 وضع	

كانت	تراكمات	أرصدة	حساباتها	اجلارية	سالبة	يف	الفترة	من	عام	

١9٧٢	)أو	أي	تاريخ	سابق	لتوافر	البيانات(	حتى	عام	٢٠١5.	ويتم	

جتربة خدمة  التمييز	بين	اقتصادات	املركز	املدين	الصايف	حسب	

الدين.5	

)»هيبيك«(	 بالديون	 املثقلة	 الفقيرة	 البلدان	 جمموعة	 وتتألف	

من	البلدان	التي	تعتبر	أو	كانت	تعتبر	من	وجهة	نظر	صندوق	النقد	

الدويل	والبنك	الدويل	أنها	مؤهلة	للمشاركة	يف	مبادرتهما	املتعلقة	

بالديون	 املثقلة	 الفقيرة	 البلدان	 مبادرة	 باسم	 واملعروفة	 بالديون	

عن	 اخلارجية	 الديون	 أعباء	 تخفيف	 إىل	 تهدف	 والتي	 )»هيبيك«(،	

جميع	البلدان	املؤهلة	لالستفادة	من	املبادرة	بحيث	تصل	ديونها	

إىل	مستوى	»يمكن	االستمرار	يف	حتمله«	خالل	فترة	زمنية	وجيزة	

مساعدات	 من	 بالفعل	 البلدان	 هذه	 من	 كثير	 أفاد	 وقد	 ومعقولة.6	

من	 لالستفادة	 األهلية	 مرحلة	 من	 وخرج	 الديون	 أعباء	 تخفيف	

املبادرة.

تصنيفها	 تم	 بلدان	 فهي	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 أما	

للتمويل	بشروط	 الصندوق	 باعتبارها	مؤهلة	لالستفادة	من	موارد	

الفقر«	 للنمو	واحلد	من	 ميسرة	واملقدمة	من	»الصندوق	االستئماين	

الصندوق	 هذا	 من	 االستفادة	 ألهلية	 	٢٠١3 عام	 مراجعة	 بموجب	

واعتبارا	من	عام	٢٠١١،	والتي	يقل	فيها	نصيب	الفرد	من	إجمايل	

الدخل	القومي	عن	املستوى	احلدي	للدخل	املؤهل	للخروج	من	أهلية	

املستوى	 ضعف	 )أي	 الصغيرة	 الدول	 لغير	 االستئماين	 الصندوق	

احلدي	التشغيلي	الذي	تطبقه	املؤسسة	الدولية	للتنمية	التابعة	للبنك	

الدويل،	أو	٢39٠	دوالرا	يف	عام	٢٠١١	وفق	القياس	بطريقة	أطلس	

املستخدمة	يف	البنك	الدويل(	وزيمبابوي.

متأخرات	 اقتصادا	 	٢4 حتمل	 	،٢٠١5–٢٠١١ من	 الفترة	 خالل	 	5

الرسمية	 ديونه	 جدولة	 إلعادة	 اتفاقات	 أبرم	 أو	 اخلارجية	 املدفوعات	

عليها	 كاقتصادات	 اجملموعة	 هذه	 إىل	 ويُشار	 التجارية.	 املصرفية	 أو	

متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	ديونها	خالل	الفترة	٢٠١١-٢٠١5.

 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, DC:

	.(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 ٢٠1٦ 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد	السكانصادرات	السلع	واخلدماتإجمايل	الناجت	احمللي

عدد	

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

391٠٠.٠41.91٠٠.٠٦4.41٠٠.٠14.5االقتصادات املتقدمة

3٧.٠١5.5١6.8١٠.83٠.54.4الواليات	املتحدة

١9٢8.١١١.84٠.9٢6.33١.94.6منطقة	اليورو

٧.93.3١٢.١٧.8٧.8١.١أملانيا

5.4٢.35.53.56.١٠.9فرنسا

4.4١.94.٢٢.٧5.٧٠.8إيطاليا

3.4١.43.١٢.٠4.4٠.6إسبانيا

١٠.44.46.١3.9١٢.٠١.٧اليابان

5.5٢.35.63.66.٢٠.9اململكة	املتحدة

3.4١.43.6٢.33.4٠.5كندا

١6١5.66.5٢٧.٠١٧.4١6.٠٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

٧٧4.١3١.٠53.934.٧٧١.٧١٠.4االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

1531٠٠.٠58.11٠٠.٠35.٦1٠٠.٠85.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢٧.٧4.56.9٢.44.63.9كومنولث	الدول	املستقلة	٢

5.53.٢4.5١.6٢.3٢.٠روسيا

3٠54.43١.65٠.٢١٧.95٧.٠48.٧آسيا	الصاعدة	والنامية

3٠.6١٧.83٠.١١٠.٧٢٢.٢١9.٠الصين	

١٢.4٧.٢6.٠٢.١٢١.٠١٧.9الهند	

٢8١١.46.6١4.١5.٠١3.8١١.8ما	عدا	الصين	والهند

١٢6.١3.59.93.5٢.8٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

3٢١3.5٧.9١4.٢5.٠9.88.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.5٢.63.٠١.١3.3٢.8البرازيل

3.3١.95.5١.9٢.٠١.٧املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان
٢٢١3.١٧.6١4.55.٢١٠.٧9.١

٢٠١١.66.٧١4.٢5.٠٧.٠6.٠الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

455.٢3.٠4.3١.5١5.٢١3.٠إفريقيا	جنوب	الصحراء

43٢.6١.5٢.6٠.9١١.39.٧ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢9١9.4١١.3٢٠.6٧.3١٢.4١٠.6الوقود

١٢38٠.646.8٧9.4٢8.38٧.6٧4.8غير	الوقود

3٠4.5٢.64.٧١.٧٧.٧6.6منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢٠49.9٢9.٠46.5١6.66٧.35٧.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

٢43.٢١.8٢.٠٠.٧5.34.6ديونها		خالل	٢٠١١-٢٠١5

جمموعات أخرى

38٢.4١.4١.9٠.٧١١.49.٧البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

59٧.34.٢6.٧٢.4٢٢.٧١9.4البلدان	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	وأوكرانيا،	وهم	ليسوا	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	

يف	الهيكل	االقتصادي.

3	استبعدت	سوريا	من	مصدر	إيرادات	التصدير	واستبعد	جنوب	السودان	وسوريا	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لنقص	البيانات.
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اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية

مناطق العمالت الرئيسية

الواليات	املتحدة

منطقة	اليورو

اليابان

منطقة اليورو

هولندااليونانالنمسا

البرتغالآيرلندابلجيكا

اجلمهورية	السلوفاكيةإيطالياقبرص

سلوفينياالتفياإستونيا

إسبانياليتوانيافنلندا

لكسمبرغفرنسا

مالطةأملانيا 

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

الواليات	املتحدةإيطالياكندا

اليابانفرنسا

اململكة	املتحدةأملانيا

اقتصادات أخرى متقدمة

سنغافورةكورياأستراليا

السويدإقليم	ماكاو	ااإلداري	اخلاص٢اجلمهورية	التشيكية

سويسرانيوزيلنداالدانمرك

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية
			اإلدارية	اخلاصة١

مقاطعة	تايوان	الصينيةالنرويج

بورتوريكوآيسلندا

سان	مارينوإسرائيل

١	أعيدت	هونغ	كونغ	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	األول	من	يوليو	١99٧	وأصبحت	منطقة	إدارية	خاصة	

تابعة	للصين.

٢	أعيد	إقليم	ماكاو	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	٢٠	ديسمبر	١999	وأصبح	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

أوزبكستان أذربيجان

كازاخستان

روسيا

تركمانستان1

آسيا الصاعدة والنامية

جزر	مارشالبروين	دار	السالم

منغوليا	تيمور-ليشتي

بابوا	غينيا	اجلديدة

جزر	سليمان

توفالو

أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتينبوليفيا

شيليكولومبيا

غياناإكوادور

هندوراسترينيداد	وتوباغو

باراغوايفنزويال

سورينام

أوروغواي

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

جمهورية	الكونغو	الديمقراطيةغينيا	االستوائية

كوت	ديفوارغابون

إريتريانيجيريا

غينياجنوب	السودان

غينيا-بيساو

ليبيريا

مالوي

مايل

سيراليون

جنوب	إفريقيا

زامبيا

١		تدخل	تركمانستان،	وهي	ليست	عضوا	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.
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	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

كومنولث الدول املستقلة

*أرمينيا
•أذربيجان
*بيالروس
*جورجيا3

*كازاخستان
**جمهورية	قيرغيزستان

**مولدوفا
•روسيا

**طاجيكستان
*تركمانستان3

*أوكرانيا3
*•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

*ناورو
*•نيبال
•باالو

**بابوا	غينيا	اجلديدة
*الفلبين
*ساموا

**جزر	سليمان
*سري	النكا

*تايلند
•تيمور-ليشتي

*تونغا
*توفالو

*فانواتو
**فييت	نام

	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

أوروبا الصاعدة والنامية

*ألبانيا
*البوسنة	والهرسك

*بلغاريا

*كرواتيا

*هنغاريا

*كوسوفو
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 - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل
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	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

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	السورية4

*تونس

•اإلمارات	العربية	املتحدة

**اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

*أنغوال

*•*بنن

•بوتسوانا

*•*بوركينا	فاسو
*•*بوروندي

*كابو	فيردي

*•*الكاميرون

*•*جمهورية	إفريقيا	الوسطى

*•*تشاد

*•*جزر	القمر
جمهورية	الكونغو	

*•*				الديمقراطية

	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

*•*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	السودان4
*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	)النجمة(		إىل	أن	البلد	من	بلدان	املركز	الدائن	الصايف	)املركز	املدين	الصايف(.

٢	يشير	وجود	النقطة	بدال	من	عالمة	النجمة	إىل	أن	البلد	بلغ	نقطة	اإلجناز،	مما	يسمح	لها	باحلصول	على	التخفيف	الكامل	للديون	والذي	تم	االلتزام	به	عند	نقطة	اتخاذ	القرار.

3		تدخل	جورجيا	وتركمانستان	وأوكرانيا،	وهم	ليسوا	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.

4	استبعد	جنوب	السودان	وسوريا	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

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	

اخلاصة
إبريل/مارس

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

يوليو/يونيويوليو/يونيوناورو

أغسطس/يوليوأغسطس/يوليونيبال

يوليو/يونيويوليو/يونيوباكستان

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرباالو

يوليو/يونيويوليو/يونيوبورتوريكو

إبريل/مارسسانت	لوسيا

يوليو/يونيويوليو/يونيوساموا

إبريل/مارسسنغافورة

إبريل/مارسسوازيلند

أكتوبر/سبتمبرتايلند

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

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	

احلسابات	

القومية

استخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	

الفعلية

٢٠١4٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغاين	األفغانستاين		أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5١996خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١5٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

كوانزا	أنغويلأنغوال
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠٢

القومية	لعام	١995
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5

٢٠٠6	٢٠١66البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	أرجنتينىاألرجنتين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١5/٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١6٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١994

٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠وزارة	املاليةدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

١9٧4	NSO and CB٢٠١46دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١5٢٠١4البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5البنك	املركزيمن	١995

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠٠	٢٠١6/٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6/٢٠١5البنك	املركزي

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5١99٠مكتب	اإلحصاء	القومي بوليفيانو	بوليفيابوليفيا

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	بوسنية	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميبوال	بوتسواينبوتسوانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6١995مكتب	اإلحصاء	القوميريال	برازيليالبرازيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and GAD٢٠١5٢٠١٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and GAD٢٠١6

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

NSO and MEP٢٠١4١999فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١١

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	كنديكندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠٠5البنك	املركزيفرنك	إفريقيتشاد

٢٠١3	٢٠١66البنك	املركزيبيزو	شيليشيلي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠3

٢٠١6٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييوان	صينيالصين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠أخرى٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا

فرنك	جزر	القمرجزر	القمر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠٠٠
٢٠١5

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغوجمهورية	الكونغو	الديمقراطية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5البنك	املركزي

٢٠١4١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكيكوستاريكا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6البنك	املركزي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

NSO, MoF, and CB٢٠١4BPM 5النقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	أفغانستان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيأخرى٢٠١5١986CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيأخرى

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6١986CG,SG,LG,SSالقوميالنقدية	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5/٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5١986CG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبربادوس

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيالروس

بلجيكا
النظام	األوروبي	٢٠١5البنك	المركزي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيج٢٠١6/٢٠١5١986CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١5/٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SS,NMPC, NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوليفيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبوسنة	والهرسك

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتسوانا

البرازيل
,CG,SG,LG,SS ٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

MPC,NFPC
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

NSO, MEP, and GAD٢٠١5BPM 6النقديةCG, BCGأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبروين	دار	السالم

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالبنك	املركزيالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

كابو	فيردي
احلكومة	املركزية،	صناديق	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الضمان	االجتماعي

٢٠١5BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١4BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١3BPM 5وزارة	الماليةالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكاميرون

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكندا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	إفريقيا	الوسطى

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتشاد

شيلي
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الصين
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 6قسم	اإلدارة	العامةالنقدية

البنك	المركزي	ومكتب	أخرى٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكولومبيا

اإلحصاء	القومي
٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 5البنك	المركزي	و	خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	القمر

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو	الديمقراطية

احمللية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة	و	البنك	المركزي

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١986
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العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	منهجية	
الترجيح	بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

فرنك	إفريقيكوت	ديفوار
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي

نظام	الحسابات	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا

القومية	لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٧البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية

لعام	٢٠٠8
٢٠١6البنك	المركزيمن	٢٠٠٧

نظام	الحسابات	٢٠١5٢٠٠٧البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور

القومية	لعام	١993
NSO and CB٢٠١6

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

نظام	الحسابات	٢٠١5٢٠١٢/٢٠١١/٢٠١6

القومية	لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6/٢٠١5

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١6١99٠البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور

نظام	الحسابات	MEP and CB٢٠١4٢٠٠6فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية

القومية	لعام	١993

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6

نظام	الحسابات	٢٠٠6٢٠٠5خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا

القومية	لعام	١993
٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

نظام	الحسابات	٢٠١6/٢٠١5٢٠١١/٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١١	٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي

لعام	١993/	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	الحسابات	٢٠١5٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون

القومية	لعام	١993
٢٠١6وزارة	المالية

نظام	الحسابات	٢٠١3٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99١

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠6	٢٠١66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5١98٧/١986مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي

لعام	٢٠٠8
٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس

لعام	١993
٢٠١5البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا

القومية	لعام	٢٠١٠
املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٧/٢٠١6٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند

لعام	٢٠٠8
٢٠١٧/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4٢٠٠5/٢٠٠4البنك	المركزيريال	إيراينإيران

لعام	١993
٢٠١6/٢٠١5البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١968

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

آيرلندا
٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومييورو

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

يوروإيطاليا
٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

دوالر	جامايكاجامايكا
٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوت	ديفوار

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكرواتيا

قبرص
النظام	األوروبي	٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SSالقوميأخرى	اإلحصاء	٢٠١5مكتبBPM 6

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجيبوتي

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةدومينيكا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SS,NMPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	الدومينيكية

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	

المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5١986CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمصر

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسلفادور

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا	االستوائية

٢٠٠8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإريتريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١/١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإستونيا

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5١986CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإثيوبيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفيجي

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنلندا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١4BPM 4

جورجيا
مكتب	اإلحصاء	القومي	النقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

والبنك	المركزي

٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليونان

غرينادا
على	أساس	الحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

االلتزامات

٢٠١5BPM 5البنك	المركزي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠١5BPM 6أخرىالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا-بيساو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغيانا

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهايتي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5١986CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا

MEP and NSO٢٠١5	األوروبي	النظام

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميآيسلندا

٢٠١٧/٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,SG/MoF and IMF staff٢٠١6الهند

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإندونيسيا

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإيران

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالعراق

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةآيرلندا

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرىMoF and NSO٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSإسرائيل

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجامايكا
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	منهجية	
الترجيح	بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

ين	يابايناليابان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١١قسم	اإلدارة	العامة

لعام	١993

٢٠١6قسم	اإلدارة	العامةمن	١98٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5١994مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	أرديناألردن

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزيمن	١994

شلن	كينييكينيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزي

لعام	٢٠٠8

٢٠١6وزارة	الماليةمن	١98٠

يوروكوسوفو
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

دينار	كويتيالكويت
MEP and NSO٢٠١5٢٠١٠	القومية	احلسابات	نظام

لعام	١993

NSO and MEP٢٠١5

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

كب	الويجمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروالتفيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

ليرة	لبنانيةلبنان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميلوتى	ليسوتوليسوتو

دوالر	أمريكيليبيريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4١99٢البنك	المركزي

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠3

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروليتوانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

يورولكسمبرغ
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١

دينار	مقدونىمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١968

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

كواشا	ماالوىمالوي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

رينجت	ماليزيماليزيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO٢٠١56	٢٠٠3	القومية	احلسابات	نظام

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

فرنك	إفريقيمايل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5١999وزارة	المالية

لعام	١993

٢٠١6وزارة	المالية

يورومالطا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١5/٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠4/٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيجزر	مارشال

أوقية	موريتانيةموريتانيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

روبية	موريشيوسموريشيوس
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١999

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5/٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5١995مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود

القومية	لعام	١995

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١998

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠١١/٢٠١٠/٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4٢٠٠٧أخرىدوالر	أسترايلناورو

لعام	٢٠٠8

٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١/٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال

لعام	١993

٢٠١٧/٢٠١6البنك	المركزي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٧أخرى٢٠١6٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6البنك	املركزيكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزيمن	١994

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومينيرا	نيجيرىنيجيريا

لعام	٢٠٠8

٢٠١٧/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميكرون	نرويجيالنرويج

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١6BPM 6وزارة	الماليةاالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSقسم	اإلدارة	العامةاليابان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGخبراء	الصندوقكازاخستان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١4BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١3١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LGأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكويت

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LG,SSأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	قيرغيزستان

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالتفيا

لبنان
البنك	المركزي	وخبراء	مزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليسوتو

٢٠١4BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SS,MPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١5BPM 5	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5١986CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١5/٢٠١4BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١5/٢٠١4Otherمكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمولدوفا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمنغوليا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلبل	األسود

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	املغرب

والتجارة،	و/أو	التنمية

GAD٢٠١6BPM 5االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١6٢٠٠١CG,SGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموزامبيق

٢٠١6/٢٠١5BPM 5خبراء	الصندوقمزيجCG,NFPCأخرى٢٠١6/٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميانمار

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناميبيا

٢٠١4/٢٠١3BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناورو

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا

٢٠١5BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا
٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالنيجر

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيجيريا
٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقNSO and MoF٢٠١5٢٠١4CG,LG,SSالنرويج
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	

احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	

الفعلية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠6/٢٠٠5	٢٠١6/٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

لعام	١968/	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6/٢٠١5

٢٠١5/٢٠١4وزارة	الماليةأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠5وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٧

القومي
٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MoF٢٠١3١998كينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5١994البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧البنك	المركزيسول	بيرويف	اجلديدبيرو

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولنديبولندا

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١98٠

القومي
٢٠١6

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	دوالر	أمريكيبورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

نظام	احلسابات	٢٠١4١954/٢٠١5

القومية	لعام	١968

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6/٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MEP٢٠١4٢٠١3ريال	قطريقطر

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١5

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومياللو	الروماينرومانيا

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١4وزارة	الماليةفرنك	روانديرواندا

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6/٢٠١5

مكتب	اإلحصاء	أخرى٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

القومي
٢٠١5

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	NSO and MEP٢٠١6٢٠١٠ريال	سعودياململكة	العربية	السعودية

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١99٧

القومي
٢٠١5

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزيراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١٧/٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١4٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١4

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠٠6	٢٠١46مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١4

نظام	احلسابات	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي

٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠6	٢٠١66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	فنسنت	وجزر	غرينادين

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

الحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةعمان
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6/٢٠١5١986CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان
٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو
٢٠١5/٢٠١4BPM 6وزارة	الماليةأخرى

٢٠١5١986CG,SG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما
٢٠١5BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية

,CG,SG,LG,SS,MPC ٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
NFPC

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١5١986CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيرو
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالفلبين
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	ومكتب	بولندا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١6

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SS
٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالبرتغال
٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	بورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

……. . .االستحقاقأخرى٢٠١4٢٠٠١/٢٠١5

الحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةقطر
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١4BPM 5

٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرومانيا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١5٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج

٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا
٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا
٢٠١6/٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسان	مارينو
…….	.	.أخرى

الحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	والجماركساو	تومي	وبرينسيبي
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاململكة	العربية	السعودية
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسنغال
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١6BPM 6

٢٠١5٢٠٠١/١986CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا
٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١5١986CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل
٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسنغافورة
٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية
٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١5١986CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا
٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	سليمان
٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجنوب	أفريقيا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	جنوب	السودان

,وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

الحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5
MoF, NSO, and النقدية

MEP

٢٠١5BPM 5

وزارة	المالية	ومكتب	إسبانيا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١5

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,SG,LG,SS
٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسودان

البنك	الحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسورينام

المركزي

٢٠١6BPM 5البنك	المركزي
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العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	

احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	

الفعلية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالجنيني	سوازيالندسوازيالند

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١5٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١993

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	سوريةسوريا

لعام	١993

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	تايواين	جديدمقاطعة	تايوان	الصينية

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4١995مكتب	اإلحصاء	القوميساماين	طاجيكستاينطاجيكستان

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	تنزاينتنزانيا

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	البات	التايلنديتايلند

والتجارة،	و/أو	التنمية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٢

لعام	١993
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	من	١993

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠	٢٠١46وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

وزارة	المالية	و/أو	فرنك	إفريقيتوغو

اخلزانة	ومكتب	اإلحصاء	

القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٠

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ترينيداد	و	توباغوترينيداد	و	توباغو

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا

للحسابات	القومية	لعام	

١995

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١993

٢٠١6/٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	إسترلينياململكة	املتحدة

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠أخرى٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيالواليات	املتحدة

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4١995مكتب	اإلحصاء	القوميسوم	أوزبكستانأوزبكستان

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميفاتو	فانواتوفانواتو

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5١99٧البنك	المركزيبوليفار	فنزويليفنزويال

لعام	٢٠٠8

٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدونغ	فيتناميفييت	نام

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠8١99٠خبراء	الصندوقريال	يمنياليمن

لعام	١993
 NSO, CB and IMF

staffs
٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكواشا	زامبيزامبيا

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيزيمبابوي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تتمة(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوازيالند

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسويسرا

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠٠9١986CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوريا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقاطعة	تايوان	الصينية

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةطاجيكستان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CGوزارة	الماليةتوغو

CB and NSO٢٠١5BPM 6النقديةCB and MoF٢٠١4٢٠٠١CGتونغا

CB and NSO٢٠١5BPM 5النقدية٢٠١5/٢٠١4١986CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

NSO and IMF staff٢٠١3BPM 5النقدية٢٠١5١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

٢٠١3BPM 6خبراء	الصندوقمزيج٢٠١3OtherCGخبراء	الصندوقتوفالو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CGوزارة	الماليةأوغندا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةأوكرانيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,BCG,SG,SSوزارة	الماليةاإلمارات	العربية	املتحدة

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGمكتب	اإلحصاء	القومياململكة	املتحدة

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	الواليات	املتحدة

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 6

,CG,LG,SS,MPC ٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوروغواي
NFPC

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	النقدية٢٠١4OtherCG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوزبكستان

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١4BPM 5

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٠٢٠٠١BCG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفييت	نام

٢٠٠9BPM 5خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليمن

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠١3BPM 4النقدية٢٠١4١986CGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزيمبابوي

ملحوظة:	BPM=	دليل ميزان املدفوعات	؛	CPI	=	مؤشر	أسعار	املستهلكين؛	ESA	=	النظام	األوروبي	للحسابات	القومية؛	SNA	=	نظام	احلسابات	القومية.

	=	MoF التنميــة؛	و/أو	والتجــارة،	والتخطيــط	االقتصــاد	وزارة	=	MEP	الدوليــة؛	االقتصاديــة	املنظمــات	= IEO	العامــة؛	اإلدارة	قســم	= GAD	اجلمــارك؛	مصلحــة	=	Customs	املركــزي؛	البنــك	=	CB	١

وزارة	املاليــة	و/أو	اخلزانــة؛		NSO	=	مكتــب	اإلحصــاء	القومــي؛	PFTAC	=	مركــز	املســاعدة	الفنيــة	املاليــة	ملنطقــة	احمليــط	الهــادئ.

٢	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.

4	بالنســبة	لبعــض	البلــدان،	تشــمل	هيــاكل	احلكومــة	تغطيــة	أكبــر	مــن	احملــددة	للحكومــة	العامــة.	التغطيــة:	BCG	=	احلكومــة	املركزيــة	املدرجــة	يف	املوازنــة؛	CG	=	احلكومــة	املركزيــة؛		EUA	=	الوحــدات/	

احلســابات	خــارج	املوازنــة؛		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.

5	معايير	احملاسبة؛	A=	احملاسبة	على	أساس	االستحقاق؛	C=	احملاسبة	على	أساس	النقد؛	CB=	احملاسبة	على	أساس	االلتزام؛	Mixed=	مزيج	من	احملاسبة	على	اساس	النقد	واالستحقاق.

6	سنة	األساس	ال	تساوي	١٠٠	ألنه	ال	يتم	قياس	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي	بنفس	الطريقة	التي	يقاس	بها	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	،	أو	يتم	تعديل	البيانات	موسميا.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



امللحق	اإلحصائي

193 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل	٢٠١٧	 	

افتراضات سياسة املالية العامة

األجل	 قصيرة	 العامة	 املالية	 سياسة	 افتراضات	 تستند	

إىل	 عادة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 يف	 املستخدمة	

بين	 الفروق	 حسب	 واملعدلة	 رسميا	 املعلنة	 املوازنات	

الدويل	 النقد	 الوطنية	وخبراء	صندوق	 السلطات	 افتراضات	

بشأن	االقتصاد	الكلي	وتوقعات	نتائج	املالية	العامة.	ويف	

التوقعات	 تتضمن	 املوازنة،	 رسميا	عن	 اإلعالن	 عدم	 حالة	

تستند	 وباملثل،	 تنفيذها.	 يُرجح	 التي	 السياسات	 تدابير	

توقعات	املالية	العامة	يف	األجل	املتوسط	إىل	تقدير	أرجح	

توافر	 عدم	 حالة	 ويف	 السياسات.	 تنتهجها	 التي	 املسارات	

املعلومات	الكافية	خلبراء	الصندوق	لتقدير	خطط	السلطات	

عدم	 يُفترض	 السياسات،	 تنفيذ	 وتوقعات	 املوازنة	 بشأن	

تغير	الرصيد	األويل	الهيكلي،	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك.	ونقدم	

بعض	 يف	 تستخدم	 حمددة	 الفتراضات	 عرضا	 يلي	 فيما	

»باء-5«	 اجلداول	 أيضا	 )راجع	 املتقدمة.	 االقتصادات	

اإلحصائي	 امللحق	 من	 اإللكتروين	 القسم	 يف	 »باء-9«	 إىل	

اإلقراض/ بصايف	 املتعلقة	 البيانات	 على	 لالطالع	
االقتراض	يف	أرصدة	املالية	العامة	واألرصدة	الهيكلية(.١

األرجنتين:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	املعلومات	

احلكومة	 يف	 املوازنة	 وخطط	 املوازنة	 نتائج	 عن	 املتاحة	

العامة	 املالية	 وتدابير	 املقاطعات،	 وحكومات	 الفيدرالية	

الكلية	 االقتصادية	 والتوقعات	 السلطات	 عنها	 أعلنت	 التي	

التي	أعدها	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

أستراليا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	بيانات	مكتب	

اإلحصاءات	األسترايل،	وموازنة	السنة	املالية	٢٠١٧/٢٠١6،	

السنة	 منتصف	 يف	 العامة	 واملالية	 االقتصاد	 آفاق	 وتقرير	

٢٠١6-٢٠١٧،	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

البيانات	 على	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 النمسا: 

املأخوذة	من	مكتب	»إحصاءات	النمسا«،	وتوقعات	السلطات،	

وتقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

بلجيكا:	تعكس	التوقعات	تقييم	خبراء	الصندوق	للسياسات	

االستقرار	 الواردة	يف	موازنة	عام	٢٠١٧	وبرنامج	 والتدابير	

االقتصادي	 اإلطار	 يف	 املدرج	 	٢٠١9-٢٠١6 الفترة	 خالل	

الكلي	الذي	وضعه	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

١		تعرّف	فجوة	الناجت	بأنها	الناجت	الفعلي	ناقصا	الناجت	املمكن	كنسبة	

مئوية	من	الناجت	املمكن.	ويعبر	عن	األرصدة	الهيكلية	كنسبة	مئوية	من	

الناجت	املمكن.	والرصيد	الهيكلي	هو	صايف	اإلقراض/االقتراض	الفعلي	

الناجت	املمكن،	املصحح	ملراعاة	عوامل	 الدوري	من	 الناجت	 آثار	 ناقصا	

ال	تتكرر	وعوامل	أخرى،	مثل	أسعار	األصول	والسلع	األولية	وآثار	تكوين	

التدابير	 آثار	 تشمل	 الهيكلي	 الرصيد	 يف	 التغيرات	 فإن	 لذلك	 الناجت.	

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	

)راجع	 والنفقات	 اإليرادات	 ومرونة	 املمكن	 احمللي	 الناجت	 إلجمايل	

امللحق	األول	يف	عدد	أكتوبر	١993	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	

ويُحسب	صايف	الدين	بأنه	إجمايل	الدين	ناقصا	األصول	املالية	املقابلة	

أجواء	 الهيكلي	 والرصيد	 الناجت	 فجوة	 بتقديرات	 وحتيط	 الدين.	 ألدوات	

كثيفة	من	عدم	اليقين.	

لنهاية	عام	٢٠١٧	تستند	توقعات	املالية	 بالنسبة	 البرازيل: 

العامة	إىل	أداء	املوازنة	العامة	حتى	3١	ديسمبر	٢٠١6،	وهدف	

العجز	املعتمد	يف	قانون	املوازنة.

كندا: حتُدد	التوقعات	باستخدام	تنبؤات	السيناريو	األساسي	يف	

مستجدات	املوازنة	الفيدرالية	لعام	٢٠١٧	وموازنات	املقاطعات	

التعديالت	 الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	 حسب	 	٢٠١٧ لعام	

على	هذه	التنبؤات	حسب	الفروق	يف	التوقعات	االقتصادية	الكلية.	

وتتضمن	تنبؤات	خبراء	الصندوق	أيضا	آخر	البيانات	اإلحصائية	

الصادرة	عن	نظام	احلسابات	االقتصادية	القومية	الكندية	التابع	

ملؤسسة	اإلحصاء	الكندية،	بما	يف	ذلك	نتائج	املوازنة	الفيدرالية	

وموازنات	املقاطعات	واألقاليم	حتى	آخر	عام	٢٠١6.

شيلي:	تستند	التوقعات	إىل	توقعات	السلطات	بشأن	املوازنة،	

واملعدلة	ملراعاة	توقعات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	

وأسعار	النحاس.	

أكثر	 املايل	 الضبط	 وتيرة	 تكون	 أن	 املرجح	 من	 الصين: 

االجتماعي	 األمان	 شبكات	 تعزيز	 إصالحات	 نتيجة	 تدرجا	

ونظام	الضمان	االجتماعي	املعلن	عنها	يف	سياق	جدول	أعمال	

اإلصالحات	لالجتماع	الكامل	الثالث	الذي	عقدته	اللجنة	املركزية	

الثامنة	عشرة	للحزب	الشيوعي	الصيني.

التقديرات	 أحدث	 مع	 لعام	٢٠١6	 التوقعات	 تتسق	 الدانمرك: 

املعدلة	 األساسية،	 االقتصادية	 والتوقعات	 للموازنة	 الرسمية	

حسبما	يكون	مالئما	وفق	االفتراضات	االقتصادية	الكلية	خلبراء	

الصندوق.	وبالنسبة	للفترة	٢٠١٧-٢٠١8،	تشمل	التوقعات	أهم	

يف	 وردت	 حسبما	 األجل	 متوسطة	 العامة	 املالية	 خطة	 سمات	

»برنامج	التقارب	٢٠١6«	(Convergence Program 2016)	الذي	

أعدته	السلطات	وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	

املوازنة	 لقانون	 انعكاسا	 	٢٠١٧ عام	 توقعات	 تمثل	 فرنسا:	

إىل	 تستند	 فهي	 	،٢٠١9-٢٠١8 للفترة	 وبالنسبة	 الفرنسية.	

إبريل	 يف	 املعلن	 االستقرار	 وبرنامج	 السنوات	 متعددة	 املوازنة	

٢٠١6،	وقد	تم	تعديلها	ملراعاة	الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	

اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	

وتعكس	بيانات	املالية	العامة	التاريخية	التعديالت	والتحديثات	

املالية	 حسابات	 على	 لإلحصاء	 الوطني	 املعهد	 أدخلها	 التي	

العامة	واحلسابات	القومية	يف	سبتمبر	٢٠١6،	وفبراير	٢٠١٧.	

أملانيا:	تعكس	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٧	واألعوام	

املعدلة	 	،٢٠١٧-٢٠٢٠ للفترة	 للسلطات	 املالية	 اخلطة	 الالحقة	

الذي	وضعه	خبراء	 الكلي	 الفروق	يف	اإلطار	االقتصادي	 ملراعاة	

األصول	 حمافظ	 الدين	 إجمايل	 تقديرات	 وتشمل	 الصندوق.	

متراجعة	القيمة	واألعمال	الثانوية	احملولة	إىل	املؤسسات	املالية	

املساندة	 العمليات	 من	 وغيرها	 التصفية	 إىل	 سبيلها	 يف	 التي	

للقطاع	املايل	واالحتاد	األوروبي.	

اليونان:	تعكس	توقعات	املالية	العامة	تقييم	خبراء	الصندوق،	

املالية	 سياسات	 تدابير	 جمموعة	 السلطات	 تنفيذ	 افتراض	 مع	

االستقرار	 »آلية	 تدعمه	 الذي	 البرنامج	 ظل	 يف	 العامةبالكامل	

إىل	 	٢٠١6 لعام	 األويل	 الرصيد	 تقديرات	 وتستند	 األوروبية«.	

فبراير	 	١5 يف	 املالية	 وزارة	 قدمتها	 التي	 األولية	 البيانات	

االستحقاق	 أساس	 البيانات	على	 للتغيير	متى	أصبحت	 وتخضع	

بعض  بشأن  التوقعات  إليها  تستند  التي  االقتصادية  السياسات  افتراضات  ألف-1:  اإلطار 

االقتصادات اخملتارة 
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)النظام	األوروبي	للحسابات	لعام	٢٠١٠(	متاحة	يف	٢١	إبريل.	

وتمثل	توقعات	املالية	العامة	على	املدي	املتوسط	انعكاسا	لتقييم	

خبراء	الصندوق	بناء	على	سياسات	املالية	العامة	املُشَرَّعة	حاليا.	

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة: تستند	التوقعات	

إىل	توقعات	املالية	العامة	التي	وضعتها	السلطات	بشأن	النفقات	

يف	األجل	املتوسط.	

توقعات	خبراء	 العامة	على	 املالية	 توقعات	 تنطوي	 هنغاريا:	

وتأثير	 الكلي،	 االقتصاد	 بإطار	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 النقد	 صندوق	

املالية	 سياسة	 خطط	 إىل	 باإلضافة	 األخيرة	 التشريعية	 التدابير	

العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١٧.

املوازنة.	 تنفيذ	 بيانات	 إىل	 التاريخية	 البيانات	 تستند	 الهند:	

وتستند	التوقعات	إىل	املعلومات	املتاحة	عن	خطط	املالية	العامة	

التي	وضعتها	السلطات	مع	التعديالت	التي	أضيفت	وفق	افتراضات	

دون	 احلكومات	 مستوى	 على	 البيانات	 وتدرج	 الصندوق.	 خبراء	

إعداد	 يتم	 ال	 وبالتايل	 سنتين؛	 إىل	 يصل	 زمني	 بفارق	 املركزية	

النهائية	إال	بعد	فترة	ليست	 العامة	يف	صيغتها	 بيانات	احلكومة	

البيانات	 وتختلف	 املركزية.	 احلكومة	 بيانات	 إعداد	 من	 بالقليلة	

التي	يعرضها	الصندوق	عن	تلك	التي	تعرضها	الهند،	السيما	فيما	

وقيد	 التراخيص،	 ومزادات	 االستثمارات	 تصفية	 بعائدات	 يتعلق	

إجمايل	 أساس	 على	 قيدها	 مقابل	 صاف	 أساس	 على	 اإليرادات	

بالنسبة	لفئات	معينة	قليلة،	وبعض	أنشطة	اإلقراض	التي	يجريها	

القطاع	العام.

إىل	 الدويل	 النقد	 صندوق	 توقعات	 تستند	 إندونيسيا: 

الضريبية،	 واإلدارة	 الضرائب	 سياسة	 يف	 احملدودة	 اإلصالحات	

	،٢٠١5 يناير	 يف	 املستحدثة	 الوقود	 دعم	 تسعير	 وإصالحات	

والزيادة	التدريجية	يف	اإلنفاق	االجتماعي	والرأسمايل	على	املدى	

املتوسط	تماشيا	مع	احليز	املايل	املتاح.

الصندوق	 تقييم	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 آيرلندا: 

االقتصادية	 والوثيقة	 	٢٠١٧ موازنة	 تعرضها	 التي	 للسياسات	

واملالية	يف	سبتمبر	٢٠١6.		

إيطاليا: تستند	تقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

إىل	خطط	املالية	العامة	املتضمنة	يف	موازنة	احلكومة	لعام	٢٠١٧	

و”الوثيقة	االقتصادية	واملالية	يف	سبتمبر	٢٠١6.	

التي	 العامة	 املالية	 تدابير	 على	 التوقعات	 تنطوي	 اليابان:	

التدابير	 جمموعة	 تتضمن	 والتي	 بالفعل،	 احلكومة	 أعلنتها	

التنشيطية	لعام	٢٠١٧،	وزيادة	الضرائب	االستهالكية	يف	أكتوبر	

	.٢٠١9

التقشفي	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا:	

الذي	أعلنته	احلكومة	يف	األجل	املتوسط.

إىل	 	٢٠١٧ لعام	 العامة	 املالية	 توقعات	 تتماشى	 املكسيك: 

عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 كبير	 حد	

٢٠١8	والسنوات	التالية	االمتثال	للقواعد	التي	نص	عليها	قانون	

املسؤولية	املالية.

	٢٠١-٢٠٢٢6 للفترة	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 هولندا:	

السياسات	 حتليل	 »مكتب	 وضعها	 التي	 املوازنة	 توقعات	 إىل	

يف	 الفروق	 ملراعاة	 التعديل	 بعد	 للسلطات	 التابع	 االقتصادية«	

االفتراضات	االقتصادية	الكلية.	وقد	تم	تعديل	البيانات	التاريخية	

بيانات	 بإصدار	 لإلحصاء	 املركزي	 املكتب	 قيام	 أعقاب	 يف	

اعتماد	 نتيجة	 	٢٠١4 يونيو	 شهر	 يف	 املعدلة	 الكلي	 االقتصاد	

	 (ESA 2010) واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 »النظام	

وتعديالت	البيانات	املصدرية.

عام	 موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 نيوزيلندا:	

»مستجدات	 وتقرير	 السلطات،	 أعدتها	 التي	 	٢٠١٧/٢٠١6

 (Half Year Economic and Fiscal العامة«	 واملالية	 االقتصاد	

صندوق	 خبراء	 وتقديرات	 	،٢٠١6 لعام	 سنوي	 النصف	 	Update)
النقد	الدويل.	

البرتغال:	تعكس	تقديرات	عام	٢٠١6	نتائج	التدفقات	النقدية	

احلسابات	 أساس	 على	 سبتمبر	 حتى	 يناير	 من	 التنفيذ	 وبيانات	

اعتمدتها	 التي	 املوازنة	 	٢٠١٧ عام	 توقعات	 وتعكس	 القومية؛	

السلطات،	املعدلة	ملراعاة	التنبؤات	االقتصادية	الكلية	التي	أعدها	

عدم	 افتراض	 إىل	 ذلك	 بعد	 التوقعات	 وتستند	 الصندوق.	 خبراء	

حدوث	أي	تغييرات	يف	السياسات.	

بورتو	 »خطة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 ريكو:  بورتو 

عام	 يف	 أُعِدت	 التي	 	،(FEGP) واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	

٢٠١5	بمقتضى	األمر	اإلداري	الصادر	عن	حاكم	بورتو	ريكو	السيد	

أليهاندرو	غارسيا	باديا،	مع	إدخال	حتديثات	إضافية	الحقة	على	

بيانات	الديون	يف	عام	٢٠١6.	وتماشيا	مع	االفتراضات	يف	هذه	

التمويل	 ريكو	 بورتو	 تفقد	 أن	 الصندوق	 توقعات	 تفترض	 اخلطة،	

املتناول«	 يف	 الصحية	 »الرعاية	 لقانون	 اخملصص	 الفيدرايل	

أن	 التوقعات	 تفترض	 وباملثل،	 	.٢٠١8 عام	 من	  (ACA)اعتبارا	
بورتو	 قانون	 آثار	 حتيد	 كانت	 التي	 الفيدرالية،	 الضريبة	 حوافز	

بدءا	 متاحة	 تكون	 لن	 األجنبية،	 الشركات	 بشأن	 	١54 رقم	 ريكو	

من	عام	٢٠١8،	مما	سيؤدي	إىل	فقدان	مزيد	من	اإليرادات.	ومن	

للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 تعرض	 السياسات،	 افتراضات	 حيث	

االقتصادي	واملايل«	سيناريو	بدون	تدابير	وسيناريو	آخر	يتضمن	

وتفترض	 والنفقات؛	 اإليرادات	 مستوى	 على	 تدابير	 عدة	 اتخاذ	

توقعات	الصندوق	التنفيذ	الكامل	لإلجراءات	املتضمنة	يف	»خطة	

اإليرادات،	 جانب	 وعلى	 واملايل«.	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	

الشركات،	 وعاء	ضريبة	 توسيع	 	)١( األساسية	يف	 التدابير	 تتمثل	

إىل	 وذلك	 الضريبي.	 واإلنفاذ	 الضريبية	 اإلدارة	 حتسين	 و)٢(	

وهو	 املضافة،	 القيمة	 ضريبة	 تطبيق	 إىل	 الكامل	 التحول	 جانب	

وعلى	 	.٢٠١6 عام	 بنهاية	 استكماله	 املتوقع	 ومن	 مستمر	 إجراء	

رقم	 بالقانون	 العمل	 تمديد	 اإلجراءات	 تتضمن	 النفقات،	 جانب	

احلكومي،	 اإلنفاق	 من	 كبير	 بموجبه	جتميد	جانب	 يتم	 الذي	 	،66

التشغيل؛	وتخفيضات	يف	 حتى	نهاية	٢٠٢١؛	وتخفيض	تكاليف	

والرعاية	 التعليم	 على	 اإلنفاق	 يف	 وتخفيضات	 احلكومي؛	 الدعم	

السياسات	 مستوى	 على	 الصندوق	 افتراضات	 أن	 ورغم	 الصحية.	

للنمو	 مماثلة	تماما	لالفتراضات	يف	سيناريو	»خطة	بورتو	ريكو	

توقعات	 فإن	 الكاملة،	 التدابير	 اتخاذ	 مع	 واملايل«	 االقتصادي	

عن	 خمتلفة	 املالية	 واألرصدة	 والنفقات	 لإليرادات	 الصندوق	

الفروق	 من	 اثنين	 إىل	 ذلك	 ويرجع	 اخلطة.	 يف	 الواردة	 التوقعات	

توقعات	 أن	 وأهمها	 أولها	 املستخدمة:	 املنهجيات	 يف	 اجلوهرية	

التوقعات	 تقوم	 بينما	 االستحقاق،	 أساس	 على	 قائمة	 الصندوق	

على	 واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 يف	 الواردة	

افتراضات	 بين	 كبير	 اختالف	 هناك	 وثانيا،	 النقدي.	 األساس	

االقتصاد	الكلي	للصندوق	وتلك	االفتراضات	الواردة	يف	اخلطة.

اإلطار ألف-1 )تابع(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



امللحق اإلحصائي

195 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل	٢٠١٧	 	

روسيا: التوقعات	للفترة	٢٠١6-٢٠١9	تعكس	تقديرات	خبراء	

الفترة	 توقعات	 وتستند	 السلطات.	 موازنة	 على	 بناء	 الصندوق،	

يُفترض	 والتي	 املقترحة	 النفط	 أسعار	 قاعدة	 إىل	 	٢٠٢٠-٢٠٢٢

التي	وضعها	خبراء	 بدء	تطبيقها	يف	ديسمبر	٢٠١٧،	وتعديالتها	

الصندوق.	

الصندوق	 خبراء	 توقعات	 تستند	 السعودية:  العربية  اململكة 

لإليرادات	النفطية	إىل	أسعار	النفط	يف	السيناريو	األساسي	لتقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي.	وعلى	جانب	اإلنفاق،	بدءا	من	عام	٢٠١٧،	

األجور	 فاتورة	 تقديرات	 تعد	 األخيرة،	مل	 إجراء	اإلصالحات	 وبعد	

تتضمن	مدفوعات	الشهر	الثالث	عشر	التي	كان	من	املعتاد	منحها	

توقعات	 وتأخذ	 الهجري.	 التقويم	 أساس	 على	 سنوات	 ثالث	 كل	

النفقات	موازنة	عام	٢٠١٧	كنقطة	بداية،	وتُعَدِّل	حسب	املدفوعات	

ملدفوعات	 الصندوق	 خبراء	 وتقديرات	 املوازنة	 يف	 الفائض	 من	

سداد	املتأخرات.		

و	 	٢٠١٧/٢٠١6 املاليتين	 للسنتين	 بالنسبة	 سنغافورة:	

ويفترض	 املوازنة.	 أرقام	 إىل	 التوقعات	 تستند	 	٢٠١8/٢٠١٧

خبراء	الصندوق	عدم	تغير	السياسات	بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

تقرير	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 إفريقيا:	 جنوب 

»مراجعة	موازنة	٢٠١٧«	الذي	أعدته	السلطات.	

العامة	 املالية	 بيانات	 تستند	 لعام	٢٠١6،	 بالنسبة	 إسبانيا: 

نتائج	 تعكس	 التي	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 خبراء	 توقعات	 إىل	

	٢٠١٧ لعام	 وبالنسبة	 نوفمبر.	 نهاية	 حتى	 النقدية	 التدفقات	

التدابير	احملددة	يف	 العامة	إىل	 وما	بعده،	تستند	توقعات	املالية	

خبراء	 وتوقعات	 	،٢٠١9-٢٠١6 االستقرار«	 برنامج	 »حتديث	

الصندوق	لالقتصاد	الكلي.	

السويد:	تراعي	توقعات	املالية	العامة	التوقعات	التي	وضعتها	

السلطات	استنادا	إىل	املوازنة	العامة	لربيع	٢٠١٧.	ويُحسب	تأثير	

العامة	باستخدام	معيار	 املالية	 الدورية	على	حسابات	 التطورات	

قياس	املرونة	لعام	٢٠٠5	الذي	وضعته	»منظمة	التعاون	والتنمية	

يف	امليدان	االقتصادي”	ملراعاة	فجوات	الناجت	وتوظيف	العمالة.

العامة	 املالية	 سياسة	 تعديل	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا:	

مع	 العامة	 املالية	 أرصدة	 اتساق	 على	 للمحافظة	 الضرورة	 عند	

متطلبات	قواعد	املالية	العامة	يف	سويسرا.	

النفقات	 تكون	 أن	 العامة	 املالية	 توقعات	 تفترض	 تركيا: 

الذي	 األجل	 متوسط	 البرنامج	 مع	 متماشية	 والرأسمالية	 اجلارية	

االجتاهات	 أساس	 على	 	٢٠١9-٢٠١٧ للفترة	 السلطات	 وضعته	

العامة	والسياسات	احلالية.

موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 املتحدة:  اململكة 

توقعات	 استندت	 بينما	 	،٢٠١٧ مارس	 يف	 نُشرت	 والتي	 	،٢٠١٧

النفقات	إىل	القيم	االسمية	الواردة	يف	املوازنة	ومع	تعديل	توقعات	

الصندوق	ملتغيرات	 خبراء	 تنبؤات	 بين	 الفروق	 ملراعاة	 اإليرادات	

والتضخم(	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 نمو	 )مثل	 الكلية	 االقتصادية	

السلطات	 توقعات	 يف	 الواردة	 املتغيرات	 هذه	 بشأن	 والتنبؤات	

القطاع	 بنوك	 الصندوق	 خبراء	 بيانات	 وتستبعد	 العامة.	 للمالية	

العام	واألثر	املترتب	على	حتويل	األصول	من	خطة	معاشات	تقاعد	

امللكي«،	 »البريد	 باسم	 تعرف	 التي	 البريطانية،	 البريد	 مؤسسة	

(Royal Mail Pension Plan)	إىل	القطاع	العام	يف	إبريل	٢٠١٢.	

ويمثل	مستوى	االستهالك	واالستثمار	احلكومي	احلقيقي	جزءًا	من	

أو	ال	يكون،	 الذي	قد	يكون	 الناجت	احمللي	احلقيقي،	 مسار	إجمايل	

وفقا	خلبراء	الصندوق،	مماثالً	لتوقعات	»مكتب	مسؤولية	املوازنة	

البريطاين«.	

الواليات املتحدة: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

التابع	 األساسي	لشهر	يناير	٢٠١٧	والذي	وضعه	مكتب	املوازنة	

بشأن	 الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 للكونغرس	

السياسات	واالقتصاد	الكلي.	ويتضمن	هذا	السيناريو	األساسي	أهم	

أحكام	قانون	املوازنة	لعام	٢٠١5	الذي	يدعمه	احلزبان	اجلمهوري	

والديمقراطي،	بما	يف	ذلك	التراجع	اجلزئي	يف	تخفيضات	اإلنفاق	

السنة	 (”sequester“)	يف	 التلقائية	 اإلنفاق	 تخفيض	 آلية	 بموجب	

وحتى٢٠٢٢،	 	٢٠١٧ من	 املالية	 السنوات	 ويف	 	.٢٠١6 املالية	

لتخفيضات	 اجلزئي	 االستبدال	 مواصلة	 الصندوق	 خبراء	 يفترض	

اإلنفاق	التلقائية،	على	نحو	تناسبي	مماثل	للنسب	املنفذة	بالفعل	

التدابير	 تؤدي	 بينما	 و٢٠١5،	 	٢٠١4 املاليتين	 السنتين	 يف	

األكثر	تركيزا	على	الفترة	القادمة	إىل	توليد	الوفورات	يف	البرامج	

قانون	 أيضا	 التوقعات	 وتتضمن	 اإلضافية.	 واإليرادات	 اإللزامية	

وسع	 الذي	 	٢٠١5 لعام	 الضرائب	 زيادة	 من	 األمريكيين	 حماية	

القصير	 املدى	 على	 القائمة	 الضريبية	 التخفيضات	 بعض	 نطاق	

التوقعات	 تفترض	 كذلك	 احلاالت.	 بعض	 يف	 دائمة	 وبصورة	

تخفيض	الضرائب	على	دخل	الشركات	والدخل	الشخصي	يف	الفترة	

من	٢٠١٧-٢٠١9،	بقيمة	تراكمية	تبلغ	حوايل	١.8%	من	إجمايل	

العامة	 تُعَدَّل	توقعات	املالية	 الناجت	احمللي	لعام	٢٠١٧.	وأخيرا،	

لكي	تكون	انعكاسا	لتنبؤات	خبراء	الصندوق	بشأن	أهم	املتغيرات	

االقتصادية	الكلية	واملالية	واملعاجلات	احملاسبية	اخملتلفة	لدعم	

القطاع	املايل	ونظم	التقاعد	ذات	املزايا	احملددة،	ويتم	حتويلها	إىل	

صيغة	تقوم	على	أساس	احلكومة	العامة.	وتبدأ	البيانات	التاريخية	

يف	عام	٢٠٠١	بالنسبة	ملعظم	سالسل	البيانات	نظرا	ألن	البيانات	

املعدة	وفقا	لتوجيهات	دليل	إحصاءات	مالية	احلكومة	لعام	٢٠٠١	

قد	ال	تكون	متاحة	عن	السنوات	السابقة.

افتراضات السياسة النقدية

النقدية	 السياسة	 إطار	 إىل	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تستند	

املعمول	به	يف	كل	بلد.	وهذا	يعني	ضمنا،	يف	معظم	احلاالت،	عدم	

فترتفع	 االقتصادية،	 الدورة	 لتطورات	 النقدية	 السياسة	 مسايرة	

االقتصادية	 املؤشرات	 توحي	 عندما	 الرسمية	 الفائدة	 أسعار	

بينما	 املقبول،	 النطاق	 أو	 املعدل	 يتجاوز	 سوف	 التضخم	 أن	

تنخفض	عند	وجود	مؤشرات	توحي	بأنه	لن	يتجاوز	لهذا	املعدل	

أقل	من	املعدل	املمكن،	وأن	هوامش	 الناجت	 النطاق،	وأن	نمو	 أو	

التراخي	االقتصادي	كبيرة.	وعلى	هذا	األساس،	من	املفترض	أن	

الودائع	 على	 )ليبور(	 لندن	 بنوك	 بين	 الفائدة	 سعر	 متوسط	 يبلغ	

أشهر	١.٧%	يف	٢٠١٧	و٢.8%	يف	 األمريكي	ملدة	ستة	 بالدوالر	

متوسط	 يبلغ	 أن	 ويفترض	 	.)١-١ اجلدول	 )راجع	 	٢٠١8 عام	

أشهر	-٠.3%	يف	 ثالثة	 باليورو	ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	

الفائدة	 سعر	 متوسط	 أما	 عام	٢٠١8.	 و-٠.٢%	يف	 عام	٢٠١٧	

على	الودائع	بالين	الياباين	ملدة	ستة	أشهر،	فمن	املتوقع	أن	يبلغ	

صفر%	يف	٢٠١٧	و٢٠١8.	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 أستراليا:	

السوق.	

التقارب	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 البرازيل:	

النطاق	املستهدف	على	 التدريجي	ملعدل	التضخم	نحو	منتصف	

مدى	األفق	الزمني	ذي	الصلة.	

كندا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

أسعار	 ارتفاع	 مع	 النقدية	 السياسة	 تشديد	 يُتوقع	 الصين:	

الفائدة	بالتدريج.	

الدانمرك: تهدف	السياسة	النقدية	إىل	احلفاظ	على	ربط	العملة	

باليورو.	

منطقة اليورو:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	يف	البلدان	

األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

خبراء	 يفترض	 اخلاصة:  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة 

الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

مع	 األساسي	 الفائدة(	 )سعر	 السعر	 افتراضات	 تتفق	 الهند:	

معدل	التضخم	يف	حدود	النطاق	املستهدف	من	بنك	االحتياطي	

الهندي.	

إندونيسيا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	احلفاظ	على	

معدالت	التضخم	يف	حدود	النطاق	املستهدف	من	البنك	املركزي.

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليابان:	

السوق.	

كوريا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.

املكسيك: تتسق	االفتراضات	النقدية	مع	حتقيق	هدف	التضخم.

روسيا:	تفترض	التوقعات	النقدية	زيادة	مرونة	أسعار	الصرف	

يف	إطار	النظام	اجلديد	الستهداف	التضخم،	مع	انخفاض	أسعار	

تراجع	 استمرار	 مع	 القادم	 العام	 مدار	 على	 األساسية	 الفائدة	

التضخم	وضعف	اآلثار	غير	املباشرة.	

النقدية	 السياسة	 توقعات	 تستند	 السعودية:	 العربية  اململكة 

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.

السويد	 بنك	 توقعات	 مع	 النقدية	 التوقعات	 تتماشى	 السويد: 

املركزي.

سويسرا: تفترض	التوقعات	عدم	حدوث	تغيير	يف	سعر	الفائدة	

األساسي	يف	٢٠١6-٢٠١٧.

وعائدات	 الواسع	 بمعناها	 النقود	 بيانات	 تستند	 تركيا: 

الودائع	قصيرة	األجل	 الفائدة	على	 السندات	طويلة	األجل	وسعر	

إىل	توقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

تفترض	 السوقية،	 التوقعات	 مع	 اتساقا	 املتحدة:	 اململكة 

على	 املصرفية	 الفائدة	 أسعار	 يف	 تغيير	 حدوث	 عدم	 التوقعات	

مدار	العامين	القادمين.

سعر	 الفيدرايل	 االحتياطي	 رفع	 أن	 بعد	 املتحدة:  الواليات 

الفائدة	بمقدار	٢5	نقطة	أساس	يف	منتصف	شهر	مارس،	يتوقع	

األموال	 املستهدف	على	 الفائدة	 يرتفع	سعر	 أن	 الصندوق	 خبراء	

وأن	 	٢٠١٧ عام	 يف	 أخرى	 أساس	 نقطة	 	5٠ بمقدار	 الفيدرالية	

يرتفع	تدريجيا	بعد	ذلك.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي1

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

5.44.23.53.43.53.43.13.53.63.8–4.20.1العامل

3.11.71.21.32.02.11.72.02.01.7–2.53.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.6٢.٢١.٧٢.4٢.6١.6٢.3٢.5١.٧–٢.6٢.8الواليات املتحدة

١.٢٢.٠١.٧١.٧١.6١.5–٠.3–٢.١١.5٠.9–٢.١4.5منطقة اليورو

١.5٢.٠٠.3١.٢١.٠١.٢٠.6٠.6–4.٢٠.١–١.٠5.4اليابان
4.6٢.9١.9٢.3٢.9١.9٢.٠٢.٢٢.١٢.3–3.5٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة٢

6.22.97.46.35.45.14.74.24.14.54.85.0السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
٠.3١.٧٢.١٢.4–4.٧4.63.5٢.١١.١٢.٢–٧.٢6.4كومنولث الدول املستقلة3

8.٠٧.59.6٧.9٧.٠6.96.86.٧6.46.46.46.3آسيا الصاعدة والنامية

4.66.5٢.44.93.94.٧3.٠3.٠3.33.١–4.33.٠أوروبا الصاعدة والنامية

١.١٢.٠٢.6–6.١4.٧3.٠٢.9١.٢٠.١١.٠–3.3١.8أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

5.3١.44.84.35.4٢.3٢.8٢.٧3.9٢.63.43.8وباكستان

5.3١.45.٠4.45.5٢.١٢.٧٢.63.8٢.33.٢3.5منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.63.9٧.٠5.٠4.35.35.١3.4١.4٢.63.53.9إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.3١.٧٢.4٢.٠٢.٠١.8١.٧–٢.١١.٧٠.4–٢.54.3االحتاد األوروبي

6.٠5.٧٧.45.35.٢6.٢6.٠4.63.64.٧5.35.4البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.١4.95.١٢.4٢.3٠.4١.١١.3٢.٢٢.4–6.١١.5الوقود

6.٢4.٢8.١6.٧5.55.85.35.٢4.95.٢5.45.5غير الوقود

6.٧4.8٢.54.٠١.٧٢.9١.١٢.5٢.93.6–3.٧٠.9منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

5.٠٢.36.95.34.44.84.34.١3.64.34.85.4اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

5.١٠.٠3.9٢.6٢.٢3.٢١.3٠.4٢.83.٠4.١5.٢   جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.3٢.٠١.١١.4٢.١١.8١.8٢.3٢.١١.9–3.١3.8االقتصادات املتقدمة

4.٧١.84.54.64.١4.٢4.٠3.١٢.93.33.53.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

4.93.86.٢5.65.٢5.45.٢4.٠4.٠4.55.٠5.4البلدان النامية منخفضة الدخل

حصة الفرد من الناجت

٢.5١.١٠.6٠.8١.3١.6١.١١.5١.5١.٢–١.84.٠االقتصادات املتقدمة

4.8١.٧6.35.٢4.١3.93.53.٢3.٠3.43.٧4.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.83.65.٢4.١٢.84.٠3.9٢.6١.6٢.63.33.5البلدان النامية منخفضة الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

4.١3.٠٢.5٢.6٢.٧٢.٧٢.4٢.93.٠3.٠–3.١٢.١   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

43,83٧6٠,٢٧965,9٠٠٧3,٠84٧4,438٧6,458٧8,5٢٠٧4,١9٧٧5,٢٧8٧٧,9888١,96٢99,956بأسعار الصرف السائدة يف السوق

6٢,٧8483,٧٧٠89,٢6994,٧8999,6١6١٠4,59٧١١٠,٠86١١4,8٧٠١١9,884١٢6,688١34,١84١68,٢٠٢على أساس تعادل القوى الشرائية

١ إجمايل الناجت احمللي احلقيقي.

٢ ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء 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

توقعات توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢ Q4:٢٠١6٢ Q4:٢٠١٧٢ Q4:٢٠١8

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

3.11.71.21.32.02.11.72.02.01.72.02.02.0–2.53.4االقتصادات املتقدمة
٢.5١.6٢.٢١.٧٢.4٢.6١.6٢.3٢.5١.٧٢.٠٢.3٢.5–٢.6٢.8الواليات املتحدة

١.٢٢.٠١.٧١.٧١.6١.5١.٧١.٧١.5–٠.3–٢.١١.5٠.9–٢.١4.5منطقة اليورو

4.٠3.٧٠.٧٠.6١.6١.5١.8١.6١.5١.٢١.8١.٧١.5–١.65.6أملانيا

٢.٠٢.١٠.٢٠.6٠.6١.3١.٢١.4١.6١.9١.٢١.9١.4–٢.٠٢.9فرنسا

٠.١٠.8٠.9٠.8٠.8٠.8١.٠٠.8٠.8–١.٧–١.٧٠.6٢.8–١.٢5.5إيطاليا

١.43.٢3.٢٢.6٢.١١.63.٠٢.3٢.١–١.٧–٢.9–٠.٠١.٠–3.63.6إسبانيا

١.4٢.٠٢.١٢.١١.8١.6٢.٧٢.٠١.٧–٠.٢–١.4١.٧١.١–٢.53.8هولندا

١.٧١.5١.٢١.6١.5١.5١.٢١.٧١.4–٢.٧١.8٠.١٠.١–٢.3٢.3بلجيكا

١.9٢.8٠.٧٠.١٠.6١.٠١.5١.4١.3١.١١.8١.١١.4–٢.43.8النمسا

4.٢٢.٠–٠.٠٢.٢٢.٧١.٠٠.8–٠.4٠.٢–3.٢–٧.3–9.١–5.5–3.54.3اليونان

٠.9١.6١.4١.٧١.5١.٠٢.٠١.١١.٧–١.١–4.٠–١.9١.8–١.63.٠البرتغال

١.١8.4٢6.35.٢3.53.٢٢.86.65.٢3.٢–١.١–٢.٠٠.١–5.34.6آيرلندا

٠.3١.4١.3١.4١.5١.٢١.5١.6–٠.6–٠.8–3.٠٢.6١.4–3.38.3فنلندا

5.٠٢.8١.٧١.5٢.63.83.33.33.٧3.4٢.93.33.٧–5.١5.4اجلمهورية السلوفاكية

١.66.٠3.83.53.5١.8٢.3٢.83.١3.٠3.4١.83.٧–6.١١4.8ليتوانيا

3.١٢.3٢.5٢.5٢.٠١.83.6١.4٢.3–١.١–١.٢٠.6٢.٧–4.3٧.8سلوفينيا

5.8٢.٠٠.٠4.٢4.٧3.54.٠3.٧3.53.٠٢.9٢.94.3–4.45.4لكسمبرغ

6.44.٠٢.6٢.١٢.٧٢.٠3.٠3.34.٠٢.٢٢.93.٢–3.8–6.6١4.3التفيا

٢.5٧.64.3١.4٢.8١.4١.6٢.5٢.83.٠٢.8٢.43.٠–5.6١4.٧إستونيا

١.٧٢.8٢.5٢.3٢.١٢.9٢.٢٢.3–١.5–6.٠–١.3٠.33.٢–4.١١.8قبرص 

3.5١.4٢.84.38.3٧.45.٠4.١3.53.٠5.١4.٠3.5–٢.٢٢.4مالطة

١.5٢.٠٠.3١.٢١.٠١.٢٠.6٠.6١.6١.٠٠.6–4.٢٠.١–١.٠5.4اليابان

١.9١.5١.3١.93.١٢.٢١.8٢.٠١.5١.9١.9١.٧١.5–٢.54.3اململكة املتحدة

5.٧٠.٧6.53.٧٢.3٢.93.3٢.8٢.8٢.٧٢.83.١٢.43.6٢.3كوريا

3.١3.١١.٧٢.5٢.6٠.9١.4١.9٢.٠١.8١.9١.٧٢.٠–٢.9٢.9كندا

3.4١.٧٢.3٢.٧3.6٢.١٢.8٢.4٢.53.١3.٠٢.٧٢.43.43.٠أستراليا

١٠.63.8٢.١٢.٢4.٠٠.٧١.4١.٧١.9٢.5٢.4٠.83.٢–4.6١.6مقاطعة تايوان الصينية

٢.8١.9١.١١.8٢.٠٠.8١.3١.4١.6١.٧١.٠١.9١.4–٢.3٢.١سويسرا

١.٢٢.64.١3.3٢.٧٢.4١.٧٢.3٢.٧٢.٠–6.٠٢.٧٠.3–3.٠5.٢السويد

١5.٢6.٢3.95.٠3.6١.9٢.٠٢.٢٢.6٢.6٢.9٠.53.٢–5.9٠.6سنغافورة

6.84.8١.٧3.١٢.8٢.4١.9٢.4٢.53.٢3.١١.٠3.6–4.٧٢.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

٠.6١.٠٢.٧١.٠١.9١.6١.٠١.٢١.9٢.٢١.9١.١٢.4–٢.٢١.6النرويج

٢.٧4.5٢.4٢.8٢.٢٢.3١.93.3١.٧–٠.5–٢.3٢.٠٠.8–4.٠4.8اجلمهورية التشيكية

3.٧١.45.٧5.١٢.44.43.٢٢.54.٠٢.93.٠3.٠4.8١.63.٧إسرائيل

١.9١.3٠.٢٠.9١.٧١.6١.١١.5١.٧١.8١.9١.9١.5–١.84.9الدانمرك

3.4٠.4٢.٠١.9٢.5٢.١٢.83.١4.٠3.١٢.9٢.53.53.6٢.٢نيوزيلندا

. . .. . .. . .–٠.6–٢.5–3.٠–٠.٠١.8–١.4–٠.٠٠.3–٠.4–٠.4–١.٧٢.٠بورتوريكو

. . .. . .. . .٢.8١.٧3.8–4.٠–٢١.5–١.3٢5.3٢١.٧9.٢١١.٢١.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢.٠١.٢4.4١.94.١٧.٢5.٧3.6٢.6١٠.56.4٢.5–3.6–4.66.9آيسلندا

. . .. . .. . .٠.5١.٠١.٢١.3١.3–٠.9–3.٠–٧.5–9.5–4.6–١٢.8. . .سان ماريتو

للتذكرة

٢.8١.6١.4١.4١.8٢.٠١.5١.9١.9١.5١.8١.9١.8–٢.١3.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

3.01.40.81.01.92.31.72.22.21.72.12.12.1–2.43.7االقتصادات املتقدمة

٢.9١.6٢.١١.3٢.43.٢١.٧٢.83.٠١.٧٢.١٢.٧3.٠–٢.٧3.8الواليات املتحدة

١.٢١.9٢.٠١.٧١.6١.5١.6١.٧١.5–٠.6–١.5٠.٧٢.4–٢.٠4.٠منطقة اليورو

١.٠١.5١.5٢.٢١.5١.6١.5٢.٠١.٢١.6–٢.93.٠٠.8–٠.93.٢أملانيا

٠.٧١.١١.5٢.٠١.٧١.6١.8١.5١.9١.5–٢.١٢.٠٠.3–٢.4٢.5فرنسا

٠.٢١.3١.٠١.٠٠.8٠.٧١.6٠.8٠.٧–٢.6–5.6–٢.٠٠.6–١.44.١إيطاليا

١.93.4٢.9٢.3٢.٠١.5٢.3٢.3١.9–3.٢–5.١–3.١–٠.5–4.٢6.٠إسبانيا

٢.4٠.٧٢.3٢.4٠.4٠.٧٠.5٠.9٠.٧٠.6٠.٧١.١٠.٧–٠.64.٠اليابان

٢.٢٢.١3.4١.9١.5١.5١.١١.9١.6١.9١.١–٢.5٠.6–٢.84.9اململكة املتحدة

5.١3.4٢.٠٢.١١.5٠.٠٠.٧١.9١.٧١.٧١.4٢.4١.4–3.53.٠كندا
6.١3.١٢.٠١.5٢.5٢.5١.8٢.6٢.٧٢.8٢.٠٢.٧٢.8–3.٧٢.6اقتصادات أخرى متقدمة 3

للتذكرة

٢.8١.4١.١١.3١.8٢.٢١.5٢.١٢.١١.5١.8٢.١٢.١–٢.١3.٧االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١  من الربع الرابع للسنة السابقة.

٢   Q4: الربع الرابع. 

3  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

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

1.91.30.91.21.82.32.22.12.0–2.61.41.2االقتصادات املتقدمة

١.9٢.3١.5١.5٢.93.٢٢.٧٢.٧٢.5–3.١١.9١.6الواليات املتحدة

٠.8١.8٢.٠١.5١.5–٠.6–٠.8٠.٠١.١–١.8٠.5١.١منطقة اليورو

٠.9١.١٠.3٠.3١.3١.3٠.9١.٠١.9١.8١.3١.4أملانيا

٠.5٠.٧١.5١.8١.5١.٧–٢.3١.٠٠.٢١.8٠.5٠.٢فرنسا

٠.٢١.6١.3٠.8٠.٧–٢.4–١.٢٠.٠4.٠–١.5–١.٠٠.٢إيطاليا

١.6٢.93.٢٢.6٢.١–3.١–3.5–٠.3٢.4–3.4٠.٠3.6إسبانيا

٠.4٠.٧٠.٧–٠.4–٢.٠٢.4٠.9–٢.4٠.4–١.٠٠.6٠.٧اليابان

١.٧١.6٢.٢٢.4٢.8١.9١.٢–٠.6٠.5–3.٠١.٠3.٢اململكة املتحدة

3.6٢.١٠.٠3.6٢.3١.9٢.6٢.٧١.9٢.٢٢.٢١.8كندا
3.٧٢.3٠.٠3.٧3.٠٢.٢٢.3٢.3٢.٧٢.٢٢.4٢.6اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.٧١.3١.١١.3١.8٢.٢٢.١٢.٠١.8–٢.3١.4١.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

0.51.71.61.21.2–0.20.3–2.20.92.91.00.5االقتصادات املتقدمة

١.6٠.8٠.8١.4–٠.٧–٢.4–٠.9–٢.١٠.٢3.٧٠.١٢.٧الواليات املتحدة

٠.3٠.6١.3١.8١.٢٠.9–٠.3–٢.٠٠.9٢.4٠.8٠.١منطقة اليورو

١.٠١.93.٠١.3٠.9١.١١.٢١.٢٢.٧4.٠٢.١١.6أملانيا

١.6١.4٢.4١.3١.٠١.6١.5١.٢١.4١.5١.4٠.8فرنسا

٠.6٠.4٠.٢–٠.٧–٠.٧–٠.3–١.4–٠.4٠.6١.8–١.4٠.3إيطاليا

٢.٠٠.8٠.٧٠.٧–٠.3–٢.١–4.٧–5.١٠.٢4.١١.5٠.3إسبانيا

–١.8١.3٢.٠١.9١.9١.٧١.5٠.5١.6١.5٠.4٠.4اليابان
3.١١.٠١.١٠.٢٠.٢١.٧٠.3٢.3١.3٠.8١.٠٠.٧اململكة املتحدة

٠.8١.5٢.٠١.9١.4–٢.6١.4٢.٧٢.3١.3٠.٧٠.٧كندا
٢.8٢.53.4٢.8١.6٢.٠٢.3٢.4٢.53.١٢.3٢.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.١١.6١.4١.٠١.٠–٠.١٠.٧–١.9٠.٧٢.9٠.٧٠.9االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

1.72.92.31.53.02.61.52.83.5–2.31.011.0االقتصادات املتقدمة
١.١3.٧6.33.١4.٢3.٧٠.٧3.45.3–٢.3١.٧١3.١الواليات املتحدة

١.53.٢٢.6٢.٧٢.٧–٢.5–١.63.5–٠.3–١١.٢–٢.٧٠.4منطقة اليورو

3.5١.٢٢.١١.6١.8–١.١–5.٠٧.4٠.١–١.٠١.٠9.9أملانيا

١.٠٢.٧٢.3٢.٧–٠.3–٢.١٢.١٠.٢٠.8–3.4٠.٢9.١فرنسا

١.6٢.9٢.8٢.١–٢.3–6.6–9.3–١.9–٠.5–9.9–٢.3٢.٢إيطاليا

3.86.٠3.١3.١٢.٧–3.4–8.6–6.9–4.9–١6.9–5.3٢.4إسبانيا

١.٧3.54.9٢.9٠.٠١.٠٢.4١.6–١.6–٠.69.٧–١.٠اليابان

5.٠١.9٢.33.٢6.٧3.4٠.5٠.8١.3–١.8٠.8١5.٢اململكة املتحدة

٠.6٢.١–3.٢–١١.44.64.9١.3٠.94.6–4.9٠.4١١.8كندا
5.94.٠٢.9٢.6٢.١١.٧١.9٢.٧3.٠–3.٧٢.١5.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.83.٢3.4١.93.3٢.٢١.٠٢.63.6–١.8١.٠١١.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية
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اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة( 

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

الطلب احمللي النهائي

1.71.31.01.01.82.32.02.12.1–2.51.32.6االقتصادات املتقدمة

١.5١.٧١.9١.٢٢.63.١٢.١٢.6٢.9–٢.8١.63.١الواليات املتحدة

٠.9٢.٠٢.١١.٧١.6–٠.8–٠.5٠.3١.5–٢.٠٠.4٢.٧منطقة اليورو

١.4٢.5١.٠٠.6١.5١.9٢.3١.5١.5–٠.9١.3١.4أملانيا

١.8٠.9٠.3٠.4٠.6١.4١.9١.6١.٧–٢.4٠.9١.5فرنسا

١.١١.5١.١٠.8–٠.4–٢.8–4.5–٠.٧٠.8–٢.9–١.3٠.6إيطاليا

١.63.3٢.٧٢.4٢.٠–3.٠–4.8–3.٠–٠.٧–5.9–4.٢٠.6إسبانيا

١.4٠.5٢.3٢.8٠.٢٠.١٠.8١.٢٠.٧–٠.6٠.8٢.4اليابان

١.١٠.٠١.8١.6٢.9٢.3٢.٠١.5١.١–٢.8١.٠4.4اململكة املتحدة

5.٠٢.6٢.4١.6١.9٠.3٠.9١.8١.8–3.٧١.6٢.٢كندا
4.3٢.9٢.٢٢.3٢.3٢.5٢.3٢.6٢.٧–3.5٢.3٠.٧اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.6١.3١.4١.١١.8٢.١١.8٢.٠٢.٠–٢.٢١.٢٢.٧االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.10.0–0.00.10.10.3–1.30.10.2–0.00.01.1االقتصادات املتقدمة

٠.٢٠.١–٠.٢٠.4–٠.١٠.٢٠.١–١.5٠.١–٠.١٠.8–٠.١الواليات املتحدة

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٢٠.3٠.١–٠.9٠.4٠.9–١.3–٠.٠٠.١منطقة اليورو

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.5–٠.4٠.١–١.4٠.5١.6–١.٧–٠.٢–٠.١أملانيا

٠.٢٠.5٠.١٠.٠٠.١٠.٠–٠.3١.١٠.6–٠.٠٠.١١.١فرنسا

٠.٠–٠.١–٠.٢٠.6٠.٢٠.5–١.3٠.٢١.١–٠.٠٠.٠١.٢إيطاليا

٠.3٠.١٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–٠.٢–٠.٢٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢إسبانيا

٠.٠–٠.١–٠.١٠.6٠.3–١.٠٠.٢٠.٠٠.4–٠.٠٠.٠١.6اليابان

٠.٠٠.٠–٠.5–٠.٢٠.3٠.٧٠.٢–١.5٠.6–٠.١٠.5–٠.١اململكة املتحدة

٠.٠–٠.٢–٠.٢–٠.3–٠.5٠.3–٠.١٠.٧٠.3–٠.٧–٠.٠٠.١كندا
٠.١٠.٠–٠.٢٠.١٠.4–٠.8–١.9٠.٢٠.3–١.9–٠.٢٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.١٠.١–٠.٢٠.٠٠.١٠.3–١.٢٠.١٠.٢–٠.٠٠.٠١.٠االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

–0.2–0.1–0.1–0.00.10.40.10.30.40.30.00.2االقتصادات املتقدمة
–٠.6–٠.5–٠.١–٠.٧–٠.٠٠.١٠.3٠.٢–١.٢٠.5–٠.١–٠.٢الواليات املتحدة

٠.١٠.١–٠.6٠.9١.4٠.4٠.٠٠.٢٠.١–٠.١٠.3٠.6منطقة اليورو

٠.٢٠.١–٠.3٠.١٠.3–١.١٠.9١.4٠.3–٠.٧٠.١٢.6أملانيا

–٠.١–٠.3–٠.9–٠.3–٠.5–٠.٠٠.5٠.١–٠.١–٠.4–٠.٢–٠.3فرنسا
٠.١–٠.١–٠.١–٠.5–١.٢٢.8٠.8٠.١–٠.3–٠.٢١.3–٠.١إيطاليا

٠.5٠.3٠.١–٠.١–٠.9٢.8٠.5٢.١٢.٢١.5٠.5–٠.٧إسبانيا

–٠.٠٠.5٠.5٠.٢٠.١–٠.4–٠.8–١.6٠.9–١.٢–٠.٢٠.١اليابان
٠.3٠.3–٠.٠٠.4–٠.4–٠.8–١.4٠.٧–٠.3٠.8–٠.١–٠.٢اململكة املتحدة

٠.3١.١١.٠٠.٧٠.3٠.٢–٠.4–٠.3–٠.١٠.٠٢.١–٠.٧كندا
–٠.١٠.٠٠.١–٠.4٠.4١.5٠.١٠.5٠.5٠.9٠.5٠.4اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

–٠.3–٠.٢–٠.١–٠.3–٠.١٠.٢٠.٠٠.١–٠.٠٠.١–٠.١–٠.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية
١ 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 

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.31.72.12.4–4.74.63.52.11.12.2–7.26.4كومنولث الدول املستقلة2،1

١.4١.4١.5–٠.٢–4.54.٠3.5١.3٠.٧٢.8–6.9٧.8روسيا

١.8٢.53.54.4–5.٠6.٢3.64.٢٢.٠٠.5–8.٠٢.5ما عدا روسيا

٢.٢4.٧٧.١3.33.63.٠٠.٢٢.9٢.94.٠–١٠.5١4.١أرمينيا

٢.٠3.٠–١.٠–١4.69.35.٠٠.١٢.٢5.8٢.8١.١3.8أذربيجان

٠.6٢.٠–٠.8–3.٠–٧.5٠.٢٧.85.4١.٧١.٠١.83.8بيالروس

6.٢٧.٢6.43.44.6٢.9٢.٧3.54.٠5.5–6.63.٧جورجيا

8.٧١.٢٧.3٧.55.٠6.٠4.3١.٢١.١٢.53.44.6كازاخستان

١٠.94.٠3.53.83.43.85.4–6.٠٠.١–4.٧٢.9٠.5جمهورية قيرغيزستان

4.٠4.53.٧3.9–9.44.8٠.4–٧.١6.8٠.٧–4.96.٠مولدوفا

8.١3.96.5٧.4٧.5٧.46.٧6.٠6.94.55.٠6.٠طاجيكستان

١5.٢6.١9.٢١4.٧١١.١١٠.٢١٠.36.56.٢6.56.35.4تركمانستان
٢.3٢.٠3.٢4.٠–9.8–٠.35.5٠.٢٠.٠6.6–6.٢١5.١أوكرانيا 3

أوزبكستان
6.١8.١8.58.38.٢8.٠8.١8.٠٧.86.٠6.٠6.٠

8.07.59.67.97.06.96.86.76.46.46.46.3آسيا الصاعدة والنامية

5.85.36.٠6.56.36.٠6.36.86.96.9٧.٠٧.٠بنغالديش

8.35.٧9.39.٧6.43.64.٠6.١6.٢5.9١١.٢6.3بوتان

٠.٧5.3–١.3–3.٢–٠.4–٢.5–٢.٧3.٧٠.9٢.١–١.9١.8بروين دار السالم

9.5٢.١3.9٧.١٧.3٧.4٧.١٧.٠٧.٠6.96.86.3كمبوديا

١٠.١9.٢١٠.69.5٧.9٧.8٧.36.96.٧6.66.٢5.٧الصين

3.٠٢.٧١.44.٧5.63.6٢.٠3.٧3.٧3.5–١.9١.4فيجي
6.98.5١٠.36.65.56.5٧.٢٧.96.8٧.٢٧.٧8.٢الهند 4

4.94.٧6.46.٢6.٠5.65.٠4.95.٠5.١5.35.5إندونيسيا

٠.55.٢5.8٢.43.53.٢٢.8٢.٠١.٧–١.٠٠.3١.6كيريباتي

6.6٧.58.١8.٠٧.98.٠8.٠٧.56.96.86.٧6.٧جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٧.55.35.54.٧6.٠5.٠4.٢4.54.٧4.8–5.5١.5ماليزيا

٧.٢8.٧٢.54.٧6.٠٢.83.94.١4.٧4.٧–9.١5.3ملديف

٠.6١.4١.8١.8١.6١.٢–١.96.4١.٧3.٧٢.4٠.9جزر مارشال

3.٧٢.٠٢.٠١.5٠.6–٢.4–3.٠–٠.5١.٢3.3١.٠١.٧ميكرونيزيا

١.88.5–٧.3١٧.3١٢.3١١.6٧.9٢.4١.٠٠.٢–6.٢٢.١منغوليا

١١.٧5.١5.35.6٧.38.48.٠٧.36.3٧.5٧.6٧.5ميانمار

٢.٠–8.٧١3.6١١.٧١٠.١34.٢36.5٢.8١٠.44.٠4.٠. . .ناورو

4.١4.54.83.44.84.١6.٠٢.٧٠.65.54.53.8نيبال

4.49.3٠.١5.٠5.٠٢.٠–3.٢5.43.5٢.5–9.3. . .باالو

٢.4٢.9١١.63.٧6.١4.٧٧.46.6٢.53.٠3.٢3.4بابوا غينيا اجلديدة

4.6١.١٧.63.٧6.٧٧.١6.٢5.96.86.86.9٧.٠الفلبين

١.٢١.66.6٢.١٠.9٢.١–5.6٠.4١.9–٢.٠–3.86.١ساموا

6.9١٢.94.63.٠٢.٠١.83.٢3.٠3.٠3.٢–١.64.٧جزر سليمان

5.١3.58.٠8.49.١3.44.94.84.34.54.85.3سري النكا

٧.5٠.8٧.٢٢.٧٠.9٢.93.٢3.٠3.33.٠–4.8٠.٧تايلند

١3.٠١٠.٢8.35.8٢.95.94.35.٠4.٠6.٠5.٢. . .تيمور- ليشتي 5 

٢.93.63.53.93.6١.8–٠.6–١.١3.٠3.٢١.8١.١تونغا

8.5٠.٢١.3٢.٢٢.64.٠٢.3٢.3١.9–٢.٧–4.4. . .توفالو

4.٠4.54.٠3.٠–3.٠3.3١.6١.٢١.8٢.٠٢.3٠.8فانواتو

6.85.46.46.٢5.٢5.46.٠6.٧6.٢6.56.36.٢فييت نام

4.66.52.44.93.94.73.03.03.33.1–4.33.0أوروبا الصاعدة والنامية

6.83.43.٧٢.5١.4١.٠١.8٢.63.43.٧4.١4.١ألبانيا

٢.4١.١3.١٢.53.٠3.54.٠–٠.8٠.9١.١–5.4٠.8البوسنة والهرسك

١.3١.9٠.٠٠.9١.33.63.4٢.9٢.٧٢.5–5.33.6بلغاريا

١.6٢.9٢.9٢.6٢.١–٠.5–١.١–٢.٢–٠.3–١.٧–3.٧٧.4كرواتيا

٢.١4.٠3.١٢.٠٢.93.٠٢.٢–٠.٧١.٧١.6–3.46.6هنغاريا

3.63.34.4٢.83.4١.٢4.١3.63.53.64.٠. . .كوسوفو

٢.93.63.8٢.43.٢3.43.8–3.4٢.3٠.5–3.6٠.4جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

3.5١.83.4٢.43.33.43.١–٢.53.٢٢.٧–5.٧. . .اجلبل األسود

4.١٢.63.٧5.٠١.6١.43.33.9٢.83.43.٢٢.٧بولندا

١.١٠.63.53.١3.94.84.٢3.43.3–٠.8–5.4٧.١رومانيا

٠.8٢.83.٠3.54.٠–٢.6١.8–٠.6١.4١.٠–4.١3.١صربيا

8.5١١.١4.88.55.٢6.١٢.9٢.53.33.4–4.٠4.٧تركيا
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط 

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

1.12.02.6–6.14.73.02.91.20.11.0–3.31.8أمريكا الالتينية والكاريبي

3.5١.44.83.83.٧٢.٢١.٧١.٧–١.8–8.4–4.4١٠.٧أنتيغوا وبربودا

٢.٢٢.33.١–٢.6٢.3–٢.4٢.5–١٠.١6.٠١.٠–٢.65.9األرجنتين 

٠.٠١.4٢.٢١.3–١.٧–١.5٠.63.١٠.٠٠.5–٢.١4.٢جزر البهاما

٠.١٠.9١.6١.٧١.8١.٢–٠.3٠.8٠.3٠.١–١.84.٠بربادوس

3.٠٢.3٢.٠–5.٧٠.83.3٢.١3.٧٠.٧4.١٢.9١.٠بليز

3.43.44.١5.٢5.١6.85.54.84.١4.٠3.٧3.5بوليفيا

٠.٢١.٧٢.٠–3.6–٧.54.٠١.93.٠٠.53.8–3.4٠.١البرازيل

5.86.١5.34.٠٢.٠٢.3١.6١.٧٢.33.3–4.3١.6شيلي

3.4١.٧4.٠6.64.٠4.94.43.١٢.٠٢.33.٠3.6كولومبيا

5.٠4.34.8٢.33.٧4.٧4.34.٠4.٠3.8–4.٧١.٠كوستاريكا

٠.63.٠٢.١١.5–٠.84.٢١.8–١.١–٠.٧٠.٢–٢.8١.٢دومينيكا

5.٢٠.98.33.١٢.84.٧٧.6٧.٠6.65.35.٠5.٠اجلمهورية الدومينيكية

١.6–٠.3–١.6–3.3٠.63.5٧.95.64.94.٠٠.٢٢.٢إكوادور

١.4٢.٢١.9١.8١.4٢.5٢.4٢.3٢.3٢.٠–٢.63.١السلفادور

٢.4٧.36.٢3.١٢.٧٢.٧٢.٧–٠.8١.٢–٠.5–3.٧6.6غرينادا

3.6٠.5٢.94.٢3.٠3.٧4.٢4.١3.٠3.33.54.٠غواتيماال

١.83.34.45.44.85.٢3.83.١3.33.53.6٢.8غيانا

5.5٢.94.٢٢.8١.٢١.4١.٠3.٠3.٠–٠.٧3.١5.5هايتي

3.٧3.84.١٢.83.١3.63.63.43.63.8–4.5٢.4هندوراس

٠.٢٠.5١.٠١.5٢.٠٢.4٢.8–١.4٠.5–١.5–١.33.4جامايكا

5.١4.٠4.٠١.4٢.3٢.6٢.3١.٧٢.٠٢.٧–٢.64.٧املكسيك

3.٢6.٢5.64.54.64.94.٧4.54.34.5–3.9٢.8نيكاراغوا

5.٧١.65.8١١.89.٢6.66.١5.85.٠5.86.١6.٠بنما

١4.٠4.٧3.٠4.١3.33.٧3.8–١3.١4.3١.٢–٢.٢4.٠باراغواي

5.١١.٠8.56.56.٠5.8٢.43.33.93.53.٧3.5بيرو

6.65.١4.9٢.93.53.4٢.٧–٠.8–٠.8–٢.9–3.٧١.٠سانت كيتس ونيفس

٠.١٠.4١.8٠.8٠.5١.5١.5–٠.٢١.4–١.٧–٢.٢٠.4سانت لوسيا

٠.٢١.3٢.5٠.٢٠.6١.8٢.5٢.8٢.8–٢.3–3.5٢.٠سانت فنسنت وجزر غرينادين

٠.83.٠–١.٢–١٠.5–4.١3.٠5.٢5.8٢.٧٢.9٠.4٢.٧سورينام

٠.33.4١.4–5.١–٠.6–١.3٢.٧٠.6–3.3٠.3–٧.64.4ترينيداد وتوباغو

١.54.٢٧.85.٢3.54.63.٢١.٠١.4١.6٢.63.٠أوروغواي

فنزويال
3.43.١–٢.5–4.٢5.6١.33.9–6.١–٢8.٧–٠.4–4.١–١.3–

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.31.44.84.35.42.32.82.73.92.63.43.8وأفغانستان وباكستان

٢٠.68.46.5١4.٠3.9١.3٠.8٢.٠3.٠3.55.5. . .أفغانستان

4.٠١.63.6٢.83.3٢.83.83.84.٢١.4٠.6٢.3اجلزائر

6.٠٢.54.3٢.٠3.٧5.44.4٢.9٢.9٢.3١.6٢.٢البحرين

3.3١.64.١٧.34.85.٠6.٠6.56.5٧.٠٧.٠6.٠جيبوتي

5.١4.٧5.١١.8٢.٢3.3٢.94.44.33.54.56.٠مصر

6.53.34.34.4–4.٠١.6–١.9–5.١٢.36.63.٧6.6إيران

٢.6١.6–١3.٠3.46.4٧.5١3.9٧.6٠.٧4.8١٠.١3.١العراق

6.35.5٢.3٢.6٢.٧٢.83.١٢.4٢.١٢.3٢.53.٠األردن

3.5٢.9–١٠.9٧.9٠.4٠.6٢.١٢.5٠.٢–٢.4–5.9٧.١الكويت

3.٧١٠.38.٠٠.9٢.8٢.5٢.٠١.٠١.٠٢.٠٢.53.٠لبنان

53.٧3.٠3.١–4.4–٧.3–4٧.٧–١٠6.53٠.8–٢.564.٢–4.53.١ليبيا4

4.84.٧5.86.١5.6٠.9١.53.8٢.٧4.٠–5.٢١.٠موريتانيا

4.44.٢3.85.٢3.٠4.5٢.64.5١.54.43.94.٧املغرب

9.34.4٢.54.٢3.١٠.43.8٢.٢–٢.96.١4.8١.١عُمان

5.١٠.4٢.63.63.83.٧4.١4.٠4.٧5.٠5.٢5.9باكستان

١١.3١٢.٠١8.١١3.44.٧4.44.٠3.6٢.٧3.4٢.8١.6قطر

4.8١٠.35.4٢.٧3.٧4.١١.4٠.4١.3٢.١–3.٢٢.١اململكة العربية السعودية
5.٢١.64.93.٠3.٧3.63.5–3.٠–6.٢4.٧٢.5١.٢السودان6

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .3.45.93.4سوريا٧

3.9٢.4٢.3١.١١.٠٢.53.١4.5–4.93.١٢.6١.9تونس

١.64.9٧.١4.٧3.١3.8٢.٧١.54.43.٢–5.95.٢اإلمارات العربية املتحدة

5.٠١3.٧5.٧–9.8–٢8.١–٢.44.8٠.٢–4.١3.9٧.٧١٢.٧اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

5.63.97.05.04.35.35.13.41.42.63.53.9إفريقيا جنوب الصحراء

١١.٢٢.43.43.95.٢6.84.83.٠٠.٠١.3١.5١.4أنغوال

4.5٢.3٢.١3.٠4.8٧.٢6.4٢.١4.٠5.46.٠6.٢بنن

٢.94.١4.٢4.١–8.66.٠4.5١١.34.١١.٧–5.٢٧.٧بوتسوانا

5.٧3.٠8.46.66.55.٧4.٢4.٠5.46.١6.36.٢بوركينا فاسو

٠.٠٠.١٠.5–١.٠–3.١3.85.١4.٠4.45.94.54.٠بوروندي

١.54.٠١.١٠.8٠.6١.١4.٠4.٠4.١4.٢–٧.4١.3كابو فيردي

3.6١.93.34.١4.65.65.95.84.43.٧4.35.3الكاميرون

١.٠4.84.54.٧5.٠5.6–١.٢١.٧3.٠3.34.١36.٧جمهورية إفريقيا الوسطى

٠.3٢.44.٢–٧.84.١١3.6٠.١8.85.86.9١.86.4تشاد

٢.٠١.8٢.١٢.٢3.٠3.5٢.٠١.٠٢.٢3.34.٠4.٠جزر القمر

٢.4٢.9٧.١6.9٧.١8.59.56.9٢.4٢.83.54.9جمهورية الكونغو الديمقراطية

٠.68.8٢.٢–3.5٧.88.٧3.43.83.36.8٢.6٢.٧جمهورية الكونغو

١٠.١9.38.88.9٧.56.9٧.٢6.6–٠.53.3٢.٠4.٢كوت ديفوار

–١.٧–5.١–5.٠–١٠.٠–٧.4–٠.5–6.58.34.١–٢٧.٠١.38.9غينيا االستوائية
3.9٢.٢8.٧٧.٠3.١5.٠4.83.٧3.33.64.٠–١.١إريتريا

8.١١٠.٠١٠.6١١.48.٧9.9١٠.3١٠.48.٠٧.5٧.5٧.3إثيوبيا

6.3٧.١5.35.54.43.9٢.3١.٠٢.٧4.9–٢.3–٠.١غابون

5.64.8٠.94.3٢.53.٠3.54.٠–3.٧6.46.54.3غامبيا

5.34.8٧.9١4.٠9.3٧.34.٠3.94.٠5.89.٢5.3غانا

١.93.33.٢١.5١.١٠.١5.٢4.34.94.١–3.١٠.3غينيا

3.3١.٠5.١5.٢5.٠5.٠5.٠–٢.93.44.68.١١.٧غينيا-بيساو

3.33.38.46.١4.65.٧5.35.66.٠5.35.86.5كينيا

3.54.56.94.55.33.63.4٢.5٢.9٢.٢٢.44.١ليسوتو

3.٠5.36.9–5.١6.١٧.48.٢8.٧٠.٧٠.٠١.٢. . .ليبريا

٠.3١.53.٠٢.33.33.١4.١4.54.85.٠–4.٠4.٧مدغشقر

3.88.36.94.9١.95.٢5.٧٢.9٢.34.55.٠5.5مالوي

٢.3٧.٠6.٠5.45.٢4.٧4.٧–5.44.٧5.43.٢٠.8مايل

4.33.٠4.١3.93.٢3.٢3.63.53.63.94.٠4.١موريشيوس

٧.86.46.٧٧.١٧.٢٧.١٧.46.63.44.55.5١4.9موزامبيق

4.١٠.36.٠5.١5.١5.٧6.55.3٠.١3.54.83.٧ناميبيا

8.4٢.٢١١.85.3٧.٠3.54.65.٢5.56.٧–4.4٠.٧النيجر

٠.8١.9١.8–٧.58.4١١.34.94.35.46.3٢.٧١.5نيجيريا

8.٠6.3٧.3٧.88.84.٧٧.68.95.96.١6.8٧.5رواندا

4.34.٠4.54.84.54.34.١4.٠4.٠5.٠5.55.5سان تومي وبرينسيبي

4.4٢.44.3١.94.53.64.36.56.66.8٧.٠6.4السنغال

5.95.43.٧5.٠6.٢5.٧4.44.١3.43.3–٢.٢١.١سيشيل

4.95.٠6.6٧.3–٧.53.٢5.36.3١5.٢٢٠.٧4.6٢٠.6سيراليون

3.٠3.3٢.٢٢.5١.٧١.3٠.3٠.8١.6٢.٢–4.٠١.5جنوب إفريقيا

3.9–١.١–3.5–١3.8–٢9.3٢.9٠.٢–5٢.4. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

٠.3٠.3٠.٧–3.64.53.5٢.٠3.54.83.6١.١٠.4سوازيلند

6.١5.46.4٧.95.١٧.3٧.٠٧.٠6.66.86.96.5تنزانيا

١.63.54.١4.85.96.١5.45.35.٠5.٠5.35.6توغو

٧.58.١٧.٧6.8٢.64.٠5.٢5.٠4.٧5.٠5.88.١أوغندا

6.49.٢١٠.35.6٧.65.١4.٧٢.93.٠3.54.٠4.5زامبيا
٠.9–٧.5١١.4١١.9١٠.64.53.8١.١٠.5٢.٠١.5–6.9زمبابوي8

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 وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 تســتند البيانــات إىل نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8. وتتوافــر بيانــات احلســابات القوميــة املعدلــة اعتبــارا مــن عــام ٢٠٠٠ وتســتبعد منهــا بيانــات كريميــا وسيفاســتوبول مــن عــام ٢٠١٠ 

واألعــوام التاليــة.

4 راجع امللحوظات القُطرية بشأن الهند وليبيا حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

5 يف هذا اجلدول فقط، تستند بيانات تيمور-ليشتي إىل إجمايل الناجت احمللي غير النفطي.

6 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

٧ 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. وقد تم حساب بيانات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بأسعار ٢٠٠9 الثابتة. 
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اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم

)%(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.80.70.91.41.21.21.41.21.01.61.71.9االقتصادات املتقدمة

٢.3٠.8١.٢٢.١١.8١.6١.8١.١١.3٢.٢٢.٢٢.١الواليات املتحدة

٢.٠١.٠٠.٧١.١١.3١.٢٠.9١.١٠.9١.٢١.4١.٧منطقة اليورو

١.٧٢.٠٠.3٠.4٠.٧١.١–٠.3–٠.8–١.٧–١.9–٠.6–١.٢اليابان
٢.١٠.9٢.٠٢.٠١.٢١.4١.3١.٠١.٠١.8١.8٢.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

2.20.21.52.72.01.41.40.30.82.01.92.1االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.٧٢.4٢.3–٢.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٢٠.3١.6٢.٧٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.٧١.5١.9منطقة اليورو ٢

١.٠٠.6١.6–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.٧–١.3–٠.٢اليابان
٢.١١.4٢.43.3٢.١١.٧١.5٠.5١.٠١.9٢.٠٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

7.55.05.67.15.85.54.74.74.44.74.44.1   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

١8.8١١.١٧.٢9.86.٢6.58.١١5.58.35.٧5.34.5كومنولث الدول املستقلة 4

3.9٢.85.١6.54.64.63.5٢.٧٢.93.33.33.٧آسيا الصاعدة والنامية

١5.44.85.٧5.56.١4.54.١3.٢3.٢5.٧5.54.6أوروبا الصاعدة والنامية

6.٧4.64.٢5.٢4.64.64.95.55.64.٢3.٧3.6أمريكا الالتينية والكاريبي

6.3٧.36.69.٢9.89.١6.85.٧5.١٧.6٧.44.9منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

6.36.١6.٢8.٧9.٧9.36.65.95.48.١٧.٧4.9منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١٠.59.88.١9.49.36.66.3٧.٠١١.4١٠.٧9.5٧.6إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٢.٧١.٠٢.٠3.١٢.6١.5٠.5٠.٠٠.٢١.8١.٧٢.٠االحتاد األوروبي

9.88.٢9.١١١.٧9.98.٠٧.٢٧.٢9.٠9.48.6٧.٢البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١٢.٠٧.56.48.3٧.8٧.٧6.38.6٧.36.66.55.٠الوقود

6.٢4.35.46.85.34.94.33.83.٧4.٢4.٠3.9غير الوقود
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .منها: منتجات أولية 5

حسب مصدر التمويل اخلارجي

8.3٧.٢6.8٧.٧٧.٠6.35.٧5.65.45.95.54.8اقتصادات املركز املدين الصايف

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

9.٠١٢.٧١٠.١١٠.4٧.96.9١٠.٧١6.٠١٠.٠١6.5١٢.86.5   جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.3٠.8١.93.٢٢.6١.3٠.٧٠.١٠.6١.5١.6٢.٠االقتصادات املتقدمة

5.43.٧4.١5.44.53.93.٢٢.٧٢.83.63.53.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

١ ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

٢ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

3  ما عدا األرجنتين وفنزويال. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين وفنزويال حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

4 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

5 البيانات ناقصة بسبب األرجنتين، التي تمثل أكثر من 3٠٪ من حجم اجملموعة. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.
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اجلدول ألف-6 االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين1

 )التغير السنوي %(
نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط 

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

2.20.21.52.72.01.41.40.30.82.01.92.11.51.92.0االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.٧٢.4٢.3٢.٢٢.3٢.٧–٢.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٢٠.3١.6٢.٧٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.٧١.5١.9١.١١.5١.5منطقة اليورو3

١.٧٠.٢١.١٢.5٢.١١.6٠.8٠.١٠.4٢.٠١.٧٢.4١.٧١.6١.8أملانيا

١.9٠.١١.٧٢.3٢.٢١.٠٠.6٠.١٠.3١.4١.٢١.8٠.٧١.4١.3فرنسا

١.3١.3١.4٠.5١.4١.3–٢.4٠.8١.6٢.93.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

٢.4١.4١.9١.6١.3١.4–٠.٢–٠.5–١.83.٢٢.4١.4٠.١–3.3٠.3إسبانيا

٢.4١.٠٠.9٢.5٢.8٢.6٠.3٠.٢٠.١٠.9١.4١.6٠.5١.٢١.5هولندا

٢.٢٠.٠٢.33.4٢.6١.٢٠.5٠.6١.8٢.٠١.٧٢.٠٢.٢١.4١.9بلجيكا

١.9٠.4١.٧3.5٢.6٢.١١.5٠.8١.٠٢.١١.8٢.٢١.5١.٧١.9النمسا

٠.٠١.3١.4١.٧٠.3١.3١.٢–١.١–١.4–3.3١.34.٧3.١١.٠٠.9اليونان

٠.5٠.6١.٢١.4١.8٠.9٢.6١.9–١.43.6٢.8٠.4٠.٢–٢.9٠.9البرتغال

١.4١.6–٠.9١.5١.9٠.٢–١.٢١.9٠.5٠.3٠.٠٠.٢–١.6–3.4١.٧آيرلندا

٠.4١.4١.6٢.٠١.١١.5١.٧–١.8١.6١.٧3.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

١.٢١.5٢.٠٠.٢١.4١.6–٠.5–٠.3–6.٢٠.9٠.٧4.١3.٧١.5٠.١اجلمهورية السلوفاكية

٠.٧٢.8٢.٠٢.5٢.٠٢.4٢.٠–٢.٧4.٢١.٢4.١3.٢١.٢٠.٢٠.٧ليتوانيا

١.5٢.٠٢.٠٠.5١.4٢.٠–٠.١–5.4٠.8١.8١.8٢.6١.8٠.٢٠.5سلوفينيا

٢.٧–٢.8٠.٠٢.83.٧٢.9١.٧٠.٧٠.١٠.١١.4١.3٢.٠٢.3١.٢لكسمبرغ

4.٢٢.3٠.٠٠.٧٠.٢٠.١٢.8٢.5٢.3٢.١١.5١.٧–5.63.3١.٢التفيا

4.٧٠.٢٢.٧5.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.83.٢٢.5٢.5٢.43.4٢.3إستونيا

١.5١.4٢.٠٠.٠١.5١.4–١.٢–١.5–٢.٧٠.٢٢.63.53.١٠.4٠.3قبرص

٢.6١.8٢.٠٢.53.٢١.٠٠.8١.٢٠.9١.5١.6١.8١.٠١.5١.٧مالطة

١.٠٠.6١.6٠.3٠.8٠.6–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.٧–١.3–٠.٢اليابان
١.8٢.٢3.34.5٢.8٢.6١.5٠.١٠.6٢.5٢.6٢.٠١.٢٢.8٢.5اململكة املتحدة3

٢.9٢.8٢.94.٠٢.٢١.3١.3٠.٧١.٠١.8١.9٢.٠١.3٢.٢١.9كوريا

٢.3٠.3١.8٢.9١.5٠.9١.9١.١١.4٢.٠٢.١٢.٠١.4٢.١٢.٢كندا

3.١١.8٢.93.3١.٧٢.5٢.5١.5١.3٢.٠٢.4٢.5١.5٢.٠٢.6أستراليا

١.4١.4١.3٢.٠١.٧١.4١.3–١.٠١.4١.9٠.8١.٢٠.3–١.١٠.9مقاطعة تايوان الصينية

٠.4٠.٧١.٠٠.٠٠.٧٠.8–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–٠.٧٠.٢٠.٧–١.١٠.5سويسرا

١.٧١.9١.9١.4٠.9٠.4٠.٢٠.٧١.١١.4١.6٢.٠١.٧١.5١.٧السويد

١.١١.8١.9٠.٠١.4١.9–٠.5–١.4٠.6٢.85.٢4.6٢.4١.٠٠.5سنغافورة

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

٠.6٢.35.34.١4.34.43.٠٢.6٢.6٢.٧3.٠٢.6٢.6٢.٧–٠.6اخلاصة

٢.١٢.٢٢.4١.3٠.٧٢.١٢.٠٢.٢3.6٢.6٢.5٢.53.5٢.6٢.5النرويج

٢.9١.٠١.5١.93.3١.4٠.3٠.3٠.٧٢.3١.8٢.٠٢.٠٢.3١.8اجلمهورية التشيكية

١.١١.8–٠.٧١.4٢.٠٠.٢–٠.5–٢.٢3.3٢.٧3.5١.٧١.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.٢١.3٢.3٢.8٢.4٠.8٠.6٠.5٠.3٠.6١.١٢.٠٠.5٠.٧١.4الدانمرك

٢.5٢.١٢.34.٠١.١١.١١.٢٠.3٠.6١.5٢.٠٢.٠١.3١.٧٢.٠نيوزيلندا

١.5٠.5–٠.٢–٠.٢١.5٠.5٠.4–٢.8٠.3٢.5٢.9١.3١.١٠.6٠.8بورتوريكو

١.٢٢.85.86.١5.56.٠4.6٢.4٢.٠٢.٢3.٠١.4٢.٠٢.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

5.3١٢.٠5.44.٠5.٢3.9٢.٠١.6١.٧٢.٢٢.6٢.5١.9٢.4٢.٧آيسلندا

٢.4٢.6٢.٠٢.8١.3١.١٠.١٠.6٠.٧٠.8١.٢٠.6٠.٧٠.8. . .سان مارينو

                                                            للتذكرة

١.4٢.6١.9١.3١.5٠.3٠.8٢.١١.9٢.١١.6١.9٢.١–٢.٠٠.١االقتصادات 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

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

18.811.17.29.86.26.58.115.58.35.75.34.56.55.44.9كومنولث الدول املستقلة3، 4

١9.8١١.٧6.98.45.١6.8٧.8١5.5٧.٠4.54.٢4.٠5.44.44.٠روسيا

١5.٧9.68.١١3.39.٢5.٧8.8١5.6١١.38.8٧.95.69.3٧.86.9ما عدا روسيا

3.44.٠–٢.٠3.54.٠١.١–3.33.5٧.3٧.٧٢.55.83.٠3.٧١.4أرمينيا

5.9١.65.٧٧.9١.٠٢.4١.44.٠١٢.4١٠.٠8.٠6.٠١3.34.٢4.١أذربيجان

49.١١3.٠٧.٧53.٢59.٢١8.3١8.١١3.5١١.89.38.٧6.٠١٠.6١٠.٠9.١بيالروس

3.١4.٠٢.١5.٧٢.43.٠١.85.43.٠–٠.5–8.٠١.٧٧.١8.5٠.9جورجيا

9.3٧.3٧.١8.35.١5.86.٧6.٧١4.68.٠٧.٢4.48.5٧.٧6.8كازاخستان

4.٧5.5–١١.٢6.88.٠١6.6٢.86.6٧.56.5٠.43.65.٢5.٠٠.5جمهورية قيرغيزستان

١5.5٠.٠٧.4٧.64.64.65.١9.66.45.55.95.٠٢.46.55.5مولدوفا

١8.١6.46.5١٢.45.85.٠6.١5.85.95.86.٠6.٠6.١6.36.٠طاجيكستان

4.45.35.36.86.٠٧.43.56.٠6.٢6.٢6.٢6.١6.٢–١٠.٢٢.٧تركمانستان
١٢.١48.٧١3.9١١.59.55.٠١٢.4١٠.٠٧.٠–١3.5١5.99.48.٠٠.6٠.3أوكرانيا5

١٧.4١٢.3١٢.3١٢.4١١.9١١.٧9.١8.58.٠8.68.89.٠٧.98.٢9.٠أوزبكستان

3.92.85.16.54.64.63.52.72.93.33.33.73.03.43.3آسيا الصاعدة والنامية
5.٧4.99.4١١.56.٢٧.5٧.٠6.٢6.46.45.85.66.٢6.45.8بنغالديش

5.٠6.35.٧٧.39.3١١.39.96.34.٢4.١4.64.٧3.٧4.٢4.6بوتان

٠.١٠.3–٠.٠٠.٢١.6–٠.١–٠.٧–٠.4–٠.5١.٠٠.٢٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين دار السالم

4.٠5.5٢.93.٠3.9١.٢3.٠3.٢3.١3.٠3.53.١3.٠–4.9٠.٧كمبوديا

3.35.4٢.6٢.6٢.٠١.4٢.٠٢.4٢.33.٠٢.١٢.5٢.3–١.8٠.٧الصين

3.٢3.٧3.٧٧.33.4٢.9٠.5١.43.94.٠3.53.٠3.94.٠3.5فيجي

4.8١٠.69.59.59.99.45.94.94.94.85.١5.٠4.94.95.١الهند

١٠.٠5.٠5.١5.34.٠6.46.46.43.54.54.54.٠3.٠4.54.4إندونيسيا

٢.١٠.6١.9٢.٢٢.5٢.5١.9٢.٢٢.5–١.5–١.53.٠–٢.٧9.83.9كيريباتي

١٧.١٠.٠6.٠٧.64.36.44.١١.3٢.٠٢.3٢.٧3.١3.٢٢.3٢.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.4٠.6١.٧3.٢١.٧٢.١3.١٢.١٢.١٢.٧٢.93.٠١.8٢.٧٢.9ماليزيا

3.١4.56.٢١١.3١٠.94.٠٢.5١.4٠.9٢.5١.9٢.5٢.٢١.6٢.٢ملديف

٠.9١.١١.8٢.١٠.9١.١١.8–٠.5١.85.44.3١.9١.١٢.٢. . .جزر مارشال

١.3٢.6٢.4٢.٠١.3٢.6٢.4–٢.5٧.٧3.٧4.١6.3٢.٢٠.٧٠.٢ميكرونيزيا

8.96.3١٠.٢٧.٧١5.٠8.6١٢.95.9٠.54.٠5.١6.5٠.56.١6.١منغوليا

١9.9٢.٢8.٢٢.8٢.85.٧5.١١٠.٠٧.٠6.96.٧5.٧8.3٧.١6.5ميانمار

٠.39.88.٢6.٠٢.٠٢.٠8.٢5.٠٢.٠–٠.3١.١–3.4–٢٢.4٢.٠. . .ناورو

5.4١٢.69.69.68.39.99.٠٧.٢9.96.٧٧.66.5١٠.46.5٧.5نيبال

٢.٠٢.٠٢.٠٠.4٢.٠٢.٠–١.4١.44.٧3.63.44.١٠.9١.٠. . .باالو

8.36.95.١4.44.55.٠5.٢6.٠6.9٧.56.56.٠٧.٠٧.56.٠بابوا غينيا اجلديدة

5.١4.٢3.84.٧3.٢٢.94.٢١.4١.83.63.33.٠٢.63.٧3.٠الفلبين

١.9٠.١١.8١.93.٠٢.3١.4٢.4–١.٢–٢.96.٢٠.٢–4.3١4.6٠.٢ساموا

5.43.3–٠.4٢.5٢.63.١3.٠–9.٢٧.١١.٠٧.45.95.45.٢٠.6جزر سليمان

١١.١3.56.٢6.٧٧.56.93.3٠.93.٧5.85.٠5.٠4.55.١5.٠سري النكا

٠.٢١.4١.5٢.5١.١١.6١.٢–3.33.83.٠٢.٢١.9٠.9–١.9٠.8تايلند

١.٠٢.٧4.٠٠.٠٢.٠3.5–5.٢١3.٢١٠.99.5٠.٧٠.6١.3–٠.٢. . .تيمور- ليشتي

١.43.٧3.4٢.6٢.53.93.٠–8.٠3.53.94.6٢.٠١.5١.٢٠.3تونغا

٠.5١.4٢.٠١.١3.٢3.5٢.9٢.8٢.53.5٢.9٢.8–١.9–٠.3. . .توفالو

٢.84.3٢.8٠.9١.3١.5٠.8٢.5٢.٢٢.6٢.83.٠٢.5٢.٧٢.9فانواتو

6.36.٧9.٢١8.٧9.١6.64.١٠.6٢.٧4.95.٠5.٠4.٧5.٠5.٠فييت نام

15.44.85.75.56.14.54.13.23.25.75.54.64.25.85.4أوروبا الصاعدة والنامية

٢.5٢.33.63.4٢.٠١.9١.6١.9١.3٢.3٢.93.٠٢.٢٢.63.٠ألبانيا

١.9٢.١–١.4١.٧٢.٠٠.3–١.١–١.٠–٠.9–٢.١3.٧٢.٠٠.١–3.٢٠.4البوسنة والهرسك
١.٧١.8–١.٠١.8٢.١٠.5–١.3–١.١–6.٧٢.53.٠3.4٢.4٠.4١.6بلغاريا 6

١.١١.١٢.٠٠.٢٠.8١.٢–١.١–٠.5–3.3٢.4١.٠٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.53.33.٠١.8٢.83.٠–٠.١–6.٧4.٢4.93.95.٧١.٧٠.٢هنغاريا

٠.3٠.9١.8٢.٠١.3١.٠١.8–3.5٧.3٢.5١.8٠.4٠.5–٢.4. . .كوسوفو

١.5١.9–٠.6١.٧٢.٠٠.٢–٠.٢–٠.3–١.53.93.3٢.8٠.3–٢.6٠.٧جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٢.١١.5١.9٠.8١.5١.4–١.٢٠.4–3.6٠.63.54.٠٢.١٠.8. . .اجلبل األسود

٢.3٢.3٢.5٠.8٢.3٢.4–٠.6–3.93.4٢.64.33.٧٠.9٠.٠٠.9بولندا

٢.٢3.١–١.33.١٢.5٠.5–١.6–١9.45.66.١5.83.34.٠١.١٠.6رومانيا

٢3.58.١6.١١١.١٧.3٧.٧٢.١١.4١.١٢.63.٠3.٠١.5٢.63.٠صربيا

٢٧.٢6.38.66.58.9٧.58.9٧.٧٧.8١٠.١9.١٧.٠8.5١٠.٠8.8تركيا
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

6.74.64.25.24.64.64.95.55.64.23.73.64.64.23.7أمريكا الالتينية والكاريبي7
٢.3٢.4–١.٧٢.4٢.5٠.6–3.43.53.4١.١١.١١.٠٠.4–٢.٠٠.6أنتيغوا وبربودا

٢١.6١٧.٢. . .٢5.6١8.٧9.١. . .. . .. . .٧.66.3١٠.59.8١٠.٠١٠.6األرجنتين8
٢.٢١.٧١.63.١١.9٠.4١.٢١.9٠.4١.5١.5١.5٠.4١.5١.5جزر البهاما

٠.3٢.٠٢.5٢.5٠.8٢.4٢.5–3.53.65.89.44.5١.8١.9١.١بربادوس
١.٢٢.4٢.3٢.٠٢.3٢.4٢.3–٠.9١.٧١.٢٠.5١.٢٠.9–٢.5١.١بليز

4.٧3.3٢.59.94.55.٧5.84.١3.64.٠5.٠5.٠4.٠4.٧5.٠بوليفيا
6.84.95.٠6.65.46.٢6.39.٠8.٧4.44.34.56.34.44.5البرازيل

3.٧١.5١.43.33.٠١.94.44.33.8٢.83.٠3.٠٢.83.١3.٠شيلي
6.94.٢٢.33.43.٢٢.٠٢.95.٠٧.54.53.٢3.٠5.٧4.١3.٠كولومبيا

١١.١٧.85.٧4.94.55.٢4.5٠.8٠.٠١.93.٠3.٠٠.83.٠3.٠كوستاريكا

١.4١.4–٠.٠٠.6١.4٢.٠٠.٢–٢.١٠.٠٢.8١.١١.4٠.٠٠.8٠.8دومينيكا
١٢.8١.46.38.53.٧4.83.٠٠.8١.63.94.٢4.٠١.٧4.34.٠اجلمهورية الدومينيكية

١9.65.٢3.64.55.١٢.٧3.64.٠١.٧٠.3٠.6١.4١.١٠.3٠.٧إكوادور
٢.٧٢.٠–٠.6٠.9٢.3٢.٠٠.9–3.5٠.5١.٢5.١١.٧٠.8١.١٠.٧السلفادور

١.8٢.9٢.١١.9١.43.٢١.8–٠.6–3.43.٠٢.4٠.٠٠.8–٢.9٠.3غرينادا

٧.3١.93.96.٢3.84.33.4٢.44.53.64.٠4.٠4.٢4.٠4.٠غواتيماال
٠.8٢.3٢.٧3.١١.5٢.6٢.٧–6.63.٠4.34.4٢.4١.9٠.٧٠.9غيانا

١5.33.44.١٧.46.86.83.9٧.5١3.4١3.١6.45.٠١٢.5١١.٠5.٠هايتي
8.85.54.٧6.85.٢5.٢6.١3.٢٢.٧3.84.54.53.34.٧4.5هندوراس
١٠.69.6١٢.6٧.56.99.48.33.٧3.84.55.35.44.٠5.٠5.5جامايكا

6.35.34.٢3.44.١3.84.٠٢.٧٢.84.83.٢3.٠3.44.63.١املكسيك
9.٧3.٧5.58.١٧.٢٧.١6.٠4.٠3.١5.9٧.4٧.٢3.١5.9٧.4نيكاراغوا

٢.3٢.43.55.95.٧4.٠٢.6٠.١٠.٧٢.٠٢.3٢.3١.5٢.5٢.3بنما
8.6٢.64.٧8.33.٧٢.٧5.٠3.١4.١4.٠4.٠4.٠3.94.١4.٠باراغواي

٢.6٢.9١.53.43.٧٢.83.٢3.53.63.١٢.6٢.53.٢٢.9٢.5بيرو

١.٢١.6١.9٠.9١.5١.6–٠.4–3.6٢.١٠.95.8٠.8١.١٠.٢٢.3سانت كيتس ونيفس
١.9٠.٧١.5٠.6٠.٧١.١–١.٧–3.3٢.84.٢١.53.5١.٠–3.٠٠.٢سانت لوسيا

١.3١.3١.4١.3١.3١.3–٠.١–٢.9٠.4٠.83.٢٢.6٠.8٠.٢١.٧سانت فنسنت وجزر غرينادين
6.9١٧.٧5.٠١.93.46.955.53٢.١٢٧.33.45٢.4٢9.9١8.9–٢١.٠٠.3سورينام

5.9٧.٠١٠.55.١9.35.٢5.٧4.٧3.43.٧4.٧4.83.43.٧4.٧ترينيداد وتوباغو

8.3٧.١6.٧8.١8.١8.68.98.٧9.6٧.٧٧.56.١8.١8.4٧.١أوروغواي
٢٠.5٢٧.١٢8.٢٢6.١٢١.١4٠.66٢.٢١٢١.٧٢54.9٧٢٠.5٢,٠68.54,684.8٢٧4.4١,١33.8٢,5٢9.6فنزويال8

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

6.37.36.69.29.89.16.85.75.17.67.44.95.98.46.6وأفغانستان وباكستان
4.46.٠6.٠6.٠4.6٧.٢6.٠–٢.٢١١.86.4٧.44.٧١.5–6.8. . .أفغانستان

٢.95.٧3.94.58.93.3٢.94.86.44.84.34.٠5.94.84.3اجلزائر

٢.83.3٢.٧١.8٢.8١.33.4١.٧٢.3١.53.١–١.٢٢.8٢.٠٠.4البحرين

3.٢١.٧4.٠5.١3.٧٢.4٢.9٢.١3.٠3.٠3.٠3.٠3.٠3.٠3.٠جيبوتي

5.8١6.٢١١.٧١١.١8.66.9١٠.١١١.٠١٠.٢٢٢.٠١6.9٧.٠١4.٠٢6.١١١.4مصر

١5.6١٠.٧١٢.4٢١.٢3٠.834.٧١5.6١١.98.9١١.٢١١.٠8.٧١٠.5١١.9١٠.٧إيران 

٢.٠٢.٠–٢.45.66.١١.9٢.٢١.4٠.4٢.٠٢.٠٢.٠١.٠–٢.٢. . .العراق

٢.3٢.5٢.5٠.8٢.5٢.5–٠.8–4.84.٢4.54.8٢.9٠.9–3.8٠.٧األردن

٢.84.64.54.93.٢٢.٧٢.93.٢3.٢4.٢3.63.43.54.٢3.6الكويت

٢.6٢.٠٢.٠3.١٢.٠٢.٠–٠.8–٢.3١.٢4.٠5.٠6.64.8١.93.٧لبنان

٢.4٢.5١5.96.١٢.6٢.49.8٢٧.١3٢.83٢.١٢3.5٢9.935.١٢9.9–٠.١ليبيا8

6.4٢.١6.35.٧4.94.١3.8٠.5١.53.64.34.4٢.83.35.١موريتانيا

١.9١.٠١.٠٠.9١.3١.9٠.4١.5١.6١.٢١.5٢.٠١.8١.٢١.5املغرب

٢.٢3.53.34.٠٢.9١.٢١.٠٠.١١.١4.١3.٠3.١١.١4.١3.٠عُمان

6.٢١9.6١٠.١١3.٧١١.٠٧.48.64.5٢.94.35.٠5.٠3.٢5.35.٠باكستان

. . .. . .. . .٢.٠١.93.١3.4١.8٢.٧٢.65.٧٢.١–٢.4–6.34.9قطر

١.٠4.١3.83.٧٢.93.5٢.٧٢.٢3.53.85.١٢.٠١.٧3.85.١اململكة العربية السعودية
9.١١١.3١3.٠١8.335.436.536.9١6.9١٧.8٢3.٢١6.٠١4.٠3٠.5١٧.٠١5.٠السودان9
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .4.١٢.84.4سوريا١٠

٢.٧3.٧3.33.55.١5.84.94.93.٧3.93.83.54.٢3.93.8تونس

5.6١.6٠.9٠.9٠.٧١.١٢.34.١١.8٢.83.٧٢.4١.8٢.83.٧اإلمارات العربية املتحدة

١١.43.٧١١.٢١9.59.9١١.٠8.٢39.45.٠٢٠.٠١٧.٠١٠.٠٢٢.٠٢١.٠١5.٠اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

10.59.88.19.49.36.66.37.011.410.79.57.612.710.49.3إفريقيا جنوب الصحراء

8١.6١3.٧١4.5١3.5١٠.38.8٧.3١٠.33٢.4٢٧.٠١٧.89.٠4١.9٢٠.٠١6.٠أنغوال

٢.٢٢.٠–٢.٠٢.١٢.٠٢.٧–٠.3٠.8–3.١٠.4٢.٢٢.٧6.٧١.٠١.١بنن

8.٧8.١6.98.5٧.55.94.43.١٢.83.54.٢4.63.٠3.94.5بوتسوانا

٠.9٠.٧١.5٢.٠٢.٠٠.6٢.٠٢.٠–٢.83.8٠.5٠.3–٢.6٠.9٠.6بوركينا فاسو

١٠.٠١٠.66.59.6١8.٢٧.94.45.65.5١٢.4١6.4١4.٠9.5١4.9١٧.٧بوروندي

١.٢١.8–١.٠١.5٢.٠١.٢–٠.١١.5–٢.3١.٠٢.١4.5٢.5١.5٠.٢كابو فيردي

٢.43.٠١.3٢.9٢.4٢.١١.9٢.٧٠.9١.٠١.4٢.٠٠.3١.5١.4الكاميرون

٢.93.5١.5١.٢5.96.6١١.64.54.63.83.٧3.٠4.٧3.63.6جمهورية إفريقيا الوسطى

–٧.8٢.9–٠.٢١.83.٠4.9–١.9٧.٧٠.٢١.٧6.8١.١–١.6١٠.١٢.١تشاد
4.٠4.83.9٢.٢5.9١.6١.3٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠جزر القمر

٧٧.946.١٢3.5١4.9٠.9٠.9١.٢١.٠٢٢.4١5.٠١٠.٠4.٠٢٢.9١٧.٠١٢.٠جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢.٧4.3٠.4١.85.٠4.6٠.9٢.٧3.6١.3٢.١٢.5٠.8٠.43.6جمهورية الكونغو

3.٠١.٠١.44.9١.3٢.6٠.4١.٢١.٠١.5٢.٠٢.٠١.٢١.٧٢.٠كوت ديفوار

5.٠5.٧5.34.83.43.٢4.3١.٧١.4١.6١.5١.9١.6١.5١.5غينيا االستوائية

١6.333.٠١١.٢3.96.٠6.5١٠.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠إريتريا

١٠.٢8.58.١33.٢٢4.١8.١٧.4١٠.١٧.36.3٧.5٧.56.٧6.9٧.5إثيوبيا

٢.١٢.5٢.5٢.54.١٢.5٢.5–٠.٧١.9١.4١.3٢.٧٠.54.5٠.١غابون

6.54.65.٠4.84.65.٢6.36.8٧.٢8.١6.٢3.١٧.9٧.٠5.4غامبيا

١٧.٧١3.١6.٧٧.٧٧.١١١.٧١5.5١٧.٢١٧.5١٢.٠9.٠6.٠١5.4١٠.٠8.٠غانا

١5.١4.٧١5.5٢١.4١5.٢١١.99.٧8.٢8.٢8.4٧.٠5.٠8.٧8.١6.٠غينيا

١.5١.5٢.٠٢.٢3.٠١.6٢.٠٢.٢–١.١5.١٢.١٠.8١.٠–3.٠١.6غينيا-بيساو

6.8١٠.64.3١4.٠9.45.٧6.96.66.36.55.٢5.٠6.36.٠5.٠كينيا

٧.55.93.46.٠5.55.٠4.٠5.٠٧.٠6.66.٢5.٠6.٧6.56.٠ليسوتو

٧.4٧.38.56.8٧.69.9٧.٧8.8١١.٠9.5٧.٢١٢.5١٠.٠9.١. . .ليبريا

١٠.39.٠9.٢9.55.٧5.86.١٧.46.٧6.96.45.٠٧.١٧.١6.3مدغشقر

١٧.48.4٧.4٧.6٢١.3٢8.3٢3.8٢١.9٢١.٧١٢.9١٠.68.8١9.5١١.89.5مالوي

١.٠١.4–٠.٢١.٢٢.٢٠.8–٠.9١.4١.8–٢.٢٢.٢١.33.١5.3٠.6مايل

6.4٢.5٢.96.53.93.53.٢١.3١.٠3.٢٢.83.٠٢.3٢.٧3.٠موريشيوس

١٠.53.3١٢.٧١٠.4٢.١4.٢٢.3٢.4١9.٢١9.٠١٠.65.6٢4.6١3.5٧.٠موزامبيق

٧.69.54.95.٠6.٧5.65.33.46.٧6.٠5.85.8٧.36.٠5.8ناميبيا

١.٠١.١٢.٠٢.١٢.٠١.٢٢.٢٢.٠–٢.9٠.5٢.3٠.9–٢.44.3٢.8النيجر

١١.6١٢.5١3.٧١٠.8١٢.٢8.58.٠9.٠١5.٧١٧.4١٧.5١4.5١8.6١٧.5١٧.5نيجيريا

6.8١٠.3٢.35.٧6.34.٢١.8٢.55.٧٧.١6.٠5.٠٧.3٧.٠5.٠رواندا

١5.3١٧.٠١3.3١4.3١٠.68.١٧.٠5.35.43.٢3.٠3.٠5.١3.٠3.٠سان تومي وبرينسيبي

٠.١٠.9١.9٢.٠٢.٠٢.١١.9٢.٠–١.٢3.4١.4٠.٧١.١–٢.3٢.٢السنغال

3.83.4–٢.٢3.٧3.٠٠.٢–٢.6٧.١4.3١.44.٠١.٠–6.33١.8٢.4سيشيل

9.89.٢١٧.8١8.5١3.89.88.39.٠١١.3١4.٧8.5٧.5١6.٧9.٠8.٠سيراليون

5.8٧.١4.35.٠5.65.86.١4.66.36.٢5.55.56.٧5.95.5جنوب إفريقيا

45.١٠.٠١.٧5٢.83٧9.8١43.٠٢8.5٧.54٧9.٧١١9.9٢٠.٠. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

٧.4٧.44.56.١8.95.65.٧5.٠8.٠٧.66.٢5.٧9.٠6.55.9سوازيلند

6.١١٢.١٧.٢١٢.٧١6.٠٧.96.١5.65.٢5.١5.٠5.٠5.٠5.٠5.٠تنزانيا

٢.53.٧١.43.6٢.6١.8٠.٢١.8٠.9١.5١.9٢.٠٢.3٢.5١.9توغو

5.٧١3.٠3.٧١5.٠١٢.٧4.93.١5.45.56.36.٠5.٠5.٧6.95.١أوغندا

١8.5١3.48.58.٧6.6٧.٠٧.8١٠.١١٧.99.٠8.٠6.٠٧.58.5٧.5زامبيا
5.٠8.٠–3.٠6.64.٠٠.9–١.6–٢.4–6.٢3.٠3.53.٧١.6٠.٢–٧.4زمبابوي١١

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 لكثيــر مــن البلــدان، يُقــاس التضخــم يف الســنوات الســابقة علــى أســاس مؤشــر أســعار التجزئــة. وتُســتخدم عــادة بيانــات التضخــم يف مؤشــر أســعار املســتهلكين بنطــاق تغطيــة أوســع وأكثــر حداثــة 

بالنســبة للســنوات األقــرب.

4 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

5  تستبعد من البيانات كل من كريميا وسيفاستوبول اعتبارا من عام ٢٠١4.

6 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

٧ ما عدا األرجنتين وفنزويال. 

8 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين وليبيا وفنزويال حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

9 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

١٠ تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء  البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق  ١١ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند 

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

٢٠٠8–١999٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–3.5–3.3–3.3–3.5–3.٠–3.6–4.3–6.3–٧.3–3.4صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.١–٠.3–٠.8–٠.9–١.5–١.9–٢.١–٠.9٢.3فجوة الناجت٢

–3.6–3.3–3.٢–3.٠–٢.8–3.١–3.٧–5.١–6.4–3.8الرصيد الهيكلي٢

الواليات املتحدة
–5.8–4.5–4.٠–4.4–3.5–4.٠–4.4–٧.9–9.6–3.5صايف اإلقراض/االقتراض3

٠.٠٠.4٠.١–٠.4–٠.4–١.3–١.9–٢.٢–١.83.١فجوة الناجت٢
–5.8–4.6–4.٠–3.9–3.4–3.8–4.3–6.4–8.٢–4.٠الرصيد الهيكلي٢

43.٢٧6.88٠.٢8١.58١.٠8٠.58١.58٢.483.١9٢.6صايف الدين

6٢.699.9١٠3.4١٠5.4١٠5.٢١٠5.6١٠٧.4١٠8.3١٠8.9١١٧.4إجمايل الدين

منطقة اليورو

–٠.3–١.٢–١.5–١.٧–٢.١–٢.6–3.٠–3.6–4.٢–٢.٠صايف اإلقراض/االقتراض
٠.4–٠.3–٠.٧–١.٢–١.9–٢.5–٢.8–٢.٠–٠.9٠.5فجوة الناجت٢

–٠.4–٠.9–١.١–٠.9–٠.9–١.١–١.3–٢.١–3.9–٢.5الرصيد الهيكلي٢
4٧.66٢.665.968.١68.46٧.56٧.٠66.365.358.9صايف الدين

6٧.886.89١.493.٧94.49٢.69١.39٠.١88.6٧9.9إجمايل الدين

أملانيا  

٠.3٠.٧٠.8٠.6٠.6١.١–٠.٠٠.٢–١.٠–٢.١صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.٠٠.4٠.6٠.٧٠.6–٠.١١.٠٠.4٠.3فجوة الناجت٢

٠.٠٠.6٠.٧٠.6٠.٢٠.٢٠.8–٠.١–١.3–٢.٢الرصيد الهيكلي٢

45.355.554.853.85٠.64٧.845.٠4٢.٧4٠.63١.9صايف الدين

6٢.6٧8.٧٧9.9٧٧.5٧4.9٧١.٢6٧.664.٧6٢.٠5٠.9إجمايل الدين

فرنسا

–٠.6–٢.8–3.٢–3.3–3.5–4.٠–4.٠–4.8–5.١–٢.6صايف اإلقراض/االقتراض
٠.3–١.٢–١.٧–٢.٠–٢.٢–٢.5–٢.٢–١.٧–٠.5١.٠فجوة الناجت٢

–٠.8–٢.٠–٢.١–١.9–٢.٠–٢.4–٢.6–3.6–4.5–3.٠الرصيد الهيكلي٢
54.6٧6.98٠.683.586.48٧.488.389.١89.١8٢.١صايف الدين

63.١85.٢89.59٢.395.٢96.٢96.69٧.49٧.49٠.4إجمايل الدين

إيطاليا

٠.٠–١.4–٢.4–٢.4–٢.٧–3.٠–٢.9–٢.9–3.٧–٢.9صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–١.١–١.6–٢.4–3.3–4.١–4.١–٢.8–٠.٢٠.5فجوة الناجت٢

٠.٠–٠.8–١.6–١.3–٠.9–١.١–٠.5–١.5–4.١–3.6الرصيد الهيكلي٢،4

89.3١٠٠.4١٠5.٠١٠9.9١١١.9١١٢.5١١3.3١١3.8١١3.٠١٠4.4صايف الدين

١٠٢.9١١6.5١٢3.3١٢9.٠١3١.8١3٢.٠١3٢.6١3٢.8١3١.6١٢١.3إجمايل الدين

اليابان

–٢.٠–3.3–4.٠–4.٢–3.5–5.4–٧.6–8.3–9.١–5.5صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.٧–٠.9–١.٠–١.٧–٢.٠–٢.6–٢.٢–3.٧–4.6–٠.8فجوة الناجت٢

–١.8–3.١–3.٧–3.9–3.9–5.١–٧.١–٧.١–٧.5–5.5الرصيد الهيكلي٢
64.٢١١٧.9١٢٠.5١١٧.4١١9.٠١١8.4١١9.8١١9.9١٢٠.١١١3.١صايف الدين

١65.8٢3٠.6٢36.6٢4٠.5٢4٢.١٢38.٠٢39.٢٢39.٢٢39.4٢3٢.4إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 

–٠.8–٢.١–٢.8–3.١–4.4–5.٧–5.6–٧.٧–٧.5–١.9صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.١٠.٢–٠.٢–٠.٢–٠.٧–١.٧–٢.3–١.١٢.٠فجوة الناجت٢

–٠.8–٢.٠–٢.8–3.٠–4.١–4.9–4.٢–6.٠–5.9–٢.٧الرصيد الهيكلي٢
34.9٧3.٢٧6.4٧٧.8٧9.٧8٠.48٠.٧8٠.48٠.٢٧4.6صايف الدين

39.58١.685.١86.٢88.١89.٠89.٢89.٠88.٧83.٢إجمايل الدين

كندا

–١.٢–٢.٢–٢.4–١.9–٠.٠١.١–١.5–٢.5–١.١3.3صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.٢–٠.5–٠.9–٠.9–٠.٢–٠.8–١.3–١.5١.١فجوة الناجت٢

–١.3–٢.١–٢.١–١.4–٠.٧–٠.٢–١.١–١.8–٠.3٢.٧الرصيد الهيكلي٢
34.١٢٧.١٢8.٢٢9.٠٢٧.٢٢5.٢٢٧.6٢6.4٢5.١١8.١صايف الدين

٧5.68١.584.885.885.49١.69٢.39١.٢89.88٢.٧إجمايل الدين

ملحوظة: يتناول اإلطار ألف-١ يف امللحق اإلحصائي مناقشة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفتراضات املعنية بكل على حدة. وحتُسب عناصر اجملموعات القُطرية من أجل بيانات املالية العامة كمجموع القيم بالدوالر 

األمريكي للبلدان املنفردة ذات الصلة.

١ تشــير بيانــات الديــن إىل نهايــة الســنة وال تكــون قابلــة للمقارنــة دائمــا فيمــا بيــن البلــدان اخملتلفــة. ويتــم تعديــل مســتويات الديــن الصــايف واإلجمــايل املبلغــة مــن الهيئــات اإلحصائيــة الوطنيــة يف البلــدان التــي اعتمــدت 

نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8 )وهــي، أســتراليا وكنــدا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والواليــات املتحــدة( الســتبعاد التزامــات معاشــات التقاعــد غيــر املمولــة لنظــم املزايــا التقاعديــة احملــددة 

ملوظفــي احلكومــة. وتبــدأ بيانــات املاليــة العامــة لالقتصــادات املتقدمــة الرئيســية اجملمعــة والواليــات املتحــدة يف ٢٠٠١، وبالتــايل فــإن متوســط االقتصــادات اجملمعــة والواليــات املتحــدة هــو عــن الفتــرة ٢٠٠١-٢٠٠٧.

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.

4 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، على أساس غير موحد.
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية1

١٢.5٧.١٢.٧3.٧3.٧٢.٧٢.٢3.83.9–6.63.٠١٠.5احلجم

خمفض األسعار

٢.6١.٠–4.٢–١3.3–١.8–٠.٧–5.5١١.١١.٧–١٠.4–4.4١.4بالدوالر األمريكي

5.4١.١–3.5–5.9–6.6٧.4١.4٠.١١.٧–٢.8٠.١8.٢بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

١٢.٠6.٠٢.33.٢3.93.٧٢.١3.53.٢–5.6٢.8١١.١االقتصادات املتقدمة

١3.٧8.53.54.9٢.8١.4٢.53.64.3–8.83.6٧.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

١١.45.١١.٢٢.43.94.4٢.44.٠4.٠–5.6٢.6١١.6االقتصادات املتقدمة

١.94.54.3–١4.5١١.55.٢5.34.٠٠.8–١٠.٠3.99.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.١–٠.8٠.3١.8٠.9٠.5–٠.6–١.6–٠.3٢.5٠.9–٠.5االقتصادات املتقدمة

–١.3٠.4–١.٢–4.٢–٠.6–٢.١4.3٠.6٠.5–6.٢–٢.8٠.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

١4.4٧.٠٢.43.43.١٢.٢٢.٢3.94.٠–6.٧٢.9١١.5احلجم

خمفض األسعار

3.٢١.٠–4.9–١4.4–٢.5–١.٢–6.5١٢.5١.٧–١١.8–4.5١.6بالدوالر األمريكي

6.٠١.١–4.3–٧.٠–٢.4–٧.68.٧١.3٠.5–9.6–٢.9٠.١بوحدات حقوق السحب اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

٢.8١.٧–5.4–٢.4–٠.4–٢.٢4.3٢.83.٠–١.8٠.٠١.٧املصنوعات

–٢8.9٠.3–١5.٧–4٧.٢–٧.5–٢٧.93١.6١.٠٠.9–36.3–٢٢.٢5.5النفط
–8.5١.3–١.9–١٧.4–3.9–١.4–٢6.6١8.٠١٠.١–١6.٠–6.٢٠.٧السلع األولية غير الوقود

–٢.٠3.٠٠.5–١٧.١–٠.٧4.١–١٢.١٢٠.3٢.6–١5.٢–5.6٠.٧املواد الغذائية
3.5–5.٧–5.٠–٢٠.٧3.١–١١.9–٢.4٠.5١.6١4.١١6.6١8.6املشروبات

–٧.٠٠.3–5.٧–١.6٢.٠١3.5–33.٢٢٢.٧١٢.٧–١.9٠.6١٧.١املواد اخلام الزراعية
–٢3.٢4.٠–5.4–٢3.٠–١٠.١–4.3–48.٢١3.5١6.8–١9.٢–١١.8١.8املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق السحب اخلاصة2

5.6١.8–6.٠4.8–٠.4–٠.3١.6٠.٧3.3٠.85.9٢.٢املصنوعات

–3٢.4٠.٢–١5.١–4٢.٧–٧.5–٢9.3٢٧.٢4.١٠.١–34.8–٢٠.34.٠النفط
–١١.5١.٢–١.3–١٠.4–3.8–٠.6–٢8.٠١4.١٧.3–4.6٠.8١3.9السلع األولية غير الوقود

–٢.٧5.8٠.4–١٠.٠–١3.3١6.٢٠.4١.54.٠–4.٠٠.9١3.١املواد الغذائية
3.6–3.٢–٢٠.85.٢4.4–١١.٢–٠.9٢.١4.١١5.3١٢.٧١6.١املشروبات

–9.9٠.٢–5.١–٢.4٢.٠6.١–34.6١8.5١٠.٠–٠.4٢.٢١5.١املواد اخلام الزراعية
–٢6.53.9–4.8–١6.4–١٠.١–3.5–49.89.٧١4.3–١٧.٢–١٠.١٠.٢املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2

٧.١٢.٠–١6.95.٢–٠.5–١١.٢6.١–3.43.9٧.3٠.5–١.٠املصنوعات

34.3٠.٠–١5.4–36.8–٧.6–34.3٢5.59.34.١–3٢.٧–١8.8٢.3النفط

–١3.٠١.٠–١.6–١.١–3.9–4.5–3٢.9١٢.6٢.٧–3.3٢.6١١.٢السلع األولية غير الوقود
–٢.3٧.3٠.٢–٠.8–4.١–١٧.٧١4.٧5.5٢.6–٢.٧٢.6١٠.4املواد الغذائية

3.8–١.8–٢٠.٧١6.١4.8–١4.٧–3.9٧.3١9.8١١.٢١١.9–٠.4املشروبات

١١.5٠.٠–١.93.65.5–١.٧–39.8١٧.٠5.5–4.٠١٢.5–٠.9املواد اخلام الزراعية

–٢8.33.٧–5.٢–٧.8–١٠.٢–٧.3–55.58.3١٠.٠–8.٧١.5١4.6املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـطات

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

١4.٧6.١١.9٢.٧3.43.١١.83.43.3–5.٧٢.5١3.٠االقتصادات املتقدمة

١5.٢٧.53.84.8٢.٧١.١٢.63.34.3–8.93.68.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٢.٢٢.4٠.43.4–6.35.8٢.٧٢.3٠.٧–5.6١.86.٢مصدِّرة للوقود

١8.88.٢4.36.٠4.١٠.٧٢.٧4.١4.6–١٠.٢4.٢9.3مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

١3.١5.5٠.4٢.١3.53.5٢.١4.44.٢–5.٧٢.4١٢.٧االقتصادات املتقدمة

٢.44.34.4–١5.5١١.٠5.٠4.8٢.6٠.٢–9.93.89.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

6.٢١.8–5.4–8.١١٢.١8.44.٠٠.٧٧.4–١١.١١.٠١5.4مصدِّرة للوقود

١٧.4١٠.84.35.٠3.٠١.54.١3.94.9–9.64.58.6مصدِّرة لغير الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

4.٠١.4–٢.4–6.٢–٠.3٢.٠–4.46.3٠.3–٧.4–١.٧٠.3االقتصادات املتقدمة

9.9٠.8–٧.٠–8.9–3.٢–١٢.٧١3.33.١١.3–6.6٠.3١3.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٢١.8٠.3–١3.٠–٢9.٢–6.٧–٢١.6٢5.64.5٢.4–٢5.9–١4.4٢.١مصدِّرة للوقود

6.٧٠.9–5.٢–٠.٧–١.6–9.٠8.3٢.5٠.٧–3.6١.١6.8مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

4.٢١.١–3.6–٧.9–٢.١–6.38.5٠.9٠.5–١٠.٧–٢.5٠.5االقتصادات املتقدمة

8.4١.٢–5.٧–5.١–٢.٧–١٠.98.3٢.5٠.٧–3.6٠.8٧.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

6.3١.5–4.١–٢.8–٢.4–8.٢6.63.5٠.١–3.3١.3٢.4مصدِّرة للوقود

8.8١.١–6.٠–5.6–٢.8–١١.58.٧٢.3٠.9–3.٧٠.68.6مصدِّرة لغير الوقود

معدالت التبادل التجاري

٠.3–٠.9٠.١١.9١.٢٠.٢–١.٢–٢.٠–٠.33.٧١.8–٠.8االقتصادات املتقدمة

–١.4٠.4–١.4–4.٠–٠.5–١.64.6٠.6٠.5–6.3–٢.9٠.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
–١3.9٢.٢–١٢.٧–٢٠.١–١.6–١٢.9٢٠.6١.96.6–٢5.٧–٧.63.٠كومنولث الدول املستقلة3

٠.3–١.٢٠.9٢.38.9٠.3٢.٧–٢.3–٠.5٢.٧6.١–١.6آسيا الصاعدة والنامية

٠.3–١.5١.3٢.٧١.6٢.6–١.٠–١.8–٠.١٠.٢3.63.9أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.٠١.٢٢.4–9.4–٢.5–١.4–8.45.6١.4–5.٠–3.9٠.6أمريكا الالتينية والكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١٢.٠٠.5–6.١–٢5.5–4.٧–٧.6١3.5٠.3٠.٢–١٧.8–9.5٢.9وباكستان
–١٢.3٠.5–6.٧–٢6.3–4.٧–٧.5١3.٧٠.9٠.١–١8.٢–١٠.٠3.٠منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

–5.3٠.5–١.8–١5.3–3.4–٠.3–١١.٧١٢.3١.5–١٢.٢–5.6٠.9إفريقيا جنوب الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–١4.6١.٢–9.3–٢٧.٢–4.4–١٢.4١٧.8١.٠٢.4–٢4.١–١٠.83.4الوقود
–٠.٢–٠.٢٠.٢١.٢5.٢٠.9١.9–٠.4–٠.4١.9٢.3–٠.١غير الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات 

   الدوالرات األمريكية

١١,465٢١,٢٠5١5,٧39١8,696٢٢,٢54٢٢,486٢3,٢١5٢3,593٢٠,9٢8٢٠,5٢٢٢١,8٠٢٢٢,8١3السلع واخلدمات

9,١١٧١6,639١٢,٢٢3١4,895١٧,9١٠١8,٠39١8,4٧6١8,569١6,١65١5,٧١3١6,8٠3١٧,59٧السلع
–٢8.9٠.3–١5.٧–4٧.٢–٧.5–٢٧.93١.6١.٠٠.9–36.3–٢٢.٢5.5متوسط سعر النفط4

44.٧9٧5.4١6١.٧8٧9.٠3١٠4.٠١١٠5.٠١١٠4.٠٧96.٢55٠.٧94٢.8455.٢355.٠6بالدوالر األمريكي للبرميل

٢.8١.٧–5.4–٢.4–٠.4–٢.٢4.3٢.83.٠–١.8٠.٠١.٧قيمة 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 ٢٠٠٢-٢٠٠4. 

3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

4 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

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

8.4224.2232.6296.6374.6334.7212.6201.5–2.445.1–89.5االقتصادات املتقدمة

–٧66.5–6٧٢.5–5٢٢.8–48١.٢–463.٠–39٢.١–366.4–446.5–46٠.4–44٢.٠–384.٠الواليات املتحدة
١9.٠3١.١3١.8١6١.8٢86.93٢٠.635١.4399.834٧.٢355.83٧9.6منطقة اليورو

١96.٧١9٢.3٢٢9.٠٢48.9٢5٢.9٢8٢.9٢8٠.3٢94.3٢8٠.5٢8٠.٠٢9١.3أملانيا

١3.٠–١١.٢–٢٢.9–٢6.8–4.8–3٠.3–٢4.6–3٢.٧–٢8.3–٢٢.٢–٢٢.5فرنسا

٢٠.54٠.5٢9.65٠.83٧.٠3٢.٢١3.4–٧.5–68.6–٧٢.٧–4١.4إيطاليا

٢٠.٧١4.9١6.3٢4.٧١9.٠٢٠.١٢5.9–3.١–4٧.4–56.٢–64.3إسبانيا

١45.3٢٢١.٠١٢9.859.٧45.936.5١35.6١9١.٠٢٠٢.5٢١٠.٧٢3٠.3اليابان

–6١.4–٧3.٢–8١.4–١١4.5–١٢٢.٧–١4٠.٠–١١9.6–9٧.4–46.6–66.6–٧٠.١اململكة املتحدة
–34.6–45.3–46.8–5١.١–5٢.8–43.6–59.4–65.٧–49.6–58.٢–4٠.4كندا

٢٠٧.5٢86.8٢٧١.٢٢٧9.٧355.83٧١.٧3٧٠.938٠.53٧١.33٧٠.93٧9.5اقتصادات أخرى متقدمة ١

–84.8–88.8–232.5272.8366.3347.7184.2155.771.2السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

3٢.١38.668.٠–4٢.968.5١٠٧.366.3١8.٢56.95٢.١٢.8كومنولث الدول املستقلة ٢

5٠.46٧.59٧.3٧١.333.45٧.569.٠٢٢.٢5١.555.8٧9.3روسيا

–١١.3–١٧.٢–١9.5–٢5.٠–١6.9–٠.6–١5.٢–١.٠١٠.٠5.٠–٧.5ما عدا روسيا
٢٧4.5٢33.39٧.6١٢١.٧99.5٢3١.٢3١4.٧٢١6.8١39.٠١٢8.95٢.3آسيا الصاعدة والنامية

٢43.3٢3٧.8١36.١٢١5.4١48.٢٢36.٠3٠4.٢١96.4١49.3١58.6١68.4الصين

–8٠.9–4١.5–36.5–٢٠.9–٢٢.١–٢6.8–3٢.3–8٧.8–٧8.٢–48.١–38.4الهند
–٢٢.٧3١.٧46.٢36.6٢6.5١4.١–66.١45.449.46.43.6آسيان-5 3

–65.5–5٢.8–49.9–34.6–35.9–59.٢–٧٢.٢–8١.9–١١9.5–86.9–53.9أوروبا الصاعدة والنامية
–١٧٢.3–١3٠.3–١١3.٠–١٠٧.٢–١83.١–١9١.9–١65.٧–١4١.9–١١٧.١–9٧.4–33.٧أمريكا الالتينية والكاريبي

–5١.١–38.٢–٢8.4–٢3.5–58.9–١٠4.٢–٧4.8–٧4.٢–٧٧.٠–٧5.8–٢6.3البرازيل
–٢9.8–٢٧.5–٢4.5–٢٧.9–33.3–٢6.٢–3١.٠–١٧.٠–١4.٠–5.3–8.٧المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–36.6–٢٧.8–36.٠–١٠5.٠–3٢.6١6٧.٠4٠9.٢4١١.334٢.3١85.١١٢٧.6وباكستان
–85.8–59.9–56.8–56.٠–9١.4–66.4–38.١–٢٧.8–١١.٢–١١.٧–٢9.8إفريقيا جنوب الصحراء

–١4.5–١١.٧–١٠.8–9.6–١4.٠–١8.٧–٢١.6–٢٠.3–9.٢–5.6–8.١جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢6.44١.86٢.6–8١.١–١٢5.4٢99.36٠5.45٧٧.945٧.١٢٧9.9١٠4.٠الوقود

–3٠٢.٧–١45.١–١١١.١–3٢.9٧.٧–١٢4.١–٢٧٢.9–٢3٠.١–٢39.١–١٠8.٧٢4.8غير الوقود
–٧5.6–5٢.6–45.4–39.4–5١.3–4٧.9–٧١.٠–59.١–٢٧.6–١١.٧–4.١منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–45١.٧–٢9٧.٠–٢6٢.9–٢٢5.٠–3١6.٠–3٧5.9–393.٠–4٢٠.3–3٧4.٧–٢٧5.٢–١٧٧.9اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–56.٧–36.3–34.٧–4٠.8–39.8–33.4–48.9–49.3–3٢.6–١9.4–٢٧.3جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

–١43.٠٢٧5.33٢١.٢356.٢4٠8.3388.3٢٢5.4٢85.8٢5٠.٠١٠9.٢38.6العامل
٢.١٧٧.٢٢٠4.٠3٠١.83٠9.٧359.9389.93٧٢.5386.٧4١3.٢–١9.9االحتاد األوروبي

–98.4–55.٢–4٧.8–43.٧–٧٧.5–49.8–43.١–3٧.١–3١.4–٢٠.6–٢4.١البلدان النامية منخفضة الدخل
–٢٧.٠–١8.6–٢8.٠–١٠3.١–4٠.3١69.94٠8.٠4١4.9343.١١8٧.8١٢5.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.00.50.50.70.80.70.40.4–0.00.1–0.2االقتصادات املتقدمة

–3.٢–3.3–٢.٧–٢.6–٢.6–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–3.٠–٢.٧الواليات املتحدة
٠.١٠.٢٠.٢١.3٢.٢٢.43.٠3.43.٠3.٠٢.8منطقة اليورو

5.٧5.66.١٧.٠6.٧٧.38.38.58.٢8.٠٧.4أملانيا

٠.5–٠.5–٠.9–١.١–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8فرنسا

١.٠١.9١.6٢.٧٢.٠١.8٠.٧–٠.4–3.٠–3.4–١.9إيطاليا

١.5١.١١.4٢.٠١.5١.6١.8–٠.٢–3.٢–3.9–4.3إسبانيا

٢.83.9٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.94.٢4.34.3اليابان

–٢.١–٢.9–3.3–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.٧–3.٠اململكة املتحدة
–١.8–٢.٧–٢.9–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–٢.8–3.6–٢.9كندا

4.٢5.٠4.٢4.35.٢5.45.95.95.55.34.٧اقتصادات أخرى متقدمة ١

–0.5–0.3–0.3–0.3–1.21.21.41.20.60.50.2السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

١.6١.8٢.6–٢.53.٢4.١٢.3٠.6٢.١٢.8٠.٢كومنولث الدول املستقلة ٢

3.84.١4.83.3١.5٢.85.١١.٧3.33.54.3روسيا

–١.6–3.٢–3.9–5.4–3.٢–٠.١–٢.١–٠.٢١.٧٠.8–١.8ما عدا روسيا
3.4٢.4٠.8٠.9٠.٧١.5٢.٠١.3٠.8٠.٧٠.٢آسيا الصاعدة والنامية

4.٧3.9١.8٢.5١.5٢.٢٢.٧١.8١.3١.٢١.٠الصين

–٢.١–١.5–١.5–٠.9–١.١–١.3–١.٧–4.8–4.3–٢.8–٢.8الهند
–١.١١.6٢.٢١.6١.١٠.4–4.9٢.٧٢.6٠.3٠.٢آسيان-5 3

–٢.8–٢.8–٢.8–١.9–٢.٠–٢.9–3.6–4.4–6.3–5.٠–3.4أوروبا الصاعدة والنامية
–٢.5–٢.3–٢.١–٢.١–3.5–3.٢–٢.8–٢.4–٢.٠–١.9–٠.8أمريكا الالتينية والكاريبي

–١.9–١.٧–١.3–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.6البرازيل
–٢.3–٢.٧–٢.5–٢.٧–٢.9–٢.٠–٢.5–١.4–١.٢–٠.5–١.٠المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–٠.8–٠.8–١.١–3.4–١.46.١١٢.٧١٢.4١٠.١5.34.١وباكستان
–4.١–3.٧–3.8–4.٠–6.٠–3.9–٢.4–١.8–٠.8–٠.9–٢.8إفريقيا جنوب الصحراء

–3.8–3.6–3.4–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.٧جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٠.5٠.٧٠.9–١.٧–3.٠5.99.88.96.94.3٢.٠الوقود

–٠.8–٠.5–٠.١٠.٠٠.4–٠.5–١.٢–١.١–١.٢–٠.٧٠.١غير الوقود
–3.١–٢.9–٢.6–٢.5–3.١–٢.9–4.٢–3.6–١.٧–٠.9–٠.4منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.3–٢.٠–١.9–١.٧–٢.5–٢.٧–٢.9–3.٢–٢.9–٢.4–١.9اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–5.4–5.٠–5.٠–5.4–5.3–4.3–6.٢–6.6–4.٧–3.١–5.٠جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

٠.٢٠.4٠.4٠.5٠.5٠.5٠.3٠.4٠.3٠.١٠.٠العامل

٠.٠٠.4١.٢١.٧١.٧٢.٢٢.4٢.3٢.3٢.٢–٠.١االحتاد األوروبي

–3.3–٢.6–٢.5–٢.4–4.١–٢.6–٢.4–٢.3–٢.١–١.6–٢.١البلدان النامية منخفضة الدخل
–٠.٧–٠.6–١.٠–3.٧–١.86.6١3.6١3.5١٠.95.94.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(

)% من صادرات السلع واخلدمات(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.11.61.62.22.82.41.51.2–0.00.3–0.9االقتصادات املتقدمة

–٢4.6–٢٧.4–٢٢.4–٢١.8–٢٠.5–١6.5–١6.٠–٢٠.١–٢١.6–٢3.8–٢4.3الواليات املتحدة
. . .. . .. . .٠.8١.١١.٠5.٠8.49.٠١١.٠١٢.5منطقة اليورو 

١5.٢١3.3١3.6١5.3١4.8١6.٠١٧.8١8.4١٧.4١6.٧١4.٧أملانيا

١.٢–١.3–٢.8–3.٧–٠.6–3.5–٢.9–4.١–3.4–3.١–3.4فرنسا

3.36.45.49.٢6.٧5.6١.9–١.3–١١.١–١3.5–8.4إيطاليا

4.٧3.34.١6.١4.54.54.٧–٠.8–١١.٠–١5.3–١8.9إسبانيا

٢١.٧٢5.4١3.96.55.54.٢١٧.3٢3.6٢3.8٢3.8٢3.٢اليابان

–٧.8–9.8–١١.٠–١5.4–١5.5–١6.6–١4.8–١٢.3–5.9–9.٧–١١.٢اململكة املتحدة
–5.5–8.6–9.٢–١٠.8–١٠.8–٧.٧–١٠.٧–١١.9–9.١–١٢.4–١٠.4كندا

٧.88.8٧.٠٧.١8.٧9.١١٠.٢١٠.٧9.89.48.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

–2.0–1.1–1.0–1.0–4.23.94.43.82.01.90.7السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

5.36.١8.9–8.٢١٠.٢١٢.١٧.3٢.٠6.٧8.9٠.6كومنولث الدول املستقلة ٢

١4.٧١5.3١٧.٠١٢.١5.6١٠.٢١٧.56.٧١٢.٧١3.4١6.١روسيا

–4.١–8.٠–9.6–١4.5–8.٧–٠.٢–5.٠–٠.53.٢١.5–4.١ما عدا روسيا
١٢.58.3٢.83.3٢.65.٧8.35.93.53.١١.٠آسيا الصاعدة والنامية

١9.5١4.86.89.96.39.6١٢.98.96.46.55.9الصين

–١٠.4–٧.8–٧.4–4.٧–5.3–5.6–6.9–١9.4–١٧.3–١٢.6–١3.8الهند
–٢.33.55.١3.8٢.6١.١–١٠.96.١5.5٠.٧٠.4آسيان-5 3

–6.١–6.3–6.4–4.8–5.١–٧.5–9.٧–١١.9–١٧.3–١4.8–١٠.3أوروبا الصاعدة والنامية
–١١.٧–١١.٠–١٠.٠–١٠.4–١٧.٢–١5.٧–١3.٢–١١.4–9.6–9.٧–4.٢أمريكا الالتينية والكاريبي

–١٧.9–١5.4–١١.6–١٠.8–٢6.3–39.5–٢6.8–٢6.4–٢6.3–3٢.٧–١4.6البرازيل
–4.٧–6.٠–5.٧–٧.٠–8.3–6.3–٧.٧–4.4–3.8–١.٧–3.6المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–٠.٢–١.4–٢.5–8.6–٢.5١3.3٢6.٧٢4.3٢٠.9١3.١9.8وباكستان
–١8.4–١5.8–١5.9–١٧.٧–٢6.3–١4.6–٧.9–5.8–٢.3–3.٠–9.9إفريقيا جنوب الصحراء

–١٢.9–١٢.١–١١.5–١٠.8–١4.5–١٧.٠–١9.٠–١٧.3–٧.3–5.٢–9.8جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١.8٢.84.6–4.5–8.٠١5.5٢4.١٢١.3١٧.3١٢.٠5.١الوقود

–3.٧–٢.٢–١.8–٠.6٠.١–١.9–4.4–3.9–4.١–٢.8٠.5غير الوقود
–١6.٠–١3.6–١٢.3–١١.6–١4.5–١١.٧–١6.8–١3.9–6.٢–3.١–١.4منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–8.٧–٧.5–٧.١–6.6–9.3–9.8–١٠.3–١١.3–١٠.3–9.١–٧.3اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–٢3.٢–١9.8–٢٠.9–٢٧.4–٢4.3–١6.8–٢٢.4–٢٢.6–١4.٧–١٠.4–١٧.8جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

٠.8١.4١.4١.5١.٧١.٧١.٢١.5١.٢٠.5٠.٠العامل

٠.٠١.٠٢.83.93.95.٠5.45.١5.٠4.5–٠.3االحتاد األوروبي

–١١.9–9.١–8.٧–8.9–١5.٧–9.٠–8.٠–٧.4–6.4–5.4–8.٠البلدان النامية منخفضة الدخل
٠.5–٠.٧–١.9–8.٧–3.4١3.9٢٧.3٢5.٠٢١.4١3.59.9منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء 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

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.00.50.50.70.80.70.40.4–0.00.1–0.2االقتصادات املتقدمة
–3.٢–3.3–٢.٧–٢.6–٢.6–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–3.٠–٢.٧الواليات املتحدة

٠.١٠.٢٠.٢١.3٢.٢٢.43.٠3.43.٠3.٠٢.8منطقة اليورو١

5.٧5.66.١٧.٠6.٧٧.38.38.58.٢8.٠٧.4أملانيا

٠.5–٠.5–٠.9–١.١–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8فرنسا

١.٠١.9١.6٢.٧٢.٠١.8٠.٧–٠.4–3.٠–3.4–١.9إيطاليا

١.5١.١١.4٢.٠١.5١.6١.8–٠.٢–3.٢–3.9–4.3إسبانيا

5.8٧.49.١١٠.89.98.98.٧9.69.٢9.١8.5هولندا

٠.4١.٠٠.9١.٠١.9–٠.٧–٠.3–٠.١–١.8١.١–١.١بلجيكا

٢.6٢.9١.6١.5٢.٠٢.4١.8٢.4٢.4٢.٢٢.١النمسا

٠.٠٠.١–٠.3–٠.١٠.6–١.6–٢.٠–3.8–١٠.٠–١١.4–١٢.3اليونان

–١.6–٠.4–١.6٠.١٠.١٠.8٠.3–١.8–6.٠–١٠.١–١٠.4البرتغال
٢.١١.٧١٠.٢4.٧4.٧4.٧4.5–٢.6–١.6–١.٢–4.٧آيرلندا

–٠.8–١.٢–١.3–١.١–٠.4–١.١–١.6–١.9–١.9١.٢١.8فنلندا
٠.9١.8١.٢٠.٢٠.4٠.3٠.٢١.4–5.٠–4.٧–3.4اجلمهورية السلوفاكية

–٢.6–١.5–١.6–٠.9–١.53.6٢.3–١.٢–3.9–٢.١٠.3ليتوانيا
٠.٢٢.64.86.٢5.٢6.85.55.١3.3–٠.١–٠.6سلوفينيا

٧.46.٧6.١5.95.65.١5.٢4.85.١5.١5.8لكسمبرغ

–١.4–١.4–١.5١.١–٠.8–٢.٠–٢.٧–3.6–٧.8٢.٠3.٢التفيا
–١.٠٢.٢٢.٧١.4٠.9١.9–٠.١–٢.5١.8١.3٢.4إستونيا
–٢.٢–٢.5–٢.5–٢.4–٢.9–4.3–4.9–6.٠–4.١–١١.3–٧.٧قبرص
١.٧3.١9.55.٢5.85.55.35.٠–٠.٢–4.٧–6.6مالطة

٢.83.9٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.94.٢4.34.3اليابان

–٢.١–٢.9–3.3–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.٧–3.٠اململكة املتحدة
3.٧٢.6١.64.٢6.٢6.٠٧.٧٧.٠6.٢6.١5.٧كوريا

–١.8–٢.٧–٢.9–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–٢.8–3.6–٢.9كندا
–3.5–٢.9–٢.8–٢.6–4.٧–٢.9–3.٢–4.١–3.٠–3.6–4.6أستراليا

١٠.98.98.٢9.5١٠.4١٢.٠١4.5١4.٢١4.8١5.٠١5.8مقاطعة تايوان الصينية

٧.5١4.98.٠١٠.5١١.58.8١١.5١٢.٠١٠.8١٠.58.8سويسرا

6.٠6.٠5.55.65.34.64.٧4.٧4.64.٢3.6السويد

١6.8٢3.4٢٢.١١٧.4١6.9١9.٧١8.١١9.٠٢٠.١١9.٢١٧.١سنغافورة

9.9٧.٠5.6١.6١.5١.43.35.١3.٠3.١3.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١٠.6١٠.9١٢.4١٢.4١٠.٢١١.٠8.٧4.65.٧5.٧6.3النرويج

–٠.٢٠.9١.١١.٢٠.٧٠.8–٠.5–١.6–٢.١–3.6–٢.3اجلمهورية التشيكية
3.63.6٢.3٠.53.54.٠4.33.63.43.43.٢إسرائيل

3.56.66.66.3٧.88.99.٢8.١٧.5٧.٢6.3الدانمرك

–3.5–3.١–٢.5–٢.٧–3.4–3.٢–3.٢–3.9–٢.8–٢.3–٢.٢نيوزيلندا
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .بورتوريكو

٢8.٢39.44١.٠39.34٠.٢34.٢٢5.4٢٧.١٢9.53٠.5٢9.3إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

6.٠4.٠5.58.٠6.96.٧5.٢–4.٠–5.3–6.6–9.6آيسلندا

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

                                 للتذكرة

–٠.٧–٠.٧–٠.4–٠.4–٠.6–٠.٧–٠.٧–١.٠–٠.8–٠.8–٠.٧االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.4٠.5٠.8٢.٢٢.83.٠3.٧3.83.53.53.4منطقة اليورو ٢

١ تم تصحيح البيانات ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة. 

٢ تم حساب البيانات على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
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اجلدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

1.61.82.6–2.53.24.12.30.62.12.80.2كومنولث الدول املستقلة1

3.84.١4.83.3١.5٢.85.١١.٧3.33.54.3روسيا

–١.6–3.٢–3.9–5.4–3.٢–٠.١–٢.١–٠.٢١.٧٠.8–١.8ما عدا روسيا
–4.3–٢.9–3.٢–٢.9–٢.٧–٧.6–٧.3–١٠.٠–١٠.4–١3.6–١6.5أرمينيا

١.33.86.3–3.8–٢٢.8٢8.٠٢6.5٢٠.٠١6.١١3.3٠.4أذربيجان

–3.5–5.٠–4.٧–4.3–3.6–6.6–١٠.٠–٢.8–8.٢–١4.5–١٢.٠بيالروس
–9.٢–١٢.5–١٢.9–١٢.4–١٢.٠–١٠.6–5.8–١١.٧–١٢.8–١٠.٢–١٠.5جورجيا

٠.6–٢.8–4.٠–6.١–٠.95.3٠.5٠.5٢.٧3.٠–3.6كازاخستان

–9.١–١٢.١–١٢.٠–9.4–١١.١–١6.٠–3.٧١.١–٢.9–٠.9٢.٢جمهورية قيرغيزستان
–4.9–4.٠–3.8–3.4–5.٠–5.3–5.٢–٧.5–١١.٧–٧.5–8.٢مولدوفا

–3.٢–5.١–5.5–5.١–6.٠–٢.8–٧.8–9.٢–٧.3–9.6–3.6طاجيكستان
–١٠.8–١١.5–١٢.8–٢١.٠–١4.٠–6.4–٧.3–٠.9–٠.8–١٢.9–١6.6تركمانستان

–3.٢–٢.9–3.6–3.6–٠.3–3.9–9.٢–8.١–6.3–٢.٢–١.4أوكرانيا٢ 
١.4٢.١١.6٢.8–٢.66.65.8١.٢٢.9١.٧٠.5أوزبكستان

3.42.40.80.90.71.52.01.30.80.70.2آسيا الصاعدة والنامية

–٢.٢–١.٠–٠.٧١.٢١.3١.9٠.9٠.5–٢.4٠.4١.٠بنغالديش
9.9–١6.6–٢9.4–٢9.١–٢8.3–٢6.4–٢5.4–٢١.5–٢9.8–٢٢.٢–6.3بوتان

3٢.336.634.٧٢9.8٢٠.93٠.٧١6.٠9.58.34.3١8.9بروين دار السالم

–8.٠–8.5–8.5–8.٧–١٠.6–١٢.١–١٢.3–١١.٠–١٠.٢–6.8–6.9كمبوديا
4.٧3.9١.8٢.5١.5٢.٢٢.٧١.8١.3١.٢١.٠الصين

–5.٧–6.٢–5.8–3.٠–١.5–٧.6–9.٧–١.4–5.١–4.3–4.٠فيجي
–٢.١–١.5–١.5–٠.9–١.١–١.3–١.٧–4.8–4.3–٢.8–٢.8الهند

–٢.١–٢.٠–١.9–١.8–٢.٠–3.١–3.٢–١.8٠.٧٠.٢٢.٧إندونيسيا
–4.9–9.٧–8.٢٢4.٠43.٢5.٠5.٧–4.5–١3.4–٢.٢–١3.3كيريباتي

–١4.5–١9.٢–١8.8–١٧.٠–١6.8–٢٠.٧–٢9.6–٢9.9–١8.6–١9.٧–٢٢.٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١5.٠١٠.١١٠.95.٢3.54.43.٠٢.٠١.8١.8١.8ماليزيا

–١٠.6–١4.8–١6.٧–١٧.9–١٠.٢–3.8–4.5–٧.3–١6.5–8.٢–١٠.5ملديف
٠.٠١٧.9١3.6١٠.89.45.3–٢.6٠.١٧.٧–٢٠.5–١٠.3جزر مارشال

١.٢8.68.٢6.٧5.63.٠–١٠.١–١3.4–١8.8–١5.4–١9.٠ميكرونيزيا

–6.٢–9.5–4.4–4.١–4.٠–١١.5–٢5.4–٢٧.4–٢6.5–١3.٠–6.9منغوليا
–6.4–6.٧–6.6–6.5–5.٢–3.3–4.9–4.٠–١.8–١.١–١.٢ميانمار

٢.٢–١.٧٠.5١.8–9.5–63.846.3٢6.١38.١١8.8١3.5ناورو

–٢.١–١.3–4.83.34.55.٠6.3٠.3–١.٠–4.٢٢.4نيبال
–4.4–8.8–٧.8–6.3–3.4–١4.6–١١.8–١١.٢–١١.٧–9.٠–9.9باالو

3.٠١9.6١5.3١5.9١4.٢١٠.5–3١.5–36.١–٢4.٠–٢٠.5–8.4بابوا غينيا اجلديدة

–١.٠–٠.3–5.٠3.6٢.5٢.84.٢3.8٢.5٠.٢٠.١الفلبين
–4.3–5.9–6.١–6.١–3.٠–8.١–٠.4–6.3–3.١–6.8–5.3ساموا

–٧.4–5.٢–4.٠–١.٧–٢.٧–4.3–١.83.5–8.٧–33.4–٢١.9جزر سليمان
–٢.٠–٢.3–٢.8–٢.3–٢.5–٢.5–3.4–5.8–٧.١–١.9–٠.4سري النكا

3.٧8.١١١.49.٧٧.83.٠–١.٢–٧.93.4٢.5٠.4تايلند

–١٢.١–١3.٠9.6–3٧.939.339.44٠.٢4٢.4٢6.٢8.34.٧تيمور- ليشتي 
–5.4–١١.5–٧.8–٢.١–٧.٢–9.3–٧.9–١٢.3–١٧.٢–١8.8–١9.4تونغا

–٠.٧–3.9–5.4–١٧.٢١.٢١9.3٧.64.4–36.5–6.9١١.9توفالو
–4.٧–١٢.6–١4.9–١٢.١–9.٢–٠.3–3.3–6.5–8.١–5.4–٧.9فانواتو

٠.٢6.٠4.55.١٠.54.٧4.١3.4٠.6–3.8–6.5فييت نام

–2.8–2.8–2.8–1.9–2.0–2.9–3.6–4.4–6.3–5.0–3.4أوروبا الصاعدة والنامية
–9.5–١3.٠–١3.٧–١٢.١–١٠.8–١٢.9–١٠.8–١٠.١–١3.٢–١١.3–١5.9ألبانيا

–4.3–6.3–6.3–5.6–5.٧–٧.4–5.3–8.٧–9.5–6.١–6.4البوسنة والهرسك
–4.٢٢.3٢.٠٠.8–١.3٠.١٠.١–٠.3٠.9–١.٧–8.3بلغاريا
١.٠٢.١5.١3.9٢.8١.8٠.3–٠.١–٠.٧–١.١–5.١كرواتيا

٠.3٠.٧١.83.8٢.١3.44.33.٧3.٠١.٠–٠.8هنغاريا

–9.٧–١١.١–١٠.8–9.٧–8.5–٧.٠–3.6–5.8–١٢.٧–١١.6–9.٢كوسوفو
–3.٠–٢.٠–١.8–3.١–٢.١–٠.5–١.6–3.٢–٢.5–٢.٠–6.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

–١٧.١–٢5.6–٢٢.٠–١9.١–١3.3–١5.٢–١4.5–١8.5–١٧.6–٢٢.٧–٢٧.9اجلبل األسود
–٢.٧–١.8–١.٧–٠.3–٠.6–٢.١–١.3–3.٧–5.٢–5.4–4.١بولندا

–٢.٧–٢.5–٢.8–٢.4–١.٢–٠.٧–١.١–4.8–4.9–5.١–4.8رومانيا
–3.8–4.٠–4.٠–4.٠–4.٧–6.٠–6.١–١١.5–8.6–6.4–6.٢صربيا
–3.5–4.6–4.٧–3.8–3.٧–4.٧–6.٧–5.5–8.9–5.8–١.8تركيا
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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

–2.5–2.3–2.1–2.1–3.5–3.2–2.8–2.4–2.0–1.9–0.8أمريكا الالتينية والكاريبي
–9.6–9.6–9.8–5.9–5.٢–١٢.5–١5.١–١4.8–١٠.3–١4.6–١3.9أنتيغوا وبربودا

–4.٢–3.4–٢.9–٢.6–٢.٧–١.4–٢.٠–٠.٢–٠.8–٢.5٠.3األرجنتين
–6.9–١٠.8–١3.١–١١.4–١6.٠–٢٢.٠–١٧.5–١٧.9–١5.١–١٠.١–١٠.3جزر البهاما

–4.4–4.٠–4.٠–4.5–5.9–9.5–8.6–8.٧–١٢.4–5.4–6.6بربادوس
–3.4–5.9–٧.5–١١.٠–9.9–٧.5–4.6–١.٢–١.١–٢.5–4.9بليز

–3.4–٢.6–3.9–5.4–4.33.9٠.3٧.٢٢.4١.45.6بوليفيا
–١.9–١.٧–١.3–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.6البرازيل

–٢.3–١.٧–١.4–١.4–١.9–١.٧–4.١–4.٠–١.8١.4١.٧شيلي
–٢.٧–3.3–3.6–4.4–6.4–5.١–3.٢–3.٠–٢.9–3.٠–٢.٠كولومبيا

–4.3–4.٠–3.8–3.5–4.5–4.6–4.8–5.١–5.3–3.٢–١.8كوستاريكا
–8.3–١٠.3–9.5–٧.8–8.٠–9.5–9.٧–١٧.3–١4.١–١5.9–٢٢.٧دومينيكا

–3.9–٢.5–١.9–١.5–٢.٠–3.3–4.١–6.4–٧.5–٧.5–4.8اجلمهورية الدومينيكية
–١.١–١.١٠.9٠.١–٢.٢–٠.6–١.٠–٠.٢–٠.5–٠.5٢.3إكوادور

–5.٠–3.3–3.٢–٢.5–3.6–5.٢–6.5–5.4–4.8–٢.5–١.5السلفادور
–٢٠.٠–١8.5–١8.٧–١٧.6–١٧.٧–١٧.5–٢3.٢–٢١.١–٢3.6–٢3.٧–٢4.3غرينادا

–٠.8٠.6٠.١٢.١–٠.3–٢.١–٢.5–٢.6–3.4–٠.٧١.4غواتيماال
١.5–3.5–3.5٢.٧–5.٧–9.6–١3.3–١١.6–١3.٠–9.6–9.١غيانا

–٢.١–٢.4–٢.6–٠.9–3.١–8.5–6.6–5.٧–4.3–١.5–١.9هايتي
–3.9–4.٧–3.8–3.8–6.٢–٧.3–9.6–8.6–8.٠–4.3–3.8هندوراس
–3.٢–3.3–3.١–٢.٧–3.٠–٧.5–9.٢–١١.١–١٢.٢–8.٠–١١.٠جامايكا
–٢.3–٢.٧–٢.5–٢.٧–٢.9–٢.٠–٢.5–١.4–١.٢–٠.5–١.٠املكسيك

–8.3–8.5–9.4–9.5–8.٢–٧.٧–١٠.9–١٠.5–١٢.١–9.٠–8.٧نيكاراغوا
–3.٠–4.4–4.٧–5.3–٧.3–١3.٧–9.8–١٠.5–١3.٢–١٠.8–٠.8بنما

٠.5–٠.5–٠.6١.4–١.١–١.٧٠.4–٠.4٢.٠–3.٠٠.3باراغواي

–٢.٧–٢.٠–١.9–٢.8–4.9–4.4–4.4–٢.٧–١.9–٢.4–٠.5بيرو
–١4.6–١8.١–١8.3–١4.5–8.5–٧.8–١١.١–٧.6–١3.٠–٢٠.4–٢5.٢سانت كيتس ونيفس

–9.٢–9.3–8.8–6.٧–٢.6–8.9–١١.١–١3.5–١9.٠–١6.3–١١.6سانت لوسيا
–١4.9–١٧.5–١8.4–١8.9–٢١.٢–٢5.١–3٠.9–٢٧.6–٢9.4–3٠.6–٢9.٢سانت فنسنت وجزر غرينادين

٢.8١.٢٢.٠–4.4–١6.6–٧.9–٢.9١3.٠9.83.33.8سورينام

–٢.٧–3.٧–4.١–5.5–١٢.9١.4١.٠–8.6١8.8٧.٠١٠.٧ترينيداد وتوباغو
–٢.5–١.6–١.5–١.٠–٢.١–4.5–5.٠–5.١–٢.٧–١.8–١.٢أوروغواي

فنزويال
٠.٢١.94.9٠.8٢.٠١.٧٧.8–٢.4–3.3–١–٢.١.8–

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

–0.8–0.8–1.1–3.4–1.46.112.712.410.15.34.1وأفغانستان وباكستان
–١3.١6.٧5.٢5.38.5٢.٢٢.9٧.١4.5٢.3١.٢أفغانستان

–٧.3–١٠.٢–١٢.3–١6.4–١6.6–٠.3٧.59.95.9٠.44.4اجلزائر
–3.١–3.6–3.6–4.٧–٢.43.٠8.88.4٧.44.6٢.4البحرين
–١٧.6–١9.٠–٢١.6–٢8.6–3١.8–٢5.١–٢١.5–١8.8–٢.8١3.١–6.6جيبوتي

–١.6–3.9–5.3–5.6–3.٧–٠.8–٢.٢–3.6–٢.5–١.9–3.8مصر
٢.٢4.4١٠.66.١٧.٠3.8٢.46.35.35.١٢.8إيران

–١.٠–4.9–4.4–٧.3–١.6١٠.95.١١.١٢.66.5–١١.5العراق
–6.١–٧.4–8.6–9.4–9.١–٧.3–١٠.3–١5.٢–١٠.3–٧.١–5.٢األردن
٢6.٧3١.84٢.945.539.933.45.٢٢.٧8.٢٧.١5.١الكويت

–١٢.4–١4.9–١5.5–١6.٠–١8.4–٢8.١–٢6.٧–٢3.٠–١5.5–٢٠.٧–١١.9لبنان
–١8.4–١3.3–١٠.6–4٠.٧–6١.٧–١6.٧١9.98.٢٢6.٧١4.١34.5ليبيا3

–6.3–١٠.٢–١5.١–١6.٢–١9.٧–٢٧.3–٢٢.٠–٢4.١–5.٠–8.٢–١3.4موريتانيا
–١.١–٢.٠–٢.6–3.9–٢.٢–5.٧–٧.6–9.3–٧.6–4.4–5.4املغرب

–6.٧–١١.١–١٢.3–١5.5–8.3١3.٠١٠.١6.65.8١5.5–١.٠عُمان
–٢.١–3.٠–٢.9–١.١–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١–٢.٢–5.5باكستان

٠.٧٠.6٢.6–6.5١9.١3١.١33.٢3٠.4٢4.٠8.4٢.٢قطر

١.5٢.٠١.٠–3.9–4.9١٢.٧٢3.6٢٢.4١8.١9.88.٧اململكة العربية السعودية
–3.٢–4.3–4.٧–5.8–٧.8–٧.٠–8.٧–9.3–٠.4–٢.١–9.6السودان4

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .–٢.8–٢.9سوريا5

–6.١–8.١–8.6–9.٠–8.9–9.١–8.4–8.3–٧.4–4.8–٢.8تونس
3.١4.3١٢.٧١9.8١9.١١٠.٠3.3٢.43.53.94.8اإلمارات العربية املتحدة

–3.3–3.١–4.٢–5.6–5.5–١.٧–3.١–١.٧–3.٠–3.4–١٠.١اجلمهورية اليمنية
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الجدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

–4.1–3.7–3.8–4.0–6.0–3.9–2.4–1.8–0.8–0.9–2.8إفريقيا جنوب الصحراء
–3.5–3.٢–3.8–4.3–١٠.٠–9.١١٢.6١٢.٠6.٧3.٠–١٠.٠أنغوال

–5.١–٧.4–9.١–٧.٢–8.4–8.6–٧.4–٧.4–٧.3–8.٢–8.3بنن
4.٢–3.١٠.38.9١5.4٧.8١4.٧١.8١.٠–٢.6–6.3بوتسوانا

–6.5–٧.٠–٧.٢–٧.٧–8.٠–8.١–١١.3–٧.٠–١.5–٢.٢–4.٧بوركينا فاسو
–١٢.3–١4.٢–١4.١–١٧.١–٢٢.٠–١9.٢–١9.٧–١8.6–١4.5–١٢.٢–6.٠بوروندي

–4.٧–8.٠–8.5–٧.١–4.4–9.١–4.9–١٢.6–١6.3–١٢.4–١4.6كابوفيردي
–١.6–3.٠–3.١–3.6–4.١–4.3–3.9–3.6–3.٠–٢.8–3.5الكاميرون

–4.8–9.9–٧.6–8.9–9.٠–5.6–3.٠–4.6–٧.6–١٠.٢–9.١جمهورية إفريقيا الوسطى
–4.5–6.٢–4.٧–8.8–١٢.3–8.9–9.١–٧.8–5.8–8.5–8.٢تشاد

–١3.٧–١٠.6–١٠.١–٠.69.3–8.6–8.١–٧.٢–4.9–٠.٢–6.٢جزر القمر
–٢.4–٢.9–3.8–4.4–3.9–5.٠–5.٢–4.6–5.٢–١٠.5–6.١جمهورية الكونغو الديمقراطية

١٢.١٧.6–4.٧–٢8.5–4٢.9–١٧.٧١.٧١١.6–٧.83.١–١4.١جمهورية الكونغو

–١.9–3.5–4.٠–٢.٢–١.4١.٠–١.4–6.6١.9١٠.4١.٢كوت ديفوار
–٧.١–١٠.٠–١٠.6–١٧.3–١3.4–5.5–٠.5–3.9–٢.١–٢9.٢–١8.١غينيا االستوائية

–٠.5٠.١١.3–٠.١–٠.6٢.٢–٠.6٢.3٠.١–5.6–٧.6إريتريا
–٧.8–9.١–١٠.٠–9.9–١١.6–6.4–5.9–6.9–٢.5–١.4–6.٧إثيوبيا
3.٢–6.3–8.3–9.٠–4.4١4.9٢١.٠١٧.٧٧.١٧.45.4غابون

–9.٠–١٠.6–١٠.9–١٠.١–١5.٠–١٠.8–١٠.٢–٧.9–١٢.3–١6.3–١٢.5غامبيا
–4.٢–4.9–6.٠–6.4–٧.٧–9.6–١١.9–١١.٧–9.٠–8.6–5.5غانا

–١5.6–١٢.٢–١4.٢–١٢.9–٢٠.٢–١٧.6–١٧.٢–٢6.٠–٢4.8–9.3–8.٢غينيا
–٢.٢–4.6–٢.٧3.4–٠.5–٢.8–٧.٢–١١.9–4.٢–8.6–5.3غينيا-بيساو

–5.3–5.٧–5.8–5.5–6.8–9.8–8.8–8.4–9.٢–5.9–4.4كينيا
–١٠.4–3.٧–6.9–٧.٧–8.٠–٧.8–9.٢–8.9–١3.٠–3.١8.5ليسوتو
–٢3.4–٢8.٠–٢6.6–٢5.١–35.٢–٢6.9–3٠.١–٢١.5–٢٧.4–3٢.٠–٢3.٢ليبريا

–4.٠–4.٢–3.٧–٢.3–١.9–٠.3–5.9–6.9–6.9–9.٧–٢١.١مدغشقر
–٧.5–9.١–١٢.5–١5.5–9.4–8.4–8.4–9.٢–8.6–8.6–١٠.٢مالوي

–5.9–6.3–8.٠–8.٠–٧.3–4.٧–٢.9–٢.٢–5.١–١٠.٧–١٠.8مايل
–٢.١–5.6–8.١–4.3–4.9–5.٧–6.3–٧.3–١3.8–١٠.3–٧.4موريشيوس

–١4٠.8–64.3–34.8–38.9–39.4–38.٢–4٢.9–44.٧–٢5.3–١6.١–١٠.9موزامبيق
–5.5–4.6–4.٢–١١.٢–١٢.٧–١٠.٧–4.٠–5.٧–3.٠–3.5–١.5ناميبيا
–١٢.3–١8.٧–١8.١–١5.4–١8.١–١5.4–١5.٠–١4.٧–٢٢.3–١9.8–٢4.4النيجر

٠.6١.٠١.٠٠.4–4.٧3.6٢.63.83.٧٠.٢3.٢نيجيريا

–١٠.٧–١١.8–١٠.9–١4.5–١3.4–١١.8–8.٧–١١.٢–٧.4–٧.٢–٧.٠رواندا
–5.٢–6.٧–8.4–٧.9–١٢.9–٢١.8–١3.8–٢١.9–٢٧.٧–٢٢.9–٢4.٧سان تومي وبرينسيبي

–6.9–٧.٧–٧.8–٧.١–٧.4–8.9–١٠.4–١٠.8–8.١–4.4–6.٧السنغال
–١6.6–١8.٧–١9.١–١٧.٢–١8.8–٢3.٠–١٢.١–٢١.١–٢3.٠–١9.4–١4.8سيشيل

–١٢.3–١٧.5–١٧.8–١9.3–١6.3–١8.٢–١٧.5–3١.8–65.٠–٢٢.٧–١3.3سيراليون
–3.8–3.6–3.4–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.٧جنوب إفريقيا

–٢.5–6.٢٠.٠8.٧–٧.٢–١.6–3.9–١8.٢١5.9. . .. . .جنوب السودان
–١.4–١.9–١.٠–3.35.33.4١٠.85.٢–6.9–8.6–١١.4سوازيلند

–6.3–٧.٠–٧.٢–6.3–8.٠–١٠.١–١٠.6–١١.6–١٠.8–٧.٧–٧.6تنزانيا
–5.4–8.4–9.١–9.8–١١.١–9.9–١3.٢–٧.5–8.٠–6.3–5.6توغو

–٧.9–8.١–٧.٠–5.9–6.6–8.3–6.9–6.٧–١٠.٠–8.٠–5.٧أوغندا
١.3–٢.5–3.٢–5.5–٢.١3.6–6.٠٧.54.٧5.4٠.6زامبيا

–٠.١–٢.٢–٠.٧–١.6–8.3–١4.9–١٧.6–١4.6–٢٢.٢–١3.3–43.6زمبابوي6
١ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٢  تستبعد كريميا وسيفاستوبول من بيانات عام ٢٠١4 وما بعده.

3 راجع امللحوظات القُطرية بشأن ليبيا حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

4 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

5 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

6 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

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

االقتصادات املتقدمة

٢4١.94٢٢.958٢.١459.٧335.٧٢١5.٧–١٢٠.3–١96.٧–٢٢.385.٠رصيد احلساب املايل

3١٢.٠35١.83٧٠.3١٢٢.٢١8٢.٠٢١٠.4٢١٠.9١3٧.43٢٢.3٢98.4   االستثمار املباشر، صاف

–٢84.٧–5.٢١83.3١3٢.9–١45.5–35٧.٠–٢٠١.4–899.٧–٧44.4–3٧5.3   استثمارات احلافظة، صاف
95.١٢٧.635.9–35.6–33.534.٧–٠.٧9٢.٢–١١8.٢–9١.8   املشتقات املالية، صاف

١8.٠84.١–٢3١.٢٢56.٧١٧4.3٢٠.3–٢٢3.5–64.٢44.8–٢8٧.4   استثمارات أخرى، صاف

469.٧35٢.835٠.٧٢٧3.5١53.٠١34.8٢٢6.663.١١٠٢.583.٢   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–6٧٢.6–5٢٢.9–4٠6.5–١95.٢–٢8٧.4–39١.٠–44٠.5–5١5.8–43٧.٠–٢3١.٠   رصيد احلساب املايل
–34.٠١٠.٠–٧٧.٧–١59.995.٢١83.٠١35.٢١١٧.٧١36.١3٠.8      االستثمار املباشر، صاف

–٧٠١.١–546.8–٢5٠.٢–9٧.٠–١١9.٢–3٠.٧–498.3–٢٢6.3–١8.56٢٠.8      استثمارات احلافظة، صاف
–٢٢.٢–٢٢.٠١6.١–٢5.4–٧.١٢.٢54.3–35.٠–١4.١–44.8      املشتقات املالية، صاف
6.٠6٠.8–١٠٢.5–35.8–٢46.3–4٧٧.١–89.٠–١٠٠.9453.4–4١6.9      استثمارات أخرى، صاف

٢.١٠.٠٠.٠–6.3–3.6–5٢.3١.8١5.94.53.١      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١85.356٢.343٧.63٢9.5433.٧–١53.8–6.١6٢.6   رصيد احلساب املايل

. . .. . .4٢.985.5١3١.658.٢36.٠83.3٢٧٠.٠3٠8.3      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .9١.6١١8.٠49٠.5–36.١–١85.3–444.٧–١١3.٧–34٧.٧      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .5.538.94٢.٢6٠.495.٢٢8.٧–١5.٧4.4      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .–4١٠.6–١39.٢٢54.65١3.9١96.4١65.6–٢3٧.٢44.٠      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .58.١١4.١١4.٧١9.٠6.٢5.8١١.٧١6.8      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

١84.4١٢3.٧١6٧.٧١85.8٢9١.63٢3.9٢49.٧٢94.3٢8٠.5٢8٠.٠      رصيد احلساب املايل

43.٠6٠.6١٠.333.6٢8.١١٠5.66٢.66١.5٧٢.56٧.4         االستثمار املباشر، صاف

66.8٢١٢.8١8٠.6٢٢٠.3٢3٧.6١9٢.9٢١٧.6–١١9.٢١54.١5١.4         استثمارات احلافظة، صاف

١٧.639.83٠.93١.94٢.١٢8.٧33.٠33.833.١–٧.5         املشتقات املالية، صاف

–38.١–١8.8–3٧.8–59.6–١65.١5٢.٧١٧.٧١.٠–١٧.4١١٠.٧         استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠٠.٠–٢.4–١٢.4٢.١3.9١.٧١.٢3.3         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

–9.١–٢٠.٧–٢4.6–٧.8–١٠.٠–١9.٢–48.٠–٧4.6–34.٢–3٠.٧      رصيد احلساب املايل
٢.٠5.89.6–4٧.9٢.١–٧٠.334.3١9.8١9.4١3.9         االستثمار املباشر، صاف

6٠.١4١.635.339.٠–٢3.8–٧9.3–5٠.6–333.٧–١55.٠–3٢8.٧         استثمارات احلافظة، صاف

١٢.٠١5.٢١8.٢٢١.9–3١.5–٢٢.3–١8.4–١9.4–٢3.634.8         املشتقات املالية، صاف

–8١.8–8٢.١–85.5–85.٧–98.٢3.6–٢١٢.٠١٠5.١٢4٠.33.6         استثمارات أخرى، صاف
١.٠8.٠٢.٢٢.٢٢.٢–5.٢١.9–٧.٧٧.٧–5.5         التغير يف االحتياطيات

      إيطاليا

١6.958.٢٢8.46٢.538.834.١–١3.١–89.6–١١١.٢–5١.8      رصيد احلساب املايل

5.66.١–٢١.3١٧.٢6.8٠.93.١٠.98.٠–٠.٢         االستثمار املباشر، صاف

99.3١6٧.335.٠١9.9–4.٧–١٧.5–58.4١5.93١.3–53.١         استثمارات احلافظة، صاف

3.٧5.5٠.٠٠.٠–٧.54.٠4.8–6.6١٠.١–6.9         املشتقات املالية، صاف

8.١–١.٧–١٠٠.٧–٢.١٢٧.565.9٧6.٢–١١3.9–١98.9–٠.4         استثمارات أخرى، صاف

٠.٠٠.٠–٠.6١.6–8.8١.4١.3١.9٢.٠١.3         التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

      إسبانيا

٠.54١.6١4.٠٢4.83٢.٧٢٧.٠٢8.4–43.4–58.9–٧٢.8      رصيد احلساب املايل

١٠.٧3٢.63٢.63١.63٢.٠–٢4.6–١٢.8٢٧.٢–٢.٧١.9         االستثمار املباشر، صاف

–39.٧–4٠.3–١١.٢4٢.3–١3.5–43.١53.٧83.6–46.6–69.6         استثمارات احلافظة، صاف
٠.٠٠.٠٠.٠–١.4٠.٢١.4–٢.9١٠.٧–8.4١١.4         املشتقات املالية، صاف

4٢.435.٧36.١–١4٧.8١١.6٢3.3–١8.٢–٠.٠١١6.٢–٢٠.4         استثمارات أخرى، صاف

6.٠١.١١3.9٢.8٠.٧5.١5.6٠.٠٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

58.6١٧4.8٢68.5١99.١٢٠٧.4–١68.8٢4٧.3١58.453.94.3   رصيد احلساب املايل

6١.٢٧٢.5١١٧.8١١٧.5١44.٧١١8.3١3١.٠١34.6١٢٠.5١٢3.٠      االستثمار املباشر، صاف

١3١.٧٢83.6١9٧.5١88.١–4٢.٢–٢8.8٢8٠.6–٢١١.٧١4٧.9١6٢.9      استثمارات احلافظة، صاف

–8.١–٧.9–6.٧58.١34.٠١٧.٧١6.٢–١٧.١–١١.9–١٠.5      املشتقات املالية، صاف
–١٠6.١–١٢١.٠–١٢٧.8–١١٠.٧–34.86٠.١–43.46١.١–5.5–١٢٠.9      استثمارات أخرى، صاف

١٠.٠١٠.5–38.٧8.55.١5.٧–٢٧.٢44.3١٧٧.33٧.9      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–٧4.9–8٢.8–١4٧.3–١٠٢.٧–١٢9.5–١٢٢.9–83.٧–3٧.6–46.8–45.4   رصيد احلساب املايل
–66.3–١٠9.6–٢6٧.5–١١5.٢–١93.4–١١.٢–53.434.9–١٠.١–6١.٠      االستثمار املباشر، صاف

٠.٠٠.٠–٢56.١–4١5.8–٢٠4.4–٢١.3١١.4338.386.8–48.5      استثمارات احلافظة، صاف

–٠.١–35.9٧.8–48.6–١8.١١.٠–4.858.6–39.4–45.5      املشتقات املالية، صاف
–٢5٧.5444.٧33١.5٢٢.9٢٠.4–5٠.٧–34٠.6–١١5.١–١٠٠.6٢8.٠      استثمارات أخرى، صاف

9.٠9.4٧.9١٢.١٧.8١١.٧3٢.٢8.8١١.٧١٢.٠      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–45.4–46.8–49.١–53.4–43.5–56.9–6٢.٧–49.4–58.3–4١.6   رصيد احلساب املايل
١.4٢5.53٢.٧١3.٠١٠.5–١6.96.3١٢.5١٢.8١٢.٠      االستثمار املباشر، صاف

–48.4–5١.١–١١١.3–35.8–٢6.٢–٢٧.١–63.8–١٠4.3–١٠9.9–9١.٠      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–٧.4–٢3.98.٧–5١.6–٢4.٠–٢٢.5–٢٢.34١.434.3١3.4      استثمارات أخرى، صاف
١٠.٢3.98.١١.٧4.٧5.38.55.6٠.٠٠.٠      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

١5٠.9٢88.8٢9٠.٢٢5٠.43٧3.536٧.١3٧٢.١33٠.836٠.836١.9   رصيد احلساب املايل

4٧.9٢9.١١١.4–85.٧–٢6.6١١.3–33.5–٢١.995.35.٠      االستثمار املباشر، صاف

39.9١39.٢١3٠.8١85.33١٧.6٢٠6.٢١56.4١6٢.٧–5٠.٧–١٠6.9      استثمارات احلافظة، صاف

٢.9١١.4١٢.٢–١٧.3–٢١.9–٢8.٧–4١.٠٢8.8–٢٠.٠١٧.9      املشتقات املالية، صاف

3٠.٠9٠.١١١9.8–١44.4١٠8.١١9.9–89.4١٠١.٧–١٧.١–١١4.٠      استثمارات أخرى، صاف

33٢.5٢٧9.3١٢5.١٢٧4.٧١٠١.3١٠6.3١٧5.943.١٧5.٧56.9      التغير يف االحتياطيات

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–59.9–49.٧–34٧.١–٢83.4–59.٧١٢٢.3٢36.٢١٠4.٢38.5١6.6رصيد احلساب املايل
–١8٢.١–٢٠6.١–٢65.3–345.4–4١4.9–4٧3.3–483.3–534.٠–454.9–3٢6.8   االستثمار املباشر، صاف

١١4.5٢6.٧3.6٢3.4–١٢٧.٢–١49.3–٢6٠.٢–١45.١–٢38.5–86.9   استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١63.94١9.٢8١.4396.١466.336٢.6٢59.534.٠–٢٠.3–46.4   استثمارات أخرى، صاف

٧٠.١–١٠٠.6–466.5–5١9.8835.3٧49.٠43١.4584.١١٢8.١5٢٠.4   التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

اجملموعات اإلقليمية

كومنولث الدول املستقلة2

6٠.٢9.١53.٠6١.٠–٢8.٧٧5.5١٠٠.٧5٠.6١9.34.١   رصيد احلساب املايل

٢.٠–5.٢–4.5١9.66.8٢٧.٠–٢٧.6–١5.٢–8.5–١5.5      االستثمار املباشر، صاف

6.٢–١5.5٢5.68.٠١.3٠.8–١9.8٧.١–١5.٧–٧.8      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

38.٢3٧.46٢.453.8٢١.364.65٢.6٢6.١3٠.4١8.٢      استثمارات أخرى، صاف

9.3٢9.335.4–6.8–١١4.٠–١٠.66٠.53١.93٠.٠٢٢.4      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

١46.5١3٧.١–٢١٠.٠١4٠.965.١١٠.43٢.5١48.885.9٢٠.9   رصيد احلساب املايل

٢.338.9–٢5.5–١4٢.3–٢٠4.8–٢٧3.٠–٢٢١.8–٢٧٧.3–٢٢4.3–١١4.١      االستثمار املباشر، صاف

83.٢46.9٢3.٠3١.٢–١٢4.٠–64.٧–١١5.6–58.٠–93.3–6٧.٠      استثمارات احلافظة، صاف

–١.٢–١.٢–١.٢–٠.٧١.5–١.5٢.٠–٠.٢٠.3. . .      املشتقات املالية، صاف
٢8١.546٢.434٠.٢٢45.45٠.١–٢٠٧.9٧8.4–٢8.8–١٠3.5–6٧.8      استثمارات أخرى، صاف

١8.9–١٢٢.6–38١.٢–46١.656٢.943١.5١39.545٠.5١95.١3١6.٠      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–38.١–38.٠–١3.3–8.٢–4٢.5–6١.٧–65.4–١٠٧.١–89.١–5١.4   رصيد احلساب املايل
–٢8.٧–٢6.9–٢9.٧–33.3–3٢.3–٢5.8–٢٧.5–39.8–٢6.٧–3٠.6      االستثمار املباشر، صاف

–١٢.9–١6.٢–٢4.85.8–١9.3–4٠.٠–٧٠.٠–53.5–45.8–١٠.١      استثمارات احلافظة، صاف
٠.3٠.١٠.١–٠.3١.٧–١.4–٠.9٠.٠١.6٢.9      املشتقات املالية، صاف

–٧.3–4.6–9.٠١٢.3١.9–٧.3١3.٠–3٠.١–5٢.5–4٢.5      استثمارات أخرى، صاف
٢3.89.٧١٠.8–١٠.4–3١.٠35.9١4.6٢٧.8١8.5٠.٢      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١٢8.٧–١٠8.٢–١١١.9–٢٠9.4–٢٢3.٠–٢٠4.5–١6٢.٢–١٢٧.6–١٢4.5–3٢.3   رصيد احلساب املايل
–١33.6–١٢٧.9–١4٢.٠–١33.6–١38.٧–١48.3–١5٠.9–١46.9–١١٢.3–٧3.5      االستثمار املباشر، صاف

–3١.١–38.6–46.4–6٢.١–١١8.٢–١٠8.١–96.3–١٠٧.8–١٠٧.6–٢5.5      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١3.١6٠.95١.633.١–١١.53.8١4.٢٢6.١44.6٧.9      استثمارات أخرى، صاف

١٧.٢6.93.١–54.٧9٠.9١١٠.559.66.438.٠33.3      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–3٧.5–53.٢–١4٧.٧–١٢١.١3١8.٠٢85.53٠6.8١8١.8١33.٠–46.8   رصيد احلساب املايل
–٢5.4–٢٠.4–١9.4–١١.4–3٢.5–8.6–٢5.8–٢3.١–49.3–64.٠      االستثمار املباشر، صاف

3٢.٠٢4.3٧3.45٧.١٧٠.3١3٠.9٧4.٧5٠.55٠.١4٢.8      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–54.٢–5٧.٢–5١.9–١5.96٠.4١٢9.499.6١١6.665.٧5٧.3      استثمارات أخرى، صاف
–٠.٧–٢5.٧–١٢6.8–85.٧١38.٢١54.6١٢8.4١٧.٧١39.١–3٠.٧      التغير يف االحتياطيات

   إفريقيا جنوب الصحراء

–53.6–49.8–6٢.4–٧8.9–٧٧.5–53.٧–١4.6–١3.٠–١.6–48.5   رصيد احلساب املايل
–35.٢–٢8.٠–٢١.٧–3١.٧–٢6.٢–٢٢.١–٢9.8–3١.٧–33.٧–٢9.٢      االستثمار املباشر، صاف

–١٢.8–١3.9–١9.8–١4.١–٢٢.3–٢٢.4–٢8.4–١9.٢–٠.4–8.5      استثمارات احلافظة، صاف
١.٠٠.٠٠.٠–٠.4–١.5–٠.8–١.٧–١.٧–٠.٢–٠.٢      املشتقات املالية، صاف

–5.8–6.١–١١.٠–١6.9–١6.8–34.٠١6.8٢4.69.5–١.6      استثمارات أخرى، صاف
١.9٢.6–8.٧–١4.8–٢٢.3١9.8٢.٧8.5–٠.6–٧.5      التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

      الوقود

٧.٧٢9.3–١٢٧.١–٧.6٢4٧.٠5٠3.9439.٧354.3٢٠٠.6١٠6.6      رصيد احلساب املايل

–١6.8–١9.٠–4٢.٢–١١.٧–3.98.8–4١.١–٢8.8–٢9.٢–59.٠         االستثمار املباشر، صاف
٧.5١٧.984.١3٢.969.4١53.3٧9.٢49.353.55١.5         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–١6.3–١٠8.٢١39.8٢48.٧٢٠٧.١١٧3.8١56.9١4.٧١٢.5١6.١         استثمارات أخرى، صاف
١١.6–١٠.١–١45.5–١9٠.5–١١٧.٠١98.٧٢4٠.٠١٠6.٧١٠١.5–5١.٧         التغير يف االحتياطيات

      غير الوقود

–89.٢–5٧.4–٢٢٠.٠–١٧6.8–٢١٧.٢–3١5.8–335.5–٢6٧.٧–54.5١٢3.٠      رصيد احلساب املايل
–١65.3–١8٧.١–٢٢3.١–333.٧–4٠6.١–4٧٧.٢–44٢.3–5٠5.٢–4٢3.4–٢65.٢         االستثمار املباشر، صاف

–٢8.١–5٠.٠–35.3٢٢.٧–٢8٠.5–٢١8.٧–٢93.١–٢٢9.٢–٢56.3–94.٧         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

٢39.٢45١.635٠.١٢٧5.65٠.3–٢١٢.٢9٢.4–84.8–١59.8–١54.٧         استثمارات أخرى، صاف

58.5–9٠.5–3٢١.٠–5٧١.٧٧١٧.355٠.3١9١.44٧٧.4٢٢9.633٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢43.8–٢١4.٧–٢٠6.5–٢98.٠–4٠5.١–4١١.١–43٢.٠–386.٢–٢9٠.٢–١99.٧      رصيد احلساب املايل
–3١5.١–٢9١.3–٢89.٠–٢84.4–٢86.8–٢6١.3–٢٧8.٠–٢83.8–٢٢3.٢–٢٠٢.4         االستثمار املباشر، صاف

–6١.٢–69.9–4٧.٧–5٠.١–٢٠4.6–١68.٢–٢١6.٢–١85.١–٢١6.9–6٢.٧         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

36.544.685.946.١–٢9.٧–34.3–53.٢–65.١–8٧.3–٧9.٧         استثمارات أخرى، صاف

9٠.966.١9١.٠–١4٧.5٢38.6١45.٠١١٧.456.8١١3.4٢.5         التغير يف االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

جدولة ديونها خالل 2015-2011 

–١١.4–١١.6–3١.٧–٢8.6–43.3–٢١.9–5٠.5–٢6.6–١5.8–١8.6       رصيد احلساب املايل
–٢4.٢–٢٠.٠–١5.6–١5.9–١5.٧–١4.3–٢6.5–٢٠.4–١8.6–١8.١           االستثمار املباشر، صاف

–٠.٢–٠.8٢.9–3.٢–٧.45.8–١.٠١.4–١4.١١١.٢           استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .           املشتقات املالية، صاف

–١١.٧١.5–١6.8–١٧.١–١٠.٠–١٢.4–٢.45.٠3.3–٢.١           استثمارات أخرى، صاف
8.3١.6١.9١5.6–١١.١–١.9–٢١.٢–١١.٧١١.٧–١٢.١           التغير يف االحتياطيات

للتذكرة

العامل

٢8٠.44٠6.3٢98.٧١١٢.5٢85.9١55.8–8١.93٧.439.5١6.١رصيد احلساب املايل 

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. وال تظهــر املشــتقات املاليــة لبعــض جممــالت اجملموعــة بســبب قصــور البيانــات. وال تتوافــر التوقعــات بالنســبة ملنطقــة اليــورو بســبب القيــود علــى 

البيانــات.

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء 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

٢٠٠8

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.١٠.5٠.5٠.6٠.8٠.٧٠.4٠.3–٠.٧–٠.8صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.5٠.5٠.٧٠.8٠.٧٠.4٠.3–٠.١–٠.٧–٠.8     رصيد احلساب اجلاري

٢٢.4٢١.5٢١.٠٢١.4٢١.6٢٢.٢٢٢.4٢٢.3٢١.8٢١.8٢٢.٠        االدخار

٢3.٠٢٢.٢٢١.١٢١.٠٢٠.9٢١.٢٢١.١٢٠.8٢١.١٢١.4٢١.٧        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–3.4–3.3–٢.٧–٢.6–٢.6–٢.3–٢.٢–٢.٧–3.٠–4.5–4.6   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.4–3.3–٢.٧–٢.6–٢.6–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–4.6–4.6      رصيد احلساب اجلاري

١8.3١6.٧١5.٧١٧.٧١8.3١9.٢١9.١١8.6١٧.3١٧.3١٧.5         االدخار

٢٢.4٢١.٢١8.5١9.4١9.8٢٠.٠٢٠.3١9.٧٢٠.٠٢٠.6٢١.٠         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.١٠.4١.4٢.4٢.5٢.93.4–٠.5   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.٢١.3٢.٢٢.43.٠3.43.٠3.٠٢.9–٠.6      رصيد احلساب اجلاري

٢3.١٢٢.٧٢٢.4٢٢.3٢٢.3٢٢.9٢3.6٢3.9٢3.٧٢3.9٢4.٢         االدخار

٢٢.8٢٢.3٢١.5٢٠.١١9.6١9.9١9.9١9.9٢٠.٠٢٠.٢٢٠.6         االستثمار

. . .. . .. . .٠.١–٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

٢.٧5.٠6.١٧.٠6.٧٧.38.38.58.٢8.٠٧.6      صايف اإلقراض واالقتراض

٢.٧5.٠6.١٧.٠6.٧٧.38.38.58.٢8.٠٧.6         رصيد احلساب اجلاري

٢3.5٢4.6٢٧.٢٢6.3٢6.٢٢٧.٠٢٧.6٢٧.6٢٧.3٢٧.٢٢٧.٠            االدخار

٢٠.9١9.6٢١.١١9.3١9.5١9.8١9.٢١9.١١9.١١9.٢١9.4            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

٠.3–٠.4–٠.9–١.٠–٠.١–١.٠–٠.8–١.٢–١.5٠.٢٠.9      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٢–٠.5–٠.9–١.١–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.5٠.١١.٠         رصيد احلساب اجلاري

٢3.8٢٢.6٢٢.٢٢١.4٢١.4٢١.4٢٢.٢٢١.٧٢١.٢٢١.4٢٢.١            االدخار

٢٢.4٢٢.5٢3.٢٢٢.6٢٢.3٢٢.5٢٢.4٢٢.8٢٢.٢٢١.9٢١.9            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

١.٠٢.١١.8٢.8٢.١١.9١.٢–٠.١–٢.9–١.5–٠.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.٠١.9١.6٢.٧٢.٠١.8١.١–٠.4–3.٠–١.6–٠.6         رصيد احلساب اجلاري

٢٠.6١9.5١٧.5١٧.5١٧.9١8.9١8.9١9.8١9.4١9.4١9.4            االدخار

٢١.٢٢١.١٢٠.5١٧.9١٧.٠١٧.٠١٧.3١٧.٠١٧.3١٧.6١8.3            االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.٠٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

٠.3٢.٢١.6٢.٠٢.٧٢.٢٢.٢٢.4–٢.8–6.٠–5.3      صايف اإلقراض واالقتراض

١.5١.١١.4٢.٠١.5١.6١.8–٠.٢–3.٢–6.6–6.١         رصيد احلساب اجلاري

٢٢.3٢١.٧١8.٧١9.8٢٠.٢٢٠.5٢١.4٢٢.4٢٢.١٢٢.٢٢٢.6            االدخار

٢8.4٢8.4٢١.9٢٠.٠١8.٧١9.4٢٠.١٢٠.4٢٠.5٢٠.6٢٠.8            االستثمار

٠.٧٠.6٠.4٠.5٠.6٠.5٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧٠.٧         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

3.٠3.5٢.١٠.9٠.٧٠.٧3.٠3.٧4.١4.٢4.3   صايف اإلقراض واالقتراض

3.٢3.6٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.94.٢4.34.3      رصيد احلساب اجلاري

٢8.5٢٧.3٢4.٢٢3.6٢4.١٢4.6٢٧.٠٢٧.٢٢٧.٧٢٧.9٢8.4         االدخار

٢5.3٢3.٧٢٢.١٢٢.٧٢3.٢٢3.9٢3.9٢3.4٢3.5٢3.٧٢4.٠         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.١–٠.٠٠.٠٠.١–٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

   اململكة املتحدة

–٢.4–٢.9–3.3–4.5–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.3–٢.٢   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.4–٢.9–3.3–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.3–٢.١      رصيد احلساب اجلاري

١5.9١4.9١4.١١٢.4١٢.٠١٢.٧١3.٠١٢.6١3.4١3.٧١4.٧         االدخار

١8.١١٧.٢١5.9١6.١١6.٧١٧.4١٧.٢١٧.٠١6.٧١6.6١٧.١         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

–١999

٢٠٠8

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

    كندا

–٢.١–٢.٧–٢.9–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–١.4٠.١٢.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.١–٢.٧–٢.9–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–١.4٠.١٢.8      رصيد احلساب اجلاري

٢3.١٢٢.9٢١.4٢١.3٢١.٧٢٢.٢٢٠.4١9.5١9.5١9.٧٢٠.3         االدخار

٢١.٧٢٢.٧٢4.٢٢4.9٢4.9٢4.٧٢3.8٢٢.9٢٢.4٢٢.4٢٢.5         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

3.٧4.٢4.٢4.٢5.35.٢5.٧5.85.45.٢4.8   صايف اإلقراض واالقتراض

3.84.٢4.٢4.35.٢5.45.95.95.55.34.9      رصيد احلساب اجلاري

٢9.83٠.٢3٠.٧3٠.43٠.63٠.٧3١.١3٠.63٠.٧3٠.63٠.4         االدخار

٢5.8٢5.8٢6.3٢6.١٢5.٢٢5.٢٢4.8٢4.6٢5.١٢5.٢٢5.3         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.٢–٠.١–٠.٢–٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.3–٠.٢–٠.١–٠.٢–٢.5٢.9١.5١.3٠.٧٠.5٠.١صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.4–٠.3–٠.3–٠.3–٢.4٢.9١.4١.٢٠.6٠.5٠.٢     رصيد احلساب اجلاري

٢8.63١.333.433.33٢.633.٠3٢.٧3٢.٠3١.٧3١.٧3١.٧        االدخار

٢6.4٢8.٧3٢.١3٢.٢3٢.١3٢.63٢.93٢.٢3٢.٠3٢.٠3٢.٠        االستثمار

٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

١.6١.8٢.4–6.65.٠4.١٢.٢٠.6٠.6٢.8٠.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

١.6١.8٢.4–٧.٠5.34.١٢.3٠.6٢.١٢.8٠.٢        رصيد احلساب اجلاري

٢٧.٧٢6.8٢٧.6٢5.9٢٢.5٢4.9٢6.4٢6.٢٢4.9٢5.٧٢5.9           االدخار

٢٠.9٢١.5٢3.5٢3.5٢١.٧٢٢.٧٢3.3٢5.9٢3.١٢3.٧٢٢.9           االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠١.5–٠.٠٠.٢–٠.3–٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

3.54.١٠.9١.٠٠.8١.6٢.٠١.4٠.9٠.٧٠.5   صايف اإلقراض واالقتراض

3.44.٠٠.8٠.9٠.٧١.5٢.٠١.3٠.8٠.٧٠.4        رصيد احلساب اجلاري

3٧.٠4١.543.843.643.١43.64٢.54١.١4٠.64٠.١38.9           االدخار

34.٠3٧.٧4٢.94٢.64٢.34٢.٠4٠.639.839.839.438.5           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.٠–١.9–٢.٠–١.٢–٠.٧–١.٧–٢.5–3.4–5.5–5.١–4.6   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٧–٢.8–٢.8–١.9–٢.٠–٢.9–3.6–4.4–6.3–5.5–4.9        رصيد احلساب اجلاري

١9.6١9.6٢٠.4٢٠.5٢١.5٢٢.١٢٢.8٢٢.٧٢٢.١٢٢.3٢٢.٧           االدخار

٢4.٢٢5.١٢6.6٢4.9٢5.٠٢4.9٢4.٧٢4.5٢4.9٢5.١٢5.3           االستثمار

٠.3٠.4٠.8٠.9١.١١.3١.3٠.٧٠.8٠.9٠.٧        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.4–٢.3–٢.١–٢.١–3.5–3.٢–٢.٧–٢.4–٠.٢٢.٠–٠.4   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.5–٢.3–٢.١–٢.١–3.5–3.٢–٢.8–٢.4–٠.٠٢.٠–٠.5        رصيد احلساب اجلاري

١9.٧٢٠.9٢٠.3١9.8١9.٠١٧.9١8.5١٧.3١٧.٢١٧.٢١8.4           االدخار

٢٠.4٢١.٠٢٢.٢٢٢.3٢٢.3٢١.8٢٢.٢١9.5١9.3١9.6٢٠.9           االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–٠.١–٠.4–٠.8–3.٠–8.59.١١٢.٧١١.9١٠.٠5.83.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.8–٠.8–١.١–3.4–8.89.5١٢.٧١٢.4١٠.١5.34.١        رصيد احلساب اجلاري

33.935.938.63٧.535.433.١٢4.9٢4.١٢6.5٢6.٧٢٧.6           االدخار

٢5.5٢٧.١٢5.9٢5.5٢5.٠٢6.8٢٧.9٢6.8٢6.٧٢6.١٢6.4           االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–3.6–3.3–3.4–3.5–5.5–3.4–١.8–٠.6–٢.٠٢.3٠.٢   صايف اإلقراض واالقتراض
–4.٠–3.٧–3.8–4.٠–6.٠–3.9–٢.4–١.8–٠.٧٠.8٠.8        رصيد احلساب اجلاري

١9.3٢٠.6١9.4١9.٠١8.3١٧.4١5.٠١5.4١5.١١5.5١6.٢           االدخار

١8.5١9.6٢٠.١٢٠.٧٢٠.8٢١.3٢٠.8١9.١١8.9١9.١٢٠.١           االستثمار

١.٢١.5٠.6١.٢٠.5٠.5٠.5٠.4٠.4٠.4٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

–١999

٢٠٠8

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

٠.٧١.٠١.4–١.4–9.١9.٢9.88.56.83.8١.٧      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.5٠.٧٠.9–١.٧–9.49.69.88.96.94.3٢.٠           رصيد احلساب اجلاري

3٢.43٢.934.٢3٢.93٠.٠٢9.4٢5.9٢4.4٢5.٢٢5.5٢6.١              االدخار

٢3.4٢3.9٢4.3٢4.3٢3.4٢5.١٢٧.3٢5.4٢4.٠٢3.٧٢3.٧              االستثمار

٠.٠٠.١٠.١٠.١–٠.١–٠.٠٠.٧–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.6–٠.4–٠.3٠.١٠.3–٠.3–١.٠–٠.8–٠.6١.١١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٧–٠.5–٠.١٠.٠٠.4–٠.5–١.٢–١.١–٠.4٠.8١.٢           رصيد احلساب اجلاري

٢٧.63٠.833.٢33.433.333.934.٢33.533.١33.٠3٢.8              االدخار

٢٧.33٠.١34.334.434.434.434.١33.533.533.633.5              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢.٠–١.8–١.٧–١.6–٢.١–٢.4–٢.6–٢.9–٢.٧–١.١–١.١      صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٢–٢.٠–١.9–١.٧–٢.5–٢.٧–٢.9–3.٢–٢.9–١.5–١.3           رصيد احلساب اجلاري

٢١.6٢3.١٢3.5٢٢.9٢٢.4٢٢.4٢٢.3٢٢.6٢٢.6٢٢.9٢3.8              االدخار

٢3.٢٢4.٧٢6.٢٢6.٠٢5.٢٢5.٠٢4.٧٢4.3٢4.5٢4.9٢6.٠              االستثمار

٠.3٠.3٠.٢٠.3٠.3٠.3٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

       اقتصادات املركز املدين الصايف

          حسب جتربة خدمة الدين

          اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

              جدولة ديونها خالل 2015-2011

–5.٠–4.٧–4.8–5.3–4.8–3.8–5.8–5.9–4.٢–١.3–٠.٢        صايف اإلقراض واالقتراض
–5.٢–5.٠–5.٠–5.4–5.3–4.3–6.٢–6.6–4.٧–١.9–٠.٧           رصيد احلساب اجلاري

٢٠.8٢٠.9١6.٠١4.3١3.4١3.9١٢.٧١٢.٧١3.5١4.9١٧.٠              االدخار

٢٢.١٢٢.8٢٠.٧٢٠.9١9.6١8.3١8.٠١8.١١8.4١9.٧٢٢.١              االستثمار

٠.5٠.6٠.5٠.٧٠.4٠.5٠.5٠.١٠.٢٠.3٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.٠٠.3٠.5٠.5٠.6٠.5٠.3٠.4٠.4٠.٢٠.١صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.٢٠.4٠.5٠.5٠.5٠.3٠.4٠.3٠.١٠.٠      رصيد احلساب اجلاري

٢3.9٢4.3٢5.6٢5.9٢5.9٢6.4٢6.5٢6.٠٢5.٧٢5.8٢6.٢         االدخار

٢3.9٢4.١٢5.٠٢5.٢٢5.3٢5.6٢5.8٢5.٢٢5.4٢5.6٢6.١         االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠   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 االقتــراض( 

مــن إحصــاءات ميــزان املدفوعــات. ويمكــن التعبيــر عــن الصــالت بيــن املعامــالت احملليــة واملعامــالت مــع باقــي أنحــاء العــامل كمتطابقــات حماســبية. االدخــار )S( ناقــص االســتثمار )I( يســاوي رصيــد 

 .)NLB = CAB + KAB( )KAB( هــو جممــوع رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل )NLB( كذلــك فــإن صــايف اإلقــراض/ صــايف االقتــراض .)S – I = CAB( )CAB(  احلســاب اجلــاري

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 للمجموعــة 

علــى مــدى توافــر البيانــات.

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء 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

متوســـطاتمتوســـطات                                     

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١5

٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

                                  
4.23.33.43.13.53.63.43.7إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

٢.5١.4٢.١١.٧٢.٠٢.٠٢.٠١.٧االقتصادات املتقدمة

6.٢4.94.٢4.١4.54.84.45.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

٢.١١.3١.4١.3١.5١.6١.4١.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

6.63.02.72.23.83.93.13.9حجم التجارة العاملية1

الواردات

5.6٢.64.4٢.44.٠4.٠3.٧3.٧االقتصادات املتقدمة

١.94.54.3٢.44.٧–١٠.٠3.9٠.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

5.6٢.83.٧٢.١3.53.٢3.١3.5االقتصادات املتقدمة

8.83.6١.4٢.53.64.3٢.94.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.١٠.6٠.٠–٠.3١.8٠.9٠.5–٠.5 االقتصادات املتقدمة

٠.٠–١.٢–١.3٠.4–١.٢–4.٢–٢.8٠.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

١.5–٢.8١.٧٠.9–5.4–١.8٠.٠٢.4املصنوعات

٠.١–١3.٠–٢8.9٠.3–١5.٧–4٧.٢–٢٢.٢5.5النفط

–٠.3–3.5–8.5١.3–١.9–١٧.4–6.٢٠.٧السلع األولية غير الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٢١.4٠.3٠.8٢.٠١.9١.٢٢.٠االقتصادات املتقدمة

٧.55.٢4.٧4.44.٧4.44.54.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

 أسعار الفائدة
١.6–٠.٧٠.٢–٠.6–٠.3–٠.6–١.5٠.٧سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

٠.3٠.4٠.8–٢.١٠.8١.3٠.5٠.3سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

أرصدة احلساب اجلاري

٠.3٠.٧٠.8٠.٧٠.4٠.٧٠.3–٠.8االقتصادات املتقدمة

–٠.4–٠.3–٠.3–٠.3–٠.3–٢.4٠.5٠.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جمموع الدين اخلارجي

3٢.٢٢٧.8٢8.3٢9.٧٢9.3٢8.٧٢9.٠٢٧.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

9.39.8١٢.٠١٠.5١٠.٠9.8١٠.69.5السوق 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.

التغير السنوي % 

٪

% من إجمايل الناجت احمللي
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أرشيف آفاق االقتصاد العاملي

سبتمبر ٢٠٠6 آفاق االقتصاد العاملي:  النظم املالية والدورات االقتصادية 

إبريل ٢٠٠٧ آفاق االقتصاد العاملي:  التداعيات والدورات يف االقتصاد العاملي  

أكتوبر ٢٠٠٧ آفاق االقتصاد العاملي:  العوملة وعدم املساواة 

إبريل ٢٠٠8 آفاق االقتصاد العاملي:  اإلسكان والدورة االقتصادية 

أكتوبر ٢٠٠8 آفاق االقتصاد العاملي:  الضغط املايل والهبوط االقتصادي والتعايف 

إبريل ٢٠٠9 آفاق االقتصاد العاملي: األزمة والتعايف 

أكتوبر ٢٠٠9 آفاق االقتصاد العاملي: احلفاظ على التعايف 

إبريل ٢٠١٠ آفاق االقتصاد العاملي: إعادة توازن النمو 

أكتوبر ٢٠١٠ آفاق االقتصاد العاملي: التعايف واخملاطر وإعادة التوازن 

آفاق االقتصاد العاملي: توترات التعايف مزدوج السرعة

إبريل ٢٠١١    البطالة والسلع األولية والتدفقات الرأسمالية 

سبتمبر ٢٠١١ آفاق االقتصاد العاملي: تباطؤ يف النمو وتصاعد يف اخملاطر 

إبريل ٢٠١٢ آفاق االقتصاد العاملي: النمو يعود وبعض اخملاطر يبقى 

أكتوبر ٢٠١٢ آفاق االقتصاد العاملي: التواؤم مع الديون املرتفعة والنمو املتباطئ 

إبريل ٢٠١3 آفاق االقتصاد العاملي: اآلمال والواقع واخملاطر 

أكتوبر ٢٠١3 آفاق االقتصاد العاملي: حتوالت وتوترات 

إبريل ٢٠١4 آفاق االقتصاد العاملي: التعايف يكتسب قوة، لكنه يظل متفاوتا 

أكتوبر ٢٠١4 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 

إبريل ٢٠١5 آفاق االقتصاد العاملي: نمو غير متوازن — عوامل قصيرة األجل وطويلة األجل 

أكتوبر ٢٠١5 آفاق االقتصاد العاملي: التكيف مع أسعار السلع األولية املنخفضة 

إبريل ٢٠١6 آفاق االقتصاد العاملي: بطء شديد لفترة بالغة الطول 

أكتوبر ٢٠١6 آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج 

إبريل ٢٠١٧ آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟ 

أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 4-١ قياس عدم املساواة: قضايا املفاهيم واملنهجيات والقياس 

مؤشرات الدورة االقتصادية اجلديدة يف أمريكا الالتينية:

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 3-5      إعادة بناء البيانات التاريخية 

إبريل ٢٠٠8، امللحق ١-١ انعكاسات التقديرات اجلديدة لتعادل القوى الشرائية على قياس النمو العاملي 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار ١-3 قياس فجوات الناجت  

أكتوبر ٢٠٠8، امللحق ١-١ تقدير وإيضاح اخملاطر احمليطة باالقتصاد العاملي  

إبريل ٢٠٠9، امللحق ١- ٢ الشكل املروحي للنمو العاملي 

أكتوبر ٢٠١٠، امللحق ١-٢ مؤشرات تتبع النمو 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ١- 3 االستدالل على الناجت املمكن من البيانات املشوشة: منظور نموذج التوقعات العاملية 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ١-4 عدم اتساق تدابير إعادة التوازن 

إبريل ٢٠١١، اإلطار ١-٢ سيناريوهات التطورات السلبية يف آفاق االقتصاد العاملي 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 3-3 امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها 

أكتوبر ٢٠١6، إطار السيناريو ١ سيناريوهات التعريفة اجلمركية 

أكتوبر ٢٠١6، اإلطار ١-١ توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط 

آفاق االقتصاد العاملي 

موضوعات خمتارة
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ثانيا: استقصاءات تاريخية

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 3-6 املنظور التاريخي للنمو واحلساب اجلاري 

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار 4-١ األزمات املالية الدولية من منظور تاريخي  

أكتوبر ٢٠١٢، الفصل الثالث احلسن والسيء والقبيح: ١٠٠ عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ١-١ ما تأثير فترات الركود؟ 

ثالثا: النمو االقتصادي — املصادر واألنماط

سبتمبر ٢٠٠6، الفصل الثالث الصعود األسيوي: أنماط التنمية والنمو االقتصادي 

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار 3-١ النمو املمكن للناجت واإلنتاجية يف اليابان 

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار 3-٢ تطور جودة حوكمة الشركات وأثره يف آسيا 

فصل القاطرة عن القطار؟ التداعيات والدورات يف االقتصاد العاملي  إبريل ٢٠٠٧، الفصل الرابع

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 3-4 التداعيات وتزامن الدورات االقتصادية الدولية: من منظور أوسع 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ٢-١ ما هي اخملاطر التي تمثلها أسواق املساكن للنمو العاملي؟ 

أكتوبر ٢٠٠٧، امللحق ١-٢ تغير املناخ: التأثير االقتصادي واالستجابات على مستوى السياسات 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-٧ النقاش الدائر حول تطبيق سعر اخلصم 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-8  )Weitzman, 1974 الضرائب مقارنة بالكميات يف ظل عدم اليقين )دراسة

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-9 جتارب االجتار يف رخص إطالق االنبعاثات يف االحتاد األوروبي 

أكتوبر ٢٠٠٧، الفصل اخلامس الدورة االقتصادية العاملية وديناميكيتها املتغيرة 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 5-١ االقتصادات الرئيسية وتقلبات النمو العاملي 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 5-٢ حتسن أداء االقتصاد الكلي — هل هو حسن حظ أم حسن سياسات 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار ١-٢ أسعار املساكن: التصحيحات والعواقب 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ١-١ الدورات االقتصادية العاملية 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار 3-١ ما أوجه الشبه بين األزمة احلالية والكساد الكبير؟  

هل يمثل االئتمان عنصرا حيويا يف حتقيق التعايف؟

إبريل ٢٠٠9، اإلطار 3-٢      أدلة من البيانات على مستوى النشاط   

إبريل ٢٠٠9، الفصل الثالث التحول من الركود إىل التعايف: بأي سرعة وبأي قوة؟  

أكتوبر ٢٠٠9، الفصل الرابع ما مدى الضرر؟ ديناميكية الناجت على املدى املتوسط بعد انتهاء األزمات املالية  

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-3 هل يقترن التعايف بالبطالة؟  

إبريل ٢٠١٠، الفصل الثالث ديناميكية البطالة أثناء حاالت الركود واالنتعاش: قانون أوكن وما وراؤه  

هل بطء النمو يف االقتصادات املتقدمة يعني بالضرورة بطئه 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ١-١      يف االقتصادات الصاعدة؟ 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار ١-٢ التعايف العاملي: 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 4-١ فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ 

إبريل ٢٠١3، الفصل الثاين انتشار تداعيات أجواء عدم اليقين التي تكتنف السياسات يف الواليات املتحدة وأوروبا 

تقرير خاص حول التداعيات   

إبريل ٢٠١3، الفصل الرابع اقتحام احلدود: هل يمكن للبلدان منخفضة الدخل الديناميكية يف اجليل احلايل أن تنجح؟ 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١-٢ ما أسباب التباطؤ يف بلدان »بريكس«؟ 

أكتوبر ٢٠١3، الفصل الثالث على	إيقاع	واحد؟	التداعيات	والصدمات	املشتركة	ودور	الروابط	املالية	والتجارية	

تزامن الناجت يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ويف 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار 3-١     بلدان القوقاز وآسيا الوسطى 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار 3-٢ تداعيات التغيرات يف السياسة النقدية األمريكية 

إبريل ٢٠١4، اإلطار 3-١ االدخار والنمو االقتصادي 

يف الطرف املتلقي؟ األوضاع اخلارجية والنمو يف األسواق الصاعدة قبل 

إبريل ٢٠١4، الفصل الرابع   األزمة املالية العاملية وأثنائها وبعد وقوعها 

أثر األوضاع اخلارجية على النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

إبريل ٢٠١4، اإلطار 4-١    على املدى املتوسط 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار ١-٢ أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام ٢٠١١ 

أكتوبر ٢٠١4، الفصل ٢،  أهمية العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات 

تقرير خاص حول التداعيات   
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هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار 

أكتوبر ٢٠١4، الفصل 3    العام على االقتصاد الكلي 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 4-3 اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية 

إبريل ٢٠١5، الفصل 3 إىل أين نتجه؟ منظورات حول الناجت املمكن  

إبريل ٢٠١5، اإلطار 3-١  التقدم بقوة: تقدير الناجت القابل لالستمرار  

إبريل ٢٠١6، اإلطار ١-٢ التطورات واآلفاق االقتصادية الكلية يف البلدان النامية منخفضة الدخل: دور العوامل اخلارجية 

هل حان الوقت لدفعة على جانب العرض؟ اآلثار االقتصادية الكلية إلصالحات 

إبريل ٢٠١6، الفصل الثالث     سوق العمل واملنتجات يف االقتصادات املتقدمة 

تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 

إبريل ٢٠١٧، الفصل الثاين       يف بيئة خارجية معقدة 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ٢-٢ النمو يف ظل التدفقات: شواهد مستمدة من بيانات الصناعات 

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

سبتمبر ٢٠٠6، الفصل  اخلامس ارتفاع أسعار السلع األساسية غير الوقود — هل يمكن أن يدوم؟ 

صدمات أسعار السلع األساسية، والنمو، والتمويل يف 

سبتمبر ٢٠٠6،  اإلطار ٢-٢      بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 

سبتمبر ٢٠٠٠6، اإلطار ١-4 شركات النفط الدولية والوطنية يف ظل بيئة متغيرة لقطاع نفطي 

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار 5-١ هل أسهمت املضاربة يف ارتفاع أسعار السلع؟  

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار 5-٢ حترير التجارة الزراعية وأسعار السلع األساسية 

سبتمبر ٢٠٠6، امللحق ٢-١ التطورات األخيرة يف سوق السلع األساسية  

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-١ من املتضرر من االرتفاع الهائل يف أسعار األغذية؟ 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-5 اختناقات مرحلة التكرير 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-6 حتقيق أقصى استخدام ممكن ألنواع الوقود البيولوجي 

إبريل ٢٠٠8، امللحق ١-٢ املستجدات يف أسواق السلع األساسية واحتماالتها املستقبلية 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار ١-4 العالقة بين انخفاض قيمة الدوالر األمريكي وأسعار السلع األساسية 

إبريل ٢٠٠8، امللحق ١-5 ملاذا مل يستجب عرض النفط بدرجة أكبر الرتفاع األسعار؟   

إبريل ٢٠٠8، اإلطار ١-6 أسعار النفط املستخدمة كقواعد معيارية    

إبريل ٢٠٠8، الفصل اخلامس العوملة وأسعار السلع والبلدان النامية   

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 5-٢ االنتعاش الراهن ألسعار السلع يف السياق الصحيح 

أكتوبر ٢٠٠8، الفصل الثالث هل عاد التضخم من جديد؟ أسعار السلع األولية وتضخم األسعار 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 3- ١  هل تؤثر االستثمارات املالية يف سلوكيات أسعار السلع األولية؟  

استجابات املالية العامة إزاء الزيادات األخيرة يف 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 خماطر االنكماش يف اقتصادات جمموعة الثالثة 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ١-5 هل سترتفع أسعار السلع األولية من جديد عند تعايف االقتصاد العاملي؟ 

إبريل ٢٠٠9، امللحق ١-١ املستجدات يف أسواق السلع األولية واحتماالتها املستقبلية 

أكتوبر ٢٠٠9، امللحق ١-١  تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املنتظرة  

ما هي املعلومات التي توفرها لنا أسواق عقود اخليار حول 

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-6      آفاق أسعار السلع األولية؟  

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-٧ ما الذي يفسر زيادة التقلبات يف أسعار الغذاء؟  

إبريل ٢٠١٠ اإلطار ١-٢ إىل أي مدى يخرج تعايف أسعار السلع األولية الراهن عن املعتاد؟ 

إبريل ٢٠١٠ اإلطار ١-3 منحنيات أسعار العقود املستقبلية للسلع األولية وتكيف األسواق الدوري 

أكتوبر ٢٠١٠، امللحق ١-١ التطورات والتوقعات  يف أسواق السلع األولية 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ١-٢ التوقعات القاتمة للقطاع العقاري  

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ١-5 هل أصبحت املعادن أكثر ندرة وما انعكاسات ندرتها على األسعار؟  

إبريل ٢٠١١، امللحق ١-٢ تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة 

إبريل ٢٠١١، الفصل الثالث شح النفط والنمو واالختالالت العاملية 
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إبريل ٢٠١١، اإلطار 3-١ قيود دورة احلياة على إنتاج النفط العاملي 

إبريل ٢٠١١، اإلطار 3-٢ الغاز الطبيعي غير التقليدي: هل يغير قواعد اللعبة؟ 

إبريل ٢٠١١، اإلطار 3-3 آثار الصدمات النفطية يف األجل القصير على النشاط االقتصادي 

استخدام املرشحات منخفضة الترددات الستخالص االجتاهات 

إبريل ٢٠١١، امللحق 3-١    العامة للدورة االقتصادية 

إبريل ٢٠١١، امللحق 3-٢ النموذجان التجريبيان للطاقة والنفط 

سبتمبر ٢٠١١، امللحق ١-١ تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة 

سبتمبر ٢٠١١، اإلطار ١-4 االستثمار املايل واملضاربة 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 يف أسواق السلع األولية 

    تقرير خاص

إبريل ٢٠١٢، الفصل الرابع تذبذبات أسعار السلع األولية والبلدان املُصدرة لها 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار 4-١ اآلثار االقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع األولية على البلدان منخفضة الدخل 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار 4-٢ تذبذب أسعار السلع األولية والتحدي اإلنمائي يف البلدان منخفضة الدخل 

أكتوبر ٢٠١٢، الفصل األول استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية 

تقرير خاص   

أكتوبر ٢٠١٢، اإلطار ١-4 الطاقة غير التقليدية يف الواليات املتحدة 

أكتوبر ٢٠١٢، اإلطار ١-5 أزمة عرض الغذاء – من هم األشد تأثرا باألزمة؟ 

إبريل ٢٠١3، الفصل األول استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية 

  تقرير خاص

إبريل ٢٠١3، الفصل	الثالث الوحش	الذي	مل	يهاجِم:	هل	كُمِّم	التضخم	أم	كان	يف	غفوة	مؤقتة؟ 

إبريل ٢٠١3، اإلطار 3-١ هل ال يزال استهداف التضخم ضروريا يف ظل استواء منحنى فيليبس؟ 

أكتوبر ٢٠١3، الفصل األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية 

تقرير خاص  

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١- ت خ -١ طفرات الطاقة واحلساب اجلاري: جتارب قُطرية مقارنة 

حمركات أسعار النفط وتضييق الفرق بين سعري خام برنت وغرب 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١- ت خ -٢     تكساس الوسيط 

إبريل ٢٠١4، اإلطار ١-3 تثبيت توقعات التضخم عند قصور التضخم عن الهدف 

إبريل ٢٠١4، الفصل ١ أسعار وتنبؤات السلع األولية 

تقرير خاص  

أكتوبر ٢٠١4، الفصل ١،  تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على االستثمار في 

إبريل ٢٠١5، الفصل ١    حقبة انخفاض أسعار النفط  

تقرير خاص  

إبريل ٢٠١5، اإلطار ١-١ انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟ 

أكتوبر ٢٠١5، الفصل ١ تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على املعادن يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  

أكتوبر ٢٠١5، الفصل ١ منحنيات احلدود القصوى اجلديدة الستخراج املعادن: التحول من الشمال إىل اجلنوب 

تقرير خاص، اإلطار ١- ت خ-١

أكتوبر ٢٠١5، الفصل ٢ إىل أين يتجه مصدرو السلع األولية؟ نمو الناجت يف أعقاب طفرة أسعار السلع األولية 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ٢-١ مريض أملت به وعكة بسيطة: طفرات السلع األولية وظاهرة املرض الهولندي 

هل تُصاب اقتصادات البلدان املصدرة للسلع األولية بفورة يف النشاط أثناء طفرات 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ٢-4    السلع األولية؟ 

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على التحول يف استخدام الطاقة 

إبريل ٢٠١6، الفصل ١، تقرير خاص    يف ظل انخفاض أسعار الوقود األحفوري 

أكتوبر ٢٠١6، الفصل 3 انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على األمن الغذائي وأسواق الغذاء 

أكتوبر ٢٠١6، الفصل ١،          يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  

أكتوبر ٢٠١6، اإلطار	3-3 ما	مدى	أهمية	األسعار	العاملية	بالنسبة	لتضخم	أسعار	الغذاء؟	

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على دور التكنولوجيا واملصادر 

إبريل ٢٠١٧، تقرير خاص:    غير التقليدية يف سوق النفط العاملية 
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خامسا: سياسة املالية العامة

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار ٢-١ حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار ٢-١ متى تكون الدفعة املالية التنشيطية فعالة؟ 

أكتوبر ٢٠٠8، الفصل اخلامس سياسة املالية العامة كأداة مضادة لالجتاهات الدورية  

االختالفات يف مدى أهمية أدوات الضبط التلقائي وعالقتها 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 5-١      بسياسة املالية العامة االستنسابية 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 5-٢ ما السبب وراء الصعوبة البالغة يف حتديد آثار الدفعة املالية؟ 

هل جاءت التخفيضات الضريبية األمريكية يف حينها واتسمت 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 3-5      باالستمرارية املؤقتة ودقة التوجيه؟ 

أكتوبر ٢٠١٠، الفصل الثالث آثار ضبط أوضاع املالية العامة على االقتصاد الكلي: هل نشعر بوطأتها؟ 

سبتمبر ٢٠١١، الفصل الرابع رصيد املوازنة وامليزان التجاري: هل يُفصل التوأم عند الوالدة؟ 

أكتوبر ٢٠١٢، اإلطار ١-١ هل نسئ تقدير مضاعفات املالية العامة قصيرة األجل؟ 

أكتوبر ٢٠١٢، اإلطار ١-٢ انعكاسات ارتفاع مستوى الدين العام يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر ٢٠١٢، الفصل الثالث احلسن والسيء والقبيح: ١٠٠ عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة 

إبريل ٢٠١3، اإلطار ١-١ التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

إبريل ٢٠١3، اإلطار	2-1 	فرط	أعباء	الدين	العام	وأداء	القطاع	اخلاص	

أكتوبر ٢٠١4، الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 3-٢ حتسين كفاءة االستثمار العام 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 4-3 اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 5-3 مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ٢-٢ طفرات السلع األولية واالستثمار العام 

سادسا: السياسة النقدية واألسواق املالية وتدفق األموال

سبتمبر ٢٠٠6، الفصل الرابع كيف تؤثر النظم املالية على الدورات االقتصادية 

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار 4-١ التمويل بالديون وانكماش الديون 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 4-١ الروابط املالية والتداعيات 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 4-٢ أوضاع االقتصاد الكلي يف البلدان الصناعية والتدفقات املالية إىل االقتصادات الصاعدة 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-4 ما هي السيولة العاملية؟ 

االنعكاسات االقتصادية الكلية لالضطراب املايل األخير: أنماط 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-٢      مستمدة من احلاالت السابقة 

إبريل ٢٠٠8، الفصل الثالث دورة أسعار املساكن املتغيرة وانعكاساتها على السياسة النقدية 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 3-١ تقييم احتماالت تعرض أسواق املساكن للتصحيح 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار ١-١ هل هناك أزمة ائتمان؟ 

أكتوبر ٢٠٠8، الفصل الرابع الضغط املايل وهبوط النشاط االقتصادي 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار ١-١ نوبة العسر املايل األخيرة: كيف تغير األساسيات التي ترتكز عليها اآلفاق العاملية؟ 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 4-١ السياسات السليمة للتخلص من ضغوط النظم املالية واستعادة سالمة الوساطة املالية 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار ١-٢ أسعار املساكن: التصحيحات والعواقب 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ١-٢ ما هي درجة انكشاف الشركات غير املالية أمام اخملاطر؟ 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ٢-١ حالة تبدد ثروات األُسَر 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار 4-١ أثر ملكية البنوك األجنبية خالل األزمات النابعة من الداخل 

إبريل ٢٠٠9، امللحق 4-١ مؤشر الضغط املايل يف االقتصادات الصاعدة 

إبريل ٢٠٠9، امللحق 4-٢ الضغط املايل يف االقتصادات الصاعدة: حتليل االقتصاد القياسي 

إبريل ٢٠٠9، الفصل الرابع كيف تؤدي الروابط إىل إذكاء احلريق 

أكتوبر ٢٠٠9، الفصل الثالث دروس للسياسة النقدية من جتربة تقلبات أسعار األصول  

هل كانت األسواق املالية يف االقتصادات الصاعدة أكثر قدرة على 

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-٢      الصمود مقارنة باألزمات السابقة؟  

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-4 اخملاطر من أسواق العقارات  

إبريل ٢٠١١، امللحق ١-١ مؤشرات األوضاع املالية 

إبريل ٢٠١١، اإلطار ١-١ تداعيات كساد أسعار املساكن يف االقتصادات املتقدمة على األسواق املالية العاملية 
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إبريل ٢٠١١، اإلطار ١-3 التداعيات الدولية وصنع السياسات االقتصادية الكلية 

سبتمبر ٢٠١١، اإلطار ١-٢ دورات الرواج والكساد: حمفزاتها وانعكاساتها على السياسات 

سبتمبر ٢٠١١، اإلطار ١-3 هبوط أسعار األسهم: هل هو نذير بالركود؟  

إبريل ٢٠١٢،  الفصل الثاين انتقال تداعيات خفض قروض التمويل من بنوك منطقة اليورو عبر احلدود 

تقرير خاص حول التداعيات  

أكتوبر ٢٠١٢، الفصل الثاين انتقال آثار الضغوط املالية يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص حول التداعيات  

إبريل ٢٠١3، اإلطار ١-١ التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

حديث اإللغاء التدريجي: ما املتوقع عندما تشدد الواليات املتحدة 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١-١    سياستها النقدية 

إبريل ٢٠١4، اإلطار ١-١ عرض االئتمان والنمو االقتصادي 

هل ينبغي على االقتصادات املتقدمة أن تقلق بشأن صدمات النمو يف 

إبريل ٢٠١4، الفصل الثاين    اقتصادات األسواق الصاعدة؟ 

تقرير خاص حول التداعيات  

إبريل ٢٠١4، الفصل الثالث منظورات ألسعار الفائدة احلقيقية العاملية 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار ١-١ مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل 

إبريل ٢٠١6، اإلطار ٢-٢ السياسة النقدية األمريكية والتدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة 

أكتوبر ٢٠١6، اإلطار	5-3 منهج	شفاف	إلدارة	اخملاطر	على	مستوى	السياسة	النقدية	

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم املساواة

إبريل ٢٠٠٧، الفصل اخلامس عوملة العمالة 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 5-١ الهجرة  والتجارة: كيف يؤثران على البلدان النامية؟ 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ٢-٢ إصالحات سوق العمل يف منطقة اليورو واملفاضلة بين األجور والبطالة 

أكتوبر ٢٠٠٧، الفصل الرابع العوملة وعدم املساواة 

إبريل ٢٠١٠، اإلطار 3-١ االزدواجية بين العقود املؤقتة والدائمة: املقاييس 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 يف االقتصادات املتقدمة 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار ١-١ حصة العمالة يف أوروبا والواليات املتحدة يف فترة ”الركود الكبير” وبعده 

أكتوبر ٢٠١٢، اإلطار 4-١ فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ 

إصالح نظم التفاوض اجلماعي بهدف زيادة معدالت توظيف العمالة 

إبريل ٢٠١6، اإلطار 3-٢     واحلفاظ على استقرارها 

إبريل ٢٠١٧، الفصل الثالث فهم االجتاه العام التنازيل يف أنصبة العمالة من الدخل  

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار ١-3 كيف سيتسنى تصحيح االختالالت العاملية؟ 

إبريل ٢٠٠٧، الفصل الثالث أسعار الصرف وتصحيح االختالالت اخلارجية 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 3-3 انتقال آثار أسعار الصرف إىل أسعار التجارة وعالقته بعملية التصحيح اخلارجي 

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 ٢٠١4، اإلطار ١-4 نظم سعر الصرف والتعرض لألزمات يف األسواق الصاعدة 

أكتوبر ٢٠١5،الفصل 3 أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟ 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار 3-١ العالقة بين أسعار الصرف والتجارة املرتبطة بسالسل القيمة العاملية 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار 3-٢ قياس أسعار الصرف الفعلية احلقيقية والقدرات التنافسية: دور سالسل القيمة العاملية 
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تاسعا: املدفوعات اخلارجية والتجارة وحتركات رأس املال والديون األجنبية

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار ١-١ التدفقات الرأسمالية إىل بلدان األسواق الصاعدة: نظرة طويلة األجل 

سبتمبر ٢٠٠6، اإلطار ٢-١ حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 3-١ إمكانية استمرار املركز اخلارجي وعالقتها بالتكامل املايل 

إبريل ٢٠٠٧، اإلطار 3-٢ االختالالت الكبيرة واملستمرة يف احلساب اجلاري 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ١-3 املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار ٢-3 إدارة اآلثار االقتصادية الكلية لتدفقات املعونة الكبيرة واملتقلبة 

أكتوبر ٢٠٠٧، الفصل الثالث إدارة التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة 

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 3-١ هل يمكن أن تنجح القيود على رأس املال؟  

إبريل ٢٠٠8، اإلطار ١-3 املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية: تقرير مرحلي 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 5-١ كيف تؤثر العوملة التجارية واملالية على النمو؟ النظرية واألدلة 

أكتوبر ٢٠٠8، الفصل السادس تفاوت أرصدة احلساب اجلاري عبر االقتصادات الصاعدة 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 6-١ حمددات احلساب اجلاري يف البلدان املصدرة للنفط 

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار 6-٢ صناديق الثروة السيادية: انعكاساتها على األسواق املالية العاملية  

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ١-4 االختالالت العاملية واألزمة املالية 

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-١ التمويل التجاري والتجارة العاملية: أدلة جديدة من املسوح املصرفية  

أكتوبر ٢٠٠9، اإلطار ١-5 من العجز إىل الفائض: التحوالت األخيرة يف احلساب اجلاري العاملي  

إبريل ٢٠١٠، الفصل الرابع  حتقيق التوازن الصحيح: التحوُّل عن فوائض احلسابات اجلارية املستمرة 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ٢-١ آسيا الصاعدة يف مواجهة التدفقات الرأسمالية الداخلة 

بلدان أمريكا الالتينية اخلمسة وركوب موجة أخرى من التدفقات 

أكتوبر ٢٠١٠، اإلطار ٢-٢      الرأسمالية الداخلة  

أكتوبر ٢٠١٠، الفصل الرابع هل تترك األزمات املالية آثارا دائمة على التجارة؟ 

إبريل ٢٠١١، اإلطار٢-١  إزالة االختالالت اخلارجية من بلدان االحتاد األوروبي الهامشية 

إبريل ٢٠١١، الفصل 4 التدفقات الرأسمالية الدولية - مستقرة أم متقلبة؟ 

سبتمبر ٢٠١١، اإلطار ١-5 النقاط احلرجة يف االلتزامات اخلارجية واألزمات 

إبريل ٢٠١3، اإلطار	3-1 تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١-3 إعادة التوازن اخلارجي يف منطقة اليورو 

السالب واملوجب يف إدارة التدفقات الرأسمالية: حتقيق التوازن بين 

أكتوبر ٢٠١3، الفصل الرابع     التدفقات الرأسمالية الداخلة واخلارجة 

حماكاة أثر التعرض للمخاطر الناجتة عن ظروف أسواق رأس 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار 4-١     املال الدولية 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار ١-ت خ-١ طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة 

أكتوبر ٢٠١4، الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟ 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 4-١ حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام ١986 

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 4-٢ قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو 

إبريل ٢٠١5، اإلطار ١-٢ فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية  

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ١-٢ االقتصادات الصغيرة، والعجز الكبير يف احلساب اجلاري 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ١-3 التدفقات الرأسمالية والتعميق املايل يف االقتصادات النامية 

إبريل ٢٠١6، االطار ١-١ حتليل مكونات التباطؤ يف التجارة العاملية  

إبريل ٢٠١6، الفصل الثاين فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة 

إبريل ٢٠١6، اإلطار ٢-١ التدفقات الرأسمالية إىل البلدان النامية منخفضة الدخل 

إبريل ٢٠١6، اإلطار 3-3 مكاسب اإلنتاجية احملتملة نتيجة زيادة حترير التجارة واالستثمارات األجنبية املباشرة 

أكتوبر ٢٠١6، الفصل الثاين  التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟  

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ٢-3 تطور التكامل التجاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية  

    مع الطلب النهائي للصين

التحوالت يف توزيع رأس املال على مستوى العامل: االنعكاسات 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ٢-4     بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
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عاشرا: قضايا إقليمية

أكتوبر ٢٠٠8، اإلطار ٢-١ االحتاد االقتصادي والنقدي األوروبي بعد عشر سنوات 

إبريل ٢٠٠9، اإلطار ٢-٢ مكامن اخلطر يف االقتصادات الصاعدة 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار ٢-١ الروابط والتداعيات بين الشرق والغرب يف أوروبا 

إبريل ٢٠١3، اإلطار	3-1 تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو 

حادي عشر: التحليالت ذات اخلصوصية القُطرية

ملاذا يواصل حساب الدخل الدويل يف الواليات املتحدة حتقيق

سبتمبر ٢٠٠5، اإلطار ١-٢      فائض، وهل سيستمر على هذا املنوال؟ 

سبتمبر ٢٠٠5، اإلطار ١-4 هل تصبح الهند حمركا للنمو العاملي؟ 

سبتمبر ٢٠٠5، اإلطار ٢-١ االدخار واالستثمار يف الصين 

تعديل تقديرات إجمايل الناجت احمللي يف الصين:

إبريل ٢٠٠6، اإلطار ١-6      ماذا يعني ذلك بالنسبة للصين واالقتصاد العاملي؟ 

ما هي الدروس املستفادة من الدراسات القطرية لتأثير العوملة

أكتوبر ٢٠٠٧، اإلطار 4-٢      على عدم املساواة؟ أمثلة من املكسيك والصين والهند 

إبريل ٢٠١٠، اإلطار 4-١ اليابان بعد اتفاق بالزا 

إبريل ٢٠١٠، اإلطار 4-٢ مقاطعة تايوان الصينية يف أواخر الثمانينات 

إبريل ٢٠١١، اإلطار١-4 هل أدت اتفاقية بالزا إىل ضياع العقود يف اليابان؟ 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار ١-3 إىل أين يتجه الفائض اخلارجي للصين؟ 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار 3-١ مؤسسة تسليف مالك املساكن األمريكية 

إبريل ٢٠١٢، اإلطار 3-٢ إعادة هيكلة ديون قطاع األسر يف آيسلندا 

أكتوبر ٢٠١3، اإلطار ١-4 سياسات آبينوميكس: خماطر قائمة عقب جناح مبكر؟ 

إبريل	2014،	اإلطار	2-1 هل	نمط	اإلنفاق	يف	الصين	يتحول	)بعيدا	عن	السلع	األولية(؟	

أكتوبر ٢٠١4، اإلطار 3-١ االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار 3-3 الصادرات اليابانية: ما العائق؟ 

أكتوبر ٢٠١6، اإلطار	2-3 جتربة	االنكماش	يف	اليابان	

ثاين عشر: موضوعات خاصة

إبريل ٢٠٠8، الفصل الرابع تغير املناخ واالقتصاد العاملي 

االرتفاع املستمر يف ملكية السيارات يف االقتصادات الصاعدة:

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 4-١      انعكاساته على تغير املناخ 

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 4-٢ جنوب آسيا: التأثير التوضيحي لصدمة مناخية مفاجئة 

السياسات االقتصادية الكلية الرامية إىل التكيف بشكل أكثر سالسة

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 3-4      مع صدمات املناخ املفاجئة  

التأمين ضد الكوارث وسندات الكوارث: األدوات اجلديدة للتحوط

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 4-4      من خماطر األحوال اجلوية املتطرفة  

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 5-4 املبادرات األخيرة على مستوى السياسات من أجل تخفيض االنبعاثات  

إبريل ٢٠٠8، اإلطار 6-4 جوانب التعقيد يف تصميم سياسات التخفيف احمللية  

اجتياز مراحل بقدر ضئيل من املساعدة من طفرة السلع: هل اإليرادات غير املتوقعة من 

أكتوبر ٢٠١5، اإلطار ٢-3     السلع األولية تعجل وتيرة التنمية البشرية؟ 

إبريل ٢٠١6، اإلطار 3-١ كسر حالة اجلمود: حتديد الدوافع االقتصادية السياسية وراء اإلصالحات الهيكلية 

هل يمكن ملوجات اإلصالح تغيير الوضع احلايل؟ بعض دراسات احلالة باستخدام 

إبريل ٢٠١6، اإلطار 4-3      طريقة املقارنة املصطنعة 

أكتوبر ٢٠١6، اإلطار ١-ت خ-١ إقبال عاملي على تملك األراضي 

اجتاهات نصيب الفرد من الدخل يف فرادى البلدان: البرازيل وروسيا والهند 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ٢-١      والصين وجنوب إفريقيا 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار 3-١ التقدم التكنولوجي وأنصبة العمالة: نظرة عامة تاريخية 

إبريل ٢٠١٧،  اإلطار 3-٢ مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة: املفهوم والتقدير 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار 3-3 املهام الروتينية والتشغيل اآليل والتخلخل االقتصادي حول العامل 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار 4-3 تعديل نصيب العمالة من الدخل 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ١-١  الصراعات والنمو والهجرة 

إبريل ٢٠١٧، اإلطار ١-٢ معاجلة املصاعب يف قياس النشاط االقتصادي اآليرلندي 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



237 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل	٢٠١٧	 	

اتفق	املديرون	التنفيذيون	عموما	مع	التقييم	الصادر	بشأن	

بالتطورات	 ترحيبهم	 وأبدوا	 العاملي.	 االقتصاد	 وخماطر	 آفاق	

تسارعت	 فقد	 	:٢٠١6 عام	 من	 الثاين	 النصف	 منذ	 اإليجابية	

التضخم	 معدل	 وارتفع	 العاملي،	 االقتصادي	 النشاط	 وتيرة	

األولية،	 السلع	 أسعار	 يف	 إيجابي	 ارتداد	 بعد	 عموما	 الكلي	

أن	 املتوقع	 ومن	 املالية.	 األسواق	 يف	 العام	 املزاج	 وحتسّن	

يرجع	 مما	 	،٢٠١8-٢٠١٧ يف	 أكثر	 العاملي	 النمو	 ينتعش	

االقتصادات	 كثير	من	 املتوقع	يف	 أقوى	من	 تعاف	 إىل	حدوث	

املتقدمة	والتوقعات	بتحقيق	نمو	أعلى	يف	كثير	من	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	نتيجة	عدة	أمور	منها	

أن	 األولية.	غير	 للسلع	 بلدان	مصدرة	 األوضاع	يف	عدة	 حتسن	

ال	 السلبية	 التطورات	 وخماطر	 متواضعا	 يزال	 ال	 النمو	 زخم	

تزال	سائدة،	مع	ازدياد	أجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بالسياسات	

أهمية	 املديرون	 وأكد	 املعاكسة.	 الهيكلية	 العوامل	 واستمرار	

استخدام	جميع	أدوات	السياسات	على	املستوى	القومي	وتعزيز	

اجلهود	التعاونية	متعددة	األطراف	من	أجل	حتقيق	تعاف	أقوى،	

ودرء	خماطر	التطورات	السلبية،	وحماية	املكاسب	التي	حتققت	

بشق	األنفس	على	مستوى	االندماج	العاملي	واالستقرار	املايل،	

وتشجيع	احتواء	اجلميع.

للجانب	 مائال	 يزال	 ال	 اخملاطر	 ميزان	 أن	 املديرون	 وذكر	

دواعي	 من	 أنه	 ورغم	 املتوسط.	 املدى	 على	 وخاصة	 السلبي،	

املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	 الدوري	 التعايف	 استمرار	 االرتياح	

من	 أعلى	 والبطالة	 املمكنة	 املستويات	 دون	 الناجت	 يزال	 فال	

مستويات	ما	قبل	األزمة	يف	كثير	من	البلدان.	وال	تزال	إمكانات	

النمو	مثقلة	بأعباء	شيخوخة	السكان،	وانخفاض	نمو	انتاجية	

العمالة،	والتركة	التي	خلّفتها	األزمة.	ويف	اقتصادات	األسواق	

متوسطة	 التوقعات	 ترتبط	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	

األولية،	 السلع	 أسواق	 يف	 بالتطورات	 وثيق	 نحو	 على	 األجل	

يف	 اجلاري	 االقتصادي	 والتحول	 العاملية،	 املالية	 واألوضاع	

الصين،	والتقدم	احملرز	يف	تسوية	االختالالت	احمللية	ومعاجلة	

التحديات	الهيكلية	يف	بعض	االقتصادات.

وذكر	املديرون	أن	زيادة	أجواء	عدم	اليقين	احمليطة	باملشهد	

العامل	 أنحاء	 من	 كثير	 يف	 االقتصادية	 والسياسات	 السياسي	

تفرض	حتديات	جسيمة	أمام	آفاق	االقتصاد	واالستقرار	املايل.	

واستشهدوا	يف	ذلك،	من	بين	جملة	أمور،	بعودة	أسعار	الفائدة	

وتراجع	 متوقعا؛	 كان	 مما	 بأسرع	 الطبيعية	 مستوياتها	 إىل	

واحتمال	 اخملاطرة؛	 فرط	 على	 يشجع	 قد	 مما	 املايل،	 التنظيم	

زيادة	احلمائية	والسياسات	املنغلقة.

وإزاء	هذه	اخللفية،	أكد	املديرون	احلاجة	إىل	اتخاذ	إجراءات	

ويتم	 ومتسقة	 شاملة	 تكون	 بحيث	 السياسات	 مستوى	 على	

واملتوازن	 القوي	 النمو	 حتقيق	 بهدف	 بوضوح	 عنها	 اإلفصاح	

وعلى	أساس	قابل	لالستمرار؛	وتعزيز	الصالبة؛	وضمان	جني	

نطاق	 على	 التكنولوجي	 والتقدم	 االقتصادي	 اإلندماج	 ثمار	

االقتصادات	 خمتلف	 بين	 السياسات	 أولويات	 وتتباين	 واسع.	

املنفردة	حسب	املراحل	الدورية،	والتحديات	الهيكلية،	ومواطن	

الضعف	التي	تواجهها.	ويعد	التعاون	متعدد	األطراف	ضروريا،	

الوطنية	 للجهود	 مكمال	 عنصرا	 يشكل	 بحيث	 دائما،	 كان	 كما	

النظام	 على	 احلفاظ	 فيها	 بما	 املشتركة،	 التحديات	 وملواجهة	

التجاري	املفتوح	القائم	على	القواعد؛	وضمان	حتقيق	املساواة	

يف	الضرائب	الدولية؛	وتقوية	شبكة	األمان	املايل	العاملية.	وتعد	

قطع	 ظاهرة	 أيضا	ملعاجلة	 األطراف	ضرورية	 متعددة	 اجلهود	

لبلدان	 وينبغي	 الالجئين.	 وأزمة	 املصرفية	 املراسلة	 عالقات	

العجز	وبلدان	الفائض	على	حد	سواء	تنفيذ	السياسات	املالئمة	

للحد	من	االختالالت	العاملية	املفرطة	املزمنة.

واتفق	املديرون	على	أن	واحدا	من	التحديات	املشتركة	بين	

االقتصادات	املتقدمة	يتمثل	يف	تعزيز	الناجت	املمكن،	وذلك	من	

حتقيق	 إىل	 تهدف	 التي	 والهيكلية	 املالية	 اإلصالحات	 خالل	

األولويات	ذات	اخلصوصية	القُطرية،	بما	يف	ذلك	حتديث	البنية	

سوق	 يف	 املشاركة	 وحتسين	 يلزم؛	 حيثما	 العمومية	 التحتية	

سوق	 تشوهات	 على	 والقضاء	 العمالة؛	 مهارة	 ومستوى	 العمل	

لتشجيع	 الشركات	 دخل	 ضريبة	 نظام	 وإصالح	 املنتجات؛	

املوارد	 توزيع	 وإعادة	 والتطوير،	 والبحث	 اخلاص،	 االستثمار	

على	اجملاالت	املنتِجة.	كذلك	ينبغي	أن	تكون	مقاومة	التراجع	

األعمال	 جدول	 من	 جزءا	 العاملي	 االقتصادي	 االندماج	 عن	

لضمان	حتقيق	النمو	العاملي	القوي	على	أساس	قابل	لالستمرار.

اجلانبية	 اآلثار	 معاجلة	 الضروري	 من	 أنه	 املديرون	 ورأى	

باستخدام	 التجاري	 والتكامل	 التكنولوجي	 للتطور	 املعاكسة	

بالنتيجة	 علما	 أحاطوا	 السياق،	 هذا	 ويف	 املالئمة.	 السياسات	

ما	 على	 التكنولوجي	 التقدم	 بأن	 اخلبراء	 إليها	 خلص	 التي	

العمالة	 الذي	يفسر	انخفاض	نصيب	 الرئيسي	 العامل	 يبدو	هو	

التكامل	 أن	 يبدو	 بينما	 املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	 الدخل	 من	

—	الذي	ساهم	يف	حتقيق	حتسن	كبير	يف	مستويات	 التجاري	

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس التنفيذي	لتقرير	الراصد	املايل	وتقرير	االستقرار	

املايل	العاملي	وتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	يف 4 إبريل 2017.

املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق 

النقد الدويل حول آفاق االقتصاد يف إبريل 2017
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احملرك	 هو	 	— العامل	 حول	 الفقر	 معدالت	 وتخفيض	 املعيشة	

الرئيسي	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.	وشدد	املديرون	على	

األدوات	 مثل	 االحتوائية،	 العامة	 املالية	 سياسات	 تصميم	 أن	

بين	 السليم	 التوازن	 يحقق	 أن	 ينبغي	 والضربيبة،	 التحويلية	

لالستثمار	 احلوافز	 على	 واحملافظة	 التوزيع	 إعادة	 تشجيع	

والعمل.	كذلك	أكدوا	أهمية	حتسين	التعليم	والتدريب	واخلدمات	

التقاعد.	ويف	 الصحية	والتأمينات	االجتماعية	ونظم	معاشات	

تكون	 أن	 الفعالة	 العمل	 لسياسات	سوق	 يمكن	 احلاالت،	 بعض	

أداة	مؤثرة	على	املدى	القصير.

واتفق	املديرون	على	أن	تعزيز	التعايف	ال	يزال	يمثل	أولوية	

يف	كثير	من	االقتصادات،	مما	يستلزم	الدعم	من	السياسة	النقدية	

داعمة	 هيكلية	 بإصالحات	 مقترنا	 العامة،	 املالية	 وسياسة	

للنمو.	ويف	حالة	االنخفاض	املزمن	يف	التضخم	األساسي	و/أو	

استمرار	خماطر	االنكماش،	فإن	السياسات	النقدية	االستثنائية	

تظل	مالئمة	لدعم	النشاط	االقتصادي	ورفع	توقعات	التضخم،	

السلبية	احملتملة	على	االستقرار	 بينما	ينبغي	متابعة	عواقبها	

تقوم	 أن	 العامة	 املالية	 لسياسة	 ويمكن	 وثيقة.	 متابعة	 املايل	

بدور	مهم،	ال	سيما	عندما	تصبح	السياسة	النقدية	أقل	فعالية.	

واتفق	املديرون،	كمبدأ	عام،	على	أن	تكون	سياسة	املالية	العامة	

للنمو،	ومشجعة	إلحتواء	 الدورية،	وداعمة	 مضادة	لالجتاهات	

يضمن	 املتوسط	 للمدى	 موثوق	 إطار	 على	 ومرتكزة	 اجلميع،	

بقاء	الدين	يف	حدود	يمكن	حتملها.	وحسب	ظروف	كل	بلد	من	

الدين،	 ومستويات	 املايل،	 واحليز	 االقتصادي،	 التراخي	 حيث	

فإن	اختيارات	السياسات	تتراوح	بين	الدعم	املايل	االستنسابي	

إىل	إعادة	تشكيل	عناصر	املوازنة	وإعادة	بناء	هوامش	األمان	

املايل.

واتفق	املديرون	على	أنه	يف	الوقت	الذي	يمكن	القتصادات	

بتأثيرها	 االحتفاظ	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

خماطر	 منها	 كثير	 يواجه	 فقد	 احمللية،	 املالية	 أوضاعها	 على	

مرتفعة	تنشأ	عن	تداعيات	سلبية	خارجية،	بما	يف	ذلك	احتمال	

حدوث	حتول	مفاجئ	يف	مزاج	السوق	وتقلب	حاد	يف	التدفقات	

الرأسمالية	وأسعار	الصرف.	وحث	املديرون	صناع	السياسات	

أقل	 خارجية	 أوضاع	 ملواجهة	 التأهب	 على	 البلدان	 هذه	 يف	

إيجابية.	وعلى	وجه	التحديد،	سوف	يكون	من	الضروري	احلفاظ	

مرونة	 ذلك	 يف	 بما	 القوية،	 واألطر	 السليمة	 السياسات	 على	

أسعار	الصرف	وجمموعة	قوية	من	األدوات	االحترازية	الكلية،	

الرأسمالية	بصفة	 التدفقات	 إدارة	 تدابير	 استخدام	 بينما	يمكن	

كبديل	 استخدامها	 يجب	 ال	 كان	 وإن	 االقتضاء،	 حسب	 مؤقتة	

للتصحيح	االقتصادي	الكلي	الذي	تقتضيه	الظروف.	وبالنسبة	

استباقي	 منهج	 اعتماد	 األولويات	 تتضمن	 البلدان،	 من	 لكثير	

الضعف	 مواطن	 ومعاجلة	 للخطر	 التعرض	 مواطن	 ملراقبة	

احلوكمة	 وحتسين	 املصريف،	 والقطاع	 الشركات	 قطاع	 يف	

املؤسسية،	وتخفيض	االختناقات	يف	البنية	التحتية	واحلواجز	

مثل	 الصالبة،	 لتعزيز	 تدابير	 تكملها	 أن	 وينبغي	 الدخول.	 أمام	

إنشاء	قاعدة	للمستثمرين	احملليين،	وزيادة	عمق	وسيولة	أسواق	

كفاءة	 لزيادة	 الضريبي	 النظام	 وحتديث	 والسندات،	 األسهم	

استخدام	املوارد.

يف	 حتققت	 التي	 التحسينات	 ترسيخ	 أن	 املديرون	 وأكد	

بين	 اجلهود	 تضافر	 يتطلب	 السوق	 وتوقعات	 املايل	 االستقرار	

لإلصالح	 يمكن	 املتحدة،	حيث	 الواليات	 ففي	 البلدان.	 خمتلف	

الضريبي	وإلغاء	القواعد	التنظيمية	املالية	أن	يكون	لهما	تأثير	

العامل،	 حول	 الشركات	 وقطاعات	 املالية	 القطاعات	 على	 بالغ	

املايل	 الرفع	 نسب	 زيادة	 إزاء	 اليقظة	 توخي	 للسلطات	 ينبغي	

اإلفراط	 ضد	 استباقية	 تدابير	 واتخاذ	 االئتمان،	 جودة	 وتدين	

يف	خوض	اخملاطر.	ويف	أوروبا،	حيث	تم	إحراز	تقدم	مهم،	ال	

عمل	 نماذج	 لتعديل	 اجلهود	 من	 مزيد	 لبذل	 حاجة	 هناك	 تزال	

والتغلب	على	 املتعثرة،	 القروض	 التخلص	من	 وتيسير	 البنوك،	

حيث	 الصين،	 ويف	 البنوك.	 ربحية	 أمام	 الهيكلية	 املعوقات	

يجري	تنفيذ	إصالحات	رئيسية	يف	النظام	املايل،	ينبغي	توجيه	

اهتمام	خاص	بسرعة	نمو	األصول	بين	البنوك	الصغيرة،	وتزايد	

بين	 املتبادلة	 الوثيقة	 والروابط	 اجلملة،	 تمويل	 على	 االعتماد	

املستوى	 وعلى	 البنوك.	 بين	 التعامل	 وأسواق	 الظل	 منتجات	

التنظيمي	 اإلصالح	 أعمال	 جدول	 استكمال	 يزال	 ال	 العاملي،	

عن	 للعدول	 حماولة	 أي	 مقاومة	 وينبغي	 مهما،	 عامال	 يمثل	

املعايير	التنظيمية.

وذكر	املديرون	أن	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	املصدرة	

حتول	 منذ	 صعبة	 تصحيح	 لعمليات	 تعرضت	 األولية	 للسلع	

املديونية	 تزايد	 ظل	 ويف	 	.٢٠١4 عام	 يف	 األولية	 السلع	 دورة	

وضعف	املراكز	اخلارجية	يف	العديد	من	هذه	االقتصادات،	دعا	

املديرون	إىل	تكثيف	اجلهود	على	مستوى	السياسات	بغية	تعبئة	

اإلنفاق،	 كفاءة	 ورفع	 الضريبية،	 اإلدارة	 وحتسين	 اإليرادات،	

متنوعة	 البلدان	 من	 لكثير	 وبالنسبة	 الديون.	 تراكم	 واحتواء	

املايل	 األمان	 هوامش	 بناء	 يف	 األولويات	 تتمثل	 األنشطة،	

بينما	ال	يزال	النمو	قويا	نسبيا،	وحتقيق	توازن	أفضل	بين	تلبية	

االحتياجات	االجتماعية	واإلنمائية	وضمان	استمرارية	القدرة	

البلدان	 جميع	 أمام	 املشترك	 التحدي	 أما	 الديون.	 حتمل	 على	

النامية	منخفضة	الدخل	فيتمثل	يف	مواصلة	التقدم	نحو	إحراز	

»أهداف	التنمية	املستدامة«.
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