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167 اجلدول 3-3-2 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على ناجت القطاعات 

168 اجلدول 3-3-3 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على اإلنتاجية ورأس املال والعمالة 

170 اجلدول 3-3-4 يف امللحق: دور االحتياطيات الوقائية التي تتيحها السياسات 

171 اجلدول 3-3-5 يف امللحق: دور السياسات الهيكلية واملؤسسات 

172 اجلدول 3-3-6 يف امللحق: دور التنمية: أدلة من البيانات على املستوى الالمركزي 

173 اجلدول 3-4-1 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية والكوارث الطبيعية على الهجرة، 2015-1980 

175 اجلدول 3-5-1 يف امللحق: حساب املعلمات يف نموذج الدين واالستثمار والنمو 

207 اجلدول 4-1-1 باملرفق: مصادر بيانات املالية العامة ربع السنوية حسب بلد املَصْدر 

208 اجلدول 4-1-2 باملرفق: مصادر بيانات البلدان املستقبِلة 

208 اجلدول 4-1-3 باملرفق: البلدان املستقبِلة يف العينة 

األشكال البيانية

2 الشكل البياين 1-1: مؤشرات النشاط العاملي 

3 الشكل البياين 1-2: االستثمار الثابت والتجارة العامليان 

3 الشكل البياين 1-3: أسعار السلع األولية 

4 الشكل البياين 1-4: التضخم العاملي 

6 الشكل البياين 1-5: االقتصادات املتقدمة: أوضاع النقد واألسواق املالية 

7 الشكل البياين 1-6: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية، نوفمبر 2016 – سبتمبر 2017 

7 الشكل البياين 1-7: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسواق األسهم واالئتمان 

8 الشكل البياين 1-8: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسعار الفائدة 

8 الشكل البياين 1-9: اقتصادات األسواق الصاعدة: التدفقات الرأسمالية 

9 الشكل البياين 1-10: تعديالت توقعات النمو لعام 2017 وفجوات الناجت لعام 2016 

11 الشكل البياين 1-11: األسواق الصاعدة: املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري 

11 الشكل البياين 1-12: نمو إجمايل الناجت احمللي، 2022-1999 

12 الشكل البياين 1-13: مؤشرات املالية العامة 

20 الشكل البياين 1-14: أرصدة احلسابات اجلارية العاملية 

21 الشكل البياين 1-15: أسعار الصرف احلقيقية وأرصدة احلساب اجلاري بالنسبة إىل أسس االقتصاد 

21 الشكل البياين 1-16: صايف وضع االستثمار الدويل 

24 الشكل البياين 1-17: مؤشر اخملاطر اجلغرافية-السياسية 

25 الشكل البياين 1-18: اخملاطر التي تواجه اآلفاق العاملية 

26 الشكل البياين 1-19: خماطر الركود واالنكماش 

27 الشكل البياين 1-20: فجوات الناجت يف االقتصادات املتقدمة، 2017 

29 الشكل البياين 1-21: فجوات الناجت يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، 2017 

32 الشكل البياين 1-22: نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي عبر البلدان النامية منخفضة الدخل 

35 شكل السيناريو 1: السيناريو االقتصادي الكلي جملموعة العشرين 

37 الشكل البياين 1-1-1: أنصبة السكان حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس 

38 الشكل البياين 1-1-2: نسب املشاركة يف القوى العاملة حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس 

38 الشكل البياين 1-1-3: حتليل التغير يف نسب املشاركة يف القوى العاملة، 2016-2007 
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احملتويات 

الشكل البياين 1-1-4: التغيرات يف نسب املشاركة يف القوى العاملة، اقتصادات 

39      متقدمة خمتارة، 2016-2007 

الشكل البياين 1-1-5: التغيرات يف نسب املشاركة يف القوى العاملة للفئة العمرية 25-54 عاما 

40      حسب نوع اجلنس، اقتصادات متقدمة خمتارة 

40 الشكل البياين 1-1-6: التقارب يف نسب مشاركة اإلناث يف القوى العاملة 

42 الشكل البياين 1-2-1: التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

43 الشكل البياين 1-2-2: الصين: االحتياطيات والتدفقات الرأسمالية 

43 الشكل البياين 1-2-3: آخر اجتاهات وآفاق التدفقات الرأسمالية 

45 الشكل البياين 1-3-1: نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي عبر اجملموعات القطرية 

الشكل البياين 1-3-2: نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، اقتصادات األسواق 

45      الصاعدة واالقتصادات النامية، حسب املنطقة  

الشكل البياين 1-3-3: الفرق يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي بين جمموعة اقتصادات 

     األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وجمموعة االقتصادات املتقدمة: 2016-1995 

47      مقابل 2022-2017 

الشكل البياين 1-3-4: توزيع الفروق يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بين 

47      جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وجمموعة االقتصادات املتقدمة 

الشكل البياين 1-3-5: توزيع الفروق يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بين 

     جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وجمموعة االقتصادات املتقدمة، 

48      حسب نوع إيرادات التصدير واملنطقة 

الشكل البياين 1-3-6: توزيع سكان اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب معدل 

48      نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  

الشكل البياين 1-3-7: توقعات معدالت نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

     ومستويات الدخل احلقيقي يف عام 2011، االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة 

49      واالقتصادات النامية 

50 الشكل البياين 1-4-1: أسعار السلع األولية 

الشكل البياين 1-4-2: نظم سعر الصرف يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

51      املصدرة للسلع األولية 

51 الشكل البياين 1-4-3: معدالت تبادل السلع األولية 

52 الشكل البياين 1-4-4: تطور أسعار الصرف 

52 الشكل البياين 1-4-5: تصحيح صايف الصادرات، 2016-2013 

53 الشكل البياين 1-4-6: مؤشرات املالية العامة 

الشكل البياين 1-4-7: التغير يف نصيب الفرد من نمو إجمايل الناجت احمللي والتضخم يف 

54      البلدان املصدرة للوقود، على أساس معدالت تبادل السلع األولية 

55 الشكل البياين 1-5-1: صايف حتويالت املغتربين كنسبة من الناجت، 2015 

56 الشكل البياين 1-5-2: االندماج االقتصادي 

57 الشكل البياين 1-5-3: تمهيد آثار حتويالت املغتربين 

58 الشكل البياين 1-5-4: مساهمة التحويالت يف تقاسم خماطر االستهالك 

59 الشكل البياين 1-ت خ-1: تطورات أسواق السلع األولية 

77 الشكل البياين 2-1: توزيع مؤشرات سوق العمل 

78 الشكل البياين 2-2: توزيع نمو األجور االسمية واالرتباط بالتغيرات يف معدل البطالة 

79 الشكل البياين 2-3: ظروف العمل— العمل بدوام جزئي غير طوعي 

79 الشكل البياين 2-4: ظروف العمل— عقود العمل املؤقتة 

80 الشكل البياين 2-5: ظروف العمل— ساعات العمل لكل عامل 

الشكل البياين 2-6: متوسط نمو األجور االسمية، 2009-2016، الفعلية مقابل احملتسبة 

81      باستخدام نسب توظيف العمالة حسب القطاع يف عام 2008 

الشكل البياين 2-7: التغيرات يف مؤشرات سوق العمل، الفعلية مقابل احملتسبة باستخدام نسب 

81      توظيف العمالة حسب القطاع يف عام 2008 
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آفاق االقتصاد العاملي:  نحو  حتقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف يف األجل القريب وحتديات يف األجل البعيد

82 الشكل البياين 2-8: ظروف العمل والتغيرات يف نسب الوظائف حسب القطاع، 2016-2008  

الشكل البياين 2-9: آثار التعويضات عن كل ساعة عمل على النمو: تقدير انحدار بيانات السالسل 

84      الزمنية املقطعية 

الشكل البياين 2-10: آثار التعويضات عن كل ساعة عمل على النمو: التقديرات لكل بلد على حدة، 

84      التشتت القُطْري  

الشكل البياين 2-11: آثار العمل بدوام جزئي غير طوعي على نمو التعويضات عن كل ساعة عمل،

86    2016-2000      

86 الشكل البياين 2-12: تفكيك ديناميكيات األجور، 2016-2000   

87 الشكل البياين 2-13: اآلثار الثابتة للسنة واحملركات املشتركة، 2016-2000   

88 الشكل البياين 2-14: التغيرات يف توقعات النمو واملؤسسات يف سوق العمل   

89 الشكل البياين 2-15: احملركات طويلة املدى لديناميكيات سوق العمل، 2016-2000   

89 الشكل البياين 2-16: اآلثار على العمل بدوام جزئي غير طوعي، حتليل كلي  

91 الشكل البياين 2-1-1: تطور عالوات املهارة يف الواليات املتحدة 

92 الشكل البياين 2-1-2: عالوات املهارة والتغيرات يف عالوات املهارة يف االقتصادات األوروبية    

92 الشكل البياين 2-1-3: نمو األجور االسمية حسب القطاعات وفئات املهارات 

93 الشكل البياين 2-1-4: نسب توظيف العمالة حسب املهارة  

93 الشكل البياين 2-1-5: نسب توظيف العمالة حسب املهارة والتغيرات يف ساعات العمل لكل عامل 

94 الشكل البياين 2-2-1: التغيرات يف نسب توظيف العمالة 

95 الشكل البياين 2-2-2: التغيرات يف نسب توظيف العمالة، 2014-2007 

95 الشكل البياين 2-2-3: تخفيض وجتميد األجور، 2014 

الشكل البياين 2-3-1: الفروق يف تقديرات نمو األجور االسمية ونمو توظيف العمالة على أساس 

96      عدم اليقين وتوقعات النمو 

96 الشكل البياين 2-3-2: نمو األجور والوظائف حسب آجال استحقاق الديون يف 2008  

99 الشكل البياين 2-2-1 يف املرفق: توزيع مقاييس نمو التعويضات احلقيقية 

99 الشكل البياين 2-2-2 يف املرفق: نمو التعويضات احلقيقية عن كل ساعة ومعدالت البطالة 

100 الشكل البياين 2-2-3 يف املرفق: العوامل املقترنة بنمو األجور االسمية 

100 الشكل البياين 2-2-4 يف املرفق: آثار العمل بدوام جزئي غير طوعي على التعويضات واألجور، 2016-2000  

الشكل البياين 2-2-5 يف املرفق: عالقات االرتباط بين نمو األجور الكلي ونمو أجور القطاع 

101      العام بفاصل زمني ربعي سنة 

105 الشكل البياين 2-3-1 يف املرفق: تفكيك ديناميكيات األجور، 2016-2000  

112 الشكل البياين 2-3-2 يف املرفق: تفكيك ديناميكيات األجور حسب القطاعات، 2015-2000  

112 الشكل البياين 2-3-3 يف املرفق: اآلثار على نسبة العمل بدوام جزئي، التحليل حسب القطاع  

118 الشكل البياين 3-1: متوسط درجات احلرارة العاملية 

121 الشكل البياين 3-2: ارتفاع متوسط درجات احلرارة العاملية ومساهمات العوامل الرئيسية 

122 الشكل البياين 3-3: درجات احلرارة وكميات تساقط األمطار عبر اجملموعات القُطْرية واسعة النطاق 

122 الشكل البياين 3-4: انبعاثات ثاين أكسيد الكربون السنوية عبر اجملموعات القُطْرية واسعة النطاق 

124 الشكل البياين 3-5: توقعات درجات احلرارة وكميات األمطار يف إطار سيناريو مسار التركيز النموذجي  

125 الشكل البياين 3-6: الكوارث الطبيعية: احتمال احلدوث الشهري التاريخي واملتوقع 

126 الشكل البياين 3-7: أثر ارتفاع درجات احلرارة على الناجت احلقيقي للفرد 

127 الشكل البياين 3-8: أثر ارتفاع درجات احلرارة على الناجت احلقيقي للفرد يف أنحاء الكرة األرضية 

الشكل البياين 3-9: أثر ارتفاع درجات احلرارة على الناجت القطاعي املقدر عند درجة حرارة وسيط

128       البلدان النامية منخفضة الدخل  

الشكل البياين 3-10: أثر ارتفاع درجات احلرارة على مُدخالت اإلنتاجية، ورأس املال، والعمل 

130      والذي يُقدر عند درجة حرارة وسيط البلدان النامية منخفضة الدخل 

الشكل البياين 3-11: أثر ارتفاع درجات احلرارة على الناجت احلقيقي للفرد واملقدر عند درجة 

131      حرارة وسيط البلدان النامية منخفضة الدخل مع مرور الوقت 
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  احملتويات 

132 الشكل البياين 3-12: جمموعة أدوات ملواكبة صدمات األحوال اجلوية وتغير املناخ 

134 الشكل البياين 3-13: دور الهوامش الوقائية التي تتيحها السياسات 

134 الشكل البياين 3-14: دور السياسات الهيكلية واملؤسسات  

135 الشكل البياين 3-15: دور التنمية: أدلة من البيانات على مستوى احلكومة دون املركزية 

136 الشكل البياين 3-16: أثر درجات احلرارة والكوارث الطبيعية على الهجرة الدولية 

الشكل البياين 3-17: تأثير ارتفاع درجة احلرارة على املدى الطويل يف بلد ممثل نام منخفض الدخل: 

138     عمليات احملاكاة القائمة على نماذج 

141 الشكل البياين 3-18: التعرض خملاطر ارتفاع درجات احلرارة وآفاق التكيف 

144 الشكل البياين 3-1-1: أثر التعرض خلطر إعصار استوائي على نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

الشكل البياين 3-1-2: األثر التراكمي إلعصار استوائي عادي على نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي

144       احلقيقي بعد سبع سنوات 

145 الشكل البياين 3-2-1: دور السياسات: حتليل قائم على نماذج 

151 الشكل البياين 3-4-1: تغلغل التأمين: أقساط التأمين على غير احلياة 

152 الشكل البياين 3-4-2: سوق سندات الكوارث 

152 الشكل البياين 3-4-3: صدمات درجات احلرارة وإمكانية التنبؤ بأسعار األسهم: قطاع األغذية واملشروبات 

157 الشكل البياين 3-6-1: فعالية سياسات تخفيف آثار تغير املناخ يف الصين 

الشكل البياين 3-3-1 يف امللحق: تأثير ارتفاع درجات احلرارة على نصيب الفرد من الناجت احلقيقي 

165      يف أنحاء الكرة األرضية، مع إعادة قياس بيانات البلدان بالتناسب مع توقعاتها السكانية يف عام 2100 

الشكل البياين 3-6-1 يف امللحق: التأثير طويل األجل الرتفاع درجات احلرارة على نصيب الفرد من

177       الناجت احلقيقي يف خمتلف أنحاء العامل 

186 الشكل البياين 4-1: فجوة الناجت يف بلدان خمتارة 

188 الشكل البياين 4-2: انتقال آثار صدمة املالية العامة 

191 الشكل البياين 4-3: تتبع الصدمات الضريبية يف الواليات املتحدة 

192 الشكل البياين 4-4: استجابات الناجت الديناميكية يف البلدان املستقبِلة إزاء صدمات املالية العامة 

193 الشكل البياين 4-5: تداعيات صدمات املالية العامة على الناجت يف البلدان املستقبِلة 

193 الشكل البياين 4-6: استجابات مكونات الناجت الديناميكية يف البلدان املستقبِلة إزاء صدمات املالية العامة 

194 الشكل البياين 4-7: التداعيات يف ظل خمتلف األوضاع االقتصادية وأوضاع السياسات 

الشكل البياين 4-8: استجابات مكونات الناجت الديناميكية يف البلدان املستقبِلة يف ظل األوقات العادية 

195      والنطاق األدنى الفعلي يف البلدان املستقبِلة 

الشكل البياين 4-9: استجابات الناجت الديناميكية يف البلدان املستقبِلة إزاء صدمة اإلنفاق يف

196       الواليات املتحدة يف ظل خمتلف نظم سعر الصرف 

197 الشكل البياين 4-10: تأثير صدمات املالية العامة على إجمايل الناجت احمللي العاملي استنادا إىل أدوات خمتلفة 

الشكل البياين 4-11: تداعيات صدمات املالية العامة يف الواليات املتحدة يف حالة وجود وعدم 

198      وجود تيسير نقدي 

الشكل البياين 4-12: تأثير صدمات اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة، وأوروبا، والصين على

199      إجمايل الناجت احمللي اإلقليمي 

199 الشكل البياين 4-13: االستجابات الديناميكية إزاء صدمة اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة 

الشكل البياين 4-14: تداعيات صدمة اإلنفاق يف الواليات املتحدة يف حالة زيادة وعدم زيادة 

200      عالوة االستثمار طويل األجل 

الشكل البياين 4-15: تداعيات تخفيض ضريبة دخل الشركات املمول عن طريق زيادة مقابلة يف 

201      ضريبة القيمة املضافة 

203 الشكل البياين 4-16: تداعيات زيادة االستثمار احلكومي يف خمسة اقتصادات رئيسية 

الشكل البياين 4-1-1: استجابة امليزان التجاري وسعر الصرف احلقيقي مقابل الدوالر األمريكي 

205      يف البلدان املستقبِلة 

الشكل البياين 4-3-1 باملرفق: آثار صدمات اإلنفاق والضرائب على الناجت يف البلدان املستقبِلة: 

211      مقارنة مع االنحدار الذاتي ملتجهات السالسل الزمنية املقطعية 

212 الشكل البياين 4-3-2 باملرفق: آثار صدمات اإلنفاق والضرائب على الناجت يف البلدان املستقبِلة: أخطاء التنبؤ 

الشكل البياين 4-3-3 باملرفق: آثار صدمة الضرائب يف الواليات املتحدة على الناجت يف 

213      البلدان املستقبِلة: مقارنة مع صدمة الضرائب على أساس املنهج السردي، 2007-1995 

ط صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  2017   
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ُأعتُمِــد عــدد مــن االفتراضــات لكــي تســتند إليهــا التوقعــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. فمــن املفتــرض أن أســعار 

– 17 أغســطس 2017، باســتثناء  الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ظلــت ثابتــة عنــد مســتوياتها املتوســطة خــالل الفتــرة مــن 20 يوليــو 

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

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

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

النفــط ســيكون 50.28 دوالرا للبرميــل يف عــام 2017 و50.17 دوالرا للبرميــل يف عــام 2018، وســيظل ثابتــا بالقيمــة احلقيقيــة علــى 

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

1.4% يف عــام 2017 و 1.9% يف عــام 2018؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســيبلغ -0.3% يف عامــي 

2017 و2018؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســيبلغ 0.1% يف عــام 2017 و0.2% يف عــام 

2018. 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 22 ســبتمبر 2017.

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

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

الشــهور  أو  الســنوات  إىل  لإلشــارة  املثــال(  ســبيل  علــى  يونيــو،  ينايــر-  أو   2016-2017( الشــهور  أو  الســنوات  بيــن  فيمــا   -

والنهايــة؛ البدايــة  شــهور  أو  ســنوات  فيهــا  بمــا  املشــمولة، 

بين السنوات أو الشهور )2017/2016، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.  /

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

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

وتشــير البيانــات املذكــورة إىل الســنوات التقويميــة، فيمــا عــدا يف حالــة 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 2016 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. 

ما اجلديد يف هذه املطبوعة:

ُتــدرج بيانــات الصومــال يف البيانــات اجملمعــة ضمــن جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. وتُصنــف 	 

الصومــال كأحــد بلــدان منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا.

اعتبــارا مــن عــدد أكتوبــر 2017 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي تظهــر بيانــات نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 	 

يف اجلــداول اإلحصائيــة ألــف 1 وبــاء 1 وبــاء 2 مرجحــة بتعــادل القــوى الشــرائية. وهــذا يختلــف عــن معاملــة هــذه البيانــات يف عــدد 

إبريــل 2017 واألعــداد الســابقة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، حيــث كانــت تلــك البيانــات تظهــر بالعملــة الوطنيــة احملليــة.

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 90% أو أكثــر مــن البيانــات 

املرجحــة لهــذه اجملموعــة.

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

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

االفتراضات واألعراف املتبعة
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ك

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 
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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، والســيد هيليغيــه بيرغــر، املديــر املســاعد يف إدارة البحــوث ورئيــس فرقــة عمــل الصنــدوق 

املعنيــة بالتداعيــات.

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم سيباســتيان أســيفيدو، وباتريــك بالغريــف، وكريســتيان بوجمانــز، وفرانسيســكو 

غريغــويل، وجيانــغ هــو، وجــي هــي هونــغ، وتشــوكا كوتســان، وكيســينيا كولوســكوفا، وتــوه كــوان، وويتشــنغ ليــان، وأكيتــو ماتســوموتو، 

توبالوفــا،  وبيتيــا  بوغاتشــوفا،  ويفغينيــا  بوبالوســكي-ريبييرو،  وماركــوس  نوفتــا،  وناتاليــا  نابــار،  ومالهــار  ميركايــك،  وميكــو 

فيســبيروين.  واســتيبان 

ومــن املســاهمين اآلخريــن جايبيــن آهــن، وغافيــن أســدوريان، ومانــوج أتوليــا، وكلوديــو باشــيانتي، وكيمبــريل بيتــون، وجاريــد 

بيبــي، وفيليتشــيا بيلوستيتشــنك، وجــون بلــودورن، ولويــس كاتــاو، وأوخينيــو ســيروتي، وأنغيــال إســبيريتو، وراتشــيل يوتيــن فــان، وآالن 

جياوشــن فنــغ، وبرترانــد غــراس، وميــرون هيلــي، وماهنــاز هيماتــي، وبنجاميــن هيلغنســتوك، وآفــا يبيــن هونــغ، وبنجاميــن هنــت، وهــاو 

جيانــغ، وكريســتوفر جونــز، وســانغ أون جونــغ، وأليماتــا كينــي كابوريــه، وملــى قياســه، وروبــن كويبــك، وجونــغ جيــن يل، ويوكــون 

يل، وريــكاردو مارتــو، وتريفــور تشــارلز ميــدوز، ويوهانيــس مونغاردينــي، وســوزانا مورســوال، وســينثيا نيانشــاما نياكــري، وإيمــوري 

أوكــس، وإيــان بــاري، وأدينــا بوبيســكو، ودانييــل ريفيــرا غرينــوود، وإيبــي شــيباتا، وقــادر تانيــري، ونيكــوالس تونــغ، وجيلــون جينــغ، 

ويــوان زينــغ، وكايوكيــو زانــغ، وهيويــوان زاو.     

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

وكريســتين إبراهيــم زاده ولينــدا كيــن، وقــدم املســاعدة التحريريــة كل مــن جيمــس أنويــن، ولوســي ســكوت موراليــس، وشــيري بــراون، 

 .“Vector Talent Resources” وشــركة 

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

مناقشــتهم للتقريــر يف 21 ســبتمبر 2017. 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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ال يزال االنتعاش الدوري العاملي يكتسب قوة متزايدة منذ 

بدأ يف منتصف 2016. فمنذ فترة ال تتجاوز العام والنصف، 

كان االقتصاد العاملي يواجه تباطؤا يف النمو واضطرابات يف 

األسواق املالية. لكن الصورة الراهنة تبدو خمتلفة للغاية مع 

تسارع النمو يف أوروبا واليابان والصين والواليات املتحدة. 

يبدو  كما  العامل،  بلدان  عبر  قوية  املالية  األوضاع  تزال  وال 

الفترة  يف  االضطرابات  من  القليل  تتوقع  املالية  األسواق  أن 

القادمة، بينما يواصل االحتياطي الفيدرايل استعادة األوضاع 

النقدية العادية ويسير البنك املركزي األوروبي بخطوات وئيدة 

يف نفس االجتاه. 

وتشكل هذه التطورات اإليجابية باعثا جيدا ملزيد من الثقة، 

ولكن ال ينبغي لصناع السياسات وال األسواق أن يركنوا إليها 

مؤثرين التراخي. ذلك أن النظرة املدققة تشير إىل احتمال أن 

يكون التعايف العاملي غير قابل لالستمرار — فالبلدان ليست 

من  أدنى  الغالب  يف  يزال  ال  والتضخم  فيه،  مشاركة  جميعا 

املستوى املستهدف مع ضعف نمو األجور، واآلفاق متوسطة 

األجل ال تزال خميبة لآلمال يف كثير من أنحاء العامل. وجند 

ثم  اجلاري. ومن  التعايف  تهدد  أن هناك خماطر كبيرة  أيضا 

إعادة  لعمليات  تتعرض  تتجاهلها  التي  املالية  األسواق  فإن 

السياسات.  لصناع  مضللة  برسائل  وتبعث  مربكة،  تسعير 

وصناع السياسات، بدورهم، عليهم االحتفاظ برؤية أطول أجال 

واغتنام الفرصة السانحة لتنفيذ اإلصالحات الهيكلية واملالية 

واالستثمار.  اإلنتاجية  ورفع  الصالبة  تعزيز  بغية  الالزمة 

ويعتبر احتمال أال يسلكوا هذا املسلك — إذ أن احلكومات كثيرا 

ما تنتظر حتى تدفعها األزمات إىل اتخاذ إجراء حاسم - هو 

نفسه مصدرا للمخاطر التي تهدد آفاق االقتصاد، وعائقا أمام 

التقدم  ويهيئ  لالستمرار.  وقابلية  احتوائية  أكثر  نمو  حتقيق 

االقتصادي احملقق مؤخرا بيئة عاملية مليئة بالفرص، وعلى 

صناع السياسات أال يضيعوا الفرصة السانحة لهم. 

النواحي  بعض  من  مكتمل  غير  الراهن  التعايف  ويعتبر 

املهمة: داخل البلدان، وعبر البلدان، وعبر الزمن. 

الناجت  فجوات  فيه  تنغلق  الذي  الوقت  يف  البلدان:  داخل 

االسمية  األجور  نمو  يظل  املتقدمة،  االقتصادات  يف  السلبي 

ويشكل  السابقة.  التعايف  بفترات  مقارنة  ضعيفا  واحلقيقية 

ضعف نمو األجور مصدرا للتضخم الضعيف بدرجة مستغربة 

أسعار  يبقي  أنه  ذلك  القلق،  على  باعثا  بدوره  يعتبر  والذي 

الفائدة االسمية املنخفضة ويزيد احتماالت وصولها إىل احلد 

البنوك  قدرة  عندها  تنتهي  التي  النقطة  أي  الفعلي،  األدنى 

الفائدة.  أسعار  يف  اخلفض  من  مزيد  إجراء  على  املركزية 

العاملي ذلك  االقتصاد  آفاق  تقرير  الثاين من  الفصل  ويدرس 

يعزز  والذي  االسمية مؤخرا،  األجور  نمو  املستغرب يف  البطء 

امتداد ركود األجور الوسيطة إىل املدى األطول، وتصاعد عدم 

النحو  على  الوظائف  واستقطاب  الدخل،  توزيع  يف  املساواة 

تتطلب  التي  اجملزية  الوظائف  يف  متزايدة  ندرة  أحدث  الذي 

مهارات متوسطة. وقد تسببت هذه التطورات يف رد فعل شعبي 

كبير مضاد للعوملة — وهو بمثابة خطر كبير يهدد االقتصاد 

العاملي — بالرغم من أن التطورات التكنولوجية والسياسات 

يف  املساواة  عدم  زيادة  يف  أكبر  بدور  معا  قامت  احلكومية 

إىل  التحول  زيادة سرعة  أن اخملاوف من  كما  الدخل،  توزيع 

وقد  الراهن.  الوقت  يف  القلق  على  باعثا  تمثل  اآللية  النظم 

تعرضت األسواق الصاعدة لضغوط مماثلة يف مواجهة حترير 

من  كثير  يف  أدى  النمو  ولكن  التكنولوجي،  والتغير  التجارة 

احلاالت إىل رفع الشريحة العُشرية يف توزيعات الدخل لديها 

وال تزال املواقف السائدة جتاه آثار التجارة على أسواق العمل 

متفائلة يف معظمها.  

عبر البلدان: يغطي الصعود االقتصادي احلايل نطاقا أوسع 

من أي فترة طوال العقد املاضي — إذ يشارك يف هذا النشاط 

املتسارع حوايل 75% من االقتصاد العاملي، مقيسا بإجمايل 

الشرائية.  القوى  تعادل  أساس  على  احملسوب  احمللي  الناجت 

ولكن هذا يعني أن 25% من الكوب فارغ، مما يشكل عبئا على 

النمو العاملي ومصدرا حمتمال للصدمات السياسية املزعزعة 

املصدرة  الدخل  ومنخفضة  الصاعدة  فالبلدان  لالستقرار. 

للسلع األولية، وخاصة املصدرة للطاقة، ال تزال تعاين، ومثلها 

معظمها  سياسية،  واضطرابات  أهلية  بقالقل  تمر  بلدان  عدة 

الصحراء  جنوب  وإفريقيا  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  يف 

األشد  هو  ذاتها  البلدان  هذه  من  وكثير  الالتينية.  وأمريكا 

 — املناخ  تغير  على  املترتبة  السلبية  لآلثار  أيضا  تعرضا 

اجلوية  األحداث  تواتر  زيادة  بالفعل من خالل  نلمسها  والتي 

واألمطار  احلر  موجات  مثل  املناطق،  بعض  يف  املتطرفة 

االقتصادية  التكاليف  على  الثالث  الفصل  ويركز  الغزيرة. 

التكيف  لسبل  استثمارات  توجه  إىل  واحلاجة  املناخ  لتغير 

معه يف البلدان منخفضة الدخل. غير أن االقتصادات املتقدمة 

سواء   — القادمة  املناخية  التطورات  من  حمصنة  تكون  لن 

مثل  املتقدمة،  املناطق  بعض  يف  املباشرة  اآلثار  خالل  من 

املناطق الساحلية يف الواليات املتحدة، أو تداعيات الهجرات 

يف  الناشئين  اجلغرايف-السياسي  االستقرار  وعدم  اجلماعية 

البلدان األفقر.  

من  األخيرة،  اإليجابية  النمو  تطورات  وراء  الزمن:  عبر 

االجتاهي  النمو  معدالت  من  الفرد  نصيب  يسجل  أن  املتوقع 

األطول أجال يف كثير من االقتصادات مستوى أقل من معدالت 

تقديم 
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معظم  يواجه  التحديد،  سبيل  وعلى  السابقة.  االجتاهي  النمو 

أقل بكثير  املتقدمة معدالت نمو متوسطة األجل  االقتصادات 

العاملية  السابق على األزمة املالية  العقد  مما كانت عليه يف 

هذا  أسباب  وتتفاوت   .2009-2007 الفترة  يف  وقعت  التي 

االقتصادات،  لبعض  فبالنسبة  البلدان.  باختالف  التباطؤ 

طويل  النمو  تراجع  يمثل  الصيني،  االقتصاد  أبرزها  ومن 

األجل نتيجة طبيعية الستعادة توازن النمو وحتقيق التقارب 

للسلع  املصدرة  الصاعدة  لالقتصادات  وبالنسبة  املستهدف. 

األولية، التي استفادت من سرعة نمو قطاع التصنيع الصيني 

يف األعوام السابقة، يتعين استحداث نماذج جديدة للنمو يف 

وبالنسبة  الصادرات.  أسعار  يف  الدائم  االنخفاض  مواجهة 

نمو  بطء  به  يقوم  كبير  دور  هناك  املتقدمة،  لالقتصادات 

اإلنتاجية املتوقع وشيخوخة القوى العاملة. ويمكن أن يكون 

أسباب؛  لعدة  للفرد مشكلة  النمو االجتاهي  انخفاض معدالت 

فهي تزيد من صعوبة رفع املستويات املعيشية للفقراء ومشقة 

كما  االقتصادية،  التغيرات  مواجهة  يف  املوارد  توزيع  إعادة 

باستمرارية  وتضر  لإلنتاجية،  املعززة  االستثمارات  تردع 

الشعور  وتغذي  حكوميا،  املمولة  االجتماعي  األمان  شبكات 

بالسخط السياسي لكونها تطيح باآلمال يف املستقبل وتضعف 

اإليمان بعدالة النتائج االقتصادية. وبدورها، يمكن أن تؤدي 

هذه العوامل إىل االنحراف عن مسار التنبؤات األساسية.   

صناع  أمام  حتديا  السابقة  التعايف  فجوات  وتفرض 

 — ملواجهته  إجراءات  اتخاذ  إىل  يدفعهم  السياسات 

وتختلف  مواتية.  والفرصة  اآلن  تتم  أن  يجب  إجراءات 

ولكن  البلدان،  باختالف  املطلوبة  الهيكلية  اإلصالحات 

تعزز  إجراءات  التخاذ  كبير  متسع  أمامها  البلدان  كل 

وبالنسبة  املمكن.  النمو  جانب  إىل  االقتصادية  الصالبة 

حان  بالفعل،  الناجت  فجوات  أغلقت  التي  البلدان  لبعض 

الوقت للتفكير يف تنفيذ الضبط املايل تدريجيا، لتخفيض 

وقائية  هوامش  وخلق  املتضخمة  العام  الدين  مستويات 

أن  ويمكن  القادمة.  الركود  فترة  يف  بها  االستعانة  يمكن 

اخلارج،  يف  سلبية  تداعيات  اإلجراءات  هذه  عن  تتمخض 

البلدان  ولكن  الرابع.  الفصل  يف  نناقشه  الذي  النحو  على 

انخفاض  تعوِّض  أن  يمكن  أكبر  ماليا  حيزا  تمتلك  التي 

الطلب العاملي — بأن تقوم، على سبيل املثال، باستثمارات 

ضرورية يف البنية التحتية املنتجة أو اإلنفاق من املالية 

أن تساعد هذه  الهيكلية. ويمكن  لدعم اإلصالحات  العامة 

االختالالت  تخفيض  على  أيضا  العاملية  املالية  احلزمة 

العاملية املفرطة. 

ومما يشكل أهمية بالغة للنمو االحتوائي والقابل لالستمرار 

توجيه استثمارات لتنمية املوارد البشرية يف كل مراحل دورة 

حتسين  يؤدي  أن  فيمكن  الشباب.  مرحلة  وخاصة  احلياة، 

التعليم والتدريب وإعادة التدريب إىل تيسير تكيف سوق العمل 

مع التحول االقتصادي املستمر على املدى الطويل — والذي 

ورفع   — التجارة  من  فقط  وليس  املصادر،  كل  من  يأتي 

اهتمام عاجل  توجيه  ينبغي  القصير،  املدى  فعلى  اإلنتاجية. 

لبطالة الشباب املفرطة التي يعاين منها كثير من البلدان. فمن 

رفع  على  يساعد  أن  البشري  املال  رأس  يف  االستثمار  شأن 

السائد  العام  االجتاه  عكس  على  الدخل،  من  العمالة  نصيب 

يف العقود األخيرة — ولكن على احلكومات أن تنظر أيضا يف 

التي ربما تكون قد أحدثت ضعفا مفرطا  التشوهات  تصحيح 

السياسة  إن  القول  وخالصة  للعمالة.  التفاوضية  القوة  يف 

لالستمرار  قابل  نمو  إىل  مؤدية  بيئة  وجود  تشجع  أن  ينبغي 

يف األجور احلقيقية.

وهناك عدة مشكالت عاملية تتطلب حتركا متعدد األطراف. 

ومن أولويات التعاون الذي يحقق النفع املتبادل لكل األطراف 

تعزيز النظام التجاري العاملي، وحتقيق تقدم أكبر يف حتسين 

واحلد  العاملية،  املايل  األمان  شبكة  وتعزيز  املايل،  التنظيم 

من التحايل الضريبي الدويل، ومكافحة اجملاعات واألمراض 

املعدية، وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة قبل أن تتسبب يف 

ضرر ال يمكن تداركه، ومساعدة البلدان األفقر - التي ال تدخل 

يف عداد البلدان املتسببة يف انبعاثات كبيرة — على التكيف 

احلايل  االقتصادي  الصعود  قوة  كانت  وإذا  املناخ.  تغير  مع 

الراهنة فرصة مثالية لإلصالحات احمللية،  الفترة  جتعل من 

فإن اتساع نطاق هذا الصعود يجعل التعاون متعدد األطراف 

عمال يف حينه. وينبغي أن يتحرك صناع السياسات بينما ال 

تزال الفرصة سانحة.

موريس أوبستفلد

املستشار االقتصادي 
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متزايدة.  قوة  العاملي  االقتصادي  النشاط  انتعاش  يكتسب 

فبعد أن بلغ النمو العاملي أدنى مستوياته منذ األزمة املالية 

أن يرتفع إىل  يُتوقع  العاملية مسجال 3.2% يف عام 2016، 

وتأتي   .2018 عام  يف   %3.7 وإىل   2017 عام  يف   %3.6

تنبؤات النمو لعامي 2017 و 2018 أعلى مما ورد يف عدد 

 0.1 بمقدار  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   2017 إبريل 

نقطة مئوية. فقد رُفِعت التوقعات على نطاق واسع يف منطقة 

وروسيا  الصاعدة  وأوروبا  الصاعدة  وآسيا  واليابان  اليورو 

 2017 من  األول  النصف  يف  النمو  نتائج  كانت  حيث   —
التخفيض  حجم  وجتاوز  عوَّض  مما   — املتوقع  من  أفضل 

يف التوقعات املوضوعة للواليات املتحدة واململكة املتحدة.

يف  اآلفاق  قوة  تزداد  فبينما  مكتمل.  غير  التعايف  ولكن 

عديدة،  بلدان  يف  ضعيفا  النمو  يظل  األساسي،  السيناريو 

االقتصادات  معظم  يف  املستهدف  مستواه  دون  والتضخم 

للسلع  املصدرة  البلدان  على  الضرر  أكبر  ويقع  املتقدمة. 

للوقود، مع استمرار  األولية بوجه خاص، ال سيما املصدرة 

األجنبية.  اإليرادات  يف  احلاد  التراجع  مع  للتكيف  جهودها 

وتتسم اخملاطر بالتوازن إىل حد كبير على املدى القصير، لكن 

الكفة السلبية ال تزال هي األرجح على املدى املتوسط. لذلك 

فإن التحسن الدوري اجلدير بالترحيب يف النشاط االقتصادي 

البارزة على  التحديات  العاملي يتيح فرصة مثالية ملعاجلة 

مستوى السياسات — وهي زيادة الناجت املمكن مع ضمان 

يف  الالزمة  الصالبة  وبناء  واسع،  نطاق  على  ثماره  توزيع 

إىل  أيضا  حاجة  وثمة  السلبية.  التطورات  خماطر  مواجهة 

للتحديات  التصدي  بغية  األطراف  متعددة  اجلهود  جتديد 

املشتركة التي يفرضها االقتصاد العاملي املتكامل. 

بدأ حتسن النشاط العاملي يف النصف الثاين من عام 2016، 

واكتسب زخما إضافيا يف النصف األول من عام 2017. ومن 

يف  والقادم  احلايل  العام  مدار  على  النمو  يرتفع  أن  املتوقع 

مدعوما  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

بتحسن العوامل اخلارجية — البيئة املالية العاملية املواتية 

وتعايف االقتصادات املتقدمة. وال يزال النمو قويا يف الصين 

لتحسن  بوادر  ظهرت  كما  الصاعدة،  آسيا  من  أخرى  وأجزاء 

املصدرة  البلدان  من  عدد  يف  صعبة  تزال  ال  التي  األوضاع 

الدول املستقلة  الالتينية وكومنولث  أمريكا  للسلع األولية يف 

يشمل  املتقدمة،  االقتصادات  ويف  الصحراء.  جنوب  وإفريقيا 

البلدان،  النمو امللحوظ يف عام 2017 عددا كبيرا من  حتسن 

ومنطقة  وكندا،  املتحدة  الواليات  يف  النشاط  قوة  ازدياد  مع 

املدى  على  تواضعا  أكثر  النمو  آفاق  ولكن  واليابان.  اليورو، 

املتوسط نظرا لتقلص فجوات الناجت السالبة )مما يترك جماال 

أقل للتحسن الدوري( وتأثر النمو املمكن بالعوامل الديمغرافية 

وضعف اإلنتاجية.

أما التغييرات التي أجريت يف تنبؤات النمو الكلي مقارنة 

فهي  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   2017 إبريل  بعدد 

إيجابية عموما ولكنها حمدودة، مع بعض التغييرات املؤثرة 

فيما يتعلق بمجموعات بلدان وبلدان منفردة معينة. 

· فتمشيا مع الزخم األقوى من املتوقع يف النصف األول من 	

عام 2017، تشير التنبؤات إىل تعاٍف أقوى يف االقتصادات 

املتقدمة يف عام 2017 )حيث يرتفع النمو إىل 2.2% مقابل 

2% يف تنبؤات إبريل(، مدفوعا بزيادة قوة النمو يف منطقة 

اليورو واليابان وكندا. ويف املقابل، تم تخفيض توقعات 

النمو لعام 2017 للمملكة املتحدة ولعامي 2017 و2018 

 2017 إبريل  عدد  يف  عليه  كانت  عما  املتحدة  للواليات 

تخفيض  يعني  مما  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من 

توقعات النمو الكلي لالقتصادات املتقدمة يف عام 2018 

اململكة  يف  النشاط  تباطأ  فقد  مئوية.  نقطة   0.1 بمقدار 

من  األول  النصف  يف  املتوقع  من  أكبر  بدرجة  املتحدة 

اليقين  لعدم  الواليات املتحدة، فنظرا  أما يف  عام 2017. 

الكبير بشأن السياسات، يرتكز التنبؤ احلايل على عدم تغير 

السياسات كافتراض أساسي، بعد أن كان يرتكز يف إبريل 

بالتخفيضات  مدفوع  مايل  تنشيط  حدوث  افتراض  على 

الضريبية التي كانت متوقعة آنذاك. 

· الصاعدة 	 األسواق  القتصادات  النمو  توقعات  رُفعت  وقد 

لعامي  مئوية  نقطة   0.1 بنسبة  النامية  واالقتصادات 

2017 و2018 مقارنة بإبريل، وهو ما يرجع يف األساس 

 2017 تنبؤات  وتعكس  للصين.  النمو  توقعات  رفع  إىل 

النمو  حتقيق  إبريل(  شهر  يف   %6.6 مقابل   %6.8( للصين 

حتسن  وزيادة   2017 من  األول  النصف  يف  أقوى  نتائج 

التعديالت  لعام 2018، ترجع  الطلب اخلارجي. وبالنسبة 

مزيج  تطبيق  يف  السلطات  استمرار  توقع  إىل  األساس  يف 

مضاعفة  هدف  لتحقيق  يكفي  التوسعية  السياسات  من 

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بين عامي 2010 و 2020. 

كذلك رُفعت تنبؤات النمو ألوروبا الصاعدة لعام 2017 — 

فيما يرجع الكتساب النمو قوة أكبر يف تركيا وبلدان أخرى 

والبرازيل  و2018   2017 لعامي  وروسيا   - املنطقة  يف 

لعام 2017.

ويسود األسواق املالية شعورا عاما إيجابيا نتيجة استمرار 

املتقدمة  االقتصادات  من  كل  يف  األسهم  أسواق  مكاسب 

واقتصادات األسواق الصاعدة. ونظرا ملا تشير إليه التوقعات 

س
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احلالية من عودة السياسة النقدية العادية بوتيرة أكثر تدرجا 

الفائدة األمريكية طويلة  مقارنة بشهر مارس، تراجعت أسعار 

وانخفضت  احلين،  ذلك  منذ  أساس  نقطة   25 بحوايل  األجل 

ارتفعت  بينما   ،%5 من  بأكثر  للدوالر  احلقيقية  الفعلية  القيمة 

ارتفاع  توقعات  ورغم  مماثل.  بمقدار  لليورو  احلقيقية  القيمة 

األولية  السلع  أسعار  ظلت  فقد  املستقبل،  يف  العاملي  الطلب 

عن  املعروض  زيادة  إىل  النفط  أسعار  إشارة  مع  ضعيفة، 

املستوى املتوقع.

منذ  املستهلكين  أسعار  يف  الكلي  التضخم  تراجُع  ويُالحَظ 

فصل الربيع، حيث انحسرت الدفعة الرافعة لألسعار نتيجة تعايف 

أسعار النفط يف عام 2016 وبدأ انخفاض أسعار النفط خالل 

الشهور األخيرة يفرض ضغوطا خافضة. وبالرغم من ارتفاع 

نمو الطلب احمللي، فقد ظل التضخم األساسي يف االقتصادات 

ضعف  استمرار  يعكس  ما  وهو  عام،  بوجه  ضعيفا  املتقدمة 

نمو األجور )الفصل الثاين(. ومن املرجح أال يرتفع التضخم إال 

بالتدريج نحو املستويات التي تستهدفها البنوك املركزية. ويف 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، ساعد على 

انخفاض معدالت التضخم األساسي تراجع اآلثار الناجمة عن 

االنخفاضات السابقة يف قيم العمالت مقابل الدوالر األمريكي 

وارتفاع قيم بعض العمالت يف اآلونة األخيرة.        

من  كبيرة  بدرجة  اخملاطر  تتسم  القصير،  املدى  وعلى 

قوة  التعايف  أن يحقق  يمكن  اإليجابي،  اجلانب  فعلى  التوازن. 

أكبر، مدعوما بقوة ثقة املستهلكين واألعمال واألوضاع املالية 

املواتية. ويف الوقت نفسه، ونظرا للبيئة التي تتسم بقدر كبير 

اجلغرافية- والتوترات  بالسياسات  احمليط  اليقين  عدم  من 

خطوات  بأي  سلبا  األسواق  ثقة  تتأثر  أن  يمكن  السياسية، 

التي  اخلطوات  — وهي  السياسات  على مستوى  مدروسة  غير 

— مما يؤدي إىل تشديد  السيناريو األساسي جتنبها  يفترض 

األوضاع املالية وإضعاف أسعار األصول.    

اخملاطر  ميزان  يف  األرجح  هي  السلبية  الكفة  تزال  وال 

إىل عدة  املتوسط، وهو ما يعزى  املدى  النمو يف  املؤثرة على 

خماطر حمتملة:

· قد 	 وأكبر:  أسرع  بدرجة  العاملية  املالية  األوضاع  تشديد 

الفائدة طويلة األجل  ارتفاع يف أسعار  يأتي ذلك يف شكل 

يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى بسبب استعادة السياسة 

فروق  اتساع  أو  املتوقع  من  أسرع  بوتيرة  العادية  النقدية 

العائد على االستثمار طويل األجل، مما يتسبب يف تداعيات 

اقتضت  وإذا  الضعيفة.  لالقتصادات  بالنسبة  سلبية 

بينما  اليورو  منطقة  يف  النقدية  السياسة  تشديد  الضرورة 

البلدان  يف  متأخرا  يزال  ال  والنمو  األسعار  تعايف  يزال  ال 

األعضاء املثقلة بالديون، فقد تتعرض هذه البلدان للمخاطر 

ما مل تكن قد نفذت إجراءات التصحيح املايل واإلصالحات 

املمكن. وقد يؤدي تشديد  العرض  لزيادة  الالزمة  الهيكلية 

األوضاع املالية العاملية أيضا إىل تراجع حاد يف اإلقبال 

احلالية،  القوية  بمستوياته  مقارنة  اخملاطرة  على  العاملي 

مما يمكن أن يؤثر سلبا على النشاط االقتصادي الكلي من 

وارتفاع  األصول  تقييمات  وتخفيض  الثقة  إضعاف  خالل 

عالوات اخملاطر. 

· الصاعدة: 	 األسواق  اقتصادات  يف  املالية  االضطرابات 

استعادة  تباطؤ  إىل  الصين  يف  النمو  تنبؤات  رفع  يرجع 

وارتفاع  واالستهالك،  اخلدمات  اجتاه  يف  النشاط  توازن 

تواجه  مل  وما  املايل.  احليز  وتقلص  املتوقع،  الدين  مسار 

تسريع  خالل  من  املصاحبة  اخملاطر  الصينية  السلطات 

اجلهود املشجعة التي بدأتها مؤخرا بغرض احلد من التوسع 

االئتماين، فقد تؤدي هذه العوامل إىل رفع احتماالت التباطؤ 

احلاد يف نمو الصين، مع ما ينجم عن ذلك من انعكاسات 

دولية سلبية. وعقب مرحلة العرض االئتماين الوفير، يمكن 

العاملية  املالية  لألوضاع  املفاجئ  التشديد  يؤدي  أن 

)مقترنا بارتفاع قيمة الدوالر األمريكي( إىل كشف مواطن 

يفرض  مما  الصاعدة،  األسواق  بعض  يف  املالية  الهشاشة 

بالدوالر  عمالتها  تربط  التي  االقتصادات  على  ضغوطا 

من  وتعاين  املايل  الرفع  من  عالية  نسب  ولديها  األمريكي 

عدم االتساق يف ميزانياتها العمومية. 

· التضخم املنخفض بصورة مزمنة يف االقتصادات املتقدمة: 	

انخفاض  إىل  ذلك  يفضي  قد  احمللي،  الطلب  تعثر  ما  إذا 

يزيد من ضعف  املتوسط، مما  املدى  على  التضخم  توقعات 

التضخم  انخفاض  ويؤدي  استمراريته.  ويطيل  التضخم 

البنوك  قدرة  من  احلد  إىل  بدوره  االسمية  الفائدة  وأسعار 

الستعادة  احلقيقية  الفائدة  أسعار  خفض  على  املركزية 

التوظيف الكامل يف فترات الهبوط االقتصادي.

· تنظيم 	 أُحرز من حتسينات يف  النطاق عما  واسع  التراجع 

قد  العاملية:  املالية  األزمة  منذ  املايل  القطاع  ومراقبة 

يؤدي مثل هذا التراجع إىل انخفاض احتياطيات رأس املال 

والسيولة أو إضعاف فعالية الرقابة، مع ما يسببه ذلك من 

انعكاسات سلبية على االستقرار املايل العاملي.  

· إىل 	 التحول  شأن  فمن  االنغالقية:  السياسات  إىل  التحول 

احلمائية أن يؤدي إىل تراجع تدفقات التجارة واالستثمارات 

عبر احلدود، مما يلحق الضرر بالنمو العاملي.

· التوترات 	 العوامل  هذه  تتضمن  االقتصادية:  غير  العوامل 

احمللية،  السياسية  والنزاعات  اجلغرافية-السياسية، 

والفساد، واألحداث  الناجمة عن ضعف احلوكمة  واخملاطر 

األمنية،  واألوضاع  اإلرهاب  وخماوف  املتطرفة،  اجلوية 

وجميعها يمكن أن ينحرف بالنمو عن مساره الصحيح.

يدعم كل  أن  ويمكن  بين هذه اخملاطر  وثيق  ترابط  وهناك 

إىل  التحول  يقترن  أن  يمكن  املثال،  سبيل  فعلى  اآلخر.  منها 

اجلغرافية-السياسية  التوترات  بزيادة  االنغالقية  السياسات 

العامل؛  العزوف عن اخملاطر على مستوى  باإلضافة إىل تزايد 

ويمكن أن تفرض الصدمات غير االقتصادية عبئا مباشرا يعوق 

النشاط االقتصادي ويزعزع الثقة واملشاعر السائدة يف السوق؛ 

كما يمكن أن يؤدي تشديد األوضاع املالية العاملية بسرعة أكبر 

التحول إىل احلمائية يف االقتصادات املتقدمة  أو  من املتوقع 
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من  الرأسمالية  التدفقات  خلروج  الدافعة  الضغوط  تفاقم  إىل 

األسواق الصاعدة.

حققه  والذي  بالترحيب  اجلدير  الدوري  االنتعاش  ظل  ويف 

على  لآلمال  خميب  نمو  بعد  العاملي  االقتصادي  النشاط 

إلجراء  مثالية  فرصة  هناك  املاضية،  القليلة  السنوات  مدار 

اإلصالحات األساسية الرامية إىل تعزيز الناجت املمكن وضمان 

مواجهة  يف  الصالبة  وبناء  واسع  نطاق  على  ثماره  توزيع 

تواجه  تزال  ال  البلدان  كانت  وملا  السلبية.  التطورات  خماطر 

حيث  من  مالئما  يظل  اختالفها  فإن  خمتلفة،  دورية  أوضاعا 

املواقف التي تتخذها السياسة النقدية وسياسة املالية العامة. 

استراتيجيات  واعتماد  االقتصادي  التعايف  استكمال  ويظل 

لضمان وضع املالية العامة على مسار قابل لالستمرار هدفين 

مهمين يف العديد من االقتصادات.  

وفيما يلي بعض جماالت التركيز االستراتيجي املهمة:

· الهيكلية 	 لإلصالحات  حاجة  هناك  املمكن:  الناجت  رفع 

زيادة  بغرض  للنمو  الداعمة  العامة  املالية  وسياسات 

اإلنتاجية وعرض العمالة، مع وجود تفاوت يف األولويات 

الهيكلي  التحول  يستلزم  املقبلة،  الفترة  ويف  البلدان.  بين 

واملنافسة عبر  للعمالة  املوفر  التكنولوجي  )التغير  اجلاري 

بما  السياسات،  احلدود( وضع جمموعة شاملة من مناهج 

وتتيح  اإلصالح  مشقة  من  حتد  التي  السياسات  ذلك  يف 

فرصا للجميع.

· تأمين التعايف وبناء الصالبة: ينبغي أن تستمر السياسة 	

تظهر  أن  إىل  املتقدمة  االقتصادات  يف  التيسيرية  النقدية 

املستهدفة.  مستوياته  إىل  التضخم  لعودة  مؤكدة  بوادر 

ضغوط  ضعف  استمرار  فإن  الثاين،  الفصل  يوثق  وكما 

ال  الذي  املتبقي  التراخي  إىل  األساس  يف  يرجع  األجور 

ترصده بالكامل معدالت البطالة الكلية. ويف نفس الوقت، 

يتعين مراعاة املتابعة الدقيقة لتقييمات األصول املبالغ 

أجزاء  املايل يف بعض  الرفع  والزيادة املستمرة يف  فيها 

والكلية  اجلزئية  االحترازية  الرقابة  مع  املايل،  القطاع 

االستباقية حسب مقتضى احلال. وينبغي حتقيق االتساق 

اإلصالح  وجهود  العامة  املالية  سياسة  موقف  بين 

الدورية  األوضاع  من  االستفادة  يمكن  بحيث  الهيكلي، 

املواتية يف وضع الدين العام على مسار قابل لالستمرار 

مع دعم الطلب حيثما اقتضت احلاجة وتوافرت اإلمكانية. 

وكما يؤكد الفصل الرابع، فإن زيادة اإلنفاق العام املوجه 

منافع  حتقق  أن  يمكن  املمكن  الناجت  مستوى  رفع  إىل 

أخرى،  بلدان  إىل  أثرها  ينتقل  إيجابية  وتداعيات  حملية 

ال سيما يف االقتصادات التي تشهد حالة تراخ اقتصادي 

التوصيات  تلك  اعتماد  إن  بل  تيسيرية.  نقدية  وأوضاعا 

تقليص  على  املساعدة  شأنه  من  السياسات  بشأن 

لالقتصادات  بالنسبة  سيما  ال  اخلارجية،  االختالالت 

املتقدمة ذات الفوائض الزائدة، حيث يساهم ارتفاع الطلب 

جهود  عن  الناجت  السلبي  الطلب  آثار  موازنة  يف  احمللي 

حيز  وهناك  العجز.  بلدان  يف  الالزمة  التوازن  استعادة 

مايل حمدود لدعم الطلب يف كثير من اقتصادات األسواق 

للسلع  املصدرة  وخاصة  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة 

األولية. ولكن السياسة النقدية يمكن أن تتيح الدعم الالزم 

عموما، نظرا ألن التضخم قد بلغ ذروته على ما يبدو يف 

التكيف  على  الصرف  أسعار  مرونة  وتساعد  عديدة.  بلدان 

مع صدمات أسعار السلع األولية. وستساهم جهود تعزيز 

احلوكمة ومناخ االستثمار بدورها يف حتسين آفاق النمو. 

الكثير  على  يتعين  والتي  الدخل،  منخفضة  البلدان  ويف 

أوضاع  يف  دائم  تصحيح  إلجراء  بجهود  القيام  منها 

املايل، ستساعد  الضعف  العامة واحلد من مواطن  املالية 

من  املثلى  االستفادة  على  للنمو  الداعمة  اإلصالحات 

املكاسب الديمغرافية املنتظرة يف الفترة القادمة من خالل 

تشجيع خلق فرص العمل.

· تعزيز التعاون الدويل: يف كثير من التحديات التي يشهدها 	

االقتصاد العاملي، يمكن أن تكون إجراءات البلدان املنفردة 

متعدد  بتعاون  مدعومة  كانت  إذا  فعالية  أكثر  ملواجهتها 

االقتصادي  التوسع  على  احلفاظ  وسيتطلب  األطراف. 

احلمائية  اإلجراءات  السياسات  صناع  يتجنب  أن  العاملي 

على  النمو  ثمار  اقتسام  لضمان  اجلهود  من  مزيدا  ويبذلوا 

نطاق أوسع. وإىل جانب احلفاظ على نظام جتاري مفتوح، 

االستقرار  حماية  املشترك  العمل  جماالت  أهم  تتضمن 

املايل العاملي، ووضع نظم ضريبية عادلة وجتنب السباق 

يف  الدخل  منخفضة  البلدان  دعم  ومواصلة  القاع،  نحو 

تغير  آثار  وتخفيف  اإلنمائية،  أهدافها  لتحقيق  سعيها 

فإن  الثالث،  الفصل  يوضح  وكما  معها.  والتكيف  املناخ 

ارتفاع  تداعيات  أسوأ  تعاين  التي  االقتصادات  من  كثيرا 

درجات احلرارة وتغير األنماط اجلوية هي تلك التي تمتلك 

شعور  وسيتزايد  التحديات.  هذه  مع  للتعامل  املوارد  أقل 

البلدان األغنى باآلثار السلبية املباشرة للتغير املناخي غير 

اخملفف، ولن تكون حمصنة من التداعيات التي تنتقل إليها 

من بقية أنحاء العامل.  

ف

ملخص واف
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يكتســب حتســن النمــو املتوقــع يف عــدد إبريــل 2017 مــن تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العاملــي قــوة متزايــدة. إذ ارتفعــت تنبــؤات النمــو 

العاملي لعامي 2017 و2018 — 3.6% و3.7% على الترتيب 

— بمقدار 0.1 نقطة مئوية يف العامين مقارنة بتنبؤات إبريل 
ويوليــو. ويدعــم هــذا التحســن االرتفــاع امللحــوظ يف مســتويات 

االســتثمار والتجــارة واإلنتــاج الصناعــي مقترنــا بتحســن ثقــة 

األعمــال واملســتهلكين. ويف ظــل مــا شــهده النصــف األول مــن 

عــام 2017 مــن نتائــج نمــو أقــوى عمومــا مــن املتوقــع، تــم رفــع 

منطقــة  ذلــك  يف  بمــا  البلــدان،  مــن  كبيــر  لعــدد  النمــو  تنبــؤات 

اليــورو واليابــان والصيــن وأوروبــا الصاعــدة وروســيا. وقــد فــاق 

ذلــك تأثيــر خفــض توقعــات النمــو للواليــات املتحــدة األمريكيــة 

واململكــة املتحــدة والهنــد.

آفــاق  حتســن  مــن  فبالرغــم  مكتمــل:  غيــر  التعــايف  ولكــن 

الســيناريو األساســي، ال يــزال النمــو ضعيفــا يف بلــدان عديــدة. 

فقــد حتســنت اآلفــاق املتوقعــة لالقتصــادات املتقدمــة، ال ســيما 

ضعيفــة  التضخــم  معــدالت  ظلــت  حيــن  يف  اليــورو،  منطقــة 

تــزال  التراخــي، وال  اســتمرار  بلــدان عديــدة، ممــا يشــير إىل  يف 

توقعات نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي منخفضة 

املســنين.  إعالــة  نســب  وتزايــد  اإلنتاجيــة  نمــو  ضعــف  بســبب 

واآلفــاق ضعيفــة يف الكثيــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

والشــرق  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  الناميــة يف  واالقتصــادات 

الفــرد  مــع ركــود مســتوى نصيــب  الالتينيــة،  األوســط وأمريــكا 

مــن الدخــل يف عــدد منهــا. ويقــع أكبــر الضــرر علــى االقتصــادات 

املصــدرة للوقــود بشــكل خــاص نتيجــة طــول فتــرة التكيــف مــع 

انخفــاض إيــرادات الســلع األوليــة.

بالتــوازن  األساســي  بالســيناريو  اخملاطــر  ميــزان  ويتســم 

إىل حــد كبيــر علــى املــدى القصيــر، لكنــه يميــل نحــو التطــورات 

النمــو  يرتفــع  أن  فمــن املمكــن  املــدى املتوســط.  الســلبية علــى 

علــى املــدى القصيــر جمــددا نتيجــة حتــرر الطلــب املكبــوت بفضــل 

قــد حتــدث  ولكــن  املواتيــة،  الســوقية  واألوضــاع  الثقــة  حتســن 

بعــض االنتكاســات أيضــا. فنظــرا لدرجــة عــدم اليقيــن الكبيــرة 

بشــأن السياســات، قــد تنشــأ بعــض العثــرات — التــي يفتــرض 

أخــرى، ممــا  أو أي صدمــات   — الســيناريو األساســي جتنبهــا 

يؤثــر بالســلب علــى ثقــة األســواق وتقييــم األصــول، ويــؤدي إىل 

تشــديد األوضــاع املاليــة. وعلــى املــدى املتوســط، ســيكون مــن 

الضــروري التعامــل مــع حتديــات القطــاع املــايل. ففــي الصيــن، 

ســيتعين على الســلطات تكثيف جهودها للســيطرة على التوســع 

االئتمــاين بغــرض احلــد قــدر اإلمــكان مــن خطــر حــدوث تباطــؤ 

تراكــم  مــن  الوقايــة  كثيــرة  أخــرى  اقتصــادات  وحتتــاج  حــاد. 

تتســم  بيئــة عامليــة  املــايل يف  باالســتقرار  اخملاطــر احمليطــة 

التقلبــات  التــي تنشــأ عــن  التمويــل ومراقبــة اخملاطــر  بســهولة 

الناجتــة عــن قيــام البنــوك املركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة 

ارتفــاع  يــؤدي  التنشــيطية تدريجيــا. وســوف  الدفعــات  بســحب 

كشــف  إىل  األجــل  طويلــة  الفائــدة  وأســعار  اخملاطــر  عــالوات 

مواطــن الضعــف، بمــا يف ذلــك مــن خــالل إضعــاف ديناميكيــات 

الديــن العــام. وبالرغــم مــن إحــراز تقــدم يف معاجلــة القضايــا 

التصــدي  يتعيــن  األوروبــي،  القطــاع املصــريف  يواجههــا  التــي 

الثقــة  مســتويات  تراجــع  لتجنــب  بقــوة  املتبقيــة  للمشــكالت 

بيــن  الســالبة  اآلثــار املرتــدة  مــن  مــن نشــأة حلقــة  واخملــاوف 

الطلــب املنخفــض واألســعار وامليزانيــات العموميــة يف أجــزاء 

مــن منطقــة اليــورو. وقــد يــؤدي االنخفــاض املزمــن يف معــدالت 

تضخــم االقتصــادات املتقدمــة، والــذي يمكــن أن ينشــأ يف حالــة 

املمكــن  مــن  ألنــه  حــادة  خماطــر  إىل  احمللــي،  الطلــب  تراجــع 

الفائــدة  وأســعار  التضخــم  توقعــات  انخفــاض  يف  يتســبب  أن 

املركزيــة  البنــوك  قــدرة  مــن  يحــد  ممــا  املتوســط،  املــدى  علــى 

حــدوث  حالــة  يف  احلقيقيــة  الفائــدة  أســعار  تخفيــض  علــى 

هبــوط اقتصــادي. ورغــم تراجــع احتمــاالت حتــول االقتصــادات 

القريــب،  املــدى  علــى  االنغالقيــة  السياســات  إىل  املتقدمــة 

وتتعيــن  احلمائيــة  زيــادة  جــراء  مــن  هنــاك ضغــوط  تــزال  فــال 

مكافحتهــا. وثمــة جمموعــة مــن اخملاطــر غيــر االقتصاديــة ال 

تــزال ملحوظــة بقــوة أيضــا، بمــا يف ذلــك تصاعــد الصراعــات 

اجلغرافية-السياســية.       والتوتــرات 

لذلــك فــإن التحســن الــدوري اجلديــر بالترحيــب، والــذي حتقــق 

عقــب نمــو خميــب لآلمــال علــى مــدار الســنوات القليلــة املاضيــة، 

ومــن  الضروريــة،  اإلصالحــات  لتنفيــذ  مثاليــة  فرصــة  يتيــح 

ثــم جتنــب اخملاطــر الســلبية ورفــع النــاجت املمكــن ومســتويات 

املعيشــة بوجــه أعــم. وهنــاك حاجــة إىل اإلصالحــات الهيكليــة 

العامــة  املاليــة  علــى جانــب سياســة  للنمــو  الداعمــة  والتدابيــر 

األولويــات  تبايــن  مــع  العمالــة،  وعــرض  اإلنتاجيــة  لزيــادة 

تســتمر  أن  ينبغــي  املتقدمــة،  االقتصــادات  ويف  البلــدان.  بيــن 

بــوادر مؤكــدة علــى  التيســيرية حليــن ظهــور  النقديــة  السياســة 

عــودة معــدالت التضخــم إىل مســتوياتها املســتهدفة. ويف نفــس 

الوقــت، تتطلــب املبالغــة يف تقييــم األصــول وتزايــد مســتويات 

الرفع املايل يف بعض قطاعات السوق متابعة دقيقة، بما يف 

ذلــك مــن خــالل الرقابــة االحترازيــة اجلزئيــة والكليــة االســتباقية 

حســب الضــرورة. وينبغــي وجــود اتســاق بيــن سياســة املاليــة 

االســتفادة  يمكــن  بحيــث  الهيكلــي،  اإلصــالح  وجهــود  العامــة 

علــى  العــام  الديــن  املواتيــة يف وضــع  الدوريــة  األوضــاع  مــن 

مســار قابــل لالســتمرار مــع دعــم الطلــب حيثمــا اقتضــت احلاجــة 

لدعــم  املتــاح  املــايل  احليــز  أن  غيــر  اإلمكانيــة.  وتوافــرت 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  الكثيــر  الطلــب حمــدود يف 

املصــدرة  االقتصــادات  يف  ســيما  ال  الناميــة،  واالقتصــادات 

للســلع األوليــة. ولكــن السياســة النقديــة يمكــن أن تكــون داعمــة 

بشــكل عــام، نظــرا ألن التضخــم بلــغ ذروتــه علــى مــا يبــدو يف 

بلــدان عديــدة. وتســاعد مرونــة أســعار الصــرف علــى التكيــف مــع 

الصدمــات اخلارجيــة. وستســهم جهــود تعزيــز احلوكمــة ومنــاخ 
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االستثمار أيضا يف حتسين آفاق النمو. ويف البلدان منخفضة 

الدخل — والتي يتعين على الكثير منها القيام بجهود إلجراء 

تصحيــح مســتمر يف أوضــاع املاليــة العامــة واحلــد مــن مواطــن 

الضعــف املــايل — ستســاعد اإلصالحــات الداعمــة للنمــو علــى 

اســتغالل املكاســب الديمغرافيــة يف الفتــرة القادمــة علــى النحــو 

األمثــل مــن خــالل تشــجيع زيــادة الوظائــف.  

آخر التطورات واآلفاق

استمرار الزخم االقتصادي العاملي

اكتســب التحســن الــذي شــهده النشــاط العاملــي بــدءا مــن عــام 

 ،٢٠١٧ عــام  مــن  األول  النصــف  يف  القــوة  مــن  مزيــدا   ٢٠١6

االقتصــادات  يف  احمللــي  الطلــب  نمــو  زيــادة  يعكــس  مــا  وهــو 

اقتصــادات  مــن  عــدد  يف  األداء  وحتســن  والصيــن  املتقدمــة 

املســتمر  التعــايف  األخــرى. وســاعد  الكبــرى  الصاعــدة  األســواق 

يف مســتويات االســتثمار العاملــي علــى تعزيــز نشــاط الصناعــة 

نمــو  وتراجــع  و١-٢(.   ١-١ البيانيــان  )الشــكالن  التحويليــة 

التجــارة العامليــة يف الربــع الثــاين بعــد االرتفــاع الســريع الــذي 

املشــتروات  مديــري  مؤشــرات  وتشــير  األول.  الربــع  يف  شــهده 

التواتــر لشــهري يوليــو  العامليــة عاليــة  مــن املؤشــرات  وغيرهــا 

وأغســطس إىل اســتمرار زخــم النمــو العاملــي يف الربــع الثالــث مــن 

.٢٠١٧ عــام 

ويف االقتصــادات املتقدمــة، ســجلت مســتويات الطلــب احمللــي 

عنــه   ٢٠١٧ عــام  مــن  األول  النصــف  يف  أســرع  نمــوا  والنــاجت 

املتحــدة  الواليــات  ففــي   .٢٠١6 عــام  مــن  الثــاين  النصــف  يف 

الربــع  شــهده  الــذي  االســتهالك  ضعــف  يســتمر  مل  األمريكيــة، 

األول ســوى لفتــرة مؤقتــة، بينمــا اكتســبت اســتثمارات األعمــال 

قطــاع  يف  التعــايف  جزئيــا  يعكــس  مــا  وهــو  القــوة،  مــن  مزيــدا 

الطاقــة. ويف منطقــة اليــورو واليابــان، جــاء زخــم النمــو الكلــي 

مســتويات  بارتفــاع  مدعومــا  العــام  مــن  األول  النصــف  يف 

االســتهالك اخلــاص واالســتثمار والطلــب اخلارجــي. وقــد شــهدت 

معظــم االقتصــادات املتقدمــة األخــرى، مــع اســتثناء ملحــوظ هــو 

اململكــة املتحــدة، ارتفاعــا يف النمــو يف النصــف األول مــن عــام 

٢٠١٧ عــن معدالتــه يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١6، وذلــك 

بدعــم مــن الطلــب احمللــي والطلــب اخلارجــي علــى حــد ســواء.

ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، 

ســاهم ارتفــاع الطلــب احمللــي يف الصيــن واســتمرار التعــايف يف 

كبــرى اقتصــادات األســواق الصاعــدة يف دعــم النمــو يف النصــف 

بســبب  النمــو  زخــم  تباطــأ  الهنــد،  ويف   .٢٠١٧ عــام  مــن  األول 

التــي  األجنبــي  الصــرف  مبــادرة  عــن  النــاجت  التأثيــر  اســتمرار 

نفذتهــا الســلطات وحالــة عــدم اليقيــن املتصلــة بتطبيــق ضريبــة 

الســلع واخلدمــات علــى مســتوى البلــد ككل يف منتصــف العــام. 

وســاهم ارتفــاع الطلــب اخلارجــي يف دفــع النمــو يف اقتصــادات 

البرازيــل،  ويف  آســيا.  شــرق  يف  األخــرى  الصاعــدة  األســواق 

يف  املوجبــة  النمــو  مســتويات  إىل  العــودة  االقتصــاد  اســتطاع 

الربــع األول مــن عــام ٢٠١٧، بعــد ثمانيــة أربــاع مــن التراجــع، 

االنكمــاش  وتيــرة  وانخفــاض  التصديــر  أداء  قــوة  وذلــك بفضــل 

رغــم  النمــو  زخــم  علــى  املكســيك  وحافظــت  احمللــي.  الطلــب  يف 

اتفاقيــة  التفــاوض بشــأن  اليقيــن املتصلــة بإعــادة  حالــة عــدم 

أمريــكا الشــمالية للتجــارة احلــرة والتشــديد الكبيــر يف أوضــاع 
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الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي

١- التجارة العاملية واإلنتاج الصناعي ومؤشر مديري 

       املشتروات يف قطاع الصناعة التحويلية (متوسط متحرك 

       لثالثة أشهر، التغير ٪ حمسوب على أساس سنوي، ما مل 
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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

املصــادر: املكتــب الهولنــدي لتحليــل السياســات االقتصاديــة (CPB)؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ 

ومؤسسة Markit Economics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ أســتراليا وكنــدا (مؤشــر مديــري املشــتروات فقــط) واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك ومنطقــة 

اليــورو ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة (ثقــة املســتهلكين فقــط) وإســرائيل واليابــان 

فقــط)  املســتهلكين  (ثقــة  والنرويــج  فقــط)  املشــتروات  مديــري  (مؤشــر  ونيوزيلنــدا  وكوريــا 

وسويســرا  فقــط)  املســتهلكين  (ثقــة  والســويد  فقــط)  املشــتروات  مديــري  (مؤشــر  وســنغافورة 

ومقاطعة تايوان الصينية واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

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

وهنغاريــا والهنــد (مؤشــر مديــري املشــتروات فقــط) وإندونيســيا والتفيــا (ثقــة املســتهلكين 

فقــط) وماليزيــا (مؤشــر مديــري املشــتروات فقــط) واملكســيك (مؤشــر مديــري املشــتروات فقــط) 

والفلبيــن (ثقــة املســتهلكين فقــط) وبولنــدا وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد (ثقــة املســتهلكين 

فقط)  وتركيا وأوكرانيا (ثقة املستهلكين فقط).   

أغسطس 

٢٠١٧

اكتســب النشــاط العاملــي قــوة يف النصــف األول مــن عــام ٢٠١٧، وهــو مــا يعكــس ارتفــاع نمــو 

اقتصــادات  كبــرى  األداء يف  والصيــن وحتســن  املتقدمــة  االقتصــادات  الطلــب احمللــي يف 

قطــاع  يف  املشــتروات  ملديــري  العامليــة  املؤشــرات  وتشــير  األخــرى.  الصاعــدة  األســواق 

الصناعة التحويلية إىل استمرار الزخم القوي يف الربع الثالث.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

السياســة النقديــة علــى مــدار العاميــن املاضييــن. وســاهم حتســن 

الطلــب احمللــي واخلارجــي يف انتعــاش النمــو يف روســيا وتركيــا. 

وال تــزال الصراعــات يف الداخــل وعبــر احلــدود يف بعــض أجــزاء 

الشــرق األوســط تؤثــر علــى النشــاط االقتصــادي، بينمــا شــهدت 

الركــود  مــن  حالــة  وســطة  وإنســانية  سياســية  أزمــة  فنزويــال 

املتزايــد.

تراجع أسعار السلع األولية

انخفــض مؤشــر أســعار الســلع األوليــة الصــادر عــن صنــدوق 

النقــد الــدويل بنســبة 5% خــالل الفتــرة فبراير-أغســطس ٢٠١٧ 

— أي بيــن الفترتيــن املرجعيتيــن لعــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر 
آفــاق االقتصــاد العاملــي والتقريــر احلــايل )الشــكل البيــاين ١-3(. 

وتركــزت بعــض أكبــر االنخفاضــات الســعرية يف الوقــود:

تراجعــت أســعار النفــط بمقــدار 8.١% بيــن فبرايــر وأغســطس، 	 

للنفــط  املصــدرة  البلــدان  منظمــة  إعــالن  مــن  بالرغــم  وذلــك 

أعضــاء  غيــر  مــن  للنفــط  املصــدرة  البلــدان  وبعــض  )أوبــك( 

حتــى  النفــط  إنتــاج  تخفيــض  فتــرة  مــد  عــن  مايــو  أوبــك يف 

أســباب  أهــم  وتمثلــت   .٢٠١8 عــام  مــن  األول  الربــع  نهايــة 

تراجــع األســعار يف زيــادة إنتــاج النفــط الصخــري األمريكــي 

بدرجــة  ونيجيريــا  ليبيــا  يف  اإلنتــاج  وتعــايف  املتوقــع  عــن 

فاقــت التوقعــات. كذلــك ظلــت صــادرات البلــدان األعضــاء يف 

أوبــك مرتفعــة نســبيا، حتــى مــع تراجــع اإلنتــاج. وعقــب عــدة 

ارتفاعــات يف األســابيع األخيــرة، وصلــت أســعار النفــط إىل 

حــوايل 5٠ دوالرا للبرميــل اعتبــارا مــن نهايــة أغســطس، وهــو 

مســتوى ال يــزال أقــل مقارنــة بفصــل الربيــع.

مؤشــر 	  وهــو   — الطبيعــي  الغــاز  أســعار  مؤشــر  انخفــض 

يقيــس متوســط أســعار أوروبــا واليابــان والواليــات املتحــدة 

إىل  فبرايــر  مــن  الفتــرة  خــالل   %9.6 بمقــدار   — األمريكيــة 

أغســطس ٢٠١٧. وارتبــط هــذا التراجــع يف معظمــه بعوامــل 

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  العــرض  وقــوة  موســمية 

بهــا  ترتبــط  التــي  النفــط  أســعار  وانخفــاض  وروســيا، 

العالقــات  انقطــاع  يؤثــر  الطبيعــي. ومل  الغــاز  أســعار  بعــض 

الدبلوماســية بيــن قطــر، التــي تعــد أكبــر مصــدر للغــاز الطبيعــي 

املســال علــى مســتوى العــامل، وعــدة بلــدان أخــرى يف املنطقــة، 

املســال  الطبيعــي  الغــاز  أســواق  علــى  الســعودية،  بينهــا  مــن 

قطــر. صــادرات  الســتمرار  نظــرا 

— وهــو مؤشــر يقيــس متوســط 	  ارتفــع مؤشــر أســعار الفحــم 

 %١6.5 بمقــدار   — إفريقيــا  وجنــوب  أســتراليا  يف  األســعار 

خــالل الفتــرة مــن فبرايــر إىل أغســطس ٢٠١٧. وعقــب نهايــة 

فتــرة توقــف عمليــات نقــل الفحــم يف أســتراليا بســبب إعصــار 

حتــى  الفحــم  أســعار  تراجعــت  مــارس،  نهايــة  يف  ديبــي 

الشكل البياين ١-٢: االستثمار الثابت والتجارة العامليان

املنشآت أخرى

املعدات غير مصنفة

الوحدات السكنية ا�موع

١ – مساهمة إجمايل تكوين رأس املال الثابت يف نمو إجمايل الناجت احمللي١

       (املساهمة بالنقاط املئوية، على أساس سنوي مقارن)  
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التجــارة  عــام ٢٠١٦. وتســارعت وتيــرة  مــن  الثالــث  الربــع  التحســن يف  االســتثمار يف  بــدأ 

العاملية كذلك، قبل أن تتراجع يف اآلونة األخيرة.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تستند بيانات الربع الثاين من عام ٢٠١٧ إىل التقديرات األولية لروسيا.

وجنــوب  وروســيا  واملكســيك  وكوريــا  والهنــد  وكنــدا  البرازيــل  األخــرى  البلــدان  تتضمــن   ٢

إفريقيا وتايوان وتركيا واململكة املتحدة.
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املصادر: نظام أسعار السلع األولية لدى صندوق النقد الدويل، وتقديرات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

تراجعت أسعار السلع األولية خالل النصف األول من عام ٢٠١٧.

متوسط أسعار النفط الفورية

الغذاء 

املعادن

الشكل البياين ١-٣: أسعار السلع األولية

(خمفضة باستخدام مؤشر أسعار املستهلكين األمريكي، املؤشر، ٢٠١٤ =١٠٠) 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

تعــايف  الصيــن يف  مــن  القــوي  الطلــب  يونيــو. وســاهم  شــهر 

األســعار. وبــدءا مــن األول مــن يوليــو، فرضــت الصيــن قيــودا 

علــى اســتيراد الفحــم يف عــدد مــن املوانــئ للحــد مــن تأثيــر 

هــذه  أدت  وقــد  اإلنتــاج.  علــى  الدوليــة  األســعار  انخفــاض 

القيــود، مقترنــة بخفــض إنتــاج الفحــم يف الصيــن والنزاعــات 

العماليــة املتفرقــة يف مناجــم الفحــم يف أســتراليا، إىل جتــدد 

لألســعار. الرافعــة  الضغــوط 

وبالنســبة للســلع األولية غير النفطية، ارتفعت أســعار املعادن 

ارتفاعا طفيفا، بينما تراجعت أســعار الســلع األولية الزراعية: 

ارتفعــت أســعار املعــادن ارتفاعــا طفيفــا )٠.8%( خــالل الفتــرة 	 

مــن فبرايــر إىل أغســطس، مــع وجــود تفــاوت كبيــر بيــن الســلع 

األوليــة. وبحلــول شــهر يونيــو، كان مؤشــر أســعار املعــادن قــد 

وصــل إىل أقــل مســتوياته علــى اإلطــالق خــالل ثمانيــة شــهور 

الواليــات  مــن  ســيما  )ال  الطلــب  توقعــات  تخفيــض  بســبب 

املتحــدة األمريكيــة والصيــن(. ولكــن األســعار ارتفعــت جمــددا 

منــذ ذلــك احليــن وواصلــت مســارها الصعــودي يف أغســطس 

مــع حتســن املــزاج العــام جتــاه األوضــاع االقتصاديــة الكليــة، 

ال ســيما يف الصيــن. وارتفعــت أســعار النحــاس واأللومنيــوم 

بأكثــر مــن 9% قليــال خــالل الفتــرة مــن فبرايــر إىل أغســطس 

احملــدود،  والعــرض  القــوي  الطلــب  يعكــس  مــا  وهــو   ،٢٠١٧

بينمــا تراجعــت أســعار خــام احلديــد بحــوايل ١6% خــالل نفــس 

الفتــرة، وهــو مــا يرجــع يف األســاس إىل زيــادة العــرض مــن 

أســتراليا والبرازيــل والصيــن.

عــن 	  الصــادر  الزراعيــة  املنتجــات  أســعار  مؤشــر  تراجــع 

صنــدوق النقــد الــدويل بحــوايل 5% خــالل الفتــرة مــن فبرايــر 

يونيــو  يف  احلبــوب  أســعار  وتعافــت   .٢٠١٧ أغســطس  إىل 

وســط خمــاوف بشــأن ســخونة وجفــاف اجلــو يف نصــف الكــرة 

االرتفــاع  بســبب  أغســطس  بشــدة يف  تراجعــت  ثــم  الشــمايل، 

غيــر املتوقــع يف تنبــؤات خمزونــات احلبــوب يف نهايــة موســم 

٢٠١٧-٢٠١8. وارتفعت أسعار اللحوم بسبب زيادة الطلب 

عــن مســتواه املتوقــع وانخفــاض العــرض.

ضعف الضغوط التضخمية

الربيــع  أســعار املســتهلكين منــذ  الكلــي يف  التضخــم  تراجــع 

التــي شــهدتها األســعار نتيجــة تعــايف  الدفعــة  عندمــا انحســرت 

النفــط  أســعار  انخفــاض  وبــدأ   ،٢٠١6 عــام  يف  النفــط  أســعار 

)خــالل الفتــرة مــن مــارس إىل يوليــو( يف فــرض ضغــوط خافضــة 

لألســعار )الشــكل البياين ١-4(. لذلك انخفضت توقعات تضخم 

اقتصــادات  يف  ســيما  ال  احلــايل،  للعــام  املســتهلكين  أســعار 

الناميــة. واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

عنــد  التضخــم  معــدالت  أي   — األساســي  التضخــم  وســجل 

عمومــا.  ضعيفــة  معــدالت   — والغــذاء  الوقــود  أســعار  اســتبعاد 

ففــي معظــم االقتصــادات املتقدمــة، مل ترتفــع معــدالت التضخــم 

األساسي بالقدر الالزم لبلوغ املستويات التي تستهدفها البنوك 

املركزيــة، وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع الطلــب احمللــي وانخفــاض 

معــدالت البطالــة مقارنــة بالعــام الســابق. ويف منطقــة اليــورو، 

بلغــت  ثابتــا عنــد مســتويات منخفضــة  التضخــم األساســي  ظــل 

حــوايل ١.٢% منــذ إبريــل )بعــد مــرور عاميــن مل يتجــاوز خاللهمــا 
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تراجــع تضخــم أســعار املســتهلكين الكلــي منــذ الربيــع، وهــو مــا يعكــس تراجــع أســعار النفــط. 

ورغم تواصل انخفاض معدالت البطالة، استمر تباطؤ نمو األجور.

املصادر: مؤسســة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ ومنظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.  

التشــيكية  (النمســا وبلجيــكا وكنــدا وسويســرا واجلمهوريــة  املتقدمــة  االقتصــادات  ملحوظــة: 

وأملانيــا والدانمــرك وإســبانيا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا واململكــة املتحــدة واليونــان ومنطقــة 

وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وإســرائيل  وآيرلنــدا  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ 

واجلمهوريــة  وســنغافورة  والبرتغــال  والنرويــج  وهولنــدا  والتفيــا  ولكســمبرغ  وليتوانيــا 

الســلوفاكية وســلوفينيا والســويد وتايــوان والواليــات املتحــدة)؛ اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة (بلغاريــا والبرازيــل وشــيلي والصيــن وكولومبيــا وهنغاريــا وإندونيســيا 

وتركيــا  وتايلنــد  وروســيا  ورومانيــا  وبولنــدا  والفلبيــن  وبيــرو  وماليزيــا  واملكســيك  والهنــد 

وجنــوب إفريقيــا). اللوحــة ٦ تســاوي ١٠٠ يف عــام ٢٠٠٧ مــن خــالل تعديــل املســتوى. تســتند 

قائمة البلدان إىل الرموز الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ يف اللوحــة ٣، ُتســتثنى مــن االقتصــادات املتقدمــة منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة 

اخلاصــة وإســرائيل وتايــوان. وتتضمــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

أوكرانيا، وُتستبعد منها إندونيسيا والهند وبيرو والفلبين.

٢ يف اللوحة ٤، تتضمن االقتصادات املتقدمة أستراليا، وُتستبعد منها لكسمبرغ.  

٣ يف اللوحــة ٧، يتضمــن اخلــط األزرق أســتراليا ونيوزيلنــدا، ويســتبعد بلجيــكا. ويتضمــن اخلــط 

اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  ويســتبعد  ومالطــة،  أســتراليا  األحمــر 

وسنغافورة وتايوان.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

١%(، بينمــا ســجل معــدالت ســالبة قليــال يف اليابــان علــى مــدار 

ســتة شــهور متواصلــة حتــى نهايــة يوليــو. ويف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة — حيــث التضخــم األساســي أعلــى — تراجــع التغيــر 

الســنوي يف اخملفــض األساســي لنفقــات االســتهالك الشــخصي 

الفيــدرايل( مــن  لــدى بنــك االحتياطــي  )وهــو املقيــاس املفضــل 

أقــل مــن ٢% قليــال يف بدايــة عــام ٢٠١٧ إىل ١.4% يف أغســطس. 

ونتــج هــذا التراجــع يف جــزء منــه عــن عوامــل غيــر متكــررة )مثــل 

انخفــاض أســعار خطــط الهواتــف اخللويــة واألدويــة التــي تصــرف 

كثيــرة  أخــرى  متقدمــة  اقتصــادات  وتشــهد  طبيــة(.  بوصفــات 

ضغوطــا تضخميــة ضعيفــة، مثــل أســتراليا، وكنــدا، والدانمــرك، 

وكوريــا، والنرويــج، ومقاطعــة تايــوان الصينيــة خصوصــا. وتعــد 

لالنخفــاض  نظــرا  النمــط،  هــذا  مــن  اســتثناًء  املتحــدة  اململكــة 

القــوي يف اجلنيــه منــذ الصيــف املاضــي والــذي أدى إىل ارتفــاع 

أســعار املســتهلكين.

واقتــرن تباطــؤ التضخــم األساســي يف االقتصــادات املتقدمــة 

 — — وهــو أمــر مفاجــئ يف ظــل حتســن النشــاط عــن املتوقــع 
بتباطؤ تأثير التراجع املستمر يف معدالت البطالة على تسارع 

نمــو األجــور. ويف الســنوات األخيــرة، اتســقت مســتويات األجــور 

احلقيقيــة يف معظــم كبــرى االقتصــادات املتقدمــة مــع مســتويات 

إنتاجية العمالة بدرجة كبيرة، وهو ما يتضح من ثبات أنصبة 

وكمــا   .)6 اللوحــة   ،4-١ البيــاين  )الشــكل  الدخــل  مــن  العمالــة 

االســمية يف  األجــور  نمــو  فــإن ضعــف  الثــاين،  الفصــل  يــرد يف 

الســنوات األخيــرة يعكــس جزئيــا تباطــؤ إنتاجيــة العمالــة.١ ولكــن 

التحليــل يشــير أيضــا إىل اســتمرار الطاقــة الفائضــة يف أســواق 

للغايــة  األجــور ضعيفــا  نمــو  فقــد كان  أساســي:  العمــل كمعــوق 

يف البلــدان التــي ظلــت فيهــا معــدالت البطالــة ونســبة العامليــن 

بــدوام جزئــي علــى أســاس غيــر طوعــي مرتفعــة. ونســتخلص مــن 

هــذه النتيجــة أن األجــور يُتوقــع أن ترتفــع بمجــرد ازديــاد ثقــة 

العمــل. وعلــى  الشــركات والعامليــن يف اآلفــاق وتضييــق ســوق 

املــدى القصيــر، يفتــرض أن يــؤدي ارتفــاع األجــور إىل ارتفــاع 

تكلفــة وحــدة العمــل )مــا مل تتحســن مســتويات اإلنتاجيــة(، كمــا 

نمــو  تراجــع  إىل  يعــزى  الــذي  األجــور  تضخــم  ضعــف  مــن  ١اجلــزء 

اإلنتاجيــة ســيكون دوره يف خفــض تضخــم األســعار بســيطا أو منعدمــا 

نظــرا ألن التغيــرات لــن يكــون لهــا تأثيــر صــاف علــى تكلفــة وحــدة العمــل 

املقيســة بالطــرق التقليديــة. ويرجــع تباطــؤ إنتاجيــة العمالــة إىل تراجــع 

عــام يف اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج ومــا يرتبــط بــه مــن انخفــاض 

يف مراكمــة رأس املــال )دراســة Adler and others 2017(. ومــن املمكــن أن 

تكــون التحــوالت يف تكويــن القــوة العاملــة منــذ األزمــة املاليــة العامليــة قــد 

فرضــت ضغوطــا خافضــة لإلنتاجيــة واألجــور. وتتضمــن هــذه التحــوالت 

ارتفــاع نصيــب النســاء والعمالــة األكبــر ســنا، حيــث زادت نســب مشــاركة 

هاتيــن الفئتيــن عمومــا )اإلطــار ١-١(. وعــادة مــا تكــو أجــور املنضميــن 

 Daly, حديثــا إىل ســوق العمــل أقــل مــن أجــور العامليــن احلالييــن )دراســة

Hobijn, and Pedtke 2017(. كذلــك يعــزى تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة إىل ارتفــاع 
 Aiyar, ودراســة ،Feyrer 2007 نصيــب العمالــة األكبــر ســنا )راجــع دراســة

  .)Adler and others 2017 Ebeke, and Shao 2016، ودراســة 

يفتــرض أن يــؤدي ارتفــاع األســعار بــدوره إىل تعزيــز نمــو األجــور 

االســمية يف عمليــة ديناميكيــة معــززة لذاتهــا.

أســعار  يف  الســابقة  االنخفاضــات  آثــار  النحســار  وكان 

الصــرف، ويف بعــض احلــاالت، االرتفاعــات األخيــرة يف أســعار 

معــدالت  تراجــع  يف  دور  األمريكــي،  الــدوالر  مقابــل  الصــرف 

التضخــم األساســي يف كثيــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة. غيــر أن جــزءا كبيــرا مــن تراجــع التضخــم 

الشــهور  خــالل  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  األساســي 

األخيــرة يمكــن عــزوه إىل الهنــد والبرازيــل، حيــث أدى انخفــاض 

غيــر متكــرر يف تضخــم أســعار الغــذاء يف يونيــو وارتفــاع الطاقــة 

الفائضــة يف االقتصــاد عقــب عاميــن مــن الركــود، علــى الترتيــب، 

التضخــم  ظــل  الصيــن،  ويف  أيضــا.  التضخــم  إضعــاف  إىل 

األساسي ثابتا عموما عند مستوى ٢% تقريبا يف يوليو. وعلى 

العكــس، تســتمر الضغــوط التضخميــة يف بعــض البلــدان األخــرى 

يف كومنولــث الــدول املســتقلة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

نتيجــة   ٢٠١٧ عــام  خــالل  وباكســتان  وأفغانســتان  إفريقيــا 

انخفاضــات أســعار الصــرف أو إلغــاء الدعــم أو زيــادة الضرائــب 

القيمــة املضافــة. أو ضرائــب  االنتقائيــة 

أوضاع مالية داعمة

ظــل املــزاج العــام يف األســواق قويــا والتقلبــات حمــدودة منــذ 

صــدور العــدد األخيــر مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي )إبريــل 

٢٠١٧(، حتى مع تراجع توقعات تيســير سياســة املالية العامة 

األمريكيــة. وعلــى جانــب السياســة النقديــة، قــام بنــك االحتياطــي 

يف  األجــل  قصيــرة  الفائــدة  أســعار  برفــع  األمريكــي  الفيــدرايل 

يونيــو إىل ١-١.٢5% تمشــيا مــع التوقعــات. وعقــب إعــالن جلنــة 

الســوق املفتوحــة الفيدراليــة يف ٢٠ ســبتمبر، توقعــت األســواق 

أســعار  يف  واحــدة  ملــرة  إضافيــة  زيــادة  إجــراء   %٧٠ بنســبة 

املتقدمــة  االقتصــادات  معظــم  ويف   .٢٠١٧ بنهايــة  الفائــدة 

األخــرى، ظــل موقــف السياســة النقديــة دون تغييــر يذكــر، مــا عــدا 

يف كنــدا التــي رفعــت ســعر الفائــدة األساســي بمقــدار ربــع نقطــة 

مئويــة يف يوليــو وســبتمبر.

السياســة  أوضــاع  باســتعادة  األســواق  توقعــات  ظــل  ويف 

بوتيــرة  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  الطبيعيــة  النقديــة 

أكثــر تدرجــا قليــال عــن املتوقــع يف فصــل الربيــع بســبب تراجــع 

العائــد  انخفــض  املــايل،  التنشــيط  دفعــات  بشــأن  التوقعــات 

االســمي علــى ســندات اخلزانــة األمريكيــة لعشــر ســنوات اعتبــارا 

من منتصف ســبتمبر بحوايل ٢٠ نقطة أســاس عن متوســطه يف 

مــارس ٢٠١٧ )الشــكل البيــاين ١-5(. وظــل العائــد علــى ســندات 

الديــن الســيادي طويلــة األجــل ثابتــا عمومــا يف اليابــان وأملانيــا، 

املتحــدة،  اململكــة  يف  مئويــة  نقــاط   ١٠ بحــوايل  ارتفــع  بينمــا 

وإيطاليــا  فرنســا  يف  أســاس  نقطــة   3٢٠-٠ بمقــدار  وتراجــع 

وإســبانيا، نظــرا لالنخفــاض احلــاد يف فــروق العائــد بيــن تلــك 

االنتخابــات  عقــب  ســيما  ال  األملانيــة،  والســندات  الســندات 
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الرئاســية الفرنســية. وواصلــت أســواق األســهم يف االقتصــادات 

املتقدمــة ارتفاعهــا يف الشــهور األخيــرة يف ظــل حتقيــق أربــاح 

واألعمــال،  املســتهلكين  ثقــة  يف  التحســن  مــن  ومزيــد  قويــة، 

وبيانــات اقتصاديــة كليــة مواتيــة. وال تــزال مؤشــرات التقلبــات 

منخفضــة. الســوقية 

ومــع تراجــع فــروق أســعار الفائــدة، انخفضــت القيمــة الفعليــة 

الفتــرة  خــالل   %٧ علــى  يزيــد  بمــا  األمريكــي  للــدوالر  احلقيقيــة 

مــن مــارس إىل منتصــف ســبتمبر ٢٠١٧ )الشــكل البيــاين ١-6، 

اللوحــة ١(، وهــو انخفــاض يتجــاوز الزيــادة التــي شــهدها الــدوالر 

اليــورو  قيمــة  ارتفعــت  بينمــا  األمريكيــة،  االنتخابــات  عقــب 

والــدوالر الكنــدي بنســبة 6% نتيجــة حتســن آفــاق النمــو وارتفــاع 

أســعار الفائــدة األساســية يف كنــدا. وبالنســبة للعمــالت األخــرى، 

السويســري  الفرنــك  وقيمــة   %3 بحــوايل  اليــن  قيمــة  انخفضــت 

والــوون الكــوري بنســبة %4.

ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، كانــت األوضــاع املاليــة 

مواتيــة عمومــا منــذ شــهر مــارس، ممــا ســاهم يف حتســن النشــاط 

البيــاين ١-٧(،  )الشــكل  األســهم  أســواق  وانتعشــت  االقتصــادي. 

وانخفضــت أســعار الفائــدة طويلــة األجــل علــى الســندات بالعملــة 

الصيــن،  باســتثناء   )8-١ البيــاين  )الشــكل  عمومــا  احملليــة 

وتراجعت الفروق على مؤشر سندات األسواق الصاعدة العاملي 

تراجعــا طفيفــا. ومــع اســتمرار الســعي وراء العائــد )الفصــل األول 

مــن عــدد أكتوبــر مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي(، ارتفعــت 

قيمة عمالت األسواق الصاعدة عموما مقابل الدوالر األمريكي. 

ويف أغســطس ٢٠١٧، كانــت التغيــرات التــي طــرأت منــذ مــارس 

البيــاين  )الشــكل  عمومــا  حمــدودة  احلقيقيــة  الفعليــة  القيمــة  يف 

املكســيكي  البيــزو  قيمــة  ارتفعــت  فقــد  الثانيــة(.  اللوحــة   ،6-١

القلــق  النقديــة وانخفــاض  بنســبة ١٠% نظــرا لتشــديد السياســة 

بشــأن االحتــكاكات التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

بينمــا تراجعــت قيمــة الرانــد اجلنــوب إفريقــي بنســبة ٧% بســبب 

حالــة عــدم اليقيــن السياســي علــى الصعيــد احمللــي، وانخفضــت 

قيمة الريال البرازيلي بما يزيد على 4% بســبب تيســير السياســة 

وتراجعــت  اإلصــالح،  أعمــال  جــدول  بشــأن  واخملــاوف  النقديــة 

الروســي بنســبة مماثلــة نتيجــة انخفــاض أســعار  الروبــل  قيمــة 

النفــط.  

األســواق  اقتصــادات  إىل  الرأســمالية  التدفقــات  وظلــت 

الصاعــدة قويــة يف الشــهور األخيــرة، حيــث اســتمرت يف التعــايف 

عقب تراجع حاد يف أواخر ٢٠١5 وأوائل ٢٠١6. وكما يرد يف 

اإلطــار ١-٢، يعكــس هــذا النمــط ارتفــاع التدفقــات الرأســمالية 

احلافظــة  تدفقــات  يف  القــوي  العاملــي  والتعــايف  الصيــن  إىل 

عــام  مــن  األول  النصــف  يف  املقيميــن  غيــر  خــالل  مــن  الوافــدة 

٢٠١٧ )الشــكل البيــاين ١-9، اللوحــة ١( يف ظــل زيــادة تفــاؤل 

العاملــي وتيســر األوضــاع  االقتصــاد  آفــاق  بشــأن  املســتثمرين 

املاليــة.

القوى الرئيسية احملددة لآلفاق

استمرار التعايف الدوري يف االقتصادات املتقدمة 

)وتعديل توقعات الناجت املمكن(

تعافيــا  احلــايل  الوقــت  يف  املتقدمــة  االقتصــادات  تشــهد 

النمــو  ارتفــع  فقــد  الســابق.  يف  متوقعــا  كان  ممــا  أقــوى  دوريــا 

علــى نحــو مفاجــئ بالفعــل يف النصــف األول مــن عــام ٢٠١٧ 

يف بلــدان كانــت تقديــرات النــاجت فيهــا دون املســتوى املمكــن يف 

ارتفــاع  اللوحــة ١(. ومــع  البيــاين ١-١٠،  )الشــكل  عــام ٢٠١6 
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شــهدت أســواق االقتصــادات املتقدمــة مزاجــا إيجابيــا بشــكل عــام. ومقارنــة بفصــل الربيــع، 

ُيتوقــع اســتعادة أوضــاع السياســة النقديــة الطبيعيــة يف الواليــات املتحــدة بوتيــرة أكثــر تدرجــا 

واستمرار تراجع فروق أسعار الفائدة.

 ،Thomson Reuters Datastream بيانــات  وقاعــدة   ،Bloomberg L.P. مؤسســة  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: MSCI = مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

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

الفيــدرايل بالنســبة للواليــات املتحــدة، وإىل متوســط ســعر الفائــدة علــى املعامــالت بيــن 

البنــوك لليلــة واحــدة باجلنيــه اإلســترليني بالنســبة للمملكــة املتحــدة، وإىل أســعار الفائــدة 

حمدثــة  وهــي  اليــورو؛  ملنطقــة  بالنســبة  باليــورو  البنــوك  بيــن  املعامــالت  علــى  اآلجلــة 

بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ .

٢ أســعار الفائــدة علــى عائــدات الســندات احلكوميــة ذات أجــل اســتحقاق عشــر ســنوات، مــا مل 

ُيذكر خالف ذلك. وتغطي البيانات الفترة حتى ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ .

٣ تغطي البيانات الفترة حتى ١٥ سبتمبر ٢٠١٧ .
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

النمــو عمومــا عــن مســتوى النــاجت املمكــن، تنحســر حالــة التراخــي 

الوقــت احلــايل. االقتصــادي تدريجيــا يف 

وإىل جانــب رفــع توقعــات النمــو، تــم رفــع بعــض التقديــرات 

اخلاصة بمســار الناجت املمكن. فبالرغم من رفع توقعات معدل 

النمــو التراكمــي خــالل الفتــرة ٢٠١6-٢٠١8 بمقــدار ٠.٧ نقطــة 

مئويــة تقريبــا عــن التنبــؤات الــواردة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، تــم تعديــل تنبــؤات فجــوة النــاجت 

لعــام ٢٠١8 بالقيمــة املطلقــة بنصــف هــذه النســبة فقــط. وكمــا 

االرتفــاع  فــإن   ،٢ اللوحــة   ،١-١٠ البيــاين  الشــكل  مــن  يتضــح 

يف  النــاجت  فجــوة  يف  االنخفــاض  يتجــاوز  النمــو  توقعــات  يف 

معظــم البلــدان الفرديــة. ويرجــع هــذا الفــرق إىل ارتفــاع طفيــف 

يف توقعــات النمــو املمكــن خــالل هــذه الفتــرة )حــوايل ٠.١ نقطــة 
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الصين الهند إندونيسيا الفلبينماليزيا تايلند هنغاريا بولندا تركيا روسيا البرازيل شيلي كولومبيا املكسيك بيرو

الشكل البياين ١-٦: التغيرات يف أسعار الصرف   

الفعليةاحلقيقية، نوفمبر ٢٠١٦ – سبتمبر ٢٠١٧

(٪)

٢ – اقتصادات األسواق الصاعدة١

أحدث البيانات مقارنة بأغسطس ٢٠١٧

أغسطس ٢٠١٧ مقارنة بمارس ٢٠١٧

مارس ٢٠١٧ مقارنة بيوم ٨ نوفمبر ٢٠١٦

١ – االقتصادات املتقدمة١

تراجعــت القيمــة الفعليــة احلقيقيــة للــدوالر األمريكــي بحــوايل ٧٪، وارتفعــت القيمــة الفعليــة 

احلقيقيــة لليــورو بنســبة ٦٪ خــالل الفتــرة مــن مــارس إىل أغســطس ٢٠١٧. ومل تشــهد معظــم 

عمالت األسواق الصاعدة سوى تغيرات طفيفة.

املصدر: حسابات صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات يف الشــكل البيــاين إىل الرمــوز الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

١ أحدث البيانات املتاحة يف ١٥ سبتمبر ٢٠١٧.
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الشكل البياين ١-٧: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسواق 

 األسهم واالئتمان

البرازيل الصين

الهند املكسيك
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٢٠١٧

١ – أسواق األسهم 

       (املؤشر،   ٢٠٠٧ = ١٠٠)

أوروبا الصاعدة الصين

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

 
١
نمو االئتمان احلقيقي

 (التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

 
١
نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي

(٪)

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg L.P، ومؤسســة Haver Analytics، وقاعــدة بيانــات اإلحصــاءات 

املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل الرمــوز الصــادرة عــن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

(وفقــا  اخلــاص  القطــاع  علــى  األخــرى  اإليــداع  شــركات  مطالبــات  االئتمــان  يمثــل 
١

لإلحصــاءات املاليــة الدوليــة)، مــا عــدا يف حالــة البرازيــل، حيــث تســتمد بيانــات ائتمــان 

املــايل  النظــام  يف  االئتمــان  وعمليــات  النقديــة  السياســة  وثيقــة  مــن  اخلــاص  القطــاع 

الصــادرة عــن بنــك البرازيــل املركــزي، وحالــة الصيــن، حيــث يمثــل االئتمــان جممــوع التمويــل 

االجتماعي بعد استبعاد أثر مبادالت ديون احلكومات احمللية.  

النمــو  وظــل  الربيــع،  منــذ  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  األســهم  مؤشــرات  ارتفعــت 

االئتماين داعما لتحسن النشاط.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧
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 (٪)       

الشكل البياين ١-٨: اقتصادات األسواق الصاعدة: 

أسعار الفائدة

٢
٣ – العائد على السندات احلكومة ذات أجل استحقاق عشر سنوات

(٪)       

٤ – فروق العائد على السندات السيادية حسب مؤشر 
٢
       جي بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة

       (بنقاط األساس) 
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 إفريقيا

أغسطس ٢٠١٦

متوسط أغسطس ٢٠١٦

أغسطس ٢٠١٧

متوسط أغسطس ٢٠١٧

١
٢ – أسعار الفائدة األساسية احلقيقية

(٪)       

تراجع العائد بشكل عام على الدين ذو آجال االستحقاق طويلة األجل بالعملة احمللية.

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg L.P، ومؤسســة Haver Analytics، وقاعــدة بيانــات اإلحصــاءات 

املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء 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 

البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو. وتســتند مســميات البيانــات يف الشــكل البيــاين 

إىل الرموز الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

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

تغطي البيانات الفترة حتى ١٥ سبتمبر ٢٠١٧.
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الشكل البياين ١-٩: اقتصادات األسواق الصاعدة: 

التدفقات الرأسمالية

١ – صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة

       (مليارات الدوالرات األمريكية)

٢ – التدفقات الرأسمالية الوافدة 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

  

االضطراب الناجت
 عن عودة 
السياسات 
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أزمة 
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٤ – التغير يف االحتياطيات 

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

  

الصين

السعودية

أوروبا الصاعدة
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أوروبا الصاعدة
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املصــادر: مؤسســة .Bloomberg L.P؛ وشــركة EPFR Global؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ وقاعــدة 

بيانــات اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

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-VXYو وبيــرو؛  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل  تشــمل  الالتينيــة 

التقلب يف األسواق الصاعدة الصادر عن شركة جي بي مورغان.

استمر تعايف التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل اقتصادات األسواق الصاعدة.

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

مئويــة ســنويا( نتيجــة رفــع توقعــات االســتثمار، ممــا يســهم يف 

تعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة.

ونظــرا ألن النــاجت ال يــزال أقــل قليــال مــن مســتواه املمكــن يف 

جمــال  ثمــة   ،٢٠١٧ عــام  يف  املتقدمــة  االقتصــادات  جمموعــة 

اســتمرار  مــع  التقييــم  هــذا  ويتســق  الــدوري.  التعــايف  الســتمرار 

معــدالت البطالــة املرتفعــة يف عــدد قليــل مــن البلــدان واالرتفــاع 

بــدوام كامــل  الــذي يفضلــون العمــل  النســبي يف عــدد العامليــن 

ولكنهــم ال يمكنهــم احلصــول ســوى علــى وظائــف بــدوام جزئــي 

)الفصــل الثــاين(.

النمو على املدى املتوسط يف االقتصادات املتقدمة — 

املعوقعات الهيكلية

انغــالق  بمجــرد  النمــو  تراجــع  املتوســط  املــدى  علــى  يُتوقــع 

وعــودة  األرجــح(  علــى   ٢٠١9-٢٠١8 الفتــرة  )يف  الفجــوات 

النمــو  يــزداد تراجــع  النمــو بمعدلــه املمكــن. وســوف  النــاجت إىل 

عــدد  ارتفــاع  مــع  العاملــة  القــوى  نمــو  تباطــؤ  نتيجــة  املمكــن 

املســنين وإحالــة عــدد كبيــر مــن املواطنيــن إىل التقاعــد. وســرعة 

تأثيــر تزايــد أعــداد املســنين علــى القــوى العاملــة تتوقــف بدرجــة 

الديمغرافيــة  اجملموعــات  خمتلــف  مشــاركة  نســب  علــى  كبيــرة 

يف القــوى العاملــة. ويف االقتصــادات املتقدمــة ككل، تراجعــت 

نســب مشــاركة الســكان البالغيــن يف القــوى العاملــة بمقــدار 8.٠ 

نقطــة مئويــة خــالل الفتــرة ٢٠٠٧-٢٠١6، مــع انخفــاض حــاد 

وارتفــاع  نقطــة مئويــة  بمقــدار 3.٢  الذكــور  نســبة مشــاركة  يف 

نســب مشــاركة اإلنــاث بمقــدار ٠.٧ نقطــة مئويــة )اإلطــار ١-١(. 

العاملــة  القــوى  يف  املشــاركة  نســب  يف  التغيــرات  وتتفــاوت 

تفاوتــا ملحوظــا عبــر االقتصــادات املتقدمــة، بالرغــم مــن تماثــل 

تشــير  املثــال،  ســبيل  فعلــى  عمومــا.  الديمغرافيــة  االجتاهــات 

القــوى  يف  املشــاركة  نســب  تراجــع  إىل  الدراســات  مــن  العديــد 

العاملــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، يف حيــن تتزايــد نســب 

املشاركة يف العديد من البلدان األوروبية، مثل أملانيا وإيطاليا 

مســتوى  علــى  املبذولــة  اجلهــود  شــأن  ومــن  املتحــدة.  واململكــة 

السياســات لتشــجيع زيــادة مشــاركة النســاء ووقــف التراجــع يف 

علــى  الديمغــرايف  التحــول  تأثيــر  إرجــاء  الذكــور  نســب مشــاركة 

النــاجت املمكــن أو احلــد منــه.

افتــراض  نتيجــة  املمكــن  النمــو  توقعــات  تنخفــض  كذلــك 

عــدم تعــايف نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج إال بدرجــة 

طفيفــة مــن معدلــه املنخفــض خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، 

ومــن ثــم بقائــه دون املعــدل املســجل قبــل وقــوع األزمــة املاليــة 

العامليــة. وتناقــش دراســة Adler and others (2017) بمزيــد مــن 

التفاصيــل العوامــل التــي يمكــن أن تفســر تراجــع نمــو اإلنتاجيــة 

علــى مــدار العقــد املاضــي.

اقتصادات األسواق الصاعدة وآفاق التقارب

اقتصــادات  يف  النمــو  معــدل  ارتفــاع  إىل  التنبــؤات  تشــير 

عــام  يف   %4.6 إىل  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

املــدى  علــى   %5 وحــوايل   ،٢٠١8 عــام  يف  و%4.9   ،٢٠١٧

املتوســط. وبالنســبة لنصيــب الفــرد، تقــل معــدالت النمــو بمقــدار 

١.3 نقطــة مئويــة تقريبــا، ولكنهــا أعلــى كثيــرا مــن نصيــب الفــرد 

مــن معــدل النمــو يف االقتصــادات املتقدمــة )١.4% يف املتوســط 

خــالل الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢(، ممــا يشــير إىل تقــارب تدريجــي 

يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  مســتويات  يف 

الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  وبالنســبة  البلــدان.  جمموعتــي 

أبطــأ  تلــك  والتقــارب  النمــو  وتيــرة  تعــد  الناميــة،  واالقتصــادات 

بالفتــرة  مقارنــة  أســرع  ولكنهــا  املاضــي،  العقــد  خــالل  منهــا 

.٢٠٠5-١995

وتنطــوي هــذه األرقــام الكليــة علــى درجــة كبيــرة مــن التبايــن 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  عبــر  االقتصــادي  األداء  يف 

مــن  بمزيــد  الفكــرة  هــذه  وتناقــش   — الناميــة  واالقتصــادات 

التفاصيــل يف اإلطــار ١-3. ويدعــم النمــو الكلــي املتوقــع علــى 

مــدار الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢ نمــو قــوي يف البلديــن األكبــر علــى 

اإلطــالق، وهمــا الصيــن والهنــد، اللذيــن يمثــالن أكثــر مــن %4٠ 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي )مقيســا علــى أســاس تعــادل القــوى 
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فجوة الناجت لعام ٢٠١٦ (٪)

١ – فجوات الناجت يف عام ٢٠١٦ واالرتفاعات املفاجئة 

      يف النمو يف عام ٢٠١٧

٢ – تعديالت توقعات فجوة الناجت لعام ٢٠١٨ وتوقعات النمو 

       للفترة ٢٠١٥-٢٠١٨ (بالنقاط املئوية)
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التغير يف النمو التراكمي، ٢٠١٥ – ٢٠١٨

خط ٤٥ درجة 

مئوية

التفيا

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يف اللوحة ١، يحسب االرتفاع املفاجئ يف النمو يف ٢٠١٧ على أساس الفروق بين 

تقديرات النمو احلالية للنصف األول من عام ٢٠١٧ والتوقعات الواردة يف عدد أكتوبر ٢٠١٦ 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ويف اللوحــة ٢، تــم تعديــل تنبــؤات فجــوة النــاجت والنمــو 

مقارنــة بمــا ورد يف عــدد أكتوبــر ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. وتعكــس أحــدث 

بيانــات اليابــان التعديــالت املنهجيــة الشــاملة املعتمــدة يف ديســمبر ٢٠١٦. وتســتند مســميات 

لتوحيــد  الدوليــة  املنظمــة  عــن  الصــادرة  الرمــوز  إىل  البيــاين  الشــكل  يف  الــواردة  البيانــات 

املقاييس.

اكتســب التعــايف الــدوري احلــايل قــوة أكبــر ممــا كان متوقعــا، حيــث ارتفــع النمــو اإليجابــي 

ارتفاعــا مفاجئــا يف النصــف األول مــن عــام ٢٠١٧ يف البلــدان التــي انخفــض فيهــا النــاجت عــن 

املستوى املمكن التقديري يف عام ٢٠١٦.

الشكل البياين ١-١٠: تعديالت توقعات النمو لعام ٢٠١٧ 

وفجوات الناجت لعام ٢٠١٦

(٪)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الشــرائية أو األســعار الســوقية( وأكثــر مــن 4٠% مــن الســكان يف 

اقتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية.٢ وبالفعل، 

تقــل تنبــؤات نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف 

حوايل ثالثة أرباع اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة عــن الرقــم اإلجمــايل للمجموعــة ككل البالــغ 3.5%. ويف 

43 اقتصــادا )٢8% مــن العــدد اإلجمــايل(، يُتوقــع أن يقــل نصيــب 

النمــو عنــه يف االقتصــادات املتقدمــة، ممــا  الفــرد مــن معــدالت 

يشــير  مــا  أكثــر  النســبية  املعيشــة  مســتويات  تراجــع  إىل  يشــير 

االقتصــادات  أن  إىل  أيضــا   3-١ اإلطــار  ويشــير  التقــارب.  إىل 

الصغيــرة للغايــة )التــي يقــل عــدد ســكانها عــن 5٠٠ ألــف نســمة( 

للغايــة مــن  للوقــود تمثــل جــزءا كبيــرا  واالقتصــادات املصــدرة 

االقتصــادات التــي تقــل معــدالت نموهــا املتوقعــة.                  

تواجههــا  التــي  التحديــات  تتنــاول  كثيــرة  دراســات  وثمــة 

وفــورات  مثــل  عوامــل  نتيجــة  للغايــة  الصغيــرة  االقتصــادات 

احلجــم الســالبة وعــدم التنويــع وتواتــر الكــوارث الطبيعيــة.3 وكمــا 

العاملــي، ال  آفــاق االقتصــاد  الســابقة مــن تقريــر  تشــير األعــداد 

ســيما  ال   — األوليــة  للســلع  مصــدرة  كثيــرة  اقتصــادات  تــزال 

االنخفــاض  مــع  للتكيــف  — حتــاول جاهــدة  للوقــود  املصــدرة 

يف  الســائدة  املســتويات  عــن  األوليــة  الســلع  أســعار  يف  احلــاد 

احلــايل. العقــد  أوائــل 

التكيف مع التغيرات يف معدالت التبادل 

التجاري يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

ثمــة تعــاف دوري طفيــف يف عــدد مــن اقتصــادات األســواق 

أداء جيــدا يف  التــي مل حتقــق  الناميــة  الصاعــدة واالقتصــادات 

التجــاري  التبــادل  معــدالت  تراجــع  بســبب  األخيــرة  الســنوات 

قــوة  مــا  حــد  إىل  التعــايف  هــذا  ويدعــم  املتفــردة.  والعوامــل 

يف  نطاقــا  األوســع  الدوريــة  واالنتعاشــة  الصينــي  االقتصــاد 

والتجــارة. التحويليــة  الصناعــة  قطاعــي 

وقــد تراجعــت أســعار الســلع األوليــة تراجعــا طفيفــا مقارنــة 

بفصــل الربيــع، ولكنهــا ال تــزال أعلــى عمومــا مــن متوســطاتها يف 

عــام ٢٠١6. وتعكــس التحــركات يف معــدالت التبــادل التجــاري 

الدخــل  يف  املتوقعــة  واالنخفاضــات  الزيــادات  األوليــة  للســلع 

باالنخفاضــات  مقارنــة  نســبيا  حمــدودة  تعــد  والتــي  املتــاح 

الضخمــة التــي شــهدتها البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة خــالل 

الفتــرة ٢٠١5-٢٠١6 )الشــكل البيــاين ١-١١(. وكمــا يــرد أيضــا 

يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر الراصــد املــايل، ال يــزال يتعيــن 

علــى جمموعــة كبيــرة مــن البلــدان التــي تعتمــد اعتمــادا كبيــرا علــى 

إيــرادات الســلع األوليــة تنفيــذ العديــد مــن التصحيحــات املاليــة 

مرونــة  ســاعدت  وقــد  القادمــة.  الفتــرة  يف  الالزمــة  واخلارجيــة 

يف  الســوقية  باألســعار  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  جتــاوز  الصيــن،  ٢يف 

اثنــي عشــر اقتصــادا  النــاجت احمللــي اجملمــع ألكبــر  عــام ٢٠١6 إجمــايل 

بعــد الصيــن مــن حيــث احلجــم يف جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة )الهنــد والبرازيــل وروســيا واملكســيك وإندونيســيا 

اإلســالمية  إيــران  وجمهوريــة  وبولنــدا  واألرجنتيــن  والســعودية  وتركيــا 

ونيجيريــا(. وتايلنــد 

الفصــل  ويتنــاول   .IMF (2016b) دراســة  املثــال  ســبيل  علــى  3راجــع 

األحــوال  أنمــاط  يف  للتغيــرات  الكليــة  االقتصاديــة  االنعكاســات  الثالــث 

الدخــل. منخفضــة  البلــدان  علــى  اجلويــة 

أســعار الصــرف حتــى اآلن يف تنفيــذ هــذه التصحيحــات — نظــرا 

ألن البلــدان التــي تســمح بمزيــد مــن املرونــة يف أســعار الصــرف 

اعتمــدت بدرجــة أقــل علــى احتياطياتهــا الوقائيــة )اإلطــار ١-4(.

وبالنظــر إىل املســتقبل، تشــير التنبــؤات إىل مزيــد مــن التعــايف 

يف نمــو البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة، ممــا سيســهم بدرجــة 

كبيــرة يف حتقيــق التحســن املتوقــع يف مســتويات النمــو العاملــي 

يف الفتــرة ٢٠١6-٢٠٢٢ )الســنة األخيــرة يف النطــاق الزمنــي 

)الشــكل  العاملــي(  آفــاق االقتصــاد  الــواردة يف تقريــر  للتنبــؤات 

البيــاين ١-١٢، اللوحتــان ٢ و3(. غيــر أنــه مــن املتوقــع أن يظــل 

النمــو يف االقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة أقــل كثيــرا مــن 

متوســطه التاريخــي، ولــن يســهم ســوى بمقــدار بســيط يف إجمــايل 

النمــو يف جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية )الشكل البياين ١-١٢، اللوحة ١(. وعلى العكس، يُتوقع 

البلــدان املســتوردة للســلع  أن يظــل النمــو مرتفعــا يف جمموعــة 

العاملــي،  النمــو  التــي تســتحوذ علــى نصيــب األســد مــن  األوليــة 

حيث تســجل الهند وغيرها من البلدان املســتوردة للســلع األولية 

ارتفاعا يف النمو يفوق أثر التباطؤ الذي تشهده الصين. ويوجد 

نمــط مماثــل يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل، حيــث يُتوقــع 

األوليــة  للســلع  املســتوردة  االقتصــادات  يف  النمــو  يتجــاوز  أن 

مســتواه يف االقتصادات املصدرة للســلع األولية )الشــكل البياين 

١-١٢، اللوحــة 4(.

التنبؤات

االفتراضات املتعلقة بالسياسات وغيرها

مــن املتوقــع أن تظــل سياســة املاليــة العامــة علــى املســتوى 

العاملــي حمايــدة عمومــا يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8. ولكــن هــذا 

البلــدان  بيــن  التفاوتــات  بعــض  يخفــي  ككل  احملايــد  املوقــف 

يف  الــواردة  باالفتراضــات  مقارنــة  املهمــة  التغيــرات  وبعــض 

عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. وبالنســبة 

لالقتصــادات املتقدمــة، يُتوقــع أن يكــون موقــف سياســة املاليــة 

يف  كبيــرة  بدرجــة  حياديــا  املاليــة(  بالدفعــة  )مقيســا  العامــة 

وأملانيــا  كنــدا  يف  املتوقــع  التيســير  يعكــس  ممــا   ،٢٠١٧ عــام 

وإيطاليــا وكوريــا، وسياســات حياديــة بدرجــة كبيــرة يف اليابــان 

إســبانيا  يف  السياســة  وتشــديد  األمريكيــة،  املتحــدة  والواليــات 
اللوحتــان ١ و٢(.4 البيــاين ١-١3،  )الشــكل 

سياســة  تشــديد  التنبــؤات  تفتــرض   ،٢٠١8 لعــام  وبالنســبة 

املاليــة العامــة إىل حــد مــا يف االقتصــادات املتقدمــة، وهــو مــا 

املتحــدة، ويف  واململكــة  اليابــان،  املتوقــع يف  التشــديد  يعكــس 

الواليــات املتحــدة ولكــن بدرجــة أقــل. وتشــير التنبــؤات احلاليــة، 

مثلهــا مثــل التوقعــات الــواردة يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العاملــي، إىل زيــادة متوقعــة يف رصيــد املاليــة 

العامــة الهيكلــي يف الواليــات املتحــدة يف عــام ٢٠١8، ولكنهــا 

تعكــس تشــديدا كبيــرا مقارنــة بافتراضــات إبريــل ٢٠١٧ )التــي 

تضمنــت دفعــة ماليــة بقيمــة ١.5% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

التــي  التخفيضــات  أســاس  علــى   ٢٠١9-٢٠١٧ الفتــرة  خــالل 

4تعــرف الدفعــة املاليــة بأنهــا التغيــر يف رصيــد املاليــة العامــة الهيكلــي 

كنســبة مــن النــاجت املمكــن.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الشــركات  دخــل  علــى  الضرائــب  يف  حينــذاك  متوقعــة  كانــت 

واألشــخاص(. ويف اقتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة، يُتوقــع أن تكــون سياســة املاليــة العامــة حياديــة بدرجــة 

سياســة  تيســير  )توقعــات  و٢٠١8.   ٢٠١٧ عامــي  يف  كبيــرة 

املاليــة العامــة علــى مســتوى اجملموعــة يف عــام ٢٠١8 عنهــا 

يف افتراضــات إبريــل تعكــس أساســا تخفيــض توقعــات أرصــدة 

املاليــة العامــة الهيكليــة يف البرازيــل والصيــن(.

وعلى جانب السياســة النقدية، تفترض التنبؤات عودة ســعر 

الواليــات املتحــدة  الطبيعــي يف  الفائــدة األساســي إىل مســتواه 

مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  يف  املتوقــع  عــن  تدرجــا  أكثــر  بوتيــرة 

احلاليــة  التوقعــات  ظــل  ويف  العاملــي.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر 

–2

0

2

4

6

8

الواليات

املتحدة مصر

فرنسا

تركيا

أملانيا

بولندا

إيطاليا

إسبانيا

اليابان

الصين

الهند

تايلند

باكستان

كوريا

–40

–30

–20

–10

0

10

السعودية

كازاخستان

اجلزائر

نيجيريا

إيران

روسيا

كولومبيا

ماليزيا

أستراليا

كندا

املكسيك

البرازيل

األرجنتين

إندونيسيا

الشكل البياين ١-١١: األسواق الصاعدة: املكاسب 

واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري

١ – اخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري١

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي) 

٢ – املكاسب غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري١

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي) 

2015
2016

(أسعار السلع األولية يف عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

(أسعار السلع األولية يف عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

(أسعار السلع األولية يف عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

(أسعار السلع األولية يف عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير 

(آفاق االقتصاد العاملي

2015
2016

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

عــن  الصــادرة  الرمــوز  إىل  البيــاين  الشــكل  يف  الــواردة  البيانــات  مســميات  تســتند  ملحوظــة: 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

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

الســنوية املتزايــدة بالتدريــج لعامــي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ . واملكاســب (اخلســائر) غيــر املتوقعــة هــي 

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

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

 ، (ΔptAxt – 1 – ΔptBmt – 1) / Yt – 1ُيَعرَّف بأنه t – 1 دوالر أمريكي يف العام m بقيمة B السلعة

حيث ΔptA وΔptB  هما النسبة املئوية للتغيرات يف أسعار A وB  بين العامين t – 1 وt، وY  هو 

.Gruss (2014) بالدوالر األمريكي. راجع أيضا دراسةt – 1 إجمايل الناجت احمللي يف العام

نســبيا  صغيــرة  وخســائر  مكاســب  إىل  األوليــة  الســلع  تبــادل  معــدالت  يف  التغيــرات  تشــير 

متوقعــة يف الدخــل املتــاح لإلنفــاق مقارنــة باخلســائر الكبيــرة للغايــة التــي ســجلها مصــدرو 

السلع األولية خالل الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦.
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الشكل البياين ١-١٢: نمو إجمايل الناجت احمللي، 

١٩٩٩-٢٠٢٢
(٪)

١ – النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املصدرة للسلع األولية

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية غير 

املصدرة للسلع األولية ما عدا الصين                
الصين

٤ – النمو يف البلدان النامية منخفضة الدخل

نيجيريا

أخرى

االقتصادات املصدرة للسلع األولية ما عدا 

نيجيريا واليمن

االقتصادات املتقدمة

الهند

الصين

٢ – املساهمة يف نمو إجمايل 

        الناجت احمللي العاملي

        (أوزان تعادل القوى الشرائية) 

٣ – املساهمة يف نمو إجمايل

        الناجت احمللي العاملي

        (األوزان السوقية) 

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، زائــدا البرازيــل 

وبيرو.

بالرغــم مــن أنــه مــن املتوقــع أن تشــهد البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة نمــوا أقــل كثيــرا عــن 

يف  ملحوظــة  بدرجــة  ستســهم  البلــدان  هــذه  أن  إىل  التوقعــات  تشــير  التاريخيــة،  املتوســطات 

التحسن املتوقع يف النمو العاملي يف الفترة ٢٠١٦ – ٢٠٢٢.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

بحياديــة سياســة املاليــة العامــة األمريكيــة بوجــه عــام يف عــام 

تيســير  يــزداد  أن  يُتوقــع   ،٢٠١8 عــام  يف  وتشــديدها   ٢٠١٧

بســبب  الســابق  يف  متوقعــا  كان  عمــا  قليــال  النقديــة  السياســة 

ومــن  التضخميــة.  الضغــوط  وتراجــع  الطلــب  ضعــف  توقعــات 

املتوقــع أن يظــل ســعر الفائــدة األساســي األمريكــي دون تغييــر 

مــن  تبقــى  فيمــا  أســاس  نقطــة  عنــد مســتوى ١٠٠-١٢5  يذكــر 

عــام ٢٠١٧، ويرتفــع بحــوايل ٧5 نقطــة أســاس يف عــام ٢٠١8، 

ليصــل إىل مســتوى تــوازين طويــل األجــل أقــل قليــال مــن 3% يف 

التنبــؤات  اليــورو واليابــان، تفتــرض  عــام ٢٠٢٠. ويف منطقــة 

أن  يُتوقــع  إذ  للغايــة.  تيســيرية  ســتظل  النقديــة  السياســة  أن 

اليــورو  ســالبة يف منطقــة  األجــل  الفائــدة قصيــرة  أســعار  تظــل 

حتــى نهايــة عــام ٢٠١8، وقريبــة مــن الصفــر يف اليابــان علــى 

املفتــرض  املوقــف  ويتفــاوت  للتنبــؤات.  الزمنــي  النطــاق  مــدار 

للسياســة النقديــة فيمــا بيــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة، وهــو 

ونظــرا  االقتصــادات.  لهــذه  الــدوري  املوقــف  تبايــن  يعكــس  مــا 

لتراجــع معــدالت التضخــم بوتيــرة أســرع مــن املتوقــع يف العديــد 

يقــل  وروســيا،  والهنــد  البرازيــل  مثــل  االقتصــادات،  كبــرى  مــن 

املســتوى املتوقــع ألســعار الفائــدة األساســية يف اجملموعــة إىل 

حــد مــا عنــه يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي.

ومــن املفتــرض أن تظــل األوضــاع املاليــة العامليــة ميســرة 

عــدد  مــن  األول  الفصــل  يناقــش  وكمــا  إبريــل.  لتوقعــات  وفقــا 

أكتوبــر ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي، يُتوقــع أن 

إىل  الكبــرى  االقتصــادات  يف  اإلقــراض  أوضــاع  تيســير  يــؤدي 

موازنــة تأثيــر االرتفــاع التدريجــي املتوقــع يف أســعار الفائــدة 

طويلــة األجــل، كمــا يُتوقــع اســتعادة أوضــاع السياســة النقديــة 

املتحــدة  واململكــة  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  الطبيعيــة 

وطويلــة  كبيــرة  اضطرابــات  يف  التســبب  دون  ويســر  بســهولة 

األجــل يف األســواق املاليــة. وباســتثناء عــدد مــن االقتصــادات 

الضعيفــة، يُتوقــع أن تشــهد معظــم األســواق الصاعــدة أوضاعــا 

أســعار  ارتفــاع  تأثيــر  يتــوازن  حيــث  عمومــا،  تيســيرية  ماليــة 

الفائــدة األساســية جزئيــا نتيجــة التعــايف يف حجــم اإلقبــال علــى 

ســندات  علــى  العائــد  فــروق  احتــواء  مــن  يتضــح  الــذي  اخملاطــر 

معظــم  تشــهدها  التــي  واالنتعاشــة  عــام  بوجــه  الســيادي  الديــن 

األســهم.     أســواق 

يُتوقــع  مؤخــرا،  األوليــة  الســلع  أســعار  تراجــع  مــن  وبالرغــم 

ارتفــاع مؤشــر أســعار الســلع األوليــة الصــادر عــن صنــدوق النقــد 

الــدويل بنســبة ١٢.3% يف عــام ٢٠١٧ عــن متوســط مســتواه يف 

عــام ٢٠١6، لينخفــض انخفاضــا طفيفــا جمــددا يف عــام ٢٠١8 

بنسبة ٠.١%. فبعد بلوغ متوسط سعر النفط للبرميل 43 دوالرا 

يف عام ٢٠١6، يُتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 5٠.3 دوالرا 

للبرميــل يف عــام ٢٠١٧ )مقابــل 55.٢ دوالرا أمريكيــا للبرميــل 

آفــاق االقتصــاد  إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر  حســب توقعــات عــدد 

العاملــي(، وأن يظــل عنــد هــذا املســتوى تقريبــا يف عــام ٢٠١8. 

ومــن املتوقــع أن ترتفــع أســعار الســلع األوليــة بخــالف الوقــود 

يف ٢٠١٧-٢٠١8 عن متوسط مستواها يف عام ٢٠١6 بسبب 

عــرض  وانخفــاض  الصيــن،  مــن  املعــادن  علــى  الطلــب  زيــادة 

الغــذاء، وانتعــاش الطلــب العاملــي عمومــا.

وخــالل الفتــرة املقبلــة، تشــير أســواق العقــود املســتقبلية إىل 

عــام ٢٠٢٢.  بحلــول  األوليــة  الســلع  أســعار  ارتفــاع طفيــف يف 
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موقــف سياســة املاليــة العامــة احملايــد بشــكل عــام املتوقــع لعــام ٢٠١٧ و٢٠١٨ يحجــب 

التباينات بين البلدان.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

يف  املعتمــدة  الشــاملة  املنهجيــة  التعديــالت  تعكــس  لليابــان  بالنســبة  البيانــات  أحــدث   ١

ديسمبر ٢٠١٦ .

٢ البيانات حتى عام ٢٠٠٠ ال تشمل الواليات املتحدة.

٣ كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ويف حيــن يُتوقــع ارتفــاع أســعار الطاقــة ارتفاعــا طفيفــا بســبب 

تزايــد الطلــب يف األســواق الصاعــدة، مــن املتوقــع أن تنخفــض 

أســعار الغذاء إىل حد ما مع انحســار بعض اضطرابات العرض.

بشــأن  اليقيــن  عــدم  حالــة  تصاعــد  خلفيــة  وعلــى  وأخيــرا، 

السياسات، تعتمد التنبؤات على افتراض جتنب أي زالت كبيرة 

للسياســات. فعلــى ســبيل املثــال، يفتــرض اســتمرار املفاوضــات 

بشــأن العالقــات االقتصاديــة املســتقبلية بيــن اململكــة املتحــدة 

واالحتاد األوروبي دون أن تتسبب يف تفاقم حالة عدم اليقين، 

كمــا يُتوقــع االتفــاق علــى ترتيبــات حتــول دون زيــادة احلواجــز 

االقتصاديــة بدرجــة كبيــرة.

اآلفاق العاملية خالل الفترة 2018-2017

تشير التوقعات إىل ارتفاع النمو العاملي من 3.٢% يف عام 

 — عــام ٢٠١8  و3.٧% يف  عــام ٢٠١٧  إىل 3.6% يف   ٢٠١6

وهــو مــا يعكــس رفــع توقعــات عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8 بمقــدار ٠.١ 

نقطــة مئويــة مقارنــة بإبريــل. ومــن املتوقــع أن تتســارع وتيــرة 

النشــاط االقتصادي يف جميع جمموعات البلدان ما عدا الشــرق 

األوســط، ومل تطــرأ ســوى تغيــرات طفيفــة علــى التنبــؤات اخلاصــة 

بمــدى قــوة اآلفــاق االقتصاديــة حســب املنطقــة )اجلــدول ١-١(.

مــن  اآلن  املتقدمــة حتــى  االقتصــادات  تشــهده  مــا  ظــل  ويف 

ارتفــاع أقــوى مــن املتوقــع يف مســتويات النمــو يف عــام ٢٠١٧ 

إىل ٢.٢%  نموهــا  توقعــات  رفــع  تــم  اليــورو(،  ســيما منطقــة  )ال 

مــا  وهــو   — إبريــل(  توقعــات  ٢% حســب  )مقابــل  لعــام ٢٠١٧ 

يعــد ارتفاعــا ملحوظــا عــن معــدل النمــو يف عــام ٢٠١6 الــذي بلــغ 

١.٧%. ومل يطــرأ أي تغييــر علــى التنبــؤات املتعلقــة باالقتصــادات 

توقعــات  يف  االنخفــاض  وازن  حيــث   ،٢٠١8 لعــام  املتقدمــة 

أن سياســة  )بافتــراض  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  النمــو يف 

املاليــة العامــة لــن تتيــح دفعــة للطلــب علــى نحــو مــا كان متوقعــا 

يف الســابق( ارتفــاع توقعــات النمــو يف منطقــة اليــورو.

وتشــير التنبــؤات إىل ارتفــاع قــوي يف النمــو يف اقتصــادات 

رفــع  تــم  حيــث  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

و%4.9   ٢٠١٧ يف   %4.6 إىل   ٢٠١6 يف   %4.3 مــن  التوقعــات 

يف ٢٠١8، وهــو مــا يعــد زيــادة بمقــدار ٠.١ نقطــة مئويــة لعامــي 

٢٠١٧ و٢٠١8 مقارنــة بتنبــؤات إبريــل. ويعكــس رفــع تنبــؤات 

وأوروبــا  الصيــن  يف  املتوقــع  النشــاط  زيــادة  أساســا  النمــو 

و٢٠١8.  ٢٠١٧ لعامــي  الصاعــدة 

وكمــا ناقشــنا آنفــا، فبالرغــم مــن أن االقتصــادات املســتوردة 

يف  النمــو  مــن  األســد  نصيــب  علــى  تســتحوذ  األوليــة  للســلع 

فــإن  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

يف  ناجتــة   ٢٠١6 بعــام  مقارنــة  النمــو  يف  املتوقعــة  الزيــادة 

األســاس عــن حتســن توقعــات النمــو يف االقتصــادات املصــدرة 

للســلع األولية، ال ســيما البرازيل وروســيا، التي واجهت ضغوطا 

وكمــا   .٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة  خــالل  شــديدة  كليــة  اقتصاديــة 

العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  ســابقة  أعــداد  يف  نؤكــد 

اقتصــادات  بيــن  متباينــة  اآلفــاق  تــزال  ال   ،3-١ واإلطــار 

بلــدان  تشــهد  حيــث  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

آســيا الصاعــدة نمــوا ســريعا عمومــا، بينمــا تعــاين بلــدان عديــدة 

يف أمريــكا الالتينيــة وإفريقيــا جنــوب الصحــراء والشــرق األوســط 

األداء. ضعــف  مــن 

آفاق النمو على املدى املتوسط

بعــد  العاملــي  النمــو  طفيــف يف  ارتفــاع  إىل  التنبــؤات  تشــير 

ظــل  ويف   .٢٠٢١ بحلــول   %3.8 إىل  يصــل  حيــث   ،٢٠١8 عــام 

تدريجيــا  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  النمــو  بتراجــع  التوقعــات 

ليصــل إىل معــدالت النمــو املمكــن البالغــة حــوايل ١.٧% بمجــرد 

يف  األخيــر  االنتعــاش  يعــزى  االقتصــادي،  التراخــي  زوال 

النشــاط العاملــي يف جمملــه إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

يُتوقــع  التنبــؤات،  فتــرة  نهايــة  فقبــل  الناميــة.  واالقتصــادات 

أكثــر  أصبحــت  التــي  البلــدان  هــذه  يف   %5 إىل  النمــو  يرتفــع  أن 

تأثيــرا علــى النشــاط العاملــي بســبب تزايــد وزنهــا يف االقتصــاد 

العاملــي. وتفتــرض هــذه التنبــؤات ارتفــاع النمــو يف االقتصــادات 

املصــدرة للســلع األوليــة، ولكــن إىل معــدالت أقــل كثيــرا مقارنــة 

بالفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١5، وارتفــاع تدريجــي يف معــدل النمــو يف 

الهنــد نتيجــة تنفيــذ جمموعــة مهمــة مــن اإلصالحــات الهيكليــة، 

املســتوردة  األخــرى  االقتصــادات  يف  القــوي  النمــو  واســتمرار 

الصيــن  االجتاهــي يف  النمــو  معــدل  وتراجــع  األساســية،  للســلع 

الــذي يظــل مرتفعــا رغــم ذلــك )الشــكل البيــاين ١-١٢، اللوحــات 

.)3-١

آفاق النمو يف فرادى البلدان واملناطق

االقتصادات املتقدمة

يُتوقع أن يسجل االقتصاد األمريكي معدل نمو بنسبة ٢.٢% 	 

التوقعــات  عــام ٢٠١8. وتشــير  عــام ٢٠١٧ و٢.3% يف  يف 

تفــوق  بمعــدالت  القريــب  املــدى  علــى  النمــو  اســتمرار  إىل 

ماليــة  أوضاعــا  يعكــس  مــا، ممــا  حــد  إىل  املمكــن  املســتوى 

داعمــة للغايــة وثقــة قويــة مــن جانــب األعمــال واملســتهلكين. 

ويعكــس خفــض التنبــؤات عــن تلــك الــواردة يف عــدد إبريــل مــن 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي )٢.3% و٢.5% لعامــي ٢٠١٧ 

افتراضــات  يف  كبيــرة  تصحيحــات  الترتيــب(  علــى  و٢٠١8 

سياســة املاليــة العامــة األمريكيــة. فنظــرا لدرجــة عــدم اليقيــن 

االقتصاديــة  التنبــؤات  تســتند  السياســات،  بشــأن  الكبيــرة 

الكليــة احلاليــة التــي أعدهــا خبــراء الصنــدوق إىل االفتــراض 

حيــن  يف  السياســات،  تغيــر  بعــدم  األساســي  الســيناريو  يف 

اعتمــد عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

نتيجــة  العامــة  املاليــة  مــن  تنشــيطية  دفعــة  حــدوث  علــى 

األطــول،  املــدى  وعلــى  املتوقعــة.  الضريبيــة  التخفيضــات 

أن  إىل  التقديــرات  وتشــير  األمريكــي.  النمــو  تراجــع  يُتوقــع 

النمــو املمكــن يبلــغ ١.8%، وهــو مــا يعكــس افتــراض اســتمرار 

تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج وتراجــع نمــو 

القــوى العاملــة بســبب تزايــد أعــداد املســنين.

ويف منطقــة اليــورو، يُتوقــع أن يكتســب التعــايف قــوة إضافيــة 	 

يف العــام احلــايل، حيــث تشــير التوقعــات إىل ارتفــاع النمــو 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي

 )التغير % ما مل يذكر خالف ذلك(

٢٠١6

توقعات

االختالف عن توقعات تقرير 

مستجدات آفاق االقتصاد 
العالمي في يوليو 2017 1

االختالف عن توقعات عدد 

إبريل 2017 من تقرير آفاق 
االقتصاد العالمي 1

٢٠١٧٢٠١8٢٠١٧٢٠١8٢٠١٧٢٠١8

3.23.63.70.10.10.10.1الناجت العاملي 

1.72.22.00.20.10.20.0االقتصادات املتقدمة

–٠.٢–١.5٢.٢٢.3٠.١٠.٢٠.١الواليات املتحدة 
١.8٢.١١.9٠.٢٠.٢٠.4٠.3منطقة اليورو 

١.9٢.٠١.8٠.٢٠.٢٠.4٠.3أملانيا

١.٢١.6١.8٠.١٠.١٠.٢٠.٢فرنسا

٠.9١.5١.١٠.٢٠.١٠.٧٠.3إيطاليا

3.٢3.١٢.5٠.٠٠.١٠.5٠.4إسبانيا

١.٠١.5٠.٧٠.٢٠.١٠.3٠.١اليابان٢

٠.٠–١.8١.٧١.5٠.٠٠.٠٠.3اململكة املتحدة 

١.53.٠٢.١٠.5٠.٢١.١٠.١كندا

٢.٢٢.6٢.5٠.3٠.١٠.3٠.١اقتصادات متقدمة أخرى3

4.34.64.90.00.10.10.1اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

٠.4٢.١٢.١٠.4٠.٠٠.4٠.٠كومنولث الدول املستقلة 

١.8١.6٠.4٠.٢٠.4٠.٢–٠.٢روسيا

–٠.4٠.٢–١.9٢.93.3٠.4٠.٢ما عدا روسيا 
6.46.56.5٠.٠٠.٠٠.١٠.١آسيا الصاعدة والنامية 

6.٧6.86.5٠.١٠.١٠.٢٠.3الصين

–٠.3–٠.5–٠.3–٧.١6.٧٧.4٠.5الهند4  
4.95.٢5.٢٠.١٠.٠٠.٢٠.٠جمموعة آسيان-5 5

3.١4.53.5١.٠٠.3١.5٠.٢أوروبا الصاعدة والنامية

–١.٢١.9٠.٢٠.٠٠.١٠.١–٠.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–٠.٧١.5٠.4٠.٢٠.5٠.٢–3.6البرازيل
–٠.4٠.١–٢.3٢.١١.9٠.٢٠.١املكسيك 

5.٠٢.63.5٠.٠٠.٢٠.٠٠.١الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 

–٠.٢–١.٧٠.١١.١٠.٠٠.٠٠.3اململكة العربية السعودية 
–٠.٠٠.١–٠.١–١.4٢.63.4٠.١إفريقيا جنوب الصحراء 

٠.8١.9٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–١.6نيجيريا 

–٠.5–٠.١–٠.١–٠.3٠.٧١.١٠.3جنوب إفريقيا 

للتذكرة

٢.٠٢.3٢.١٠.٢٠.٢٠.3٠.3االحتاد األوروبي 

–٠.١–3.64.65.٢٠.٠٠.٠٠.١البلدان النامية منخفضة الدخل 
٠.٠–5.١٢.٢3.٢٠.٠٠.٢٠.١الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

٢.53.٠3.١٠.١٠.١٠.١٠.١النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق 

2.44.24.00.20.10.40.1حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(

الواردات

–٢.٧4.٠3.8٠.٠٠.٢٠.٠٠.٢االقتصادات املتقدمة 
٠.6–٢.٠4.44.9٠.١٠.٢٠.١ اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

٠.٢٠.3٠.4–٢.٢3.83.6٠.١االقتصادات املتقدمة 

٢.54.84.5١.٠٠.٠١.٢٠.٢اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
٠.١–١١.5–٠.3–3.8–١٧.4٠.٢–١5.٧النفط 6

١.8–٧.١٠.5١.٧١.9١.4–١.8غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(

أسعار املستهلك

–٠.٢–٠.3–٠.١–٠.8١.٧١.٧٠.٢االقتصادات املتقدمة
٠.٠–٠.5–٠.٢–4.34.٢4.4٠.3 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٧

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن  )%(

–٠.9–٠.3–٠.3–١.١١.4١.9٠.٢على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(
–٠.٠٠.١–٠.٠٠.١–٠.3–٠.3–٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

٠.٠٠.١٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.٢على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(

أســاس حجمهــا  علــى  أغســطس ٢٠١٧. واالقتصــادات مرتبــة  يوليــو-  ١٧  الفتــرة ٢٠  الســائدة يف  عنــد مســتوياتها  ثابتــة  الفعليــة احلقيقيــة  الصــرف  أســعار  بقــاء  :يُفتــرض  ملحوظــة 

املوســمية. التغيــرات  ملراعــاة  معدلــة  اجملمعــة  الســنوية  ربــع  والبيانــات  االقتصــادي. 

١تنتج الفروق عن تقريب األرقام يف تنبؤات التقرير احلايل وتقرير يوليو ٢٠١٧ عن مستجدات آفاق االقتصاد العاملي وعدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

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

القوميــة لعــام ١993 إىل نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8 وحتديــث الســنة املعياريــة مــن ٢٠٠5 إىل ٢٠١١.

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

4بالنســبة للهنــد، تقــوم البيانــات والتنبــؤات املعروضــة علــى أســاس الســنة املاليــة ويســتند إجمــايل النــاجت احمللــي منــذ  عــام ٢٠١١ إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بأســعار الســوق، مــع اعتبــار 

الســنة املالية ٢٠١٢/٢٠١١ ســنة أســاس.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

 اجلدول 1-1 )تتمة(

على أساس ربع سنوي مقارن8 على أساس سنوي مقارن 

توقعاتتوقعات

20152016201720182015201620172018

3.43.23.63.73.23.23.73.7الناجت العاملي 

2.21.72.22.01.92.02.21.9االقتصادات املتقدمة 

٢.9١.5٢.٢٢.3٢.٠١.8٢.3٢.3الواليات املتحدة 

٢.٠١.8٢.١١.9١.9١.9٢.٢١.٧منطقة اليورو 

١.5١.9٢.٠١.8١.3١.9٢.٢١.8أملانيا

١.١١.٢١.6١.8١.٠١.٢٢.١١.4فرنسا

٠.8٠.9١.5١.١١.٠١.٢١.5١.٠إيطاليا

3.٢3.٢3.١٢.53.53.٠3.١٢.١إسبانيا
١.١١.٠١.5٠.٧١.١١.٧١.4٠.5اليابان٢

٢.٢١.8١.٧١.5١.٧١.9١.3١.5اململكة املتحدة 

٠.9١.53.٠٢.١٠.4٢.٠3.٠٢.٠كندا
٢.١٢.٢٢.6٢.5٢.٠٢.5٢.5٢.6اقتصادات متقدمة أخرى3

4.34.34.64.94.44.25.05.2اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٠.6١.9٢.٢–٠.4٢.١٢.١٢.8–٢.٢كومنولث الدول املستقلة 

٠.3١.9٢.٠–١.8١.63.3–٠.٢–٢.8روسيا

. . .. . .. . .. . .١.9٢.93.3–٠.6ما عدا روسيا 
6.86.46.56.56.96.٢6.66.5آسيا الصاعدة والنامية 

6.96.٧6.86.56.86.86.56.5الصين

8.٠٧.١6.٧٧.48.95.6٧.9٧.4الهند4
5

4.94.95.٢5.٢4.94.85.35.٢جمموعة آسيان-5 

4.٧3.١4.53.54.83.8٢.64.٧أوروبا الصاعدة والنامية 

١.٧٢.٠–١.١–١.٢١.9١.3–٠.١٠.9أمريكا الالتينية والكاريبي

١.9١.8–٢.5–٠.٧١.55.8–3.6–3.8البرازيل

٢.6٢.3٢.١١.9٢.5٢.3١.٠3.٢المكسيك

. . .. . .. . .. . .٢.٧5.٠٢.63.5الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان 
4.١١.٧٠.١١.١4.3٢.٢٠.6١.4المملكة العربية السعودية

. . .. . .. . .. . .3.4١.4٢.63.4إفريقيا جنوب الصحراء
. . .. . .. . .. . .٠.8١.9–٢.٧١.6نيجيريا

١.3٠.3٠.٧١.١٠.3٠.4١.١٠.8جنوب إفريقيا

بنود للتذكرة

٢.3٢.٠٢.3٢.١٢.3٢.١٢.٢٢.٠االتحاد األوروبي

. . .. . .. . .. . .4.٧3.64.65.٢البلدان النامية منخفضة الدخل
. . .. . .. . .. . .٢.65.١٢.٢3.٢الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

٢.٧٢.53.٠3.١٢.4٢.63.١3.٠النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق 

. . .. . .. . .. . .2.82.44.24.0حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(
الواردات

. . .. . .. . .. . .4.6٢.٧4.٠3.8االقتصادات املتقدمة
. . .. . .. . .. . .٢.٠4.44.9–٠.9اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

الصادرات

. . .. . .. . .. . .3.8٢.٢3.83.6االقتصادات املتقدمة 

. . .. . .. . .. . .١.8٢.54.84.5اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(

١6.٢١.4١.١–43.4–١٧.4٠.٢–١5.٧–4٧.٢النفط 6 

9.93.١٠.6–٧.١٠.5١9.١–١.8–١٧.5غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(

أسعار املستهلك

٠.3٠.8١.٧١.٧٠.4١.٢١.5١.9االقتصادات املتقدمة  

4.٧4.34.٢4.44.63.٧3.93.٧اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٧

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%( 

٠.5١.١١.4١.9على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(
. . .. . .. . .. . .

. . .. . .. . .. . .–٠.3–٠.3–٠.٠٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

. . .. . .. . .. . .٠.١٠.٠٠.١٠.٢على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر( 

5إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام.

6متوســط بســيط ألســعار النفــط اخلــام مــن أنــواع برنــت اململكــة املتحــدة وفــاحت دبــي وغــرب تكســاس الوســيط. وكان متوســط ســعر برميــل النفــط بالــدوالر األمريكــي 4٢.84 دوالرا للبرميــل 

يف عــام ٢٠١6؛ ويبلــغ الســعر املفتــرض حســب أســواق العقــود املســتقبلية 5٠.٢8 دوالرا يف ٢٠١٧ و 5٠.١٧ دوالرا يف ٢٠١8.

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

8بالنســبة للناجت العاملي، تمثل التقديرات والتوقعات ربع الســنوية حوايل 9٠% من الناجت العاملي الســنوي على أســاس األوزان املرجحة بتعادُل القوى الشــرائية. وبالنســبة القتصادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، تمثــل التقديــرات والتوقعــات ربــع الســنوية حــوايل 8٠% مــن النــاجت الســنوي لهــذه االقتصــادات علــى أســاس األوزان املرجحــة بتعــادُل القــوى الشــرائية.
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إىل ٢.١% يف عــام ٢٠١٧، قبــل أن ينخفــض إىل ١.9% يف 

لعــام  النمــو  تقديــرات  مــن  قليــال  أقــوى  معــدل  )وهــو   ٢٠١8

٢٠١6 البالغــة ١.8%(. ومقارنــة بإبريــل، ارتفعــت التنبــؤات 

بمقــدار ٠.4 نقطــة مئويــة و٠.3 نقطــة مئويــة لعامــي ٢٠١٧ 

و٢٠١8 على الترتيب. ويعكس ارتفاع النمو يف عام ٢٠١٧ 

يف اجلــزء األكبــر منــه تســارع وتيــرة الصــادرات يف ســياق 

انتعاشــة أوســع نطاقــا يف التجــارة العامليــة واســتمرار قــوة 

نمــو الطلــب احمللــي مدعومــا بأوضــاع ماليــة تيســيرية يف ظــل 

تراجع اخملاطر السياســية وانحســار حالة عدم اليقين بشــأن 

العــام  هــذا  النمــو  ارتفــاع  إىل  التنبــؤات  وتشــير  السياســات. 

أملانيــا )٢.٠% يف عــام ٢٠١٧  التــايل يف  العــام  لينخفــض 

و١.8% يف عــام ٢٠١8(، وثباتــه هــذا العــام وتراجعــه العــام 

التــايل يف إســبانيا )3.١% يف عــام ٢٠١٧ و٢.5% يف عــام 

فرنســا  ٢٠١8(، وارتفاعــه يف العاميــن احلــايل والتــايل يف 

)١.6% يف ٢٠١٧ و١.8% يف ٢٠١8(، وارتفاعــه هــذا العــام 

عــام ٢٠١٧  إيطاليــا )١.5% يف  التــايل يف  العــام  وتراجعــه 

اليــورو  منطقــة  آفــاق  تــزال  وال   .)٢٠١8 عــام  يف  و١.١% 

منخفضــة علــى املــدى املتوســط بســبب تراجــع توقعــات النمــو 

الديمغرافيــة  والعوامــل  اإلنتاجيــة  ضعــف  نتيجــة  املمكــن 

العــام  القطاعيــن  مديونيــة  فــرط  نتيجــة  وكذلــك  املعاكســة 

واخلــاص يف بعــض البلــدان.

إىل ١.٧% 	  النمــو  يتراجــع  أن  يُتوقــع  املتحــدة،  اململكــة  ويف 

تــم تخفيــض  يف عــام ٢٠١٧ و١.5% يف عــام ٢٠١8. وقــد 

تنبــؤات عــام ٢٠١٧ إىل ٠.3 نقطــة مئويــة عــن تلــك الــواردة 

العاملــي  آفــاق االقتصــاد  إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر  يف عــدد 

الربعيــن  خــالل  املتوقــع  عــن  النمــو  نتائــج  ضعــف  بســبب 

نمــو  تراجــع  إىل  التباطــؤ  ويعــزى  العــام.  مــن  والثــاين  األول 

لألســر  احلقيقــي  الدخــل  تأثــر  بســبب  اخلــاص  االســتهالك 

مــن  كبيــرة  درجــة  وثمــة  اجلنيــه.  قيمــة  انخفــاض  نتيجــة 

املتوســط  املــدى  علــى  النمــو  بآفــاق  حتيــط  اليقيــن  عــدم 

اجلديــدة  االقتصاديــة  العالقــة  علــى  جزئيــا  ســتتوقف  التــي 

باالحتــاد األوروبــي وحجــم الزيــادة يف احلواجــز املفروضــة 

احلــدود. عبــر  املــايل  والنشــاط  والهجــرة  التجــارة  علــى 

العاملــي 	  الطلــب  تزايــد  إىل  الزخــم  يعــزى  اليابــان،  ويف 

واإلجــراءات املتخــذة علــى مســتوى السياســات بغــرض تعزيــز 

اســتمرار  ويُتوقــع  الداعــم.  العامــة  املاليــة  سياســة  موقــف 

وصــول  إىل  التنبــؤات  تشــير  حيــث   ،٢٠١٧ عــام  يف  الزخــم 

النمــو إىل ١.5%. ومــن املتوقــع تراجــع وتيــرة النمــو فيمــا بعــد 

)إىل ٠.٧% يف عــام ٢٠١8(، اســتنادا إىل افتــراض انحســار 

الدعــم املتــاح مــن املاليــة العامــة وفــق اإلطــار الزمنــي احلايل، 

وتراجــع نمــو االســتهالك اخلــاص، وموازنــة الدفعــة الناجتــة 

 ٢٠٢٠ بأوملبيــاد  املرتبطــة  اخلاصــة  االســتثمارات  عــن 

الطلــب  يف  املتوقــع  النمــو  وتباطــؤ  الــواردات  زيــادة  بســبب 

األجنبــي. وعلــى املــدى املتوســط، ســيؤدي اســتمرار انكمــاش 

القــوى العاملــة يف اليابــان إىل انخفــاض نمــو إجمــايل النــاجت 

احمللــي، ولكــن يُتوقــع أن يظــل النمــو املقيــس بنصيــب الفــرد 

مــن الدخــل قريبــا مــن املتوســطات األخيــرة.

االقتصــادات 	  معظــم  يف  النشــاط  وتيــرة  تســارع  ويُتوقــع 

األخــرى. املتقدمــة 

o  املتقدمــة االقتصــادات  يف  النمــو  تعــايف  املتوقــع  مــن 

التنبــؤات إىل  عــام ٢٠١٧، تشــير  ففــي  للنفــط.  املصــدرة 

يف   %3.٠ وإىل  النرويــج،  يف   %١.4 إىل  النمــو  ارتفــاع 

كنــدا )بحــوايل ١.5 نقطــة مئويــة(. ويعكــس حتســن النمــو 

انحســار التباطــؤ الناجــم عــن التكيــف مــع تراجــع أســعار 

التيســيرية.  املاليــة والنقديــة  النفــط والغــاز والسياســات 

وعلــى العكــس، يُتوقــع تراجــع النمــو مؤقتــا إىل ٢.٢% يف 

أســتراليا، حيــث أثــرت األحــوال اجلويــة الســيئة ســلبا علــى 

االســتثمارات يف قطــاع اإلســكان والصــادرات التعدينيــة 

يف النصــف األول مــن العــام.

o  ويُتوقــع ارتفــاع معــدالت النمــو يف عــام ٢٠١٧ يف كوريــا

اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة   ،)%3.٠ )إىل 

 ،)%٢.٠ )إىل  الصينيــة  تايــوان  ومقاطعــة   ،)%3.5 )إىل 

وراء  املشــترك  الدافــع  ويتمثــل   .)%٢.5 )إىل  وســنغافورة 

)الــذي يتجــاوز عمومــا التوقعــات  هــذا التحســن املتوقــع 

الــواردة يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

علــى  والطلــب  العامليــة  التجــارة  تعــايف  يف  العاملــي( 

الصيــن.  يف  الــواردات 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

يف الصين، يُتوقع أن يرتفع النمو إىل 6.8% يف عام ٢٠١٧، 	 

تنبــؤات  رفــع  ويعكــس  عــام ٢٠١8.  إىل 6.5% يف  ليتراجــع 

عام ٢٠١٧ — بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية مقارنة بعدد إبريل 

٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي — مــا تــم حتقيقــه 

مــن نتائــج أقــوى مــن املتوقــع يف النصــف األول مــن العــام 

واإلصالحــات  الســابقة  التيســيرية  بالسياســات  مدعومــة 

رفــع  يعكــس  لعــام ٢٠١8،  العــرض. وبالنســبة  علــى جانــب 

التنبؤات بمقدار ٠.3 نقطة مئوية أساســا توقعات باســتمرار 

السلطات يف تطبيق مزيج من السياسات التوسعية )ال سيما 

مــن خــالل زيــادة االســتثمارات العامــة( يكفــي لتحقيــق هدفها 

املتمثــل يف مضاعفــة إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي خــالل 

معــدل  توقعــات  رفــع  تــم  وباملثــل،   .٢٠١٠-٢٠٢٠ الفتــرة 

للفتــرة ٢٠١9-٢٠٢٢ بمقــدار ٠.٢ نقطــة مئويــة يف  النمــو 

املتوســط، وهو ما يعكس التأخر املفترض يف ســحب الدفعة 

التنشــيطية. غيــر أن هــذا التأخيــر يأتــي علــى حســاب ارتفــاع 

زيــادة خماطــر  إىل  أدى  الديــن، ممــا  مســتويات  إضــايف يف 

التطــورات الســلبية التــي ينطــوي عليهــا الســيناريو األساســي.

واالقتصــادات 	  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  بقيــة  ويف 

الناميــة يف آســيا، يُتوقــع أن يكــون النمــو قويــا وأعلــى قليــال 

مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  يف  الــواردة  بالتوقعــات  مقارنــة 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ففــي الهنــد، ســاهم اإلنفــاق 

احلكومــي القــوي وتعديــل البيانــات يف رفــع توقعــات النمــو 

لعــام ٢٠١6 إىل ٧.١% )6.8% يف إبريــل(، مــع رفــع توقعــات 

عامي ٢٠١4 و٢٠١5 بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية يف املتوسط. 
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غيــر أن توقعــات النمــو لعــام ٢٠١٧ تــم تخفيضهــا إىل ٧.%6 

االضطرابــات  اســتمرار  يعكــس  مــا  وهــو  إبريــل(،  يف   %٧.٢(

تطبيقهــا  تــم  التــي  العمــالت  صــرف  مبــادرة  عــن  الناجمــة 

بتنفيــذ  املرتبطــة  االنتقاليــة  والتكلفــة   ،٢٠١6 نوفمبــر  يف 

 .٢٠١٧ يوليــو  يف  واخلدمــات  الســلع  علــى  قوميــة  ضريبــة 

توحيــد  يســهم يف  أن  يُفتــرض  الــذي  األخيــر،  اإلجــراء  وهــذا 

الســوق احملليــة الهنديــة الضخمــة، يأتــي ضمــن جمموعــة مــن 

اإلصالحــات الهيكليــة األساســية التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا 

ويُتوقــع أن تســاعد يف دفــع النمــو ليتجــاوز 8% علــى املــدى 

املتوســط. ويف اقتصــادات آســيان-5 )إندونيســيا وماليزيــا 

والفلبيــن وتايلنــد وفييــت نــام(، يُتوقــع أن يكتســب النمــو قــوة 

إبريــل(،  يف   %5 )مقابــل   ٢٠١٧ عــام  يف   %5.٢ إىل  ليصــل 

وهــو مــا يعــود جزئيــا إىل طلــب خارجــي أقــوى مــن املتوقــع 

مــن الصيــن وأوروبــا. وحتديــدا، مــن املتوقــع أن يرتفــع حجــم 

يف   %5.٢ بنســبة   ٢٠١٧ عــام  يف  االقتصــادي  النشــاط 

إندونيســيا، و5.4% يف ماليزيــا، و6.6% يف الفلبيــن، و٧.%3 

نــام. فييــت  تايلنــد، و6.3% يف  يف 

إجمــايل 	  تراجــع  حيــث  والكاريبــي،  الالتينيــة  أمريــكا  ويف 

يُتوقــع  عــام ٢٠١6،  تقريبــا يف  بمقــدار ١%  النــاجت احمللــي 

أن يرتفــع إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي بنســبة ١.٢% يف 

عــام ٢٠١٧ و١.9% يف عــام ٢٠١8 — وهــي نســب مقاربــة 

عمومــا لتلــك الــواردة يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق 

أمريــكا  يف  النمــو  قــوة  مــن  وبالرغــم  العاملــي.  االقتصــاد 

الوســطى وتزايــده يف املتوســط يف منطقــة الكاريبــي، يســتمر 

ضعــف الطلــب احمللــي يف معظــم اجلــزء املتبقــي مــن املنطقــة، 

وثمــة بعــض العوامــل املتفــردة التــي تســهم بــدور أساســي يف 

تشــكيل آفــاق شــديدة االختــالف عبــر البلــدان.

o  عــام يف   %٢.١ إىل  النمــو  تراجــع  يُتوقــع  املكســيك،  يف 

٢٠١٧ و١.9% يف عــام ٢٠١8. ورغــم حالــة عــدم اليقيــن 

أمريــكا  اتفاقيــة  بشــأن  التفــاوض  بإعــادة  املرتبطــة 

النشــاط  توقعــات  وخفــض  احلــرة  للتجــارة  الشــمالية 

رفــع  تــم  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  يف  االقتصــادي 

صــدور  منــذ   %٠.4 بمقــدار   ٢٠١٧ لعــام  النمــو  توقعــات 

عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، 

وهــو مــا يعكــس نتائــج نمــو أكبــر مــن املتوقــع يف الربعيــن 

األولييــن مــن العــام وعــودة ثقــة األســواق املاليــة. وعلــى 

املــدى املتوســط، يُتوقــع أن يســهم اســتكمال تنفيــذ جــدول 

.%٢.٧ إىل  النمــو  زيــادة  يف  الهيكليــة  اإلصالحــات  أعمــال 

o  يف موجبــة  معــدالت  البرازيــل  يف  النمــو  ســجل  أن  بعــد 

إىل  يصــل  أن  يُتوقــع   ،٢٠١٧ عــام  مــن  األول  النصــف 

٠.٧% يف عــام ٢٠١٧ و١.5% يف عــام ٢٠١8. وتــم رفــع 

عــام ٢٠١٧  مئويــة يف  نقطــة  نصــف  بمقــدار  التوقعــات 

مقارنــة بتنبــؤات إبريــل بفضــل وفــرة احملصــول والدفعــة 

االســتهالكية التــي نتجــت عــن الســماح للعامليــن بالســحب 

مــن املدخــرات املتراكمــة يف حســابات تعويضــات نهايــة 

اخلدمــة، بينمــا تــم تخفيــض تنبــؤات عــام ٢٠١8 بمقــدار 

وزيــادة  االســتثمارات  ضعــف  بســبب  مئويــة  نقطــة   ٠.٢

والسياســات.  السياســية  األوضــاع  بشــأن  اليقيــن  عــدم 

تنفيــذ  مــع   — تدريجيــا  الثقــة  اســتعادة  املتوقــع  ومــن 

لضمــان  الوقــت  بمــرور  الالزمــة  األساســية  اإلصالحــات 

اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة — ممــا ســيؤدي إىل 

ارتفــاع النمــو إىل ٢% علــى املــدى املتوســط.

o  إىل ليصــل  النمــو  ينتعــش  أن  يُتوقــع  األرجنتيــن،  ويف 

شــهدها  التــي  الركــود  حالــة  بعــد   ٢٠١٧ عــام  ٢.5% يف 

العــام املاضــي بفضــل الدفعــة االســتهالكية الناجتــة عــن 

ارتفاع األجور احلقيقية، ويتحســن مســتوى االســتثمارات 

مدعومــا باألعمــال العامــة، ويســتفيد قطــاع التصديــر مــن 

يُتوقــع   ،٢٠١8 عــام  ويف  اخلارجــي.  الطلــب  قــوة  تزايــد 

أن يظــل النمــو عنــد مســتوى ٢.5% مــع اســتمرار التحســن 

التدريجــي يف الطلــب احمللــي اخلــاص علــى خلفيــة تشــديد 

السياسة االقتصادية الكلية )ضرورة رفع أسعار الفائدة 

احلقيقيــة ألغــراض خفــض التضخــم وبــدء عمليــة الضبــط 

السياســية  األزمــة  تفاقــم  يؤثــر  فنزويــال،  ويف  املــايل(. 

الــذي  االقتصــادي  النشــاط  علــى  كبيــرا  ســلبيا  تأثيــرا 

يُتوقــع أن ينخفــض بأكثــر مــن ١٠% يف عــام ٢٠١٧ مــع 

تراجــع إنتــاج النفــط وارتفــاع درجــة عــدم اليقيــن جمــددا. 

النمــو ١.4% يف  بلــوغ  إىل  التوقعــات  تشــير  شــيلي،  ويف 

عام ٢٠١٧ يف ظل ضعف االستثمارات الثابتة اخلاصة 

واإلنتــاج يف قطــاع التعديــن واالســتهالك العــام، ليتعافــى 

وصــوال إىل ٢.5% يف عــام ٢٠١8 بفضــل تنامــي الثقــة، 

وارتفاع أسعار النحاس، وتخفيض أسعار الفائدة خالل 

الشهور القليلة املاضية. ويف كولومبيا، يُتوقع أن يصل 

النمــو إىل ١.٧% يف عــام ٢٠١٧ يف ظــل اســتمرار التكيــف 

يُتوقــع  املتوســط،  املــدى  وعلــى  اإليــرادات.  تراجــع  مــع 

اإلنفــاق  زيــادة  بفضــل   %3.5 حــوايل  إىل  النمــو  ارتفــاع 

الداعمــة  الضريبيــة  التحتيــة، واإلصالحــات  البنيــة  علــى 

لالســتثمار، وحتســن الثقــة نتيجــة اتفاقيــة الســالم.  

ويســتمر حتســن اآلفــاق يف منطقــة كومنولــث الــدول املســتقلة 	 

ونمــو   ٢٠١5 عــام  يف  عميــق  ركــود  مــن  شــهدته  مــا  عقــب 

منخفــض للغايــة يف عــام ٢٠١6، حيــث يُتوقــع بلــوغ النمــو 

— وهــو مــا يمثــل زيــادة  ٢.١% يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8 

يف التوقعــات لعــام ٢٠١٧ بمقــدار ٠.4 نقطــة مئويــة مقارنــة 

العاملــي.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  بعــدد 

وعقــب عاميــن مــن الركــود يف روســيا، يُتوقــع أن يرتفــع حجــم 

النشــاط االقتصــادي بنســبة ١.8% يف عــام ٢٠١٧، مدعومــا 

النفــط وتيســير األوضــاع املاليــة وحتســن  باســتقرار أســعار 

النمــو  يظــل  أن  ُيتوقــع  املتوســط،  املــدى  علــى  ولكــن  الثقــة. 

أســعار  انخفــاض  بســبب  تقريبــا   %١.5 مســتوى  عنــد  ثابتــا 

النفــط والعوامــل الديمغرافيــة املعاكســة واملعوقــات الهيكليــة 

األخــرى. وبالنســبة للبلــدان األخــرى املصــدرة للنفــط، يُتوقــع 

أن يرتفــع النمــو يف كازاخســتان إىل 3.3% يف عــام ٢٠١٧ 

مدعومــا بقــوة إنتــاج النفــط.
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ويف أوروبــا الصاعــدة والناميــة، تــم رفــع توقعــات النمــو علــى 	 

املدى القصير إىل 4.5% )مقابل 3.٠% يف عدد إبريل ٢٠١٧ 

التغيــر  هــذا  ويأتــي  العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن 

مدفوعــا إىل حــد كبيــر برفــع توقعــات النمــو لعــام ٢٠١٧ يف 

تركيــا إىل 5.١% )مقابــل ٢.5% يف إبريــل(، وهــو مــا يعكــس 

مــا تــم حتقيقــه مــن نتائــج أقــوى مــن املتوقــع يف الربــع األول 

مــن العــام والتــي كانــت مدفوعــة يف جــزء منهــا بموقــف ماليــة 

عامــة أكثــر توســعا وبتعــايف الصــادرات عقــب عــدة أربــاع مــن 

االنكمــاش. كذلــك تــم رفــع توقعــات بولنــدا )إىل 3.8% يف عــام 

أكبــر  نمــوا  يعكــس  مــا  وهــو  عــام ٢٠١8(،  ٢٠١٧ و3.3 يف 

والزيــادة   ٢٠١٧ عــام  مــن  األول  النصــف  يف  املتوقــع  مــن 

املتوقعــة يف املشــروعات املمولــة مــن االحتــاد األوروبــي.

النمــو 	  يبلــغ  أن  يُتوقــع  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا  يف 

االقتصــادي ٢.6% يف عــام ٢٠١٧ و3.4% يف عــام ٢٠١8 

)وتتفــق هــذه النســب عمومــا مــع تنبــؤات إبريــل(، مــع وجــود 

خماطــر  ارتفعــت  وقــد  البلــدان.  بيــن  كبيــرة  اختالفــات 

املتفــردة  العوامــل  مــن  جمموعــة  بســبب  الســلبية  التطــورات 

تنفيــذ  يف  والتأخــر  املنطقــة  يف  الكبــرى  االقتصــادات  يف 

وعلــى  السياســات.  مســتوى  علــى  الالزمــة  التصحيحــات 

تدريجيــا،  النمــو  يرتفــع  أن  يُتوقــع  القريــب،  بعــد  مــا  املــدى 

ألن  نظــرا  بالــكاد،  الســكاين  النمــو  معــدل  ســيتجاوز  ولكنــه 

علــى  ضغوطــا  تفــرض  الكبيــرة  املــايل  الضبــط  احتياجــات 

الركــود  نيجيريــا مــن حالــة  العــام. ويُتوقــع خــروج  اإلنفــاق 

النفــط  أســعار  عــام ٢٠١6 بســبب ضعــف  التــي شــهدتها يف 

 %٠.8 النمــو  يبلــغ  أن  ويُتوقــع  النفطــي.  اإلنتــاج  وتعطــل 

قطــاع  وقــوة  النفــط  إنتــاج  تعــايف  نتيجــة   ٢٠١٧ عــام  يف 

يتأثــر  أن  املتوقــع  مــن  ولكــن  احلــايل.  الوقــت  يف  الزراعــة 

النشــاط ســلبا علــى املــدى املتوســط نتيجــة اخملــاوف بشــأن 

تنفيــذ السياســات، وجتزئــة الســوق يف ظــل اســتمرار اعتمــاد 

ســوق الصــرف األجنبــي علــى تدخــالت البنــك املركــزي )رغــم 

اتخــاذ خطــوات مبدئيــة نحــو حتريــر ســوق الصــرف األجنبــي(، 

ومواطــن الضعــف التــي يعــاين منهــا اجلهــاز املصــريف. ويف 

إىل  ليصــل  النمــو  تباطــؤ  اســتمرار  يُتوقــع  إفريقيــا،  جنــوب 

٠.٧% يف عــام ٢٠١٧ و١.١% يف عــام ٢٠١8، رغــم ازديــاد 

مالءمة أســعار تصدير الســلع األولية وقوة اإلنتاج الزراعي، 

وهــو مــا يرجــع إىل زعزعــة ثقــة املســتهلكين واألعمــال بســبب 

تصاعــد حالــة عــدم اليقيــن السياســي. ويف أنغــوال، تــم رفــع 

توقعات النمو لعام ٢٠١٧ إىل ١.5% )١.3% يف إبريل( نظرا 

ألن تخفيــض توقعــات إنتــاج النفــط يف عــام ٢٠١6 ســاهم 

يف زيــادة حجــم االنتعــاش املتوقــع. وأصبحــت آفــاق البلــدان 

يبلــغ معــدل  إشــراقا عمومــا، حيــث  أكثــر  للوقــود  املســتوردة 

إىل 4.4% يف  ويرتفــع  عــام ٢٠١٧،  الكلــي 3.9% يف  النمــو 

.٢٠١8 عــام 

وأفغانســتان 	  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  ويف 

وباكســتان، يُتوقــع أن يتباطــأ النمــو بدرجــة كبيــرة يف عــام 

٢٠١٧ ليصل إىل ٢.6% )مقابل 5.٠% يف عام ٢٠١6( على 

إيــران  جمهوريــة  الــذي تشــهده  خلفيــة التباطــؤ االقتصــادي 

اإلسالمية عقب نمو سريع للغاية يف عام ٢٠١6 وتخفيض 

نهايــة  حتــى  للنفــط  املصــدرة  البلــدان  يف  النفطــي  اإلنتــاج 

مارس ٢٠١8 وفق اتفاقية أوبك املمددة. ويف عام ٢٠١8، 

يُتوقــع أن يرتفــع النمــو إىل 3.5%، وهــو مــا يعكــس يف اجلــزء 

األكبــر منــه تزايــد قــوة الطلــب احمللــي يف البلــدان املســتوردة 

للنفــط وانتعــاش اإلنتــاج النفطــي يف البلــدان املصــدرة للنفــط. 

انعــدام األمــن  تــزال متأثــرة ســلبا نتيجــة  غيــر أن اآلفــاق ال 

اململكــة  يف املنطقــة واخملاطــر اجلغرافية-السياســية. ويف 

العربيــة الســعودية، بالرغــم مــن توقعــات حتســن النمــو غيــر 

النفطــي إىل حــد مــا يف العــام احلــايل، مــن املتوقــع أن يظــل 

النــاجت  إجمــايل  لتراجــع  نظــرا  عمومــا  ثابتــا  الكلــي  النــاجت 

املنصــوص  االلتزامــات  بســبب  احلقيقــي  النفطــي  احمللــي 

عليها يف اتفاقية أوبك املمددة. ويف عام ٢٠١8، يُتوقع أن 

يرتفــع النمــو إىل ١.١% نتيجــة زيــادة النــاجت النفطــي بســبب 

انتهــاء مــدة اتفاقيــة أوبــك. وقــد حتســنت اآلفــاق االقتصاديــة 

يف   %5.3 إىل  النمــو  يصــل  أن  يُتوقــع  حيــث  باكســتان،  يف 

عام ٢٠١٧ و5.6% يف عام ٢٠١8 مدعوما باالســتثمار يف 

املمــر االقتصــادي الصينــي الباكســتاين وقــوة ائتمــان القطــاع 

اخلاص. ويف مصر، بلغ النمو 4.١% يف العام املايل ٢٠١٧ 

حســب التقديــرات املبدئيــة، وتشــير التنبــؤات إىل وصولــه إىل 

الهادفــة إىل  عــام ٢٠١8 مدعومــا باإلصالحــات  4.5% يف 

تصحيــح االختــالالت املاليــة واخلارجيــة واســتعادة القــدرة 

التنافســية وخلــق فــرص عمــل جديــدة.

آفاق التضخم للفترة 2018-2017

مــن املتوقــع ارتفــاع معــدالت التضخــم الكلــي يف جمموعــة 

االقتصــادات املتقدمــة وجمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

مقارنــة  مــا  حــد  إىل  أقــل  يظــل  ولكنــه  الناميــة،  واالقتصــادات 

آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  يف  الــواردة  بالتنبــؤات 

االقتصــاد العاملــي، وهــو مــا يعكــس جزئيــا ضعــف أســعار النفــط 

إىل  التنبــؤات  تشــير  املتقدمــة،  االقتصــادات  املتوقــع. ويف  عــن 

ارتفــاع التضخــم مــن ٠.8% يف عــام ٢٠١6 إىل ١.٧% يف عــام 

٢٠١٧، وذلك بسبب استمرار التعايف الدوري يف الطلب وزيادة 

أســعار الســلع األوليــة يف النصــف الثــاين مــن عــام ٢٠١6. ومــن 

عــام  عنــد مســتوى ١.٧% يف  الكلــي  التضخــم  يظــل  أن  املتوقــع 

٢٠١8 قبــل أن يقتــرب مــن مســتوى ٢% علــى املــدى املتوســط. 

ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة )مــا 

مســتقرا  التضخــم  يظــل  أن  يُتوقــع  وفنزويــال(،  األرجنتيــن  عــدا 

تقريبــا يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8 )عنــد مســتوى 4.٢% و%4.4 

علــى الترتيــب — وهــو مســتوى مقــارب مــن تقديــرات عــام ٢٠١6 

.)%4.3 البالغــة 

ونظــرا لتراجــع أســعار الوقــود والصدمــات الســلبية املقترنــة 	 

بأســعار الهواتــف اخللويــة واألدويــة التــي تصــرف بوصفــات 

طبيــة، يُتوقــع أن يرتفــع التضخــم الكلــي يف الواليــات املتحــدة 

األمريكية بأقل من املتوقع يف عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير 

آفــاق االقتصــاد العاملــي، ولكنــه يظــل ارتفاعــا كبيــرا للغايــة. 

املســتهلكين  أســعار  تضخــم  بلــوغ  إىل  التوقعــات  وتشــير 

٢.١% يف عــام ٢٠١٧ )٢.٧% يف عــدد إبريــل مــن تقريــر آفــاق 
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االقتصــاد العاملــي(، مقابــل ١.3% يف عــام ٢٠١6. ويســتمر 

تراجــع معــدل تضخــم املصروفــات االســتهالكية الشــخصية 

علــى  يزيــد  حيــث  أكبــر،  ببــطء  ارتفاعــه  ويُتوقــع  األساســي، 

 %٢ مســتوى  إىل  يعــود  أن  قبــل   ٢٠١9 عــام  يف  قليــال   %٢

االحتياطــي  جانــب  مــن  املتوســط  املــدى  علــى  املســتهدف 

الفيــدرايل.

 	 %٠.٢ مــن  التضخــم  يرتفــع  أن  ُيتوقــع  اليــورو،  منطقــة  ويف 

يعكــس يف  مــا  وهــو  العــام،  هــذا  إىل 5.١%  عــام ٢٠١6  يف 

اجلــزء األكبــر منــه ارتفــاع أســعار الطاقــة والتعــايف الــدوري 

أن االنخفــاض  الوقــت احلــايل. غيــر  الطلــب يف  علــى جانــب 

ال  األجــور  نمــو  وتباطــؤ  األساســي  التضخــم  يف  املزمــن 

يــزاالن مســتمرين يف ظــل اســتمرار ارتفــاع معــدالت البطالــة 

يف بعــض البلــدان. وتشــير التوقعــات إىل أن التضخــم الكلــي 

ســيقترب مــن مســتوى التضخــم األساســي مــع انحســار آثــار 

أســعار الطاقــة وســيصل إىل املســتوى املســتهدف مــن البنــك 

املركــزي األوروبــي تدريجيــا الــذي يبلــغ أقــل قليــال مــن ٢% 

خــالل الســنوات القليلــة القادمــة، ليصــل إىل ١.9% فقــط يف 

٢٠٢١. ويف اململكــة املتحــدة، يُتوقــع ارتفــاع التضخــم الكلــي 

 %٠.٧ مقابــل  احلــايل  العــام  يف   %٢.6 إىل  كبيــرا  ارتفاعــا 

املســتوى  إىل  تدريجيــا  يتراجــع  أن  قبــل   ٢٠١6 عــام  يف 

املســتهدف مــن بنــك إجنلتــرا البالــغ ٢% مــع انحســار التأثيــر 

ثبــات توقعــات  واســتمرار  قيمــة اجلنيــه  املؤقــت النخفــاض 

التضخــم.

ومــن املتوقــع تســجيل معــدالت تضخــم كلــي موجبــة جمــددا 	 

انكماشــا  شــهدت  التــي  املتقدمــة  االقتصــادات  جميــع  يف 

الكلــي  التضخــم  ارتفــاع  يُتوقــع  وحتديــدا،   .٢٠١6 عــام  يف 

يف اليابــان بعــد تســجيله مســتويات ســلبية طفيفــة يف عــام 

٢٠١6 ليصــل إىل ٠.4% يف عــام ٢٠١٧ مدعومــا بارتفــاع 

أســعار الطاقــة علــى أســاس ســنوي مقــارن وتضــاؤل فجــوة 

التضخــم  معــدالت  أن  إىل  تشــير  التوقعــات  أن  غيــر  النــاجت. 

ســتظل دون املســتوى املســتهدف مــن بنــك اليابــان علــى مــدار 

التوقعــات. فتــرة 

االرتفــاع 	  وراء  البلــدان  بيــن  فيمــا  كبيــرة  اختالفــات  وتكمــن 

جمموعــة  يف  املتوقــع  التضخــم  معــدالت  يف  احملــدود 

ففــي  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

الصيــن، يُتوقــع ثبــات التضخــم الكلــي عنــد مســتوى ١.8% يف 

عــام ٢٠١٧، وهــو مــا يعكــس تراجــع أســعار الغــذاء يف الشــهور 

 %٢.6 إىل  ليصــل  تدريجيــا  ارتفاعــه  يُتوقــع  كمــا  األخيــرة، 

علــى املــدى املتوســط. ويف البرازيــل وروســيا، تشــير التنبــؤات 

أســرع مــن املتوقــع يف  التضخــم بوتيــرة  إىل تراجــع معــدالت 

عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، وهــو 

مــا يعكــس تزايــد اآلثــار الناجمــة عــن فجــوات النــاجت الســالبة 

وارتفــاع قيمــة العملــة وصدمــات العــرض املواتيــة يف أســعار 

الغذاء. ويف املكســيك، يُتوقع ارتفاع التضخم الكلي إىل %5.9 

يف العــام احلــايل بســبب حتريــر أســعار الوقــود احملليــة واآلثــار 

الناجتــة عــن انخفــاض قيمــة البيــزو حتــى نهايــة شــهر ينايــر 

٢٠١٧، وتراجعه يف عام ٢٠١8 إىل نطاق السماح املستهدف 

مــن بنــك املكســيك والــذي يقــع بيــن ٢% و4%. ويف األرجنتيــن، 

املســتهلكين  ألســعار  الســنوي  املؤشــر  تضخــم  تراجــع  يُتوقــع 

تراجعــا حــادا يف عامــي ٢٠١٧ و٢٠١8 يف ظــل انحســار تأثيــر 

االنخفــاض الكبيــر يف ســعر الصــرف وتعديــل التعريفــة يف عــام 

٢٠١6، واســتمرار البنــك املركــزي يف تشــديد أوضــاع السياســة 

يف  املســتقبلية  االعتبــارات  علــى  التركيــز  وزيــادة  النقديــة، 

التفــاوض علــى األجــور. ويف جنــوب إفريقيــا، تشــير التنبــؤات 

إىل تراجــع التضخــم الكلــي إىل 5.4% يف عــام ٢٠١٧، ولكنــه 

يظــل داخــل النطــاق املســتهدف، وذلــك عقــب ارتفاعــه إىل %6.3 

نمــو  تباطــؤ  تأثيــر  يفــوق  أن  املتوقــع  ومــن   .٢٠١6 عــام  يف 

تلــك  اجلفــاف  وطــأة  وتخفيــف  النــاجت  فجــوة  واتســاع  األجــور 

الضرائــب  وزيــادة  النفــط  أســعار  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  اآلثــار 

االنتقائيــة. ويف تركيــا، ارتفــع معــدل التضخــم ارتفاعــا حــادا 

عقــب تراجــع قيمــة الليــرة، ويُتوقــع أن يظــل متجــاوزا للمســتوى 

املســتهدف البالــغ 5% علــى مــدار فتــرة التنبــؤات. ويف أنغــوال 

يســتمر  أن  يُتوقــع   ،٢٠١8-٢٠١٧ الفتــرة  خــالل  ونيجيريــا 

ارتفــاع التضخــم بمعــدالت يف حــدود خانتيــن، وهــو مــا يعكــس 

الســابقة  التضخميــة  الصدمــات  عــن  الناجمــة  اآلثــار  اســتمرار 

)بمــا  العملــة  قيمــة  يف  احلــاد  االنخفــاض  عــن  نتجــت  التــي 

الكهربــاء  أســعار  وارتفــاع  املــوازي(  الصــرف  ســعر  ذلــك  يف 

اســتمرار  افتــراض  نيجيريــا  حالــة  يف  يعكــس  كمــا  والوقــود، 

التيســيرية مســتقبال. النقديــة  السياســة 

آفاق القطاع اخلارجي

بنســبة  العامليــة  التجــارة  حجــم  نمــو  إىل  التقديــرات  تشــير 

اإلطــالق  علــى  األبطــأ  املعــدل  وهــو   ،٢٠١6 عــام  يف   %٢.4

جمموعــة  مــن  كل  يف  النمــو  ضعــف  مــع   ،٢٠٠9 عــام  منــذ 

االقتصــادات املتقدمــة وجمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

املتقدمــة،  االقتصــادات  حالــة  ويف  الناميــة.  واالقتصــادات 

وتصحيــح  االســتثمار  تباطــؤ  عــن  التجــارة  نمــو  ضعــف  نتــج 

مســتويات اخملــزون، ال ســيما خــالل اجلــزء األول مــن العــام. ويف 

الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  حالــة 

التجــاري  التباطــؤ  عــن  التجــارة  نمــو  املزمــن يف  الضعــف  نتــج 

املطــول يف الصيــن واالنكمــاش احلــاد يف الــواردات يف بعــض 

ضغوطــا  تواجــه  التــي  األوليــة  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات 

جنــوب  وإفريقيــا  الالتينيــة  أمريــكا  ســيما  ال  كليــة،  اقتصاديــة 

الصحــراء وكومنولــث الــدول املســتقلة. وكمــا ناقشــنا آنفــا، ارتفــع 

نمــو التجــارة العامليــة ارتفاعــا ملموســا يف أواخــر عــام ٢٠١6 

العاملــي  الطلــب  تعــايف  يعكــس  مــا  وهــو   ،٢٠١٧ عــام  وأوائــل 

واإلنفــاق الرأســمايل حتديــدا. ونتيجــة لذلــك، تشــير التوقعــات إىل 

انتعــاش نمــو التجــارة العامليــة ليصــل إىل حــوايل 4% يف عــام 

٢٠١٧ وعلــى املــدى املتوســط، أي أعلــى بدرجــة مئويــة واحــدة 

تقريبــا عــن نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي املقيــس بأســعار الصــرف 

الســوقية.
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اجلــاري  احلســاب  اختــالالت  ظلــت   ،٢٠١3 عــام  ومنــذ 

العامليــة دون تغييــر يذكــر، وإن كانــت تراجعــت تراجعــا طفيفــا 

والســنوات   ٢٠١٧ عــام  يف  يســتمر  أن  يُتوقــع   ٢٠١6 عــام  يف 

القليلــة القادمــة )الشــكل البيــاين ١-١4، اللوحــة ١(. وقــد تغيــر 

تكويــن االختــالالت، حيــث أصبحــت أكثــر تركــزا يف االقتصــادات 

رصيــد  حتســن  يُتوقــع  الدائنــة،  للبلــدان  وبالنســبة  املتقدمــة. 

احلســاب اجلــاري إىل حــد مــا يف االقتصــادات املصــدرة للنفــط 

 ،٢٠١6 عــام  يف  هبوطهــا  منــذ  النفــط  أســعار  ارتفــاع  بفضــل 

الــواردات.  تعــايف  مــع  الصيــن  يف  طفيفــا  تراجعــا  وتراجعــه 

وبالنســبة للبلــدان املدينــة، يُتوقــع تراجــع عجــز احلســاب اجلــاري 

يف بلــدان جمموعــة »االقتصــادات املتقدمــة األخــرى«، بمــا يف 

وأســتراليا. خصوصــا  املتحــدة  اململكــة  ذلــك 

ورغــم عــدم وجــود افتــراض معيــاري بضــرورة خفــض العجــز 

تقريــر  مــن  والفائــض يف احلســاب اجلــاري، يشــير عــدد ٢٠١٧ 

أن  إىل  الــدويل  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  اخلارجــي  القطــاع 

بعــض أكبــر اقتصــادات العــامل شــهدت يف عــام ٢٠١6 اختــالالت 

التــي  القطريــة  املعاييــر  كثيــرا  جتــاوزت  اجلــاري  احلســاب  يف 

أن  املتوقــع  ومــن  املرغوبــة.  والسياســات  األســس  مــع  تتســق 

تطــرأ علــى أرصــدة احلســاب اجلــاري تغيــرات تتيــح احلــد مــن هــذه 

الصــرف  أســعار  ثبــات  بافتــراض  حتــى  املفرطــة،  االختــالالت 

احلقيقيــة التــي تقــوم عليهــا التوقعــات. وتعــرض اللوحــة األوىل 

مــن الشــكل البيــاين ١-١5 الفجــوة بيــن رصيــد احلســاب اجلــاري 

يف عــام ٢٠١6 ومســتواه املعيــاري علــى احملــور األفقــي والتغيــر 

علــى   ٢٠١٧ عــام  يف  اجلــاري  احلســاب  رصيــد  يف  املتوقــع 

احملور الرأسي. ويف ضوء االرتباط السالب القوي )-٠.6(، من 

املتوقــع أن يبــدأ انحســار الفجــوة بيــن أرصــدة احلســاب اجلــاري 

ومســتواه املعيــاري لعــام ٢٠١6. وتــزداد قــوة االرتبــاط خــالل 

نطــاق توقعــات يمتــد خلمــس ســنوات. 

ولكــن كمــا يتضــح مــن اللوحــة ٢ يف الشــكل البيــاين ١-١5، 

يف  احلقيقيــة  الفعليــة  الصــرف  أســعار  يف  االختالفــات  فــإن 

يوجــد  ال   ٢٠١6 لعــام  قيمهــا  متوســط  عــن   ٢٠١٧ أغســطس 

لعــام ٢٠١6  الصــرف  وبيــن فجــوات ســعر  بينهــا  دائــم  ارتبــاط 

لعــام ٢٠١٧.  اخلارجــي  القطــاع  تقريــر  تــم حتديدهــا يف  التــي 

لعــدة  نظــرا  البعــض  بعضهمــا  مــع  النتيجتــان  هاتــان  وتتســق 

عوامــل مــن أهمهــا ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة منــذ هبوطهــا يف 

عــام ٢٠١6، وهــو األمــر الــذي ســاهم يف تعزيــز أســعار الصــرف 

والــذي  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  االقتصــادات  يف  احلقيقيــة 

يُتوقــع أيضــا أن يــؤدي إىل حتســن أرصــدة احلســاب اجلــاري يف 

االقتصــادات.  تلــك 

التدفقــات،  اختــالالت  يف  الطفيــف  التراجــع  مــن  وبالرغــم 

اتســعت مراكــز الدائنيــن واملدينيــن يف عــام ٢٠١6 ويتوقــع أن 

تســتمر يف االتســاع علــى املــدى املتوســط كنســبة مــن إجمــايل 

 .)١ اللوحــة   ،١6-١ البيــاين  )الشــكل  العاملــي  احمللــي  النــاجت 

وعلــى جانــب املدينيــن، يعــزى هــذا االرتفــاع بالكامــل إىل زيــادة 

األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  اخلارجيــة  اخلصــوم  صــايف 

حيــث يُتوقــع أن يظــل عجــز احلســاب اجلــاري عنــد مســتوى 5.٢% 

تقريبــا مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف الســنوات القليلــة القادمــة. 

وعلــى العكــس، يُتوقــع تراجــع صــايف اخلصــوم اخلارجيــة جمــددا 

يف البلــدان املدينــة بمنطقــة اليــورو. وبالنســبة للبلــدان الدائنــة، 

األســاس  يف  اخلارجيــة  املطالبــات  صــايف  ارتفــاع  يعكــس 

أملانيــا  )مثــل  األوروبيــة  الدائنــة  البلــدان  باســتمرار  التوقعــات 

يف  املتقدمــة  اآلســيوية  واالقتصــادات  وسويســرا(  وهولنــدا 

اجلــاري. احلســاب  كبيــرة يف  فوائــض  تســجيل 

وتعــرض اللوحــة ٢ يف الشــكل البيــاين ١-١6 التغيــر املتوقــع 

يف مراكــز الدائنيــن واملدينيــن كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

على مدار الســنوات اخلمس القادمة. إذ تشــير إىل مزيد من النمو 

يف مراكــز الدائنيــن يف البلــدان الدائنــة األوروبيــة واالقتصــادات 

املتقدمــة اآلســيوية بمقــدار ٢٠-٢5 نقطــة مئويــة مــن إجمــايل 
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صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٦

٢- وضع االستثمار الدويل يف عام ٢٠١٦ والتغير يف 

       رصيد احلساب اجلاري (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

الشكل البياين ١-١٤: أرصدة احلسابات اجلارية العاملية
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١- أرصدة احلسابات اجلارية العاملية

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

   

أوروبا الوسطى والشرقية

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بلــدان آســيا املتقدمــة (منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا وســنغافورة 

ومقاطعــة تايــوان الصينيــة)؛ وإفريقيــا والشــرق األوســط (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

والســودان  إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر 

وتنزانيــا وتونــس)؛ وأوروبــا الوســطى والشــرقية (بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا)؛  وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية 

نــام)؛  وفييــت  وتايلنــد  والفلبيــن  وباكســتان  وإندونيســيا  (الهنــد  الصاعــدة  آســيا  وبلــدان 

ولكســمبرغ  وأملانيــا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وبلجيــكا  (النمســا  الدائنــة  األوروبيــة  والبلــدان 

واليونــان  (قبــرص  املدينــة  األوروبيــة  والبلــدان  وسويســرا)؛  والســويد  والنرويــج  وهولنــدا 

(األرجنتيــن  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا)؛  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وأيرلنــدا 

للنفــط  املصــدرة  والبلــدان  وأوروغــواي)؛  وبيــرو  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  والبرازيــل 

وروســيا  وقطــر  وعمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان  (اجلزائــر 

املتقدمــة  والبلــدان  وفنزويــال)؛  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

األخرى (أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة).

تراجعــت اختــالالت احلســابات اجلاريــة العامليــة تراجعــا طفيفــا يف عــام ٢٠١٦، وُيتوقــع أن 

تتضاءل قليال جمددا يف عام ٢٠١٧.

البلدان املصدرة للنفط
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

النــاجت احمللــي. ويف البلــدان املدينــة، ُيتوقــع أن يتراجــع صــايف 

اخلصــوم تراجعــا كبيــرا يف البلــدان املدينــة يف منطقــة اليــورو 

النــاجت احمللــي(.  )مــا يقــرب مــن ٢٠ نقطــة مئويــة مــن إجمــايل 

جمموعــات  أو  البلــدان  مــن  قليــل  عــدد  يشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 

االســتثمار  مركــز  صــايف  يف  طفيفــا  تراجعــا  املدينــة  البلــدان 

الــدويل، وذلــك يف ظــل تراجــع صــايف املركــز اخلارجــي للواليــات 

املتحــدة األمريكيــة بحــوايل 3.5 نقطــة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي. وجتــدر اإلشــارة إىل أن التغيــرات املســتقبلية يف أســعار 

الصــرف ســتؤثر علــى تطــور هــذه املراكــز، ليــس فقــط مــن خــالل 

آثــار  تأثيرهــا علــى رصيــد احلســاب اجلــاري، ولكــن مــن خــالل 

التقييــم أيضــا.5 ومعظــم البلــدان، ال ســيما االقتصــادات املتقدمــة، 

يف  ملحوظــة  تغيــرات  املتحــدة  اململكــة  شــهدت  املثــال،  ســبيل  5فعلــى 

التقييــم يف عــام ٢٠١6، حيــث أدى تراجــع قيمــة اجلنيــه إىل حتويــل البلــد إىل 

دائــن صــاف اعتبــارا مــن عــام ٢٠١6 مــن خــالل زيــادة قيمــة أصــول العمــالت 

األجنبيــة بالعملــة احملليــة. ومــا مل يتوقــف التراجــع الــذي تشــهده الواليــات 

تعــد دائــن صــاف بالعملــة األجنبيــة ومقتــرض صــاف بالعملــة 

احملليــة، لذلــك فــإن انخفــاض ســعر الصــرف يعنــي حتســن صــايف 

املركــز اخلارجــي مــن خــالل زيــادة قيمــة صــايف أصــول العمــالت 

حالــة  يف  عكســي  تأثيــر  وينشــأ  احملليــة،  بالعملــة  األجنبيــة 

ارتفــاع قيمــة العملــة.

املتحــدة يف قيمــة الــدوالر حتــى اآلن يف عــام ٢٠١٧، فإنــه سيســهم باملثــل 

يف تخفيــض صــايف مركــز اخلصــوم اخلارجيــة األمريكيــة.
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الشكل البياين ١-١٥: أسعار الصرف احلقيقية 

وأرصدة احلساب اجلاري بالنسبة إىل أسس االقتصاد

فجوة أسعار الصرف الفعلية احلقيقية

التغير يف أسعار الصرف الفعلية 

احلقيقية، ٢٠١٦ – يوليو ٢٠١٧

٢ – التغيرات والفجوات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية 
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فجوة احلساب اجلاري، ٢٠١٦

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات يف الشــكل البيــاين إىل الرمــوز الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

ُيتوقع تراجع الفجوات بين أرصدة احلساب اجلاري ومعيار احلساب اجلاري لعام ٢٠١٦.

١ – فجوات احلساب اجلاري لعام ٢٠١٦ والتغير يف أرصدة

       احلساب اجلاري ٢٠١٦، ٢٠١٧
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صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٦

٢- صايف وضع االستثمار الدويل يف عام ٢٠١٦ والتغيرات 

       املتوقعة، ٢٠١٦ – ٢٠٢٢ (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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إفريقيا والشرق األوسط    اليابان  الصين 

البلدان األوروبية 

الدائنة

 بلدان آسيا 

املتقدمة 

البلدان املصدرة للنفط

الشكل البياين ١-١٦: صايف وضع االستثمار الدويل

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بلــدان آســيا املتقدمــة (منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا وســنغافورة 

الديمقراطيــة  الكونغــو  الصينيــة)؛ وإفريقيــا والشــرق األوســط (جمهوريــة  ومقاطعــة تايــوان 

والســودان  إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر 

وتنزانيــا وتونــس)؛ وأوروبــا الوســطى والشــرقية (بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا واجلمهوريــة 

التشــيكية وهنغاريــا وبولنــدا ورومانيــا واجلمهوريــة الســلوفاكية وتركيــا وأوكرانيــا)؛ وبلــدان 

والبلــدان  نــام)؛  وفييــت  وتايلنــد  والفلبيــن  وباكســتان  وإندونيســيا  (الهنــد  الصاعــدة  آســيا 

وهولنــدا  ولكســمبرغ  وأملانيــا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وبلجيــكا  (النمســا  الدائنــة  األوروبيــة 

وآيرلنــدا  واليونــان  (قبــرص  املدينــة  األوروبيــة  والبلــدان  وسويســرا)؛  والســويد  والنرويــج 

وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وســلوفينيا)؛ وأمريــكا الالتينيــة (األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي 

وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي)؛ والبلــدان املصــدرة للنفــط (اجلزائــر وأذربيجــان 

وإيــران وكازاخســتان والكويــت ونيجيريــا وعمــان وقطــر وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفنزويــال)؛ والبلــدان املتقدمــة األخــرى (أســتراليا وكنــدا وفرنســا 

وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة).

اتسع وضع االستثمار الدويل لدى البلدان الدائنة واملدينة يف عام ٢٠١٦ ومن املتوقع أن 

يتواصل االتساع على املدى املتوسط.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ومــن املمكــن أن يــؤدي تغيــر مزيــج السياســات االقتصاديــة 

الكليــة العامليــة ومــا يقتــرن بهــا مــن حتــركات يف أســعار الصــرف 

إىل اتســاع اختــالالت التدفقــات جمــددا، ممــا يــؤدي إىل مزيــد مــن 

سيســاعد  املســتقبل،  ويف  األرصــدة.  جانــب  علــى  االختــالالت 

البلــدان  بعــض  يف  احمللــي  الطلــب  نمــو  علــى  القــوي  االعتمــاد 

الدائنــة، ال ســيما البلــدان التــي يتوافــر لهــا حيــز يف السياســات 

لدعــم هــذا النمــو، علــى تيســير إعــادة التــوازن احمللــي والعاملــي 

مــع دعــم النمــو العاملــي يف الوقــت نفســه. ويف الواليــات املتحــدة 

األمريكيــة التــي اقتربــت بالفعــل مــن مســتوى التشــغيل الكامــل، 

احتــواء  يف  واملســاعدة  اســتمرارية  أكثــر  نمــو  حتقيــق  ســيمكن 

االختــالالت اخلارجيــة مــن خــالل تدابيــر سياســة املاليــة العامــة 

املصممــة لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة والطلــب تدريجيــا كجــزء مــن 

خطة ضبط مايل متوسطة األجل تهدف إىل تخفيض مستويات 

الديــن العــام املتزايــدة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.

اخملاطر

أكثر توازنا، ولكن كفة التطورات السلبية ال تزال 

هي األرجح على املدى املتوسط

يبــدو أن اخملاطــر املؤثــرة علــى تنبــؤات النمــو العاملــي علــى 

جانــب  فعلــى  عمومــا.  ومتوازنــة  جانبيــن  ذات  القريــب  املــدى 

احتمــاالت جتــاوز التوقعــات، قــد يثبــت أن الزخــم أكثــر اســتمرارية 

مــن املتوقــع يف ظــل قــوة ثقــة املســتهلكين واألعمــال، كمــا هــو 

احلــال يف منطقــة اليــورو وشــرق آســيا علــى ســبيل املثــال، ممــا 

املــدى  علــى  املتوقعــة  املســتويات  النمــو  جتــاوز  إىل  يــؤدي  قــد 

عــدم  حالــة  تمثــل  الســلبية،  التطــورات  جانــب  وعلــى  القريــب. 

اليقيــن بشــأن السياســات مصــدر قلــق أكبــر مــن املعتــاد، وهــو مــا 

يعكــس علــى ســبيل املثــال صعوبــة التنبــؤ بالسياســات التنظيميــة 

التجــارة،  علــى  فرضهــا  املتوقــع  والقيــود  األمريكيــة،  واملاليــة 

واملفاوضــات بشــأن عالقــة اململكــة املتحــدة باالحتــاد األوروبــي 

ومــن  اجلغرافية-السياســية.  واخملاطــر  منــه،  خروجهــا  عقــب 

املمكــن أن تــؤدي التصــورات بشــأن التطبيــق احملتمــل لسياســات 

أكثــر انغالقيــة إىل تصحيــح تقييمــات األصــول وزيــادة التقلبــات 

احملــدودة للغايــة حاليــا يف األســواق املاليــة. ومــن املمكــن أن 

األســواق  تقلبــات  وزيــادة  األصــول  تقييمــات  تصحيــح  يــؤدي 

بشــكل  الثقــة  وزعزعــة  اإلنفــاق  تخفيــض  إىل  بدورهمــا  املاليــة 

أعــم، ال ســيما يف البلــدان التــي تعــاين مــن مواطــن ضعــف مــايل. 

وأخيــرا، تســود حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن الوضــع االقتصــادي 

يف الواليــات املتحــدة علــى املــدى القريــب بســبب إعصــار هــاريف، 

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  علــى  الصــايف  التأثيــر  يكــون  وســوف 

مرهونــا بمــدى ســرعة تعــايف النشــاط االقتصــادي يف املنطقــة 

املوانــئ  وعمليــات  أنشــطة  ذلــك  يف  )بمــا  باإلعصــار  املتأثــرة 

املعتمــدة علــى البنيــة التحتيــة للنفــط والغــاز(، وبحجــم وســرعة 

جهــود إعــادة اإلعمــار التــي تعــد أمــرا إيجابيــا.

جانــب  إىل  اخملاطــر  تميــل  القريــب،  األجــل  بعــد  وفيمــا 

التطــورات الســلبية، وتنشــأ عــن جمموعــة مــن التوتــرات املاليــة، 

والتحول املمكن إىل السياســات االنغالقية واالنخفاض املزمن 

يف معــدالت التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة، وجمموعــة مــن 

االقتصاديــة. غيــر  العوامــل 

التوترات املالية

خماطــر االســتقرار املــايل يف الصيــن: يعكــس تعديــل تنبــؤات 

اخلدمــات  نحــو  النشــاط  تــوازن  إعــادة  تباطــؤ  للصيــن  النمــو 

املاليــة  حيــز  وتقلــص  الديــن،  مســار  وارتفــاع  واالســتهالك، 

حــادة.  تصحيحــات  إجــراء  حالــة  يف  للتصــرف  املتــاح  العامــة 

ومــا مل تواجــه الســلطات الصينيــة اخملاطــر املقترنــة بذلــك مــن 

خــالل تســريع وتيــرة اجلهــود التشــجيعية األخيــرة الهادفــة إىل 

كبــح زمــام النمــو االئتمــاين، قــد تــؤدي هــذه العوامــل إىل زيــادة 

الصيــن.  يف  النمــو  معــدالت  يف  حــاد  تباطــؤ  حــدوث  احتماليــة 

وقــد ينشــأ هــذا التصحيــح علــى ســبيل املثــال مــن خــالل صدمــة 

يف  أو  البنــوك  بيــن  األجــل  قصيــرة  املعامــالت  )ســوق  تمويليــة 

أو  الثــروة(،  إدارة  منتجــات  اســتخدام  حالــة  يف  التمويــل  ســوق 

فــرض حواجــز جتاريــة مــن جانــب الشــركاء التجارييــن، أو جتــدد 

أســعار  عــودة  بســبب  اخلارجــة  الرأســمالية  التدفقــات  ضغــوط 

أســرع  بوتيــرة  الطبيعيــة  مســتوياتها  إىل  األمريكيــة  الفائــدة 

مــن املتوقــع. وســوف يكــون لتباطــؤ النمــو يف الصيــن تداعيــات 

معاكســة علــى االقتصــادات األخــرى مــن خــالل تراجــع التجــارة 

والثقــة. األوليــة  الســلع  وأســعار 

يــؤدي  أن  املمكــن  مــن  العامليــة:  املاليــة  األوضــاع  تشــديد 

اســتمرار األوضــاع النقديــة التيســيرية يف االقتصــادات املتقدمــة 

إىل نفاد الفوائض وجعل النظام املايل )والتعايف االقتصادي( 

اخملاطــر.  عــالوات  يف  املفاجــئ  االرتفــاع  خملاطــر  عرضــة 

العاملــي  املــايل  االســتقرار  تقريــر  مــن  األول  الفصــل  ويعــرض 

لعــام ٢٠١٧ ســيناريو للتطــورات الســلبية يفتــرض حتقــق هــذه 

النــاجت.  جانــب  علــى  باهظــة  تكاليــف  يف  وتســببها  اخملاطــر 

ويمكــن أن ينشــأ إعــادة تســعير اخملاطــر عــن جمموعــة متنوعــة 

مــن الصدمــات بمــا يف ذلــك عــودة السياســة النقديــة األمريكيــة 

زيــادة  أو  املتوقــع  مــن  أســرع  بوتيــرة  الطبيعيــة  أوضاعهــا  إىل 

العــزوف عــن اخملاطــر علــى مســتوى العــامل. وكمــا يــرد يف عــدد 

أكتوبــر ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار املــايل العاملــي، فــإن البحــث 

عــن العائــد يف ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة إىل أقــل مســتوياتها 

اخملاطــر  حــدود  جتــاوز  إىل  املســتثمرين  دفــع  اإلطــالق  علــى 

التقليديــة، ويتســبب بالفعــل حاليــا يف تراكــم خماطــر االئتمــان 

والســيولة وزيــادة احتمــاالت التعــرض خملاطــر الســوق يف بعــض 

البلــدان والشــرائح الســوقية. ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة 

علــى ســبيل املثــال، تتزايــد خماطــر االئتمــان يف الوقــت احلــايل، 

وهــو مــا يتضــح مــن ارتفــاع مســتويات الرفــع املــايل يف بعــض 

أجــزاء قطــاع الشــركات غيــر العاملــة يف جمــال الطاقــة والشــواهد 

علــى إرخــاء معاييــر الضمــان يف ســوق ســندات الشــركات. وحتــى 

قــوة األجهــزة املصرفيــة وســالمتها، يظــل  مــع اســتمرار حتســن 

للسياســات دور مهــم يف إدارة اخملاطــر يف القطــاع املــايل غيــر 

املصــريف.

خماطــر تراجــع التدفقــات الرأســمالية: ارتفــع مســتوى الرفــع 

املايل يف قطاع الشركات ارتفاعا كبيرا يف عدد من اقتصادات 

األسواق الصاعدة )إىل جانب الصين( منذ وقوع األزمة املالية 

العاملية، مع ارتفاع مســتوى إصدارات ديون الشــركات املقومة 

بالعمــالت األجنبيــة. وكمــا يــرد يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر 

االستقرار املايل العاملي، بدأ تراجع مستويات الرفع املايل يف 
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قطــاع الشــركات عــن مســتويات الــذروة يف بعــض االقتصــادات، 

ممــا يعكــس جزئيــا انخفــاض اإلنفــاق الرأســمايل يف الصناعــات 

التدفقــات  صــايف  ارتفــع  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى  االســتخراجية. 

املاليــة الوافــدة إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة علــى مــدار العــام املاضــي مــع انكمــاش أرصــدة احلســاب 

اجلــاري لالقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة وجتــدد اإلقبــال 

علــى اخملاطــر علــى مســتوى العــامل. وعقــب مرحلــة مــن العــرض 

االئتماين الوفير، يمكن أن يؤدي التشديد املفاجئ يف األوضاع 

املاليــة العامليــة إىل كشــف مواطــن الضعــف يف القطــاع املــايل، 

ال ســيما يف البلــدان التــي تتضــاءل فيهــا االحتياطيــات الوقائيــة 

عقــب فتــرة مــن الضغــوط االقتصاديــة الكليــة والتقلبــات املاليــة. 

فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن أن تــؤدي عــودة السياســة النقديــة يف 

بوتيــرة  الطبيعيــة  أوضاعهــا  إىل  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 

الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  تراجــع  إىل  املتوقــع  مــن  أســرع 

األمريكــي، ممــا  الــدوالر  قيمــة  وارتفــاع  الصاعــدة  األســواق  إىل 

يفــرض ضغوطــا علــى االقتصــادات التــي ترتفــع فيهــا مســتويات 

أو  العموميــة  التوافــق ميزانياتهــا  عــدم  أو يشــوب  املــايل  الرفــع 

نفــس  ويف  األمريكــي.  بالــدوالر  عمالتهــا  صــرف  أســعار  تربــط 

لتحســن  انعكاســا  النقديــة  السياســة  تشــديد  كان  إذا  الوقــت، 

آفــاق االقتصــاد األمريكــي، فــإن الشــركاء التجارييــن للواليــات 

املتحــدة سيســتفيدون مــن اآلثــار اإليجابيــة علــى جانــب الطلــب.

أحــرز  اليــورو:  منطقــة  يف  البنــوك  تواجــه  التــي  التحديــات 

نحــو  التقــدم  مــن  مزيــدا  اليــورو  منطقــة  يف  املصــريف  القطــاع 

االئتمــان  وســجل  الربيــع،  منــذ  العموميــة  امليزانيــات  تنقيــة 

املصــريف املقــدم إىل القطــاع اخلــاص غيــر املــايل نمــوا إيجابيــا 

نمــو  يــزال دون معــدل  )وإن كان ال  عــام ٢٠١5  منــذ منتصــف 

إجمــايل النــاجت احمللــي(. غيــر أن نســب القــروض املتعثــرة ظلــت 

بلغــت حــوايل  عــام ٢٠١٧، حيــث  مــن  األول  الربــع  مرتفعــة يف 

5.٧% يف منطقــة اليــورو، وأكثــر مــن ١٠% يف ســتة بلــدان )بمــا 

يف ذلــك إيطاليــا التــي تمثــل حــوايل 3٠% مــن رصيــد القــروض 

حتديــا  تمثــل  الربحيــة  تــزال  وال  اليــورو(.  منطقــة  يف  املتعثــرة 

ال  األصــول،  إىل  التكلفــة  نســب  يف  املزمــن  االرتفــاع  بســبب 

يــرد  وكمــا  احلجــم.  وصغيــرة  متوســطة  للبنــوك  بالنســبة  ســيما 

يف الفصــل األول مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار 

املــايل العاملــي، يتوقــع احملللــون أال يحقــق حــوايل ثلــث البنــوك 

املؤثــرة علــى النظــام العاملــي )ومعظمهــا بنــوك أوروبيــة( أربــاح 

قابلــة لالســتمرار، حتــى بحلــول عــام ٢٠١9. ويعيــق انخفــاض 

األربــاح قــدرة البنــوك علــى بنــاء احتياطيــات وقائيــة يف مواجهــة 

اخلســائر غيــر املتوقعــة وجمــع رأس املــال مــن األســواق. ومــا مل 

تُبــذل مزيــد مــن اجلهــود املتضافــرة لتنقيــة امليزانيــات العموميــة 

وحتســين كفــاءة التكاليــف يف البنــوك، قــد تشــهد بعــض أجــزاء 

منطقة اليورو جتددا للشواغل بشأن االستقرار املايل واخملاوف 

مــن حــدوث حلقــة مــن اآلثــار املرتــدة الســلبية بيــن ديناميكيــات 

الضعيفــة. ويف حالــة  العموميــة  وامليزانيــات  واألســعار  الطلــب 

قــد  املثــال،  ســبيل  علــى  الظهــور  إىل  السياســية  اخملاطــر  عــودة 

يقتــرن بهــا ارتفــاع يف أســعار الفائــدة طويلــة األجــل قــد يــؤدي 

إىل تدهور ديناميكيات الدين العام، ال ســيما يف حالة اســتمرار 

ضعــف معــدالت التضخــم.

يف  يــرد  كمــا  املــايل:  القطــاع  يف  التنظيميــة  القيــود  رفــع 

اإلطــار ١-٢ مــن عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر االســتقرار املــايل 

احملــرز  التقــدم  عــن  التراجــع  يــؤدي  أن  املمكــن  مــن  العاملــي، 

منــذ وقــوع األزمــة املاليــة العامليــة نحــو تعزيــز آليــات التنظيــم 

والرقابــة يف القطــاع املــايل — حمليــا ودوليــا — إىل تخفيــض 

إضعــاف  أو  والســيولة  املــال  رأس  مــن  الوقائيــة  االحتياطيــات 

ســلبية  تداعيــات  عنــه  ســتنتج  ممــا  اإلشــراف،  آليــات  فعاليــة 

العاملــي. املــايل  لالســتقرار  بالنســبة 

انحسار االندماج االقتصادي عبر احلدود   

ساهم تباطؤ نمو وسيط الدخول منذ األزمة املالية العاملية 

واســتمرار تدهــور أوضــاع توزيــع الدخــل يف شــعور بخيبــة األمــل 

جتــاه العوملــة يف االقتصــادات املتقدمــة — ال ســيما الواليــات 

املتحــدة وبعــض أجــزاء أوروبــا. وعلــى املــدى األطــول، قــد يــؤدي 

عــدم القــدرة علــى زيــادة مســتوى النمــو املمكــن وجعــل النمــو أكثــر 

احتوائيــة إىل تفاقــم خطــر انحســار االندمــاج عبــر احلــدود وإعاقــة 

اإلصالحــات  لتنفيــذ  الــالزم  السياســي  التوافــق  إىل  التوصــل 

تزايــد  يــؤدي  أن  املمكــن  ومــن  للســوق.  الداعمــة  الضروريــة 

احلمائيــة إىل اضطرابــات علــى جانــب سالســل العــرض العامليــة 

)راجع دراسة Yi 2003؛ ودراسة Bems, Johnson, and Yi 2010؛ 

مــن  احلــد  وإىل   ،)Koopman, Wang, and Wei 2014 ودراســة 

اإلنتاجيــة العامليــة، ورفــع أســعار الســلع االســتهالكية التجاريــة، 

 Fajgelbaum وإحلاق ضرر بالغ باألســر حمدودة الدخل )دراســة

يــؤدي فــرض معوقــات  قــد  and Khandelwal 2016(. وباملثــل، 
عشــوائية علــى الهجــرة إىل تعطيــل إحــدى القنــوات التــي تســهم يف 

تخفيــف قيــود القــوى العاملــة يف اجملتمعــات التــي تتزايــد فيهــا 

أعــداد املســنين، وكذلــك إىل احلــد مــن فــرص تخصــص املهــارات 

ونمــو اإلنتاجيــة علــى املــدى الطويــل.6      

انخفاض مزمن يف معدالت تضخم االقتصادات 

املتقدمة

تقــدم  إحــراز  مــن  عديــدة  متقدمــة  اقتصــادات  تتمكــن  مل 

مطــرد نحــو حتقيــق مســتويات التضخــم التــي تســتهدفها البنــوك 

املركزيــة، وهــو مــا يعكــس يف جــزء منــه التباطــؤ يف احلــد مــن 

الطاقــة الفائضــة يف أســواق العمــل. ومــن املمكــن أن تنشــأ عــن 

الضعــف املزمــن يف معــدالت التضخــم )وهــو مــا قــد ينتــج عــن 

تراجــع الطلــب احمللــي( خماطــر جســيمة إذا مــا أدى إىل اعتقــاد 

عــن  التضخــم  تراجــع  لقبــول  مســتعدة  املركزيــة  البنــوك  بــأن 

علــى  التضخــم  توقعــات  مــن  يحــد  املســتهدفة، ممــا  املســتويات 

املــدى املتوســط.٧ وقــد يحــد تراجــع التضخــم وأســعار الفائــدة مــن 

قــدرة البنــوك املركزيــة علــى تخفيــض أســعار الفائــدة احلقيقيــة 

الســتعادة مســتوى التشــغيل الكامــل يف حالــة تباطــؤ االقتصــاد. 

وســوف تصبــح األجــور احلقيقيــة أقــل مرونــة أيضــا، ومــع تراجــع 

الطلــب، ســتزداد احتمــاالت جلــوء الشــركات إىل تســريح العمالــة 

املؤديــة  الدفعــة  تفاقــم  إىل  يــؤدي  ممــا  التكلفــة،  لتخفيــض 

لفتــرة  التضخــم  انخفــاض  يــؤدي  ســبق،  ملــا  وإيجــازا  للركــود. 

آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  مــن  الرابــع  الفصــل  6يتضمــن 

االقتصــاد العاملــي حتليــال لتأثيــر تدفقــات الهجــرة علــى نمــو اإلنتاجيــة يف 

املســتقبلة. البلــدان 

آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  مــن  الثالــث  الفصــل  ٧يتضمــن 

تفصيــال.  أكثــر  مناقشــة  العاملــي  االقتصــاد 
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طويلــة عــن املســتويات املســتهدفة إىل تعميــق خماطــر التطــورات 

آفــاق النمــو علــى املــدى املتوســط يف  التــي تؤثــر علــى  الســلبية 

املتقدمــة. االقتصــادات 

العوامل غير االقتصادية

من املمكن أن يكون لتصاعد التوترات اجلغرافية-السياسية 

العــام  املــزاج  السياســية احملليــة تأثيــر ســلبي علــى  والنزاعــات 

باألســواق العامليــة ومســتويات الثقــة، ممــا يفــرض عبئــا كبيــرا 

على النشــاط االقتصادي. وبالنســبة للعديد من البلدان املتأثرة 

األساســي  الســيناريو  يفتــرض  العوامــل،  بهــذه  كبيــرة  بدرجــة 

تطــول  قــد  الفتــرات  هــذه  أن  غيــر  تدريجيــا.  التوتــرات  انحســار 

وقــد  االقتصــادات.  هــذه  يف  التعــايف  يؤخــر  ممــا  أطــول،  لفتــرة 

الشــهور  يف  اجلغرافية-السياســية  اخملاطــر  مقاييــس  ارتفعــت 

األخيــرة )الشــكل البيــاين ١-١٧(، وتشــير آخــر األبحــاث إىل أن 

ســلبا  يؤثــر  أن  يمكــن  اجلغرافية-السياســية  التوتــرات  تصاعــد 
العاملــي.8 النشــاط  علــى 

الفســاد  ومــن املمكــن أن يــؤدي ضعــف احلوكمــة واستشــراء 

أيضــا إىل التأثيــر ســلبا علــى مســتويات الثقــة والتأييــد الشــعبي، 

مما قد يلحق أضرارا بالغة بالنشــاط احمللي. وتتضمن العوامل 

األخــرى غيــر االقتصاديــة املؤثــرة علــى النمــو يف مناطــق معينــة 

8وضعت دراسة Caldara and Iacoviello (2017) مؤشرا لقياس اخملاطر 

اجلغرافية-السياســية وتوضــح أن ارتفــاع املؤشــر اقتــرن تاريخيــا بآثــار 

ســلبية علــى جمموعــة كبيــرة مــن مؤشــرات النشــاط االقتصــادي.

يف  بمــا  اجلويــة،  باألحــوال  املرتبطــة  للكــوارث  الضــار  التأثيــر 

التأثيــر املزمــن للجفــاف يف شــرق وجنــوب إفريقيــا. ويف  ذلــك 

تواجههــا  التــي  املصاعــب  ســتزداد  العوامــل،  هــذه  تفاقــم  حالــة 

القــدر، ال ســيما  بــذات  العوامــل  البلــدان املتأثــرة مباشــرة بهــذه 

االقتصــادات الناميــة األصغــر حجمــا.

وهنــاك ترابــط بيــن هــذه اخملاطــر ويمكــن أن يعــزز بعضهــا 

البعــض اآلخــر. فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن أن يرتبــط التحــول إىل 

مناهج السياسات االنغالقية فيما يتصل بالتجارة عبر احلدود 

اجلغرافية-السياســية  التوتــرات  بزيــادة  والهجــرة  واالســتثمار 

فضــال عــن زيــادة العــزوف عــن اخملاطــر عامليــا. وباإلضافــة إىل 

ذلــك، يمكــن أن تؤثــر الصدمــات غيــر االقتصاديــة بشــكل مباشــر 

علــى النشــاط االقتصــادي علــى املــدى القريــب وأن تضــر بالثقــة 

واملــزاج العــام باألســواق علــى املــدى األطــول. ويمكــن أن يــؤدي 

أو  التوقعــات  تفــوق  بســرعة  العامليــة  املاليــة  األوضــاع  تشــديد 

التحــول نحــو احلمائيــة يف االقتصــادات املتقدمــة إىل ضغــوط 

بســبب التدفقــات الرأســمالية اخلارجــة مــن األســواق الصاعــدة.

الرسم البياين املروحي

 — املروحــي  البيــاين  الرســم  علــى  القائــم  التحليــل  يشــير 

وتشــتت  األوليــة  والســلع  األســهم  أســواق  بيانــات  إىل  املســتند 

التوقعــات الصــادرة عــن معــدي التنبــؤات مــن القطــاع اخلــاص 

بشــأن التضخــم وفــروق أســعار الفائــدة بيــن آجــال االســتحقاق 

يف  األرجــح  هــي  تــزال  ال  الســلبية  التطــورات  كفــة  أن  إىل   —
البيــاين  )الشــكل  و٢٠١8   ٢٠١٧ عامــي  يف  اخملاطــر  ميــزان 

١-١8(. وبالرغــم مــن أن ميــزان اخملاطــر املؤثــرة علــى توقعــات 

علــى  االختــالف  بعــض  طــرأ  عمومــا،  يتغيــر  مل  العاملــي  النمــو 

مســاهمات بعــض عوامــل اخلطــر اخملتــارة. فمقارنــة بالتقديــرات 

املعــدة يف أكتوبــر ٢٠١6، جنــد أن توزيــع تنبــؤات العــالوة علــى 

االســتثمارات يف الســندات طويلة األجل وأســعار عقود اخليارات 

زيــادة  إىل  يشــير   5٠٠ بــور  أنــد  ســتاندرد  مؤشــر  يف  املدرجــة 

احتماالت جتاوز توقعات النمو لعام ٢٠١٧ وتراجعها يف عام 

٢٠١8، ممــا يعكــس علــى األرجــح انحســار اآلراء املتفائلــة بشــأن 

املتوســط  املــدى  علــى  املتحــدة  الواليــات  يف  املــايل  التنشــيط 

والتقييمــات املتفائلــة يف ســوق األســهم األمريكيــة — وكالهمــا 

يتــركان جمــاال أقــل حلــدوث ارتفاعــات مفاجئــة يف النمــو. ويف 

أســعار  التضخــم وخيــارات  الوقــت، يشــير توزيــع تنبــؤات  نفــس 

النفــط إىل زيــادة خماطــر التطــورات الســلبية إىل حــد مــا مقارنــة 

بعــام مضــى، ممــا يعنــي أن احمللليــن يــرون فرصــة أكبــر لتجــاوز 

توقعــات معــدالت التضخــم وأســعار النفــط، ممــا يــؤدي إىل تراجــع 

يــؤدي إىل  النمــو )االرتفــاع املفاجــئ يف معــدالت التضخــم قــد 

قيــام البنــوك املركزيــة بتشــديد السياســة النقديــة يف وقــت أقــرب 

مما تتوقعه األسواق حاليا، بينما قد يؤدي ارتفاع أسعار النفط 

عــن املتوقــع إىل تراجــع الدخــل املتــاح لإلنفــاق االســتهالكي(.

وقــد تراجعــت احتمــاالت حــدوث حالــة مــن الركــود يف منطقــة 

اخلمســة  الالتينيــة  أمريــكا  بلــدان  وجمموعــة  واليابــان  اليــورو 

نطــاق  خــالل  وبيــرو(  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  )البرازيــل 

زمنــي يمتــد ألربعــة أربــاع مقارنــة باالحتمــاالت احملتســبة يف 

املتوقعــة.  النمــو  معــدالت  ارتفــاع  مــع  اتســاقا   ٢٠١٧ مــارس 

للواليــات  بالنســبة  عمومــا  ثابتــة  الركــود  احتمــاالت  وظلــت 
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

املتحــدة ومناطــق أخــرى )الشــكل البيــاين ١-١9(. كذلــك تراجعــت 

خماطــر االنكمــاش — مقيســة باالحتمــاالت التقديريــة لتراجــع 

مســتوى األســعار خالل أربعة أرباع قادمة — بالنســبة ملنطقة 

اليــورو واليابــان، وهــو مــا يعكــس حتســن توقعــات نمــو الطلــب 

احمللــي. وقــد ارتفعــت احتمــاالت االنكمــاش ارتفاعــا طفيفــا عــن 

تراجعــت  حيــث  آســيا  شــرق  منطقــة  املنخفضــة يف  مســتوياتها 

األخيــرة،  الشــهور  يف  اقتصــادات  عــدة  يف  التضخــم  معــدالت 

يُتوقــع  حيــث  اخلمســة  الالتينيــة  أمريــكا  بلــدان  جمموعــة  ويف 

تأثيــر  انحســار  )مــع  القــادم  العــام  التضخــم جمــددا يف  تراجــع 

فجــوات  واســتمرار  العمــالت  قيمــة  يف  الســابقة  االنخفاضــات 

النــاجت الســلبية يف فــرض ضغــوط خافضــة للتضخــم يف بعــض 

االقتصــادات(.

أولويات السياسات

تتمثــل أهــم التحديــات الشــاملة التــي تواجــه السياســات يف 

زيــادة النــاجت املمكــن وضمــان تقاســم منافعــه علــى نطــاق واســع 

واكتســاب الصمــود يف مواجهــة خماطــر التطــورات الســلبية. ويف 

أوضــاع دوريــة  مــن  احلــايل  الوقــت  البلــدان يف  مــا تشــهده  ظــل 

متباينــة، ال يــزال مــن املالئــم تفــاوت موقــف السياســة النقديــة 

وسياســة املاليــة العامــة فيمــا بينهــا — وال يــزال مــن الضــروري 

اســتراتيجيات  وتطبيــق  االقتصــادي  التعــايف  اســتكمال  أيضــا 

لضمــان اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة.

يف  الهيكليــة  اإلصالحــات  لتنفيــذ  ملحــة  حاجــة  وثمــة 

االقتصــادات املتقدمــة خصوصــا حيــث تفــرض موروثــات األزمــة 

والتحــوالت الديمغرافيــة واســتمرار اجتاهــات ضعــف اإلنتاجيــة 

النمــو املمكــن، ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة  قيــودا علــى 

إىل  منهــا  العديــد  حتتــاج  التــي  أيضــا  الناميــة  واالقتصــادات 

للنمــو. جديــدة  مصــادر  إيجــاد 

ويتيــح االرتفــاع الــدوري فرصــة مثاليــة إلحــراز تقــدم نحــو 

تنفيــذ اإلصالحــات، ال ســيما اإلصالحــات التــي تكــون لهــا منافــع 

الطلــب  ارتفــاع  فتــرات  يف  تنفيذهــا  حالــة  يف  أكبــر  اقتصاديــة 

)مثــل اإلصالحــات اخلاصــة بحمايــة املوظفيــن وإعانــات البطالــة 

الثــاين مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر  يــرد يف الفصــل  كمــا 

سياســات  تطبيــق  يتعيــن  وباملثــل،  العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق 

اقتصاديــة كليــة داعمــة يف حالــة اســتمرار ضعــف الطلــب الكلــي 

بغــرض دفــع عمليــة تنفيــذ اإلصالحــات.

ويمكــن لصنــاع السياســات بالتعــاون مــع بعضهــم البعــض 

خماطــر  مــن  احلــد  يف  واملســاعدة  اإلصالحــات  منافــع  تعظيــم 

نمــاذج  مــن  ويتضــح  اآلفــاق.  علــى  املؤثــرة  الســلبية  التطــورات 

يقدمهــا  التــي  املشــورة  أن   ١ الســيناريو  إطــار  يف  احملــاكاة 

الصنــدوق إىل اقتصــادات جمموعــة العشــرين بشــأن السياســات 

االقتصاديــة الكليــة )إىل جانــب االفتراضــات املســتخدمة بالفعــل 

يف السيناريو األساسي الوارد يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي( 

ســتنتج عنهــا منافــع عامليــة مهمــة، ال ســيما إذا مــا تــم تنفيذهــا 

بالتزامــن مــع بعضهــا البعــض. وســوف تســاعد الدفعــة املســتمدة 

مــن السياســات يف البلــدان التــي يتوافــر لهــا احليــز املــايل علــى 

تعزيــز الطلــب اخلارجــي للبلــدان التــي حتتــاج إىل ضبــط أوضــاع 

علــى  الســلبي  التأثيــر  احتــواء  يف  يســهم  ممــا  العامــة،  ماليتهــا 

النشــاط علــى املــدى القريــب. ويف حالــة تشــديد السياســات يف 

للتداعيــات اخلارجيــة وتشــديد  االقتصــادات املتقدمــة، ســيكون 

السياســات احملليــة تأثيــرا صافيــا موجبــا علــى النــاجت. وعمومــا، 

يســاعد تنفيــذ السياســات املوصــى بهــا علــى تعزيــز اســتمرارية 
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١- آفاق نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي ١

       (التغير ٪)

فترة ثقة نسبتها ٥٠٪

فترة ثقة نسبتها ٧٠٪

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

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

٢- ميزان ا�اطر املرتبط بعوامل خماطر خمتارة ٢

      (ُمعاِمل االلتواء، تعبر عنه وحدات املتغيرات األساسية)

    

ميزان ا�اطر

تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية٣

-٣  إجمايل الناجت احمللي٤-

 (املقياس األيمن)

 مؤشر VIX (املقياس 
األيسر)

فروق أسعار الفائدة بين

اآلجال (املقياس األيمن)

النفط (املقياس األيسر)

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

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

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

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

السيناريو األساسي يف تقرير «آفاق 

االقتصاد العاملي» 

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 

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي عند فترات الثقة البالغة نسبة كل منها 

٥٠٪ و٧٠٪ و٩٠٪. وكما هو مبيَّن، تشــتمل فترة الثقة البالغة ٧٠٪ على فترة الثقة البالغة 

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

على التفاصيل، راجع امللحق ١-٢ يف عدد إبريل ٢٠٠٩ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

ويعــرض الشــكل البيــاين نطاقــات الثقــة البالغــة ٩٠٪ لتنبــؤات الســنة احلاليــة والســنة القادمــة 

املأخوذة من عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

ــد قيــم  ــن األعمــدة معامــل االلتــواء الــذي تعبــر عنــه وحــدات املتغيــرات األساســية. وتقيَّ ٢ تبيِّ

خماطــر التضخــم وخماطــر أســواق النفــط بإشــارة عكســية نظــرا ألنهــا تمثــل خماطــر التطــورات 

السلبية على النمو.

٣ إجمــايل النــاجت احمللــي يقيــس متوســط تشــتت تنبــؤات نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي املرجــح 

وإيطاليــا  وأملانيــا  وفرنســا  (كنــدا  الســبعة  الشــرائية القتصــادات جمموعــة  القــوى  بتعــادل 

واملكســيك.  والهنــد  والصيــن  والبرازيــل  املتحــدة)  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان 

ومؤشر VIX هو مؤشر التقلبات الضمنية ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ يف بورصة جملس 

شــيكاغو لعقــود اخليــار. وفــروق العائــد بيــن اآلجــال تقيــس متوســط التشــتت يف فــروق العائــد 

بيــن اآلجــال يف تنبــؤات أســعار الفائــدة بالنســبة لــكل مــن أملانيــا واليابــان واململكــة املتحــدة 

والواليــات املتحــدة. والنفــط يمثــل مؤشــر تقلــب النفــط اخلــام لبورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود 

اخليار. وتستمد التنبؤات من املسوح الصادرة عن شركة Consensus Economics.  وتمثل اخلطوط 

املتقطعة متوسط القيم منذ عام ٢٠٠٠ حتى الوقت احلايل.

يشــير حتليــل الرســم البيــاين املروحــي إىل أن ميــزان ا�اطــر يميــل قليــال إىل كفــة ا�اطــر 

السلبية يف عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

أوضــاع املاليــة العامــة عامليــا، كمــا يــؤدي إىل ارتفــاع دائــم يف 

االســتثمارات اخلاصــة ومســتوى النــاجت املمكــن. كذلــك ستســهم 

الهيكليــة  اإلصالحــات  آثــار  تعظيــم  يف  العاملــي  الطلــب  دفعــة 

علــى النــاجت املمكــن.9 وبخــالف هــذه املنافــع االقتصاديــة الكليــة 

القابلــة للقيــاس، ستســاعد التدابيــر املوصــى بهــا علــى مســتوى 

السياســات يف احلــد مــن خماطــر التطــورات الســلبية املؤثــرة علــى 

آفــاق النمــو العاملــي.   

مماثــل  ســيناريو  نتائــج  تعــرض  التــي   IMF (2017d) لدراســة  9وفقــا 

الهيكليــة. اإلصالحــات  تأثيــر  أيضــا  يتضمــن 

السياسات — االقتصادات املتقدمة

االقتصــادات  عبــر  الدوريــة  األوضــاع  تبايــن  مــن  بالرغــم 

املتقدمــة، تشــير التقديــرات إىل أن معظــم كبــرى االقتصــادات مل 

حتقــق مســتويات التشــغيل املمكنــة حتــى اآلن وتشــهد معــدالت 

املركزيــة  البنــوك  تســتهدفها  التــي  املســتويات  دون  تضخــم 

)الشــكل البيــاين ١-٢٠(. ويؤثــر تزايــد أعــداد املســنين والتباطــؤ 

واســع النطاق يف نمو اإلنتاجية تأثيرا معاكســا على مســتويات 

النمــو املمكــن.

معظــم  يف  عمومــا  ثابتــا  ظــل  الدخــل  توزيــع  أن  ورغــم 

االقتصــادات املتقدمــة علــى مــدار األعــوام األخيــرة، يتضــح مــن 

التقــدم احلــايل يف التكنولوجيــا املوفــرة للعمالــة واملنافســة عبــر 

احلــدود — وهــي دوافــع مهمــة ســاهمت يف زيــادة عــدم املســاواة 

االحتوائيــة  أن   — املاضيــة  القليلــة  العقــود  خــالل  الدخــل  يف 

يف  مدروســة  بجهــود  القيــام  يتعيــن  لذلــك  مضمــون.  غيــر  أمــر 

العديــد مــن البلــدان لضمــان حتســن املســتويات املعيشــية ملعظــم 

القومــي. الدخــل  ازديــاد  مــع  املواطنيــن 

حماية الزخم ومعاجلة ما تبقى من        

موروثات األزمة

بمعــدالت  االقتــراب  نحــو  مطــرد  تقــدم  إحــراز  عــدم  ظــل  يف 

التضخــم مــن املســتويات املســتهدفة وتثبيــت توقعــات التضخــم 

تتخــذ  أن  ينبغــي  املســتويات،  تلــك  قــرب  الطويــل  املــدى  علــى 

تيســيريا.  مســارا  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  النقديــة  السياســة 

األرجــح  علــى  ســترتفع  واألســعار  األجــور  ضغــوط  أن  ورغــم 

بمجــرد ترســخ حالــة التعــايف، يتعيــن يف ظــل تكــرار عــدم وصــول 

منهــج  تطبيــق  املتوقعــة  املســتويات  إىل  األساســي  التضخــم 

حــذر إلدارة اخملاطــر للحــد مــن الطابــع التيســيري للسياســات أو 

مواصلــة اســتعادة األوضــاع الطبيعيــة. ويف حالــة وجــود تصــور 

عــام بــأن البنــوك املركزيــة ستســمح بعــدم وصــول التضخــم إىل 

املســتويات املســتهدفة لفتــرة طويلــة، مــن املمكــن أن يــؤدي ذلــك 

إىل انخفــاض توقعــات التضخــم علــى املــدى الطويــل، وهــو مــا 

ســيكون — يف ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة احلقيقيــة التوازنيــة 

— أعلــى تكلفــة وأصعــب يف معاجلتــه مــن االرتفــاع احلــاد الــذي 
قــد يطــرأ علــى معــدالت التضخــم لفتــرة مؤقتــة.

األمريكــي  الفيــدرايل  االحتياطــي  بنــك  يتخــذ  أن  وينبغــي 

مســارا تدريجيــا قائمــا علــى البيانــات املتاحــة ومعلنــا بوضــوح 

علــى  وينبغــي  للسياســات.  الطبيعيــة  األوضــاع  اســتعادة  نحــو 

ذلــك  يف  بمــا  التيســيرية،  سياســاته  مواصلــة  اليابــان  بنــك 

أســعار الفائــدة املســتهدفة علــى املــدى الطويــل. كذلــك ينبغــي أن 

ينتظــر البنــك املركــزي األوروبــي حليــن ظهــور شــواهد ملموســة 

علــى حــدوث ارتفــاع مطــرد يف معــدالت التضخــم قبــل احلــد مــن 

سياســاته التيســيرية. ويف نفــس الوقــت، يتعيــن إحــكام الرقابــة 

علــى تقييمــات األصــول املبالــغ فيهــا وتزايــد الرفــع املــايل يف 

بعــض شــرائح األســواق املاليــة، كمــا تظــل الرقابــة االحترازيــة 

اجلزئيــة والكليــة االســتباقية، حيثمــا اقتضــى احلــال، أمــرا مهمــا 

لضمــان عــدم تســبب األوضــاع النقديــة التيســيرية املالئمــة يف 

املــايل. خماطــر تهــدد االســتقرار 
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الشكل البياين ١-١٩: خماطر الركود واالنكماش
(٪)
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١- احتماالت الركود، من الربع الرابع من ٢٠١٧ وحتى الربع الثالث 

      من ٢٠١٨

١
٢- احتمال االنكماش، الربع الرابع من ٢٠١٨ 

عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»: الربع الثاين 

من ٢٠١٧ وحتى الربع األول من ٢٠١٨

عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»:  

الربع الثاين من ٢٠١٨

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: شــرق آســيا يشــمل الصيــن ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والهنــد 

وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتايلنــد؛ 

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

والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وكنــدا  وبلغاريــا  وأســتراليا  األرجنتيــن  تشــمل  العــامل 

وتركيــا  وسويســرا  والســويد  إفريقيــا  وجنــوب  وروســيا  والنرويــج  ونيوزيلنــدا  وإســرائيل 

واململكــة املتحــدة وفنزويــال. وبيانــات عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

تشير إىل عمليات اُملحاكاة التي ُأجريت يف مارس ٢٠١٧ .

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

اُملشار إليه يف الشكل البياين.

مقارنــة بعــدد الربيــع، تراجعــت احتمــاالت الركــود ملنطقــة اليــورو واليابــان وبلــدان أمريــكا 

الالتينيــة اخلمســة، وظلــت دون تغييــر يذكــر يف حالــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة ومناطــق 

أخرى. وانخفضت خماطر االنكماش يف اليابان ومنطقة اليورو.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

وينبغــي مبدئيــا مواءمــة سياســة املاليــة العامــة أيضــا مــع 

األوضــاع الدوريــة، ولكنهــا مقيــدة يف العديــد مــن االقتصــادات 

االقتصــادي  التراخــي  مــن  تــزال تشــهد حالــة  التــي ال  املتقدمــة 

التــي  العــام  الديــن  ديناميكيــات  جتنــب  إىل  احلاجــة  بســبب 

بنــاء  إعــادة  إىل  احلاجــة  أو  االســتقرار  زعزعــة  إىل  تــؤدي  قــد 

التعــايف  تأميــن  ضــرورة  ظــل  ويف  الوقائيــة.  االحتياطيــات 

وتعزيــز االحتوائيــة، ينبغــي أن يكــون تكويــن اإلنفــاق واإليــرادات 

وجميــع تدابيــر الضبــط املــايل داعمــة قــدر اإلمــكان للنمــو وتوزيــع 

الدخــل.

النــاجت  يقتــرب  حيــث  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ويف 

مــن مســتواه املمكــن، يُتوقــع البــدء يف ضبــط األوضــاع املاليــة 

الضــروري جتنــب  مــن  القصيــر،  املــدى  وعلــى   .٢٠١8 عــام  يف 

سياســات حافــة الهاويــة عنــد رصــد االعتمــادات املاليــة ورفــع 

احلــد األقصــى للديــن فــورا. ويف منطقــة اليــورو، ينبغــي للبلــدان 

التــي تنخفــض فيهــا مســتويات العجــز للغايــة وتشــهد مســتويات 

لدعــم  املتــاح  املــايل  احليــز  اســتخدام  نســبيا  منخفضــة  ديــن 

النمــو  العــام بغــرض زيــادة  الهيكليــة واالســتثمار  اإلصالحــات 

مرونــة  تســهم  حيــث  املثــال،  ســبيل  علــى  أملانيــا  ففــي  املمكــن. 

النظــام الضريبــي يف زيــادة احليــز املــايل املتــاح يف ظــل التعــايف 

التيســيرية  السياســات  مــن  مزيــد  تطبيــق  ســيتيح  االقتصــادي، 

ارتفــاع مســتوى االســتثمارات العامــة الضروريــة ممــا ســتكون لــه 

آثار إيجابية على البلدان التي تنخفض فيها مســتويات الطلب. 

الفوائــض املاليــة جمــددا يف تصحيــح  وسيســاعد جتنــب عــودة 

يؤكــد  وكمــا  أملانيــا.  تشــهدها  التــي  اخلارجيــة  االختــالالت 

الفصــل الرابــع بالفعــل، فــإن زيــادة اإلنفــاق العــام الهــادف إىل 

رفــع مســتوى النــاجت املمكــن يمكــن أن تنتــج عنهــا منافــع حمليــة 

وتداعيــات إيجابيــة ينتقــل تأثيرهــا إىل االقتصــادات األخــرى، ال 

ســيما االقتصــادات التــي تشــهد حالــة مــن التراخــي االقتصــادي 

وأوضاعــا نقديــة تيســيرية. ويف املقابــل، مــن املالئــم يف حالــة 

إىل  تدريجيــا  العامــة  املاليــة  أوضــاع  ضبــط  وفرنســا  إيطاليــا 

التراخــي  الســتمرار  ونظــرا  للنمــو.  داعمــة  تدابيــر  اتخــاذ  جانــب 

االقتصــادي والضعــف احلــاد يف مســتويات التضخــم األساســي 

يف اليابان، ينبغي سحب الدعم املايل بوتيرة تدريجية للغاية، 

وهــو مــا يتضمــن رفــع معــدل ضريبــة االســتهالك تدريجيــا علــى 

مــدار عــدة ســنوات للوصــول بالرصيــد األويل إىل املســتوى الــذي 

يــؤدي إىل اســتقرار الديــن، مــع إيــالء األولويــة إىل اإلصالحــات 

تؤثــر  حيــث  املتحــدة،  اململكــة  ويف  للطلــب.  الداعمــة  الهيكليــة 

االحتــاد  مــع  املفاوضــات  نتيجــة  بشــأن  اليقيــن  عــدم  حالــة 

األوروبــي علــى املــزاج العــام واالســتثمار، ال يــزال مــن املالئــم 

ضبــط األوضــاع تدريجيــا.

التعــايف يف منطقــة  وتأميــن  الصمــود  تعزيــز  يتطلــب  كذلــك 

للبنــوك  العموميــة  امليزانيــات  إصــالح  يف  اإلســراع  اليــورو 

نحــو  علــى  املصــريف  اجلهــاز  يف  الربحيــة  مســتويات  وحتســين 

دائــم. وبــدون وجــود منهــج شــامل واســتباقي للحــد مــن القــروض 

االئتمــان  نمــو  تعيــق  التــي  العقبــات  إزالــة  يمكــن  فــال  املتعثــرة، 

واحليلولــة دون حــدوث حلقــة مــن اآلثــار املرتــدة الســلبية بيــن 

ضعــف التضخــم وامليزانيــات العموميــة واالســتثمار واإلنتاجيــة. 

ويمكــن أن تتضمــن التدابيــر الهادفــة إىل تســريع عمليــة احتــواء 

القــروض املتعثــرة زيــادة املشــورة املقدمــة مــن البنــك املركــزي 

األوروبــي إىل البنــوك الصغيــرة بشــأن إدارة القــروض املتعثــرة، 

بوتيــرة  بينهــا  فيمــا  االتســاق  اإلعســار وحتقيــق  نظــم  وحتديــث 

أســرع، وتنشــيط أســواق الديــن املتعثــرة مــن خــالل تســهيل إنشــاء 

ربحيــة  اســتمرارية  ولتعزيــز  األصــول.  إلدارة  وطنيــة  شــركات 

نمــوذج  تطويــر  يف  االســتمرار  الضــروري  مــن  يــزال  ال  البنــوك، 

النشــاط وترشــيد التكاليــف وضبــط األوضــاع، كمــا يمكــن تطبيــق 

علــى  يشــجع  بمــا  البنــوك  أوضــاع  لتســوية  اســتباقية  مناهــج 

اتخــاذ التدابيــر الالزمــة يف هــذه اجملــاالت. ويتعيــن كذلــك إحــراز 

تقــدم أســرع نحــو اســتكمال االحتــاد املصــريف )مــن خــالل وضــع 

برنامــج مشــترك وفعــال لتأميــن الودائــع وآليــة مشــتركة لدعــم 

املاليــة العامــة( ودعــم خطــة إنشــاء احتــاد أســواق رأس املــال.

تعزيز الناجت املمكن واالحتوائية على     

املدى املتوسط

اإلصالحــات  لتنفيــذ  ذهبيــة  فرصــة  الــدوري  التحســن  يتيــح 

الهيكليــة، كمــا سيســهم يف تعظيــم وتســريع آثارهــا اإليجابيــة. 

النــاجت  آفــاق  وحتســين  حمايــة  السياســات  لصنــاع  ويمكــن 

املمكــن باتخــاذ تدابيــر تهــدف إىل زيــادة عــرض العمالــة وخلــق 

بيئــة مواتيــة لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة. وســوف تســاعد الكثيــر مــن 

الدخــل،  مكاســب  احتوائيــة  تعزيــز  يف  أيضــا  اإلصالحــات  هــذه 

وسيســهم البعــض اآلخــر يف زيــادة الفــرص االقتصاديــة املتاحــة 

البلــدان  عبــر  اإلصــالح  أولويــات  وتتفــاوت  املهــارات.  خملتلــف 
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الشكل البياين ١-٢٠: فجوات الناجت يف االقتصادات 

املتقدمة، ٢٠١٧

(٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن)

املتوسط املرجح بإجمايل الناجت احمللي

 املقيس بتعادل القوى الشرائية

تشير التقديرات إىل أن معظم االقتصادات املتقدمة الكبرى تعمل دون مستواها املمكن.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات يف الشــكل البيــاين إىل الرمــوز الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية لتوحيد املقاييس.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

حســب املعوقــات الرئيســية أمــام النــاجت املمكــن، ولكنهــا تنقســم 

عمومــا إىل الفئــات التاليــة:

كمــا 	  الدخــل:  لتوزيــع  الداعمــة  العامــة  املاليــة  سياســات 

املــايل  الراصــد  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ أكتوبــر  عــدد  يناقــش 

املســاواة  زيــادة  إىل  الســاعية  احلكومــات  فــإن  بالتفصيــل، 

يف الدخــول والفــرص يمكنهــا االعتمــاد علــى سياســة املاليــة 

العامــة بوصفهــا أداة قويــة إلعــادة توزيــع الدخــل. ويف كثيــر 

مرتفعــة  مســتويات  تشــهد  التــي  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن 

مــن الديــن العــام والضرائــب واإلنفــاق وحيــزا ماليــا حمــدودا، 

ينبغــي حتقيــق أهــداف املاليــة العامــة وإعــادة توزيــع الدخــل 

علــى  التأثيــر  دون  الضريبــة  تصاعديــة  زيــادة  خــالل  مــن 

اإلنفــاق وحتســين كفاءتــه.  اإليــرادات وإعــادة توزيــع  حجــم 

التــي تراجعــت فيهــا تصاعديــة  ويف االقتصــادات املتقدمــة 

الضريبــة يف العقــود القليلــة املاضيــة، يمكــن حتســين توزيــع 

األعلــى  احلــدي  الضريبــة  معــدل  رفــع  خــالل  مــن  الدخــل 

ســيما  ال  الضريبييــن،  والتهــرب  التحايــل  فــرص  مــن  واحلــد 

مــن  للعديــد  املرتفعــة. ويتوافــر  الدخــول  بالنســبة ألصحــاب 

االقتصــادات املتقدمــة أيضــا جمــال إلجــراء زيــادات كبيــرة 

والثــروة. الثابــت  املــال  رأس  علــى  املفروضــة  الضرائــب  يف 

تعزيــز 	  املمكــن  مــن  البشــري:  املــال  رأس  يف  االســتثمار 

الدخــل علــى املــدى  اإلنتاجيــة وزيــادة املســاواة يف توزيــع 

الطويــل مــن خــالل ضمــان توفيــر تعليــم عــايل اجلــودة علــى 

التعليــم  يســهم  الثــاين،  الفصــل  يــرد يف  وكمــا  واســع.  نطــاق 

أيضــا يف زيــادة قــدرة العمالــة علــى التكيــف مــع التحــوالت 

الدائــم يف طبيعــة عالقــات  التحــول  ذلــك  بمــا يف  الهيكليــة، 

العمل والتوظيف )حيث ازدادت نسبة العاملين بدوام جزئي 

يف الكثير من االقتصادات املتقدمة ونســبة العاملين بعقود 

مؤقتــة(. وملســاعدة األســر خــالل فتــرات الهبــوط االقتصــادي 

أو التســريح ألســباب تتعلــق بالتكنولوجيــا والتجــارة، يمكــن 

علــى املــدى القصيــر اتخــاذ تدابيــر تتضمــن تطبيــق سياســات 

العثــور  علــى  العامليــن  تســاعد  )التــي  النشــطة  العمــل  ســوق 

األمــان  وشــبكات  التوســعة(  القطاعــات  يف  وظائــف  علــى 

يف  املؤقــت  االنخفــاض  آثــار  تمهيــد  )بغــرض  االجتماعــي 

العاملــة(.  بالقــوى  العمالــة  ارتبــاط  علــى  واحلفــاظ  الدخــل 

االحتوائــي  النمــو  حتقيــق  ســيتطلب  األطــول،  املــدى  وعلــى 

املتواصلــة  الهيكليــة  التغيــرات  ظــل  يف  لالســتمرار  القابــل 

التدريــب،  وإعــادة  املهــارات  وبنــاء  كاف،  تعليــم  توفيــر 

وسياســات )مثــل توفيــر االئتمــان( تهــدف إىل تيســير التنقــل 

تتضمــن  األمريكيــة،  املتحــدة  الواليــات  ويف  اجلغــرايف. 

دراســة  وبرامــج  التعليــم  دعــم خدمــات  السياســات  أولويــات 

مرحلــة  يف  والرياضيــات  والهندســة  والتكنولوجيــا  العلــوم 

الطفولــة املبكــرة، وإعــادة النظــر يف نمــوذج تمويــل املــدارس 

العامــة وتمويــل التعليــم العــايل بغــرض حتســين النتائــج التــي 

الدخــل.  ومتوســطة  منخفضــة  األســر  يف  الشــباب  يحققهــا 

وقــد أثبتــت برامــج التلمــذة املهنيــة والتدريــب جناحــا كبيــرا 

يف توفيــر وظائــف جيــدة يف بعــض البلــدان )مثــل أملانيــا(، 

ويمكــن تطويرهــا يف بلــدان عديــدة، مثــل فرنســا والواليــات 

املتحــدة.

الشــواهد 	  تشــير  املاديــة:  التحتيــة  البنيــة  يف  االســتثمار 

أن  إىل  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  املســتمدة  التجريبيــة 

االســتثمارات الســليمة يف البنيــة التحتيــة مــن شــأنها حتقيــق 

منافــع علــى املــدى القصيــر والطويــل: فزيــادة االســتثمارات 

إىل  تــؤدي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %١ بنســبة  العامــة 

ارتفــاع مســتوى النــاجت بمقــدار ١.5% علــى املــدى املتوســط 

)دراسة Abiad, Furceri, and Topalova 2016(. وعقب ثالثة 

يــكاد يكــون مســتمرا، بلــغ االســتثمار  عقــود شــهدت تراجعــا 

العــام  املــال  رأس  ورصيــد  التحتيــة  البنيــة  يف  العــام 

كنســبة مــن النــاجت أقــل مســتوياته علــى اإلطــالق تقريبــا يف 

االقتصــادات املتقدمــة. ويمكــن لبلــدان كثيــرة االســتفادة مــن 

بيئــة التمويــل املواتيــة لتحســين جــودة رصيــد البنيــة التحتيــة 

احلــايل وتنفيــذ مشــروعات جديــدة )راجــع الفصــل الثالــث مــن 

العاملــي(.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١4 أكتوبــر  عــدد 

وتتضمن بلدان عجز البنية التحتية أستراليا وكندا وأملانيا 

واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. وتتبايــن األولويــات، 

النقــل  وســائل  تطويــر  األحــوال  معظــم  يف  تتضمــن  ولكنهــا 

)يف  التحتيــة  البنيــة  تكنولوجيــا  وحتســين  والبحــري  البــري 

اخلطــوط احلديديــة الســريعة واملوانــئ واالتصــاالت والنطــاق 

اخلضــراء. واالســتثمارات  العريــض(، 

أعــداد 	  تزايــد  عــن  ستنشــأ  العمالــة:  عــرض  زيــادة  تشــجيع 

القــوى  يف  املشــاركة  لنســب  خافضــة  ضغــوط  املســنين 

الســنوات  خــالل  املتقدمــة  االقتصــادات  معظــم  يف  العاملــة 

القادمــة، حيــث يُتوقــع تراجــع نمــو القــوى العاملــة مــن حــوايل 

٠.8% سنويا خالل الفترة ١995-٢٠١5 إىل حوايل نصف 

هــذه النســبة بحلــول عــام ٢٠٢٢ )حســب تنبــؤات عــدد أكتوبــر 

٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(. وملواجهــة هــذا 

التقاعــد  ســن  رفــع  السياســات  لصنــاع  يمكــن  االنخفــاض، 

اإللزامــي )حيثمــا يســاعد ذلــك يف غلــق الفجــوات التمويليــة 

يف  لإلســراع  تدابيــر  واتخــاذ  التقاعــد(  معاشــات  ظــم  يف 

يف  املشــاركة  نســب  يف  اجلنســين  بيــن  الفجــوات  تضييــق 

خــالل  مــن  الفجــوات  تلــك  تضييــق  ويمكــن  العاملــة.  القــوى 

إلغــاء احلوافــز الضريبيــة الســلبية علــى صاحــب الدخــل الثــاين 

يف األســرة )إيطاليــا واليابــان والواليــات املتحــدة(، وضمــان 

توافــر خدمــات رعايــة الطفــل بأســعار معقولــة )كنــدا وأملانيــا 

وإيطاليــا واليابــان واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة(، 

واليابــان(، وتقديــم  )كنــدا  املرنــة  العمــل  وتشــجيع ترتيبــات 

)كنــدا  واألبــوة  األمومــة  إجــازة  مثــل  األســرة  لدعــم  مزايــا 

والواليات املتحدة(. ويف اجملتمعات التي تتزايد فيها أعداد 

املســنين، مــن الضــروري أيضــا ضمــان توافــر خدمــات رعايــة 

ارتفــاع  ألنــه يف حالــة  نظــرا  معقولــة،  بأســعار  الســن  كبــار 

أســعار خدمــات الرعايــة، ســيكون أصحــاب الدخــل الثــاين يف 

األسر — النساء عادة — هم من يتحملون عادة عبء العمل 

أجــر يف املنــزل. ومــن املمكــن أن تســاعد إصالحــات  بــدون 

نظــم الهجــرة أيضــا يف زيــادة أعــداد القــوى العاملــة، واحلــد 

مــن ارتفــاع نســبة اإلعالــة، وزيــادة نمــو اإلنتاجيــة والقــوى 

العاملــة يف بعــض البلــدان )مــن خــالل إصــالح نظــام هجــرة 

أصحــاب املهــارات يف الواليــات املتحــدة، واســتمرار سياســة 
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الهجــرة املوجهــة يف كنــدا، والســماح باالســتعانة بمزيــد مــن 

العمالــة األجنبيــة يف اليابــان(. ويف أوروبــا، ينبغــي تســهيل 

البــت  مــن خــالل ســرعة  العاملــة  القــوى  الالجئيــن يف  دمــج 

يف طلبــات اللجــوء، والتدريــب علــى تعلــم اللغــة، واملســاعدة 

يف البحــث عــن وظائــف، واالعتــراف بشــكل أفضــل بمهــارات 

املهاجريــن مــن خــالل نظــم معادلــة الشــهادات، وتقديــم الدعــم 

إىل رواد املشــاريع.

املزمــن 	  التباطــؤ  أدى  والعمــل:  املنتجــات  أســواق  إصــالح 

علــى  التركيــز  زيــادة  إىل  البلــدان  بعــض  يف  اإلنتاجيــة  يف 

ظــل  يف  ســيما  ال  والعمــل،  املنتجــات  أســواق  إصالحــات 

اإلصالحــات  هــذه  أن  وجــد  وقــد  املــايل.  احليــز  حمدوديــة 

العمالــة  توظيــف  ومعــدالت  اإلنتاجيــة  زيــادة  يف  تســهم 

وتتضمــن  الصدمــات.١٠  مواجهــة  يف  الصالبــة  وتعزيــز 

الدخــول  علــى  املفروضــة  احلواجــز  مــن  احلــد  األولويــات 

صناعــات  بعــض  أو  املتخصصــة  اخلدمــات  قطاعــات  يف 

واليونــان  أســتراليا  )مثــل  التجزئــة  جتــارة  أو  الشــبكات 

حمايــة  قوانيــن  وإصــالح  وإســبانيا(؛  واليابــان  وإيطاليــا 

ســوق  يف  االزدواجيــة  حالــة  مــن  احلــد  بغــرض  املوظفيــن 

املطبقــة  والتســريح  التعييــن  قواعــد  تســهيل  مثــل  العمــل، 

علــى العمالــة املنتظمــة )مثــل فرنســا والبرتغــال وإســبانيا(؛ 

البطالــة وتعزيــز سياســات ســوق  وإصــالح نظــام تأمينــات 

)مثــل  املهنيــة  والتلمــذة  التدريــب  ونظــم  النشــطة  العمــل 

فرنســا(؛ وتخفيــض الفــرق الضريبــي علــى العمالــة )فرنســا 

بشــأن  التفــاوض  أطــر  وإصــالح  وإيطاليــا(؛  وأملانيــا 

واإلنتاجيــة  األجــور  بيــن  االتســاق  إعــادة  لتســهيل  األجــور 

فرصــة  أيضــا  البلــدان  لبعــض  وتتوافــر  وفرنســا(.  )إيطاليــا 

)إيطاليــا  العامــة  اإلدارة  وجــودة  االســتثمار  منــاخ  حتســين 

لالحتــاد  يتوافــر  املركــزي،  املســتوى  وعلــى  والبرتغــال(. 

علــى  للتشــجيع  أفضــل  حوافــز  لتقديــم  جمــاال  األوروبــي 

تنفيــذ اإلصالحــات علــى املســتوى الوطنــي مــن خــالل تقديــم 

أمــوال موجهــة مــن موازنــة االحتــاد األوروبــي وقيــاس جــودة 

الهادفــة  اجلهــود  شــأن  ومــن  النتائــج.  حســب  اإلصالحــات 

— ال ســيما يف  الســوق املوحــدة  إىل تعميــق االندمــاج يف 

قطاعــات اخلدمــات الرقميــة والنقــل والطاقــة — املســاعدة 

أيضــا يف زيــادة اإلنتاجيــة يف البلــدان األعضــاء يف االحتــاد 

األوروبــي.

السياسات — اقتصادات األسواق الصاعدة

مــن  العديــد  تواجــه  التــي  امللحــة  التحديــات  أحــد  يتمثــل 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة يف احلفــاظ علــى التحســن احملــرز 

خالل العقود األخيرة يف مســتويات املعيشــة وزيادته. وتتباين 

األوضــاع  تفــاوت  يعكــس  مــا  وهــو  كبيــرة،  بدرجــة  األولويــات 

الدوريــة والعقبــات أو اخملاطــر الرئيســية التــي تعيــق حتقيــق نمــو 

قــوي علــى املــدى املتوســط.

مواجهة األوضاع الدورية

تشــهد اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

أوضاعــا دوريــة أكثــر تفاوتــا مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة، 

ولكــن التقديــرات تشــير إىل وجــود فجــوات نــاجت ســالبة يف معظــم 

 Banerji and  ١٠يمكــن االطــالع علــى مناقشــة يف هــذا الصــدد يف دراســة

others (2017).

أن  البيــاين ١-٢١(. غيــر  )الشــكل  البلــدان يف اجملموعــة  كبــرى 

دعــم  بغــرض  العامــة  املاليــة  سياســة  لتيســير  املتــاح  اجملــال 

النشــاط االقتصــادي حمــدود نظــرا ألن معظــم البلــدان ال تتوافــر 

لهــا ســوى احتياطيــات وقائيــة ماليــة حمــدودة ويتعيــن عليهــا 

جمــددا.  لالســتمرار  قابــل  مســار  علــى  العامــة  مواردهــا  وضــع 

عــدم  عــدة حــاالت  املتــاح يف  املــايل  وتعكــس حمدوديــة احليــز 

خــالل  تنفيذهــا  تــم  التــي  التنشــيطية  للدفعــات  الكامــل  الســحب 

فتــرة الركــود العاملــي، أو اســتمرار تراخــي سياســة املاليــة العامــة 

يف الســنوات األخيــرة.

اإلنفــاق  تتعيــن معاجلــة مشــكلة صالحيــات  البرازيــل،  ويف 

غيــر القابلــة لالســتمرار، بمــا يف ذلــك مــن خــالل إصــالح نظــام 

معاشــات التقاعــد، بوصفهــا ذات أهميــة كبيــرة الســتعادة مزيــد 

مــن الثقــة وتعزيــز النمــو املســتمر يف االســتثمارات اخلاصــة. ويف 

ســيتعين  املتوقــع،  مــن  أســرع  بوتيــرة  االقتصــاد  تعــايف  حالــة 

تنفيــذ قــدر أكبــر مــن التصحيحــات املاليــة يف البدايــة ممــا هــو 

متوقــع يف املوازنــة.

للضبــط  تدريجيــة  اســتراتيجية  تنفيــذ  املالئــم  مــن  يــزال  وال 

املــايل يف املكســيك نظــرا ملتانــة االقتصــاد والرغبــة يف وضــع 

ينبغــي  الوقــت،  نفــس  ويف  هبوطــي.  مســار  علــى  العــام  الديــن 

عــام  يف  املاليــة  أوضاعهــا  ضبــط  يف  اإلســراع  لألرجنتيــن 

٢٠١8 يف ظــل خــروج اقتصادهــا مــن مرحلــة الركــود عقــب فتــرة 

التصحيحــات.
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البرازيل مصر الهند املكسيك روسيا إندونيسيا الصين تايلند تركيا إيران

الشكل البياين ١-٢١: فجوات الناجت يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، ٢٠١٧

(٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن)

تتباين األوضاع الدورية يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

الصــادرة عــن املنظمــة  الرمــوز  البيــاين إىل  الشــكل  البيانــات يف  ملحوظــة: تســتند مســميات 

الدولية لتوحيد املقاييس.

املتوسط املرجح بإجمايل الناجت احمللي املقيس 

بتعادل القوى الشرائية

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



30

آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ويف الصيــن، ينبغــي أن يركــز تكويــن سياســة املاليــة العامــة 

العجــز  تخفيــض  ينبغــي  كمــا  االقتصــاد،  موازنــة  إعــادة  علــى 

الكبيــر تدريجيــا إىل املســتوى الــذي يمكــن أن يــؤدي إىل اســتقرار 

الديــن. وســوف تتطلــب وتيــرة االنخفــاض املقــرر يف مســتويات 

العجــز يف روســيا إجــراء تصحيحــات مطــردة بغــرض تخفيــض 

أســعار النفــط، ولكــن ينبغــي أن يُســتند يف تخفيــض العجــز إىل 

تدابيــر أكثــر اســتمرارية ودقــة ممــا هــو متوخــى حاليــا.

أوضــاع  ضبــط  يتعيــن  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  ويف 

عجــز  علــى  للقضــاء  ومســتمر  تدريجــي  بشــكل  العامــة  املاليــة 

املوازنــة علــى مــدار عــدة ســنوات، وهــو مــا ســيحقق التــوازن بيــن 

حمايــة النشــاط واحلفــاظ علــى االحتياطيــات الوقائيــة املاليــة.   

ونظــرا الســتقرار قيمــة العمــالت أو ارتفاعهــا مقابــل الــدوالر 

األمريكي منذ الربيع، استمر تراجع معدالت التضخم يف العديد 

بتراجــع  مؤخــرا  مدعومــا  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  مــن 

بوتيــرة  التضخــم  معــدالت  تراجعــت  وقــد  أيضــا.  النفــط  أســعار 

بتيســير  ســمحت  التــي  البلــدان  بعــض  يف  املتوقــع  مــن  أســرع 

والهنــد  البرازيــل  مثــل  األخيــرة،  الشــهور  يف  النقديــة  السياســة 

وروســيا. وســوف يتعيــن االســتمرار يف تشــديد أوضــاع السياســة 

النقديــة يف البلــدان التــي تظــل معــدالت التضخــم فيهــا أعلــى مــن 

األرجنتيــن  مثــل  املركزيــة،  البنــوك  مــن  املســتهدفة  املســتويات 

السياســة  تيســير  مــن  احلــد  ينبغــي  حيــث  الصيــن  ويف  وتركيــا. 

النقديــة تدريجيــا، يمكــن زيــادة فعاليــة إطــار السياســة النقديــة 

مــن خــالل اإللغــاء التدريجــي لألهــداف النقديــة، ومواصــل التقــدم 

نحــو زيــادة مرونــة ســعر الصــرف، وزيــادة التواصــل مــع اجلمهور.

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  اســتفادت  وقــد 

الســنوات  الصــرف يف  ســعر  مــن مرونــة  الناميــة  واالقتصــادات 

األخيرة. إذ ساعدت هذه املرونة على دعم التدفقات الرأسمالية 

الداخلــة يف حالــة تشــديد األوضــاع املاليــة الداخليــة واخلارجيــة، 

الوقائيــة  مــن ســحب االحتياطيــات  النمــو واحلــد  وعلــى حمايــة 

البلــدان  يف  التجــاري  التبــادل  معــدالت  تراجــع  عقــب  واملاليــة 

املصــدرة للســلع األوليــة. وينبغــي، حيثمــا أمكــن، اســتخدام أســعار 

الصرف بوصفها هامشــا وقائيا رئيســيا يف مواجهة الصدمات 

اخلارجيــة.

ويعــد تعزيــز الصالبــة املاليــة أولويــة كبيــرة يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. ففــي الصيــن، يتطلــب 

احلــد مــن خطــر حــدوث تباطــؤ اقتصــادي حــاد تكثيــف اجلهــود 

وتقليــص  الرقابــة  إلحــكام  حاليــا  الســلطات  بهــا  تقــوم  التــي 

التوســع االئتمــاين والتعامــل مــع رصيــد األصــول الرديئــة النــاجت 

عــن هــذا التوســع.

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  علــى  ويتعيــن 

الرأســمالية  احلســابات  ذات  األخــرى  الناميــة  واالقتصــادات 

تهــدد  التــي  للمخاطــر  احملتمــل  التراكــم  تراقــب  أن  املفتوحــة 

االســتقرار املــايل يف ظــل األوضــاع النقديــة العامليــة التيســيرية، 

وأن تــدرك حجــم اخملاطــر التــي قــد تنشــأ عــن التقلبــات الناجمــة 

عــن قيــام بنــك االحتياطــي الفيــدرايل بســحب الدفعــات التنشــيطية 

التدفقــات  صــايف  ضغــوط  تســتمر  أن  املرجــح  ومــن  تدريجيــا. 

طاملــا  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الداخلــة  الرأســمالية 

أســعار  وانخفــاض  النقديــة  السياســة  أوضــاع  تيســير  اســتمر 

وقــد  املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  التوازنيــة  احلقيقيــة  الفائــدة 

يتعيــن علــى البلــدان التــي تتلقــى تدفقــات رأســمالية داخلــة كبيــرة 

تعزيــز جهــود الرقابــة والتنظيــم يف القطــاع املــايل بغــرض إدارة 

مواطــن الضعــف ومنــع االقتــراض املفــرط واملســاعدة يف ضمــان 

تدفــق التمويــل إىل املشــروعات التــي تســهم يف زيــادة اإلنتاجيــة 

الكليــة.

ويف حالــة هيمنــة قطــاع الشــركات مباشــرة علــى جــزء كبيــر 

املزايــا  مــن  احلــد  يســاعد  أن  يمكــن  اخلارجــي،  االقتــراض  مــن 

التمويــل  )مقابــل  الديــن  علــى  املطبقــة  التفضيليــة  الضريبيــة 

ويســاعد  االقتــراض.  فــرط  علــى  الرقابــة  إحــكام  يف  باألســهم( 

ضمــان كفــاءة أطــر إعســار الشــركات وإعــادة هيكلــة الديــون علــى 

صعوبــة  حالــة  يف  أقــل  وتكلفــة  أســرع  بوتيــرة  املشــكالت  حــل 

الســداد مــع تراجــع الطابــع التيســيري لألوضــاع املاليــة العامليــة 

تدريجيــا.

تعزيز مستوى الناجت املمكن واالحتوائية   

على املدى املتوسط

يتعيــن حمايــة وزيــادة املكاســب التــي تــم حتقيقهــا ســابقا يف 

مســتويات نصيــب الفــرد مــن الدخــل واملعيشــة عبــر اقتصــادات 

األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف ضوء االحتياجات 

اإلنمائيــة الضخمــة يف معظــم البلــدان. ويف بعــض البلــدان التــي 

يتوقع اســتمرارها يف حتقيق معدالت نمو قوية وفق الســيناريو 

خماطــر  أبــرز  علــى  الرقابــة  إحــكام  عليهــا  ســيتعين  األساســي، 

التطــورات الســلبية )يف الصيــن علــى ســبيل املثــال، حيــث يُنصــح 

بتقليــل التركيــز علــى أهــداف النمــو علــى املــدى القريــب وزيــادة 

اســتمرارية  زيــادة  مــن شــأنها  التــي  التركيــز علــى اإلصالحــات 

النمــو(. أمــا يف البلــدان التــي تنخفــض فيهــا توقعــات النمــو علــى 

املــدى املتوســط، ثمــة حاجــة ملحــة ملعاجلــة املعوقــات الهيكليــة 

األكثــر تقييــدا للنمــو. وتتفــاوت األولويــات، ولكنهــا تتضمــن يف 

بلــدان عديــدة حتســين جــودة البنيــة التحتيــة والتعليــم، وتعزيــز 

احلوكمــة، وحتســين منــاخ االســتثمار، وتيســير زيــادة مشــاركة 

النســاء يف القــوى العاملــة، إىل جانــب جمموعــة مــن إصالحــات 

أســواق العمــل واملنتجــات، وزيــادة التكامــل التجــاري.

تشــهد 	  املــايل،  الراصــد  تقريــر  يف  ناقشــنا  كمــا  االحتوائيــة: 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة عمومــا 

املســاواة مقارنــة باالقتصــادات  عــدم  مــن  أعلــى  مســتويات 

وحمدوديــة  اإلداريــة  قدراتهــا  انخفــاض  ولكــن  املتقدمــة، 

عديــدة  حــاالت  يف  يفرضــان  لهــا  املتــاح  املــايل  احليــز 

قيــودا علــى أدوات املاليــة العامــة املتاحــة إلعــادة التوزيــع. 

اإلداريــة  القــدرات  بضعــف  تتســم  التــي  للبلــدان  وبالنســبة 

وارتفــاع حجــم القطــاع غيــر الرســمي، يمكــن رفــع حــد اإلعفــاء 

مــن ضريبــة الدخــل الشــخصي نســبيا وتخفيضــه تدريجيــا مــع 

حتســن القــدرات اإلداريــة، ممــا سيســاعد يف زيــادة االمتثــال 

احلــد  أيضــا  املهــم  ومــن  الوقــت.  بمــرور  أيضــا  والتصاعديــة 

ال  الضريبــي،  والتهــرب  الضريبــي  التحايــل  فــرص  مــن 
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وتصاعديــة  املرتفعــة.  الدخــول  ألصحــاب  بالنســبة  ســيما 

أو  القيمــة املضافــة  الضرائــب غيــر املباشــرة )مثــل ضريبــة 

ضريبــة االســتهالك( ال تــزال أمــرا ممكنــا إذا مــا تــم اســتخدام 

تلــك  واقترنــت  التصاعــدي  اإلنفــاق  تمويــل  يف  اإليــرادات 

الضرائــب بتطبيــق ضرائــب انتقائيــة علــى الســلع الترفيهيــة. 

ومــن الضــروري أيضــا زيــادة فــرص الفئــات احملرومــة يف 

اجليــدة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  علــى خدمــات  احلصــول 

تركــز  أن  ينبغــي  التعليــم،  قطــاع  ويف  املســاواة.  لزيــادة 

اجلهــود علــى إزالــة الفجــوات يف معــدالت االلتحــاق بالتعليــم 

احملرومــة،  للفئــات  بالنســبة  ســيما  ال  والثانــوي،  االبتدائــي 

رفــع  يف  الطــالب  وقــروض  اخلــاص  التمويــل  دور  وزيــادة 

الرعايــة  قطــاع  ويف  العــايل.  بالتعليــم  االلتحــاق  معــدالت 

الصحيــة، مــن األولويــة بمــكان توفيــر تغطيــة صحيــة شــاملة 

تتضمــن جمموعــة كبيــرة مــن اخلدمــات الصحيــة األساســية. 

االجتماعــي. اإلنفــاق  كفــاءة  حتســين  أيضــا  الضــروري  ومــن 

التحتيــة 	  البنيــة  مــن  الفــرد  يــزال نصيــب  التحتيــة: ال  البنيــة 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل 

املتقدمــة.  االقتصــادات  منــه يف  نســبة صغيــرة  إال  يمثــل  ال 

التحتيــة يعــد عقبــة  البنيــة  الكثيــرون أن عــدم كفايــة  ويــرى 

أساســية أمــام النمــو والتنميــة، ال ســيما يف أمريــكا الالتينيــة 

وإفريقيــا جنــوب الصحــراء. ومــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه 

اقتصــادات عديــدة اختيــار مشــروعات البنيــة التحتيــة العامــة 

التــي حتقــق مكاســب كبيــرة علــى جانــب اإلنتاجيــة وزيــادة 

كفــاءة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة العامــة. وتقــوم البرازيــل 

يف الوقت احلايل بعدة جهود الجتذاب مزيد من املستثمرين 

لبرنامــج امتيــازات مشــروعات البنيــة التحتيــة، مــع حتســين 

معاييــر احلوكمــة وتصميــم البرنامــج، ممــا سيســاعد يف احلــد 

مــن االختناقــات الرئيســية علــى جانــب العــرض ودعــم الطلــب 

على املدى القريب. ويف كولومبيا، سيساعد تنفيذ السلطات 

البنيــة  فجــوة  مــن  احلــد  يف  التحتيــة  البنيــة  أعمــال  جلــدول 

التحتيــة املســتمرة منــذ فتــرة طويلــة، وزيــادة االســتثمارات 

اخلاصــة، ومســاعدة املصدريــن علــى الوصــول إىل األســواق.

املؤسســات: يتوفــر للعديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 	 

العمــل  منــاخ  لتحســين  كبيــر  جمــال  الناميــة  واالقتصــادات 

واالســتثمار. وينبغــي اتخــاذ تدابيــر حاســمة لتعزيــز احلوكمــة 

وســيادة القانــون للمســاعدة يف القضــاء علــى الفســاد وزيــادة 

البلــدان  بعــض  يف  لالســتثمار  دفعــة  وإعطــاء  األعمــال  ثقــة 

)مثــل البرازيــل واملكســيك وبيــرو(. ويمكــن أن يســاعد تعزيــز 

التصــورات بشــأن اخملاطــر  مــن  احلــد  أيضــا يف  املؤسســات 

القطريــة، ويكــون بمثابــة قــوة مضــادة يف مواجهــة التشــديد 

لبلــدان  ويمكــن  العامليــة.  املاليــة  األوضــاع  يف  احملتمــل 

اإلداريــة  واإلجــراءات  التنظيميــة  القواعــد  تبســيط  عديــدة 

القانــوين،  النظــام  كفــاءة  وزيــادة  األعمــال،  ببــدء  اخلاصــة 

)تركيــا  التنظيميــة  القواعــد  بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن  واحلــد 

وجنــوب إفريقيــا علــى ســبيل املثــال(.

زيــادة عــرض العمالــة: تنخفــض نســب مشــاركة النســاء يف 	 

القوى العاملة انخفاضا كبيرا عن نسب مشاركة الذكور يف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة )يبلــغ 

اقتصــادات  يف  تقريبــا  مئويــة  نقطــة   3٠ الفجــوة  متوســط 

وال  العشــرين(.  جمموعــة  يف  األعضــاء  الصاعــدة  األســواق 

تــؤدي الفجــوات بيــن اجلنســين يف نســب املشــاركة يف القــوى 

بــل  فحســب،  املمكــن  النــاجت  مســتويات  كبــح  إىل  العاملــة 

حتــد أيضــا مــن الفــرص االقتصاديــة واالجتماعيــة املتاحــة 

للنســاء، ممــا يؤثــر ســلبا علــى حتقيــق االحتوائيــة. وتتضمــن 

القانونيــة  احلواجــز  مــن  احلــد  األولويــة  ذات  اإلصالحــات 

التحتيــة،  البنيــة  وحتســين  العمــل،  مــن  النســاء  تمنــع  التــي 

وزيــادة املســاواة بيــن اجلنســين يف احلصــول علــى اخلدمــات 

)الهنــد علــى ســبيل املثــال(. االجتماعيــة والتمويــل والتعليــم 

والعمــل 	  املنتجــات  بأســواق  اخلاصــة  التنظيميــة  القواعــد 

والسياســات التجاريــة: تشــجيع زيــادة املنافســة يف أســواق 

املنتجــات واخلدمــات احملليــة، وتبســيط القواعــد التنظيميــة 

التجــارة  علــى  املفروضــة  احلواجــز  وإزالــة  العمــل،  لســوق 

مــن  للعديــد  ومهمــة  شــاملة  إصــالح  جمــاالت  جميعهــا 

األولويــات.  مــن  متنوعــة  جمموعــة  وتتضمــن  االقتصــادات، 

ففــي جنــوب إفريقيــا علــى ســبيل املثــال، يتعيــن إحــراز مزيــد 

الشــركات اجلديــدة يف قطاعــات  التقــدم لتيســير دخــول  مــن 

الطاقــة والنقــل واالتصــاالت، ممــا ســيقلل مــن تكلفــة  توليــد 

مدخــالت العمــل األساســية ويســهم بالتــايل يف زيــادة النمــو 

وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة. ومــن شــأن االتفــاق األخيــر علــى 

وميثــاق  الوطنــي  املســتوى  علــى  لألجــور  أدنــى  حــد  وضــع 

رفــع  اجلماعــي  التفــاوض  جمــال  يف  الســليمة  للممارســات 

نفــس  ويف  الفقــر.  خــط  دون  هــم  ملــن  املعيشــة  مســتويات 

الوقــت، ســيتعين إحــكام الرقابــة علــى تأثيــر هــذه اإلجــراءات 

أن تكــون احلكومــة  العمالــة، وينبغــي  علــى مســتوى تشــغيل 

املعرضــة  القطاعــات  يف  تكميليــة  تدابيــر  لتطبيــق  مســتعدة 

ويُنصــح  واملتوســطة.  الصغيــرة  املشــروعات  مثــل  للخطــر، 

لضمــان  العمــل  ســوق  يف  اإلصالحــات  مــن  مزيــد  بإجــراء 

يعــد  الهنــد،  ويف  شــركة.  كل  ظــروف  حســب  األجــور  حتديــد 

تبســيط وتيســير القواعــد التنظيميــة لســوق العمــل وإجــراءات 

طويــل  وقــت  منــذ  الالزمــة  املتطلبــات  مــن  األراضــي  تملــك 

لتحســين منــاخ األعمــال. ويف الصيــن، ينبغــي إيــالء األولويــة 

لزيــادة دور القــوى الســوقية يف االقتصــاد، وسيســتلزم ذلــك 

إزالــة املعوقــات أمــام الدخــول يف القطاعــات اخلدميــة املغلقــة 

بدرجــة كبيــرة والســماح للشــركات اململوكــة للدولــة بمواجهــة 

قيــود املوازنــة الشــديدة. ويمكــن تعزيــز اإلنتاجيــة مــن خــالل 

خفــض احلواجــز اجلمركيــة وغيــر اجلمركيــة املفروضــة علــى 

التجــارة الدوليــة )يف البرازيــل والصيــن والهنــد علــى ســبيل 

املثــال(.

السياسات — البلدان النامية منخفضة الدخل

كما هو احلال يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة، ال تــزال البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل املعتمــدة علــى 

صــادرات الســلع األوليــة تواجــه آفاقــا اقتصاديــة أضعــف مــن تلــك 

تنوعــا  األكثــر  التصديريــة  القواعــد  ذات  البلــدان  تواجههــا  التــي 
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)الشــكل البيــاين ١-٢٢(.١١ ونظــرا لتأخــر تكييــف السياســات مــع 

تراجــع اإليــرادات النفطيــة، ال يــزال عجــز املاليــة العامــة مرتفعــا 

األوليــة،  للســلع  املصــدرة  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  بعــض  يف 

مواطــن  تتكشــف  وبــدأت  اخلارجيــة،  املراكــز  ضعــف  وازداد 

الضعــف يف القطــاع املــايل. ورغــم أنــه مــن املتوقــع نمــو إجمــايل 

املصــدرة  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  معظــم  يف  احمللــي  النــاجت 

للسلع األولية يف عام ٢٠١٧، يُتوقع أن تكون البلدان املصدرة 

للوقــود أضعــف أداء مــن البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة بخــالف 

الوقــود. وعلــى العكــس، ســجلت البلــدان ذات القواعــد التصديريــة 

األكثــر تنوعــا نمــوا أقــوى نســبيا، ويُتوقــع أن يســتمر هــذا االجتــاه 

بوتيــرة ســريعة، وهــو مــا يعــود جزئيــا إىل منافــع تراجــع فاتــورة 

النفــط. غيــر أن النمــو القــوي مل ينعكــس دائمــا يف صــورة حتســن 

وهــو  اخلارجــي،  اجلــاري  واحلســاب  العامــة  املاليــة  مراكــز  يف 

التقــدم احملــدود نحــو تطبيــق سياســات مضــادة  مــا يرجــع إىل 

لالجتاهــات الدوريــة وزيــادة إنفــاق القطــاع العــام.

وخدمــة  الكليــة  العــام  الديــن  مســتويات  ارتفعــت  فقــد  لذلــك 

الدخــل.  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  عبــر  حــادا  ارتفاعــا  الديــن 

إىل  املديونيــة  وصــول  خطــر  يعــد  البلــدان،  هــذه  ثلــث  ففــي 

مســتويات حرجــة »مرتفعــا« أو وصلــت املديونيــة إىل مســتويات 

١١راجــع دراســة IMF (2015) لالطــالع علــى تصنيــف البلــدان منخفضــة 

الدخــل حســب درجــة االعتمــاد علــى الســلع األوليــة. 

»متوســطة«.١٢  خماطــر  آخــر  ثلــث  ويواجــه  بالفعــل،  حرجــة 

الدخــل تواجــه  الناميــة منخفضــة  البلــدان  مــن  العديــد  تــزال  وال 

اضطرابــات بســبب الصراعــات واألوضــاع األمنيــة )أفغانســتان 

وتشــاد والصومــال وجنــوب الســودان واليمــن وأجــزاء قليلــة يف 

نيجيريــا(، بينمــا تواجــه بعــض أجــزاء إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

حالــة مــن انعــدام األمــن الغذائــي بســبب اجلفــاف )غامبيــا وجنوب 

والصومــال(. الســودان 

ومع تباين اآلفاق االقتصادية، ال تزال أولويات السياســات 

تختلــف فيمــا بيــن البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.

األوليــة 	  الســلع  أســعار  تراجــع  مــع  التكيــف  عمليــة  تؤثــر 

للســلع  املصــدرة  البلــدان  يف  اآلفــاق  علــى  كبيــرا  تأثيــرا 

األوليــة. وتتعيــن مواصلــة عمليــة التكيــف، وتســريع وتيرتهــا 

مــن  ومتســقة  شــاملة  جمموعــة  وفــق  احلــاالت،  بعــض  يف 

السياســات. ويتعين تصحيح سياســة املالية العامة الحتواء 

تراكــم الديــن مــع حمايــة املصروفــات األساســية التــي تمثــل 

أهميــة آلفــاق النمــو، مثــل املصروفــات الرأســمالية والنفقــات 

يتعيــن  عديــدة،  بلــدان  ويف  األولويــة.  ذات  االجتماعيــة 

يف  واالســتمرار  احملليــة  اإليــرادات  تعبئــة  عمليــة  حتســين 

ترشــيد احتياجــات اإلنفــاق وتوفيــر التمويــل امليســر بغــرض 

دعــم عمليــات التصحيــح الناجحــة. ومــن شــأن الســماح بمزيــد 

 – ذلــك  أمكــن  حيثمــا   – الصــرف  أســعار  يف  املرونــة  مــن 

امتصــاص الصدمــات وتيســير عمليــة التصحيــح بدعــم مــن 

أوضــاع السياســة النقديــة بغــرض احتــواء ضغــوط التضخــم 

احلفــاظ  ويتعيــن  العملــة.  قيمــة  تراجــع  عــن  تنشــأ  قــد  التــي 

علــى االســتقرار املــايل مــن خــالل تعزيــز التنظيــم والرقابــة 

يف القطــاع املــايل والتصــدي ملــا ينشــأ مــن مواطــن ضعــف 

املتأخــرات  زيــادة  ذلــك  بمــا يف  املــايل  القطــاع  جديــدة يف 

احملليــة والقــروض املتعثــرة. ويتعيــن علــى البلــدان املثقلــة 

بالديــون أو التــي يرتفــع خطــر وصولهــا إىل وضــع املديونيــة 

احلرجة تسريع وتيرة عملية التصحيح واحلد من االقتراض 

امليســر. غيــر  اخلارجــي 

وتتبايــن أولويــات السياســات عبــر البلــدان الناميــة منخفضــة 	 

الدخــل اخملتلفــة. غيــر أن الهــدف األساســي لهــذه االقتصــادات 

ينبغي أن يتمثل يف املوازنة بشــكل أفضل بين اإلنفاق على 

اســتمرارية  وزيــادة  واالجتماعيــة  اإلنمائيــة  االحتياجــات 

القــدرة علــى حتمــل الديــن العــام مــن خــالل إعــادة بنــاء مراكــز 

عندمــا  األجنبيــة  االحتياطيــات  وحيــازات  العامــة  املاليــة 

يكــون النمــو قويــا.

ويف جميــع البلــدان منخفضــة الدخــل، سيســاعد حتســين إدارة 

الديــن أيضــا البلــدان املعرضــة خملاطــر األســواق املاليــة العامليــة 

علــى مواجهــة تقلبــات التدفقــات الرأســمالية الوافــدة والتعــرض 

خملاطــر العملــة األجنبيــة يف امليزانيــات العموميــة، واحتمــاالت 

الواليــات  يف  العاديــة  النقديــة  السياســة  أوضــاع  اســتعادة 

املتحــدة األمريكيــة. وعلــى املــدى الطويــل، يحــدد جــدول أعمــال 

التــي  التنميــة املســتدامة ٢٠3٠ جمموعــة كبيــرة مــن القضايــا 

هــذا  ويف  واحتوائــي.  دائــم  نمــو  لتحقيــق  عليهــا  العمــل  يتعيــن 

١٢وفقــا إلطــار اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن للبلــدان منخفضــة 

.IMF (2013b) الدخــل كمــا أشــارت لــه دراســة

الشكل البياين ١-٢٢: نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي عبر البلدان النامية منخفضة الدخل
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األوليــة  الســلع  صــادرات  علــى  املعتمــدة  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  االقتصــادات  تــزال  ال 

أكثــر  قواعــد تصديريــة  تمتلــك  التــي  بمثيالتهــا  اقتصاديــة ضعيفــة مقارنــة  آفاقــا  تواجــه 

تنوعا.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل املتوســطات املرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي املقيــس بتعــادل 

القــوى الشــرائية، وتشــير العالمــات احلمــراء إىل املســتويات الوســيطة، بينمــا تشــير العالمــات 

الســوداء إىل العشــير األعلــى والعشــير األدنــى لنمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

يف ا�موعات القطرية. وحتدد دراسة IMF (2015) ا�موعات القطرية.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
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اإلطار، يتطلب حتقيق نمو قوي قابل لالســتمرار اتخاذ خطوات 

نحو زيادة التنويع وتعزيز التحول الهيكلي وســد فجوات البنية 

التحتيــة. وحتديــدا، ينبغــي القيــام بجهــود لتعزيــز عمليــة تعبئــة 

اإليــرادات احملليــة وحتســين إدارة الديــن وضمــان كفــاءة اإلنفــاق 

يف  للمســاهمة  وذلــك  املهمــة،  اجملــاالت  نحــو  وتوجيهــه  العــام 

ســلبا  التأثيــر  دون  التحتيــة  البنيــة  اســتثمارات  نطــاق  توســيع 

علــى اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل الديــن العــام. وجلعــل النمــو 

أكثــر احتوائيــة وصالبــة، ينبغــي توجيــه السياســات نحــو خلــق 

فــرص عمــل جديــدة وتشــجيع املســاواة بيــن اجلنســين، وتعزيــز 

اخلدمــات  إىل  الوصــول  فــرص  وزيــادة  البيئيــة،  االســتمرارية 

املاليــة، وتعزيــز دور سياســة املاليــة العامــة يف إعــادة توزيــع 

املــوارد حلمايــة الفئــات األقــل دخــال.

السياسات متعددة األطراف

يعتبــر وجــود إطــار كــفء تعــاوين متعــدد األطــراف للعالقــات 

متــوازن  احتوائــي  نمــو  لتحقيــق  الدوليــة ضــروري  االقتصاديــة 

القوميــة  السياســات  ألن  ونظــرا  لالســتمرار.  وقابــل  وقــوي 

البلــدان  البلــدان، يمكــن أن تســتفيد جميــع  تخلــق تداعيــات عبــر 

حيــن ينخــرط صنــاع السياســات يف حــوار منتظــم ويعملــون يف 

ظــل آليــات متفــق عليهــا لتســوية اخلالفــات. ويف نفــس الوقــت، 

متعــدد  النظــام  تكييــف  إىل  باســتمرار  الــدويل  يحتــاج اجملتمــع 

احلــوار  وسيســاعد  املتغيــر.  العاملــي  االقتصــاد  مــع  األطــراف 

والتعــاون النشــط علــى حتســين القواعــد وحتديثهــا مــع معاجلــة 

اســتمرار  العمليــة  هــذه  وســتكفل  املشــروعة.  القطريــة  اخملــاوف 

املنافــع املشــتركة واملعاملــة املتســاوية، وإىل جانــب السياســات 

االنســحاب  جتنــب  علــى  أيضــا  ذلــك  سيســاعد  القويــة،  احملليــة 

واســع النطــاق مــن مســار العمــل التعــاوين متعــدد األطــراف، إمــا 

أدنــى  التنافســي نحــو  التســابق  أو  انتشــار احلمائيــة  مــن خــالل 

الضرائــب والتنظيــم واإلشــراف  مســتويات اجلــودة يف جمــاالت 

املالييــن. ويكتســب التعــاون متعــدد األطــراف أهميــة كبيــرة أيضــا 

يف معاجلــة التحديــات البــارزة التــي يواجههــا االقتصــاد العاملــي 

علــى املــدى الطويــل، بمــا يف ذلــك دعــم البلــدان منخفضــة الدخــل 

التغيــرات  حــدة  مــن  والتخفيــف  اإلنمائيــة  األهــداف  يف حتقيــق 

املناخيــة والتكيــف معهــا.

احلفاظ على التجارة املفتوحة متعددة األطراف 

القائمة على القواعد وتقاسم مكاسبها على    

أوسع نطاق 

شــكل التكامــل االقتصــادي عبــر احلــدود الــذي أمكــن حتقيقــه 

اإلنتاجيــة  لنمــو  مهمــا  مصــدرا  التجــاري  االنفتــاح  خــالل  مــن 

والصالبة على مدار العقود القليلة املاضية يف خمتلف البلدان 

يف جميــع مســتويات الدخــل.١3 وقــد انتشــل مئــات املالييــن مــن 

والتقــدم  االقتصــادي  التكامــل  أن  إىل  البحــوث  مــن  عــدد  ١3يشــير 

التكنولوجــي ســاهما يف زيــادة كفــاءة اســتخدام املــوارد العامليــة، ورفــع 

الدخــول، وزيــادة توافــر الســلع واخلدمــات. ولالطــالع علــى ملخــص حديــث 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الفقــر  براثــن 

الناميــة خــالل فتــرة التكامــل الســريع عبــر احلــدود، ممــا ســاعد يف 

احلــد مــن عــدم املســاواة يف الدخــل علــى مســتوى العــامل. غيــر أن 

التجــارة العامليــة تراجعــت تراجعــا حــادا يف الســنوات األخيــرة، 

وهو ما يعود يف اجلزء األكبر منه إىل ضعف الطلب الكلي، وإن 

كان يعكــس أيضــا تباطــؤ وتيــرة اإلصالحــات التجاريــة اجلديــدة 

التجاريــة  القواعــد  التدابيــر احلمائيــة. كذلــك مل تتواكــب  وتزايــد 

تتطلــب  املثــال،  ســبيل  فعلــى  املتطــور.  العاملــي  االقتصــاد  مــع 

عبــر  اتســاقا  أكثــر  قواعــد  املتكاملــة  العامليــة  اإلنتــاج  هيــاكل 

خمتلــف جمــاالت السياســات، مثــل التجــارة يف الســلع واخلدمــات 

والسياســة االســتثمارية وامللكيــة الفكريــة.

ومــن شــأن احلــد مــن احلواجــز املؤقتــة التــي تــم فرضهــا علــى 

التكاليــف  وتخفيــض  العامليــة  املاليــة  األزمــة  منــذ  التجــارة 

سيشــكل  ممــا  التجــارة،  يف  الوليــد  التعــايف  دعــم  التجاريــة 

مــن  الغــرض،  ولهــذا  العامليــة.  اإلنتاجيــة  لنمــو  مهمــا  حمــركا 

طموحــة.  جتاريــة  أعمــال  جــدول  تطبيــق  يف  االســتمرار  املهــم 

وال يــزال مــن الضــروري أيضــا وجــود نظــام جتــاري عاملــي — 

قائــم علــى قواعــد قويــة يتــم إنفاذهــا بدقــة وتطويرهــا باســتمرار 

 IMF, World Bank, )راجــع  الفــرص  املنافســة وتكافــؤ  لتعزيــز 

تكاليــف  مــن  كبيــرة  بدرجــة  احلــد  ويمكــن   .)and WTO 2017
احلواجــز  معاجلــة  خــالل  مــن  التقليديــة  اجملــاالت  يف  التجــارة 

اجلمركيــة يف القطاعــات التــي تــزداد فيهــا تلــك احلواجــز، مثــل 

اتفاقيــة  يف  عليهــا  املنصــوص  االلتزامــات  وتنفيــذ  الزراعــة، 

 .٢٠١٧ فبرايــر  يف  التنفيــذ  حيــز  دخلــت  التــي  التجــارة  تيســير 

اخلدمــات  قطــاع  التجاريــة يف  اإلصالحــات  تعزيــز  شــأن  ومــن 

والقطاعــات األخــرى، مثــل التجــارة الرقميــة، وحتســين التعــاون 

يف  إيجابيــة  بصــورة  اإلســهام  االســتثمارية  السياســات  بشــأن 

التدفقــات التجاريــة عبــر احلــدود والنمــو العاملــي. ورغــم أنــه مــن 

األفضــل إحــراز التقــدم علــى املســتوى العاملــي، يمكــن االســتفادة 

أيضــا مــن االتفاقيــات اإلقليميــة الطموحــة واســعة النطــاق التــي 

تعالــج هــذه اجلوانــب »اجلديــدة« يف السياســات التجاريــة. وكمــا 

آفــاق  إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر  الفصــل األول مــن عــدد  يناقــش 

االقتصــاد العاملــي، ينبغــي تكميــل سياســات التجــارة املفتوحــة 

بمنهــج شــامل علــى صعيــد السياســات علــى املســتويات الوطنيــة 

يهــدف إىل احلــد مــن أعبــاء التصحيــح وتوفيــر الفــرص للجميــع.

التعاون من أجل احلفاظ على االستقرار    

املايل العاملي

تنشــأ تداعيــات إيجابيــة بالنســبة لالســتقرار املــايل العاملــي 

من خالل احلفاظ على قوة آليات التنظيم املايل الوطنية، بما يف 

ذلــك يف البلــدان واملناطــق التــي تؤثــر نظمهــا املاليــة علــى النظــام 

العاملــي، مثــل الصيــن وأوروبــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

امليزانيــات  وتنقيــة  املؤسســات  رســملة  إعــادة  خــالل  ومــن 

ثمــة  ذلــك،  عــن  وفضــال  ضروريــا.  ذلــك  كان  حيثمــا  العموميــة 

حاجــة ملحــة الســتكمال جــدول أعمــال اإلصــالح التنظيمــي يف 

القطــاع املــايل علــى مســتوى العــامل مــن خــالل معاجلــة التحديــات 

دراســة  أيضــا  راجــع   .Baldwin (2016) دراســة  راجــع  الشــأن،  هــذا  يف 

 Costinot and Rodríguez-Clare ودراســة   ،Wacziarg and Welch (2008)
.Fajgelbaum and Khandelwal (2016) ودراســة   ،(2013)
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القائمــة، مثــل تنظيــم املؤسســات املاليــة واإلشــراف عليهــا، بمــا 

اجلهــات  قــدرة  وضمــان  املصرفيــة،  غيــر  املؤسســات  ذلــك  يف 

التنظيميــة علــى تســوية أوضــاع املؤسســات املاليــة املؤثــرة علــى 

النظــام العاملــي بكفــاءة، وتعزيــز صالبــة نظــام تســوية املشــتقات 

مــع األطــراف املقابلــة املركزيــة. ويتعيــن اتخــاذ تدابيــر جماعيــة 

املــايل،  االســتقرار  تهــدد  التــي  إدارة اخملاطــر  أجــل  مــن  منســقة 

وتمويــل  األمــوال  وغســل  اإللكترونيــة  الهجمــات  يف  واملتمثلــة 

التنظيمــي  التعــاون  توثيــق  إىل  أيضــا  حاجــة  وثمــة  اإلرهــاب. 

يف  بلــدان  عــدة  شــهدتها  التــي  الضغــوط  ملواجهــة  احلــدود  عبــر 

يف  كبيــر  بــدور  تضطلــع  التــي  املراســلة  البنــوك  مــع  عالقاتهــا 

املغتربيــن  العامليــن  وحتويــالت  العامليــة  التجــارة  تســهيل 

والنشــاط االقتصــادي. وكمــا يتضــح مــن اإلطــار ١-5، أصبحــت 

حتويــالت العامليــن املغتربيــن أكثــر أهميــة عامليــا، كمــا تمثــل 

آليــة أساســية لدعــم االســتهالك يف مواجهــة صدمــات الدخــل.

ومواطــن  الكبيــر  الــدويل  املــايل  الترابــط  ظــل  يف  وأخيــرا، 

أمــان مــايل  الضعــف يف بعــض املناطــق، يتعيــن وجــود شــبكة 

عاملــي تقــوم علــى تنســيق حمكــم ومــوارد كافيــة، وأطــر أكثــر قــوة 

وتســويتها. الديــن  أزمــات  ملنــع 

التعاون بشأن القضايا الضريبية الدولية

ســاهمت زيــادة حركــة رأس املــال عبــر احلــدود يف مزيــد مــن 

املنافســة الضريبيــة الدوليــة، ممــا جعــل احلكومــات تواجــه قــدرا 

أكبــر مــن الصعوبــة يف تمويــل موازناتهــا دون زيــادة الضرائــب 

علــى دخــل العمــل أو فــرض ضرائــب تنازليــة علــى االســتهالك. 

ويمكــن أن ينتــج عــن التحايــل علــى دفــع ضريبــة دخــل الشــركات 

والتهــرب منهــا يف خمتلــف البلــدان، مــن خــالل حتويــل األربــاح 

إىل البلــدان التــي تنخفــض فيهــا معــدالت الضريبــة علــى ســبيل 

املثــال، مزيــدا مــن التراجــع يف التأييــد الشــعبي للتجــارة الدوليــة 

والتكامــل االســتثماري. ويمكــن لصنــاع السياســات إحــراز تقــدم 

أكثــر فعاليــة نحــو تنفيــذ نظــم ضريبيــة عادلــة )تمنــع انتقــال جــزء 

متزايد من الدخل بعد الضريبة إىل مالكي رأس املال( يف حال 

وجــود تعــاون متعــدد األطــراف لدعــم اجلهــود الوطنيــة حلمايــة 

اإليــرادات.

التحديات غير االقتصادية

أيضــا  قصــوى  ضــرورة  األطــراف  متعــدد  التعــاون  يمثــل 

ملواجهــة التحديــات العامليــة البــارزة علــى املــدى املتوســط، مثــل 

حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠3٠، وتوفيــر الدعــم املــايل 

لالقتصــادات الضعيفــة والــدول الهشــة التــي تواجــه احتياجــات 

التنميــة األشــد إحلاحــا، وحتديــات اقتصاديــة وأمنيــة يف حــاالت 

عديدة. وســيكون للمجتمع الدويل دور أساســي يف تعزيز تنســيق 

األكثــر  للبلــدان  املقــدم  الدعــم  أشــكال  مــن  املــايل وغيــره  الدعــم 

عرضــة خملاطــر تغيــر املنــاخ. وكمــا يناقــش الفصــل الثالــث، تنتــج 

عــن ارتفــاع درجــات احلــرارة آثــار متفاوتــة للغايــة عبــر بلــدان 

العــامل، ويقــع تأثيــر التداعيــات الســلبية علــى أقــل الفئــات قــدرة 

علــى حتملــه وأقلهــا مســاهمة يف تصاعــد التهديــدات الناجمــة عــن 

تغيــر املنــاخ. ويرجــح أن تعــاين البلــدان منخفضــة الدخــل بدرجــة 

كبيــرة مــن زيــادة االحتــرار العاملــي التــي تتوقــع أن تــؤدي إىل 

موجــة أكثــر حــدة مــن اجلفــاف والريــاح واألوبئــة. ومــع ارتفــاع 

مســتويات البحــار، يمكــن أن تــؤدي هــذه اآلثــار إىل اضطرابــات 

اجتماعيــة وتدفقــات مــن املهاجريــن، ممــا ســيكون لــه تداعيــات 

العدالــة  اعتبــارات  تســتلزم  لذلــك  احلــدود.  عبــر  بــارزة  ســلبية 

ملســاعدة  األطــراف  متعــددة  منســقة  بجهــود  القيــام  والكفــاءة 

املنــاخ  تغيــر  تداعيــات  معاجلــة  علــى  الضعيفــة  االقتصــادات 

والقضــاء علــى أســباب االحتــرار العاملــي التــي صنعهــا اإلنســان.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

 (G20MOD) يستخدم هذا اإلطار نموذج جمموعة العشرين

الذي أعده صندوق النقد الدويل لتقدير التأثير العاملي اإلضايف 

للمشــورة التــي يقدمهــا الصنــدوق إىل بلــدان جمموعــة العشــرين 

إذا  الرابعــة  إطــار املــادة  النقديــة واملاليــة يف  السياســة  بشــأن 

الــواردة يف  تــم تنفيذهــا جنبــا إىل جنــب مــع االفتراضــات  مــا 

الســيناريو األساســي يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.١ ويــرد 

السياســة  تدابيــر  ألثــر  نوعــي  مؤشــر   ١ الســيناريو  جــدول  يف 

املوصــى بهــا باملقارنــة بالســيناريو األساســي. ويطبــق أقــل مــن 

نصــف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة 

العشــرين سياســات تيســيرية. ففــي االقتصــادات  يف جمموعــة 

املتقدمــة، تطبــق سياســات ماليــة تيســيرية يف أملانيــا واليابــان 

وكوريــا، وتدعــم السياســة النقديــة هــذا التيســير. ويف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة، تطبــق سياســات ماليــة تيســيرية علــى املــدى 

الســعودية، بينمــا تتيــح السياســة  العربيــة  القريــب يف اململكــة 

وروســيا.  املكســيك  يف  إضافيــة  تنشــيطية  دفعــات  النقديــة 

ويطبــق عــدد كبيــر مــن البلــدان املتبقيــة يف جمموعــة العشــرين 

والواليــات  وإســبانيا  وإيطاليــا  ففرنســا  مشــددة.  سياســات 

وإندونيســيا  والهنــد  والصيــن  والبرازيــل  واألرجنتيــن  املتحــدة 

وتُطبــق  مشــددة.  ماليــة  سياســات  جميعهــم  يطبقــون  وتركيــا 

سياســات نقديــة مشــددة أيضــا يف الصيــن وتركيــا. ويف عــدد 

وجنــوب  وكنــدا  أســتراليا   — العشــرين  جمموعــة  بلــدان  مــن 

يف  األعضــاء  غيــر  والبلــدان   — املتحــدة  واململكــة  إفريقيــا 

جمموعــة العشــرين، ال توجــد أي تغيــرات استنســابية يف موقــف 

سياســة املالية العامة أو السياســة النقدية مقارنة بالســيناريو 

أن  غيــر  العاملــي.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  الــوارد يف  األساســي 

التوصيــات املقدمــة لعــدد كبيــر مــن بلــدان جمموعــة العشــرين 

تتضمــن زيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة دون التأثيــر علــى 

حجــم املوازنــة بغــرض حتفيــز النشــاط مــن خــالل مــا ينشــأ عــن 

هــذه الزيــادة مــن تأثيــر إيجابــي علــى اإلنتاجيــة ومــن ثــم علــى 

االســتثمار اخلــاص والدخــول احلقيقيــة أيضــا.

ويتمثــل التأثيــر الصــايف خــالل اإلطــار الزمنــي لتقريــر آفــاق 

االقتصــاد العاملــي يف زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

)الشــكل البيــاين ١ بالســيناريو(. ويرتفــع إجمــايل النــاجت احمللــي 

األســواق  اقتصــادات  عــدا  مــا  البلــدان  جمموعــات  جميــع  يف 

التداعيــات  وهــذه  مشــددة.  سياســات  تطبــق  التــي  الصاعــدة 

اإليجابيــة الناجتــة عــن البلــدان التــي تطبــق سياســات تيســيرية 

املتقدمــة  االقتصــادات  عــن  الناجــم  التأثيــر  وتتجــاوز  تعــوض 

التــي تطبــق سياســات مشــددة. غيــر أن التأثيــر الســلبي لتشــديد 

السياســات يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة أكبــر كثيــرا مــن 

األخــرى،  البلــدان  يف  التيســيرية  السياســات  تأثيــر  يوازنــه  أن 

ويعكــس يف اجلــزء األكبــر منــه األهميــة النســبية للصيــن وحجــم 
السياســات هنــاك.٢ تشــديد 

منافــع  عــدة  بهــا  املوصــى  السياســات  مزيــج  عــن  وتنتــج 

التنشــيطية  الدفعــات  تســاعد  حيــث  العاملــي.  املســتوى  علــى 

الكميــة  القياســات  إعــداد  يف   IMF (2017d) دراســة  إىل  ١يُســتند 

والنقديــة. املاليــة  السياســة  بشــأن  املقدمــة  املشــورة  لتأثيــر 

منــه  جــزء  يف  الصينيــة  العامــة  املاليــة  سياســة  تشــديد  ٢يرتبــط 

بإعادة هيكلية الشركات اململوكة للدولة لتسهيل تنفيذ اإلصالحات 

يف أســواق املنتجــات، وتظهــر منافــع هــذه اإلصالحــات علــى املــدى 

املتوســط وال يتــم تناولهــا يف هــذا اإلطــار، ولكــن يمكــن االطــالع عليهــا 

.IMF (2017d) يف دراســة 
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إطار السيناريو 1: تأثير السياسات املوصى بها يف جمموعة اقتصادات العشرين
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

لديهــا احليــز  التــي يتوافــر  البلــدان  السياســة يف  مــن  املســتمدة 

التــي حتتــاج  البلــدان  الطلــب اخلارجــي يف  املــايل علــى تعزيــز 

إىل ضبــط أوضاعهــا املاليــة. ويــؤدي ذلــك إىل احلــد مــن التأثيــر 

الســلبي علــى النشــاط يف املــدى القريــب مــع زيــادة اســتمرارية 

أوضــاع املاليــة العامــة العامليــة عمومــا. وعلــى املــدى املتوســط، 

انخفــاض  إىل  عامليــا  العــام  الديــن  مســتويات  تراجــع  يــؤدي 

أســعار الفائــدة احلقيقيــة العامليــة، ممــا تنتــج عنــه زيــادة دائمــة 

وتنحســر  املمكــن.  النــاجت  ومســتوى  اخلــاص  االســتثمار  يف 

البلــدان.  ليــس يف جميــع  ولكــن  كذلــك،  اخلارجيــة  االختــالالت 

ففــي االقتصــادات املتقدمــة التــي ازدادت اختالالتهــا اخلارجيــة 

التحســن  بعــض  إىل  تلــك  السياســات  تدابيــر  تــؤدي  مؤخــرا، 

الفائــض  بلــدان  اجلــاري يف  احلســاب  انخفــاض حجــم  نتيجــة 

األســواق  القتصــادات  وبالنســبة  العجــز.  بلــدان  يف  وارتفاعــه 

الصاعــدة، تــزداد االختــالالت اخلارجيــة بدرجــة طفيفــة. ويعــود 

ذلــك يف اجلــزء األكبــر منــه إىل حجــم التصحيحــات يف الصيــن 

وتأثيرهــا علــى الطلــب احمللــي ومــن ثــم علــى الــواردات.3 وإىل 

جانــب هــذه املنافــع االقتصاديــة الكليــة القابلــة للقيــاس الكمــي، 

مــن  احلــد  يف  أيضــا  بهــا  املوصــى  السياســات  تدابيــر  تســهم 

اخملاطــر املؤثــرة علــى اآلفــاق، ممــا تقــل معــه احتمــاالت إجــراء 

القابــل  النمــو  تصحيحــات حــادة مســتقبال ويســاعد يف زيــادة 

لالســتمرار علــى املــدى املتوســط.

يف  السياســات  بشــأن  الصنــدوق  مشــورة  أن  إىل  اإلشــارة  3جتــدر 

ال  وغيرهــا  هيكليــة  إصالحــات  أيضــا  تتضمــن  الرابعــة  املــادة  إطــار 

مــن  احلــد  يف  اإلصالحــات  هــذه  وتســهم  اإلطــار،  هــذا  يف  نتناولهــا 

الصيــن. يف  ســيما  ال  الهيكليــة،  االختــالالت 

جدول السيناريو 1: التدابير املتوقعة على مستوى 

السياسات مقارنة بالسيناريو األساسي يف تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

تيسير شديددالالت األلوان: 

تيسير معتدل

سياسات مرنة

تشديد معتدل

تشديد حاد

ال تغيير

السياسة

النقدية

سياسة
 املالية العامة1

املدى الطويلاملدى القريب

اقتصادات متقدمة ذات سياسات تيسيرية

ألمانيا 

اليابان

كوريا

اقتصادات متقدمة ذات سياسات مشددة

   فرنسا

إيطاليا

إسبانيا

        الواليات المتحدة

اقتصادات أسواق صاعدة ذات سياسات تيسيرية

المكسيك

روسيا

السعودية

اقتصادات أسواق صاعدة ذات سياسات مشددة

األرجنتين

البرازيل

الصين

الهند

إندونيسيا

تركيا

ال تغيير يف السياسات

أستراليا

كندا

جنوب إفريقيا

المملكة المتحدة

بلدان أخرى يف منطقة اليورو

بلدان غير أعضاء يف 

جمموعة العشرين

املصدر: من إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

املعــدل  األويل  للرصيــد  بــه  املوصــى  واملســتوى  املتوقــع  املســتوى  بيــن  ١الفــرق 

الدوريــة. العوامــل  الســتبعاد 

إطار السيناريو 1: )تتمة(
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

شــهدت االقتصــادات املتقدمــة منــذ بدايــة القــرن تراجعــا يف 

عــدد املواطنيــن البالغيــن )ممــن هــم يف عمــر ١5 عامــا أو أكبــر( 

بــدأ هــذا  أو يبحثــون عــن عمــل.١ وقــد  الذيــن يشــغلون وظائــف 

العاملــة يف  القــوى  املشــاركة يف  نســب  الطفيــف يف  التراجــع 

عــام ٢٠٠٧،  منــذ  يبــدو  مــا  علــى  وازداد  تقريبــا،  عــام ٢٠٠٠ 

ويُتوقــع عمومــا اســتمرار هــذا االجتــاه وتزايــده مــع ارتفــاع عــدد 

املســنين.

ومــع تزايــد أعــداد املســنين، تنشــأ ضغــوط خافضــة لنســب 

عامــا(   ٢4-١5( الشــباب  فنســبة  عمومــا.  الكليــة  املشــاركة 

والعامليــن ممــن هــم يف الســن املثلــى للعمــل )54-٢5 عامــا( 

تتزايــد  بينمــا  املتقدمــة،  االقتصــادات  يف  التراجــع  يف  آخــذة 

أعــداد املواطنيــن ممــن هــم يف الفئــات العمريــة 54-64 عامــا 

ألن  ونظــرا   .)١-١-١ البيــاين  )الشــكل  عامــا   65 مــن  وأكبــر 

 65 مــن  أكبــر  العمريــة  والفئــة  عامــا   64-54 العمريــة  الفئــة 

عامــا خصوصــا تقــل نســبة مشــاركتهما مقارنــة بفئــة الســكان 

ممــن هــم يف الســن املثلــى للعمــل، تــؤدي هــذه التحــوالت عــادة 

الكليــة. املشــاركة  نســبة  انخفــاض  إىل 

حــادة  تفاوتــات  علــى  تنطــوي  الكليــة  األرقــام  هــذه  ولكــن 

يف كيفيــة تغيــر نســب املشــاركة داخــل الفئــات العمريــة وبيــن 

اجلنســين، مع وجود ارتفاع ملحوظ يف نســب مشــاركة النســاء 

يف بعــض البلــدان. ويف حالــة اســتمرار هــذه الزيــادة واتســاع 

نطاقهــا، قــد ال يــؤدي التحــول الديمغــرايف إىل تراجــع فــوري يف 

نمــو القــوى العاملــة. ويشــير هــذا التبايــن أيضــا )باإلضافــة إىل 

بعــض الشــواهد علــى تقــارب نســب املشــاركة( إىل وجــود جمــال 

إلرجــاء اآلثــار املعاكســة للتحــول الديمغــرايف علــى معــدل نمــو 

القــوى العاملــة مــن خــالل السياســات.  

الفئات العمرية

ســكان  مشــاركة  نســب  تراجعــت   ،٢٠٠٧ عــام  ومنــذ 

االقتصادات املتقدمة البالغين ككل بمقدار ٠.8 نقطة مئوية.٢ 

كذلــك انخفضــت نســب مشــاركة الســكان صغــار الســن )يف عمــر 

١5-٢4 عامــا — نســب مشــاركة هــذه الفئــة هــي األكثــر تشــتتا 

عــدد  زيــادة  إىل  منــه  جــزء  يف  يعــود  مــا  وهــو  البلــدان(،  عبــر 
وبالنســبة  أطــول.3  لوقــت  دراســتهم  يواصلــون  الذيــن  األشــخاص 

للفئــة العمريــة ٢5-54 عامــا، التــي تعــد األكثــر مشــاركة يف القــوى 

وجــود  مــع  معظمهــا،  يف  ثابتــة  اإلجماليــة  النســب  ظلــت  العاملــة، 

تبايــن شــديد بيــن الرجــال والنســاء، حيــث تتراجــع نســب مشــاركة 

الرجال بينما تتزايد نســب مشــاركة النســاء. وشــهدت نســب مشــاركة 

الرجــال والنســاء مــن الفئــة العمريــة 55-64 عامــا ارتفاعــا حــادا، 

كمــا ارتفعــت نســب مشــاركة اجلنســين ممــن يزيــد عمرهــم عــن 65 
عامــا، ال ســيما عقــب عــام ٢٠٠٧ )الشــكل البيــاين ١-١-٢(.4
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 الشكل البياين ١-١-١: أنصبة السكان حسب

الفئة العمرية ونوع اجلنس   

١ – أنصبة السكان

(٪)       

٢ – التغيرات يف أنصبة السكان، ٢٠٠٧-٢٠١٦

       (بالنقاط املئوية)

ا�موع اإلناث الذكور

وحســابات  االقتصــادي؛  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

البيــاين املتوســطات املرجحــة بالســكان عبــر ٣١  الشــكل  ملحوظــة: يعــرض 

اقتصادا متقدما.

اإلطار 1-1: نسب املشاركة يف القوى العاملة يف االقتصادات املتقدمة

أعدت اإلطار تشوكا كوتسان، بمساعدة بحثية من أفا هونغ.

١ما مل يُذكر خالف ذلك، تشــير أرقام االقتصادات املتقدمة الواردة 

يف هــذا اإلطــار إىل جممــوع القــوى العاملــة والســكان يف ســن العمــل 

يف 3١ اقتصــادا متقدمــا، أي حــوايل 95% مــن جممــوع ســكان البلــدان 

املصنفــة كاقتصــادات متقدمــة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.

٢يمكن كتابة نســبة املشــاركة الكلية يف القوى العاملة كاملتوســط 

املرجح باألنصبة الســكانية لنســب مشــاركة خمتلف الفئات العمرية:

LFPR  t   =  ∑ i = 1  4     LFPR  t  i    
 pop  t  i  ____  pop  t  

   .

١5-٢4 عامــا،  ـة:  التاليـ العمريــة  الفئــات  i يشــير إىل  ـز  الرمـ حيــث 

و٢5-54 عامــا، و55-64 عامــا، وأكثــر مــن 65 عامــا. وتظــل النتائــج 

ثابتــة مــع تقســيم األعمــار إىل عــدد أكبــر مــن الفئــات تغطــي كل منهــا 5 

أو عشــر ســنوات.

 Balleer, Gómez-Salvador, 3كمــا يــرد علــى ســبيل املثــال يف دراســات

Council of Eco- و ،Aaronson and others (2014)و ،and Turunen (2009))
 Dvorkinو ،Canon, Kudlyak, and Liu (2015)و ،nomic Advisors (2014)

.and Shell (2015)
4يشــار إىل تراجــع نســب مشــاركة صغــار الســن والســكان ممــن هــم 

 Balleer, Gómez-Salvador, and العمــر األمثــل للعمــل يف دراســة  يف 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

وعــادة مــا أدت التغيــرات يف أنصبــة الســكان إىل تراجــع نســب 

املشــاركة الكليــة، بينمــا أدى تزايــد نســب املشــاركة داخــل بعــض 

الفئات العمرية إىل ارتفاع نســب املشــاركة الكلية. ويمكن توثيق 

هــذا األثــر باســتخدام حتليــل التحــوالت واألنصبــة، كمــا يتضــح مــن 

الشــكل البيــاين ١-١-3. إذ يحلــل هــذا الشــكل التغيــرات يف نســب 

مشــاركة  نســب  داخــل  التغيــرات  منهــا  مشــتقا  الكليــة  املشــاركة 

)»التغيــرات  الســكان  مــع تثبيــت أنصبــة  العمريــة  الفئــات  فــرادى 

الداخليــة«(، والتحــول يف األحجــام النســبية للفئــات العمريــة مــع 

تثبيــت نســب املشــاركة )»التغيــرات البينيــة«(، وحــد تفاعــل: 

  ∆ LFPR  t   =  ∑ i = 1  4     (   ∆  LFPR  t  i   PS  0  i   

 +  LFPR  0  i    ∆ PS  t  i  − ∆  LFPR  t  i   ∆ PS  t  i  )        

 t يشــير إىل أنصبــة الســكان، والرمــز    PS  t    PS  t  i  =   
 pop  t  i  ____  pop  t   حيــث الرمــز

= ٠ يشــير إىل عــام ٢٠٠٧، وهــو العــام األول. وعــادة مــا تكــون 

مســاهمة حــد التفاعــل )الــذي يجمــع بيــن التغيــرات يف نســب 

املشــاركة والتغيرات يف أحجام الفئات(  حمدودة للغاية، وتدرج 

ضمــن »التغيــرات البينيــة« يف الشــكل البيــاين ١-١-3.

ويشــير هــذا التحليــل إىل أن تراجــع نســب املشــاركة الكليــة يعــود 

إىل زيــادة أعــداد املســنين — التــي تعكســها »التغيــرات البينيــة« 

— بينمــا تــؤدي »التغيــرات الداخليــة« إىل زيــادة نســب املشــاركة: 
تأثيــر زيــادة نســب مشــاركة الســكان يف ســن ٢5 عامــا والفئــات 
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الشكل البياين ١-١-٢: نسب املشاركة يف القوى 

العاملة حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس

١ – نسب املشاركة يف القوى العاملة

(٪)       

٢ – التغيرات يف نسب املشاركة يف القوى 

       العاملة، ٢٠٠٧-٢٠١٦ (بالنقاط املئوية)
    

اإلناث ا�موعالذكور
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وحســابات  االقتصــادي؛  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين املتوســطات املرجحــة بالســكان عبــر ٣١ 

اقتصادا متقدما.
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الشكل البياين ١-١-٣: حتليل التغير يف نسب 

املشاركة يف القوى العاملة، ٢٠٠٧-٢٠١٦

الفئة العمرية

 ١٥-٢٤

الفئة العمرية

 ٥٥-٦٤ ا�موع

الفئة العمرية

 ٢٥-٥٤

 الفئة العمرية

+٦٥

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تم استعدال جمموع السكان يف ٣١ اقتصادا إىل ١. تستند التغيرات الداخلية 

العاملــة  القــوى  يف  املشــاركة  ونســب  الســكان  حجــم  إىل  الترتيــب،  علــى  والبينيــة، 

باملســتويات الثابتــة يف عــام ٢٠٠٧. وتتضمــن التغيــرات البينيــة تأثيــر حــد التفاعــل 

الصغير.

اإلطار 1-1: )تابع(

 Council of و   ،Dvorkin and Shell (2015)و  ،Turunen (2009))
Economic Advisors (2016)، وKrause and Sawhill (2017). ويف 
ـادات األوروبيــة، يتعــارض ذلــك مــع تزايــد نســبة مشــاركة  االقتصـ

اإلنــاث يف القــوى العاملــة، بينمــا تتراجــع هــذه النســبة يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة )دراســة Krause and Sawhill 2017، علــى ســبيل 

املثــال(. وتتنــاول دراســة (Balleer and others (2009) احملــركات وراء 

ارتفــاع نســب املشــاركة يف القــوى العاملــة خــالل الفتــرة التــي ســبقت 

األزمــة يف منطقــة اليــورو، وتتوقــع انخفــاض نســب املشــاركة خــالل 

الســنوات القادمــة اســتنادا إىل حتليــل األعمــار واجملموعــات.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

العمريــة األكبــر يعــوض ويفــوق تأثيــر تراجــع نســب مشــاركة صغــار 

الســن.5 وتعكــس هــذه النتيجــة اســتمرار اجتاهــات مــا قبــل األزمــة، 

ويف الوقــت نفســه، كان التباطــؤ النــاجت عــن التحــول نحــو الفئــات 

العمريــة األكبــر وتراجــع نســب مشــاركة صغــار الســن أكثــر حــدة بعــد 

.٢٠٠٧

وهذا النمط العام — تأثير سلبي لزيادة أعداد املسنين على 

نســب املشــاركة، وارتفــاع يف نســب مشــاركة العمالــة األكبــر ســنا 

 — العمالــة األصغــر ســنا  تراجــع نســب مشــاركة  تأثيــره  يفــوق 

ينطبــق علــى معظــم االقتصــادات األوروبيــة الكبــرى. وينتــج عــن 

ذلك تأثير صاف إيجابي يف أملانيا وإيطاليا واململكة املتحدة 

البيــاين ١-١-4(.6 ويف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،  )الشــكل 

أدى تراجــع نســب مشــاركة الســكان يف العمــر األمثــل للعمــل )٢5 

ونظــرا  املســنين.  أعــداد  زيــادة  تأثيــر  تفاقــم  إىل  عامــا(   54  —
لتراجــع نســب مشــاركة الســكان األمريكييــن ممــن هــم يف العمــر 

األمثــل للعمــل، تســهم الواليــات املتحــدة بدرجــة كبيــرة يف تراجــع 

عينة االقتصادات املتقدمة ككل. ويف واقع األمر، ارتفعت نسب 

الثالثيــن  العاملــة يف االقتصــادات  القــوى  الكليــة يف  املشــاركة 

املتبقيــة بمقــدار ٠.4 نقطــة مئويــة بيــن عامــي ٢٠٠٧ و٢٠١6.

التفاوتات بين اجلنسين

تراجعت نســب املشــاركة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١6 بمقدار 

٠.8 نقطــة مئويــة، ولكــن هــذا التراجــع ينطــوي علــى تباعــد حــاد 

الرجــال  الرجــال والنســاء: حيــث تراجعــت نســب مشــاركة  بيــن 

بمقدار ٢.3 نقطة مئوية خالل هذه الفترة، بينما ارتفعت نسب 

مشاركة النساء بمقدار ٠.٧ نقطة مئوية. وبتحليل التحوالت-

األنصبــة علــى نحــو مماثــل ملــا ورد يف الشــكل البيــاين ١-١-3 

مــع مزيــد مــن تقســيم الفئــات العمريــة حســب نــوع اجلنــس، تأكــد 

وجود هذه االختالفات يف الفئة العمرية ٢5-54 عاما حتديدا، 

حيــث تراجعــت نســب مشــاركة الرجــال وارتفعــت نســب مشــاركة 

النســاء.٧ وأصبــح هــذا النمــط ملحوظــا بدرجــة أكبــر عقــب األزمــة 

املاليــة العامليــة )الشــكل البيــاين ١-١-5(: يف الســنوات التــي 

ســبقت األزمــة، ارتفعــت نســب مشــاركة الذكــور يف هــذه الفئــة يف 

أملانيــا وإيطاليــا )ومل تتراجــع ســوى بدرجــة طفيفــة يف فرنســا 

واململكــة املتحــدة(، ممــا جعــل املســاهمة الكليــة للفئــة العمريــة 

٢5-54 عامــا يف نســب املشــاركة إيجابيــة، بينمــا فــاق تأثيــر 

تراجــع نســب مشــاركة الرجــال يف فتــرة مــا بعــد األزمــة اآلثــار 

الوضــع  ويختلــف  النســاء.   مشــاركة  نســب  تزايــد  عــن  الناجتــة 

يف الواليــات املتحــدة جمــددا عــن بقيــة االقتصــادات املتقدمــة 

األخــرى، حيــث تتراجــع نســب مشــاركة النســاء، والرجــال أيضــا 

ولكــن بدرجــة أكبــر، ممــن هــم يف العمــر األمثــل للعمــل.8 وبمــرور 

الوقــت، طــرأ بعــض التقــارب بيــن نســب املشــاركة، ال ســيما نســب 

 Aaronson دراســة  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  مــع  ذلــك  5يتفــق 

and others (2014) التــي تتنــاول أســباب تراجــع نســب املشــاركة يف 
الشــيخوخة.  مثــل  الهيكليــة،  القــوى  دور  وتبــرز  املتحــدة  الواليــات 

بدرجــة  الســكان ملحوظــة  شــيخوخة  آثــار  فــإن  متوقــع،  هــو  6كمــا 

أكبــر يف اليابــان. وتكــون الزيــادة يف نســب مشــاركة الفئــة العمريــة 

األم. األوروبيــة  القــارة  تكــون يف  مــا  أكبــر  55-64 عامــا 

وآثــار  األخــرى  العمريــة  الفئــات  مشــاركة  نســب  يف  ٧التغيــرات 

شــيخوخة الســكان تعمــل يف نفــس االجتــاه بالنســبة للذكــور واإلنــاث.

الشكل البياين ١-١-٤: التغيرات يف نسب 

املشاركة يف القوى العاملة، اقتصادات 

متقدمة خمتارة، ٢٠٠٧-٢٠١٦

(بالنقاط املئوية)
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املصــادر: منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

حجــم  إىل  الترتيــب،  علــى  والبينيــة،  الداخليــة  التغيــرات  تســتند  ملحوظــة: 

الســكان ونســب املشــاركة يف القــوى العاملــة باملســتويات الثابتــة يف عــام 

٢٠٠٧. وتتضمــن التغيــرات البينيــة تأثيــر حــد التفاعــل الصغيــر. ويســتخدم 

لتوحيــد  الدوليــة  املنظمــة  عــن  الصــادرة  البلــدان  رمــوز  البيــاين  الشــكل 

املقاييس.

فرنسا أملانيا إيطاليا اليابان إسبانيا اململكة 

املتحدة

الواليات

 املتحدة

اإلطار 1-1: )تابع(

االجتــاه   Council of Economic Advisors (2016) دراســة  8توثــق 

الهبوطــي يف نســب مشــاركة الســكان ممــن هــم يف العمــر األمثــل للعمــل 

يف الواليــات املتحــدة علــى مــدار نصــف القــرن املاضــي، وتبحــث عــددا 

مــن التفســيرات احملتملــة. ويشــير التحليــل إىل أن تراجــع الطلــب علــى 

العمالــة، ال ســيما الرجــال حمــدودي املهــارات، يبــدو عامــال مهمــا وراء 

التراجــع يف نســب مشــاركة الذكــور ممــن هــم يف العمــر األمثــل للعمــل.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

مشــاركة النســاء: فالبلــدان التــي شــهدت نســب مشــاركة أقــل يف 

البلــدان  أن  حيــن  يف  عــادة،  أكبــر  زيــادة  ســجلت   ٢٠٠٠ عــام 

التــي شــهدت أعلــى نســب املشــاركة ســجلت زيــادة أقــل أو تراجعــا 
)الشــكل البيــاين ١-١-6(.9

اآلفاق واالنعكاسات على السياسات

مــن املرجــح أن يظــل للعوامــل الديمغرافيــة خــالل املرحلــة 

املشــاركة  نســب  اجتاهــات  تشــكيل  يف  أساســي  دور  القادمــة 

أن  يرجــح  األطــول،  املــدى  فعلــى  العاملــة.  القــوى  يف  الكليــة 

لنســب  خافــض  مهيمــن  تأثيــر  املســنين  أعــداد  لزيــادة  يكــون 

املشــاركة الكليــة يف القــوى العاملــة. وســيؤدي ذلــك إىل تراجــع 

نمــو »القــوى العاملــة املمكنــة« )متأثــرا بحجــم الســكان يف ســن 

الديمغرافيــة(  اجملموعــات  مشــاركة  ونســب  وأعمارهــم  العمــل 

أشــار  كمــا  وذلــك  املمكــن،  النــاجت  انخفــاض مســتوى  ثــم  ومــن 

الفصل الثالث من عدد إبريل ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد 

العاملــي.

املشــاركة  نســب  زيــادة  إىل  الهادفــة  السياســات  شــأن  ومــن 

ممــا  العاملــة،  القــوى  نمــو  معــدل  تراجــع  إبطــاء  يف  املســاعدة 

دعــم  وبالتــايل  اإلعالــة  نســبة  ارتفــاع  تباطــؤ  إىل  ســيؤدي 

اســتمرارية أوضــاع املاليــة العامــة. وســيكون مــن املفيــد عمومــا 

إلغــاء السياســات التــي تضعــف حافــز العمــل لــدى أصحــاب الدخــل 

الثــاين يف األســر، وضمــان توافــر خدمــات رعايــة األطفــال وكبــار 

وتوفيــر  املرنــة،  العمــل  ترتيبــات  وتشــجيع  معقولــة،  بأســعار  الســن 

التقــارب،  هــذا  حمــركات   Blau and Kahn (2013) دراســة  9تتنــاول 

ذلــك  )بمــا يف  الداعمــة لألســر  السياســات  التوســع يف  أن  وتوصلــت إىل 

إجازات رعاية الطفل واحلق يف العمل بدوام جزئي( يف البلدان األخرى 

األعضــاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي يمكــن أن 

يفســر مــا يقــرب مــن 3٠% مــن التراجــع النســبي يف نســب مشــاركة النســاء 

يف القــوى العاملــة يف الواليــات املتحــدة. غيــر أن الدراســة أشــارت إىل أن 

هــذه السياســات تبــدو أنهــا تشــجع علــى العمــل بــدوام جزئــي ويف وظائــف 

أقــل مســتوى مــن غيرهــا: يف الواليــات املتحــدة، تشــغل النســاء وظائــف 

بــدوام كامــل ويعملــن كمديــرات أو يف وظائــف متخصصــة أخــرى بنســب 

أكبــر علــى األرجــح مقارنــة بالبلــدان األخــرى.
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 الشكل البياين ١-١-٥: التغيرات يف نسب 

املشاركة يف القوى العاملة للفئة العمرية

 ٢٥-٥٤ عاما حسب نوع اجلنس، اقتصادات

 متقدمة خمتارة

(بالنقاط املئوية)
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6 ٢- ٢٠٠٧-٢٠١٦

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات إىل الرمــوز الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.
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نسبة مشاركة اإلناث يف القوى العاملة، ٢٠٠٠ (٪)

الشكل البياين ١-١-٦: التقارب يف نسب 

مشاركة اإلناث يف القوى العاملة

y = –0.18x + 13.04
R 2 = 0.21

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

ملحوظــة: يســتخدم الشــكل البيــاين رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

اإلطار 1-1: )تابع(
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ولكــن  األمومة/األبــوة.   إجــازات  مثــل  لألســر،  داعمــة  مزايــا 

نظــرا لتباعــد مســارات نســب املشــاركة عبــر البلــدان علــى النحــو 

املشــار إليــه آنفــا، تتفــاوت أولويــات السياســات حســب ظــروف 

كل بلــد. ففــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة، حيــث تتراجــع نســب 

مشــاركة الذكــور واإلنــاث ممــن هــم يف العمــر األمثــل للعمــل، قــد 

)راجــع  أكبــر  بدرجــة  موجهــة  تدابيــر  إىل  حاجــة  هنــاك  تكــون 

دراســة IMF 2017a(. وســوف تســهم إصالحــات الهجــرة أيضــا 

يف زيــادة حجــم القــوى العاملــة وحتســين نســب املشــاركة، كمــا 

أنهــا ســتوازن بدرجــة كبيــرة أي تراجــع قــد يطــرأ جمــددا يف نســب 

الســكان. املشــاركة بســبب شــيخوخة 

اإلطار 1-1: )تتمة(
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

األســواق  إىل  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  تراجعــت 

اإلطــالق  علــى  مســتوياتها  أقــل  إىل   ٢٠١5 عــام  يف  الصاعــدة 

خــالل عــدة عقــود، ممــا أثــار خمــاوف مــن إمكانيــة تســبب ضغــوط 

التدفقــات اخلارجــة يف حــدوث تباطــؤ اقتصــادي أوســع نطاقــا 

ووقــوع أزمــات يف هــذه االقتصــادات )راجــع الفصــل الثــاين مــن 

عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(. وتعــد 

تدفقــات غيــر املقيميــن الرأســمالية الوافــدة مقياســا مهمــا لشــرح 

هــذا الهبــوط غيــر املعتــاد، وتعــرف هــذه التدفقــات بأنهــا صــايف 

الصاعــدة  األســواق  أصــول  مــن  األجانــب  املســتثمرين  حيــازات 

)ويشــار إليهــا أيضــا بمصطلــح التدفقــات الوافــدة الكليــة(. وقــد 

إجمــايل  مــن  كنســبة  الوافــدة  املقيميــن  غيــر  تدفقــات  تراجعــت 

عــام ٢٠١5،  إىل ١.6% يف  الصاعــدة  النــاجت احمللــي لألســواق 

وهــو املســتوى األدنــى علــى اإلطــالق منــذ عــام ١99٠ )الشــكل 

أيضــا  املفيــدة  املقاييــس  ومــن   .)١ اللوحــة   ،١-٢-١ البيــاين 

تدفقــات  بأنــه  يعــرف  والــذي  الرأســمالية،  التدفقــات  صــايف 

غيــر املقيميــن الوافــدة ناقصــا صــايف االســتثمارات اخلارجيــة 

تراكــم  عــدا  مــا  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  للمقيميــن 

الرأســمالية  التدفقــات  صــايف  وســجل  الرســمية.  االحتياطيــات 

يقــل  ال  فيمــا  األوىل  للمــرة   ٢٠١5 عــام  يف  ســلبية  مســتويات 

النــاجت احمللــي  بلــغ -١.٠% مــن إجمــايل  عــن 35 عامــا، حيــث 

التــايل. العــام  الصاعــدة، وظــل ســالبا يف  لألســواق 

غيــر أن أربــاع الســنة األخيــرة شــهدت انتعاشــة يف التدفقــات 

الرأســمالية الوافــدة إىل األســواق الصاعــدة. فوفقــا للتقديــرات، 

بلــغ متوســط جممــوع تدفقــات غيــر املقيميــن الرأســمالية الوافــدة 

إىل األســواق الصاعــدة ٢٠٠ مليــار دوالر أمريكــي يف الربعيــن 

األولييــن مــن عــام ٢٠١٧، مقابــل متوســط ربــع ســنوي بلــغ ١٢٠ 

مليــار دوالر يف الفتــرة ٢٠١5-٢٠١6 )الشــكل البيــاين ١-٢-

الرأســمالية يف  التدفقــات  ارتفــع صــايف  اللوحــة ٢(. كذلــك   ،١

األربــاع األخيــرة، حيــث وصــل إىل ١١5 مليــار دوالر أمريكــي 

التراجــع  عــزو  ويمكــن   .٢٠١٧ عــام  مــن  األول  النصــف  يف 

احلــاد واالنتعاشــة األخيــرة يف مقياســي التدفقــات الرأســمالية 

— تطــورات احلســاب املــايل يف الصيــن  إىل تطوريــن مهميــن 

والتقلبــات الشــديدة يف تدفقــات احلافظــة الوافــدة إىل األســواق 

الصاعــدة.

استقرار الضغوط اخلارجية يف الصين

املقيميــن  غيــر  تدفقــات  يف  حــادا  تراجعــا  الصيــن  شــهدت 

الرأســمالية الوافــدة بيــن الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١5 وحتــى 

الربــع األول مــن عــام ٢٠١6. وخــالل هــذه الفتــرة، أدت اخملــاوف 

بشــأن إمكانيــة حــدوث انخفــاض حــاد يف قيمــة اليــوان الصينــي 

إىل دفــع الشــركات الصينيــة إىل ســداد ديونهــا املقومــة بالــدوالر 

تخفيــض  إىل  األجانــب  املســتثمرون  ســعى  كذلــك  األمريكــي. 

ســيما  ال  بالرينمينبــي،  املقومــة  لألصــول  انكشــافاتهم  حجــم 

ودائــع البنــوك اخلارجيــة. ونظــرا ألن هــذه األمــوال أعيــد إقراضهــا 

الصينيــة  للبنــوك  املنتســبة  األجنبيــة  املؤسســات  جانــب  مــن 

اضطــرت  القاريــة،  الصيــن  يف  مقرهــا  يقــع  التــي  البنــوك  إىل 

إىل  أدى  ممــا  القــروض،  هــذه  ســداد  إىل  القاريــة  الصيــن  بنــوك 

انخفــاض إضــايف يف جممــوع الديــن اخلارجــي )راجــع دراســة 

)McCaulay and Shu 2016. وقــد دفعــت الضغــوط اخلارجيــة 

البنــك املركــزي إىل اتخــاذ إجــراءات تدخليــة كبيــرة علــى جانــب 

االحتياطيــات، ممــا ســاعد يف إحــكام الرقابــة علــى تراجــع قيمــة 

اللوحــة ١(. البيــاين ١-٢-٢،  )الشــكل  اليــوان 

ويف البدايــة، نتــج انعــكاس مســار التدفقــات الرأســمالية يف 

األســاس عــن تراجــع اخلصــوم الصينيــة جتــاه بقيــة العــامل، بينمــا 

اســتمر نمــو االســتثمارات اخلارجيــة للمقيميــن وفــق االجتاهــات 

الســابقة )الشــكل البيــاين ١-٢-٢، اللوحــة ٢(. وتعافــت تدفقــات 

 ،٢٠١6 عــام  مــن  الثــاين  الربــع  يف  الوافــدة  املقيميــن  غيــر 

بــدأوا عنــد هــذه النقطــة  ولكــن املســتثمرين احمللييــن كانــوا قــد 

خــالل  مــن  البــالد  خــارج  األمــوال  مــن  واملزيــد  املزيــد  نقــل  يف 

انحســرت  عــام ٢٠١٧،  بدايــة  حيــازة األصــول األجنبيــة. ومنــذ 

الضغــوط الناجمــة عــن تدفقــات املقيميــن اخلارجــة عقــب إحــكام 

إنفــاذ تدابيــر إدارة التدفقــات الرأســمالية وتراجــع قيمــة الــدوالر 

التدفقــات  صــايف  وتراجــع  النمــو.  زخــم  وزيــادة  األمريكــي 

 ٢٠ حــوايل  إىل  واخلطــأ(  الســهو  )شــامال  اخلارجــة  الرأســمالية 

مليــار دوالر أمريكــي يف الربــع الثــاين مــن عــام ٢٠١٧ )مقابــل 

أعــد هــذا اإلطــار روبــن كابكــي، بمســاعدة بحثيــة مــن غافيــن 

أســدوريان. 
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اإلطار 1-2: هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل األسواق الصاعدة؟
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

مســتوى الــذروة الــذي بلغــه عندمــا وصــل إىل ٢١٠ مليــار دوالر 

أمريكــي يف الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١6(، وهــو أيضــا الربــع 

مراكمــة  يف  الصينــي  املركــزي  البنــك  فيــه  بــدأ  الــذي  األول 

عــام ٢٠١5. مــن  الثــاين  الربــع  االحتياطيــات منــذ 

تقلبات تدفقات احلافظة يف األسواق الصاعدة

التدفقــات  وانتعــاش  تراجــع  وراء  الثــاين  التطــور  ويتمثــل 

الوافــدة إىل األســواق الصاعــدة مؤخــرا يف تقلبــات  الرأســمالية 

فتــرة  مــع  بالتزامــن  بــدأت  التــي  الوافــدة  احلافظــة  تدفقــات 

األمريكــي  الفيــدرايل  االحتياطــي  بنــك  تراجــع  مــن  اخملــاوف 

 ٢٠١3 عــام  منتصــف  يف  االســتثنائية  النقديــة  سياســته  عــن 

)الشــكل البيــاين ١-٢-3، اللوحــة ١(. وخــالل هــذه الفتــرة، كان 

رد فعــل املســتثمرين قويــا جتــاه البــوادر علــى إمكانيــة بــدء بنــك 

الســندات  مشــتريات  حجــم  تخفيــض  يف  الفيــدرايل  االحتياطــي 

يف وقــت أقــرب مــن املتوقــع. وأثــر تزايــد أســعار الفائــدة الســوقية 

األمريكيــة تأثيــرا ســلبيا علــى أســعار أصــول األســواق الصاعــدة 

انكشــافهم  حجــم  تخفيــض  يف  األجانــب  املســتثمرين  بــدء  مــع 

الصاعــدة. األســواق  جتــاه 

ويف منتصــف عــام ٢٠١5، شــهدت تدفقــات حافظــة األســهم 

والســندات الوافــدة ضغوطــا كبيــرة جمــددا مــع تصاعــد اخملــاوف 

مــن  الفتــرة  وخــالل  الرينمينبــي.  قيمــة  تخفيــض  إمكانيــة  مــن 

الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١5 إىل الربــع األول مــن عــام ٢٠١6، 

وســندات  أســهم  مــن  العــامل  حــول  املســتثمرين  مبيعــات  بلغــت 

أســاس  علــى  أمريكــي  دوالر  مليــار   5٢ الصاعــدة  األســواق 

صــاف، وهــو مــا يتجــاوز حجــم التدفقــات اخلارجــة خــالل فتــرة 

اخملــاوف مــن تراجــع بنــك االحتياطــي الفيــدرايل األمريكــي عــن 

سياســته النقديــة االســتثنائية، والتــي بلغــت حينهــا 3٢ مليــار 

واضحــة  داللــة  بمثابــة  املرحلــة  هــذه  وكانــت  أمريكــي.  دوالر 

املاليــة  لألســواق  بالنســبة  املتناميــة  الصيــن  أهميــة  علــى 

العامليــة واالقتصــاد العاملــي، وبالنســبة القتصــادات األســواق 

الصاعــدة األخــرى حتديــدا.

تدفقــات  تراجعــت   ،٢٠١6 عــام  يف  حمــدود  تعــاف  وعقــب 

احلافظــة نتيجــة إعــادة تســعير الســندات األمريكيــة جمــددا عقــب 

ارتفــاع  ويعــزى   .٢٠١6 نوفمبــر  يف  األمريكيــة  االنتخابــات 

العائــد علــى الســندات األمريكيــة هــذه املــرة إىل توقعــات التوســع 

يف  لتســهم  كانــت  التــي  التنظيميــة  القيــود  وتخفيــف  املــايل 

الشكل البياين ١-٢-٢: الصين: االحتياطيات 

والتدفقات الرأسمالية

املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

بوتيــرة  النقديــة  السياســة  تشــديد  علــى  والتشــجيع  النمــو  دعــم 

أســرع. وعلــى غــرار فتــرة اخملــاوف مــن تراجــع بنــك االحتياطــي 

االســتثنائية،  النقديــة  سياســته  عــن  األمريكــي  الفيــدرايل 

اســتجاب املســتثمرون بتخفيــض حجــم مراكزهــم يف األســواق 

انعــكاس قصيــر األجــل يف  الصاعــدة، ممــا انعكــس يف صــورة 

احلافظــة. تدفقــات  مســار 

احلافظــة  تدفقــات  تعافــت   ،٢٠١٧ عــام  أوائــل  مــن  وبــدءا 

العــام  املــزاج  حتســن  مــع  الصاعــدة  األســواق  إىل  الوافــدة 

وتيســير  العاملــي  االقتصــاد  أوضــاع  جتــاه  للمســتثمرين 

األوضــاع املاليــة. وعلــى خلفيــة التحســن الــذي شــهدته أســواق 

أســهم  ارتفــع حجــم مشــتريات األجانــب مــن  العامليــة،  األســهم 

أمريكــي  دوالر  مليــار   ٢٠5 إىل  الصاعــدة  األســواق  وســندات 

إجمــايل  ضعــف  مــن  أكثــر  أي  أغســطس،  وحتــى  الســنة  خــالل 

.٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة  خــالل  احملقــق  املســتوى 

عوامل أخرى

وبخــالف هذيــن العامليــن التفســيريين، ثمــة عــدة تطــورات 

أخــرى ســاهمت يف تشــكيل ديناميكيــات التدفقــات الرأســمالية 

خــالل الســنوات األخيــرة. فمــن الصدمــات غيــر املرتبطــة بحركــة 

املقيميــن  غيــر  تدفقــات  مســار  يف  احلــاد  االنعــكاس  الســوق 

الرأســمالية الوافــدة إىل روســيا يف عــام ٢٠١4 عندمــا تصاعــد 

النــزاع بيــن روســيا وأوكرانيــا. ومنــذ ذلــك احليــن، تراجــع متوســط 

تدفقات غير املقيمين الســنوية الوافدة إىل روســيا بمقدار ١٢٠ 

مليار دوالر أمريكي )٠.4% من إجمايل الناجت احمللي لألسواق 

الصاعــدة( عــن مســتوياته خــالل الفتــرة ٢٠١١-٢٠١3. 

صــايف  تباطــؤ  مــن  خففــت  التــي  العوامــل  أحــد  ويتمثــل 

األســواق  اقتصــادات  إىل  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات 

حجــم  تراجــع  يف   ٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة  خــالل  الصاعــدة 

اســتثمارات املقيميــن اخلارجــة مــن معظمــة اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة )مــا عــدا الصيــن التــي تمثــل اســتثناء ملحوظــا(. ففــي 

االســتثمارات  حجــم  متوســط  انخفــض   ،٢٠١6-٢٠١5 عــام 

اخلارجيــة للمقيميــن يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة مــا عــدا 

الصيــن بمقــدار ١٧١ مليــار دوالر أمريكــي ســنويا عــن مســتواه 

صــورة  يف  انعكــس  مــا  وهــو  الســابقة،  الثالثــة  األعــوام  يف 

تراجــع يف االســتثمارات املباشــرة اخلارجيــة )٧٢ مليــار دوالر 

أمريكــي(  دوالر  مليــار   5١( احلافظــة  واســتثمارات  أمريكــي( 

واالســتثمارات األخــرى )48 مليــار دوالر أمريكــي(. ويبــدو أن 

األســاس  يف  يعــود  للمقيميــن  اخلارجيــة  االســتثمارات  تراجــع 

إىل انخفــاض التدفقــات األجنبيــة الوافــدة نظــرا ألن التدفقــات 

الرأســمالية ذات اجتــاه ثنائــي بطبيعتهــا. وحتديــدا، فــإن تدفــق 

بشــكل  يســهم  قــد  احملليــة  األســواق  إىل  األجنبــي  املــال  رأس 

مباشــر أو غيــر مباشــر يف توفيــر التمويــل الــالزم للمســتثمرين 

عــدم  أن حقيقــة  اآلن  نــدرك  كذلــك  األجنبيــة.  األصــول  حليــازة 

سعي املستثمرين احملليين يف األسواق الصاعدة إىل نقل مزيد 

مــن أموالهــم إىل اخلــارج خــالل هــذه الفتــرة إىل أن التغيــرات يف 

أســس اقتصــادات األســواق الصاعــدة مل تكــن تســتدعي إســراع 

النحــو. هــذا  علــى  بيــع أصولهــم  األجانــب يف  املســتثمرين 

آفاق التدفقات الرأسمالية

الرأســمالية  التدفقــات  تعــايف  اســتمرار  مســتقبال  ٌيتوقــع 

بوتيــرة متوســطة. إذ تشــير التوقعــات إىل بلــوغ مســتوى تدفقــات 

الصاعــدة %3  األســواق  اقتصــادات  إىل  الوافــدة  املقيميــن  غيــر 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف عــام ٢٠١٧، مقابــل ٢.6% يف 

عام ٢٠١6 )الشــكل البياين ١-٢-3، اللوحة ٢(. ومن املتوقع 

األســواق  اقتصــادات  القويــة  االقتصاديــة  اآلفــاق  تســاعد  أن 

توقعــات  مــع  ضخمــة،  وافــدة  تدفقــات  جــذب  يف  الصاعــدة 

إىل  الكلــي  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو  بارتفــاع 

4.6% و4.9% يف ٢٠١٧ و٢٠١8 علــى الترتيــب، مقابــل %4.3 

١ ويفتــرض أن يكــون النمــو القــوي 
يف عامــي ٢٠١5 و٢٠١6. 

مفيــدا جلميــع عناصــر التدفقــات الرأســمالية، ولكــن يُتوقــع أن 

يســهم يف زيــادة تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر الوافــدة 

علــى وجــه اخلصــوص، نظــرا ألن هــذه التدفقــات الداخلــة أكثــر 

 Koepke اعتمــادا نســبيا علــى العوامــل احملليــة )راجــع دراســة

2015 لالطــالع علــى مســح للدراســات ذات الصلــة(.
يف  مالءمــة  أقــل  تصبــح  قــد  اخلارجيــة  البيئــة  أن  غيــر 

الســنوات القادمــة يف ظــل توقعــات اســتعادة أوضــاع السياســة 

ووفقــا  الكبــرى.  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  الطبيعيــة  النقديــة 

الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  يُتوقــع  األساســي،  الســيناريو  لتنبــؤات 

يجريهــا  التــي  األصــول  شــراء  لعمليــات  التدريجيــة  والتصفيــة 

البنــك املركــزي، ممــا قــد يفــرض بعــض الضغــوط علــى تدفقــات 

احلافظــة والتدفقــات ذات الصلــة بالعمليــات املصرفيــة الوافــدة 

إىل األســواق الصاعــدة. وعــادة مــا تكــون تدفقــات الديــن أكثــر 

تأثــرا علــى اإلطــالق بالتغيــرات يف أســعار الفائــدة اخلارجيــة، 

األســواق  ســندات  مــن  األجانــب  مشــتريات  أن  إىل  يشــير  ممــا 

الصاعــدة وعمليــات اإلقــراض املصــريف عبــر احلــدود يمكــن أن 

املقبلــة. الســنوات  التراجــع يف  بعــض  تشــهد 

علــى  املؤثــرة  الســلبية  التطــورات  خماطــر  تــزال  ال  كذلــك 

التدفقــات الرأســمالية كبيــرة. فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن للبنــوك 

النقديــة بوتيــرة أســرع مــن  الكبــرى تشــديد السياســة  املركزيــة 

املتوقــع حاليــا، ممــا قــد يــؤدي إىل انتكاســة يف درجــة اإلقبــال 

علــى خماطــر أصــول األســواق الصاعــدة عقــب حتســن األوضــاع 

تدفقــات  خــروج  إىل  ثــم  ومــن  املاضيــة،  شــهور  الســتة  خــالل 

ضخمــة مــن األســواق الصاعــدة )راجــع الفصــل األول مــن عــدد 

العاملــي(.  املــايل  تقريــر االســتقرار  أكتوبــر ٢٠١٧ مــن 

١توصــل التحليــل الــوارد يف الفصــل الثــاين مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 

األســواق  نمــو  تباطــؤ  أن  إىل  العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن 

هــذه  إىل  الوافــدة  الرأســمالية  التدفقــات  تراجــع  ســاهم يف  الصاعــدة 

األخيــرة. الســنوات  يف  األســواق 

اإلطار 1-2: )تتمة(
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  نمــو  يرتفــع  أن  يُتوقــع 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  احمللــي 

الناميــة مــن 3.٢% يف عــام ٢٠١٧ إىل 3.6% يف عــام ٢٠١9، 

الفتــرة  خــالل  تقريبــا   %3.٧ مســتوى  عنــد  ثابتــا  يظــل  وأن 

فــروق  وتشــير   .)١-3-١ البيــاين  )الشــكل   ٢٠٢٠-٢٠٢٢

النمــو مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة، حيــث يُتوقــع أن يبلــغ 

متوســط نصيــب الفــرد مــن النمــو احلقيقــي ١.4% خــالل الفتــرة 

غيــر  اجملموعتيــن.  بيــن  التقــارب  بعــض  إىل   ،٢١٧-٢٠٢٢

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الكلــي  النمــو  معــدالت  أن 

باالقتصــادات  كبيــرة  بدرجــة  تتأثــر  الناميــة  واالقتصــادات 

بيــن  كبيــرة  تفاوتــات  علــى  وتنطــوي  اجملموعــة  يف  الكبــرى 

البلدان.١ وبالنظر إىل آفاق النمو يف البلدان، يتضح أنها غير 

الــذي يمكــن  مواتيــة يف بعــض اقتصــادات اجملموعــة بالقــدر 

الكليــة.   املعــدالت  توقعــه يف ضــوء 

التفاوتات

بيــن  النمــو  معــدالت  يف  كبيــرة  فــروق  توجــد  عــام،  بوجــه 

يف  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

املناطــق اخملتلفــة )الشــكل البيــاين ١-3-٢(. فنصيــب الفــرد مــن 

جمموعــة  كل  يف  احلقيقــي  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  ١يحســب 

كحاصــل جمــع إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي علــى أســاس تعــادل 

اجملموعــة. ســكان  جممــوع  علــى  مقســوما  الشــرائية  القــوى 

الشكل البياين ١-٣-١: نمو نصيب الفرد من 

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي عبر ا�موعات
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل املتوســطات املرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي 

القيــم  إىل  احلمــراء  العالمــات  وتشــير  الشــرائية،  القــوى  بتعــادل  املقيــس 

والعشــير  األعلــى  العشــير  عــن  الســوداء  العالمــات  تعبــر  بينمــا  الوســيطة، 

ا�موعــات  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  لنمــو  األدنــى 

ا�موعتيــن  اإلحصائــي  امللحــق  يف  دال  اجلــدول  ويحــدد  القطريــة. 

الفرعيتيــن لالقتصــادات املصــدرة للوقــود وغيــر املصــدرة للوقــود ضمــن 

جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية فقط.

الشكل البياين ١-٣-٢: نمو نصيب الفرد من 

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، اقتصادات 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل املتوســطات املرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي 

القيــم  إىل  احلمــراء  العالمــات  وتشــير  الشــرائية،  القــوى  بتعــادل  املقيــس 

الوســيطة، بينمــا تعبــر العالمــات الســوداء عــن العشــير األعلــى والعشــير األدنــى 

لنمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي يف ا�موعات القطرية. 

اإلطار 1-3: نمو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: التفاوتات وتقارب مستويات 

الدخل خالل فترة التنبؤات
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

اآلســيوية أكبــر كثيــرا منــه يف املناطــق األخــرى. وباملثــل، يرتفــع 

نصيــب الفــرد مــن النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة يف 

كومنولــث  يف  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  وتليهــا  أوروبــا، 

يف  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  عنــه  املســتقلة،  الــدول 

إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  والشــرق  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا 

وأمريــكا الالتينيــة والكاريبــي. وتعــزى ســرعة نمــو نصيــب الفــرد 

مــن الدخــل يف آســيا بدرجــة كبيــرة إىل الصيــن )كمــا يتضــح مــن 

معــدالت  يف  الفــروق  وتعــد  والهنــد.   )١-3-١ البيــاين  الشــكل 

النمــو الوســيطة عبــر املناطــق أقــل حــدة. 

والفــرق أكبــر كثيــرا يف نصيــب الفــرد مــن معــدل النمــو بيــن 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة املصــدرة 

يف  أقــل  كان  الوســيط  النمــو  فمعــدل  للوقــود.  واملســتوردة 

االقتصــادات املصــدرة للوقــود منــه يف االقتصــادات املســتوردة 

للوقــود خــالل الفتــرة ١995-٢٠٠5، والفتــرة ٢٠٠6-٢٠١6 

الفتــرة ٢٠١٧- التباعــد خــالل  مــن  ويُتوقــع مزيــد  خصوصــا، 

البيــاين  الشــكل  العالمــات احلمــراء يف  ٢٠٢٢ )كمــا يظهــر مــن 

النمــو  معــدالت  متوســط  انحــدار  حتليــل  ويؤكــد   .)١-3-١

املتوقعــة خــالل الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢ باســتخدام جمموعــة مــن 

علــى صــادرات  االعتمــاد  أن  الضابطــة  واملتغيــرات  املتغيــرات 

اإلطــالق  علــى  األهــم  العامــالن  همــا  الســكان  وحجــم  الوقــود 

 .)١-3-١ )اجلــدول  البلــدان  يف  النمــو  تنبــؤات  تفــاوت  وراء 

وتقــل معــدالت النمــو املتوقعــة للبلــدان املصــدرة للوقــود بمقــدار 

نقطتيــن مئويتيــن يف املتوســط تقريبــا خــالل الفتــرة ٢٠١٧-

التراجــع  مــع  التكيــف  اســتمرارها يف  يعكــس  مــا  وهــو   ،٢٠٢٢

احلــاالت  بعــض  ذلــك يف  ويتضمــن  النفــط،  أســعار  املزمــن يف 

إال  النمــو  زيــادة  إىل  تــؤدي  أن  ُيتوقــع  ال  إصالحــات  تنفيــذ 

علــى املــدى املتوســط والطويــل.٢ وتشــير النتائــج أيضــا إىل أن 

البلــدان الصغيــرة )تعــرف بأنهــا البلــدان التــي يقــل عــدد ســكانها 

عــن نصــف مليــون نســمة( يُتوقــع أن تشــهد انخفاضــا يف النمــو 

بالبلــدان  مقارنــة  املتوســط  يف  مئويــة  نقطــة   ١.٢5 بمقــدار 

احلجــم  وفــورات  مثــل  عوامــل  أهميــة  إىل  يشــير  ممــا  األخــرى، 

الســالبة وعــدم التنــوع والتعــرض للكــوارث الطبيعيــة. وبمجــرد 

للوقــود  املصــدرة  لالقتصــادات  صوريــة  متغيــرات  تضميــن 

املتغيــرات  تفقــد  االنحــدار،  حتليــالت  يف  الصغيــرة  والبلــدان 
اإلحصائيــة.3 داللتهــا  للمناطــق  الصوريــة 

داخــل  أيضــا  التبايــن  مــن  كبيــرة  درجــة  ثمــة  أنــه  غيــر 

فداخــل  للوقــود.  واملســتوردة  املصــدرة  البلــدان  جمموعتــي 

بلــغ  املثــال،  ســبيل  علــى  للوقــود  املســتوردة  البلــدان  جمموعــة 

متوســط معــدل النمــو يف الصيــن والهنــد وفييــت نــام وبنغالديــش 

أن  ويُتوقــع   ،٢٠١6-١995 الفتــرة  خــالل  تقريبــا  ســنويا   %6

يتراجــع تراجعــا طفيفــا إىل 5.8% خــالل الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢. 

إجمــايل  مــن  الســنوي  الفــرد  نصيــب  نمــو  معــدل  وســيط  ويبلــغ 

و8.٢%   %٢.4 للوقــود  املســتوردة  البلــدان  يف  احمللــي  النــاجت 

للبلــدان  بالنســبة  أمــا  الترتيــب.  علــى  الفترتيــن،  هاتيــن  خــالل 

املصدرة، بلغ متوســط نصيب الفرد من النمو حوايل 6% خالل 

وكازاخســتان  وأذربيجــان  أنغــوال  يف   ٢٠١6-١995 الفتــرة 

البلــدان  يف  النمــو  معــدل  وســيط  بلــغ  بينمــا  وتركمانســتان، 

الفتــرة. نفــس  خــالل  ســنويا   %١.٧ للوقــود  املصــدرة 

متغيــر  إحــالل  عنــد  إحصائيــا  دالــة  غيــر  التحليــل  نتائــج  ٢تصبــح 

صــوري لالقتصــادات املصــدرة للســلع األوليــة حمــل املتغيــر الصــوري 

االقتصــادات  أن  إىل  يشــير  ممــا  للوقــود،  املصــدرة  لالقتصــادات 

املصــدرة للســلع األوليــة بخــالف الوقــود يُتوقــع أن تكــون أفضــل أداء 

مــن االقتصــادات املصــدرة للوقــود مــن حيــث نمــو نصيــب الفــرد مــن 

احلقيقــي. النــاجت احمللــي  إجمــايل 

3تظــل النتائــج ثابتــة عمومــا عنــد إدراج النمــو التاريخــي احملتســب 

الفتــرة ٢٠١٢-٢٠١6 املســتخدمة  )بــدال مــن  خــالل فتــرات خمتلفــة 

يف حتليــل االنحــدار الــوارد يف اجلــدول ١-3-١(، وكذلــك عنــد تقديــر 

نفــس  فبإجــراء  املرجحــة.  الصغــرى  املربعــات  بطريقــة  االنحــدارات 

مــن   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  بيانــات  باســتخدام  االنحــدار  حتليــالت 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، نحصــل علــى نتائــج مماثلــة بالنســبة 

ولكــن  للوقــود،  املصــدرة  باالقتصــادات  اخلــاص  الصــوري  للمتغيــر 

قيمــة املعامــل تكــون أقــل يف هــذه احلالــة. وال يؤثــر اســتبعاد البلــدان 

الكبــرى، مثــل الصيــن والهنــد، علــى النتائــج.

اجلدول 1-3-1: العوامل املقترنة بتوقعات النمو، 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، 

 12022-2017

–١.9٧٧***االقتصادات املصدرة للوقود
 )٠.398(

٠.١١6إفريقيا جنوب الصحراء

 )٠.5٢٢(

٠.٧54اقتصادات آسيا الصاعدة والنامية

 )٠.595(

٠.56٢اقتصادات أوروبا الصاعدة والنامية

 )٠.433(

٠.3١5أمريكا الالتينية والكاريبي

 )٠.459(

٠.8٢6*كومنولث الدول املستقلة

 )٠.449(
–١.٢١٠***البلدان الصغيرة٢

 )٠.4٠8(

اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي    

٠.١3٢يف عام ٢٠١١ )على أساس تعادل القوى الشرائية(

 )٠.٢١8(

نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

)٢٠١-٢٠١٢6(***٠.3٧6

 )٠.٠89(

نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي لدى الشركاء التجاريين 

)٠.٠١)٢٠٢٢-٢٠١٧9

 )٠.١٧8(

٠.535املتغير الثابت

 )٢.٢6٠(

١4٧املشاهدات

R 2 ٠.495معامل التحديد   

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

.*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1 ملحوظة: تظهر األخطاء املعيارية الثابتة بين األقواس

إجمــايل  مــن  الفــرد  لنصيــب  املتوقــع  النمــو  متوســط  هــو  االنحــدار  التابــع يف  ١املتغيــر 

اقتصــادات  عينــة  وتســتبعد   .٢٠١٧-٢٠٢٢ الفتــرة  خــالل  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ليبيــا واليمــن وفنزويــال نظــرا ألن تنبــؤات هــذه 

البلــدان متأثــرة بعوامــل متفــردة.

٢البلدان التي يقل عدد سكانها عن نصف مليون نسمة. 

اإلطار 1-3: )تابع(
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التقارب نحو مستويات الدخل يف االقتصادات 

املتقدمة

بعــض  إىل  تشــير  اإلجماليــة  األرقــام  أن  مــن  وبالرغــم 

التقارب نحو مستويات الدخل يف االقتصادات املتقدمة خالل 

مــن  إشــراقا يف جــزء كبيــر  أقــل  الصــورة  فــإن  التنبــؤات،  فتــرة 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.4 فوفقــا 

العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  احلــايل  العــدد  لتوقعــات 

اقتصــادات اجملموعــة  أربــاع  مــن ثالثــة  أقــل  أن يشــهد  يُتوقــع 

نمــوا يف نصيــب الفــرد مــن الدخــل أعلــى منــه يف االقتصــادات 

املتقدمــة خــالل الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢. أمــا بقيــة االقتصــادات 

اقتصــادات  ســكان  مــن   %١4 حــوايل  تمثــل  اقتصــادا   43  —
األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة — فيتوقــع اســتمرار 

تأخــر نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي إىل مســتويات 

دون تلــك الســائدة عــن االقتصــادات املتقدمــة )الشــكل البيــاين 
5.)4-3-١

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  وبالنســبة 

الناميــة التــي تســارعت معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن الدخــل 

حقيقــة  الدخــل  مســتويات  تقــارب  دراســات  مــن  العديــد  5ناقشــت 

وجــود جمموعــات أو نــوادي التقــارب وأخضعتهــا لالختبــار )دراســات 

 Durlauf and Quahو ،Desdoigts 19)9)9)و ،Durlauf and Johnson 19)9)5
  .)Canova 20049(9(19، و)

آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  مــن  الثــاين  الفصــل  راجــع   4

االقتصــاد العاملــي لالطــالع علــى حتليــل ألداء النمــو يف اقتصــادات 

باالقتصــادات  مقارنــة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

املاضيــة.   األربعــة  العقــود  خــالل  املتقدمــة 
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الفروق يف نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي، 

١٩٩٥-٢٠١٦

التباعد التاريخي

 والتقارب املتوقع

استمرار التقارب

انعدام التقارب التقارب التاريخي 

والتباعد احلايل

الشكل البياين ١-٣-٣: الفرق يف نمو نصيب 

الفرد من إجمايل الناجت احمللي بين جمموعة 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية وجمموعة االقتصادات املتقدمة: 

١٩٩٥-٢٠١٦ مقابل ٢٠١٧-٢٠٢٢

(بالنقاط املئوية)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين متوســط معــدالت نمــو نصيــب الفــرد مــن 

إجمايل الناجت احمللي للبلدان خالل الفترة ١٩٩٥-٢٠١٦ (احملور السيني) 

مقابل متوسط معدالت النمو املتوقعة خالل الفترة ٢٠١٧-٢٠٢٢ (احملور 

الصــادي)، ويعبــر عنهمــا يف احلالتيــن كمقــدار االنحــراف عــن متوســط معــدل 

لالقتصــادات  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب  نمــو 

املتقدمة خالل نفس الفترة.
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١- ١٩٩٥-٢٠١٦

الشكل البياين ١-٣-٤: توزيع الفروق يف

نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي

 احلقيقي بين جمموعة اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية وجمموعة 

االقتصادات املتقدمة

(عدد البلدان)

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

فرق صفري يف معدالت

النمو مقارنة باالقتصادات

 املتقدمة، ١٩٩٥-٢٠١٦ 

(٪١٫٥)
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٢- ٢٠١٧-٢٠٢٢

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

فرق صفري يف معدالت 

النمو مقارنة باالقتصادات

املتقدمة، ٢٠١٧-٢٠٢٢ 

(٪١٫٤)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

نموهــا  معــدالت  تقــع  التــي  البلــدان  عــدد  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

(مقيســة بمقــدار انحرافهــا عــن معــدل نمــو االقتصــادات املتقدمــة يف نفــس 

الفترة) يف النطاقات املبينة على احملور السيني.     

اإلطار 1-3: )تابع(
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صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

فيها عنها يف االقتصادات املتقدمة خالل العقدين املاضيين، 

يُتوقــع عمومــا أن تســتمر يف حتقيــق معــدالت نمــو أســرع كمــا 

يتضــح مــن التداخــل القــوي بيــن البلــدان التــي حققــت قــدرا مــن 

التقــارب خــالل الفتــرة ١995-٢٠١6 والبلــدان التــي يُتوقــع أن 

حتقــق هــذا التقــارب خــالل فتــرة التنبــؤات )أي أن معظــم البلــدان 

تقع يف الربع األعلى جهة اليمين يف الشكل البياين ١-3-3(. 

ومن املتوقع أن يتحقق هذا التقارب بقيادة البلدان املستوردة 

للوقــود، ال ســيما اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

البيــاين  )الشــكل  الصحــراء  جنــوب  وإفريقيــا  آســيا  يف  الناميــة 

١-3-5(، والبلــدان األكبــر مــن حيــث عــدد الســكان، أي الصيــن 

أن  لآلمــال  اخمليــب  ومــن   .)6-3-١ البيــاين  )الشــكل  والهنــد 

حــوايل ١8% مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

يف  الدخــل  مســتويات  نحــو  التقــارب  مــن  تتمكــن  مل  الناميــة 

االقتصــادات املتقدمــة خــالل الفتــرة ١995-٢٠١6 وال يُتوقــع 

لهــا أن حتقــق ذلــك خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة، وأن %9 

مــن البلــدان حققــت هــذا التقــارب خــالل الفتــرة ١995-٢٠١6 
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١ – ٢٠١٧-٢٠٢٢، حسب نوع إيرادات التصدير

الشكل البياين ١-٣-٥: توزيع الفروق يف نمو 

نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

 بين جمموعة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية وجمموعة االقتصادات 

املتقدمة، حسب نوع إيرادات التصدير واملنطقة

(عدد البلدان)

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

فرق صفري يف معدالت

 النمو مقارنة باالقتصادات

 املتقدمة، ١٩٩٥-٢٠١٦ 

(٪١٫٤)
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٢ – ٢٠١٧-٢٠٢٢، حسب املنطقة

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

فرق صفري يف معدالت 

النمو مقارنة باالقتصادات

 املتقدمة، ٢٠١٧-٢٠٢٢ 

(٪١٫٤)

الوقود

غير الوقود

أمريكا الالتينية والكاريبي

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
 وأفغانستان وباكستان

آسيا الصاعدة 

والنامية

أوروبا الصاعدة

 والنامية

إفريقيا جنوب 
الصحراء

كومنولث الدول
 املستقلة

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

نموهــا  معــدالت  تقــع  التــي  البلــدان  عــدد  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

(مقيســة بمقــدار انحرافهــا عــن معــدل نمــو االقتصــادات املتقدمــة يف نفــس 

الفترة) يف النطاقات املبينة على احملور السيني.
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1. 1995–2016

الشكل البياين ١-٣-٦: توزيع سكان اقتصادات

 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب 

معدل نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي 

(أنصبة السكان)

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

 فرق صفري يف معدالت 

 النمو مقارنة باالقتصادات

 املتقدمة، ١٩٩٥-٢٠١٦ 

(٪١٫٥) 
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2. 2017–22

فرق النمو مقارنة باالقتصادات املتقدمة 

(بالنقاط املئوية)

فرق صفري يف معدالت

النمو مقارنة باالقتصادات

املتقدمة، ٢٠١٧-٢٠٢٢ 

(٪١٫٤)

الهند
الصين

اقتصادات أسواق

 صاعدة واقتصادات

 نامية أخرى

الهند

الصين

اقتصادات أسواق

 صاعدة واقتصادات

 نامية أخرى

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين عــدد الســكان، كنســبة مــن جممــوع ســكان 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، يف البلــدان التــي تقــع 

معدالت نموها يف النطاقات املبينة على احملور السيني.

اإلطار 1-3: )تابع(
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ولكــن يُتوقــع ابتعادهــا عــن مســتويات الدخــل يف االقتصــادات 

املتقدمــة خــالل فتــرة التوقعــات. وعلــى اجلانــب األكثــر إشــراقا، 

جنــد أن ١9% مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الفتــرة ١995-٢٠١6  خــالل  التقــارب  هــذا  الناميــة مل حتقــق 

)الشــكل  احلــايل  الوقــت  يف  ذلــك  يف  تنجــح  أن  يُتوقــع  ولكــن 

.)3-3-١ البيــاين 

الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  النمــو  توقعــات  تشــير  وال 

داخــل  الدخــل  مســتويات  تقــارب  إىل  الناميــة  واالقتصــادات 

اجملموعــة. فخــالل الفتــرة ٢٠١٧-٢٠٢٢، ال يُتوقــع أن يكــون 

يف  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو  مــن  الفــرد  نصيــب 

أعلــى  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

كثيــرا )تتحقــق الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى 5%( يف البلــدان 

وعلــى   6.)٧-3-١ البيــاين  )الشــكل  نســبيا  الدخــل  منخفضــة 

العكــس، توجــد عالقــة ســالبة ودالــة إحصائيــا )تتحقــق الداللــة 

اإلحصائيــة عنــد مســتوى 5%( بيــن تنبــؤات نمــو نصيــب الفــرد 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف االقتصــادات املتقدمــة 

مــن  إىل مزيــد  يشــير  عــام ٢٠١١، ممــا  الدخــل يف  ومســتويات 

االقتصــادات  جمموعــة  داخــل  الدخــل  مســتويات  يف  التقــارب 

املتقدمــة خــالل فتــرة التنبــؤات، رغــم ازديــاد تماثــل مســتويات 

الدخــل.

ارتفــاع  دائمــا  يعنــي  ال  مــا  بلــد  نمــو  معــدل  فــإن  وأخيــرا، 

علــى  والهنــد  الصيــن  ففــي  القــدر.  بنفــس  الســكان  دخــل معظــم 

ســبيل املثــال، حيــث بلــغ نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

خــالل  الترتيــب،  علــى  ســنويا،  و%4.9   %9.6 احلقيقــي  احمللــي 

وســيط  ارتفــاع  إىل  التقديــرات  تشــير   ،١-٢٠٠٧993 الفتــرة 

دخــل األســرة بمعــدل أقــل — ٧.3% ســنويا يف الصيــن و5.١% 

الهنــد.٧    ســنويا فقــط يف 

6ال يوجــد ارتبــاط دال إحصائيــا )تتحقــق الداللــة اإلحصائيــة عنــد 

مســتوى 5%( بيــن مســتويات نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

احلقيقــي يف عــام ٢٠١١ ومعــدالت النمــو املتوقعــة، حتــى يف حالــة 

اســتبعاد العينــة للبلــدان األبطــأ نمــوا مقارنــة بالبلــدان املتقدمــة.

 World Panel ٧اســتنادا إىل البيانــات املســتمدة مــن قاعــدة بيانــات

.Income Distribution database of Lakner and Milanovic (2015)
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اللوغاريتم الطبيعي لنصيب الفرد من إجمايل الناجت

 احمللي احلقيقي (املقيس بتعادل القوى الشرائية) يف عام ٢٠١١

الشكل البياين ١-٣-٧: توقعات معدالت 

نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي ومستويات الدخل احلقيقي يف عام

 ٢٠١١، االقتصادات املتقدمة واقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق

 الصاعدة واالقتصادات 

النامية

y = –0.32x + 5.07, R 2 = 0.02
(0.18)

y = –2.03x + 23.27, R 2 = 0.46
(0.38)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

انحــدارات  أســاس  علــى  واحلمــراء  الزرقــاء  اخلطــوط  حتديــد  تــم  ملحوظــة: 

علــى   (٢٠١٧-٢٠٢٢ الفتــرة  خــالل  (املتوســط  املتوقعــة  النمــو  معــدالت 

مســتويات نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف عــام ٢٠١١ 

(مقيســة بتعــادل القــوى الشــرائية) يف عينــة االقتصــادات املتقدمــة وعينــة 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، علــى الترتيــب. ويعبــر 

للمعامــل  عــن اخلطــأ املعيــاري  األقــواس يف معادلــة االنحــدار  بيــن  الرقــم 

التقديــري ملســتويات نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف 

عام ٢٠١١.

اإلطار 1-3: )تتمة(
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

تراجعــت أســعار الســلع األوليــة تراجعــا حــادا يف الســنوات 

واملعــادن  الغــذاء  منتجــات  قيمــة  انخفضــت  حيــث  األخيــرة، 

النفــط  أســعار  تراجعــت  كمــا  منــذ ٢٠١٢-٢٠١3،  بنحــو ٢٠% 

البيــاين  )الشــكل  املاضيــة  الثالثــة  األعــوام  خــالل  النصــف  إىل 

أســعار  تعــد  مل  املاضيــة،  الثالثــة  األعــوام  وخــالل   .)١-4-١

الســلع األوليــة إىل مســتويات الــذروة التــي بلغتهــا يف الســابق، 

وهــو أمــر مســتبعد علــى املــدى املتوســط أيضــا وفــق التنبــؤات. 

ويوثــق هــذا اإلطــار التصحيحــات االقتصاديــة الكليــة الكبيــرة 

التــي جتريهــا حاليــا العديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

الســعرية. الصدمــات  هــذه  أعقــاب  يف  الناميــة  واالقتصــادات 

ويســتخدم التحليــل عينــة تضــم 48 اقتصــادا مــن اقتصــادات 

للســلع  املصــدرة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

األوليــة، ويقــع نصــف هــذه البلــدان يف الفئــة منخفضــة الدخــل. 

األوليــة  الســلع  صــادرات  نــوع  حســب  االقتصــادات  وتُصنــف 

الصــرف  ســعر  ونظــام  والغــذاء(  واملعــادن  )الوقــود  الرئيســية 

١
 .٢٠١-٢٠١٧3 الفتــرة  خــالل  لديهــا  املطبــق 

وكمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين ١-4-٢، فــإن العديــد مــن 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة املصــدرة 

للســلع األوليــة إمــا تربــط عمالتهــا بعمــالت أخــرى — بالــدوالر 

األمريكــي يف معظــم احلــاالت، وبعمــالت أخــرى مثــل اليــورو يف 

بعــض احلــاالت – أو تطبــق ســعر صــرف مــرن. غيــر أن حــوايل 

نصــف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة التــي طبقــت نظــام ربــط 

نظــام  بتصحيــح  قامــت الحقــا  عــام ٢٠١3  الصــرف يف  ســعر 

وذلــك  البيــاين(،  الشــكل  النظــام« يف  )»تصحيــح  الصــرف  ســعر 

تخفيــض  إىل  أو  مرونــة  أكثــر  نظــام  إىل  إمــا  عــادة  بالتحــول 

قيمــة العملــة بســبب التراجــع الكبيــر يف معــدالت تبــادل الســلع 

األوليــة. وقــام عــدد كبيــر مــن البلــدان املصــدرة للوقــود بإلغــاء 

ربط عمالته )الشــكل البياين ١-4-٢، اللوحة ١(. وبوجه عام، 

كان تراجــع معــدالت التبــادل التجــاري أكثــر حــدة علــى اإلطــالق 

)الشــكل  األمريكــي  بالــدوالر  عمالتهــا  تربــط  التــي  البلــدان  يف 

.)3-4-١ البيــاين 

التصحيح اخلارجي

البلــدان ذات أســعار الصــرف املرنــة تراجعــا كبيــرا  شــهدت 

أدى إىل  عــام ٢٠١3، ممــا  االســمية لعمالتهــا منــذ  القيمــة  يف 

اجملموعــة  بذلــك  لتكــون  للعملــة،  احلقيقيــة  القيمــة  انخفــاض 

الفعليــة  الصــرف  أســعار  بتصحيــح  قامــت  التــي  الوحيــدة 

)الشــكل  األوليــة  الســلع  أســعار  لصدمــة  اســتجابة  احلقيقيــة 

تربــط  التــي  البلــدان  العكــس، شــهدت  وعلــى  البيــاين ١-4-4(. 

االســمية  القيمــة  يف  ارتفاعــا  األمريكــي  بالــدوالر  عمالتهــا 

والقيمــة الفعليــة احلقيقيــة للعملــة )حيــث يعكــس ارتفــاع القيمــة 

مقابــل  األمريكــي  الــدوالر  قيمــة  يف  العــام  التحســن  االســمية 

العمــالت األخــرى(. وشــهدت أســعار الصــرف املربوطــة بعمــالت 

أخرى — باليورو يف معظم احلاالت — انخفاضا يف قيمتها 

االســمية مقابل الدوالر األمريكي، مما أدى إىل تصحيح أســعار 

تراجــع  كان  وأخيــرا،  مــا.  حــد  إىل  احلقيقيــة  الفعليــة  الصــرف 

قامــت  التــي  االقتصــادات  يكــون يف  مــا  أكبــر  االســمية  القيمــة 

بتصحيــح نظمهــا، ولكــن هــذا التراجــع مل ينتــج عنــه يف معظــم 

للعملــة  الفعليــة احلقيقيــة  القيمــة  احلــاالت انخفــاض كبيــر يف 

معــه.٢ بالتــوازي  التضخــم  ارتفــاع  بســبب 

20

40

60

80

100

120

2012 13 14 15 16 17

النفط (متوسط أسعار

 النفط الفورية)

الغذاء

املعادن

الشكل البياين ١-٤-١: أسعار السلع األولية

(املؤشر؛ ١ يناير ٢٠١٣ = ١٠٠)

املصادر: مؤسسة .Bloomberg L.P؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اإلطار 1-4: التصحيحات االقتصادية الكلية يف اقتصادات األسواق الصاعدة املصدرة للسلع األولية

أعد هذا اإلطار جيبين آن وأوخينيو سيروتي وكسينيا كولوسكوفا.

تقريــر  الثــاين مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١5 مــن  الفصــل  ١كمــا ورد يف 

آفــاق االقتصــاد العاملــي، يعــرف البلــد بأنــه مصــدر للســلع األوليــة إذا 

انطبق عليه املعياران التاليان: )١( تمثل السلع األولية ما ال يقل عن 

35% يف املتوســط مــن جممــوع صــادرات البلــد خــالل الفتــرة ١96٢-

٢٠١4، و)٢( تمثــل الصــادرات الصافيــة مــن الســلع األوليــة مــا ال يقــل 

عــن 5% يف املتوســط مــن حجــم التجــارة اإلجماليــة )الصــادرات زائــدا 

البالــغ  البلــدان  الفتــرة ١96٢-٢٠١4. ومــن عينــة  الــواردات( خــالل 

ليبيــا  حــذف  تــم  املعياريــن،  هذيــن  تســتويف  التــي  بلــدا   5٢ عددهــا 

وتــم  كافيــة.  بيانــات  توافــر  عــدم  بســبب  واليمــن  وفنزويــال  وســوريا 

إعــداد التصنيــف حســب نــوع الصــادرات الرئيســية باســتخدام بيانــات 

مؤشــرات التنميــة العامليــة الصــادرة عــن البنــك الــدويل، وذلــك اســتنادا 

جممــوع  يف  األوليــة  الســلع  صــادرات  أنــواع  خمتلــف  أنصبــة  إىل 

صــادرات الســلع التجاريــة خــالل الفتــرة ١999-٢٠١5.

يف  الصــرف  أســعار  يتنــاول  ال  اإلطــار  هــذا  يف  الــوارد  ٢التحليــل 

املوازية/الســوداء. الســوق 
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ومــن املمكــن تصحيــح حجــم صــايف الصــادرات يف مواجهــة 

صدمــات معــدالت التبــادل التجــاري التــي تؤثــر مباشــرة علــى 

األوليــة  اآلثــار  موازنــة  إىل  ســيؤدي  ممــا  اخلارجــي،  احلســاب 

للصدمــات بصــورة جزئيــة. ومــن شــأن تغييــر أســعار الصــرف 

احلقيقيــة يف مواجهــة صدمــة معــدالت التبــادل التجــاري تيســير 

التصحيــح اخلارجــي مــن خــالل قنــاة حتويــل النفقــات. ويُتوقــع 

ومــا  احلقيقــي  الفعلــي  الصــرف  ســعر  تصحيحــات  تكــون  أن 

يترتــب عليــه مــن حتــول اإلنفــاق أكثــر وضوحــا يف البلــدان التــي 

 Adler, Magud, تطبــق نظــام ســعر الصــرف املــرن )راجــع دراســة

and Werner 2017، ودراسة IMF 2017b(. وتؤكد اللوحة ١ يف 
الشــكل البيــاين ١-4-5 هــذه الفكــرة، وتوضــح أن البلــدان التــي 

تطبــق أســعار صــرف ثابتــة واجهــت صدمــات أكبــر يف معــدالت 

مــن  قــدر  أقــل  ذلــك  رغــم  شــهدت  ولكنهــا  التجــاري،  التبــادل 

التصحيــح يف حجــم صــايف الصــادرات، بينمــا شــهدت البلــدان 

التــي تطبــق نظــام ســعر الصــرف املــرن تصحيحــات كبيــرة يف 

صــايف صادراتهــا جتــاوز تأثيرهــا صدمــات معــدالت التبــادل 

بدرجــة  الصــادرات  حجــم  يتأثــر  مل  املتوســط،  ويف  التجــاري. 

يعكــس  قــد  مــا  وهــو  الصــرف،  ســعر  نظــم  خمتلــف  يف  كبيــرة 

الصــرف،  ســعر  األوليــة جتــاه  الســلع  عــدم حساســية صــادرات 

إىل جانــب التنــوع احملــدود يف صــادرات هــذه البلــدان )الشــكل 
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البيــاين ١-4-5، اللوحــة ٢(. وينبــع هــذا االختــالف الشــديد يف 

تقلــص  درجــة  عــن  األســاس  الصــادرات يف  اجتاهــات صــايف 

الــواردات. وقــد يعــزى ذلــك بــدوره إىل آثــار حتويــل النفقــات يف 

البلدان ذات النظم املرنة )وعدم حتيل النفقات يف البلدان ذات 

نظم سعر الصرف الثابت( )الشكل البياين ١-4-5، اللوحة 3( 

ودرجــة التفــاوت بيــن البلــدان مــن حيــث اســتخدام االحتياطيــات 

املاليــة الوقائيــة كمــا نناقــش الحقــا.  

التصحيحات املالية واالقتصادية الكلية

يف أعقــاب الصدمــة، اســتخدمت البلــدان ذات أســعار الصــرف 

الثابتــة احتياطياتهــا املاليــة واخلارجيــة بدرجــة أكبــر مقارنــة 

بالبلــدان ذات أســعار الصــرف املرنــة. وكمــا يتضــح مــن الشــكل 

صــرف  أســعار  تطبــق  التــي  البلــدان  ســجلت   ،6-4-١ البيــاين 

أعقــاب  يف  العامــة  مالياتهــا  يف  ضخمــا  عجــزا  مربوطــة 

انخفــاض أســعار الســلع األوليــة، وتــم تمويــل جــزء كبيــر مــن هــذا 

العجــز مــن خــالل زيــادة االقتــراض أو تخفيــض االحتياطيــات 

الودائــع يف صناديــق  الســابقة األخــرى )مثــل  و/أو املدخــرات 

نظمهــا،  بتعديــل  قامــت  التــي  البلــدان  ويف  الســيادية(.  الثــروة 

ارتفــع حجــم االقتــراض — ولكــن بدرجــة أقــل مــن البلــدان التــي 

تطبــق نظــام ســعر الصــرف املربــوط. كذلــك كانــت هــذه البلــدان 

أقــل اعتمــادا علــى االحتياطيــات، وهــو مــا يرجــع علــى األرجــح 

إىل انخفــاض مســتويات االحتياطيــات منــذ البدايــة )وهــو األمــر 

الــذي ربمــا ســاهم يف تغييــر النظــام يف حــاالت عديــدة(. وقــد 

جنحــت تلــك البلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف مرنــة يف احلفــاظ 

علــى تــوازن موازناتهــا خــالل الفتــرة ٢٠١3-٢٠١6، وجتنبــت 

نضــوب احتياطياتهــا.

غيــر أنــه مــن األصعــب حتديــد مــا إذا كانــت أســعار الصــرف 

النــاجت  إجمــايل  نمــو  علــى  احلفــاظ  يف  ســاهمت  قــد  املرنــة 

احمللــي. وجتــدر اإلشــارة يف البدايــة إىل أن البلــدان التــي تربــط 

عمالتهــا بالــدوالر األمريكــي شــهدت تراجعــا أكبــر يف معــدالت 

التبــادل التجــاري مقارنــة بغيرهــا )الشــكل البيــاين ١-3-4(، 

لذلــك يُتوقــع أن تســجل نمــوا أضعــف يف حالــة عــدم اســتخدام 

املكونــة  الفرعيــة  للعينــة  وبالنســبة  الوقائيــة.  االحتياطيــات 

مــن البلــدان املصــدرة للنفــط )التــي شــهدت تراجعــا يف معــدالت 

التبادل التجاري يف نفس الوقت(، توضح اللوحة ١ من الشكل 

البيــاين ١-4-٧ أن معــدالت النمــو انخفضــت بدرجــات متقاربــة 

يف البلــدان التــي تطبــق أنواعــا خمتلفــة مــن نظــم ســعر الصــرف 

عمالتهــا  تربــط  التــي  القليلــة  البلــدان  جمموعــة  )باســتثناء 

بعمــالت أخــرى بخــالف الــدوالر األمريكــي(. وبوجــه عــام، قامــت 

التــي تربــط عمالتهــا بالــدوالر األمريكــي بدعــم معــدل  البلــدان 

نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي كــي يظــل مقاربــا ملســتويات النمــو 

يف البلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف مرنــة بالرغــم ممــا شــهدته 

مــن تراجــع أكبــر يف معــدالت التبــادل التجــاري — مــع زيــادة 

االعتمــاد علــى االحتياطيــات مقارنــة بالبلــدان األخــرى.
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الشكل البياين ١-٤-٧: التغير يف نصيب الفرد 

من نمو إجمايل الناجت احمللي والتضخم يف

 البلدان املصدرة للوقود، على أساس معدالت 

تبادل السلع األولية

(٪، متوسط ٢٠١٤-٢٠١٦ مقابل متوسط ٢٠١١-٢٠١٣)

١ – التغير يف نصيب الفرد من نمو إجمايل 

       الناجت احمللي

٢ – التغير يف تضخم مؤشر أسعار املستهلكين

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار القيمــة الوســيطة، ويمثــل الطــرف 

األدنــى، وتعبــر  والربيــع  األعلــى  الربيــع  إطــار  لــكل  األســفل  والطــرف  األعلــى 

العالمات احلمراء عن احلد األقصى واحلد األدنى. 

١ تستبعد القيمة الدنيا القيمة الشاذة جلمهورية إيران اإلسالمية (-١٦٫٣).

سعر صرف 

ثابت مربوط 

بالدوالر

سعر صرف

 ثابت غير 

مربوط 

بالدوالر

مرن تغيير
النظام١

اإلطار 1-4: )تتمة(

وبالنســبة ملعــدالت التضخــم، ســجلت البلــدان التــي شــهدت 

ذات  البلــدان   — قيــم عمالتهــا  كبيــرا يف  انخفاضا/تخفيضــا 

أســعار الصــرف املرنــة والبلــدان التــي عدلــت نظــام ســعر الصــرف 

— ارتفاعــا كبيــرا يف املتوســط يف تضخــم أســعار املســتهلكين 
بســبب انتقــال تأثيــر ســعر الصــرف )وإن كان هــذا االرتفــاع تــم 

حســب  البلــدان،  معظــم  يف  و%3   %١ بيــن   — نســبيا  احتــواؤه 

حجــم صدمــات معــدالت تبــادل الســلع األوليــة( )الشــكل البيــاين 

١-4-٧، اللوحــة ٢(. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



55

الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ارتفــع عــدد املواطنيــن الذيــن يعيشــون خــارج بلدانهــم األم 

 ٢5٠ إىل  ليصــل   ٢٠١5-١99٠ الفتــرة  خــالل   %6٠ بحــوايل 

مليــون تقريبــا، أو 3% مــن عــدد ســكان العــامل. وعــادة مــا يرتبــط 

املهاجــرون ارتباطــا قويــا ببلدانهــم األم، ويحولــون جــزءا مــن 

دخلهــم املكتســب مــن العمــل يف بلــدان املقصــد إىل أســرهم يف 

البلــدان األم.

إىل  املرســلة  للتحويــالت  الدوالريــة  القيمــة  ارتفعــت  وقــد 

بمقــدار  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

خمســة أضعــاف خــالل الفتــرة ١99٠-٢٠١5، وهــو مــا يقــرب 

الرســمية.  اإلنمائيــة  املســاعدات  قيمــة  أضعــاف  ثالثــة  مــن 

وبحلــول عــام ٢٠١5، تلقــى 98 بلــدا حتويــالت وافــدة جتــاوزت 

قيمتهــا ١.5% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، وتلقــى حــوايل ثلــث 

إجمــايل  مــن   %١٠ قيمتهــا  جتــاوزت  حتويــالت  البلــدان  هــذه 

وجــود  ورغــم   .)١-5-١ البيــاين  )الشــكل  احمللــي  النــاجت 

»ممــرات حتويــالت« رئيســية بيــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

التحويــالت  مــن   %45 حــوايل  يتدفــق  الناميــة،  واالقتصــادات 

مــن االقتصــادات املتقدمــة إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة. وبذلــك يمكــن أن تكــون التحويــالت آليــة 

متزايدة األهمية لتقاســم خماطر الدخل على املســتوى العاملي.

ورغــم أن التحويــالت لهــا دور إيجابــي علــى املــدى الطويــل 

يف التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، يركــز هــذا اإلطــار علــى 

دور ال يقــل أهميــة — وهــو احلــد مــن اخملاطــر الدوريــة املؤثــرة 

الكليــة  االقتصاديــة  الصدمــات  نتيجــة  األســر  اســتهالك  علــى 

الكبــرى التــي غالبــا مــا يقــع تأثيرهــا علــى اقتصــادات األســواق 

األكثــر  البلــدان  ســيما  ال  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة 

فقــرا. ١، ٢ ومــن حيــث املبــدأ، يمكــن أن يــؤدي االندمــاج العميــق 

الدخــل  آثــار صدمــات  تمهيــد  إىل  العاملــي  املــايل  النظــام  يف 

االقتــراض  خــالل  مــن  األســر  اســتهالك  علــى  النظاميــة  غيــر 

األكثــر  البلــدان  أن  غيــر  املــال.3  رأس  أســواق  يف  واإلقــراض 

فقــرا تشــهد جمموعــة مــن املشــكالت التــي حتــد مــن اندماجهــا 

الشكل البياين ١-٥-١: صايف حتويالت املغتربين كنسبة من الناجت، ٢٠١٥

(٪)

أقل من -١ ٥ إىل ١٠

-١ إىل صفر أكثر من ١٠

صفر إىل ٥ ال توجد بيانات متاحة

املصادر: قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل؛ وقاعدة بيانات الهجرة وحتويالت العاملين يف اخلارج لدى البنك الدويل؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اإلطار 1-5: حتويالت املغتربين وتمهيد االستهالك

أعد هذا اإلطار كيمبريل بيتون ولويس كاتاو وتشوكا كوتسان.

وزيــادة  الفقــر  مــن  واحلــد  املــايل  التعميــق  تشــجيع  خــالل  ١مــن 

 Adams and دراســة  راجــع   — املثــال  ســبيل  علــى  املاليــة  املــوارد 

 Giuliano and ودراســة   Jongwanich (2007) ودراســة   Page (2005)
آثــار  إىل  أيضــا  أخــرى  بحــوث  تشــير  وبينمــا   .Ruiz-Arranz (2009))
بتراجــع  املقترنــة  كتلــك   — النمــو  علــى  للتحويــالت  ممكنــة  ســلبية 

عــن  الناجتــة  الصــرف  ســعر  ارتفاعــات  بســبب  اخلارجيــة  التنافســية 

 Rajan and Subramanian (2005) زيــادة التحويــالت، توصلــت دراســة

إىل أن آثــار املــرض الهولنــدي املقترنــة باملســاعدات األجنبيــة ال يبــدو 

اخلاصــة. التحويــالت  علــى  تنطبــق  أنهــا 

 Bugamelliو Hadzi-Vaskov (2006)و Ratha (2003) ٢تتناول دراسات

 Combes و  ،Chami, Hakura, and Montiel (2009)) و   Paterno (2009))
 Beaton and others (2017)و  De and others (2016) و   Ebeke (2011)
أهميــة التحويــالت بوصفهــا إحــدى أدوات تقاســم اخملاطــر التــي تمهــد 

 Beaton, دراســة  تشــير  كذلــك  عمومــا.  الناميــة  البلــدان  يف  االســتهالك 

Cevik, and Yousefi (2017) بوضــوح إىل أهميــة  التحويــالت يف تمهيــد 
االســتهالك يف أوقــات الصدمــات املاليــة.  وقــد ركــزت دراســات قليلــة 

علــى دور التحويــالت يف تمهيــد صدمــات أســعار الســلع األوليــة..

3تعرف دراسة (Kose, Prasad, and Terrones (2009) تمهيد االستهالك 

بأنــه الفصــل بيــن التقلبــات يف النمــو االســتهالكي غيــر النظامــي وتقلبــات 

الدخل لتثبيت وتيرة االســتهالك األســري بمرور الوقت.
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املايل الدويل )الشــكل البياين ١-5-٢(، ويمكن أن يكون لهذه 

املعوقــات بالتــايل تأثيــر ســلبي كبيــر علــى فعاليــة آليــة تمهيــد 

ينظــر  لذلــك  املــال.  رأس  أســواق  علــى  تقــوم  التــي  االســتهالك 

هــذا اإلطــار يف مســائل رئيســية تتمثــل يف دور التحويــالت يف 

املســاعدة علــى التغلــب علــى مواطــن الضعــف املــايل تلــك ومــا 

الصدمــات  نــوع  حســب  تختلــف  التحويــالت  فعاليــة  كانــت  إذا 

وخصائــص البلــدان املرســلة واملتلقيــة.

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال يف البدايــة، ينبغــي اإلشــارة إىل 

املدفوعــات  ميــزان  تدفقــات  أقــل مكونــات  هــي  التحويــالت  أن 

تقلبــا  أقــل  وهــي   .)١ اللوحــة   ،3-5-١ البيــاين  )الشــكل  تقلبــا 

أيضــا مــن تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر املعروفــة بأنهــا 

أقــل تقلبــا مــن التدفقــات املاليــة الناجتــة عــن األســهم واحملافــظ. 

كذلــك يقــل ارتباطهــا املوجــب بدرجــة كبيــرة بإجمــايل النــاجت 

وتدفقــات  األجنبيــة  احملفظــة  باســتثمارات  مقارنــة  احمللــي 

الداعــم  التحويــالت  دور  ويبــرز  املباشــر.4  األجنبــي  االســتثمار 

بالتحويــالت  اجلــاري  احلســاب  تقلبــات  مقارنــة  عنــد  لالســتقرار 

بمثيلهــا بــدون التحويــالت: إذا كان للتحويــالت تأثيــر بســيط علــى 

النقــاط  مــن  جمموعــة  وجــود  يُتوقــع  اجلــاري،  احلســاب  تقلبــات 

يف  الثانيــة  اللوحــة  يف  درجــة   45 خــط  علــى  بلــد(  لــكل  )نقطــة 

الشــكل البياين ١-5-3. ولكن بدال من ذلك، تظهر جمموعة أكبر 

كثيرا من النقاط فوق اخلط، مما يشــير إىل أن التحويالت تســاعد 

تمثــل  التــي  البلــدان  ســيما يف  ال  اجلــاري،  احلســاب  اســتقرار  يف 

التحويــالت فيهــا نســبة كبيــرة للغايــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي.         

ورغم أن التحويالت تســاعد فيما يبدو على اســتقرار احلســاب 

احمللــي  النــاجت  بإجمــايل  عــادة  ارتباطــا  أقــل  وتكــون  اجلــاري، 

أهميتهــا  تكمــن  األخــرى،  اخلارجــي  التمويــل  بتدفقــات  مقارنــة 

اســتقرار  املباشــرة بالنســبة للرخــاء االجتماعــي يف دورهــا يف 

مــا  وعــادة  احمللــي.  الدخــل  صدمــات  عقــب  األســري  االســتهالك 

يكون نمو االستهالك أكثر تقلبا بكثير يف العديد من اقتصادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، إن مل تكــن جميعهــا، 

مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة. وتتمثــل إحــدى فوائــد التكامــل 

املــايل الــدويل املرحــب بهــا يف إزالــة هــذا »العيــب« الــذي يشــوب 

مــن  يــزال  ال  الهــدف  هــذا  ولكــن  الدوليــة،  اخملاطــر  تقاســم  آليــة 

 Prasad and الصعــب حتقيقــه يف معظــم البلــدان )راجــع دراســتي

others 2003، و (Kose, Prasad, and Terrones 2009(. والســؤال 
العمــل مــن شــأنها  أســواق  إذا كانــت زيــادة تكامــل  مــا  هنــا هــو 

املســاعدة يف التخفيــف مــن تأثيــر عيــوب األســواق املاليــة تلــك 

مــن خــالل تدفقــات التحويــالت، وإن صــح ذلــك، مــا هــي الظــروف 

واخلصائــص القطريــة التــي يمكــن حتقيــق ذلــك يف ظلهــا.

ويمكن دراسة هذه املسألة باستخدام أحد النماذج االقتصادية 

القياســية املعتادة لتقاســم اخملاطر. وبتعريف االســتهالك األســري 

ونمــو النــاجت )املرتبطيــن بالعوامــل الداخليــة للبلــد وليــس بحركــة 

t باســتخدام املعادلــة  i يف الوقــت  األســواق( اخلــاص بالبلــد 

̄   ∆ −   y   ̃    it   = ∆  y  it   ∆، حيــث    y  t    , واملعادلــة  
 
     ∆   c   ̃    it   = ∆  c  it   − ∆   ̄   c  t

      ∆   ̄   y  t   هو نمو االســتهالك األســري العاملي والرمز      ∆   ̄   c  t الرمز

هــو  نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي، 

يمكــن صياغــة نمــوذج االنحــدار علــى النحــو التــايل:

  ∆   c   ̃    it   =  β  1   ∆   y   ̃    it   +  β  2    R  it   ∆   y   ̃    it   +  β  3    FI  it   ∆   y   ̃    it    
 + ϕ  REER  it   +  λ  t   +  α  i   +  ε  it  ,   (١-5-١)    

حيــث الرمــز    λ  t   والرمــز   α  i     همــا اآلثــار الزمنيــة والقطريــة الثابتــة، 

والرمــز   ε  it    هــو حــد اخلطــأ. والرمــزان   R  it    و   FI  it    همــا، 
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الشكل البياين ١-٥-٢: االندماج االقتصادي

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

البلــدان  إىل  تشــير  املرتفعــة»  الوافــدة  التحويــالت  ذات  «البلــدان  ملحوظــة: 

التي تزيد تدفقات التحويالت الوافدة إليها عن وسيط الفترة ١٩٩٠-٢٠١٤ 

البالــغ ١٫٥٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي. ويشــير االندمــاج االقتصــادي إىل 

االندماج املايل بحكم الواقع يف عام ٢٠١٤ املقيس بحاصل جمع األصول 

إىل  اســتنادا  احمللــي)  النــاجت  إجمــايل  مــن  (كنســبة  اخلارجيــة  واخلصــوم 

.Milesi-Ferretti (2017) جمموعة البيانات املستخدمة يف دراسة

4ينطبــق ذلــك علــى التدفقــات اإلجماليــة والصافيــة، واالرتباطــات 

يف املســتويات والفــروق مــن الدرجــة األوىل يف سلســلة زمنيــة مقطعيــة 

قطريــة مقارنــة طويلــة تمتــد مــن ١99٠ إىل ٢٠١5. وبالنســبة لتدفقــات 

التحويالت الثنائية، توصلت دراسة Frankel (2011) إىل أن التحويالت 

غالبا ما تكون مضادة لالجتاهات الدورية يف البلدان املتلقية. ولكن 

يف بعــض احلــاالت، يمكــن أن تكــون التحويــالت املرســلة يف األســاس 

بغــرض االســتثمار مســايرة لالجتاهــات الدوريــة وحتــى ولــو بدرجــة أقــل 

مقارنــة بتدفقــات احملفظــة أو تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر.  

اإلطار 1-5: )تابع(
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علــى الترتيــب، نســبة التحويــالت إىل إجمــايل النــاجت احمللــي وجممــوع 

األصول واخلصوم األجنبية الكلية كنســبة من إجمايل الناجت احمللي 

دراســة  راجــع  الــدويل،  املــايل  لالندمــاج  املعتــاد  الواقعــي  )املقيــاس 

5.)Lane and Milesi-Ferretti 2017
تقاســم  ألمكــن  العيــوب،  مــن  خاليــة  املاليــة  األســواق  كانــت  وإذا 

الدخــل  نمــو  كان  ومــا  البلــدان  بيــن  بالتســاوي  االســتهالك  خماطــر 

β  1   =  β  2    R  it   =  β  3       أن أي  االســتهالك،  ليؤثــر علــى  النســبي 

FI  it   = 0. وعلــى العكــس مــن ذلــك — أي يف حالــة انعــدام تقاســم 
أن  ينبغــي   — واالســتثمار  األجنبــي  االقتــراض  خــالل  مــن  ر  ـ اخملاطـ

التــي  العيــوب  تســاوي   β  1   +  β  2    R  it   +  β  3    FI  it    واحــدا. ويف ظــل 

ال تســاوي صفرا مطلقا، ولكن زيادة 
 
   β  1   تشــوب األســواق املالية، فإن

اندمــاج أســواق املــال والعمــل يتوقــع أن تســاعد عمومــا يف احلــد مــن 

االرتبــاط بيــن االســتهالك ونمــو النــاجت غيــر املرتبطيــن بحركــة الســوق، 

ممــا يعنــي أن معامــل حــد التفاعــل   β  2    ومعامــل حــد التفاعــل β  3 يُتوقــع 

إشــارة ســالبة. أن يحمــالن 

وتؤكــد نتائــج تقديــر املعادلــة )١-5-١( أن التحويــالت تســهم يف 

تمهيــد االســتهالك. وتشــير التقديــرات الــواردة يف املعادلــة )١-5-١( 

واألهــم  معتــاد،  أمــر  ة  ـ املتوقعـ الســالبة  املعامــالت  إشــارات  أن  إىل 

مــن ذلــك أن املعامــل   β  2    دال إحصائيــا — أي أن التحويــالت حتــد 

مــن اعتمــاد االســتهالك علــى إجمــايل النــاجت احمللــي للبلــد األم وتزيــد 

بالتــايل مــن تقاســم اخملاطــر.6 وعلــى مســتوى جمموعــة كبيــرة مــن 

ـة ومنخفضــة  البلــدان )تتضمــن بلدانــا تتلقــى حتويــالت مرتفعـ

وبلدانــا تقــل درجــة اندماجهــا يف النظــام املــايل العاملــي(، جنــد 

أن حــوايل ٢٧% مــن تفاوتــات الدخــل التــي أمكــن تمهيدهــا كانــت 

بفضــل التحويــالت )الشــكل البيــاين ١-5-4، اللوحــة ١، العمــود 

واحــد  بــدوالر  الدخــل  انخفــاض  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة  األول(. 

االســتهالك  تراجــع  إىل  يــؤدي  األم  البلــد  يف  كان(  ســبب  )ألي 

بمقــدار 63 ســنتا فقــط يف حالــة ثبــات جميــع العوامــل األخــرى. 

كذلــك تتجــاوز األهميــة الكميــة للتحويــالت تلــك الناجتــة عــن حــد 

املعادلــة  يف      β  3    FI  it باســتخدام    )املقيــس  املــايل  االندمــاج 

)١-5-١((. وتشــير األعمــدة التاليــة يف اللوحــة ١ مــن الشــكل 

ن  ـ مـ )كنســبة  أكبــر  تكــون  قــد  اآلثــار  أن  إىل   4-5-١ البيــاين 

ت  ال ـ حتويـ تتلقــى  التــي  البلــدان  يف  املمهــد(  املكــون  جممــوع 

كبيــرة خــالل فتــرات الصدمــات املاليــة الضخمــة التــي تقــع يف 
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تقلبات احلساب اجلاري

الشكل البياين ١-٥-٣: تمهيد آثار 

حتويالت املغتربين

٢ – تقلبات احلساب اجلاري زائدا/ناقصا 

       التحويالت (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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البنــك  لــدى  اخلــارج  يف  العامليــن  حتويــالت  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

التدفقــات  جممــوع  إىل  يشــير  الوافــدة  التدفقــات  جممــوع  ملحوظــة: 

إىل  األخــرى  الوافــدة  التدفقــات  وتشــير  مــا،  بلــد  إىل  الوافــدة  الرأســمالية 

التدفقــات بخــالف االســتثمار األجنبــي املباشــر وتدفقــات احلافظــة واألســهم 

واملشتقات واالحتياطيات. وتشير التقلبات إىل االنحراف املعياري.

5بخــالف احلــد الثــاين واحلــد الثالــث يف اجلانــب األيمــن مــن املعادلــة 

دراســات  يف  تلــك  االنحــدار  مواصفــة  اســتخدام  درج   ،)١-5-١(

االقتصــاد الكلــي التــي تناولــت تقاســم اخملاطــر الدليــة )مثــل دراســات 

 Kalemli-Ozcan, Sorensen, and و   Lewis 19)9)6و  Obstfeld 19)9)3
Yosha 2003 و(Kose, Prasad, and Terrones 2009(. وتــم توســيع نطــاق 
املعادلــة يف البدايــة لتشــمل حــد تفاعــل االندمــاج املــايل يف دراســة 

Sorensen and others (2005)، ثــم زاد عليهــا حــد تفاعــل التحويــالت 
 Beaton, Cevik, دراســتي  ويف   De and others (2016) دراســة  يف 

وتوضــح  الحقــا.   Beaton and others (2017) و   and Yousefi (2017)
اجلزئيــة  األســس  اشــتقاق  كيفيــة   Catão and Chang (2017) دراســة 

املاليــة  التحويــالت  نمــوذج  مــن  القياســية  تقاســم اخملاطــر  ملعادلــة 

املكلفــة علــى مســتوى األســر، ممــا يعنــي أن معامــل حــد الدخــل النســبي 

يمكــن اســتخدامه بفعاليــة كمقيــاس للمشــكالت املاليــة، وأن املعامــل 

ϕ اخلــاص بســعر الصــرف الفعلــي احلقيقــي )والــذي يعبــر عــن ارتفــاع 
بإشــارة  يظهــر  أن  يمكــن  بالتــايل(  املؤشــر  وارتفــاع  العملــة،  قيمــة 

موجبــة أو ســالبة )علــى غــرار األســواق املاليــة اخلاليــة مــن العيــوب(. 

وتشير الدراسة أيضا إىل أن املعامل يتأثر بهيكل األسعار يف أسواق 

الســلع يف البلــد املعنــي، وبالتــايل فإنــه يتفــاوت بدرجــة كبيــرة بيــن 

البلــدان وال يمكــن تقديــره بدقــة يف نمــاذج االنحــدار اجملمعــة. ويدعــم 

التحليــل االقتصــادي القياســي يف اإلطــار هــذه االحتماليــة الســابقة 

بحيــث يكــون املعامــل غيــر مؤثــر يف الســياق احلــايل.

 De and others (2016) 6تتسق هذه النتيجة مع ما ورد يف دراسات

                .Beaton, Cevik, and Yousefi (2017)و Beaton and others (2017) و

اإلطار 1-5: )تابع(
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فــرادى البلــدان )األزمــات املاليــة(، وخــالل االنكماشــات الدوريــة 

يف معــدالت التبــادل التجــاري.

وبتقســيم العينــة حســب اخلصائــص القطريــة، يتضــح أنــه إذا 

كانت البلد املتلقية من مصدري الســلع األولية، تكون مســاهمة 

غيــر  البلــدان  منهــا يف  أكبــر  االســتهالك  تمهيــد  التحويــالت يف 

 ،٢ اللوحــة  البيــاين ١-4-5،  )الشــكل  األوليــة  للســلع  املصــدرة 

العمــود األول والثــاين(. وإذا كان البلــد يتلقــى حتويــالت مرتفعــة 

ومــن مصــدري الســلع األوليــة )العمــود الثالــث(، تكــون املســاهمة 

املرســل  البلــد  يعتبــر  وأخيــرا،  اإلطــالق.  علــى  تكــون  مــا  أكبــر 

غيــر  مــن  املرســل  البلــد  كان  فــإذا  أيضــا:  مهمــا  للتحويــالت 

مصــدري الســلع األوليــة، تكــون املســاهمة بالنســبة املئويــة يف 

إجمــايل تمهيــد االســتهالك أكبــر ممــا إذا كان البلــد املتلقــي مــن 

مصــدري الســلع األوليــة )مقارنــة النســب يف العمــود األخيــر مــن 

الشــكل البيــاين ١-5-4، اللوحــة ٢، بالنســب يف العمــود الثــاين 
مــن اللوحــة ١(.٧

يف  كبيــر  دور  لهــا  كان  التحويــالت  أن  إىل  النتائــج  وتشــير 

تمهيد االستهالك يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

الناميــة األقــل اندماجــا يف النظــام املــايل العاملــي، ال ســيما خــالل 

فتــرات األزمــات املاليــة احملليــة وتراجــع أســعار الســلع األوليــة. 

الرئيســي جملموعــة  بلــد املقصــد  أن  أيضــا  النتائــج  مــن  ويتضــح 

مــن  للتحويــالت  املتلقــي  البلــد  كان  فــإذا  مهــم:  أمــر  املهاجريــن 

غيــر  مــن  للتحويــالت  املرســل  والبلــد  األوليــة  الســلع  مصــدري 

مصــدري الســلع األوليــة، يتــم تقاســم خماطــر االســتهالك بفعاليــة 

أكبــر.

وتتمثــل النتيجــة األهــم علــى اإلطــالق يف أن االندمــاج يف 

ســوق العمــل الدوليــة مــن شــأنه املســاعدة يف ســد بعــض فجــوات 

الندمــاج  احملــدود  الــدور  عــن  تنتــج  التــي  االســتهالك  تمهيــد 

األســواق املاليــة، ال ســيما يف البلــدان األكثــر فقــرا. وبالنظــر إىل 

هــذه املنافــع، ينبغــي اتخــاذ إجــراءات علــى مســتوى السياســات 

للمســاعدة يف احلــد مــن تكلفــة التحويــالت )مثــل تلــك الهادفــة 

وتشــجيع  املراســلة(  البنــوك  مــع  العالقــات  علــى  احلفــاظ  إىل 

أشــمل  دورا  يتيــح  بمــا   — الدوليــة  العمــل  ســوق  االندمــاج يف 

للتحويــالت يف نقــل املــوارد خــالل فتــرات الصدمــات املتفاوتــة 

— وذلــك بغــرض زيــادة تقاســم خماطــر  البلــدان املتلقيــة  يف 

االســتهالك بدرجــة كبيــرة علــى مســتوى العــامل.         
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الشكل البياين ١-٥-٤: مساهمة التحويالت

يف تقاسم خماطر االستهالك
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التحويالت 

أخرى

١ – النسبة من جمموع ا�اطر املقتسمة

٢ – النسبة من جمموع ا�اطر املقتسمة

التحويالت 

أخرى

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تــم إعــداد تقديــرات نســبة جممــوع ا�اطــر املقتســمة علــى أســاس 

لنمــو  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل  انحــدار  مــن  املشــتقة  املعامــالت 

املرتبــط  غيــر  النــاجت  نمــو  علــى  الســوق  املرتبــط بحركــة  غيــر  االســتهالك 

املــايل  واالندمــاج  التحويــالت  مؤشــرات  مــع  وتفاعالتــه  الســوق  بحركــة 

(دراسة  Lane and Milesi-Ferretti 2017). وتشير «البلدان ذات التحويالت الوافدة 

املرتفعــة» إىل البلــدان التــي تزيــد تدفقــات التحويــالت الوافــدة إليهــا عــن 

وســيط الفتــرة ١٩٩٠-٢٠١٤ البالــغ ١٫٥٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي. 

بيــن  أزمــة مصرفيــة مقيســة بالفتــرة  إمــا  وتعــرف األزمــة املاليــة بأنهــا 

بدايــة ونهايــة األزمــة املصرفيــة حســب قاعــدة بيانــات األزمــات املصرفيــة 

الواردة يف دراسات    Laeven and Valencia  (2008, 2010, 2012) أو  أزمة خارجية 

وفــق التعريــف الــوارد يف دراســة Catão and Milesi-Ferretti (2014). وتعــرف 

الســلع األوليــة بأنهــا قيمــة ســالبة  الســلبية يف معــدالت تبــادل  الصدمــة 

 Gruss للمكــون الثابــت يف معــدالت تبــادل الســلع األوليــة لبلــد مــا فــق دراســة

.(2014)

٧وعلــى العكــس، يُفتــرض أن تكــون مســاهمة التحويــالت يف تقاســم 

مــن  املرســل  البلــد  كان  مــا  إذا  املتوســط  مــن  أيضــا  أكبــر  اخملاطــر 

مصــدري الســلع األوليــة والبلــد املتلقــي مــن مســتوردي الســلع األليــة 

علــى أســاس صــاف: يف هــذه احلالــة، ينبغــي أن يــؤدي ارتفــاع أســعار 

الســلع األوليــة إىل زيــادة التحويــالت اخلارجــة مــن البلــد املرســل، ممــا 

البلــد املتلقــي نتيجــة  الدخــل يف  الســلبية لتراجــع  يخفــف مــن اآلثــار 

ولســوء  صحيــح(.  )والعكــس  املعاكســة  التجــاري  التبــادل  معــدالت 

احلــظ، فــإن عينــة بيانــات التحويــالت لهــذه احلالــة الفرعيــة حمــدودة 

وال يمكــن تقديرهــا بدقــة كبيــرة، وبالتــايل لــن يتــم إبالغهــا. 

اإلطار 1-5: )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

تراجعــت أســعار الســلع األوليــة منــذ إصــدار عــدد إبريــل 2017 

العمــل  مــد  مــن  فبالرغــم  العاملــي.  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن 

املصــدرة  البلــدان  منظمــة  عــن  الصــادرة  اإلنتــاج  باتفاقيــة 

ارتفــاع  ظــل  يف  النفــط  أســعار  انخفضــت  )أوبــك(،  للبتــرول 

إنتــاج النفــط الصخــري عــن املســتويات املتوقعــة يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة. وعقــب انخفــاض أســعار املعــادن يف وقــت 

ســابق خــالل العــام، ارتفعــت جمــددا منــذ شــهر يونيــو تماشــيا 

مــع حتســن الشــعور بشــأن أوضــاع االقتصــاد الكلــي. وتراجعــت 

التوريــدات،  حجــم  ارتفــاع  بســبب  الزراعيــة  املنتجــات  أســعار 

أســواق احلبــوب. تقلــب  األحــوال اجلويــة ســاهمت يف  ولكــن 

صنــدوق  عــن  الصــادر  األوليــة  الســلع  أســعار  مؤشــر  تراجــع 

النقــد الــدويل بمقــدار 5.٠% مــا بيــن فبرايــر ٢٠١٧ إىل أغســطس 

إبريــل  عــدد  للتنبــؤات يف  الفترتــان املرجعيتــان  ٢٠١٧، وهمــا 

العاملــي  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  احلــايل  والعــدد   ٢٠١٧

ورغــم   .)١ اللوحــة  البيــاين ١-ت خ-١،  )الشــكل  الترتيــب  علــى 

 %6.5 بمقــدار  والغــذاء،  الطاقــة  أســعار  يف  الكبيــر  االنخفــاض 

و4.3% علــى الترتيــب، طــرأ ارتفــاع طفيــف علــى أســعار املعــادن، 

بمقــدار ٠.8%. وانخفضــت أســعار النفــط يف ظــل قــوة إنتــاج النفــط 

اخلــام يف الواليــات املتحــدة. وانخفضــت أســعار الغــاز الطبيعــي 

بســبب تراجــع الطلــب. كذلــك زادت أســعار الفحــم، وظلــت مرتفعــة.

سوق النفط: أضواء على اإلنتاج يف 

الواليات املتحدة األمريكية

العمــل  أوبــك علــى مــد  يف ٢5 مايــو ٢٠١٧، وافقــت منظمــة 

باتفاقيــة اإلنتــاج املطبقــة منــذ ينايــر مــن هــذا العــام حتــى مــارس 

 ١.٢ بمقــدار  اإلنتــاج  تخفيــض  علــى  االتفاقيــة  وتنــص   .٢٠١8

مليــون برميــل يوميــا عــن مســتواه يف أكتوبــر ٢٠١6. ووافقــت 

روســيا وغيرهــا مــن البلــدان غيــر األعضــاء يف أوبــك علــى االلتــزام 

إضافيــا  انخفاضــا  يعنــي  ممــا  احلاليــة،  اإلنتــاج  بمســتويات 

أكتوبــر ٢٠١6  عــن مســتوى  برميــل يوميــا  بمقــدار ٠.6 مليــون 

)ليصل بذلك جمموع االنخفاض إىل ١.8 مليون برميل يوميا(.

وبالرغــم مــن اجلهــود املبذولــة مــن جانــب البلــدان املصــدرة 

للنفــط املشــاركة يف اتفاقيــة اإلنتــاج، تراجعــت أســعار النفــط إىل 

املســتوى  يونيــو، وهــو  نهايــة  للبرميــل يف  مــن 44 دوالرا  أقــل 

عــن  اإلعــالن  األدنــى علــى اإلطــالق منــذ نوفمبــر ٢٠١6، قبيــل 

االنخفاضــات األوليــة يف مســتويات اإلنتــاج. وتتمثــل األســباب 

النفــط الصخــري  إنتــاج  التراجــع يف زيــادة  الرئيســية وراء هــذا 

وتعــايف  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  يف  املتوقــع  مــن  بأكثــر 

اإلنتاج بدرجة أقوى من املتوقع يف ليبيا ونيجيريا املعفيتين 

أوبــك  بلــدان  صــادرات  أن  يبــدو  كذلــك  اإلنتــاج.  تخفيــض  مــن 

مســتمرة بمعــدالت مرتفعــة نســبيا، حتــى مــع تراجــع اإلنتــاج.
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األلومنيوم النحاس

خام احلديد النيكل

املصادر: مؤسســة .Bloomberg L.P، وقاعدة بيانات Thomson Reuters Datastream، ونظام أســعار الســلع 

األولية لدى صندوق النقد الدويل، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ أســعار العقــود املســتقبلية الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي هــي عبــارة عــن افتراضــات 

العقــود  أســعار  مــن  اشــتقاقها  ويتــم  التقريــر،  مــن  عــدد  كل  يف  املســتخدم  األساســي  الســيناريو 

املستقبلية. وتستند األسعار الواردة يف عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل األسعار 

يف نهاية يوم ١٥ أغسطس ٢٠١٧.

٢ مشتقة من أسعار عقود اخليارات املستقبلية يف ١٥ أغسطس ٢٠١٧. 

أعــد هــذا التقريــر كريســتيان بوغمانــز )رئيــس الفريــق(، وراشــيل يوتنــغ 

فــان وأكيتــو ماتســوموتو، بمســاعدة بحثيــة مــن المــا قياســة.  

تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية
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ومنــذ ذلــك احليــن، انتعشــت أســعار النفــط لتصــل إىل حــوايل 

ظــل  أغســطس يف  أواخــر شــهر  مــن  اعتبــارا  للبرميــل  5٠ دوالرا 

بــوادر علــى تباطــؤ نمــو اإلنتــاج يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. 

يونيــو  يف  هائــال  ارتفاعــا  األمريكيــة  اخملزونــات  ارتفعــت  فقــد 

وأغســطس.  يوليــو  يف  حــادا  تراجعــا  تراجعــت  ولكنهــا   ،٢٠١٧

وتتوقــع إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة وصــول إنتــاج النفــط 

اخلــام األمريكــي إىل 9.9 مليــون برميــل يوميــا يف عــام ٢٠١8، 

متجــاوزا أعلــى مســتوياته يف الســابق عــام ١9٧٠ عندمــا بلــغ 

للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  وتتوقــع  يوميــا.  برميــل  مليــون   9.6

ارتفاع نمو الطلب من ١.3 مليون برميل يوميا يف عام ٢٠١6 

إىل ١.6 مليــون برميــل يوميــا يف عــام ٢٠١٧، ليتراجــع إىل 4.١ 

مليــون برميــل يوميــا يف عــام ٢٠١8. وقــد أثــر اإلعصــار هــاريف 

علــى الطاقــة التكريريــة للواليــات املتحــدة يف أواخــر أغســطس، 

وارتفعــت أســعار البنزيــن الفوريــة ارتفاعــا حــادا. غيــر أن أســعار 

النفط اخلام وعقود البنزين املستقبلية متوسطة األجل مل تتأثر 

بالقــدر نفســه، وهــو مــا يرجــع جزئيــا إىل قــوة خمزونــات النفــط 

اخلــام، وإىل تراجــع الطلــب علــى النفــط اخلــام بســبب انخفــاض 

إنتــاج النفــط املكــرر.

يقيــس  الــذي   — الطبيعــي  الغــاز  أســعار  مؤشــر  وانخفــض 

املتحــدة  والواليــات  واليابــان  أوروبــا  يف  األســعار  متوســط 

وأغســطس  فبرايــر  شــهري  بيــن   %9.6 بمقــدار   — األمريكيــة 

يف  العــرض  وقــوة  موســمية  عوامــل  يعكــس  مــا  وهــو   ،٢٠١٧

الواليــات املتحــدة وروســيا.١ ويفــرض انخفــاض أســعار النفــط 

ربــط  فيهــا  يشــيع  التــي  البلــدان  إضافيــة يف  ضغوطــا خافضــة 

األســعار بالنفــط. ومل تتأثــر األســواق كثيــرا عندمــا قامــت اململكــة 

العالقــات  بقطــع  البلــدان  مــن  وجمموعــة  الســعودية  العربيــة 

الدبلوماســية مــع قطــر التــي تعــد أكبــر بلــد مصــدر للغــاز الطبيعــي 

القطريــة. الصــادرات  الســتمرار  نظــرا  املســال، 

متوســط  يســاوي  وهــو   — الفحــم  أســعار  مؤشــر  وارتفــع 

بيــن  مــا   %١6.5 بمقــدار   — إفريقيــا  وجنــوب  أســتراليا  أســعار 

فبرايــر وأغســطس ٢٠١٧. ويأتــي هــذا االرتفــاع عقــب انخفــاض 

الفحــم يف أســتراليا بســبب  مبدئــي يف نهايــة فتــرة تعطــل نقــل 

قــوة  بــدأ يف ٢8 مــارس ٢٠١٧. غيــر أن  الــذي  اإلعصــار ديبــي 

الطلــب مــن الصيــن ســاعدت علــى تعــايف األســعار. كذلــك ســاهمت 

قلــة النزاعــات العماليــة يف املناجــم األســترالية يف توفيــر دعــم 

إضــايف، بينمــا أدت قيــود االســتيراد التــي فرضتهــا الصيــن إىل 

منخفــض  الفحــم  أســعار  ســيما  ال  لألســعار،  خافضــة  ضغــوط 

اجلــودة.

يف  تدريجــي  ارتفــاع  إىل  املســتقبلية  النفــط  عقــود  وتشــير 

األســعار إىل حــوايل 53 دوالرا أمريكيــا للبرميــل يف عــام ٢٠٢٢ 

الفتراضــات  فوفقــا   .)٢ اللوحــة  خ-١،  ١-ت  البيــاين  )الشــكل 

الفوريــة  البتــرول  أســعار  متوســط  بشــأن  األساســي  الســيناريو 

العقــود  أســعار  إىل  اســتنادا  الــدويل  النقــد  صنــدوق  يعــده  الــذي 

املستقبلية، يبلغ متوسط األسعار السنوية 5٠.3 دوالرا للبرميل 

يف عــام ٢٠١٧ — وهــو مــا يمثــل ارتفاعــا بمقــدار ١٧.4% عــن 

متوســط عــام ٢٠١6 — و5٠.٢ دوالرا للبرميــل يف عــام ٢٠١8 

اللوحــة 3(. البيــاين ١-ت خ-١،  )الشــكل 

افتراضــات  بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن  درجــة  توجــد  تــزال  وال 

تــوازن  مــن  بالرغــم  األساســي،  الســيناريو  يف  النفــط  أســعار 

االنقطاعــات  التوقعــات  جتــاوز  احتمــاالت  وتتضمــن  اخملاطــر. 

املفاجئــة واألحــداث اجلغرافية-السياســية، ال ســيما يف الشــرق 

األوســط وأمريكا الالتينية نظرا لقيام الواليات املتحدة بفرض 

عقوبــات إضافيــة علــى فنزويــال. ورغــم أن هــذه التطــورات مــن 

حتــول  أن  يُتوقــع  النفــط،  أســواق  تعطــل  يف  التســبب  شــأنها 

غيــر  احملفــورة  اآلبــار  ذلــك  يف  بمــا   — الكبيــرة  اخملزونــات 

النفــط  منتجــي  جانــب  مــن  الســريعة  واالســتجابة   — املكتملــة 

الصخري دون االرتفاع احلاد يف األسعار يف املستقبل القريب. 

ونظــرا ألن أســواق النفــط تركــز علــى مســتوى اإلنتاج/اخملــزون 

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، قــد يؤثــر اإلعصــار هــاريف علــى 

أســواق النفــط اخلــام تأثيــرا كبيــرا إذا مــا ثبــت أن الضــرر املــادي 

الــذي حلــق بالبنيــة التحتيــة أو حجــم تســريح العمالــة كان أكبــر 

ممــا تــم قياســه يف البدايــة. وتواجــه أســواق الغــاز الطبيعــي درجــة 

أكبــر مــن عــدم اليقيــن بســبب األزمــة القطريــة وجتــدد التوتــرات 

بيــن روســيا والواليــات املتحــدة بعــد موافقــة الواليــات املتحــدة 

علــى فــرض عقوبــات جديــدة علــى روســيا.

املعادن: اجتاهات متباينة يف الصين

فبرايــر  بيــن  مــا   %٠.8 بمقــدار  املعــادن  أســعار  ارتفعــت 

وأغســطس ٢٠١٧، مــع وجــود تفــاوت كبيــر عبــر الســلع األوليــة. 

ففي شهر يونيو، وصل مؤشر أسعار املعادن إىل أقل مستوياته 

على اإلطالق خالل 8 أشهر بسبب تباطؤ نمو الطلب يف الصين 

والواليــات املتحــدة األمريكيــة. غيــر أن األســعار شــهدت انتعاشــا 

منــذ أغســطس واســتمر علــى مــدار الشــهر مــع حتســن املــزاج العــام 

بشــأن األوضــاع االقتصاديــة الكليــة، ال ســيما يف الصيــن.

وانخفضــت أســعار خــام احلديــد بنســبة 35% مــا بيــن فبرايــر 

يف  التوســع  إىل  األســاس  يف  يرجــع  مــا  وهــو   ،٢٠١٧ ويونيــو 

اإلنتــاج مــن جانــب كبــار املنتجيــن يف أســتراليا والبرازيــل الذيــن 

الســوقية. وبلغــت خمزونــات خــام  زيــادة حصتهــم  يســعون إىل 

أعلــى مســتوياتها علــى اإلطــالق،  الصينيــة  احلديــد يف املوانــئ 

حيــث وصلــت إىل أكثــر مــن ١4٠ مليــون طــن يف نهايــة يونيــو، 

أي أعلــى بمقــدار 4٠% عــن العــام الســابق، وذلــك حســب البيانــات 

Thomson Reuters Datastream. ولكــن  الصــادرة عــن مؤسســة 

مــع ارتفــاع أســعار الصلــب ارتفاعــا حــادا يف الصيــن جمــددا، قــام 

منتجــو الصلــب الصينيــون بزيــادة إنتاجهــم إىل أعلــى مســتوياته 

علــى اإلطــالق، حيــث بلــغ ٧4 مليــون طــن يف يوليــو. وأدى ذلــك 

األساســي يف صناعــة  املكــون  علــى  الطلــب  ارتفــاع  إىل  بــدوره 

التــي تســاعد يف  الصلــب، ال ســيما املــواد اخلــام األعلــى جــودة 

زيــادة كفــاءة مصانــع الصلــب واحلــد مــن تلــوث الهــواء. ونتيجــة 

املســتويات  عــن   %٢9 بنســبة  احلديــد  خــام  ســعر  ارتفــع  لذلــك، 

املنخفضــة التــي بلغهــا يف يونيــو، حيــث بلــغ يف املتوســط ٧4.6 

دوالرا أمريكيــا للطــن يف أغســطس.

بيــن  مــا  مفاجئــا  انخفاضــا  النحــاس  أســعار  وانخفضــت 

فبرايــر وأوائــل مايــو، وذلــك عقــب انتهــاء اإلضرابــات يف كبــرى 

١مؤشــر أســعار الغــاز الطبيعــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل هــو 

ســوق  وأســعار  األمريكــي   Henry Hub خــام  ألســعار  املرجــح  املتوســط 

تــداول الغــاز الهولنديــة TTF وأســعار الغــاز الطبيعــي املســال يف شــمال 

شــرق آســيا الصــادرة عــن شــركة Argus. وحتــى ديســمبر ٢٠١6، يســاوي 

املؤشــر متوســط أســعار خام Henry Hub وأســعار الغاز الطبيعي الروســي 

علــى احلــدود األملانيــة )عقــد طويــل األجــل(، وأســعار واردات اليابــان مــن 

الغــاز الطبيعــي املســال مــن إندونيســيا )علــى أســاس أســعار الغــاز اخلــام 

بعــد تخليصــه مــن اجلمــارك اليابانيــة(. ويعكــس التحديــث الــذي طــرأ علــى 

املؤشــر زيــادة أهميــة ســوق التســليم الفــوري.
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إندونيســيا  يف  التصديــر  حظــر  ورفــع  وبيــرو،  شــيلي  مناجــم 

وارتفــاع  جمــددا  شــيلي  مــن  العــرض  تعطــل  مــع  ولكــن  مؤقتــا. 

الطلــب عــن املتوقــع، انتعشــت أســعار النحــاس منــذ يونيــو. ويف 

أغســطس، ارتفعــت أســعار النحــاس بنســبة 9.٢% مقارنــة بشــهر 

نهايــة  يف  حظــرا  الصيــن  فــرض  باحتمــاالت  مدعومــة  فبرايــر 

إىل  حيــث وصلــت  املعدنيــة،  اخلــردة  واردات  علــى  عــام ٢٠١8 

كذلــك   .٢٠١4 نوفمبــر  منــذ  اإلطــالق  علــى  مســتوياتها  أعلــى 

فــرض االســتئناف اجلزئــي لعمليــات تصديــر خــام النحــاس مــن 

النصــف  يف  النيــكل  أســعار  علــى  خافضــة  ضغوطــا  إندونيســيا 

األول مــن عــام ٢٠١٧. وتعافــت أســعار النيــكل بقــوة الحقــا حتــى 

يوليــو مدعومــة بالطلــب القــوي علــى الصلــب املقــاوم للصــدأ، ال 

ســيما مــن قطــاع التشــييد يف الصيــن، وارتفعــت بمقــدار ٢.3% يف 

بفبرايــر. مقارنــة  أغســطس 

فبرايــر  بيــن  مــا   %9.١ بنســبة  األلومنيــوم  أســعار  وارتفعــت 

بــدأ  وأغســطس ٢٠١٧، مدعومــة بنقــص عاملــي خــارج الصيــن 

يف خريــف عــام ٢٠١6 حســب البيانــات الصــادرة عــن املكتــب 

العاملــي إلحصــاءات املعــادن. ويف منتصــف أغســطس ٢٠١٧، 

األلومنيــوم  مــن  للمعــادن  لنــدن  بورصــة  خمزونــات  تراجعــت 

بمقدار 44% مقارنة بمنتصف يناير، لتصل إىل أقل مستوياتها 

علــى اإلطــالق منــذ عــام ٢٠٠8. وإىل جانــب االرتفــاع املســجل 

حــاد  ارتفــاع  إىل  املســتقبلية  العقــود  أســعار  تشــير  اآلن،  حتــى 

يف األســعار، مدعومــا علــى األرجــح بتوقعــات تخفيــض الطاقــة 

اإلنتاجيــة يف الصيــن بســبب اخملــاوف البيئيــة. وارتفعــت أســعار 

الزنــك بنســبة 4.8% مــا بيــن فبرايــر وأغســطس لتصــل إىل أعلــى 

مســتوياتها علــى اإلطــالق فيمــا يقــرب مــن عشــر ســنوات، وذلــك 

علــى  الطلــب  وقــوة  العــرض  وتقييــد  اخملــزون  انخفــاض  عقــب 

الصلــب اجمللفــن، ال ســيما مــن قطــاع تطويــر البنيــة التحتيــة يف 

الصيــن.

عــن  الصــادر  املعــادن  أســعار  مؤشــر  ارتفــاع  املتوقــع  ومــن 

مــن  الثــاين  النصــف  يف  قصيــرة  لفتــرة  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

ارتفــاع  ويُتوقــع  تراجعــا طفيفــا الحقــا.  ليتراجــع  عــام ٢٠١٧، 

يف  مســتواه  عــن   %٢٠.6 بنســبة   ٢٠١٧ لعــام  الســنوي  املؤشــر 

عــام ٢٠١6، وهــو مــا يعكــس االرتفــاع املســجل يف بدايــة العــام، 

عــام  خــالل  بســيط  تراجــع  إىل  املســتقبلية  العقــود  تشــير  بينمــا 

٢٠١8، مــع انخفــاض التوقعــات احلاليــة للربــع الرابــع مــن عــام 

٢٠١8 بنســبة ٠.4% عن املســتوى املســجل يف الربع الثالث من 

.٢٠١٧ عــام 

آفــاق  علــى  املؤثــرة  الســلبية  التطــورات  خماطــر  وتتضمــن 

أســعار املعادن تشــديد أوضاع االئتمان وتباطؤ ســوق العقارات 

الصينيــة الــذي يســتهلك مــا يزيــد علــى نصــف إنتــاج العــامل مــن 

املعــادن. ولكــن مؤشــر مديــري املشــتروات يف قطــاع الصناعــة 

التحويليــة للصيــن ارتفــع إىل 5١.6 يف أغســطس، ممــا يشــير إىل 

التحويليــة األكبــر علــى  التوســع يف قطــاع الصناعــة  مزيــد مــن 

مســتوى العــامل علــى املــدى القريــب. وتتضمــن احتمــاالت جتــاوز 

يف  اإلنتاجيــة  الطاقــة  يف  كبيــرة  تخفيضــات  إجــراء  التوقعــات 

الصيــن وإمكانيــة فــرض مزيــد مــن القيــود علــى التجــارة الدوليــة، 

يف  األمريكيــة  التحقيقــات  نتيجــة  تنشــأ  قــد  التــي  القيــود  مثــل 

قطاعــي الصلــب واأللومنيــوم بموجــب القســم ٢3٢.

تقلبات األسعار يف األسواق الزراعية

عــن  الصــادر  الزراعيــة  املنتجــات  أســعار  مؤشــر  انخفــض 

وأغســطس  فبرايــر  بيــن  مــا   4.9 بنســبة  الــدويل  النقــد  صنــدوق 

واملشــروبات  للغــذاء  الفرعيــة  املؤشــرات  تراجــع  مــع   ،٢٠١٧

علــى  و%6.9  و%4.3   %4.3 بنســبة  الزراعيــة  اخلــام  واملــواد 

خمتلــف  عبــر  كبيــرة  بدرجــة  متســقا  التراجــع  وكان  الترتيــب. 

بنســبة  احلبــوب  مؤشــرات  تراجعــت  حيــث  الغــذاء،  جمموعــات 

 %6.5 بنســبة  النباتيــة  والزيــوت   %٢٧.5 بنســبة  والســكر   %4.٠

وحــده  اللحــوم  املؤشــر  وســجل   ،%4.3 بنســبة  واملشــروبات 

.%6.3 بمقــدار  ارتفاعــا 

فبرايــر  بيــن  مــا   %5.6 بنســبة  القمــح  أســعار  وانخفضــت 

ارتفاعــا حــادا  ارتفعــت  قــد  األســعار  وأغســطس ٢٠١٧. وكانــت 

يف يونيــو يف ظــل مــا أثــاره ارتفــاع درجــات احلــرارة واجلفــاف 

يف الســهول العظمــى األمريكيــة ويف فرنســا مــن شــكوك بشــأن 

ارتفــاع  تلــى  ولكــن  الشــمايل.  الكــرة  نصــف  يف  الغــالل  حجــم 

األسعار انخفاض بنسبة ٢٠.3% على أساس شهري مقارن يف 

أغســطس عقــب قيــام وزارة الزراعــة األمريكيــة بإجــراء زيــادات 

موســم  نهايــة  يف  احلبــوب  خمــزون  تنبــؤات  يف  متوقعــة  غيــر 

بوصــول حماصيــل  توقعــات  تتضمــن  ٢٠١٧-٢٠١8 ألســباب 

البحر األسود من القمح مستويات قياسية خالل الفترة املقبلة.

كذلــك تراجعــت أســعار الــذرة بنســبة 8.8%. ومل تؤثــر األحــوال 

اجلويــة يف مناطــق زراعــة الــذرة يف الواليــات املتحــدة بدرجــة 

ذلــك  يف  بمــا  وفيــرا،  الــذرة  عــرض  وظــل  األســعار،  علــى  كبيــرة 

اجلنوبيــة.  أمريــكا  يف  األخــرى  الكبــرى  املنتجــة  البلــدان  مــن 

واجتهــت أســعار فــول الصويــا إىل االنخفــاض منــذ فبرايــر نظــرا 

ألن العــرض مــن أمريــكا اجلنوبيــة ال يــزال وفيــرا عقــب احملصــول 

القياســي الــذي شــهدته البرازيــل، وذلــك بالرغــم مــن أن ارتفــاع 

احملصــول.  بيــع  عــن  املزارعيــن  أثنــى  البرازيلــي  الريــال  قيمــة 

الصويــا  فــول  حمصــول  ارتفــاع  بشــأن  التوقعــات  وازدادت 

األمريكــي نســبيا خــالل الفتــرة املقبلــة يف ظــل األحــوال اجلويــة 

اجليــدة خــالل شــهر أغســطس الــذي يعــد مــن أهــم شــهور الزراعــة، 

ممــا يفــرض أيضــا ضغوطــا خافضــة لألســعار.

بيــن  مــا   %١٢.٠ بنســبة  النخيــل  زيــت  أســعار  وانخفضــت 

اإلنتــاج  تعــايف  اســتمرار  ضــوء  يف   ،٢٠١٧ وأغســطس  فبرايــر 

يف  وقعــت  التــي  النينــو  ظاهــرة  مــن  وإندونيســيا  ماليزيــا  يف 

ألســباب  جمــددا  بزيادتــه  وتوقعــات   ،٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة 

عقــود  منحنيــات  تــزال  ال  وبالفعــل،  املوســمية.  العوامــل  منهــا 

الفــوري  الســعر  »ارتفــاع  إىل  تشــير  املســتقبلية  النخيــل  زيــت 

أكثــر  العــرض  يكــون  أن  معــه  يتوقــع  ممــا  املســتقبلي«،  عــن 

بيــع  الصيــن يف  اســتمرار  ظــل  املســتقبل. ويف  نســبيا يف  وفــرة 

احتياطياتهــا وعــدم تأثــر احملصــول األمريكــي اجلديــد بإعصــار 

هــاريف بدرجــة كبيــرة، تراجعــت أســعار القطــن بنســبة 6.8% مــا 

البلــدان  تشــهد  أن  يُتوقــع  وأغســطس ٢٠١٧. كذلــك  فبرايــر  بيــن 

املنتجة الكبرى ناجتا وفيرا يف موسم ٢٠١٧-٢٠١8، بما يف 

املتحــدة. والواليــات  وباكســتان  والهنــد  الصيــن  ذلــك 

يوليــو  حتــى  كبيــرا  ارتفاعــا  اخلنزيــر  حلــم  أســعار  وارتفعــت 

العــرض  ارتفــاع  فعقــب  العــرض.  وتراجــع  الطلــب  تزايــد  بســبب 
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العاملــي، تراجعــت األســعار ولكنهــا ظلــت أعلــى بمقــدار ١٠.١% 

يف شــهر أغســطس مقارنــة بشــهر فبرايــر مــن العــام اجلــاري )علــى 

زيــادة  املتوقــع  مــن  أنــه  ورغــم  الشــهرية(.  املتوســطات  أســاس 

يُتوقــع   ،٢٠١٧ عــام  مــن  الثــاين  النصــف  يف  جمــددا  العــرض 

يف  مقــارن  ســنوي  أســاس  علــى  الســوق  تــوازن  ســعر  ارتفــاع 

ظــل الطلــب العاملــي القــوي. وباملثــل، ارتفــع ســعر حلــوم األبقــار 

ارتفاعــا مطــردا بنســبة ٢.4% نظــرا ألن الطلــب التصديــري علــى 

ضعــف  ســاهم  كمــا  املتوقــع،  مــن  أقــوى  كان  احلمــراء  اللحــوم 

ومــع  املتحــدة.  الواليــات  العــرض يف  نمــو  تراجــع  املاشــية يف 

ارتفــاع عــدد املواشــي يف املــزارع األمريكيــة بأكثــر مــن املتوقــع 

خــالل فصــل الصيــف، يُتوقــع تراجــع األســعار يف النصــف الثــاين 

مــن العــام.

مــع  كبيــرة  بدرجــة  احلبــوب  أســعار  توقعــات  تخفيــض  وتــم 

واجلفــاف  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  بشــأن  اخملــاوف  انحســار 

التي أدت إىل ارتفاع األسعار يف أسواق احلبوب يف شهر يونيو 

من العام احلايل، وارتفاع التنبؤات يف أغســطس بشــأن خمزون 

حاليــا  ويُتوقــع   .٢٠١8-٢٠١٧ موســم  نهايــة  يف  احلبــوب 

 ٢٠١٧ عــام  يف   %3.6 بنســبة  الســنوية  الغــذاء  أســعار  ارتفــاع 

وبنســبة إضافيــة مقدارهــا ١.١% يف عــام ٢٠١8. ومــن املتوقــع 

أن تتراجــع أســعار الغــذاء تراجعــا طفيفــا الحقــا ألســباب تتضمــن 

التحســن احملتمــل يف أوضــاع عــرض بعــض الســلع األوليــة.

ويمثــل تبايــن األحــوال اجلويــة واالنقطاعــات الناجتــة عنهــا 

أحــد احتمــاالت جتــاوز التوقعــات علــى جانــب أســعار املنتجــات 

الزراعية. فمنذ سبتمبر ٢٠١٧، تتزايد احتماالت )55% إىل %6٠ 

-٢٠١٧ وشــتاء  خريــف  خــالل  النينــا  ظاهــرة  حــدوث  تقريبــا( 

٢٠١8 يف نصــف الكــرة الشــمايل. وتتضمــن احتمــاالت جتــاوز 

التوقعــات األخــرى زيــادة اعتمــاد احلكومــات علــى سياســات دعــم 

القطــاع الزراعــي. وقــد تنشــأ خماطــر التطــورات الســلبية يف حالــة 

بيــع الصيــن كــم أكبــر مــن املتوقــع مــن خمزوناتهــا الضخمــة مــن 

احلبــوب والســكر والقطــن.     
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
   

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-1: االقتصادات األوروبية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 

احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي  %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2 أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

. . .. . .. . .2.12.52.20.92.52.42.22.42.3أوروبا
1.82.11.90.41.61.62.72.92.98.77.97.6أوروبا املتقدمة

١.8٢.١١.9٠.٢١.5١.43.53.١3.٠١٠.٠9.٢8.٧منطقة اليورو 4، 5

١.9٢.٠١.8٠.4١.6١.58.38.١٧.٧4.٢3.83.٧أملانيا

١٠.٠9.59.٠–٠.8–١.١–١.٢١.6١.8٠.3١.٢١.3١.٠فرنسا

١.4١.٢٢.6٢.٧٢.3١١.٧١١.4١١.٠–٠.9١.5١.١٠.١إيطاليا

٢.٠١.5١.9١.9٢.٠١9.6١٧.١١5.6–3.٢3.١٢.5٠.٢إسبانيا

٢.٢3.١٢.6٠.١١.3١.48.5١٠.٠١٠.٠5.95.١4.9هولندا

٠.٠٧.9٧.5٧.3–٠.3–١.٢١.6١.6١.8٢.٢١.5٠.4بلجيكا

١.5٢.3١.9١.٠١.6١.8١.٧٢.١٢.٢6.٠5.45.3النمسا

٢3.6٢٢.3٢٠.٧–٠.١–٠.٢–٠.٠١.8٢.6٠.٠١.٢١.3٠.6اليونان

١.4٢.5٢.٠٠.6١.6٢.٠٠.٧٠.4٠.3١١.١9.٧9.٠البرتغال 

٠.4١.53.33.43.5٧.96.45.9–5.١4.١3.4٠.٢آيرلندا

٠.4٠.48.88.٧8.١–١.9٢.8٢.3٠.4٠.8١.٢١.١فنلندا

٠.3٠.٢9.68.١٧.5–١.٢١.4٠.٧–3.33.33.٧٠.5اجلمهورية السلوفاكية 

٧.9٧.٠6.5–١.4–١.6–٢.33.53.5٠.٧3.5٢.٠٠.9ليتوانيا

١.6١.85.٢5.٠4.98.٠6.86.4–3.١4.٠٢.5٠.١سلوفينيا

4.٢3.93.6٠.٠١.٢١.34.٧4.٧4.96.45.95.5لكسمبرغ

9.69.٠8.٧–١.5–٢.٠3.83.9٠.١3.٠3.٠١.5٠.3التفيا

٢.١4.٠3.٧٠.83.83.4١.9١.8١.46.88.49.٠إستونيا

١3.٠١١.8١٠.٧–٢.٧–3.8–٠.8٠.٧5.3–٢.83.4٢.6١.٢قبرص

5.55.١4.4٠.9١.3١.6٧.98.98.84.٧4.44.5مالطا

4.94.44.4–3.3–3.6–١.8١.٧١.5٠.٧٢.6٢.64.4اململكة املتحدة5 

٠.5٠.6١٠.59.99.43.33.٠3.٠–١.4١.٠١.3٠.4سويسرا

3.٢3.١٢.4١.١١.6١.64.53.93.٧٧.٠6.66.3السويد 

١.١١.4١.63.6٢.١٢.٠5.٠5.55.٧4.٧4.٠3.8النرويج

٢.63.5٢.6٠.٧٢.3١.8١.١٠.6٠.١4.٠٢.83.٠اجلمهورية التشيكية 

١.٧١.9١.8٠.3١.٠١.4٧.9٧.3٧.٠6.٢5.85.8الدانمرك 

٧.٢5.53.3١.٧١.8٢.6٧.96.٢6.١3.٠٢.83.٢آيسلندا

8.68.٠٧.4. . .. . .. . .١.٠١.٢١.3٠.6٠.9١.٠سان مارينو 

. . .. . .. . .–2.5–2.4–3.14.53.53.36.05.71.8أوروبا الصاعدة والنامية6 
١٠.9١١.٢١٠.٧–4.6–4.6–3.٢5.١3.5٧.8١٠.99.33.8تركيا

6.٢4.84.٠–١.٢–١.٠–١.9٢.3٠.٢–٢.63.83.3٠.6بولندا

5.95.35.٢–٢.9–3.٠–١.١3.3٢.3–4.85.54.4١.6رومانيا

٢.٠3.٢3.4٠.4٢.53.٢5.54.84.٢5.١4.44.3هنغاريا

١.١١.44.٢٢.5١.9٧.٧6.66.4–3.43.63.٢١.3بلغاريا5 

١5.9١6.٠١5.6–3.9–4.٠–٢.83.٠3.5١.١3.43.٠4.٠صربيا

١.١١.٢٢.63.83.٠١5.٠١3.9١3.5–3.٠٢.9٢.٧١.١كرواتيا

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

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف 6 وألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢% من إجمايل الناجت احمللي.

3%. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4تم تصحيح مركز احلساب اجلاري ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة.

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

6تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-2: اقتصادات آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2  أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

. . .. . .. . .5.45.65.52.32.32.82.52.11.9آسيا
1.72.21.70.51.01.24.54.34.23.63.43.4آسيا املتقدمة

٠.4٠.53.83.63.83.١٢.9٢.9–١.٠١.5٠.٧٠.١اليابان

٢.83.٠3.٠١.٠١.9١.9٧.٠5.65.43.٧3.83.6كوريا 

5.٧5.65.4–٢.4–١.6–٢.5٢.٢٢.9١.3٢.٠٢.٢٢.6أستراليا

١.5٢.٠١.9١.4١.٠١.4١4.٠١3.8١3.93.93.83.8مقاطعة تايوان الصينية 

٠.9١.3١9.٠١9.6١9.5٢.١٢.٢٢.١–٢.٠٢.5٢.6٠.5سنغافورة

٢.٠3.5٢.٧٢.6٢.٠٢.٢4.63.٠3.١٢.٧٢.6٢.6منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة 

5.١4.94.6–3.8–3.6–3.63.53.٠٠.6٢.٢٢.٠٢.8نيوزيلندا

١3.4٧.٠٢.4١.5٢.٢٢٧.433.٠34.5١.9٢.٠٢.٠–٢.١منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة 

. . .. . .. . .6.46.56.52.82.63.21.40.90.7آسيا الصاعدة والنامية 
6.٧6.86.5٢.٠١.8٢.4١.٧١.4١.٢4.٠4.٠4.٠الصين

. . .. . .. . .–١.5–١.4–٧.١6.٧٧.44.53.84.9٠.٧الهند4 
. . .. . .. . .4.95.25.22.43.33.12.11.61.1جمموعة آسيان-5

5.65.45.٢–١.8–١.٧–5.٠5.٢5.33.54.٠3.9١.8إندونيسيا

3.٢3.٧3.5٠.٢٠.6١.٠١١.5١٠.١8.١٠.8٠.٧٠.٧تايلند

4.٢5.44.8٢.١3.8٢.9٢.4٢.4٢.٢3.53.43.٢ماليزيا

5.56.٠5.5–٠.3–6.96.66.٧١.83.١3.٠٠.٢٠.١الفلبين

6.٢6.36.3٢.٧4.44.٠4.١١.3١.4٢.3٢.3٢.3فييت نام 

. . .. . .. . .–2.5–1.9–5.66.36.35.25.55.40.9آسيا الصاعدة والنامية األخرى5 
بنود للتذكرة

. . .. . .. . .6.56.56.5٢.٧٢.53.١١.5١.٠٠.8آسيا الصاعدة 6 

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

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف 6 وألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢% من إجمايل الناجت احمللي.

3% قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

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

5بلدان آســيا الصاعدة والنامية األخرى تشــمل بنغالديش وبوتان وبروين دار الســالم وكمبوديا وفيجي وكيريباتي وجمهورية الو الديمقراطية الشــعبية وجزر ملديف وجزر مارشــال وميكرونيزيا ومنغوليا 

وميانمار وناورو ونيبال وباالو وبابوا غينيا اجلديدة وســاموا وجزر ســليمان وســري النكا وتيمور-ليشــتي وتونغا وتوفالو وفانواتو.

6آسيا الصاعدة تشمل اقتصادات جمموعة آسيان-5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-3: اقتصادات نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2 أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

. . .. . .. . .–2.6–2.4–1.52.22.21.42.42.32.5أمريكا الشمالية 
4.94.44.١–٢.6–٢.4–١.5٢.٢٢.3١.3٢.١٢.١٢.4الواليات املتحدة 

٧.٠6.56.3–٢.9–3.4–١.53.٠٢.١١.4١.6١.83.3كندا

3.93.63.٧–٢.٠–١.٧–٢.3٢.١١.9٢.85.93.8٢.٢املكسيك

١١.8١١.5١١.6. . .. . .. . .١.١٠.9–٠.3–٢.5–٢.8–٢.6بورتو ريكو4 

. . .. . .. . .–2.3–1.9–1.8. . .. . .. . .0.61.6–2.6أمريكا اجلنوبية5 
١١.3١3.١١١.8–١.8–١.4–٠.٧١.58.٧3.٧4.٠١.3–3.6البرازيل 

8.58.١٧.٧–3.٧–3.6–٢6.9١٧.8٢.٧. . .٢.5٢.5–٢.٢األرجنتين

9.٢9.39.٢–3.6–3.8–٢.٠١.٧٢.8٧.54.33.34.3كولومبيا

٢٠.6٢6.4٢9.8–١.3–٠.4–٢54.465٢.٧٢,349.3١.6–6.٠–١٢.٠–١6.5فنزويال 

6.5٧.٠6.8–٢.8–٢.3–١.6١.4٢.53.8٢.3٢.٧١.4شيلي

6.٧6.٧6.٧–١.6–١.5–4.٠٢.٧3.83.63.٢٢.3٢.٧بيرو

5.٢5.١5.3–١.6–٠.٢٠.6١.٧٠.٧٠.٧١.4٠.٧–١.5إكوادور

4.٠4.٠4.٠–4.8–4.٧–4.34.٢4.٠3.63.٢5.١5.٧بوليفيا

٧.9٧.3٧.3–٠.8–٠.4–١.53.53.١9.66.١6.3٠.١أوروغواي

4.١3.94.٠4.١3.54.٠١.٧١.١٠.46.٠6.56.٢باراغواي

. . .. . .. . .–2.8–2.9–3.73.83.92.12.83.22.9أمريكا الوسطى6 
. . .. . .. . .–4.3–4.1–3.42.84.42.63.83.84.1الكاريبي7 

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٢.3–٢.٠–١.٢١.95.64.٢3.6٢.٠–٠.9 أمريكا الالتينية والكاريبي8 
. . .. . .. . .–٧.4–6.6–١.3١.45.4–٢.6٢.6٢.8٠.٧االحتاد 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.

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف 6 وألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢%  من إجمايل الناجت احمللي.

3% قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

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

 5تشمل غيانا وسورينام. وتُستبعد بيانات أسعار املستهلكين بالنسبة لألرجنتين وفنزويال. راجع امللحوظات القُطْرية عن األرجنتين وفنزويال يف قسم «امللحوظات القُطْرية» يف امللحق اإلحصائي.

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

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

غريناديــن وترينيــداد وتوباغــو.

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

القُطْريــة عــن األرجنتيــن وفنزويــال يف قســم »امللحوظــات القُطْريــة« يف امللحــق اإلحصائــي.

 9يضــم 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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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-4: اقتصادات كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2  أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

. . .. . .. . .0.42.12.18.35.85.20.00.91.3كومنولث الدول املستقلة4 

البلدان املصدرة للطاقة على      

. . .. . .. . .0.32.12.07.95.24.70.51.62.0أساس صاف 

١.8١.6٧.٠4.٢3.9٢.٠٢.83.٢5.55.55.5–٠.٢روسيا

5.٠5.٠5.٠–3.8–5.3–١.١3.3٢.8١4.6٧.36.56.4كازاخستان

. . .. . .. . .٧.86.٠6.٠8.٠١3.٠١٢.٧٠.٧٠.9٠.3أوزبكستان

١.9٢.56.٠6.٠6.٠–١.3١٢.4١٢.٠8.٠3.6–١.٠–3.١أذربيجان

. . .. . .. . .–١4.3–١5.4–6.٢6.56.33.66.٠6.٢٢١.٠تركمانستان 

البلدان املستوردة للطاقة على  

. . .. . .. . .–4.5–4.9–1.22.12.711.010.08.34.7أساس صاف 

9.39.59.3–3.٠–3.3–٢.3٢.٠3.٢١3.9١٢.8١٠.٠4.١أوكرانيا 

١.٠١.٠١.٠–4.6–5.3–٠.٧٠.٧١١.88.٠٧.53.6–٢.6بيالروس

. . .. . .١١.8–١٠.٧–١١.9–٢.٧4.٠4.٢٢.١6.٠3.٠١3.3جورجيا

١8.8١8.9١8.9–3.٢–3.6–١.93.5٢.3–٠.٢3.5٢.9١.4أرمينيا

. . .. . .. . .–6.٢–6.3–6.94.54.٠5.98.98.٠3.8طاجيكستان

٧.5٧.4٧.3–١٢.٠–١١.6–3.83.53.8٠.43.85.١9.٧ جمهورية قيرغيزستان

4.٢4.34.٢–4.٠–4.٠–4.34.٠3.٧6.46.55.33.8مولدوفا 

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–4.٢–4.9–٢.53.63.٧١٠.48.8٧.86.4القوقاز وآسيا الوسطى5

البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث 
. . .. . .. . .–3.١–٢.٧–6.١5.٢5.٢5.8١٠.٠9.6٢.5الدول املستقلة 6

البلدان املصدرة للطاقة على أساس صاف 

. . .. . .. . .–3.6–4.4–٢.43.53.٧١١.69.38.٢6.٢ما 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.

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢% من إجمايل الناجت احمللي.

3%. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهي ليست أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

5تتضمن القوقاز وآسيا الوسطى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

6تتضمن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث الدول املستقلة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-5: اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2  أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

الشرق األوسط وشمال إفريقيا   

. . .. . .. . .–1.6–1.9–5.02.63.55.16.87.74.1وأفغانستان وباكستان 
. . .. . .. . .–0.2–0.4–5.61.73.04.64.36.03.6البلدان املصدرة للنفط4
. . .. . .٠.6٠.45.6–5.٠4.3–١.٧٠.١١.١3.5٠.٢اململكة العربية السعودية 

١٢.53.53.89.٠١٠.5١٠.١4.١5.١5.9١٢.5١٢.4١٢.4إيران 

. . .. . .. . .3.٠١.33.4١.8٢.١٢.9٢.4٢.١٢.١اإلمارات العربية املتحدة 
١٠.5١١.٧١3.٢–١٠.8–١3.٠–3.3١.5٠.86.45.54.4١6.5اجلزائر

. . .. . .. . .–6.٧–6.3–٢.9٠.4٢.٠٢.٠8.٧–١١.٠٠.4العراق
. . .. . .. . .٢.3١.٠–٢.٢٢.53.١٢.٧٠.94.84.9قطر

٢.١٢.١٢.١–١.4–٠.6–4.١3.5٢.5٢.٧4.5–٢.5٢.١الكويت

. . .. . .. . .–4.8–5.3–3.64.34.46.212.111.25.3البلدان املستوردة للنفط5
١٢.٧١٢.٢١١.5–3.8–5.9–4.34.١4.5١٠.٢٢3.5٢١.36.٠مصر

6.٠6.٠6.١–4.9–4.٠–4.55.35.6٢.94.١4.8١.٧باكستان

9.49.39.5–٢.9–4.٠–١.٢4.83.٠١.6٠.9١.64.4املغرب

٢٠.6١9.6١8.6–٢.٠–١.9–3.٠3.٧3.6١٧.8٢6.9١9.٠5.6السودان

١4.٠١3.٠١٢.٠–8.4–8.٧–١.٠٢.33.٠3.٧4.54.49.٠تونس

. . .. . .. . .–١6.8–١8.٠–3.١٢.5١8.6–١.٠١.5٢.٠٠.8لبنان
. . .. . .١5.3–8.3–8.4–3.3١.59.3–٢.٠٢.3٢.5٠.8األردن

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–١.3–١.٧–5.١٢.٢3.٢5.4٧.١8.١4.4الشرق األوسط وشمال إفريقيا
٠.٢٠.53.64.١3.١4.84.34.5–4.٠3.١3.4٠.5إسرائيل6

. . .. . .. . .–5.6–8.5–٢.٢5.43.85.45.45.4١٢.١بلدان املغرب العربي٧
. . .. . .. . .–6.4–8.٢–3.93.84.٢8.٧٢٠.٧١8.٧٧.8بلدان 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.

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف 6 وألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢%  من إجمايل الناجت احمللي.

3%. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن.

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

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

٧يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس.

8يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان. وال يتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-6: اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2  أسعار املستهلكين1 إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201620172018201620172018201620172018201620172018

. . .. . .. . .–3.6–3.4–1.42.63.411.311.09.54.2إفريقيا جنوب الصحراء 
. . .. . .. . .–0.6–0.3–0.61.618.818.114.72.0–1.9البلدان املصدرة للنفط4 

. . .. . .٠.8١.9١5.٧١6.3١4.8٠.٧١.9١.٠١3.4–١.6نيجيريا
. . .. . .. . .–4.5–4.8–١.5١.63٢.43٠.9٢٠.65.١–٠.٧أنغوال

. . .. . .. . .–6.٧–9.3–٢.١١.٠٢.٧٢.١٢.5٢.5١٠.٢غابون
. . .. . .. . .–٢.8–٢.٠–٠.٢١.99.٢–٠.6٢.4١.١–6.4تشاد

. . .. . .. . .٢.5–١5.9–٧٠.١–١.١–٢.83.6٠.4–3.6–٢.8جمهورية الكونغو 
. . .. . .. . .–3.5–3.2–2.02.53.26.85.35.13.4البلدان متوسطة الدخل5 

٢6.٧٢٧.6٢8.3–3.3–٢.9–٠.3٠.٧١.١6.35.45.33.3جنوب إفريقيا 

. . .. . .. . .–5.4–5.8–3.55.98.9١٧.5١١.89.٠6.٧غانا
. . .. . .. . .–٢.8–٢.9–٧.٧٧.6٧.3٠.٧١.٠٢.٠١.١كوت ديفوار 

. . .. . .. . .–3.5–3.6–4.٧4.٠4.6٠.9٠.٧١.١3.6الكاميرون
. . .. . .. . .–٢.8–3.6–3.44.٠4.5١٧.96.8٧.44.4زامبيا

. . .. . .. . .–5.٢–5.١–6.٧6.8٧.٠٠.9٢.١٢.٢5.3السنغال
. . .. . .. . .–8.3–7.9–5.35.65.96.68.88.28.3البلدان منخفضة الدخل6 

. . .. . .. . .–٧.4–8.3–8.٠8.58.5٧.38.١8.٠9.9إثيوبيا
. . .. . .. . .–٧.٠–6.١–5.85.٠5.56.38.٠5.٢5.٢كينيا

. . .. . .. . .–6.5–5.6–٧.٠6.56.85.٢5.45.٠5.6تنزانيا
. . .. . .. . .–٧.٢–5.6–٢.34.45.٢5.55.85.64.3أوغندا

. . .. . .. . .–5.3–4.٢4.35.36.٧٧.86.8٠.84.٧مدغشقر
. . .. . .. . .–٢.١–4.6–٢.4٢.83.٠١8.٢4١.٧44.٠3.4جمهورية الكونغو الديمقراطية 

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–3.6–3.4–١.5٢.٧3.4١٠.4١٠.59.34.٢إفريقيا جنوب الصحراء ما عدا جنوب السودان 
ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية.

١تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف ٧ يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢% من إجمايل الناجت احمللي.

3%. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4تشمل غينيا االستوائية وجنوب السودان.

5تشمل بوتسوانا وكابو فيردي وليسوتو وموريشيوس وناميبيا وسيشيل وسوازيلند.

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

وســيراليون وتوغــو وزمبابــوي.
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الفصل 1: اآلفاق والسياسات العالمية
    

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جدول املرفق 1-1-7: موجز نصيب الفرد من الناجت احلقيقي العاملي 

)التغير السنوي %، تعادل القوى الشرائية(

توقعاتمتوسط

2008–199920092010201120122013201420152016201720182022

4.03.02.02.22.32.11.92.32.52.5–2.71.6الناجت العاملي

٢.5١.١٠.٧٠.8١.6١.٧١.١١.٧١.6١.3–١.84.٠االقتصادات املتقدمة

١.٧٠.9١.5١.٠١.8٢.١٠.8١.5١.٧١.١–١.53.6الواليات املتحدة 

١.١١.6١.4٢.٠١.8١.4–٠.5–١.8١.3١.١–١.٧4.9منطقة اليورو١

4.٢3.٧٠.5٠.3١.5٠.6٠.9١.9١.٧١.3–١.٧5.٢أملانيا

٠.١٠.4٠.6٠.8١.١١.3١.4–١.5١.6٠.3–١.43.5فرنسا

٠.8١.١١.3١.١٠.9–٠.3–٢.3–١.٢٠.٢3.٢–٠.96.١إيطاليا

١.٧3.33.33.٢٢.٧١.8–١.3–3.٠–١.4–٠.4–٢.١4.4إسبانيا

١.٧٢.٢٠.5١.٢١.٠١.٧٠.9١.٠–4.٢٠.3–٠.95.3اليابان

١.١٠.٧٠.6١.3٢.3١.4١.٠١.١٠.8١.١–٢.٠5.٠اململكة املتحدة

١.9٢.١٠.6١.3١.4٠.٠٠.3١.9١.١٠.٧–١.94.١كندا

5.٠٢.5١.٢١.6٢.١١.٢١.4١.٧١.٧١.٧–3.3١.9اقتصادات متقدمة أخرى٢

اقتصادات األسواق الصاعدة 

4.51.15.94.93.73.73.22.82.83.23.53.6واالقتصادات النامية

٠.٠١.8١.8٢.١–4.34.93.٢٢.٠١.5٢.6–٧.٢6.9كومنولث الدول املستقلة

١.8١.٧١.٧–٠.٢–4.55.٠3.6١.٧٠.٧٢.8–٧.٢٧.8روسيا

١.٢٢.٢٢.63.6–4.45.١٢.63.4٢.٧١.6–٧.63.9ما عدا روسيا

6.٧6.48.56.٧5.95.95.85.٧5.45.45.45.٢آسيا الصاعدة والنامية

9.48.٧١٠.١9.٠٧.4٧.36.٧6.46.١6.١5.95.١الصين

5.٢6.98.٧5.٢4.١5.٠6.١6.65.٧5.36.٠6.8الهند3

4
3.6١.٠5.53.٢4.٧3.٧3.٢3.53.63.93.94.٠آسيان-5 

4.٠6.٠٢.٠4.33.44.٢٢.٧4.١3.١٢.8–3.83.5أوروبا الصاعدة والنامية

٠.١٠.8١.٧–٢.١–4.٧3.4١.8١.8٠.١١.١–١.93.١أمريكا الالتينية والكاريبي

٠.٠٠.٧١.4–4.4–4.6–6.53.٠١.٠٢.١٠.4–٢.١١.٢البرازيل

3.8٢.8٢.8٠.٢١.١١.6١.٢١.١٠.9١.8–١.46.٠املكسيك

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

٢.44.٠١.٠٠.3٠.١٠.5٢.٧٠.٠١.5١.9–١.9١.٢وأفغانستان وباكستان

٠.٠–٠.9–١.8–١.١3.3٠.6–١.3٧.١٢.5٠.١–٠.45.3اململكة العربية السعودية

٠.٠٠.٧١.٢–٢.6١.١4.٢٢.5١.٢٢.6٢.4٠.٧١.3إفريقيا جنوب الصحراء

–١.٠–٠.8–١.9–4.٢–4.65.58.3٢.١١.5٢.63.5٠.١نيجيريا
٠.6–٠.5–٠.9–١.3–١.6١.8٠.٧١.٠٠.٢٠.3–٢.٧٢.9جنوب إفريقيا

بنود للتذكرة

٠.١١.5١.9١.6٢.١١.9١.5–١.9١.5٠.6–٢.١4.6االحتاد األوروبي

3.43.55.٢3.٧٢.43.83.٧٢.٢١.٢٢.٢3.٠3.١البلدان النامية منخفضة الدخل

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

١حتسب البيانات كحاصل جمع فرادى بلدان منطقة اليورو.

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

3راجع امللحوظات القُطْرية عن الهند يف قسم »امللحوظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.

4إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام.
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ال يــزال نمــو األجــور االســمية يف معظــم االقتصــادات املتقدمــة 

الكبيــر يف  الركــود  أقــل بصــورة ملحوظــة مــن مســتوياته قبــل 

إرجــاع  يمكــن  أنــه  إىل  الفصــل  هــذا  ويخُلــص   .2009-2008

معظم التباطؤ يف نمو األجور إىل تراخي سوق العمل )البطالة 

الكليــة وعــدم اســتخدام الطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة للعمالــة يف 

التضخــم،  وتوقعــات  غيــر طوعــي(،  بــدوام جزئــي  العمــل  شــكل 

بــدوام  العمــل  كان  وربمــا  اإلنتاجيــة.  لنمــو  العــام  واالجتــاه 

جزئــي غيــر طوعــي قــد ســاعد علــى دعــم مشــاركة القــوى العاملــة 

مقارنــة  العمــل  مــكان  يف  القــوة  مــن  بمزيــد  االنخــراط  وســهل 

قــد ســاهم كذلــك يف  يبــدو  أنــه  إال  بالبطالــة كبديــل عــن ذلــك، 

إضعــاف نمــو األجــور. وهــذا هــو احلــال حتــى يف االقتصــادات 

التــي تبــدو لديهــا درجــة منخفضــة مــن التراخــي املقيــس )أي 

الكليــة اآلن يف مســتوى متوســطاتها يف  البطالــة  أن معــدالت 

أقــل منهــا(. وهنــاك عوامــل  الســنوات الســابقة علــى الركــود أو 

مشــتركة—بخالف التراخــي واإلنتاجيــة وتضخــم األســعار—

فرضــت كذلــك ضغوطــا خافضــة لألجــور يف الســنوات األخيــرة، 

ممــا يــدل علــى أن الطبيعــة املتزامنــة لتوافــر الطاقــة اإلنتاجيــة 

الزائــدة عبــر البلــدان ربمــا أدت إىل تضخيــم آثارهــا. ومــن شــأن 

وخفــض  الطلــب  رفــع  علــى  تســاعد  أن  التيســيرية  السياســات 

الكليــة، إال أن نمــو األجــور قــد يظــل ضعيفــا  البطالــة  معــدالت 

حتــى يقــل العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي أو يرتفــع االجتــاه 

العــام لنمــو اإلنتاجيــة. ومــن املرجــح كذلــك أن تظــل معــدالت 

التضخــم منخفضــة مــا مل تتســارع وتيــرة نمــو األجــور وتتجــاوز 

معــدل نمــو اإلنتاجيــة بصــورة دائمــة. وســيكون مــن املهــم تقييــم 

معــدالت  مــن  أبعــد  أســاس  علــى  للتراخــي  احلقيقيــة  الدرجــة 

البطالــة الكليــة املقيســة عنــد حتديــد الوتيــرة املالئمــة للخــروج 

مــن السياســات النقديــة التيســيرية. 

مقدمة

مضــى مــا يقــرب مــن عقــد علــى الركــود الكبيــر يف ٢٠٠8-٢٠٠9، 

وال يــزال نمــو األجــور االســمية يف معظــم االقتصــادات املتقدمــة 

أقــل بصــورة ملحوظــة مــن مســتوياته قبــل الركــود. وهــذا هــو احلــال 

حتــى يف االقتصــادات التــي تســجل معــدالت بطالــة يف مســتوى 

متوســطاتها خــال الســنوات الســابقة علــى الركــود أو حتــى أقــل 

األجــور  ديناميكيــة  كانــت  ربمــا  احلــاالت،  بعــض  ويف  منهــا. 

مؤخــرا تعكــس تصحيــح االرتفــاع يف نمــو األجــور علــى نحــو غيــر 

قابــل لاســتمرار قبــل الركــود الكبيــر. ومــع ذلــك، فهــذا النمــط أوســع 

انتشــارا. 

بالتغيــرات  عمومــا  االســمية  األجــور  ديناميكيــة  وترتبــط 

األساسية يف عنصر »عيني« — هو الناجت املادي الذي حتققه 

العمالــة مــع مدخــات أخــرى يف اإلنتــاج — وكذلــك بالضغــوط 

التضخميــة يف االقتصــاد. ومــن هــذا املنظــور، يتســق تراجــع نمــو 

األجــور االســمية، مــن حيــث املبــدأ، مــع بــطء نمــو إنتاجيــة العمالــة 

املعــروف علــى نطــاق واســع وهــو مــا يمكــن أن يؤثــر ســلبا علــى 

الديناميكيــة األساســية لألجــور احلقيقيــة، ويــؤدي إىل انخفــاض 

التضخــم عمومــا علــى مســتوى االقتصــادات املتقدمــة.١ 

عــام  بوجــه  االســمية  األجــور  نمــو  تراجــع  تزامــن  كذلــك 

بعــض  يف  وتزامــن  عامــل،  لــكل  العمــل  ســاعات  انخفــاض  مــع 

طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  معــدل  ارتفــاع  مــع  احلــاالت 

فــإن مقاييــس  العمــل املؤقتــة. وبالتــايل  وارتفــاع نســبة عقــود 

نظــرا  العمــل،  تراخــي ســوق  علــى  ليســت مؤشــرا  الكليــة  البطالــة 

املؤقتــة.  العقــود  ويف  جزئــي  بــدوام  العمــل  يف  االرتفــاع  لهــذا 

وربمــا أشــارت هــذه التطــورات أيضــا إىل التغيــرات الدائمــة يف 

اســتجابة  والعامليــن  الشــركات  بيــن  التوظيــف  طبيعــة عاقــات 

للتغيــر التكنولوجــي وأوجــه اجلمــود املتبقيــة يف أســواق العمــل 

لــدى بعــض البلــدان والتــي تمنــع أصحــاب العمــل مــن التوظيــف 

كامــل.٢    بــدوام  القياســية  العقــود  أســاس  علــى 

ومــن منظــور اقتصــادي كلــي، يلقــي هــذا الفصــل الضــوء علــى 

أن  يمكــن  والتــي  االســمية  األجــور  تطــورات  تشــكل  التــي  القــوى 

التراخــي يف االقتصــاد  الدائــر حــول مــدى  يسترشــد بهــا اجلــدل 

والوتيــرة املائمــة للخــروج مــن السياســات النقديــة التيســيرية. 

وكمــا أشــار الفصــل األول، ال تــزال معــدالت التضخــم األساســي 

املســتهدفة  املســتويات  دون  املتقدمــة  االقتصــادات  معظــم  يف 

ومل تبــد انتعاشــا مطــردا حتــى مــع ارتفــاع النمــو بوجــه عــام علــى 

مــدى الســنة املاضيــة. وبينمــا تشــكل األجــور العنصــر األكبــر يف 

تكاليــف إنتــاج معظــم الشــركات، فــإن ارتفــاع األجــور اســتجابة 

التضخــم  ارتفــاع  الرئيســي يف  الســبب  هــو  البطالــة  النخفــاض 

الطاقــة  وتقلــص  الكلــي  الطلــب  ارتفــاع  مــع  عــادة  األساســي 

 Fernald ١لاطــاع علــى تفاصيــل تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة، راجــع دارســات

 .Adler and others (2017)؛ وByrne, Fernald, and Reinsdorf (2016)(2014)؛ و
ولاطــاع علــى ضعــف معــدالت التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة راجــع 

الفصــل الثالــث يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي.« 

مناقشــة  علــى  لاطــاع   Bentolila and others (2012) دراســة  ٢راجــع 

العقــود املؤقتــة.  العمــل واســتخدام  حــول أوجــه اجلمــود يف ســوق 

ديناميكيــة األجــور األخيــرة يف االقتصــادات املتقدمــة: 

احملــركات واالنعكاســات  2 ل
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مؤلفــو هــذا الفصــل هــم جــي هــي هونــغ، تشــوكا كوتســان، ويتشــنغ ليــان، 

مالهــار نابــر )رئيــس الفريــق(، وقــدم لهــم الدعــم بنجاميــن هيلغنســتوك، 

وجوجنيــن يل. 
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التضخــم  عــودة  ُيرجــح  ال  ثــم،  ومــن  االقتصــاد.3  يف  الفائضــة 

بصــورة  االرتفــاع  إىل  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  األساســي 

إىل  العمــل  أســواق  يف  األوضــاع  ضيــق  يــؤدي  أن  قبــل  دائمــة 

ارتفــاع تضخــم األجــور. وخاصــة القــول إنــه مــن املهــم تكويــن 

فهــم أعمــق للقــوى التــي تؤثــر علــى نمــو األجــور مــن أجــل تقييــم 

النقديــة.  للسياســة  املناســب  املســار 

لديناميكيــة  احملركــة  للقــوى  املتعمقــة  الــرؤى  شــأن  ومــن 

تطــرح  أن  املؤقتــة  والعقــود  بــدوام جزئــي  العمــل  ودور  األجــور 

والتحــركات  الدخــل  توزيــع  يف  املســاواة  عــدم  آلفــاق  منظــورا 

املمكنــة علــى صعيــد السياســات ملعاجلــة مســألة ضمــان دخــل 

وقــد  مؤقتــة.  بعقــود  أو  جزئــي  بــدوام  وظائــف  يف  العامليــن 

تتضمــن هــذه التحــركات معاجلــة التراخــي، ودعــم إعــادة التدريــب 

واكتســاب مهــارات جديــدة، ومعاجلــة مــا تبقــى مــن أوجــه جمــود 

يف ســوق العمــل وجمــود هيكلــي، وضمــان اإلنصــاف يف معاملــة 

املوظفيــن يف ظــل األنــواع اخملتلفــة مــن العقــود. 

وبنــاء علــى ذلــك، يتنــاول هــذا الفصــل التســاؤالت الرئيســية 

التاليــة: 

فــي •• الكليــة  العوامــل  مســاهمة  مــدى  مــا  المحركــة:  القــوى   

االقتصاد الكلي مثل تراخي سوق العمل، وتوقعات التضخم، 

واالتجاه العام لنمو إنتاجية العمالة في ديناميكية األجور 

االســمية المشــاهدة علــى مســتوى االقتصــادات المتقدمــة منــذ 

الركــود الكبيــر؟ وكيــف تأثــر التراخــي فــي ســوق العمــل ومــن 

ثــم ديناميكيــة األجــور بالمزيــج المتطــور مــن العمــل بــدوام 

كامــل مقابــل العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي وعقــود العمــل 

المفتوحــة مقابــل عقــود العمــل المؤقتــة؟ 

االســمية •• األجــور  تحديــد  تأثــر  كيــف  األساســية:  التغيــرات   

والعمــل بــدوام جزئــي بالتغيــرات فــي الحوافــز والقيــود التــي 

واجهــت الشــركات فــي الســنوات األخيــرة )مثــل تلــك المتعلقــة 

المتوســط  األجــل  فــي  النمــو  آفــاق  بشــأن  التوقعــات  بتغيــر 

مــدى  ومــا  العالميــة(؟  اإلنتــاج  وعمليــات  والتكنولوجيــا 

القــوة  فــي  بالتحــوالت  جزئــي  بــدوام  والعمــل  األجــور  تأثــر 

التغيــرات  مــن  المثــال،  ســبيل  علــى  )الناشــئة،  التفاوضيــة 

منافســة  ودرجــة  النقابــي،  والتنظيــم  التوظيــف  نظــم  فــي 

الــواردات(؟

وفيما يلي النتائج الرئيسية التي استخلصها هذا الفصل:

العمــل •• ســوق  تراخــي  مثــل  الكليــة  االقتصاديــة  العوامــل   

الطاقــة اإلنتاجيــة  اســتخدام  فــي  الكليــة والقصــور  )البطالــة 

غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  صــورة  فــي  للعمالــة  الكاملــة 

طوعــي(، وتوقعــات التضخــم، واالتجــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة 

األجــور  نمــو  اختــاف  مــن  األكبــر  بالجــزء  تســهم  أن  يمكــن 

3علــى النحــو املشــار إليــه يف الفصــل األول، فــإن أحــد أســباب تراجــع 

ُيترجــم إىل  الــذي يعــود إىل انخفــاض نمــو اإلنتاجيــة ال  تضخــم األجــور 

تراجــع يف تضخــم األســعار، نظــرا ألن التغيــرات ليــس لهــا أثــر صــاٍف علــى 

ضغــوط التكلفــة )املتغيــر البديــل لهــا هــو تكاليــف وحــدة العمــل(. 

االســمية علــى مســتوى البلــدان فــي الســنوات األخيــرة. كذلــك 

تفــرض  ظلــت  المشــتركة  العوامــل  أن  إلــى  التحليــل  يشــير 

ضغوطــا متزايــدة لخفــض تضخــم األجــور فــي أعقــاب األزمــة 

 .٢٠١6-٢٠١4 الفتــرة  خــال  ســيما  وال  العالميــة  الماليــة 

وبالنســبة لعــدد مــن اقتصــادات منطقــة اليــورو التــي ســجلت 

األزمــة،  قبــل  الجــاري  الحســاب  فــي  مســتويات عجــز كبيــرة 

ربمــا كان ذلــك انعكاســا إلجــراءات السياســات التــي اُتِخــذت 

إلبطــاء نمــو األجــور وتحســين القــدرة التنافســية فــي أعقــاب 

فــي  الســيادية  الديــون  وأزمــة  العالميــة  الماليــة  األزمــة 

العوامــل  إلــى  التوصــل  فــإن  أعــم،  وبوجــه  اليــورو.4  منطقــة 

المشــتركة الكبيــرة وراء ضعــف األجــور يمكــن أن يشــير إلــى 

التأثيــر المتزايــد ألوضــاع ســوق العمــل فــي بلــدان أخــرى علــى 

تحديــد األجــور فــي اقتصــاد مــا )فــي ظــل زيــادة قــوة التكامــل 

تراجــع  إلــى  كذلــك  يشــير  وقــد  الحــدود(.  عبــر  االقتصــادي 

الطلــب العــام والمتزامــن عبــر كثيــر مــن البلــدان، والمخــاوف 

نمــو  أعاقــت  ربمــا  التــي  الوظائــف،  فقــدان  مــن  المتصاعــدة 

األجــور فــي أعقــاب األزمــة الماليــة العالميــة وأزمــة الديــون 

اليــورو.  فــي منطقــة  الســيادية 

 تتفاوت األدوار النسبية لتراخي سوق العمل ونمو اإلنتاجية ••

عبــر البلــدان المختلفــة. ففــي االقتصــادات المتقدمــة التــي ال 

متوســطاتها  مــن  بكثيــر  أعلــى  بطالــة  معــدالت  تســجل  تــزال 

تباطــؤ  نصــف  حوالــي  إرجــاع  يمكــن  الكبيــر،  الركــود  قبــل 

إلــى المقاييــس التقليديــة  نمــو األجــور االســمية منــذ ٢٠٠٧ 

لتراخــي ســوق العمــل، بينمــا يشــكل العمــل بــدوام جزئــي غيــر 

طوعــي عبئــا كبيــرا آخــر علــى األجــور. وتتراجــع أهميــة نمــو 

اإلنتاجيــة بدورهــا نســبيا ألن مســتوى نمــو اإلنتاجيــة كان 

متدنيــا فــي هــذه االقتصــادات بوجــه عــام فــي البدايــة، وشــهد 

درجــة أقــل مــن التباطــؤ.   

مــن •• أقــل  بطالــة  معــدالت  ســجلت  التــي  االقتصــادات  وفــي   

متوســطاتها قبــل الركــود الكبيــر، يمكــن أن يشــكل بــطء نمــو 

اإلنتاجيــة معظــم —نحــو ثلثــي— التباطــؤ فــي نمــو األجــور 

االســمية منــذ عــام ٢٠٠٧. ولكــن، حتــى هنــا، يبــدو أن العمــل 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي يلقــي عبئــا علــى نمــو األجــور، ممــا 

تعكســه  ممــا  أكبــر  العمــل  ســوق  فــي  التراخــي  أن  إلــى  يشــير 

معــدالت البطالــة الكليــة. 

فــي •• أكبــر  بصــورة  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  وازداد 

البلــدان التــي تشــير التقديــرات إلــى انخفــاض الناتــج فيهــا عــن 

مســتواه الممكــن. ومتــى ُأِخــذ تأثيــر التراخــي فــي الحســبان، 

انخفضــت  حيــث  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  ازداد 

وكان  أكبــر،  بدرجــة  المتوســط  المــدى  علــى  النمــو  توقعــات 

النظــم اآلليــة يســير بوتيــرة أســرع،  إلــى  التقــدم فــي التحــول 

االقتصــاد.  فــي  الخدمــات  أهميــة  وازدادت 

 .Kang and Shambaugh (2014) 4راجع أيضا دراسة
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أن •• يمكــن  التيســيرية  السياســات  أن  إلــى  التحليــل  ويشــير   

تســاعد علــى رفــع الطلــب وخفــض معــدالت البطالــة الكليــة، 

بينمــا قــد يظــل نمــو األجــور ضعيفــا حتــى يقــل العمــل بــدوام 

جزئــي غيــر طوعــي أو يرتفــع االتجــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة. 

لــم  مــا  منخفضــة  التضخــم  معــدالت  تظــل  أن  ُيرجــح  كذلــك 

يتســارع نمــو األجــور بوتيــرة تتجــاوز نمــو اإلنتاجيــة بصــورة 

دائمــة. وســيكون مــن المهــم تقييــم درجــة التراخــي الحقيقيــة 

التــي تتجــاوز معــدالت البطالــة الكليــة المقيســة عنــد تحديــد 

النقديــة  السياســات  مرحلــة  مــن  للخــروج  المائمــة  الوتيــرة 

التيســيرية.

لنمــو  احملــددة  العوامــل  عــن  تمهيــدا  التــايل  القســم  ويقــدم 

التجريبــي.  للتحليــل  اإلعــداد  علــى  املســاعدة  أجــل  مــن  األجــور 

ثــم ُيحصــي هــذا الفصــل التغيــرات التــي شــهدتها أســواق العمــل 

ويف  األخيــرة.  الســنوات  مــدى  علــى  املتقدمــة  االقتصــادات  يف 

األقســام الاحقــة، يجــري تقييــم القــوى التــي تشــكل ديناميكيــة 

األجــور االســمية ونتائــج توظيــف العمالــة علــى املســتوى الكلــي. 

ويختتــم الفصــل بمناقشــة انعكاســات السياســات الرئيســية التــي 

التحليــل.  ُتســتخلص مــن 

حتديد األجور— تمهيد

عــرض  بيــن  التفاعــل  أســاس  علــى  االســمية  األجــور  تتحــدد 

متعــددة  لتأثيــرات  يخضــع  وكاهمــا  عليهــا،  والطلــب  العمالــة 

بالــدورة  املفيــد تصنيفهــا كتأثيــرات مرتبطــة  ومترابطــة. ومــن 

املــدى(.  )طويلــة  حركــة  األبطــأ  والقــوى  االقتصاديــة 

وعلــى مــدار الــدورة االقتصاديــة، ُيترجــم الطلــب الكلــي علــى 

النــاجت النهائــي إىل طلــب علــى العمالــة. ويف املرحلــة التوســعية، 

الطلــب  لتلبيــة  العمــل  مدخــات  بزيــادة  العمــل  أصحــاب  يقــوم 

أن  العمالــة  علــى  الطلــب  ارتفــاع  شــأن  ومــن  املتزايــد.  النهائــي 

يســفر عــن زيــادة ســاعات العمــل )بمــا فيهــا العمــل اإلضــايف(، 

عــدد  وارتفــاع  طوعــي،  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  وتراجــع 

الطلــب،  ارتفــاع  اســتمرار  مــع  املطــاف،  نهايــة  ويف  العامليــن. 

تتقلــص أعــداد الباحثيــن عــن عمــل )العاطلــون عــن العمــل إضافــة 

إىل العامليــن يف الوقــت الراهــن الذيــن يبحثــون عــن فرصــة عمــل 

أكثــر جذبــا( مقارنــة بالشــواغر املتاحــة، ويدفــع أصحــاب العمــل 

أجــورا أعلــى جلــذب العمالــة أو االحتفــاظ بمــن يعملــون لديهــم. 

وإذا ارتبطت األجور االســمية بمؤشــر تضخم أســعار املســتهلكين 

الضغــوط  ارتفــاع  فــإن  املتوقــع،  التضخــم  بمســار  وتأثــرت 

الســعرية يف املرحلــة التوســعية مــن الــدورة االقتصاديــة يمكــن 

أن يعــزز أيضــا نمــو متوســط األجــور االســمية. والعكــس صحيــح 

الــدورة االقتصاديــة.  النهائــي وحتــول  الطلــب  يف حالــة تراجــع 

بالعمالــة،  االحتفــاظ  إىل  البدايــة  يف  الشــركات  اجتهــت  فربمــا 

يتراجــع  ذلــك  وبعــد  بتســريحها.  قامــت  الركــود،  تعمــق  ومتــى 

التضخميــة  الضغــوط  ضعــف  ويعــود  األجــور،  نمــو  متوســط 

وينتقــل إىل ضعــف نمــو األجــور االســمية. وبالتــايل، فالعامــان 

الدوريــان الرئيســيان املرتبطــان باألجــور همــا درجــة التراخــي 

التضخميــة.  والتوقعــات  االقتصــاد  يف 

امتــد  عميقــا  ركــودا  شــهد  املاضي—الــذي  العقــد  وخــال 

لفتــرة طويلــة، وتراجعــا يف أعــداد العامليــن بــدوام كامل—اتخــذ 

عــدم اســتخدام الطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة للعمالــة أبعــادا أخــرى 

جتــاوزت قيــاس التراخــي املعيــاري علــى أســاس معــدل البطالــة 

ويبــدو أنهــا أثــرت كذلــك علــى األجــور.5 وخُلصــت دراســات ُأجريــت 

ســلبا  األجــور  تأثــر  علــى  أدلــة  إىل  املثــال،  ســبيل  علــى  مؤخــرا، 

بالعمالة احملبطة أو بارتفاع نســبة العمل بدوام جزئي )دراســة 

             6.)Smith 2014 Blanchflower and Posen 2014، ودراســة 
التــي  القــوى  أهــم  فمــن  االقتصاديــة،  الــدورة  إىل  وإضافــة 

إنتاجيــة  لنمــو  العــام  االجتــاه  هــو  األجــور  متوســط  نمــو  تشــكل 

العمالــة—أي زيــادة النــاجت يف كل ســاعة مــن مدخــات العمــل 

الشــركات، يف  منظــور  ومــن  األخــرى.  اإلنتــاج  بعوامــل  مقترنــة 

ظــل االجتــاه العــام لتســارع وتيــرة نمــو إنتاجيــة العمالــة، تــزداد 

قيمــة تشــغيل مزيــد مــن العامليــن مقارنــة بتكلفــة توســيع فاتــورة 

يف  زيــادة  إىل  العمالــة  علــى  الطلــب  زيــادة  وُتترجــم  األجــور.٧ 

وبالتــايل  عمــل،  عــن  الباحثيــن  إىل  نســبيا  الشــاغرة  الوظائــف 

فمــع  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى  األجــور.  علــى  الضغــط  ارتفــاع 

تراجــع نمــو اإلنتاجيــة، إذا تســاوت كل العوامــل األخــرى، تتراجــع 

ارتفــاع  اســتيعاب  علــى  الشــركات  قــدرة  تراجــع  مــع  الربحيــة 

أجــور العامليــن لديهــا بالفعــل أو رغبتهــا يف جــذب عامليــن جــدد 

 .Trigari (2014) 5راجع دراسة

6تشــير دراســة Altig and Higgins (2014) إىل التأثيــر الســلبي علــى أجــور 

العامليــن بــدوام جزئــي ألســباب اقتصاديــة. وتنظــر دراســات أخــرى فيمــا إذا 

كان العاطلــون عــن العمــل لفتــرات طويلــة يؤثــرون علــى ديناميكيــة األجــور 

 Stock بنفــس مقــدار تأثيــر العاطليــن عــن العمــل لفتــرات قصيــرة )دراســات

 Krueger, ؛ وCouncil of Economic Advisers 2014 ؛ وGordon 2013 2011؛ و
 Watson و  Rudebusch and Williams 2014؛  و  Cramer, and Cho 2014؛ 
األســعار  تضخــم  معــدالت  قــوة  زيــادة  مــن  بــدا  مــا  جزئيــا  يحفزهــا   )2014
واألجــور عقــب الركــود الكبيــر مباشــرة بدرجــة فاقــت التوقعــات بنــاء علــى 

الدراســات  هــذه  وأشــارت  واألجــور.  لألســعار  التقليديــة  فيليبــس  منحنيــات 

عمومــا إىل أن تأثيــر البطالــة قصيــرة األجــل أكبــر مــن تأثيــر البطالــة طويلــة 

الواليــات  يف  الوضــع  إىل  أخــرى  دراســات  أشــارت  هــذا،  وبرغــم  األجــل. 

املتحــدة، علــى ســبيل املثــال، حيــث تطــورت معــدالت البطالــة طويلــة وقصيــرة 

الركــود  علــى  الســابقة  القليلــة  العقــود  خــال  وثيــق  نحــو  علــى  معــا  األجــل 

 Kiley )دراســة  عنهمــا  الناجمــة  اآلثــار  فصــل  الصعــب  فمــن  وعليــه  الكبيــر، 

  .)Smith 2014 ودراســة   ،2014
بيــن  اجلمــع  طريــق  عــن  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  وتيــرة  تعجيــل  ٧يمكــن 

كل  يشــغلها  التــي  واملعــدات  اآلالت  عــدد  زيــادة  )أو  املــال  رأس  تعميــق 

عامــل(، وحتســين رأس املــال البشــري وتكويــن مهــارات القــوى العاملــة يف 

املتوســط، وتعجيــل وتيــرة انتشــار التكنولوجيــا التــي تكمــل مهــارات العامــل 

النموذجــي. وقــد تختلــف اآلثــار التــي تقــع علــى أنــواع معينــة مــن العامليــن، 

التــي  واملهــام  مهاراتهــم  مــع  التكنولوجــي  التغيــر  تكامــل  درجــة  حســب 

يؤدونهــا، علــى النحــو الــواردة مناقشــته بمزيــد مــن التفصيــل فيمــا يلــي. 
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يضُعــف  مــا  غالبــا  األجــور  نمــو  فــإن  ثــم،  ومــن  عاليــة.  بأجــور 

 ،Hall 2005 مــع تباطــؤ نمــو اإلنتاجيــة. وجمــود األجــور )دراســة

ودراســة Taylor 2016( يعنــي أن التغيــرات يف إنتاجيــة العمالــة 

التغيــرات  مــن  واحــد«  مقابــل  »واحــد  عاقــة  إىل  ُتترجــم  ال  قــد 

املباشــرة يف األجــور؛ وبالتــايل فــإن نمــو األجــور يرتبــط بقــدر 

 Dew-Becker and أكبــر باالجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة )دراســة
9،8

 .)Yellen 2005 ودراســة   ،Gordon 2005
وطاملــا أن العامليــن قادريــن علــى التفــاوض للحصــول علــى 

حصــة مســتقرة مــن القيمــة املضافــة يف االقتصــاد، يتســق نمــو 

األجــور عمومــا مــع االجتــاه العــام لنمــو إنتاجيــة العمالــة )دراســة 

Mortensen and Pissarides 1999، ودراســة Hall 2005(. ولكــن 
القــوة  تتحســن  وعندمــا  تتذبــذب.١٠  قــد  بينهمــا  الترابــط  قــوة 

التفاوضيــة للعامليــن علــى املــدى املتوســط، ينتقــل التحســن يف 

االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة إىل نمــو األجــور. 

للمحــركات  دالــة  للعمالــة  التفاوضيــة  القــوة  وتمثــل 

املتداخلــة،١١ وتشــمل عوامــل مؤسســية مثــل مــدى كثافــة العمــل 

النقابــي، ونطــاق تغطيــة اتفاقيــات التفــاوض اجلماعــي، ودرجــة 

االتفاقيــات  مقابــل  القطاعــات  )بيــن  االتفاقيــات  هــذه  مركزيــة 

علــى مســتوى الشــركات مثــا(. وربمــا كانــت قوانيــن العمــل ونظــم 

توظيــف العمالــة التــي تضــع حــدا ملرونــة الشــركات يف تســريح 

العمالــة وحتديــد أجورهــا وشــروط  العمالــة تؤثــر علــى توظيــف 

عملهــا.١٢ 

وكمــا ُذِكــر آنفــا، مــن شــأن التغيــرات التكنولوجيــة أن تــؤدي 

إىل حــدوث آثــار خمتلفــة علــى القــوة التفاوضيــة، ويتوقــف ذلــك 

علــى مــدى التكامــل بيــن الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة واملزيــج 

فمــن  العامليــن.  ومهــارات  العمــل  يف  تــؤدى  التــي  املهــام  مــن 

ناحية، يمكن إحال النظم اآللية حمل بعض العمالة منخفضة 

أو متوســطة املهارة الذين تتطلب وظائفهم يف الغالب مدخات 

 Autor and )دراســة  دقيقــة  تعليمــات  بموجــب  ــق  ُتَطبَّ روتينيــة 

8عاقــة واحــد مقابــل واحــد بيــن األجــور احلقيقيــة ومتوســط إنتاجيــة 

رأس  بيــن  اإلحــال  مرونــة  تقتضــي  ســوف  الطويــل  املــدى  علــى  العمالــة 

املــال والعمالــة يف أحدهمــا. وتكتســب مرونــة اإلحــال بيــن رأس املــال 

والعمالــة أهميــة يف حتديــد طريقــة اســتجابة حصــة العمالــة مــن الدخــل 

املــال.  ورأس  للعمالــة  النســبية  التكاليــف  يف  للتغيــرات  القومــي 

يصــُدق  ال  قــد  واإلنتاجيــة  األجــور  بيــن  الرابــط  هــذا  احلــال،  9بطبيعــة 

بصــورة تامــة علــى مســتوى القطاعــات )علــى نحــو مــا يتبيــن مــن تأثيــر 

باالسا–صامويلســون(. 

نصيــب  كان  مثــا،  الكبيــر،  الركــود  علــى  الســابقين  العقديــن  ١٠خــال 

العمالــة مــن القيمــة املضافــة متجهــا نحــو االنخفــاض يف االقتصــادات 

»آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد  يف  الثالــث  )الفصــل  املتقدمــة 

العاملــي«(.   االقتصــاد 

دراســة  يف  للفحــص  احملــركات  لهــذه  املترابطــة  الطبيعــة  ١١تخضــع 

Kramarz (2017) مثــا، والتــي تنظــر يف العاقــة بيــن قــوة العمــل النقابــي 
ونقــل مواقــع اإلنتــاج إىل اخلــارج واألجــور وتوظيــف العمالــة.  

١٢تبيــن مــن دراســات ســابقة أن إلغــاء النظــم التــي حتكــم ســوق العمــل 

قــد يســبب ارتفاعــا مؤقتــا يف البطالــة، لكنــه يتحــول يف نهايــة املطــاف إىل 

زيــادة الرفاهيــة علــى املــدى الطويــل )دراســة Kramarz (2017)(. ويوضــح 

الفصــل الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي« 

وتقريــر OECD (2017) أن إلغــاء النظــم يف ســوق العمــل لــه آثــار إيجابيــة 

أن  يمكــن  آثــاره  لكــن  الُيســر،  أوقــات  يف  والنــاجت  العمالــة  توظيــف  علــى 

تصبــح انكماشــية يف فتــرات التراخــي. 

 Goos, Manning, and Salomons ودراســة   ،Dorn 2013
2014(. ومــن شــأن ذلــك إضعــاف القــوة التفاوضيــة لهــذه العمالــة 
ووضــع شــروط عمــل أقــل جذبــا، ربمــا يف الوظائــف التــي تتطلــب 

مهارات أقل )مثل ضعف نمو األجور، أو العمل لساعات أقل، أو 

زيــادة نســبة العمــل بــدوام جزئــي(. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تقــدم 

تكنولوجيــا التصميــم يمكــن أن يكمــل العمالــة عاليــة املهــارات 

بشــكل كبيــر، مثــل املهندســين واملعمارييــن ممــن يتطلــب عملهــم 

علــى  قدرتهــم  ويزيــد  إنتاجيتهــم  ويدفــع  معقــدة،  مشــكات  حــل 

طلــب أجــور أعلــى. كذلــك فــإن القــوة التفاوضيــة للعمالــة يمكــن 

أن تتأثر بالتعرض للمنافســة الدولية. وقد ينشــأ ذلك من خال 

التجــارة وانخــراط الشــركات يف ساســل العــرض العامليــة، وقــد 

يرجــح كذلــك إىل اخملــاوف مــن نقــل مواقــع منشــآت اإلنتــاج إىل 

إىل  التحــول  شــأن  ومــن  عــام.  بوجــه  تكاليــف  ذات  اقتصــادات 

التنظيــم  بدورهمــا  يضعفــا  أن  املنافســة  وزيــادة  اآلليــة  النظــم 

النقابــي.  

النمــو يف  بشــأن  اليقيــن  عــدم  فــإن  الشــركات،  ومــن منظــور 

التوظيــف  قــرارات  علــى  كذلــك  يؤثــر  أن  يمكــن  املتوســط  األجــل 

وعلــى ديناميكيــة األجــور الناجتــة عنهــا. وحينمــا يــزداد التفــاؤل 

واليقيــن بشــأن اإليــرادات املســتقبلية، قــد يــزداد إقــدام الشــركات 

بعقــود  وظائــف  وتوفيــر  كامــل،  بــدوام  عامليــن  توظيــف  علــى 

حتســين  أو  بالعمالــة  لاحتفــاظ  أفضــل  أجــور  ودفــع  مفتوحــة، 

وعندمــا  العمــل.  ســوق  متطلبــات  مــع  املهــارات  توافــق  جــودة 

وجــود  تصــور  حالــة  يف  أو  النمــو،  بشــأن  التوقعــات  تتراجــع 

بشــأن  اليقيــن  عــدم  أو  ســلبية،  تطــورات  حــدوث  مــن  خماطــر 

املســتقبل، قــد تتراجــع رغبــة الشــركات يف االرتبــاط باتفاقيــات 

توظــف  أن  ذلــك  مــن  بــدال  وتفضــل  مكلفــة  كانــت  ربمــا  توظيــف 

العمالــة بــدوام جزئــي، أو بعقــود مؤقتــة، وبأجــور ومزايــا أقــل. 

وتتضمــن توقعــات النمــو هــذه عناصــر العــرض والطلــب علــى حــد 

ســواء، بمــا يف ذلــك الطلــب املســتقبلي ونمــو اإلنتاجيــة املتوقــع. 

العمــل  ســوق  مؤشــرات  تطــورات  التــايل  القســم  ويبحــث 

األخيــرة.  الســنوات  يف  الرئيســية 

أسواق العمل يف االقتصادات املتقدمة: 

التعايف فوق السطح يحجب تغيرات 

أكثر عمقا

الوظائف واألجور الكلية

توظيف العمالة

البيــاين ٢-١ أن معــدالت  اللوحــة ١ يف الشــكل  يتضــح مــن 

ال  لكنهــا  منــذ ٢٠١3،  عــام  بوجــه  التراجــع  أخــذت يف  البطالــة 

املتقدمــة  االقتصــادات  أربــاع  ثاثــة  حــوايل  يف  مرتفعــة  تــزال 

مقارنــة بمســتوياتها يف ٢٠٠٧. ويرجــع معظــم هــذا التراجــع إىل 

توفيــر فــرص العمــل، وليــس نتيجــة النســحاب الســكان يف ســن 

العمــل مــن القــوى العاملــة. ويف الواقــع، كمــا يتضــح مــن اللوحــة 

٢ يف الشكل البياين ٢-١، ازدادت مشاركة القوى العاملة فيما 

بمســتويات  مقارنــة  املتقدمــة  االقتصــادات  نصــف  علــى  يزيــد 

التــي  العمالــة  ارتفــاع مشــاركة  ٢٠٠٧، ممــا يرجــع عمومــا إىل 
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تزيــد أعمارهــا عــن 54 ســنة والنســاء يف هــذه البلــدان )يحللهــا 

البطالــة،  معــدالت  وارتفــاع   

١4،١3.)١-١ اإلطــار  بالتفصيــل 

مقترنــا بارتفــاع معــدالت مشــاركة القــوى العاملــة، يجعــل نســب 

البالغــة  الســكان  مــن  كنســبة  وظائــف  يف  )العاملــون  العمالــة 

أعمارهــم ١5 ســنة وأكثــر( قريبــة للغايــة أو أعلــى مــن مســتوى 

حــوايل  يف   )٢٠٠٧( الكبيــر  الركــود  قبــل  بلغتــه  الــذي  الــذروة 
املتقدمــة.١5 االقتصــادات  نصــف 

األجور

نمــو  أن   ٢-٢ البيــاين  الشــكل  يف   ١ اللوحــة  مــن  يتضــح 

األجــور االســمية يف معظــم االقتصــادات املتقدمــة )وُيقــاس علــى 

أســاس التعويــض االســمي عــن كل ســاعة، وعلــى أســاس مقــارن 

بيــن البلــدان( ال يــزال أقــل مــن نطاقاتــه قبــل الركــود الكبيــر.١6 

شــهدت  التــي  االقتصــادات  يف  خاصــة  بصفــة  ذلــك  وُياحــظ 

تراجــع معــدالت البطالــة بوتيــرة ســريعة نســبيا وأصبحــت اآلن 

قريبــة مــن املتوســطات التــي ســادت قبــل الركــود الكبيــر أو أقــل 

االقتصــادات  وحتــى   .)٢ اللوحــة   ،٢-٢ البيــاين  )الشــكل  منهــا 

مــن  أعلــى   ٢٠١6 عــام  فيهــا  االســمية  األجــور  نمــو  كان  التــي 

فقــد  واليابــان،  أملانيــا  مثــل  الكبيــر،  الركــود  قبــل  مســتوياته 

كثيفــة  فتــرة  فمــرت  أســس منخفضــة:  مــن  بــدأت حتقــق حتســنا 

مــن اعتــدال األجــور يف أملانيــا يف ظــل إصاحــات هارتــز لســوق 

العمــل ويف اليابــان وســط االنكمــاش وتقلــص األجــور االســمية 

علــى مــدى عقــد مــن الزمــن.١٧     

القــوى  مشــاركة  متوســط  تراجــع  كان   ،١-١ اإلطــار  يشــير  ١3مثلمــا 

العاملــة املرجــح بعــدد الســكان يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ عــام ٢٠٠٧ 

مدفوعــا بتراجــع كبيــر يف الواليــات املتحــدة. 

١4علــى النحــو املشــار إليــه يف الفصــل األول يف عــددي أكتوبــر ٢٠١5 

وأكتوبــر ٢٠١6 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي«، قللــت التنبــؤات يف 

فتــرة مــا بعــد األزمــة عمومــا مــن توقعــات نمــو توظيــف العمالــة. 

تراجــع  أدى  حيــث  امللحوظــة،  االســتثناءات  مــن  املتحــدة  ١5الواليــات 

معــدل املشــاركة بمقــدار 3 نقــاط مئويــة منــذ عــام ٢٠٠٧ إىل انخفــاض 

نســبة توظيــف العمالــة مقارنــة بالفتــرة الســابقة علــى األزمــة، برغــم تراجــع 

معــدل البطالــة إىل املســتوى دون املتوســط الــذي ســجله قبــل األزمــة. 

١6معــدالت نمــو األجــور احلقيقيــة يف حــوايل ثاثــة أربــاع االقتصــادات 

تعتبــر  كانــت  ســواء  الكبيــر،  الركــود  قبــل  عليــه  كانــت  أقــل ممــا  املتقدمــة 

»أجــورا حقيقيــة علــى أســاس االســتهاك« )أي األجــور االســمية خمفضــة 

مســتويات  علــى  يؤثــر  ممــا  املســتهلكين،  أســعار  يف  الكلــي  بالتضخــم 

املعيشــة وقــرارات عــرض العمالــة( أو تعتبــر »أجــورا حقيقيــة علــى أســاس 

إجمــايل  خمفــض  باســتخدام  خمفضــة  االســمية  األجــور  )أي  املنتجــات« 

النــاجت احمللــي، ممــا يؤثــر علــى ربحيــة الشــركات وقــرارات التعييــن(. راجــع 

املرفــق ٢-١ لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول مقاييــس األجــور 

األجــور  ديناميكيــة  يعــرض  الــذي  املرفــق  يف   ٢-٢-١ البيــاين  والشــكل 

احلقيقيــة.  

١٧راجــع دراســة Burda and Seele (2016) لاطــاع علــى مناقشــة حــول 

 Aoyagi and آثــار إصاحــات هارتــز علــى ســوق العمــل يف أملانيــا ودراســة

خــال  اليابــان  يف  العمــل  ســوق  نتائــج  علــى  لاطــاع   Ganelli (2015)
األلفينــات. 
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١- معدل البطالة

٢- معدل املشاركة يف القوى العاملة

٣- جمموع العمالة، نسبة السكان

املصــادر: منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل. 

ملحوظــة: اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، واألطــراف العليــا والدنيــا مــن اإلطــار 

تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى واألدنــى، والعالمــات احلمــراء تشــير إىل الشــريحة الُعْشــرية العليــا 

والدنيا.

أخــذت معــدالت البطالــة تتراجــع عمومــا منــذ ٢٠١٣ لكنهــا تظــل مرتفعــة يف حــوايل ثالثــة 

أرباع االقتصادات املتقدمة مقارنة بمستوياتها عام ٢٠٠٧. وُيعزى معظم هذا التراجع إىل 

القــوى  مــن  العمــل  ســن  يف  الســكان  النســحاب  نتيجــة  وليــس جمــرد  العمــل  فــرص  توفيــر 

االقتصــادات  نصــف  مــن  أكثــر  يف  العاملــة  القــوى  مشــاركة  ارتفعــت  وبالفعــل،  العاملــة. 

املتقدمة. 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

العمل بدوام جزئي غير طوعي، والعقود 

املؤقتة، وساعات العمل

يف  تؤخــذ  عندمــا  أكبــر  بشــكل  العمــل  ســوق  صــورة  تكتمــل 

احلســبان مؤشــرات إضافيــة تبيــن درجــة مــن التراخــي يف ســوق 

واحتمــال  الكليــة،  البطالــة  معــدالت  ترصــده  ممــا  أكبــر  العمــل 

قبــل  عليــه  كان  ممــا  أقــل  مســتوى  إىل  الوظيفــي  األمــن  تراجــع 

الكبيــر.  الركــود 

العمل بدوام جزئي غير طوعي

معــدالت  ارتفــاع   3-٢ البيــاين  الشــكل  يف   ١ اللوحــة  توثــق 

 3٠ مــن  ألقــل  )العاملــون  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل 

ســاعة أســبوعيا الذيــن يرغبــون يف العمــل وقتــا أطــول( عبــر كل 

أعلــى  واســتمرارها   ٢٠٠9 يف  تقريبــا  العينــة  يف  االقتصــادات 

مــن مســتوى ٢٠٠٧ فيمــا يزيــد علــى ثاثــة أربــاع البلــدان. ويف 

إىل   ٢٠٠٧ يف   %٠.8 مــن  النســبة  ارتفعــت  املتحــدة،  الواليــات 

١.3% يف ٢٠١6، بينمــا ارتفعــت يف اململكــة املتحــدة مــن 4.٢% 

إىل 3.9%، ويف فرنســا مــن 5.3% إىل ٧.8%، وُتســتثنى مــن ذلــك 

أملانيا برغم أن نســبة العمل بدوام جزئي غير طوعي فيها عام 

٢٠١6 وهي 3.١% كانت أعلى من املتوسط الذي بلغ ٢.٧% يف 

مــن ٢٠٠٠-٢٠٠٧.  الفتــرة 

 ،3-٢ البيــاين  الشــكل  يف   ٢ اللوحــة  مــن  يتضــح  ومثلمــا 

بلغــت معــدالت العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي أعلــى مســتويات 

أعلــى  بطالــة  معــدالت  ســجلت  التــي  االقتصــادات  يف  االرتفــاع 

بالنســبة  حتــى  ولكــن   .٢٠٠٠-٢٠٠٧ يف  متوســطاتها  مــن 

لاقتصــادات التــي أصبحــت معدالتهــا اآلن قريبــة مــن متوســط 

حــول  املتجمعــة  )النقــاط   ٢٠٠٠-٢٠٠٧ الفتــرة  يف  املعــدالت 

احملــور الرأســي(، تصــل نســبة العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي 

أعلــى ممــا كانــت عليــه قبــل األزمــة.  فيهــا إىل مســتوى 

العقود املؤقتة

جذبــت  طوعــي،  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل  جانــب  إىل 

األخيــرة  الســنوات  يف  االهتمــام  املؤقتــة  التعاقديــة  االتفاقــات 

 .)Brainard 2016 ؛ وAoyagi and Ganelli 2015 راجع دراستي(

البطالــة،  فتــرات  تقليــص  علــى  العقــود  هــذه  تســاعد  أن  ويمكــن 

وتســمح للعاملين بتجنب حدوث فجوات يف تاريخهم الوظيفي، 

فــإن  ذلــك،  ومــع  العاملــة.  القــوى  انخراطهــم يف  علــى  واحلفــاظ 

هــذه االتفاقيــات عــادة مــا تمنــح فتــرات عمــل أقصــر ممــا تمنحــه 

لتطويــر  العامليــن  أمــام  أقــل  فرصــا  وتتيــح  املفتوحــة،  العقــود 

أقــل  مزايــا  وتعطيهــم  مســؤولياتهم،  نطــاق  وتوســيع  مهاراتهــم 

يف بعــض األحيــان. وبحلــول عــام ٢٠١6، كانــت نســبة العقــود 

ممــا  أعلــى  االقتصــادات  نصــف  عــن  قليــا  يزيــد  فيمــا  املؤقتــة 

كانــت عليــه يف ٢٠٠٧ )الشــكل البيــاين ٢-4، اللوحــة ١(. واآلن 

االقتصــادات  أكثــر شــيوعا يف معظــم  املؤقتــة  العقــود  أصبحــت 

املتقدمة مقارنة بالفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )الشــكل البياين ٢-4، 

       ١8.)٢ اللوحــة 

ساعات العمل 

لــكل  العمــل  ســاعات  هــي  العمــل  ظــروف  يف  الثالثــة  الفئــة 

يفضلهــا  التــي  الظــروف  منهــا  جانــب  يف  وتعكــس  عامــل، 

العاملــون. وفيمــا يزيــد علــى نصــف االقتصــادات، تبلــغ ســاعات 

العمــل لــكل عامــل مســتويات أدنــى بنســبة ٢% علــى األقــل مقارنــة 

بعــام ٢٠٠٧ )الشــكل البيــاين ٢-5، اللوحــة ١(. ومــع هــذا، كانــت 

ســاعات العمــل آخــذة يف التراجــع قبــل ذلــك، واســتمرت علــى هــذا 

املنــوال.١9  

نســبة  انخفــاض  البيــاين  الشــكل  مــن  يتضــح  اليابــان،  حالــة  ١8يف 

العامليــن بعقــود مؤقتــة بمــا يقــرب مــن 6 نقــاط مئويــة مقارنــة بمتوســط 

الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٧. ولكــن كمــا أشــار تقريــر IMF (2016)، فــإن الفئــة 

ُمعينيــن  غيــر   )١( إمــا  النظاميين—وهــم  »غيــر  العامليــن  مــن  األوســع 

مباشــرة مــن صاحــب العمــل، أو )٢( يعملــون بــدوام جزئــي، أو )3( ليســت 

لديهــم عقــود مفتوحــة —  كانــت قــد ازدادت بالفعــل كنســبة مــن العامليــن 

 .Aoyagi and Ganelli (2015) ككل خــال هــذه الفتــرة. راجــع أيضــا دراســة

وال تتوافــر بيانــات ُقْطريــة مقارنــة عــن العامليــن النظامييــن مقابــل غيــر 

النظامييــن. 

١9قــد يعكــس املقيــاس قيمــة تراجــع عــدد ســاعات العمــل لــكل وظيفــة 

مــن  تتراكــم  للفــرد  العمــل  إذا كانــت ســاعات  القيمــة احلقيقيــة  مــن  بأقــل 

املاضــي.   الوضــع يف  عليــه  أكثــر ممــا كان  وظائــف متعــددة 
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الشكل البياين ٢-٢: توزيع نمو األجور االسمية 

واالرتباط بالتغيرات يف معدل البطالة
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١- نمو األجور االسمية 

      (الفرق عن عام ٢٠٠٧ بالنقاط املئوية) 

 
١
٢- نمو األجور االسمية ومعدل البطالة

      (نقاط مئوية) 

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  الوطنيــة؛  والســلطات  يوروســتات؛  املصــادر: 

االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: ُتســتبعد بلــدان البلطيــق مــن العينــة يف اللوحــة ١. ومتغيــر األجــور املســتخدم هــو 

األفقــي  واخلــط  احلــرة.  باألعمــال  املشــتغلين  باســتثناء  الســاعة  يف  العامليــن  تعويضــات 

داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، واألطــراف العليــا والدنيــا مــن اإلطــار تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى 

واألدنــى، والعالمــات احلمــراء تشــير إىل الشــريحة الُعْشــرية العليــا والدنيــا. وتتضمــن اللوحــة 

القيم الشاذة وأكبر ١٠ اقتصادات متقدمة (على أساس إجمايل الناجت احمللي االسمي يف ٢٠١٦ 

بالدوالر األمريكي). 

التغيرات املبينة تعكس القيم يف ٢٠١٦ مقارنة بمتوسط ٢٠٠٠-٢٠٠٧. 
 ١

االقتصــادات  كل  يف  االســمية  األجــور  فــإن  الكلــي،  العمالــة  توظيــف  مؤشــرات  حتســن  رغــم 

املتقدمــة تقريبــا تنمــو بوتيــرة أبطــأ مقارنــة بالفتــرة الســابقة علــى «الركــود الكبيــر». وهــذه 

الظاهــرة ملحوظــة بصفــة خاصــة يف االقتصــادات التــي تســجل معــدالت بطالــة اآلن قريبــة مــن 

املتوسطات التي كانت سائدة قبل الركود الكبير أو أقل. 
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 الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

وقــد يرجــع انخفــاض ســاعات العمــل إىل تفضيــل العامليــن 

أقــل  لســاعات  العمــل  يف  ورغبتهــم  املرونــة  مــن  بمزيــد  التمتــع 

ينضمــوا  مل  الذيــن  الطــاب  أو  الســن  كبــار  مــن  العامليــن  )مثــل 

إىل القــوى العاملــة مــن قبــل(. لكنــه قــد يرجــع أيضــا إىل تفضيــل 

الشــركات تعييــن العامليــن لســاعات أقــل أو علــى أســاس طلبهــم 

املناســب  الوقــت  يف  العمــل  علــى  التوافــق  وهــذا  احلاجــة.  عنــد 

غالبــا مــا حتكمــه اتفاقــات بيــن الشــركات والعامليــن. وال يتعيــن 

علــى الشــركة ضمــان حــد أدنــى مــن ســاعات العمــل، والعاملــون 

إىل  وُيشــار  الشــركة.  تقدمــه  عــرض  كل  لقبــول  مضطريــن  غيــر 

هــذه العقــود يف اململكــة املتحــدة بأنهــا »عقــود ســاعات العمــل 

الصفريــة«، وهنــاك اتفاقيــات مماثلــة حتكــم عاقــات العمــل يف 

اإلطــار  يوثــق  ومثلمــا  وكنــدا.٢٠  أســتراليا  منهــا  أخــرى،  أمــكان 

٢-١، تراجعــت ســاعات العمــل بدرجــة أكبــر يف القطاعــات التــي 

توظــف نســبا أعلــى مــن العمالــة منخفضــة ومتوســطة املهــارات، 

يفضلهــا  التــي  الظــروف  بخــاف  العوامــل  دور  إىل  يشــير  ممــا 

جزئــي  بــدوام  العمــل  نســبة  ارتفــاع  تزامــن  ويشــير  العاملــون. 

العامليــن  نســبة  ارتفعــت  املثــال،  ســبيل  علــى  املتحــدة  اململكــة  ٢٠يف 

بعقــود ســاعات العمــل الصفريــة إىل املوظفيــن مــن ٠.6% يف ٢٠١٠ إىل 

  .)Haldane 2017 )دراســة   ٢٠١6 يف   %3
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التغير يف معدل البطالة

الشكل البياين ٢-٣: ظروف العمل— العمل بدوام جزئي 
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١- العمل بدوام جزئي غير طوعي، نسبة جمموع توظيف العمالة 

      (الفرق عن عام ٢٠٠٧ بالنقاط املئوية)

١
 ٢- العمل بدوام جزئي غير طوعي والبطالة

       (نقاط مئوية) 

املصــادر: الســلطات الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: العاملون بدوام جزئي غير طوعي هم من يعملون أقل من ٣٠ ساعة أسبوعيا ألنهم 

ال يجــدون عمــًال بــدوام كامــل. وحتســب العمالــة بــدوام جزئــي غيــر طوعــي عــن طريــق قســمة 

العدد الكلي للعاملين بدوام جزئي غير طوعي على جمموع العاملين. ويف اللوحة ١، اخلط األفقي 

داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، واألطــراف العليــا والدنيــا مــن اإلطــار تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى 

واألدنى، والعالمات احلمراء تشير إىل الشريحة الُعْشرية العليا والدنيا. ويف اللوحة ٢، البلدان 

باللــون الذهبــي هــي التــي تســجل انخفاضــا يف العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي؛ والبلــدان 

باللون األحمر هي تلك التي سجلت ارتفاعا ملحوظا. 

التغيرات املبينة تعكس القيم يف ٢٠١٦ مقارنة بمتوسط ٢٠٠٠-٢٠٠٧. 
 ١

ارتفعت نســب العمل بدوام جزئي غير طوعي على مســتوى كل العينة تقريبا يف ٢٠٠٩ وظلت 

أعلــى  االقتصــادات. وســجلت  أربــاع  يزيــد علــى ثالثــة  فيمــا  مــن مســتواها يف ٢٠٠٧  أعلــى 

معــدالت االرتفــاع االقتصــادات التــي كانــت معــدالت البطالــة فيهــا أعلــى مــن متوســطات الفتــرة 

 .٢٠٠٠-٢٠٠٧
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التغير يف معدل البطالة

الشكل البياين ٢-٤: ظروف العمل— عقود العمل املؤقتة
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١- نسبة عقود العمل املؤقتة

      (الفرق عن عام ٢٠٠٧ بالنقاط املئوية)

 
١
٢- عقود العمل املؤقتة والبطالة

      (بالنقاط املئوية) 

املصــادر: الســلطات الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل. 

وتختلــف  حمــدودة،  فتــرة  عمــل  بعقــود  يعملــون  مــن  هــم  املؤقتــون  العاملــون  ملحوظــة: 

املســتويات احلديــة مــن بلــد إىل آخــر. وحتســب نســبة عقــود العمــل املؤقتــة عــن طريــق قســمة عــدد 

العاملين لفترات مؤقتة على جمموع العاملين. ويف اللوحة ١، اخلط األفقي داخل كل إطار يمثل 

الوســيط، واألطــراف العليــا والدنيــا مــن اإلطــار تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى واألدنــى، والعالمــات 

احلمراء تشير إىل الشريحة الُعْشرية العليا والدنيا. ويف اللوحة ٢، البلدان باللون الذهبي هي 

التــي تســجل انخفاضــا يف نســبة عقــود العمــل املؤقتــة؛ والبلــدان باللــون األحمــر هــي تلــك التــي 

سجلت ارتفاعا ملحوظا. 

التغيرات املبينة تعكس القيم يف ٢٠١٦ مقارنة بمتوسط ٢٠٠٠-٢٠٠٧. 
 ١

نســبة عقــود العمــل املؤقتــة يف ٢٠١٦ كانــت أعلــى مــن مســتواها يف ٢٠٠٧ فيمــا يزيــد علــى 

مقارنــة  اآلن  شــيوعا  أكثــر  املؤقتــة  العمــل  عقــود  وأصبحــت  املتقدمــة.  االقتصــادات  نصــف 

بالفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، وبصفة أساسية يف االقتصادات التي تظل معدالت البطالة فيها أعلى 

من املتوسط قبل الركود الكبير. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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غيــر طوعــي إىل أن تراجــع ســاعات العمــل لــكل عامــل كان ســببه 

انخفــاض طلــب الشــركات علــى ســاعات العمــل، وليــس انخفــاض 

عــرض ســاعات العمــل مــن جانــب العامليــن. ومــع هــذا، ال يــزال 

العاملــون  يفضلهــا  التــي  الظــروف  بيــن  الفصــل  الصعــب  مــن 

التــي  املعوقــة  والقيــود  ناحيــة،  مــن  العمالــة  عــرض  وتشــكل 

تضعــف الطلــب علــى العمالــة مــن ناحيــة أخــرى.

وانخفضــت ســاعات العمــل لــكل عامــل عــن متوســط الســاعات 

يف الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت معــدالت 

 ،5-٢ البيــاين  )الشــكل  عليــه  كانــت  ممــا  أقــل  أو  أعلــى  البطالــة 

اللوحة ٢(. كذلك كان انخفاض عدد الساعات يقترن يف الغالب 

بارتفــاع نســب العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي )اللوحــة 3(. 

الفصل بين حتول عناصر التكوين واألنماط 

الشائعة عبر القطاعات 

تشــير األقســام الســابقة إىل حــدوث تغيــر واســع النطــاق يف 

نتائــج ســوق العمــل )تراجــع نمــو األجــور، وارتفــاع معــدالت العمــل 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي، وزيــادة عقــود العمــل املؤقتــة، وتراجــع 

عــدد الســاعات لــكل عامــل( مقارنــة بالفتــرة التــي ســبقت الركــود 

الكبيــر. وإىل أي مــدى تعكــس هــذه التطــورات يف معظمهــا أنماطــا 

مشــتركة بيــن القطاعــات اخملتلفــة، أو حتــول مكونــات الوظائــف 

العمــل؟  ســوق  نتائــج  يف  أوضــح  تغيــرا  تشــهد  قطاعــات  نحــو 

متقدمــا  اقتصــادا   3١ عبــر  قطاعــا   ٢١ بيانــات  توافــر  ويســمح 

منــذ عــام ٢٠٠٠ بإلقــاء نظــرة أعمــق علــى الــدور األساســي آلثــار 

التكويــن. 

ويقــارن الشــكان البيانيــان ٢-6 و٢-٧ بيــن متوســط التغيــر 

احتســاب  مــع   ٢٠١6-٢٠٠9 الفتــرة  خــال  العمــل  ظــروف  يف 

التغيــر إذا ظلــت نســب توظيــف العمالــة علــى مســتوى القطاعــات 

كما كانت يف ٢٠٠8. وتشير النقاط على امتداد خط الدرجة 45 

إىل التطابــق بيــن التغيــر الفعلــي والتغيــر احملتســب وبالتــايل فــإن 

التطــورات داخــل القطاعــات وليســت التغيــرات يف التكويــن عبــر 

القطاعــات هــي التــي حتــرك الديناميكيــة الكليــة. وعلــى العكــس 

من ذلك، تشير النقاط البعيدة عن خط الدرجة 45 إىل مساهمة 

النقــاط احلمــراء إىل  الكلــي. وتشــير  التطــور  تغيــر املكونــات يف 

البلــدان التــي تراجعــت مؤشــراتها يف الفتــرة مــن ٢٠٠9-٢٠١6 

القطاعــات  التوظيــف يف  التغيــر يف تكويــن نســب  بينمــا ســاهم 

الوظائــف نحــو  )أي حتــول  التراجــع  كــم هــذا  بحصــة كبيــرة يف 

قطاعــات كانــت تشــهد تدهــورا أكثــر عمقــا(. ويتضــح مــن الشــكلين 

البيانييــن أن تغيــر املكونــات كان أشــد تأثيــرا علــى نســب العمــل 

عامــل  لــكل  العمــل  وســاعات  املؤقتــة،  والعقــود  جزئــي،  بــدوام 

مقارنــة بتأثيــره علــى نمــو األجــور االســمية.٢١   

٢١حركيــة العمالــة عبــر القطاعــات يمكــن أن تســبب تزامــن نمــو األجــور 

علــى نطــاق واســع بيــن القطاعــات بحيــث تبــدو تطــورات األجــور الكليــة يف 

معظمهــا انعكاســا للتطــورات داخــل كل قطــاع.  

–16
–14
–12
–10

–8
–6
–4
–2

0
2
4

–10 –5 0 5 10 15

كوريا
النمسا

آيرلندا

إستونيا
آيسلندا

إيطاليا 
سويسرا

اليابان

أملانيا 

إسرائيلسلوفينيا

ليتوانيا السويد
ل)

م
عا

ل 
ك

 ل
ل

م
ع

ال
ت 

عا
سا

) 
م
يت

ر
غا

لو
ال

يف 
ر 

غي
لت

ا
م
يت

ر
غا

و
لل

 ا
يف

ر 
غي

لت
 ا
ط

س
و
مت

ل)
م

عا
ل 

ك
 ل

ل
م

ع
ال

ت 
عا

سا
) 

التغير يف معدل البطالة (بالنقاط املئوية)

الشكل البياين ٢-٥: ظروف العمل— ساعات العمل لكل عامل
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١- ساعات العمل لكل عامل 

      (الفرق يف مستوى اللوغاريتم عن عام ٢٠٠٧)

 
١
٢- ساعات العمل لكل عامل والبطالة
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جزئي غير طوعي (بالنقاط املئوية)  

٣- العمل بدوام جزئي غير طوعي وساعات العمل لكل عامل،

٢٠٠٩-٢٠١٦      

املصــادر: الســلطات الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يف اللوحــة ١، اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، واألطــراف العليــا والدنيــا 

مــن اإلطــار تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى واألدنــى، والعالمــات احلمــراء تشــير إىل الشــريحة الُعْشــرية 

العليا والدنيا. ويف اللوحة ٢، البلدان باللون الذهبي هي التي تسجل ارتفاعا يف ساعات العمل 

لكل عامل؛ والبلدان باللون األحمر هي تلك التي سجلت ارتفاعا ملحوظا. ويف اللوحة ٣، البلدان 

(يف  وتعكــس  عامــل  لــكل  العمــل  ســاعات  انخفــاض  املتوســط)  (يف  تعكــس  األحمــر  باللــون 

املتوسط) ارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي يف الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٦. 

التغيرات املبينة تعكس القيم يف ٢٠١٦ مقارنة بمتوسط ٢٠٠٠-٢٠٠٧. 
 ١

يف عــام ٢٠١٦، كانــت ســاعات العمــل لــكل عامــل فيمــا يزيــد علــى نصــف االقتصــادات املتقدمة 

أدنــى بنســبة ٢٪ علــى األقــل مــن مســتوياتها يف ٢٠٠٧. ومــع هــذا، يبــدو أن ذلــك اســتمرار للنمــط 

يف  متوســطاتها  عــن  عامــل  لــكل  العمــل  ســاعات  وانخفضــت   .٢٠٠٧ قبــل  ســاد  الــذي 

٢٠٠٠-٢٠٠٧، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت معــدالت البطالــة اآلن أعلــى أو أقــل ممــا كانــت 

عليــه قبــل الركــود الكبيــر. كذلــك غالبــا مــا يرتبــط انخفــاض عــدد الســاعات بارتفــاع نســب العمــل 

بدوام جزئي غير طوعي.   
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

  فيمــا يخــص العمــل بــدوام جزئــي، شــهد ٢6 بلــدا مــن البلــدان ••

بــدوام  العامليــن  نســبة  فــي  ارتفاعــا  العينــة  شــملتها  التــي 

جزئــي. وفــي ١٢ مــن ٢6 بلــدا، ســاهم تغيــر المكونــات بمــا 

يزيــد علــى ٢5% مــن هــذه الزيــادة )وأكثــر مــن نصــف الزيــادة 

فــي أربعــة بلــدان(.

  وفيمــا يتعلــق بنســبة عقــود العمــل المؤقتــة فقــد ارتفعــت فــي ••

علــى  يزيــد  بمــا  المكونــات  تغيــر  وســاهم  بلــدا.   ٢٧ مــن   ١9

مــن  )وأكثــر  البلــدان  تلــك  مــن  ســبعة  فــي  الزيــادة  مــن   %٢5

النصــف فــي ثاثــة بلــدان(. 

  انخفضت ساعات العمل لكل عامل في ٢5 بلدا، بينما ساهم ••

تغيــر المكونــات بمــا يزيــد علــى ٢5% مــن هــذا االنخفــاض فــي 

١٠ بلدان )وأكثر من النصف في خمسة بلدان(. 

 8-٢ البيــاين  الشــكل  يف  و٢   ١ اللوحتيــن  مــن  ويتضــح 

-٢٠٠8 مــن  الفتــرة  خــال  العمالــة  توظيــف  نســب  تراجــع  أن 

العمــل  مــن  نســبة منخفضــة  لديهــا  التــي  القطاعــات  ٢٠١6 يف 

بــدوام جزئــي وبعقــود مؤقتــة )التعديــن والصناعــة التحويليــة(، 

التــي  إىل جانــب زيــادة التوظيــف بوتيــرة أســرع يف القطاعــات 

يف  ســاهما  )اخلدمــات(،  أعلــى  بنســبة  الظــروف  هــذه  تســودها 
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احملتسب باستخدام نسب توظيف العمالة يف ٢٠٠٨ 

الشكل البياين ٢-٦: متوسط نمو األجور االسمية، 

٢٠٠٩-٢٠١٦، الفعلية مقابل احملتسبة باستخدام 

نسب توظيف العمالة حسب القطاع يف عام ٢٠٠٨ 

 (٪)

املصادر: يوروستات؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم هــو األجــر الســنوي لــكل عامــل مــع اســتبعاد أصحــاب 

العمل احلر. 

يبــدو أن التغيــرات يف املكونــات ليــس لهــا دور كبيــر يف ديناميكيــات نمــو األجــور االســمية 

مؤخــرا. وجميــع االقتصــادات املتقدمــة قريبــة مــن خــط الدرجــة ٤٥، ممــا يشــير إىل أن 

التطورات داخل كل قطاع هي التي تدفع نمو األجور الكلي.   
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احملتسب باستخدام نسب توظيف العمالة يف ٢٠٠٨ 

الشكل البياين ٢-٧: التغيرات يف مؤشرات سوق العمل، 

الفعلية مقابل احملتسبة باستخدام نسب توظيف العمالة 

حسب القطاع يف عام ٢٠٠٨

٣- متوسط التغير يف ساعات العمل لكل عامل

 (الفرق يف مستوى اللوغاريتم)

٢- متوسط التغير يف نسبة العقود املؤقتة، ٢٠٠٩-٢٠١٦

      (نقاط مئوية) 

١- متوسط التغير يف نسبة الوظائف بدوام جزئي، ٢٠٠٩-٢٠١٦

       (نقاط مئوية) 

املصادر: يوروستات؛ والسلطات الوطنية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: حتســب نســبة الوظائــف بــدوام جزئــي علــى أســاس عــدد العامليــن بــدوام جزئــي يف 

قطــاع مقســوما علــى العــدد الكلــي للعامليــن يف القطــاع. وحتســب نســبة العمالــة بــدوام جزئــي 

عــن طريــق قســمة عــدد العامليــن بــدوام جزئــي يف قطــاع علــى جممــوع العامليــن يف القطــاع. 

املســتويات  فتــرة حمــدودة، وتختلــف  بعقــود عمــل  يعملــون  مــن  هــم  املؤقتــون  والعاملــون 

احلديــة مــن بلــد إىل آخــر. وحتســب نســبة عقــود العمــل املؤقتــة عــن طريــق قســمة عــدد العامليــن 

لفتــرات مؤقتــة يف قطــاع علــى جممــوع العامليــن يف القطــاع. والبلــدان باللــون األحمــر تمثــل 

القطــاع  داخــل  الزيــادة  ضمــن  املكونــات  يف  التغيــرات  فيهــا  تضخمــت  التــي  احلــاالت 

(اللوحتان ١ و٢)  أو انخفضت (اللوحة ٣).

أدت التغيــرات يف املكونــات دورا مهمــا بالنســبة للتغيــرات يف ظــروف العمــل. وســاهم التحــول 

يف نسب توظيف العمالة بين القطاعات ا�تلفة بنحو ٢٢٪ من زيادة الوظائف بدوام جزئي، 

و١٨٪ من زيادة العقود املؤقتة، و٢٣٪ من انخفاض ساعات العمل لكل عامل. 

فرنسا
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

زيــادة النســب الكليــة للعمــل بــدوام جزئــي وعقــود مؤقتــة. ويتضــح 

مــن اللوحــة 3 يف الشــكل البيــاين ٢-8 أن التحــوالت يف توظيــف 

العمالــة نحــو قطاعــات تنخفــض فيهــا ســاعات العمــل لــكل عامــل 

نســبيا قــد ســاهمت يف التغيــر الكلــي يف ظــروف العمــل املذكــورة. 

ترتيبــات  عليهــا  تغلــب  التــي  القطاعــات  أن  واخلاصــة 

والعمــل  املؤقتــة  العقــود  نســب  تقــل  )حيــث  التقليديــة  التوظيــف 

شــهدت  عامــل(،  لــكل  العمــل  ســاعات  وتــزداد  جزئــي،  بــدوام 

تراجعــا كليــا أو نمــوا أضعــف يف توظيــف العمالــة مــن القطاعــات 

عــام،  وبوجــه  املرونــة.  مــن  أكبــر  بقــدر  ترتيباتهــا  تتســم  التــي 

ربمــا ســاهم التحــول يف نســب توظيــف العمالــة بيــن القطاعــات 

اخملتلفــة بنحــو ٢٢% مــن زيــادة الوظائــف بــدوام جزئــي، و١8% 

مــن زيــادة العقــود املؤقتــة، و٢3% مــن انخفــاض ســاعات العمــل 

لــكل عامــل.

القوى احملركة لديناميكية األجور مؤخرا 

مثلمــا جــاء يف القســم بعنــوان »التعــايف فــوق الســطح يحجــب 

ممــا  أقــل  االســمية  األجــور  نمــو  يــزال  ال  عمقــا«،  أكثــر  تغيــرات 

كان عليــه قبــل الركــود الكبيــر يف معظــم االقتصــادات املتقدمــة. 

وإضافــة إىل ذلــك، يشــير ارتفــاع معــدالت العمــل بــدوام جزئــي 

العمــل  املؤقتــة، وتراجــع ســاعات  العقــود  غيــر طوعــي، وزيــادة 

لــكل عامــل إىل حــدوث تغيــرات أوســع نطاقــا شــملت ســوق العمــل 

وبصــورة   ،٢٠٠٧ منــذ  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  كثيــر  يف 

ملحوظــة حتــى يف تلــك التــي لديهــا اآلن معــدالت بطالــة أقــل مــن 

متوســط املعــدالت التــي ســادت قبــل األزمــة. 

عبــر  األجــور  لنمــو  احملــددة  العوامــل  القســم يف  هــذا  وينظــر 

االقتصــادات املتقدمــة يف الســنوات األخيــرة. ويسترشــد منهجــه 

حتديــد  عــن  التمهيــدي  القســم  يف  احملــدد  بالتسلســل  التجريبــي 

األجــور. ويبــدأ باستكشــاف دور العوامــل الدوريــة، مثــل البطالــة 

الكليــة وتوقعــات التضخــم والعوامــل متوســطة األجــل )االجتــاه 

الطبيعــة  تأثيــر  مــدى  أن يفحــص  قبــل  اإلنتاجيــة(،  لنمــو  العــام 

املتغيــرة للوظائــف علــى ديناميكيــة األجــور. وأخيــرا، يستكشــف 

والعمــل  األجــور  علــى ديناميكيــة  األبطــأ حركــة  العوامــل  تأثيــر 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي. 

التحليل الكلي— أدلة ُقطرية مقارنة  

أشــكال  أحــد  هــو  األساســي  الســيناريو  يف  املتبــع  املنهــج 

انحــدار الساســل الزمنيــة املقطعيــة يف منحنــى فيليبــس لألجــور 

حســب تقديــرات دراســة Gali (2011)، حيــث يتــم تقديــر انحــدار 

نمــو األجــور علــى التضخــم املتوقــع، والتضخــم املتأخــر، ومعــدل 

البطالــة.٢٢ ويركــز التحليــل علــى نمــو األجــور االســمية، ويفحــص 

العامــل عــن  الســيناريو األساســي هــو تعويــض  ٢٢مقيــاس األجــور يف 

لعــدم توافــر بيانــات  احلــر. ونظــرا  العمــل  مــن  الدخــل  عــدا  مــا  كل ســاعة، 

العمــل  يرصدهــا  التــي  املضافــة  القيمــة  نســب  بدقــة  نحــدد  لكــي  كافيــة 
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متوسط نسبة الوظائف بدوام جزئي نسبيا على وسيط البلدان

الشكل البياين ٢-٨: ظروف العمل والتغيرات يف 

نسب الوظائف حسب القطاع، ٢٠٠٨-٢٠١٦ 
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متوسط الوظائف بدوام جزئي نسبيا إىل وسيط البلدان
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متوسط ساعات العمل لكل عامل نسبيا إىل وسيط البلدان

٣- ساعات العمل لكل عامل  

١- الوظائف بدوام جزئي

٢- العقود املؤقتة

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  الوطنيــة؛  والســلطات  يوروســتات؛  املصــادر: 

االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: العالمــات علــى يميــن الرقــم ١٠٠ تمثــل القطاعــات ذات القيــم العاليــة نســبيا (مقارنــة 

بوســيط البلــدان)؛ والعالمــات علــى يســار الرقــم ١٠٠ تمثــل القطاعــات ذات القيــم املنخفضــة 

 AGR  أنشــطة اخلدمات اإلدارية والدعم؛ = ADM  أنشــطة خدمات اإلســكان والغذاء؛ = ACC .نســبيا

 = EDU اإلنشــاء؛ = CON الفنــون والترفيــه واالســتجمام؛ = ART الزراعــة واحلراجــة والصيــد؛ =

= األنشــطة املاليــة   FIN الهــواء؛  الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف  إمــدادات   =  ELC التعليــم؛ 

والتأميــن؛ HEA = أنشــطة الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعــي؛ INF = املعلومــات واالتصــاالت؛ 

MNF = الصناعــة التحويليــة؛ MNG = التعديــن واحملاجــر؛ OTH = خدمــات أخــرى؛ PRF = أنشــطة 

مهنيــة وعلميــة وفنيــة؛ PUB = اإلدارة العامــة والدفــاع؛ REA = األنشــطة العقاريــة؛ TRA = النقــل 

والتخزيــن؛ TRD = جتــارة اجلملــة والتجزئــة؛ WAT = إمــدادات امليــاه والصــرف الصحــي وإدارة 

املياه واألنشطة العالجية.

التحــوالت يف تكويــن الوظائــف نحــو القطاعــات التــي تــزداد فيهــا نســبيا الوظائــف بــدوام جزئــي 

والوظائــف املؤقتــة وتنخفــض فيهــا نســبيا ســاعات العمــل لــكل عامــل ســاهمت يف التغيــرات 

الكلية يف ظروف العمل. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

تأثيــر التضخــم يف فتــرة ســابقة وتوقعــات التضخــم صراحــة، إىل 

جانــب القــوى احملركــة التــي يمكــن أن تكــون مؤثــرة مــن خــال 

ديناميكيــة األجــور احلقيقيــة. 

النحــو  علــى  الدوريــة  احملــركات  هــذه  دور  تبريــر  ويمكــن 

التــايل. يعتمــد نمــو األجــور االســمية علــى التضخــم املتوقــع )إذا 

كانــت األجــور تتحــدد علــى أســاس استشــرايف( أو علــى التضخــم 

عــام،  وبوجــه  اســترجاعي(،  بمؤشــر  الربــط  حالــة  )يف  املتأخــر 

مــن املرجــح أن يعتمــد علــى االثنيــن معــا. ونظــرا ألن النمــوذج 

وثبــات  للبطالــة  الطبيعــي  املعــدل  ثبــات  يفتــرض  املعيــاري 

ســاعات العمــل لــكل عامــل، يمثــل معــدل البطالــة متغيــرا بديــا 

للتراخــي يف ســوق العمــل. ويف النمــاذج األخــرى )الــوارد وصفهــا 

كمقيــاس  النــاجت  فجــوة  ُتســتخدم  و٢-3(،   ٢-٢ املرفقيــن  يف 

بديــل للتراخــي يف ســوق العمــل. ومــن املتوقــع أن تــؤدي زيــادة 

التراخي يف سوق العمل إىل إبطاء نمو األجور. عاوة على ذلك، 

يمكــن أن يختلــف نمــو األجــور مــع اختــاف درجــات التراخــي يف 

ســوق العمــل وتوقعــات التضخــم، األمــر الــذي يتوقــف علــى مــا إذا 

كان االقتصــاد داخــا يف حالــة ركــود أم خارجــا منهــا. وبالتــايل 

فإن منحنيات فيليبس لألجور تضبط أثر التغيرات يف معدالت 

البطالــة )دراســة Manning 1993، ودراســة Gali 2011(. وكمــا 

ورد وصفــه يف قســم التمهيــد عــن حتديــد األجــور، يشــكل االجتــاه 

الرئيســية يف نمــو  العمالــة أحــد املؤثــرات  العــام لنمــو إنتاجيــة 

األجــور. وكذلــك يضبــط النمــوذج املعيــاري أثــر هــذا العامــل.٢3     

ويســمح انحــدار بيانــات الساســل الزمنيــة املقطعيــة بفحــص 

واســتخدام  املتقدمــة،  االقتصــادات  عبــر  األجــور  ديناميكيــة 

االختــاف يف حمــددات نمــو األجــور بمــرور الوقــت وعبــر البلــدان. 

العاقــات  تقديــر  إتاحــة  عــن طريــق  الثبــات  اختبــارات  وجُتــرى 

يف  والتغيــرات  العمــل،  ســوق  يف  والتراخــي  األجــور  نمــو  بيــن 

معــدل البطالــة، وتوقعــات التضخــم علــى أســاس ُقطــري. ويمكــن 

مــن خــال إتاحــة وضــع معاِمــات ُقْطريــة املســاعدة علــى رصــد 

ســمات حمــددة يف ســياقات فرديــة — مثــل افتــراض ضعــف نمــو 

األجــور االســمية يف الواليــات املتحــدة خــال الســنوات األخيــرة 

ألســباب منهــا عــدم قيــام أصحــاب العمــل بتخفيــض األجــور بعــد 

 Daly and ودراسة ،Yellen 2014 األزمة املالية مباشرة )دراسة

مقابــل رأســمال أصحــاب العمــل احلــر، فاملقيــاس املســتخدم يف الســيناريو 

األساســي ال يأخــذ يف حســبانه أجــور أصحــاب العمــل احلــر. والنتائــج ثابتــة 

عمومــا عنــد اســتخدام مقاييــس بديلــة لألجــور.  

لنمــو اإلنتاجيــة يف معــادالت  العــام  ٢3هنــاك تأييــد إلدخــال االجتــاه 

وتوقعــات  التراخــي  مثــل  الدوريــة،  العوامــل  دور  تفحــص  التــي  األجــور 

 Dew-Becker andو  ،Ball and Moffitt (2001) دراســات  يف  التضخــم 

احلافــز  ويتضــح   .Yellen (2005)و  ،Hall (2005) و   ،Gordon (2005)
النظــري علــى إدخــال نمــو اإلنتاجيــة يف منحنيــات فيليبــس لألجــور يف 

دراســة Blanchard and Katz (1997) مثــا، برغــم مــا يشــير إليــه املؤلفــان 

املتحــدة  الواليــات  فيليبــس يف  التجريبيــة ملنحنيــات  التقديــرات  أن  مــن 

إدخالهــا  بقــوة  تؤيــد  ال  الدراســة  هــذه  كتابــة  وقــت  ُوِضعــت حتــى  والتــي 

يف املواصفــة.  ويتوقــف انتقــال اآلثــار مــن إنتاجيــة العمالــة إىل األجــور 

احلقيقيــة علــى القــوة التفاوضيــة للعمالــة ومرونــة اإلحــال بيــن رأس املــال 

والعمالــة )الفصــل الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي(. ويوضــح الشــكل البيــاين ٢-٢-3 يف املرفــق ديناميكيــة االجتــاه 

العــام لنمــو اإلنتاجيــة. 

Hobijn 2015(، أو فكــرة احتمــال إرجــاع الســبب يف إعاقــة نمــو 
األجور إىل انخفاض عدد الشركات اجلديدة التي تدخل السوق، 

وهدوء احلركة يف سوق العمل، وقلة فرص االنتقال من وظيفة 

األجــور  ارتفــاع  حــاالت  عــدد  يتراجــع  وبالتــايل  أخــرى—  إىل 

بشــكل منفصــل والتــي غالبــا مــا حتــدث مــع هــذه التحــوالت.٢4 

وبرغــم أن اختبــار هــذه الفرضيــات الُقطريــة بالتفصيــل يتجــاوز 

يكمــان  إطاريــن  علــى  يحتــوي  أنــه  إال  الفصــل،  هــذا  نطــاق 

التحليــل الُقطــري بإلقــاء الضــوء علــى آليــات حمــددة ُتطبــق يف 

ســياقات معينــة لاقتصــادات املتقدمــة. ويفحــص اإلطــار ٢-٢ 

مســائل جتميــد وتخفيــض األجــور االســمية باســتخدام بيانــات 

علــى مســتوى الشــركات مــن أوروبــا. ويــدرس اإلطــار ٢-3 نمــو 

األجــور يف عينــة واســعة مــن االقتصــادات املتقدمــة والــذي ربمــا 

تأثــر بســامة امليزانيــات العموميــة علــى مســتوى الشــركات بعــد 

األزمــة املاليــة. 

التراخي والتضخم

فتــرة  يف  والتضخــم  التراخــي  ارتبــاط  إىل  التحليــل  يشــير 

ســابقة بعاقــة ذات داللــة إحصائيــة بنمــو األجــور االســمية، مــع 

وجــود عامــات متوقعــة )اجلــدول ٢-3-١ يف املرفــق، العمــود 

١(. فارتفــاع معــدل البطالــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يقتــرن 

بانخفــاض نمــو األجــور االســمية بمــا يتــراوح بيــن ٠.3 و4.٠ 

نقطــة مئويــة، بينمــا ارتفــاع التضخــم املتأخــر بنقطــة مئويــة 

واحــدة يقتــرن بارتفــاع نمــو األجــور االســمية بمقــدار ٠.٢ نقطــة 

مئويــة. 

االجتاه العام لنمو إنتاجية العمالة

ارتفــاع  اســتيعاب  علــى  وقدرتهــا  الشــركات  ربحيــة  ترتبــط   

العمالــة،  إنتاجيــة  لنمــو  العــام  االجتــاه  يف  بالتغيــرات  األجــور 

علــى النحــو الــواردة مناقشــته يف القســم التمهيــدي عــن حتديــد 

األجــور. وتشــير األدلــة التجريبيــة إىل أن نمــو األجــور االســمية 

يبــدو بالفعــل أنــه يتحــرك عمومــا يف مســار يتســق مــع االجتــاه 

العــام لنمــو اإلنتاجيــة )اجلــدول ٢-3-١ يف املرفــق، العمــود ٢(. 

مئويــة  نقطــة  بمقــدار  اإلنتاجيــة  لنمــو  العــام  االجتــاه  فارتفــاع 

واحــدة يقتــرن بارتفــاع قــدره ٠.٧ نقطــة مئويــة يف نمــو األجــور 

االســمية.٢5

٢4تخُلــص دراســة Danninger (2016)، علــى ســبيل املثــال، إىل تباطــؤ 

وتيــرة االنتقــال مــن وظيفــة إىل أخــرى يف الواليــات املتحــدة علــى جميــع 

الســنوات األخيــرة. وال تشــكل  العمريــة يف  مســتويات املهــارات والفئــات 

هــذه التطــورات بالضــرورة أحــد موروثــات الركــود الكبيــر. وتبيــن دراســة 

العمالــة  توزيــع  إعــادة  تراجــع معــدالت   Davis and Haltiwanger (2014)
بنســبة ٢5% بعــد عــام ٢٠٠٠، ممــا يشــير إىل اكتســاب ســوق العمــل مزيــدا 

مــن االســتقرار قبــل الركــود الكبيــر. 

٢5يتســق تأثيــر االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة علــى نمــو األجــور مــع مــا 

ورد يف دراســات أخــرى. وتــدل هــذه النتائــج علــى أن ارتفــاع االجتــاه العــام 

ملعــدل نمــو اإلنتاجيــة بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يقتــرن بزيــادة يف نمــو 

األجــور تتــراوح بيــن ٠.4 و٠.9 نقطــة مئويــة، ويغطــي هــذه النطــاق التأثيــر 

 Karabarbounis and البالــغ نحــو ٠.8 نقطــة مئويــة كمــا تشــير إليــه دراســة

Neiman (2014). واملعامــل البالــغ أقــل مــن ١ صحيــح ينطــوي علــى أقــل 
مــن عاقــة ارتبــاط علــى أســاس واحــد مقابــل واحــد بيــن الزيــادات يف نمــو 
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وتظهــر أنمــاط مشــابهة مــن خــال مناهــج حتــاول احلــد مــن 

اخملــاوف بشــأن عاقــة الســببية العكســية مــن نمــو األجــور إىل 

العمــود 3( وبالتركيــز  )اجلــدول ٢-3-١ يف املرفــق،  التضخــم 

لضمــان  األصغــر  املتقدمــة  االقتصــادات  تســتبعد  عينــة  علــى 

املرفــق،  )اجلــدول ٢-3-١ يف  للنتائــج  الدافعــة  هــي  تكــون  أال 

تقديــرات   9-٢ البيــاين  الشــكل  ويوضــح   .)٧-5 مــن  األعمــدة 

تســتبعد  عينــة  علــى  بنــاء  املفضلــة،  املواصفــة  يف  امُلعاِمــات 

حلســاب  مســاعدة  متغيــرات  وتســتخدم  األصغــر  االقتصــادات 

)اجلــدول  األجــور  معادلــة  يف  داخليــا  التضخــم  نشــأة  احتمــال 

يتضــح  ذلــك،  إىل  إضافــة    .)٧ العمــود  املرفــق،  يف   ١-3-٢

الســابق،  يف  والتضخــم  التراخــي،  تأثيــر  استكشــاف  خــال  مــن 

اإلنتاجيــة ونمــو األجــور، ويــدل علــى أن بعــض املكاســب مــن ارتفــاع نمــو 

اإلنتاجيــة ُتترجــم إىل ارتفــاع الدخــل الرأســمايل )بمــا فيــه الريــع والفائــدة 

وتوزيــع األربــاح وأربــاح الشــركات احملتجــزة(. راجــع الفصــل 3 يف عــدد 

إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي لاطــاع علــى مناقشــة 

أكثــر تفصيــا. 

واالجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة يف كل بلــد علــى حــدة أن التشــتت 

األساســي للتقديــرات الُقْطريــة )الشــكل البيــاين ٢-١٠، واجلــدول 

امُلعاِمــات  مــع  يتســق  و8(   4 العمــودان  املرفــق،  يف   ١-3-٢

باســتخدام  الُقْطريــة  املقارنــة  خــال  مــن  إليهــا  نتوصــل  التــي 

املقطعيــة.٢6 الزمنيــة  الساســل  بيانــات 

الكليــة  النــاجت  فجــوة  اســتخدام  عنــد  كذلــك  النتائــج  وتصــُدق 

يف  الوقــت  مــرور  مــع  بالتغيــر  يســمح  )ممــا  للتراخــي  كمقيــاس 

املعــدل الطبيعــي للبطالــة والتغيــرات الدوريــة يف ســاعات العمــل 

لــكل عامــل(، وكذلــك كمقاييــس بديلــة لتوقعــات التضخــم واالجتاه 

العــام لنمــو اإلنتاجيــة )اجلــدول ٢-3-٢ يف املرفــق(.  

مــن  املأخــوذة  املعامــات  تقديــر  الدقــة يف  مســتوى  فــإن  هــذا،  ٢6مــع 

الساســل  معامــات  تقديــر  دقــة  مــن  أقــل  حــدة  علــى  بلــد  كل  مواصفــات 

أصغــر.   عينــة  الســتخدام  نتيجــة  املقطعيــة  الزمنيــة 

الشكل البياين ٢-٩: آثار التعويضات عن كل ساعة عمل 

على النمو: تقدير انحدار بيانات السالسل الزمنية املقطعية
(نقاط مئوية) 
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معدل 

البطالة 

التغير يف

 معدل البطالة

التضخم املتأخر  االجتاه العام

 لنمو إنتاجية

 العمالة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم يف حســاب التعويضــات عــن كل ســاعة عمــل للعامليــن مــا 

عــدا أصحــاب العمــل احلــر. وتشــير العالمــات إىل اُملعاِمــالت التقديريــة، وتعــرض اخلطــوط 

فترات ثقة ٩٠٪. وتستبعد العينة بلدان البلطيق. وُيستخدم سعر النفط كأداة للتضخم املتأخر. 

ويستند هذا الشكل البياين إىل العمود (٧) يف اجلدول ٢-٣-١ يف املرفق.  

إنتاجيــة  لنمــو  العــام  واالجتــاه  الســابق  يف  والتضخــم  للتراخــي  إحصائيــة  داللــة  هنــاك   

العمالة تقترن بنمو األجور االسمية، مع ظهور عالمات متوقعة. 

الشكل البياين ٢-١٠: آثار التعويضات عن كل ساعة عمل 

على النمو: التقديرات لكل بلد على حدة، التشتت الُقْطري 

(نقاط مئوية) 
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التضخم املتأخر  االجتاه العام

 لنمو إنتاجية 

العمالة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم يف حســاب التعويضــات عــن كل ســاعة عمــل للعامليــن مــا 

عــدا أصحــاب العمــل احلــر. وتشــير العالمــات إىل قيــم وســيط اُملعاِمــالت التقديريــة لــكل بلــد علــى 

حــدة، وتعــرض اخلطــوط املــدى الربيعــي املقابــل. وتســتبعد العينــة بلــدان البلطيــق. ويســتند هــذا 

الشكل البياين إىل العمود (٨) يف اجلدول ٢-٣-١ يف املرفق.  

استكشــاف تأثيــر التراخــي والتضخــم يف الســابق واالجتــاه العــام لنمــو إنتاجيــة العمالــة لــكل 

بلــد علــى حــدة يشــير إىل اتســاق التقديــرات الُقْطريــة عمومــا مــع اُملعاِمــالت التــي يتوصــل 

تقدير انحدار بيانات السالسل الزمنية املقطعية على أساس ُقطري.  
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 الطبيعة املتغيرة للوظائف والتراخي املستتر

البطالــة  معــدالت  أن  إىل  مؤخــرا  ُأجريــت  دراســات  تذهــب 

الواليــات  يف  التراخــي  رصــد  يف  بالدقــة  تتســم  ال  قــد  املقيســة 

أعــم  كمقيــاس   »U-6« علــى  التركيــز  عنــه  نتــج  )ممــا  املتحــدة 

 ٢8،٢٧.)ECB 2017 للتراخي( وبعض أجزاء منطقة اليورو )تقرير

وإضافة إىل ذلك، فطاملا أن أحد أسباب تراجع معدالت البطالة 

جزئيــا هــو اضطــرار العمالــة لقبــول وظائــف بــدوام جزئــي، فــإن 

ارتفــاع هــذه األنــواع مــن الوظائــف قــد يغــايل يف تقديــر ضيــق 

األوضــاع يف ســوق العمــل. وحتديــدا، قــد يرغــب أولئــك العاملــون 

يف قبــول زيــادات أبطــأ يف أجورهــم وقــد يواصلــون، يف نفــس 

الوقــت، البحــث عــن وظائــف بــدوام كامــل وعقــود مفتوحــة. ومــن 

خــال ذلــك، فإنهــم يتنافســون مــع العمالــة التــي تشــتغل بموجــب 

ترتيبــات تقليديــة أكثــر، ويؤثــرون بالتــايل علــى نمــو أجورهــم هــم 

أيضــا. ومــن ثــم، ربمــا كان التراخــي احلقيقــي يف ســوق العمــل 

أكبــر ممــا تشــير إليــه معــدالت البطالــة الكليــة.٢9

ويســمح التوســع يف منهــج الســيناريو األساســي بفحــص مــا 

إذا كانــت الطبيعــة املتغيــرة للوظائــف )علــى النحــو الــذي يوثقــه 

القسم بعنوان »التعايف فوق السطح يحجب تغيرات أكثر عمقا«( 

قــد ســاهمت يف التراخــي الكامــن يف االقتصــاد والــذي مل ترصــده 

أرقــام البطالــة الكليــة )اجلــداول مــن ٢-3-3 إىل ٢-3-٧ يف 

بــإدراج  األساســي  الســيناريو  منهــج  التحليــل  ويعــزز  املرفــق(. 

نســب العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي والعقــود املؤقتــة.3٠ 

ويرتبــط االرتفــاع يف نســبة العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي 

املتغيــرات  تأثيــر  ضبــط  بعــد  حتــى  األجــور،  نمــو  بانخفــاض 

البلــدان،  جميــع  مســتوى  وعلــى  قبــل.  مــن  مناقشــتها  الــواردة 

العامليــن  جميــع  زائــدا  العمــل،  عــن  العاطليــن  جممــوع  تشــمل   U-6  

٢٧

امللحقيــن هامشــيا وجممــوع العامليــن بــدوام جزئــي ألســباب اقتصاديــة 

ونســبة مئويــة مــن القــوى العاملــة املدنيــة. 

الواليــات املتحــدة خمتلطــة. وتذهــب دراســة  األدلــة يف حالــة  ٢8تبــدو 

Krueger (2015) إىل أن معــدل البطالــة املقيــس يغــايل يف درجــة التراخــي 
يف الواليــات املتحــدة ألن العاطليــن عــن العمــل لفتــرة طويلــة ليــس لهــم 

تأثيــر ُيذكــر علــى حتديــد األجــور. ولكــن كمــا تشــير الدراســة نفســها، جتــد 

 Altig and Higginsو Aaronson and Jordan (2014) دراســات أخــرى —  

(2014) وSmith (2014) وKumar and Orrenius (2016) — بعــض األدلــة 
علــى تأثيــر البطالــة طويلــة املــدى علــى نمــو األجــور، بمــا يف ذلــك علــى 

الواليــات.  مســتوى 

املتزايــدة  األهميــة  يف   Aoyagi and Ganelli (2015) دراســة   ٢9تنظــر 

للوظائــف غيــر النظاميــة يف اليابــان خــال الســنوات األخيــرة. وتناقــش 

دراســة Katz and Krueger (2016) زيادة ترتيبات مرونة العمل البديلة—

كالعمــل املؤقــت والتعهيــد والعمــل للحســاب اخلــاص مــن خــال »العربــات« 

قصيــرة األجــل—يف الواليــات املتحــدة. وتشــير تقديراتهــا إىل أن العمالــة 

التــي تشــتغل يف ظــل هــذه الترتيبــات تشــكل اآلن ١6% مــن القــوى العاملــة 

  .Brainard (2016) يف الواليــات املتحــدة. راجــع أيضــا دراســة

إليهــا كعامــات علــى القيــود املعوقــة للعمالــة )ربمــا  3٠يمكــن النظــر 

نشــأت مــن ضعــف الطلــب علــى العمالــة منــذ الركــود الكبيــر(، ويرجــع أحــد 

أســبابها إىل التطــورات الهيكليــة، وإن كانــت حتتــوي علــى عنصــر دوري 

مهــم. ونظــرا ألن ســاعات العمــل لــكل عامــل ترجــع كذلــك إىل مــا يفضلــه 

العاملــون، ال ُتعتبــر هــذه الظــروف هنــا مقياســا للتراخــي الكامــن. 

غيــر  بــدوام جزئــي  الوظائــف  نســبة  ارتفــاع  فــإن  املتوســط،  يف 

طوعــي بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة يقتــرن بتراجــع مقــداره 3.٠ 

نقطــة مئويــة يف نمــو األجــور االســمية. ومــن أجــل إتاحــة اجملــال 

درجــات  شــهدت  التــي  البلــدان  عبــر  املعاِمــات  تغيــر  الحتمــال 

خمتلفــة مــن ضيــق األوضــاع يف ســوق العمــل منــذ األزمــة، يجــري 

تقديــر االنحــدارات كذلــك علــى نحــو منفصــل لثــاث جمموعــات 

تســجل  التــي  البلــدان  عينــة  يف  أكبــر  امُلعامــل  ويكــون  فرعيــة. 

معــدل بطالــة أقــل مــن متوســطاتها قبــل الركــود الكبيــر. وضمــن 

هــذه اجملموعــة مــن البلــدان، يقتــرن ارتفــاع نســبة العمــل بــدوام 

جزئــي غيــر طوعــي بمقــدار نقطــة مئويــة واحــدة بانخفــاض يف 

التقديــري  األثــر  يبلــغ ٠.٧ نقطــة مئويــة. وال يزيــد  نمــو األجــور 

عــن  كثيــرا  فيهــا  البطالــة  ترتفــع  التــي  مئويــة  نقطــة   ٠.٢ عــن 

تقديــرات  اختــاف  وبرغــم  الكبيــر.  الركــود  قبــل  متوســطاتها 

النقــاط يف هــذه العينــات الفرعيــة، ليــس لهــذه االختافــات داللــة 

إحصائية )الشــكل البياين ٢-١١ يعرض امُلعاِمات املبينة يف 

اجلــدول ٢-3-3 باملرفــق(.  مــن 5-8 يف  األعمــدة 

وعلــى عكــس النتيجــة املســتخلصة التــي تفيــد بتأثيــر العمــل 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي علــى نمــو األجــور االســمية، ال يرصــد 

التحليل دور العقود املؤقتة يف التأثير على ديناميكية األجور. 

ذو  تأثيــر  مؤقتــة  بعقــود  العمــل  لنســبة  يوجــد  ال  عــام،  وبوجــه 

داللــة إحصائيــة علــى األجــور الكليــة يف العينــة بأكملهــا أو يف 

و٢-3-٧   6-3-٢ )اجلــدوالن  اخملتلفــة  الفرعيــة  اجملموعــات 

املرفــق(.3١  يف 

املساهمات يف تغير نمو األجور االسمية 

التراخــي  علــى  املترتبــة  اآلثــار  بيــن  اجلمــع  خــال  مــن 

اإلنتاجيــة،  لنمــو  العــام  واالجتــاه  ســابقة  فتــرة  يف  والتضخــم 

يف  العوامــل  هــذه  مســاهمات   ٢-١٢ البيــاين  الشــكل  يفحــص 

التــي طــرأت علــى متوســط نمــو األجــور االســمية منــذ  التغيــرات 

عــام ٢٠٠8 مقارنــة بالفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٧. وبالنســبة للبلــدان 

التــي ســجلت معــدالت بطالــة أقــل مــن متوســطات الفتــرة ٢٠٠٠-

نمــو  يف  املشــاهد  التراجــع  ثلثــي  حــوايل  عــزو  يمكــن   ،٢٠٠٧

األجــور االســمية إىل تباطــؤ االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة — 

وكان تأثيــره أكبــر يف الفتــرة ٢٠١5-٢٠١6 مقارنــة بالســنوات 

يف  اإلنتاجيــة  لنمــو  العــام  االجتــاه  النخفــاض  )نظــرا  الســابقة 

هــذه اجملموعــة مؤخــرا(. وكان مــن شــأن انخفــاض التراخــي أن 

يرفــع نمــو األجــور االســمية منــذ ٢٠١4 )ُيرصــد هنــا باســتخدام 

مؤشــرات ســوق العمــل التقليديــة — أي معــدل البطالــة والتغيــر 

بــدوام جزئــي غيــر  يــزال العمــل  الــذي يطــرأ عليــه( ومــع هــذا، ال 

3١قــد يرجــع أحــد أســباب ذلــك إىل مشــكات تتعلــق بقيــاس هــذا املتغيــر؛ 

ولضمــان إمكانيــة إجــراء املقارنــة الُقْطريــة، يســتخدم التحليــل مقياســا ال 

يحتــوي علــى معلومــات عــن العقــود النظاميــة مقابــل العقــود غيــر النظاميــة، 

ويســتخدم بــدال مــن ذلــك مقياســا يتقيــد بتعريــف قانــوين للعمــل الوقتــي. 

راجــع كذلــك احلاشــية ١8.  
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

طوعــي يؤثــر علــى نمــو األجــور االســمية )الشــكل البيــاين ٢-١٢، 

اللوحة ١(. ويف املقابل، يف البلدان التي ال تزال تشهد معدالت 

بطالــة أعلــى مــن مســتوياتها قبــل األزمــة، يمكــن أن ُيعــزى حــوايل 

نصــف تباطــؤ نمــو األجــور االســمية منــذ ٢٠٠٧ إىل املقاييــس 

التقليديــة لتراخــي ســوق العمــل، بينمــا يظــل العمــل بــدوام جزئــي 

بــدوام  العمــل  أن  )برغــم  األجــور  علــى  عبئــا  يلقــي  طوعــي  غيــر 

جزئــي، حتــى وإن كان غيــر طوعــي، ربمــا كان قــد دعــم مشــاركة 

القــوى العاملــة وســهل تقويــة مشــاركتها يف ســوق العمــل مقارنــة 

بالبديــل اآلخــر وهــو البطالــة. وكان لنمــو اإلنتاجيــة دور أصغــر، 
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الشكل البياين ٢-١٢: تفكيك ديناميكيات األجور،

٢٠٠٠-٢٠١٦ 
(التغير بالنقاط املئوية مقارنة بمتوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧) 

 

١- معدالت البطالة أقل من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧
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نمو األجور الفعلية املؤشرات التقليدية لسوق العمل

التضخم املتأخر العمل بدوام جزئي غير طوعي

االجتاه العام لنمو اإلنتاجية البقية

٢- معالت البطالة أعلى قليال من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ 

٣- معدالت البطالة أعلى كثيرا من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

عــدا  مــا  للعامليــن  العمــل  ســاعة  عــن  التعويضــات  هــو  املســتخدم  األجــور  متغيــر  ملحوظــة: 

أصحــاب العمــل احلــر. والعاملــون بــدوام جزئــي غيــر طوعــي هــم مــن يعملــون أقــل مــن ٣٠ ســاعة 

أســبوعيا ألنهــم ال يجــدون عمــًال بــدوام كامــل. وحتســب العمالــة بــدوام جزئــي غيــر طوعــي عــن 

العامليــن.  جممــوع  علــى  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  للعامليــن  الكلــي  العــدد  قســمة  طريــق 

وجمموعات البلدان هي نفسها اُملَعرَّفة يف الشكل البياين ٢-١١. ويستند التفكيك إىل املعامالت 

الواردة يف العمود (٥) يف اجلدول ٢-٣-٣  يف املرفق، وُترجح بإجمايل الناجت احمللي على 

أساس أسعار الصرف يف السوق على مستوى البلدان.   

يف حالة البلدان التي سجلت معدالت بطالة أقل من متوسطات الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، يمكن 

إنتاجيــة  العــام لنمــو  عــزو جــزء كبيــر مــن تراجــع نمــو األجــور االســمية إىل تباطــؤ االجتــاه 

العمالــة، بينمــا تراُجــع درجــة التراخــي كان يمكــن أن يقــوم بــدور لزيــادة نمــو األجــور االســمية. 

ويف املقابــل، بالنســبة للبلــدان التــي ال تــزال معــدالت البطالــة فيهــا أعلــى مــن مســتوياتها قبــل 

األزمــة، فــإن املقاييــس التقليديــة للتراخــي يف ســوق العمــل والعمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي 

يؤثران على نمو األجور االسمية. 

الشكل البياين ٢-١١: آثار العمل بدوام جزئي غير طوعي

 على نمو التعويضات عن كل ساعة عمل، ٢٠٠٠-٢٠١٦  
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم يف حســاب التعويضــات عــن كل ســاعة عمــل للعامليــن مــا 

اخلطــوط  وتعــرض  التقديريــة،  اُملعاِمــالت  إىل  العالمــات  وتشــير  احلــر.  العمــل  أصحــاب  عــدا 

فترات ثقة ٩٠٪. والعاملون بدوام جزئي غير طوعي هم من يعملون أقل من ٣٠ ساعة أسبوعيا 

ألنهــم ال يجــدون عمــًال بــدوام كامــل. وحتســب العمالــة بــدوام جزئــي غيــر طوعــي عــن طريــق 

قســمة العــدد الكلــي للعامليــن بــدوام جزئــي غيــر طوعــي علــى جممــوع العامليــن. والبلــدان التــي 

سجلت معدالت بطالة أقل من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ هي التشيك وأملانيا واململكة املتحدة 

ســجلت  التــي  والبلــدان  املتحــدة،  والواليــات  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  واليابــان  وإســرائيل 

معدالت بطالة أعلى قليال من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ هي تلك التي كان ارتفاع املعدالت 

فيهــا أقــل مــن وســيط جميــع البلــدان التــي ســجلت ارتفاعــا يف معــدل البطالــة وتشــمل أســتراليا 

والنمســا وبلجيــكا وكنــدا والتشــيك وفنلنــدا وآيســلندا والنرويــج والســويد، والبلــدان التــي ســجلت 

معدالت بطالة أعلى كثيرا من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ هي تلك التي كان ارتفاع املعدالت 

وتشــمل  البطالــة  معــدالت  يف  ارتفاعــا  ســجلت  التــي  البلــدان  جميــع  وســيط  مــن  أعلــى  فيهــا 

وســلوفينيا.  والبرتغــال  وهولنــدا  وإيطاليــا  وآيرلنــدا  واليونــان  وفرنســا  وإســبانيا  الدانمــرك 

ويستند هذا الشكل البياين إىل العمودين (٥) و(٨) يف اجلدول ٢-٣-٣ يف املرفق.  

ارتفــاع نســبة العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي يقتــرن بانخفــاض نمــو األجــور، حتــى بعــد 

ضبــط أثــر املتغيــرات األخــرى. ويــزداد التأثيــر وضوحــا يف البلــدان التــي ســجلت معــدل بطالــة 

أقل من متوسطاتها التي كانت سائدة قبل الركود الكبير. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



87

الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ربمــا ألنــه كان بطــيء بالفعــل يف الســنوات الســابقة علــى األزمــة 

اللوحتــان ٢ و3(.  البيــاين ٢-١٢،  )الشــكل 

)مثــل  لألجــور  الدافعــة  احملليــة  األوضــاع  كانــت  وربمــا 

للروابــط  نظــرا  كبيــر،  مشــترك  عنصــر  علــى  حتتــوي  البطالــة( 

للعوامــل  املشــترك  التأثيــر  وكذلــك  البلــدان  بيــن  االقتصاديــة 

العامليــة. وإضافــة إىل ذلــك، ربمــا كانــت لألوضــاع احملليــة يف 

بلــد واحــد آثــار انتشــارية مباشــرة علــى حتديــد األجــور يف بلــدان 

أخــرى. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن ضعــف األجــور النســبي يف أحــد 

بلــدان  يف  لألجــور  خافضــة  ضغوطــا  يســبب  أن  يمكــن  البلــدان 

وجهــات  إىل  اإلنتــاج  مواقــع  نقــل  مــن  للمخــاوف  نظــرا  أخــرى، 

أقــل تكلفــة. وهــذه العوامــل املشــتركة ســترصدها اآلثــار الزمنيــة 

الغالــب  يف  وتوجــد  االنحــدارات.  يف  اإلحصائيــة  الداللــة  ذات 

عاقــة ارتبــاط بيــن اآلثــار التقديريــة الثابتــة للســنة ومتوســطات 

العــام لنمــو اإلنتاجيــة، والبطالــة،  التضخــم املتأخــر، واالجتــاه 

املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  والعمــل 

مــن  علــى ٧٠%  يزيــد  مــا  تفســر  أن  معــا  القــوى  هــذه  وتســتطيع 

ومــع  للســنة.  الثابتــة  اآلثــار  تقديــرات  يف  االختــاف  جممــوع 

هــذا، كمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين ٢-١3، حتــى فيمــا يتجــاوز 

 ،٢٠٠9 عــام  بعــد  ســلبية  متبقيــة  قيمــة  هنــاك  العوامــل،  هــذه 

هــذه  وتســتطيع   .٢٠١6-٢٠١4 مــن  الفتــرة  أثنــاء  وخاصــة 

الــذي يعطــي  التكامــل املتزايــد  آثــار  القيمــة املتبقيــة أن ترصــد 

أهميــة أكبــر لألوضــاع اخلارجيــة، وتلقــي عبئــا علــى نمــو األجــور 

بوجــه عــام. وقــد تزايــدت أهميتهــا بعــد الركــود الكبيــر وعقــب أزمــة 

الديــون الســيادية يف منطقــة اليــورو ممــا قــد يشــير إىل الضغــوط 

فتــرات  عــن  الناجتــة  باألجــور  اخلاصــة  للمطالبــات  اخلافضــة 

الركــود املتزامنــة، والتــي نتجــت يف بعــض احلــاالت عــن تدابيــر 

القــدرة  وحتســين  األجــور  نمــو  إبطــاء  إىل  الراميــة  السياســات 

التنافســية. وتؤكــد هــذه النتائــج املســتخلصة النتائــج الســابقة 

عــن أهميــة دور التراخــي والتضخــم املتأخــر علــى نمــو األجــور 

كمــا تشــير إىل آثــار مزيــد مــن العوامــل اخلارجيــة املشــتركة.3٢ 

احملركات األساسية 

الوظائــف  طبيعــة  وتغيــرت  االســمية  األجــور  نمــو  تراجــع 

يف بيئــة شــهدت تراجــع النمــو احملتمــل، وتغيــرات يف عمليــات 

والتكامــل  اآلليــة  النظــم  بإدخــال  عاقــة  لهــا  العامليــة  اإلنتــاج 

)الشــكان  العمــل  ســوق  مؤسســات  يف  والتغيــرات  التجــاري، 

البيانيــان ٢-١4 و٢-١5(. ويتضــح مــن خــال زيــادة التوســع 

التــي  العوامــل  هــذه  ليتضمــن  األساســي  الســيناريو  منهــج  يف 

تتباطــأ حركتهــا أن املتغيــر البديــل إلدخــال النظــم اآلليــة )الســعر 

النســبي للســلع االســتثمارية( وتراجــع توقعــات النمــو علــى املــدى 

3٢يعــرض الشــكل البيــاين ٢-3-١ يف املرفــق تفكيــكا مماثــا ملــا ورد 

يف الشــكل البيــاين ٢-١٢ اســتنادا إىل انحــدار آثــار ثابتــة للســنة. واألهميــة 

النســبية للمحــركات اخملتلفــة )التراخــي مقابــل اإلنتاجيــة( التــي يعرضهــا 

الشــكل البيــاين ٢-١٢ تظــل فعالــة عنــد إدراج اآلثــار الثابتــة للســنة. 

املتوســط يؤثــران ســلبا علــى نمــو األجــور إىل جانــب تأثيــر القــوى 

أعــاه.33  مناقشــتها  الــواردة 

ُأدِرجــت ســنوات  وبينمــا تظــل النتائــج األخــرى ثابتــة ســواء 

الركــود الكبيــر أم ال، تتأثــر بعــض امُلعاِمــات باختيــار الفتــرة، 

املرفــق.  يف  و٢-9-3   8-3-٢ اجلدوليــن  يف  مبيــن  هــو  كمــا 

الســعر  لــه هــو تراجــع  البديــل  النظــم اآللية—واملتغيــر  وإدخــال 

علــى  النمــو  توقعــات  االســتثمارية—وتراجع  للســلع  النســبي 

االســمية،  األجــور  نمــو  علــى  باتســاق  يؤثــران  املتوســط  املــدى 

بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت ســنوات الركــود الكبيــر مدرجــة أم 

ال. ومــع هــذا، فــإن معامــل التغيــر يف كثافــة العمــل النقابــي يتأثــر 

بــكل مــن اختيــار ســنوات العينــة وإدراج مســتواه كعنصــر ضبــط 

الفــردي  بالفصــل  املتعلقــة  األنظمــة  يف  والتغيــرات  إضــايف.   

33 تراجــع الســعر النســبي للســلع االســتثمارية يمكــن أن يخفــض تكلفــة 

 Autor and Dorn, إدخــال النظــم اآلليــة يف أداء املهــام الروتينيــة )دراســة

2013(. ومــع ذلــك، فــإن هــذا املتغيــر البديــل قــد ال يرصــد تمــام التأثيــر الــذي 

يقــع علــى األجــور مــن إدخــال النظــم اآلليــة — علــى ســبيل املثــال، قــد ال 

يتســنى قيــاس تقــدم الــذكاء االصطناعــي الــذي يســمح بإدخــال النظــم اآلليــة 

بدقــة يف الســعر النســبي للســلع االســتثمارية.  
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الشكل البياين ٢-١٣: اآلثار الثابتة للسنة واحملركات 

املشتركة، ٢٠٠٠-٢٠١٦  

(املؤشر) 

القيم املتبقية  القيمة املتوقعة اآلثار الثابتة للسنة 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

بطريقــة  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل  انحــدار  علــى  تقــوم  للســنة  الثابتــة  اآلثــار  ملحوظــة: 

املربعــات الصغــرى العاديــة يف العمــود (١) يف اجلــدول ٢-٣-٣ مــن املرفــق. والقيــم املتبقيــة 

مأخــوذة مــن انحــدار هــذه اآلثــار الثابتــة للســنة علــى متوســطات احملــركات يف االقتصــادات 

املتقدمة املوضحة يف الشكل البياين ٢-١٢ وقيمة ثابتة. وُيعاد الحقا استعدال اآلثار الثابتة 

للسنة والقيم املتوقعة حتى يصل متوسط اآلثار الثابتة للسنة يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٦ إىل 

صفر.  

غالبــا مــا تكــون هنــاك عالقــة ارتبــاط بيــن تقديــرات اآلثــار الثابتــة للســنة وجممــالت التضخــم 

غيــر طوعــي يف  بــدوام جزئــي  والعمــل  والبطالــة  اإلنتاجيــة  لنمــو  العــام  واالجتــاه  املتأخــر 

االقتصــادات املتقدمــة. ومــع هــذا، حتــى فيمــا عــدا هــذه العوامــل، هنــاك قيمــة متبقيــة ســلبية 

بعد ٢٠٠٩، وخاصة يف الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦. وربما كانت هذه النتيجة ترصد آثار زيادة 

االندماج وكذلك الضغوط اخلافضة للمطالبات باألجور نتيجة لتزامن فترات الركود.  
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واجلماعــي مــن العمــل )وهــو مقيــاس حلمايــة الوظائــف؛ راجــع 

املرفــق ٢-3-١ لاطــاع علــى التفاصيــل( ليــس لهــا تأثيــر ذو 

داللــة إحصائيــة علــى نمــو األجــور االســمية. ونتيجــة الحتمــال 

املشــاركة يف سلســلة  )زيــادة  العوامــل  هــذه  بيــن  ترابــط  وجــود 

القيمــة العامليــة ونقــل مواقــع اإلنتــاج إىل اخلــارج، علــى ســبيل 

فمــن  النقابــي(،  التنظيــم  مــن  احلــد  يســهم يف  أن  املثــال، يمكــن 

الصعــب بطبيعــة احلــال إرجــاع مســاهمات دقيقــة إىل تأثيــر كل 

عامــل علــى ديناميكيــة األجــور مؤخــرا. ومــع هــذا، كمــا يتضــح مــن 

الشــكل البيــاين ٢-١5، يــدل التراجــع احملــدود يف الســعر النســبي 

للســلع االســتثمارية يف الســنوات األخيــرة مقارنــة باالجتاهــات 

العامــة نحــو االنخفــاض يف فتــرات ســابقة علــى أن إدخــال النظــم 

يســهم  ربمــا مل  املقيــاس(  هــذا  هــو  لــه  البديــل  )واملتغيــر  اآلليــة 

الركــود  عقــب  األجــور  تراجــع  ديناميكيــة  يف  كبيــرة  مســاهمة 

الكبيــر.34

كذلــك ربمــا كان لهــذه القــوى األبطــأ حركــة دور يف زيــادة 

العوامــل  تأثيــر  يتجــاوز  طوعــي،  غيــر  جزئــي  بــدوام  العمــل 

الدوريــة )اجلــدول ٢-3-١٠ يف املرفــق(. وبينمــا يوجــد ارتبــاط 

بيــن فجــوة النــاجت األكثــر ســلبية )قصــور النــاجت الفعلــي مقارنــة 

بإمكانــات االقتصــاد( وارتفــاع نســبة العمــل بــدوام جزئــي غيــر 

طوعــي، يبــدو أن هنــاك عوامــل أخــرى مثــل توقعــات النمــو علــى 

كذلــك  تأثيــر  لهــا  كان  اآلليــة  النظــم  وإدخــال  املتوســط  املــدى 

)الشــكل البيــاين ٢-١6(. ومــع تراجــع توقعــات النمــو علــى املــدى 

املتوســط، ربمــا فضلــت الشــركات توظيــف العمالــة بــدوام جزئــي. 

وقــد يكــون إدخــال النظــم اآلليــة علــى العمليــات قــد أدى كذلــك إىل 

خفــض الطلــب مــن املنظــور الهيكلــي علــى العمالــة. وتوجــد كذلــك 

عاقــة ارتبــاط بيــن ارتفــاع نســبة الوظائــف يف قطــاع اخلدمــات 

وارتفــاع العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي، ممــا يتســق مــع حتــول 

املكونــات املوثــق يف القســم الــذي يتنــاول التعــايف علــى الســطح 

العمــل يف  أســواق  املســتترة حتتــه يف  عمقــا  األكثــر  والتغيــرات 

االقتصــادات املتقدمــة. 

امللخص وانعكاسات السياسات

يف  العمــل  ســوق  شــهدها  التــي  األخيــرة  التطــورات  تشــير 

االقتصــادات املتقدمــة إىل احتمــال انقطــاع الصلــة بيــن البطالــة 

واألجور. وبينما تقترب البطالة الكلية يف كثير من االقتصادات 

نحــو النســب التــي كانــت عليهــا قبــل الركــود الكبيــر، أو وصلــت إىل 

درجــة أقــل مــن هــذه املســتويات، ال تــزال معــدالت نمــو األجــور 

االســمية آخــذة يف النمــو بوتيــرة أبطــأ بشــكل واضــح. ويف بعــض 

الراميــة  السياســات  إجــراءات  ذلــك  يعكــس  قــد  االقتصــادات، 

أعقــاب  التنافســية يف  القــدرة  إبطــاء نمــو األجــور وحتســين  إىل 

34غالبــا مــا تخلــص الدراســات التــي تركــز علــى اآلثــار طويلــة األجــل 

إلدخــال النظــم اآلليــة إىل حــدوث آثــار أكبــر علــى أجــور فئــات معينــة، مثــل 

العمالة متوسطة املهارات )راجع دراسة Autor and Dorn 2013، والفصل 

الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١٧ مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي«(.  
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  الشكل البياين ٢-١٤: التغيرات يف توقعات النمو 

  واملؤسسات يف سوق العمل  

١- النمو املتوقع

      (٪، متوسط االقتصادات املتقدمة) 

٢- املؤسسات يف سوق العمل 

      (٪، متوسط االقتصادات املتقدمة) 

٣- الصرامة يف حماية الوظائف 

       (املؤشر، متوسط االقتصادات املتقدمة)

2000–07 2012–16

 Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

Intervention, and Social Pacts؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وحســابات 
خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة، يشــير معــدل كثافــة التنظيــم النقابــي إىل صــايف عــدد أعضــاء النقابــات كنســبة ممــن 

االتفاقيــات  وتشــير  البلــدان)؛  مســتوى  علــى  بســيط  (متوســط  الوظائــف  مــن  الدخــل  يكســبون 

الثنائيــة والثالثيــة إىل وجــود جملــس يتألــف مــن طرفيــن كاحتــاد مركــزي وأصحــاب العمــل 

و/أو وجــود جملــس مــن ثالثــة أطــراف تشــارك فيــه احلكومــة. ويشــير التفــاوض علــى مســتوى 

الشــركات إىل مــا إذا كانــت املفاوضــات ُجتــرى يف الغالــب علــى املســتوى احمللــي/ مســتوى 

فرديــة  بصــورة  العمــل  مــن  الصــرف  إىل  الوظائــف  حمايــة  يف  الصرامــة  وتشــير  الشــركات. 

وجماعية (العقود النظامية). وتتكون العينة من ٢٦-٣٣ اقتصادا متقدما. 

تراجــع نمــو األجــور االســمية وطــرأت تغيــرات علــى طبيعــة الوظائــف يف بيئــة شــهدت تراجــع 

النمو املمكن وضعف القوة التفاوضية للعمالة 
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

منطقــة  يف  الســيادية  الديــون  وأزمــة  العامليــة  املاليــة  األزمــة 

أن هنــاك عنصــرا مشــتركا يف  يبــدو  ذلــك،  اليــورو. فضــا علــى 

ضعــف نمــو األجــور علــى مســتوى االقتصــادات املتقدمــة، ربمــا 

كان راجعــا إىل انتشــار تداعيــات أكبــر عبــر احلــدود مــن ضعــف 

األوضــاع يف ســوق العمــل منــذ الركــود الكبيــر. كذلــك ضُعــف نمــو 

األجــور االســمية يف ســياق ارتفــاع معــدل العمــل بــدوام جزئــي 

غيــر طوعــي، وارتفــاع نســبة عقــود العمــل املؤقتــة، وانخفــاض 

ســاعات العمــل لــكل عامــل. 

جزئــي،  بــدوام  العمــل  تطــورات  أن  إىل  التحليــل  ويخُلــص 

والعقــود املؤقتــة، وســاعات العمــل ككل ترجــع يف جانــب منهــا 

إىل ابتعــاد تركيبــة الوظائــف عــن القطاعــات التــي تغلــب عليهــا 

ترتيبــات التوظيــف التقليديــة )لديهــا نســب أقــل مــن العمــل بــدوام 

جزئــي، ونســبة أقــل مــن العقــود املؤقتــة، وســاعات عمــل أطــول 

أكثــر  ترتيبــات  تســودها  قطاعــات  نحــو  وحتولهــا  عامــل(  لــكل 

مرونــة. 
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  الشكل البياين ٢-١٥: احملركات طويلة املدى لديناميكيات

  سوق العمل، ٢٠٠٠-٢٠١٦  

٢- التغير يف السعر النسبي للسلع االستثمارية حسب القطاع،

٢٠١١-٢٠١٣      
      (املؤشر، مقارنة بعام ٢٠٠٠)

٣- تطور معدالت كثافة التنظيم النقابي يف االقتصادات املتقدمة 

(٪)       

٤- معدالت كثافة التنظيم النقابي حسب القطاع

 (٪)       

2000–07
2009–12

 Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

Intervention, and Social Pacts ؛ وجداول بن العاملية (Penn World Tables Capital Detail)؛ والبنك 
الدويل، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

مســتوى  علــى  بالتجميــع  أوال  املتقدمــة  باالقتصــادات  اخلاصــة  األرقــام  ُحتســب  ملحوظــة: 

القطاعــات يف كل بلــد باســتخدام القيمــة املضافــة للقطــاع كــوزن ترجيحــي، ثــم جتميعهــا علــى 

مســتوى البلــدان باســتخدام إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي كــوزن ترجيحــي.  وُحتســب أرقــام 

كــوزن  للقطــاع  املضافــة  القيمــة  باســتخدام  البلــدان  مســتوى  علــى  بتجميعهــا  القطاعــات 

ترجيحي. واختصارات القطاعات هي تلك اُملَعرَّفة يف الشكل البياين ٢-٨.

 التقــدم التكنولوجــي الــذي يرصــده تراجــع األســعار النســبية لالســتثمار، وهبــوط معــدالت كثافــة

 .التنظيم النقابي يمكن أن يصبح دافعا إضافيا لديناميكيات سوق العمل

١- تطور السعر النسبي للسلع االستثمارية يف االقتصادات املتقدمة

      (املؤشر) 

  الشكل البياين ٢-١٦: اآلثار على العمل بدوام جزئي 

   غير طوعي، حتليل كلي

  (نقاط مئوية)   
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ثقــة ٩٠٪،  فتــرات  التقديريــة، وتعــرض اخلطــوط  اُملعاِمــالت  العالمــات علــى  تــدل  ملحوظــة: 

ويستند هذه الشكل البياين إىل األعمدة من (٢) إىل (٦) يف اجلدول ٢-٣-١٠ يف املرفق.  

زيــادة تراجــع الســعر النســبي للســلع االســتثمارية، وانخفــاض النمــو املتوقــع، وارتفــاع نســبة 

العاملين يف قطاع اخلدمات تقترن بارتفاع نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي. 
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صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ومــع هــذا، هنــاك عــدد أقــل مــن األدلــة علــى أن ضعــف نمــو 

األجــور يرجــع إىل حتــول الوظائــف بيــن القطاعــات. وبــدال مــن 

ذلــك، يخُلــص التحليــل إىل أن تراخــي ســوق العمــل وكذلــك ضعــف 

املســتوى  علــى  التضخــم،  توقعــات  وانخفــاض  اإلنتاجيــة  نمــو 

نمــو  علــى  بأعبــاء  تلقــي  التــي  الرئيســية  القــوى  هــي  الُقْطــري، 

لــه  البديــل  )واملتغيــر  اآلليــة  النظــم  إدخــال  أن  ويبــدو  األجــور. 

ضئيــل  بقــدر  ســاهم  االســتثمارية(  للســلع  النســبي  الســعر  هــو 

نتيجــة  الكبيــر  الركــود  عقــب  األجــور  ديناميكيــة  إضعــاف  يف 

لتراجــع األســعار النســبية للســلع االســتثمارية بصــورة حمــدودة 

يف الســنوات األخيــرة مقارنــة باالجتــاه العــام نحــو الهبــوط يف 

الســابق. ويشــير التحليــل إىل أن إدخــال النظــم اآلليــة يف العمــل 

املســتقبل  يف  األجــور  نمــو  علــى  أكبــر  بأعبــاء  يلقــي  أن  يمكــن 

يف  اآلخــذة  االســتهاكية  للســلع  النســبية  األســعار  كانــت  إذا 

مــن  ليــس  هــذا،  ومــع  جمــددا.  االرتفــاع  ســتعاود  االنخفــاض 

نظــرا  اآلليــة  النظــم  إدخــال  بتأثيــر  يتعلــق  فيمــا  التدخــل  الســهل 

ألن األســعار النســبية للســلع االســتثمارية، كمــا ُأشــير ســلفا، هــي 

األجــور.  نمــو  علــى  تأثيــره  انتقــال  قنــوات  إحــدى  جمــرد 

 ٢٠٠8 مــن  بــدءا  مــرت  التــي  الســنوات  بيــن  املقارنــة  وعنــد 

أنــه يف  والفتــرة بيــن ٢٠٠٠-٢٠٠٧، يخُلــص هــذا الفصــل إىل 

حالــة االقتصــادات التــي ال تــزال تشــهد معــدالت البطالــة أعلــى 

بكثيــر مــن متوســط املعــدالت التــي بلغتهــا قبــل الركــود الكبيــر، 

التقليديــة  املقاييــس  إىل  التباطــؤ  نصــف  حــوايل  عــزو  يمكــن 

غيــر طوعــي  بــدوام جزئــي  العمــل  بينمــا  العمــل،  ســوق  لتراخــي 

االقتصــادات،  هــذه  ويف  األجــور.  علــى  آخــر  كبيــرا  عبئــا  يلقــي 

بصــورة  التراخــي  يقــل  مل  مــا  األجــور  نمــو  ارتفــاع  ُيرجــح  ال 

انتهــاج سياســات  النتيجــة مواصلــة  هــذه  ملحوظة—وتقتضــي 

الكلــي.  الطلــب  لدفــع  تيســيرية 

أمــا االقتصــادات التــي تشــهد اليــوم معــدالت بطالــة أقــل مــن 

فيهــا  التراخــي  بينمــا  الكبيــر  الركــود  قبــل  معدالتهــا  متوســط 

منخفــض وفقــا للمقاييــس املســتخدمة، يمكــن عــزو حــوايل ثلثــي 

بــطء  إىل  االســمية منــذ ٢٠٠٧  األجــور  نمــو  وتيــرة  التباطــؤ يف 

نمــو اإلنتاجيــة. حتــى يف هــذه االقتصــادات، ربمــا كان العمــل 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي قــد ســاعد علــى مشــاركة القــوى العاملــة 

ألقــى  قــد  أنــه  لكــن يبــدو  العمــل،  واســتمرار االنخــراط يف مــكان 

تباطــؤ حركــة حمــركات  إىل جانــب  األجــور،  نمــو  علــى  بأعبــاء 

نموهــا.   

وتشــير األدلــة كذلــك إىل أن البلــدان التــي تشــهد تباطــؤا يف 

االجتــاه العــام لإلنتاجيــة ســتواجه تيــارات معاكســة أمــام نمــو 

األجــور، حتــى وإن تراجعــت معــدالت البطالــة فيهــا. كذلــك ســتظل 

معــدالت التضخــم منخفضــة مــا مل تنمــو األجــور بوتيــرة ســريعة 

احلــاالت،  هــذه  ويف  دائمــة.  بصــورة  اإلنتاجيــة  نمــو  تتجــاوز 

الطلــب  حفــز  علــى  تســاعد  أن  التيســيرية  السياســات  شــأن  مــن 

وتخفيــض معــدالت البطالــة الكليــة، لكــن نمــو األجــور ككل )ومــن 

بــدوام  العمــل  نســبة  تقــل  حتــى  ضعيفــا  يظــل  قــد  التضخــم(  ثــم 

اإلنتاجيــة.  لنمــو  العــام  االجتــاه  يرتفــع  أو  طوعــي  غيــر  جزئــي 

وتقييــم درجــة التراخــي احلقيقيــة خــارج نطــاق معــدالت البطالــة 

املائمــة  الوتيــرة  حتديــد  عنــد  أهميــة  يكتســب  املقيســة  الكليــة 

التيســيرية.  النقديــة  السياســات  مــن  للخــروج 

وتشــير األدلــة كذلــك إىل أن العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي 

األبطــأ  واحملــركات  الدوريــة  العوامــل  مــن  بــكل  بــدوره  يقتــرن 

النمــو يف  توقعــات  اآلليــة، وتراجــع  النظــم  إدخــال  مثــل  حركــة، 

األجــل املتوســط، وتنامــي أهميــة قطــاع اخلدمــات. وتشــير بعــض 

هــذه التطــورات إىل حــدوث حتــول دائــم يف طبيعــة العاقــات بيــن 

العمــل وتوظيــف العمالــة. ومــن ثــم، ربمــا كان يتعيــن علــى صنــاع 

السياسات تعزيز جهود التصدي للمخاطر أمام العاملين بدوام 

جزئــي. ومــن أمثلــة املبــادرات املمكنــة يف هــذا الصــدد مبــادرة 

تقويــة التعليــم الثانــوي والتعليــم العــايل لتحســين املهــارات علــى 

املــدى األطــول، وتوســيع نطــاق تغطيــة احلــد األدنــى لألجــور حيــث 

إجــازات  ومنحهــم  جزئــي،  بــدوام  العامليــن  حاليــا  يتضمــن  ال 

ســنوية ومرضيــة وإجــازات ألغــراض أســرية مدفوعــة األجــر علــى 

أســاس تناســبي لضمــان املســاواة مــع العامليــن بــدوام كامــل، 

وتوفيــر تدريــب مدعــم للعامليــن بــدوام جزئــي ليكتســبوا املهــارات 

واألدوات اجلديــدة الازمــة )راجــع كذلــك عــدد أكتوبــر ٢٠١٧ مــن 

علــى  لاطــاع   Golden 2016 ودراســة  املــايل  الراصــد  تقريــر 

الواليــات  يف  خمتلفــة  مــدن  تتخذهــا  التــي  التدابيــر  ملخــص 

املتحــدة، علــى ســبيل املثــال(. ومــع هــذا، عنــد اتخــاذ أي إجــراءات 

علــى مســتوى السياســات ملعاجلــة مســألة تأميــن دخــل العامليــن 

تصميمهــا  ينبغــي  مؤقتــة  بعقــود  أو  جزئــي  بــدوام  وظائــف  يف 

علــى  احملتملــة  املعاكســة  اآلثــار  حــد  أدنــى  إىل  تقلــص  بحيــث 

مرونــة ســوق العمــل وتوفيــر الوظائــف. 

بــدوام جزئــي والعمــل  وبصــورة أعــم، فــإن زيــادة الوظائــف 

لنظــم  احلــايل  الهيــكل  أمــام  حتديــات  تفــرض  مؤقتــة  بعقــود 

االقتصــادات  مــن  كثيــر  أنشــأها  االجتماعي—التــي  الضمــان 

املتقدمــة عقــب الكســاد الكبيــر واحلــرب العامليــة الثانية—ألنهــا 

التوظيــف  حالــة  ملعاجلــة  أفضــل  نحــو  علــى  جمهــزة  كان  ربمــا 

»الثنائــي« )أي أن القــوى العاملــة إمــا تعمــل يف وظائــف بــدوام 

التغيــرات يف طبيعــة  دامــت  ومــا  العمــل(.  عــن  أو عاطلــة  كامــل 

الوظائــف ليســت دوريــة وحســب، لكنهــا ترتبــط كذلــك بتحــوالت 

توســيع  يتعيــن  كان  ربمــا  الهيكليــة،  العوامــل  يف  أجــا  أطــول 

االجتماعــي.    الضمــان  طبيعــة  يف  التفكيــر  إعــادة  نطــاق 
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كانــت عــاوة املهارة—وهــي نســبة أجــور العمالــة املاهــرة 

إىل أجــور العمالــة غيــر املاهــرة — هــي موضــع تركيــز جمموعــة 

واســعة مــن البحــوث التــي ُأجريــت يف الســنوات األخيــرة. وتنــاول 

العديد من الدراسات مسألة استواء عاوة املهارة يف الواليات 

املتحدة منذ عام ٢٠٠٠ )الشكل البياين ٢-١-١( وتعزيه إىل: 

)١( نضج ثورة تكنولوجيا املعلومات أبطأ الطلب على العمالة 

 Beaudry, Green, )دراســة  العليــا  التعليميــة  املســتويات  ذات 

بيــن  التكامــل  أوجــه  ثبــات  و)٢(   ،)and Sand 2014, 2016
العمالــة ذات املســتويات التعليميــة الُعليــا وتكنولوجيــا اإلنتــاج 

اجلديدة )ال سيما تلك التي تعتمد على أجهزة الكمبيوتر ورأس 

املــال التنظيمــي ذي الصلــة، و)3( زيــادة املنافســة بيــن الفئــات 

املتعلمــة علــى الوظائــف اجملزيــة التــي تتزايــد ندرتهــا )دراســة 
١.)Autor 2017 ودراســة ،Valletta 2016

ومــع هــذا، أجــرى عــدد قليــل مــن الدراســات حتليــا للتطــورات 

األخيــرة يف عــاوة املهــارة يف االقتصــادات األوروبيــة.٢ ويركــز 

العمــل حســب مســتوى  هــذا اإلطــار علــى تطــور مؤشــرات ســوق 

األخيــر،  العقــد  خــال  األوروبيــة  االقتصــادات  يف  املهــارة 

 ٢٠٠6 للســنوات  مســتعرضة  قطاعيــة  بيانــات  مســتخدما 

و٢٠١4. 3  و٢٠١٠ 

ومتوســطة  منخفضــة  العمالــة  تضــرر  إىل  النتائــج  وتشــير 

العمــل  )ســاعات  الســابقة  الفتــرة  يف  أوروبــا  يف  املهــارات 

مؤلف هذا اإلطار هو تشوكا كوتسان. 

 ١تربــط دراســات ســابقة بيــن اتســاع التفــاوت بيــن األجــور يف بعــض 

االقتصــادات املتقدمــة )وخاصــة الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة( 

يف الثمانينــات، وبقــدر أقــل يف التســعينات، بتحريــر التجــارة )دراســات 

أو   ،)Burtless 1995 و   ،Leamer 1992 و   ،Wood 1991, 1994, 1995
 ،)Borjas and Ramey 1995 اشــتداد حركــة التجــارة والهجــرة )دراســة

أو التعهيــد اخلارجــي )دراســة Feenstra and Hanson 1996, 2001(، أو 

 Katz and Murphy التغيــر التكنولوجــي املتحيــز للمهــارات )دراســات

 Autor, Katz, and و ،Berman, Bound, and Griliches 1994 1992، و
 ،DiNardo and Card 2002 و ،Katz and Autor 1999 و ،Krueger 1998
 Autor and Dorn وحتلــل دراســة .)Autor, Katz, and Kearney 2008 و

(2013) مســألة اســتقطاب الوظائــف واملكاســب يف الواليــات املتحــدة 
يف الفتــرة بيــن ١98٠ و٢٠٠5 وتركــز علــى دور إدخــال النظــام اآليل 

يف أداء املهــام الروتينيــة. 

٢تشــير دراســة  Parteka (2010) إىل اتســاع الفجــوة بيــن أجــور العمالــة 

منخفضــة املهــارات يف بلــدان االحتــاد األوروبــي اخلمســة عشــرة )النمســا 

وآيرلنــدا  واليونــان  وأملانيــا  وفرنســا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وبلجيــكا 

وإيطاليــا ولكســمبرغ وهولنــدا والبرتغــال وإســبانيا والســويد واململكــة 

املتحــدة( أثنــاء الفتــرة ١995-٢٠٠5 يف معظــم القطاعــات، ويخُلــص 

املكاســب  توزيــع  يف  املســاواة  عــدم  ارتفــاع  إىل   EU (2015) تقريــر 

االحتــاد  أعضــاء  البلــدان  ثلثــي  يف   ٢٠١١ إىل   ٢٠٠6 مــن  الفتــرة  يف 

األوروبــي. ومــع هــذا، تشــير دراســة Cho and Díaz (2016) إىل هبــوط 

البلطيــق.  الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠8 يف بلــدان  عــاوة املهــارة يف 

علــى  احلاصلــة  تلــك  بأنهــا  املهــارة  منخفضــة  العمالــة  3ُتَعــرَّف 

املهــارة  متوســطة  والعمالــة  الثانــوي،  التعليــم  مــن  األدنــى  املســتوى 

بأنهــا تلــك احلاصلــة علــى املســتوى األعلــى مــن التعليــم الثانــوي أو 

عاليــة  والعمالــة  العــايل،  التعليــم  بخــاف  الثانــوي  بعــد  مــا  التعليــم 

العــايل.   التعليــم  علــى  احلاصلــة  هــي  املهــارة 

مكاســب  الفئــات  هــذه  حققــت  بينمــا  التــوايل(،  علــى  والوظائــف، 

الســاعة.  يف  األجــر  حيــث  مــن  املاضــي  العقــد  خــال 

تقلص التفاوت بين األجور

تراجعــت عــاوة املهــارة يف االقتصــادات األوروبيــة يف الفتــرة 

بيــن ٢٠٠6 و٢٠١4 )الشــكل البيــاين ٢-١-٢(، ويصــُدق ذلــك يف 

وكذلــك  املهــارات  ومنخفضــة  عاليــة  العمالــة  أجــور  نســبة  حالــة 

املتحــدة،  الواليــات  ويف  املهــارات.  ومتوســطة  عاليــة  العمالــة 

أيضــا علــى  املهــارات  العمالــة عاليــة ومنخفضــة  أجــور  تراجعــت 

امتــداد هــذه الفتــرة، ومــع هــذا، ســجلت العمالــة عاليــة ومتوســطة 

املهــارات ارتفاعــا بســيطا، ممــا يشــير إىل حــدوث انخفــاض نســبي 

يف أجــور العمالــة ذات املهــارات املتوســطة. 

ومــن خــال النظــر يف االختــاف بيــن القطاعــات، يتبيــن أن 

نمــو األجــور االســمية كان أكبــر يف القطاعــات التــي لديهــا نســبة 

)نظــرا  احلــال،  املهــارة. وبطبيعــة  العمالــة منخفضــة  مــن  أكبــر 

حالــة  الصحيــح يف  هــو  فالعكــس   )١ هــو  النســب  إجمــايل  ألن 

القطاعــات التــي لديهــا نســبة أعلــى مــن العمالــة عاليــة املهــارة 

البيــاين ٢-١-3(.  )الشــكل 

فجوة يف الوظائف

وجــود  إىل  الوظائــف  لهــا  تتعــرض  التــي  التغيــرات  تشــير 

فجــوة يف االقتصــادات األوروبيــة كذلــك— وهــو مــا يتماشــى 

الشكل البياين ٢-١-١: تطور عالوات املهارة

 يف الواليات املتحدة
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1979 85 90 95 2000 05 10 16

 عمالة عالية/

منخفضة املهارة

عمالة عالية/

متوسطة املهارة

املصــادر: مكتــب إحصــاءات العمــل األمريكــي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

تلــك احلاصلــة علــى  ملحوظــة: املقصــود بالعمالــة منخفضــة املهــارة هــي 

درجــة أقــل مــن شــهادة الدراســة الثانويــة، والعمالــة متوســطة املهــارة هــم 

خريجــي املــدارس الثانويــة الذيــن مل يحصلــوا علــى تعليــم جامعــي، والعمالــة 

عالية املهارة هي احلاصلة على درجة البكالوريوس على أقل تقدير.   

اإلطار 2-1: ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى املهارات  
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

مــع الدراســات االقتصاديــة عــن الواليــات املتحــدة.4 فانخفضــت 

نســب توظيــف العمالــة متوســطة املهــارة، بينمــا ارتفعــت نســب 

البيــاين  )الشــكل  املهــارة  وعاليــة  منخفضــة  العمالــة  توظيــف 

٢-١-4(. ويمكــن ماحظــة هــذا النمــط يف جميــع القطاعــات، 

اخلدمــات  قطــاع  يف  صــوره  أبــرز  يف  جتلــى  هــذا  مــع  لكنــه 

)التمويــل واإلدارة العامــة والصحــة والتعليــم(. وبينمــا البيانــات 

القطاعية عن أســعار الســلع االســتثمارية حمدودة، هناك بعض 

األدلــة علــى أن القطاعــات املعرضــة للتغيــر التكنولوجــي بدرجــة 

أكبــر )التــي شــهدت تراجعــا أكبــر يف أســعار الســلع االســتثمارية 

4راجــع كذلــك دراســة Das and Hilgenstock )قيــد اإلصــدار( للتعــرف 

علــى عينــة أكبــر مــن االقتصــادات املتقدمــة وكذلــك اقتصــادات األســواق 

الصاعدة. 

نســب  يف  فجــوة  أحــدث  أوضــح  تراجعــا  كذلــك  شــهدت  لديهــا( 

العمالــة متوســطة املهــارات.5 توظيــف 

تراجع ساعات العمالة منخفضة املهارات

بينما كانت العمالة متوسطة املهارات هي التي تكبدت اخلسارة 

من حيث نسبة الوظائف، يبدو أن العمالة منخفضة املهارات شهدت 

تراجعــا أكبــر يف ســاعات العمــل مقارنــة بفئتــي املهــارات األخرييــن. 

ولســوء احلــظ، فــإن البيانــات علــى مســتوى القطاعــات يف كل بلــد عــن 

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن  إبريــل ٢٠١٧  عــدد  الثالــث يف  5الفصــل 

للتكنولوجيــا  خاصــة  بصفــة  كبيــر  تأثيــر  علــى  الضــوء  يلقــي  العاملــي 

)تراجــع أســعار الســلع االســتثمارية والتعــرض خملاطــر التحــول إىل املهــام 

العمالــة متوســطة املهــارات.  الروتينيــة( علــى نســبة توظيــف 

الشكل البياين ٢-١-٢: عالوات املهارة 

والتغيرات يف عالوات املهارة يف 

االقتصادات األوروبية   
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١- عالوات املهارة، ٢٠٠٦ و٢٠١٤
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٢- التغيرات يف عالوات املهارة حسب القطاع

 ٢٠٠٦-٢٠١٤      

عمالة عالية/
منخفضة املهارة

عمالة عالية/
متوسطة املهارة

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي (يوروســتات)؛ وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املقصــود بالعمالــة منخفضــة املهــارة هــي تلــك احلاصلــة علــى درجــة 

أقــل مــن شــهادة الدراســة الثانويــة، والعمالــة متوســطة املهــارة هــم خريجــي 

عاليــة  والعمالــة  تعليــم جامعــي،  علــى  الذيــن مل يحصلــوا  الثانويــة  املــدارس 

املهــارة هــي احلاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس علــى أقــل تقديــر. ويعــرض هــذا 

الشكل البياين متوسطات بسيطة عبر القطاعات واالقتصادات.  ACC = أنشطة 

األنشــطة   =  FIN التعليــم؛   =  EDU اإلنشــاء؛   =  CON والغــذاء؛  اإلســكان  خدمــات 

 = MNF أنشــطة الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعــي؛ = HEA املاليــة والتأميــن؛

الصناعــة التحويليــة؛ MNG = التعديــن واحملاجــر؛ PUB = اإلدارة العامــة والدفــاع؛ 

TRD = جتارة اجلملة والتجزئة. 
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نسبة توظيف العمالة 

عالية املهارة، ٢٠١٠ (٪)

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 5 10 15 20 25 30

OTH

HEAEDU

PUB

FIN

ACC
TRD CON

MNF

MNG

٢
٠

١
٥

-
٢

٠
١

٢
ة 

مي
س

ال
 ا
ر
و
ج

أل
 ا
و
م

ن

ة)
ي
و
مئ

ط 
قا

ن
) 

نسبة توظيف العمالة 

منخفضة املهارة، ٢٠١٠ (٪)

الشكل البياين ٢-١-٣: نمو األجور االسمية 

حسب القطاعات وفئات املهارات

٢- العمالة منخفضة املهارة 

١- العمالة عالية املهارة 

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي (يوروســتات)؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

علــى  احلاصلــة  تلــك  هــي  املهــارة  منخفضــة  بالعمالــة  املقصــود  ملحوظــة: 

هــي  املهــارة  عاليــة  والعمالــة  الثانويــة،  الدراســة  شــهادة  مــن  أقــل  درجــة 

احلاصلة على درجة البكالوريوس على أقل تقدير. ACC = أنشطة خدمات اإلسكان 

 HEA األنشطة املالية والتأمين؛ = FIN التعليم ؛ = EDU اإلنشاء؛ = CON والغذاء؛

= أنشــطة الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعــي؛ MNF = الصناعــة التحويليــة؛ 

العامــة  اإلدارة   =  PUB أخــرى؛  خدمــات   =  OTH واحملاجــر؛  التعديــن   =  MNG

والدفاع؛ TRD = جتارة اجلملة والتجزئة.

اإلطار 2-1:  )تابع(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



93

الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ســاعات العمل حســب مســتوى املهارة غير متاحة بســهولة. ومع هذا، 

فــإن القطاعــات التــي لديهــا نســب أعلــى مــن العمالــة منخفضــة املهــارة 

البيــاين ٢-١-5(.  )الشــكل  العمــل  ســاعات  أكبــر يف  تراجعــا  ســجلت 

ويتفــق ذلــك مــع النتائــج املســتخلصة يف تقريــر EU (2015)، الــذي 

كبيــرة  بدرجــة  املســاواة  عــدم  ارتفــاع مســتويات  علــى  الضــوء  يلقــي 

عــدم املســاواة يف األجــور  الســنوية مقارنــة بمقاييــس  يف املكاســب 

وكذلــك  العمــل  أشــهر  عــدد  أن  ويبــدو  الســاعة.  يف  واألجــر  الشــهرية 

ســاعات العمــل، بدرجــة أقــل، مــن املصــادر الكبيــرة لاختــاف.    

  الشكل البياين ٢-١-٤: نسب توظيف العمالة 

  حسب املهارة 
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١- نسب توظيف العمالة، ٢٠٠٦ و٢٠١٤ 
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٢- التغيرات يف نسب توظيف العمالة، ٢٠٠٦-٢٠١٤ 

       (نقاط مئوية) 

عمالة منخفضة املهارة

عمالة متوسطة املهارة

عمالة عالية املهارة 

وحســابات  (يوروســتات)؛  األوروبــي  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املقصــود بالعمالــة منخفضــة املهــارة هــي تلــك احلاصلــة علــى درجــة 

الثانويــة، والعمالــة متوســطة املهــارة هــم خريجــي  الدراســة  أقــل مــن شــهادة 

عاليــة  والعمالــة  جامعــي،  تعليــم  علــى  يحصلــوا  مل  الذيــن  الثانويــة  املــدارس 

املهارة هي احلاصلة على درجة البكالوريوس على أقل تقدير.

 = FIN  التعليــم؛ = EDU اإلنشــاء؛ = CON أنشــطة خدمــات اإلســكان والغــذاء؛ =ACC

األنشــطة املاليــة والتأميــن؛ HEA = أنشــطة الصحــة البشــرية والعمــل االجتماعــي؛ 

MNF = الصناعــة التحويليــة؛ MNG = التعديــن واحملاجــر؛ PUB= اإلدارة العامــة 

والدفاع؛ TRD = جتارة اجلملة والتجزئة.
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نسبة توظيف العمالة عالية

 املهارة، قبل ٢٠٠٦ (٪)

 الشكل البياين ٢-١-٥: نسب توظيف العمالة 

حسب املهارة والتغيرات يف ساعات العمل

 لكل عامل

١- العمالة عالية املهارة 

٢- العمالة منخفضة ومتوسطة املهارة 
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نسبة توظيف العمالة منخفضة/متوسطة

 املهارة، قبل ٢٠٠٦ (٪)

عمالة متوسطة املهارة

عمالة منخفضة املهارة

وحســابات  (يوروســتات)؛  األوروبــي  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املقصــود بالعمالــة منخفضــة املهــارة هــي تلــك احلاصلــة علــى درجــة 

أقــل مــن شــهادة الدراســة الثانويــة، والعمالــة متوســطة املهــارة هــم خريجــي 

والعمالــة عاليــة  تعليــم جامعــي،  علــى  الذيــن مل يحصلــوا  الثانويــة  املــدارس 

املهارة هي احلاصلة على درجة البكالوريوس على أقل تقدير. ACC = أنشطة خدمات 

املاليــة  األنشــطة   =  FIN التعليــم؛   =  EDU اإلنشــاء؛   =  CON والغــذاء؛  اإلســكان 

والتأمين؛ HEA = أنشطة الصحة البشرية والعمل االجتماعي؛ MNF = الصناعة 

التحويليــة؛ MNG = التعديــن واحملاجــر؛  OTH = خدمــات أخــرى؛ PUB = اإلدارة 

العامة والدفاع؛ TRD = جتارة اجلملة والتجزئة. 

اإلطار 2-1:  )تتمة(
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

يبحــث هــذا اإلطــار الطبيعــة املتطــورة ألنــواع عقــود العمــل 

أوروبــا  وانعكاســاتها احملتملــة علــى ديناميكيــات األجــور يف 

خــال الفتــرة الاحقــة لألزمــة. وجمموعــة البيانــات املســتخدمة 

يف التحليل مأخوذة من »شبكة ديناميكيات األجور«، التي تم 

تركيبهــا لرصــد العوامــل احملــددة لديناميكيــات األجــور االســمية 

Izqui-  يف عينــة كبيــرة مــن الشــركات األوروبيــة )راجــع دراســة

التفاصيــل  مــن  مزيــد  علــى  لاطــاع   erdo and others 2017
 وتتولــد جمموعــة البيانــات عــن طريق 

حــول جمموعــة البيانــات.١

ُأجريــت يف ٢٠٠٧ و٢٠١٠  التــي  املســوح  مــن  ثــاث موجــات 

و٢٠١4.

تغير أنواع عقود العمل

ثــاث  إىل  الشــركات  مســح  يف  العمــل  عقــود  أنــواع  تنقســم 

جزئــي،  بــدوام  دائــم  وعقــد  كامــل،  بــدوام  دائــم  عقــد  فئــات: 

وعقــد مؤقــت. ومــن خــال فحــص هــذه الفئــات الثاثــة للعقــود 

حســب القطــاع خــال الفتــرة ٢٠٠٧-٢٠١4، تبيــن أن األنمــاط 

التحويليــة  الصناعــات  بخــاف  القطاعــات  يف  املســتخدمة 

التحويليــة.  الصناعــات  قطــاع  يف  املســجلة  تلــك  عــن  تتباعــد 

ويبــدو أن معظــم القطاعــات بخــاف الصناعــات التحويليــة 

بــدوام  الدائمــة  العمالــة  نســبة  يف  حــادا  انخفاضــا  شــهدت  قــد 

كامــل وارتفاعــا يف العقــود األكثــر مرونــة، مثــل التوظيــف بعقــود 

البيــاين  )الشــكل  مؤقتــة  بعقــود  والعمــل  جزئــي  ودوام  دائمــة 

خاصــة:  وبصفــة   .)٢-٢-١

 نســبة العامليــن الدائميــن بــدوام كامــل: تراجعــت نســبة ••

علــى  المتوســط  فــي  كامــل،  بــدوام  الدائميــن  العامليــن 

التحويليــة،  الصناعــات  بخــاف  القطاعــات  مســتوى 

مــن 8١.8% فــي ٢٠٠٧ إلــى ٧٧.3% فــي ٢٠١4، وعلــى 

العكــس مــن ذلــك، ظلــت نســبة العامليــن الدائميــن بــدوام 

كامــل مســتقرة فــي قطــاع الصناعــات التحويليــة نســبيا: 

 .٢٠١4 فــي  و%85.9   ٢٠٠٧ فــي   %8٧.٢

 عقــود أكثــر مرونــة: والوجــه اآلخــر للتطــور أعــاه هــو مــا ••

مــن  التحويليــة  الصناعــات  بخــاف  القطاعــات  شــهدته 

بــدوام  الدائمــة  العمالــة  مــن  نســبة كل  فــي  أعلــى  زيــادة 

جزئــي والعمالــة المؤقتــة إلــى الوظائــف مقارنــة بقطــاع 

الصناعــات التحويليــة. وارتفعــت نســبة العمالــة الدائمــة 

بــدوام جزئــي بمــا يزيــد علــى نقطتيــن مئويتيــن مــن %9.5 

في ٢٠٠٧ إلى ١١.8% في ٢٠١4 في القطاعات بخاف 

الصناعــات  قطــاع  شــهد  بينمــا  التحويليــة،  الصناعــات 

مــن  بأقــل  الفئــة  هــذه  فــي  معتــدال  ارتفاعــا  التحويليــة 

نقطــة مئويــة واحــدة، مــن 5.6% إلــى 6.4% علــى امتــداد 

نفــس الفتــرة؛ وبالمثــل، ارتفعــت نســبة العمالــة المؤقتــة 

فــي القطاعــات بخــاف الصناعــات التحويليــة مــن %8.6 

فــي ٢٠٠٧ إلــى ١٠.3% فــي ٢٠١4، بينمــا ظلــت النســبة 

فــي  التحويليــة  الصناعــات  فــي قطــاع  ُيذكــر  تغيــر  دون 

هاتيــن الفترتيــن )٧.١% فــي ٢٠٠٧ و٧.6% فــي ٢٠١4(.

مؤلف هذا اإلطار هو جي هي هونغ. 

١يــود املؤلــف أن يتقــدم بالشــكر إىل البنــك املركــزي األوروبــي علــى 

البيانــات يف »شــبكة ديناميكيــات  علــى جمموعــات  االطــاع  إتاحــة 

األجــور« إلجــراء هــذا التحليــل. 

الدائمــة  العمالــة  نســبة  يف  التراجــع  حجــم  يختلــف  كذلــك 

بــدوام كامــل مــن بلــد إىل آخــر ويبــدو مرتبطــا بمــدى التعــايف مــن 

البطالــة الكليــة عقــب الركــود الكبيــر )الشــكل البيــاين ٢-٢-٢(. 

والبلــدان التــي تســجل اآلن معــدل بطالــة أقــل مــن متوســط الفتــرة 

٢٠٠٠-٢٠٠٧ )األعمدة الزرقاء( شهدت تراجعا أقل يف نسبة 

العمالة الدائمة بدوام كامل مقارنة بتلك التي ال تزال معدالت 

البطالة فيها أعلى من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )األعمدة 

احلمــراء(.٢ وبرغــم أن ارتفــاع نســبة العقــود املؤقتــة أوضــح يف 

معظم القطاعات بخاف قطاع الصناعة التحويلية يف البلدان 

التي تندرج يف اجملموعة األوىل، ســجلت البلدان يف اجملموعة 

الثانية ارتفاعا أكبر يف نسبة العمالة الدائمة بدوام جزئي يف 

بعــض القطاعــات مثــل التجــارة والطاقــة. 

٢البلــدان التــي لديهــا معــدالت بطالــة مرتفعــة نســبيا هــي تلــك التــي 

ســجلت معــدل بطالــة يف ٢٠١6 أعلــى مــن متوســط نســبة البطالــة لديهــا 

بيــن ٢٠٠٠ و٢٠٠٧. وتشــمل هــذه البلــدان النمســا وبلجيــكا وقبــرص 

وفرنســا واليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا ولكســمبرغ وهولنــدا والبرتغــال 

وســلوفينيا وإســبانيا وسويســرا. والبلــدان التــي لديهــا معــدالت بطالــة 

منخفضــة نســبيا هــي تلــك التــي ســجلت معــدل بطالــة يف ٢٠١6 أقــل 

مــن متوســط نســبة البطالــة لديهــا بيــن ٢٠٠٠ و٢٠٠٧. وتشــمل هــذه 

البلــدان اجلمهوريــة التشــيكية وإســتونيا وأملانيــا ومالطــة واجلهوريــة 

الســلوفاكية واململكــة املتحــدة.  
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الشكل البياين ٢-٢-١: التغيرات يف نسب

 توظيف العمالة

 (نقاط مئوية)

العمالة الدائمة بدوام كامل

العمالة الدائمة بدوام جزئي

العمالة املؤقتة 

و٢٠١٤؛  و٢٠٠٩   ٢٠٠٧ موجــات  Wage Dynamics Network؛  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

 = MNF  الوســاطة املاليــة؛ = FIN الطاقــة؛ = ENR  اإلنشــاء؛ = CON :ملحوظــة

 TRD خدمات غير سوقية؛ = NMR  خدمات سوقية؛ = MRK الصناعة التحويلية؛

= التجارة .

اإلطار 2-2: اجلمود يف عقود العمل واألجور االسمية يف أوروبا: أدلة على مستوى الشركات
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

ديناميكية األجور

ُأجــري مســح يف عــام ٢٠١4 علــى عينــة مــن ٢٠ ألــف شــركة، 

العمالــة  أعلــى مــن  التــي لديهــا نســبة  القطاعــات  أن  ُوجــد فيــه 

بعقــود مؤقتــة كانــت أيضــا تقــوم يف الغالــب بتخفيــض األجــور 

وجتميدهــا بصــورة أكبــر. ويتضــح مــن الشــكل البيــاين ٢-٢-3 

العمالــة  نســبة  بيــن  القطاعــات  عبــر  موجبــة  عاقــة  هنــاك  أن 

بعقــود مؤقتــة وهــذا اجلــزء مــن الشــركات داخــل القطــاع الــذي 

يبلــغ عــن تخفيــض األجــور وجتميدهــا. وعلــى العكــس مــن ذلــك، 

هنــاك عاقــة ســالبة بيــن نســبة العمالــة الدائمــة بــدوام كامــل 

وهــذا اجلــزء مــن الشــركات التــي تقطــع األجــور وجتمدهــا. ومــن 

ثــم، تشــير هــذه األنمــاط إىل وجــود ترابــط بيــن نــوع عقــد العمــل 

وحتديــد األجــر: فالقطاعــات التــي لديهــا نســبة أكبــر مــن العمالــة 

بعقــود تقليديــة أكثــر )دائمــة بــدوام كامــل( غالبــا مــا تنخفــض 

فيهــا كذلــك عمليــات تخفيــض األجــور وجتميدهــا.    

البلدان التي سجلت معدالت بطالة 

يف ٢٠١٦ أقل من متوسط ٢٠٠-٢٠٠٧ 

البلدان التي سجلت معدالت بطالة 

يف ٢٠١٦ أعلى من متوسط ٢٠٠-٢٠٠٧ 
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الشكل البياين ٢-٢-٢: التغيرات يف

 نسب توظيف العمالة، ٢٠٠٧-٢٠١٤

 (نقاط مئوية)

١- العمالة الدائمة بدوام كامل 

٢- العمالة الدائمة بدوام جزئي

٣- العمالة املؤقتة 
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و٢٠١٤؛  و٢٠٠٩   ٢٠٠٧ موجــات  Wage Dynamics Network؛  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

 =  MNF الوســاطة املاليــة؛   =  FIN الطاقــة؛   =  ENR CON= اإلنشــاء؛  ملحوظــة: 

الصناعة التحويلية؛ MRK = خدمات سوقية؛ TRD= التجارة .
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الشكل البياين ٢-٢-٣: تخفيض وجتميد 

األجور، ٢٠١٤

(٪)

١- العمالة الدائمة بدوام كامل 

٢- العمالة بعقود مؤقتة 

و٢٠١٤؛  و٢٠٠٩   ٢٠٠٧ موجــات  Wage Dynamics Network؛  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: كل عالمة يف هذا الشكل البياين تمثل قطاعا يف البلد املعني. 

اإلطار 2-2:  )تتمة(
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

مــا مــدى تأثيــر أداء نمــو اإليــرادات علــى قــرارات الشــركات 

املتعلقــة بالعمالــة يف الفتــرة الاحقــة لألزمــة؟ ومــا الــدور الــذي 

بدايــة  الشــركات يف  املاليــة علــى مســتوى  بــه اخملاطــر  قامــت 

األزمــة عندمــا يتعلــق األمــر باخليــارات املتاحــة يف ســوق العمــل 

علــى مســتوى الشــركات؟

يتنــاول هــذا اإلطــار األســئلة املطروحــة باســتخدام جمموعــة 

إنهــا   .Bureau van Dijk مكتــب  أعدهــا  التــي   ORBIS بيانــات 

جمموعــة غنيــة مــن البيانــات الُقْطريــة علــى مســتوى الشــركات 

حتتــوي علــى متغيــرات امليزانيــات العموميــة للشــركات وكذلــك 

جممــوع فاتــورة األجــور وجممــوع املعلومــات عــن التوظيــف.١ 

ويستكشــف اإلطــار بدايــة الرابــط بيــن النمــو مؤخــرا )الــذي يمكــن 

القــول إنــه يؤثــر علــى توقعــات النمــو علــى مســتوى الشــركات( 

وعــدم اليقيــن ونمــو األجــور والوظائــف يف الشــركات بعــد األزمــة 

للعوامــل  احملتمــل  األثــر  تقييــم  أجــل  ومــن  العامليــة.  املاليــة 

املتعلقــة  الشــركات  قــرارات  املاليــة علــى  الصلــة باألزمــة  ذات 

مؤلف هذا اإلطار هو جي هي هونغ. 

١إمكانيــة املقارنــة بيــن املتغيــرات علــى مســتوى البلــدان وبمــرور 

 Duval, Hong, and دراســة  الــوارد يف  النحــو  علــى  الوقــت مضمونــة 

 .Gal and Hijzen (2016) ملنهجيــة  ووفقــا   ،Timmer (2017)

باألجــور وتوظيــف العمالــة، يواصــل اإلطــار بحثــه الستكشــاف 

مــن  خمتلفــة  درجــات  واجهــت  التــي  الشــركات  كانــت  إذا  مــا 

تعديــل  يف  خمتلفــة  أنماطــا  تتخــذ  الاحقــة  املاليــة  اخملاطــر 

األجــور و/أو توظيــف العمالــة يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة. 

وتشــير األدلــة إىل أن الشــركات التــي كان أداء نموهــا أقــوى 

يف الفترة األخيرة )ومن ثم كانت التوقعات بشأن نموها أكثر 

تفــاؤال( بينمــا كانــت درجــة تقلبهــا منخفضــة ســجلت نمــوا أعلــى 

يف األجور وتوظيف العمالة. عاوة على ذلك، فالشــركات التي 

كانــت ميزانياتهــا العموميــة أضعــف قبــل األزمــة تســجل نمــوا 

أقل يف األجور وتوظيف العمالة عقب األزمة، مما يلقى الضوء 

على الدور احملتمل لتركات األزمة يف قرارات الشــركات بشــأن 

العمالــة يف فتــرة مــا بعــد األزمــة. 

توقعات النمو وعدم اليقين كمحددات لنمو 

األجور والوظائف

توقعــات  علــى  يؤثــر  األخيــرة  الفتــرة  يف  النمــو  أن  طاملــا 

النمــو مســتقبا )وذلــك إذا وضعــت الشــركات توقعــات توافقيــة(، 

يمكــن النظــر يف متابعــة متوســط نمــو اإليــرادات خلمــس ســنوات 

املتوســط.  املــدى  علــى  الشــركات  نمــو  لتوقعــات  بديــل  كمتغيــر 
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 املصادر: قاعدة بيانات  ORBIS وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: ُتَعــرَّف األجــور بأنهــا جممــوع فاتــورة األجــور مقســوما علــى جممــوع 

الوظائــف يف كل شــركة. وتــدل األعمــدة الزرقــاء علــى الفــروق التقديريــة يف 

اليقين/توقعــات  عــدم  ارتفاعــا يف  تشــهد  التــي  الشــركات  بيــن  األجــور  نمــو 

عــدم  يف  انخفاضــا  تشــهد  والتــي  والســبعين)  اخلامــس  (املئيــن  النمــو 

اليقين/توقعــات النمــو (املئيــن اخلامــس والعشــرين). وتــدل األعمــدة احلمــراء 

على الفروق املقابلة يف نمو توظيف العمالة.  

الشكل البياين ٢-٣-١: الفروق يف تقديرات 

نمو األجور االسمية ونمو توظيف العمالة 

على أساس عدم اليقين وتوقعات النمو

 (نقاط مئوية)
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التغير يف األجر لكل عامل التغير يف توظيف العمالة

الشكل البياين ٢-٣-٢: نمو األجور والوظائف

حسب آجال استحقاق الديون يف ٢٠٠٨ 

 (نقاط مئوية)

 املصادر: قاعدة بيانات ORBIS؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: العمــود إىل اليســار يمثــل تقديــرات الفــروق يف نمــو األجــور بعــد األزمــة 

ناقصــا نمــو األجــور قبــل األزمــة بيــن شــركة لديهــا نســبة عاليــة مــن الديــون التــي 

حل أجل اســتحقاقها يف ٢٠٠٨ (املئين اخلامس والســبعين) وشــركة لديها نســبة 

منخفضــة مــن الديــون التــي حــل أجــل اســتحقاقها يف ٢٠٠٨ (املئيــن اخلامــس 

والعشــرين). والعمــود إىل اليميــن يمثــل تقديــرات الفــروق يف نمــو توظيــف العمالــة 

بعد األزمة ناقصا نمو توظيف العمالة قبل األزمة بين نوعي الشركات.  

اإلطار 2-3: تصحيح األجور والوظائف بعد األزمة املالية العاملية: أدلة على مستوى الشركات   
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن اعتبــار االنحــراف املعيــاري يف نمــو 

اإليــرادات  نمــو  متوســط  إىل  نســبته  أو   — )التقلــب  اإليــرادات 

)ُمعامــل  ســنوات  خمــس  تغطــي  التــي  التتبــع  فتــرة  مــدى  علــى 

االختــاف( — متغيــرا بديــا لعــدم اليقيــن الــذي يكتنــف بيئــة 

الشــركات.  التشــغيل علــى مســتوى 

توقعــات  كانــت  التــي  الشــركات  أن  إىل  األدلــة  وتشــير 

نموهــا أكثــر تفــاؤال أو كانــت أقــل تقلبــا حققــت نمــوا أقــوى يف 

األجــور والوظائــف يف فتــرة مــا بعــد األزمــة.٢ ويقــارن الشــكل 

البيــاين ٢-3-١ بيــن الفــروق يف متوســط معــدالت نمــو األجــور 

والوظائف منذ عام ٢٠٠8 بين الشركات التي تدخل مستويات 

تقلبهــا وتوقعــات نموهــا يف املئيــن اخلامــس والعشــري واملئيــن 

اخلامــس والســبعين. ويبلــغ نمــو األجــور معــدال أقــل بمــا يتــراوح 

بيــن ٠.3 و٠.6 نقطــة مئويــة يف الشــركات التــي شــهدت تقلبــات 

أقــل  بتقلبــات  مــرت  التــي  لهــا  املقابلــة  الشــركات  مــن  أعلــى 

)حســب املقياس املســتخدم يف بناء التقلب(. وإضافة إىل ذلك، 

فــإن الشــركات التــي تتســم توقعــات نموهــا بأنهــا أكثــر تفــاؤال 

تنمــو األجــور فيهــا بقــوة أكبــر بمقــدار نقطتيــن مئويتيــن مقارنــة 

بالشــركات املقابلــة لهــا التــي كانــت أقــل تفــاؤال. وباملثــل، فيمــا 

يخــص نمــو الوظائــف، يبلــغ نمــو توظيــف العمالــة معــدال أقــل بمــا 

يتــراوح بيــن ٠.5 و٠.8 نقطــة مئويــة يف الشــركات التــي شــهدت 

تقلبــات أعلــى مــن الشــركات املقابلــة لهــا التــي مــرت بتقلبــات 

أقــل. كذلــك تســاهم توقعــات النمــو املتفائلــة مســاهمة إيجابيــة 

يف نمو الوظائف، فالشــركات التي تتســم توقعات نموها بأنها 

أكثــر تفــاؤال حتقــق معــدل نمــو أعلــى يف الوظائــف بمقــدار 5.١ 

نقطــة مئويــة مقارنــة بتلــك األقــل تفــاؤال. 

يف  الســنوي  النمــو  معــدل  همــا  الرئيســيان  التابعــان  ٢املتغيــران 

العامــل،  الســنوي ألجــر  النمــو  لــكل شــركة ومعــدل  الوظائــف  جممــوع 

حيــث ُيحســب األجــر لــكل عامــل علــى أســاس جممــوع فاتــورة األجــور 

عــدد املوظفيــن يف كل شــركة.  مقســومة علــى جممــوع 

 االحتكاكات املالية والقرارات املتعلقة بالعمالة

أعلــى  ماليــة  خملاطــر  معرضــة  كانــت  التــي  الشــركات  أمــا 

قبــل األزمــة فيبــدو أنهــا حتقــق معــدالت نمــو أضعــف يف األجــور 

والوظائــف يف أعقابهــا، ممــا يلقــي الضــوء علــى الــدور احملتمــل 

لاحتــكاكات املاليــة أو موروثــات األزمــة يف عمليــات تصحيــح 

األجــور والوظائــف عقــب األزمــة. 

بيــن  تقــارن  التــي  الفــروق  اختــاف  منهجيــة  وباعتمــاد 

متوســطات نمو األجور والوظائف قبل األزمة وبعدها على غرار 

دراســة Duval, Hong, and Timmer (2017)، جنــد أن الشــركات 

التــي لديهــا ميزانيــات عموميــة معرضــة خملاطــر أكبــر يف املرحلة 

الديــون ممــا يعرضهــا  املــايل وتمديــد  الرفــع  الســابقة—ارتفاع 

خملاطــر الدخــول يف األزمــة املالية—حتقــق معــدالت نمــو أقــل يف 

األجــور وتوظيــف العمالــة يف الســنوات الاحقــة لألزمــة. وتثُبــت 

العمالــة واإلنتاجيــة متعــددة  إنتاجيــة  أثــر  أمــام ضبــط  النتائــج 
3

.Wooldridge (2009) العوامــل، علــى غــرار دراســة

ويحتــوي اجلــدول ٢-3-١ علــى النتائــج. ومــن خــال ضبــط 

أثــر مقاييــس اإلنتاجيــة اخملتلفــة، جنــد أن ارتفــاع نســبة الرفــع 

بزيــادة  يرتبــط  األزمــة  قبــل  مئويــة  نقــاط   ١٠ بمقــدار  املــايل 

بعــد  مئويــة  نقطــة   ٠.١ بمقــدار  والوظائــف  األجــور  نمــو  ضعــف 

التــي كانــت تواجــه خماطــر أعلــى  األزمــة. وباملثــل، فالشــركات 

من تمديد الدين قبل األزمة، تســجل معدالت نمو أقل يف األجور 

والوظائــف بمــا يتــراوح بيــن حــوايل ٠.3 و٠.4 نقطــة مئويــة.  

3ُتقــاس خماطــر تمديــد الديــون علــى أســاس نســبة اخلصــوم اجلاريــة 

جممــوع  إىل  عــام(  خــال  اســتحقاقها  آجــال  حتــل  التــي  الديــون  )أي 

املبيعــات يف امليزانيــة العموميــة لســنة ٢٠٠٧، ممــا يســمح بالتفســير 

الســببي. وال ُيرجــح وجــود ارتبــاط يــن هيــكل ديــون الشــركات يف ٢٠٠٧ 

واخلصائــص األخــرى غيــر املشــاهدة التــي تتســم بهــا الشــركات وتؤثــر 

األزمــة  توقيــت  ألن  نظــرا  والتوظيــف  األجــور  بشــأن  القــرارات  علــى 

 Almeida العامليــة مل يكــن متوقعــا مــن هــذا املنظــور يف ٢٠٠٧ )دراســة

  .)Duval, Hong, and Timmer 2017 and others 2012؛ ودراســة 

 اجلدول 2-3-1: مواطن اخلطر املالية قبل األزمة وتصحيح األوضاع يف سوق العمل بعد األزمة 

(1)(2)(3)(4)

التغيرات يف اللوغاريتم )توظيف العمالة(التغيرات يف اللوغاريتم )متوسط أجر العامل(

–٠.٠١٠*** –٠.٠١١***  ٠.٠٠5–٠.٠١3٠*** الرفع املايل قبل األزمة١
 )٠.٠٠3()٠.٠٠5( )٠.٠٠3()٠.٠٠3(

–٠.٠3٢*** –٠.٠34***  –٠.٠36*** –٠.٠38***الديون التي حتل آجال استحقاقها يف ٢٠٠8 ٢
 )٠.٠٠5()٠.٠٠4( )٠.٠٠5()٠.٠٠4(

اإلنتاجية )اإلنتاجية متعددة العوامل(3

 
***٠.٧9٠***  ٠.464 

)٠.١45(  )٠.١١9( 

اإلنتاجية )إنتاجية العمالة(4

 
 ***٠.54٠***  ٠.343

 )٠.١٢3(  )٠.١١١(

نعمنعم نعمنعماآلثار الُقْطرية الثابتة

نعمنعم نعمنعماآلثار القطاعية الثابتة

8٢,٢٠498,4٢٠ 8٢,١6٢98,386عدد املشاهدات

R 2 ٠.٠٢69٠.٠٢68 ٠.٠٢53٠.٠٢8٠معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التغيــرات يف اللوغاريتــم )متوســط أجــر العامــل( هــي الفــرق يف متوســط األجــر لــكل عامــل بيــن الفتــرة الاحقــة لألزمــة والفتــرة الســابقة عليهــا. والتغيــرات يف اللوغاريتــم 

)توظيــف العمالــة( هــي الفــرق يف لوغاريتــم متوســط توظيــف العمالــة بيــن الفتــرة الاحقــة لألزمــة والفتــرة الســابقة عليهــا. واألخطــاء املعياريــة بيــن األقــواس جممعــة علــى مســتوى 

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01  .القطــاع يف كل بلــد

١ متوسط نسبة الديون إىل األصول قبل األزمة. 

٢ مقدار الدين الذي يحل أجل استحقاقه يف ٢٠٠8 مقسوما على متوسط جمموع املبيعات قبل األزمة. 

 .Wooldridge (2009) 3 حُتسب باستخدام املنهجية التي تقدمها دراسة

 4 حُتسب على أساس نسبة ناجت القيمة امُلضافة إىل جمموع توظيف العمالة على مستوى الشركات.

اإلطار 2-3:  )تتمة(
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

املرفق 2-1: التغطية الُقْطرية والبيانات

يســتند التحليــل الكلــي إىل البيانــات ربــع الســنوية والبيانــات 

الســنوية عــن ٢9 اقتصــادا متقدمــا خــال الفتــرة مــن الربــع األول 

وتســتند   .٢٠١6 عــام  مــن  الرابــع  الربــع  إىل   ٢٠٠٠ عــام  مــن 

االنحــدارات القطاعيــة إىل البيانــات الســنوية عــن ٢٠ اقتصــادا 

متقدمــا خــال الفتــرة مــن ٢٠٠٠-٢٠١5. 

العمــل  ســوق  متغيــرات  عــن  األوليــة  البيانــات  ومصــادر 

)يوروســتات(،  األوروبــي  لاحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  هــي 

ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، والســلطات 

للمتغيــرات األخــرى املســتخدمة  الرئيســية  الوطنيــة. واملصــادر 

 Eora Multi-Region بيانــات  قاعــدة  هــي  الفصــل  هــذا  يف 

Institutional Characteris- بيانــات  وقاعــدة  Input-Output؛ 
 tics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention
and Social Pacts (ICTWSS)؛ وقاعدة بيانات آفاق االقتصاد 
العاملــي لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة 

االقتصــادي.   امليــدان  يف 

املرفق 2-2: املنهجيات التجريبية

التحليل الكلي

يستخدم التحليل الكلي إطارا ملنحنى فيليبس لألجور اقترحته 

دراســة Gali (2011). وتتشــابه املعادلــة األصليــة املســتخدمة يف 
35

Gali (2011) مــع املعادلــة )٢-١(:١  دراســة 

35منحنــى فيليبــس لألجــور يف دراســة Gali يتضمــن معــدل البطالــة يف 

الفترتيــن احلاليــة والســابقة نظــرا ألن معــدل البطالــة يف الواليــات املتحــدة 

يتبــع عمليــة انحــدار ذاتــي مــن الدرجــة الثانيــة، حيــث يكــون معــدل البطالــة 

املتوقعــة دالــة ملعــدل البطالــة احلــايل واملعــدل الســابق. ويســتخدم التحليــل 

يف هــذا الفصــل حجــة مماثلــة لضبــط أثــر التغيــر يف معــدل البطالــة، فيرصــد 

توقعــات تطــور معــدالت البطالــة لتتجــاوز املعــدل احلــايل. ومــن البديهــي أن 

يرصــد ذلــك مــدى أهميــة مــا إذا كان البلــد املعنــي مقبــا علــى مرحلــة ركــود 

معــدالت  )انخفــاض  إحداهــا  مــن  يتعافــى  أو  البطالــة(  معــدالت  )ارتفــاع 

البطالــة(. 

اجلدول 2-1-1 يف املرفق: التغطية الُقْطرية 

أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا واليونــان وآيســلندا وآيرلنــدا التحليل الكلي

وســلوفينيا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  والبرتغــال  والنرويــج  ونيوزيلنــدا  وهولنــدا  وليتوانيــا  وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وإســرائيل 

وإســبانيا والســويد وسويســرا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. 

أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا وآيرلنــدا وإيطاليــا وهولنــدا والنرويــج التحليل القطاعي

والبرتغــال وإســبانيا واجلهوريــة الســلوفاكية وســلوفينيا والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. 

اجلدول 2-1-2 يف املرفق: مصادر البيانات  

املصدراملؤشر

 املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتعويضات واألجور

 املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديتوظيف العمالة

 املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالوظائف بدوام جزئي

 املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الوظائف بدوام جزئي غير طوعي

املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي الوظائف املؤقتة

 املكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديساعات العمل لكل عامل، جمموع الساعات

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العاملي«  فجوة الناجت

قاعدة بيانات Consensus Forecast؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي التضخم، والتضخم املتوقع

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العامليمعدل البطالة

Eora Multi-Region Input-Output؛ واملكتب اإلحصائي لاحتاد األوروبي )يوروستات(؛ والسلطات الوطنية؛ اإلنتاجية جدول 

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديمؤشرات حماية الوظائف

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العامليالنمو املتوقع )الكلي(

قاعدة بيانات Eora Multi-Region Input-Output إجمايل الناجت )حسب القطاع(

البنك الدويل، مؤشرات التنمية العامليةالسعر النسبي للسلع االستثمارية )الكلي(

جداول بن العاملية — تفاصيل رأس املالسعر االستثمار )حسب القطاع(

جداول بن العامليةكثافة رأس املال

قاعدة بيانات World Input-Outputالصادرات، والصادرات من السلع النهائية، والواردات من السلع النهائية

قاعدة بيانات Eora Multi-Region Input-Output نسبة القيمة امُلضافة األجنبية يف الصادرات

قاعدة بيانات Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention, and Social Pacts سياسات سوق العمل

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

   π  i,t  w   =  α  i   + θ  π  i,t − 1   +  β  1    u  i,t   +  β  2   ∆  u  i,t   +  ε  i,t  ,   (  ٢-١)    

حيث، بالنسبة للبلد  i  والوقت  t ، فإن    π  i,t  w هو نمو األجور االسمية، 

    u  i,t   هــو التضخــم املتأخــر علــى أســاس ســنوي مقــارن، و π  i,t − 1 و

معــدل البطالــة، و u  i,t  ∆   التغيــر يف معــدل البطالــة. 

والستكشــاف مــدى تأثيــر نمــو اإلنتاجيــة وعــدم االســتخدام 

الكامــل للعمالــة علــى نمــو األجــور ككل، ُتضــاف إىل املعادلــة 

ـو  لنمـ العــام  ا االجتــاه  ـ مــن املتغيــرات همـ ١( جمموعتــان  -٢ (

العمــل.  لســوق  ـل  الكامـ االســتخدام  عــدم  ـة ومقاييــس  اإلنتاجيـ

ويجــري تقديــر املعادلــة )٢-٢( علــى النحــو التــايل: 

   π  i,t  w   =  α  i   + θ  π  i,t − 1   +  β  1    u  i,t   +  β  2   ∆  u  i,t  

 + γ   g ¯    i,t  Y/H  + φ   Z   ⃗    i,t   +  ε  i,t  ,   (  ٢-٢)    

حيــث   g ¯    i,t  Y/H  هــو االجتــاه العــام لنمــو معــدل النــاجت احلقيقــي يف 

الســاعة، و    Z   ⃗    i,t هــي مقاييــس عــدم االســتخدام الكامــل للعمالــة. 

وتتضمــن هــذه املقاييــس نســبة العامليــن يف وظائــف بــدوام جزئــي 

غيــر طوعــي، وُيَعــرَّف العمــل بــدوام جزئــي بأنــه أقــل مــن 3٠ ســاعة 

أســبوعيا، ونســبة العامليــن يف وظائــف بعقــود عمــل مؤقتــة. وقــد 

شــرح التمهيــد الــوارد آنفــا يف هــذا الفصــل أســباب أهميــة هــذه الدوافــع 

ـز التحليــل علــى نمــو األجــور  ـه، يركـ ـير فيـ ُأشـ ـا  ـور. وكمـ ـو األجـ لنمـ

٢-٢-١ و٢-٢-٢ يف  االســمية، ويعــرض الشــكان البيانيــان 

املرفــق ديناميكيــة األجــور احلقيقيــة للرجــوع إليهمــا. 

ويوضح الشــكل البياين ٢-٢-3 يف املرفق ديناميكية اثنين من 

أهــم الدوافــع يف املعادلــة )٢-٢( همــا االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة 

والتضخــم املتأخــر )متغيــر بديــل لربــط التضخــم بمؤشــر(. 

ويفحص التحليل عدة اختبارات ثبات كما يلي: 

 تواتــر البيانــات: مقاييــس عــدم االســتخدام الكامــل فــي ســوق ••

العمــل )العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي ونســب العمــل بعقــود 

فــإن  ثــم  ســنوي—ومن  ربــع  بتواتــر  متوافــرة  غيــر  ؤقتــة(  م

مــن  الجــداول  فــي  الكليــة  األجــور  نمــو  علــى  تأثيرهــا  تحليــل 

٢-3-3 إلــى ٢-3-9 فــي المرفــق يســتخدم بيانــات بتواتــر 

الشكل البياين ٢-٢-١ يف املرفق: توزيع مقاييس نمو

 التعويضات احلقيقية

(الفرق بالنقاط املئوية مقارنة بعام ٢٠٠٧) 
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٢- خمفضة باستخدام خمفض إجمايل الناجت احمللي 

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي (يوروســتات)؛ والســلطات الوطنيــة؛ ومنظمــة التعــاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: ُتســتبعد بلــدان البلطيــق مــن العينــة. ومتغيــر األجــور املســتخدم هــو تعويضــات العامليــن عــن كل 

ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل احلــر. واخلــط األفقــي داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، واألطــراف العليــا 

والدنيــا مــن اإلطــار تشــير إىل الُرَبيــع األعلــى واألدنــى، والعالمــات احلمــراء تشــير إىل الشــريحة الُعْشــرية 

العليا والدنيا.
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الشكل البياين ٢-٢-٢ يف املرفق: نمو التعويضات احلقيقية 

عن كل ساعة ومعدالت البطالة

(التغير بالنقاط املئوية، ٢٠١٦ مقارنة بمتوسط الفترة ٢٠٠٠- ٢٠٠٧) 

١- خمفضة باستخدام مؤشر أسعار املستهلكين 

٢- خمفضة باستخدام خمفض إجمايل الناجت احمللي 

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ وحســابات خبــراء  الوطنيــة؛ ومنظمــة  الســلطات  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم هــو تعويضــات العامليــن عــن كل ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل 

احلــر. تمثــل هــذه البلــدان أكبــر عشــرة اقتصــادات متقدمــة (علــى أســاس إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي 

بالدوالر األمريكي يف ٢٠١٦). 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

36 وتشــير اختبارات الثبات إلى أن اســتيفاء الساســل 
ســنوي.٢

ربــع الســنوية )القيــم المتماثلــة عبــر القطاعــات أو االســتيفاء 

الخطــي( ليــس لــه تأثيــر ذي داللــة علــى النتائــج. 

المرفــق؛ •• فــي   5-3-٢ )الجــدول  البديلــة  األجــور  مقاييــس   

والشــكل البيانــي ٢-٢-4 فــي المرفــق(: تفحــص اختبــارات 

المتغيــر  مثــل  األجــور  لمقاييــس  مختلفــة  خيــارات  الثبــات 

مقســوما  الكلــي  )٢-٢(—التعويــض  المعادلــة  فــي  التابــع 

36ُيَعــرَّف كل مــن معــدل البطالــة وتغيــره واالجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة 

التغيــر يف  البيانــات الســنوية، ويســتند التضخــم املتأخــر إىل  باســتخدام 

مؤشــر أســعار املســتهلكين علــى أســاس ســنوي مقــارن بفاصــل زمنــي ربــع 

ســنة )ربمــا مل تكــن عقــود األجــور حُتــدد بصــورة متزامنــة، مــن ثــم فــإن 

الصدمــات التضخميــة قــد تؤثــر علــى األجــور الكليــة بفاصــل زمنــي قصيــر(. 

أمــام اســتخدام التضخــم  وبــدال مــن ذلــك، فالنتائــج ثابتــة إىل حــد كبيــر 

الســنوي بفاصــل زمنــي ســنة واحــدة. ويف بعــض املواصفــات )مثــل العمــود 

5 يف اجلــدول ٢-3-3 يف املرفــق(، يمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل مُعامــات 

أكثــر معقوليــة للتضخــم املتأخــر. 

الشكل البياين ٢-٢-٣ يف املرفق: العوامل املقترنة 

بنمو األجور االسمية

(الفرق بالنقاط املئوية مقارنة بعام ٢٠٠٧) 
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١- االجتاه العام لنمو إنتاجية العمالة، االقتصادات املتقدمة  
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٢- التضخم بفاصل زمني ربع سنة، االقتصادات املتقدمة  

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: االجتــاه العــام لنمــو إنتاجيــة العمالــة ُيحســب علــى أســاس متوســطات بفاصــل زمنــي خمــس 

سنوات. وتعرض اللوحة ٢ املتوسطات السنوية على مدى أربع أرباع السنة. واخلط األفقي داخل كل إطار 

والعالمــات  واألدنــى،  األعلــى  الُرَبيــع  إىل  تشــير  اإلطــار  مــن  والدنيــا  العليــا  واألطــراف  الوســيط،  يمثــل 

احلمراء تشير إىل الشريحة الُعْشرية العليا والدنيا.

الشكل البياين ٢-٢-٤ يف املرفق: آثار العمل بدوام جزئي

 غير طوعي على التعويضات واألجور، ٢٠٠٠-٢٠١٦ 

(نقاط مئوية) 
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١- جميع البلدان 

٢- معدالت البطالة أقل من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

٣- معدالت البطالة أعلى قليال من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

٤- معدالت البطالة أعلى كثيرا من متوسط الفترة

   ٢٠٠٠-٢٠٠٧       

املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تدل العالمات على اُملعاِمالت التقديرية، وتعرض اخلطوط فترات ثقة ٩٠٪، والعاملون بدوام 

جزئــي غيــر طوعــي هــم مــن يعملــون أقــل مــن ٣٠ ســاعة أســبوعيا ألنهــم ال يجــدون عمــًال بــدوام كامــل. 

وحتســب العمالــة بــدوام جزئــي غيــر طوعــي عــن طريــق قســمة العــدد الكلــي للعامليــن بــدوام جزئــي غيــر 

طوعي على جمموع العاملين. ويحتوي الشكل البياين ٢-١١ على تعريف ا�موعات. ويستند هذا الشكل 

البياين إىل اجلدولين ٢-٣-٤ و٢-٣-٥ يف املرفق. 
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

وفاتــورة  عامــل(  لــكل  )التعويــض  العامليــن  مجمــوع  علــى 

األجــور الكليــة مقســومة علــى مجمــوع العامليــن )األجــر لــكل 

علــى مجمــوع ســاعات  الكلــي مقســوما  والتعويــض  عامــل(، 

العمــل )التعويــض عــن كل ســاعة(، وفاتــورة األجــور الكليــة 

مقسومة على مجموع الساعات )األجر عن كل ساعة، ويتضمن 

العمــل(.  أصحــاب  مــن  الكليــة  االجتماعيــة  المســاهمات 

باإلضافــة علــى ذلــك، يوضــح الشــكل البيانــي ٢-٢-5 فــي 

المرفــق أن أجــور القطــاع العــام مــن غيــر المرجــح أن تكــون 

 .٢٠١6-٢٠٠9 الفتــرة  أثنــاء  الكليــة  لألجــور  مهمــا  دافعــا 

وداللــة     •• حجــم  التفســيرية:  والمتغيــرات  البديلــة  المقاييــس   

الُمعاِمــات يتســمان عمومــا بالثبــات أمــام المقاييــس البديلــة 

لنمــو  العــام  واالتجــاه  التضخــم،  وتوقعــات  للتراخــي، 

المرفــق(.     فــي   ٢-3-٢ )الجــدول  اإلنتاجيــة 

انحــدارات كل بلــد علــى حــدة: داللــة وحجــم ُمعاِمــات االتجــاه ••

طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  والعمــل  اإلنتاجيــة  لنمــو  العــام 

تتماثــل عمومــا عنــد االعتمــاد علــى انحــدار كل بلــد علــى حــدة 

)الجــدول ٢-3-١ فــي المرفــق، العمــودان 4 و8(. 

نمــو •• مــن  العكســية  الســببية  عاقــة  المســاعدة:  المتغيــرات 

األجــور إلــى تضخــم األســعار قــد تحــدث إذا نقلــت الشــركات 

التــي  األســعار  إلــى  أســرع  بوتيــرة  العمالــة  تكاليــف  نمــو 

تفرضهــا. ويمكــن تخفيــف ذلــك عــن طريــق مســاعدة التضخــم 

المتأخــر بتغيــرات أســعار النفــط الســابقة، وهــو مــا لــه أهميــة 

التضخــم  ربــط  درجــة  تحديــد  علــى  المســاعدة  فــي  كبيــرة 

بشــأن  للمخــاوف  محتمــان  مصــدران  وهنــاك   3٧
بمؤشــر.3

صاحيــة التغيــرات فــي أســعار النفــط كمتغيــر مســاعد للتضخــم 

مــن  كا  تدفــع  قــد  العالمــي  الطلــب  صدمــات  أوال،  المتأخــر: 

المعادلــة  جزئيــا  ذلــك  ويخفــف  األجــور.  ونمــو  النفــط  أســعار 

أثــر  بالفعــل  التــي تضبــط  فيليبــس لألجــور  لمنحنــى  الحاليــة 

التأثيــر  العالمــي  الطلــب  لصدمــات  يمكــن  متعــددة  قنــوات 

التراخــي.  فــي  والتغيــر  األجور—التراخــي  علــى  خالهــا  مــن 

وجــود  يمكــن  كان  إذا  مــا  هــو  للشــواغل  الثانــي  والمصــدر 

عاقــة ســببية عكســية مــن نمــو األجــور إلــى دوافــع التضخــم 

األخــرى. ومــع ذلــك، فــإن هــذا أيضــا مــن غيــر المرجــح أن يدفــع 

النتائــج الرئيســية—انخفاض نمــو األجــور ينبغــي أن يتســبب 

فــي تراجــع التراخــي فــي ســوق العمــل، ممــا يــؤدي إلــى تحيــز 

علــى  التراخــي  لتأثيــر  العاديــة  الصغــرى  المربعــات  تقديــرات 

نمــو األجــور نحــو الهبــوط بــدال مــن االرتفــاع. وينطبــق منطــق 

وال  للعمالــة.  الكامــل  االســتخدام  عــدم  مقيــاس  علــى  مشــابه 

تتأثــر النتيجــة الرئيســية—وهي أن العمــل بــدوام جزئــي بلقــي 

تخفــض  أن  املتوقــع  مــن  هــذه  العكســية  الســببية  عاقــة  3٧معاجلــة 

أن  إىل  املرفــق  يف   3-3-٢ اجلــدول  ويشــير  املتأخــر.  التضخــم  ُمعامــل 

الوضــع كذلــك بالفعــل يف اجملموعتيــن ألــف وجيــم. وربمــا كانــت هنــاك 

الصغــرى  املربعــات  تقديــر  تســبب حتيــز  التــي  املتفــردة  األســباب  بعــض 

العاديــة للتضخــم املتأخــر نحــو االنخفــاض يف اجملموعــة بــاء )امُلعاِمــل 

لــه داللــة(.  ســلبي وليــس 

الصغــرى  المربعــات  األجور—باســتخدام  نمــو  علــى  بعــبء 

المســاعدة.438  المتغيــرات  تقديــر  أو  العاديــة 

العمــل  ظــروف  علــى  األجــل  طويلــة  الدوافــع  آثــار  وُتفحــص 

باســتخدام انحــدارات بيانــات الساســل الزمنيــة الُقْطريــة لعــدد 

36 بلــدا مــن ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6، بمــا فيهــا اآلثــار الثابتــة للبلــد 

والســنة، وحتييــد أثــر فجــوة النــاجت. ويف هــذا التحليــل، فــإن نســبة 

الُقْطــري  املســتوى  علــى  طوعــي  غيــر  جزئــي  بــدوام  العامليــن 

هــي املتغيــر التابــع الرئيســي. والدوافــع طويلــة األجــل احملتملــة 

تتضمــن مقاييــس القــوة التفاوضيــة للعامليــن )املتغيــر البديــل 

خمــس  مــدى  علــى  النقابــي  العمــل  كثافــة  معــدل  تغيــر  هــو  لهــا 

ســنوات(، وتغيــر نســبة العمالــة يف قطــاع اخلدمــات علــى مــدى 

خمــس ســنوات، والتغيــر التكنولوجــي )املتغيــر البديــل لــه هــو تغيــر 

الســعر النســبي لاســتثمار علــى مــدى خمــس ســنوات( وتوقعــات 

لنمــو  العــام  األجــور إىل االجتــاه  نمــو  مــن  العكســية  الســببية  38عاقــة 

اإلنتاجيــة قــد يســبب حتيــز آثــار االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة إىل أعلــى 

مــن خــال نمــو توظيــف العمالــة. ومــع هــذا، فامُلعاِمــات التقديريــة لاجتــاه 

العــام إلنتاجيــة العمالــة غالبــا مــا تكــون أقــل مــن املأخــوذة مــن  دراســات 

أخرى )مثل دارســة Karabarbounis and Neiman 2014(، خاصة إذا كانت 

العينــة مقيــدة بفتــرة مــا بعــد الركــود الكبيــر. وتــدل هــذه العوامــل معــا علــى 

أن التحيــز الــذي يخفــف الهبــوط قــد يهيمــن علــى عاقــة الســببية العكســية، 

ممــا يســبب تقديــر دور االجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة بأقــل مــن قيمتــه. 

لنمــو  العــام  االجتــاه  فــرض معامــل  عنــد  عــام  بوجــه  النتائــج  تتغيــر  وال 

اإلنتاجيــة بقيمــة ١ أو القيمــة املأخــوذة مــن دراســات أخــرى.  
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

النمــو، وتكامــل سلســلة القيمــة العامليــة )املتغيــر البديــل لــه هــو 

تغيــر القيمــة املضافــة األجنبيــة كنســبة مئويــة مــن الصــادرات 

علــى مــدى خمــس ســنوات(. 

التحليل القطاعي

مــن أجــل تكملــة التحليــل الكلــي، ُتفحــص دوافــع نمــو األجــور 

 5

االســمية ونســب العمــل بــدوام جزئــي علــى مســتوى القطاعــات.39

التــي  االنحــدارات  تستكشــف  الكلــي،  التحليــل  لهيــكل  واتباعــا 

جُتــرى ألغــراض التحليــل علــى مســتوى القطاعــات أدوار التراخــي 

التكنولوجــي  والتقــدم  املتوســط  املــدى  علــى  النمــو  وتوقعــات 

ســوق  مؤسســات  يف  والتغيــرات  التجــاري  التكامــل  وزيــادة 

6 وُتفحــص كدوافــع حمتملــة لنمــو األجــور االســمية والعمــل 

العمــل.4٠

بــدوام جزئــي مــن أجــل حتديــد تأثيرهــا علــى هوامــش التصحيــح 

للقــوى  التعــرض  يف  االختافــات  التحليــل  ويســتخدم  اخملتلفــة. 

 ٧

البلــدان.4١ داخــل  الفاعلــة  اآلليــات  علــى  الضــوء  ليلقــي  الكلــي 

غيــر  بــدوام جزئــي  العمــل  زيــادة  اقترنــت  آنفــا،  ُأشــير  وكمــا 

طوعي يف العديد من االقتصادات املتقدمة بتراجع نمو األجور، 

حتــى مــع تراجــع التوظيــف الكلــي. وجــاءت هــذه التطــورات يف 

بــدوام جزئــي غيــر طوعــي علــى مســتوى  العمــل  تتوافــر تقديــرات  39ال 

القطاعــات، ومــن ثــم ينصــب التركيــز هنــا علــى جممــوع الوظائــف بــدوام 

جزئــي، بمــا فيــه الطوعــي وغيــر الطوعــي.

ECB (2009)  4٠تتســق متغيــرات الضبــط مــع تلــك املســتخدمة يف تقريــر

األجــور  يف  الفــروق  أو  االقتصاديــة  الدراســات  يف  وكذلــك   ،EC (2003)و
                ،Erdil and Yetkiner 2001 بيــن القطاعــات وتشــتت االجــور )مثــل دراســات

 .)Du Caju and others 2010 و ،Koeniger, Leonardi, and Nunziata 2007و

كذلــك حتيــد انحــدارات األجــور أثــر التضخــم واالجتــاه العــام لنمــو اإلنتاجيــة 

)علــى مســتوى القطاعــات(.    

4١كذلك حتيد االنحدارات اآلثار الثابتة للبلد والقطاع والسنة. 

ســياق هبــوط توقعــات النمــو وتراجــع القــوة التفاوضيــة للعمالــة، 

كمــا يوضــح الشــكان البيانيــان ٢-١4 و٢-4٢.١5 8

ويفحــص التحليــل القطاعــي آثــار زيــادة االنفتــاح التجــاري، 

النســبية  األســعار  تراجــع  )ويرصدهــا  اآلليــة  النظــم  وإدخــال 

ُتســتخدم  )التــي  القطاعيــة  النمــو  لاســتثمار(، وتباطــؤ معــدالت 

مســتوى  علــى  التوافقيــة  النمــو  لتوقعــات  مقيــاس  تركيــب  يف 

جزئــي  بــدوام  والعمــل  االســمية  األجــور  نمــو  علــى  القطاعــات( 

9 وُيجرى هذا الفحص باالستفادة 

كنسبة من جمموع الوظائف.43

القــوى  التعــرض خملاطــر  القطاعــات يف  بيــن  االختافــات  مــن 

الكليــة )اجلــدول ٢-٢-١ يف املرفــق(. علــى ســبيل املثــال، يمكــن 

أن نتوقــع أن يكــون دور التراخــي علــى املســتوى الُقْطــري أهــم يف 

ديناميكية ســوق العمل يف القطاعات التي لديها عاقة ارتباط 

أقــوى باالقتصــاد الكلــي، وقــد تختلــف آثــار تراجــع الســعر النســبي 

لاســتثمار ككل حســب كثافــة رأس املــال األوليــة يف القطــاع. 

ويعتمــد التحليــل علــى البيانــات الســنوية يف عينــة مــن ٢٠ 

اقتصــادا متقدمــا بــدءا مــن عــام ٢٠٠٠، ويربــط بيــن التغيــرات 

يف نمــو األجــور االســمية ونفــس الدوافــع الدوريــة وطويلــة األجــل 

املســتخدمة يف التحليــل الكلــي، مــع حتييــد اآلثــار الثابتــة للبلــد 

والقطــاع والســنة:

4٢توضــح اللوحــة 4 يف الشــكل البيــاين ٢-١5 تراجــع معــدالت كثافــة 

التنظيــم النقابــي الــذي تشــهده معظــم القطاعــات، واالســتثناء امللحــوظ هــو 

اإلدارة العامــة؛ ولســوء احلــظ فــإن نطــاق تغطيــة معــدالت كثافــة التنظيــم 

النقابــي علــى مســتوى القطاعــات حمــدود إىل درجــة حتــول دون إدراجــه 

يف حتليــل االنحــدار.  

43ُيقــاس النمــو املتوقــع علــى مســتوى القطاعــات علــى أســاس متوســط 

زمنــي  بفاصــل  القطاعــات  علــى مســتوى  اإلجمــايل  النــاجت  نمــو  معــدالت 

خمــس ســنوات. وكمــا ُأشــير أعــاه، يمكــن أن يرصــد ذلــك نمــو اإلنتاجيــة 

املتوقــع وكذلــك ظــروف الطلــب. 

اجلدول 2-2-1 يف املرفق: القوى الكلية واخملاطر القطاعية 

املتغير القطاعياملتغير الكلياملقياس 

التفاعل مع عاقات االرتباط القطاعيةفجوة الناجت الكلية، التضخمتضخم التراخيالعوامل قصيرة املدى

 متوسط نمو اإلنتاجية بفاصل زمنياالجتاه العام لنمو اإلنتاجيةالعوامل متوسطة املدى

خمس سنوات

 النمو املتوقع )لسنة وخمسالنمو املتوقعالعوامل طويلة املدى

سنوات مقدما(

 التفاعل مع عاقات االرتباط القطاعية، والنمو

القطاعي املتوقع )التوافقي(

 الصادرات والصادرات من السلع الوسيطةاالنفتاح التجاري

 واملشاركة يف سلسلة القيمة العاملية، والواردات

من السلع النهائية

 التفاعل مع كثافة رأس املال يف القطاع،التغير يف السعر النسبي لاستثمارالتقدم التكنولوجي

والتغير يف سعر االستثمار حسب القطاع

معدل كثافة العمل النقابي، واالتفاقيات القوة التفاوضية للعمالة

الثنائية أو الثاثية، ومستوى التفاوض

 التفاعل مع خصائص القطاع: ارتفاع النمو

املتوقع، وارتفاع درجة التقلب

 التفاعل مع خصائص القطاع: ارتفاع النموسهولة تعيين العمالة وتسريحهاسهولة تعيين العمالة وتسريحها

املتوقع، وارتفاع درجة التقلب

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل. 

 ملحوظة: تتكون العينة من ٢٠ اقتصادا متقدما هي أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا واجلمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا وآيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال

 وإسبانيا واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

  y  ijt   =  α  i   + •μ• j   +  τ  t   + β  X  ijt   + γ  Z  jt   ,  (  3-٢)

y  ijt     نمو األجور االسمية، و  X  ijt   تتضمن املقاييس التي  حيث 

تختلف   على مستوى البلد-القطاع، مثل نسبة الوظائف بدوام 

جزئي، ومدى ارتباط نمو الناجت اإلجمايل لقطاع ما باالقتصاد 

)ُيقاس مرة  القطاع  اإلنتاجية يف  لنمو  العام  واالجتاه  ككل، 

أخرى باستخدام املتوسط بفاصل زمني خمس سنوات(، والنمو 

املتوقع للقطاع )مقياس توافقي يستند إىل متوسط نمو الناجت 

والتغير يف  بفاصل زمني خمس سنوات(،  للقطاع  اإلجمايل 

الواردات من السلع النهائية على مدى خمس سنوات كنسبة من 

الناجت اإلجمايل.

وZ  jt    تتضمــن املقاييــس التــي ال تختلــف إال علــى املســتوى 
الُقْطــري، مثــل فجــوة النــاجت الكلــي والتضخــم )املتأخــر(، والتغيــر 

التفاوضيــة  القــوة  ومقاييــس  لاســتثمار،  ــبي  نس ل ا ر  ع ـ ـ س ل ا يف 

للعمالــة )املتغيــر البديــل لهــا مــرة أخــرى هــو التغيــر يف معــدل 

كثافــة التنظيــم النقابــي علــى مــدى خمــس ســنوات(. والســتخدام 

لقــوى كليــة، جنعلهــا  التعــرض  ـات يف  القطاعـ ـن  بيـ االختــاف 

تتفاعــل مــع خصائــص القطاعــات، مــع النظــر يف تفاعــل فجــوة 

النــاجت الكلــي مــع عاقــة االرتبــاط بيــن القطــاع واالقتصــاد الكلــي 

وتفاعــل التغيــر يف الســعر النســبي لاســتثمار مــع كثافــة رأس 

املــال يف القطــاع. 

وكمــا هــو احلــال يف االنحــدارات الكليــة، يربــط التحليــل القطاعــي 

بين نســبة العمل بدوام جزئي والتراخي )يرصده باســتخدام فجوة 

النــاجت ومــدى ارتبــاط قطــاع مــا مــع االقتصــاد الكلــي والتفاعــل بيــن 

هذيــن املتغيريــن( والدوافــع طويلــة املــدى وهــي النمــو املتوقــع، 

النــاجت  مــن  كنســبة  ة  ـ النهائيـ لع  ـ السـ ـن  مـ واردات  ـ لـ ا ـر يف  والتغيـ

اإلجمــايل، والتغيــر يف الســعر النســبي لاســتثمار )يتفاعــل كذلــك 

مــع كثافــة رأس املــال(، والتغيــر يف معــدل كثافــة العمــل النقابــي. 

املرفق 2-3: النتائج التجريبية

التحليل الكلي

يعرض اجلدول ٢-3-١ واجلدول ٢-3-٢ يف املرفق تقديرات 

منحنيــات فيليبــس لألجــور باســتخدام املربعــات الصغــرى العاديــة 

وتقديــرات املتغيــرات املســاعدة، للعينــة بأكملهــا وكذلــك العينــة مــع 

التابعــة  للمتغيــرات  البديلــة  وللمقاييــس  البلطيــق،  دان  ـ ـ بل ـتبعاد  اسـ

والتفســيرية. 

اجلدول 2-3-1 يف املرفق: تقديرات منحنيات فيليبس لألجور 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

جميع االقتصادات املتقدمة ما عدا بلدان البلطيقجميع االقتصادات املتقدمة

املتغيرات
 املساعدة١

املتغيرات
 املساعدة١

  كل بلدعلى حدة

–٠.4٢8–٠.338***–٠.٢8١***–٠.٢6١***–٠.464– ٠.394***– ٠.366***– ٠.33٢***معدل البطالة 

 )٠.٠٢6٠.٠٢()١5٠.٠٢()٧84()٠.٠٢49()٠.٠٢49()٠.٠٢٧9( 

٠.٠3١3–٠.٠٠3٠١–٠.٠١١١–٠.٠٠٠4٢٠.٠386– ٠.١٢4***– ٠.٠836**– ٠.١١4***التغير يف معدل البطالة

 )٠.٠38٠.٠()١3٧3()٠.٠4١9()٠.٠4٠.٠()٢٧4٢5()٠.٠4٧4(

٠.٢35٠.١8٧**٠.١9٠***٠.٢١6***٠.٢9١٠.١٧٧***٠.١6١***٠.٢١5***التضخم املتأخر

 )٠.٠438()٠.٠43٠.٠()٠.١١٠()١435()٠.٠43٠.١١٢()٢(

٠.٧٧8٠.٢6١***٠.446***٠.9٢٢٠.344***٠.69٧***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية3

 )٠.٠٧٢5()٠.٠٧3٠.٠٧٢()٢9()٠.٠٧4٢(

 نعم    نعم  إحصاءات F من المرحلة األولى أعلى من ١٠ 

 نعمنعمنعم  نعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

 النعمنعم  النعمنعماآلثار الثابتة للسنة

 ١,٧66١,٧66١,٧36  ١,889١,889١,85٧عدد املشاهدات

R 2 ٠.438٠.45٠٠.4١9  ٠.4٧٢٠.498٠.4٧8معامل التحديد 

         للتذكرة: 

معامل االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية املأخوذ ضمنيا من دراسات أخرى هو ٠.٧8١ 4 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: املتغيــر التابــع = معــدل النمــو علــى أســاس ســنوي مقــارن يف تعويضــات العامليــن عــن كل ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل احلــر. ومعــدل التواتــر يف العينــة علــى أســاس ربــع 

ســنوي مــن الربــع األول مــن عــام ٢٠٠٠ إىل الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠١6. راجــع اجلــدول ٢-١-١ يف املرفــق للتعــرف علــى البلــدان املشــمولة يف العينــة. وتــرد األخطــاء املعياريــة داخــل 

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .أقــواس

١ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

٢ متوسطات تقديرات منحنيات فيليبس لألجور لكل بلد. 

3 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.

.Karabarbounis and Neiman (2014) 4 دراسة

املربعات

 الصغرى

 العادية

املربعات

 الصغرى

 العادية

املربعات
 الصغرى

 العادية٢

املربعات

 الصغرى

 العادية

املربعات

 الصغرى

 العادية

كل بلد على حدة

املربعات
 الصغرى

 العادية٢
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

البلــدان،  بيــن  مشــتركة  تغيــرات  هــي  النفــط  أســعار  تغيــرات 

اآلثــار  حتيــد  ال  املســاعدة  املتغيــرات  نتائــج  فــإن  وبالتــايل 

طريقــة  باختيــار  الرئيســية  النتائــج  تتأثــر  وال  للســنة.  الثابتــة 

التقدير—املربعــات الصغــرى العاديــة متضمنــة اآلثــار الثابتــة 

للســنة  الثابتــة  اآلثــار  بــدون  املســاعدة  املتغيــرات  أو  للســنة 

)الشــكل البيــاين ٢-3-١ باملقارنــة مــع الشــكل البيــاين ٢-١٢(. 

ونســبة االختــاف يف نمــو األجــور التــي تفســرها دوافــع التضخــم 

 ١٠

املنهجيــن.44 يف  كبيــر  حــد  إىل  تتشــابه 

املرفــق  يف   5-3-٢ إىل   3-3-٢ مــن  اجلــداول  وتضيــف 

اجلــدول  يف  لألجــور  فيليبــس  منحنــى  مواصفــة  علــى  عــاوة 

44يتبيــن عنــد إجــراء مزيــد مــن التحليــل للربــط بيــن القيــم املتبقيــة مــن 

حتليــل منحنــى فيليبــس لألجــور وفجــوة النــاجت العاملــي )مرجحــة بإجمــايل 

ذات  ليســت  العاملــي  النــاجت  أن فجــوة  بالــدوالر(  املقيــس  النــاجت احمللــي 

داللــة يف تفســير هــذه القيــم املتبقيــة. 

٢-3-١ نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي، وتفحص الثبات 

تستكشــف  وكذلــك  لألجــور،  خمتلفــة  مقاييــس  اســتخدام  أمــام 

أقــل، وأعلــى  التــي ســجلت معــدالت بطالــة  البلــدان  الفــروق بيــن 

 .٢٠٠٠-٢٠٠٧ الفتــرة  متوســطات  عــن  كثيــرا  وأعلــى  قليــا، 

عمليــة  املرفــق  يف  و٢-3-٧   6-3-٢ اجلــدوالن  وُيجــري 

مماثلــة لنســبة العمــل بعقــود مؤقتــة بــدال مــن نســبة العمــل بــدوام 

جزئــي غيــر طوعــي. وتتشــابه النتائــج كثيــرا عنــد ضبــط أثــر نســبة 

العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي ونســبة العمــل بعقــود مؤقتــة يف 

نفــس الوقــت. وال يبــدو أن هــذه املقاييــس تؤثــر علــى حساســية 

نمــو األجــور ملعــدالت البطالــة لعــدم اســتخدام الطاقــة الكاملــة يف 

ســوق العمــل— وبالتــايل فهــي ُتــدرج إضافــة إىل ذلــك. 

يف   8-3-٢ اجلــدول  يضيــف  أعــاه،  وصفــه  ورد  وكمــا 

لألجــور.  فيليبــس  منحنــى  إىل  األجــل  طويلــة  دوافــع  املرفــق 

ونظــرا لتقلــب معــدالت نمــو األجــور أثنــاء الركــود الكبيــر، يفحــص 

اجلدول 2-3-2 يف املرفق: تقديرات منحنيات فيليبس لألجور بمقاييس بديلة

(1)(2)(3)(4)(5)

املقياس 
املرجعي١

مقياس بديل

 لتراخي 
سوق العمل3

مقياس بديل

 لتوقعات 
التضخم4

مقياس بديل

 لاجتاه العام
 لنمو اإلنتاجية5

تقييد معامل

 االجتاه العام 
لنمو اإلنتاجية6

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

– ٠.339***– ٠.34٧***– ٠.٢٢٠*** – ٠.339***معدل البطالة 
 )٠.٠٢9٠.٠٢( )١36()٠.٠٢96()٠.٠٢8٧(

   ٠.٢9١*** فجوة الناجت

  )٠.٠33١(   

٠.٠٢4٠– ٠.٠٠5١٢– ٠.٠935***٠.٠٢44٠.٠٢٧9التغير يف معدالت البطالة

 )٠.٠48٠.٠()٠5٠.٠()٠٢39٠.٠()٧4٧9()٠.٠44٧(

٠.١96*٠.3٠٢***٠.٧35***٠.١95٠.١49التضخم املتأخر

 )٠.١٢()٠.١٢٠8()٠.٠594()٠.١٠()٠.١١٧8(

  ٠.٢65***  توقعات التضخم لعشر سنوات

   )٠.٠594(  

٠.٧8١ ٠.553***٠.645***٠.٧83***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية: خمس سنوات٧

 )٠.٠()٠.٠٧٢٧()٠.٠٧٢٠634(  

 ٠.4١٠***   االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية: ثاث سنوات8

    )٠.٠69٢( 

نعمنعمنعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالاآلثار الثابتة للسنة

      

١,656١,656١,656١,656١,656عدد املشاهدات

R 2 ٠.4٠6٠.369٠.3٧9٠.396٠.٢84 معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: املتغيــر التابــع = معــدل النمــو علــى أســاس ســنوي مقــارن يف تعويضــات العامليــن عــن كل ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل احلــر. ومعــدل التواتــر يف العينــة علــى أســاس ربــع ســنوي 

مــن الربــع األول مــن عــام ٢٠٠٠ إىل الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠١6. راجــع اجلــدول ٢-١-١ يف املرفــق للتعــرف علــى البلــدان املشــمولة يف العينــة. وتــرد األخطــاء املعياريــة داخــل أقــواس.            

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01
١ حجم العينة أصغر قليا من العينة يف اجلدول ٢-3-١ يف املرفق، ليضمن هذا اجلدول اتساق حجم العينة يف اجلداول من )١( إىل )5(. 

٢ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

3 فجوة الناجت حتل حمل معدل البطالة كمقياس للتراخي يف سوق العمل.

4 التضخم املتأخر يحل حمله التضخم املتأخر والتوقعات التضخمية لعشر سنوات، مع افتراض أن حاصل امُلعاملين هو ١ صحيح.

5 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني ثاث سنوات يحل حمل متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات. 

6 ُمعاِمل االجتاه العام لنمو اإلنتاجية املفروض هو ٠.٧8١، ملعاجلة عاقة السببية العكسية من نمو األجور إىل االجتاه العام لنمو اإلنتاجية. 

٧ متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.

8 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني ثاث سنوات. 
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول ٢-3-9 يف املرفق حالة الثبات عند استبعاد السنتين 

و٢٠٠9.   ٢٠٠8

ويركــز اجلــدول ٢-3-١٠ يف املرفــق علــى حمــددات ظــروف 

العمــل ويفحــص دوافــع العمــل بــدوام جزئــي غيــر طوعــي، ويربطها 

بفجــوة النــاجت والدوافــع طويلــة املــدى التــي يستكشــفها التحليــل 

أعاه. 

التحليل القطاعي

مــن  بكثيــر  أكبــر  عــدد  القطاعــات  عــن  البيانــات  ينقــص 

املشــاهدات مقارنــة بالبيانــات علــى مســتوى البلــدان، ممــا ينتــج 

ومــن  املقطعيــة،  الزمنيــة  السلســلة  بيانــات  تــوازن  عــدم  عنــه 

املرجــح أن يشــوب املقاييــس القطاعيــة قــدر أكبــر مــن الضوضــاء. 

بنفــس  قاطعــة  ليــس  القطاعيــة  االنحــدارات  نتائــج  أن  وبرغــم 

مقــدار تلــك التــي تســتند إىل انحــدارات بيانــات الساســل الزمنيــة 

الُقْطريــة، فهــي غالبــا مــا تتســق معهــا.         املقطعيــة 

ويعرض اجلدوالن ٢-3-١١ و٢-3-١٢ يف املرفق نتائج 

التحليــل القطاعــي، مــع ربــط نمــو األجــور االســمية والعمــل بــدوام 

جزئــي بالدوافــع الدوريــة وطويلــة األجــل. وتشــمل اآلثــار الثابتــة 

إدراج  عنــد  بالثبــات  النتائــج  والسنة—وتتســم  والقطــاع  للبلــد 

ممــا  ذلــك،  مــن  بــدال  املتفاعلــة  للقطاع-الســنة  الثابتــة  اآلثــار 

يرصــد التطــورات املشــتركة بيــن القطاعــات عبــر البلــدان. ويقتــرن 

يف  االســمية  األجــور  نمــو  بارتفــاع  القطاعــي  التراخــي  تراجــع 

البلــدان التــي ســجلت معــدل بطالــة يف ٢٠١6 أقــل مــن متوســطات 

فجــوة  تأثيــر  حاصــل  يرصــده  )كمــا   ٢٠٠٠-٢٠٠٧ الفتــرة 

النــاجت الكلــي، وعاقــة االرتبــاط بيــن القطــاع واالقتصــاد الكلــي، 

والتفاعــل بينهمــا، راجــع اللوحــة ١ يف الشــكل البيــاين ٢-3-٢(. 

واقتــرن عمومــا إدخــال النظــم اآلليــة وتوقعــات النمــو علــى املــدى 

املتوســط بانخفــاض نمــو األجــور يف هــذه االقتصــادات. وحيــث 

تظــل معــدالت البطالــة أعلــى كثيــرا مــن متوســطاتها يف ٢٠٠٠-

٢٠٠٧، فــإن التراخــي والتضخــم الســابق يشــكان أكبــر األعبــاء 

علــى نمــو األجــور االســمية )الشــكل البيــاين ٢-3-٢، اللوحــة 3(. 

وبالنسبة للبلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى قليا وحسب 

من متوســطاتها الســابقة، فإن العوامل الهيكلية—إدخال النظم 

اآلليــة وتوقعــات النمــو علــى املــدى املتوســط—تؤدي دورا كذلــك 

)الشــكل البيــاين ٢-3-٢، اللوحــة ٢(. وبرغــم أن نمــو اإلنتاجيــة 

علــى مســتوى القطاعــات ليــس لــه تأثيــر ذو داللــة يف التحليــل 

القطاعــي، يمكــن أن تتحقــق هــذه النتيجــة مــن تداعيــات ضغــوط 

األجــور عبــر القطاعــات وحركيــة العمالــة بيــن القطاعــات. وغالبــا 

مــا تــؤدي هــذه التداعيــات إىل إضعــاف الروابــط بيــن الدوافــع على 

مســتوى القطاعــات ونمــو االجــور االســمية يف القطــاع. 

كذلــك يقتــرن إدخــال النظــام اآليل وانخفــاض توقعــات نمــو 

بــدوام  العمــل  نســب  بارتفــاع  املتوســط  املــدى  علــى  القطاعــات 
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الشكل البياين ٢-٣-١ يف املرفق: تفكيك ديناميكيات األجور، 

 ٢٠٠٠-٢٠١٦

(التغير بالنقاط املئوية مقارنة بمتوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧) 

١- معدالت البطالة أقل من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   
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–4

–3

–2

–1

0

1
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2000–07 08–12 13 14 15 16

التضخم املتأخر  اآلثار الثابتة للسنة 

االجتاه العام لنمو اإلنتاجية  القيم املتبقية

املؤشرات التقليدية لسوق العمل نمو األجور الفعلية 

نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي 

٢- معدالت البطالة أعلى قليال من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

٣- معدالت البطالة أعلى كثيرا من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: متغيــر األجــور املســتخدم هــو تعويضــات العامليــن عــن كل ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل 

احلر. والعاملون بدوام جزئي غير طوعي هم من يعملون أقل من ٣٠ ساعة أسبوعيا ألنهم ال يجدون عمًال 

بــدوام كامــل. وحتســب العمالــة بــدوام جزئــي غيــر طوعــي عــن طريــق قســمة العــدد الكلــي للعامليــن بــدوام 

جزئي غير طوعي على جمموع العاملين. ويحتوي الشكل البياين ٢-١١ على تعريف ا�موعات. ويستند 

التفكيــك إىل اُملعاِمــالت الــواردة يف العمــود (١) يف اجلــدول ٢-٣-٣ يف املرفــق وُيرجــح بإجمــايل النــاجت 

احمللي احملسوب على أساس أسعار الصرف يف السوق على مستوى البلدان. 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول 2-3-3 يف املرفق: تقدير منحنى فيليبس لألجور مع إضافة نسبة العمل بدوام جزئي 

غير طوعي حسب جمموعة البلدان  

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

اجملموعة جيماجملموعة باء اجملموعة ألفالعينة الكاملةاجملموعة جيماجملموعة باء اجملموعة ألفالعينة الكاملة

 املربعات
 الصغرى
العادية 

 املربعات
 الصغرى
العادية 

 املربعات
 الصغرى
العادية 

 املربعات
 الصغرى
العادية 

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

نسبة العمل بدوام جزئي

     غير طوعي

 **٠*– ٠.١٧٧.5٠3 –**٠.336–٠.٠١59  ***٠.٢٧5 –**٠.653–*٠.٢9٠.١*– ١86 –
)٠.٠83٠.٢٧()٠4()٠.١39()٠.١٢4( )٠.٠8٢9()٠.٢94()٠.١54()٠.١٠١(

–٠.395***– ٠.٠855٠.٢84–٠.١8٢*** –٠.٢8٠***– ٠.٠٠699– ٠.٠١٧8–٠.١8٧***معدل البطالة
)٠.٠445()٠.١٢8()٠.١86()٠.٠686( )٠.٠438()٠.١46()٠.١86()٠.٠٧٢٢(

٠.٠8٢١–٠.83٠***–٠.449**–٠.٢63*** – ٠.١٢8–٠.6٠9**–٠.69٠***–٠.349***التغير يف معدل البطالة

)٠.٠96٠.٢()٠44()٠.١٢()٠.٢٧١9( )٠.٠88٠.١()٧8٠.٢()١4٠.١١٧()٧(

– ٠.3٠٠٠.٢8٧٠.39٧٠.٢٧9* ٠.١56– ٠.3٧8٠.١83***٠.١93***التضخم املتأخر
)٠.٠٧٢8()٠.١٢9()٠.١٢4()٠.٢٠6( )٠.١64()٠.٢8٠.٢()٢48()٠.٢9٢(

٠.986***٠.٧63٠.٠٠955***٠.6٢4*** ٠.699***– ٠.634٠.١3١*٠.456***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية٢

)٠()٠.١١٢.348()٠.١89()٠.١٠( )٠.١٧٠6()٠.٢٢3()٠.١٧6()٠.١٧٠(

نعمنعمنعمنعم نعمنعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعم نعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالال نعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة للسنة

4١١١١٧١46١48 4١١١١٧١46١48عدد املشاهدات

 R 2 ٠.5٧٧٠.65٢٠.458٠.66٠ ٠.6١٠٠.٧٠9٠.649٠.٧٢3معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: املتغيــر التابــع = معــدل النمــو علــى أســاس ســنوي مقــارن يف تعويضــات العامليــن عــن كل ســاعة عمــل مــا عــدا أصحــاب العمــل احلــر. ومعــدل التواتــر يف العينــة علــى أســاس ســنوي 

مــن ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6. راجــع اجلــدول ٢-١-١ يف املرفــق للتعــرف علــى البلــدان املشــمولة يف العينــة. ومل تتضمــن العينــة بضــع بلــدان نتيجــة لنقــص البيانــات أو نســبة العمــل بــدوام جزئــي 

أقــل مــن متوســط  ألــف )معــدل البطالــة يف ٢٠١6  الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٧. اجملموعــة  البلــدان علــى أســاس املقارنــة بيــن معــدل البطالــة يف ٢٠١6 ومتوســط  ــم جمموعــات  غيــر طوعــي. وُتَقسَّ

٢٠٠٠-٢٠٠٧(: اجلمهوريــة التشــيكية وأملانيــا واليابــان وإســرائيل واجلمهوريــة الســلوفاكية واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. واجملموعــة بــاء )معــدل البطالــة يف ٢٠١6 أعلــى قليــا مــن 

متوســط الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٧(: أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا وسويســرا وفنلنــدا وآيســلندا والنرويــج والســويد. واجملموعــة جيــم )معــدل البطالــة يف ٢٠١6 أعلــى كثيــرا مــن متوســط الفتــرة 

 .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .٢٠٠٠-٢٠٠٧(: الدانمــرك وإســبانيا وفرنســا واليونــان وآيرلنــدا وإيطاليــا وهولنــدا والبرتغــال وســلوفينيا. وتــرد األخطــاء املعياريــة داخــل أقــواس

١ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

٢ متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.

اجلدول 2-3-4 يف املرفق: تقدير منحنى فيليبس لألجور مع إضافة نسبة العمل بدوام جزئي غير 

طوعي: العينة الكاملة والبلدان التي سجلت معدالت بطالة أقل من متوسط الفترة 2007-2000 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

العينة الكاملة

البلدان التي سجلت معدل بطالة أقل 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة ألف( 

التعويضات
 لكل عامل١

التعويضات عن
 كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١ 

التعويضات
 لكل عامل١

التعويضات عن
 كل ساعة١

التعويضات
 لكل عامل١

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

نسبة العمل بدوام جزئي

     غير طوعي

**٠.٢٠3–***٠.٢٧5–***٠.٢4٠**–٢.535–**٠.653–**٠.٧٠5–

)٠.٠8٠3()٠.٠8٢9()٠.٠8٠5()٠.٢6٠.٢()١94()٠.٢9٢(

٠.٠855٠.١٠3– ٠.٠١٧4–٠.١٧٧***–٠.١8٢***–٠.١6٧***معدل البطالة

)٠.٠4٢4()٠.٠438()٠.٠4٠.١()٢٢3٠.١()٠46()٠.١45(

–٠.56٧***–٠.449**–٠.5٧4***–٠.3٢١***–٠.٢63***–٠.4٧3***التغير يف معدل البطالة
)٠.٠859()٠.٠88٠.٠()٧853()٠.١6٠.١()١8٠.١()١8٠(

٠.49١٠.٢8٧٠.٢53*٠.3٠9*٠.3٠٠*٠.5٠9***التضخم املتأخر

)٠.١59()٠.١64()٠.١6٠.٢()٢5٠.٢()٠8٠.٢٧()٢9(

٠.٧6٠***٠.٧63***٠.659***٠.٧٠١***٠.6٢4***٠.4١3***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية3

)٠.١٠3()٠.١٠6()٠.١()٠.١٠٢98()٠.٢٢3()٠.٢٢٢(

نعمنعمنعم نعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

4١١4١١4١٠١١٧١١٧١١٧عدد املشاهدات

 R 2 ٠.٧٠5٠.65٢٠.663 ٠.5٧٠٠.5٧٧٠.6٠3معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: معدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6. راجع املاحظات يف اجلدول ٢-3-3 يف املرفق للتعرف على البلدان يف العينة الكاملة واجملموعة ألف.  

 .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير التابع يف االنحدار، ُيَعرَّف بأنه معدالت النمو السنوي. 

٢ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

3 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.
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الفصل 2: ديناميكية األجور األخيرة في االقتصادات المتقدمة: المحركات واالنعكاسات 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول 2-3-6 يف املرفق: تقدير منحنى فيليبس لألجور مع إضافة نسبة العمل بعقود مؤقتة: العينة 

الكاملة والبلدان التي سجلت معدالت بطالة أقل من متوسط الفترة 2007-2000 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

العينة الكاملة

البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى قليا 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة ألف(

التعويضات
 لكل عامل١

التعويضات عن
 كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١ 

التعويضات
 لكل عامل١

املتغير
املساعد٢

األجر عن 
كل ساعة١ 

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

–٠.١46–٠.٠498٠.١١5–٠.٠86١–٠.٠866–٠.٠٢٧4نسبة العمل بعقود مؤقتة
)٠.٠566()٠.٠584()٠.٠56٠.١()١35()٠.١٧4()٠.١٧6(

٠.٢6٢٠.3٠8–٠.٠666–٠.٢٧٧***–٠.٢9٧***–٠.٢44***معدل البطالة

)٠.٠4٢8()٠.٠44٠.٠()١4٠.٢١()٢٧9()٠.٢8٠.٢()١85(

–٠.3٧5–٠.٢9١–٠.39٢*–٠.٢49***–٠.١8١*–٠.4٢8***التغير يف معدل البطالة
)٠.٠9٧4()٠.٠()٠.١٠٠96٠.٢٠()٠3()٠.٢6٠.٢()١65(

–٠.٢49–٠.556٠.٢59٠.٢8١٠.43١٠.١6٧***التضخم املتأخر
)٠.١8٠.١()٢88()٠.١83()٠.43٠()٠.553()٠.56١(

١.١33***١.١3٠***٠.98٧***٠.8٠6***٠.٧36***٠.5٠3***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية3

)٠.١١8()٠.١١()٠.١٢٢6()٠.١95()٠.٢5٠.٢()١54(

نعمنعمنعم نعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

38838838٧888888عدد املشاهدات

 R 2 ٠.٧3٢٠.59١٠.5٧5 ٠.6١٧٠.6١6٠.648معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: معدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6. راجع املاحظات يف اجلدول ٢-3-3 يف املرفق للتعرف على البلدان يف العينة الكاملة واجملموعة ألف.

 .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير التابع يف االنحدار، ُيَعرَّف بأنه معدالت النمو السنوي. 

٢ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

3 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.

اجلدول 2-3-5 يف املرفق: تقدير منحنى فيليبس لألجور مع إضافة نسبة العمل بدوام جزئي غير 

طوعي: البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى قليال وأعلى كثيرا من متوسط الفترة 2007-2000 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى قليا 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة باء(

البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى كثيرا 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة جيم(

التعويضات
 لكل عامل١

التعويضات عن
 كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١ 

التعويضات
 لكل عامل١

التعويضات عن
 كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١ 

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

املتغير
املساعد٢

نسبة العمل بدوام جزئي

     غير طوعي

٠.٢*–٠.٢٢١9٠.١*–٠.١١٠–١5٠.١*–٧86–**٠.٢35–
)٠.١4٠.١()٧54()٠.١4٠.٠()٧9٢3()٠.١٠()٠.١٠١5(

–٠.3٧5***–٠.395***–٠.358***– ٠.١4٧–٠.٢84–٠.٢٠3معدل البطالة
)٠.١()٠.١٧٧86()٠.١8٠.٠()٧663()٠.٠٧()٠.٠٧٢٢5١(

–٠.٠8٢١٠.٠38١–٠.٠369–٠.٧43***–٠.83٠***–١.4٢9***التغير يف معدل البطالة
)٠.٢35()٠.٢4٠.٢()٧4٠.١٢١()٠.١١٧()٠.١٠٧()١(

–٠.369–٠.٢٧9– ٠.٧8٠٠.١٢6***٠.5٢٢٠.39٧**التضخم املتأخر
)٠.٢36()٠.٢48()٠.٢59()٠.٢68()٠.٢9٠()٢.3٠4(

١.٠8٢***٠.986***٠.834***٠.٠٠955٠.٠5١8–٠.١83االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية3

)٠.١68()٠.١٧6()٠.١6٠.١()٧56()٠.١٧٧()٠.١٧٠(

نعمنعمنعم نعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

١46١46١45١48١48١48عدد املشاهدات

 R 2 ٠.68١٠.66٠٠.65٢ ٠.48٧٠.458٠.389معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: معدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6. راجع املاحظات يف اجلدول ٢-3-3 يف املرفق للتعرف على البلدان يف العينة الكاملة واجملموعتين باء وجيم.  

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 . وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير التابع يف االنحدار، ُيَعرَّف بأنه معدالت النمو السنوي. 

٢ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

3 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.
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حيــث  مــن  كثيــرا  الروابــط  وتتشــابه  القطاعــات،  عبــر  جزئــي 

احلجــم مــع مــا خلــص إليــه التحليــل الكلــي للعمــل بــدوام جزئــي 

غيــر طوعــي )الشــكل البيــاين ٢-3-3، واجلــدول ٢-3-١٢ يف 

املرفــق(. 

الثبــات  اختبــار  املرفــق  يف   ١3-3-٢ اجلــدول  ويعــرض 

بــدوام  الــذي يعامــل نمــو األجــور االســمية، والوظائــف، والعمــل 

رســمي كمحــددات مشــتركة ويقيــم النظــام باســتخدام املربعــات 

التابعــة  املتغيــرات  يعالــج  والــذي  ثــاث مراحــل،  مــن  الصغــرى 

خارجيــة  متغيــرات  وباســتخدام  املنشــأ،  داخليــة  باعتبارهــا 

املنشــأ  خارجيــة  املتغيــرات  باســتخدام  ومســاعدتها  املنشــأ 

النظــام.  معــادالت  يف  باالضطرابــات  بارتباطهــا  والســماح 

متوســطات  يف  النظــر  عنــد  بالثبــات  النتائــج  تتســم  كذلــك 

الثــاث ســنوات غيــر املتداخلــة للمتغيــرات التابعــة والتفســيرية 

بــدال مــن البيانــات الســنوية. عــاوة علــى ذلــك، كمــا يف التحليــل 

الكلــي، تتســم النتائــج بالثبــات عنــد حــذف االقتصــادات املتقدمــة 

األصغــر )بلــدان البلطيــق(. بينمــا تكويــن املهــارات غيــر مــدرج يف 

مواصفــات الســيناريو األساســي نتيجــة لنقــص البيانــات، وتثبــت 

النتائــج عنــد إدراجهــا كضابــط إضــايف. 

وإضافــة إىل ذلــك، بحثــت اختبــارات الثبــات مقاييــس بديلــة 

للتجــارة، مثــل الصــادرات وتصديــر الســلع الوســيطة كنســبة مــن 

إجمــايل النــاجت واملشــاركة يف سلســلة القيمــة العامليــة، والنمــو 

مــع  وتفاعلهــا  قادمــة(  ســنوات  وخمــس  )لســنة  املتوقــع  الكلــي 

عاقــة االرتبــاط علــى مســتوى القطــاع بــدال مــن النمــو املتوقــع 

للعمالــة.  التفاوضيــة  للقــوة  اإلضافيــة  واملقاييــس  للقطــاع، 

وتشــمل هــذه املقاييــس اإلضافيــة مــا إذا كان البلــد املعنــي طرفــا 

يف اتفــاق ثنائــي أو ثاثــي، ومــا إذا كانــت الشــركات لهــا الــدور 

املهيمــن يف التفــاوض )علــى العكــس منــه علــى مســتوى القطــاع 

أو البلــد(، وســهولة تعييــن العمالــة وتســريحها، وصرامــة تنظيــم 

األخــرى  باملتغيــرات  اخلاصــة  والنتائــج  الوظيفيــة.  احلمايــة 

تضاهــي إىل حــد كبيــر تلــك التــي تتوصــل إليهــا االنحــدارات يف 

األساســي.  الســيناريو 

اجلدول 2-3-7 يف املرفق: تقدير منحنى فيليبس لألجور مع إضافة نسبة العمل بعقود مؤقتة: البلدان التي 

سجلت معدالت بطالة أعلى قليال وأعلى كثيرا من متوسط الفترة 2007-2000 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى قليا 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة باء(

البلدان التي سجلت معدالت بطالة أعلى كثيرا 

من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ )اجملموعة جيم(

التعويضات
لكل عامل١

التعويضات عن
كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١

التعويضات
لكل عامل١

التعويضات عن
كل ساعة١

األجر عن 
كل ساعة١

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

املتغير
 املساعد٢

–٠.١٠١–٠.١٠٧–٠.١٠6–٠.١38–٠.١58–٠.٠4١6نسبة العمل بعقود مؤقتة
)٠.٠98٠.٠()٠.١٠٢()٧9٧5()٠.٠8١8()٠.٠8٧5()٠.٠9١9(

–٠.4١١***–٠.4٢6***–٠.383***–٠.383**–٠.446***–٠.489***معدل البطالة
)٠.١53()٠.١58()٠.١53()٠.٠699()٠.٠٧48()٠.٠٧86(

–٠.٠538٠.٠٧١٧–٠.٠6١5–٠.6١٠**–٠.636**–١.٢٢٧***التغير يف معدل البطالة
)٠.٢49()٠.٢5٠.٢()٧5٠.١٢()٠.١١٧()٠6()٠.١3٢(

–٠.١3٢–٠.563٠.٠١6١٠.١٠4*٠.384٠.١٢8التضخم املتأخر
)٠.٢٧4()٠.٢83()٠.٢93()٠.٢()٠.٢٧٢9٠()١.3٠6(

١.٠9٧***١.٠٠٠***٠.86٢***٠.٢٧٧*٠.3٠3*٠.٠83٢االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية3

)٠.١58()٠.١63()٠.١55()٠.١9٠.٢٠()٠4()٠.٢١4(

نعمنعمنعمنعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

١4٧١4٧١46١53١53١53عدد املشاهدات

 R 2 ٠.66٧٠.64٧٠.63٧ ٠.6٠٧٠.58٢٠.564معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: معدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من ٢٠٠٠ إىل ٢٠١6. راجع املاحظات يف اجلدول ٢-3-3 يف املرفق للتعرف على البلدان يف العينة الكاملة واجملموعتين باء وجيم.  

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير التابع يف االنحدار، ُيَعرَّف بأنه معدالت النمو السنوي. 

٢ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

3 متوسط معدل نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.
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اجلدول 2-3-8 يف املرفق: تقديرات منحنيات فيليبس لألجور مع إضافة املتغيرات الهيكلية  

 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

IV١

نسبة العمل بدوام جزئي

 غير طوعي 

***٠.٢٧5–***٠.3٠6–**٠.١9٠.١*–٠.٢٠٠**–٢66–***٠.٢٢5–***٠.٠–٠.٢٧٢84٠.٠–٠5٧٠–

)٠.٠8٢9()٠.٠94٠.٠()٧845()٠.٠9٧6()٠.٠9٠.٠٧()٧٧94()٠.٠83٠.١()٠33()٠.١٢5(

–٠.36٢***–٠.333***–٠.١٧٧***–٠.١99***–٠.365***–٠.٢93***–٠.٢١١***–٠.٢٢6***–٠.١8٢***معدل البطالة 

)٠.٠438()٠.٠556()٠.٠49٠.٠()٢688()٠.٠59٠.٠()٠444()٠.٠446()٠.٠948()٠.٠9٠٢(

–٠.334***–٠.٢95**–٠.٢6٧***–٠.٢4٧***–٠.٠3٢5–٠.٢84***–٠.١3٧–٠.٢٢5**–٠.٢63***التغير يف معدل البطالة

)٠.٠88٠.٠()٧969()٠.٠833()٠.١٠9()٠.٠88٠.٠()٧893()٠.٠88٠.١()٧3٠.١٢()٠3(

–٠.54٠–٠.3٠8٠.43٢*٠.١99–٠.٢36–٠.٠٠644٠.38٠–٠.3٠٠٠.٠45٢*التضخم املتأخر

)٠.١64()٠.٢8٠.١()٠9٠()٧.3٠.٢٠()١١6()٠.١86()٠.١64()٠.33٠()٢.3٢٧(

٠.3٢5**٠.6٢8٠.٢3١***٠.5٧٠***٠.594***٠.49٧***٠.845***٠.٧٢٠***٠.6٢4***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية

)٠.١٠6()٠.١١8()٠.١٠9()٠.١٢3()٠.١()٠.١٠٧()٠.١٠١()٠.١١٧68()٠.١56(

التغير يف القيمة امُلضافة األجنبية

 كنسبة من الصادارت٢

**٠.٠944

)٠.٠4٢4(

التغير يف السعر النسبي

 لاستثمار٢ 

***٠.١١4

)٠.٠3٠٢(

التغير يف معدل كثافة 

العمل النقابي٢

***٠.33٠***–٠.34٠–

)٠.٠٧٧4()٠.٠٧٧4(

التغير يف أنظمة الفصل الفردي 

واجلماعي من العمل٢

٠.٢59–

)٠.9١8(

٠.459**النمو املتوقع

)٠.١8٠(

التغير يف نسبة العاملين

يف قطاع اخلدمات٢

٠.٠١94–

)٠.٠3٢٧(

معدل كثافة العمل

 النقابي )املستوى(

***٠.3٠.١***٢٢86

)٠.٠836()٠.٠6٧8(

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

4١١36١3١6٢88٢4٧4١١4١١٢6٧٢64عدد املشاهدات

 R 2 ٠.5٧٧٠.56١٠.596٠.59٠٠.6٠3٠.589٠.5٧8٠.5٠١٠.56٧معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: املتغير التابع = معدل النمو على أساس سنوي مقارن يف تعويضات العاملين عن كل ساعة عمل ما عدا أصحاب العمل احلر. ومعدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من عام ٢٠٠٠ إىل 

 .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 . عام ٢٠١6. راجع اجلدول ٢-١-١ يف املرفق للتعرف على البلدان املشمولة يف العينة. وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

٢ مقارنة بخمس سنوات ماضية.  
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اجلدول 2-3-10 يف املرفق: حمركات نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي، التحليل الكلي  

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)

–٠.٢45***–٠.١٧٢***–٠.٢38***–٠.١٧٢***–٠.٢63***–٠.٢65***فجوة الناجت 
 )٠.٠3٠.٠٢()٠9()٠.٠٢9()٠.٠3٠.٠()١33()٠.٠3٠(

    –٠.454*** النمو املتوقع 

  )٠.١34(    

التغير يف السعر النسبي

 لاستثمار١ 

  ***٠.١٢٢–   

  )٠.٠١8(   

التغير يف القيمة امُلضافة األجنبية 
كنسبة من الصادارت١

   ٠.٠3٧  

   )٠.٠33(  

التغير يف معدل كثافة

 العمل النقابي١ 

    ٠.٠٠٧ 

    )٠.٠٢8( 

التغير يف نسبة العاملين

 يف قطاع اخلدمات١

     ***٠.٠85

     )٠.٠٢3(

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة للسنة

38638635٧36١٢88386عدد املشاهدات

 R 2 ٠.44٧٠.465٠.548٠.44٧٠.4٧4٠.46٧معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: املتغير التابع = نسبة العمل بدوام جزئي غير طوعي باللوغاريتمات. ومعدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من عام ٢٠٠٠ إىل عام ٢٠١6. راجع اجلدول ٢-١-١ يف 

 
 .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 .املرفق للتعرف على البلدان املشمولة يف العينة. وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ مقارنة بخمس سنوات ماضية.  

اجلدول 2-3-9 يف املرفق: تقديرات منحنيات فيليبس لألجور مع إضافة املتغيرات الهيكلية: ما عدا 2008 و2009 

 
 

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

املتغير
 املساعد١

نسبة العمل بدوام جزئي

 غير طوعي 

**٠.٢١3–٠.١*–٠.٢٢٧68–*٠.٢١5–٠.١93–**٠.١٧3–**٠.٢٠5–٠.١–٠.٢١٢69–

)٠.٠9٠.١()١٢39()٠.١٢()٠.١٠٢3()٠.١3٠.٠()١86٠.٠()٢9١3()٠.١98()٠.١٧8(

–٠.38٠*–٠.36٧–٠.١6٢***–٠.١96***–٠.3١9***–٠.3٠١***–٠.١86***–٠.٢٠5***–٠.١٧4***معدل البطالة 

)٠.٠4٢8()٠.٠65٠.٠()٧549()٠.١٠5()٠.٠٧68()٠.٠446()٠.٠435()٠.٢3٠.٢٢٧()٠(

–٠.5٠٧**–٠.495**–٠.4٠6***–٠.35٢***–٠.١٢9–٠.3٠8*–٠.٢8٠**–٠.3٢١*–٠.4٠٠***التغير يف معدل البطالة
)٠.١١8()٠.١83()٠.١3٠.١()١68()٠.١5٠.١١()٠.١٢٧()٢8()٠.٢٢9()٠.٢١3(

–١.4١٧–٠.5٢٠١.٢89**٠.354–٠.٢54–٠.5٠٢٠.35١٠.١8٠٠.583**التضخم املتأخر

)٠.٢٠8()٠.598()٠.346()٠()١.١٠٧.6٠.٢()٧٧5٢.٠()٢.١٠١()٠.٢٠٧()١53(

٠.١5١–٠.٧٧9٠.٠6٧4***٠.٧٢١***٠.66٢***٠.4٧١***٠.89١***٠.8٢6***٠.٧68***االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية

)٠.١١()٠.١٠١8()٠.١()٠.١٢٠54()٠.١3٠.٠()٠968()٠()٠.١٠١.66٠()٢.466(

التغير يف القيمة امُلضافة األجنبية 

كنسبة من الصادارت٢

٠.٠٢6٢

)٠.٠45٢(

التغير يف السعر النسبي 

لاستثمار٢ 

***٠.٠9١١

)٠.٠338(

التغير يف معدل كثافة
 العمل النقابي٢

*٠.39٠–٠.483–
)٠.٢34()٠.3٧3(

التغير يف أنظمة الفصل الفردي 
واجلماعي من العمل٢

٠.39٠–
)١.653(

٠.4١4**النمو املتوقع

)٠.١9٧(

التغير يف نسبة العاملين

 يف قطاع اخلدمات٢

٠.٠4٢4–
)٠.٠3٠8(

معدل كثافة العمل 

النقابي )املستوى(

٠.54٢٠.3٠٢

)٠.5٠()١٠.3٠٢(

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمإحصاءات- F من املرحلة األوىل أعلى من ١٠ 

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

الالالالالالالالالاآلثار الثابتة للسنة

36١3١١٢٧4٢4١٢٠336١36١٢٢١٢١9عدد املشاهدات

 R 2 ٠.6٧8٠.6٧6٠.654٠.6١٢٠.63٢٠.68٢٠.68٠٠.٢64٠.369معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: املتغير التابع = معدل النمو على أساس سنوي مقارن يف تعويضات العاملين عن كل ساعة عمل ما عدا أصحاب العمل احلر. ومعدل التواتر يف العينة على أساس سنوي من عام ٢٠٠٠ 

  .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 . إىل عام ٢٠١6. راجع اجلدول ٢-١-١ يف املرفق للتعرف على البلدان املشمولة يف العينة. وترد األخطاء املعيارية داخل أقواس

١ املتغير املساعد للتضخم املتأخر هو التغير يف سعر النفط بفاصل زمني ربعي سنة. 

٢ مقارنة بخمس سنوات ماضية.  
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اجلدول 2-3-11 يف املرفق: حمركات نمو األجور االسمية يف القطاعات   

 (1)(2)(3)

اجملموعة جيم اجملموعة باء اجملموعة ألف 

٠.١٧٧*٠.٠4١٧–٠.٢٢١**فجوة الناجت الكلي

 )٠.٠٧5٠.١١()٠9()٠.٠86٧(

٠.١٧9–٠.3٢١٠.599االرتباط بين نمو الناجت القطاعي والكلي

 )٠()١.٠٧٧.6٠6()٠.3١٠(

٠.3١9*–٠.١٢3–٠.١83فجوة الناجت الكلي × االرتباط

 )٠.١38()٠.١()٠.١٠٢58(

٠.49٢**٠.١8٢٠.3٠4التضخم املتأخر

 )٠.٢95()٠.٢١6()٠.١95(

–٠.٠٠٧4١–٠.٠38٧–٠.٠٢٢9االجتاه العام ملعدل نمو اإلنتاجية١
 )٠.٠889()٠.٠٢86()٠.٠3٠6(

٠.٠٠8٧٠–٠.٠٢١5٠.٠٠١٠٧نسبة العمل بدوام جزئي 

 )٠.٠٢54()٠.٠١93()٠.٠٠999(

٠.١34٠.٠١35**٠.١89*النمو املتوقع )القطاعي(

 )٠.٠٧١6()٠.٠483()٠.٠٢56(

٠.٠943٠.٠٢١3٠.٠٢٠9التغير يف الواردات من السلع النهائية كنسبة من إجمايل الناجت٢

 )٠.٠494()٠.٠384()٠.٠٢6٢(

–٠.٢56٠.٠٧٠١٠.٠٢١5**التغير يف السعر النسبي لاستثمار٢
 )٠.٠86٠.٠()١369()٠.٠4٢٧(

نعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمنعمنعماآلثار الثابتة للقطاع

نعمنعمنعماآلثار الثابتة للسنة

34944٧493عدد املشاهدات

 R 2 ٠.4٠٠٠.١١١٠.355معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: املتغيــر التابــع = نســبة التغيــر علــى أســاس ســنوي مقــارن يف األجــور والرواتــب االســمية لــكل عامــل )مــا عــدا أصحــاب العمــل احلــر واملســاهمات االجتماعيــة مــن أربــاب العمــل(. 

القطاعــات يف التعديــل ٢ للتصنيــف اإلحصائــي لألنشــطة االقتصاديــة يف اجلماعــة األوروبيــة )NACE(. ومعــدل التواتــر يف العينــة علــى أســاس ســنوي مــن عــام ٢٠٠٠ إىل عــام ٢٠١5. راجــع 

اجلدول ٢-3-3 يف املرفق للتعرف على البلدان يف اجملموعات اخملتلفة. وال تتضمن اجملموعات ذات الصلة البلدان التالية نظرا لنقص البيانات: اليابان )ألف( وإســرائيل )ألف( وآيســلندا 

  .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01 . بــاء( وسويســرا )بــاء( واليونــان )جيــم(. وتــرد األخطــاء املعياريــة داخــل أقــواس(

١ متوسط معدالت نمو إنتاجية العمالة بفاصل زمني خمس سنوات.  

٢ مقارنة بخمس سنوات ماضية.  

اجلدول 2-3-12 يف املرفق: حمركات نسب العمل بدوام جزئي يف القطاعات   

 (1)(2)(3)(4)(5)(6)

فجوة الناجت الكلي 
٠.٠٢٧3–٠.٠٠8٠.٠٢–٠٧3٧٠.٠٠١٠5٠.٠١٢4٠.٠٠١68–
)٠.٠()٠.٠٧١٠685()٠.٠٧36()٠.٠٧8٠.٠()١595()٠.٠83٠(

االرتباط بين نمو الناجت

 القطاعي والكلي
٠.3١8–٠.355–٠.3٠.٢–٢١9٠.٢–٠54٠.44١–
)٠.5٠()١٢.5١4()٠.454()٠.4٧8()٠.4٧9()٠.٧٧3(

فجوة الناجت الكلي × االرتباط 
٠.٠٧٠3–٠.٠٧٧9–٠.١١5–٠.٠٢9٠.٠٢٠–٧4–٠.٠٢85

)٠.٠٧39()٠.٠٧()٠.٠٧٢٧88()٠.٠686()٠.٠9٢4()٠.٠83١(

النمو املتوقع )الكلي( 
 *٠.6١5–   

 )٠.3٢٢(   

النمو املتوقع )القطاعي( 
  **٠.١3٧–  

  )٠.٠5٧3(  

التغير يف الواردات من السلع النهائية 
كنسبة من إجمايل الناجت١

   ٠.٠5٧٧– 

   )٠.٠36٧( 

التغير يف السعر النسبي لاستثمار١ 
    ***٠.١4٧–
    )٠.٠464(

 التغير يف السعر النسبي لاستثمار × 

كثافة رأس املال

    **٠.٠٠١١8

    )٠.٠٠٠4١9(

5.٠5٢    كثافة رأس املال 

     )4.٠3٢(

التغير يف معدل كثافة العمل النقابي  
     ٠.١٠6

     )٠.٠٧49(

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار القطرية الثابتة

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة للقطاع

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة للسنة

 
      

٢,١٠3٢,١٠3٢,١٠3١,68٧١,٧١٠١,56٢عدد املشاهدات

 R 2 ٠.8٠6٠.8٠6٠.8٠٧٠.8١١٠.8١٠٠.8٢4معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: املتغيــر التابــع = نســب العمــل بــدوام جزئــي وفــق تقســيم القطاعــات يف التعديــل ٢ للتصنيــف اإلحصائــي لألنشــطة االقتصاديــة يف اجلماعــة األوروبيــة )NACE(. ومعــدل التواتــر 

يف العينــة علــى أســاس ســنوي مــن عــام ٢٠٠٠ إىل عــام ٢٠١5. راجــع اجلــدول ٢-١-١ يف املرفــق للتعــرف علــى البلــدان املشــمولة يف العينــة. وتــرد األخطــاء املعياريــة داخــل أقــواس. 

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01
١مقارنة بخمس سنوات ماضية.  
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الشكل البياين ٢-٣-٢ يف املرفق: تفكيك ديناميكيات األجور 

حسب القطاعات، ٢٠٠٠-٢٠١٥ 

(التغير بالنقاط املئوية مقارنة بمتوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧) 

١- معدالت البطالة أقل من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

األجور الفعلية  التراخي اآلثار الثابتة للسنة

التضخم املتأخر  العوامل الهيكلية القيم املتبقية

٢- معدالت البطالة أعلى قليال من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

٣- معدالت البطالة أعلى كثيرا من متوسط الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧   

املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يحتــوي الشــكل البيــاين ٢-١١ علــى تعريــف ا�موعــات. وتشــمل العوامــل الهيكليــة إدخال النظم 

اآلليــة (املتغيــر البديــل هــو الســعر النســبي للســلع االســتثمارية) والتجــارة والنمــو املتوقــع. كذلــك حتيــد 

االنحدارات أثر االجتاه العام لنمو إنتاجية العمالة، ونسبة العمل بدوام جزئي، وكذلك األثار الثابتة للبلدان 

والقطاعات. ويستند التفكيك إىل اُملعاِمالت الواردة يف اجلدول ٢-٣-١١ يف املرفق وُيرجح بإجمايل 

النــاجت احمللــي احملســوب علــى أســاس أســعار الصــرف يف الســوق علــى مســتوى البلــدان. وال يعــرض ســوى 

اُملعاِمالت ذات الداللة اإلحصائية.  

الشكل البياين ٢-٣-٣ يف املرفق: اآلثار على نسبة العمل 

بدوام جزئي، التحليل حسب القطاع 

(النقاط املئوية) 
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 النهائية بالنقاط 
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خمس سنوات

 (حسب القطاع)

 تغير أسعار 

السلع االستثمارية 

بالنقاط املئوية

 على خمس

 سنوات (الكلي)

تغير معدل

 كثافة العمل

 النقابي بالنقاط

 املئوية على 

خمس سنوات

 (الكلي)

ارتفاع النمو

 املتوقع ٪ 

(الكلي)

ارتفاع النمو

 املتوقع ٪

 (حسب القطاع)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تــدل العالمــات علــى اُملعاِمــالت التقديريــة، وتعــرض اخلطــوط فتــرات ثقــة ٩٠٪، ويســتند هــذا 

الشكل البياين إىل األعمدة من (٢) إىل (٦) يف اجلدول ٢-٣-١٢ يف املرفق.   
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ملحوظــة: معــدل التواتــر يف العينــة علــى أســاس ســنوي مــن عــام ٢٠٠٠ إىل عــام ٢٠١5. راجــع اجلــدول ٢-١-١ يف املرفــق للتعــرف علــى البلــدان املشــمولة يف العينــة. وتــرد األخطــاء املعياريــة 

  .* p < .10; ** p < .05; *** p < .01.داخــل أقــواس

١ املتغير التابع يف العينة، ُيَعرَّف بأنه معدالت النمو السنوي ونسبة جمموع العمالة.  

٢ تقديرات النظام باستخدام املربعات الصغرى ذات الثاث مراحل لنمو األجور االسمية ونمو الوظائف باعتبارها املتغيرات التابعة داخلية املنشأ. 

3 تقديرات النظام باستخدام املربعات الصغرى ذات الثاث مراحل لنمو األجور االسمية، ونمو الوظائف ونسبة العمل بدوام جزئي باعتباره املتغيرات التابعة داخلية املنشأ.

4 مقارنة بخمس سنوات ماضية.  
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مســبوقة  غيــر  بوتيــرة  العامليــة  احلــرارة  درجــات  ارتفعــت 

علــى مــدار األربعيــن ســنة املاضيــة، ويمكــن أن حتــدث زيــادة 

كبيــرة يف االحتــرار، وهــو مــا يتوقــف علــى قدرتنــا علــى كبــح 

انبعاثات غازات الدفيئة. ويخلص هذا الفصل إىل أن ارتفاع 

درجــات احلــرارة يؤثــر بصــورة غيــر متســاوية علــى االقتصــاد 

املنــاخ  ذات  البلــدان  تتركــز يف  ســلبية  عواقــب  ولــه  الكلــي، 

احلار نسبيا، مثل معظم البلدان منخفضة الدخل. ففي هذه 

البلــدان، يتســبب ارتفــاع درجــات احلــرارة يف تخفيــض نــاجت 

الفــرد، علــى املدييــن القصيــر واملتوســط، عــن طريــق تخفيــض 

النــاجت الزراعــي، وتقليــل إنتاجيــة العمالــة املعرضــة خملاطــر 

حــرارة اجلــو، وإبطــاء االســتثمار، واإلضــرار بالصحــة. ويمكــن 

للسياسات احمللية السليمة، والتنمية بوجه عام، إىل جانب 

االستثمار يف استراتيجيات حمددة للتكيف، أن تساعد على 

احلــد مــن العواقــب الســلبية الناجمــة عــن الصدمــات اجلويــة 

إىل حــد مــا. لكــن نظــرا ألوجــه القصــور التــي تواجــه البلــدان 

منخفضــة الدخــل، يجــب علــى اجملتمــع الــدويل أن يقــوم بــدور 

أساســي يف دعــم جهــود هــذه البلــدان ملواجهــة تغيــر املنــاخ 

— وهو تهديد عاملي مل تساهم فيه إال بقدر ضئيل. ورغم 
أن التحليــل الــوارد يف هــذا الفصــل يركــز علــى تأثيــر صدمــات 

ســيتزايد  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  يف  اجلويــة  األحــوال 

شــعور معظــم البلــدان باآلثــار الســلبية املباشــرة الناجمــة عــن 

التغيــر املناخــي الكامــل نتيجــة ارتفــاع درجــات احلــرارة فــوق 

وزيــادة  حاليــا،  بــرودة  أكثــر  بلــدان  املثلــى يف  املســتويات 

تواتــر الكــوارث الطبيعيــة، وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، 

وفقــدان التنــوع البيولوجــي، والتداعيــات الســلبية مــن البلــدان 

املعرضــة للمخاطــر. وبالنظــر إىل املســتقبل، ال يمكــن احلــد 

إال  املنــاخ  تغيــر  عــن  الناجمــة  األجــل  مــن اخملاطــر طويلــة 

بتعــاون دويل مســتمر وجهــود متضافــرة الســتئصال أســباب 

االحتــرار العاملــي التــي صنعهــا اإلنســان.

مقدمة

منــذ مطلــع القــرن العشــرين، ارتفــع متوســط درجــات حــرارة 

ســطح األرض ارتفاعــا كبيــرا. وكانــت هنــاك تقلبــات كبيــرة 

يف درجــات احلــرارة العامليــة علــى مــدى فتــرات طويلــة، مثــل 

لكــن  األخــرى.  والعصــور  اجلليديــة  العصــور  التقلبــات خــال 

قــد تغيــر علــى مــدار الثاثيــن إىل األربعيــن  يبــدو أن املنــاخ 

عامــا املاضيــة بوتيــرة غيــر مســبوقة يف العشــرين ألــف عــام 

املاضيــة )الشــكل البيــاين 3-١(.١ ويتفــق معظــم العلمــاء علــى 

املؤلفــون الرئيســيون لهــذا الفصــل هــم سيباســتيان أســيفيدو، وميتشــو 

مركايتــش، وناتاليــا نوفتــا، وماركــوس بوباوســكي-ريبييرو، وإفجينيــا 

بوغاتشــيفا، وبيتيــا توبالوفــا )رئيــس الفريــق(، مــع مســاهمات مــن مانــوج 

أن درجــات احلــرارة العامليــة ستســجل مزيــدا مــن االرتفــاع 

بدرجــة ووتيــرة تتوقفــان بقــدر كبيــر علــى 

قدرتنــا علــى كبــح انبعاثــات غــازات الدفيئــة التــي تمثــل 

 .)IPCC 2013 )تقريــر  العاملــي  الرئيســي لاحتــرار  الســبب 

املتطرفــة  اجلويــة  الظواهــر  تواتــر  يــزداد  أن  املرجــح  ومــن 

كمــا  والفيضانــات،  اجلفــاف  ونوبــات  احلــر  موجــات  مثــل 

ســترتفع مســتويات ســطح البحــر. ورغــم عــدم اليقيــن الكبيــر 

تنبــؤات  جتمــع  احلــرارة،  درجــات  بتوقعــات  يحيــط  الــذي 

العلمــاء علــى أنــه بــدون اتخــاذ مزيــد مــن إجــراءات التصــدي 

احلــرارة  يرتفــع متوســط درجــات  أن  املنــاخ، يمكــن  لتغيــر 

بمقــدار 4 درجــات مئويــة أو أكثــر مــع نهايــة القــرن احلــادي 

يف  جــدا  كبيــرة  تخفيضــات  إجــراء  وســيتعين  والعشــرين. 

األقصــى لاحتــرار  احلــد  احلاليــة حتــى يصــل  االنبعاثــات 

إىل أقــل مــن درجتيــن مئويتيــن. فهــل ســتترتب علــى تغيــر 

املنــاخ عواقــب كبيــرة علــى االقتصــاد الكلــي، ال ســيما يف 

تكــون  مــا  غالبــا  التــي  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  البلــدان 

أكثــر عرضــة للتقلبــات اجلويــة؟ وكيــف يمكــن لهــذه البلــدان 

أن  املتوقــع  مــن  الــذي  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  مواجهــة 

تشــهده خــال العقــود القادمــة؟

لتغيــر  االقتصاديــة  العواقــب  حتديــد  الصعــب  ومــن 

املنــاخ. فارتفــاع درجــات احلــرارة باملقــدار الــذي يمكــن أن 

يحــدث خــال القــرن القــادم — والعديــد مــن جوانــب تغيــر 

املناخ األخرى، مثل االرتفاع الســريع يف مســتويات ســطح 

تمامــا  يخــرج   — وغيرهــا  البحــر، وحموضــة احمليطــات، 

عــن نطــاق التجــارب التاريخيــة األخيــرة )ذات الصلــة( وقــد 

يؤثــر علــى عــدد كبيــر مــن البلــدان. ومــع مواجهــة الســكان 

قــد تكــون هنــاك صعوبــة  للتغيــرات املســتمرة يف املنــاخ، 

بيــن  للعاقــة  املشــاهَدة  التاريخيــة  البيانــات  اســتقراء  يف 

النشــاط وأنماط الطقس. غير أن دراســة اآلثار االقتصادية 

الكليــة للتغيــرات الســنوية يف أنمــاط الطقــس يمكــن أن يتيــح 

غافيــن  مــن  ودعــم  مارتــو،  وريــكاردو  باتشــيانتي،  وكاوديــو  أتوليــا، 

أســدوريان، ومارينــا كاســنجا، وأوليفيــا مــا، وفييــن أنالبــرس ريبييــرو، 

التعليقــات  مــن  الفصــل  هــذا  واســتفاد  زينــغ.  ويــوان  جينــغ،  وجيلــون 

وســتيفان  أولكــن،  وبنجاميــن  ميغيــل،  إدوارد  قدمهــا  التــي  واالقتراحــات 

هاليغــات.

مــكان معيــن، بينمــا يشــير  الطقــس يف  املنــاخ إىل توزيــع نتائــج  ١يشــير 

الطقــس إىل حتقــق هــذا التوزيــع. ويعنــي تغيــر املنــاخ عــادة تغيــر توزيــع 

لدراســة  ووفقــا  املتطرفــة.  النتائــج  احتمــاالت  زيــادة  مــع  كليــة،  النتائــج 

Weitzman (2011)، فــإن زيــادة اخملاطــر الطرفيــة — أي زيــادة احتمــاالت 
— يبــرر اتخــاذ إجــراءات قويــة  حــدوث أضــرار كارثيــة ال يمكــن جتنبهــا 

علــى صعيــد السياســات لتحقيــق االســتقرار يف تركيــز غــازات الدفيئــة يف 

الغــاف اجلــوي )»تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ«( والتأقلــم مــع تغيــر املنــاخ 

)»التكيــف«(.

آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: 

كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟ ٣ ل
ص

ف
ل

ا
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صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

  Dell, Jones, and رؤى مفيــدة.٢ ويف دراســة بــارزة، خلــص

يف  يتســبب  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  أن  إىل   Olken (2012)

تخفيــض النمــو االقتصــادي كثيــرا يف البلــدان منخفضــة الدخــل. 

وتقــدم دراســة Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) أدلــة علــى 

أن اإلنتاجيــة تصــل إىل ذروتهــا عنــد ١3 درجــة مئويــة تقريبــا، 

 Carleton andو Dell, Jones, and Olken (2014)؛  دراســات  ٢ حتتــوي 

الدراســات  حــول  مســوح  علــى   Heal and Park (2016)و Hsiang (2016)؛ 
علــى  اجلويــة  التقلبــات  تأثيــر  يف  تبحــث  والتــي  املنــاخ،  بشــأن  اجلديــدة 

االقتصاديــة. املتغيــرات  مــن  واســعة  جمموعــة 

وتنخفــض بشــدة عنــد ارتفــاع درجــة احلــرارة عــن ذلــك. ونظــرا 

لتركــز البلــدان منخفضــة الدخــل يف مناطــق جغرافيــة ذات منــاخ 

 Burke, إليهــا دراســة  التــي خلصــت  النتائــج  تشــير  أشــد حــرارة، 

احلــرارة  ارتفــاع درجــات  أن  إىل   Hsiang, and Miguel (2015a)

ســيلحق ضــررا بالغــا بهــذه اجملموعــة مــن االقتصــادات.

أن  املنــاخ  بتغيــر  ســلبا  تتأثــر  التــي  البلــدان  علــى  ويتعيــن 

تعــزز صابتهــا يف مواجهــة ارتفــاع درجــات احلــرارة والظواهــر 

اجلويــة املتطرفــة، ســواء عــن طريــق تعزيــز قدرتهــا علــى اســتيعاب 

الصدمــات، التــي قــد تصبــح أكثــر تواتــرا، أو عــن طريــق االســتثمار 

النشــاط االقتصــادي  التكيــف - مثــل تنويــع  اســتراتيجيات  يف 

واالســتثمار يف البنيــة التحتيــة واالبتــكار التكنولوجــي - التــي 

تقلــل الضــرر الناجــم عــن هــذه الصدمــات. وقــد يواجــه الســكان 

مناطــق  إىل  باالنتقــال  املتغيــرة  املناخيــة  الظــروف  أيضــا 

عبــر  كبيــرة  تداعيــات  إىل  يــؤدي  قــد  مــا  وهــو  أخــرى،  جغرافيــة 

احلــدود. ولكــن األدلــة حمــدودة بشــأن السياســات التــي يمكــن أن 

تســاعد البلــدان واألفــراد علــى مواجهــة الصدمــات اجلويــة.

الناميــة منخفضــة الدخــل نمــوا دائمــا  البلــدان  ولكــي حتقــق 

وحتقيــق  التقــارب  شــروط  أحــد  وهــو   — الطويــل  املــدى  علــى 

أهــداف التنميــة املســتدامة التــي حددتهــا األمم املتحــدة - مــن 

عــن  الناجمــة  الكليــة  االقتصاديــة  اآلثــار  تفهــم  أن  الضــروري 

تُتخــذ علــى  التــي  صدمــات األحــوال اجلويــة ونطــاق اإلجــراءات 

حدتهــا. مــن  للتخفيــف  السياســات  صعيــد 

يف  الفصــل  هــذا  يســهم  احلاليــة،  الدراســات  إىل  واســتنادا 

علــى  اإلجابــة  طريــق  عــن  السياســات  حــول  الدائــر  النقــاش 

التاليــة: التســاؤالت 

· مــا العاقــة التاريخيــة بيــن صدمــات حــرارة اجلــو وتســاقط 	

القصيــر  املدييــن  علــى  االقتصــادي  والنشــاط  األمطــار 

خــاص  بوجــه  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  وهــل  واملتوســط؟ 

معرضــة للمخاطــر؟ ومــا القنــوات التــي تؤثــر التقلبــات اجلويــة 

مــن خالهــا علــى االقتصــاد؟ وهــل تغيــرت حساســية النمــو 

الوقــت؟ مــرور  مــع  اجلويــة  الصدمــات  جتــاه 

· مواجهــة 	 الدخــل،  منخفضــة  وخاصــة  للبلــدان،  يمكــن  كيــف 

مــن  وغيرهــا  للسياســات  يمكــن  وهــل  اجلويــة؟  الصدمــات 

االقتصاديــة  االســتجابة  مــن  حتــد  أن  القُطْريــة  اخلصائــص 

اجلويــة؟ للتقلبــات  الكليــة 

· القــرن 	 نهايــة  مــع  اجلــو  حلــرارة  املتوقــع  املســار  ظــل  يف 

احلــادي والعشــرين، كيــف ســيكون تأثيــر تغيــر املنــاخ علــى 

الدخــل؟ منخفضــة  البلــدان 

الفصــل بتوثيــق  هــذا  يبــدأ  التســاؤالت،  هــذه  ولإلجابــة علــى 

التطــور التاريخــي والتغيــر املتوقــع يف أنمــاط احلــرارة وتســاقط 

األمطــار عبــر اجملموعــات القُطْريــة واســعة النطــاق وفقــا ألبــرز 

نماذج تغير املناخ، فضا على مساهمات هذه اجملموعات يف 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ثــم يتنــاول الفصــل األدلــة التاريخيــة 

أنمــاط  يف  الســنوية  للتغيــرات  الكليــة  االقتصاديــة  اآلثــار  علــى 
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الشكل البياين ٣-١: متوسط درجات احلرارة العاملية

(درجات مئوية)

ارتفع متوسط درجات احلرارة العاملية بوتيرة غير عادية على مدار القرن املاضي، ومن 
املمكن أن حتدث زيادة كبيرة يف االحترار.

املرحلــة  ضمــن  حتليلــه  يجــري  الــذي  اخلامــس  التقييــم  تقريــر  خرائــط  جمموعــة  املصــادر: 

 Coupled Model Intercomparison) اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة البينيــة للنمــوذج املقتــرن

Project Phase Five AR5 Atlas) والصــادر عــن الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ 
(IPCC)، ودراسة Marcott and others (2013)، ودراسة Matsuura and Willmott (2007)، ومعهد 

(ناســا)،  والفضــاء  اجلويــة  للمالحــة  الوطنيــة  لــإلدارة  التابــع  الفضائيــة  للدراســات  غــودارد 

 Shakun وأطلس التغير املناخي الصادر عن املعهد امللكي الهولندي لألرصاد اجلوية، ودراسة

and others (2012)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة: يف اللوحــة ٢، تمثــل اخلطــوط الرفيعــة كل نمــوذج مــن النمــاذج األربعيــن الــواردة يف 

جمموعــة خرائــط املرفــق األول يف تقريــر التقييــم اخلامــس الصــادر عــن الفريــق العامــل األول 

التابــع للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ، حيــث يعامَــل النمــوذج ذو املَعْلَمــات 

ا�تلفــة كنمــوذج منفصــل. وتمثــل اخلطــوط الســميكة متوســط النمــاذج املتعــددة. ومســارات 

التركيــز النموذجيــة هــي ســيناريوهات تركيــز غــازات الدفيئــة، التــي تضعهــا الهيئــة احلكوميــة 

الدولية املعنية بتغير املناخ. ومسار التركيز النموذجي ٤٫٥ هو سيناريو متوسط يفترض زيادة االهتمام 

بالبيئة، حيث تصل االنبعاثات إىل ذروتها يف عام ٢٠٥٠ تقريبا وتتناقص بعد ذلك. ومسار 

التركيــز النموذجــي ٨٫٥ هــو ســيناريو غيــر خمفــف تســتمر فيــه زيــادة االنبعاثــات طــوال القــرن 

احلادي والعشرين. 
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

احلــرارة وتســاقط األمطــار عبــر عينــة كبيــرة مــن االقتصــادات، 

مــع تســليط الضــوء القنــوات التــي تؤثــر الظــروف املناخيــة مــن 

خالهــا علــى االقتصــاد الكلــي. ويقــدم الفصــل أدلــة علــى مــدى 

تأثيــر خمتلَــف السياســات واخلصائــص القُطْريــة علــى حساســية 

التجريبــي  التحليــل  باســتخدام  اجلويــة،  التغيــرات  جتــاه  النمــو 

دراســات حالــة  يعــرض  كمــا  نمــاذج،  علــى  القائمــة  واحملــاكاة 

حــول خمتلــف اســتراتيجيات التكيــف مــع تغيــر املنــاخ. وأخيــرا، 

ُيــدْرِج هــذا الفصــل التقديــرات التجريبيــة للخســائر االقتصاديــة 

الناجمــة عــن الصدمــات اجلويــة والتغيــرات املتوقعــة يف نمــوذج 

للتــوازن العــام الديناميكــي لتتبــع اآلثــار احملتملــة لتغيــر املنــاخ 

علــى املــدى الطويــل. وفيمــا يلــي أهــم النتائــج التــي خَلُــص إليهــا 

هــذا الفصــل:

· كان ارتفــاع درجــة احلــرارة واســع النطــاق علــى مــدار القــرن 	

املاضــي. فلــم يســلم أي بلــد مــن ارتفــاع درجــة حــرارة ســطح 

األرض، ومــن غيــر املتوقــع أن ينــج أي بلــد مــن زيــادة ارتفــاع 

درجــات احلــرارة، مــع توقــع حــدوث أكبــر ارتفــاع يف درجــات 

تســاهم  نســبيا. وال  األبــرد  املنــاخ  البلــدان ذات  احلــرارة يف 

البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل — التــي غالبــا مــا تقــع يف 

بعــض أشــد املناطــق اجلغرافيــة حــرارة علــى الكــرة األرضيــة 

الغــاف  يف  الدفيئــة  غــازات  تركيــز  يف  تُذكــر  مســاهمة   —
اجلــوي، ســواء بالقيمــة املطلقــة أو علــى أســاس نصيــب الفــرد.

· حــرارة 	 لصدمــات  الكليــة  االقتصاديــة  اآلثــار  تتســاوى  وال 

اجلــو بيــن البلــدان. ويشــير التحليــل التجريبــي إىل أن ارتفــاع 

درجــات احلــرارة يتســبب يف تخفيــض نــاجت الفــرد يف البلــدان 

التــي يرتفــع فيهــا املتوســط الســنوي لدرجــات احلــرارة نســبيا، 

العاقــة  يؤكــد  ممــا  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  معظــم  مثــل 

الســنوية والنمــو  بيــن درجــة احلــرارة  العامليــة غيــر اخلطيــة 

     Burke, Hsiang, and Miguel دراســة  عنهــا  كشــفت  والتــي 

هــذه  ففــي  موســعة.  بيانــات  جمموعــة  باســتخدام   (2015a) 

وتعمــل  األمــد  طويلــة  الســلبية  اآلثــار  تكــون  االقتصــادات، 

الزراعــي،  النــاجت  انخفــاض  هــي:  قنــوات  عــدة  خــال  مــن 

وانخفــاض إنتاجيــة العمالــة يف القطاعــات األكثــر تعرضــا 

خملاطــر حــرارة اجلــو، وانخفــاض تراكــم رأس املــال، وزيــادة 

تدهــور صحــة اإلنســان. وإىل جانــب ذلــك، تشــير البيانــات إىل 

أن حساســية نتائــج االقتصــاد الكلــي مل تقــل جتــاه صدمــات 

أوجــه  إىل  يشــير  ممــا  األخيــرة،  الســنوات  يف  اجلــو  حــرارة 

التكيــف. القــدرة علــى  الكبيــرة يف  القصــور 

· اجلــو 	 حــرارة  صدمــات  عــن  الناجــم  الضــرر  تقليــل  يمكــن 

السياســات  أطــر  خــال  مــن  مــا  حــد  إىل  احلــارة  البلــدان  يف 

التحتيــة،  البنيــة  يف  واالســتثمار  الســليمة،  واملؤسســات 

وغيرهــا مــن اســتراتيجيات التكيــف. فبرغــم صعوبــة التفســير 

الســببي، تشــير األدلــة التجريبيــة إىل أن التعــايف مــن اآلثــار 

مــا  حــد  إىل  أســرع  يكــون  اجلــو  حــرارة  لصدمــات  الســلبية 

تنظيمــا،  أفضــل  رأســمالية  أســواق  لديهــا  التــي  البلــدان  يف 

أســعار  وتعتمــد  أكبــر،  بشــكل  فيهــا  التحتيــة  البنيــة  وتتوافــر 

كذلــك  ديمقراطيــة.  أكثــر  مؤسســات  ولديهــا  مرنــة،  صــرف 

يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل تقييــد النمــو يف املناطــق 

واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  احلــارة 

احلــارة يف  باملناطــق  مقارنــة  بكثيــر  أكبــر  بدرجــة  الناميــة 

احلــد  التنميــة يف  أهميــة  يؤكــد  املتقدمــة، ممــا  االقتصــادات 

للمخاطــر. التعــرض  مــن 

· ينطــوي ارتفــاع درجــات احلــرارة املتوقــع بحلــول عــام ٢١٠٠ 	

يف ظــل ســيناريو التغيــر املناخــي الكامــل علــى تكبــد معظــم 

البلــدان منخفضــة الدخــل خســائر اقتصاديــة كبيــرة. ففــي ظــل 

األحــوال اجلويــة حتُْــدِث  بــأن صدمــات  املتحفــظ  االفتــراض 

نمــوه،  الفــرد وليــس معــدل  نــاجت  دائمــة علــى مســتوى  آثــارا 

تشــير عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج إىل أن نصيــب 

منخفــض  ممثــل  بلــد  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد 

الدخــل ســيكون أقــل بنســبة 9% يف عــام ٢١٠٠ مــن املســتوى 

درجــات  ارتفــاع  عــدم  حالــة  يف  إليــه  ســيصل  كان  الــذي 

احلــرارة، حيــث تصــل القيمــة احلاليــة خلســائر النــاجت إىل أكثــر 

مــن ١٠٠% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلــايل عنــد خصمهــا 

بســعر خصــم معــدل حســب النمــو وهــو 4.١%.

مثيــرة  صــورة  جمتمعــة  املُســتخلصة  النتائــج  هــذه  وترســم 

للقلــق. فارتفــاع درجــات احلــرارة ســيُحْدِث آثــارا غيــر متكافئــة 

إىل حــد كبيــر يف جميــع أنحــاء العــامل، ولــن يتحمــل مغبــة العواقــب 

الســلبية إال أولئــك األقــل قــدرة علــى حتملهــا. ومــن شــبه املؤكــد أن 

شــعور معظــم البلــدان باآلثــار املباشــرة للتغيــر املناخــي الكامــل 

ســيتزايد نتيجــة ارتفــاع درجــات احلــرارة عــن مســتواها األمثــل، 

وزيــادة تواتــر )وأضــرار( الكــوارث الطبيعيــة، وارتفــاع مســتويات 

اآلثــار  مــن  والعديــد  البيولوجــي،  التنــوع  وفقــدان  البحــر،  ســطح 

مــن  ذلــك،  إىل  وإضافــة  قيــاس حجمهــا.  التــي يصعــب  األخــرى 

مــن  اقتصاديــا  وخاســرون  رابحــون  هنــاك  يكــون  أن  املرجــح 

تغيــر املنــاخ علــى مســتوى األفــراد والقطاعــات، حتــى يف البلــدان 

التــي قــد تكــون فيهــا اآلثــار حمــدودة أو إيجابيــة يف املتوســط. 

غيــر أن البلــدان منخفضــة الدخــل ســتعاين بصــورة غيــر متســاوية 

مــن اســتمرار ارتفــاع درجــات احلــرارة - وهــو تهديــد عاملــي مل 

تســاهم فيــه مســاهمة تُذكــر. ومــن املرجــح أن يتعــرض الفقــراء 

يف البلــدان منخفضــة الدخــل إىل أشــد الضــرر مــن تغيــر املنــاخ 

لهــذه  كان  وملــا   .)Hallegatte and Rozenberg 2017 )دراســة 

البلــدان تأثيــر ضئيــل علــى مســار املنــاخ يف املســتقبل، فكيــف 

ارتفــاع  مــع  تواجههــا  التــي  للتحديــات  تتصــدى  أن  لهــا  يمكــن 

درجــات احلــرارة؟

وتشــير نتائــج هــذا الفصــل إىل أن السياســات احملليــة يمكــن 

صدمــات  عــن  الناجمــة  الســلبية  اآلثــار  مــن  جانبــا  تخفــف  أن 

األحــوال اجلويــة. فتحســين الهوامــش الوقائيــة وتعزيــز شــبكات 

األمــان االجتماعــي املوجهــة بدقــة التــي يمكــن أن تقــدم الدعــم 

عنــد احلاجــة يمكــن أن يســاعد البلــدان علــى تخفيــف بعــض اآلثــار 
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السياســات  أن  حيــن  يف  اجلويــة،  األحــوال  لصدمــات  الفوريــة 

والعمــل  املــال  رأس  أســواق  مرونــة  تزيــد  التــي  واملؤسســات 

البلــدان  الهيكلــي يمكــن أن تســاعد  التحــول االقتصــادي  وتعــزز 

تعرضهــا  مــن  واحلــد  مــا  حــد  إىل  أســرع  بصــورة  التعــايف  علــى 

للصدمــات املســتقبلية. كذلــك فــإن اســتراتيجيات التكيــف التــي 

حتــد مــن بعــض آثــار وخماطــر تغيــر املنــاخ - مثــل مشــروعات 

املائمــة،  التكنولوجيــا  واعتمــاد  املوجهــة،  التحتيــة  البنيــة 

األســواق  طريــق  عــن  اخملاطــر  هــذه  وتقاســم  حتويــل  وآليــات 

املاليــة - قــد تشــكل جــزءا مــن جمموعــة األدوات الازمــة للحــد 

املنــاخ. تغيــر  عــن  الناجمــة  االقتصاديــة  األضــرار  مــن 

كبيــرة  صعوبــة  ســتواجه  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  ولكــن 

اإلنفــاق  احتياجــات  أن  ذلــك  الصحيحــة،  السياســات  يف وضــع 

الازمــة  املــوارد  لديهــا ضخمــة وقدرتهــا حمــدودة علــى تعبئــة 

للتكيــف يف بيئــة اقتصاديــة حمفوفــة بالتحديــات. ويف بعــض 

السياســي والقضايــا األمنيــة إىل  اليقيــن  عــدم  يــؤدي  احلــاالت، 

تفاقــم التحديــات. وحتــى إذا كانــت السياســات احملليــة موجــودة، 

فهــي وحدهــا ال تكفــي حلمايــة البلــدان منخفضــة الدخــل حمايــة 

كاملــة مــن العواقــب الســلبية لتغيــر املنــاخ، ألن ارتفــاع حــرارة 

هــذه  يف  البيئيــة  للنظــم  البيوفيزيائيــة  احلــدود  ســيدفع  اجلــو 

البلــدان، ممــا قــد يســبب زيــادة تواتــر األوبئــة واجملاعــات وغيرهــا 

من الكوارث الطبيعية، إىل جانب الصراعات املسلحة وتدفقات 

هــذه  مــن  جــدا  ضخمــة  دوليــة  تداعيــات  تتولــد  وقــد  الاجئيــن. 

اآلثــار الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ والتــي يصعــب التنبــؤ بهــا. 

أبعــاد  لــه  ســلبي  عاملــي  خارجــي  مؤثــر  املنــاخ  تغيــر  إن 

أســبابه وعواقبــه بصــورة  كارثيــة حمتملــة، وال يمكــن معاجلــة 

األطــراف.  متعــدد  والتعــاون  اجلماعــي  بالعمــل  إال  فعالــة 

جذريــا  حتويــا  يقتضــي  املنــاخ  تغيــر  حــدة  مــن  والتخفيــف 

لنظــام الطاقــة العاملــي، بمــا يف ذلــك عــن طريــق اســتخدام أدوات 

املاليــة العامــة التــي تعكــس علــى نحــو أفضــل التكاليــف البيئيــة 

النحــو  علــى  األنظــف،  التكنولوجيــا  وتعــزز  الطاقــة  أســعار  يف 

مــع  التكيــف  فــإن  كذلــك   .6-3 اإلطــار  يف  مناقشــته  الــواردة 

عواقــب تغيــر املنــاخ يتطلــب اســتثمارات ضخمــة، بمــا يف ذلــك 

وتعزيــز  الســاحلية،  املناطــق  وتعزيــز  التحتيــة،  البنيــة  دعــم  يف 

 Margulis )دراســة  الفيضانــات  مــن  واحلمايــة  امليــاه،  إمــدادات 

and Narain 2010، ودراســة UNEP 2016(. وســيضطلع اجملتمــع 
الــدويل بــدور رئيســي يف تعزيــز وتنســيق الدعــم املــايل وغيــره مــن 

أنــواع الدعــم للبلــدان منخفضــة الدخــل املتضــررة. وقــد ســاهمت 

االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة بنصيــب 

واملتوقــع  اآلن  حتــى  بالفعــل  حــدث  الــذي  االحتــرار  يف  األســد 

اســتمراره، ومــن ثــم، فــإن مســاعدة البلــدان منخفضــة الدخــل علــى 

التعامــل مــع عواقبــه يمثــل واجبــا إنســانيا وسياســة اقتصاديــة 

عامليــة ســليمة. وال يمكــن احلــد مــن اخملاطــر طويلــة األجــل لتغيــر 

املناخ يف املســتقبل إال بتعاون دويل مســتمر وجهود متضافرة 

اإلنســان  صنعهــا  التــي  العاملــي  االحتــرار  أســباب  الســتئصال 

 Farid andو ،Stern 2015 و ،IMF 2015و ،IPCC 2014 دراســات(

.(Hallegatte and others 2016 و  ،others 2016

الصعوبــة  علــى  البدايــة  مــن  الضــوء  تســليط  املهــم  ومــن 

الكليــة احملتملــة  االقتصاديــة  العواقــب  كــم  قيــاس  الكامنــة يف 

لتغيــر املنــاخ. وهنــاك صعوبــة يف اســتقراء البيانــات التاريخيــة 

املشــاهَدة الســتجابات إجمــايل النــاجت احمللــي إزاء أثــر االحتــرار 

العاملــي علــى املــدى الطويــل، وذلــك لعــدة أســباب.3 فمــن ناحيــة، 

التأثيــر  تقديــر  املبالغــة يف  إىل  االســتقراء  هــذا  مثــل  يــؤدي  قــد 

االقتصادييــن  الــوكاء  مــن  وغيرهــا  احلكومــات  قيــام  مــع 

باتخــاذ إجــراءات لتحســين األوضــاع، أو القيــام باســتثمارات، أو 

اســتحداث تكنولوجيــا جديــدة تســاعد الســكان علــى التكيــف مــع 

قــد يكــون  التغيــرات املســتمرة يف املنــاخ. ومــن ناحيــة أخــرى، 

إذا كانــت هنــاك عاقــات غيــر خطيــة يف  أكبــر  الفعلــي  التأثيــر 

نطــاق  يف  تدخــل  ال  ظــروف  إىل  املنــاخ  حتــول  مــع  االســتجابة 

التجــارب األخيــرة.4 وإىل جانــب ذلــك، ال يقيــس هــذا الفصــل كميــة 

آثــار الكــوارث الطبيعيــة بشــكل منفصــل، والتــي قــد تــؤدي الزيــادة 

الناجمــة  األضــرار  تضخيــم  إىل  تواترهــا  معــدل  يف  املتوقعــة 

عنهــا؛ كمــا ال يتنــاول حتليــل اآلثــار التوزيعيــة عبــر القطاعــات 

كذلــك  جــدا؛  كبيــرة  تكــون  قــد  والتــي  البلــدان،  داخــل  واألســر 

املنــاخ،  تغيــر  جوانــب  مــن  كثيــر  عواقــب  علــى  الضــوء  يلقــي  ال 

البحــر، وحموضــة  ســطح  الســريع يف مســتويات  االرتفــاع  مثــل 

احمليطات، وغيرها، والتي ال توجد لها أي سابقة تاريخية لكن 

قــد تكــون لهــا عواقــب وخيمــة جــدا علــى االقتصــاد الكلــي.5 ومــع 

ذلــك، إذا اســتمر ارتفــاع درجــة حــرارة األرض خــال بقيــة القــرن 

احلــادي والعشــرين بنفــس نمــط ارتفاعهــا علــى مــدار اخلمســين 

ســنة املاضيــة — أي سلســلة مــن الصدمــات الســنوية العشــوائية 

ذات اجتــاه صعــودي- فــإن هــذا الفصــل يقــدم إرشــادات قــد تكــون 

قيِّمــة حــول خماطــر تغيــر املنــاخ واحتياجــات التكيــف يف ظــل 

تكنولوجيــا اإلنتــاج احلاليــة والتوزيــع اجلغــرايف احلــايل للســكان 

.)Dell, Jones, and Olken 2012 )دراســة 

 Carleton andو  ،Dell, Jones, and Olken (2014) 3 حتتــوي دراســات 

مناقشــات  علــى   Lemoine (2017)و  ،Hsiang (2016)و  ،Hsiang (2016)
حــول الشــروط التــي ينبغــي توافرهــا حتــى يمكــن إلقــاء الضــوء علــى عواقــب 

اجلويــة  الصدمــات  ألثــر  التجريبيــة  التقديــرات  باســتخدام  املنــاخ  تغيــر 

اســتنادا إىل بيانــات تاريخيــة.

4 علــى ســبيل املثــال، يبلــغ التغيــر الطبيعــي املشــاهَد تاريخيــا مــن ســنة 

إىل أخــرى يف درجــات حــرارة البلــدان الواقعــة يف املناطــق املداريــة حــوايل 

٠.5 درجــة مئويــة. أمــا الزيــادة املتوقعــة يف درجــات حــرارة هــذه البلــدان 

بين عامي ٢٠٠5 و٢١٠٠ يف ظل ســيناريو التغير املناخي الكامل فتبلغ 

4.١ درجــة مئويــة – أي أكبــر مــن التغيــر الطبيعــي احلــايل بمــا يتجــاوز 8.5 

مــرة، ممــا يعنــي أن النظــام املناخــي ســيكون جديــدا تمامــا )راجــع أيضــا 

.)World Bank 2013 تقريــر

الكــوارث  تأثيــر  تتنــاول  التــي  الدراســات  مــن  كبيــر  عــدد  هنــاك   5

دراســات  املثــال  ســبيل  علــى  )راجــع  الكلــي  االقتصــاد  علــى  الطبيعيــة 

 Felbermayrو ،Acevedo 2014و ،Cavallo and others 2013و ،Noy 2009
 IMFو ،IMF 2016aو ،Cabezon and others 2015و ،and Gröschl 2014
Gerling, Moreno Badia, and Toffa�اإلصــدار، و قيــد   ،Gerling2016، وb
no، قيــد اإلصــدار(. ويركــز هــذا الفصــل علــى املقاييــس املباشــرة املعنيــة 
قــد تشــوبها مشــكات  الطبيعيــة  الكــوارث  باألحــوال اجلويــة ألن بيانــات 

اإلبــاغ وســوء القيــاس. وقــد يكــون ســوء القيــاس مشــكلة خاصــة بالبلــدان 

منخفضــة الدخــل، والتــي عــادة مــا تكــون أقــل قــدرة علــى تقييــم األضــرار 

.)Jennings 2011 )دراســة  بدقــة  وإباغهــا  وتســجيلها 
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درجات احلرارة وتساقط األمطار: 

األنماط التاريخية والتوقعات

يحــدد هــذا القســم الســياق يف بقيــة أقســام هــذا الفصــل مــن 

العلمــاء بشــأن كيفيــة تطــور  خــال تلخيــص توافــق اآلراء بيــن 

املنــاخ وأحــد أســبابه الرئيســية التــي صنعهــا اإلنســان — وهــي 

ثــم  املاضــي.  القــرن  مــدار  علــى   — الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 

احلــادي  القــرن  لبقيــة  العلمــاء  توقعهــا  التــي  التغيــرات  يعــرض 

والعشرين ويناقش الرابط بين درجة احلرارة، وهطول األمطار، 

والكــوارث املرتبطــة باألحــوال اجلويــة.

األنماط التاريخية

مئويــة  درجــة  بنحــو  العامليــة  احلــرارة  درجــات  ارتفعــت 

واحــدة مقارنــة بمتوســط الفتــرة ١88٠-١9١٠ )الشــكل البيــاين 

ســبعينات  يف  خطيــرا  منحــى  يأخــذ  االرتفــاع  بــدأ  وقــد   .)٢-3

القــرن العشــرين، بعــد الزيــادة الكبيــرة يف انبعاثــات ثــاين أكســيد 

االحتــرار  بعــض  تفســر  الطبيعيــة  العوامــل  أن  ورغــم  الكربــون.6 

خــال القــرن املاضــي، يمكــن أن يُعــزى أكثــر مــن نصــف االرتفــاع 

يف احلــرارة منــذ عــام ١95٠ إىل النشــاط البشــري، وذلــك وفقــا 

 IPCC للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ )تقريــر

.)2014
احلــرارة،  درجــة  يف  ارتفاعــا  املناطــق  جميــع  شــهدت  وقــد 

بنفــس االجتــاه املتســارع، بــدءا مــن ســبعينات القــرن العشــرين 

)الشــكل البيــاين 3-3(.٧ فقــد ارتفــع وســيط درجــات احلــرارة علــى 

مقارنــة  القــرن  هــذا  مــن  األوىل  عشــرة  اخلمســة  الســنوات  مــدار 

بالســنوات اخلمســة عشــرة األوىل من القرن املاضي بمقدار 4.١ 

درجــة مئويــة يف االقتصــادات املتقدمــة، و١.3 درجــة مئويــة يف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة، و٠.٧ درجــة مئويــة يف البلــدان 

يف  االحتــرار  معظــم  حــدوث  ورغــم  الدخــل.  منخفضــة  الناميــة 

االقتصــادات املتقدمــة، فقــد ارتفعــت درجــة احلــرارة يف وســيط 

البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل )٢5 درجــة مئويــة( إىل أكثــر 

مــن ضعــف درجــة احلــرارة يف وســيط االقتصــادات املتقدمــة )١١ 

درجــة مئويــة( بحلــول عــام ٢٠١5. 

ملحــوظ.  بشــكل  املنــاخ  يف  أخــرى  جوانــب  أيضــا  وتغيــرت 

ســطح  العاملــي ملســتويات  املتوســط  ارتفــع  عــام ١9٠٠،  ومنــذ 

بالنســبة  احلــال  هــو  وكمــا  ســنتيمتر.   ١٧-٢١ بمقــدار  البحــر 

لدرجــة احلــرارة، كانــت هنــاك زيــادة يف وتيــرة ارتفــاع مســتويات 

ســطح البحــر: مــن ٠.١٧ ســنتيمتر يف الســنة خــال معظــم القــرن 

الســنوات  مــدار  علــى  الســنة  يف  ســنتيمتر   ٠.3٢ إىل  العشــرين 

.)IPCC 2014 )تقريــر  املاضيــة  العشــرين 

6 أهــم ثاثــة غــازات تنبعــث مــن الدفيئــة، واخلاضعــة للتنظيــم بموجــب 

 ،)CH4( )CO2(، وامليثــان  الكربــون  أكســيد  ثــاين  بروتوكــول كيوتــو، هــي 

وأكســيد النيتــروز )N2O(. وحتــى اآلن ظــل ثــاين أكســيد الكربــون أكثــر هــذه 

الغــازات مســاهمة يف االحتــرار العاملــي.

٧ عــادة مــا تكــون االجتاهــات العامــة لتســاقط األمطــار أقــل وضوحــا 

)اللوحــات ٢ و4 و6 يف الشــكل البيــاين 3-3(. وقــد ازداد تســاقط األمطــار 

العشــرين،  القــرن  منــذ خمســينات  الشــمايل  الكــرة  مــا يف نصــف  حــد  إىل 

وانخفــض متوســط تســاقط األمطــار يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل 

منــذ ســبعينات القــرن العشــرين.

ســريعة  زيــادة  الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  زادت  وقــد 

الدخــل، كمــا  فئــات  العشــرين يف جميــع  القــرن  منــذ خمســينات 

ومــع   .)4-3 البيــاين  )الشــكل  الســكان  وأعــداد  الدخــول  زادت 

ذلــك، ال تــزال االنبعاثــات يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل 

تشــكل جــزءا ضئيــا مــن االنبعاثــات يف االقتصــادات املتقدمــة 

أو  اإلجمــايل  مــن حيــث  ســواء  الصاعــدة،  األســواق  واقتصــادات 

نصيــب الفــرد. ورغــم أن االقتصــادات املتقدمــة قــد تمكنــت مــن 

احتــواء انبعاثاتهــا الكليــة خــال العقــد املاضــي، فإنهــا ال تــزال 

تســهم بقــدر أكبــر بكثيــر، مــن حيــث نصيــب الفــرد، مقارنــة ببقيــة 

العــامل.

التوقعات

تتفــق الغالبيــة العظمــى مــن العلمــاء علــى أن التغيــر املناخــي 

انبعاثــات  مســار  علــى  كبيــر  حــد  إىل  يعتمــد  املســتقبل  يف 

التغيــرات  علــى  بــدوره  يعتمــد  مــا  وهــو  الكربــون،  أكســيد  ثــاين 
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احلــرارة  درجــات  متوســط  ارتفــاع   :٣-٢ البيــاين  الشــكل 

العاملية ومساهمات العوامل الرئيسية

(االنحرافات عن متوسط الفترة ١٨٨٠ – ١٩١٠، درجات مئوية)

وفقــا للهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ، يمكــن عــزو معظــم االرتفــاع يف درجــات 

احلرارة منذ عام ١٩٥٠ إىل عوامل بشرية.

املصــادر: مركــز حتليــل معلومــات ثــاين أكســيد الكربــون، ومعهــد غــودارد للدراســات الفضائيــة 

 ،Roston and Migliozzi (2015) التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا)، ودراسة

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

األراضــي  ســطح  علــى  الهــواء  حــرارة  درجــة  يف  الفعليــة  الزيــادة  اخلطــوط  تبيــن  ملحوظــة: 

واحمليطات مقارنة بالفترة ١٨٨٠-١٩١٠ والزيادة املتوقعة حسب عوامل خمتلفة. وتشمل 

اجلــوي،  الهبــاء  وانبعاثــات  األوزون،  وانبعاثــات  األراضــي،  اســتخدام  البشــرية  العوامــل 

وانبعاثــات غــازات الدفيئــة. وتشــمل العوامــل الطبيعيــة التغيــرات املداريــة، والنــاجت الشمســي، 

والنشاط البركاين. ويتم تقدير مساهمة كل عامل باستخدام نموذج «ModelE2» الذي وضعه 

معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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التكنولوجــي،  والتقــدم  االقتصاديــة،  والتنميــة  الديمغرافيــة، 

يف  أنــه  غيــر  التخفيــف.8  تدابيــر  تنفيــذ  علــى  البلــدان  وتصميــم 

ظــل تزايــد واســتمرار تركيــز غــازات الدفيئــة يف الغــاف اجلــوي 

بشــكل كبيــر، مــن املتوقــع ارتفــاع احلــرارة لبعــض الوقــت، وإن 

يف  والكبيــرة  الفوريــة  التخفيضــات  رغــم  أبطــأ،  بوتيــرة  كان 

انبعاثــات غــازات الدفيئــة احلاليــة. وقــد قامــت الهيئــة احلكوميــة 

ســيناريوهات  أربعــة  بوضــع  املنــاخ  بتغيــر  املعنيــة  الدوليــة 

 Representative( النموذجيــة  التركيــز  مســارات  تســمى  حمتملــة، 

بديلــة  افتراضــات  باســتخدام   ،)Concentration Pathways
بشــأن تركيــز غــازات الدفيئــة لتوقــع نطاقــات درجــات احلــرارة 

بقيــة  وتركــز  والعشــرين.  احلــادي  القــرن  امتــداد  علــى  احملتملــة 

8 بعــد اســتعراض ١٢ ألــف دراســة علميــة خضعــت ملراجعــة النظــراء حــول 

تغيــر املنــاخ، تخلــص دراســة Cook and others (2013) إىل أن 9٧% مــن 

الدراســات التــي تعبــر عــن موقفهــا بشــأن أســباب االحتــرار العاملــي تتفــق 

 Cook علــى أنــه يتأثــر بأســباب مــن صنــع اإلنســان. راجــع أيضــا دراســة

.and others (2016)
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تســاقط  وكميــات  احلــرارة  درجــات   :٣-٣ البيــاين  الشــكل 

األمطار عبر ا�موعات القُطْرية واسعة النطاق

ارتفعــت درجــات احلــرارة عبــر جميــع ا�موعــات القُطْريــة، بينمــا ال يوجــد نمــط واضــح لكميــات 

األمطار. 

املصادر: وحدة بحوث املناخ (اإلصدار ٣٫٢٤)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بيانــات الوســيط الســنوي لدرجــات احلــرارة وكميــات األمطــار علــى ســطح األرض علــى 

األوزان  باســتخدام  البلد-الســنة  مســتوى  علــى  جتميعهــا  يتــم  الشــبكية  اخلاليــا  مســتوى 

الترجيحيــة للســكان يف عــام ١٩٥٠. راجــع املرفــق ٣-١ لالطــالع علــى مصــادر البيانــات 

وا�موعات القُطْرية.
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املصادر: مركز حتليل معلومات ثاين أكسيد الكربون، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات   :٣-٤ البيــاين  الشــكل 

السنوية عبر ا�موعات القُطْرية واسعة النطاق

(مليار طن متري، ما مل يُذكر خالف ذلك) 

علــى  العشــرين  القــرن  خمســينات  منــذ  ســريعة  زيــادة  الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  زادت 

مســتوى كل جمموعــات الدخــل، لكــن االنبعاثــات يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل ال تُذكــر 

سواء بالقيمة املطلقة أو من حيث نصيب الفرد.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

أقســام هــذا الفصــل علــى اثنيــن مــن هــذه الســيناريوهات، همــا 

املســار املتوســط )مســار التركيــز النموذجــي 4.5( ومســار التغيــر 

املناخــي الكامــل )مســار التركيــز النموذجــي 8.5(، علــى النحــو 

 9.١-3 البيــاين  الشــكل  مــن   ٢ اللوحــة  يف  املبيــن 

ويف ظــل ســيناريو التغيــر املناخــي الكامــل حيــث يكــون مســار 

احلــرارة  درجــات  متوســط  يرتفــع  قــد   ،8.5 النموذجــي  التركيــز 

الفتــرة ٢٠8١-٢١٠٠ بمقــدار 3.٧ درجــة مئويــة  العامليــة يف 

درجــة  و4.8  مئويــة  درجــة   ٢.6 بيــن  يتــراوح  متوقــع  )بنطــاق 

مئويــة(.١٠ وقــد يحــدث احتــرار يف جميــع أنحــاء الكــرة األرضيــة، 

مع حدوث ارتفاعات أكبر يف نصف الكرة الشمايل، حيث يمكن 

بنحــو  احلــرارة  درجــات  يف  ارتفاعــا  املناطــق  بعــض  تشــهد  أن 

١٢ درجــة مئويــة مقارنــة بعــام ٢٠٠5 )الشــكل البيــاين 5-3(. 

احلــرارة  ترتفــع  أن  املتوقــع  مــن  عامــي ٢٠٠5 و٢١٠٠،  وبيــن 

يف وســيط االقتصــادات املتقدمــة بمقــدار 4.4 درجــة مئويــة، وأن 

ترتفــع احلــرارة يف كل مــن وســيط اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

درجــة   4.5 بمقــدار  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  ووســيط 

مئويــة. ومــن املتوقــع أن تكــون االرتفاعــات أقــل بالقيمــة املطلقــة 

يف املناطــق األقــرب إىل خــط االســتواء، لكنهــا تكــون كبيــرة جــدا 

عنــد مقارنتهــا بالتغيــر التاريخــي يف درجــة احلــرارة مــن ســنة 

إىل أخــرى وخــال الســنة واملشــاهَد يف هــذه املناطــق. ويتبايــن 

التغيــر يف تســاقط األمطــار حســب املنطقــة، حيــث يُتوقــع بوجــه 

عــام أن تصبــح املناطــق اجلافــة أكثــر جفافــا وأن تشــهد املناطــق 

املمطــرة زيــادة يف األمطــار.

املتوســط  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن  الســيناريو،  هــذا  ظــل  ويف 

نهايــة  مــع  متــرا   ٠.8 بنحــو  البحــر  ســطح  ملســتويات  العاملــي 

القــرن احلــادي والعشــرين، ممــا يعــرض املناطــق الســاحلية، بمــا 

يف ذلــك بعــض املراكــز الســكانية الكبيــرة، إىل مســتوى أعلــى مــن 

مســتويات  ارتفــاع  يكــون  ولــن  والتعريــة.  الفيضانــات  خماطــر 

املتوقــع  فمــن   — املناطــق  خمتلــف  يف  متماثــا  البحــر  ســطح 

أن يكــون أعلــى مــن املتوســط العاملــي يف املناطــق األقــرب إىل 

خــط االســتواء، وأقــل مــن املتوســط العاملــي عنــد خطــوط العــرض 

.)World Bank 2013 IPCC 2014، وتقريــر  )تقريــر  العليــا 

ومــن املهــم مــرة أخــرى التأكيــد علــى عــدم اليقيــن الكبيــر الــذي 

يحيــط بتوقعــات تغيــر املنــاخ. فتعتمــد االنبعاثــات يف املســتقبل 

على عوامل كثيرة يصعب التنبؤ بها، وحتى بالنســبة لســيناريو 

يف  كبيــر  حــد  إىل  املنــاخ  نمــاذج  تختلــف  نفســه،  االنبعاثــات 

9 يهــدف اتفــاق باريــس إىل احتــواء االرتفــاع يف درجــة احلــرارة إىل أقــل 

مــن درجتيــن مئويتيــن )يف الوضــع املثــايل، إىل أقــل مــن ١.5 درجــة مئويــة( 

مقارنــة بمتوســط املســتويات التــي كانــت ســائدة قبــل الثــورة الصناعيــة، 

تلــك  تتجــاوز  السياســات  صعيــد  علــى  جهــود  بــذل  يســتلزم  قــد  مــا  وهــو 

املفترضــة يف ظــل ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي 4.5. ففــي ظــل هــذا 

أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  بالبيئــة. وتصــل  أكبــر  اهتمــام  الســيناريو، هنــاك 

الكربــون إىل مســتوى ذروة حــوايل عــام ٢٠5٠ ثــم تنخفــض بعــد ذلــك، مــع 

ارتفــاع درجــة احلــرارة نتيجــة ذلــك بمقــدار ١.8 درجــة مئويــة خــال الفتــرة 

٢٠8١-٢١٠٠ مقارنــة بالفتــرة ١986-٢٠٠5 )بنطــاق حمتمــل يتــراوح 

بيــن ١.١ درجــة مئويــة و٢.6 درجــة مئويــة واحتمــال تتجــاوز نســبته %5٠ 

عــام  بحلــول  مئويتيــن  درجتيــن  يتجــاوز  بمــا  احلــرارة  درجــة  ترتفــع  أن 

٢١٠٠(. ويف ظــل ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي 8.5، تزيــد انبعاثــات 

ثــاين أكســيد الكربــون طــوال القــرن احلــادي والعشــرين. 

١٠ يف ظــل هــذا الســيناريو، مــن املتوقــع أن يبلــغ متوســط الزيــادة يف 

درجــات احلــرارة املرجــح بــأوزان الســكان بيــن عامــي ٢٠٠5 و٢١٠٠ يف 

البلــدان التــي تشــملها العينــة 4.4 درجــة مئويــة، حيــث يشــهد وســيط البلــدان 

ارتفاعــا يف احلــرارة بمقــدار 4.5 درجــة مئويــة.

يف   ٢ )اللوحــة  األمطــار  وكميــات  احلــرارة  لدرجــات  توقعاتهــا 

الشــكل البيــاين 3-١(. ومــع ذلــك، فــإن عــدم اليقيــن إىل جانــب 

احتمــال زيــادة اخملاطــر الطرفيــة — أي احتمــال حــدوث تغيــر 

مناخــي كارثــي — هــو حتديــدا الســبب وراء الدعــوة إىل اتخــاذ 

التكيــف  وإىل  االنبعاثــات  مــن  للحــد  قويــة  تخفيــف  إجــراءات 

.)Weitzman 2011 اســتعدادا ملواجهــة الصدمــات الكبيــرة )دراســة

الكوارث املرتبطة باألحوال اجلوية

مــع ارتفــاع درجــات احلــرارة، ســوف تــزداد خماطــر الظواهــر 

اجلويــة املتطرفــة، مثــل نوبــات الفيضانــات واجلفــاف وموجــات 

إىل  جديــد  إحصائــي  حتليــل  ويشــير   .)2014  IPCC )تقريــر  احلــر 

أن التغيــر املناخــي املتوقــع مــن احملتمــل أن يــؤدي إىل زيــادة 

أحــداث  وهــي   — اجلويــة  باألحــوال  املرتبطــة  الكــوارث  تواتــر 

تتســبب يف أضــرار جســيمة أو خســائر يف األرواح.١١ ويكتســب 

هــذا االحتمــال أهميــة خاصــة بالنســبة للبلــدان الناميــة منخفضــة 

الدخــل والــدول الصغيــرة، التــي كان احتمــال تعرضهــا للكــوارث 

الطبيعيــة يف املاضــي، بالنســبة ملســاحة أراضيهــا، أكبــر بكثيــر 

مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة 
)اللوحــة ١ يف الشــكل البيــاين 6-3(.١٢

إىل  مــن ١99٠  الفتــرة  عــن  الشــهرية  البيانــات  وباســتخدام 

٢٠١4 عــن 8 آالف كارثــة مرتبطــة باألحــوال اجلويــة، يكشــف 

كارثــة  وقــوع  بيــن  التاريخيــة  العاقــة  عــن  إحصائــي  حتليــل 

يجمــع  ثــم  املتســاقطة.١3  األمطــار  وكميــة  احلــرارة  ودرجــة 

وكميــات  احلــرارة  ودرجــات  املقــدرة  املرونــات  بيــن  التحليــل 

األمطــار الشــهرية املتوقعــة يف عامــي ٢٠5٠ و٢١٠٠ يف ظــل 

ســيناريو مســار التركيــز النموذجــي 8.5 للتنبــؤ باحتمــال وقــوع 

الكــوارث  أنــواع  النتائــج إىل أن معظــم  كــوارث طبيعيــة. وتشــير 

مســتويات  عبــر جميــع  القــرن  نهايــة  مــع  شــيوعا  أكثــر  ســتكون 

الدخــل القُطْريــة. وكمــا يبيــن الشــكل البيــاين 3-6، يــزداد تواتــر 

االســتوائية  األعاصيــر  أو  احلــر  عــن موجــات  الناجمــة  الكــوارث 

زيــادة كبيــرة )راجــع اإلطــار 3-١، الــذي يبحــث تأثيــر األعاصيــر 

ســيزداد  وباملثــل،  االقتصــادي(.١4  النشــاط  علــى  االســتوائية 

الكارثــة   )EM�DAT( الدوليــة  الكــوارث  بيانــات  قاعــدة  تُعــرِّف   ١١

املعاييــر  مــن  األقــل  علــى  واحــد  معيــار  يســتويف  حــدث  بأنهــا  الطبيعيــة 

التاليــة: اإلبــاغ عــن مقتــل ١٠ أشــخاص علــى األقــل، واإلبــاغ عــن تضــرر 

١٠٠ شــخص علــى األقــل، وإمــا إعــان حالــة الطــوارئ أو الدعــوة إىل تقديــم 

.)Guha�Sapir, Below, and Hoyois 2015 )دراســة  دوليــة  مســاعدات 

والــدول  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  تعــرض  احتمــال  يزيــد   ١٢

 5 بمقــدار  اجلويــة  باألحــوال  املرتبطــة  الطبيعيــة  للكــوارث  الصغيــرة 

أضعــاف و٢٠٠ ضعــف، علــى الترتيــب، مقارنــة ببقيــة العــامل، بعــد اســتبعاد 

أثــر حجــم البلــد.

)فيضانــات  الكــوارث  أنــواع  مــن  نــوع  كل  وقــوع  احتمــال  يقــدر   ١3

الزمنيــة  الساســل  لوغاريتــم  باســتخدام  وغيرهــا(  اســتوائية  وأعاصيــر 

وســقوط  احلــرارة  تكــون  حيــث  القُطْريــة،  الثابتــة  اآلثــار  مــع  املقطعيــة 

األمطــار املتغيريــن التفســيريين الرئيســيين. ويتــم توســيع نطــاق التحليــل 

مــن  نــوع  كل  إدراج  طريــق  عــن   Thomas and Lopez (2015) دراســة  يف 

أنــواع الكــوارث علــى حــدة يف النمــوذج واالعتمــاد علــى بيانــات شــهرية 

بــدال مــن البيانــات الســنوية. راجــع املرفــق 3-٢ لاطــاع علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل.

١4 يتوقــع العلمــاء أن يقــل تواتــر العواصــف االســتوائية، لكــن ســتزداد 

Knut�  قوتهــا وشــدتها يف حالــة ارتفــاع درجــات احلــرارة العامليــة )دراســة

الكــوارث  مــن  مزيــد  إىل  ذلــك  يــؤدي  أن  ويمكــن   .)son and others 2010
الطبيعيــة الناجمــة عــن زيــادة شــدة األعاصيــر االســتوائية رغــم انخفــاض 

تواتــر العواصــف بوجــه عــام.
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١- التغير يف درجات احلرارة بين ٢٠٠٥ و٢١٠٠ 

(درجات مئوية)

٢- التغير يف كميات األمطار بين ٢٠٠٥ و٢١٠٠ 

(ملليمتر سنويا)

املصــادر: جمموعــة بيانــات «Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NEX-GDDP)» الصــادرة عــن اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (ناســا)، ووحــدة رســم 

اخلرائط يف جمموعة البنك الدويل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

 (General Circulation Model (GCM)) ســيناريوهات مناخيــة خمفضــة لــكل أنحــاء الكــرة األرضيــة مســتمدة مــن نمــوذج الــدوران العــام «NEX-GDDP» ملحوظــة: تتضمــن جمموعــة بيانــات

الــذي يجــري حتليلــه ضمــن املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة البينيــة للنمــوذج املقتــرن (Coupled Model Intercomparison Project Phase Five (CMIP5)) وســيناريوهي مســارات 

التركيــز النموذجيــة النبعاثــات غــازات الدفيئــة (٤٫٥ و٨٫٥). وقــد تــم إعــداد نمــوذج الــدوران العــام الــذي يجــري حتليلــه ضمــن املرحلــة اخلامســة مــن مشــروع املقارنــة البينيــة للنمــوذج 

املقتــرن لتقريــر التقييــم اخلامــس الصــادر عــن الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ. وتشــمل جمموعــة البيانــات توقعــات خمفضــة مــن ٢١ نموذجــا وســيناريو لدرجــات احلــرارة 

.(~25 km x 25 km) القصوى والدنيا اليومية وكميات األمطار خالل الفترة ١٩٥٠-٢١٠٠. ودرجة الدقة املكانية هي ٠٫٢٥ درجة

الشكل البياين ٣-٥: توقعات درجات احلرارة وكميات األمطار يف إطار سيناريو مسار التركيز النموذجي ٨٫٥

يف ظل سيناريو الزيادة املستمرة يف انبعاثات غازات الدفيئة، من املتوقع أن ترتفع درجات احلرارة يف جميع أنحاء الكرة األرضية ارتفاعا كبيرا.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



125

الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

البلــدان  علــى  أساســا  تؤثــر  التــي  واألوبئــة  الفيضانــات  شــيوع 

الكــوارث  تواتــر  زيــادة  تــؤدي  وقــد  الدخــل.  منخفضــة  الناميــة 

يف  مقابلــة  زيــادة  حــدوث  دون  اجلويــة،  باألحــوال  املرتبطــة 

قــدرات إعــادة اإلعمــار، إىل تضخيــم األضــرار الناجمــة عنهــا ألن 

للتعــايف بيــن األحــداث  الــكايف  الوقــت  قــد ال جتــد  االقتصــادات 

.)Hallegatte, Hourcade, and Dumas 2007 )دراســة 

تأثير صدمات األحوال اجلوية على 

االقتصاد الكلي

املنــاخ  تغيــر  ملواجهــة  املناســبة  السياســات  تصميــم  إن 

ويف  الكلــي.  االقتصــاد  علــى  احملتملــة  عواقبــه  فهــم  يقتضــي 

غيــاب التجــارب التاريخيــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ والتــي يمكــن 

أن تكــون مهمــة للبلــدان حاليــا، يســتند التحليــل يف هــذا القســم 

الســنوية  التقلبــات  تأثيــر  مــدى  ويحــدد  احلاليــة  الدراســات  إىل 

يف درجــات احلــرارة وســقوط األمطــار علــى األداء االقتصــادي 

الكلــي علــى املدييــن القصيــر واملتوســط. ويجــري بحــث القنــوات 

التي يتأثر من خالها االقتصاد الكلي والتغيرات يف حساســية 

النمــو جتــاه صدمــات األحــوال اجلويــة، اســتنادا إىل األدلــة التــي 

تشــير إىل أن ارتفــاع درجــات احلــرارة يخفــض نصيــب الفــرد مــن 

نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــدان ذات املنــاخ احلــار.

اآلثار قصيرة ومتوسطة األجل

لقيــاس تأثيــر صدمــات األحــوال اجلويــة، يتنــاول هــذا القســم 

العاقــة التاريخيــة بيــن أنمــاط الطقــس والنشــاط االقتصــادي، 

 Dell, Jones, and Olken دراســة  يف  الــوارد  املنهــج  باســتخدام 

فعلــى   .Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) ودراســة   ،(2012)

غــرار هاتيــن الدراســتين، يســتخدم التحليــل التقلبــات يف درجــات 

البلــدان  داخــل  أخــرى  إىل  ســنة  مــن  األمطــار  وكميــات  احلــرارة 

علــى  اجلويــة  لألحــوال  الســببي  األثــر  لتحديــد  البلــدان  وبيــن 

املــدى  علــى  أو  معاصــر  نحــو  علــى  ســواء  اإلجماليــة،  النتائــج 

توســيع  خــال  مــن  الدراســتين  هاتيــن  علــى  ويعتمــد  املتوســط. 

آثــار  ودراســة  للتحليــل،  والزمنيــة  اجلغرافيــة  التغطيــة  نطــاق 

متغيــرات  مــن  أكبــر  جمموعــة  علــى  اجلويــة  األحــوال  صدمــات 

اخملتلفــة  املصــادر  إزاء  النتائــج  ثبــات  وإيضــاح  النتائــج، 

لبيانــات الطقــس، واملواصفــات التجريبيــة البديلــة األكثــر مرونــة.

ويستخدم التحليل يف السيناريو األساسي طريقة التوقعات 

احملليــة الــواردة يف دراســة Jordà’s (2005) لتتبــع دالــة اســتجابة 

نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي للدفعــات إزاء 

صدمــة لألحــوال اجلويــة يف عينــة تضــم أكثــر مــن ١8٠ اقتصــادا 

علــى  اجلويــة  األحــوال  وتُقــاس   .٢٠١5-١95٠ الفتــرة  خــال 

ســقوط  وكميــات  احلــرارة  لدرجــات  الســنوي  املتوســط  أســاس 

احلــرارة  حــدَّي  مربــع  جانــب  إىل  املعنــي،  البلــد  يف  األمطــار 
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٦- حرائق الغابات 

احلــدوث  احتمــال  الطبيعيــة:  الكــوارث   :٣-٦ البيــاين  الشــكل 

الشهري التاريخي واملتوقع.

يف ظــل ســيناريو الزيــادة املســتمرة يف انبعاثــات غــازات الدفيئــة، فــإن الكــوارث الطبيعيــة، التــي 

كانــت حتــدث يف املاضــي بتواتــر أكبــر يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل بالنســبة ملســاحة 

أراضيها، قد تصبح أكثر شيوعا مع نهاية القرن احلادي والعشرين. 

النقــد  صنــدوق  خبــراء  وحســابات   ،(EM-DAT) الدوليــة  الكــوارث  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الدويل.

ملحوظــة: يف اللوحــة ١، تشــير األلــوان إىل األنــواع ا�تلفــة مــن الكــوارث الطبيعيــة، حيــث تشــير 

وتبيــن  الدخــل.  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  يف  حدوثهــا  نســبة  إىل  لــون  لــكل  األخــف  الظــالل 

اللوحات ٢-٦ االحتمال املتوقع حلدوث كارثة شهريا يف عامي ٢٠٥٠ و٢١٠٠، استنادا إىل 

ســيناريو مســار التركيز النموذجي ٨٫٥. ومعظم االحتماالت املتوقعة خالل كل شــهر على حدة 

ليســت لهــا دالــة إحصائيــا، وبالتــايل ينبغــي تفســير النتائــج باعتبارهــا جمــرد أرقــام دالليــة علــى 

الزيادة احملتملة يف تواتر الكوارث مع تغير املناخ.
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درجــة  بيــن  اخلطيــة  غيــر  العامليــة  العاقــة  ملراعــاة  واألمطــار 

احلــرارة والنمــو، كمــا يتضــح مــن دراســة.١5

ويؤكــد التحليــل وجــود أثــر غيــر خطــي دال إحصائيــا للحــرارة 

أوضحتــه  مــا  االقتصــادي، وهــو  النمــو  مــن  الفــرد  علــى نصيــب 

 ،Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) دراســة األوىل  للمــرة 

يف العينــة األكبــر بكثيــر املســتخدمة يف هــذا الفصــل. فبالنســبة 

للبلــدان التــي يكــون فيهــا متوســط درجــات احلــرارة مرتفــع، يــؤدي 

يف  االقتصــادي،  النشــاط  إضعــاف  إىل  احلــرارة  درجــة  ارتفــاع 

حيــن يكــون لــه تأثيــر عكســي يف املنــاخ األكثــر بــرودة. ويقــدَّر 

املســتوى احلــدي لدرجــة احلــرارة بنحــو ١3 درجــة مئويــة إىل ١5 

درجــة مئويــة )راجــع اجلــدول 3-3-١ باملرفــق(.١6 وتشــير هــذه 

النتائــج إىل اآلثــار غيــر املتكافئــة بشــكل كبيــر الحتــرار املنــاخ 

يف كل أنحاء الكرة األرضية )الشكان البيانيان 3-٧ و8-3(. 

أكثــر  مناطــق  يف  تقــع  املتقدمــة  البلــدان  معظــم  ألن  ونظــرا 

مــن  احلــرارة  لدرجــات  الســنوي  املتوســط  اقتــراب  مــع  بــرودة، 

درجــات  يف  طفيــف  ارتفــاع  حــدوث  يؤثــر  ال  احلــدي،  املســتوى 

يف   ١ )اللوحــة  املعاصــر  النمــو  علــى  جوهريــا  تأثيــرا  احلــرارة 

اقتصــادات  منــاخ  يكــون  مــا  وغالبــا   ٧(.١٧-3 البيــاين  الشــكل 

األمطــار  احلــرارة وكميــات  لدرجــات  الســنوي  املتوســط  إنشــاء  يتــم   ١5

عــن طريــق جمــع بيانــات الطقــس علــى مســتوى اخلايــا الشــبكية وحتــى 

ترجيحيــة  كأوزان  خليــة  كل  يف  الســكان  باســتخدام  البلــدان  مســتوى 

ملراعــاة االختافــات يف الكثافــة الســكانية داخــل البلــدان ورصــد األحــوال 

البلــد املعنــي )راجــع  التــي يتعــرض لهــا أي شــخص يف  اجلويــة العاديــة 

املرفقيــن 3-١ و3-3(. ويحتــوي املنهــج التجريبــي علــى نمــوذج انحــدار 

نمــو النــاجت املعاصــر واملســتقبلي علــى احلــرارة وســقوط األمطــار ومربــع 

حديهمــا لتقديــر دالــة االســتجابة للدفعــات عنــد آفــاق خمتلفــة، مــع اســتبعاد 

اآلثــار الثابتــة القُطْريــة، واألثــار الثابتــة حســب املنطقة-الســنة، وصدمــات 

املرفــق  راجــع  املتأخــر.  والنمــو  املتأخــرة واملســتقبلية،  األحــوال اجلويــة 

3-3 لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

١6 هــذه النتيجــة ثابتــة إزاء عــدة اختبــارات منهــا: )١( اســتخدام مصــادر 

بديلة للبيانات األولية عن األحوال اجلوية على مســتوى اخلايا الشــبكية، 

و)٢( جتميــع بيانــات األحــوال اجلويــة علــى مســتوى اخلايــا الشــبكية حتــى 

املتوســطات القُطْريــة مــع اســتخدام أوزان الســكان مــن عقــود خمتلفــة، و)3( 

التقديــر باســتخدام مواصفــة الفجــوة املوزعــة لانحــدار الذاتــي بــدال مــن 

اخلطيــة  الزمنيــة  االجتاهــات  اســتخدام  و)4(  احملليــة،  التوقعــات  طريقــة 

والتربيعيــة لــكل بلــد بــدال مــن اآلثــار الثابتــة حســب املنطقة-الســنة، و)5( 

اســتبعاد أثــر حــدوث كــوارث طبيعيــة. وال يتوصــل التحليــل إىل وجــود عاقة 

دالــة دائمــا بيــن األمطــار ونصيــب الفــرد مــن نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي، 

رغــم أنــه يكشــف عــن وجــود أثــر لألمطــار علــى النــاجت الزراعــي )اجلــدوالن 

3-3-١ و3-3-٢ باملرفــق(.

١٧ حتــى لــو كانــت اآلثــار علــى إجمــايل النــاجت احمللــي يف هــذه البلــدان 

تواجــه  حيــث  كبيــرة،  ومكاســب  خســائر  يُخفــي  قــد  ذلــك  فــإن  تُذكــر،  ال 

بعــض القطاعــات احتياجــات اســتثمارية كبيــرة ملواكبــة ارتفــاع درجــات 

احلــرارة، أو ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، أو كــوارث أكثــر ضــررا. وإىل 

جملموعــة  الكليــة  االقتصاديــة  اآلثــار  علــى  التحليــل  يركــز  ذلــك،  جانــب 

وقــد  واألمطــار.  احلــرارة  درجــة  وهــي  الطقــس،  خصائــص  مــن  حمــدودة 

ارتفــاع مســتويات  الســلبي جلوانــب املنــاخ األخــرى، مثــل  التأثيــر  يكــون 

ســطح البحــر أو حــدوث ظواهــر جويــة متطرفــة، أقــل تفاوتــا عبــر جمموعــات 

الدخــل واســعة النطــاق، علــى النحــو املبيــن يف اإلطــار 3-١ الــذي يوثــق 

خســائر مماثلــة يف النــاجت ناجمــة عــن أعاصيــر اســتوائية يف االقتصــادات 

املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة. وتســتخلص التقديــرات أيضــا 

اجملاعــات  مــن  املتقدمــة  االقتصــادات  إىل  تنتقــل  قــد  التــي  التداعيــات 

واألوبئــة والصراعــات االجتماعيــة وغيرهــا مــن اآلثــار التــي يصعــب التنبــؤ 

بهــا والناجمــة عــن صدمــات األحــوال اجلويــة يف االقتصــادات املعرضــة 

أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  ســيناريو  ظــل  يف  ذلــك،  جانــب  وإىل  للمخاطــر. 

الكربــون غيــر املقيــدة، ســتتجاوز معظــم االقتصــادات املتقدمــة املســتوى 

احلــدي لدرجــة احلــرارة وقــد تبــدأ يف املعانــاة مــن اآلثــار الســلبية الرتفــاع 

 ١-6-3 البيــاين  )الشــكل  االقتصــادي  النــاجت  علــى  احلــرارة  درجــات 

باملرفــق(.
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٥- البلدان النامية 

منخفضة الدخل

٤- اقتصادات األسواق الصاعدة

(درجة احلرارة = ٢٢ درجة 

مئوية)

٦- البلدان النامية منخفضة الدخل 

(درجة احلرارة = ٢٥ درجة 

مئوية)

١- االقتصادات املتقدمة

التقديرات

البلدان ٪ (املقياس األيمن)

فترة ثقة بنسبة ٩٠٪

األثر املتزامن

(درجات احلرارة على احملور السيني)

األثر مع مرور الوقت

(السنوات على احملور السيني)

وسيط درجات احلرارة

٢- االقتصادات املتقدمة 

(درجة احلرارة = ١١ درجة مئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تركــب اللوحــات علــى اجلانــب األيســر األثــر املتزامــن الرتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة 

مئويــة واحــدة علــى النــاجت للفــرد عنــد مســتويات درجــات احلــرارة ا�تلفــة واحملتســبة وفقــا 

للمعادلــة (٣-٣) وتوزيــع املتوســط الســنوي لدرجــات احلــرارة املســجلة يف عــام ٢٠١٥ يف 

والبلــدان   ،(٣ (اللوحــة  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات   ،(١ (اللوحــة  املتقدمــة  االقتصــادات 

النامية منخفضة الدخل (اللوحة ٥). وتبين اخلطوط الزرقاء التقديرات بالنقاط وفترات الثقة 

بنسبة ٩٠٪، بينما تبين األعمدة باللون األزرق الفاحت النسبة املئوية للبلدان عند كل مستوى 

احلــرارة  درجــات  وســيط  الرأســي  األحمــر  اخلــط  ويمثــل  احلــرارة.  درجــات  مســتويات  مــن 

للمجموعــة القُطْريــة. وتشــير اللوحــات علــى اجلانــب األيمــن إىل اســتجابة نــاجت الفــرد للدفعــات 

إزاء ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة والتــي تُقــدر عنــد وســيط درجــات احلــرارة يف 

االقتصادات املتقدمة (اللوحة ٢)، واقتصادات األسواق الصاعدة (اللوحة ٤)، والبلدان النامية 

منخفضة الدخل (اللوحة ٦). ويمثل األفق صفر سنة حدوث الصدمة.     

علــى  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  أثــر   :٣-٧ البيــاين  الشــكل 

الناجت احلقيقي للفرد

(٪)

يف البلــدان احلــارة نســبيا، مثــل معظــم البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل، ارتفــاع درجــة احلــرارة 

يُحْدِث أثرا سلبيا وداال إحصائيا وطويل األمد على الناجت للفرد
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

١- أثر ارتفاع احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على الناجت احلقيقي للفرد على مستوى اخلاليا الشبكية

٢- أثر ارتفاع احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على الناجت احلقيقي للفرد على املستوى القُطْري، حيث يعاد قياس بيانات كل بلد بالتناسب مع تعداد سكانها

من ٠٫٨٠ إىل ١٫٦٣

من ٠٫٤٣ إىل ٠٫٨٠

من ٠٫٣٣ إىل ٠٫٤٣

من -٠٫٥٠ إىل -٠٫٣٢

من -٠٫٩٧ إىل -٠٫٥٠

من -١٫٣٠ إىل -٠٫٩٧

من -١٫٦٨ إىل -١٫٣٠

أثر ال يُذكر

ال توجد بيانات

4.23
3.58
2.93
2.28
1.63
0.98
0.33
–0.32
–0.97
–1.62
–2.27

الشكل البياين ٣-٨: أثر ارتفاع درجات احلرارة على الناجت احلقيقي للفرد يف أنحاء الكرة األرضية

(٪)

يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل حدوث آثار غير متكافئة إىل حد كبير يف أنحاء الكرة األرضية، حيث تتركز عواقبه السلبية يف أجزاء العامل التي يعيش فيها غالبية سكانه.

املصــادر: قاعــدة بيانــات Natural Earth؛ وخرائــط تطبيــق ScapeToad؛ وقاعــدة بيانــات «التوقعــات الســكانية يف العــامل» الصــادرة عــن األمم املتحــدة: تنقيــح ٢٠١٥؛ ووحــدة رســم اخلرائــط 

يف جمموعة البنك الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: توضــح اخلرائــط األثــر املتزامــن الرتفــاع حــرارة اجلــو بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى النــاجت للفــرد واحملســوب وفقــا للمعادلــة (٣-٣). وتســتخدم اللوحــة ١ درجــات احلــرارة علــى 

مســتوى اخلاليــا الشــبكية، بينمــا تســتخدم اللوحــة ٢ متوســط درجــات احلــرارة القُطْريــة علــى مــدار العشــرة أعــوام األخيــرة إىل جانــب املعامـِـالت املقــدرة يف العمــود (٥) مــن اجلــدول ٣-٣-١ 

باملرفــق. ويف الرســم البيــاين الــوارد يف اللوحــة ٢، يعــاد قيــاس بيانــات كل بلــد بالتناســب مــع تعــداد ســكانه يف عــام ٢٠١٥. وتشــير املســاحات الرماديــة إىل أن التأثيــر املقــدر غيــر دال 

إحصائيا. 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

الدخــل  الناميــة منخفضــة  البلــدان  األســواق الصاعــدة وخاصــة 

إىل  احلــرارة  درجــة  ارتفــاع  يــؤدي  كمــا  بكثيــر،  حــرارة  أعلــى 

انخفــاض نصيــب الفــرد مــن نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي بدرجــة 

يــؤدي  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  وســيط  ففــي  كبيــرة. 

درجــة   ٢٢ عــن  واحــدة  مئويــة  درجــة  بمقــدار  احلــرارة  ارتفــاع 

مئويــة إىل انخفــاض النمــو يف نفــس الســنة بمقــدار ٠.9 نقطــة 

يكــون  الدخــل،  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  وســيط  ويف  مئويــة. 

أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة عــن ٢5 درجــة 

مئويــة أكبــر مــن ذلــك: حيــث ينخفــض النمــو بمقــدار ١.٢ نقطــة 

مئويــة )اللوحتــان 3 و5 يف الشــكل البيــاين 3-٧(.١8 ورغــم أن 

درجــة  بارتفــاع  ملحــوظ  بشــكل  تتأثــر  أن  يُتوقــع  التــي  البلــدان 

احلــرارة مل تُنتــج ســوى خُمــس إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

قرابــة %6٠  البلــدان  هــذه  ويســكن يف  عــام ٢٠١6،  تقريبــا يف 

مــن ســكان العــامل حاليــا وسيســكنها أكثــر مــن ٧5% مــن العــدد 

البيــاين  )الشــكل  القــرن  هــذا  نهايــة  يف  العــامل  لســكان  املتوقــع 

باملرفــق(.   ١-3-3 البيــاين  والشــكل   8-3

فهــل يتعافــى النشــاط االقتصــادي بســرعة بعــد ارتفــاع درجــة 

احلــرارة يف البلــدان ذات املنــاخ األكثــر دفئــا؟ يشــير التحليــل إىل 

عــدم حــدوث ذلــك. فحتــى بعــد ســبع ســنوات مــن حــدوث صدمــة 

وســيط  يف   %١ بنســبة  الفــرد  نــاجت  انخفــض  اجلويــة،  األحــوال 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة وبنســبة ١.5% يف وســيط البلــدان 

منخفضة الدخل )اللوحات ٢ و4 و6 يف الشكل البياين 3-٧(.١9 

إزاء  للدفعــات  املقــدرة  النــاجت  اســتجابة  تأثيــر  عمــق  زيــادة  إن 

)وبالتــايل  النمــو  تأثــر  احتمــال  إىل  تلمــح  اجلــو  حــرارة  صدمــة 

حــدوث خســائر اقتصاديــة أكبــر بكثيــر نتيجــة ارتفــاع درجــات 

احلــرارة(. ومــع ذلــك، ال يمكــن مــن الناحيــة اإلحصائيــة رفــض 

لصدمــة  األجــل  ومتوســطة  املعاصــرة  اآلثــار  تطابــق  فرضيــة 
حــرارة اجلــو علــى نــاجت الفــرد.٢٠

قنوات التأثير

مــن املمكــن أن يؤثــر الطقــس علــى النشــاط االقتصــادي مــن 

خــال قنــوات خمتلفــة، أكثرهــا وضوحــا النــاجت الزراعــي، حيــث 

مُدخــات مباشــرة يف  األمطــار  احلــرارة وكميــات  تعــد درجــات 

علــى  أدلــة  الدراســات  تعــرض  ذلــك،  ومــع  احملاصيــل.  إنتــاج 

وجــود آثــار أوســع نطاقــا، بمــا يف ذلــك علــى إنتاجيــة العمالــة، 

تناولــت  الغالــب،  ويف  والصــراع.٢١  والصحــة،  والوفيــات، 

اآلثــار املقــدرة الرتفــاع درجــة  أيضــا اختافــات كبيــرة يف  ١8 هنــاك 

احلــرارة داخــل كل جمموعــة ُقطْريــة واســعة النطــاق، ممــا يعكــس اتســاع 

يف  و5  و3   ١ )اللوحــات  البلــدان  عبــر  احلــرارة  درجــات  متوســط  توزيــع 

.)8-3 البيــاين  والشــكل   ،٧-3 البيــاين  الشــكل 

١9 اســتمرار اآلثار املقدرة قد يعكس الطبيعة املســتمرة نســبيا لصدمات 

أن  واحــد  ملتغيــر  الزمنيــة  السلســلة  انحــدار  حتليــل  ويبيــن  اجلــو.  حــرارة 

صدمــات حــرارة اجلــو تتاشــى ببــطء، خاصــة يف املناطــق احلــارة نســبيا. 

ويــؤدي ارتفــاع احلــرارة الســنوية بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة إىل ارتفــاع 

درجــات احلــرارة ارتفاعــا كبيــرا علــى مــدى الســنوات الثمــاين الاحقــة.

 Burke, ودراســة   ،Dell, Jones, and Olken (2012) دراســة  تؤيــد   ٢٠

Hsiang, and Miguel (2015a) تأثــر النمــو، رغــم صعوبــة الدقــة يف حتديــد 
القنــاة التــي تؤثــر مــن خالهــا صدمــات األحــوال اجلويــة بصــورة مســتمرة 

النمــو االقتصــادي. علــى 

 Carleton andو  ،Dell, Jones, and Olken (2014) دراســات  راجــع   ٢١

اســتعراض  علــى  لاطــاع   Heal and Park (2016)و  ،Hsiang (2016)
للدراســات ذات الصلــة. وقــد تؤثــر صدمــات األحــوال اجلويــة أيضــا بصــورة 

غيــر مباشــرة علــى النشــاط االقتصــادي مــن خــال تأثيرهــا علــى األســواق 

الدراســات حتــى اآلن هــذه اآلثــار داخــل بلــد معيــن أو مــن خــال 

هــذه  كانــت  إذا  مــا  الفصــل  هــذا  ويبحــث  املعمليــة؛  التجــارب 

اإلطــار  قُطْــري مقــارن. ويوســع  إطــار  أيضــا يف  القنــوات تعمــل 

القســم عــن طريــق دراســة  الــوارد يف هــذا  التحليــل  3-١ نطــاق 

اآلثــار االقتصاديــة الكليــة جلانــب آخــر مــن جوانــب الطقــس — 

االســتوائية. األعاصيــر  وهــو 

صدمــات  كانــت  إذا  مــا  بدراســة  الرئيســي  التحليــل  ويبــدأ 

األحــوال اجلويــة تؤثــر علــى اإلنتــاج الزراعــي فقــط أم تؤثــر أيضــا 

على قطاعات اقتصادية أخرى. وكما يتضح من الشكل البياين 

Cashin, Mohaddes, and Raissi (2017) لاطــاع  الثالثــة. راجــع دراســة 

علــى حتليــل حــول انتقــال آثــار ظاهــرة النينــو إىل االقتصــاد الكلــي علــى 

املســتوى الــدويل يف إطــار ديناميكــي متعــدد البلــدان.
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التقديرات فترة ثقة بنسبة ٩٠٪

٢- إنتاج احملاصيل

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: توضــح اللوحــات أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة والــذي يُقــدر عنــد 

درجة حرارة وسيط البلدان النامية منخفضة الدخل (٢٥ درجة مئوية). ويمثل األفق صفر سنة 

حــدوث الصدمــة. واإلنتــاج الزراعــي هــو مؤشــر، أعدتــه منظمــة األغذيــة والزراعــة، لكميــات الســلع 

الزراعية املنتَجة واملرجحة باألسعار، ما عدا إنتاج البذور والعلف.

علــى  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  أثــر   :٣-٩ البيــاين  الشــكل 

النــاجت القطاعــي املقــدر عنــد درجــة حــرارة وســيط البلــدان 

النامية منخفضة الدخل 
(٪، السنوات على احملور السيني)

 يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل تخفيــض النــاجت الزراعــي، ولكنــه يُحــدث آثــارا ســلبية أيضــا 

على القيمة املضافة يف قطاع الصناعة التحويلية يف البلدان احلارة.

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

وســيط  يف  الســائدة  احلــرارة  درجــات  مســتويات  عنــد   ،9-3

املضافــة  القيمــة  تنخفــض  الدخــل،  منخفضــة  الناميــة  البلــدان 

يف قطــاع الزراعــة وتنخفــض مســتويات إنتــاج احملاصيــل مــع 

ارتفــاع درجــات احلــرارة، ثــم تتعافــى إىل حــد مــا يف الســنوات 

الاحقــة، وتظــل بوجــه عــام منخفضــة علــى املــدى املتوســط — 
كمــا هــو متوقــع وموثــق يف عــدد كبيــر مــن الدراســات.٢٢

ومــع ذلــك، يؤكــد التحليــل أيضــا النتائــج التــي تشــير إىل أن 

الناجت الصناعي يتضرر باملثل مع ارتفاع درجات احلرارة يف 

البلــدان ذات املنــاخ احلــار، رغــم أن التقديــرات أقــل دقــة )راجــع 

 Burke, Hsiang,و ،Dell, Jones, and Olken 2012 أيضــا دراســتي

and Miguel 2015a(. ومل يســلم مــن األحــوال اجلويــة ســوى نــاجت 
قطــاع اخلدمــات علــى مــا يبــدو.

وإللقــاء الضــوء علــى أســباب تأثيــر صدمــات األحــوال اجلويــة 

علــى قطاعــات أخــرى بجانــب قطــاع الزراعــة، يركــز التحليــل علــى 

 — الكلــي  اإلنتــاج  دالــة  أساســية يف  اســتجابة عناصــر  كيفيــة 

وهــي مُدخــات اإلنتاجيــة ومدخــات العمالــة ورأس املــال — 

دراســات  يف  احلــال  هــو  وكمــا  اجلويــة.  األحــوال  صدمــات  إزاء 

أخرى، يهدف التحليل إىل رصد صايف اآلثار اخملفضة للطقس 

علــى النتائــج اخملتلفــة بــدال مــن الكشــف عــن العاقــات الهيكليــة 

التــي قــد تكــون معقــدة يف حــال وجودهــا بيــن هــذه املتغيــرات.

اإلنتاجية

تبيــن األدلــة املســتخلصة مــن املســوح واملصــادر األخــرى أن 

التعــرض للحــرارة فــوق نقطــة معينــة يقلــل قــدرة البشــر علــى أداء 

املهــام اإلدراكيــة والبدنيــة.٢3 لذلــك يبحــث التحليــل فيمــا إذا كان 

ارتفــاع درجــات احلــرارة يف املناطــق احلــارة حــول العــامل يقلــل 

إنتاجيــة العمالــة. وإذا كانــت اإلنتاجيــة قنــاة تؤثــر مــن خالهــا 

الكلــي،  النــاجت احمللــي  صدمــات األحــوال اجلويــة علــى إجمــايل 

التــي  القطاعــات  يف  بكثيــر  أكبــر  األثــر  يكــون  أن  املتوقــع  مــن 

يتعــرض فيهــا العاملــون للجــو مباشــرة.٢4 

 Barrios, Bazoumana, and Strobl ٢٢ راجــع علــى ســبيل املثــال دراســات

 Feng, Krueger, andو ،Barrios, Bertinelli, and Strobl (2006)(2010)، و
Lobell, Schlen�و ،Schlenker and Lobell (2010)و ،Oppenheimer (2010)
ker, and Costa�Roberts (2011)، وLanzafame (2014) لاطــاع علــى أدلــة 
ودراســات  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن 

 Wangو ،Burke and Emerick (2016)و ،Schlenker and Roberts (2009)
الواليــات املتحــدة. وخافــا  أدلــة مــن  and others (2017) لاطــاع علــى 
لنــاجت الفــرد، تتأثــر القيمــة املضافــة يف قطــاع الزراعــة وإنتــاج احملاصيــل 

بصدمــات ســقوط األمطــار، إىل جانــب صدمــات حــرارة اجلــو، حيــث تــؤدي 

زيــادة األمطــار عــادة إىل زيــادة اإلنتــاج. راجــع اجلــدول 3-3-٢ باملرفــق.

حــدوث  إىل   Seppänen, Fisk, and Faulkner (2003) دراســة  تشــير   ٢3

خســائر يف اإلنتاجيــة بنحــو ٢% مــع كل ارتفــاع يف درجــة احلــرارة مقــداره 

مســح  إىل  اســتنادا  وذلــك  مئويــة،  درجــة   ٢5 فــوق  واحــدة  مئويــة  درجــة 

 Seppänen, Fisk, and Lei (2006) للتجــارب املعمليــة. راجــع أيضــا دراســة

 Deryugina لاطــاع علــى حتليــل وصفــي للدراســات ذات الصلــة، ودراســة

and Hsiang (2014) لاطــاع علــى أدلــة مــن الواليــات املتحــدة، ودراســة 
الهنــد  مــن  أدلــة حديثــة  علــى  Somanathan and others (2017) لاطــاع 
حــول إنتاجيــة العمالــة. وقــد يــؤدي اإلجهــاد احلــراري أيضــا إىل إضعــاف 

Wargo�  الوظائــف اإلدراكيــة، حســبما تــم رصــده يف أداء الطــاب )دراســات

 Grag, و ،Graff Zivin, Hsiang, and Neidell 2015و ،cki and Wyon2007
.)Park 2017و ،Jagnani, and Taraz 2017

٢4 يتبــع التحليــل دراســة Graff Zivin and Neidell (2014) ويســتخدم 

املعهــد  عــن  الصــادرة  احلــرارة  خملاطــر  املعرضــة  القطاعــات  تعاريــف 

الوطنــي للســامة والصحــة املهنيــة. وتشــمل القطاعــات املعرضــة خملاطــر 

ويبيــن حتليــل البيانــات القطاعيــة املتعلقــة بالقيمــة املضافــة 

للعامل، عند مستوى درجات احلرارة السائدة يف وسيط البلدان 

الناميــة منخفضــة الدخــل، أن إنتاجيــة العامليــن يف القطاعــات 

ارتفــاع  بعــد  كبيــر  بشــكل  تنخفــض  احلــرارة  املعرضــة خملاطــر 

درجة احلرارة )اللوحتان ١ و٢ يف الشكل البياين 3-١٠(. ومع 

ذلــك، ال تتأثــر إنتاجيــة العمالــة يف القطاعــات التــي يــؤدَّى فيهــا 

العمــل غالبــا داخــل املبــاين.

صدمــات  أدت  إذا  أيضــا  الكليــة  اإلنتاجيــة  تنخفــض  وقــد 

األحــوال اجلويــة إىل عــدم االســتقرار السياســي، أو إثــارة الصــراع، 

أو إضعــاف املؤسســات احلاكمــة بطــرق أخــرى. ورغــم أن إجــراء 

حتليــل أكثــر تفصيــا ال يدخــل يف نطــاق هــذا الفصــل، فــإن العديــد 

مــن الدراســات توثــق وجــود رابــط قــوي بيــن صدمــات األحــوال 

األســباب  مــن  الصــراع  ألن  ونظــرا  النتائــج.٢5  وهــذه  اجلويــة 

مــن  األول  الفصــل  يــرد يف  كمــا  الاجئيــن،  لتدفقــات  الرئيســية 

فــإن  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١٧ إبريــل  عــدد 

صدمــات األحــوال اجلويــة يمكــن أن تولــد تداعيــات كبيــرة تنتقــل 

االقتصــادات  إىل  املطــاف  نهايــة  ويف  اجملــاورة  البلــدان  إىل 

املتقدمــة مــن خــال هــذه القنــاة. 

تراكم رأس املال

ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل حــد كبيــر صدمــة علــى  يشــكل 

جانــب العــرض، لكنــه قــد يــؤدي إىل خســائر مســتمرة يف النــاجت 

ويؤثــر علــى النمــو إذا أثــر علــى معــدل تراكــم عوامــل اإلنتــاج.٢6 

التحليــل  يبحــث  القوميــة،  احلســابات  بيانــات  وباســتخدام 

اســتجابة املكونــات الرئيســية للطلــب الكلــي — إجمــايل تكويــن 

رأس املال واالستهاك والصادرات، والواردات - إزاء صدمات 

األحوال اجلوية يف اإلطار التجريبي املذكور آنفا. فعند مستوى 

درجة احلرارة الســائد يف وســيط البلدان منخفضة الدخل، تتأثر 

بمقــدار  احلــرارة  درجــة  ارتفــاع  إزاء  ســلبا  األربعــة  املكونــات 

درجــة مئويــة واحــدة. لكــن علــى املــدى املتوســط، يكــون التأثيــر 

انخفاضــه  إىل  التقديــرات  تشــير  االســتثمار، حيــث  علــى  أوضــح 

والبنــاء  البــري  والصيــد  األســماك  وصيــد  واحلراجــة  الزراعــة  احلــرارة 

والتعديــن والنقــل واملرافــق العامــة، فضــا علــى الصناعــة التحويليــة يف 

منشــآت قــد ال تكــون مهيــأة مناخيــا يف البلــدان منخفضــة الدخــل والتــي 

اإلنتاجيــة حــرارة كبيــرة. عــن عملياتهــا  مــا تتولــد  غالبــا 

٢5 تســتعرض دراســة Burke, Hsiang, and Miguel (2015b) الدراســات 

ذات الصلــة التــي تربــط املنــاخ بالصــراع. وقــد ارتبطــت اإلطاحــة باحلــكام 

 Dell, Jones,و ،Burke and Leigh 2010 أيضــا بتقلبــات املنــاخ )دراســات

and Olken 2012، وChaney 2013، وKim 2014(، ومــن املثيــر لاهتمــام 
عــزو العديــد مــن حــاالت االنهيــار اجملتمعــي يف املاضــي إىل تغيــر املنــاخ 

 Buckleyو ،Haug and others 2003و ،Cullen and others 2000 دراســات(

.)Büntgen and others 2011و ،and others 2010
٢6 قــد ينخفــض االســتثمار متأثــرا بصدمــات حــرارة اجلــو بســبب تراجــع 

املــوارد املتاحــة لاســتثمار، و/أو تراجــع معــدل العائــد علــى رأس املــال، 

الســالبة  الصدمــة  وقــوع  نتيجــة  االســتثمار  تمويــل  تكلفــة  ارتفــاع  و/أو 

املؤقتــة يف الدخــل يف ظــل قصــور أســواق رأس املــال )راجــع، علــى ســبيل 

احلصــول  فــرص  تقــل  وعندمــا   .Fankhauser and Tol 2005) املثــال، 

علــى املدخــرات أو االئتمــان أو التأميــن مــن خــال القنــوات الرســمية، قــد 

تقــوم األســر أيضــا ببيــع األصــول املنتجــة لتمهيــد تقلبــات االســتهاك يف 

مواجهــة صدمــات األحــوال اجلويــة.
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بنســبة 6% بعــد ســبع ســنوات مــن حــدوث الصدمــة )اللوحــة 3 يف 

الشــكل البيــاين 3-١٠(. كذلــك فــإن الــواردات، التــي ترتبــط عــادة 

باالســتثمار ارتباطــا وثيقــا، تشــهد انخفاضــا كبيــرا وممتــدا مــع 

ارتفــاع درجــات احلــرارة )الفصــل الثــاين يف عــدد أكتوبــر ٢٠١6 

مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(.٢٧

عرض العمالة

يبيــن التحليــل أيضــا أن ارتفــاع درجــات احلــرارة، يف املنــاخ 

العمالــة )يف املســتقبل( بســبب تأثيــره  يقلــل عــرض  قــد  احلــار، 

البيــاين 3-١٠(.  الشــكل  )اللوحــة 5 يف  الوفيــات  علــى معــدالت 

فارتفــاع درجــة احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة يرفــع معدل 

الصدمــة.  ســنة  نقطــة مئويــة يف  بمقــدار ٠.١٢  الرُضَّــع  وفيــات 

ويــزداد األثــر خــال فتــرة التقديــر ألن انخفــاض الدخــل املرتبــط 

باألحــوال اجلويــة )واحتمــال انعــدام األمــن الغذائــي( يعــزز التأثيــر 

الفسيولوجي املباشر الرتفاع درجات احلرارة يف املناخ احلار. 

املقطعيــة  الزمنيــة  الساســل  بيانــات  مــن  األدلــة  هــذه  وتؤكــد 

لــكل بلــد نتائــج العديــد مــن الدراســات املتعلقــة بالعاقــات بيــن 

والنتائــج  الــوالدة،  قبــل  والصحــة  والوفيــات،  اجلويــة  األحــوال 

اآلثــار  تكــون  وقــد  البلــدان.٢8  خمتلــف  يف  األخــرى  الصحيــة 

الضــارة علــى صحــة األطفــال ومســتوى حتصيلهــم العلمــي مــن 

األســباب الرئيســية وراء الطبيعــة طويلــة األمــد لعواقــب األحــوال 

اجلويــة.

اآلثار عبر الزمن

فمــن  وتكــرارا،  مــرارا  تقلبــات جويــة  البلــدان  نظــرا ملواجهــة 

املنطقــي أن يُتوقــع منهــا اتخــاذ تدابيــر تقلــل مــن تأثيــر صدمــات 

إىل  يتوصــل  ال  التحليــل  أن  غيــر  االقتصــاد.  علــى  اجلــو  حــرارة 

أي دليــل واضــح علــى هــذا التكيــف علــى مــدى الســنوات الســتين 

املاضيــة. فتقديــرات اســتجابة نــاجت الفــرد إزاء صدمــات حــرارة 

اجلــو خــال فتــرات زمنيــة متحركــة مدتهــا ٢٠ ســنة تشــير إىل أن 

٢٧ يتســق األثــر الســلبي لصدمــات حــرارة اجلــو علــى االســتثمار الكلــي 

مــع األدلــة املســتمدة مــن الدراســات علــى مســتوى األســر، والتــي تخلــص 

إىل أن صدمــات األحــوال اجلويــة قــد تــؤدي إىل تباطــؤ تراكــم رأس املــال 

أو انعــكاس اجتاهــه عنــد حماولــة األســر تمهيــد تقلبــات االســتهاك أو إذا 

 Hallegatte and others رأت أن االســتثمار حمفوف بمخاطر كبيرة )دراســة

.)2016
 Guo and others (2014) ودراســة Deschênes (2012) ٢8 حتتــوي دراســة

بيــن درجــة  الرابــط  الصلــة حــول  للدراســات ذات  اســتعراض شــامل  علــى 

De� دراســات املثــال،  ســبيل  علــى  راجــع،  والصحــة.  والوفيــات   احلــرارة 

 Barreca and othersو ،Barreca (2012)و ،schênes and Greenstone (2011)
 Kudamatsu, (2016) لاطــاع علــى أدلــة مــن الواليــات املتحــدة، ودراســة
Persson, and Strömberg (2012) لاطــاع علــى أدلــة مــن جمموعــة فرعيــة 
لاطــاع   Burgess and others (2014) ودراســة  اإلفريقيــة،  البلــدان  مــن 

علــى أدلــة مــن الهنــد. وتوثــق دراســة Carleton (2017) حــدوث زيــادة كبيــرة 

يف معــدالت االنتحــار عندمــا ترتفــع درجــات احلــرارة إىل مســتوى يهــدد 

 Deryugina and Hsiang احملاصيــل الزراعيــة يف الهنــد. وتخلــص دراســات

 Somanathanو ،Park (2016)و ،Graff Zivin and Neidell (2014)(2014)، و
أثــر مباشــر الرتفــاع درجــة احلــرارة علــى  and others (2017) إىل وجــود 

عــرض العمالــة وإنتاجيتهــا.
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غير املعرضة �اطر احلرارة

٤- الواردات

٦- مؤشر التنمية البشرية

١- إنتاجية العمالة يف القطاعات 

املعرضة �اطر احلرارة

التقديرات فترة ثقة بنسبة ٩٠٪

الشــكل البيــاين ٣-١٠: أثــر ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى 

مُدخــالت اإلنتاجيــة، ورأس املــال، والعمــل والــذي يُقــدر 

منخفضــة  الناميــة  البلــدان  وســيط  حــرارة  درجــة  عنــد 

الدخل

(٪، السنوات على احملور السيني)

العمالــة يف  إنتاجيــة  تخفيــض  إىل  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  يــؤدي  احلــارة،  البلــدان  يف 

القطاعــات املعرضــة للحــرارة، وتخفيــض االســتثمار والــواردات، وتترتــب عليــه آثــار ضــارة 

بالصحة.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: توضــح اللوحــات أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة والــذي يُقــدر عنــد 

درجة حرارة وسيط البلدان النامية منخفضة الدخل (٢٥ درجة مئوية). ويمثل األفق صفر سنة 

حــدوث الصدمــة. ووفقــا لدراســة  Zivin and Neidell (2014)�Gra، تشــمل القطاعــات املعرضــة 

�اطــر احلــرارة الزراعــة، واحلراجــة، وصيــد األســماك، والصيــد البــري، والبنــاء، والتعديــن، 

والنقل، واملرافق العامة، والصناعة التحويلية.
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العاقــة بيــن املتغيريــن ظلــت ثابتــة )الشــكل البيــاين 3-١١(.٢9 

واألســباب وراء هــذا النقــص الواضــح يف التكيــف ليســت مفهومــة 

يف  تتمثــل  حمتملــة  قصــور  أوجــه  هنــاك  ولكــن  كبيــر،  حــد  إىل 

االئتمــان  علــى  احلصــول  فــرص  وتراجــع  املرتفعــة،  التكاليــف 

مزايــا  عــن  املعلومــات  كفايــة  وعــدم  التكيــف،  لتمويــل  الــازم 

ملواجهــة  املنطقــي  التخطيــط  علــى  القــدرة  وتراجــع  التكيــف، 

علــى  احلصــول  فــرص  كفايــة  وعــدم  املســتقبلية،  اخملاطــر 

دراســة  يف  مناقشــته  الــواردة  النحــو  علــى  وذلــك  التكنولوجيــا، 

.Carleton and Hsiang (2016)

مواجهة صدمات األحوال اجلوية وتغير 

املناخ

واملؤسســات  للسياســات  يمكــن  كيــف  القســم  هــذا  يبحــث 

الســلبية  العواقــب  تخفيــف  األخــرى  القُطْريــة  واخلصائــص 

لصدمــات حــرارة اجلــو وتغيــر املنــاخ. ويبــدأ بمناقشــة جمموعــة 

األدوات املتاحــة أمــام صنــاع السياســات والــوكاء مــن القطــاع 

أدلــة  يعــرض  ثــم  األحــوال اجلويــة،  اخلــاص ملواجهــة صدمــات 

املاضــي،  يف  السياســات،  بعــض  تأثيــر  مــدى  علــى  توضيحيــة 

األداء  بيــن  الرابــط  علــى  للتنميــة(  العــام  املســتوى  جانــب  )إىل 

األدلــة  وتُســتكمل  اجلــو.  حــرارة  وصدمــات  الكلــي  االقتصــادي 

التجريبية يف اإلطار 3-٢ بسيناريوهات نموذج التوازن العام 

الكليــة  االقتصاديــة  اجملمــات  اســتجابة  لتحليــل  الديناميكــي 

املتغيــرات  خمتلــف  باســتخدام  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  إزاء 

البديلــة للسياســات ذات الصلــة. ويتنــاول اإلطــاران 3-3 و4-3 

دراســات احلالــة املتعلقــة باســتراتيجيات تكيــف حمــددة. ويبحــث 

هــذا القســم أيضــا يف الهجــرة باعتبارهــا اســتجابة إزاء التغيــرات 

املســتمرة يف املنــاخ مــع بلــوغ اســتراتيجيات التكيــف منتهاهــا. 

وأخيــرا، تتــم مناقشــة دور التعــاون الــدويل يف دعــم اجلهــود التــي 

تبذلهــا البلــدان ملواجهــة صدمــات األحــوال اجلويــة وتغيــر املناخ. 

جمموعة األدوات

لتنظيــم النقــاش، يحــدد هــذا القســم الفرعــي جمموعــة أدوات 

واخليــارات  املمكنــة  احملليــة  السياســة  إجــراءات  يف  تتمثــل 

اخلاصــة التــي قــد تســاعد يف حمايــة النشــاط االقتصــادي مــن 

لتغيــر  املصاحبــة  اخملاطــر  ومــن  اجلويــة  األحــوال  صدمــات 

.)١٢-3 البيــاين  )الشــكل  املنــاخ 

٢9 تكشــف الدراســات عــن وجــود اختافــات كبيــرة يف قــدرة القطاعــات 

املنفــردة علــى التكيــف مــع صدمــات معنيــة مــن األحــوال اجلويــة. فعلــى 

 Hsiang ودراســة Hsiang and Narita (2012) ســبيل املثال، تخلص دراســة

االســتوائية  لألعاصيــر  تعرضــا  األكثــر  البلــدان  أن  إىل   and Jina (2014)
تعــاين مــن أضــرار أقــل، ممــا يشــير إىل أنهــا تعلمــت كيفيــة مواجهــة هــذه 

الظواهــر املتطرفــة. وقــد انخفضــت معــدالت الوفيــات الناجمــة عــن ارتفــاع 

درجــات احلــرارة انخفاضــا ملحوظــا مــع مــرور الوقــت مــع بــدء اســتخدام 

 .)Barreca and others 2016 تكييــف الهــواء يف الواليــات املتحــدة )دراســة

لكــن هنــاك أدلــة قليلــة علــى تراجــع حساســية احملاصيــل الزراعيــة )دراســة 

 Dell, Jones, and Burke and Emerick 2016( أو النــاجت الكلــي )دراســات 
Burke, Hsiang, and Mi�و ،Deryugina and Hsiang 2014و ،Olken 2012

guel 2015a( إزاء تقلبــات حــرارة اجلــو.

علــى  اجلويــة  األحــوال  يف  التقلبــات  إىل  يُنظــر  أن  ويمكــن 

أنهــا واحــدة مــن صدمــات كثيــرة تؤثــر علــى األداء االقتصــادي 

الكلــي. وبالتــايل، يمكــن تخفيــف عواقبهــا عــن طريــق السياســات 

التــي تعــزز  االقتصاديــة الكليــة والهيكليــة العامــة واملؤسســات 

صابــة البلــدان قبــل وبعــد مواجهــة الصدمــات. ورغــم اختــاف 

األولويــات تبعــا لظــروف كل بلــد والتهديــدات املرتبطــة باألحــوال 

تهــدف  التــي  تلــك  تشــمل  قــد  السياســات  فــإن  فيهــا،  اجلويــة 

الصدمــات،  حــدوث  عنــد  األجــل  قصيــر  التأثيــر  مــن  احلــد  إىل 

مــن  واحلــد  أســرع،  بشــكل  التعــايف  علــى  االقتصــاد  ومســاعدة 

بعضهــا  السياســات  وتعــزز  املســتقبل.  للصدمــات يف  التعــرض 

البلــدان  املثــال،  ســبيل  فعلــى  األهــداف.  هــذه  لتحقيــق  البعــض 

والنقــدي،  املــايل  احليــز  )أي  وقائيــة  هوامــش  لديهــا  التــي 

واالحتياطيــات الدوليــة الكبيــرة، وفــرص احلصــول علــى معونــة 

خارجيــة( وشــبكات أمــان اجتماعــي موجهــة بدقــة قــد تكــون يف 

وضــع أفضــل لتقديــم الدعــم للمتضرريــن مــن صدمــات األحــوال 

املــدى  علــى  االســتهاك  تقلبــات  تمهيــد  وبالتــايل  اجلويــة، 

القصيــر. والتأقلــم مــع صدمــات األحــوال اجلويــة وتغيــر املنــاخ 

مــن املرجــح أن يقتضــي إعــادة توزيــع األفــراد ورؤوس األمــوال 

عبــر القطاعــات واملناطــق مــع تغيــر أنمــاط اإلنتــاج والتجــارة. 

ويمكــن زيــادة ســرعة التعــايف وتعزيــز التحــول الهيكلــي الــازم 
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استجابة السياسة النقدية بشكل طبيعي 

تيسير نقدي يف الواليات املتحدة فقط

تيسير نقدي يف البلدان املستقبِلة

تيسير نقدي يف جميع البلدان

الشــكل البيــاين ٤-١١: تداعيــات صدمــات املاليــة العامــة 

وجــود  وعــدم  وجــود  حالــة  يف  املتحــدة  الواليــات  يف 

تيسير نقدي

(متوسط التأثير لسنتين على إجمايل الناجت احمللي يف بقية العامل، ٪)

املصــدر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

النقديــة بشــكل طبيعــي هــي اســتجابة قائمــة علــى قواعــد، يف  ملحوظــة: اســتجابة السياســة 

ارتفــاع  إزاء  النقديــة  السياســة  تســتجيب  الثابــت، حيــث  الصــرف  ســعر  نظــم  تطبــق  بلــدان ال 

الطلــب  لتخفيــض  االســمية  الفائــدة  أســعار  رفــع  مــن خــالل  املســتقبل  املتوقــع يف  التضخــم 

وإعادة التضخم إىل املستوى املستهدف.
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للحــد مــن احتمــاالت التعــرض للمخاطــر عــن طريــق السياســات 

واملؤسســات التــي تســهل عمليــة إعــادة التوزيــع املطلوبــة، مثــل 

تلــك التــي تضمــن احلصــول علــى تمويــل، ومرونــة أســواق العمــل، 

التحتيــة.3٠ والبنيــة  البشــري  املــال  رأس  يف  واالســتثمار 

كذلك فإن تخفيف اخملاطر املرتبطة بتغير املناخ سيقتضي 

تطبيــق سياســات تكيــف بعينهــا ملســاعدة البلــدان علــى احلــد مــن 

تعرضهــا للظواهــر املناخيــة ومواجهــة خماطرهــا. وبعــد حتديــد 

خماطــر تغيــر املنــاخ األساســية يف منطقــة معينــة، يمكــن تطبيــق 

)دراســة  الســواء  علــى  و«املشــدَّدة«  »اخملفَّفــة«  التكيــف  تدابيــر 

Hallegatte 2009(. وقــد تتضمــن التدابيــر اخملفَّفــة تعزيــز عمليــة 

 ١٢-3 البيــاين  الشــكل  يعرضــه  الــذي  السياســات  تصنيــف  يعــد   3٠

علــى  احلصــول  فــرص  زيــادة  شــأن  ومــن  مــا.  نوعــا  فضفاضــا  تصنيفــا 

االســتهاك  تقلبــات  تمهيــد  علــى  املزارعيــن  مســاعدة  املاليــة  اخلدمــات 

وعلــى  احملاصيــل،  تلــف  إىل  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  يــؤدي  عندمــا 

يف  األضــرار  وقــوع  دون  للحيلولــة  الازمــة  التكنولوجيــا  يف  االســتثمار 

للحــرارة(. مقاومــة  بــذور  شــراء  )مثــل  املســتقبل 

البنــاء، وقوانيــن اســتخدام  العامــة، وقوانيــن  توفيــر املعلومــات 

األراضــي وتقســيم املناطــق، ووضــع نظــم اإلنــذار واإلخــاء، إىل 

جانــب احلوافــز املوجهــة للتكنولوجيــا املرتبطــة باملنــاخ )مثــل 

اجلويــة  بالظواهــر  املرتبطــة  الهــواء( وحتويــل اخملاطــر  تكييــف 

وتقاســمها )مثــل الكــوارث الطبيعيــة، التــي قــد يــزداد تواترهــا( مــن 

خال األســواق املالية. وقد تتضمن التدابير املشــدَّدة االســتثمار 

يف البنية التحتية الذكية مناخيا، مثل جتديد العقارات وإنشــاء 

)أو تطويــر( نظــم الــري والصــرف، وبنــاء األحــواض البحريــة، ومــا 

شــابه ذلــك.3١ وتُصمــم تدابيــر التكيــف املائمــة خصيصــا حســب 

اخملاطــر املرتبطــة باملنــاخ يف كل منطقــة والظــروف احملليــة؛ 

فمتطلبــات البنيــة التحتيــة ملنطقــة معرضــة للفيضانــات تختلــف 

 Hallegatte, Lecocq, andو  ،Hallegatte (2009) دراســات  راجــع   3١

 ،Cabezon and others (2015)و  ،IPCC (2014)و  ،de Perthuis (2011)
 Hallegatte and othersو ، Farid and others (2016)و ،OECD (2015a)و
(2016) ، وIMF (2016a)، وIMF (2016b) لاطــاع علــى مناقشــة شــاملة 

خملتلــف اســتراتيجيات التكيــف مــع تغيــر املنــاخ.

الشكل البياين ٣-١٢: جمموعة أدوات ملواكبة صدمات األحوال اجلوية وتغير املناخ

السياسات االقتصادية الكلية والهيكلية 

لبناء الصالبة يف مواجهة الصدمات

تعزيز القدرة على 

تمهيد تأثير الصدمات

حتسين املرونة 

وتعزيز 

التحول الهيكلي

الهوامش الوقائية من السياسات 

لتيسير استجابة السياسات

االستثمار يف البنية التحتية

إطار مؤسسي قوي

حتويل ا�اطر 

وتقاسمها 
الهجرة

نظم اإلنذار املبكر واإلخالء

اآلليات متعددة األطراف 

لتقاسم ا�اطر

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

شبكات األمان االجتماعي 

املوجهة بدقة 

لتقديم الدعم الفعال للمتضررين

سياسات التعليم والصحة 

لتعزيز رأس املال البشري، 

وتيسير التعلم مدى احلياة، 

وإكساب القوى العاملة املرونة 

والقدرة على التحمل للحد من 

التعرض للمخاطر

تعزيز قوانين البناء، وتخطيط استخدام 

األراضي، وقواعد تقسيم املناطق؛ 

وحتسين تنظيم استخدام املوارد 

املشتركة (كاملياه مثال)

سياسات سوق العمل 

لتيسير حركة العمالة عبر 

قطاعات اإلنتاج واملناطق

مرونة سعر الصرف 

لتخفيف أثر بعض التكاليف 

االقتصادية للصدمة 

سياسات القطاع املايل 

لضمان احلصول على خدمات االئتمان والتأمين وغيرها من 

اخلدمات املالية التي حتتاجها األسر لتمهيد تقلبات االستهالك

لتمكين الشركات من االستثمار، وتطوير التكنولوجيا احلديثة، وغير 

ذلك

استراتيجيات التكيف مع خماطر حمددة من 

تغير املناخ

تخفيف ا�اطر باحلد من 

التعرض لها والتأثر بها

توفير املعلومات للجمهور عن ا�اطر 

املرتبطة باملناخ التأمين اخلاص والسيادي 

(على سبيل املثال، التأمين 

املَعْلَمي، والتأمين على 

احملاصيل، وسندات الكوارث)

االستثمار يف البنية التحتية الذكية 

مناخيا (مثل الري، والصرف، وحواجز 

األمواج)

حوافز املالية العامة والتسعير املالئم 

لتطوير واعتماد التكنولوجيا املالئمة 

(مثل احملاصيل املقاومة، وتكييف الهواء، 

وتطوير املساكن)
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

إىل حــد كبيــر عــن تلــك الازمــة ملنطقــة تتعــرض كثيــرا لنوبــات 

بيانــات  وجــود  عــدم  جانــب  إىل  اخلصوصيــة،  وهــذه  اجلفــاف. 

إجــراء  دون  حتــول  التكيــف،  تدابيــر  بشــأن  للمقارنــة  قابلــة 

حتليــل جتريبــي قُطْــري مقــارن. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن دراســات 

رؤيــة  توفــر  أن  يمكــن  التكيــف  باســتراتيجيات  املتعلقــة  احلالــة 

دور   4-3 اإلطــار  ويتنــاول   .3-3 اإلطــار  ويعرضهــا  متعمقــة، 

األســواق املاليــة يف تقاســم اخملاطــر املرتبطــة باألحــوال اجلويــة 

وحتويلهــا.

وتتحقــق مزايــا إضافيــة مهمــة عنــد اجلمــع بيــن السياســات 

تكيــف  واســتراتيجيات  العامــة  والهيكليــة  الكليــة  االقتصاديــة 

حمــددة: فمــن املرجــح أن تــؤدي التنميــة االقتصاديــة واملؤسســية 

إىل تعزيــز قــدرة البلــدان علــى مواكبــة تغيــر املنــاخ واالســتثمار 

يف اســتراتيجيات تكيــف حمــددة. فوجــود مؤسســات أقــوى، علــى 

ســبيل املثــال، يزيــد مــن فعاليــة إنفــاذ التدابيــر اخملفَّفــة، يف حيــن 

الازمــة.  التحتيــة  البنيــة  االســتثمار يف  يتيــح  املــايل  أن احليــز 

تغيــر  عــدم  ظــل  يف  حتــى  التنميــة  تســهيل  يمكــن  املقابــل،  ويف 

املنــاخ مــن خــال بعــض اســتراتيجيات التكيــف، مثــل االســتخدام 

الكــفء للميــاه أو املســاكن القــادرة علــى حتمــل املنــاخ أو تنويــع 

 .)Farid and others 2016 النشــاط )دراســة

يمكــن  منتهاهــا،  التكيــف  اســتراتيجيات  بلــوغ  مــع  وأخيــرا، 

أن يواجــه الــوكاء االقتصاديــون التغيــرات املســتمرة يف املنــاخ 

ومــا يرتبــط بهــا مــن خســارة يف الدخــل باالنتقــال إىل مناطــق 

جغرافيــة أخــرى.

دور السياسات واملؤسسات احمللية: أدلة 

جتريبية

مــن أجــل دراســة مــدى قــدرة السياســات االقتصاديــة الكليــة 

صدمــات  أثــر  مــن  احلــد  علــى  القُطْريــة  واخلصائــص  والهيكليــة 

التجريبــي  املنهــج  نطــاق  التحليــل  يوســع  اجلويــة،  األحــوال 

املذكــور آنفــا عــن طريــق الســماح بتبايــن اســتجابة نــاجت الفــرد 

إزاء صدمــات األحــوال اجلويــة حســب خمتلــف املتغيــرات البديلــة 

لركائــز هــذه السياســات واملؤسســات، حيــث يتــم إدراج كل منهــا 

أنــه بينمــا  التأكيــد علــى  التحليــل.3٢ ومــن املهــم  علــى حــدة يف 

خارجيــة  األمطــار  وتســاقط  احلــرارة  درجــات  يف  التقلبــات 

املنشــأ بالفعــل، وهــو مــا يســمح بتحديــد تأثيرهــا الســببي، فــإن 

االختافــات يف السياســات واملؤسســات بيــن البلــدان ومــع مــرور 

الوقــت ليســت كذلــك. وبالتــايل، ينبغــي تفســير عاقــات االرتبــاط 

املقــدرة علــى أنهــا تشــير إىل التأثيــر الســببي وحســب.

املواصفــة  يف   )٢-3( املعادلــة  توســيع  يتــم  حتديــدا،  أكثــر  بشــكل   3٢

ومتغيــر  اجلويــة  األحــوال  صدمــة  بيــن  التفاعــل  حــد  لتشــمل  املقــدرة 

التــي  البلــدان  علــى  العينــة  تقتصــر  التبســيط،  ســبيل  وعلــى  السياســات. 

يكــون  احلــرارة فيهــا ١5 درجــة مئويــة، حيــث  يتجــاوز متوســط درجــات 

علــى  إحصائيــة  داللــة  ذو  خطــي  ســلبي  تأثيــر  احلــرارة  درجــة  الرتفــاع 

مــن  مزيــد  علــى  لاطــاع   3-3 املرفــق  راجــع  االقتصــادي.  النشــاط 

لتفاصيــل. ا

واملؤسســات  السياســات  وجــود  أن  إىل  النتائــج  وتشــير 

الســليمة قــد يســاعد علــى تخفيــف آثــار صدمــات حــرارة اجلــو إىل 

أقــل قليــا  الفــوري لصدمــة حــرارة اجلــو  األثــر  مــا. ويكــون  حــد 

يف البلــدان التــي تتحمــل ديــن عــام أقــل، وحتصــل علــى قــدر أكبــر 

أكثــر  صــرف  أســعار  وتطبــق  األجنبيــة،  املعونــة  تدفقــات  مــن 

مرونــة. وال يكــون هنــاك أي اختــاف ملحــوظ يف حالــة وجــود 

هوامــش وقائيــة نقديــة )واملتغيــر البديــل لهــا هــو التضخــم دون 

مستوى الرقمين( أو احتياطيات دولية )الشكل البياين ١3-3(. 

ومــع ذلــك، تشــير التقديــرات إىل أن مــدى التخفيــف الــذي تتيحــه 

الهوامــش الوقائيــة حمــدود وقصيــر األجــل.

وتكــون األدلــة أكثــر إقناعــا إىل حــد مــا يف حالــة السياســات 

الهيكليــة واخلصائــص القُطْريــة التــي تعتبــر مهمــة عــادة لتيســير 

إعــادة توزيــع عوامــل اإلنتــاج علــى القطاعــات والتحــول الهيكلــي 

بالتقديــرات  يحيــط  الــذي  اليقيــن  عــدم  أن  ورغــم  عــام.  بوجــه 

التجريبيــة غالبــا مــا يكــون كبيــرا للغايــة، يبــدو أن األثــر الســلبي 

املــدى املتوســط يتاشــى عندمــا  الرتفــاع درجــة احلــرارة علــى 

تكــون األســواق املاليــة احملليــة والدوليــة أكثــر تنظيمــا، وأســعار 

واســع،  نطــاق  علــى  متوافــرة  التحتيــة  والبنيــة  مرنــة،  الصــرف 

واملؤسســات الديمقراطيــة قويــة، ويكــون توزيــع الدخــل متســاٍو 

البيــاين  )الشــكل  تقدمــا  األكثــر  االقتصــادات  أي يف   — تقريبــا 

.)١4-3

كبيــر  حــد  إىل  البيانــات  أظهرتهــا  التــي  األنمــاط  وتعكــس 

عمليــات حمــاكاة نمــوذج التــوازن العــام الهيكلــي الديناميكــي، 

الهوامــش  لتوافــر  الســببية  اآلثــار  بدقــة  تعــزل  أن  يمكــن  والتــي 

املؤسســات،  وجــودة  املــال،  رأس  تعديــل  وتكاليــف  الوقائيــة، 

)اإلطــار 3-٢(. وتتســق  التكيــف  اســتراتيجيات  واالســتثمار يف 

أن  تبيــن  التــي  التجريبيــة  النتائــج  مــع  أيضــا  األنمــاط  هــذه 

أضــرار الظواهــر اجلويــة املتطرفــة والكــوارث الطبيعيــة تكــون أقــل 

ماليــة  مرنــة، وخدمــات  أســعار صــرف  لديهــا  التــي  البلــدان  يف 

قويــة.34،33 ومؤسســات  بســهولة،  متوافــرة 

McDer� و(2013)   ،Noy (2009)و  ،Kahn (2005) دراســات  راجــع   33

 Felbermayr andو ،Burgess and others (2014)و ،mott, Barry, and Tol
 Von Peter, لاطــاع علــى دور التطويــر املــايل؛ ودراســات Gröschl (2014)
Lee, Vil�و ، Breckner and others (2016)و ،Dahlen, and Saxena (2012)
laruel, and Gaspar (2016) لاطــاع علــى دور تغلغــل التأميــن. وتتوصــل 
 Felbermayr and Gröschl (2014)و ،Noy (2009)و ،Kahn (2005) دراسات

إىل أدلــة علــى دور املؤسســات؛ وتبحــث دراســة Ramcharan (2009) دور 

أســعار الصــرف يف تقليــل األضــرار الناجمــة عــن الظواهــر اجلويــة املتطرفــة 

والكــوارث الطبيعيــة.

التوزيــع  إعــادة  أهميــة  علــى  قويــة  تقدمــان حجــة  دراســتان  هنــاك   34

فعنــد  املنــاخ.  تغيــر  عــن  الناجمــة  النــاجت  خســائر  تخفيــف  يف  القطاعــي 

قيــاس كميــة آثــار تغيــر املنــاخ علــى األســواق الزراعيــة باســتخدام بيانــات 

 Costinor, دراســة  تخلــص  العــامل،  حــول  حقــل  مليــون   ١.٧ مــن  جزئيــة 

Donaldson, and Smith (2016) إىل أن خســائر الرفاهيــة قــد تكــون أكبــر 
بمقــدار ثــاث مــرات يف حالــة عــدم قــدرة املزارعيــن علــى حتويــل اإلنتــاج 

دراســة  وتثبــت  النســبية.  وامليــزة  املتغيــرة  املناخيــة  الظــروف  ملواجهــة 

Colmer (2016)، وهــي دراســة جتريبيــة، أن انتقــال العمالــة مــن الزراعــة 
إىل الصناعــة التحويليــة يف الهنــد يمكــن أن يــوازن إىل حــد كبيــر اخلســائر 

الزراعيــة  اإلنتاجيــة  يف  بالتغيــرات  املرتبطــة  اإلجماليــة  االقتصاديــة 

الناجتــة عــن األحــوال اجلويــة.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧
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مقياس الديمقراطية

الشكل البياين ٣-١٤: دور السياسات الهيكلية واملؤسسات 

(٪، السنوات على احملور السيني)

تشــير بعــض األدلــة إىل أن أثــر ارتفــاع درجــة احلــرارة علــى النــاجت للفــرد يبلــغ مســتوى أقــل بصــورة 

طفيفــة يف البلــدان التــي لديهــا أســواق ماليــة أكثــر تنظيمــا، ورأس مــال مــادي أكبــر، ومؤسســات أكثــر 

ديمقراطية، ودرجة أقل من عدم املساواة يف توزيع الدخل.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى  اللوحــات مــدى تبايــن  ملحوظــة: تبيــن 

النــاجت للفــرد يف عينــة البلــدان التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا ١٥ درجــة مئويــة حســب 

املتغيــرات التجريبيــة البديلــة ألطــر السياســات الهيكليــة واملؤسســات. ويمثــل األفــق صفــر ســنة 

حــدوث الصدمــة. وتشــير املســاحات الرماديــة إىل أن اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء تختلــف اختالفــا 

كبيرا عن بعضها عند مستوى ١٥٪. راجع املرفق ٣-٣ لالطالع على التعريف الدقيق ملتغيرات 

السياسة. 
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٣- االحتياطيات الدولية
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٥- حتويالت املغتربين

٢- التضخم

٤- املعونة األجنبية

١- الدين العام

٦- مرونة سعر الصرف

نسبة الدين إىل إجمايل 

الناجت احمللي منخفضة

نسبة الدين إىل إجمايل 

الناجت احمللي مرتفعة

التضخم دون 

مستوى الرقمين

التضخم يتجاوز 

مستوى الرقمين

أقل من أربعة أشهر 

من الواردات

أكثر من أربعة أشهر 

من الواردات

مستوى مرتفع من 

املعونة األجنبية

مستوى منخفض من 

املعونة األجنبية

مستوى مرتفع من 

حتويالت املغتربين

مستوى منخفض من 

حتويالت املغتربين

غير مربوط

مربوط

التــي  الوقائيــة  الهوامــش  دور   :٣-١٣ البيــاين  الشــكل 

تتيحها السياسات

(٪، السنوات على احملور السيني)

هنــاك بعــض األدلــة التــي تشــير إىل أن األثــر املتزامــن لدرجــة احلــرارة علــى النــاجت للفــرد يبلــغ 

مســتوى أقــل بصــورة طفيفــة يف البلــدان التــي تتحمــل ديــن عــام أقــل، وتدخلهــا تدفقــات أكبــر 

من املعونة األجنبية، وتطبق أسعار صرف مرنة.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تبيــن اللوحــات كيفيــة تبايــن أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى 

النــاجت للفــرد يف عينــة البلــدان التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا ١٥ درجــة مئويــة حســب 

املتغيــرات التجريبيــة البديلــة لهوامــش الوقايــة املتاحــة مــن خــالل السياســة. ويمثــل األفــق صفــر 

ســنة حــدوث الصدمــة. وتشــير املســاحات الرماديــة إىل أن اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء تختلــف 

اختالفا كبيرا عن بعضها عند مستوى ١٥٪. راجع املرفق ٣-٣ لالطالع على التعريف الدقيق 

ملتغيرات السياسة. 
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

علــى  القُطْريــة  البيانــات  مــن  يســتفيد  بديــل  منهــج  وهنــاك 

املســتوى الامركــزي لتقييــم مــا إذا كانــت التنميــة تقلــل بدرجــة 

اجلويــة.  األحــوال  صدمــات  خملاطــر  التعــرض  مــن  بكثيــر  أكبــر 

ومــن الصعــب أن نثبــت بشــكل قاطــع مــا إذا كان لدرجــة احلــرارة 

الكلــي يف االقتصــادات  أقــل علــى األداء االقتصــادي  أثــر حــدي 

منــاخ  لديــه  الــذي  هــو  منهــا  جــدا  قليــا  عــددا  ألن  املتقدمــة، 

حــار. غيــر أن بعــض االقتصــادات املتقدمــة األكبــر حجمــا، مثــل 

الواليــات املتحــدة، يضــم عــدة مناطــق مناخيــة.35 ويتيــح عــدم 

كان  إذا  مــا  حتديــد  واحــد  بلــد  داخــل  هــذا  اجلغــرايف  التجانــس 

»احلــارة«  املقاطعــات  أو  الواليــات  يف  االقتصــادي  النشــاط 

داخــل االقتصــادات املتقدمــة يتأثــر بارتفــاع درجــة احلــرارة علــى 

غــرار النشــاط االقتصــادي يف واليــات أو مقاطعــات اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي يكــون متوســط 

درجــات احلــرارة فيهــا مماثــا. ويف الواقــع، يشــير التحليــل إىل 

أن صدمــات حــرارة اجلــو تضــر املناطــق احلــارة يف اقتصــادات 

بكثيــر  أكبــر  بدرجــة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

)الشــكل  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  احلــارة  باملناطــق  مقارنــة 

حتمــي  االقتصاديــة  التنميــة  أن  يبــدو  لذلــك،   .)١5-3 البيــاين 

البلــدان، إىل حــد مــا، مــن تقلبــات األحــوال اجلويــة.36

دور الهجرة

تمثــل الهجــرة اســتراتيجية أخــرى مــن اســتراتيجيات التكيــف 

التــي يمكــن أن تنتهجهــا األســر املتضــررة مــن صدمــات األحــوال 

اجلوية والتغير املســتمر يف املناخ — وهي اســتراتيجية حتُْدِث 

تداعيــات مهمــة عبــر احلــدود. ومــن الناحيــة النظريــة، يكــون تأثيــر 

 Dell, الهجــرة غامضــا )دراســة  صدمــات األحــوال اجلويــة علــى 

Jones, and Olken 2014(. فرغــم أن انخفــاض مســتويات الدخــل، 
الراحــة الفســيولوجية تشــكل حوافــز  وخمــاوف الســامة، وعــدم 

قويــة لانتقــال إىل مــكان آخــر، فــإن التأثيــر الســلبي للصدمــات 

اجلويــة علــى الدخــل قــد يُضعــف قــدرة األســر علــى حتمــل نفقــات 

املواصــات وغيرهــا مــن نفقــات االنتقــال إىل مــكان آخــر )دراســة 

 Carleton and ودراسة ،Bryan, Chowdhury, and Mobarak 2014
التجريبيــة  الدراســات  مــن  العديــد  وثَّقــت  Hsiang 2016(.3٧ وقــد 
التكيــف مــع صدمــات األحــوال اجلويــة والكــوارث الطبيعيــة مــن 

35 يبلــغ املتوســط الســنوي لدرجــات احلــرارة يف واليتــي ميــن وتكســاس 

األمريكيتيــن حــوايل ٧ درجــات مئويــة و٢١ درجــة مئويــة علــى الترتيــب.

التــي  للقنــوات  الدقيــق  التحديــد  دون  البيانــات  نقــص  يحــول   36

واألداء  الطقــس  بيــن  العاقــة  إضعــاف  إىل  خالهــا  مــن  التنميــة  تــؤدي 

احلــارة  املناطــق  االقتصــادي يف  النشــاط  يكــون  فقــد  ككل.  االقتصــادي 

داخــل االقتصــادات املتقدمــة حمميــا بقــدر أكبــر مــن صدمــات حــرارة اجلــو، 

نظــرا ألن األســر املعرضــة لهــذه الصدمــات لديهــا فــرص أفضــل للوصــول 

إىل آليــات التكيــف الاحــق )مثــل احلمايــة االجتماعيــة( أو قللــت احتمــاالت 

تعرضهــا للصدمــات عــن طريــق اســتراتيجيات التكيــف الســابق )مثــل تنويــع 

النشــاط، واعتمــاد نظــم تكييــف الهــواء، ومــا شــابه ذلــك(.

 Baez and others 3٧ قــد يحــدث أيضــا تغيــر طفيــف يف الســلوك )دراســة

2017( نتيجــة نقــص املعرفــة وعــدم اليقيــن بشــأن اخملاطــر الناجمــة عــن 
التغيــر البطــيء يف الظــروف املناخيــة ) دراســة Lee and others 2015) إىل 

جانــب تقديــم املســاعدات احلكوميــة للمناطــق املعرضــة للكــوارث.

خــال الهجــرة داخــل حــدود البلــدان.38 وتــزداد نــدرة األدلــة علــى 

االســتجابات مــن خــال الهجــرة الدوليــة وعــادة مــا تركــز علــى 

التدفقــات مــن البلــدان املنفــردة.39

38 راجــع دراســة Gray and Mueller (2012b) لاطــاع علــى أدلــة مــن 

Feng, Op�و ،Boustan, Kahn, and Rhode (2012)  بنغاديــش، ودراســات

 Hornbeck andو ،Hornbeck (2012)و ،penheimer, and Schlenker (2012)
Naidu (2014)، وغيرهــا لاطــاع علــى أدلــة مــن الواليــات املتحــدة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، تخلــص دراســة  Deryugina (2011)  إىل عــدم وجــود أي 

اســتجابة مــن الســكان خــال الســنوات العشــرة التــي أعقبــت إعصــار أصــاب 

أراضــي الواليــات املتحــدة، لكنهــا توثــق حــدوث زيــادة كبيــرة يف مدفوعــات 

التحويــات احلكوميــة.  

انتقــال  إىل  املثــال،  ســبيل  علــى   ،Munshi (2003) دراســة  تخلــص   39

عــدد أكبــر مــن املهاجريــن مــن املكســيك إىل الواليــات املتحــدة عندمــا يقــل 

سقوط األمطار يف جمتمع مكسيكي معين – وهو نمط أكدته أيضا دراسة 

Feng, Krueger, and Oppenheimer (2010). كذلــك فــإن األدلــة التــي ينفــرد 
بها كل بلد تشــمل إثيوبيا )دراســة Gray and Mueller 2012a(، وإندونيســيا 

Bohra�Mishra, Oppenheimer, and Hsiang 2014(، وباكســتان  )دراســة 

 (Kelley and others Mueller, Gray and Kosec 2014(، وســوريا  )دراســة 

(2015. وحتتــوي دراســة Barrios, Bertinelli, and Strobl (2006)، ودراســة 
Marchiori, Maystadt, and Schumacher (2012) علــى أدلــة مــن عــدة بلــدان 

يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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االقتصادات املتقدمة االقتصادات غير املتقدمة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين مــدى تبايــن أثــر ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة 

يف عينة الواليات أو املقاطعات التي يتجاوز متوسط درجات حرارتها ١٥ درجة مئوية حسب 

مؤشــر يبيــن مــا إذا كانــت الواليــة أو املقاطعــة تقــع يف اقتصــاد متقــدم أم ال. ويمثــل األفــق 

صفــر ســنة حــدوث الصدمــة. وتشــير املســاحات الرماديــة إىل أن اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء 

تختلف اختالفا كبيرا عن بعضها عند مستوى ١٥٪. 

الشــكل البيــاين ٣-١٥: دور التنميــة: أدلــة مــن البيانــات 

على مستوى احلكومة دون املركزية

(٪، السنوات على احملور السيني)

غيــر  االقتصــادات  يف  أوضــح  يكــون  النــاجت  علــى  احلــرارة  درجــة  الرتفــاع  الســلبي  األثــر 

املتقدمة
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

 ،Cattaneo and Peri (2016) دراســة  إىل  التحليــل  ويســتند 

والكــوارث  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  كانــت  إذا  فيمــا  ويبحــث 

حــدوث  إىل  النتائــج  وتشــير  الهجــرة.4٠  إىل  تــؤدي  الطبيعيــة 

مــرات  عــدد  وزيــادة  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  بســبب  الهجــرة 

وقــوع الكــوارث املرتبطــة باألحــوال اجلويــة، لكنهــا ال حتــدث إال 

مــن البلــدان التــي يســتطيع ســكانها عــادة حتمــل تكاليفهــا، ممــا 

  Cattaneo and Peri’s يؤكــد النتائــج التــي تخلــص إليهــا دراســة

(2016) )الشــكل البيــاين 3-١6؛ واجلــدول 3-4-١ يف املرفــق(. 
ويبــدو أن صدمــات الدخــل الناجمــة عــن األحــوال اجلويــة حتاصــر 

مــا  غالبــا  والتــي  الدخــل،  الناميــة منخفضــة  البلــدان  األســر يف 

فــرص احلصــول علــى املدخــرات واالئتمــان  تراجــع  مــن  تعــاين 

4٠ مــن خــال التركيــز علــى عينــة البلــدان التــي ال يقــل املتوســط الســنوي 

لدرجــات احلــرارة فيهــا عــن ١5 درجــة مئويــة، كمــا هــو احلــال يف القســم 

الــذي يحمــل عنــوان »دور السياســات واملؤسســات احملليــة: أدلــة جتريبيــة،« 

درجــات  ومتوســط  مــا  بلــد  مــن  املهاجريــن  نســبة  بيــن  التحليــل  يربــط 

احلــرارة، وتســاقط األمطــار، وعــدد مــرات حــدوث الكــوارث الطبيعيــة علــى 

مــدار عشــر ســنوات، مــع اســتبعاد اخلصائــص القُطْريــة التــي ال تتغيــر بمــرور 

الزمــن والصدمــات العقديــة ذات اخلصوصيــة اإلقليميــة والعامليــة. راجــع 

املرفــق 3-4 لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

 Chen and others ودراسة ،Black and others 2011 راجع دراسة(

 Hallegatte and 2017(. ويتســق هــذا التفســير مــع نتائــج دراســة
)others )2016 التــي تشــير إىل أن األســر األشــد فقــرا يف البلــدان 

منخفضــة الدخــل غالبــا مــا تكــون األكثــر عرضــة لتغيــرات املنــاخ 

واألكثــر تأثــرا بهــا، وهــي أيضــا علــى وجــه التحديــد األســر التــي 

لديهــا أقــل املــوارد املتاحــة لتمويــل االنتقــال إىل أماكــن أخــرى.

وقــد تنشــأ تدفقــات كبيــرة مــن املهاجريــن، يمكــن أن تتســرب 

عبــر حــدود البلــدان، إذا أدى تغيــر املنــاخ إىل ارتفــاع كبيــر يف 

مســتويات ســطح البحــر. وقــد يصبــح مئــات املاييــن مــن الســكان 

ممــا  الفيضانــات،  خملاطــر  عرضــة  املنخفضــة  املناطــق  يف 

يجبرهم على ترك منازلهم واالنتقال إىل مناطق أخرى )دراسة 

املتحــدة  الواليــات  ففــي   .)Usery, Choi, and Finn 2007, 2009
وحدهــا، قــد يتضــرر أكثــر مــن أربعــة ماييــن نســمة يعيشــون يف 

بمقــدار  احمليطــات  مســتويات  ارتفعــت  إذا  الســاحلية  املناطــق 

8٠ ســنتيمترا حســب توقعــات الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة 

التغيــر  ســيناريو  ظــل  يف   ٢١٠٠ عــام  بحلــول  املنــاخ  بتغيــر 

البحــر بمقــدار  املناخــي الكامــل. وإذا ارتفعــت مســتويات ســطح 

الضعــف، ســيتجاوز عــدد الســكان املتضرريــن ١3 مليــون نســمة 

.)Hauer, Evans, and Mishra 2016 )دراســة 

الدعم الدويل

تســتطيع  ولــن  عاملــي،  خارجــي  مؤثــر  هــو  املنــاخ  تغيــر 

اآلراء  وتدعــو  بمفردهــا.  عواقبــه  أو  أســبابه  معاجلــة  البلــدان 

التــي تنــادي بالعدالــة والكفــاءة إىل الدعــم الفعــال مــن اجملتمــع 

تدابيــر  علــى وضــع  الدخــل  البلــدان منخفضــة  الــدويل ملســاعدة 

التكيــف وتمويلهــا وتنفيذهــا للتعامــل مــع عواقــب تغيــر املنــاخ 

دون التنــازل عــن األهــداف اإلنمائيــة. فعلــى أســاس العدالــة، مل 

انبعاثــات  الدخــل إال بقــدر ضئيــل يف  البلــدان منخفضــة  تســهم 

غــازات الدفيئــة، إال أنهــا األكثــر عرضــة لعواقبهــا الضــارة، كمــا 

الكفــاءة، مــن شــأن  هــو موضــح يف هــذا الفصــل. وعلــى أســاس 

إلــزام البلــدان التــي ســاهمت و/أو تســاهم حاليــا بشــكل كبيــر يف 

تركيــز غــازات الدفيئــة يف الغــاف اجلــوي بتحمــل بعــض تكاليــف 

التكيــف يف البلــدان منخفضــة الدخــل أن يســاعد علــى تعويــض 

تكلفــة  باســتدخال  التلــوث  عــن  املســؤولة  البلــدان  قيــام  عــدم 

التكيــف  منافــع  أن  ورغــم  بالكامــل.  الدفيئــة  غــازات  انبعاثــات 

حمليــة إىل حــد كبيــر، فــإن النجــاح يف مواجهــة صدمــات األحــوال 

تداعيــات  حــدوث  دون  يحــول  أن  يمكــن  املنــاخ  وتغيــر  اجلويــة 

كبيــرة عبــر احلــدود، علــى ســبيل املثــال عــن طريــق وقــف الهجــرة 

الســكانية التــي يتســبب فيهــا املنــاخ.

والدعــم املقــدَّم مــن اجملتمــع الــدويل يف شــكل تمويــل ميســر 

ألنشــطة مواجهــة تغيــر املنــاخ ســيكون يف غايــة األهميــة لتعبئــة 

املــوارد الازمــة لتعزيــز الصابــة يف مواجهــة تغيــر املنــاخ يف 

البلــدان منخفضــة الدخــل )راجــع اإلطــار 3-6(. ومــن اخلطــوات 

املهمة يف هذا الشــأن، التزام االقتصادات املتقدمة بأن تســاهم 

معــا بمبلــغ ١٠٠ مليــار دوالر ســنويا بحلــول عــام ٢٠٢٠ مــن 

الناميــة،  البلــدان  يف  والتكيــف  اآلثــار  تخفيــف  أنشــطة  أجــل 
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٢- عدد الكوارث الطبيعية

والكــوارث  احلــرارة  درجــات  أثــر   :٣-١٦ البيــاين  الشــكل 

الطبيعية على الهجرة الدولية

(نقاط مئوية من جمموع سكان بلد املنشأ)

يف عينــة البلــدان التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا ١٥ درجــة مئويــة، حتــدث الهجــرة 

بســبب ارتفــاع درجــة احلــرارة وزيــادة عــدد مــرات حــدوث الكــوارث الطبيعيــة، لكنهــا ال حتــدث 

إال من بلدان بخالف البلدان النامية منخفضة الدخل.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتــم احلصــول علــى التقديــرات عــن طريــق انحــدار السالســل الزمنيــة املقطعيــة آلثــار 

ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة خــالل ١٠ ســنوات بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة وعدد الكوارث 

الطبيعيــة علــى نســبة املهاجريــن. راجــع املرفــق ٣-٤ لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول 

البيانات، واملواصفة، والتقدير. وتشير اخلطوط الرأسية إىل فترات ثقة بنسبة ٩٠٪. 
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

جانــب  وإىل   4١
 .٢٠١5 لعــام  باريــس  اتفــاق  عــززه  مــا  وهــو 

املســاعدات املاليــة، فــإن نقــل تدابيــر التكيــف املائمــة والوســائل 

التكنولوجية النظيفة إىل البلدان منخفضة الدخل يمكن أن يزيد 

مــن تعزيــز جهودهــا ملواجهــة تغيــر املنــاخ مــن خــال حتســين 

فــرص احلصــول علــى التكنولوجيــا احلديثــة واكتســاب املهــارات 

األمم  »اتفاقيــة  مبــادرات بموجــب  عــدة  اتُخِــذت  وقــد  واملعرفــة. 

املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ« عــززت التبــادل الــدويل 

للمعرفــة فيمــا يتعلــق باملمارســات الســليمة يف جمــال التكيــف 

)مثــل آليــة تعلــم التكيــف(، التــي يمكــن إدماجهــا ضمــن اخلطــط 

الوطنية واحمللية. ويمكن أيضا آلليات تقاسم اخملاطر متعددة 

األطــراف، مثــل مرفــق التأميــن ضــد أخطــار الكــوارث يف منطقــة 

البحر الكاريبي واملرفق اإلفريقي ملواجهة اخملاطر، أن تســاعد 

البلــدان مــن خــال إجــراءات مواجهــة الطــوارئ عقــب وقــوع كارثــة 

مباشــرة، علــى النحــو الــوارد يف اإلطاريــن 3-3 و4-3.

وإدراكا مــن صنــدوق النقــد الــدويل للتحديــات التــي يشــكلها 

املاليــة  املؤسســات  مــن  غيــره  مــع  يقــدم  فإنــه  املنــاخ،  تغيــر 

الدوليــة، دعمــا فنيــا وماليــا مباشــرا للــدول الصغيــرة والبلــدان 

األخــرى املعرضــة خملاطــر األحــوال اجلويــة. ولتعزيــز التكيــف، 

فإنــه يقــدم املشــورة يف جمــال السياســات وبنــاء القــدرات بشــأن 

وحتديــد  واخملاطــر،  الكلــي  االقتصــاد  إدارة  أطــر  تعزيــز  كيفيــة 

اخملاطــر،  وحتويــل  الذاتــي  التأميــن  بيــن  املناســب  التــوازن 

الصنــدوق  وقــام  الصابــة.4٢  لبنــاء  والنمــو  االســتثمار  وتعزيــز 

مــن  الضعيفــة  البلــدان  الســنوية الســتفادة  احلــدود  برفــع  أيضــا 

وأداة  الســريع  االئتمــاين  التســهيل  إطــار  يف  املتاحــة  املــوارد 

التمويــل الســريع لتقديــم املســاعدة الســريعة للبلــدان التــي لديهــا 

نتيجــة  ذلــك  يف  بمــا  املدفوعــات،  لتمويــل  عاجلــة  احتياجــات 

.)IMF 2016b )تقريــر  الطبيعيــة  الكــوارث 

آثار ارتفاع درجات احلرارة على املدى 

الطويل — منهج قائم على نماذج

حتــى  الفصــل  هــذا  الــواردة يف  التجريبيــة  الدراســة  وضعــت 

األحــوال  لصدمــات  الكليــة  االقتصاديــة  لآلثــار  تقييمــا  اآلن 

القســم  هــذا  ويُــدرِج  واملتوســط.  القصيــر  املدييــن  علــى  اجلويــة 

بهــدف  الديناميكــي  العــام  للتــوازن  نمــوذج  التقديــرات يف  هــذه 

إلقــاء الضــوء علــى اآلثــار احملتملــة طويلــة املــدى الرتفــاع درجــة 

احلــرارة علــى إجمــايل النــاجت احمللــي واالســتثمار والديــن العــام 

يف بلــد ممثــل صغيــر مفتــوح ومنخفــض الدخــل. ويلقــي النمــوذج 

احتياجــات  أن  علــى  عــام  اتفــاق  هنــاك  ولكــن  التقديــرات،  تختلــف   4١

)دراســة  ســنويا  الــدوالرات  مليــارات  تبلــغ  للتكيــف  الناميــة  االقتصــادات 

اتفــاق  ويؤكــد   .)UNEP 2016 ودراســة   ،Margulis and Narain 2010
باريــس جمــددا التــزام االقتصــادات املتقدمــة ويوســع نطــاق هــذا االلتــزام 

عــام  مــن  اعتبــارا  ســنويا  دوالر  مليــار   ١٠٠ تعبئــة  يف  معــا  باالشــتراك 

٢٠٢٠: فقــد طالــب االقتصــادات املتقدمــة بقــوة بتوســيع نطــاق جهودهــا 

مــن خــال خارطــة طريــق حمــددة لتحقيــق الهــدف، ومــن املتوقــع، اعتبــارا 

مــن عــام ٢٠٢5، أن تضــع هدفــا كميــا جماعيــا جديــدا حــده األدنــى ١٠٠ 

.)Farid and others 2016 )دراســة  مليــار دوالر ســنويا 

4٢ استكمل صندوق النقد الدويل يف يونيو ٢٠١٧ أول تقييم لسياسات 

.)IMF 2017( تغير املناخ يف سيشيل بالتعاون مع البنك الدويل

التحــول  بــه  يقــوم  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  علــى  أيضــا  الضــوء 

الهيكلــي يف البلــدان منخفضــة الدخــل )أي التحــول مــن اقتصــاد 

يعتمــد علــى الزراعــة إىل اقتصــاد أكثــر اعتمــادا علــى اخلدمــات( 

اإلطــار 5-3  املنــاخ. ويســتكمل  تغيــر  تأثيــر  مــن  التخفيــف  يف 

التحليــل باســتعراض األدلــة علــى آثــار التغيــرات املناخيــة عبــر 

الطويــل.  املــدى  االقتصــادي يف  األداء  علــى  التاريــخ 

واالســتثمار  الديــن  نمــوذج  إىل  احملــاكاة  عمليــات  وتســتند 

 ،Buffie and others (2012) دراســة  يف  الــوارد   )DIG( والنمــو 

الــذي يرصــد اجلوانــب ذات الصلــة بالبلــدان منخفضــة الدخــل — 

مثــل انخفــاض كفــاءة االســتثمار العــام وارتفــاع تكاليــف تعديــل 

— ويمكــن توســيع نطاقــه بســهولة إلدراج عمليــة  املــال  رأس 

التحــول الهيكلــي.43 وهــذه اجلوانــب التــي يرصدهــا نمــوذج الديــن 

دراســة  عنــد  املفضلــة  النمــاذج  مــن  والنمــو جتعلــه  واالســتثمار 

تأثيــر تغيــر املنــاخ يف البلــدان منخفضــة الدخــل مقارنــة بنمــاذج 

التقييــم املتكامــل )IAMs( التــي يشــيع اســتخدامها بدرجــة أكبــر 

يف تقديــر آثــار تغيــر املنــاخ.44

ويف نمــوذج الديــن واالســتثمار والنمــو، جتمــع الشــركات بيــن 

العمالــة ورأس املــال اخلــاص والبنيــة التحتيــة لتحقيــق النــاجت. 

ويقــوم املســتهلكون بعــرض العمــل وحتقيــق منفعــة باســتهاك 

الســلع التجاريــة وغيــر التجاريــة، بينمــا تقــوم احلكومــة بجمــع 

اإليرادات، وإعادة توزيع الدخل، واالســتثمار يف البنية التحتية 

التــي تمولهــا عــن طريــق االقتــراض الداخلــي واخلارجــي، واملنــح، 

يتــم  التجريبيــة،  النتائــج  إىل  واســتنادا  املغتربيــن.  وحتويــات 

لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  مســتويات  يف  التغيــر  نمــاذج  إعــداد 

اإلنتــاج بنــاء علــى معطيــات خارجيــة علــى مســتوى القطاعــات 

املنفــردة كــدوال تربيعيــة لدرجــات احلــرارة، بينمــا يتــم حتديــد 

 Buffie جميــع املَعْلَمــات األخــرى بوجــه عــام كمــا ورد يف دراســة

45.and others (2012)

 Buffie and 43 لاطــاع علــى وصــف تفصيلــي للنمــوذج، راجــع دراســة

others (2012) واملرفــق 5-3.
44 أشــهر نمــاذج التقييــم املتكامــل الثاثــة هــي »النمــوذج الديناميكــي 

املتكامــل للمنــاخ واالقتصــاد« )DICE(، ونمــوذج إطــار املنــاخ لعدم اليقين 

بظاهــرة  املتعلقــة  السياســات  حتليــل  و»نمــوذج  والتوزيــع،  والتفــاوض 

 )RICE( واالقتصــاد«  للمنــاخ  املتكامــل  اإلقليمــي  و»النمــوذج  الدفيئــة«. 

األقاليــم،  يتضمــن  واالقتصــاد  للمنــاخ  متكامــل  ديناميكــي  نمــوذج  هــو 

و»نمــوذج تنفيــذ تدابيــر التكيــف يف النمــوذج الديناميكــي املتكامــل للمنــاخ 

الديناميكــي  النمــوذج  أشــكال  مــن  شــكل  هــو   )AD�DICE( واالقتصــاد« 

 Anthoff املتكامــل للمنــاخ واالقتصــاد يتضمــن التكيــف. وحتتــوي دراســات

علــى   Nordhaus and Sztorc (2013)و  ،Hope (2011)و  ،and Tol (2010)
وصــف لهــذه النمــاذج. وعــادة مــا تكــون نمــاذج التقييــم املتكامــل احلاليــة 

غيــر مقســمة جغرافيــا بمــا يكفــي، ممــا يــؤدي إىل جتميــع االقتصــادات ذات 

مســتويات الدخــل اخملتلفــة ومتوســطات درجــات احلــرارة اخملتلفــة معــا. 

االنبعاثــات  بيــن  املرتــدة  اآلثــار  حلقــات  خمتلــف  النمــاذج  هــذه  وتشــمل 

والنمــو واملنــاخ التــي تشــكل أهميــة أقــل بالنســبة للبلــدان منخفضــة الدخــل. 

والتحــول  القطاعــات  قضايــا  لتحليــل  تمامــا  مناســبة  غيــر  عــادة  وهــي 

الهيكلــي. االقتصــادي 

TFPt + 1 − TFPt =   β  1 1    (Tt + 1 − Tt) +  2  β  1 2    (Tt + 1 −Tt)      ،45علــى ســبيل التحديــد

*   T  t    +  ΔTFP t، حيــث تشــير   *  ΔTFP  t إىل معــدل نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 
اإلنتــاج الــذي يســود يف ظــل عــدم تغيــر املنــاخ، ويُفتــرض أن يبلــغ 8.٢% 

اســتنادا إىل تنبــؤات النمــو علــى املــدى املتوســط للبلــدان منخفضــة الدخــل 

إىل   β 1
 2 و   β

1
 1 وتشــير  العاملــي«.  تصــاد  ق اال »آفــاق  ريــر  ق ت يف  ة  د والــوار

يف  احلــرارة  لدرجــة  والتربيعــي  طــي  اخل للحديــن  ديرييــن  ق ت ال ن  ـ ـ ي املعامِل
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وجتــري دراســة آثــار تغيــر املنــاخ عــن طريــق عمليــات حمــاكاة 

االســتجابة االقتصاديــة الكليــة للنــاجت ونســبة الديــن العــام إىل 

إجمــايل النــاجت احمللــي واالســتثمار اخلــاص إزاء ارتفــاع درجــات 

احلــرارة املتوقــع يف ظــل الســيناريوهين اللذيــن أعدتهمــا الهيئــة 

الــوارد  النحــو  علــى  املنــاخ،  بتغيــر  املعنيــة  الدوليــة  احلكوميــة 

يف قســم »التوقعــات« الفرعــي مــن هــذا الفصــل. وتشــير عمليــات 

املمثــل  البلــد  يشــهد  الســيناريوهين،  ظــل  يف  أنــه  إىل  احملــاكاة 

منخفــض الدخــل خســائر اقتصاديــة كبيــرة مقارنــة بالســيناريو 

خماطــر  نتيجــة  احلــرارة،  درجــات  تغيــر  عــدم  وهــو  األساســي 

النتائــج دون املتوقعــة )الشــكل البيــاين 3-١٧(.

ويف ظــل الســيناريو األخــف، يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة 

إىل تخفيــض النــاجت بنســبة 4% بحلــول عــام ٢١٠٠ وتخفيــض 

االســتثمار اخلاص بنســبة 5%، حيث تواجه الشــركات انخفاض 

ارتفــاع درجــات احلــرارة بتخفيــض اإلنفــاق  اإلنتاجيــة نتيجــة 

يف  زيــادة  يعنــي  النــاجت  يف  النســبي  واالنخفــاض  الرأســمايل. 

نســبة الديــن العــام إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بمقــدار نقطتيــن 

مئويتيــن بحلــول عــام ٢١٠٠. ويف ظــل ســيناريو التغيــر املناخــي 

حيــث  بكثيــر،  أكبــر  الكلــي  االقتصــادي  األثــر  ســيكون  الكامــل، 

ينخفــض النــاجت بحــوايل 9% عــن مســتواه يف حالــة عــدم تغيــر 

وترتفــع   ،%١١ بنســبة  اخلــاص  االســتثمار  وينخفــض  املنــاخ، 

نســبة الديــن العــام إىل إجمــايل النــاجت احمللــي بمقــدار 5 نقــاط 

46
مئويــة بحلــول عــام ٢١٠٠. 

حالــة  يف  بكثيــر  أقــل  الســلبي  األثــر  ســيكون  املقابــل،  ويف 

النجــاح يف احتــواء ارتفــاع درجــة احلــرارة إىل أقــل مــن درجتيــن 

مئويتين، وفقا ملا ورد يف اتفاق باريس لعام ٢٠١5، مما يؤكد 

األهميــة الكبيــرة جلهــود التخفيــف يف احلــد مــن األضــرار الناجمــة 

التطــورات يف  أحــدث  اإلطــار 6-3  املنــاخ. ويتنــاول  عــن تغيــر 

جمــال جهــود التخفيــف مــن حــدة تغيــر املنــاخ. 

وهناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بتوقعات الســيناريو 

املركــزي هــذه ألن التقديــرات التجريبيــة ألثــر صدمــات حــرارة 

اجلــو غيــر دقيقــة، كمــا أن توقعــات درجــات احلــرارة غيــر مؤكــدة. 

الســيناريو  بتوقعــات  حتيــط  كبيــرة  ثقــة  فتــرات  هنــاك  لذلــك، 

أن  نســبته 5.٢%  احتمــال  وهنــاك  الفصــل.4٧  هــذا  املركــزي يف 

يف   %8 تتجــاوز  بنســبة  العــام  االجتــاه  عــن  النــاجت  ينخفــض 

ظــل الســيناريو األخــف وبنســبة تتجــاوز ١6% يف ظــل ســيناريو 

التغيــر املناخــي الكامــل؛ وتماشــيا مــع انخفــاض النــاجت، يرتفــع 

املعادلــة )3-٢(، علــى النحــو املبيــن يف العمــود )5( مــن اجلــدول 3-3-

١ يف املرفــق، واملعــاد قياســهما ليتوافقــا مــع انخفــاض إجمــايل النــاجت 

مئويــة  درجــة  بمقــدار  احلــرارة  درجــة  ارتفــاع  عنــد  النمــوذج  يف  احمللــي 

وســيط  يف  احلــرارة  لدرجــات  الســنوي  املتوســط  إىل   Tt وتشــير  واحــدة، 

t، حيــث يتــم حتديــد درجــة احلــرارة  الزمــن  الدخــل يف  البلــدان منخفضــة 

األوليــة عنــد ٢5 درجــة مئويــة.

46 تتســق هــذه النتائــج إىل حــد كبيــر مــع التقديــرات األخــرى القائمــة 

علــى نمــوذج واخلاصــة بتأثيــر تغيــر املنــاخ علــى النحــو الــواردة مناقشــته 

يف دراســة Tol (2009). ولاطــاع علــى مســح لتقديــرات األضــرار الناجمــة 

عــن تغيــر املنــاخ علــى املســتوى العاملــي، راجــع دراســة Tol (2014) ودراســة 

  Nordhaus and Moffat (2017)
4٧ تــرد يف املرفــق 3-5 تفاصيــل إنشــاء فتــرات الثقــة. وال تفســر هــذه 

الفتــرات االختافــات العشــوائية يف الظواهــر اجلويــة أو األحــداث املتطرفــة.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

نقطة الوسط فترة ثقة بنسبة ٩٥٪

السيناريو املتوسط 
(مسار التركيز النموذجي ٤٫٥)

سيناريو التغير املناخي الكامل 
(مسار التركيز النموذجي ٨٫٥)

١- إجمايل الناجت احمللي 

(االنحراف ٪ عن االجتاه 

العام)

٢- إجمايل الناجت احمللي 

(االنحراف ٪ عن االجتاه 

العام)

40

42

44

46

48

50

52

54

56

2017 40 60 80 2100
40

42

44

46

48

50

52

54

56

2017 40 60 80 2100

٣- الدين العام 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
٤- الدين العام 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

–21
–18
–15
–12

–9
–6
–3

0
3
6
9

2017 40 60 80 2100
–21
–18
–15
–12

–9
–6
–3

0
3
6
9

2017 40 60 80 2100

٥- االستثمار 

(االنحراف ٪ عن االجتاه 

العام ملعدل االستثمار)

٦- االستثمار

 (االنحراف ٪ عن االجتاه 

العام ملعدل االستثمار)

علــى  احلــرارة  درجــة  ارتفــاع  تأثيــر   :٣-١٧ البيــاين  الشــكل 

املــدى الطويــل يف بلــد ممثــل نــام منخفــض الدخــل: عمليــات 

احملاكاة القائمة على نماذج

تشــير عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج إىل أن ارتفــاع درجــات احلــرارة املتوقــع يف ظــل 

الســيناريو املتوســط وســيناريو التغيــر املناخــي الكامــل يمكــن أن تترتــب عليــه عواقــب اقتصاديــة 

كبيرة يف بلد ممثل نام منخفض الدخل، يف ظل ارتفاع خماطر التطورات السلبية.
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الديــن العــام ارتفاعــا كبيــرا كنســبة مــن النــاجت )بحــوايل ١٠% مــن 

وقــد  احلــاالت(،  أســوأ  ســيناريو  ظــل  النــاجت احمللــي يف  إجمــايل 

تنخفــض نســبة االســتثمار اخلــاص إىل إجمــايل النــاجت احمللــي 

بنحــو ٢٠% عــن االجتــاه العــام.

وهنــاك أســلوب بديــل لقيــاس حجــم أضــرار تغيــر املنــاخ التــي 

تلحــق ببلــد ممثــل منخفــض الدخــل وهــو احتســاب القيمــة احلاليــة 

النــاجت االقتصــادي مقارنــة بالســيناريو األساســي  للنقــص يف 

وهــو عــدم تغيــر املنــاخ، والتعبيــر عــن هــذه القيمــة احلاليــة كنســبة 

مــن النــاجت احلــايل.48 وباســتخدام ســعر خصــم معقــول ومعــدل 

حســب النمــو نســبته ١.4%، تكــون القيمــة احلاليــة خلســائر النــاجت 

يف  احلــايل  النــاجت  مــن  و١٠٠%   %48 إىل  تصــل  حيــث  كبيــرة، 

النموذجــي 4.5 وســيناريو مســار  التركيــز  ظــل ســيناريو مســار 

التركيــز النموذجــي 8.5، علــى الترتيــب.

الهيــكل  أن  أعــاه  املذكــورة  احملــاكاة  عمليــات  وتفتــرض 

االقتصــادي ســاكن. لكــن كمــا يتضــح يف القســم الفرعــي بعنــوان 

أكبــر  تأثيــرا  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  يؤثــر  التأثيــر«،  »قنــوات 

علــى بعــض القطاعــات االقتصاديــة مقارنــة بغيرهــا. فباملقارنــة 

بقطاع الزراعة، على سبيل املثال، يبدو قطاع اخلدمات حمميا 

نسبيا من اآلثار السلبية الرتفاع درجات احلرارة. ومن ثم فإن 

التحــول الهيكلــي مــن اقتصــاد يعتمــد يف معظمــه علــى الزراعــة 

إىل اقتصــاد أكثــر اعتمــادا علــى اخلدمــات قــد يــؤدي إىل تخفيــض 

توســيع  التحليــل  يف  ويتــم  املنــاخ.  لتغيــر  االقتصاديــة  التكلفــة 

نطاق نموذج الدين واالســتثمار والنمو يف الســيناريو األساســي 

ليشــمل عمليــة خارجيــة املنشــأ تعيــد توزيــع العمالــة مــن الزراعــة 

والصناعــة التحويليــة إىل اخلدمــات. ويُفتــرض أن تكــون وتيــرة 

العامــة  االجتاهــات  خالــه  وتتكــرر  معتدلــة  الهيكلــي  التحــول 

حــدوث  عــدم  حالــة  ففــي  الدخــل:  منخفضــة  للبلــدان  الســابقة 

بمقــدار  اخلدمــات  قطــاع  يف  العامليــن  نســبة  ترتفــع  صدمــات، 

٢.5 نقطة مئوية يف عشــر ســنوات. وتشــير عمليات احملاكاة يف 

هــذا النمــوذج املوســع إىل أن التحــول الهيكلــي يف وســيط البلــدان 

منخفضــة الدخــل، علــى املــدى الطويــل، يمكــن أن يخفــض تكلفــة 

تغيــر املنــاخ بنحــو ٢5% و3٠% يف ظــل ســيناريو مســار التركيــز 

النموذجــي 4.5 وســيناريو مســار التركيــز النموذجــي 8.5، علــى 

الترتيــب. 

ويخضــع التأثيــر احملتمــل لتغيــر املنــاخ الــذي يُقــاس كمــا يف 

هــذا القســم حملاذيــر مهمــة. أوال، اســتقراء اآلثــار الســببية قصيــرة 

ومتوســطة األجــل الناجمــة عــن صدمــات األحــوال اجلويــة املقــدرة 

لاحتــرار  األجــل  طويــل  والتأثيــر  التاريخيــة  البيانــات  مــن 

إذا  يــؤدي إىل املبالغــة يف تقديــر احلالــة  قــد  العاملــي احملتمــل 

تســببت التغيــرات املســتمرة يف املنــاخ يف قيــام الــوكاء بتطويــع 

املقابــل،  الظــروف اجلديــدة. ويف  االقتصاديــة حســب  أنشــطتهم 

قــد تترتــب علــى التغيــرات الدائمــة يف املنــاخ عواقــب ال تترتــب 

ســعر  يكــون  أن  يُفتــرض   ،Nordhaus (2010) دراســة مــع  تماشــيا   48

الفائــدة احلقيقــي 4.٢5%، ممــا يجعــل ســعر اخلصــم املعــدل حســب النمــو 

١.4%؛ ويــؤدي اســتخدام ســعر خصــم أكثــر تطرفــا يبلــغ ٠.١% وفقــا ملــا 

اقترحتــه دراســة Stern (2007) إىل زيــادة القيمــة احلاليــة للضــرر بمقــدار 

التقريبــي. احلجــم 

علــى التقلبــات يف األحــوال اجلويــة الســنوية. وإىل جانــب ذلــك، 

ال يرصــد النمــوذج آثــار الظواهــر اجلويــة املتطرفــة، التــي تُلحــق 

باالقتصــاد الكلــي ضــررا دائمــا، علــى النحــو املبيــن يف اإلطــار 

3-١ يف حالــة األعاصيــر االســتوائية، وقــد يــزداد تواترهــا، ممــا 

قــد يــؤدي إىل تضخيــم الضــرر الناجــم عنهــا. وال توجــد ســوابق 

تاريخيــة لبعــض الظواهــر املتوقعــة أو احملتملــة )مثــل ارتفــاع 

مســتويات ســطح البحــر( الســتخاص االســتنتاجات منهــا، لكــن 

مــن  كثيــر  يف  جــدا  وخيمــة  اقتصاديــة  عواقــب  عنهــا  ينجــم  قــد 

عمليــات  يف  أيضــا  قياســها  يتــم  ال  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان 

احملــاكاة. وإىل جانــب ذلــك، ال تتضمــن التوقعــات علــى املــدى 

الطويــل العديــد مــن القنــوات التــي يمكــن أن يتأثــر مــن خالهــا 

وتغيــر  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  نتيجــة  االقتصــادي  النشــاط 

املنــاخ بوجــه عــام، مثــل انخفــاض عــرض العمالــة بســبب ارتفــاع 

معــدل الوفيــات والهجــرة.

مــن  كبيــر  قــدر  يوجــد  الصعوبــات،  هــذه  عــن  النظــر  وبغــض 

عــدم اليقيــن بشــأن كيفيــة إدراج التقديــرات التجريبيــة للخســائر 

التــوازن العــام الديناميكــي. وقــد اتبــع  االقتصاديــة يف نمــوذج 

كمــا  للغايــة،  الفصــل منهجــا متحفظــا  هــذا  الــوارد يف  التحليــل 

يفتــرض أن لصدمــات األحــوال اجلويــة أثــر دائــم علــى مســتوى 

التجريبيــة ال  تــرى عــدة دراســات أن األدلــة  النــاجت. ومــع ذلــك، 

)دراســة  النــاجت  نمــو  معــدل  علــى  املســتمر  األثــر  مــع  تتعــارض 

 Burke, Hsiang, and ودراســة   ،Dell, Jones, and Olken 2012
Miguel 2015a(. وبمــا أن األثــر علــى معــدل النمــو حتــى وإن كان 
فــإن  النــاجت،  مســتوى  علــى  األثــر  كبيــرة  بدرجــة  يفــوق  بســيطا 

البلــدان  وســيط  يف  احلــرارة  درجــة  الرتفــاع  الســلبية  العواقــب 

منخفضــة الدخــل ســتكون أكبــر بمقــدار أضعافهــا إذا مــا أُدرجــت 

درجــات احلــرارة املرتفعــة يف النمــوذج علــى أســاس أنهــا تؤثــر 

علــى مســار نمــو النــاجت.49

امللخص وانعكاسات السياسات

األساســية  التحديــات  أحــد  املنــاخ  تغيــر  مواجهــة  تمثــل 

كثيفــة  بظــال  يلقــي  حتــد  وهــو  والعشــرين،  احلــادي  القــرن  يف 

الدخــل.  منخفضــة  الناميــة  لاقتصــادات  بالنســبة  خاصــة 

ويوثــق هــذا الفصــل االرتفــاع الســريع للغايــة يف درجــة احلــرارة 

األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  شــهدته  الــذي 

مــدار  علــى  الدخــل  منخفضــة  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة 

إىل   Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) دراســة  تقديــرات  تشــير   49

أن تغيــرات املنــاخ يف البلــدان احلــارة تســفر عــن أضــرار أكبــر بكثيــر: حيــث 

تقــوم الدراســة بــإدراج ارتفــاع درجــات احلــرارة يف النمــوذج علــى أســاس 

النــاجت.  النــاجت، وليــس علــى مســتوى  لــه تأثيــر دائــم علــى معــدل نمــو  أن 

إذا تســببت صدمــات األحــوال اجلويــة  النمــو  آثــار دائمــة علــى  وقــد تنشــأ 

علــى  آثارهــا  مــن خــال  دائــم  اإلنتاجيــة بشــكل  بنمــو  الضــرر  إحلــاق  يف 

املؤسســات أو االبتــكار أو تراكــم رأس املــال البشــري. وقــد توصلــت عــدة 

دراســات إىل أدلــة علــى تأثــر النتائــج بصدمــات األحــوال اجلويــة، ممــا قــد 

يؤثــر بطبيعــة احلــال علــى نمــو اإلنتاجيــة )علــى ســبيل املثــال، مــن خــال 

الرابــط بيــن الطقــس والصــراع أو بيــن الطقــس ومســتوى التحصيــل العلمــي(، 

لكــن هنــاك صعوبــة مــن الناحيــة التجريبيــة يف حتديــد مــدة اســتمرار الضــرر 

علــى النمــو مــن خــال هــذه القنــاة. 
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القــرن املاضــي، واالحتــرار الشــديد الــذي قــد يحــدث مــع نهايــة 

الــدويل علــى  القــرن، وهــو مــا يتوقــف علــى قــدرة اجملتمــع  هــذا 

احتــواء انبعاثــات غــازات الدفيئــة. ومل تســاهم البلــدان الناميــة 

منخفضــة الدخــل — التــي غالبــا مــا تقــع يف بعــض أشــد أجــزاء 

ارتفاعــا كبيــرا  أن تشــهد  الكــرة األرضيــة حــرارة ومــن املتوقــع 

يف درجــات احلــرارة - إال بقــدر ضئيــل جــدا يف تركيــز غــازات 

اجلــوي.  الغــاف  يف  الدفيئــة 

ومــع ذلــك، يشــير التحليــل إىل أن ارتفــاع درجــات يُحـْـدِث آثــارا 

متباينــة إىل حــد كبيــر علــى االقتصــاد الكلــي، حيــث تقــع عواقبــه 

الســلبية بصــورة غيــر متناســبة علــى البلــدان ذات املنــاخ احلــار، 

هــذا  ويخلــص  الدخــل.  منخفضــة  الناميــة  البلــدان  معظــم  مثــل 

الفصل إىل أن ارتفاع درجات احلرارة يخفض نصيب الفرد من 

النــاجت يف البلــدان التــي يكــون متوســط درجــات حرارتهــا مرتفــع، 

واســعة  مــن خــال جمموعــة  واملتوســط،  القصيــر  املدييــن  علــى 

مــن القنــوات. ففــي املناطــق ذات املنــاخ احلــار، يــؤدي ارتفــاع 

وانخفــاض  الزراعــي،  النــاجت  تخفيــض  إىل  احلــرارة  درجــات 

إنتاجيــة العامليــن املعرضيــن خملاطــر احلــرارة، وتباطــؤ معــدل 

النتائــج  املــال، واإلضــرار بالصحــة. وتعكــس هــذه  تراكــم رأس 

املســتخلصة آثــار صدمــات األحــوال اجلويــة علــى متوســط نتائــج 

آثــار  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  عــن  تنجــم  قــد  لكــن  البلــدان. 

توزيعيــة كبيــرة غيــر مواتيــة داخــل البلــد الواحــد. فاألســر الفقيــرة 

غالبــا مــا تكــون أكثــر عرضــة خملاطــر التقلبــات اجلويــة نتيجــة 

اعتمادهــا الشــديد علــى الدخــل الزراعــي، وارتفــاع نســبة الدخــل 

علــى  احلصــول  فــرص  وتراجــع  الغذائيــة،  للمــواد  اخملصــص 

 Hallegatte and others خدمــات املدخــرات واالئتمــان )دراســات

2016، وHallegatte and Rozenberg 2017، وIMF 2016b(. ورغــم 

االحترار الكبير الذي حدث خال القرن املاضي، فإن حساسية 

نــاجت الفــرد إزاء صدمــات حــرارة اجلــو مل تتغيــر بصــورة جوهريــة، 

ممــا يشــير إىل أوجــه القصــور الكبيــرة يف القــدرة علــى التكيــف.

وقد يفضي التغير املتوقع يف مناخ البلدان منخفضة الدخل 

إىل آثــار ســلبية كبيــرة. وبالتركيــز علــى جانــب حمــدد مــن جوانــب 

تغيــر املنــاخ — وهــو االرتفــاع املتوقــع يف درجــة احلــرارة — 

واســتنادا إىل االفتــراض املتحفــظ بــأن ارتفــاع درجــات احلــرارة 

يؤثــر علــى مســتوى النــاجت وليــس علــى مســار نمــو النــاجت، تشــير 

النمــاذج، يف غيــاب جهــود احلــد  عمليــات احملــاكاة باســتخدام 

مــن االنبعاثــات العامليــة، إىل أن النــاجت يف بلــد ممثــل منخفــض 

درجــة  ترتفــع  مل  إذا  مســتواه  عــن   %9 بنســبة  يقــل  قــد  الدخــل 

الســلبية.5٠ ويدعــو  احلــرارة، يف ظــل ارتفــاع خماطــر التطــورات 

املنــاخ  يف  التغيــر  حجــم  بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن  الكبيــر  القــدر 

درجــات  االرتفــاع يف  مقــدار  مــن حيــث  فقــط  ليــس   — وآثــاره 

الرفاهيــة  علــى  تقــع  التــي  الســلبية  العواقــب  فــإن  ذلــك  جانــب  إىل   5٠

نتيجــة للظــروف املناخيــة املتغيــرة ســتفوق علــى األرجــح خســائر النــاجت. 

تــؤدي درجــات احلــرارة املرتفعــة علــى نحــو غيــر مريــح إىل حتفيــز  وقــد 

االســتثمار مــع تكيــف األســر، لكــن زيــادة النشــاط االقتصــادي قــد ال تــؤدي 

الرفاهيــة.  إىل حتســين مســتوى 

— إىل  احلــرارة ولكــن أيضــا مــن حيــث طريقــة رد فعــل البيئــة 

دراســة خماطــر التطــورات الســلبية بعنايــة.  

ارتفــاع  مواجهــة  الدخــل  منخفضــة  للبلــدان  يمكــن  فكيــف 

العقــود  خــال  تشــهده  أن  املتوقــع  مــن  الــذي  احلــرارة  درجــات 

هــذا  يخلــص  الســببي،  التفســير  صعوبــة  مــن  بالرغــم  القادمــة؟ 

الفصــل إىل أن حساســية نــاجت الفــرد إزاء صدمــات حــرارة اجلــو 

تختلــف تبعــا للعديــد مــن العوامــل اخملفِّفــة، وهــي عوامــل أساســية 

ويمكــن  الفصــل.  هــذا  يف  السياســات  انعكاســات  الســتخاص 

للسياســات واملؤسســات احملليــة الســليمة، والتنميــة بوجــه عــام، 

أن تقــوم بــدور يف احلــد جزئيــا مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن 

الصدمــات األحــوال اجلويــة. ومــن شــأن وجــود هوامــش وقائيــة 

اآلثــار  بعــض  تخفيــف  علــى  يســاعد  أن  السياســات  تتيحهــا 

يف  املســاهمة  خــال  مــن  اجلويــة  األحــوال  لصدمــات  الســلبية 

تعزيــز  ويمكــن  كافيــة.  مســتويات  عنــد  العــام  االســتثمار  إبقــاء 

إىل  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  مواجهــة  يف  االقتصــاد  صابــة 

حــد مــا عــن طريــق ركائــز للسياســات واملؤسســات التــي تســهل 

إعــادة توزيــع عوامــل اإلنتــاج عبــر قطاعــات االقتصــاد واملناطــق 

الوصــول  فــرص  حتســين  مثــل   — التنميــة  وتدعــم  اجلغرافيــة 

إىل األســواق املاليــة احملليــة والدوليــة، والبنيــة التحتيــة عاليــة 

اجلــودة، وتقويــة املؤسســات. وتســاعد هــذه الركائــز البلــدان علــى 

درجــة  الرتفــاع  الســلبية  العواقــب  مــن  أســرع  بصــورة  التعــايف 

احلرارة واحلد من تعرضها للمخاطر وتأثرها بها يف املستقبل. 

ويمكــن أيضــا تقليــل بعــض األضــرار الناجمــة عــن تغيــر املنــاخ 

التكيــف  ومشــروعات  اســتراتيجيات  يف  االســتثمار  طريــق  عــن 

املوجهــة  االجتماعــي  األمــان  شــبكات  املثــال،  ســبيل  علــى   —
بدقــة التــي يمكــن أن تقــدم بصــورة عاجلــة الدعــم عنــد احلاجــة، 

والبنيــة التحتيــة الذكيــة مناخيــا، والتكنولوجيــا املائمــة، وذلــك 

علــى النحــو املبيــن يف دراســات حالــة خمتــارة.

ضخمــة  احتياجــات  لديهــا  الدخــل  منخفضــة  البلــدان  لكــن 

إىل اإلنفــاق كمــا أنهــا تعــاين مــن نــدرة املــوارد الازمــة للقيــام 

ووفقــا  املنــاخ.  تغيــر  ملواكبــة  الضروريــة  باالســتثمارات 

لتقديــرات األمم املتحــدة، فــإن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 

يقتضــي أن تقــوم البلــدان منخفضــة الدخــل بزيــادة اإلنفــاق العــام 

وهــو   — احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %3٠ إىل  تصــل  بنســبة 

مبلــغ يُرجــح أن يتجــاوز احليــز املــايل املتــاح يف معظــم البلــدان 

 Schmidt�Traub ودراســة   ،Baum and others 2017 )دراســة 

2015(. وغالبــا مــا تفتقــر البلــدان منخفضــة الدخــل إىل الركائــز 
السياســي  أو حالــة االســتقرار  القــدرات اإلداريــة،  أو  املؤسســية، 

الازمــة لتنفيــذ السياســات االقتصاديــة الكليــة أو اســتراتيجيات 

التكيــف املائمــة )الشــكل البيــاين 3-١8(. عــاوة علــى ذلــك، ال 

البلــدان منخفضــة  للسياســات احملليــة بمفردهــا حمايــة  يمكــن 

ارتفــاع  ألن  املنــاخ،  تغيــر  عواقــب  مــن  كاملــة  حمايــة  الدخــل 

يف  البيئيــة  للنظــم  البيوفيزيائيــة  احلــدود  يدفــع  اجلــو  حــرارة 

هــذه البلــدان، ممــا قــد يســبب زيــادة تواتــر األوبئــة واجملاعــات 

والكوارث الطبيعية األخرى، ويزيد يف الوقت نفســه من ضغوط 

الهجــرة وخماطــر الصــراع. وقــد تنشــأ تداعيــات دوليــة ضخمــة 
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البلــدان  املنــاخ يف  تغيــر  عــن  الناجمــة  اآلثــار  هــذه  مــن  للغايــة 

الضعيفــة.

ونظرا حملدودية قدرة البلدان منخفضة الدخل على التصدي 

بنفســها لتحديــات تغيــر املنــاخ، يجــب أن يقــوم اجملتمــع الــدويل 

املــايل  وغيــر  املــايل  الدعــم  وتنســيق  تقديــم  يف  أساســي  بــدور 

لهــذه البلــدان )راجــع اإلطــار 3-6(. وقــد ســاهمت االقتصــادات 

يف  األســد  بنصيــب  الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة 

التغيــر الفعلــي واملتوقــع للمنــاخ. ومــن ثــم، فــإن مســاعدة البلــدان 

املنــاخ  التصــدي لعواقــب تغيــر  الدخــل علــى  الناميــة منخفضــة 

يمثــل واجبــا إنســانيا وسياســة اقتصاديــة عامليــة ســليمة تســاعد 

علــى موازنــة عــدم قيــام البلــدان باســتدخال تكاليــف انبعاثــات 

غــازات الدفيئــة بالكامــل. 

تأثير  قد ركز على  الفصل  الوارد يف هذا  التحليل  أن  ورغم 

املهم  من  الدخل،  منخفضة  البلدان  يف  العاملي  االحترار 

املباشرة  السلبية  باآلثار  البلدان  جميع  شعور  أن  ماحظة 

للتغير املناخي الكامل سيتزايد عن طريق زيادة تواتر الكوارث 

وارتفاع   ،)١-3 اإلطار  )راجع  أضرارها(  )وزيادة  الطبيعية 

مستويات سطح البحر، وفقدان التنوع البيولوجي، والعديد من 

أيضا  االحترار  وسيبدأ  قياسها.  يصعب  التي  األخرى  العواقب 

يتحول إىل عبء على النمو يف كثير من االقتصادات املتقدمة 

)راجع  املثلى  املستويات  فوق  حرارتها  درجات  ارتفاع  مع 

التي  البلدان  يف  وحتى  املرفق(.  يف   ١-6-3 البياين  الشكل 

قد تكون فيها اآلثار حمدودة أو إيجابية يف املتوسط، سيكون 

على  املناخ  تغير  من  اقتصاديا  وخاسرون  رابحون  هناك 

مستوى األفراد والقطاعات. وإىل جانب ذلك، قد تتولد تداعيات 

النشاط  تراجع  نتيجة  ضعفا،  البلدان  أشد  من  ضخمة  دولية 

االقتصادي واحتمال زيادة الصراعات وتدفقات الهجرة. ويف 

املستقبل، ال يمكن احلد من اخملاطر طويلة األجل التي ستنجم 

الكربون  انبعاثات  الحتواء  عاملي  بجهد  إال  املناخ  تغير  عن 

احلرارة   درجات  مقبول يف  ارتفاع  مع  تتسق  ضمن مستويات 

  ،Hallegatte and others 2016و ،Farid and others 2016 دراسات(

.)IPCC 2014و ،IMF2015و ،Stern 2015و
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الشــكل البيــاين ٣-١٨: التعــرض �اطــر ارتفــاع درجــات 

احلرارة وآفاق التكيف

غالبــا مــا تكــون قــدرات واســتعدادات البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل للتكيــف مــع تغيــر 

املنــاخ أقــل بكثيــر، حيــث تشــير التقديــرات إىل أنهــا تتحمــل أشــد الضــرر مــن ارتفــاع درجــات 

احلرارة.

املصادر: مؤشر «نوتر دام» للتكيف العاملي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يصــور الشــكل البيــاين األثــر املقــدر الرتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى 

النــاجت للفــرد عنــد األفــق صفــر مقابــل درجــات البلــدان مــن حيــث االســتعداد للتكيــف والقــدرة 

على التكيف. ويشير ارتفاع الدرجة إىل قدرة أفضل على التكيف واستعداد أكبر للتكيف. 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

باســم  عــادة  ُتعــرف  التــي  االســتوائية،  األعاصيــر  تشــكل 

األطلنطــي  احمليــط  يف   )hurricanes( القُمعيــة  األعاصيــر 

احمليــط  غــرب  شــمال  يف   )typhoons( التايفــون  وأعاصيــر 

الهــادئ، واحــدة مــن أكثــر قــوى الطبيعــة تدميــرا.١ وقــد تســببت 

الثابــت  )بالســعر  دوالر  مليــار   548 قيمتهــا  بلغــت  أضــرار  يف 

الفتــرة  خــال  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف   )٢٠١٠ يف  للــدوالر 

 ،]EM�DAT[ ٢٠٠٠-٢٠١4 )قاعــدة بيانــات الكــوارث الدوليــة

وحدثــت   ،)Guha�Sapir, Below, and Hoyois 2015 ودراســة 

ثاثــة أرباعهــا تقريبــا يف االقتصــادات املتقدمــة.٢ ويُقــدِّر هــذا 

االقتصــادي،  النشــاط  علــى  االســتوائية  األعاصيــر  أثــر  اإلطــار 

كمــا يناقــش العواقــب احملتملــة لتغيــر املنــاخ مــن خــال آثــاره 

علــى األعاصيــر االســتوائية وفقــا لســيناريو انبعاثــات غــازات 

 .)8.5 النموذجــي  التركيــز  )مســار  قيــود  بــدون  الدفيئــة 

قياس األعاصير االستوائية والتقدير 

التجريبي

تناولــت عــدة دراســات تأثيــر األعاصيــر االســتوائية علــى 

أضــرار  حــدوث  إىل  عــادة  تخلــص  وكانــت  الكلــي،  االقتصــاد 

اقتصاديــة جســيمة.3 ويتضمــن التحليــل الــوارد يف هــذا اإلطــار 

املســتمرة  للريــاح  القصــوى  الســرعة  عــن  تفصيليــة  بيانــات 

عــن  شــاملة  بيانــات  قاعــدة  لبنــاء  املســتوطنات  وســكان 

العواصــف االســتوائية التــي وقعــت بالقــرب مــن مراكــز النشــاط 

 459٧ مــرت  و٢٠١6،   ١95٠ عامــي  فبيــن  االقتصــادي.4 

أحــدث  ممــا  املــدن،  إحــدى  مــن  ميــل   ١٠٠ بُعــد  علــى  عاصفــة 

إقليمــا. أو  بلــدا   ١3٢ داخــل  مدينــة   3١١3 يف  أضــرارا 

وتضــرب األعاصيــر االســتوائية بلدانــا ذات أحجــام خمتلفــة، 

من اجلزر الصغيرة يف منطقة البحر الكاريبي واحمليط الهادئ 

إىل البلــدان الكبيــرة مثــل الصيــن واملكســيك والواليــات املتحــدة. 

فعندمــا تضــرب عاصفــة بلــدا صغيــرا، فإنهــا تؤثــر بوجــه عــام 

احتــواء  يمكــن  بينمــا  وســكانه،  أراضيــه  مــن  كبيــر  جــزء  علــى 

علــى مناطــق  يقتصــر  األكبــر حجمــا حتــى  البلــدان  التأثيــر يف 

متغيــر  ترجيــح  يتــم  االختــاف،  هــذا  وملراعــاة  نســبيا.  أصغــر 

بالعقــدة  املســتمرة  للريــاح  القصــوى  الســرعة  أي   — الريــاح 

علــى بُعــد ١٠٠ ميــل مــن بلــد مــا )Windi,t( — بنســبة الســكان 

معينــة  ســنة  يف  االســتوائية  األعاصيــر  جلميــع  املعرضيــن 

حركتهــا،  ســرعة  حيــث  مــن  أيضــا  العواصــف  وتختلــف   .)Pi,t(

حيــث يحتمــل أن تكــون العواصــف بطيئــة احلركــة أكثــر تدميــرا. 

وبالتايل، يتم ترجيح متغير الرياح أيضا بنسبة زمن التعرض 

جلميع األعاصير يف البلد املعني يف سنة معينة )TEi,t(، حيث 

يتــم حســاب الزمــن علــى أســاس حاصــل ضــرب عــدد الســاعات 

البلــد املعنــي. ويلخــص اجلــدول  املــدن يف  عــدد  الســنة يف  يف 

األعاصيــر. األساســية ملتغيــرات  العناصــر   ١-١-3

ولتقديــر أثــر األعاصيــر االســتوائية علــى نــاجت الفــرد، يوســع 

يف  املســتخدم  احملليــة  للتوقعــات  التجريبــي  املنهــج  التحليــل 

الســكان  بنســبة  املرجــح  الريــاح  متغيــر  ليشــمل  الفصــل  هــذا 

املعرضيــن للمخاطــر وزمــن التعــرض للخطــر. وتكــون املواصفــة 

كالتــايل: املقــدرة 

اجلدول ٣-1-1: خصائص اإلعصار االستوائي العادي حسب اجملموعة القُطْرية

السرعة القصوى للرياح 

املستمرة يف حدود ١٠٠ 

ميل )بالعقدة(

السكان املعرضون خلطر 

اإلعصار

زمن التعرض خلطر 

املسافة )بامليل(اإلعصار

5١.3٠٠.34٠.٠٠٠5٧٧.٠5العامل

58.56٠.٢8٠.٠٠٠4٧٧.٧8االقتصادات املتقدمة

49.84٠.٢8٠.٠٠٠4٧6.٢٧اقتصادات األسواق الصاعدة

4٢.45٠.٢٠٠.٠٠٠3٧9.66البلدان النامية منخفضة الدخل

4٧.٠٢٠.58٠.٠٠٠9٧١.٢6الدول الصغيرة

54.43٠.49٠.٠٠٠٧٧5.69اجلزر

مؤلف هذا اإلطار هو سيباستيان أسيفيدو.

١ اإلعصــار االســتوائي هــو نظــام تــدور فيــه الغيــوم والعواصــف الرعديــة 

شــبه  أو  االســتوائية  امليــاه  فــوق  ينشــأ  نفســها،  حــول  منتظمــة  بصــورة 

االســتوائية وينتقــل يف حركــة دائريــة مغلقــة علــى مســتوى منخفــض )دراســة 

NOAA 2017b(. ويمكن أن تنتشر رياح األعاصير )التي تتجاوز سرعتها 64 
العواصــف.  أكبــر  عقــدة( ملســافة تتجــاوز ٢٠٠ ميــل يف 

لاقتصــادات  املطلقــة  بالقيمــة  أكبــر  ضــرر  يف  العواصــف  تتســبب   ٢

لكــن  أعلــى قيمــة؛  يكــون  مــا  لديهــا غالبــا  املــال  املتقدمــة ألن خمــزون رأس 

الــدول  أكبــر بوجــه عــام يف  النــاجت احمللــي تكــون  الضــرر إىل إجمــايل  نســبة 

الصغيــرة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل. ووفقــا لقاعــدة بيانــات الكــوارث 

يف  تتســبب  العواصــف  عــن  الناجمــة  الكــوارث  نصــف  حــوايل  فــإن  الدوليــة، 

وقــوع أضــرار. وتخلــص دراســة Acevedo (2016) إىل أن األضــرار االقتصاديــة 

الناجمة عن األعاصير االســتوائية يف منطقة البحر الكاريبي يمكن أن تكون 

أكبــر ممــا يتــم اإلعــان عنــه بمقــدار ١.6-3.6 مــرة.

 ،Fomby, Ikeda, and Loayza (2013)و ،Raddatz (2009) 3 تستخدم دراسات

وAcevedo (2014) بيانات مستمدة من قاعدة بيانات الكوارث الدولية لتقدير 
علــى  العواصــف(  ذلــك  يف  )بمــا  الطبيعيــة  الكــوارث  مــن  خمتلفــة  أنــواع  آثــار 

 Strobl( النمــو، يف حيــن تســتخدم جمموعــة موازيــة مــن الدراســات ذات الصلــة

2012، و Bertinelli and Strobl 2013، وHsiang and Jina 2014( نمــاذج حقــول 
  Bakkensenالريــاح لتقديــر أثــار ريــاح العاصفــة علــى النمــو. وتســتخدم دراســة

and Barrage (2016) الســرعة القصوى للرياح عند وصولها إىل اليابســة، وهو 
أســلوب أقــرب إىل املنهــج املســتخدم يف هــذا اإلطــار.

 International Best Track Archive for Climate« 4 حتتــوي قاعــدة بيانــات

جانــب  إىل  اســتوائيا،  إعصــارا   ٧١4٠ عــن  بيانــات  علــى   »Stewardship
معلومــات عــن الســرعة القصــوى للريــاح املســتمرة بيــن عامــي ١95٠ و٢٠١6 

 Knapp, Kruk and ودراســة   ،Knapp, Applequist, and others 2010 )دراســة 

others 2010(. ويتــم اجلمــع بيــن هــذه البيانــات وبيانــات ســكان املســتوطنات 
علــى  حتتــوي  والتــي   ،CIESIN (2016) دراســة  يف  الــواردة   ٢٠٠٠ عــام  يف 

بيانــات عــن 6٧68٢ مدينــة يتــراوح عــدد ســكان كل منهــا بيــن شــخص واحــد 

و١8.5 مليــون نســمة. 

لعلــوم  الدوليــة  املعلومــات  شــبكة  مركــز  أطلقــه  الــذي   (Global Rural�Urban Mapping Project (GRUMP)) العاملــي الريفيــة  احلضريــة  اخلرائــط  ملشــروع  األول  اإلصــدار  يف  الــواردة  االســتيطان  لنقــاط  األول  التنقيــح  املصــادر: 

األرض (Columbia U Center for International Earth Science Network (CIESIN))؛ والتنقيح التاسع لإلصدار الثالث ملشروع »International Best Track Archive for Climate Stewardship« وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: الســرعة القصــوى للريــاح املســتمرة )متوســط الســرعات يف الدقيقــة( بالعقــدة يف الســاعة. الســكان املعرضــون خلطــر اإلعصــار كنســبة مــن جممــوع الســكان. زمــن التعــرض خلطــر اإلعصــار كنســبة مــن جممــوع الســاعات املتاحــة يف 

كل بلــد )٢4 ســاعة x 365 يومــا x عــدد املــدن(. املســافة هــي متوســط املســافات مــن كل مدينــة )يف حــدود ١٠٠ ميــل مــن العاصفــة( إىل موقــع العاصفــة حيــث بلغــت ســرعة الريــاح أقصاهــا.

اإلطار ٣-1: تأثير األعاصير االستوائية على النمو
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

yi,t + h − yi,t − 1 =   α  1  h   ( Wind  i,t    P  i,t    TE  i,t  )  

 +  α  2  h   ( Wind  i,t − 1    P  i,t − 1    TE  i,t − 1  )  

 +   ∑ j = 1  h − 1     α  3  h      ( Wind  i,t + h − j    P  i,t + h − j    TE  i,t + h − j  )  

 +   β  1  h    ci,t +   β  2  h   ci,t − 1 +   ∑ j = 1  h − 1     β  3  h    ci,t + h − j 

 +   φ  1  h   Δyi,t − 1+   µ  i  h   +   θ  r,t  h    +   ε  i,t  h   , (١-١-3)

μ   µ  i  hإىل اآلثــار الثابتــة  h إىل أفــق التقديــر، و  حيــث تشــير 

 yi,tإىل اآلثــار الثابتــة حســب املنطقة-الســنة، و  θ  r,t  h القُطْريــة، و

إىل لوغاريتــم إجمــايل النــاجت احمللــي للفــرد، وتشــير ci,t  إىل 

املتوســط الســنوي لدرجات احلرارة واملتوســط الســنوي لتســاقط 

األمطــار ومربــع حدَّيهمــا.

وتشــير النتائــج املعروضــة يف اجلــدول 3-١-٢ إىل أنــه إذا 

زادت ســرعة الريــاح بمقــدار عقــدة واحــدة يف جميــع أنحــاء البلــد 

املعني )أي تعرض لها جميع السكان(، ولعام كامل، ينخفض 

إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي للفــرد بنســبة ٢6.٧% يف العــام 

الــذي تضربــه فيــه العاصفــة. وال يعــد هــذا بالطبــع مؤشــرا مفيــدا 

جــدا لبيــان أثــر عاصفــة معتــادة علــى بلــد مــا؛ وهنــاك مقيــاس 

أفضــل وهــو األثــر احلــدي لزيــادة ســرعة الريــاح الــذي يتــم رصــده 

.   α  P  i,t    TE  i,t  باســتخدام

النتائج املستخلصة

تســفر األعاصير االســتوائية عن أثر ســلبي كبير على الناجت، 

التــي  الــدول واجلــزر الصغيــرة  ـر األكبــر علــى  التأثيـ حيــث يقــع 

عــادة مــا تكــون أكثــر عرضــة لهــذا النــوع مــن العواصــف )الشــكل 

البيــاين 3-١-١(.5 وحســب جمموعــة الدخــل، فــإن االقتصــادات 

املتقدمــة هــي األشــد تضــررا مــن األعاصيــر االســتوائية ألنهــا 

تتعــرض غالبــا لريــاح ســرعتها أعلــى. 

وهــذه التقديــرات دالــة إحصائيــا واقتصاديــا. فبعــد مضــي 

ســبع ســنوات مــن هبــوب عاصفــة عاديــة، ينخفــض نــاجت الفــرد 

بنحــو ١ % مقارنــة بمســتواه لــو مل تكــن العاصفــة قــد حدثــت، مــع 

تعــرض الــدول الصغيــرة خلســائر أكبــر بمقــدار مرتيــن ونصــف 

طويــا:  العواصــف  آثــار  وتســتمر   6.)١-٢-3 البيــاين  )الشــكل 

مــن  يتعافــى  أن  االقتصــاد  يســتطع  مل  عامــا،   ٢٠ بعــد  فحتــى 

الصدمــة بشــكل كامــل.٧ وبصفــة خاصــة، يكــون أثــر األعاصيــر 

إىل  ويضــاف  منفصــل  االقتصــادي  النشــاط  علــى  االســتوائية 

آثــار درجــة احلــرارة )اجلــدول 3-١-٢(. وال يــؤدي إدراج متغيــر 

الريــاح إىل حــدوث تغييــر جوهــري يف معامـِـات درجــة احلــرارة 

وتســاقط األمطــار لنفــس العينــة مــن البلــدان.

تغير املناخ واألعاصير االستوائية

يتوقــع علمــاء املنــاخ أنــه، مــع تغيــر املنــاخ، سيتشــكل عــدد 

أقل من األعاصير االســتوائية، لكنها ســتكون أشــد وأكثر تدميرا 

اجلدول ٣-1-2: أثر صدمة األحوال اجلوية وصدمة الرياح على النشاط االقتصادي

)3()٢()١(نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي للفرد

٠.9٢٠***٠.93١***١.34٧***درجة احلرارة

)٠.35٠.٢٢()٠.٢٢٢()٧3(

–٠.٠3٧***–٠.٠38***–٠.٠5١***درجة احلرارة٢
)٠.٠١٠()٠.٠١٠()٠.٠١١(

٠.١١٠٠.٠5١٠.٠4٧كمية األمطار

)٠.١٠4()٠.١٠4()٠.١٠6(

–٠.٠٠١–٠.٠٠٢–٠.٠٠3كمية األمطار٢
)٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢(

–٢6.٧5٠**الرياح × عدد السكان × الزمن
)١٢.9١٢(

R 2 ٠.١4٠.١8٠.١8معامل التحديد املعدل

١899696عدد البلدان

8,8١54,6964,696عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

املتأخــر  املتأخــر واملســتقبلي ومتغيــر األمطــار  احلــرارة  الثابتــة حســب املنطقة-الســنة؛ ومتغيــر  القُطْريــة واآلثــار  الثابتــة  اآلثــار  ملحوظــة: تســتبعد جميــع عمليــات االنحــدار 

واملســتقبلي، ومربــع حديهمــا؛ والنمــو املتأخــر. ويســتبعد العمــود )3( أيضــا املتغيــر املتزامــن للريــاح، إىل جانــب املتغيــر املتزامــن املتأخــر واملســتقبلي للريــاح. ويكــرر العمــود )١( 

مواصفــة الســيناريو األساســي الــواردة يف هــذا الفصــل )العمــود )5( مــن جــدول املرفــق 3-3-١(. وال يشــتمل العمــودان )٢( و)3( إال علــى البلــدان املعرضــة لألعاصيــر االســتوائية. 

وجتمــع األخطــاء املعياريــة علــى املســتوى القُطْــري.

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

5 لاطــاع علــى مناقشــة حــول تعــرض الــدول الصغيــرة للكــوارث الطبيعيــة 

.IMF (2016b) وتغيــر املنــاخ، راجــع دراســة

6 تشــمل العاصفــة التــي تهــب أي إعصــار اســتوائي مــر علــى بُعــد ١٠٠ ميــل 

مــن إحــدى املــدن داخــل بلــد مــا.

٧ تخلــص دراســة Hsiang and Jina (2014) إىل صــدور اســتجابة مماثلــة؛ 

ففــي احلالــة الــواردة يف هــذه الدراســة، يكــون انخفــاض إجمــايل النــاجت احمللــي 

أكبــر بكثيــر، لكــن التعــايف اجلزئــي يبــدأ بعــد ١5 ســنة.  

اإلطار ٣-1: )تابع(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



144
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صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

8 درجــة حــرارة ســطح البحــر هــي عنصــر أساســي يف تشــكيل األعاصيــر 

االســتوائية وتطورهــا )دراســة Landsea 2004(. ويــؤدي ارتفــاع درجــة حــرارة 

ســطح البحــر بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة إىل زيــادة الســرعة القصــوى للريــاح 

.)Knutson and Tuleya 2004 بنســبة 3.5% )دراســة

التغيــر  ســيناريو  ويف   .)Knutson and others 2010 )دراســة 

املناخــي الكامــل )مســار التركيــز النموذجــي 8.5(، مــن املتوقــع 

أن ترتفــع درجــة حــرارة ســطح البحــر يف الفتــرة ٢٠9٠-٢١٠٠ 

بمقــدار ٢.6 درجــة مئويــة مقارنــة بالفتــرة ١995-٢٠٠5، ممــا 

االســتوائية  األعاصيــر  لريــاح  القصــوى  الســرعة  أن  إىل  يشــير 

هــذا  يف  الــوارد  التحليــل  ويشــير   8.%9 بنســبة  تزيــد  أن  يمكــن 

اإلطــار إىل أن البلــد العــادي ســيعاين مــن انخفــاض إضــايف يف 

نــاجت الفــرد بنســبة ٠.١% يف كل مــرة يتعــرض فيهــا إلعصــار 

اســتوائي عادي، مع تعرض الدول األصغر حجما ألضرار أكبر 

بنســبة ٠.٢% )الشــكل البيــاين 3-١-٢(.
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٤- البلدان النامية 

منخفضة الدخل

٥- الدول الصغيرة
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٦- اجلزر

التقديرات فترة ثقة بنسبة ٩٠٪

خلطــر  التعــرض  أثــر   :٣-١-١ البيــاين  الشــكل 

إعصــار اســتوائي علــى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل 

الناجت احمللي احلقيقي

(٪، السنوات على احملور السيني)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: التأثيــر التراكمــي لزيــادة ســرعة ريــاح اإلعصــار االســتوائي 

بمقــدار عقــدة واحــدة علــى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

احلقيقي. ويمثل األفق صفر سنة حدوث الصدمة.     
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البلدان النامية 

منخفضة الدخل

الدول الصغيرة

اجلزر

متوسط الفترة ١٩٥٠-٢٠١٦

مسار التركيز النموذجي ٨٫٥

التراكمــي  األثــر   :٣-١-٢ البيــاين  الشــكل 

إلعصــار اســتوائي عــادي علــى نصيــب الفــرد 

بعــد  النــاجت احمللــي احلقيقــي  إجمــايل  مــن 

سبع سنوات

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

مــن  الفــرد  نصيــب  علــى  ســنوات  ســبع  بعــد  التراكمــي  األثــر  ملحوظــة: 

إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي إلعصــار اســتوائي عــادي تتعــرض لــه 

القصــوى  الســرعة  حيــث  مــن  البلــدان  جمموعــات  مــن  جمموعــة  كل 

للرياح، والسكان املعرضين خلطر اإلعصار، وزمن التعرض له. 

اإلطار ٣-1: )تتمة(
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املســاعدة  يف  للسياســات  املمكــن  الــدور  شــرح  أجــل  مــن 

يف  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  عواقــب  مــن  التخفيــف  علــى 

البلــدان منخفضــة الدخــل، يســتخدم هــذا اإلطــار نمــوذج الديــن 

         Buffie and others دراســة  وضعتــه  الــذي  والنمــو  واالســتثمار 

عــن  الناجمــة  الكليــة  االقتصاديــة  اآلثــار  ويحاكــي   (2012)
ألهــم  متنوعــة  افتراضــات  ظــل  يف  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع 

يف  التجريبيــة  باألدلــة  اتضــح  وكمــا  السياســات.١  متغيــرات 

هــذا الفصــل، يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة يف البلــدان احلــارة 

ارتفــاع درجــات  فــإن  إىل تراجــع مســتويات اإلنتاجيــة. كذلــك 

احلــرارة مــن شــأنه التســبب يف انخفــاض ســريع ومفاجــئ يف 

التحليــل  هــذا  يقيــس  وبالتــايل  املنتجــة.  األراضــي  مســاحات 

اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  باإلنتاجيــة  تلحــق  التــي  األضــرار 

بغــرض  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  جــراء  اخلــاص  املــال  ورأس 

ارتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى  أثــر  تقديــر 

تبلــغ  الدخــل  منخفــض  ممثــل  بلــد  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

درجــة حرارتــه يف الســيناريو األساســي ٢5 درجــة مئويــة، كمــا 

يتنــاول تأثيــر السياســات االقتصاديــة الكليــة والهيكليــة علــى 

  ٢-١(.٢-3 البيــاين  )الشــكل  األضــرار  هــذه 

احليز املتاح من خالل السياسات ودور 

املؤسسات

ســلبيا  تأثيــرا  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  تؤثــر  أن  يمكــن 

كبيــرا علــى مــوارد املاليــة العامــة يف البلــدان منخفضــة الدخــل. 

فمــن املمكــن أن تتأثــر اإليــرادات احلكوميــة ســلبا بســبب تراجــع 

النــاجت الزراعــي والصناعــي يف الوقــت الــذي يتعيــن فيــه زيــادة 

صدمــات  أثــرت  إذا  األســر  إىل  الــازم  الدعــم  لتقديــم  اإلنفــاق 

البنيــة  بنــاء  وإلعــادة  الغذائــي،  األمــن  علــى  اجلويــة  األحــوال 

التحتيــة للنقــل أو االتصــاالت يف حالــة تدميرهــا بفعــل الكــوارث 

ألن  ونظــرا  العاملــة.  القــوى  تدريــب  إلعــادة  وربمــا  الطبيعيــة، 

البلــدان  مــن  كثيــر  يف  حمــدودا  يكــون  مــا  غالبــا  املــايل  احليــز 
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السيناريو األساسي

السيناريو األساسي

املصدر: حسابات صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يفتــرض الســيناريو األساســي عــدم تلقــي منــح إضافيــة يف 

اللوحتيــن ٢ و٣، وانخفــاض تكلفــة التعديــل يف اللوحــة ٤، وعــدم وجــود 

تخلفيــة يف اللوحــة ٥، وعــدم تطبيــق تدابيــر التكيــف يف اللوحــة ٦. ويف 

اللوحــة ٢، تبلــغ املنــح اإلضافيــة ٠٫٥٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف 

يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  و١٪  املنخفضــة،  املنــح  ســيناريو 

نمــاذج  جميــع  تفتــرض   ،٣ اللوحــة  ويف  املرتفعــة.  املنــح  ســيناريو 

احملاكاة، ما عدا السيناريو األساسي، تلقي منح إضافية مرتفعة.

الشكل البياين ٣-٢-١: دور السياسات: 

حتليل قائم على نماذج

(إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، االنحراف عن حالة الثبات؛ 

السنوات على احملور السيني)

اإلطار ٣-2: دور السياسات يف مواجهة صدمات األحوال اجلوية: حتليل قائم على استخدام 

النماذج

وريــكاردو  باتشــانتي،  أتوليــا، وكاوديــو  مانــوج  هــم  اإلطــار  هــذا  مؤلفــو 

مركايتــش. وميتشــو  مارتــو، 

الديــن واالســتثمار والنمــو هــو إطــار حقيقــي كاســيكي حمــدث  ١ نمــوذج 

وديناميكــي القتصــاد مفتــوح يتكــون مــن قطاعيــن إنتاجييــن يســتخدم رأس 

املــال العــام واخلــاص كمدخــات ويتســم بخصائــص عديــدة تتصــل بالبلــدان 

منخفضــة الدخــل، مثــل تــدين كفــاءة االســتثمارات العامــة وحمدوديــة احليــز 

املــايل املتــاح وتكلفــة تعديــل رأس املــال. ويُســتخدم النمــوذج أيضــا حملــاكاة 

آثــار التغيــر املناخــي علــى املــدى الطويــل يف القســم بعنــوان » آثــار ارتفــاع 

درجــات احلــرارة علــى املــدى الطويــل — منهــج قائــم علــى نمــوذج« يف هــذا 

الفصــل.

التجاريــة  وغيــر  التجاريــة  القطاعــات  أن  يُفتــرض  التبســيط،  ألغــراض   ٢

تتأثــر بصدمــات األحــوال اجلويــة بنفــس الدرجــة. وتظــل النتائــج ثابتــة عنــد 

اســتخدام هــذا اخليــار. وتمــت معايــرة معظــم املعلمــات األخــرى علــى غــرار مــا 

جــاء يف دراســة Buffie and others (2012)، مــا عــدا ســعر الفائــدة احلقيقــي علــى 

الديــن العــام، حيــث تــم اســتخدام ســعر فائــدة حقيقــي أقــل مــن املســتخدم يف 

الدراســة األصليــة بســبب تراجــع أســعار الفائــدة العامليــة. راجــع املرفــق 5-3 

لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل.  
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االقتصــادات  مــن  التحويــات  زيــادة  فــإن  الدخــل،  منخفضــة 

اتفاقيــة  ظــل  يف  عليهــا  املتفــق  كالتحويــات   — املتقدمــة 

آثــار  تخفيــف  علــى  البلــدان  قــدرة  تعــزز  أن  يمكــن   — باريــس 

أن  إىل  احملــاكاة  نمــاذج  وتشــير  اجلويــة.  األحــوال  صدمــات 

تلقــي حتويــات إضافيــة لبنــاء اســتثمارات عامــة لثــاث ســنوات 

تبــدأ بعــد عــام واحــد مــن وقــوع صدمــات األحــوال اجلويــة قــد 

يســاعد علــى احلــد مــن الضــرر الــذي يلحــق بالنــاجت بســبب هــذه 

الصدمــات )الشــكل البيــاين 3-٢-١، اللوحــة ٢(. وتــؤدي زيــادة 

التحويــات بنســبة ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للبلــد املتلقــي 

إىل احلــد مــن عمــق الركــود بنســبة ٠.5% تقريبــا علــى مــدار فتــرة 

احملــاكاة. ومــن املشــجع أن التحــوالت تزيــد مــن رصيــد البنيــة 

التحتيــة العامــة، وتســهم بالتــايل يف تعزيــز الطاقــة اإلنتاجيــة 

املــدى  علــى  النــاجت  زيــادة  علــى  يســاعد  ممــا  القطاعيــن،  يف 

القصيــر وكذلــك علــى املــدى الطويــل.

ولكــن  اإلضافيــة،  التحويــات  مــن  املتلقــي  البلــد  ويســتفيد 

كفــاءة  علــى  كبيــرة  بدرجــة  يتوقــف  االســتفادة  هــذه  حجــم 

االســتثمارات يف البنيــة األساســية للقطــاع العــام بوجــه خــاص، 

وعلــى جــودة احلوكمــة ككل يف القطــاع العــام بوجــه عــام. وتقــل 

منخفضــة  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  العامــة  االســتثمارات  كفــاءة 

الدخــل، وتقــدر نســبة النفقــات علــى البنيــة التحتيــة العامــة التــي 

تســهم بالفعــل يف زيــادة رصيــد رأس املــال العــام بحــوايل ٢٠% 

 Fosterو  ،Pritchett 2000و  ،Hulten 1996 )دراســات   %6٠ إىل 

and Briceno�Garmendia 2010(. وتشــير نتائــج احملــاكاة إىل 
أن تلقــي حتويــات إضافيــة يحــد بالفعــل مــن التبعــات الســلبية 

لصدمــات األحــوال اجلويــة يف البلــدان التــي ترتفــع فيهــا كفــاءة 

االســتثمارات العامــة )الشــكل البيــاين 3-٢-١، اللوحــة 3(. أمــا 

البلــدان التــي تنخفــض فيهــا كفــاءة االســتثمارات العامــة، فــإن 

الوضع فيها ال يختلف كثيرا يف حالة تلقي حتويات إضافية 

مــن عدمــه. وإيجــازا ملــا ســبق، تشــير نمــاذج احملــاكاة بوضــوح 

أن تســتمر يف حتســين  الدخــل يجــب  البلــدان منخفضــة  أن  إىل 

كفــاءة اســتثماراتها العامــة وتعزيــز أطرهــا املؤسســية بغــرض 

حتقيــق أقصــى اســتفادة ممكنــة مــن احتياطياتهــا الوقائيــة يف 

مواجهــة آثــار األحــوال اجلويــة املتغيــرة.

السياسات التي تسهل إعادة توزيع عوامل 

اإلنتاج والتحول الهيكلي

ال  اإلنتــاج،  تعطيــل  إىل  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  تــؤدي 

يف  التكيــف  ويســتلزم  معينــة،  اقتصاديــة  قطاعــات  يف  ســيما 

املــال  ورأس  العمالــة  توزيــع  إعــادة  الصدمــات  هــذه  مواجهــة 

عبــر القطاعــات وداخلهــا. وســتؤثر ســرعة وتكلفــة إعــادة توزيــع 

عوامــل اإلنتــاج تلــك علــى مــدى ســرعة تعــايف االقتصــاد عقــب 

أو  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  يف  الســلبية  الصدمــات 

املــال. رأس  رصيــد 

تواجــه  أن  املمكــن  مــن  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  ويف 

عمومــا(  اإلنتــاج  )وعوامــل  املــال  رأس  توزيــع  إعــادة  عمليــة 

بعــض املعوقــات نتيجــة جمــود األوضــاع االقتصاديــة وتطبيــق 

سياســات غيــر فعالــة، مثــل القــدرة احملــدودة علــى الوصــول إىل 

صعوبــات  )مثــل  البيروقراطيــة  واملعوقــات  املاليــة،  األســواق 

القوانيــن.3  بشــأن  اليقيــن  وعــدم  البنــاء(،  تراخيــص  اســتصدار 

توزيــع  إعــادة  تكلفــة  ارتفــاع  أن  إىل  احملــاكاة  نمــاذج  وتشــير 

األحــوال  مــن صدمــات  التعــايف  تباطــؤ  إىل  تــؤدي  املــال  رأس 
4.)4 اللوحــة   ،٢-١-3 البيــاين  )الشــكل  اجلويــة 

ومــن العوامــل املهمــة أيضــا الســرعة التــي يمكــن بهــا إعــادة 

توزيــع العمــال املتأثريــن بهــذه الصدمــات علــى أنشــطة إنتاجيــة 

بديلــة. فالبطالــة يمكــن أن تــؤدي إىل التخلفيــة أو إىل »نــدوب« 

مهاراتهــم  يفقــدون  العمــال  ألن  نظــرا  اإلنتاجيــة  يف  دائمــة 

خــال فتــرات البطالــة طويلــة املــدى أو البطالــة اجلزئيــة. وقــد 

يــؤدي ذلــك بــدوره إىل تداعيــات طويلــة املــدى بالنســبة لــألداء 

الديــن  نمــوذج  يف  القنــاة  هــذه  تأثيــر  ويقــاس  االقتصــادي. 

اإلنتاجيــة جتــاه فجــوات  بمــدى حساســية  والنمــو  واالســتثمار 

الناجت الســلبية املتأخرة. 5 وتشــير نتائج نماذج احملاكاة التي 

تســتخدم درجــات حساســية خمتلفــة إىل أن التخلفيــة قــد تــؤدي 

إىل إطالــة وتعميــق آثــار صدمــات األحــوال اجلويــة. لذلــك ينبغــي 

أن تهــدف السياســات إىل احلفــاظ علــى رأس املــال البشــري، بمــا 

يف ذلــك مــن خــال وضــع برامــج لتقديــم حوافــز إىل العاطليــن 

لتشــجيعهم علــى املشــاركة يف أنشــطة احلفــاظ علــى رأس املــال 

البشــري، على غرار برنامج شــبكات األمان املنتجة يف إثيوبيا 

الــذي تــرد مناقشــته يف اإلطــار 3-3.

االستثمار يف استراتيجيات التكيف

إىل جانــب السياســات االقتصاديــة الكليــة والهيكليــة العامــة 

والشــركات  واألســر  احلكومــات  تســتثمر  آنفــا،  ناقشــناها  التــي 

بصــورة مباشــرة يف اســتراتيجيات التكيــف ملواجهــة األحــوال 

مقاومــة  أكثــر  حماصيــل  زراعــة  خــال  )مــن  املتغيــرة  اجلويــة 

للحــرارة أو االســتثمار يف البنيــة التحتيــة اخلضــراء علــى ســبيل 

املثــال(. غيــر أن كثيــر مــن تدابيــر التكيــف مماثلــة يف طبيعتهــا 

للســلع العامــة. فوضــع نظــام لإلنــذار املبكــر مــن االرتفــاع احلــاد 

يف درجــات احلــرارة، أو إطــاق حمــات إعاميــة بشــأن احلفــاظ 

علــى امليــاه، أو زيــادة الغطــاء النباتــي يف األماكــن العامــة وغيــر 

ذلــك مــن االســتثمارات يف البنيــة التحتيــة اخلضــراء جميعهــا مــن 

اإلطار ٣-2: )تابع(

3 يف نموذج الدين واالســتثمار والنمو، تُقاس ســهولة إعادة توزيع عوامل 

اإلنتــاج بمعلمــة تكلفــة تعديــل رأس املــال اخلــاص. وتتناســب تكلفــة تعديــل 

رأس املــال تناســبا عكســيا مــع مرونــة االســتثمار جتــاه نســبة توبــن، فكلمــا 

زادت املرونــة انخفضــت تكلفــة تعديــل رأس املــال.  

بنمــوذج  االسترشــاد  ينبغــي  ولكــن  حمــدود،  الكمــي  التأثيــر  أن  يبــدو   4

النــاجت  إجمــايل  تراجــع  حجــم  ويتوقــف  وحســب.  نوعــي  كنمــوذج  احملــاكاة 

احمللــي علــى تكلفــة تعديــل رأس املــال، وكذلــك علــى طبيعــة الصدمــة وتوقيتهــا. 

فــإذا تســببت صدمــة املنــاخ بالدرجــة األكبــر يف تقويــض رأس املــال اخلــاص، 

وتســببت بدرجــة أقــل يف انخفــاض اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج، تكــون 

وتيــرة التعــايف أبطــأ والضــرر الــذي يلحــق بإجمــايل النــاجت احمللــي أكبــر بســبب 

تباطــؤ إعــادة بنــاء رأس املــال.     

5 يُعايــر حجــم التأثيــر باســتخدام املرونــة التقديريــة لألجــور احلاليــة جتــاه 

 .Altuğ and Miller (1998) عــدد ســاعات العمــل املتأخــرة كمــا ورد يف دراســة

وتعكــس درجــة املرونــة التقديريــة البالغــة ٠.٢ ارتفــاع درجــة التخلفيــة يف 

توصيــف النمــوذج.
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املنافــع غيــر القابلــة للمنافســة أو االســتبعاد. ونظــرا ألن األســر 

والشــركات ال تســتطيع اســتدخال املنافــع االجتماعيــة الكاملــة، 

الوحــدات  إىل  حوافــز  تقديــم  يف  احلكومــة  مشــاركة  يتعيــن  قــد 

يحقــق  بمــا  للتكيــف  جهــود  بــذل  علــى  لتشــجيعها  اخلاصــة 

مســتويات اجتماعيــة مثلــى. ويف أحــد نمــاذج الديــن واالســتثمار 

والنمــو املوســعة، تقــدم احلكومــة حوافــز ماليــة للتشــجيع علــى 

اعتماد الوسائل التكنولوجية التي تعزز الصمود وتمول تقديم 

الســلع العامــة املرتبطــة بمخاطــر األحــوال اجلويــة، ممــا يحــد مــن 

وبافتــراض  احلــرارة.  درجــات  ارتفــاع  جتــاه  النــاجت  حساســية 

أن اإلنفــاق اخلــاص علــى تدابيــر التكيــف أقــل بنســبة ٢٠% عــن 

املســتوى االجتماعــي األمثــل، وأن السياســات احلكوميــة تهــدف 

تشــير  األمثــل،  االجتماعــي  املســتوى  إىل  جمــددا  العــودة  إىل 

نمــاذج احملــاكاة إىل أن كل دوالر تنفقــه احلكومــة علــى تدابيــر 

التكيف على مدار ٢٠ عاما يحد من جمموع الضرر الناجت عن 

األحوال اجلوية بمقدار دوالرين. وتســتند هذه النتيجة إىل آلية 

اســتجابة االســتثمار اخلــاص جتــاه تراجــع خســائر اإلنتاجيــة 

الناجمــة عــن األحــوال اجلويــة، والتــي تســهم يف زيــادة إجمــايل 

النــاجت احمللــي علــى املــدى املتوســط والطويــل. وتوضــح نمــاذج 

احملــاكاة قاعــدة عامــة مفادهــا أن تعزيــز الصابــة مــن خــال 

اإلنفــاق العــام علــى تدابيــر التكيــف مــن شــأنه احلــد مــن الهبــوط 

)الشــكل  التعــايف  وتيــرة  اجلويــة وتعجيــل  األحــوال  عــن  النــاجت 

البيــاين 3-٢-١، اللوحــة 6(.

اإلطار ٣-2: )تتمة(
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األحــوال  صدمــات  عــن  الناجمــة  املعاكســة  اآلثــار  إن 

اجلويــة وتغيــر املنــاخ دفعــت اجملتمعــات احملليــة والبلــدان إىل 

التداعيــات غيــر املواتيــة ومواجهتهــا. وكمــا  التكيــف مــع هــذه 

كبيــرة  جمموعــة  توجــد   ،١٢-3 البيــاين  الشــكل  مــن  يتضــح 

اآلثــار  حــدة  مــن  التخفيــف  يمكنهــا  التــي  االســتراتيجيات  مــن 

مــن  الطبيعيــة  والكــوارث  اجلويــة  األحــوال  لصدمــات  الســلبية 

خــال التقليــل مــن درجــة التعــرض خملاطــر هــذه اآلثــار أو نقــل 

وتقاســم اخملاطــر املرتبطــة باألحــوال اجلويــة. ويتمثــل الغــرض 

مــن هــذا اإلطــار يف عــرض بعــض أمثلــة اســتراتيجيات التصــدي 

الناجحــة.

شبكات األمان االجتماعي

يعمــل حــوايل 85% مــن الشــعب اإلثيوبــي يف قطــاع الزراعــة، 

ويؤثــر  لألســر.  مملوكــة  صغيــرة  مــزارع  يف  معظمهــم  ويتركــز 

يف  وتأخــر  جفــاف  نوبــات  مــن  يصاحبــه  ومــا  املنــاخ  تغيــر 

هطــول األمطــار وفيضانــات علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة واألمــن 

املناطــق  بعــض  يف  األراضــي  حالــة  تدهــورت  كذلــك  الغذائــي. 

بســبب فــرط االســتخدام. ويعــاين ١٠% تقريبــا مــن ســكان الريــف 

مــن نقــص مزمــن يف األمــن الغذائــي. 

وملســاعدة الســكان املعرضيــن للمخاطــر، أنشــأت احلكومــة 

األمــان  شــبكات  برنامــج  الدوليــون  وشــركاؤها  اإلثيوبيــة 

املنتجــة يف عــام ٢٠٠6. ويقــدم هــذا البرنامــج نقــودا أو غــذاء 

العــام،  طــوال  طعامهــا  توفيــر  علــى  القــادرة  غيــر  األســر  إىل 

ويُشــترط  )يونيو-أغســطس(.  األعجــف  املوســم  يف  ســيما  ال 

للحصــول علــى املســاعدات املشــاركة بصــورة نشــطة يف برامــج 

تعزيز اإلنتاجية أو البرامج البيئية احمللية — مثل استصاح 

التحتيــة  البنيــة  وإنشــاء  امليــاه  مصــادر  وحتســين  األراضــي 

وهــو  آخــر،  تكميلــي  برنامــج  ويوجــد  واملستشــفيات.  كالطــرق 

التــي  الــذي يســتهدف نفــس األســر  برنامــج بنــاء أصــول األســر 

يغطيهــا برنامــج شــبكات األمــان املنتجــة، ويســاعد األســر يف 

تنويــع مصــادر الدخــل وزيــادة األصــول املنتجــة، بمــا يف ذلــك 

مــن خــال تقديــم املســاعدة الفنيــة، بهــدف حتقيــق أمــن غذائــي 

دائــم.

ويمثــل برنامــج شــبكات األمــان املنتجــة أكبــر برامــج التكيــف 

مــع تغيــرات املنــاخ يف إفريقيــا، حيــث يزيــد عــدد املشــاركين فيــه 

على ٧.6 مليون مشترك )أو 8% تقريبا من عدد سكان إثيوبيا( 

وينفــذ 4٧ ألــف مشــروع صغيــر يف اجملتمعــات احملليــة ســنويا. 

وتــؤدي املشــروعات اجملتمعيــة التــي يســتهدف معظمهــا إصــاح 

البيئــة إىل نتائــج إيجابيــة ملموســة. فقــد ســاهم البرنامــج يف 

احلــد مــن فقــدان التربــة بأكثــر مــن 4٠%، وحتســين جــودة امليــاه 

األرض  إنتاجيــة  أن  إىل  الدراســات  وتشــير  املتاحــة وكميتهــا؛ 

إىل  البرنامــج  أدى  كمــا  إىل 4٠٠%؛  بمــا يصــل  بالتــايل  زادت 

وســاعد  املوســمية.  الفيضانــات  عــن  الناجمــة  األضــرار  تقليــل 

املعرضــة  لألســر  الغذائــي  األمــن  حتســين  يف  أيضــا  البرنامــج 

للخطــر — فقــد شــهد املســتفيدون مــن البرنامــج انخفاضــا يف 

االســتهاك بوتيرة أقل  نســبتها ٢5% مقارنة بغير املســتفيدين 

 .)Porter and White 2016 يف أعقــاب نوبــات اجلفــاف )دراســة

أيضــا يف تقليــل عــدد األشــخاص ممــن هــم  البرنامــج  وســاهم 

تكلفــة  مــن  احلــد  جانــب  إىل  اإلنســاين،  التدخــل  إىل  حاجــة  يف 

هــذا التدخــل. وأخيــرا، أدى البرنامــج إىل زيــادة مدخــرات األســر 

املعرضــة للمخاطــر وتســهيل االســتفادة بقــدر أكبــر مــن خدمــات 

التعليــم والرعايــة الصحيــة. 

اعتماد التكنولوجيا

يف  كبيــر  انخفــاض  إىل  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  يــؤدي 

 — الصحــة  علــى  ســلبية  آثــار  إىل  وربمــا  العمالــة،  إنتاجيــة 

وتدهــور  احلــرارة  درجــات  بارتفــاع  اإلصابــة  زيــادة  مثــل 

حالــة املصابيــن بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة أو اجلهــاز 

مــن  كبيــر  عــدد  مــن  يتضــح  كمــا  وذلــك  والوفــاة،   — التنفســي 

الفصــل. ويوجــد عــدد  الــوارد يف هــذا  التحليــل  الدراســات ومــن 

مــن اخليــارات أمــام احلكومــات واألفــراد يمكــن االســتفادة منهــا 

مثــل  الســلبية،  والصحيــة  االقتصاديــة  اآلثــار  هــذه  مــن  للحــد 

البنيــة التحتيــة اخلضــراء )أي زيــادة الغطــاء النباتــي يف املــدن( 

)مثــل  البنــاء  واســتخدام وســائل تكنولوجيــة معينــة يف قطــاع 

وتمثــل  كبيــرة(.  بدرجــة  الشمســية  للطاقــة  العاكســة  األســطح 

أجهــزة تكييــف الهــواء احلديثــة التــي جــاء اختراعهــا يف بدايــة 

القــرن العشــرين اخليــار األكثــر شــيوعا الــذي اســتخدمته األســر 

املفرطــة. احلــرارة  مــع  للتعامــل  والشــركات 

ويوجــد عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي وثقــت فوائــد التحكــم 

يف درجــات احلــرارة يف أماكــن العمــل وبالنســبة للصحــة. ففــي 

مســح أُجري عام ١95٧، أشــارت 9٠% من الشــركات األمريكية 

إىل الهواء املبرد بوصفه أهم األسباب التي ساهمت يف زيادة 

يــو،  كــوان  يل  أثنــى  كمــا   ،)Cooper 2002 )دراســة  اإلنتاجيــة 

مؤســس ســنغافورة، علــى تكييــف الهــواء بوصفــه العامــل األهــم 

عــزو  تــم  كذلــك  بــاده.  يف  التنميــة  جنــاح  يف  اإلطــاق  علــى 

الوفــاة املرتبطــة بارتفــاع درجــات  الكبيــر يف معــدل  التراجــع 

إىل  العشــرين  القــرن  خــال  املتحــدة  الواليــات  يف  احلــرارة 

اســتخدام أجهــزة تكييــف الهــواء يف الوحــدات الســكنية )دراســة 

.)Barreca and others 2016
غيــر أنــه ال يمكــن جتاهــل اآلثــار الســلبية الناجتــة عــن تكييــف 

الهواء. فزيادة استخدام أجهزة التحكم يف الهواء داخل األماكن 

املغلقة يزيد معها اســتهاك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة. 

كذلــك يمكــن أن تنشــأ عــن عــوادم أجهــزة ومرافــق تكييــف الهــواء 

جيــوب حمليــة مــن الهــواء الســاخن قــد تشــكل عوامــل خارجيــة 

يف  املرتفعــة  والتكاليــف  القريبــة.  الشــعوب  علــى  تؤثــر  ســلبية 

البدايــة والبنيــة التحتيــة الازمــة املرتبطــة بهــذه التكنولوجيــا 

ال  الدخــل،  الفقــراء وحمــدودي  الســكان  متنــاول  ال جتعلهــا يف 
ســيما يف البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.١

مؤلفا هذا اإلطار هما كاوديو باتشانتي، وميتشو مركايتش.

١ يف عــام ٢٠١٢، كان عــدد األســر التــي تصــل إليهــا الكهربــاء يف وســيط 

البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل أعلــى قليــا مــن الثلــث.     

اإلطــار ٣-٣: اســتراتيجيات التصــدي لصدمــات األحــوال اجلويــة وتغيــر املنــاخ: دراســات حالــة 

خمتارة
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صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الهــواء  تكييــف  تكنولوجيــا  وتنفيــذ  تخطيــط  خــال  ومــن 

بــذكاء يمكــن احلــد مــن بعــض التداعيــات الســلبية الســتراتيجية 

لتعــد  كانــت  التــي  تلــك  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  مــع  التكيــف 

اســتراتيجية فعالــة لــوال هــذه التداعيــات. ومــن أمثلــة ذلــك نظــم 

مركــزي  تكييــف  نظــام  وهــو   — املــدن  مســتوى  علــى  التبريــد 

االقتصــادات  يف  الكبــرى  املــدن  يف  اســتخدامها  تــم  التــي   —
غوجــارات  مدينــة  يف  حاليــا  إنشــاؤها  ويجــري  املتقدمــة 

جديــدة  جتاريــة  مدينــة  وهــي  الدوليــة،  املاليــة  التكنولوجيــة 

يف واليــة غوجــارات بالهنــد. وتتيــح نظــم التبريــد علــى مســتوى 

املــدن إنتــاج امليــاه املبــردة مــن مصــدر مركــزي وتوزيعهــا علــى 

األرض. حتــت  مواســير  خــال  مــن  النهائييــن  املســتهلكين 

وتوجــد مزايــا بيئيــة واقتصاديــة واضحــة تتميــز بهــا نظــم 

التبريــد املركزيــة عــن نظــم تكييــف الهــواء غيــر املركزيــة. فإنتــاج 

إىل   %35 بنســبة  أقــل  طاقــة  يســتهلك  مركزيــا  املبــردة  امليــاه 

5٠% مقارنــة بوحــدات تبريــد الهــواء الفرديــة، ويحــد بالتــايل مــن 

التكلفــة والتلــوث. وتســاعد زيــادة كفــاءة الطاقــة بدورهــا علــى 

انتشــار اســتخدام أجهــزة  الــذي يفرضــه  التخفيــف مــن الضغــط 

تكييف الهواء على قطاع الكهرباء احمللي الذي ال يستطيع يف 

الغالــب تلبيــة الطلــب متســارع النمــو علــى الطاقــة يف اقتصــادات 

فــإن نظــم  الناميــة. وأخيــرا،  الصاعــدة واالقتصــادات  األســواق 

التبريــد علــى مســتوى املــدن ال تفــرض أي تكاليــف يف البدايــة 

التحكــم  النهائييــن، ممــا يجعــل تكنولوجيــا  علــى املســتخدمين 

مــن  أكبــر  عــدد  الهــواء داخــل األماكــن املغلقــة يف متنــاول  يف 

الســكان.     

وكمــا هــو احلــال مــع توفيــر أنــواع البنيــة التحتيــة األخــرى، 

مثــل توزيــع الطاقــة وامليــاه، يمكــن أن تســاعد مشــاركة القطــاع 

العام على تسريع وتيرة إنشاء نظم التبريد على مستوى املدن 

وتوســيع نطــاق اســتخدامها، ولكــن ربمــا كانــت هنــاك معوقــات 

تتمثــل يف انخفــاض أســعار الطاقــة وعــدم كفايــة كثافــة الطلــب 

وعــدم اليقيــن بشــأن األوضــاع االقتصاديــة واخملاطــر األخــرى 

املرتبطــة باالســتثمارات الكبيــرة يف بدايتهــا. وتشــرف حكومــة 

غوجــارات مباشــرة علــى إنشــاء شــبكة توزيــع التبريــد، وكذلــك 

احلــال يف حكومــات جمهوريــة كوريــا وقطــر وســنغافورة.

استثمارات البنية التحتية العامة الذكية 

مناخيا

إىل  بماليزيــا  كواالملبــور  يف  العارمــة  الفيضانــات  أدت 

مروريــة  اختناقــات  وحــدوث  باملبــاين  كبيــرة  أضــرار  إحلــاق 

وتلــوث امليــاه وخســائر بشــرية. ولتخفيــف حــدة هــذه املشــكات، 

عكفــت الســلطات علــى تنفيــذ مشــروع طمــوح يف البنيــة التحتيــة 

لتحقيــق غرضيــن همــا املســاعدة يف إدارة املــرور وتوجيــه ميــاه 

الفيضانــات. 

املروريــة  والطــرق  العواصــف  ميــاه  إدارة  نفــق  وصُمِّــم 

الفيضانــات.  ميــاه  مــع  التعامــل  يف  ثنائــي  غــرض  لتحقيــق 

الطــرق  مــن  مســتويين  مــن  املســتويات  ثاثــي  النفــق  ويتكــون 

ويف  الســفلي.  املســتوى  يف  العواصــف  ميــاه  لصــرف  ونظــام 

الظــروف العاديــة، يُغلــق املســتوى اخلــاص بالصــرف ويُســتخدم 

النفــق كطريــق مــروري عــادي. ولكــن النفــق مصمــم بحيــث يمكــن 

تعطيــل أحــد أو كا املســتويين املروريــن مؤقتــا وغمرهمــا يف 

العواصــف. ميــاه  تصريــف  يف  الســتخدامهما  امليــاه 

املســتوى  النظــام  يســتخدم  املعتدلــة،  العواصــف  وخــال 

املــروري الســفلي حلمــل ميــاه العواصــف، بينمــا يظــل املســتوى 

مــن  كان  إذا  أمــا  املركبــات.  قائــدي  أمــام  مفتوحــا  العلــوي 

املتوقــع هطــول أمطــار غزيــرة، يمكــن غلــق املســتويين املرورييــن 

امليــاه. لصــرف  واســتخدامهما  وإخائهمــا 

وقــد أثبــت حتليــل التكاليــف والفوائــد فعاليــة هــذا النفــق. فقــد 

بلغــت تكلفتــه حــوايل 5٠٠ مليــون دوالر أمريكــي، ويُتوقــع أن 

 ١.5 بقيمــة  الفيضانــات  عــن  تنتــج  أضــرار  وقــوع  دون  يحــول 

مليــار دوالر أمريكــي ويقلــل مــن تكلفــة االختناقــات املروريــة 

عامــا  الثاثيــن  خــال  أمريكــي  دوالر  مليــار  علــى  يزيــد  بمــا 

القادمــة.

نظم اإلنذار املبكر وبرامج اإلخالء

تقــع بنغاديــش يف دلتــا نهــر الغــاجن، وهــي مــن أكثــر البلــدان 

الفيضانــات  تغمــر  مــا  فعــادة  املنــاخ.  تغيــر  خملاطــر  عرضــة 

الســنوية حــوايل خمــس مســاحة البــاد، ممــا يــؤدي إىل خســائر 

يف األرواح واملمتلكات.٢ وخال السبعين عاما املاضية، أدت 

العواصــف إىل حــدوث آالف مــن حــاالت الوفــاة ووقــوع خســائر 

هــذه  تفاقــم  ويُتوقــع  احملاصيــل،  مــن  األطنــان  ماييــن  بلغــت 

املشــكات بســبب تغيــر املنــاخ.  

وعقــب األضــرار الشــديدة التــي جنمــت عــن إعصــار »ســدر«، 

عكفت السلطات واجلهات الدولية الشريكة على تنفيذ املشروع 

 3 .)ECRRP( الطــارئ للتعــايف مــن آثــار اإلعصــار وإعــادة اإلعمــار

وتتمثــل أهــداف املشــروع يف حتســين البنيــة التحتيــة الزراعيــة 

الطويــل،  املــدى  علــى  الكــوارث  ملواجهــة  االســتعدادات  وتعزيــز 

بمــا يف ذلــك مــن خــال إنشــاء املاجــئ مــن األعاصيــر وإعــادة 

بنــاء وتقويــة احلواجــز. وســاهم البرنامــج مســاهمة كبيــرة يف 

تقليــل تعــرض الفئــات الســكانية الضعيفــة خملاطــر األعاصيــر 

مــن خــال إعــادة بنــاء حــوايل ٢4٠ ملجــأ مــن خطــر األعاصيــر 

وإصــاح أكثــر مــن ١٠٠ كيلومتــر مــن احلواجــز.   

كذلــك ســاعد املشــروع يف زيــادة صابــة القطــاع الزراعــي 

الســكان  عيــش  ســبل  وحتســين  املنــاخ،  صدمــات  مواجهــة  يف 

باملعــدات  املزارعيــن  إمــداد  جانــب  وإىل  بهــا.  املتأثريــن 

الزراعــي  اإلنتــاج  سلســلة  تعــرض  مــن  احلــد  تســنى  الزراعيــة، 

بــذور  توافــر  بفضــل  اجلويــة  باألحــوال  املرتبطــة  للصدمــات 

األرز التــي يمكــن زراعتهــا باســتخدام امليــاه املاحلــة، وتقديــم 

التدريب على تنويع احملاصيل من أجل حتســين إدارة املزارع، 

املواشــي. وحمايــة  احلبــوب  صوامــع  يف  واالســتثمار 

٢ يف السنوات التي تشهد أحداثا متطرفة، يمكن أن تؤثر الفيضانات على 

ما يصل إىل ثاثة أرباع مساحة األراضي يف بنغاديش.

3 دمر هذا اإلعصار ١.5 مليون منزل و١.3 مليون طن من احملاصيل.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

آليات تقاسم اخملاطر متعددة األطراف

صندوق الكاريبي للتأمين من خماطر الكوارث 

تتأثــر بلــدان الكاريبــي بصفــة منتظمــة بالريــاح االســتوائية 

ألن  ونظــرا  البركانيــة.  والثــورات  والــزالزل  الغزيــرة  واألمطــار 

بعــض هــذه الصدمــات غيــر مرتبــط ببعضــه اآلخــر جزئيــا علــى 

التأميــن  ترتيبــات  خــال  مــن  اخملاطــر  تقاســم  فــإن  األقــل، 

الرخــاء  مســتويات  حتســين  يتيــح  أن  يمكــن  اجملمــع  اإلقليمــي 

بدرجــة أكبــر مقارنــة بقيــام كل بلــد علــى حــدة بالتأميــن الذاتــي 

الكاريبــي  صنــدوق  ويشــكل  التأميــن.  إعــادة  وثائــق  شــراء  أو 

للتأميــن مــن خماطــر الكــوارث أول مؤسســة ماليــة إقليميــة علــى 

العــامل معنيــة بالتضامــن يف توزيــع اخملاطــر، حيــث  مســتوى 

يوفــر التأميــن ضــد معظــم الكــوارث الطبيعيــة األكثــر انتشــارا يف 

عــام ٢٠٠٧، ويضــم  الصنــدوق يف  املنطقــة. وقــد تأســس هــذا 
حاليــا ١٧ عضــوا.4

ويقدم الصندوق التأمين ضد خماطر األعاصير االستوائية 

البلــدان  جلميــع  ويمكــن  والــزالزل.  الشــديدة  األمطــار  وهطــول 

الســبعة عشــرة املشــاركة شــراء تغطيــة تأمينيــة تصــل إىل ١٠٠ 

مليــون دوالر أمريكــي لــكل فئــة مــن فئــات اخملاطــر. والبرنامــج 

مصمــم لتمويــل االســتجابات الطارئــة خــال األســابيع والشــهور 

توفيــر تغطيــة شــاملة ضــد خســائر  مــن  بــدال  للكارثــة،  التاليــة 

ويتحــدد  التحتيــة.  بالبنيــة  تلحــق  التــي  األضــرار  أو  األصــول 

قيمــة  حتديــد  أي   — معلمــي  أســاس  علــى  التأميــن  حجــم 

املدفوعــات علــى أســاس نمــاذج معلميــة لــكل فئــة مــن األحــداث 

املؤمن ضدها: األعاصير االســتوائية وهطول األمطار الشــديدة 

والــزالزل. فعلــى ســبيل املثــال، تتناســب املدفوعــات التــي تعقــب 

الزلــزال مــع درجــة شــدته وموقعــه واخلســائر التقديريــة الناجمــة 

عنــه. وتتيــح املدفوعــات احملــددة ســلفا علــى أســاس البيانــات 

الضــرر  تقديــرات  إجــراء  إىل  احلاجــة  تــايف  املشــاهدة  العامــة 

وتعديــات املبالــغ التأمينيــة التــي تســتهلك وقتــا طويــا وتكلفــة 

كبيــرة. ولكــن أحــد عيــوب التأميــن القائــم علــى املعلمــات الــذي 

يؤثــر علــى مــدى االســتجابة إىل آثــار اخملاطــر األساســية يتمثــل 

يف أن املدفوعــات احملســوبة قــد ال تتناســب مــع حجــم الضــرر 
الفعلــي.5

الفتــرة مــن ٢٠٠٧-٢٠١5، صــرف الصنــدوق ١3  وخــال 

تعويضــا تأمينيــا لثمانيــة أعضــاء وصلــت قيمتهــا اإلجماليــة 

إىل 38 مليــون دوالر أمريكــي، ومعظمهــا كان بغــرض مواجهــة 

آثــار األعاصيــر االســتوائية. وبلغــت قيمــة املدفوعــات ٠.١% إىل 

٠.3% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للبلــد املتلقــي؛ ورغــم أن هــذه 

املدفوعــات ال تغطــي جميــع اخلســائر، فإنهــا تتيــح دعمــا مهمــا 

الســريع  الصــرف  نتيجــة  ذلــك  بمــا يف  املؤمــن عليهــا،  للبلــدان 

مــن  أســبوعين  بعــد  األمــوال  صــرف  يتــم  حيــث   — لألمــوال 

وقــوع احلــدث املؤمــن ضــده بحــد أقصــى. كذلــك يكــون ألعضــاء 

الصنــدوق مطلــق احلريــة يف اســتخدام هــذه األمــوال.

وقــد ثبتــت فعاليــة هــذا الصنــدوق كأداة للتضامــن يف توزيــع 

اخملاطــر يف نظــر البلــدان املؤمــن عليهــا التــي تســتطيع احلصــول 

كانــت  التــي  التكلفــة  مــن  أقــل  بتكلفــة  تأمينيــة  تغطيــة  علــى 

شــركات  مــن  فــردي  تأميــن  علــى  احلصــول  مقابــل  لتتحملهــا 

التأمين التجاري، أو من املؤسســات املشــاركة يف ســوق إعادة 

التأميــن.

القدرة اإلفريقية على مواجهة اخملاطر

القــدرة اإلفريقيــة علــى مواجهــة اخملاطــر عبــارة عــن وكالــة 

وقــد  الغذائــي،  األمــن  تعزيــز  منهــا  الغــرض  متبــادل  تأميــن 

لاحتــاد  تابعــة  كوكالــة متخصصــة  عــام ٢٠١٢  تأسســت يف 

االحتــاد  أعضــاء  تأميــن  يف  املســاعدة  إىل  وتهــدف  اإلفريقــي، 

نتيجــة  باحملاصيــل  تلحــق  التــي  األضــرار  ضــد  اإلفريقــي 

الظواهــر اجلويــة املتطرفــة، مثــل نوبــات اجلفــاف والفيضانــات، 

مــن خــال التضامــن يف توزيــع اخملاطــر ذات الصلــة باملنــاخ. 

ويف البدايــة، وقــع ١8 بلــدا مــن أعضــاء االحتــاد اإلفريقــي علــى 

اتفاقيــة التأســيس، وازداد عــدد األعضــاء منــذ ذلــك احليــن إىل 

أكثــر مــن 35 بلــدا.

وتقــدم هــذه الوكالــة خدمــات التأميــن القائــم علــى املعلمــات. 

مبلــغ  يحــدد  ضدهــا،  املؤمــن  األحــداث  مــن  أي  وقــوع  فعنــد 

التعويــض التأمينــي علــى أســاس نمــاذج وبيانــات يتــم جمعهــا 

باألقمــار الصناعيــة بغــرض للتنبــؤ بحجــم الضــرر الــذي أصــاب 

احملاصيــل والتكلفــة الناجتــة عــن ذلــك. ويتيــح التأميــن القائــم 

علــى املعلمــات صــرف مدفوعــات التأميــن بشــكل أســرع مقارنــة 

للغايــة بالنســبة ملعظــم  أمــر مهــم  التعويضــي، وهــو  بالتأميــن 

الشــعوب املعرضــة للمخاطــر. ومــن خــال التضامــن يف توزيــع 

اخملاطــر، تنخفــض تكلفــة التأميــن التــي تتحملهــا البلــدان إىل 

النصــف تقريبــا، نظــرا ألن مــن املســتبعد للغايــة أن تؤثــر نوبــات 

اجلفــاف علــى جميــع البلــدان املتضامنــة يف توزيــع اخملاطــر.

اإلفريقيــة  القــدرة  تســهيل  فوائــد  إىل  الشــواهد  وتشــير 

فقــد  التحديــات.  بعــض  تبقــى  ولكــن  اخملاطــر،  مواجهــة  علــى 

األســر  أشــد  يف  الغــذاء  اســتهاك  تقلبــات  مــن  احلــد  يف  ســاهم 

البيــع  إىل  احلاجــة  تقليــل  علــى  ســاعد  كمــا  للمخاطــر،  تعرضــا 

االضطــراري لألصــول يف املناطــق املتأثــرة بالكــوارث. غيــر أن 

حجــم التضامــن يف توزيــع اخملاطــر ال يــزال حمــدودا )مقارنــة 

بصنــدوق الكاريبــي للتأميــن مــن خماطــر الكــوارث علــى ســبيل 

املثــال( ويمكــن توســيعه بغــرض زيــادة تنويــع اخملاطــر. كذلــك 

قد تقل درجة سوء توزيع املوارد التأمينية مع تراكم اخلبرات. 

4 انضمــت إىل هــذا الصنــدوق يف البدايــة أنغيــا وأنتيغــوا وبربــودا وجــزر 

وغرينــادا  ودومينيــكا  كايمــان  وجــزر  وبرمــودا  وبليــز  وبربــادوس  البهامــا 

وهايتــي وجامايــكا وســانت كيتــس ونيفيــس وســانت لوســيا وســانت فنســنت 

وانضمــت  توركــس وكايكــوس  وجــزر  وتوباغــو  وترينيــداد  وجــزر غريناديــن 

نيكاراغــوا يف عــام ٢٠١5. وينظــر الصنــدوق حاليــا يف توســيع نطاقــه ليشــمل 

بلــدان أخــرى خــارج منطقــة الكاريبــي. 

إجــراء  يتطلــب  ولكنــه  املشــكلة،  هــذه  جتنــب  التعويضــي  التأميــن  يتيــح   5

مكلفــة. وتعديــات  تقييمــات 
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

يمكن أن تقوم األسواق املالية بدور يف التخفيف من وطأة 

التداعيــات الســلبية لصدمــات األحــوال اجلويــة مــن خــال إعــادة 

توزيــع تكاليــف وخماطــر هــذه الصدمــات علــى أكثــر األطــراف 

التأميــن،  اســتعدادا وقــدرة علــى حتملهــا. ومــن شــأن منتجــات 

مثــل مشــتقات التحــوط مــن خماطــر األحــوال اجلويــة، مســاعدة 

األســر والشــركات املعرضة خملاطر التقلبات قصيرة األجل يف 

درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار علــى التحــوط مــن خماطــر 

األحــوال اجلويــة املتفــردة. كذلــك تســاعد ســندات الكــوارث علــى 

توزيــع خماطــر األحــوال اجلويــة املســببة للكــوارث علــى أســواق 

رأس املــال. غيــر أن مــدى قــدرة األســواق املاليــة علــى تخفيــف 

تغلغــل  مســتوى  علــى  يتوقــف  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  آثــار 

باألحــوال  املرتبطــة  اخملاطــر  تســعير  علــى  والقــدرة  التأميــن 

ســوق  التطــورات يف  آخــر  اإلطــار  هــذا  ويتنــاول  بدقــة.  اجلويــة 

املنتجــات املاليــة املرتبطــة باألحــوال اجلويــة ويعــرض شــواهد 

جديــدة علــى مــدى قــدرة أســواق األســهم علــى تســعير اخملاطــر 

املرتبطــة باألحــوال اجلويــة بكفــاءة.

التأمين

أن  يمكــن  الــذي  املهــم  الــدور  احلديثــة  الدراســات  تبــرز 

االقتصــادي  التعــايف  تســهيل  التأميــن يف  أســواق  بــه  تضطلــع 

إذ  الطبيعيــة املرتبطــة باألحــوال اجلويــة،  الكــوارث  أعقــاب  يف 

العــبء  مــن  احلــد  يف  التأميــن  تغلغــل  تعميــق  يســهم  أن  يمكــن 

)دراســة  العامــة  املاليــة  علــى  الطبيعيــة  الكــوارث  تلقيــه  الــذي 

Lloyd 2012( وتداعياتهــا االقتصاديــة الكليــة الســلبية )دراســة 
البلــدان  Von Peter, Dahlen, and Saxena 2012( ال ســيما يف 
 .)Breckner and others 2016 ذات املؤسســات القويــة )دراســة 

كذلــك تبشــر منتجــات التأميــن القائمــة علــى اســتخدام املعلمــات، 

والتــي تــم اســتحداثها يف أوائــل العقــد األول مــن القــرن احلــادي 

خماطــر  خمتلــف  مــن  الازمــة  احلمايــة  بتوفيــر  والعشــرين، 

األحــوال اجلويــة التــي تتعــرض لهــا األســر والشــركات يف البلــدان 

منخفضــة الدخــل.١ وتتفــادى هــذه املنتجــات بعــض املعوقــات 

البــارزة التــي حتــول دون تقديــم خدمــات التأميــن التقليديــة إىل 

صغــار املزارعيــن، ولذلــك فهــي تقلــل تكلفــة املعامــات إىل أقــل 

مســتوى ممكــن ويســهل تنفيذهــا وحتــد مــن مشــكات االختيــار 

املعاكــس واخلطــر األخاقــي احملتملــة.    

التأميــن  أقســاط  بحجــم  مقيســا  التأميــن،  تغلغــل  أن  غيــر 

علــى غيــر احليــاة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، ال يــزال 

البيــاين  )الشــكل  الناميــة  االقتصــادات  يف  ســيما  ال  منخفضــا، 

3-4-١(. ورغــم مزايــا التأميــن القائــم علــى املعلمــات، فإنــه 

 Hallegatte and others مل يعتمــد عليــه بالقــدر املتوقــع )دراســة

تباطــؤ  يف  األرجــح  علــى  كثيــرة  عوامــل  ســاهمت  وقــد   .)2016
اعتمــاد هــذه األدوات املاليــة املبتكــرة، بمــا يف ذلــك حمدوديــة 

الوعي املايل أو اخلبرة يف استخدام املنتجات املالية املماثلة، 

عدم فهم املنتجات بالقدر الكايف، وارتفاع التكلفة، واخملاطر 

 Cole دراســات  املثــال  ســبيل  علــى  )راجــع  املتبقيــة  األساســية 

   .)Karlan and others 2014و  and others 2012, 2013

سندات الكوارث

تنقــل  ماليــة  أدوات  وهــي  الكــوارث،  ســندات  ســوق  شــهدت 

التأميــن  وإعــادة  التأميــن  شــركات  مــن  الكــوارث  خماطــر 

ســريعا يف  نمــوا  الرأســمالية،  األســواق  إىل  للســندات  املصــدرة 

حــوايل  القائمــة  الســندات  حجــم  بلــغ  حيــث  األخيــرة،  الســنوات 

3٠ مليــار دوالر يف نهايــة عــام ٢٠١6 )الشــكل البيــاين 4-3-

٢(.٢ وتشــكل ســندات الكــوارث خيــارا جذابــا للمســتثمرين نظــرا 

الرتفــاع العائــد عليهــا نســبيا وعــدم وجــود ارتبــاط قــوي بينهــا 

وبيــن العائــد علــى معظــم األصــول املاليــة األخــرى. وممــا ســاهم 

يف نمــو ســوق ســندات الكــوارث علــى األرجــح انخفــاض أســعار 
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أوروبا الشرقية

جنوب وشرق آسيا

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics، وقاعــدة بيانــات Sigma لــدى 

التأميــن، وحســابات خبــراء صنــدوق  السويســرية إلعــادة  الشــركة 

النقد الدويل.

الشكل البياين ٣-٤-١: تغلغل التأمين: 

أقساط التأمين على غير احلياة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

مؤلف هذا اإلطار هو آالن سياشن فينغ.

١ علــى عكــس التأميــن التعويضــي التقليــدي ضــد اخملاطــر الطبيعيــة، تتيــح 

منتجــات التأميــن القائــم علــى اســتخدام املعلمــات حتديــد حجــم املدفوعــات 

احلــرارة.  درجــة  أو  األمطــار  تســاقط  مثــل  ماحــظ،  عــام  مؤشــر  أســاس  علــى 

عديــدة  مزايــا  املعلمــات  علــى  القائــم  التأميــن  تصميــم  يتضمــن  حيــن  ويف 

تفــوق تلــك التــي تنطــوي عليهــا املنتجــات التقليديــة، قــد يــؤدي التأميــن القائــم 

علــى املعلمــات إىل عــدم تغطيــة جــزء كبيــر مــن اخملاطــر املتبقيــة )»اخملاطــر 

التــي  املدفوعــات  عــن  تختلــف  قــد  الفعليــة  اخلســائر  ألن  نظــرا  األساســية«(، 

يحصــل عليهــا املتعاقــدون.   

٢ تدفــع ســندات الكــوارث الفائــدة واملبلــغ األصلــي أو كليهمــا يف الظــروف 

كــوارث حمــددة مســبقا.  وقــوع  العاديــة، ولكنهــا تمتــص اخلســائر يف حالــة 

القــرن املاضــي عقــب  وتــم اســتحداثها للمــرة األوىل يف منتصــف تســعينات 

إعصــار أنــدرو. 

اإلطار ٣-4: التصدي لصدمات األحوال اجلوية: دور األسواق املالية
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

الفائــدة منــذ وقــوع األزمــة املاليــة العامليــة واســتحداث قواعــد 

تنظيميــة جديــدة تقــر بإمكانيــة حتســين وضــع رأس املــال مــن 

ســندات  شــعبية  ازدادت  وقــد  الكــوارث.  ســندات  إصــدار  خــال 

الكــوارث بوصفهــا أداة يمكــن لشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن 

اخلاصــة يف أوروبــا واليابــان والواليــات املتحــدة اســتخدامها 

إىل  واألعاصيــر  والريــاح  الــزالزل  خملاطــر  انكشــافها  نقــل  يف 

أطــراف أخــرى.

الناميــة  البلــدان  فــإن  الفصــل،  هــذا  يف  ناقشــنا  وكمــا 

خملاطــر  عرضــة  أكثــر  الصغيــرة  والــدول  الدخــل  منخفضــة 

الكــوارث. وكانــت املكســيك هــي أول بلــد أصــدر ســندات الكــوارث 

يف عــام ٢٠٠6، ومنــذ ذلــك احليــن أصــدرت عــدة بلــدان ناميــة 

لتغطــي خماطــر األعاصيــر  الكــوارث  الدخــل ســندات  منخفضــة 

والــزالزل وغيرهــا مــن الظواهــر املتطرفــة. وأصــدر البنــك الــدويل 

ســند الكــوارث األول يف عــام ٢٠١4 لتوفيــر إعــادة التأميــن إىل 

صنــدوق الكاريبــي للتأميــن مــن خماطــر الكــوارث، وهــو صنــدوق 

قائــم علــى مفهــوم التضامــن يف توزيــع اخملاطــر الغــرض منــه 

بلــدان  مــن حكومــات  املــايل علــى ١6 حكومــة  األثــر  مــن  احلــد 

)راجــع  احملتملــة  واألعاصيــر  الــزالزل  وقــوع  عقــب  الكاريبــي 

أيضــا اإلطــار 3-3(. وثمــة ترتيــب مماثــل — تســهيل مواجهــة 

 — ”Extreme Climate Facility“ الظواهــر املناخيــة املتطرفــة

يجــري إعــداده حاليــا يف إطــار القــدرة اإلفريقيــة علــى مواجهــة 

ســندات  بإصــدار  للســماح   )3-3 اإلطــار  )راجــع  اخملاطــر 

علــى  املتطرفــة  اجلويــة  األحــوال  أثــر  مــن  للتخفيــف  الكــوارث 

األعضــاء. اإلفريقيــة  البلــدان 

هل تسعر األسواق املالية خماطر األحوال 

اجلوية بدقة؟

األحــوال  ضــد  األمثــل  التأميــن  مســتوى  حتديــد  أجــل  مــن 

حلجــم  دقيقــة  تقييمــات  إعــداد  يتعيــن  الطبيعيــة  غيــر  اجلويــة 

اخملاطــر املرتبطــة باألحــوال اجلويــة. ويوجــد عــدد متزايــد مــن 

املاليــة  األســواق  املســتثمرين يف  أن  علــى  تــدل  التــي  الشــواهد 

تأثيــر صدمــات  األقــل،  علــى  فــوري  بشــكل  تمامــا،  يدركــون  ال 

 Hong, األحــوال اجلويــة علــى النــاجت واإلنتاجيــة. وتشــير دراســة

Li, and Xu (2016) إىل أن مؤشــرات أســهم الصناعات الغذائية 
يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة وعــدد قليــل مــن االقتصــادات 

اجلفــاف  مؤشــرات  يف  بالتغيــرات  تتأثــر  ال  األخــرى  املتقدمــة 

إال بعــد مــرور فتــرة مــن الوقــت. ويتضــح مــن هــذه النتيجــة أن 
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املصدرة القائمة

 Artemis Insurance-Linked Securities and تقريــر  املصــدر: 

.Catastrophe Bond Market Report (www.artemis.bm)
ملحوظة: تنتهي السنوات يف ٣٠ يونيو.

الشكل البياين ٣-٤-٢: سوق سندات 

الكوارث

(بمليارات الدوالرات األمريكية)

–2

–1

0

1

2

3

–2.0 –1.5 –1.0 –0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

ة
م

د
قا

ة 
سن

 ل
حد

و
م

د 
ئ
عا

درجات احلرارةـ، االنحراف السنوي عن متوسط البلدان

y = –0.41x + 0.18
R 2 = 0.08

الشكل البياين ٣-٤-٣: صدمات درجات 

احلرارة وإمكانية التنبؤ بأسعار األسهم: 

قطاع األغذية واملشروبات

(قيــد   Peng and Feng Datastream، ودراســة  املصــادر: قاعــدة بيانــات 

اإلصدار)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يتــم تقديــر انحــدار عائــدات قطــاع األغذيــة واملشــروبات لســنة 

واحــدة قادمــة علــى متوســط درجــات احلــرارة الســنوية (االنحــراف عــن 

املتوســط القُطــري، بالدرجــات املئويــة). وتقتصــر العينــة علــى البلــدان 

التي يزيد متوسط درجات احلرارة السنوية فيها عن ١٥ درجة مئوية.

اإلطار ٣-4: )تابع(
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

األســواق ال تعكــس معلومــات األحــوال اجلويــة علــى األســعار إال 

بعــد مــرور عــدة شــهور، ربمــا بعدمــا يظهــر أثــر اخلســائر املتحملــة 

يف التقاريــر الســنوية لشــركات األغذيــة. ورد الفعــل الضعيــف 

إىل  يشــير  قــد  اجلويــة  األحــوال  صدمــات  جتــاه  البدايــة  يف 

منتجــات  وجــود  رغــم  التأميــن  تغطيــة  كفايــة  عــدم  احتمــال 

تأمينيــة يســهل احلصــول عليهــا.    

اســتجابة  اإلطــار  هــذا  يف  الــوارد  التحليــل  ويفحــص 

املســتثمرين جتــاه التغيــر يف األحــوال اجلويــة. فكمــا يتضــح 

يف هذا الفصل، يؤثر ارتفاع درجات احلرارة يف البلدان ذات 

املنــاخ احلــار نســبيا تأثيــرا ســلبيا علــى النــاجت واإلنتاجيــة، 

ال ســيما يف بعــض قطاعــات االقتصــاد. وباســتخدام بيانــات 

عائدات أسواق األسهم عبر ١٧ قطاعا يف 4٢ بلدا والتقلبات 

الســنوية يف درجــات احلــرارة، ينظــر التحليــل فيمــا إذا كانــت 

األســواق املالية تســعر اخملاطر بدقة يف ظل اآلثار املعاكســة 

كانــت  وإذا  احلــرارة.  درجــات  تقلبــات  عــن  الناجتــة  تلــك 

األســواق تتســم بالكفــاءة، يفتــرض أال يكــون لتقلبــات درجــات 

احلــرارة أي قــوة تنبؤيــة تؤثــر علــى عائــدات األســهم نظــرا ألن 

أســعار األســهم تعكــس فــورا تأثيــر صدمــات درجــات احلــرارة 

علــى أداء الشــركات. غيــر أن التحليــات التجريبيــة تشــير إىل 

مــن  احلــرارة  درجــات  فارتفــاع  االفتــراض.  هــذا  عــدم صحــة 

 ١٢( مســتقبا  األســهم  علــى  ســلبية  بعائــدات  التنبــؤ  شــأنه 

شــهرا قادمــة( يف قطــاع األغذيــة واملشــروبات، ممــا يشــير إىل 

تأخــر املســتثمرين يف االســتجابة لصدمــات درجــات احلــرارة 

)الشــكل البيــاين 3-4-3(.3 وتكــون هــذه اآلثــار قويــة للغايــة 

يف البلــدان الواقعــة عنــد خطــوط العــرض الدنيــا )أي البلــدان 

الســنوية فيهــا عــن ١5  التــي يزيــد متوســط درجــات احلــرارة 

دالــة إحصائيــا يف  املثــال( وغيــر  علــى ســبيل  درجــة مئويــة 

والغــاز.  والنفــط  والتكنولوجيــا واملرافــق  الصناعــة  قطاعــات 

األغذيــة  قطــاع  يف  األســهم  بعائــدات  التنبــؤ  قابليــة  وتشــير 

علــى  احلــرارة  درجــات  صدمــات  تأثيــر  أن  إىل  واملشــروبات 

اإلنتاجية ال يتم تسعيره بدقة من جانب املستثمرين إال بعد 

مــرور عــدة أشــهر )ربمــا بعــد ظهــور هــذه اخلســائر يف تقاريــر 

األربــاح(، ممــا يتفــق مــع افتــراض ضعــف االســتجابة إزاء هــذه 

الصدمــات.           

اإلطار ٣-4: )تتمة(
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كمــا يشــير هــذا الفصــل، يمكــن أن تكــون لتغيــر املنــاخ آثــار 

طويلــة األجــل للغايــة علــى األداء االقتصــادي، وإن كان حجــم 

هــذه اآلثــار يتوقــف علــى عوامــل كثيــرة، منهــا قــدرة الوحــدات 

التصحيــح  علــى  االقتصــاد  وقــدرة  التكيــف  علــى  االقتصاديــة 

الهيكلــي. ومــن الناحيــة التجريبيــة، يصعــب للغايــة حتديــد مــا إذا 

كانــت صدمــات األحــوال اجلويــة لهــا آثــار دائمــة علــى مســتوى 

النــاجت أو علــى معــدل نمــوه اســتنادا إىل البيانــات احلديثــة )بــدءا 

مــن عــام ١95٠(. فــإذا كانــت لتلــك الصدمــات آثــار دائمــة علــى 

أكبــر  التداعيــات  تكــون  قــد  مســتواه،  علــى  وليــس  النــاجت  نمــو 

لــن  األثــر  هــذا  ولكــن  األوليــة،  اآلثــار  مــن  مضاعفــة  بأضعــاف 

يتضــح إال بعــد فتــرة طويلــة للغايــة.

ويســتعرض هــذا اإلطــار جمموعــة جديــدة نســبيا ومتزايــدة 

مــن الدراســات التــي حتــاول أن تقيــم بشــكل مباشــر مــا إذا كان 

كبيــر  تأثيــر  لــه  يكــون  أن  يمكــن  الســابقة  الفتــرات  يف  املنــاخ 

بيانــات  توافــر  ضــوء  ويف  االقتصــادي.  األداء  علــى  ودائــم 

العاقــة  الدراســات  هــذه  حتلــل  وتفصيليــة،  متزايــدة  تاريخيــة 

انطاقــا  للمنــاخ  التاريخيــة  النتائــج احلديثــة والتطــورات  بيــن 

املاضــي  يف  )ربمــا  التاريخيــة  األحــداث  بــأن  افتــراض  مــن 

البعيــد جــدا( تتفاعــل مــع البيئــة املاديــة ويمكــن أن تكــون لهــا 

االقتصــادي.١ واألداء  االقتصــادي  التنميــة  علــى  دائمــة  آثــار 

ونظــرا لتأثــر املنــاخ عبــر التاريــخ بعوامــل خارجيــة، تقــدر 

 Bluedorn, Valentinyi, and Vlassopoulos (2009) دراســة 

خــال  مــا  بلــد  يف  احلــرارة  درجــات  بيــن  اخملتزلــة  العاقــة 

فتــرات خمتلفــة مــن عــام ١٧3٠ إىل عــام ٢٠٠٠ ونصيــب الفــرد 

مــن الدخــل فيــه خــال العصــر احلديــث، ممــا كشــف عــن بعــض 

بســيطة  انحــدار  معادلــة  فباســتخدام  للنظــر.  الافتــة  األنمــاط 

ذات متغيريــن، يتأكــد وجــود عاقــة ارتبــاط ســالب قــوي بيــن 

الدخــل يف عــام ٢٠٠٠ ومتوســط درجــات احلــرارة خــال الفتــرة 

األوىل(.  االنحــدار  معادلــة   ،١-5-3 )اجلــدول   ١999-١9٧٠

ولكــن بعــد اســتبعاد تأثيــر املتوســط التاريخــي لدرجــات احلــرارة 

يف القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر، يتضــح وجــود تأثيــر 

علــى مســتويات  احلــرارة  لدرجــات  زمنيــا  متفــاوت  رتيــب  غيــر 

موجــب  تأثيــر  يظهــر  حيــث  املعنــي،  البلــد  يف  احلاليــة  الدخــل 

القــرن الثامــن عشــر وتأثيــر ســلبي  كبيــر لدرجــات احلــرارة يف 

أكبــر كثيــرا لدرجــات احلــرارة يف القــرن التاســع عشــر )اجلــدول 

لاهتمــام  املثيــر  ومــن  الثانيــة(.  االنحــدار  معادلــة   ،١-5-3

أنــه بمجــرد إدراج التطــورات التاريخيــة للمنــاخ، تختفــي عاقــة 

يف  احلــرارة  درجــات  مســتوى  بيــن  القــوي  الســالب  االرتبــاط 

القــرن العشــرين والدخــل احلــايل، ممــا يشــير إىل أنــه يمثــل بديــا 

لآلثار املركبة للمناخ عبر التاريخ، وال يعكس التأثير املباشر 

البســيط. ملســتوى احلــرارة احلــايل يف االنحــدار 

الرتيبــة  غيــر  التقديريــة  العاقــة  تفســير  يمكــن  كيــف  إذن 

 Bluedorn, دراســة  تفتــرض  والدخــل؟  احلــرارة  درجــات  بيــن 

قــد  العاقــة  هــذه  أن   Valentinyi, and Vlassopoulos (2009)
تعكــس التفاعــات بيــن درجــات احلــرارة واألحــداث التاريخيــة 

التأثيــر  بيــن  الربــط  يمكــن  املثــال،  ســبيل  فعلــى  القــرون.  عبــر 

الســالب الكبيــر لدرجــات احلــرارة يف القــرن التاســع عشــر علــى 

مــن  التكنولوجيــا  انتقــال  وتباطــؤ  احلاليــة  الدخــل  مســتويات 

البلــدان  مقدمــة  يف  كانتــا  اللتيــن  وأوروبــا  املتحــدة  اململكــة 

املتقدمــة تكنولوجيــا، وتقعــان عمومــا يف الطــرف األكثــر بــرودة 

يف توزيــع درجــات احلــرارة العامليــة. وإذا كانــت التكنولوجيــا 

للمنــاخ  أكبــر  بدرجــة  مائمــة  البلــدان  هــذه  اســتحدثتها  التــي 

اجلدول ٣-5-1: تأثير املناخ عبر التاريخ على الناجت احلقيقي احلايل

العينة

وسيط درجات 

وسيط درجات احلرارةاحلرارة

١999–١9٧٠

معامل 

R 2 ١٧3٠–١83٠١٧59–١9٧٠١859–١999التحديد

معامل 

R 2 عدد البلدانالتحديد

)٢(    )١(

١.864٠.٢٧١6٧**–٢.١٠٠*٠.١6٠.١٧٧–٠.٠6١**العينة الكاملة

 )٠.٠٧( )٠.٠١١3( )٠.3١5( )٠.3٠١( 

٢.353٠.٢4١6٢**–٢.59١**٠.١5٠.١٧9–٠.٠58**استبعاد القيم الشاذة املرئية

)٠.١( )٠.٠١١8٠( )٠.484( )٠.446( 

استبعاد إفريقيا جنوب 
الصحراء

*٠.٠٢6–٠.٠4**٠.١٢6**١.66١**–٠.5٠5٠.١6١٢8

)٠.٠( )٠.٠١١4٠.٢( )٧6٠.٢( )٢5٧( 

استبعاد بلدان تركز 
األوروبيين

**٠.٠5٠.١–٧4*٠.١69**٢.65٢**–٢.4٢3٠.٢5١63

)٠.٠( )٠.٠١١68( )٠.46٠( )١.453( 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املتغيــر التابــع هــو لوغاريتــم نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف عــام ٢٠٠٠، مــع تعديــل تعــادل القــوى الشــرائية. وتظهــر األخطــاء املعياريــة 

الثابتــة بيــن أقــواس أســفل تقديــرات املعامــات. والقيــم الشــاذة املرئيــة هــي أســتراليا وبوليفيــا وإريتريــا وإثيوبيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. وبلــدان تركــز األوروبييــن 

 Bluedorn, Valentinyi, and هــي أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا والواليــات املتحــدة األمريكيــة. عــدد البلــدان = عــدد البلــدان يف العينــة اإلحصائيــة املقطعيــة. راجــع دراســة 

.Vlassopoulos (2009)
* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

مؤلف هذا اإلطار هو جون بلودورن.

١ تتضمــن دراســة Nunn (2014) عرضــا ممتــازا لهــذه الفكــرة التــي تمثــل 

جــزءا أساســيا مــن البحــوث التجريبيــة األخيــرة بشــأن التطــورات التاريخيــة. 

اإلطار ٣-5: التطورات التاريخية للمناخ والتنمية االقتصادية وتوزيع الدخل العاملي
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

األكثــر بــرودة، يمكــن عــزو عاقــة االرتبــاط الســلبي بيــن درجــات 

احلــرارة يف القــرن التاســع عشــر ومســتويات الدخــل احلاليــة إىل 

التباطــؤ يف اعتمــاد وســائل التكنولوجيــا علــى مــدار التاريــخ. 

ومــن املمكــن وجــود تفاســير بديلــة، مثــل العاقــة الســالبة بيــن 

يف  املؤسســات  وجــودة  التاريــخ  مــر  علــى  احلــرارة  درجــات 

املســتعمرات األوروبيــة يف القــرن التاســع عشــر )راجــع دراســة 

.)Acemoglu, Johnson, and Robinson 2001
التأثيــر املوجــب لدرجــات  واألصعــب مــن ذلــك هــو تفســير 

احلــرارة يف القــرن الثامــن عشــر علــى مســتويات الدخــل احلاليــة. 

مثيــرة  فرضيــة   Fenske and Kala (2015) دراســة  وتعــرض 

املناخيــة  ظروفهــا  تكــون  ربمــا  التــي  إفريقيــا  عــن  لاهتمــام 

قــد أثــرت علــى مســتوى مشــاركة املنطقــة يف جتــارة العبيــد يف 

الســلبية الرتفــاع درجــات  الثامــن عشــر. فنظــرا لآلثــار  القــرن 

احلــرارة علــى اإلنتاجيــة الزراعيــة ومعــدالت الوفــاة يف املنــاخ 

 Fenske and دراســة  تشــير  الفصــل،  هــذا  جــاء يف  كمــا  احلــار، 

مــا  منطقــة  يف  العبيــد  عــرض  تكاليــف  أن  إىل   Kala (2015)
تراجعــت عندمــا كان ارتفــاع درجــات احلــرارة أبطــأ، ممــا أدى 

بضعــف  بقــوة  يقتــرن  مــا  وهــو  العبيــد،  صــادرات  زيــادة  إىل 

 .)Nunn 2008 )دراســة  احلــايل  الوقــت  الدخــل يف  مســتويات 

ومــن املمكــن أيضــا أن يكــون املنــاخ قــد أثــر علــى توقيــت 

التنميــة  مســار  علــى  اجملتمعــات  اتخذتهــا  التــي  اخلطــوات 

 Ashraf and Michalopoulos دراســة  تشــير  إذ  االقتصاديــة. 

(2015) إىل أن التقلبات املناخية منذ آالف السنين أثرت على 
رغبــة اجملتمعــات اإلنســانية يف جتربــة الزراعــة كحــل ملشــكلة 

البحــث عــن مصــادر الغــذاء غيــر املعروفــة. وتوصلــت الدراســة 

دالــة إحصائيــا وثابتــة علــى شــكل منحنــى  إىل وجــود عاقــة 

حمــدب بيــن االنحــراف املعيــاري لدرجــات احلــرارة عبــر التاريــخ 

يف منطقة ما وتوقيت التحول إىل الزراعة — فاملناطق التي 

تكــن  مل  التقلبــات  أن  )بافتــراض  تقلبــا  أكثــر  مناخــا  شــهدت 

حــادة للغايــة بحيــث تعجــل وتيــرة انهيــار اجملتمــع( عــادة مــا 

كانــت تتحــول إىل الزراعــة يف فتــرة مبكــرة، ممــا يفســر جزئيــا 

الدخــل. االختافــات احلاليــة يف مســتويات 

 Andersen, Dalgaard, and Selaya دراســة  وتتنــاول 

(2016) إحــدى اخلصائــص املناخيــة األخــرى — وهــي كثافــة 
التعــرض لألشــعة فــوق البنفســجية يف مــكان مــا عبــر التاريــخ. 

وتشــير الدراســة املذكــورة إىل أن ارتفــاع كثافــة التعــرض إىل 

وبالتــايل  الوفــاة  معــدل  علــى  يؤثــر  البنفســجية  فــوق  األشــعة 

أثــر  البشــري. وقــد  املــال  الرغبــة يف االســتثمار يف رأس  علــى 

الــذي شــهد فيــه جمتمــع مــا حتــوال  ذلــك بــدوره علــى التوقيــت 

يف معــدالت اخلصوبــة )أي تراجــع اخلصوبــة املقتــرن بارتفــاع 

مســتويات الدخــل، راجــع دراســة Galor (2011). ويقتــرن تباطــؤ 

التحــول يف معــدالت اخلصوبــة بتراجــع مســتويات الدخــل عبــر 

متنوعــة  جمموعــة  إىل  واســتنادا  احلــايل.  الوقــت  يف  البلــدان 

مــن التجــارب والنظريــات، توصلــت الدراســة إىل وجــود عاقــة 

موجبــة بيــن كثافــة التعــرض لألشــعة فــوق البنفســجية وتوقيــت 

الدراســة  افترضــت  الــذي  الرابــط  مــع  يتفــق  مــا  وهــو  التحــول، 

وجــوده.

وكمــا يتضــح مــن هــذه الدراســات، يمكــن أن تكــون لتطــورات 

املنــاخ عبــر التاريــخ آثــار طويلــة األجــل للغايــة علــى التنميــة 

االقتصاديــة مــن خــال تفاعلهــا مــع األحــداث التاريخيــة.     

اإلطار ٣-5: )تتمة(
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الفصــل ينصــب  التركيــز األساســي يف هــذا  أن  بالرغــم مــن 

علــى التداعيــات االقتصاديــة لتغيــر املنــاخ وإمكانيــة التكيــف 

يف البلــدان منخفضــة الدخــل، لــن يتســنى احلــد مــن التهديــدات 

طويلــة األجــل الناجتــة عــن تغيــر املنــاخ إال مــن خــال بــذل جهــود 

عامليــة منســقة بهــدف خفــض انبعاثــات غــاز الدفيئــة وإبطــاء 

وتيــرة ارتفــاع درجــات احلــرارة. ويســتعرض هــذا اإلطــار آخــر 

آثــار  مــن  للتخفيــف  املبذولــة  اجلهــود  صعيــد  علــى  التطــورات 

تغيــر املنــاخ، ويتنــاول الــدور املهــم لسياســات املاليــة العامــة 

يف التخفيــف مــن حــدة آثــار تغيــر املنــاخ وتعبئــة التمويــل الــازم 

للحد من تلك اآلثار والتكيف معها، وذلك اســتنادا إىل دراســات 
الصنــدوق األخيــرة يف هــذا الشــأن.١

اتفاق باريس لعام 2015

املتحــدة  األمم  »اتفاقيــة  يف  األطــراف  البلــدان  اتفقــت 

اإلطاريــة بشــأن تغيــر املنــاخ«، يف ديســمبر ٢٠١5، علــى هــدف 

يصبــح  بحيــث  العاملــي  االحتــرار  احتــواء  يف  يتمثــل  طمــوح 

أعلــى بدرجتيــن مئويتيــن عــن املســتويات الســائدة قبــل الثــورة 

 ١.5 مســتوى  عنــد  االحتــرار  إبقــاء  نحــو  )والســعي  الصناعيــة 

درجــة مئويــة(، ممــا يضــع األســاس الــازم إلحــراز تقــدم نحــو 

معاجلــة مشــكلة تغيــر املنــاخ علــى مســتوى العــامل. وقــدم ١95 

بلــدا تعهــدات بتخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ يف إطــار »املســاهمات 

وكان  لعــام ٢٠١5،  باريــس  اتفــاق  بموجــب  احملــددة وطنيــا« 

عــام  يف  االنبعاثــات  تخفيــض  التعهــدات  معظــم  مــن  الهــدف 

٢٠3٠ بحوايل 3٠% عنها يف سنة أساس معينة. واعتبارا من 

عــام ٢٠١8، تلتــزم البلــدان األطــراف بتقديــم تقاريــر عــن التقــدم 

احملــرز نحــو حتقيــق تعهداتهــا كل عاميــن، إىل جانــب حتديــث 

أكثــر  تكــون  أن  يفضــل  )التــي  وطنيــا«  احملــددة  »املســاهمات 

تشــددا( وعرضها كل خمس ســنوات. غير أن هذه التعهدات غير 

وأن  ســيما  للتراجــع عنهــا، ال  احتمــال  قانونــا، ويوجــد  ملزمــة 

الواليــات املتحــدة تســعى حاليــا إىل االنســحاب مــن االتفــاق.

ويؤكــد اتفــاق باريــس االلتزامــات الســابقة التــي تعهــدت بهــا 

االقتصــادات املتقدمــة لاشــتراك يف تعبئــة ١٠٠ مليــار دوالر 

آثــار  وتخفيــف  التكيــف  ألغــراض   ٢٠٢٠ عــام  بحلــول  ســنويا 

عــام ٢٠٢5،  الناميــة. وبحلــول  االقتصــادات  املنــاخ يف  تغيــر 

يُتوقــع أن حتــدد البلــدان األطــراف هدفــا مشــتركا جديــدا أعلــى 

مــن احلــد األدنــى البالــغ ١٠٠ مليــار دوالر ســنويا — إذ يعتمــد 

التــزام كثيــر مــن البلــدان الناميــة بتعهداتهــا األكثــر طموحــا علــى 

تلقــي التمويــل اخلارجــي.

دور أدوات املالية العامة يف تخفيف آثار 

تغير املناخ

الرســوم  أي   — الكربــون  تســعير  أن  علــى  كثيــرون  يتفــق 

 — املفروضــة علــى الكربــون املنبعــث مــن الوقــود األحفــوري 

تنفيــذ  إليــه يف  يُســتند  الــذي  األســاس  يكــون حمــور  أن  ينبغــي 

تعهــدات تخفيــف آثــار تغيــر املنــاخ يف االقتصــادات املتقدمــة 

واقتصــادات األســواق الصاعــدة. ففــرض رســوم علــى انبعاثــات 

الكربــون يــؤدي إىل ارتفــاع ســعر الطاقــة املســتمدة مــن الوقــود 

األحفوري )ال سيما الفحم الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من 

الكربــون( ويعطــي حافــزا علــى التخفيــف مــن حجــم االنبعاثــات، 

بمــا يف ذلــك مــن خــال االســتعاضة عــن الفحــم بالغــاز الطبيعــي 

الطاقــة  الكربــون ومصــادر  أقــل مــن  الــذي يحتــوي علــى نســبة 

املتجــددة اخلاليــة مــن الكربــون والطاقــة النوويــة. كذلــك يشــجع 

تســعير الكربــون علــى زيــادة كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وتخفيــض 

الطلــب علــى املنتجــات املســتهلكة للطاقــة، واالبتــكار )يف جمــال 

تكنولوجيــا حبــس الكربــون وتخزينــه علــى ســبيل املثــال(.

ويمكــن تطبيــق تســعير الكربــون مــن خــال ضرائــب الكربــون 

أو نظــم تــداول انبعاثــات الكربــون. وتُفــرض ضرائــب الكربــون 

علــى الوقــود األحفــوري بالتناســب مــع احملتــوى الكربــوين يف 

الوقــود. وفــرض ضرائــب الكربــون هــو امتــداد طبيعــي للضرائــب 

املفروضــة بالفعــل علــى الوقــود األحفــوري ومــن الســهل إدارتهــا 

يف معظــم البلــدان. وتفــرض نظــم تــداول االنبعاثــات حــدا أقصــى 

ويتعيــن  االنبعاثــات.  حصــص  حتديــد  خــال  مــن  لانبعاثــات 

علــى الشــركات احلصــول علــى حصصهــا لتغطيــة االنبعاثــات، 

بيــن  تــداول احلصــص  أســاس  علــى  االنبعاثــات  ســعر  ويتحــدد 

تــداول  نظــم  تطبيــق  يتــم  مــا  وعــادة  االنبعاثــات.  مصــدري 

مولــدات  مثــل  لإلنتــاج،  املتممــة  العمليــات  علــى  االنبعاثــات 

الطاقــة والشــركات الصناعيــة الكبــرى، ويتعيــن اقترانهــا بتدابيــر 

الســيارات  مثــل  األصغــر،  االنبعاثــات  مصــادر  لتغطيــة  أخــرى 

واملبــاين.

الصين

الصيــن هــي أكبــر البلــدان املصــدرة النبعاثــات ثــاين أكســيد 

الكربــون، حيــث بلــغ نصيبهــا مــن االنبعاثــات العامليــة ٢9% يف 

عام ٢٠١3. ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدويل، فإن فرض 

ضريبة انبعاثات بصورة تدريجية بحيث تصل إىل ٧٠ دوالرا 

علــى طــن ثــاين أكســيد الكربــون بحلــول عــام ٢٠3٠ ســيؤدي إىل 

املركبــات  حمــركات  ووقــود  والكهربــاء  الفحــم  أســعار  ارتفــاع 

بحوايل ٧٠% و١5% و٧% على الترتيب، وانخفاض االنبعاثات 

عــدم  بســيناريو  مقارنــة   ٢٠3٠ عــام  يف  تقريبــا   %3٠ بنســبة 

تطبيــق الضرائــب )الشــكل البيــاين 3-6-١، اللوحــة ١(. وهنــاك 

حــل بديــل علــى نفــس الدرجــة مــن الفعاليــة هــو إضافــة رســوم 

الكربــون إىل الضرائــب احلاليــة املفروضــة علــى الفحــم احمللــي 

واملســتورد. وســيكون نظــام تــداول االنبعاثــات أقــل فعاليــة مــن 

ضريبــة الكربــون بنســبة 4٠% تقريبــا. ونظــرا ألن الصيــن تعكــف 

يف الوقــت احلــايل علــى تطبيــق نظــام تــداول االنبعاثــات علــى 

أي حــال، فــإن اجلمــع بيــن هــذا النظــام وفــرض رســوم مقدمــا 

علــى الكربــون )مــع إمكانيــة تطبيــق خصومــات ضريبيــة علــى 

اجلهــات اخلاضعــة لنظــام تــداول االنبعاثــات( ســيضمن تســعير 

الكربــون بصــورة أشــمل. ورغــم أن نظــام تــداول االنبعاثــات أقــل 

فعاليــة مــن ضرائــب الكربــون، فإنــه أكثــر فعاليــة مــن خمتلــف 

زيــادة  حوافــز  مثــل  األخــرى،  االنبعاثــات  تخفيــف  سياســات 

كفــاءة الطاقــة أو اســتخدام مصــادر الطاقــة املتجــددة وضرائــب 

وقــود حمــركات املركبــات والكهربــاء.

مؤلف هذا اإلطار هو إيان باري.

١ راجع على سبيل املثال الفصل الرابع من عدد أكتوبر ٢٠٠8 من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي، ودراسة Parry, de Mooji, and Keen (2012)، ودراسة 

 ،Farid and others (2016) ودراســة   ،Parry, Morris, and Williams (2015)
.Parry and others (2016) ودراســة

اإلطار ٣-6: تخفيف آثار تغير املناخ
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والكربــون  الفحــم  التدريجــي لضرائــب  التطبيــق  ويف حالــة 

احلــد  يف  أيضــا  ذلــك  سيســهم   ،٢٠3٢٠١٧-٠ الفتــرة  خــال 

بدرجــة كبيــرة مــن تلــوث الهــواء يف الصيــن وإنقــاذ حيــاة نحــو 

4 ماييــن نســمة. وتقــل فعاليــة نظــام تــداول االنبعاثــات يف هــذا 

الصــدد بحــوايل النصــف، حيــث يســهم يف إنقــاذ حــوايل مليــوين 

ســتؤدي  كذلــك   .)٢ اللوحــة   ،١-6-3 البيــاين  )الشــكل  نســمة 

ضريبــة الكربــون إىل حتصيــل إيــرادات ضخمــة تبلــغ 3% تقريبــا 

البلــدان  ويف   .٢٠3٠ عــام  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن 

الكربــون  اســتخدام  كثافــة  فيهــا  تقــل  مــا  عــادة  التــي  األخــرى، 

مقارنــة بالصيــن، ســيكون انخفــاض انبعاثــات الكربــون وتلــوث 

الهــواء علــى املســتوى احمللــي وزيــادة إيــرادات املاليــة العامــة 

أهــم  تظــل  ولكــن  تناســبي(.  أســاس  )علــى  كثيــرا  أقــل  بنســب 

الــدروس املســتفادة علــى مســتوى السياســات هــي أن ضرائــب 

كذلــك  فعاليــة.  االنبعاثــات  أدوات تخفيــف  أكثــر  هــي  الكربــون 

حــد  )إىل  البلــدان  تكــون يف صالــح  قــد  الكربــون  فــإن ضرائــب 

مــا( — بســبب فوائدهــا البيئيــة واملاليــة علــى املســتوى احمللــي.

تمهيد التحول إىل تسعير الكربون

يتعيــن احلــد مــن اآلثــار غيــر املرغوبــة لتســعير الكربــون علــى 

املســتوى احمللــي لضمــان ســهولة التنفيــذ. فبعــض الصناعــات 

كثيفــة االســتخدام للكربــون قــد تصبــح غيــر جمديــة اقتصاديــا 

املســاعدة  إىل  موظفوهــا  وســيحتاج  الكربــون،  تســعير  نتيجــة 

قطاعــات  علــى  توزيعهــم  وإعــادة  تدريبهــم  إعــادة  خــال  مــن 

أخــرى. ويمكــن تســهيل التحــول أيضــا مــن خــال اســتخدام جــزء 

مــن اإليــرادات الناجتــة عــن تســعير الكربــون يف تعزيــز شــبكات 

املــايل  الدعــم  مــن  أخــرى  أشــكال  وتقديــم  االجتماعــي  األمــان 

الدخــل.٢ لألســر منخفضــة 

وعلــى املســتوى الــدويل، يمكــن أن ينظــر صنــاع السياســات 

مصــدري  كبــار  علــى  الكربــون  ألســعار  أدنــى  حــد  فــرض  يف 

اتفــاق باريــس وحتقيــق درجــة مــن  إنفــاذ  االنبعاثــات بغــرض 

تختــار  وقــد  التنافســي.  وضعهــا  بشــأن  للشــركات  االطمئنــان 

البلــدان زيــادة أســعار الكربــون عــن احلــد األدنــى املقــرر ألســباب 

يف  يجعلهــا  ممــا  احملليــة،  البيئــة  أو  العامــة  باملاليــة  تتعلــق 

— ومــن أمثلــة هــذا الترتيــب مــا  مصــاف قــادة العمــل البيئــي 

تســعير  بتطبيــق  املقاطعــات  إلــزام  مــن  مؤخــرا  كنــدا  حــدث يف 

تدريجــي علــى الكربــون يصــل إىل 5٠ دوالرا كنديــا علــى طــن 

.٢٠٢٢ عــام  بحلــول  الكربــون 

التقدم يف التخفيف من آثار تغير املناخ

انتشــر اســتخدام آليــات تســعير الكربــون — حيــث تــم تنفيــذ 

أحــد أشــكال تســعير الكربــون أو جــاري تنفيــذه حاليــا يف حــوايل 

4٠% مــن احلكومــات الوطنيــة وأكثــر مــن ٢٠% مــن احلكومــات 

الامركزيــة. ولكــن ال تــزال هنــاك كثيــر مــن التدابيــر التــي يتعيــن 

الكربــون  تســعير  نظــام  يغطــي  احلــايل،  الوقــت  ففــي  اتخاذهــا. 

١٢% فحســب من غازات الدفيئة على مســتوى العامل )وإن كان 

هــذه  ســيضاعف  الصيــن  االنبعاثــات يف  تــداول  نظــام  تطبيــق 

النســبة(. كذلك فإن األســعار احلالية منخفضة للغاية. فأســعار 

ثــاين أكســيد الكربــون يف نظــم تــداول االنبعاثــات أقــل مــن ١5 

الكربــون  ضرائــب  ومعظــم  الكربــون،  أكســيد  ثــاين  لطــن  دوالرا 

أقــل مــن ٢5 دوالرا للطــن، مــا عــدا كنــدا والبلــدان االســكندنافية 

 World Bank, Ecofys, and التــي تمثــل اســتثناء ملحوظــا )تقريــر

متوســط  بلــوغ  فــإن  املقابــل،  ويف   .)Vivid Economics 2016
األســعار العامليــة حــوايل 4٠-8٠ دوالرا للطــن يف عــام ٢٠٢٠ 

درجتيــن  إىل  املتوقــع  االحتــرار  تخفيــض  هــدف  مــع  يتســق 

مئويتيــن )دراســة Stern and Stiglitz 2017(. ويمكــن أن يــؤدي 

هــذا النقــص يف التســعير املناســب إىل تغيــر واســع النطــاق يف 

املنــاخ مســتقبا، كمــا يؤكــد احلاجــة امللحــة إىل االســتثمار يف 

اســتراتيجيات التكيــف.
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تخفيف آثار تغير املناخ يف الصين

.Parry and others (2016) املصدر: دراسة

املصدر: يبلغ سعر طن ثاين أكسيد الكربون ٧٠ دوالرا وفقا لنظام 

تداول حصص االنبعاثات والضرائب االنتقائية على الفحم 

وضريبة الكربون.

 Parry,و  Parry and others (2016) دراســاتا  تشــير  املثــال،  ســبيل  علــى   ٢

Mylonas, and Vernon (2017) إىل أن هــذه املســاعدة ســتقتضي، يف البدايــة 
علــى األقــل، حــوايل ١٠% أو أقــل مــن إيــرادات تســعير الكربــون. 
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دور أدوات املالية العامة يف تمويل العمل 

بشأن املناخ

أشــارت التقديــرات إىل أن االحتياجــات لتمويــل اســتثمارات 

تتجــاوز  الناميــة  االقتصــادات  يف  املنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف 

 Margulis )دراســة  عــام ٢٠5٠  ســنويا حتــى  مليــار دوالر   8٠

املتــاح  التمويــل  كثيــرا  يتجــاوز  مــا  وهــو   ،)and Narain 2010
حاليــا مــن االقتصــادات املتقدمــة. فقــد بلــغ حجــم تمويــل العمــل 

بشــأن املنــاخ الــذي قامــت االقتصــادات املتقدمــة بتعبئتــه مــن 

 6٢ الناميــة  االقتصــادات  لصالــح  واخلاصــة  العامــة  اجلهــات 

منهــا فحســب  توجيــه ١5%  )تــم  عــام ٢٠١4  دوالر يف  مليــار 

إىل اســتراتيجيات التكيــف(، مقابــل هــدف املائــة مليــار الــذي تــم 

إقــراره يف عــام ٢٠٠9 والتأكيــد عليــه يف اتفــاق باريــس )تقريــر 

OECD 2015b(. وانطاقــا مــن مبــدأ العدالــة، ثمــة اهتمــام بربــط 

املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  املنــاخ  بشــأن  العمــل  تمويــل  منــح 

بحجــم مســاهمة هــذه االقتصــادات يف تغيــر املنــاخ. فــإذا قدمــت 

اقتصــادات جمموعــة العشــرين، مــا عــدا األعضــاء اخلمســة األقــل 

الدخــل، منحــا بقيمــة 5 دوالرات  الفــرد مــن  مــن حيــث نصيــب 

لــكل طــن مــن انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون املتوقعــة، يمكــن 

جمــع تمويــل إضــايف بقيمــة ٧٠ مليــار دوالر أمريكــي يف عــام 

3  .٢٠٢٠

 وســيتيح تمويــل هــذه املســاهمات مــن املوازنــات الوطنيــة 

مــن  جــزء  بتخصيــص  مقارنــة  ثباتــا  أكثــر  تمويليــا  مصــدرا 

اإليــرادات الناجتــة عــن تســعير الكربــون مســتقبا )التــي تنطــوي 

علــى قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن(. غيــر أن البلــدان املتلقيــة هــي 

التــي يقــع عليهــا عــبء حتديــد تكلفــة مشــروعات التكيــف بدقــة 

وترتيبهــا حســب األولويــة وجــذب التمويــل مــن خــال أطــر ماليــة 

كليــة صلبــة وحوكمــة قويــة.

اإلطار ٣-6: )تتمة(
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املرفق ٣-1: مصادر البيانات 
وجمموعات البلدان

مصادر البيانات

هــذا  عليهــا  اعتمــد  التــي  األساســية  البيانــات  مصــادر  تتمثــل 

الفصــل يف قاعــدة بيانــات آفــاق االقتصــاد العاملــي لــدى صنــدوق 

لــدى  العامليــة  التنميــة  مؤشــرات  بيانــات  وقاعــدة  الــدويل  النقــد 

البنــك الــدويل. وتشــمل أهــم مصــادر البيانــات عــن درجــات احلــرارة 

وتســاقط األمطــار وحــدة بحــوث املنــاخ يف جامعــة إيســت أجنيليــا 

 Earth« البيانــات التاريخيــة، ١9٠١-٢٠١5( وجمموعــة بيانــات(

الصــادرة   »Exchange Global Daily Downscaled Projections
عــن اإلدارة الوطنيــة للماحــة اجلويــة والفضــاء )التنبــؤات، الوقــت 

املرفــق  يف   ١-١-3 اجلــدول  ويعــرض   .)٢١٠٠ حتــى  احلاضــر 

الــوارد يف هــذا  البيانــات املســتخدمة يف التحليــل  جميــع مصــادر 

الفصــل.  

وبالنســبة لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 

وصلهــا  ترتيــب  حســب  املصــادر  تــدرج  والــواردات،  واالســتثمار 

)ونعنــي بذلــك توســيع نطــاق سلســلة زمنيــة أوليــة باســتخدام معــدل 

نمــو سلســلة زمنيــة ثانويــة(.   

تعاريف البيانات

احلــرارة  لدرجــات  التاريخيــة  البيانــات  سلســلة  تشــكيل  تــم 

مــن خــال جتميــع  الفصــل  وتســاقط األمطــار املســتخدمة يف هــذا 

بيانــات اخلايــا الشــبكية بدرجــة دقــة تبلــغ ٠.5 × ٠.5 )حــوايل 56 

كيلــو متــرا × 56 كيلــو متــرا مــن خــط االســتواء( إىل مســتوى البلــدان 

اجلدول ٣-1-1 يف امللحق: مصادر البيانات

املصدراملؤشر

جمموعــة خرائــط تقريــر التقييــم اخلامــس الــذي يجــري حتليلــه ضمــن املرحلــة اخلامســة من مشــروع املقارنة البينيــة للنمــوذج املقتــرن (Coupled درجات احلرارة عبر التاريخ

 Marcott ودراســة ،(IPCC) والصــادر عــن الهيئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغيــر املنــاخ (Atlas Model Intercomparison Project Phase Five AR5
and others (2013)، ودراسة Matsuura and Willmott (2007)، ومعهد غودارد لألبحاث الفضائية التابع لإلدارة الوطنية للماحة اجلوية والفضاء 

.Shakun and others (2012) ناســا(، وأطلــس التغيــر املناخــي الصــادر عــن املعهــد امللكــي الهولنــدي لألرصــاد اجلويــة، ودراســة(

مســتوى  )علــى  تنبــؤات  األمطــار،  وتســاقط  احلــرارة  درجــات 

الشــبكية( اخلايــا 

جمموعــة بيانــات »Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections (NEX�GDDP)« الصــادرة عــن اإلدارة الوطنيــة للماحــة اجلويــة والفضــاء 

)ناسا(

)علــى  تاريخيــة  بيانــات  األمطــار،  وتســاقط  احلــرارة  درجــات 

الشــبكية( اخلايــا  مســتوى 

وحدة بحوث املناخ )اإلصدار 3.٢4( التابعة جلامعة إيست أجنيليا، وجامعة دياوير )اإلصدار٠١.4 (

)علــى مســتوى  الســنوات ٢٠١٠ و١99٠ و١95٠  الســكان يف 

اخلايــا الشــبكية(

مركــز شــبكة املعلومــات الدوليــة لعلــوم األرض )اإلصــداران الثالــث والرابــع(، وقاعــدة البيانــات التاريخيــة عــن البيئــة العامليــة )اإلصــدار ٢.3(، 

Klein and others (2016) ودراســة 

قاعدة بيانات “التوقعات السكانية يف العامل” الصادرة عن األمم املتحدة: تنقيح ٢٠١5السكان يف عام ٢٠١5 وعدد السكان املتوقع يف عام ٢١٠٠

مركز حتليل معلومات ثاين أكسيد الكربونانبعاثات ثاين أكسيد الكربون

مركــز حتليــل معلومــات ثــاين أكســيد الكربــون، ومعهــد غــودارد لألبحــاث الفضائيــة التابــع لــإلدارة الوطنيــة للماحــة اجلويــة والفضــاء )ناســا(، تأثير درجات احلرارة

Roston and Migliozzi (2015) ودراســة 

قاعدة بيانات الكوارث الدولية لدى مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارثالكوارث الطبيعية

تقرير NOAA (2017a)درجة حرارة احمليطات حول العامل

قاعدة بيانات الهجرة الثنائية يف العامل لدى جمموعة البنك الدويل، ودراسة Özden and others (2011)الهجرة

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلنصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

املســتوى  علــى  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب 

الامركــزي

Gennaioli and others (2014) دراسة

منظمة األغذية والزراعة، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلمؤشر إنتاج احملاصيل

والصناعــة  )الزراعــة  للقطاعــات  احلقيقيــة  املضافــة  القيمــة 

واخلدمــات( التحويليــة 

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويل

قاعدة بيانات العشرة قطاعات لدى مركز غرونينجن للنمو والتنمية، ودراسة Timmer, de Vries, and de Vries (2015)إنتاجية العمالة يف القطاعات

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلتكوين إجمايل رأس املال احلقيقي

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويل، وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلالواردات احلقيقية من السلع واخلدمات

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلمعدل وفيات األطفال

قاعدة بيانات تقرير التنمية البشرية لدى برنامج األمم املتحدة اإلنمائيمؤشر التنمية البشرية

قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي لدى صندوق النقد الدويلمؤشر أسعار املستهلكين

قاعدة بيانات الدين العام التاريخية لدى صندوق النقد الدويلنسبة الدين إىل إجمايل الناجت احمللي

دراسة Lane and Milesi�Ferretti (2017)، وقاعدة بيانات External Wealth of Nations حمدثة حتى عام ٢٠١5االحتياطيات ناقصا الذهب

الرســمية  واملســاعدات  الرســمية  اإلنمائيــة  املســاعدات  صــايف 

الــواردة

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويل

قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية لدى البنك الدويلالتحويات الشخصية الواردة

دراسة Reinhart and Rogoff (2004)، ودراسة Ilzetzki, Reinhart, and Rogoff (2008) حمدثة حتى عام ٢٠١5مؤشر نظم سعر الصرف

مبادرة »نوتر دام« للتكيف العاملي، ودراسة Chen and others (2015)االستعداد للتكيف والقدرة عليه

دراسة Abiad, Detragiache, and Tressel (2008)مؤشر حترير القطاع املايل احمللي

دراسة Quinn (1997)، ودراسة Quinn and Toyoda (2008)مؤشر Quinn�Toyoda للضوابط على رأس املال 

جداول بن العاملية )اإلصدار التاسع(مؤشر رأس املال البشري

دراســة Calderón, Moral�Benito, and Servén (2015)، وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العامليــة لــدى البنــك الــدويل، والفصــل الثالــث مــن عــدد أكتوبــر نصيب الفرد من الطرق املعبدة بالكيلومتر

٢٠١4 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي

مشروع اإلصدار الرابع من مقياس الديمقراطيةمقياس الديمقراطية املركب املعدل 

قاعدة بيانات عدم املساواة يف توزيع الدخل يف العاملمعامل جيني

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



160

آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

أو  ســنوي  وبتواتــر  املركــزي  املســتوى  دون  املنفــردة  املناطــق  أو 

شــهري.

وتــم ترجيــح التقديــرات ببيانــات الســكان اجملمعــة مــن اخلايــا 

الشــبكية )استكشــاف ثاثــة بدائــل: توزيــع الســكان اعتبــارا مــن عــام 

الســكانية  الكثافــة  يف  الفــروق  ملراعــاة  و٢٠١٠(  و١99٠   ١95٠

.)Dell, Jones, and Olken 2014 )دراســة 

وتُســتمد توقعــات درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار مــن اثنيــن 

النموذجيــة  التركيــز  مســارات  تُســمى  ســيناريوهات  أربعــة  مــن 

وهــي   ،)Representative Concentration Pathways (RCP))
بتغيــر  املعنيــة  الدوليــة  الهيئــة احلكوميــة  ســيناريوهات وضعتهــا 

مــع  بالبيئــة  االهتمــام  زيــادة   4.5 الســيناريو  ويفتــرض  املنــاخ. 

 ٢٠5٠ ســنة  حتــى  الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  نمــو  تباطــؤ 

وتراجــع االنبعاثــات بعدهــا، ممــا يــؤدي إىل ارتفــاع وســيط درجــات 

 ٢٠-٢١٠٠8١ الفتــرة  خــال  مئويــة  درجــة   ١.8 بمقــدار  احلــرارة 

درجــة   ٢.6-١.١ نطــاق  )ضمــن   ٢٠٠5-١986 بالفتــرة  مقارنــة 

الزيــادة  لتتجــاوز   %5٠ مــن  أعلــى  فرصــة  وجــود  مــع  مئويــة، 

 ،8.5 للســيناريو  ووفقــا   .)٢١٠٠ ســنة  بحلــول  مئويتيــن  درجتيــن 

قيــود،  أي  دون  الكربــون  أكســيد  ثــاين  انبعاثــات  زيــادة  تســتمر 

الفتــرة ٢٠8١- ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة خــال  ويُتوقــع 

٢١٠٠ بمقــدار 3.٧ درجــة مئويــة )ضمــن نطــاق ٢.6-4.8 درجــة 

الفصــل  هــذا  ويســتخدم   .٢٠٠5-١986 بالفتــرة  مقارنــة  مئويــة( 

وبيانــات  والدنيــا  القصــوى  اليوميــة  احلــرارة  درجــات  متوســط 

جممــوع تســاقط األمطــار اليوميــة يف عــام ٢٠٠5 وتوقعــات ســنة 

٢٠5٠ وسنة ٢١٠٠ بدرجة دقة ٠.٢5 x ٠.٢5، ويحسب املتوسط 

يف كل ســيناريو علــى أســاس بيانــات النمــاذج احلاديــة والعشــرين 

املقارنة البينيــة  من مشــروع  اخلامســة  املرحلــة  يف  املســتخدمة 

 Coupled Model Intercomparison Project( املقتــرن  للنمــوذج 

درجــات  الســنوية كمتوســط  احلــرارة  درجــات  5). وحتُتســب   Phase
كحاصــل  الســنوية  األمطــار  تســاقط  ويُحتســب  اليوميــة،  احلــرارة 

اليوميــة.   األمطــار  تســاقط  جمــع 

اجملموعات القُطْرية

اجلدول ٣-1-2 يف امللحق: اجملموعات القُطْرية واإلقليمية

اإلداريــة االقتصادات املتقدمة كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  واليونــان  وأملانيــا  وفرنســا  وفنلنــدا  وإســتونيا  والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وقبــرص  وكنــدا  وبلجيــكا  والنمســا  أســتراليا 

اخلاصة*وآيســلندا وآيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان وكوريــا والتفيــا وليتوانيــا ولكســمبرغ ومنطقــة مــاكاو اإلداريــة اخلاصــة* ومالطــة وهولنــدا ونيوزيلنــدا 

والنرويج والبرتغال وبورتوريكو وســان مارينو* وســنغافورة واجلمهورية الســلوفاكية وســلوفينيا وإســبانيا والســويد وسويســرا ومقاطعة تايوان الصينية* واململكة 

املتحــدة والواليــات املتحــدة

اقتصادات األسواق 

الصاعدة

ألبانيــا واجلزائــر وأنغــوال وأنتيغــوا وبربــودا واألرجنتيــن وأرمينيــا وأذربيجــان وجــزر البهامــا* والبحريــن وبربــادوس وبيــاروس وبليــز والبوســنة والهرســك وبوتســوانا 

والبرازيــل وبرونــاي دار الســام وبلغاريــا وكابــو فيــردي وشــيلي والصيــن وكولومبيــا وكوســتاريكا وكرواتيــا ودومينيــكا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وإكــوادور ومصــر 

واألردن  وجامايــكا  والعــراق  وإيــران  وإندونيســيا  والهنــد  وهنغاريــا  وغويانــا  وغواتيمــاال  وغرينــادا  وجورجيــا  وغابــون  وفيجــي  االســتوائية  وغينيــا  والســلفادور 

وكازاخســتان وكوســوفو* والكويــت ولبنــان وليبيــا وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية الســابقة وماليزيــا وجــزر ملديــف* وجــزر مارشــال* وموريشــيوس واملكســيك 

وميكرونيزيــا* واجلبــل األســود واملغــرب وناميبيــا ونــاورو* وعمــان وباكســتان وبــاالو* وبنمــا وباراغــواي وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا وقطــر ورومانيــا وروســيا وســاموا 

واململكة العربية الســعودية وصربيا وسيشــيل* وجنوب إفريقيا وســريانكا وســانت كيتس ونيفيس وســانت لوســيا وســانت فنســنت وغرينادين وســورينام وســوازيلند 

وســوريا وتايلنــد وتيمــور ليشــتي وتونغــا وترينيــداد وتوباغــو وتونــس وتركيــا وتركمانســتان وتوفالــو* وأوكرانيــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوروغــواي وفانواتــو 

وفنزويا

البلدان النامية منخفضة 

الدخل

أفغانســتان وبنغاديــش وبنــن وبوتــان وبوليفيــا وبوركينــا فاســو وبورونــدي وكمبوديــا والكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وتشــاد وجــزر القمــر وجمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وهندوراس وكينيا وكيريباتي* 

وجمهوريــة قيرغيزســتان وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وليســوتو وليبيريــا ومدغشــقر ومــاوي ومــايل وموريتانيــا ومولدوفــا ومنغوليــا وموزامبيــق وميانمــار 

ونيبــال ونيكاراغــوا والنيجــر ونيجيريــا وبابــوا غينيــا اجلديــدة وروانــدا والســنغال وســيراليون وجــزر ســليمان والصومــال* وجنــوب الســودان والســودان وســان تومــي 

وبرينســيبي وطاجيكســتان وتنزانيــا وتوغــو وأوغنــدا وأوزبكســتان وفييــت نــام واليمــن وزامبيــا وزمبابــوي 

البلدان واألقاليم التي 

يتجاوز متوسط درجات 

حرارتها السنوية ١5 

درجة مئوية

اجلزائــر وســاموا األمريكيــة وأنغــوال وأنغيــا وأنتيغــوا وبربــودا واألرجنتيــن وأســتراليا والبحريــن وبنغاديــش وبربــادوس وبليــز وبنــن وبوتــان وبوتســوانا والبرازيــل 

وبرونــاي دار الســام وبوركينــا فاســو وبورونــدي وكابــو فيــردي وكمبوديــا والكاميــرون وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى وتشــاد وكولومبيــا وجــزر القمــر وجمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة وجمهوريــة الكونغــو وكوســتاريكا وكوبــا وكوراســاو* وقبــرص وكــوت ديفــوار وجيبوتــي ودومينيــكا واجلمهوريــة الدومينيكيــة وإكــوادور ومصــر 

والســلفادور وغينيــا االســتوائية وإريتريــا وإثيوبيــا وفيجــي وغابــون وغامبيــا وغانــا وغرينــادا وغواديلــوب* وغواتيمــاال وغويانــا الفرنســية* وغينيــا وغينيــا بيســاو 

وغويانــا وهايتــي وهنــدوراس والهنــد وإندونيســيا والعــراق وإســرائيل وجامايــكا واألردن وكينيــا والكويــت وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية ولبنــان وليبيريــا 

وليبيا ومدغشــقر وماوي وماليزيا ومايل ومالطة ومارتينيك* وموريتانيا وموريشــيوس واملكســيك ومونتســيرات واملغرب وموزامبيق وميانمار وناميبيا ونيبال 

وكاليدونيــا اجلديــدة ونيكاراغــوا والنيجــر ونيجيريــا وعمــان وباكســتان وبنمــا وبابــوا غينيــا اجلديــدة وباراغــواي والفلبيــن وبورتوريكــو وقطــر وريونيــون* وروانــدا 

وســاموا واململكــة العربيــة الســعودية والســنغال وســيراليون وســنغافورة وجــزر ســليمان والصومــال وجنــوب إفريقيــا وجنــوب الســودان وســريانكا وســانت كيتــس 

ونيفيــس وســانت لوســيا وســانت فنســنت وغريناديــن والســودان وســورينام وســوازيلند وســوريا وســان تومــي وبرينســيبي وتنزانيــا وتايلنــد وتيمــور ليشــتي وتوغــو 

وتونغــا وترينيــداد وتوباغــو وتونــس وتركمانســتان وتوركــس وكايكــوس* وأوغنــدا واإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوروغــواي وفانواتــو وفنزويــا وفييــت نــام وجــزر 

فيرجيــن والضفــة الغربيــة وغــزة واليمــن وزامبيــا وزمبابــوي

البلدان التي تتوافر عنها 

بيانات على مستوى 

املقاطعات

ألبانيــا واألرجنتيــن وأســتراليا والنمســا وبنغاديــش وبلجيــكا وبنــن وبوليفيــا والبوســنة والهرســك والبرازيــل وبلغاريــا وكنــدا وشــيلي والصيــن وكولومبيــا وكرواتيــا 

واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإكــوادور ومصــر والســلفادور وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا واليونــان وغواتيمــاال وهنــدوراس وهنغاريــا والهنــد وإندونيســيا 

وإيــران وآيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان واألردن وكازاخســتان وكينيــا وكوريــا وجمهوريــة قيرغيزســتان والتفيــا وليســوتو وليتوانيــا وجمهوريــة مقدونيــا اليوغوســافية 

الســابقة وماليزيــا واملكســيك ومنغوليــا واملغــرب وموزامبيــق ونيبــال وهولنــدا ونيكاراغــوا ونيجيريــا والنرويــج وباكســتان وبنمــا وباراغــواي وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا 

الســلوفاكية وســلوفينيا وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا وســريانكا والســويد وسويســرا وتنزانيــا وتايلنــد وتركيــا  والبرتغــال ورومانيــا وروســيا وصربيــا واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا واإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وأوروغــواي وأوزبكســتان وفنزويــا وفييــت نــام

البلدان التي تتوافر عنها 

بيانات على مستوى 

القطاعات

األرجنتيــن وبوليفيــا وبوتســوانا والبرازيــل وشــيلي والصيــن وكولومبيــا وكوســتاريكا والدانمــرك ومصــر وإثيوبيــا وفرنســا وأملانيــا وغانــا ومنطقــة هونــغ كونــغ 

اإلداريــة اخلاصــة* والهنــد وإندونيســيا وإيطاليــا واليابــان وكينيــا وكوريــا ومــاوي وماليزيــا وموريشــيوس واملكســيك واملغــرب وهولنــدا ونيجيريــا وبيــرو والفلبيــن 

والســنغال وســنغافورة وجنــوب إفريقيــا وإســبانيا والســويد ومقاطعــة تايــوان الصينيــة* وتنزانيــا وتايلنــد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة وفنزويــا وزامبيــا

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

* غير مدرج يف حتليل االنحدار الرئيسي.
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

املرفق ٣-2: صدمات األحوال اجلوية 

والكوارث الطبيعية

بالرغــم مــن وجــود رابــط واضــح بيــن األحــوال اجلويــة وحــدوث 

الظواهــر اجلويــة املتطرفــة، ال توجــد دراســات مفصلــة عــن العاقــة 

بيــن صدمــات األحــوال اجلويــة والكــوارث الطبيعيــة — أي الظواهــر 

وخســائر  حــادة  اقتصاديــة  أضــرار  عليهــا  تترتــب  التــي  املتطرفــة 

كبيــرة يف األرواح. ويتنــاول التحليــل الــوارد يف هــذا الفصــل تأثيــر 

الطبيعيــة  الكــوارث  أنــواع  خمتلــف  تواتــر  علــى  اجلويــة  األحــوال 

املرتبطــة باألحــوال اجلويــة.

ويستخدم مواصفة لوغاريتمية لبيانات الساسل الزمنية 

املقطعية يتضمن آثار قطرية ثابتة لتقدير تأثير متغيرات 

األحوال اجلوية   c  i,t    )درجات احلرارة وتساقط األمطار( على 

.t يف الشهر i احتمالية وقوع كارثة طبيعية يف البلد

  Pr (    disaster  i,t   = 1 )     = Φ (  β  1    c  i,t    +   β  2    c  i,t  2    +   γ  1    Dev  i,t  T   

 +    γ  2   Dev  i,t  P    +    γ  3   Dev  i,t  Ocean  +    δ  1   ln (  GDP )    i,t − 12   

 +   δ  2    ln (  Pop )    i,t − 12   +   µ  i    +   ε  i,t   ), (١-3)

حيــث الدالــة غيــر اخلطيــة Φ(·) = exp(·)/(1+exp(·)) ترصــد 

تأثيــر املتغيــرات املنحــدرة علــى احتماليــة وقــوع كارثــة طبيعيــة. 

وترصــد اآلثــار القطريــة الثابتــة (  µ  i   ) اخلصائــص القطريــة الثابتــة 

مــع الزمــن، مثــل حجــم البلــد وموقعــه اجلغــرايف وتصنيفــه، والتــي قــد 

تؤثر على مدى ضعف البلدان وتعرضها خملتلف أنواع الكوارث.5١ 

وتســتبعد املواصفــة تأثيــر مســتوى نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي احلقيقــي والســكان، واألحــوال اجلويــة العامليــة — ال ســيما 

انحــراف درجــات حــرارة أســطح احمليطــات حــول العــامل عــن متوســط 

— التــي قــد تؤثــر علــى  مســتواها خــال الفتــرة ١9٠١-٢٠٠٠ 

حــدوث الكــوارث. وتتضمــن العينــة بيانــات شــهرية عــن أكثــر مــن 

8 آالف كارثــة مرتبطــة باألحــوال اجلويــة خــال الفتــرة ١99٠-

٢٠١4 جملموعــة مــن البلــدان واألقاليــم التــي يبلــغ عددهــا ٢٢8 

بلــدا ومنطقــة. وتقــدر املعادلــة )3-١( لــكل نــوع مــن أنــواع الكــوارث 

 Thomas and الطبيعيــة، علــى ســبيل تطويــر مــا ورد يف دراســة 

Lopez (2015) التــي تطبــق إجــراء مماثــا علــى البيانــات الســنوية، 

ولكــن دون الفصــل بيــن أنــواع الكــوارث الطبيعيــة.

ويعــرض اجلــدول 3-٢-١ يف املرفــق نتائــج التقديــر اخلاصــة 

بــكل نــوع مــن أنــواع الكــوارث علــى حــدة. وتؤثــر األحــوال اجلويــة 

تأثيــرا قويــا للغايــة علــى حــدوث الكــوارث. إذ تــؤدي زيــادة تســاقط 

5١نظــرا التســاع البعــد الزمنــي للعينــة )حيــث توجــد حــوايل 3٠٠ مشــاهدة 

ـل  ـات الساسـ ـة لبيانـ ـ ـة لوغاريتمي ـتخدام مواصفـ ـل اسـ ـد(، يفضـ ـ ل ـكل ب لـ

را  ـ ـ ـروطة نظ ـ ة املش ـ ـ ي م وغاريت اذج الل ـ ـ م ن الن ـ ـ ـدال م ـ ة ب ـ ـ ي ة املقطع ـ ـ ي ن الزم

ألنهــا تتيــح تقديــر اآلثــار املتوقعــة واحلديــة التــي تعكــس اآلثــار القطريــة 

الثابتــة. وتظــل النتائــج ثابتــة مــع اســتخدام نمــاذج االنحــدار اللوغاريتميــة 

املشــروطة التــي وضعتهــا دراســة Chamberlain (1980) لتجنــب مشــكلة 

املعلمــات العارضــة التــي قــد تنشــأ نتيجــة تقديــر اآلثــار الثابتــة باســتخدام 

عينــة زمنيــة صغيــرة.

األمطار إىل احلد من احتمالية حدوث الكوارث الناجتة عن نوبات 

اجلفــاف وحرائــق الغابــات واملوجــات احلــارة، ولكــن ترتفــع معهــا 

احتمــاالت وقــوع الكــوارث الناجتــة عــن الفيضانــات واالنهيــاالت 

االســتوائية  القمعيــة  واألعاصيــر  اردة  ـ البـ ات  ـ واملوجـ ة  ـ األرضيـ

ـإن تأثيــر درجــات احلــرارة  فـ ـك  ـاح. كذلـ الريـ ـواع  أنـ ـن  ـا مـ وغيرهـ

ـرارة إىل  احلـ ـات  ـاع درجـ ارتفـ ـؤدي  يـ ـث  ـات، حيـ للتوقعـ ـق  مطابـ

مزيــد مــن الكــوارث الناجتــة عــن نوبــات اجلفــاف وحرائــق الغابــات 

واملوجــات احلــارة واألعاصيــر القمعيــة االســتوائية وغيرهــا مــن 

أنــواع الريــاح، ولكنــه يحــد مــن احتمــاالت وقــوع موجــات البــرودة. 

وتشــير النتائــج أيضــا إىل أن تســاقط األمطــار لــه آثــار غيــر خطيــة 

علــى احتمــاالت حــدوث معظــم الكــوارث.

أن األحــوال  ـير إىل  ـرات تشـ التقديـ أن  ـام  ـر لاهتمـ املثيـ ـن  ومـ

اجلويــة خــال االثنــي عشــر شــهرا الســابقة تؤثــر تأثيــرا كبيــرا علــى 

حــدوث معظــم أنــواع الكــوارث. وتعــد الظواهــر اجلويــة الشــاذة التــي 

وقعــت يف العــام الســابق، كمــا اتضــح أثرهــا مــن االنحــراف التراكمــي 

يف درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار عــن املتوســط الشــهري خــال 

عشــر ســنوات، حمــددات مهمــة جلميــع أنــواع الكــوارث، مــا عــدا تلــك 

الناجتــة عــن االنهيــاالت األرضيــة أو األعاصيــر القمعيــة االســتوائية 

التــي تمثــل دالــة لألنمــاط اجلويــة قصيــرة األجــل. غيــر أن األوبئــة 

ال تتأثــر باألحــوال اجلويــة قصيــرة األجــل، ولكــن باالنحرافــات يف 

درجــات احلــرارة يف الســنة التــي تســبق حــدوث الظاهــرة.

ولقيــاس كــم التأثيــر املتوقــع مــن تغيــر املنــاخ، يجمــع التحليــل 

بيــن نتائــج التقديــر وتوقعــات درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار 

يف عامــي ٢٠5٠ و٢١٠٠ يف إطــار ســيناريو مســارات التركيــز 

ـواع  أنـ ـن  مـ ـوع  نـ ـوع كل  ـة وقـ ـؤ باحتماليـ للتنبـ  8.5 ـة  النموذجيـ

الكــوارث. وتتــم املقارنــة بيــن االحتمــاالت املتوقعــة يف عامــي 

٢٠5٠ و٢١٠٠ وتوقعات الكوارث الطبيعية خال الفترة ٢٠١٠-

٢٠١4 يف الشــكل البيــاين 6-3.

املرفق ٣-٣: حتليل جتريبي لآلثار 

االقتصادية الكلية الناجتة عن صدمات 

األحوال اجلوية ودور السياسات

النمــوذج  عــن  التفاصيــل  مــن  ا  د ـ ـ ي ز م ق  ـ ـ ف ر مل ا ا  ذ ـ ـ ه ض  ر ـ ـ ع ي

التجريبي املســتخدم يف قياس كم اآلثار قصيرة ومتوســطة األجل 

لألحــوال اجلويــة علــى النشــاط االقتصــادي بغــرض حتديــد القنــوات 

التــي تنشــأ هــذه اآلثــار مــن خالهــا، والنظــر يف وجــود شــواهد مــن 

عدمهــا علــى التكيــف بمــرور الوقــت، ودراســة دور خمتلــف التدابيــر 

ـار  آثـ ـدة  التخفيــف مــن حـ السياســات يف  ـتوى  ـذة علــى مسـ املتخـ

صدمــات األحــوال اجلويــة.

املوضعيــة  التوقعــات  طريقــة  ي  ـ األساسـ ل  ـ ـ ي لتحل ا تخدم  ـ ويسـ

)Jordà )2005 لرصــد دوال اســتجابة خمتلــف  الــواردة يف دراســة 

النتائــج لصدمــات األحــوال اجلويــة اســتنادا إىل املعادلــة التاليــة:
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اجلدول ٣-2-1 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على الكوارث الطبيعية، 2014-1990

املتغير التابع

الفيضاناتاألوبئةاجلفاف

انهياالت 

املوجات احلارةاملوجات الباردةحرائق الغاباتاألراضي

األعاصير 

القمعية 

رياح أخرىاالستوائية

)٢()١()3()4()5()6()٧()8()9(

٠.٠١٢***٠.٠١٢***–٠.٠٠9***٠.٠١4***–٠.٠٢3***٠.٠١8***٠.٠٢٢***٠.٠٠٠–٠.٠٠٢***تساقط األمطار

)٠.٠٠()٠.٠٠٢()٠.٠٠١()٠.٠٠١3()٠.٠٠4()٠.٠٠5()٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠4(
–٠.٠٠٠**–٠.٠٠٠*٠.٠٠٠***–٠.٠٠٠**٠.٠٠٠***–٠.٠٠٠***–٠.٠٠٠***٠.٠٠٠٠.٠٠٠***تساقط األمطار٢

)٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠(

–٠.٠63***٠.١68***٠.٢8٢*–٠.٢86***٠.١٠9***–٠.٠5١٠.٠١٠***٠.٠٢4٠.٠٠9*درجات احلرارة
)٠.٠١3()٠.٠٢()٠.٠٢٠()٠.٠١٢5()٠.٠()٠.٠١٢49()٠.١44()٠.٠39()٠.٠١4(

٠.٠٠٠–٠.٠٠5٠.٠٠١–٠.٠٠٧***٠.٠٠١–٠.٠٠٠–٠.٠٠٠٠.٠٠١–٠.٠٠٠درجات احلرارة ٢

)٠.٠٠()٠.٠٠٢()٠.٠٠١()٠.٠٠١()٠.٠٠١()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠5()٠.٠٠١()٠.٠٠١(

٠.٠٠٠٠.٠٠٠–٠.٠٠3***–٠.٠٠١*–٠.٠٠١*٠.٠٠١٠.٠٠١***–٠.٠٠٠–٠.٠٠5***االنحرافات يف تساقط األمطار )١٢ شهرا(

)٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠١()٠.٠٠٠()٠.٠٠١()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠١(

٠.٠33***٠.٠٢6٠.٠٠3–٠.٠4٢***٠.٠٢٢–٠.٠١3–٠.٠٢4٠.٠٠8**٠.٠3٧*االنحرافات يف درجات احلرارة )١٢ شهرا(

)٠.٠١9()٠.٠٠()٠.٠١٢6()٠.٠١3()٠.٠١()٠.٠٢٠5()٠.٠١9()٠.٠٠9()٠.٠٠٧(

٠.395–١.44١***١.566١.٠98٠.86١*١.٠١4٠.٢٧4٠.٠٢8**–٠.١٢٧االنحرافات يف درجات حرارة احمليطات يف العامل

)٠()١.٠٠٢.486()٠.٢98()٠.5٧8()٠.8٠.٧()٧٠8١.٠٢()١5()٠.549()٠.3٧٠(

١٢-t ٠.3٠3–٢.486٠.٠45٠.٠٧6***–٠.٠33١.٠٢9–٠.٠59–٠.589**–٠.9٧5*لوغاريتم نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي–
)٠.5٠.٢()٠٠6٠.١()٧58()٠.383()٠()٠.٧١١.6٠()٢٧.38٠()٢.3٠.٢٧()٠٢9(

١٢-t ٢.6١٧٠.٠58***٠.٢٧3–٢.5٧5٠.65٠٠.8٢١١.٠٢6***٢.36١***٠.869لوغاريتم السكان

)٠.8٧8()٠.364()٠.3١8()٠.66١()١.٢١١()٢.39١.٢()٢6٠()٧.58٠()٢.5٧5(

٠.5٠43.5١9–9.٢4٢**–3١.8٧6***9.98٢–5.5٢9١.6465.٠5٠*١٠.48١*الثابت

)6.١45()3.٠8١()٧.896()4.٧46()8.5٢5()٧.٧٧٢()4.4١6()3.683()3.35٢(

٢9,9٧635,٧٧٢43,63٢١9,6٢٠١8,٧3٢١٧,844١٢,9٢4٢٠,65٢33,684عدد املشاهدات

١٠١١٢٠١4٧66636١4469١١4عدد البلدان

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: املتغير التابع هو مؤشر تكون قيمته ١ يف حالة وقوع كارثة طبيعية من نوع معين. وُتستبعد اآلثار القطرية الثابتة من جميع املواصفات. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مستوى البلدان.

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

yi,t + h − yi,t – 1 =   β  1  h    c  i,t    +   β  2  h    c  i,t  2    +   γ  1  h    c  i,t − 1    +   γ  2  h    c  i,t − 1  2   

 +   ∑ j = 1  h − 1     δ  1  h    c  i,t + h − j    +   ∑ j = 1  h − 1     δ  2  h    c  i,t + h − j  2   

 +   φ  1  h   Δyi,t – 1 +   µ  i  h   +   θ  r,t  h    +   ε  i,t  h   , (٢-3)

حيــث الرمــز i يعبــر عــن البلــدان، والرمــز t يعبــر عــن الســنوات، 

والرمــز h يعبــر عــن أفــق التقديــرات )مــن األفــق صفــر، الــذي يمثــل 

االنحــدار املتزامــن، وحتــى األفــق الســابع(. وتقــدر االنحــدارات لــكل 

أفــق علــى حــدة. واملتغيــر التابــع هــو معــدل النمــو التراكمــي للنتيجــة 

 ،t + h t − 1 إىل األفــق  ـن األفــق  الفتــرة مـ الدراســة خــال  حمــل 

مقيســا كالفــرق يف اللوغاريتمــات الطبيعيــة )yi,t(. ووفقــا لدراســة 

Burke, Hsiang, and Miguel (2015a)، فــإن االنحــدار املقــدر لــه 
مواصفــة تربيعيــة يف متغيــرات األحــوال اجلويــة ci,t، والتــي تتضمــن 

ــار  ط م أل ا ط  وتســاق  )T( ــرارة  حل ا ت  ا ـ ـ لدرج الســنوية  املتوســطات 

تبعد  ـ تسـ  ،Teuling s  and  Zubanov (2014) لدراســة  ووفقــا   .)P(

ن  ـ املتأخريـ اجلويــة  وال  ـ األحـ ر  ـ ـ ومتغي التابــع  املتغيــر  االنحــدارات 

ســتقبلية.  مل ا ة  ـ ـ ي و جل ا ل  األحــوا ومتغيــرات  واحــدة  زمنيــة  لفتــرة 

الثابتــة  القطريــة  ـروق  الفـ  )  µ  i  h( الثابتــة  القطريــة  اآلثــار  وتســتبعد 

ة  ـ ـ ي لكل ا ــة  االقتصادي واألوضــاع  العــرض  خــط  مثــل  الزمــن،  مــع 

ــة  ابت ث ل ا الزمنيــة  اآلثــار  بينمــا  النمــو،  معــدالت  ومتوســط  األوليــة 

املتفاعلــة مــع املتغيــرات الصوريــة للمنطقــة (  θ  r,t  h  ) تســتبعد التأثيــر 

ـة مــا.  البلــدان يف منطقـ الســنوية عبــر  املشــترك جلميــع الصدمــات 

يف  ورد  الثابتــة  لآلثــار  بديــا  هيــكا  كذلــك  التحليــل  ويستكشــف 

آثــارا  ويتضمــن   Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) دراســة 

زمنيــة ثابتــة (  τ  i  h  ) واجتاهــات زمنيــة خطيــة وتربيعيــة للبلــد املعنــي 

(  θ  i  h  t  +   θ  i  h   t   2  ) تعكــس التغيــرات داخــل البلــد بمــرور الوقــت، مثــل 
التحــوالت الديمغرافيــة، بــدال مــن اآلثــار الثابتــة للمنطقة-للســنة (  

θ  r,t  h   ) املســتخدمة يف مواصفــة الســيناريو األساســي. ويتــم جتميــع 

األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان. ولتجنــب التحيــز النــاجت 

عــن اســتخدام »املتغيــرات الضابطــة الســيئة« )أو فــرط اســتخدام 

املتغيــرات الضابطــة(، يســتخدم مواصفــة حمــدودة عــن قصــد: فكثيــر 

النمــو  انحــدار  ـاذج  تــدرج عــادة يف نمـ ـي  التـ ـو،  النمـ مــن حمــددات 

املعتــادة )مثــل جــودة املؤسســات والتحصيــل الدراســي والسياســات 

وغيرهــا( قــد تتأثــر هــي نفســها بصدمــات األحــوال اجلويــة، كمــا يــرد 

الحقــا، وال تشــكل بالتــايل جــزءا مــن تقديــرات الســيناريو األساســي.

اع  ـ ـ ارتف تأثيــر  اس  ـ قيـ يمكــن  التقديــري،  اإلطــار  ذا  ـ هـ ن  ـ وضمـ

احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة علــى مســتوى النــاجت يف األفــق 

النــاجت  تغيــر  لقيــاس   )٢-3( املعادلــة  مــن  ل  ـ تفاضـ تقاق  ـ باشـ  h
اســتجابة لتغيــرات درجــات احلــرارة:

   
 ∂  (  y  i,t + h   −  y  i,t − 1   )  

  ___________ 
∂  T  i,t  

   =  β  1  h   + 2  β  2  h    T  i,t    . (3-3)

ـدة وباســتخدام  أفــق علــى حـ ـكل  لـ  )3 -3 ـة ) ـم املعادلـ وبتقييـ

متوســط درجــات احلــرارة الســنوية لعــام ٢٠١5 )  T  i,2015   (، يمكــن 

حســاب دوال اســتجابة نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

لدفعــات صدمــات درجــات احلــرارة يف كل بلــد. ويحســب التأثيــر 

احلــدي لزيــادة تســاقط األمطــار بطريقــة مماثلــة. ويمكــن حســاب 

درجــة احلــرارة احلديــة التــي يتحــول عندهــا التأثيــر علــى متغيــرات 

النتائــج مــن موجــب إىل ســالب بجعــل املعادلــة )3-3( تســاوي 

صفــرا.

تأثير صدمات األحوال اجلوية على النشاط 

االقتصادي

يعــرض اجلــدول 3-3-١ يف املرفــق أهــم النتائــج التــي توضــح 

تأثيــر األحــوال اجلويــة علــى نصيــب الفــرد مــن النــاجت، إىل جانــب 

اللوحــة  وحتــوي  الثبــات.  مــن  التحقــق  اختبــارات  مــن  ر  ـ ـ ي كب دد  ـ عـ

األفــق  األحــوال اجلويــة يف  التقديريــة ملتغيــرات  ـات  املعامـ ـف  ألـ

صفــر )أي اآلثــار املتزامنــة لصدمــات األحــوال اجلويــة(، وتعــرض 

اللوحــة بــاء تأثيــر االرتفــاع بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة يف درجات 

عــام  احلــرارة يف  ـاس وســيط درجــات  أسـ ـى  علـ ـدرة  املقـ رارة  ـ احلـ

٢٠١5 يف االقتصــادات املتقدمــة )وســيط درجــات احلــرارة = ١١ 

درجــة مئويــة( ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة )وســيط درجــات 

احلــرارة = ٢٢ درجــة مئويــة( ويف االقتصــادات الناميــة منخفضــة 

الدخــل )وســيط درجــات احلــرارة = ٢5 درجــة مئويــة( وقــت حدوثــه 

وبعــد مــرور ســبع ســنوات. وباملثــل، تعــرض اللوحــة جيــم تأثيــر 

زيــادة تســاقط األمطــار بمقــدار ١٠٠ ملليمتــر علــى أســاس وســيط 

تســاقط األمطار يف ٢٠١5 يف االقتصادات املتقدمة، واقتصادات 

األسواق الصاعدة، والبلدان النامية منخفضة الدخل، وقت حدوثه 

وبعــد مــرور ســبع ســنوات. 

ويبدأ اجلدول 3-3-١ يف املرفق بتكرار املواصفة املستخدمة 

يف دراســة  Burke, Hsiang, and Miguel (2015a)ويؤكــد ثباتهــا 

جتــاه اســتخدام مصــادر بديلــة لبيانــات األحــوال اجلويــة، وأوزان 

ـتخدامها يف حســاب جممــات  اسـ ـم  يتـ ـكان  للسـ ـة  بديلـ ـة  ترجيحيـ

بيانــات اخلايــا الشــبكية لألحــوال اجلويــة علــى مســتوى البلــدان، 

ـن  مـ ة  ـ ـ بديل ة  ـ ة، وجمموعـ ـ الثابتـ ار  ـ اآلثـ ـن  مـ ة  ـ ـ بديل ـات  وجمموعـ

العينــات والضوابــط ومناهــج التقديــر. ويقــدر العمــود )١( املواصفــة 

الواردة يف دراسة Burke, Hsiang, and Miguel (2015a) ويتضمن 

اجتاهــات عامــة زمنيــة خطيــة وتربيعيــة لــكل بلــد، وبيانــات األحــوال 

ـة  الترجيحيـ ـر، واألوزان  ـة دياويـ ـن جامعـ عـ ـادرة  الصـ ـة  اجلويـ

ا  ـ نطاقـ ع  ـ األوسـ ة  ـ ـ العين يف  واردة  ـ ـ ل ا  ١99٠ ام  ـ عـ يف  كان  ـ للسـ

املســتخدمة يف هــذا الفصــل )يســتخدم الفصــل عينــة أكبــر مــن حيــث 

النطــاق اجلغــرايف والزمنــي بحــوايل ٢5%(؛ ويســتخدم العمــود )٢( 

مصــدرا بديــا لبيانــات األحــوال اجلويــة، وهــو وحــدة بحــوث املنــاخ 

يف جامعــة إيســت أجنيليــا بــدال مــن جامعــة دياويــر، ويتوصــل إىل 

معامــات مماثلــة ملتغيــرات درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار.

كان  ـ سـ ل ل ة  ـ ـ لترجيحي ا ن  األوزا ر  ا ـ ـ ي الخت ون  ـ ـ يك ن  أ ن  ـ ـ ويمك

املســتخدمة يف حســاب جممات بيانات اخلايا الشــبكية لألحوال 

اجلويــة علــى مســتوى البلــدان دور كبيــر نظــرا ألن الهجــرة داخــل 

حــدود البلــدان وعبــر حدودهــا هــي إحــدى اســتراتيجيات التكيــف 

احملتملــة ملواجهــة األحــوال اجلويــة املعاكســة. ونظــرا ألن البيانــات 

التاريخيــة تشــير إىل ارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة الســنوية 

 ،)3-3 البيــاين  )الشــكل  القــرن املاضــي  ـبعينات  ـارا مــن سـ اعتبـ

يعــرض العمــود )3( النتائــج مرجحــة بــاألوزان الســكانية لعــام 

١95٠ لبيــان اســتجابة الهجــرة خــال هــذه الفتــرة.

Dell, Jones, Olken (2012)، يعــرض  واســتنادا إىل دراســة 

العمــود )4( والعمــود )5( )املواصفــة الرئيســية يف هــذا الفصــل( 

نتائــج املواصفــة األساســية باســتخدام آثــار ثابتــة لإلقليم/الســنة 

بــدال مــن االجتاهــات العامــة الزمنيــة لــكل بلــد. ويقتصــر العمــود )6( 
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اجلدول ٣-٣-1 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على الناجت

ألف – نمو نصيب الفرد من الناجت 
احلقيقي

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

–1.154***1.249***1.342***1.248***1.٣47***1.343***1.428***1.443***1.399***درجات احلرارة
(0.359)(0.367)(0.366)(0.355)(0.٣57)(0.339)(0.355)(0.380)(0.320)

–0.044***–0.051***–0.044***–0.051***–0.052***–0.048***–0.049***–0.049***درجات احلرارة 2
(0.012)(0.011)(0.011)(0.011)(0.011)(0.010)(0.011)(0.011)

0.1630.0450.1100.1270.1190.0820.005*0.103*0.056تساقط األمطار

(0.097)(0.061)(0.085)(0.058)(0.104)(0.103)(0.104)(0.112)(0.034)

–0.002–0.003–0.003–0.00٣–0.001–0.004**–0.002**–0.002تساقط األمطار 2
(0.002)(0.001)(0.002)(0.001)(0.002)(0.002)(0.002)(0.002)

–0.406**كارثة ما
(0.180)

141515131٣141314درجات احلرارة احلدية (بالدرجة املئوية)

CRUCRUCRUCRUCRUCRUCRUCRUجامعة ديالويرمصدر بيانات األحوال اجلوية

201020101950201019501950195019501950الوزن الترجيحي للسكان

YYYNNNNNNآثار ثابتة للسنة
NNNYYYYYYآثار ثابتة للمنطقة/السنة

YYYNNNNNNاجتاهات زمنية قطرية
20NNNNNYNNN عاما من البيانات على األقل

2 R 0.150.150.150.140.140.140.140.110.09معامل التحديد املعدل

177198189198189184189189127عدد البلدان

8,1479,1148,8159,1148,8158,7568,8158,9176,135عدد املشاهدات

باء – تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى نصيب الفرد من الناجت احلقيقي يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة (درجة احلرارة = 
0.3650.1970.2180.2800.2170.277*0.370*0.331*11 درجة مئوية)

(0.196)(0.196)(0.195)(0.191)(0.196)(0.190)(0.195)(0.212)

اقتصادات األسواق الصاعدة (درجة 
–0.695***–0.907***–0.687***–0.911***–0.949***–0.697***–0.703***–0.736**احلرارة = 22 درجة مئوية)

(0.309)(0.223)(0.223)(0.266)(0.264)(0.228)(0.263)(0.243)

البلدان النامية منخفضة الدخل (درجة 
–0.960***–1.214***–0.951***–1.219***–1.261***–0.987***–0.996***–1.027***احلرارة = 25 درجة مئوية)

(0.370)(0.268)(0.267)(0.318)(0.٣15)(0.270)(0.313)(0.287)

تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى نصيب الفرد من الناجت احلقيقي يف األفق 7

االقتصادات املتقدمة (درجة احلرارة = 
110.8980.8890.8220.4570.5580.5600.5520.023 درجة مئوية)

(0.705)(0.701)(0.697)(0.744)(0.752)(0.744)(0.751)(0.478)

اقتصادات األسواق الصاعدة (درجة 
–0.547–1.138*–1.088*–1.115*–1.117*–1.048–0.957–1.173احلرارة = 22 درجة مئوية)

(0.852)(0.665)(0.651)(0.604)(0.591)(0.595)(0.589)(0.386)

البلدان النامية منخفضة الدخل (درجة 
–0.702–1.599**–1.537**–1.571**–1.547**–1.558**–1.461*–1.738*احلرارة = درجة مئوية 25)

(1.002)(0.761)(0.745)(0.686)(0.667)(0.670)(0.664)(0.450)

جيم – تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار 100 ملليمتر سنويا على مستوى نصيب الفرد من الناجت احلقيقي يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة (تساقط األمطار = 
800 ملليمتر سنويا)

0.0180.066*0.1010.0280.0660.0760.0730.050

(0.067)(0.046)(0.059)(0.046)(0.071)(0.070)(0.071)(0.077)

اقتصادات األسواق الصاعدة (تساقط 
األمطار = 900 ملليمتر سنويا)  

0.0130.061*0.0930.0260.0600.0700.0670.046

(0.063)(0.045)(0.056)(0.045)(0.067)(0.066)(0.067)(0.072)

البلدان النامية منخفضة الدخل (تساقط 
األمطار = 1100 ملليمتر سنويا)

0.0040.0520.0780.0220.0490.0570.0560.038

(0.057)(0.041)(0.050)(0.042)(0.059)(0.058)(0.059)(0.064)

تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار 100 ملليمتر سنويا على مستوى نصيب الفرد من الناجت احلقيقي يف األفق 7

االقتصادات املتقدمة (تساقط األمطار = 
800 ملليمتر سنويا)

0.3040.1710.1790.173–0.187–0.207–0.209–0.287–
(0.198)(0.216)(0.227)(0.214)(0.223)(0.225)(0.224)(0.229)

اقتصادات األسواق الصاعدة (تساقط 
األمطار = 900 ملليمتر سنويا) 

0.2950.1660.1740.156–0.166–0.187–0.188–0.267–
(0.188)(0.205)(0.215)(0.200)(0.209)(0.210)(0.210)(0.216)

البلدان النامية منخفضة الدخل (تساقط 
األمطار = 1100 ملليمتر سنويا)

0.2780.1550.1640.121–0.126–0.148–0.146–0.227–

(0.169)(0.185)(0.192)(0.174)(0.182)(0.182)(0.183)(0.191)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة: يعــرض اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )3-٢(، مــع اســتخدام معــادالت انحــدار منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. وتتضمــن اللوحــة ألــف املعامــات التقديريــة ملتغيــرات األحــوال اجلويــة يف األفــق صفــر. وتعــرض 
اللوحتــان بــاء وجيــم التأثيــر احلــدي لتغيــر درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار احملتســبة يف املعادلــة )3-3( باســتخدام وســيط درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار لاقتصــادات املتقدمــة واألســواق الصاعــدة 
والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل بشــكل متزامــن )األفــق صفــر( وبشــكل تراكمــي بعــد مــرور ســبع ســنوات مــن وقــوع الصدمــة. وتســتبعد املواصفــات يف األعمــدة مــن )١( إىل )8( اآلثــار القطريــة الثابتــة، ودرجــات 
احلــرارة وتســاقط األمطــار املتأخــرة واملســتقبلية وحدودهــا التربيعيــة، والنمــو املتأخــر. ويعــرض العمــود )8( نتائــج تقديــر نمــوذج االنحــدار الذاتــي للفجــوات الزمنيــة املوزعــة الــذي يتضمــن ســبع فجــوات زمنيــة 
ملتغيــرات األحــوال اجلويــة وحدودهــا التربيعيــة. ويعــرض العمــود )9( معامــات درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار املســتمدة مــن مواصفــة خطيــة تــم تقديرهــا باســتخدام عينــة مــن البلــدان يتجــاوز متوســط 
 =CRU .درجــات احلــرارة فيهــا ١5 درجــة مئويــة، وتتضمــن أيضــا متغيــرات ضابطــة لآلثــار القطريــة الثابتــة والنمــو املتأخــر. ويف جميــع املواصفــات، يتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان

وحــدة بحــوث املنــاخ التابعــة جلامعــة إيســت أجنيليــا.   
* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



165
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علــى عينــة مــن البلــدان التــي تتوافــر عنهــا بيانــات لعشــرين عامــا 

علــى األقــل.

ويســتبعد العمــود )٧( تأثيــر حــدوث الكــوارث الطبيعيــة نظــرا ألن 

تقلبــات درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار قــد تؤثــر علــى النشــاط 

االقتصــادي مــن خــال تأثيرهــا علــى احتمــاالت حــدوث الكــوارث 

الطبيعيــة، كمــا ورد يف املرفــق 3-٢. وال يؤثــر اســتبعاد الكــوارث 

الطبيعيــة تأثيــرا كبيــرا علــى املعامـِـات التقديريــة لدرجــات احلــرارة 

وتســاقط األمطــار. 5٢ ٢

ويف األعمــدة مــن )١( إىل )٧(، تــم تقديــر االســتجابة للدفعــات 

 Jordà باســتخدام طريقــة التوقعــات املوضعيــة الــواردة يف دراســة

دراســة Stock and Watson (2007) ودراســات  وتؤيــد   .(2005)
أخــرى اســتخدام هــذا املنهــج بوصفــه بديــا مرنــا ال ينطــوي علــى 

الذاتــي  االنحــدار  مواصفــات  يف  املتضمنــة  الديناميكيــة  القيــود 

الزمنيــة املوزعــة( وخيــارا  للفجــوات  الذاتــي  )االنحــدار  للمتجهــات 

االســتجابة  يف  اخلطيــة  غيــر  اخلصائــص  لتقديــر  للغايــة  مناســبا 

جتــاه  النتائــج  ثبــات  يختبــر   )8( العمــود  أن  غيــر  الديناميكيــة. 

اســتخدام نمــوذج الفواصــل الزمنيــة املوزعــة ذاتيــا الــذي يتضمــن 

5٢ للتحقــق مــن ثبــات هــذه النتائــج، تــم حتويــل متغيــرات األحــوال اجلويــة 

البلــدان  وســيط  بطــرح  اســتعدالها  أو  الطبيعيــة  اللوغاريتمــات  باســتخدام 

والقســمة علــى االنحــراف املعيــاري القطــري. وتوافــر البيانــات عــن نصيــب 

الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي واملتوســطات الســنوية لدرجــات احلــرارة 

نفســه  االنحــدار  تقديــر  يتيــح  الامركزيــة  املناطــق  األمطــار يف  وتســاقط 

علــى مســتوى املناطــق الامركزيــة باســتخدام اآلثــار الثابتــة للمقاطعــات. 

وتفضــي املواصفــات الثاثــة إىل نفــس النتيجــة: وجــود عاقــة غيــر خطيــة 

بيــن درجــات احلــرارة واألداء االقتصــادي )النتائــج متاحــة عنــد الطلــب(.  

سبع فواصل زمنية ملتغيرات األحوال اجلوية وحدودها التربيعية، 

وذلــك كمــا ورد يف دراســة Dell, Jones, and Olken (2012) التــي 

الفواصــل  مــن  اخلاليــة  نمــاذج  مــن  بــدءا  نمــاذج خمتلفــة  اختبــرت 

الزمنيــة وحتــى نمــاذج تتضمــن ١٠ فواصــل زمنيــة، وتوصلــت إىل 

بدرجــة  متســقة  الزمنيــة  الفواصــل  مواصفــات  خمتلــف  نتائــج  أن 

كبيــرة مــن حيــث حجمهــا وداللتهــا اإلحصائيــة.

لدرجــات  التقديــري  املعامــل  يظهــر  املواصفــات،  جميــع  ففــي 

احلــرارة بعامــة موجبــة، ويظهــر معامــل درجــات احلــرارة التربيعــي 

بعامة ســالبة، مما يؤكد العاقة غير اخلطية بين النمو وصدمات 

 Burke, Hsiang, and التــي كشــفت عنهــا دراســة  درجــات احلــرارة 

Miguel (2015a). فعنــد متوســط درجــة حــرارة ســنوية حديــة تبلــغ 
١3 إىل ١5 درجة مئوية، يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إىل زيادة 

يــؤدي  البلــدان ذات درجــات احلــرارة املنخفضــة، بينمــا  النمــو يف 

املرتفعــة.  احلــرارة  درجــات  ذات  البلــدان  يف  بالنمــو  اإلضــرار  إىل 

وكاختبــار ثبــات إضــايف، يعــرض العمــود )9( نتائــج نمــوذج انحــدار 

اجلويــة  األحــوال  ملتغيــرات  التربيعيــة  احلــدود  مــن  يخلــو  خطــي 

درجــات  متوســط  يتجــاوز  التــي  البلــدان  مــن  عينــة  علــى  ويقتصــر 

احلــرارة فيهــا ١5 درجــة مئويــة. ويف عينــة البلــدان ذات درجــات 

احلــرارة املرتفعــة نســبيا، جنــد بالطبــع أن معامــل درجــات احلــرارة 

ســالب ودال إحصائيــا. ويظهــر تأثيــر ارتفــاع درجــات احلــرارة يف 

الشــكل  مــن  اللوحــة األوىل  الكــرة األرضيــة يف يف  أنحــاء  خمتلــف 

البيــاين 3-8 علــى مســتوى اخلايــا الشــبكية، ويف اللوحــة الثانيــة 

حيــث يعــاد قيــاس بيانــات البلــدان نســبيا إىل تعدادهــا الســكاين يف 

عــام ٢٠١5، ويف الشــكل البيــاين 3-3-١ يف املرفــق حيــث يعــاد 

٠٫٨٠ إىل ١٫٦٣ 

٠٫٤٣ إىل ٠٫٨٠ 

٠٫٣٣ إىل ٠٫٤٣

-٠٫٥٠ إىل -٠٫٣٢

-٠٫٩٧ إىل -٠٫٥٠

-١٫٣٠ إىل -٠٫٩٧

-١٫٦٨ إىل -١٫٣٠

أثر ال يُذكر

ال تتوافر بيانات

املصــادر: قاعــدة بيانــات Natural Earth؛ وخرائــط تطبيــق ScapeToad؛ وقاعــدة بيانــات «التوقعــات الســكانية يف العــامل» الصــادرة عــن األمم املتحــدة: تنقيــح ٢٠١٥؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: توضح اخلريطة األثر املتزامن الرتفاع حرارة اجلو بمقدار درجة مئوية واحدة على ناجت الفرد واحملســوب وفقا للمعادلة (٣-٣) باســتخدام متوســط درجات 

احلــرارة علــى مســتوى البلــدان خــالل العشــر ســنوات األخيــرة واملعامــالت التقديريــة الــواردة يف العمــود (٥) مــن اجلــدول ٣-٣-١ يف امللحــق. ويعــاد قيــاس بيانــات كل بلــد 

بالتناسب مع تعداد سكانها املتوقع يف عام ٢١٠٠. واستنادا إىل التعداد السكاين املتوقع يف عام ٢١٠٠، فإن ٧٦٪ من سكان العامل سيعيشون يف بلدان تشهد تأثيرا 

سلبيا نتيجة ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. وتشير املساحات الرمادية إىل أن التأثير املقدر غير دال إحصائيا. 

الشــكل البيــاين ٣-٣-١ يف امللحــق: تأثيــر ارتفــاع درجــات احلــرارة علــى نصيــب الفــرد مــن النــاجت احلقيقــي 

يف أنحــاء الكــرة األرضيــة، مــع إعــادة قيــاس بيانــات البلــدان بالتناســب مــع توقعاتهــا الســكانية يف عــام 

٢١٠٠

(٪)
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قيــاس بيانــات البلــدان بالتناســب مــع التعــداد الســكاين املتوقــع يف 

عــام ٢١٠٠.

الفــرد  نصيــب  ونمــو  األمطــار  تســاقط  بيــن  العاقــة  تكــون  وال 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي دالــة إحصائيــا باســتمرار عبــر خمتلــف 

املواصفــات. وعــدم وجــود عاقــة ثابتــة قــد يعكــس احتمــال وجــود 

خطــأ أكبــر يف قيــاس متغيــر تســاقط األمطــار، كمــا ورد يف دراســة 

عنــد  اخلطــأ  هــذا  يــزداد  وقــد   ،Auffhammer and others (2011)

إذا  املثــال،  ســبيل  فعلــى  الزمنيــة.  الفتــرات  عبــر  البيانــات  جتميــع 

كان تأثيــر تســاقط األمطــار علــى الزراعــة هــو القنــاة الوحيــدة التــي 

يؤثــر مــن خالهــا علــى النتائــج اإلجماليــة، يجــدر حينهــا التركيــز 

دون  احملاصيــل  نمــو  فتــرة  خــال  األمطــار  تســاقط  بيانــات  علــى 

غيرهــا — والتــي ال يعــد تســاقط األمطــار الســنوية بديــا دقيقــا لهــا.

اســتمرارية  املرفــق  يف   ١-3-3 اجلــدول  مــن  كذلــك  ويتضــح 

مــن  األدنــى  النصــف  يعــرض  إذ  احلــرارة.  درجــات  صدمــات  آثــار 

اللوحــة بــاء اآلثــار التراكميــة الرتفــاع احلــرارة بمقــدار درجــة مئويــة 

واحــدة عــن وســيط درجــات احلــرارة يف البلــدان املتقدمــة واألســواق 

الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل بعد مرور سبع سنوات 

مــن وقــوع الصدمــة. وتشــير جميــع املواصفــات، مــا عــدا مواصفــة 

واحــدة، إىل شــواهد علــى حــدوث تأثيــر طويــل األجــل وربمــا آخــذ يف 

التعمق لصدمات درجات احلرارة على نصيب الفرد من الناجت يف 

ظــل درجــات احلــرارة يف وســيط البلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل.

والختبــار مــدى انتشــار آثــار درجــات احلــرارة، تقــدر املعادلــة 

)٢-3( باســتخدام القيمــة املضافــة للقطاعــات واإلنتــاج الزراعــي 

القيمــة  بيانــات  وتُســتخدم  الدراســة.  حمــل  النتيجتيــن  بوصفهمــا 

التحويليــة  والصناعــة  الزراعــة  لقطاعــات  احلقيقيــة  املضافــة 

واخلدمــات املســتمدة مــن قاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العامليــة 

احملاصيــل  إنتــاج  حلجــم  مؤشــر  جانــب  إىل  الــدويل،  البنــك  لــدى 

تعــده منظمــة األمم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة. وتُعــرض النتائــج 

مقعــرة  عاقــة  وجــود  ويتبيــن  املرفــق.  يف   ٢-3-3 اجلــدول  يف 

والصناعــة  الزراعــة  قطاعــي  يف  والنــاجت  احلــرارة  درجــات  بيــن 

اخلدمــات  قطــاع  يف  املضافــة  القيمــة  أن  يبــدو  بينمــا  التحويليــة، 

حمميــة نســبيا مــن آثــار ارتفــاع درجــات احلــرارة. وبعبــارة أخــرى، 

يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة، عنــد وســيط درجــات احلــرارة يف 

املضافــة  القيمــة  يف  كبيــر  تراجــع  إىل  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان 

الصناعــات  قطــاع  نــاجت  وانخفــاض  احملاصيــل  وإنتــاج  للزراعــة 

التحويليــة.

يتأثــر  اإلجمــايل،  النــاجت  عكــس  علــى  أنــه  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 

صدمــات  جانــب  إىل  األمطــار  بتســاقط  كثيــرا  الزراعــي  اإلنتــاج 

درجــات احلــرارة. ورغــم أن النتائــج تشــير إىل وجــود عاقــة مقعــرة 

بيــن النــاجت الزراعــي وتســاقط األمطــار، فــإن زيــادة تســاقط األمطــار 

عــن مســتوياتها املعتــادة يف اجملموعــات القطريــة الثاثــة تــؤدي 

إىل حتســن واضــح يف اإلنتاجيــة الزراعيــة. كذلــك فــإن آثــار تســاقط 

األمطار قصيرة األجل، فالناجت الزراعي بعد ســبع ســنوات ال يتأثر 

بصدمــات تســاقط األمطــار يف الوقــت احلــايل، وهــو تأثيــر خمتلــف 

عــن تأثيــر درجــات احلــرارة.

القنوات

صدمــات  تؤثــر  التــي  احملتملــة  القنــوات  الفصــل  هــذا  يتنــاول 

علــى  األجــل  طويــل  كبيــرا  تأثيــرا  خالهــا  مــن  احلــرارة  درجــات 

االقتصــاد الكلــي مــن خــال دراســة العاقــة بيــن درجــات احلــرارة 

الكلــي. اإلنتــاج  دالــة  يف  الرئيســية  املكونــات  مــن  وكل 

االستثمار

 ،Fankhauser and Tol (2005) وفقا للفرضية الواردة يف دراسة

يمكــن أن تكــون لصدمــات األحــوال اجلويــة آثــار طويلــة األجــل علــى 

النــاجت إذا أثــرت علــى قــرارات االســتثمار وبالتــايل علــى مدخــل رأس 

رأس  إجمــايل  تكويــن  باســتخدام   )٢-3( املعادلــة  وتقــدر  املــال. 

املــال الثابــت احلقيقــي بوصفــه النتيجــة حمــل االهتمــام. ويختبــر 

التحليــل أيضــا تأثيــر األحــوال اجلويــة علــى الــواردات نظــرا للعاقــة 

الوثيقــة بيــن الــواردات واالســتثمار. وتؤكــد النتائــج املعروضــة يف 

العموديــن )١( -)٢( مــن اجلــدول 3-3-3 يف املرفــق فكــرة التأثيــر 

الســلبي لصدمــات درجــات احلــرارة علــى االســتثمار. فبالرغــم مــن 

ارتفــاع درجــة عــدم اليقيــن بشــأن اآلثــار املتزامنــة التقديريــة، جنــد 

بعــد مــرور ســبع ســنوات مــن ارتفــاع درجــات احلــرارة تراجعــا كبيــرا 

نســبيا  احلــار  املنــاخ  ذات  البلــدان  يف  والــواردات  االســتثمار  يف 

)راجــع أيضــا الشــكل البيــاين 3-١٠(.

مدخل العمل

يتأثــر  قــد  العمالــة  عــرض  كان  إذا  مــا  أيضــا  التحليــل  يختبــر 

األطفــال  وفيــات  معــدل  وباســتخدام  احلــرارة.  درجــات  بارتفــاع 

بوصفــه النتيجــة حمــل الدراســة، تقــدر املعادلــة )٢-3( لتكشــف عــن 

الوقــت  العمالــة يف  احلــرارة وعــرض  بيــن درجــات  عاقــة حمدبــة 

احلــايل )أو املســتقبل( )راجــع العمــود ]3[ مــن اجلــدول 3-3-3 يف 

املرفــق(. ففــي البلــدان احلــارة، يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل 

ارتفــاع معــدل وفيــات األطفــال فــورا، ويتزايــد هــذا التأثيــر بمــرور 

الوقــت. ويف هــذه البلــدان، يكــون الرتفــاع درجــات احلــرارة تأثيــر 

ســلبي أيضــا علــى أحــد مقاييــس الرخــاء البشــري األوســع نطاقــا — 

مــن  الفــرد  البشــرية، وهــو متوســط مرجــح لنصيــب  التنميــة  مؤشــر 

)العمــود ]4[(. الدراســي والعمــر االفتراضــي  الدخــل والتحصيــل 

اإلنتاجية

يف ضــوء العديــد مــن الشــواهد املســتمدة مــن التجــارب املعمليــة 

اإلدراكــي  األداء  تراجــع  إىل  أشــارت  والتــي  القطريــة  والدراســات 

ينظــر  املرتفعــة،  احلــرارة  درجــات  ظــل  يف  لإلنســان  واجلســدي 

يف  الســبب  هــو  العمالــة  إنتاجيــة  تراجــع  كان  إذا  فيمــا  التحليــل 

العاقــة الســالبة بيــن درجــات احلــرارة والنــاجت الكلــي يف البلــدان 

تشــهد  أن  يفتــرض  كذلــك،  الوضــع  كان  وإذا  احلــار.  املنــاخ  ذات 
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

القطاعــات التــي يكــون فيهــا العمــال أكثــر تعرضــا خملاطــر احلــرارة 

تراجعــا أكبــر يف مســتويات إنتاجيــة العمالــة عنــد ارتفــاع درجــات 

التاليــة،  الســاخنة نســبيا. ولتقديــر املواصفــة  البلــدان  احلــرارة يف 

مركــز  لــدى  قطاعــات  العشــرة  بيانــات  قاعــدة  التحليــل  يســتخدم 

غرونينغــن للنمــو والتنميــة والتــي تتضمــن بيانــات القيمــة املضافــة 

الفتــرة  بلــدا خــال  العمالــة يف 4٠  وتشــغيل  للقطاعــات  احلقيقيــة 

التــي   Graff Zivin and Neidell (2014) ودراســة   ،١-٢٠١٢95٠

وقطاعــات  للحــرارة«  معرضــة  »قطاعــات  إىل  القطاعــات  تصنــف 

أخــرى:53

تســتخدم  التــي   Graff Zivin and Neidell (2014) لدراســة  وفقــا   53

املهنيــة،  والصحــة  للســامة  الوطنــي  املعهــد  عــن  الصــادرة  التعاريــف 

تتضمــن القطاعــات املعرضــة للحــرارة الزراعــة واحلراجــة وصيــد األســماك 

واحليوانــات والتشــييد والتعديــن والنقــل واملرافــق — وقطــاع الصناعــة 

التحويليــة أيضــا نظــرا الحتماليــة عــدم وجــود نظــم التحكــم املناخــي يف 

املبــاين يف البلــدان منخفضــة الدخــل وتولــد قــدر كبيــر مــن احلــرارة غالبــا 

اإلنتــاج.   عمليــات  نتيجــة 

اجلدول ٣-٣-2 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على ناجت القطاعات

ألف – املتغير التابع

إنتاج احملاصيلاخلدماتالصناعة التحويليةالزراعة

)٢()١()3()4(

3.86٠*–٠.٢83١.٢8١٠.٢68درجات احلرارة

)٠.8١.٠()٧١35()٠.585()٢.٠85(
–٠.١5١***–٠.٠٠٧–٠.٠5١*–٠.٠43*درجات احلرارة ٢

)٠.٠٢3()٠.٠١()٠.٠٢٧6()٠.٠5٠(

١.٢8٧***–٠.٧٠5٠.١٠8٠.٠٠٠***تساقط األمطار

)٠.٢٢8()٠.١49()٠()٠.١١١.33٢(
–٠.٠٢8***–٠.٠٠١–٠.٠٠٢–٠.٠١5***تساقط األمطار ٢

)٠.٠٠5()٠.٠٠3()٠.٠٠٧()٠.٠٠٢(

٢ R ٠.١٠٠.١3٠.١٢٠.٠9معامل التحديد املعدل

١٧4١68١٧4١85عدد البلدان

5,84٧5,٢٢55,٧3٠8,836عدد املشاهدات

باء – تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى املتغير التابع يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة )درجة احلرارة = ١١ درجة 
٠.54٧–٠.١5٢٠.4٢3–٠.664مئوية(

)٠.464()٠.53٠()٢.3٠3()١.٠٧٧(

اقتصادات األسواق الصاعدة )درجة احلرارة = 
–٢.٧6٧***–٠.5٧8*–٠.9٧٧**–١.6١٠***٢٢ درجة مئوية(

)٠.43٠()١.439()٠.٢98()٠.664(

البلدان النامية منخفضة الدخل )درجة احلرارة = 
–3.6٧١***–٠.6٢١*–١.٢85**–١.868***٢5 درجة مئوية(

)٠.5٠()١٧.538()٠.36٠()٢.8٢٠(

تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى املتغير التابع يف األفق ٧

االقتصادات املتقدمة )درجة احلرارة = ١١ درجة 
١.١٧٧–٢.٠٧٠١.64٢٠.٢٢٠***مئوية(

)٠.٧53()١.٧98()١.445()٠.889(

اقتصادات األسواق الصاعدة )درجة احلرارة = 
–٠.٠54٠.5٠9–٠.9٢6–٢٢٠.498 درجة مئوية(

)٠.654()٠.939()٠.٧34()٠.8١٢(

البلدان النامية منخفضة الدخل )درجة احلرارة = 
–٠.١٢9٠.969–١.6٢6–٢5١.١98 درجة مئوية(

)٠.٧69()٠()١.١١٧.9٠()١٠.985(

جيم – تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار ١٠٠ ملليمتر سنويا على مستوى املتغير التابع يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة )تساقط األمطار = 8٠٠ 
٠.835***–٠.458٠.٠٧6٠.٠١3***ملليمتر سنويا(

)٠.١49()٠.١٠5()٠.٠٧5()٠.٢٢3(

اقتصادات األسواق الصاعدة )تساقط األمطار = 
٠.٧٧8***–٠.4٢8٠.٠٧٢٠.٠١5***9٠٠ ملليمتر سنويا(

)٠.١39()٠.٢١٠()٠.٠٧١()٠.١٠٠(

البلدان النامية منخفضة الدخل )تساقط األمطار 
٠.665***–٠.366٠.٠65٠.٠١8***= ١١٠٠ ملليمتر سنويا(

)٠.٠()٠.١٢١9٠.٠()٠63()٠.١85(

تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار ١٠٠ ملليمتر سنويا على مستوى املتغير التابع يف األفق ٧

االقتصادات املتقدمة )تساقط األمطار = 8٠٠ 
–٠.٢3٧–٠.٠٢4٠.١4١–٠.٢٢8ملليمتر سنويا(

)٠.٢5٠()٧.39٠.٢()٠86()٠.٢84(

اقتصادات األسواق الصاعدة )تساقط األمطار = 

–٠.٢١٧–٠.٠3٠٠.١٢5–9٠٠٠.٢١3 ملليمتر سنويا(
)٠.٢43()٠.3٠.٢()٧١69()٠.٢6٧(

البلدان النامية منخفضة الدخل )تساقط األمطار 

–٠.١٧٧–٠.٠4١٠.٠94–٠.١84= ١١٠٠ ملليمتر سنويا(
 )٠( )٠.٢١٧.33٠.٢( )٢35( )٠.٢35( 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )3-٢(، مــع اســتخدام نفــس املواصفــة الــواردة يف العمــود )5( يف جــدول امللحــق 3-3-١ حلســاب خمتلــف املتغيــرات التابعــة، وتقديــر 

معــادالت انحــدار منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. ويتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان يف جميــع املواصفــات. وتتضمــن اللوحــة ألــف املعامــات التقديريــة ملتغيــرات األحــوال 

اجلويــة يف األفــق صفــر. وتعــرض اللوحتــان بــاء وجيــم التأثيــر احلــدي لتغيــر درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار احملتســبة يف املعادلــة )3-3( باســتخدام وســيط درجــات احلــرارة وتســاقط 

األمطــار لاقتصــادات املتقدمــة واألســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل بشــكل متزامــن )األفــق صفــر( وبشــكل تراكمــي بعــد مــرور ســبع ســنوات مــن وقــوع الصدمــة.  

.p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 *
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول ٣-٣-٣ يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية على اإلنتاجية ورأس املال والعمالة

ألف – املتغير التابع

إنتاجية العمالةمدخل العمالةمدخل رأس املال

الوارداتاالستثمار

معدل وفيات 

األطفال

مؤشر التنمية 

البشرية

غير املعرضة 

خملاطر احلرارة

املعرضة 

خملاطر احلرارة

)٢()١()3()4()5(

١.9٠٢*٠.٢69٠.٢46***–٠.85٠٠.46٧٠.١4٧درجات احلرارة

)٢.٠4٠()٢.943()٠.٠٧()٠.١١٧8()٠.68١.٠٠٢()١(

–٠.٠8٧***–٠.٠١٠–٠.٠٠8***٠.٠٠5*–٠.٠68**–٠.٠45درجات احلرارة ٢
)٠.٠59()٠.٠33()٠.٠٠3()٠.٠١()٠.٠٠٢8()٠.٠٢6(

٠.٠٠٠٠.٠4٧٠.٢٧٢–٠.٠٠١–٠.654**–٠.3٧٧تساقط األمطار

)٠.398()٠.٠٢()٠.٢٧١4()٠.٠١8()٠.١()٠.٢٠١95(

–٠.٠٠8*–٠.٠٠3–٠.٠٠3٠.٠٠6٠.٠٠١٠.٠٠٠تساقط األمطار ٢
)٠.٠٠9()٠.٠٠()٠.٠٠٠()٠.٠٠١()٠.٠٠٧5()٠.٠٠4(

٢ R ٠.٠3٠.٠8٠.64٠.3١٠.٠3معامل التحديد املعدل

١69١٧8١8٢١8١4٠عدد البلدان

6,٠936,8668,6853,864١٧,848عدد املشاهدات

باء – تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى املتغير التابع يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة )درجة احلرارة = 

١١ درجة مئوية(

٠.١38–**١.٠٢9–٠.٠٢8–**٠.٠94٠.٠3٠٠.٠٠3–

)٠.9٧6()٠.455()٠.٠6٠.٠()٧43()٠.396()٠.5٠٢(

اقتصادات األسواق الصاعدة )درجة 

احلرارة = ٢٢ درجة مئوية(

١.١٢6–***٢.5٢5–*٠.٠9٢٠.٠8٠.١–٢85–***١.9٠9–

)١.٠64()٠.٧53()٠.٠55()٠.٠56()٠.4٠()١٢.363(

البلدان النامية منخفضة الدخل )درجة 

احلرارة = ٢5 درجة مئوية(

١.395–***٢.934–*٠.١٢4*٠.١٢9–٠.٢44–***٢.4٢8–

)١.33٠()١.9١9()٠.٠63()٠.٠6٠()٧.4٧8()٠.456(

تأثير ارتفاع درجات احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة على مستوى املتغير التابع يف األفق ٧

االقتصادات املتقدمة )درجة احلرارة = 

١١ درجة مئوية(

١.8١٢٢.36١٠.364–**٠.6٠9٠.3٠5١.١4٢–

)٢.٠٢9()١.494()٠.4٠.٢()٢٧59()١.١83()٠.986(

اقتصادات األسواق الصاعدة )درجة 

احلرارة = ٢٢ درجة مئوية(

**4.٢٢5–*٢.439–٠.569٠.٢3٠.٠–٧63–١.64٢–

)١.8٠3()١.3٠3()٠.3٧5()٠.١٧5()١.١١4()١.١١9(

البلدان النامية منخفضة الدخل )درجة 

احلرارة = ٢5 درجة مئوية(

***5.8٧١–**3.٧4٠*–٧.8٢4**٠.46٠.١–٧63–١.٧٧8–

)٢.٠٧4()١.5١6()٠.4٢6()٠.١95()١.3٠6()١.365(

جيم – تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار ١٠٠ ملليمتر سنويا على مستوى املتغير التابع يف األفق صفر

االقتصادات املتقدمة )تساقط األمطار 

= 8٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.3٢9–***٠.558–٠.٠٠8٠.٠٠–٠.٠٠٧9–٠.١48

)٠.٢6٠.١()٢8٠.٠١()٠5()٠.٠١3()٠.١33()٠.١36(

اقتصادات األسواق الصاعدة )تساقط 

األمطار = 9٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.3٢3–***٠.54٠.٠٠–٧9٠.٠٠8–٠.٠١6–٠.١3٢

)٠.٢46()٠.٠١()٠.١٧٠5()٠.١٢()٠.٠١٢5()٠.١3٠(

البلدان النامية منخفضة الدخل )تساقط 

األمطار = ١١٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.3٠***–١١.5٢3–٠.٠–٠.٠١١٠.٠١٠3٠.١٠١–٠

)٠.٢١6()٠.١5٠.٠١()١3()٠.١٠()٠.٠١١9()٠.١١8(

تأثير زيادة تساقط األمطار بمقدار ١٠٠ ملليمتر سنويا على مستوى املتغير التابع يف األفق ٧

االقتصادات املتقدمة )تساقط األمطار 

= 8٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.4٧8–**٠.984–٠.٢–٠.١٠٢*٠.٠٧١95–٠.٠٧٢

)٠.689()٠.498()٠.١63()٠.٠6٠()١.83٠()٢.554(

اقتصادات األسواق الصاعدة )تساقط 

األمطار = 9٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.4٢3–**٠.96٠.٠٧–١4*٠.٠9٠.٢–٧65–٠.٠4١

)٠.649()٠.4٠.١()٧٢49()٠.٠5٠.٧٧()٧6()٠.5٢4(

البلدان النامية منخفضة الدخل )تساقط 

األمطار = ١١٠٠ ملليمتر سنويا(

٠.3١3–**٠.9١4–٠.٠8٠.٠*٠8٠.٢٠–٧6–٠.٠٢٢–
)٠.5٧3( )٠.4٠.١٢(  )٢٢3( )٠.٠5٠(  )٠.666( )٠.46٧( 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: األعمــدة )١-4( تعــرض نتائــج تقديــر املعادلــة )3-٢(، مــع اســتخدام نفــس املواصفــة الــواردة يف العمــود )5( يف جــدول امللحــق 3-3-١ حلســاب خمتلــف املتغيــرات التابعــة. وتعــرض 

املواصفــة يف العمــود )5( نتائــج تقديــر املعادلــة )3-4(، حيــث يتفاعــل مؤشــر القطاعــات املعرضــة خملاطــر احلــرارة مــع درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار، ومــع حدودهــا التربيعيــة، وبياناتهــا 

املتأخــرة واملســتقبلية، مــع اســتبعاد اآلثــار الثابتــة للبلد/القطــاع واآلثــار الثابتــة للمنطقة/الســنة، والنمــو املتأخــر. وتقــدر انحــدارات منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. ويتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة 

علــى مســتوى البلــدان يف جميــع املواصفــات. وتتضمــن اللوحــة ألــف املعامــات التقديريــة ملتغيــرات األحــوال اجلويــة يف األفــق صفــر. وتعــرض اللوحتــان بــاء وجيــم التأثيــر احلــدي لتغيــر درجــات 

احلــرارة وتســاقط األمطــار احملتســبة يف املعادلــة )3-3( باســتخدام وســيط درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار لاقتصــادات املتقدمــة واألســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل 

بشــكل متزامــن )األفــق صفــر( وبشــكل تراكمــي بعــد مــرور ســبع ســنوات مــن وقــوع الصدمــة.  

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

yi,s,t + h − yi,s,t − 1 =   β  1  h    c  i,t    +   β  2  h    c  i,t  2    +   γ  1  h    c  i,t − 1    

 +   γ  2  h    c  i,t − 1  2    +   ∑ j = 1  h − 1     δ  1  h    c  i,t + h − j    

 +   ∑ j = 1  h − 1     δ  2  h    c  i,t + h − j  2     +  α  1  h    c  i,t   ×  H  s    

 +   α  2  h    c  i,t  2    × H  s    +   ω  1  h    c  i,t − 1    × H  s    

 +   ω  2  h    c  i,t − 1  2    × H  s    +    ∑ j = 1  h − 1     τ  1  h    c  i,t + h − j    × H  s   

 +  ∑ j = 1  h − 1     τ  2  h    c  i,t + h − j  2    × H  s    

 +   φ  1  h   Δyi,s,t − 1 +   µ  i,s  h    +   θ  r,t  h    +   ε  i,s,t  h   , (4-3)

وتلخــص املواصفــة )5( يف اجلــدول 3-3-3 يف املرفــق نتائــج 

معادلــة التقديــر تلــك. فعنــد درجــات احلــرارة املرتفعــة، تــؤدي زيــادة 

ـات  القطاعـ ـة يف  العماليـ ـة  إنتاجيـ ـر يف  ـع كبيـ ـرارة إىل تراجـ احلـ

املعرضــة للحــرارة. غيــر أن ارتفــاع درجــات احلــرارة ليــس لــه أي 

تأثيــر ملحــوظ علــى إنتاجيــة العمالــة يف القطاعــات غيــر املعرضــة 

للحــرارة، حتــى يف البلــدان ذات املنــاخ احلــار.

حيــث yi,s,t هــو لوغاريتــم نصيــب العامــل مــن القيمــة املضافــة 

هــو مؤشــر القطاعــات »املعرضــة للحــرارة«، 
 
   H  s   احلقيقيــة للقطــاع، و

و   µ  i,s  هــو اآلثــار الثابتــة للبلد/القطــاع املعنــي، و    θ  r,t  h   هــو اآلثــار 
الثابتــة للمنطقة/الســنة. ويتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى 

مســتوى البلــدان.

دور السياسات واملؤسسات  

لدراسة دور السياسات االقتصادية الكلية والهيكلية 

واخلصائص القطرية يف تخفيف آثار صدمات األحوال اجلوية، 

يستخدم التحليل صيغة موسعة من املنهج التجريبي املشار 

إليه آنفا تسمح لتأثير صدمات األحوال اجلوية على نصيب 

الفرد من الناجت بأن يختلف باختاف املتغيرات البديلة التي 

تعكس هذه السياسات. وتمثل املواصفة املقدرة صيغة موسعة 

من املعادلة )٢-3( تتضمن حد التفاعل بين صدمة األحوال 

اجلوية ومتغير السياسات:

yi,t + h − yi,t − 1 =   β  1  h    ci,t +   γ  1  h   (ci,t × pi,t − 1) +   δ  1  h    pi,t − 1 

 +   β  2  h   ci,t − 1 +   γ  2  h   (ci,t − 1 × pi,t − 2) +   δ  2  h    pi,t − 2
  +  ∑ j = 1   h − 1     β  3  h  ci,t + h − j +   φ  1  h   Δyi,t − 1 

 +   µ  i  h   +   θ  r,t  h    +   ε  i,t  h   . (5-3)

وتقتصــر العينــة املســتخدمة علــى البلــدان التــي يتجــاوز متوســط 

درجــات حرارتهــا الســنوية ١5 درجــة مئويــة والتــي يــؤدي ارتفــاع 

درجــات احلــرارة فيهــا إىل تأثيــر ســلبي خطــي دال إحصائيــا علــى 

النشــاط االقتصــادي، وذلــك كمــا يتضــح يف العمــو[ )9( يف اجلــدول 

 ci,t 3-3-١ يف املرفــق. وبالتــايل، تشــير صدمــة األحــوال اجلويــة

إىل املتوســط الســنوي لدرجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار. ومعظــم 

هــي متغيــرات متأخــرة للحــد قــدر اإلمــكان 
 
pi,t متغيــرات السياســات

ـى  ـة كل علـ املعادلـ ـدرج يف  وتـ ـية،  العكسـ ـببية  السـ ـات  ـن عاقـ مـ

حــدة. وكمــا يؤكــد هــذا الفصــل، يصعــب تفســير العاقــات الســببية 

التــي تنطــوي عليهــا معامــات حــدود التفاعــل، نظــرا ألن تفــاوت 

السياســات واملؤسســات بيــن البلــدان وبمــرور الوقــت ليــس عشــوائيا. 

وربمــا كانــت هنــاك عاقــة ارتبــاط بيــن السياســات واملؤسســات 

ـة  ـن معادلـ ـتبعدة مـ ـر املسـ ـة غيـ الصلـ ـة ذات  القطريـ واخلصائــص 

االنحــدار. كذلــك يتفــاوت مــدى توافــر بيانــات السياســات تفاوتــا 

كبيــرا مــن حيــث نطــاق تغطيتهــا القطــري والزمنــي، ممــا يــؤدي إىل 

اختافــات كبيــرة يف عينــة التقديــر. 

ولســهولة التفســير، يُحَــوَّل كل متغيــر مــن متغيــرات السياســات 

ســب  ح ى  ـ ـ ل ع ر  ـ ـ ش ؤ م ر  ـ ـ متغي إىل  األساســي  الســيناريو  نتائــج  يف 

ـيطة  الوسـ ـة  القيمـ ـن  ـل مـ أقـ أم  أعلــى   t العــام  البلــد يف  إذا كان  مــا 

س  ا ـ ـ ي ق ى  ن ويُســتث التقديــر.54  عينــة  يف  بعينهــا  السياســة  لهــذه 

ه  ـ لديـ البلــد  أن  يعتبــر  إذ  املنهــج.  هــذا  مــن  الوقائيــة  االحتياطيــات 

)١( احتياطيــات وقائيــة يف املاليــة العامــة إذا كانــت نســبة الديــن 

املئيــن  مــن  أقــل  مســتوى  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  إىل  العــام 

التضخــم  كان  إذا  نقديــة  احتياطيــات  و)٢(  والســبعين،  اخلامــس 

الســنوي أقــل مــن ١٠%، و)3( احتياطيــات دوليــة مرتفعــة إذا كانــت 

االحتياطيــات الدوليــة ناقصــا الذهــب كافيــة لتغطيــة أربعــة أشــهر 

مــن الــواردات علــى األقــل، و)4( مســاعدات أجنبيــة مرتفعــة إذا كانــت 

تدفقــات املســاعدات األجنبيــة الوافــدة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي يف املئيــن اخلامــس والســبعين، و)5( حتويــات مرتفعــة مــن 

املغتربيــن إذا كان نصيــب الفــرد مــن التحويــات الــواردة بالــدوالر 

بقيمتــه احلقيقيــة يف مســتوى أعلــى مــن املئيــن اخلامــس والســبعين. 

وبالنســبة لسياســة ســعر الصرف، يســتخدم التحليل مؤشــرا إذا كان 

نظــام ســعر الصــرف بحكــم الواقــع يف بلــد مــا غيــر مربــوط اســتنادا 

 Reinhart and Rogoff الــوارد يف دراســة  التقريبــي  التصنيــف  إىل 

.(2004)
وتــرد أهــم النتائــج املســتخلصة يف اجلــدول 3-3-4 واجلــدول 

يعــرض  السياســات،  مــن  سياســة  ولــكل  املرفــق.  يف   5-3-3

اجلــدوالن التأثيــر التقديــري الرتفــاع احلــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة 

علــى نصيــب الفــرد مــن النــاجت يف األفــق مــن صفــر إىل ٧ يف حالــة 

تنفيــذ السياســة ويف حالــة عــدم تنفيذهــا. كذلــك يعــرض اجلــدوالن 

تأثيــر  بيــن  للفــرق  إحصائــي  الختبــار   )p�value( االحتمــال  قيمــة 

السياســات. احلــرارة يف خمتلــف ســيناريوهات  درجــات 

وكمــا يتضــح مــن اآلثــار التقديريــة األكبــر يف األعمــدة )٢( و)5( 

قصيــرة  الســلبية  اآلثــار  تكــون   ،4-3-3 املرفــق  جــدول  يف  و)8( 

ذات  البلــدان  يف  عــادة  أكبــر  احلــرارة  درجــات  لصدمــات  األجــل 

االحتياطيــات الوقائيــة املنخفضــة. غيــر أن الفــروق ال تكــون دالــة 

إحصائيــا عــادة، وتكــون قصيــرة األجــل للغايــة عــادة يف احلــاالت 

)االحتياطيــات  إحصائيــة  داللــة  ذات  فيهــا  تكــون  التــي  القليلــة 

وحتويــات  األجنبيــة،  واملســاعدات  العامــة،  املاليــة  يف  الوقائيــة 

املغتربيــن(. أمــا نظــام ســعر الصــرف، فيبــدو برغــم ذلــك أكثــر اقترانــا 

بحجــم األضــرار الناجتــة عــن صدمــات األحــوال اجلويــة. فالبلــدان 

التــي تطبــق أســعار صــرف غيــر مربوطــة غالبــا مــا تتعافــى بشــكل 

أســرع مــن هــذه الصدمــات. وتشــير دراســة Ramcharan (2009) إىل 

نمــط مماثــل، حيــث توصلــت إىل أن مرونــة أســعار الصــرف تســاعد 

العواصــف  أعقــاب  يف  أفضــل  بصــورة  التكيــف  علــى  االقتصــادات 

والــزالزل.

فيهــا  تســتخدم  التــي  البديلــة  املواصفــة  نتائــج  تتــاح  الطلــب،  54عنــد 

متغيــرات السياســات يف صيغهــا املســتمرة بــدال مــن حتويلهــا إىل مؤشــرات. 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول ٣-٣-4 يف امللحق: دور االحتياطيات الوقائية التي تتيحها السياسات

)٢()١()3()4()5()6()٧()8()9(

تأثير ارتفاع احلرارة بدرجة مئوية 

واحدة على نصيب الفرد من الناجت

االحتياطيات الدوليةالتضخمالدين العام

مرتفعمنخفض

قيمة 

مرتفعمنخفضاالحتمال

قيمة 

مرتفعمنخفضاالحتمال

قيمة 

االحتمال

٠.5٢–١.١٧١***–١.٠١5**٠.4٠–١.٢٧5***–١.١83***٠.٠9–١.46٠***–١.٠5٧***األفق صفر

)٠.38٠()٧.35٠.٢()٢95()٠.3٠()٢٢.4١4()٠.3١4(

٠.36–٠.٧8٢**–٠.8٧٠.556–٠.985**–٠.95٢***٠.٢4–١.6٢٧***–١.٠٢9**األفق ١

)٠.4٠()٧١.466()٠.36٠()٢.4٢5()٠.49٠()٢.395(

٠.58–١.٠3٠***–٠.95٢**٠.8٧–٠.9٠٧**–٠.933**٠.٢4–١.695**–٠.9١4*األفق ٢

)٠.49٠()٢.69٠()٠.3٧5()٠.4١6()٠.39٠()٠.38٢(

٠.٧8–١.١4٠***–١.١8٢***٠.٧9–١.333***–١.٢٧9***٠.34–٢.١59***–١.59٧***األفق 3

)٠.5٢5()٠.٧58()٠.4١9()٠.4٢9()٠.4٠4()٠.4١١(

٠.85–١.44٠***–١.4٠4***٠.55–١.48٧**–١.355**٠.46–١.986**–١.5١٢**األفق 4

)٠.٧٠4()٠.9٠()٧٢.56٠()٠.5٠()٧١.5٠()٢٢.5٢٢(

٠.66–١.٢٧٠**–١.39٠**٠.46–١.١8١*–١.٠١4*٠.4٢–١.34١–٠.899األفق 5

)٠.٧58()٠.936()٠.583()٠.6٢8()٠.6٠9()٠.6٠3(

٠.55–١.36٢**–١.5٢4**٠.3٢–١.5٧٢**–١.3١5**٠.68–١.٢٧٧–١.٠٧5األفق 6

)٠.844()٠.86٠()٧.6٢6()٠.6٧5()٠.6١4()٠.59٧(

٠.49–١.353**–١.566**٠.5٢–١.٠3٢–٠.8٧٠.84٢–٠.633–٠.55٢األفق ٧

)٠.8١9()٠.859()٠.6٠()١٠.6٢8()٠.6٢9()٠.6١١(

R 2 ٠.١5٠.١٢٠.٠9معامل التحديد املعدل

١١9١٢٢١٢٧عدد البلدان

4,49٢5,3656,١35عدد املشاهدات

مئويــة  بدرجــة  احلــرارة  ارتفــاع  تأثيــر 

النــاجت مــن  الفــرد  نصيــب  علــى  واحــدة 

مرونة سعر الصرفحتويات املغتربيناملساعدات األجنبية

منخفضةمرتفعة

قيمة 

منخفضةمرتفعةاالحتمال

قيمة 

مربوطغير مربوطاالحتمال

قيمة 

االحتمال

٠.١6–١.436***–١.١83***٠.34–١.449***–١.345***٠.٠6–١.١94***–٠.84٠**األفق صفر

)٠.38٠()٠.334()٠.33٠()٧.3٠()١٢.3٠()٢١.3١5(

٠.٠8–١.٢49***–٠.٧9٢*٠.١3–١.4٧٢***–١.٢١٢***٠.59–١.١3٢***–٠.996**األفق ١

)٠.448()٠.396()٠.389()٠.4٠()١٠.4٢6()٠.4١5(

٠.٠8–١.١9١**–٠.3١٠.5٧5–١.٠3٠**–٠.٧99*٠.94–٠.9٧9**–٠.958**األفق ٢

)٠.433()٠.4٠()٠١.436()٠.456()٠.483()٠.5٠3(

٠.٢٠–١.34٢**–٠.45٠.٧69–١.488***–١.٢٧١**٠.٧4–١.٠٢٠**–٠.93١*األفق 3

)٠.55٠()١.4٧5()٠.53٠()٠.499()٠.5٧4()٠.6٠٠(

٠.٠8–١.853**–٠.٧٧٠.9٧5–١.348**–١.٢6٠*٠.3٢–١.٠6١*–٠.٧٢4األفق 4

)٠.6٠()٧٢.539()٠.6٧8()٠.664()٠.٧8٠()١.8٠١(

٠.٠4–١.556*–٠.٧6٠.4٠8–١.٢8٧**–١.١8٢*٠.٧٠–٠.9١3*–٠.٧٧٢األفق 5

)٠.635()٠.534()٠.69٠()١.644()٠.83٠()٠.85١(

٠.٠6–٠.45٠.٠١١١.١٠9–١.86٠**–١.5٧١*٠.36–١.١٠8*–٠.٧53األفق 6

)٠.٧3٠()١.598()٠.84٠.٧()٢5٠()١.8٢8()٠.٧8٠(

٠.٠5–١.4١8*–٠.49٠.٢٢٠–١.١٧9–٠.59٠.9٠٠–٠.863*–٠.6٢٠األفق ٧

)٠.6٠()٧٧.499()٠.٧49()٠.٧3٠()١.8٠()٧١.85٢(

R 2 ٠.١6٠.١4٠.١٠معامل التحديد املعدل

١٢٠١١5١١5عدد البلدان

5,١٧53,44١3,94٢عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )5-3( باســتخدام عينــة مــن البلــدان التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا الســنوية ١5 درجــة مئويــة. ويف االنحــدارات، تتفاعــل مؤشــرات التدابيــر 

املتخــذة علــى مســتوى السياســات مــع درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار وبياناتهــا املتأخــرة، مــع اســتبعاد اآلثــار الثابتــة للبلــد ولإلقليم/الســنة، والبيانــات املتأخــرة للنمــو وتدابيــر السياســات، 

والبيانــات املســتقبلية لدرجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار. وتقــدر انحــدارات منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. ويعــرض اجلــدول إحصــاءات انحــدار خمتصــرة يف األفــق صفــر. ويتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة 

علــى مســتوى البلــدان يف جميــع املواصفــات.

.p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 *
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الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

اجلدول ٣-٣-5 يف امللحق: دور السياسات الهيكلية واملؤسسات

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)

تأثير ارتفاع احلرارة بدرجة مئوية 

واحدة على نصيب الفرد من الناجت

رأس املال البشري قيود التمويل الدويل مؤشر إصاح القطاع املايل احمللي

منخفضمرتفع

قيمة 

مرتفعمنخفضاالحتمال

قيمة 

منخفضمرتفعاالحتمال

قيمة 

االحتمال

٠.63–١.١5٢***–١.٠39***٠.٠٧–١.١39***–٠.٧66**٠.59–١.63١***–١.54٠***األفق صفر

)٠.43٠()٧.439()٠.٢93()٠.٢٧5()٠.٢9٠()١.349(

٠.٢5–١.٢5٠***–٠.89١**٠.5٠–١.٠54***–٠.9٠6**٠.١٧–١.853***–١.539***األفق ١

)٠.5١8()٠.598()٠.39٠()١.36٠()٧.4٠()١١.4٢٠(

٠.٢٧–١.٠9٢**–٠.١٠٠.669–١.٠9٠**–٠.١5٠.6٢٢–٠.9٢3–٠.4١3األفق ٢

)٠.538()٠()٠.٧١١.434()٠.4٠()٧٢.43٠()٧.494(

٠.64–١.٢5٠**–١.٠65**٠.39–١.359***–١.٠89**٠.٠6–١.٧٢4**–٠.964األفق 3

)٠()٠.٧١٢.854()٠.46٠()٢.48٠()٧.4٧5()٠.49١(

٠.49–١.686***–١.345**٠.69–١.٧5٧***–١.6٠١***٠.١٠–١.١١8–٠.3٢5األفق 4

)٠.8٢9()٠.855()٠.5٠()٠٢.5٢9()٠.5٠()٢٧.5٧6(

٠.46–١.59٠**–٠.4١١.١6١–٢.١8٠***–١.٧9٠**٠.١3–١.56١*–٠.٧٠٧األفق 5

)٠.844()٠.868()٠.٧()٠.٧٠٢6٠()١.699()٠.٧٠4(

٠.34–١.689**–٠.59١.٠٠9–١.868***–١.6٠8***٠.٢٢–١.4١٢*–٠.644األفق 6

)٠.8٠5()٠.8٠()٠٧.594()٠.6١5()٠.685()٠.٧٢4(

٠.44–١.٢36*–٠.39٠.65٧–١.9٧5***–١.5٢5**٠.٢٧–٠.84٧–٠.٠٧١األفق ٧

)٠.888()٠.8١8()٠.68٠.٧١()٢8()٠.٧36()٠.٧١5(

R 2 ٠.١٢ ٠.١3 ٠.٢4معامل التحديد املعدل

46٧489عدد البلدان

١,4553,4344,58٢عدد املشاهدات

بدرجــة  احلــرارة  ارتفــاع  تأثيــر 

الفــرد  نصيــب  علــى  واحــدة  مئويــة 

النــاجت مــن 

عدم املساواةمؤشر النظام السياسيرأس املال املادي

منخفضمرتفع

قيمة 

منخفضمرتفعاالحتمال

قيمة 

مرتفعمنخفضاالحتمال

قيمة 

االحتمال

٠.٠٧–١.559***–١.336***٠.٧3–١.45٢***–١.3٧٠***٠.66–٠.86١***–٠.٧٧3***األفق صفر

)٠.٢94()٠.3٠()٠٢.3٢8()٠.٢93()٠.43٠()١.39٠(

٠.٢6–١.٢4٠**–١.٠34*٠.٢٧–١.39٢***–١.١3٢***٠.99–٠.٧٧٧*–٠.٧8٢*األفق ١

)٠.4٠5()٠.4٢3()٠.393()٠.36٠()٧.58٠()٠.588(

٠.35–١.٠٢4*–٠.٠١٠.8١4–١.٧٢9***–١.١١٠***٠.69–٠.69٠–٠.55٠األفق ٢

)٠.44٠()٢.459()٠.4١6()٠.433()٠.584()٠.59١(

٠.٠9–١.386*–٠.٠3٠.94٧–١.9٢9***–١.3٧4***٠.3٠–٠.8٢٠–٠.43٠األفق 3

)٠.4٠()١١.49٠()٧.466()٠.464()٠.٧١4()٠.٧38(

٠.٠6–١.39١*–٠.٠9٠.8١9–٢.٠95***–١.599***٠.١5–١.١٧5**–٠.543األفق 4

)٠.464()٠.5٧3()٠.566()٠.6٠()٠١.8٠()٢٧.8٢٠(

٠.٠١–١.634*–٠.١5٠.699–٢.٠44***–١.58٧**٠.١٧–١.6٧٧**–٠.953األفق 5

)٠.6٢5()٠.٧55()٠.6٠.٧٠()٧١5()٠.899()٠.8٧٧(

٠.٠١–٢.٠6٧**–٠.٠6١.٠6١–٢.١٢8***–١.4١6**٠.٠9–١.546**–٠.38١األفق 6

)٠.586()٠.69٠()١.6٧9()٠.٧٠4()٠.93٠()٠.9١3(

٠.٠١–١.3٢٠–٠.٠٢٠.٢33–٢.3٢٠***–١.3٢5*٠.١4–١.6١٠*–٠.548األفق ٧

)٠.645()٠.8١5()٠.٧5٠.٧()١88()١.٠6٠()٠.998(

R 2 ٠.٢8 ٠.١٠ ٠.١3معامل التحديد املعدل

١١4١٠695عدد البلدان

١,٧98 5,٠56 3,9٠5عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )5-3( باســتخدام عينــة مــن البلــدان التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا الســنوية ١5 درجــة مئويــة. ويف االنحــدارات، تتفاعــل مؤشــرات 

التدابيــر املتخــذة علــى مســتوى السياســات مــع درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار وبياناتهــا املتأخــرة، مــع اســتبعاد اآلثــار الثابتــة للبلــد ولإلقليم/الســنة، والبيانــات املتأخــرة للنمــو وتدابيــر 

السياســات، والبيانــات املســتقبلية لدرجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار. وتقــدر انحــدارات منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. ويعــرض اجلــدول إحصــاءات انحــدار خمتصــرة يف األفــق صفــر. ويتــم جتميــع 

األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان يف جميــع املواصفــات.

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

لصدمــات  األجــل  متوســطة  الســلبية  اآلثــار  تكــون  مــا  وعــادة 

هيكليــة  سياســات  لديهــا  التــي  البلــدان  يف  أقــل  احلــرارة  درجــات 

واألخطــاء  املرفــق(.  يف   5-3-3 )اجلــدول  أفضــل  ومؤسســات 

املعياريــة كبيــرة للغايــة يف هــذه احلالــة أيضــا، وغالبــا مــا يكــون 

ولكــن  السياســات،  تأثيــر  انعــدام  فرضيــة  رفــض  الصعــب  مــن 

اآلفــاق  لتأثيــر صدمــات درجــات احلــرارة يف  التقديــرات بالنقــاط 

التالية أكبر كثيرا يف األعمدة )٢( و)5( و)8(. وتتسق هذه الشواهد 

مــع النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات ذات الصلــة بشــأن دور 

السياســات يف التخفيــف مــن آثــار الكــوارث الطبيعيــة. راجــع علــى 

 Cavallo and و Noy (2009)و Kahn (2005) ســبيل املثــال دراســات

 Breckner andو Felbermayr and Gröschl (2014)و others (2013)
others (2016) لاطــاع علــى دور قــوة املؤسســات والديمقراطيــة، 

  Noy (2009) وVon Peter, Dahlen, and Saxena (2012) ودراســات

 Felbermayr and Gröschlو  McDermott, Barry, and Tol (2013)و
(2014) وBreckner and others (2016) لاطاع على دور األسواق 
 Von Peter,و  Raddatz (2009)و  Noy (2009) ودراســات  املاليــة، 

Dahlen, and Saxena (2012) لاطــاع علــى دور حالــة التنميــة.

دور التنمية

ينظــر الفصــل فيمــا إذا كان مســتوى التنميــة الكلــي يخفــف مــن 

اآلثــار الســلبية لصدمــات درجــات احلــرارة يف البلــدان احلــارة، وذلــك 

باســتخدام بيانــات قطريــة ال مركزيــة. ويؤكــد التحليــل وجــود عاقــة 

غيــر خطيــة بيــن النمــو دون املركــزي ودرجــات احلــرارة مــن خــال 

تقديــر املعادلــة )3-٢( باســتخدام مزيــج مــن بيانــات النمــو علــى 

وواليــة  مقاطعــة   ١46٠ بحــوايل  اخلاصــة  الامركــزي  املســتوى 

 Gennaioli and others (2014) يف ٧9 بلــدا واملســتمدة مــن دراســة

اجملمعــة  الســنوية  األمطــار  وتســاقط  احلــرارة  درجــات  وبيانــات 

علــى نفــس املســتوى. ثــم يركــز التحليــل الحقــا علــى جمموعــة مــن 

املقاطعــات والواليــات التــي يتجــاوز متوســط درجــات حرارتهــا ١5 

درجــة مئويــة لتحديــد مــا إذا كان النشــاط االقتصــادي يف الواليــات 

أو املقاطعــات »احلــارة« يف االقتصــادات املتقدمــة يتأثــر بارتفــاع 

مقاطعــات  أو  واليــات  يف  كمــا  القــدر  بنفــس  احلــرارة  درجــات 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي تســجل 

تكــون   ،)5-3( املعادلــة  ويف  مماثــل.  حــرارة  درجــات  متوســط 

املقاطعــات  أو  الواليــات  حالــة  يف  واحــد  هــي 
 
 pi,t املتغيــر  قيمــة 

التــي تقــع يف االقتصــادات املتقدمــة. ويتفاعــل املتغيــر pi,t  كذلــك 

أو  للواليــة  الثابتــة  اآلثــار  إىل      µ  i  h ويشــير    املتأخــر،  النمــو  مــع 

املقاطعــة، ويســمح بتفــاوت اآلثــار الثابتــة لإلقليم/العــام   , θ  r,t  h عبــر 

االقتصــادات املتقدمــة واالقتصــادات غيــر املتقدمــة. ويتــم جتميــع 

األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى املقاطعــات.

ويعــرض اجلــدول 3-3-6 يف املرفــق اآلثــار التقديريــة الناجتــة 

عــن ارتفــاع احلــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة يف اآلفــاق مــن صفــر إىل 

٧ يف جميــع املناطــق الامركزيــة التــي تزيــد درجــات احلــرارة فيهــا 

التاليــة  األعمــدة  )١(. وتعــرض  العمــود  عــن ١5 درجــة مئويــة يف 

اآلثــار التقديريــة للمناطــق الامركزيــة يف االقتصــادات املتقدمــة 

الفــرق  اختبــار  يف   )p�value( االحتمــال  وقيمــة  املتقدمــة،  وغيــر 

اجلدول ٣-٣-6 يف امللحق: دور التنمية: أدلة من البيانات على املستوى الالمركزي

تأثيــر ارتفــاع احلــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة علــى نصيــب الفــرد 

مــن النــاجت

قيمة االحتمالاالقتصادات غير املتقدمةاالقتصادات املتقدمةالعينة الكاملة

)٢()١(

٠.٠١–٠.٧٢٧***–٠.٠٢5–٠.٧٠5***األفق صفر

)٠.١٧4()٠.١59()٠.٢١٠(

٠.٠٠–٠.9٧8***٠.3٢٠–٠.9٠8***األفق ١

)٠.٢63()٠.٢3٠()٢.3١5(

٠.٠٠–٠.٧68**٠.95٢***–٠.599**األفق ٢

)٠.٢9٠()٠.35٠()٠.35٧(

٠.٠٠–٠.8٧5**١.٠89***–٠.543األفق 3

)٠.34٠()٠.339()٠.4٢9(

٠.٠١–١.١3٠**٠.٧36*–٠.٧5٢*األفق 4

)٠.386()٠.385()٠.499(

٠.٠4–١.3٢١**٠.485–١.٢46***األفق 5

)٠.46٠()٠.5٠()١٠.588(

٠.١٠–١.596**٠.٠٠5–١.١56**األفق 6

)٠.4٧8()٠.5٢6()٠.646(

٠.١3–١.496**٠.١45–١.333**األفق ٧

)٠.5٠()٢٧.6٠.٧١()٠١4(

R 2 ٠.١8٠.٢٠معامل التحديد املعدل

44٧3٧عدد البلدان

6٠٧5١556عدد املقاطعات

١6,١48١6,١48عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يعرض االنحدار يف العمود )٢( نتائج تقدير املعادلة )5-3( باستخدام البيانات على املستوى الامركزي لعينة من املقاطعات التي يتجاوز متوسط درجات حرارتها السنوية 

١5 درجــة مئويــة. ويف االنحــدار، يتفاعــل املؤشــر اخلــاص بمــا إذا كانــت املقاطعــة تقــع يف اقتصــاد متقــدم أم ال مــع درجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار وبياناتهــا املتأخــرة، والنمــو املتأخــر، 

اآلثــار الثابتــة لإلقليم/الســنة، مــع اســتبعاد اآلثــار الثابتــة املســتقبلية لدرجــات احلــرارة وتســاقط األمطــار يف اإلقليــم. وتقــدر انحــدارات منفصلــة لــكل أفــق زمنــي. ويعــرض اجلــدول إحصــاءات 

انحــدار خمتصــرة يف األفــق صفــر. ويتــم جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى املقاطعــات يف جميــع املواصفــات.

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



173

الفصل ٣     آثار صدمات األحوال الجوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الســلبية لصدمــات درجــات احلــرارة أوضــح  اآلثــار  بينهــا. وتكــون 

يف االقتصــادات غيــر املتقدمــة.

املرفق ٣-4: تأثير تغيرات األحوال 

اجلوية والكوارث الطبيعية على الهجرة 

الدولية

التجريبــي  التحليــل  عــن  إضافيــة  تفاصيــل  املرفــق  هــذا  يقــدم 

لتأثيــر صدمــات درجــات احلــرارة والكــوارث الطبيعيــة علــى الهجــرة 

 Özden الدوليــة. ويعتمــد التحليــل علــى بيانــات مســتمدة مــن دراســة

اقتصــادا   ١١٧ يف  املهاجريــن  أعــداد  بشــأن   and others (2011)
يزيــد متوســط درجــات احلــرارة فيهــا عــن ١5 درجــة مئويــة خــال 

الفتــرة ١98٠-٢٠١5. وتتــاح بيانــات أعــداد املهاجريــن بفواصــل 

زمنية تمتد عشر سنوات، ويتم تقسيمها الحتساب صايف تدفقات 

املهاجريــن يف كل عقــد.

واستنادا إىل دراسة Cattaneo and Peri (2016)، يقدر التحليل 

املواصفــة التالية:

  Emigrant  i,d   =  α + γT  i,d   + β  T  i,d   ×  LIDC  i     +  μP  i,d   

 + θ  P  i,d   ×  LIDC  i   +  ρDisaster  i,d   

  +  τ  Disaster  i,d   ×  LIDC  i   +  μ  i   

 +  θ  r,d   +  φ  d   ×  LIDC  i   +  ϵ  i,d  ,  (6-3)

حيــث يشــير i إىل البلــدان، و d إىل العقــود،55 و Emigrant إىل 

صــايف تدفقــات املهاجريــن خــال العقــد كنســبة مئويــة مــن جممــوع 

الســكان يف البلــد األصلــي )بلــد املصــدر(، و T إىل متوســط درجــات 

55 يتضمن العقد ٢٠١٠ بيانات تغطي الفترة حتى عام ٢٠١5.

Disas�إىل متوســط تســاقط األمطار يف العقد املعني، و P  احلرارة و

ter إىل متوســط عــدد الكــوارث الطبيعيــة يف كل بلد-عقــد. وتتفاعــل 
دان  ـ ـ البل دد  ـ يحـ ر صــوري  ـ متغيـ ـع  مـ رة  ـ األخيـ الثاثــة  رات  ـ املتغيـ

الناميــة منخفضــة الدخــل لبيــان الفــروق احملتملــة يف تأثــر أنمــاط 

الهجــرة بتقلبــات األحــوال اجلويــة والكــوارث الطبيعيــة. وعلــى غــرار 

دراسة Cattaneo and Peri (2016)، يستبعد االنحدار اآلثار الثابتة 

القطريــة (  μ  i   ) واآلثــار الثابتــة لإلقليم/العقــد (  θ  r,d   ) واآلثــار الثابتــة 

للعقــد املتفاعلــة مــع املتغيــر الصــوري للبلــدان الناميــة منخفضــة 

الدخــل LIDC. ويتــم جتميــع حــد اخلطــأ العشــوائي    ϵ  i,d    علــى مســتوى 

البلــدان.56 والتوصيــف حمــدود عــن قصــد. ومــن املمكــن أن تكــون 

املتغيــرات الضابطــة التــي تــدرج عــادة كمحــددات للهجــرة، مثــل 

حجــم الســكان والبيئــة االجتماعية-السياســية وغيرهــا، متأثــرة 

يف حــد ذاتهــا بتقلبــات األحــوال اجلويــة والكــوارث الطبيعيــة. ويف 

اختبــارات التحقــق مــن الثبــات، يســتبعد التحليــل انــدالع احلــروب 

الــذي يعــد أحــد أبــرز عوامــل دفــع الهجــرة، وإن كان ذلــك قــد يكــون 

أيضا قناة النتقال الســكان نتيجة لتقلبات األحوال اجلوية )راجع 

.)Burke, Hsiang, and Miguel 2015b دراســة

ويعــرض اجلــدول 3-4-١ يف املرفــق أهــم النتائــج املســتمدة 

مــن تقديــر املعادلــة )6-3(. وال يكــون الرتفــاع متوســط درجــات 

56  وفقــا لدراســة Dell, Jones, and Olken (2012)، تســتخدم املواصفــة 

متغيــرات ضابطــة يف صــورة آثــار ثابتــة وحســب، نظــرا ألن املتغيــرات 

الضابطــة احملتملــة األخــرى، مثــل حجــم الســكان أو البيئــة االجتماعيــة-

السياســية، قــد تكــون هــي نفســها متأثــرة باإلنتاجيــة الزراعيــة — وهــي 

قنــاة أساســية حمتملــة لتأثيــر صدمــات األحــوال اجلويــة علــى الهجــرة — 

مما قد يؤدي إىل حتيز يف التقدير نتيجة مشــكلة فرط اســتخدام املتغيرات 

الضابطــة. ويتمثــل االســتثناء الوحيــد يف اســتخدام متغيــر صــوري للحــروب 

)راجــع دراســة Beaton and others 2017( يُــدرج يف بعــض املواصفــات 

ويؤكــد ثبــات النتائــج.

اجلدول ٣-4-1 يف امللحق: تأثير صدمات األحوال اجلوية والكوارث الطبيعية على الهجرة، 
2015-1980

)6()5()4()3()٢()١(املهاجرون كنسبة من جمموع السكان

8.٠٧4*8.١٢٧*8.١34*8.٠6٧*8.٠٠8*3.963درجات احلرارة

)٢.5٢٢()4.4٧٧()4.4٧6()4.35٧()4.48٠()4.٢8٧(

–٠.49٢–٠.49١–٠.484–٠.484–٠.4٧٧–٠.٢٠6تساقط األمطار
)٠()٠.٧١٠.88٠()٠.8٧8()٠.88٠()١.8٧8()٠.88٠(

درجات احلرارة x البلدان النامية منخفضة 

الدخل

*٧.4٧5–*٧.6٧.٧*–٧٢88–*٧.5٧*–٧١.634–

)4.٢53()4.٢55()4.٠9٢()4.٢49()4.٠88(

تساقط األمطار x البلدان النامية منخفضة 

الدخل

٠.935٠.9١8٠.9٢9٠.9٧٢٠.99٢

)١.٠١()١.٠٢٢8()١.٠٢4()١.٠39()١.٠33(

٠.465*٠.٢٢8٠.458*٠.٢٢8*عدد الكوارث الطبيعية

)٠.١38()٠.١36()٠.٢8٠.٢()١69(

–٠.4٠9٠.4١8احلرب
)٢.٢83()3.٧٧١(

عدد الكوارث الطبيعية x البلدان النامية 

منخفضة الدخل

٠.358–٠.359–
)٠.3٠9()٠.٢96(

١.٢١6احلرب x البلدان النامية منخفضة الدخل

           )4.٠34( 
R 2 ٠.٠4٠.٠6٠.٠6٠.٠6٠.٠6٠.٠5معامل التحديد املعدل

33٧33٧33٧33٧33٧33٧عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تتضمــن جميــع املواصفــات آثــارا ثابتــة للبلــد األصلــي وآثــارا ثابتــة للعقد-اإلقليــم وآثــارا ثابتــة للعقــد متفاعلــة مــع املتغيــر الصــوري للبلــدان الناميــة منخفضــة الدخــل. ويتــم 

جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان.

* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01.
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يف  الهجــرة  علــى  إحصائيــا  دال  تأثيــر  مــا  عقــد  خــال  احلــرارة 

بتفــاوت  الســماح  ولكــن بمجــرد   .)]١[ )العمــود  البلــدان ككل  عينــة 

االســتجابة عبــر اجملموعــات القطريــة عمومــا، تشــير النتائــج إىل أن 

ارتفــاع درجــات احلــرارة يقتــرن بالفعــل بتزايــد تدفقــات املهاجريــن 

)العمود ]٢[( يف البلدان غير املصنفة ضمن فئة البلدان منخفضة 

مئويــة  بدرجــة  احلــرارة  درجــات  متوســط  ارتفــاع  ويــؤدي  الدخــل. 

واحــدة خــال عقــد مــا إىل زيــادة نســبة صــايف املهاجريــن بمقــدار 

8 نقاط مئوية تقريبا )وهو ما يساوي انحرافا معياريا واحدا يف 

العينــة حمــل البحــث(.٧ وباملثــل، يــؤدي ازديــاد الكــوارث الطبيعيــة 

ارتفــاع صــايف حجــم تدفقــات املهاجريــن، ال  مــا إىل  خــال عقــد 

ســيما يف البلــدان غيــر املصنفــة كبلــدان منخفضــة الدخــل.8

املرفق ٣-5: التحليل القائم على نماذج 

لتغيــر  األجــل  طويــل  التأثيــر  حتليــل  يف  املســتخدم  النمــوذج 

وضعتــه   ٢-3 اإلطــار  يف  السياســات  آثــار  وحمــاكاة  املنــاخ 

وعرضتــه دراســة Buffie and others (2012). ويُعــرف هــذا النمــوذج 

باســم نمــوذج الديــن واالســتثمار والنمــو، واســتُخدِم كأداة يف كثيــر 

مــن دراســات الصنــدوق عــن البلــدان منخفضــة الدخــل، وهــو نمــوذج 

مثــايل لاســتخدام عبــر الفتــرات الزمنيــة ويتســم بقــدرة كبيــرة علــى 

مــن  يتكــون  صغيــرا  مفتوحــا  اقتصــادا  النمــوذج  ويصــف  التنبــؤ. 

قطاعيــن، ويضــم رأســمال خــاص وعــام، ويتســم بالتعلــم مــن خــال 

املمارســة، ولديــه سياســات داخليــة للماليــة العامــة. ورأس املــال 

العــام هــو رأســمال منتِــج ويســتخدم يف دالــة اإلنتــاج يف القطاعيــن. 

خــال  مــن  مباشــرة  النــاجت  زيــادة  احلكومــي  اإلنفــاق  شــأن  ومــن 

زيــادة رصيــد رأس املــال العــام، ومــن شــأنه أيضــا جــذب االســتثمار 

اخلــاص ومزاحمتــه.    

العمالــة  لدمــج  كوب-دوغــاس  تكنولوجيــا  الشــركات  وتطبــق 

يف  التحتيــة(  )البنيــة  العــام  املــال  ورأس  اخلــاص  املــال  ورأس 

النــاجت يف قطاعــي الســلع التجاريــة وغيــر التجاريــة. ويشــكل تطــور 

اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج عامــا خارجيــا يف القطاعيــن. 

وتواجه الشــركات أســعارا خمتلفة للصادرات والواردات، ويُفترض 

أنهــا تســعى إىل تعظيــم أرباحهــا.

اســتهاك  مــن  منفعــة  ويحققــون  العمالــة  املســتهلكون  ويوفــر 

الســلع التجاريــة احملليــة والســلع التجاريــة األجنبيــة والســلع غيــر 

الســلع يف ظــل املرونــة  التجاريــة احملليــة. ويتــم اجلمــع بيــن هــذه 

القيمــة  تعظيــم  إىل  املدخــرون  ويســعى  اإلحــال،  لســلة  الدائمــة 

النمــوذج  التــي يحققونهــا طيلــة حياتهــم. ويخــل  احلاليــة للمنفعــة 

٧ يبلــغ حجــم تدفقــات املهاجريــن كنســبة مــن الســكان يف البلــدان غيــر 

العينــة ٢.5% يف املتوســط،  الدخــل يف هــذه  املصنفــة كبلــدان منخفضــة 

بانحــراف معيــاري يســاوي 8.١ نقطــة مئويــة. ويف حالــة البلــدان منخفضــة 

الدخــل، تســاوي هــذه اإلحصــاءات ٠.6% و٢.٢ نقطــة مئويــة علــى الترتيــب.

8  تظــل النتائــج )غيــر املعروضــة هنــا واملتاحــة عنــد الطلــب( ثابتــة جتــاه 

الدخــل، مثــل متغيــر  للبلــدان منخفضــة  أخــرى  بديلــة  اســتخدام متغيــرات 

صــوري للبلــدان التــي تقــع يف الرُبيــع األدنــى يف توزيــع متوســط نصيــب 

فتــرة حتليــل  البلــدان خــال  النــاجت احمللــي يف عينــة  إجمــايل  مــن  الفــرد 

العينــة بالكامــل.

ال  الذيــن  واملســتهلكين  املدخريــن  بــإدراج  الريــكاردي  بالتعــادل 

الضروريــة.      احتياجاتهــم  علــى  اإلنفــاق  ســوى  يســعهم 

وعلــى  الديــن  وخدمــة  التحويــات  علــى  احلكومــة  وتنفــق 

اســتثمارات البنيــة التحتيــة )التــي تفتقــر إىل الكفــاءة إىل حــد مــا(. 

وحتصــل اإليــرادات مــن ضريبــة القيمــة املضافــة علــى االســتهاك 

العجــز  ويُمَــوَّل  التحتيــة.  البنيــة  خدمــات  اســتخدام  رســوم  ومــن 

مــن خــال االقتــراض احمللــي، أو االقتــراض اخلارجــي امليســر، أو 

السياســات جميــع  ويقبــل صنــاع  اخلارجــي.  التجــاري  االقتــراض 

الرســميين. ويتــم حتديــد  الدائنيــن  مــن  املقدمــة  امليســرة  القــروض 

حجم االقتراض وجدول سداد هذه القروض وفق عوامل خارجية. 

وتســتلزم اســتمرارية القــدرة علــى حتمــل أعبــاء الديــن تعديــل قيمــة 

ضريبــة القيمــة املضافــة والتحويــات لتغطيــة العجــز كلــه، نظــرا ألن 

احلــد األقصــى للضرائــب واحلــد األدنــى للتحويــات يتقــرران وفــق 

عوامــل خارجيــة. ويتضمــن النمــوذج صدمــات يف عــاوة خماطــر 

العامليــة(. الفائــدة  أســعار  )أو  الديــن اخلارجــي احلكومــي 

يف  الــواردة  القيــم  بنفــس  النمــوذج  معلمــات  معظــم  وتُســتخدم 

دراســة Buffie and others (2012)، مــع اســتثناءات طفيفــة تعكــس 

يف أغلبهــا تراجــع أســعار الفائــدة العامليــة واالجتــاه العــام املتوقــع 

لنمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــدان منخفضــة الدخــل ووســيط 

نســب الديــن العــام إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف العينــة. ويعــرض 

تلــك  عــن  تختلــف  التــي  املعلمــات  املرفــق  يف   ١-5-3 اجلــدول 

       .Buffie and others (2012) الــواردة يف دراســة 

حماكاة التأثير طويل األجل لتغير املناخ

مــن أجــل تتبــع التأثيــر طويــل األجــل النــاجت عــن تغيــر املنــاخ، 

يتضمــن النمــوذج العاقــة التقديريــة بيــن درجــات احلــرارة ونصيــب 

الفــرد مــن النــاجت التــي ناقشــها املرفــق 3-3 وعرضهــا العمــود )5( 

مــن  التأثيــر  حــدوث  ويُفتــرض  املرفــق.  يف   ١-3-3 اجلــدول  يف 

خــال أثــر درجــات احلــرارة علــى اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج، 

النمــوذج  يعكــس  بحيــث  التقديريــة  املعلمــات  قيــاس  يعــاد  لذلــك 

التراجــع التقديــري التجريبــي يف إجمــايل النــاجت احمللــي يف حالــة 

ارتفــاع احلــرارة بدرجــة مئويــة واحــدة.59

الفتــرة  خــال  احلــرارة  درجــات  تتخــذ  أن  املفتــرض  ومــن 

النموذجــي  التركيــز  مســار  بديليــن:  مســارين  أحــد   ٢٠١٧-٢١٠٠

درجــات  ارتفــاع  ويُحســب   8.5 النموذجــي  التركيــز  مســار  أو   4.5

منخفضــة  البلــدان  لوســيط   ٢٠١٧-٢١٠٠ الفتــرة  خــال  احلــرارة 

الدخــل يف العينــة، ويســاوي درجتيــن مئويتيــن و3.9 درجــة مئويــة 

يف مســار التركيــز النموذجــي 4.5 ومســار التركيــز النموذجــي 8.5 

الترتيــب. علــى 

ويوجــد مصــدران لعــدم اليقيــن يف نمــوذج احملــاكاة — عــدم 

اليقيــن بشــأن توقعــات مســارات التركيــز النموذجــي وعــدم اليقيــن 

59 ال يمكــن اســتخدام تقديــرات األضــرار التــي تقــع علــى إجمــايل النــاجت 

احمللــي مباشــرة نظــرا ألن إجمــايل النــاجت احمللــي مــن العوامــل الداخليــة.
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لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  علــى  احلــرارة  درجــات  تأثيــر  بشــأن 

التــايل.  النحــو  علــى  التحليــل  يف  املصدريــن  دمــج  ويتــم  اإلنتــاج. 

جتــري حمــاكاة ســيناريو احلــد األعلــى بافتــراض ارتفــاع درجــات 

مــن  كل  يف  األدنــى  اخلامــس  املئيــن  يســاوي  بمقــدار  احلــرارة 

مســاري التركيــز النموذجييــن.١٠ وملراعــاة درجــة عــدم اليقيــن التــي 

تنطــوي عليهــا املعلمــات التقديريــة، تُســتخدم معلمــات اإلنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل اإلنتــاج بالقيمــة املتوقعــة املشــروطة ألعلــى %5٠ 

حمــاكاة  وجتــري  اإلنتــاج.  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  توزيــع  يف 

الطريقــة. بنفــس  املتشــائم  األدنــى  احلــد  ســيناريو 

إعداد نماذج التحول الهيكلي      

يتحقــق التحــول الهيكلــي يف نمــوذج الديــن واالســتثمار والنمــو 

الكليــة  اإلنتاجيــة  لنمــو  متباعــدة  اجتاهــات  إدراج  خــال  مــن 

 Ngai and Pissarides القطاعيــة لعوامــل اإلنتــاج علــى غــرار دراســة

(2007). ووفقــا للنمــوذج الــوارد يف هــذه الدراســة، يقتــرن تســارع 

الســعر  يف  بتراجــع  التجاريــة  الســلع  قطــاع  يف  اإلنتاجيــة  نمــو 

ونظــرا  التجاريــة.  غيــر  بالســلع  مقارنــة  التجاريــة  للســلع  النســبي 

لتكامــل الطلــب النهائــي، فــإن اإلنتــاج يف قطــاع الســلع التجاريــة 

مقارنــة بقطــاع الســلع غيــر التجاريــة ال يــزداد بنفــس القــدر. ويف 

التجاريــة، حتــى يف  الســلع  نهايــة املطــاف، تتقلــص قيمــة قطــاع 

إال  يعتمــد  ال  املنهــج  هــذا  أن  ورغــم  الدوليــة.  التجــارة  وجــود  ظــل 

احملــرك  هــذا  يســهم  الهيكلــي،  للتحــول  واحــد  حمــرك حمتمــل  علــى 

يف حتقيــق الزيــادة املرغوبــة يف معــدل توظيــف العمالــة ونصيــب 

قطــاع الســلع غيــر التجاريــة مــن القيمــة املضافــة االســمية، وتشــكل 

اخلدمــات اجلــزء األكبــر مــن هــذا القطــاع. ومــن املتوقــع أن تــؤدي 

يف  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  نمــو  معــدالت  يف  الفجــوة 

القطاعــات اخملتلفــة إىل حتقيــق متوســط زيــادة مماثــل يف نصيــب 

منخفضــة  الناميــة  البلــدان  يف  املضافــة  القيمــة  مــن  اخلدمــات 

 ٢.5 بمعــدل  ارتفــع  والــذي   ،٢٠١5-١99٠ الفتــرة  خــال  الدخــل 

نقطــة مئويــة يف العقــد الواحــد. وعلــى ضــوء هــذه املعايــرة، يرتفــع 

نصيــب قطــاع الســلع غيــر التجاريــة يف حجــم العمالــة مــن قيمتــه 

١٠ تســاوي فتــرات الثقــة البالغــة 5% إىل 95% الرتفــاع درجــات احلــرارة 

١.٢ درجة مئوية إىل ٢.8 درجة مئوية و٢.8 درجة مئوية إىل 5.١ درجة 

مئويــة ملســاري التركيــز النموذجييــن 4.5 و8.5 علــى الترتيــب.

يف الســيناريو األساســي البالغــة 4٢.٢٧% إىل 65% علــى مــدى 9٠ 

عامــا يف الســيناريو الــذي يفتــرض عــدم ارتفــاع درجــات احلــرارة.

نماذج التكيف األمثل    

يستخدم اإلطار 3-٢ صيغة موسعة لنموذج الدين واالستثمار 

اســتراتيجيات  مــن  كجــزء  املباشــر  االســتثمار  تتضمــن  والنمــو 

القطــاع  تكيــف  إدراج  يف  الرئيســية  اإلضافــة  وتتمثــل  التكيــف. 

حتُســب  بينمــا  اخلــاص،  القطــاع  لتكيــف  العــام  والدعــم  اخلــاص 

أي  اتخــاذ  عــدم  ظــل  ويف  األصلــي.  النمــوذج  غــرار  علــى  األضــرار 

يــؤدي ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل أضــرار كليــة  تدابيــر للتكيــف، 

عــن  j. ويعبــر  القطــاع  t يف  الزمــن  بالرمــز  G  D  jt    يف  يعبــر عنهــا 

القطــاع:  مســتوى  ـى  ـ عل النــاجت  مــن  كنســبة  الكليــة  األضــرار 

  g  d  jt   =   
G  D  jt   _  q  jt  

   = f  (  T  )    .

ـتثمار يف  االسـ ـال  ـن خـ مـ الكليــة  األضــرار  مــن  احلــد  ـن  ويمكـ

اســتراتيجيات التكيــف. ويشــار لقــدرة الشــركة i علــى التكيــف مــع 

A    وتــزداد نتيجــة مصروفــات احلمايــة ،   O  i,jt   تغيــر املنــاخ بالرمــز

التي تنفقها الشركة i وجمموع مصروفات احلماية التي يتم 
 
    D  i,jt

إنفاقهــا علــى مســتوى القطــاع AD    jt   =  ∫ 0  1     A  D  i,jt   di .١١ ويســاوي 

:j يف القطــاع i الضــرر املتبقــي الــذي تواجهــه الشــركة

  Ω··i,jt   =   
g  d  jt   _____________  

 O  i,jt     (  A  D  i,jt  ,    ̄  AD    jt   )     
ϕ
 
    ,

حيــث يتراجــع حجــم االنخفــاض احلــدي يف األضــرار النــاجت عــن 

اإلنفاق على اســتراتيجيات التكيف. وتشــير املعلمة املوجبة ϕ إىل 

مرونــة تراجــع األضــرار جتــاه مســتوى التكيــف.

وكان الشــكل 
 
    P  AD,t   وإذا كانــت تكلفــة وحــدة احلمايــة تســاوي

O  i,jt   (  A  D  i,jt  ,    ̄  AD    jt  ; ς )   = A   الــدايل للقــدرة علــى التكيــف هــو

̄      D  i,jt )، فــإن تخفيــض التكلفــة إىل احلــد   AD    jt  ς     (with  0 ≤ ς ≤ 1

١١ هنــاك كثيــر مــن تدابيــر التكيــف مماثلــة يف طبيعتهــا للســلع العامــة، 

وبالتــايل تســتفيد الشــركات مــن جممــوع إنفــاق القطــاع علــى اســتراتيجيات 

احلمايــة.

اجلدول ٣-5-1 يف امللحق: حساب املعلمات يف نموذج الدين واالستثمار والنمو

القيمة (%)املعلمات

3٠العائد األويل على االستثمار يف البنية التحتية

١٠نسبة الدين العام احمللي إىل إجمايل الدين احمللي

3٠نسبة الدين العام امليسر إىل إجمايل الناجت احمللي

5نسبة الدين العام التجاري اخلارجي إىل إجمايل الناجت احمللي

٢نسبة اإليرادات النفطية إىل إجمايل الناجت احمللي

٧سعر الفائدة احلقيقي على الدين العام احمللي 

4سعر الفائدة احلقيقي على الدين العام التجاري اخلارجي 

٢.8االجتاه العام ملعدل نصيب الفرد من النمو 

املصادر: دراسة Buffie and others (2012) وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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    A  D  i,jt   =    ̄  AD    jt األدنــى مــن جانــب الشــركات يف التــوازن املكافــئ

يحــدد املســتوى األمثــل ملصروفــات التكيــف لــكل شــركة 

 A  D  i,jt   =   (  ϕ   
G  D  jt   ____  P  AD,t  

   )     
  1 _________ 1 + ϕ (  1 + ς )  

  

  

وبالتــايل فــإن املســتوى األمثــل للضــرر املتبقــي الــذي تواجهــه 

الشــركة هــو

  Ω  jt   =   
g  d  jt   _______ 

A  D  jt  ϕ (  1 + ς )   
  , 

ولكنه مستوى غير مثايل من املنظور االجتماعي.

عــن دالــة 
 
  TotD  i,jt   ــط االجتماعــي وتختلــف دالــة تكلفــة اخملطِ

تكلفــة كل شــركة علــى حــدة 

 Tot  D  i,jt  SP  = G  D  jt     (  A  D  jt  SP  )     
−ϕ (  1 + ς )  

  +  P  AD,t   A  D  jt  SP   .

إىل  ـى  األدنـ احلــد  إىل  ة  ـ االجتماعيـ ة  ـ التكلفـ ويــؤدي تخفيــض 

االجتماعــي املنظــور  ـن  مـ ة  ـ مثاليـ ـف  تكيـ ـل مصروفــات  حتمـ

 A  D  jt  SP  =   [  ϕ (  1 + ς )     
G  D  jt   ____  P  AD,t  

   ]     
  1 _________ 1 + ϕ (  1 + ς )  

  

  

ويتضــح أن اســتثمارات الوحــدات االقتصاديــة اخلاصــة تقــل 

عــن املســتوى األمثــل مــن املنظــور االجتماعــي. وفجــوة اإلنفــاق 

ـى  ـاق علـ اإلنفـ ـتوى  ـن مسـ ـزء مـ التكيــف )كجـ ـتراتيجيات  اسـ ـى  علـ

اســتراتيجيات التكيــف املثــايل مــن الناحيــة االجتماعيــة( تســاوي

 1 −   (     1 ____ 1  +  ς   )     
  1 _________ 1 + ϕ (  1 + ς )  

  
   .

ويتضح كذلك إمكانية حتقيق مستوى اإلنفاق على 

استراتيجيات التكيف املثايل من الناحية االجتماعية إذا دفعت 

احلكومة للشركات دعما ماليا بقيمة   υ  ς,jt    لكل وحدة من وحدات 

تكلفة احلماية 

  υ  ς,jt   =   ς _____  (  1  +  ς )  
    .

املرفق ٣-6: استخدام منهج الصيغة 

اخملتزلة يف تقدير اآلثار احملتملة 

طويلة األجل لتغير املناخ

يمكــن كذلــك التوصــل إىل أدلــة إرشــادية بشــأن اآلثــار احملتملــة 

األرضيــة  الكــرة  أنحــاء  خمتلــف  يف  توزيعهــا  و خ  ا ـ ـ ن مل ا ر  ـ ـ ي غ ت ل

مــن  الفــرد  لنصيــب  التقديريــة  احلساســية  مــن  ج  ـ ـ ي مز م  تخدا ـ باسـ

اجلــدول  يف   5 )العمــود  احلــرارة  ات  ـ درجـ اع  ـ ـ ارتف اه  ـ جتـ اجت  ـ ـ لن ا

3-3-١ يف املرفــق(، ودرجــات احلــرارة الســنوية يف الســيناريو 

األساســي، والتغيــرات املتوقعــة يف درجــات احلــرارة يف املوقــع 

النمــاذج،  علــى  القائــم  التحليــل  رار  ـ غـ ـى  ـ وعل ـي.  املعنـ رايف  ـ اجلغـ

يســتخدم هــذا التحليــل املنهــج األكثــر حتفظــا ويفتــرض أن ارتفــاع 

ـتوى نصيــب  ـم علــى مسـ ـر دائـ ـه تأثيـ لـ ـيكون  ـرارة سـ ـات احلـ درجـ

الفــرد مــن النــاجت وليــس علــى معــدل نمــوه. ويعــرض الشــكل البيــاين 

3-6-١ يف املرفــق التأثيــر التراكمــي التقديــري علــى نصيــب الفــرد 

من إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢١٠٠ وفق ســيناريوهي مســار 

8.5. وجتــدر  4.5 ومســار التركيــز النموذجــي  التركيــز النمــوذج 

اإلشــارة إىل أن هــذا التحليــل يعكــس التأثيــر احملتمــل جلانــب معيــن 

مــن جوانــب تغيــر املنــاخ، وهــو ارتفــاع درجــات احلــرارة. وبالتــايل 

ال يقيــس هــذا التحليــل كــم اآلثــار االقتصاديــة الكليــة للعديــد مــن 

األحــداث املتوقعــة أو احملتملــة )مثــل تزايــد عــدد الكــوارث الطبيعيــة، 

وارتفــاع مســتويات البحــر، وحتمــض احمليطــات وغيــر ذلــك(. كذلــك 

ال يتنــاول التحليــل التداعيــات التــي قــد تنتشــر عبــر احلــدود إذا أدى 

تغيــر املنــاخ إىل ظهــور مزيــد مــن األوبئــة واجملاعــات وغيرهــا مــن 

الكــوارث الطبيعيــة إىل جانــب االضطرابــات االجتماعيــة والنزاعــات 

املســلحة ومــا تنتــج عنهــا مــن تدفقــات الاجئيــن.

ـار  آثـ ـه  لـ ـتكون  ـع سـ ـرار املتوقـ أن االحتـ ـل إىل  التحليـ ـير  ويشـ

ـر أن ارتفــاع  ـة. غيـ ـرة األرضيـ الكـ ـاء  متفاوتــة علــى خمتلــف أنحـ

درجات احلرارة، ال ســيما حســب ســيناريو مســار التركيز النموذجي 

8.5، ســيدفع العديــد مــن االقتصــادات املتقدمــة إىل جتــاوز مســتوى 

احلرارة احلدي، مما سيؤدي إىل حدوث خسائر اقتصادية مباشرة 

يف هــذه البلــدان كذلــك.    
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إجــراءات  نتيجــة  البلــدان  عبــر  اإليجابيــة  التداعيــات  ســاعدت 

املاليــة العامــة اجلماعيــة التــي اتخذتهــا أكبــر اقتصــادات العــامل 

علــى تســريع وتيــرة التعــايف مــن األزمــة املاليــة العامليــة التــي 

تداعيــات  تــزال  ال  هــل  لكــن  ســنوات.  عشــر  نحــو  قبــل  وقعــت 

ولكــن   — نعــم  هــي  اإلجابــة  حاليــا؟  مؤثــرة  العامــة  املاليــة 

يعتمــد حجــم هــذه التداعيــات علــى الظــروف الســائدة يف كل مــن 

البلــدان املنشــئة لصدمــات املاليــة العامــة والبلــدان املســتقبِلة 

اجلديــدة  التجريبيــة  البحــوث  بيــن  الفصــل  هــذا  ويجمــع  لهــا. 

القائمــة علــى نمــاذج ليثبــت أن تداعيــات  وعمليــات احملــاكاة 

املاليــة العامــة غالبــا مــا تكــون منخفضــة عندمــا تنشــأ صدمــة 

ماليــة مــن بلــد ال يعــاين مــن فجــوات نــاجت، لكــن يــزداد تأثيرهــا 

عندمــا يكــون بلــد املَصْــدر أو البلــد املســتقبِل يف حالــة ركــود 

ممــا   — تيســيرية  نقديــة  سياســة  تطبيــق  مــن  يســتفيد  و/أو 

يشــير إىل أن التداعيــات تكــون كبيــرة عندمــا تكــون املضاعفــات 

احملليــة كبيــرة أيضــا. ويخلــص الفصــل أيضــا إىل أن التداعيــات 

الناشــئة عــن صدمــات اإلنفــاق احلكومــي تكــون أكبــر مــن تلــك 

صدمــات  آثــار  انتقــال  وأن  الضريبيــة،  بالصدمــات  املرتبطــة 

املاليــة العامــة قــد يكــون أقــوى بيــن البلــدان التــي تطبــق أســعار 

صــرف ثابتــة، وأن تداعيــات املاليــة العامــة تؤثــر علــى املراكــز 

اخلارجية لبلد املَصْدر والبلدان املســتقبِلة على الســواء. وتشــير 

عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج إىل أن اآلثــار العابــرة 

للحــدود نتيجــة إصالحــات املاليــة العامــة ذات األثــر احملايــد 

علــى املوازنــة تكــون حمــدودة بوجــه عــام، رغــم أن اإلصالحــات 

الكبيــرة قــد ينشــأ عنهــا تداعيــات، خاصــة إذا كانــت تؤثــر علــى 

قــرارات االســتثمار عبــر احلــدود. وبوجــه عــام، تلفــت هــذه األدلــة 

علــى  تترتــب  التــي  للحــدود  العابــرة  االنعكاســات  إىل  االنتبــاه 

إصــالح ضريبــة الشــركات يف الواليــات املتحــدة، علــى ســبيل 

املثــال، أو علــى زيــادة االســتثمار العــام يف أملانيــا.

مقدمة

النتائــج  علــى  العامــة  املاليــة  سياســة  تأثيــر  احتمــاالت  مــا 

خــال  مــن  األخــرى  االقتصــادات  يف  الكليــة  االقتصاديــة 

التداعيــات عبــر احلــدود؟ كان هــذا الســؤال حمــور النقــاش حــول 

السياســات، وخاصــة يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة، عندمــا 

البلــدان تراخيــا اقتصاديــا مســتمرا، واقتربــت  العديــد مــن  شــهد 

لذلــك،  الفعلــي.  األدنــى  النطــاق  مــن  األساســية  الفائــدة  أســعار 

كان التأييــد واســعا للتنشــيط املــايل، وخاصــة يف االقتصــادات 

التــي يتوافــر لديهــا حيــز مــايل كاٍف، وذلــك ألســباب  الرئيســية 

ليــس أقلهــا أن الطاقــة الزائــدة وأســعار الفائــدة املنخفضــة يمكــن 

أن تســهم يف احلــد مــن إزاحــة اإلنفــاق يف القطــاع اخلــاص وأن 

التداعيات اإليجابية املتوقعة يمكن أن جتعل اجلهود اجلماعية 

املبذولــة لدعــم النشــاط أكثــر فعاليــة.

ويف اآلونــة األخيــرة، تمــت مناقشــة اآلثــار العامليــة لسياســة 

املاليــة العامــة يف ظــل التغيــرات احملتملــة يف مزيــج السياســات 

االقتصاديــة الكليــة يف اليابــان والواليــات املتحــدة. كمــا جتــري 

معاجلــة  يف  العامــة  املاليــة  سياســات  دور  مناقشــة  أيضــا 

االختــاالت اخلارجيــة املفرطــة، بمــا يف ذلــك مــا إذا كان ينبغــي 

علــى بلــدان منطقــة اليــورو ذات الفوائــض الزائــدة يف حســاباتها 

اجلاريــة أن تزيــد مــن اإلنفــاق املــايل، وهــو مــا يمكــن أيضــا أن 

يدعــم النمــو يف احتــاد العملــة. 

ويثيــر حتســن األوضــاع االقتصاديــة مؤخــرا يف العديــد مــن 

البلــدان وانعكاســات ذلــك علــى السياســة النقديــة تســاؤالت حــول 

حجــم التداعيــات التــي يحتمــل أن تترتــب علــى التنشــيط املــايل 

حاليــا. فقــد حتســنت األوضــاع الدوريــة بشــكل عــام علــى مــدى 

الســنوات القليلــة املاضيــة، رغــم وجــود اختافــات بيــن البلــدان 

الواليــات  تعمــل  املثــال،  ســبيل  فعلــى   .)١-4 البيــاين  )الشــكل 

املتحــدة علــى مســتوى قريــب مــن التوظيــف الكامــل، ولذلــك، شــرع 

االحتياطــي الفيــدرايل يف إعــادة أوضــاع السياســة النقديــة إىل 

طبيعتهــا. 

اليــورو  منطقــة  اقتصــادات  أن  رغــم  نفســه،  الوقــت  ويف 

فجــوات  تــزال  ال  تعــايف دوري مشــجع،  بمرحلــة  تمــر  واليابــان 

النــاجت ســالبة يف كثيــر مــن هــذه البلــدان، كمــا ال يــزال التضخــم 

إىل  النقديــة  الســلطات  يدفــع  ممــا  للغايــة،  منخفضــا  األساســي 

االلتــزام بسياســات تيســيرية لفتــرة مطولــة. وكمــا يــرد يف هــذا 

الفصــل، فــإن احملــددات الرئيســية حلجــم تأثيــر صدمــة املاليــة 

قــدرة  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  الدوريــة  األوضــاع  هــي  العامــة 

ســواء يف  ذلــك،  رغبتهــا يف  أو  التحــرك  علــى  النقديــة  السياســة 

البلدان املنشئة للصدمة أو البلدان املستقبِلة لها.١ واالعتبارات 

 — أيضــا  مؤثــرة  املَصْــدر  بلــدان  يف  املــايل  باحليــز  املتعلقــة 

فقــد تقــل التداعيــات إذا زادت عــاوات االســتثمار طويــل األجــل 

ماليــة. دفعــة  عقــب  املاليــة  األوضــاع  وضاقــت 

علــى  اإلجابــة  إىل  الفصــل  هــذا  يهــدف  اخللفيــة،  هــذه  وإزاء 

التاليــة: التســاؤالت 

منهــا  تنشــأ  التــي  البلــدان  إىل  يُشــار  الفصــل،  هــذا  أجــزاء  جميــع  يف   ١

املنشــئة  »البلــدان  أو  املَصْــدر«  »بلــدان  باســم  العامــة  املاليــة  صدمــات 

للصدمــة«؛ ويُشــار إىل البلــدان التــي تتأثــر بهــذه الصدمــات باســم »البلــدان 

للصدمــة«. املســتقبِلة  »البلــدان  أو  املســتقبِلة« 

آثــار سياســة املاليــة العامــة العابــرة للحــدود: هــل ال 

تــزال مؤثــرة؟ 4 ل
ص

ف
ل

ا
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

أم  مــن منظــور عاملــي  العامــة كبيــرة  املاليــة  هــل تداعيــات   •
إقليمــي؟ وكيــف تعتمــد هــذه التداعيــات علــى أدوات املاليــة 

العامــة ذات الصلــة )علــى ســبيل املثــال، اإلنفــاق احلكومــي أو 

الضرائــب(؟ وكيــف تعتمــد هــذه التداعيــات علــى احليــز املــايل 

يف بلــدان املَصْــدر؟

علــى  العامــة  املاليــة  تداعيــات  حجــم  يعتمــد  مــدى  أي  إىل   •
مــن  كل  يف  النقديــة  السياســة  وأوضــاع  الدوريــة  األوضــاع 

املســتقبِلة؟ والبلــدان  املَصْــدر  بلــد 

كيــف يعتمــد حجــم تداعيــات املاليــة العامــة علــى نظــم ســعر   •
الصــرف؟

العامــة علــى املراكــز اخلارجيــة  مــا تأثيــر صدمــات املاليــة   •
املســتقبِلة؟ والبلــدان  املَصْــدر  بلــد  يف  الصــرف  وأســعار 

هــل ينشــأ عــن إصاحــات املاليــة العامــة تداعيــات، حتــى إذا   •
أثــر حمايــد علــى املوازنــة؟ كانــت هــذه اإلصاحــات ذات 

يلقي هذا الفصل الضوء على هذه القضايا من خال دراسة 

انعكاســات تغيير سياســة املالية العامة يف بعض االقتصادات 

جمموعــة  يف  االقتصــادي  النشــاط  علــى  الرئيســية  املتقدمــة 

كبيــرة مــن االقتصــادات املتقدمــة والصاعــدة. ويســتند التحليــل 

صدمــات  عــن  حديثــا  معــدة  بيانــات  جمموعــة  إىل  التجريبــي 

اإلنفــاق احلكومــي واإليــرادات الضريبيــة يف خمســة اقتصــادات 

الربــع األول مــن عــام ٢٠٠٠ والربــع  النظــام بيــن  مؤثــرة علــى 

الثــاين مــن عــام ٢٠١6، واملقــدرة باســتخدام منهجيــة االنحــدار 

 Blanchard and الذاتــي للمتجهــات الهيكليــة الــواردة يف دراســة

Perotti (2002). ويتــم جمــع معلومــات عــن الصدمــات يف بلــدان 

املَصـْـدر اخلمســة باســتخدام قــوة الروابــط التجاريــة مــع جمموعــة 

البلــدان املتقدمــة والصاعــدة املســتقبِلة للصدمــات لتقديــر  مــن 

حجــم التداعيــات العامليــة.

هــو،  وجيانــغ  باغريــف،  باتريــك  هــم  الفصــل  هــذا  مؤلفــو 

وكسينيا كولوسكوفا، وإستيبان فيسبيروين )املؤلف الرئيسي(، 

مــع دعــم مــن ســونغ يــون جونــغ ومســاهمات مــن جاريــد بيبــي، 

وبــن هانــت، وأدينــا بوبيســكو، وإيبــي شــيباتا.

ولتحليــل دور التراخــي االقتصــادي، والقيــود علــى السياســة 

انتقــال اآلثــار، يســتخدم هــذا  النقديــة، ونظــم ســعر الصــرف يف 

الفصــل إطــار االقتصــاد القياســي الــذي يمكنــه بســهولة اختبــار 

القائمــة  تســهم عمليــات احملــاكاة  ثــم  غيــر خطيــة.  آثــار  وجــود 

القنــوات املعقــدة النتقــال اآلثــار عبــر  علــى نمــاذج يف إيضــاح 

احلــدود. ويقــدم هــذا املنهــج رؤى حــول التغيــرات احملتملــة يف 

فضــا  املســتقبِلة،  والبلــدان  املَصْــدر  لبلــد  اخلارجيــة  املراكــز 

عــن الســلوك الديناميكــي ملتغيــرات االقتصــاد الكلــي الرئيســية، 

ويوضــح التداعيــات املترتبــة علــى خمتلــف أنــواع اإلصاحــات. 

احلاليــة  التجريبيــة  الدراســات  الفصــل  هــذا  نتائــج  وتدعــم 

نطــاق  توســيع  خــال  مــن  العامــة  املاليــة  تداعيــات  حــول 

التحليــل. وتركــز دراســات جتريبيــة ســابقة علــى عينــة صغيــرة 

نســبيا مــن البلــدان املســتقبِلة — وهــي غالبــا البلــدان األعضــاء 

يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي أو بلــدان 

منطقــة اليــورو )دراســة Beetsma and Giuliodori 2004؛ ودراســة 

 Auerbach ودراســة  Beetsma, Klaassen, and Wieland 2006؛ 
ودراســة  Nicar 2015؛  ودراســة  and Gorodnichenko 2013؛ 
Goujard؛   2017 ودراســة  Blanchard, Erceg, and Lindé 2016؛ 
ودراســة Poghosyan 2017(، وتبحث عدة دراســات يف أداة مالية 

املــايل  الضبــط  فتــرات  و/أو  احلكومــي(  )اإلنفــاق  فقــط  واحــدة 

فقــط. ويدعــم هــذا الفصــل أيضــا الدراســات، مــن خــال التوســع 

النقديــة،  السياســة  وتيســير  االقتصــادي،  التراخــي  حتليــل  يف 

التداعيــات املترتبــة  الصــرف يف تقديــر حجــم  ودور نظــم ســعر 

العامــة. املاليــة  علــى صدمــات 

ويشــير هــذا الفصــل إىل أن تداعيــات املاليــة العامــة ال تــزال 

علــى  املتخــذ  اإلجــراء  نــوع  علــى  يعتمــد  حجمهــا  لكــن  مؤثــرة، 

بلــد  مــن  االقتصاديــة يف كل  والظــروف  العامــة  املاليــة  صعيــد 

املســتقبِلة: والبلــدان  املَصْــدر 

يكون حجم تداعيات املالية العامة أكبر يف حالة صدمات   •
اإلنفــاق: ففــي املتوســط، يمكــن أن تــؤدي دفعــة ماليــة بنســبة 

١% من إجمايل الناجت احمللي يف أحد االقتصادات املتقدمة 

بنســبة  املســتقبِلة  البلــدان  يف  النــاجت  زيــادة  إىل  الرئيســية 

٠.٠8% خال السنة األوىل. لكن حجم التداعيات يكون أكبر 

بالصدمــات  مقارنــة  احلكومــي  اإلنفــاق  يف حالــة صدمــات 

إىل  تشــير  التــي  الدراســات  مــع  يتســق  مــا  وهــو  الضريبيــة، 

 — اإلنفــاق  لصدمــات  احملليــة  املضاعفــات  ارتفــاع حجــم 

حيــث يمكــن أن يرتفــع النــاجت يف البلــدان املســتقبِلة بنســبة 

٠.١5% بعــد زيــادة يف اإلنفــاق، مقابــل ٠.٠5% بعــد تخفيــض 

يف الضرائــب. وتدعــم عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج 

هــذه الفكــرة، كمــا توفــر أدلــة أكثــر تفصيــا — فعلــى ســبيل 

املثــال، غالبــا مــا تــؤدي التغيــرات يف االســتثمار العــام إىل 

االســتهاك  يف  بالتغيــرات  مقارنــة  احلــدود  عبــر  أكبــر  آثــار 

العــام.

الشكل البياين ٤-١: فجوة الناجت يف بلدان خمتارة
(٪)

2009 2017
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

تداعيــات  إىل  نســبيا  الضعيفــة  الدوريــة  األوضــاع  تــؤدي   •
يف  حمــدودة  تكــون  التداعيــات  أن  فرغــم  نســبيا:  أكبــر 

األوضــاع  تكــون  عندمــا  تــزداد  فإنهــا  العاديــة،  األوقــات 

مــا يرجــع علــى األرجــح إىل تراجــع  الدوريــة ضعيفــة، وهــو 

اخلــاص. القطــاع  لنشــاط  العــام  اإلنفــاق  مزاحمــة  آثــار 

تــؤدي قيــود السياســة النقديــة أيضــا إىل زيــادة التداعيــات:   •
فعندما ال تواجه السياسة النقدية يف بلد املَصْدر أو البلدان 

املســتقبِلة صدمــات ماليــة —علــى ســبيل املثــال ألن النطــاق 

بكثيــر  أكبــر  التداعيــات  تكــون   — ملــزم  الفعلــي  األدنــى 

مقارنــة باألوقــات العاديــة.

البلــدان  بعمــالت  املَصْــدر  بلــد  عمــالت  ربــط  يــؤدي  قــد   •
األدلــة  بعــض  فهنــاك  التداعيــات:  تضخيــم  إىل  املســتقبِلة 

ــدِث  التــي تشــير إىل أن صدمــات املاليــة العامــة غالبــا مــا حتُْ

تداعيــات أكبــر علــى البلــدان املســتقبِلة التــي تكــون عماتهــا 

تطبــق  التــي  بالبلــدان  مقارنــة  املَصْــدر  بلــد  بعملــة  مربوطــة 

املرنــة. الصــرف  أســعار 

يمكــن أن تــؤدي سياســة املاليــة العامــة إىل تغييــر املراكــز   •
اخلارجيــة يف بلــد املَصْــدر والبلــدان املســتقبِلة: فاملوازيــن 

توســع  إجــراء  بعــد  املَصْــدر  البلــدان  يف  تتدهــور  التجاريــة 

للبلــدان  اخلارجيــة  املراكــز  حتســن  إىل  يــؤدي  ممــا  مــايل، 

املســتقبِلة.  

قــد يــؤدي ارتفــاع عــالوات االســتثمار طويــل األجــل إىل احلــد   •
املَْصــدر  بلــد  املــايل يف  التنشــيط  أدى  فــإذا  التداعيــات:  مــن 

إىل ارتفــاع عــاوة االســتثمار طويــل األجــل — علــى ســبيل 

املثال، بســبب اخملاوف بشــأن اســتمرارية القدرة على حتمل 

بســيناريو  مقارنــة  مــا  نوعــا  التداعيــات  تقــل  قــد   — الديــن 

عــاوات االســتثمار طويــل األجــل الثابتــة.

العامــة  املاليــة  إصالحــات  تكــون  الظــروف،  بعــض  يف   •
مصحوبــة بتداعيــات أيضــا: حيــث تــؤدي معظــم إصاحــات 

آثــار  إىل  املوازنــة  علــى  احملايــد  األثــر  ذات  العامــة  املاليــة 

حمــدودة عبــر احلــدود، رغــم أن اإلصاحــات الكبيــرة يمكــن أن 

تولــد تداعيــات كبيــرة. فعلــى ســبيل املثــال، جنــد أن اإلصــاح 

الضريبــة  معــدالت  يف  كبيــر  تخفيــض  إىل  يــؤدي  الــذي 

يف  االســتهاك  ضرائــب  رفــع  مقابــل  الشــركات  دخــل  علــى 

يف  تداعيــات  إىل  يــؤدي  أن  يمكــن  الرئيســية  االقتصــادات 

بقيــة العــامل، بمــا يف ذلــك مــن خــال ارتفــاع أســعار الفائــدة 

احلــدود.   عبــر  واألربــاح  االســتثمار  توزيــع  وإعــادة  العامليــة 

وتشــير هــذه النتائــج إىل عــدة دروس مهمــة بشــأن السياســات 

أصبحــت ذات مغــزى اآلن. فرغــم أن احليــز املــايل يشــهد انكماشــا 

أكبــر حاليــا، وأن حتســن األوضــاع الدوريــة يف كثيــر مــن البلــدان 

يعنــي أن التداعيــات املترتبــة علــى سياســة املاليــة العامــة مــن 

املرجــح أن تقــل مقارنــة بفتــرة األزمــة املاليــة العامليــة، يشــير 

التحليل إىل أن التنشــيط املايل يف االقتصادات الرئيســية يمكن 

أن تكــون لــه أهميتــه يف النهــوض بمســتوى النشــاط االقتصــادي 

املثــال،  البلــدان. وعلــى ســبيل  ليــس يف كل  ولكــن  اخلــارج،  يف 

نظــرا لألوضــاع الدوريــة وتراجــع درجــة تيســير أوضــاع السياســة 

النقديــة تدريجيــا يف الواليــات املتحــدة، فمــن املرجــح أن يــؤدي 

حمــدودة  تداعيــات  إىل  املتحــدة  الواليــات  يف  املــايل  التنشــيط 

نســبيا عبــر احلــدود، وخاصــة إذا اتخــذ شــكل إجــراءات السياســة 

— حيــث يتوافــر احليــز املــايل  الضريبيــة. ويف منطقــة اليــورو 

يف بعــض البلــدان — قــد يــؤدي التنشــيط املــايل إىل تداعيــات 

السياســة  موقــف  تيســير  اســتمرار  توقعــات  ظــل  وهــذا يف  أكبــر. 

يــزال كبيــرا يف بعــض  الــذي ال  النقديــة والتراخــي االقتصــادي 

االقتصــادات املســتقبِلة.

علــى  أيضــا  يعتمــد  اخلارجيــة  االختــاالت  علــى  والتأثيــر 

مصــدر التنشــيط املــايل، حيــث يرجــح أن يــؤدي التنشــيط املــايل 

يف الواليــات املتحــدة إىل زيــادة االختــاالت، بينمــا قــد يــؤدي 

اليــورو  منطقــة  يف  الفائــض  بلــدان  بعــض  يف  املــايل  التنشــيط 

تخفيضــات  إجــراء  يف  البلــدان  تنظــر  وعندمــا  تقليصهــا.  إىل 

كبيــرة يف معــدالت ضريبــة دخــل الشــركات، يشــير التحليــل إىل 

أن مــا يصاحــب ذلــك مــن تغييــر يف قــرارات الشــركات متعــددة 

اجلنســيات بشــأن املوقــع االســتثماري وإبــاغ األربــاح قــد يُحـْـدِث 

تداعيات سلبية على النشاط االقتصادي ووضع املالية العامة 

يف البلــدان التــي ال جتــري إصاحــات. 

تداعيات سياسة املالية العامة — إطار 

مفاهيمي

تعتمــد اآلثــار العابــرة للحــدود نتيجــة التعديــات يف سياســة 

األوليــة  احملليــة  آثارهــا  علــى  معيــن  بلــد  يف  العامــة  املاليــة 

وآليــات انتقــال آثــار الصدمــات. وهــذا يعنــي أن العوامــل املؤثــرة 

على حجم مضاعف املالية العامة احمللي يف بلد املَصْدر تؤثر 

يف تقديــر حجــم التداعيــات التــي تنتقــل إىل البلــدان املســتقبِلة. 

 — العامــة مــن خــال قنــوات خمتلفــة  وتنتقــل صدمــة املاليــة 

تأثيرهــا  يعتمــد  حيــث   — التجاريــة  بالروابــط  أساســا  ترتبــط 

النهائــي أيضــا علــى األوضــاع االقتصاديــة وأوضــاع السياســات 

يف البلــدان املســتقبِلة )الشــكل البيــاين 4-٢(. ويقــدم هــذا القســم 

املاليــة  لصدمــات  احمللــي  التأثيــر  عــن  موجــزة  عامــة  حملــة 

ويناقــش  آثارهــا،  النتقــال  احملتملــة  القنــوات  ويحــدد  العامــة، 

العوامــل املؤثــرة علــى انتقــال هــذه اآلثــار.

األثر احمللي لصدمة املالية العامة

مضاعفــات  حــول  الدراســات  مــن  كبيــرة  جمموعــة  هنــاك 

الدوريــة  األوضــاع  أن  إىل  تشــير  احملليــة  العامــة  املاليــة 

وأوضــاع السياســات تقــوم بــدور يف اســتجابة االقتصــاد احمللــي 

تقديــرات  تتبايــن  عــام،  وبشــكل  العامــة.  املاليــة  صدمــات  إزاء 

وفتــرات  البلــدان،  بيــن  فيمــا  كبيــر  حــد  إىل  املضاعفــات  حجــم 

يخــرج  شــامل  ملخــص  عــرض  أن  ورغــم  واملنهجيــات.  العينــة، 

دراســة  املثــال،  ســبيل  علــى  )راجــع،  الفصــل  هــذا  نطــاق  عــن 

Batini and others 2014(، فــإن نمــاذج التــوازن العــام العشــوائي 
الديناميكــي ونمــاذج االنحــدار الذاتــي للمتجهــات الهيكليــة التــي 

وضعــت منــذ أوائــل تســعينات القــرن العشــرين تشــير إىل أن حجــم 

املضاعفــات يكــون حمــدود غالبــا )بيــن الصفــر والواحــد خــال 

عــادة  ويُفهــم منهــا   — العاديــة”  “األوقــات  األوىل( يف  الســنة 
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مــن فجــوة كبيــرة يف  االقتصــاد  فيهــا  يعــاين  التــي ال  الظــروف 

النــاجت — ويعتمــد علــى عــدد مــن اخلصائــص الهيكليــة، بمــا يف 

ذلــك االنفتــاح التجــاري يف البلــد املعنــي، ونظــام ســعر الصــرف، 

وجمــود ســوق العمــل، وحجــم الديــن العــام.٢ أمــا يف غيــر األوقــات 

العاديــة، فــإن حجــم املضاعفــات يمكــن أن يتبايــن تبعــا حلالــة 

الهبــوط  حالــة  يف  أكبــر  يكــون  مــا  )عــادة  االقتصاديــة  الــدورة 

االقتصــادي مقارنــة بحالــة التوســع، رغــم أن األدلــة التجريبيــة 

علــى ذلــك ليســت قاطعــة( أو درجــة التيســير النقــدي )التــي تكــون 

يكــون  النقديــة، مثلمــا  السياســة  اســتجابة  عــدم  أكبــر يف حالــة 

احلــال عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي(.3 ومــع ثبــات كافــة العوامــل 

٢ راجع، على سبيل املثال، دراسة Cole and Ohanian (2004)؛ ودراسة 

 Corsetti, ودراســة  Kirchner, Cimadomo, and Hauptmeier (2010)؛ 
 Gorodnichenko, Mendoza, and ودراســة  Meier, and Müller (2012)؛ 
ودراســة  Born, Juessen, and Müller (2013)؛  ودراســة  Tesar (2012)؛ 
يبلــغ  الــذي  املضاعــف  ويشــير   .Ilzetzki, Mendoza, and Vegh (2013)
حجمــه واحــد صحيــح إىل أن التغيــر يف رصيــد املاليــة العامــة يتحــول 

إىل — دوالر مقابــل دوالر - تغيــر مماثــل يف إجمــايل النــاجت احمللــي.

Erceg and Lindé (2010)؛  دراســة  املثــال،  ســبيل  علــى  راجــع،   3

ودراســة  Christiano, Eichenbaum and Rebelo (2011)؛  ودراســة 

 Auerbach ودراســة  Woodford (2011)؛  ودراســة  Eggertsson (2011)؛ 
 Owyang, Ramey, and ودراســة  and Gorodnichenko (2012a, 2012b)؛ 
ودراســة  Nakamura and Steinsson (2014)؛  ودراســة  Zubairy (2013)؛ 
 Blanchard, Erceg, Riera-Crichton Vegh, and Vuletin (2015)؛ ودراســة 
and Lindé (2016)؛ ودراســة Canzoneri and others (2016). ومع ذلك فقد 
توصلــت دراســة Ramey and Zubairy )قيــد اإلصــدار( إىل وجــود أدلــة قليلــة 

علــى اعتمــاد مضاعــف اإلنفــاق احلكومــي علــى حالــة الــدورة االقتصاديــة 

املتحــدة. الواليــات  مــن  تاريخيــة  بيانــات  إىل  اســتنادا 

احمللــي  املضاعــف  حجــم  ارتفــاع  يرتبــط  أن  ينبغــي  األخــرى، 

األكبــر بزيــادة التداعيــات عبــر احلــدود.

كان  ســواء   — العامــة  املاليــة  تدخــل  عناصــر  تؤثــر  كذلــك 

ذلــك علــى أســاس إجــراءات اإلنفــاق احلكومــي أو اإليــرادات — 

علــى حجــم املضاعــف احمللــي. وقــد توصلــت دراســات عديــدة إىل 

أن حجــم مضاعفــات اإلنفــاق غالبــا مــا يكــون أكبــر مــن حجــم 

االقتصــادات  يف  القصيــر  املــدى  علــى  اإليــرادات  مضاعفــات 

دراســة  يف  وارد  مســح  املثــال،  ســبيل  علــى  )راجــع،  املتقدمــة 

تــم  وقــد   .)Mineshima, Poplawski-Ribeiro, and Weber 2014
ســبيل  علــى   - التقليديــة  كينــز  نظريــة  باســتخدام  ذلــك  تفســير 

املثــال، فــإن أي دوالر إضــايف تنفقــه احلكومــة يســهم مباشــرة 

عــن  ناشــئ  دوالر  أي  أن  حيــن  يف  الكلــي،  الطلــب  ارتفــاع  يف 

و/ الشــركات  تدخــره  أو  تنفقــه  أن  يمكــن  الضرائــب  تخفيــض 

أو األســر )أي أن امليــل احلــدي لاســتهاك يمكــن أن يكــون أقــل 

مــن واحــد(. وقــد توصلــت أدلــة جتريبيــة حديثــة تســتخدم املنهــج 

نوعــا  أكبــر  يكــون  الضرائــب  أن حجــم مضاعفــات  إىل  الســردي 

مــا مــن حجــم مضاعفــات اإلنفــاق، رغــم أن األدلــة القائمــة علــى 

اإلنفــاق  علــى  أساســا  تقتصــر  األخيــر  بشــأن  الســردي  املنهــج 

أن  إىل  أخــرى  دراســات  تشــير  ذلــك،  ومــع  بالدفــاع.4  املتعلــق 

دراســة  يف  مــرة  ألول  ذكــره  ورد  الــذي  الســردي،  املنهــج  يَســتخدم   4

املوازنــة  كوثائــق  الســردية،  الســجات   ،Romer and Romer (2010)
وخطاباتهــا، يف حتديــد حجــم إجــراءات املاليــة العامــة، وتوقيتهــا، والدافــع 

 Romer األساســي التخاذهــا. وتقــوم جمموعــة البيانــات الــواردة يف دراســة

and Romer (2010) أيضــا بتقســيم التعديــات يف سياســة املاليــة العامــة 
املتوقعــة،  االقتصاديــة  بالظــروف  تتعلــق  ألســباب  جتُــرى  تعديــات  إىل 

الشكل البياين ٤-٢: انتقال آثار صدمة املالية العامة

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

يختلــف  قــد  واإليــرادات  اإلنفــاق  ملضاعفــات  النســبي  احلجــم 

بيــن فتــرات التقشــف والتوســع وتبعــا الختــاف درجــات التيســير 
النقــدي.5

قنوات انتقال اآلثار عبر احلدود

يف نمــاذج االقتصــاد الكلــي القياســية لاقتصــاد املفتوحــة، 

تنتقــل آثــار صدمــة املاليــة العامــة إىل اخلــارج أساســا عــن طريــق 
قنــاة التجــارة، التــي تنطــوي علــى أثريــن:6

حتويــل اإلنفــاق )الــذي يشــار إليــه أحيانــا باســم “التســرب”(    •
املاليــة  سياســة  يف  للتعديــات  املباشــر  التأثيــر  إىل  يشــير 

خــال  مــن  املَصْــدر  بلــد  واردات  علــى  الطلــب  علــى  العامــة 

تعديــل مســتويات االســتهاك احمللــي واالســتثمار، وهــو مــا 

يؤثــر علــى الشــركاء التجارييــن. وهنــا جنــد أن امليــل احلــدي 

لاســتيراد مــن جانــب القطاعيــن العــام واخلــاص يقــوم بــدور 

يف  تتــم  اإلنفــاق  تعديــات  معظــم  كانــت  فــإذا   — رئيســي 

أو  ارتفــاع  إىل  تتحــول  وال  التجاريــة  غيــر  الســلع  قطاعــات 

تقــل تداعيــات حتويــل  قــد  الــواردات،  انخفــاض يف مســتوى 

إىل  انفتاحــا  واألكثــر  األكبــر  االقتصــادات  وتميــل  اإلنفــاق. 

سياســة  يف  التعديــات  أن  إىل  يشــير  ممــا  وارداتهــا،  زيــادة 

املاليــة العامــة يف هــذه البلــدان ســتؤدي إىل انتقــال تداعيــات 

أكبــر إىل بلــدان أخــرى مــن خــال قنــاة حتويــل اإلنفــاق.

حتويــل اجتــاه اإلنفــاق يشــير إىل تأثيــر صدمــة املاليــة العامــة    •
التــي تعمــل مــن خــال التعديــات يف ســعر الصــرف احلقيقــي، 

وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إىل اإلحــال بيــن اســتهاك الســلع 

احملليــة واســتهاك الســلع األجنبيــة. فعلــى ســبيل املثــال، يف 

املــايل  التوســع  إطــار ماندل-فليمنــغ- دورنبــوش، يفــرض 

الصــرف  ســعر  ويرتفــع  الفائــدة،  ألســعار  رافعــة  ضغوطــا 

االســمي يف بلــد املَصْــدر، وترتفــع األســعار احملليــة.٧ ويــؤدي 

الصــرف احلقيقــي إىل  ذلــك يف ســعر  الناشــئ عــن  االرتفــاع 

الــواردات حيــث تصبــح الســلع األجنبيــة  زيــادة الطلــب علــى 

أقــل تكلفــة. وســتزداد أهميــة هــذا األثــر، خاصــة علــى املــدى 

القصيــر، عندمــا يكــون ســعر الصــرف االســمي مرنــا تمامــا؛ 

أمــا عندمــا تكــون أســعار الصــرف االســمية ثابتــة، فيمكــن أن 

ســعر  وبالتــايل   — النســبي  الســعر  التعديــات يف  تســتغرق 

يعنــي  احلالتيــن،  ويف  أطــول.  وقتــا   — احلقيقــي  الصــرف 

حتويــل اجتــاه اإلنفــاق أن صدمــة املاليــة العامــة يمكــن أن 

كان  لــو  حتــى  احلــدود،  عبــر  بســيطة  غيــر  تداعيــات  حتُْــدِث 

ســبيل  )علــى  العامــة  املاليــة  صعيــد  علــى  تُتخــذ  استنســابية  وإجــراءات 

املثــال، اإلجــراءات الراميــة إىل تخفيــض الديــن العــام(، ممــا يتيــح إجــراء 

حتليــل للعاقــة الســببية ملعرفــة تأثيــر سياســة املاليــة العامــة علــى النــاجت. 

ودراســة  Cloyne (2013)؛  ودراســة  Ramey (2011)؛  دراســة  أيضــا  راجــع 

 Guajardo, Leigh, and Pescatori ودراســة  Mertens and Ravn (2013)؛ 
.(2014)

 Erceg ؛ ودراســةEggertsson (2011) 5 راجــع، علــى ســبيل املثــال، دراســة

.and Lindé (2013)
 Mundell ؛ ودراســةFleming (1962) 6 راجــع، علــى ســبيل املثــال، دراســة

 Obstfeld and Rogoff ودراســة  Dornbusch (1976)؛  ودراســة  (1963)؛ 
.(1995)

خمتلفــة ألســعار  توقعــات  توفــر  أن  يمكــن  األخــرى  األطــر  أن  ٧ الحــظ 

.)Obstfeld and Rogoff 1995 دراســة  )راجــع  الصــرف 

علــى  الطلــب  يف  الزيــادة  ألن  ضعيفــا،  احمللــي  تأثيرهــا 

الــواردات يمكــن أن حتــدث بــدون زيــادة يف الدخــل احمللــي.

اســتجابة  تــؤدي  أن  يمكــن  التجــارة،  قنــاة  جانــب  وإىل 

املتغيــرات املاليــة إزاء صدمــة املاليــة العامــة إىل تداعيــات مــن 

خــال التغيــرات يف األوضــاع املاليــة العامليــة. فتعديــل سياســة 

أســعار  علــى  يؤثــر  أن  يمكــن  كبيــر  اقتصــاد  العامــة يف  املاليــة 

العائــد  منحنــى  وانحــدار  الصــرف،  وأســعار  العامليــة،  الفائــدة 

لتعديــل  فعلــي  أو  متصــور  تأثيــر  أي  نتيجــة  األخيــر  وينشــأ   -

الطويــل  املــدى  علــى  العامــة  املاليــة  اســتمرارية  علــى  السياســة 

االجتــاه  يف  املاليــة  القنــاة  تعمــل  أن  ويمكــن  املَصْــدر.  بلــد  يف 

املعاكــس لقنــاة التجــارة. فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن أن يــؤدي 

نتيجــة صدمــة  الصــرف  ســعر  وارتفــاع  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع 

االقتــراض  تكلفــة  زيــادة  إىل  املَصْــدر  بلــد  يف  توســعية  ماليــة 

العموميــة  امليزانيــات  أوضــاع  وتدهــور  األجنبيــة  بالعملــة 

عــدم  هنــاك  كان  إذا  املســتقبِلة  البلــدان  يف  واألســر  للشــركات 

اتســاق يف قيــم العمــات، ممــا يــؤدي إىل تداعيــات ســلبية. وقــد 

يتــم تعديــل أســعار األســهم أيضــا نتيجــة التداعيــات عبــر احلــدود.

مــن  قنــاة  لــكل  النســبية  القــوة  تعتمــد  ســوف  عــام،  وبوجــه 

قنــوات انتقــال اآلثــار علــى حجــم الروابــط التجاريــة واملاليــة بيــن 

بلــد املَصـْـدر والبلــدان املســتقبِلة. وبالتــايل فــإن التأثيــر الصــايف 

لتداعيــات الصدمــة املاليــة يطــرح ســؤاال جتريبيــا. 

العوامل املؤثرة على انتقال اآلثار

مــا  غالبــا  احمللــي،  العامــة  املاليــة  مضاعــف  غــرار  علــى 

يتبايــن حجــم تداعيــات إجــراءات املاليــة العامــة العابــرة للحــدود 

يقــوم كل منهمــا  للظــروف االقتصاديــة. وهنــاك عامــان  تبعــا 

بــدور يف غايــة األهميــة:

 — احمللــي  املضاعــف  حجــم  يكــون  قــد  الــدوري:  الوضــع   •
وبالتــايل حجــم التداعيــات مــن خــال حتويــل اإلنفــاق — أكبــر 

عندمــا يواجــه بلــد املَصْــدر تراخيــا اقتصاديــا أكبــر. فعلــى ســبيل 

املثال، من األرجح أن تؤدي الدفعة املالية التي تدعم التوظيف 

يف القطــاع العــام إىل إزاحــة التوظيــف يف القطــاع اخلــاص حيــن 

تكــون أســواق العمــل ضيقــة )Michaillat 2014(، ممــا يــؤدي إىل 

تراجــع التأثيــر احمللــي والتداعيــات؛ وينطبــق نفــس املنطــق علــى 

حالــة تشــديد أوضــاع املاليــة العامــة. وثمــة احتمــال آخــر وهــو 

االقتــراض  علــى  القيــود  تخفيــف  إىل  املاليــة  الدفعــة  تــؤدي  أن 

)والتــي غالبــا مــا يتــم تشــديدها أثنــاء الهبــوط االقتصــادي(، علــى 

ســبيل املثــال، عــن طريــق رفــع قيمــة األصــول التــي يمكــن قبولهــا 

الطلــب، ممــا يســاعد علــى زيــادة االئتمــان  كضمــان مــع زيــادة 

واالســتثمار )Canzoneri and others 2016(. وباملثــل إىل حــد مــا، 

إذا كان البلــد املســتقبِل يعمــل علــى مســتوى قريــب مــن مســتوى 

الطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة عنــد وقــوع صدمــة ماليــة خارجيــة، 

قــد يــؤدي ارتفــاع الطلــب يف قطاعــات الســلع التجاريــة إىل إزاحــة 

النشــاط يف بقيــة قطاعــات االقتصــاد، ممــا يضعــف التأثيــر علــى 

النشــاط االقتصــادي الكلــي.

• قيــود السياســة النقديــة: اســتيعاب السياســة النقديــة لصدمــة 
املاليــة العامــة مــن عدمــه أمــر مؤثــر، ويف غايــة األهميــة ســواء 

العاديــة،  الظــروف  ففــي  املســتقبِلة.  البلــدان  أو  املَصْــدر  لبلــد 
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تتحــرك السياســة النقديــة ملواجهــة آثــار صدمــة املاليــة العامــة 

النقديــة  السياســة  تكــون  عندمــا  لكــن  واألســعار.  الطلــب  علــى 

مقيــدة بالنطــاق األدنــى الفعلــي، يــزداد األثــر احمللــي والتداعيــات. 

فعلــى ســبيل املثــال، إذا مل ترتفــع أســعار الفائــدة االســمية يف بلــد 

املَصْــدر ملواجهــة ارتفــاع معــدل التضخــم املتوقــع بعــد صدمــة 

ماليــة توســعية، تنخفــض أســعار الفائــدة احلقيقيــة، ممــا يــؤدي 

 Blanchard,( إىل إزاحــة الطلــب احمللــي وارتفــاع حجــم املضاعــف

Erceg, and Lindé 2016(.8 ويف هذه احلالة، قد يؤدي انخفاض 
ســعر  انخفــاض  إىل  املَصْــدر  بلــد  يف  احلقيقــي  الفائــدة  ســعر 

الصــرف احلقيقــي، ممــا يــؤدي إىل تغييــر اجتــاه األثــر النــاجت عــن 

عنــد  النقديــة  السياســة  تكــون  وعندمــا  اإلنفــاق.  اجتــاه  حتويــل 

النطــاق األدنــى الفعلــي يف البلــد املســتقبِل، لــن يكــون لهــا دور 

يُذكــر يف تخفيــف أثــر الصدمــة اخلارجيــة. 

تؤثــر  أن  أيضــا  يمكــن  الســائدة،  العوامــل  جانــب  وإىل 

الصــرف  ســعر  نظــام  مثــل  الهيكليــة  أو  املؤسســية  اخلصائــص 

علــى  وبالتــايل  العامــة  املاليــة  صدمــات  آثــار  انتقــال  علــى 

النظريــة  األطــر  معظــم  تتوقــع  ناحيــة،  فمــن  التداعيــات.  حجــم 

تأخيــر  إىل  االســمي  الصــرف  ســعر  مرونــة  عــدم  يــؤدي  أن 

تكيــف ســعر الصــرف احلقيقــي مــع صدمــة املاليــة العامــة، ممــا 

يحــد مــن أثــر حتويــل اجتــاه اإلنفــاق ويحــد بالتــايل مــن حجــم 

العملــة  ربــط  يــؤدي  أن  يمكــن  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  التداعيــات. 

املســتقبِل  والبلــد  املَصْــدر  بلــد  بيــن  اإلنفــاق  إىل تعزيــز حتويــل 

— علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق احلــد مــن التقلبــات املتوقعــة 
يف ســعر الصــرف وتكاليــف املعامــات عبــر احلــدود، وهــو مــا 

 Klein and Shambaugh( يفيــد يف إقامــة العاقــات التجاريــة

 Aglietta and و  Qureshi and Tsangarides 2010؛  و  2006؛ 
Brand 2013( — وربمــا إىل زيــادة التداعيــات. وقــد يكــون ذلــك 
يــؤدي  أن  العملــة، حيــث يمكــن  يف غايــة األهميــة يف احتــادات 

التكامــل االقتصــادي واملؤسســي طويــل األمــد واســتخدام عملــة 

مشــتركة إىل تعزيــز التجــارة )Rose and van Wincoop 2001؛ 

وBerger and Nitsch 2008). ويؤثــر نظــام ســعر الصــرف أيضــا 

القنــاة  خــال  مــن  العامــة  املاليــة  صدمــات  آثــار  انتقــال  علــى 

املاليــة. فعلــى ســبيل املثــال، يف ظــل نظــم ســعر الصــرف املــرن، 

يمكــن احلــد مــن تداعيــات الصدمــة املاليــة التوســعية إذا أدى عــدم 

االتســاق يف قيم عمات امليزانيات العمومية لألســر والشــركات 

الصــرف  ســعر  انخفــاض  تأثيــر  جعــل  إىل  املســتقبِل  البلــد  يف 

االعتبــارات  هــذه  مــن  أي  حتديــد  فــإن  النهايــة  ويف  انكماشــيا. 

يؤخــذ يف احلســبان يطــرح ســؤاال جتريبيــا.

8 تصلــح هــذه الرؤيــة يف حالــة الصدمــات االنكماشــية والتوســعية علــى 

املركــزي  البنــك  قيــام  دون  حتــول  املنخفضــة  الفائــدة  فأســعار  الســواء. 

بمواجهــة صدمــة انكماشــية عــن طريــق زيــادة تخفيــض أســعار الفائــدة، 

بينمــا يف حالــة الصدمــة التوســعية، فيمكــن اســتيعابها بالكامــل إذا كان 

البنــك املركــزي يهــدف إىل اتخــاذ موقــف أكثــر تيســيرا ممــا هــو ممكــن؛ ويف 

احلالتيــن، يتــم تضخيــم التداعيــات.

التداعيات على النشاط االقتصادي:

األدلة التجريبية

مــن  العامــة  املاليــة  تداعيــات  أهميــة  القســم  هــذا  يتنــاول 

االقتصاديــة.  للظــروف  تبعــا  تختلــف  وكيــف  العمليــة  الناحيــة 

بلــدان  مــن  جــدا  واســعة  عينــة  يف  النظــر  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم 

املَصْــدر والبلــدان املســتقبِلة وحتليــل خمتلــف أنــواع الصدمــات 

يف ظل فترات التقشــف والتوســع املايل. ويتناول بالوصف أوال 

االســتراتيجية التجريبيــة املســتخدمة يف تقديــر حجــم التداعيــات 

ثــم يعــرض األثــر املقــدر علــى النشــاط االقتصــادي يف البلــدان 

املســتقبِلة.

االستراتيجية التجريبية

صدمتــي  حجــم  بتقديــر  األساســي  الســيناريو  منهــج  يقــوم 

متقدمــة  اقتصــادات  خمســة  يف  واإليــرادات  احلكومــي  اإلنفــاق 

رئيســية — هــي فرنســا، وأملانيــا، واليابــان، واململكــة املتحــدة، 

الذاتــي  االنحــدار  منهجيــة  باســتخدام   — املتحــدة  والواليــات 

 Blanchard and Perotti للمتجهــات الهيكليــة الــواردة يف دراســة

(2002(.9 ومــن االفتراضــات الرئيســية أن سياســة املاليــة العامــة 
االستنســابية ال تســتجيب بشــكل متزامن للتغيرات غير املتوقعة 

طويــل  وقــت  إىل  السياســات  صنــاع  يحتــاج  حيــث  النــاجت،  يف 

لتقديــر حجــم صدمــة النــاجت واتخــاذ القــرارات املتعلقــة باإلنفــاق 

و/أو الضرائــب، بمــا يف ذلــك ســن تشــريعات جديــدة وتنفيذهــا. 

القصيــر،  املــدى  علــى  قائمــا  االفتــراض  يظــل  أن  املرجــح  ومــن 

وبالتــايل يتــم التقديــر باســتخدام بيانــات ربــع ســنوية.١٠

ســردا  املنهــج  هــذا  باســتخدام  املقــدرة  الصدمــات  وتوفــر 

معقــوال لسياســات املاليــة العامــة املعتمــدة علــى مــدى العقــود 

العديدة املاضية. وتبين مقارنة الصدمات الهيكلية بالسجات 

الســردي  املنهــج  باســتخدام  )مقيســة  للسياســات  التاريخيــة 

الــوارد يف الدراســات االقتصاديــة( أن الصدمــات الهيكليــة يمكــن 

أن تعكــس إىل حــد كبيــر التغيــرات الرئيســية يف السياســات مــن 

املتحــدة،  للواليــات  فبالنســبة  احلجــم.  ومقــدار  التوقيــت  حيــث 

الهيكليــة  الضريبيــة  الصدمــات  ترصــد  املثــال،  ســبيل  علــى 

حكــم  ظــل  يف  بقانــون  صــدرت  التــي  الضريبيــة  التخفيضــات 

ترصــد  كمــا  بــوش،  دبليــو  وجــورج  ريجــان  رونالــد  الرئيســين 

انتهــاء العمــل بهــا الحقــا. وينطبــق األمــر نفســه علــى الزيــادات 

الضريبيــة خــال ثمانينــات القــرن العشــرين، والتــي تــم إقرارهــا 

تكــون  ربمــا  الصيــن  يف  العامــة  املاليــة  سياســة  تداعيــات  أن  رغــم   9

مَصْــدر يف  كبلــد  الصيــن  إدراج  دون  البيانــات حتــول  قيــود  فــإن  مهمــة، 

التحليــل التجريبــي. ويف األقســام التاليــة مــن هــذا الفصــل، تســهم عمليــات 

احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج يف تســليط الضــوء علــى التداعيــات احملتملــة 

لسياســة املاليــة العامــة يف الصيــن.

يكــون  الســنوية  ربــع  العامــة  املاليــة  بيانــات  اســتخدام  أن  رغــم   ١٠

مصحوبــا بتحديــات، فإنــه يفيــد يف تنفيــذ طريقــة التقديــر املســتخدمة يف 

دراســة Blanchard and Perotti (2002). وتُســتخدم هــذه البيانــات )بالقيمــة 

احلقيقيــة واملعدلــة موســميا( يف تقديــر الصدمــات فقــط ويف االقتصــادات 

املتقدمــة الرئيســية ذات اإلحصــاءات عاليــة اجلــودة. وكمــا يــرد يف األقســام 

التاليــة مــن هــذا الفصــل، فإنــه مــن املطمئــن أيضــا أن طــرق التقديــر البديلــة 

التــي ال تعتمــد علــى بيانــات املاليــة العامــة ربــع الســنوية تــؤدي إىل نتائــج 

مماثلــة يف حالــة التداعيــات.
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عقــب توصيــات جلنــة غرينســبان بدعــم تمويــل نظــام الضمــان 

١١.)3-4 البيــاين  )الشــكل  االجتماعــي 

ذو  حملــي  تأثيــر  إىل  أيضــا  الهيكليــة  الصدمــات  وتــؤدي 

التقليديــة  كينــز  لنظريــة  فوفقــا  واقتصاديــة.  إحصائيــة  داللــة 

والدراســات التجريبيــة الســابقة التــي تســتخدم منهجيــة مماثلــة، 

غالبــا مــا تكــون تقديــرات حجــم املضاعفــات احملليــة باســتخدام 

الصدمــات الهيكليــة أكبــر يف حالــة أدوات اإلنفــاق )أكبــر قليــا 

مــن واحــد صحيــح( مقارنــة بــاألدوات الضريبيــة )أقــل قليــا مــن 

حجــم  يف  االختافــات  بعــض  وجــود  ويُاحَــظ  صحيــح(.  واحــد 

اخلمســة،  املَصْــدر  بلــدان  عبــر  احملليــة  الضرائــب  مضاعفــات 

عــن حجــم  املتحــدة  الواليــات  يزيــد حجــم املضاعــف يف  حيــث 

املضاعفــات لــدى أقرانهــا يف أوروبــا أو اليابــان، ممــا قــد يعكــس 

املســتخدمة  الضريبيــة  واألدوات  الضريبيــة  الهيــاكل  اختــاف 

اإلصــدار(.   قيــد   ،Blagrave and others(
العامــة  املاليــة  صدمــات  تداعيــات  حجــم  تقديــر  ويتــم 

مواصفــة  وتقــوم  احملليــة.١٢  التوقعــات  طريقــة  باســتخدام 

البلــد  يف  معينــة  اقتصاديــة  نتيجــة  بربــط  القياســي  االقتصــاد 

املســتقبِل، مثــل مســتوى النــاجت، بصدمــة ماليــة منتقلــة مــن بلــدان 

املَصـْـدر اخلمســة — يتــم إنشــاؤها بتجميــع الصدمــات مــن بلــدان 

ــدر وترجيحهــا بــأوزان حســب قــوة الروابــط التجاريــة بيــن  املَصْ

علــى  لاطــاع  اإلصــدار(  )قيــد   Blagrave and others دراســة  راجــع   ١١

مزيــد مــن األمثلــة.

.Jordà (2005) ١٢ راجع دراسة

الســيناريو  مواصفــة  وتقــوم  املســتقبِل.١3  والبلــد  املَصْــدر  بلــد 

ديناميكيــة  علــى  املؤثــرة  العوامــل  تأثيــر  بتحييــد  األساســي 

مثــل  املســتقبِل،  البلــد  يف  القصيــر  املــدى  علــى  العاديــة  النــاجت 

ويتــم  اخلارجــي.  الطلــب  وتطــورات  الســابقة  النمــو  معــدالت 

الربــع  مــن  ســنوية  ربــع  بيانــات  باســتخدام  املواصفــة  تقديــر 

األول مــن عــام ٢٠٠٠ إىل الربــع الثــاين مــن عــام ٢٠١6، وتمثــل 

العينــة التــي تضــم 55 اقتصــادا متقدمــا وصاعــدا حــوايل %85 

مــن النــاجت العاملــي. ومــن ثــم فــإن التقديــر باســتخدام بيانــات 

الساســل الزمنيــة املقطعيــة يوفــر تقديــرات حلجــم التداعيــات يف 

بلد “عادي” يف العينة.١4 وبالنســبة للتقدير باســتخدام بيانات 

الساســل الزمنيــة املقطعيــة، يتــم التعبيــر عــن حجــم الصدمــات 

كنســبة مــن نــاجت البلــدان املســتقبِلة وذلــك لتيســير التجميــع عبــر 

تُعــرض  االقتصــادي،  احلجــم  تفســير  ولتســهيل  املَصْــدر.  بلــدان 

متوســط  باســتخدام  الصدمــات  بيانــات  تطبيــع  مــع  النتائــج 

التغيــر يف وضــع املاليــة العامــة بنســبة ١% مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي عبــر بلــدان املَصْــدر )راجــع التفاصيــل يف املرفــق 4-٢، 

الــذي يبيــن كيــف يتــم تعديــل مقيــاس نتائــج الساســل الزمنيــة 

املقطعيــة باســتخدام مســتويات إجمــايل النــاجت احمللــي النســبية 

التجاريــة(.  والروابــط 

التداعيات على النشاط االقتصادي

تداعيــات  النتقــال  كبيــرة  آثــار  وجــود  إىل  النتائــج  تشــير 

ويبيــن  احلكومــي.  اإلنفــاق  وخاصــة  العامــة،  املاليــة  سياســة 

املاليــة  صدمــة  إزاء  املقــدرة  االســتجابة   4-4 البيــاين  الشــكل 

عــادي  بلــد  يف  النــاجت  لهــا  يتعــرض  التــي  اخلارجيــة  العامــة 

مســتقبِل للصدمــة خــال ثمانيــة أربــاع ســنة. ويتــم إنشــاء صدمــة 

رصيــد املاليــة العامــة — التــي يشــار إليهــا فيمــا بعــد بالصدمــة 

املاليــة الكليــة — علــى أســاس حجــم صدمــة اإلنفــاق احلكومــي 

مطــروح منــه حجــم صدمــة اإليــرادات الضريبيــة، بحيــث يــؤدي 

وقــوع صدمــة موجبــة إىل انخفــاض رصيــد املاليــة العامــة يف 

ماليــة  صدمــة  وقــوع  ويــؤدي  العجــز(.  زيــادة  )أي  املَصْــدر  بلــد 

الفــور، ليصــل  البلــد املســتقبِل علــى  النــاجت يف  كليــة إىل زيــادة 

يبــدأ  أن  قبــل  الصدمــة  بعــد  تقريبــا  الثالــث  الربــع  ذروة يف  إىل 

يف التراجــع )الشــكل البيــاين 4-4، اللوحــة ١(. وتبيــن تقديــرات 

احلكومــي  اإلنفــاق  صدمــة  تداعيــات  أن  حمــددة  ماليــة  أدوات 

عامــا  للصدمــة  وزن  إعطــاء  يف  التجاريــة  الروابــط  اســتخدام  يعــد   ١3

بلــد،  بــكل  خارجيــة خاصــة  ماليــة  علــى صدمــات  احلصــول  أساســيا يف 

لكنــه ال يحــول دون حــدوث تداعيــات مــن خــال قنــوات أخــرى بخــاف قنــاة 

التجــارة نظــرا ألن التقديــرات ترصــد اســتجابة النــاجت احمللــي اإلجمــايل 

يف البلــد املســتقبِل بشــكل عــام بغــض النظــر عــن القنــاة التــي تنتقــل مــن 

خالهــا اآلثــار. ومــن املهــم جتميــع الصدمــات مــن العديــد مــن بلــدان املَصـْـدر 

الســتخدام التبايــن الناشــئ مــن مصــادر خمتلفــة، نظــرا الختــاف أنمــاط 

التجــارة. وعلــى ســبيل التحديــد، يمكــن أن يكــون لبعــض بلــدان املَصْــدر — 

بلــدان  — تأثيــر عاملــي، يف حيــن يكــون تأثيــر  الواليــات املتحــدة  مثــل 

الشــركاء  أن  املثــال جنــد  ســبيل  فعلــى  منــه عامليــا؛  أكثــر  إقليميــا  أخــرى 

التجارييــن ألملانيــا وفرنســا أكثــر تركــزا يف أوروبــا.

واملنهجيــة  البيانــات  حــول  التفاصيــل  مــن  مزيــد  عــرض  يتــم   ١4

التجريبيــة يف املرفقيــن 4-١ و4-٢، علــى الترتيــب، وكذلــك يف دراســة 

اإلصــدار. قيــد   ،Blagrave and others
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مقارنــة  أدق  وتقديراتهــا  اســتمرارية،  وأكثــر  أكبــر،  تكــون 

البيــاين  )الشــكل  احلجــم  نفــس  لهــا  ضريبيــة  صدمــة  بتداعيــات 

4-4، اللوحتــان ٢ و3(.١5 ويتســق ذلــك مــع األدلــة التــي تشــير 

إىل ارتفــاع حجــم مضاعفــات اإلنفــاق احملليــة مقارنــة بحجــم 

١5 مــن املفتــرض أن تكــون هــذه اآلثــار متماثلــة أثنــاء فتــرات التوســع 

والتقشــف املــايل — غيــر أن حتليــل بيانــات الساســل الزمنيــة املقطعيــة 

ال يســتطيع فصــل مكونــات عــدم التماثــل احملتمــل نتيجــة اختــاف إجــراءات 

السياســة.  

مضاعفــات الضرائــب احملليــة — كمــا ورد آنفــا. وحتــول قيــود 

البيانــات دون إجــراء دراســة جتريبيــة أكثــر تفصيــا لتداعيــات 

أدوات إنفــاق أو ضرائــب حمــددة، مثــل االســتهاك أو االســتثمار 

احلكومــي — وهــي مســألة يتــم تقييمهــا يف أجــزاء الحقــة مــن 

هــذا الفصــل عــن طريــق عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج.

مــع  تتماشــى  اقتصاديــة  أهميــة  ذات  التداعيــات  وهــذه 

تقديــرات ســابقة. فعلــى ســبيل املثــال، يــؤدي وقــوع صدمــة ماليــة 

كليــة بنســبة ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف اقتصــاد متقــدم 

رئيســي عــادي إىل زيــادة النــاجت يف بلــد مســتقبِل عــادي بنحــو 

٠.٠8% خــال العــام األول. ويف حالــة زيــادة اإلنفــاق احلكومــي 

البلــدان  يف  التداعيــات  تأثيــر  متوســط  فــإن  احلجــم،  بنفــس 

أمــا يف حالــة  األول؛  العــام  يزيــد إىل ٠.١5% خــال  املســتقبِلة 

زيــادة الضرائــب بنفــس احلجــم، ينخفــض النــاجت بنحــو ٠.٠5% 

)الشــكل البيــاين 4-5(. وكمــا هــو متوقــع، يكــون حجــم تداعيــات 

صدمــات املاليــة العامــة أقــل بكثيــر مــن حجــم مضاعفــات املاليــة 

العامــة احملليــة يف بلــدان املَصْــدر، لكنهــا تظــل مهمــة.١6 كذلــك 

توصلــت  الــذي  احلجــم  نفــس  هــو  املضاعفــات  هــذه  فــإن حجــم 

 Beetsma, إليــه دراســات ســابقة — علــى ســبيل املثــال، دراســة

Klaassen, and Wieland (2006) — رغم االختافات يف عينات 
الصدمــات  حجــم  تقديــر  أن  ورغــم  الزمنيــة،  والعينــات  البلــدان 

يــؤدي إىل صعوبــة إجــراء مقارنــة مباشــرة.١٧ ورغــم أن تقديــرات 

حجــم التداعيــات يف هــذا القســم هــي عبــارة عــن متوســطات يف 

يبيــن  السياســات،  وأوضــاع  االقتصاديــة  األوضــاع  خمتلــف 

يف  التقديــرات  بيــن  كبيــر  فــرق  يوجــد  أنــه  أيضــا  الحــق  حتليــل 

األوقــات العاديــة والتقديــرات يف أوقــات التراخــي االقتصــادي، 

علــى ســبيل املثــال.

البلــد  يف  النــاجت  ملكونــات  إضــايف  حتليــل  إجــراء  ويؤكــد 

صدمــات  آثــار  انتقــال  يف  التجــارة  أهميــة  علــى  املســتقبِل 

مــع  يتســق  مــا  وهــو   ،)6-4 البيــاين  )الشــكل  العامــة  املاليــة 

التحديــد، تشــير  أعــاه. وعلــى ســبيل  اإلطــار املفاهيمــي املبيــن 

التقديــرات إىل أن حــدوث صدمــة موجبــة يف املاليــة العامــة يف 

اخلــارج يــؤدي إىل زيــادة الصــادرات الثنائيــة مــن البلــد املســتقبِل 

إىل بلــدان املَصْــدر. ومــع زيــادة الطلــب علــى الصــادرات، تقــوم 

اإلنتاجيــة،  القــدرات  لبنــاء  اســتثماراتها  بزيــادة  الشــركات 

ممــا يولــد أثــر غيــر مباشــر علــى االســتثمار يف البلــد املســتقبِل، 

بينمــا يبــدو أن التأثيــر علــى االســتهاك ال يُذكــر. وتــؤدي زيــادة 

يأتــي  والتــي  الــواردات،  زيــادة  إىل  واالســتثمارات  الصــادرات 

بعضهــا مــن بلــدان املَصْــدر. لكــن مــع زيــادة الــواردات الثنائيــة 

بقــدر أقــل بكثيــر مقارنــة بزيــادة الصــادرات الثنائيــة، يتحســن 

التــي يتناولهــا  العامــة  آنفــا، ينتــج عــن صدمــات املاليــة  ١6 كمــا ورد 

صحيــح  واحــد  مــن  قليــا  أكبــر  حمليــة  إنفــاق  مضاعفــات  الفصــل  هــذا 

عبــر  املتوســط،  يف  صحيــح،  واحــد  مــن  قليــا  أقــل  ضرائــب  ومضاعفــات 

املَصْــدر. بلــدان 

١٧ تخلــص دراســة Beetsma and others (2006) إىل أن حــدوث صدمــة 

إنفــاق حكومــي بنســبة ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف أملانيــا )فرنســا( 

 %٠.١4 بنحــو  أوروبــا  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  اســتجابة  إىل  يــؤدي 

)٠.٠8%( بعــد عاميــن. ويف حالــة حــدوث صدمــة ضرائــب، تبلــغ التداعيــات 

حــوايل -٠.٠5 % )-٠.٠3%(. وباملقارنــة مــع تقديــرات الدراســات التــي 

تعبــر عــن الصدمــات بوحــدات مــن إجمــايل النــاجت احمللي يف البلد املســتقبِل 

)Auerbach and Gorodnichenko 2013؛ و Goujard 2017(، جنــد أن هــذه 

 ،Blagrave and others التقديــرات تشــبهها إىل حــد كبيــر. وحتتــوي دراســة

قيــد اإلصــدار، علــى مقارنــة تفصيليــة مــع الدراســات االقتصاديــة.
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٣-صدمة الضرائب

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير t = 0 إىل ربــع الســنة الــذي وقعــت فيــه الصدمــة. وتشــير اخلطــوط املتصلــة إىل 

التقديرات بالنقاط، أما اخلطوط املتقطعة فتشــير إىل نطاقات ثقة نســبتها ٩٠٪. ويتم تطبيع 

بيانات الصدمات باستخدام متوسط ١٪ من إجمايل الناجت احمللي عبر بلدان املَصْدر.

الشــكل البيــاين ٤-٤: اســتجابات النــاجت الديناميكيــة يف 

البلدان املستقبِلة إزاء صدمات املالية العامة
(األثر على مستوى الناجت، ٪؛ أرباع السنوات على احملور السيني)
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

امليــزان التجــاري للبلــد املســتقبِل مــع بلــدان املَصْــدر بعــد وقــوع 

العامــة. املاليــة  صدمــة 

إزاء  ثابتــة  التداعيــات  حلجــم  التجريبيــة  التقديــرات  وتكــون 

الصدمــات.  حجــم  تقديــر  واســتراتيجيات  البديلــة  املواصفــات 

فعلــى ســبيل املثــال، ال تتغيــر نتائــج الســيناريو األساســي كثيــرا 

مــع إدراج متغيــرات ضابطــة إضافيــة )علــى ســبيل املثــال، ســعر 

الفائــدة قصيــرة األجــل، وفجــوة النــاجت، ومعــدل البطالــة، وموقــف 

املاليــة العامــة يف البلــد املســتقبِل(.١8 وتتشــابه التقديــرات أيضــا 

— وإن كانت تزيد قليا — باستخدام منهجية تقدير االنحدار 
يف  تأخــذ  التــي  املقطعيــة  الزمنيــة  الساســل  ملتجهــات  الذاتــي 

وأســعار  الصــرف  ألســعار  احملتملــة  املرتــدة  اآلثــار  احلســبان 

الفائــدة علــى النــاجت. وإىل جانــب ذلــك فــإن التقديــر باســتخدام 

صدمــات ماليــة مماثلــة يمكــن احلصــول عليهــا مــن اســتراتيجيات 

تقديــر بديلــة — وحتديــدا أخطــاء التنبــؤ واملنهــج الســردي — 

احلجــم  يف  مماثلــة  تقديــرات  ذات  تداعيــات  عــن  أيضــا  يســفر 

إىل  الطمأنينــة  علــى  يبعــث  أن  ذلــك  شــأن  ومــن  والديناميكيــة. 

عــدم تأثــر نتائــج الســيناريو األساســي بمنهجيــة االنحــدار الذاتــي 

للمتجهــات الهيكليــة لتقديــر حجــم الصدمــات املاليــة.١9 ويحتوي 

املرفــق 4-3 علــى مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن اختبــارات الثبــات.

 Blagrave and ١8 يمكــن االطــاع علــى اختبــارات الثبــات هــذه يف دراســة

others )قيــد اإلصــدار(.
الفعليــة  القيــم  بيــن  الفــرق  أســاس  علــى  التنبــؤ  أخطــاء  إنشــاء  يتــم   ١9

اإليــرادات  أو  )اإلنفــاق  الصلــة  ذي  العامــة  املاليــة  ملتغيــر  واملتوقعــة 

أســاس  علــى  التنبــؤ  أخطــاء  علــى  القائمــة  الصدمــات  وتُقــدَّر  الضريبيــة(. 

القيــم املتبقيــة مــن انحــدار أخطــاء التنبــؤ باإلنفــاق أو الضرائــب علــى أخطاء 

املتأخــرة. الكلــي  االقتصــاد  ومتغيــرات  احمللــي  النــاجت  بإجمــايل  التنبــؤ 

التداعيات يف ظل األوضاع االقتصادية 

وأوضاع السياسات اخملتلفة

العامــة  املاليــة  سياســة  تداعيــات  حجــم  يتأثــر  أن  يمكــن 

بلــدان  يف  النقديــة  السياســة  وأوضــاع  االقتصاديــة  بالــدورة 

ســعر  بنظــام  وأيضــا  الســواء  علــى  املســتقبِلة  والبلــدان  املَصْــدر 

مــن  املفاهيمــي،  اإلطــار  آنفــا يف  ورد  وكمــا  الثنائــي.  الصــرف 

املتوقــع أن تؤثــر هــذه العوامــل علــى التأثيــر احمللــي لصدمــات 

وعلــى   — املَصْــدر  بلــد  تخــص  كانــت  إذا   — العامــة  املاليــة 
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الصدمة املالية الكلية صدمة اإلنفاق صدمة الضرائب

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات باســتخدام متوســط ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

عبر بلدان املَصْدر.

الشكل البياين ٤-٥: تداعيات صدمات املالية العامة 

على الناجت يف البلدان املستقبِلة

(متوسط التأثير لسنة واحدة على الناجت، ٪)
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١- االستهالك
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٢- االستثمار

٥- الطلب احمللي

٣- الصادرات الثنائية ٤- الواردات الثنائية

٦- صايف الصادرات الثنائية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير t = 0 إىل ربــع الســنة الــذي وقعــت فيــه الصدمــة. تشــير اخلطــوط املتصلــة إىل 

التقديرات بالنقاط أما اخلطوط املتقطعة فتشير إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. ويعرض الشكل 

االستجابات إزاء صدمة مالية كلية. ويتم تطبيع بيانات الصدمات باستخدام متوسط ١٪ من 

إجمايل الناجت احمللي عبر بلدان املَصْدر.

النــاجت  مكونــات  اســتجابات   :٤-٦ البيــاين  الشــكل 

الديناميكيــة يف البلــدان املســتقبِلة إزاء صدمــات املاليــة 

العامة

(٪ من الناجت، أرباع السنوات على احملور السيني)
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

مــن  عــام،  وبوجــه  احلــدود.  عبــر  الصدمــات  هــذه  آثــار  انتقــال 

املتوقــع أن يــؤدي حــدوث تأثيــر أكبــر يف بلــد املَصـْـدر إىل حــدوث 

أكبــر. تداعيــات 

الوضع الدوري وقيود السياسة النقدية

النقديــة  والسياســة  الدوريــة  األوضــاع  تؤثــر  كيــف  الختبــار 

علــى تأثيــر صدمــات املاليــة العامــة، يتــم توســيع إطــار االقتصــاد 

علــى  االعتمــاد  احتمــال  ليشــمل  األساســي  للســيناريو  القياســي 

النظــام )راجــع املرفــق 4-٢ لاطــاع علــى التفاصيــل(. وتســتند 

تعاريف النظم إىل فجوة الناجت أو مستوى سعر الفائدة قصيرة 

املســتقبِلة.  البلــدان  أو  املَصْــدر  بلــدان  يف  ســواء  الســائد  األجــل 

النــاجت  الســالبة يف  الفجــوة  يُفتــرض أن  التحديــد،  وعلــى ســبيل 

األجــل  الفائــدة قصيــرة  ســعر  وأن  االقتصــادي،  التراخــي  تمثــل 

دون املئيــن اخلامــس والعشــرين يف التوزيــع القُطْــري املقــارن 

ذي الصلــة يمثــل متغيــر بديــل للسياســة النقديــة املقيــدة بالنطــاق 

األدنــى الفعلــي.٢٠ وتكــون النتائــج ثابتــة إزاء اســتخدام تعاريــف 

أو  البطالــة  فجــوة  ذلــك  يف  بمــا  االقتصــادي،  للتراخــي  بديلــة 

دراســة  يف  ورد  كمــا  الســلس  االقتصــادي  التحــول  احتمــال 

النطــاق  حالــة  ويف   .Auerbach and Gorodnichenko (2013)
األدنى الفعلي، تكون النتائج ثابتة أيضا إزاء استخدام مستوى 

حــدي مطلــق لســعر الفائــدة يكــون مشــترك بيــن كافــة البلــدان.

ووفقــا للنظريــة والنتائــج التجريبيــة يف الدراســات املتعلقــة 

باملضاعفــات احملليــة، تشــير التقديــرات إىل أن حجــم التداعيــات 

يكــون أكبــر أثنــاء فتــرات التراخــي االقتصــادي مقارنــة باألوقــات 

يشــهد  املســتقبِل  البلــد  كان  إذا  املثــال،  ســبيل  فعلــى  العاديــة. 

املاليــة  صدمــة  وقــوع  عنــد  االقتصــادي  نشــاطه  يف  تراخيــا 

 %٠.١١ بنســبة  لديــه  النــاجت  يرتفــع  ســوف  اخلارجيــة،  العامــة 

خــال العــام األول ملواجهــة صدمــة ماليــة كليــة بنســبة ١% مــن 

إجمــايل النــاجت احمللــي يف اقتصــاد متقــدم رئيســي عــادي. ويف 

املقابــل، ســتنخفض االســتجابة إزاء نفــس الصدمــة إىل النصــف 

تقريبا — لتصل إىل ٠.٠6% - إذا مل يكن هناك تراخ اقتصادي 

ــظ تبايــن اآلثــار أيضــا  )الشــكل البيــاين 4-٧، اللوحــة ١(. وياحَ

احلــال  يكــن  مل  وإذا  املَصْــدر  اقتصــاد  يف  تــراخ  هنــاك  كان  إذا 

كذلــك — حيــث تتبايــن التقديــرات بيــن ٠.٠9% و٠.٠3%، علــى 

الترتيــب )الشــكل البيــاين 4-٧، اللوحــة ٢(.

تكــون  عندمــا  ذلــك  مــن  أكبــر  التداعيــات  تكــون  أن  ويمكــن 

السياســة النقديــة مقيــدة بالنطــاق األدنــى الفعلــي، ســواء يف بلــد 

اللوحتــان ١  البيــاين 4-٧،  البلــد املســتقبِل )الشــكل  أو  املَصْــدر 

و٢(. فعلــى ســبيل املثــال، إذا وقعــت صدمــة ماليــة كليــة بنســبة 

رئيســي  متقــدم  اقتصــاد  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %١

عــادي، يمكــن أن تكــون اســتجابة النــاجت يف البلــد املســتقبِل أكبــر 

بمــا يتجــاوز أربعــة أضعــاف عندمــا يكــون ســعر الفائــدة لديــه أقــل 

بكثيــر مقارنــة باألوقــات العاديــة.٢١ ولقيــود السياســة النقديــة 

٢٠ يتم استخدام توزيعات منفصلة لاقتصادات املتقدمة والصاعدة.

والنطــاق  االقتصــادي  التراخــي  — يف حالتــي  النتائــج  هــذه  تمتــد   ٢١

األدنــى الفعلــي ســواء يف بلــدان املَصْــدر أو البلــدان املســتقبِلة — لتشــمل 

 Blagrave البيانــات املفصلــة لصدمــات اإلنفــاق والضرائــب )راجــع دراســة

and others، قيــد اإلصــدار، لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل(.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يُعَــرَّف التراخــي بأنــه فجــوة يف النــاجت أقــل مــن الصفــر؛ والنطــاق األدنــى الفعلــي 

يوافق أسعار الفائدة قصيرة األجل يف أقل ٢٥٪ من التوزيع التاريخي عبر البلدان. ويعرض 

باســتخدام  الصدمــات  بيانــات  تطبيــع  ويتــم  كليــة.  ماليــة  صدمــة  إزاء  االســتجابات  الشــكل 

متوسط ١٪ من إجمايل الناجت احمللي عبر بلدان املَصْدر.

األوقــات العاديــة تشــير إىل متوســط بــال تــراخ وال نطــاق أدنــى فعلــي يف كل مــن بلــدان املَصـْـدر 
 ١

والبلدان املستقبِلة.

متوسط التقديرات لألوضاع يف بلدان املَصْدر واألوضاع يف البلدان املستقبِلة.
٢

الشــكل البيــاين ٤-٧: التداعيــات يف ظــل خمتلــف األوضــاع 

االقتصادية وأوضاع السياسات

(متوسط التأثير لسنة واحدة على الناجت، ٪)
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

يمكنهــا  حيــث  التداعيــات،  علــى  مماثــل  أثــر  املَصْــدر  بلــدان  يف 

تضخيــم التأثيــر احمللــي لصدمــات املاليــة العامــة. ورغــم أن لــكل 

مــن التراخــي االقتصــادي والنطــاق األدنــى الفعلــي آليــة خمتلفــة 

لتضخيــم التداعيــات، فغالبــا مــا يصعــب التمييــز بوضــوح بيــن 

آن  يمكــن حدوثهمــا يف  التجريبــي حيــث  التقديــر  احلالتيــن يف 

األخيــرة.٢٢  الســنوات  يف  حــدث  كمــا  العملــي،  الواقــع  يف  واحــد 

وينبغــي التحســب لهــذه املســألة عنــد تفســير النتائــج.

إن اســتجابة مكونــات إجمــايل النــاجت احمللــي يف ظــل قيــود 

انتقــال  الــرؤى حــول كيفيــة  مــن  تتيــح مزيــدا  النقديــة  السياســة 

)الشــكل  املســتقبِلة  البلــدان  إىل  العامــة  املاليــة  صدمــة  آثــار 

البيــاين 4-8(. فعنــد مواجهــة آثــار صدمــة ماليــة موجبــة منتقلــة 

من اخلارج، تكون اســتجابة االســتهاك — وخاصة االســتثمار 

— يف البلــد املســتقبِل أقــوى بكثيــر عندمــا يكــون أســعار الفائــدة 
االســمية احملليــة قريبــة مــن النطــاق األدنــى الفعلــي، ممــا يعكــس 

علــى األرجــح انخفــاض أســعار الفائــدة احلقيقيــة نتيجــة ارتفــاع 

معــدل التضخــم املتوقــع. ويتســق ذلــك مــع النتائــج املســتخلصة 

مــن النمــاذج النظريــة )راجــع القســم اخلــاص بالعوامــل املؤثــرة 

مــن  املســتخلصة  النتائــج  أيضــا  وتؤكــده  اآلثــار(  انتقــال  علــى 

التــايل.  القســم  يف  نمــاذج  علــى  القائمــة  احملــاكاة  عمليــات 

كذلــك تكــون اســتجابة الصــادرات إىل بلــدان املَصْــدر واســتجابة 

السياســة  تســتوعب  عندمــا  أقــوى  البلــدان  هــذه  مــن  الــواردات 

االســتجابة  مــع  يتماشــى  بمــا  العامــة،  املاليــة  صدمــة  النقديــة 

لاســتثمار. احملليــة 

نظام سعر الصرف

كمــا يــرد يف القســم اخلــاص بالعوامــل املؤثــرة علــى انتقــال 

تأثيــر  علــى  أيضــا  الصــرف  ســعر  نظــام  يؤثــر  أن  يمكــن  اآلثــار، 

املســألة،  هــذه  مــن  وللتحقــق  العامــة.  املاليــة  تداعيــات  حجــم 

املاليــة  صدمــة  تأثيــر  كان  إذا  ملــا  حتليــا  القســم  هــذا  يعــرض 

املســتقبِلة  البلــدان  بيــن  يختلــف  املتحــدة  الواليــات  يف  العامــة 

التــي تطبــق نظــام  التــي تطبــق نظــام ســعر صــرف ثابــت وتلــك 

ســعر صــرف مــرن مقابــل الــدوالر األمريكــي. فالواليــات املتحــدة 

املؤثــرة  التجاريــة  وأهميتهــا  العامليــة  عملتهــا  خــال  مــن   —
علــى النظــام — تعــد أحــد بلــدان املَصـْـدر املائمــة لهــذه الدراســة. 

فالبلــدان ال تربــط عماتهــا عــادة باجلنيــه االســترليني أو اليــن 

اليابــاين. ويف حالــة اليــورو، غالبــا مــا تتركــز األهميــة التجاريــة 

ألملانيــا وفرنســا داخــل أوروبــا، حيــث تكــون معظــم بلــدان العينــة 

إما أعضاء يف منطقة اليورو أو ترتبط عماتها باليورو، مما ال 

٢٢ يف عينــة مــا بعــد عــام ٢٠٠٠ التــي تتناولهــا هــذه الدراســة التجريبيــة، 

حتــت  الســنوات-البلدان  أربــاع  مشــاهدات  مــن   %٢6 حــوايل  ينــدرج 

تعريــف »النطــاق األدنــى الفعلــي«، وتتزامــن ثاثــة أرباعهــا مــع التراخــي 

االقتصــادي. وباملثــل، ينــدرج حــوايل 55% مــن املشــاهدات حتــت تعريــف 

»التراخــي االقتصــادي«، ويتزامــن 35% منهــا مــع النطــاق األدنــى الفعلــي. 

وعلــى ســبيل املثــال، شــهدت عــدة اقتصــادات متقدمــة تراخيــا اقتصاديــا 

كبيــرا وأســعار فائــدة منخفضــة جــدا عقــب األزمــة املاليــة العامليــة. وشــهدت 

مــن   %84 يف  فعلــي  أدنــى  ونطــاق  اقتصاديــا  تراخيــا  حتديــدا،  اليابــان، 

املشــاهدات خــال فتــرة العينــة. 
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١- االستهالك يف ظل األوقات 
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٥- الصادرات الثنائية يف 

ظل األوقات العادية

٦- الصادرات الثنائية يف ظل 

النطاق األدنى الفعلي

٧- الواردات الثنائية يف ظل 

األوقات العادية

٨- الواردات الثنائية يف ظل 

النطاق األدنى الفعلي

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: األوقات العادية تشير إىل عدم وجود نطاق أدنى فعلي. تشير t = 0 إىل ربع السنة 

الــذي وقعــت فيــه الصدمــة. تشــير اخلطــوط احلمــراء املتصلــة إىل التقديــرات بالنقــاط يف ظــل 

خمتلف األوضاع، أما اخلطوط احلمراء املتقطعة فتشير إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪، وتشير 

اخلطــوط الزرقــاء املتصلــة إىل االســتجابة غيــر املشــروطة. والنطــاق األدنــى الفعلــي يوافــق 

أسعار الفائدة قصيرة األجل يف أقل ٢٥٪ من التوزيع التاريخي عبر البلدان. ويعرض الشكل 

االســتجابات إزاء صدمــة ماليــة كليــة. ويتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات باســتخدام متوســط ١٪ 

من إجمايل الناجت احمللي عبر بلدان املَصْدر.

النــاجت  مكونــات  اســتجابات   :٤-٨ البيــاين  الشــكل 

األوقــات  ظــل  يف  املســتقبِلة  البلــدان  يف  الديناميكيــة 

العادية والنطاق األدنى الفعلي يف البلدان املستقبِلة
(٪ من الناجت؛ أرباع السنوات على احملور السيني)
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

يســمح باختــاف البيانــات بالقــدر الــكايف لتقديــر األثــر يف حالــة 

البلــدان التــي تطبــق نظــم ســعر صــرف مــرن. 

اعتمــاد  ليشــمل  أخــرى  مــرة  التجريبــي  اإلطــار  تعديــل  ويتــم 

اآلن  تنشــأ  ال  والتــي   — النظــام  علــى  العامــة  املاليــة  صدمــة 

النظــام إىل  — حيــث يســتند تعريــف  إال يف الواليــات املتحــدة 

ترتيبــات ســعر الصــرف الثنائــي الســائد بيــن الواليــات املتحــدة 

ــرَّف  والبلــد املســتقبِل يف فتــرة معينــة. وعلــى ســبيل التحديــد، يُعَ

نظــام ســعر الصــرف »الثابــت« بأنــه يشــمل الربــط بحكــم الواقــع 

أو الربــط الزاحــف، ويصنــف باســتخدام طريقتيــن بديلتيــن: )١( 

الطريقة الواردة يف دراسة Reinhart and Rogoff (2004) ، والتي 

 Ilzetzki, Reinhart, and Rogoff (2017a, تــم حتديثهــا يف دراســة

“راينهــارت- تصنيــف  بعــد  فيمــا  عليهــا  ويطلــق   —  2017b) 

حــول  الســنوي  التقريــر  يف  الــواردة  الطريقــة  و)٢(  روغــوف”؛ 

الــدويل  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  الصــرف  وقيــود  ترتيبــات 

الــدويل”(.٢3 ويحتــوي املرفــق 4-١  النقــد  “صنــدوق  )تصنيــف 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

تشــير األدلــة إىل أن صدمــة اإلنفــاق احلكومــي يف الواليــات 

البلــدان  إىل  تنتقــل  أمــدا  وأطــول  أقــوى  تأثيــرات  تولــد  املتحــدة 

التــي ترتبــط أســعار صــرف عماتهــا بالــدوالر األمريكــي مقارنــة 

بالبلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف أكثــر مرونــة )الشــكل البيــاين 

4-9(. وهــذا هــو احلــال بغــض النظــر عــن تصنيــف نظــام الصــرف 

الــذي يتــم اســتخدامه. والفــرق يف اســتجابات النــاجت بيــن نظامــي 

فوريــة  إحصائيــة  داللــة  ذو  واملــرن  الثابــت  الصــرف  ســعر 

لتصنيــف  وفقــا  الثــاين  العــام  خــال  وكذلــك  للتصنيفيــن  وفقــا 

وجــود  ياحــظ  ال  نفســه،  الوقــت  ويف  “راينهارت-روغــوف”. 
فــرق يف التداعيــات بيــن نظامــي ســعر الصــرف الثابــت واملــرن 

)غيــر  ضريبيــة  صدمــة  أو  كليــة  ماليــة  صدمــة  وقــوع  نتيجــة 

معروضــة(. وإذا ســلمنا بهــذه النتيجــة، فإنهــا تشــير علــى مــا يبــدو 

إىل التأثيــر الضعيــف نســبيا لتحويــل اجتــاه اإلنفــاق علــى انتقــال 

صدمــات اإلنفــاق. وقــد يبيــن هــذا الضعــف، يف جــزء كبيــر مــن 

العينــة، أن السياســة النقديــة األمريكيــة كانــت مقيــدة بالنطــاق 

الفائــدة وبالتــايل  الفعلــي، ممــا حــد مــن حتــركات ســعر  األدنــى 

أن  آنفــا،  ورد  كمــا  وهــو،  آخــر  احتمــال  وهنــاك  الصــرف.  ســعر 

التكامــل التجــاري قــد يكــون أقــوى يف ظــل نظــم الربــط — إىل حــد 

يتجــاوز مــا يمكــن رصــده عــن طريــق النســب البســيطة للــواردات 

الصدمــات. أوزان  املســتخدمة يف ترجيــح 

انتقال آثار صدمات املالية العامة - 

التحليل القائم على نماذج

اســتكماال للتحليــل التجريبــي، يعــرض هــذا الفصــل عمليــات 

حمــاكاة قائمــة علــى نمــاذج باســتخدام نمــوذج التــوازن العــام 

الــذي  العشــرين  جمموعــة  نمــوذج  وهــو   — املناطــق  متعــدد 

وضعــه صنــدوق النقــد الــدويل. والغــرض مــن عمليــات احملــاكاة 

القائمــة علــى نمــاذج هــو أن تكــون توضيحيــة وأن تقــدم مزيــدا 

مــن الــرؤى حــول تكيــف االقتصــاد الكلــي مــع صدمــات املاليــة 

وأســعار  الصــرف  أســعار  اســتجابة  ذلــك  يف  بمــا   — العامــة 

الفائــدة — ومزيــدا مــن التفاصيــل بشــأن تأثيــر خمتلــف أدوات 

بمثابــة  احملــاكاة  عمليــات  تعــد  عــام،  وبوجــه  العامــة.  املاليــة 

اســتنادا إىل  التجريبيــة  النتائــج  مــن صحــة  للتحقــق  اختبــارات 

صدمــات  انتقــال  كيفيــة  حــول  رؤى  تقــدم  أنهــا  كمــا  النظريــة، 

العامــة.٢4 املاليــة 

وتتســق النتائــج بشــكل عــام مــع النتائــج التجريبيــة الــواردة 

يف هــذا الفصــل: فعمليــات احملــاكاة تبيــن أن تداعيــات صدمــات 

»راينهــارت- أدرج تصنيــف  املثــال،  عــام ٢٠١5، علــى ســبيل  ٢3 يف 

تطبــق  التــي  البلــدان  ضمــن  املســتقبِلة  البلــدان  مــن  أكبــر  عــدد  روغــوف« 

أســعار صــرف »ثابتــة« مقارنــة بتصنيــف صنــدوق النقــد الــدويل. ويختلــف 

عــدد البلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف ثابتــة بمــرور الوقــت. وبوجــه عــام، 

غالبــا مــا يكــون عــدد البلــدان التــي تطبــق نظــم أســعار الصــرف الثابتــة أكبــر 

يف الســنوات األوىل مــن فتــرة العينــة.

٢4 تتوافــر تفاصيــل إضافيــة عــن نمــوذج جمموعــة العشــرين يف دراســة 

.Andrle and others (2015)
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١- نظام سعر الصرف الثابت: 

تصنيف «راينهارت - 

روغوف»
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٢- نظام سعر الصرف املرن: 

تصنيف «راينهارت - 

روغوف»

٣- نظام سعر الصرف الثابت: 

تصنيف صندوق النقد الدويل

٤- نظام سعر الصرف املرن: 

تصنيف صندوق النقد الدويل

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

احلمــراء  اخلطــوط  تشــير  الصدمــة.  فيــه  وقعــت  الــذي  الســنة  ربــع  إىل   t = 0 تشــير  ملحوظــة: 

املتصلــة إىل التقديــرات بالنقــاط حســب نظــام ســعر الصــرف، أمــا اخلطــوط احلمــراء املتقطعــة 

فتشــير إىل نطاقــات ثقــة نســبتها ٩٠٪، وتشــير اخلطــوط الزرقــاء املتصلــة إىل التقديــرات غيــر 

املشــروطة. ويتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات باســتخدام متوســط ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

ــدر. (الحــظ أن هــذا يمثــل صدمــة تقــل عــن ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف  عبــر بلــدان املَصْ

الواليات املتحدة). 

الشــكل البيــاين ٤-٩: اســتجابات النــاجت الديناميكيــة يف 

الواليــات  يف  اإلنفــاق  صدمــة  إزاء  املســتقبِلة  البلــدان 

املتحدة يف ظل خمتلف نظم سعر الصرف

(التأثير على الناجت، ٪، أرباع السنوات على احملور السيني)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

تبعــا  كبيــر  حــد  إىل  تختلــف  أن  يمكــن  املؤقتــة  العامــة  املاليــة 

الســتجابة السياســة النقديــة وأدوات املاليــة العامــة املســتخدمة. 

وإىل جانب ذلك، فإن استجابات مكونات إجمايل الناجت احمللي 

اســتنادا إىل افتراضات خمتلفة بشــأن التيســير النقدي تشــبه إىل 

حــد كبيــر االســتجابات املقــدرة وفقــا للمنهــج التجريبــي.٢5 ويف 

جميــع احلــاالت، يتــم التعبيــر عــن حجــم صدمــات املاليــة العامــة 

كنســبة )١% عــادة( مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لبلــد معيــن مــن 

بلــدان املَصْــدر — ويختلــف ذلــك عــن كيفيــة عــرض النتائــج يف 

القســم التجريبــي ويعنــي، مــع ثبــات كافــة العوامــل األخــرى، أن 

تداعيــات  إىل  ســتؤدي  األكبــر  البلــدان  عــن  الناشــئة  الصدمــات 

أكبر.

التداعيات على الناجت: أدوات املالية العامة 

وتيسير السياسة

التداعيــات  نمــاذج  علــى  القائمــة  احملــاكاة  عمليــات  تؤكــد 

الكبيــرة املترتبــة علــى صدمــات اإلنفــاق احلكومــي. وعلــى ســبيل 

حتُْــدِث  اإلنفــاق  صدمــات  أن  العمليــات  هــذه  تبيــن  التحديــد، 

تداعيــات أكبــر مقارنــة بصدمــات الضرائــب.٢6 ويتطابــق ذلــك مــع 

النتائــج املســتمدة مــن التحليــل التجريبــي الــوارد يف هــذا الفصــل. 

غيــر أن النمــاذج الهيكليــة تقــدم رؤى حــول تأثيــر أدوات ماليــة 

عامــة حمــددة أيضــا، كمــا هــو مبيــن يف الشــكل البيــاين 4-١٠:

أدوات اإلنفاق: حُتْدِث صدمات االستثمار احلكومي املدرجة   •
يف نمــوذج جمموعــة العشــرين آثــارا حمليــة وتداعيــات أكبــر 

مقارنة بصدمات االستهاك احلكومي. وذلك ألن االستثمار 

احلكومــي يــؤدي إىل زيــادة خمــزون رأس املــال العــام، والــذي 

يُفتــرض أن يــؤدي إىل زيــادة إنتاجيــة القطــاع اخلــاص، ممــا 

ويــؤدي  العمالــة  علــى  والطلــب  اخلــاص  االســتثمار  يحفــز 

املقابــل، ال  العمــل. ويف  ودخــل  األجــور  زيــادة  إىل  بالتــايل 

يؤثــر االســتهاك احلكومــي علــى إنتاجيــة القطــاع اخلــاص.

علــى  القائمــة  احملــاكاة  عمليــات  تشــير  الضريبيــة:  األدوات   •
االســتهاك  ضرائــب  يف  املؤقتــة  التغيــرات  أن  إىل  نمــاذج 

مقارنــة  والتداعيــات  احملليــة  اآلثــار  مــن  قــدر  أكبــر  حُتْــدِث 

يف  للتخفيضــات  وخافــا  الضريبيــة.  األدوات  بكافــة 

الضريبــة علــى دخــل العمــل أو الضريبــة علــى دخــل الشــركات، 

حيــث يمكــن توفيــر املنافــع، يجــب علــى األســر زيــادة إنفاقهــا 

يف  املؤقــت  التخفيــض  مــن  لاســتفادة  اجلاريــة  الفتــرة  يف 

٢5 قــد تختلــف اآلثــار احملليــة والتداعيــات املترتبــة علــى صدمات املالية 

العامــة الدائمــة عــن تلــك املترتبــة علــى صدمــات املاليــة العامــة املؤقتــة، 

ألســباب منهــا آثارهــا علــى أســعار الفائــدة. فعلــى ســبيل املثــال، قــد تــؤدي 

التدابيــر الدائمــة لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة يف البلــدان الكبيــرة إىل 

االســتثمارات  جــذب  إىل  يــؤدي  ممــا  العامليــة،  الفائــدة  أســعار  تخفيــض 

وزيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي علــى املــدي الطويــل. ويتنــاول القســم التــايل 

بعــض الســيناريوهات الدائمــة إلصــاح املاليــة العامــة.

٢6 للتبســيط، يتــم إجــراء التحليــل املعــروض يف هــذا القســم عــن فرنســا، 

وأملانيــا، والواليــات املتحــدة؛ والهــدف مــن ذلــك هــو اســتخاص دروس 

عامــة بشــأن عــدم جتانــس التداعيــات بيــن أدوات املاليــة العامــة اخملتلفــة. 

القــدر علــى صدمــات  وتنطبــق النتائــج املعروضــة يف هــذا القســم بنفــس 

املاليــة العامــة يف البلــدان األخــرى.

ضرائــب االســتهاك.٢٧ وإىل جانــب ذلــك، نظــرا ألن قــرارات 

االســتثمار تُتخــذ عبــر أفــق تخطيــط طويــل وقــد يكــون تعديلهــا 

فــإن   ،)Christiano, Eichenbaum, and Evans 2005( مكلفــا 

الشــركات  دخــل  علــى  الضريبــة  يف  املؤقــت  التغييــر  تأثيــر 

يكــون أقــل مقارنــة بتأثيــر التغييــر املؤقــت يف الضريبــة علــى 

دخــل العمــل — حيــث يؤثــر األخيــر علــى األســر التــي تعــاين 

مــن نقــص الســيولة، والتــي تقــوم بتعديــل اســتهاكها تمامــا 

حســب هــذا التغييــر .

ووفقــا للتحليــل التجريبــي، تبيــن عمليــات احملــاكاة القائمــة 

علــى نمــاذج أن آثــار التداعيــات علــى النــاجت يمكــن أن تتبايــن إىل 

ــدر  حــد كبيــر، حســب اســتجابة السياســة النقديــة يف بلــدان املَصْ

والبلــدان املســتقبِلة علــى الســواء. ويبيــن الشــكل البيــاين 4-١١ 

تأثيــر نفــس صدمتــي اإلنفــاق احلكومــي والضرائــب املؤقتتيــن 

ملدة سنتين يف الواليات املتحدة والواردتين يف الشكل البياين 

4-١٠ — باســتخدام املتوســط بيــن أدوات اإلنفــاق والضرائــب 

— علــى إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــد املســتقبِل اســتنادا إىل 
افتراضات خمتلفة بشأن السياسة النقدية: )١( استجابة قائمة 

علــى قواعــد يف بلــدان املَصْــدر والبلــدان املســتقبِلة علــى الســواء، 

و)٢( تيســير نقــدي يف الواليــات املتحــدة خــال أول عاميــن بعــد 

٢٧ يف املقابــل، عندمــا تزيــد ضرائــب االســتهاك بصــورة مؤقتــة، يمكــن 

لألســر جتنــب بعــض األعبــاء عــن طريــق تأجيــل االســتهاك.
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الشــكل البيــاين ٤-١٠: تأثيــر صدمــات املاليــة العامة على 

أدوات  إىل  اســتنادا  العاملــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل 

خمتلفة

(متوسط التأثير لسنتين، ٪)

املصــدر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

ملحوظــة: جميــع الصدمــات بنســبة ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــد املَصْــدر، ملــدة 

سنتين.
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صدمــة املاليــة العامــة، و)3( تيســير نقــدي يف البلــدان املســتقبِلة 

املتحــدة  الواليــات  يف  نقــدي  تيســير  و)4(  عاميــن،  أول  خــال 

التداعيــات  وتختلــف  الفتــرة.  نفــس  خــال  املســتقبِلة  والبلــدان 

علــى   — النقديــة  السياســة  اســتجابة  حســب  ملحــوظ  بشــكل 

إذا  أضعــاف  أربعــة  بنحــو  أكبــر  تكــون  أن  يمكــن  املثــال،  ســبيل 

كانــت السياســة النقديــة يف البلــدان املســتقبِلة تســتوعب الصدمــة 

اســتهداف  لقاعــدة  السياســة  اتبــاع  بحالــة  مقارنــة  بالكامــل، 

توقعــات التضخــم يف كل بلــد.٢8، ٢9 وتتوافــق هــذه النتائــج إىل 

حــد كبيــر مــع التحليــل التجريبــي الــوارد يف الشــكل البيــاين 4-٧ 

- فعندمــا تكــون أســعار الفائــدة يف البلــد املســتقبِل عنــد النطــاق 

حجــم  أن  إىل  التقديــرات  تشــير  منــه،  قريبــة  أو  الفعلــي  األدنــى 

التداعيــات يكــون أكبــر بنحــو أربعــة أضعــاف مقارنــة بمســتواه 

يف األوقــات العاديــة.

علــى  القائمــة  احملــاكاة  عمليــات  تقــدم  أن  أيضــا  ويمكــن 

نمــاذج رؤى حــول األنمــاط اإلقليميــة لتأثيــر صدمــات املاليــة 

يف  النقديــة  السياســة  تســتجيب  العشــرين،  جمموعــة  نمــوذج  يف   ٢8

البلــدان التــي تطبــق نظــم ســعر صــرف مــرن إزاء الزيــادة يف معــدل التضخــم 

املتوقــع يف املســتقبل عــن طريــق زيــادة أســعار الفائــدة االســمية لتخفيــض 

الطلــب وإعــادة التضخــم إىل املســتوى املســتهدف. 

٢9 تكــون التداعيــات أكبــر مــن ذلــك يف ظــل ســيناريو التيســير الكامــل 

— وينبغــي أن يُنظــر إليهــا باعتبارهــا النطــاق األعلــى، حيــث يشــنرط هــذا 
الســيناريو إجــراء تيســير اســتثنائي ومتســقا مــن جانــب السياســة النقديــة 

يف جميــع البلــدان.

العامــة. وتعــد تداعيــات الدفعــة التنشــيطية يف الواليــات املتحــدة 

حجــم  كبــر  بســبب  العــامل  مســتوى  علــى  نطاقــا  األوســع  هــي 

االقتصــاد األمريكــي وروابطــه التجاريــة القويــة إىل حــد مــا مــع 

اجلانــب  وينتقــل   3١٢(.٠-4 البيــاين  )الشــكل  املناطــق  معظــم 

بلــدان  إىل  املتحــدة  الواليــات  مــن  التداعيــات  هــذه  مــن  األكبــر 

أمريــكا الاتينيــة وكنــدا — فجميعهــا يســهم بحصــة كبيــرة يف 

الطلــب علــى الــواردات األمريكيــة. أمــا يف حالــة الصدمــات التــي 

تداعياتهــا  مــن  األكبــر  اجلانــب  فــإن  وأملانيــا،  فرنســا  يف  تقــع 

لكــن هنــاك  التجــاري،  التكامــل  أوروبــا، نظــرا لعمــق  ينتقــل إىل 

قــدر قليــل نســبيا مــن هــذه التداعيــات ينتقــل إىل مناطــق أخــرى. 

وأخيــرا، فــإن إجــراءات املاليــة العامــة يف الصيــن تولــد تداعيــات 

مؤثــرة تنتقــل إىل البلــدان كل املناطــق بســبب حجــم االقتصــاد 

التداعيــات  فــإن  املنطقــة  وحســب  انفتاحــه.  ودرجــة  الصينــي 

لقــوة  نظــرا   — قليــا  أكبــر  تكــون  آســيا  بلــدان  إىل  تنتقــل  التــي 

الروابــط التجاريــة — مــع أن التداعيــات التــي تنتقــل إىل أوروبــا، 

وكنــدا، وأمريــكا الاتينيــة ال تكــون بســيطة. ونظــرا لتنامــي نفــوذ 

االقتصاد الصيني، فإنه يقوم بدور مهم يف نقل التداعيات إىل 

البلــدان اجملــاورة مــن خــال قنــاة التجــارة وتأثيــر تقلبــات أســعار 

.)IMF 2016( األوليــة  الســلع 

التصحيح االقتصادي الكلي ودور املتغيرات املالية

يمكــن أن توفــر نمــاذج احملــاكاة وصفــا أعمــق لديناميكيــة 

العامــة.  املاليــة  تداعيــات  وراء  تكمــن  التــي  الكلــي  االقتصــاد 

وعلى ســبيل التحديد، تشــمل نماذج احملاكاة دراســة ديناميكية 

أســعار الفائــدة وأســعار الصــرف — ونظــرا ألن هــذه املتغيــرات 

استشــرافية بطبيعتهــا، فإنهــا تســتجيب لتغيــر حالــة االقتصــاد 

املتوقعــة يف املســتقبل، وبالتــايل تســتجيب هــذه املتغيــرات فــورا 

عند إعان أو توقع أي تغيير يف سياســة املالية العامة. ولذلك، 

باســتخدام  التجريبيــة  الدراســات  يف  ســلوكها  رصــد  يصعــب 

تغييــر  أي  تنفيــذ  تأثيــر  عــادة  تقــدِّر  التــي  الهيكليــة  الصدمــات 

يف السياســة املاليــة.3١ ويســتخدم هــذا الفصــل التحليــل القائــم 

علــى نمــاذج ومنهــج جتريبــي بديــل يعــزل آثــار التوقعــات لتقديــر 

واملراكــز  الصــرف  أســعار  علــى  العامــة  املاليــة  تأثيــر صدمــات 

اخلارجيــة يف البلــدان املســتقبِلة.

التصحيــح عقــب صدمــات  الضــوء علــى ديناميكيــة  وإللقــاء 

مــن  العديــد  اســتجابة   ١3-4 الشــكل  يعــرض  العامــة،  املاليــة 

3٠ تشــير توقعــات عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــاذج إىل أن توزيــع 

التداعيــات حســب املناطــق يشــبه إىل حــد كبيــر التوزيــع الــذي ينطــوي عليــه 

 Blagrave and others التحليــل التجريبــي الــذي ســبق عرضــه. راجــع دراســة

)قيــد اإلصــدار( لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل.

يف  العامــة  املاليــة  صدمــات  حجــم  تقــدر  دراســات  عــدة  تخلــص   3١

نمــاذج االنحــدار الذاتــي للمتجهــات الهيكليــة إىل أن الزيــادة يف اإلنفــاق 

احلكومــي تــؤدي إىل انخفــاض ســعر الصــرف — راجــع، علــى ســبيل املثــال، 

 Monacelli ؛ وKim and Roubini (2008) ؛ وCorsetti and Müller (2006)
 Ravn,و وEnders, Müller, and Scholl (2011)؛  and Perotti (2010)؛ 
Schmitt-Grohé, and Uribe (2012). وتتعــارض هــذه النتيجــة التجريبيــة 
مــع تنبــؤات إطــار ماندل-فليمنــغ- دورنبــوش، رغــم اتســاقها مــع بعــض 

 Obstfeld and Rogoff( الكليــة لاقتصــاد املفتــوح النمــاذج االقتصاديــة 
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وجــود  وعــدم  وجــود  حالــة  يف  املتحــدة  الواليــات  يف 

تيسير نقدي

(متوسط التأثير لسنتين على إجمايل الناجت احمللي يف بقية العامل، ٪)

املصــدر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

النقديــة بشــكل طبيعــي هــي اســتجابة قائمــة علــى قواعــد، يف  ملحوظــة: اســتجابة السياســة 

ارتفــاع  إزاء  النقديــة  السياســة  تســتجيب  الثابــت، حيــث  الصــرف  ســعر  نظــم  تطبــق  بلــدان ال 

الطلــب  لتخفيــض  االســمية  الفائــدة  أســعار  رفــع  مــن خــالل  املســتقبل  املتوقــع يف  التضخــم 

وإعادة التضخم إىل املستوى املستهدف.
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املتغيــرات يف الواليــات املتحــدة واالقتصــاد العاملــي إزاء زيــادة 

ونظــرا  املتحــدة.  الواليــات  يف  احلكومــي  اإلنفــاق  يف  مؤقتــة 

البيــاين  الشــكل  يعــرض  النقديــة،  السياســة  اســتجابة  ألهميــة 

ســيناريو دفعة تنشــيطية ملدة ســنتين يف ظل اســتجابة السياســة 

النقديــة بشــكل طبيعــي )اخلــط األزرق( وتيســير السياســة النقديــة 

يف جميــع البلــدان )اللــون األحمــر(.

العامــة،  املاليــة  صدمــة  عقــب  النقديــة:  السياســة  اســتجابة    •
الضغــوط  الحتــواء  األساســية  الفائــدة  أســعار  ترتفــع 

التضخميــة الناجتــة عــن صدمــة الطلــب يف كل مــن الواليــات 

املتحــدة والبلــدان املســتقبِلة. ويتطلــب شــرط تعــادل أســعار 

االســمية  الصــرف  أســعار  انخفــاض  املغطــاة  غيــر  الفائــدة 

القصيــر  املــدى  علــى  األمريكــي  الــدوالر  مقابــل  الثنائيــة 

نظــرا ألن اســتجابة السياســة النقديــة األمريكيــة تكــون أكثــر 

وضوحــا مــن أي بلــد آخــر — فنظــرا ألنهــا مصــدر الصدمــة، 

ارتفــاع  ويــؤدي  هنــاك.  أكبــر  التضخميــة  الضغــوط  تكــون 

أســعار  وانخفــاض  املتحــدة  الواليــات  يف  اخلارجــي  الطلــب 

الصــرف االســمية يف البلــدان املســتقبِلة إىل زيــادة حمــدودة 

يف صــادرات بقيــة العــامل، وبالتــايل حــدوث حتســن طفيــف 
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العشــرين  جمموعــة  نمــوذج  علــى  القائمــة  احملــاكاة  عمليــات  الــدويل،  النقــد  صنــدوق  املصــدر: 

.(G20MOD)

ملحوظــة: تشــير الصدمــة يف أوروبــا إىل الصدمــات يف فرنســا وأملانيــا. صدمــة اإلنفــاق احلكومــي 

تعــادل ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، ملــدة ســنتين. ويعــرض الشــكل البيــاين متوســط التأثيــر علــى 

مدى سنتين بال تيسير نقدي يف أي بلد.
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الشــكل البيــاين ٤-١٢: تأثيــر صدمــات اإلنفــاق احلكومــي 

إجمــايل  علــى  والصيــن  وأوروبــا،  املتحــدة،  الواليــات  يف 

الناجت احمللي اإلقليمي
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١- إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي يف الواليات املتحدة
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٢- بقية العامل: إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي

٥- بقية العامل: الصادرات
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٧- بقية العامل: االستهالك 
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٨- بقية العامل: االستثمار 

احلقيقي

إزاء  الديناميكيــة  االســتجابات   :٤-١٣ البيــاين  الشــكل 

صدمة اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

املصــدر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

ملحوظــة: تشــير اخلطــوط احلمــراء إىل اســتجابة إزاء صدمــة اإلنفــاق احلكومــي يف الواليــات 

املتحدة نســبتها ١٪ من إجمايل الناجت احمللي ملدة ســنتين يف حالة وجود تيســير نقدي يف 

بلــد املَصـْـدر والبلــد املســتقبِل علــى الســواء ملــدة ســنتين، وتشــير اخلطــوط الزرقــاء إىل اســتجابة 

إزاء نفس الصدمة يف حالة عدم وجود تيسير نقدي يف أي بلد.

١ الزيادة تشير إىل ارتفاع سعر الصرف 
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

أســعار  ارتفــاع  أن  غيــر  املقابلــة.  التجاريــة  املوازيــن  يف 

الفائــدة العامليــة يحــد مــن االســتهاك واالســتثمار يف بقيــة 

النــاجت احمللــي  العــامل. ويكــون األثــر الصــايف علــى إجمــايل 

موجــب. ولكنــه  بســيط 

األثــر  كبــح  يتــم  ال  الســيناريو،  هــذا  يف  النقــدي:  التيســير    •
أســعار  انخفــاض  إىل  يــؤدي  ممــا  التضخــم،  علــى  املوجــب 

الفائــدة احلقيقيــة. ويــؤدي ذلــك إىل اســتجابة موجبــة قويــة 

نظــرا  العــامل  بقيــة  يف  واالســتثمار  االســتهاك  مــن  كل  يف 

النخفاض االســتهاك الرأســمايل واســتهاك الفترة اجلارية. 

وهــذا االختــاف بيــن ديناميكيــة االســتهاك واالســتثمار يف 

العاديــة يتســق مــع  النقــدي مقارنــة باألوقــات  التيســير  ظــل 

النتائــج التجريبيــة املبينــة يف الشــكل البيــاين 4-8. ويــؤدي 

التيســير النقــدي أيضــا إىل تأثيــر أكبــر بكثيــر علــى الصــادرات 

— بســبب زيــادة قــوة الطلــب اخلارجــي — وعلــى الــواردات 

املســتقبِلة.  البلــدان  يف  احمللــي  النشــاط  قــوة  زيــادة  بســبب 

وتعمــل قنــاة حتويــل اجتــاه اإلنفــاق يف االجتــاه املعاكــس يف 

ظــل التيســير النقــدي، حيــث ترتفــع أســعار الصــرف احلقيقيــة 

مقابل الدوالر يف البلدان املستقبِلة. ويحدث ذلك ألن التأثير 

الســلبي علــى أســعار الفائــدة احلقيقيــة يف الواليــات املتحــدة 

املوازيــن  تــزال  وال  آخــر.  بلــد  أي  مــن  وضوحــا  أكثــر  يكــون 

التجاريــة يف البلــدان املســتقبِلة تشــهد حتســنا بســبب الزيــادة 

الكبيــرة يف الطلــب يف الواليــات املتحــدة. وبوجــه عــام، يتــم 

تضخيــم األثــر التراكمــي علــى إجمــايل النــاجت احمللــي يف ظــل 

التيســير النقــدي كمــا هــو مبيــن يف الشــكل البيــاين 4-١١. 

وإذا زادت عــاوة االســتثمار طويــل األجــل عقــب دفعــة ماليــة 

تنشــيطية — بمــا يعكــس اخملــاوف احملتملــة بشــأن اســتمرارية 

القــدرة علــى حتمــل الديــن أو ارتفــاع معــدل التضخــم يف املســتقبل 

— واســتجابت السياســة النقديــة بشــكل طبيعــي، يتقلــص تأثيــر 
)الشــكل  طفيــف  بشــكل  التداعيــات  وتقــل  التنشــيطية  الدفعــة 

البيــاين 4-١4(. ويف هــذه احلالــة، يــؤدي ارتفــاع أســعار الفائــدة 

االســتثمار  تثبيــط  إىل  األساســي  الســيناريو  يف  مســتواها  عــن 

واالســتهاك يف الواليــات املتحــدة. ولذلــك، فــإن األثــر الصــايف 

علــى إجمــايل النــاجت احمللــي يف بقيــة العــامل يقــل بشــكل طفيــف، 

األســواق  مــن  ســلبي  فعــل  رد  حــدوث  احتمــال  علــى  يــدل  ممــا 

املاليــة إزاء ارتفــاع اإلنفــاق للحــد مــن التداعيــات.3٢ ويؤكــد هــذا 

االحتمــال علــى أهميــة وجــود إطــار اقتصــادي كلــي موثــوق علــى 

املــدى املتوســط، ممــا يمنــح املشــاركين يف الســوق الثقــة يف أن 

التضخــم ســيتم كبحــه ألن ديناميكيــة الديــن قابلــة لاســتمرار.

ويعــرض اإلطــار 4-١ دراســة جتريبيــة عــن كيفيــة اســتجابة 

أســعار الصرف واملراكز اخلارجية إزاء صدمات املالية العامة. 

ولرصــد آثــار التوقعــات، ينشــئ التحليــل صدمــات ماليــة اســتنادا 

 Forni and Gambetti (2016) دراســة  الــواردة يف  املنهجيــة  إىل 

 — التــي تقــدر حجــم هــذه الصدمــات يف تواريــخ اإلعــان   —
وفــق مــا تعكســه التغيــرات يف توقعــات معــدي التنبــؤات. وتبيــن 

املتحــدة  الواليــات  يف  احلكومــي  اإلنفــاق  زيــادة  أن  الدراســة 

وتدهــور  الــدوالر  صــرف  ســعر  يف  حقيقــي  ارتفــاع  إىل  تــؤدي 

امليــزان التجــاري األمريكــي، حســب توقعــات نمــاذج االقتصــاد 

الكلــي القياســية. 

إصالحات املالية العامة

دراســة  علــى  أيضــا  نمــاذج  علــى  القائــم  التحليــل  يســاعد 

التــي   — العامــة  املاليــة  بإصاحــات  يســمى  مــا  تداعيــات 

القطــاع  موازنــة  مكونــات  يف  دائمــة  تعديــات  بأنهــا  تُعَــرَّف 

العــام ذات أثــر حمايــد علــى املوازنــة. وتتنــاول الســيناريوهات 

التــي وردت يف هــذا الفصــل حتــى اآلن الدفعــات املاليــة املؤقتــة 

3٢ يف هــذا الســيناريو، يُفتــرض أن تــؤدي زيــادة عــاوة االســتثمار طويــل 

األجــل يف الواليــات املتحــدة إىل زيــادة عــاوات االســتثمار طويــل األجــل 

يف بلــدان أخــرى أيضــا، وفقــا لارتبــاط التاريخــي بيــن هــذه املتغيــرات عبــر 

البلــدان.
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٢- إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي ما عدا الواليات املتحدة

املصــدر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

ملحوظــة: تشــير اخلطــوط احلمــراء إىل اســتجابة إزاء صدمــة اإلنفــاق احلكومــي يف الواليــات 

املتحدة نسبتها ١٪ من إجمايل الناجت احمللي ملدة سنتين، يف حالة زيادة عالوة االستثمار 

طويل األجل بمقدار ٢٥ نقطة أساس يف الواليات املتحدة وانتقال التداعيات يف وقت الحق 

إىل  الزرقــاء  اخلطــوط  وتشــير  األخــرى.  البلــدان  يف  األجــل  طويــل  االســتثمار  عــالوات  إىل 

اســتجابة إزاء نفــس صدمــة اإلنفــاق يف حالــة عــدم زيــادة عــالوة االســتثمار طويــل األجــل. وال 

يُفترض وجود أي تيسير نقدي يف أي بلد.

–0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

2017 18 19 20 21 22

١- إجمايل الناجت احمللي احلقيقي يف الواليات املتحدة

صدمة اإلنفاق يف حالة عدم 

زيادة عالوة االستثمار طويل 

األجل يف الواليات املتحدة

صدمة اإلنفاق يف حالة زيادة عالوة 

االستثمار طويل األجل يف الواليات املتحدة

يف  اإلنفــاق  صدمــة  تداعيــات   :٤-١٤ البيــاين  الشــكل 

الواليــات املتحــدة يف حالــة زيــادة وعــدم زيــادة عــالوة 

االستثمار طويل األجل

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

بلــد املَصْــدر. غيــر  العامــة يف  املرتبطــة بتغييــر موقــف املاليــة 

أن إصاحــات املاليــة العامــة ذات األثــر احملايــد علــى املوازنــة 

يمكــن أيضــا أن تولــد تداعيــات. وإليضــاح هــذه االختافــات، يتــم 

النظــر يف الســيناريوهين التالييــن: )١( إصاحــات ضريبــة دخــل 

الشــركات ذات األثــر احملايــد علــى املوازنــة، و)٢( زيــادة اإلنفــاق 

التحتيــة ذات األثــر احملايــد علــى املوازنــة. ويبيــن  البنيــة  علــى 

املاليــة  إصاحــات  أن  التوضيحييــن  الســيناريوهين  هذيــن 

العامــة تــؤدي إىل آثــار حمــدودة عبــر احلــدود، رغــم أن التغيــرات 

الكبيــرة يمكــن تولــد تداعيــات كبيــرة.

إصالحات ضريبة دخل الشركات ذات األثر 

احملايد على املوازنة 

تخفيــض  إجــراء  علــى  املترتبــة  املباشــرة  التداعيــات  إن 

نحــو حمايــد  علــى  الشــركات  دخــل  )متزامــن( ملعــدالت ضريبــة 

املتحــدة  والواليــات  وأملانيــا،  فرنســا،  يف  املوازنــة  علــى  األثــر 

ســالبة  ســتكون   - الســيناريو  هــذا  يف  “املَصْــدر”  بلــدان   —
بدرجــة طفيفــة.33 وتتمثــل االفتراضــات الرئيســية للســيناريو يف 

تخفيــض معــدالت ضريبــة الشــركات بمقــدار ١5 نقطــة مئويــة، 

ورفــع معــدالت ضريبــة االســتهاك لتعويــض خســائر اإليــرادات، 

الشــكل  ويف  طبيعــي.34  بشــكل  النقديــة  السياســة  واســتجابة 

املباشــر  التأثيــر  إىل  الزرقــاء  اخلطــوط  تشــير   ،١5-4 البيــاين 

البيــاين: الشــكل  يف  مبيــن  هــو  وكمــا  لإلصاحــات. 

حيــث  تدريجيــا،  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  يرتفــع    •
يــؤدي تخفيــض معــدالت ضريبــة دخــل الشــركات إىل ارتفــاع 

يحفــز  ممــا  املَصْــدر،  بلــدان  يف  املــال  رأس  علــى  العائــد 

االســتثمار. وهــذا األثــر اإليجابــي علــى نمــو إجمــايل النــاجت 

احمللــي يف البلــد القائــم باإلصــاح ال يُقابـَـل إال جزئيــا برفــع 

معــدل ضريبــة االســتهاك، ممــا يحــد مــن االســتهاك. ورغــم 

أن هــذه اإلصاحــات تكــون ذات أثــر حمايــد علــى املوازنــة يف 

البدايــة، يــؤدي التوســع يف االســتثمار إىل زيــادة اإليــرادات 

الضريبيــة بمــرور الوقــت، ممــا يقلــص العجــز ورصيــد الديــن 

يف بلــدان املَصْــدر.35 وتتدهــور املوازيــن التجاريــة يف هــذه 

البلــدان بشــكل طفيــف نتيجــة الطلــب علــى الــواردات املدفــوع 

باالســتثمار.

نظــرا لعــدم حــدوث تنشــيط مــايل علــى املــدى القصيــر، تكــون    •
املســتقبِلة  البلــدان  إىل  تنتقــل  التــي  املباشــرة  التداعيــات 

نظــرا  املتحــدة  والواليــات  وأملانيــا  فرنســا  الســيناريو  هــذا  يتنــاول   33

مــن  أعلــى  حاليــا  فيهــا  املطبقــة  الشــركات  دخــل  ضريبــة  معــدالت  ألن 

متوســط معــدالت هــذه الضريبــة يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليــدان االقتصــادي، ممــا يتيــح لهــا اجملــال إلجــراء تخفيــض كبيــر. وتكــون 

يف  النــاجت  مســار  حســب  املوازنــة،  علــى  حمايــد  أثــر  ذات  اإلصاحــات 

األساســي. الســيناريو 

34 يعنــي هــذا فــرض هــذه الضريبــة يف حالــة الواليــات املتحــدة التــي ال 

تطبــق ضريبــة فيدراليــة علــى االســتهاك. 

35 يف حالــة عــدم حــدوث زيــادة مقابلــة يف ضرائــب االســتهاك، يــؤدي 

اإليــرادات  يف  صافيــة  خســارة  إىل  الشــركات  دخــل  ضريبــة  تخفيــض 

نتيجــة  الضريبيــة  القاعــدة  يف  الزيــادة  احتســاب  بعــد  حتــى  الضريبيــة، 

االســتثمار. زيــادة 
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التأثير املباشر إلصالح ضريبة دخل الشركات/ضريبة القيمة املضافة فقط

إصالح ضريبة دخل الشركات/ضريبة القيمة املضافة 

باإلضافة إىل االفتراضات املتعلقة بتحويل االستثمار

إصالح ضريبة دخل الشركات/ضريبة القيمة املضافة باإلضافة 

إىل االفتراضات املتعلقة بتحويل األرباح واالستثمار
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الشــكل البيــاين ٤-١٥: تداعيــات تخفيــض ضريبــة دخــل 

الشــركات املمــول عــن طريــق زيــادة مقابلــة يف ضريبــة 

القيمة املضافة

(االنحراف بالنقاط املئوية عن السيناريو األساسي، ما مل يُذكر خالف ذلك)

املصــادر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

(G20MOD)؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

دخــل  ضريبــة  إصالحــات  إزاء  االســتجابة  إىل  الزرقــاء  اخلطــوط  تشــير  ملحوظــة: 

إزاء  االســتجابة  إىل  احلمــراء  اخلطــوط  وتشــير  فقــط،  املضافــة  القيمــة  الشــركات/ضريبة 

إصالحــات ضريبــة دخــل الشــركات/ضريبة القيمــة املضافــة باإلضافــة إىل االفتراضــات 

إصالحــات  إزاء  االســتجابة  إىل  الصفــراء  اخلطــوط  وتشــير  االســتثمار،  بتحويــل  املتعلقــة 

املتعلقــة  االفتراضــات  إىل  باإلضافــة  املضافــة  القيمــة  الشــركات/ضريبة  دخــل  ضريبــة 

بتحويــل األربــاح واالســتثمار. وال يُفتــرض وجــود أي تيســير نقــدي يف أي بلــد. وال يُفتــرض 

إجراء أي إصالحات يف بقية العامل.

١- إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي: البلدان القائمة 

بإصالحات يف ضريبة دخل 

الشركات/ضريبة القيمة 

املضافة (االنحراف ٪ عن 

السيناريو األساسي)

٢- إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي: بقية العامل 

(االنحراف ٪ عن السيناريو 

األساسي)

٣- الدين احلكومي إىل 

إجمايل الناجت احمللي: 

البلدان القائمة بإصالحات 

يف ضريبة دخل 

الشركات/ضريبة القيمة 

املضافة

٤- الدين احلكومي إىل إجمايل 

الناجت احمللي: بقية العامل

٥- امليزان التجاري، 

املساهمة يف إجمايل الناجت 

احمللي: البلدان القائمة 

بإصالحات يف ضريبة دخل 

الشركات/ضريبة القيمة 

املضافة

٦- امليزان التجاري، 

املساهمة يف إجمايل الناجت 

احمللي: بقية العامل
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صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

النــاجت  املــدى املتوســط، ينخفــض إجمــايل  حمــدودة. وعلــى 

احمللــي يف البلــدان املســتقبِلة انخفاضــا طفيفــا، حيــث تصبــح 

هــذه البلــدان يف وضــع تنافســي غيــر مــوات مــن حيــث العائــد 

علــى رأس املــال، وترتفــع أســعار الفائــدة احلقيقيــة ارتفاعــا 

هــذا  ويفــوق  االســتثمار.  انخفــاض  إىل  يــؤدي  ممــا  طفيفــا، 

زيــادة  نتيجــة  للصــادرات  البســيطة  الدفعــة  الســلبي  التأثيــر 

الطلــب يف بلــدان املَصْــدر.

إصاحــات  تؤثــر  قــد  املباشــر،  األثــر  هــذا  بخــاف  لكــن 

املاليــة العامــة أيضــا علــى قــرارات االســتثمار وإبــاغ األربــاح. 

 De Mooij ودراســة   Devereux (2008) دراســة  يف  ورد  فكمــا 

علــى  الشــركات  ضريبــة  معــدالت  تؤثــر   ،and Ederveen (2008)
باملوقــع(  املتعلقــة  أو  )املنفصلــة  والشــاملة  املركــزة  القــرارات 

متعــددة  الشــركات  أن  إىل  يشــير  ممــا  الشــركات،  تتخذهــا  التــي 

يف  كبيــر  تغييــر  تواجــه  عندمــا  عملياتهــا  تنقــل  قــد  اجلنســيات 

معــدالت الضريبــة النســبية يف مناطــق االختصــاص اخملتلفــة. 

وإىل جانــب ذلــك، تشــير الدراســتان إىل أنــه مــن املمكــن للشــركات 

هــذا  ويف  البلــدان.  بيــن  األربــاح  حتويــل  اجلنســيات  متعــددة 

الســيناريو، يــؤدي تخفيــض معــدالت ضريبــة دخــل الشــركات إىل 

دفــع هــذه الشــركات إىل حتويــل عملياتهــا — ســواء االســتثمار 

أو منطقــة االختصــاص التــي يتــم فيهــا إبــاغ األربــاح — إىل 

بالبلــدان املســتقبِلة. الضــرر  بمــا يلحــق  املَصْــدر،  بلــدان 

االســتثمار  حتويــل  أثــر   ١5-4 البيــاين  الشــكل  ويوضــح 

واألربــاح مــن خــال اخلطــوط احلمــراء )حتويــل االســتثمار فقــط( 

إىل  واســتنادا  معــا(.  واألربــاح  االســتثمار  )حتويــل  والصفــراء 

األربــاح  بتحويــل  املتعلقــة  الدراســات  يف  الــواردة  التقديــرات 

واالســتثمار، يفتــرض الســيناريو احتمــال انخفــاض االســتثمار 

بنحــو  القائمــة بإصاحــات  غيــر  البلــدان  املباشــر يف  األجنبــي 

4٠٠ مليــار دوالر — ومــن املفتــرض أن تــوزَّع هــذه اخلســارة 

النــاجت  إجمــايل  مــن  كنســبة  البلــدان  جميــع  بيــن  بالتســاوي 

البلــدان  تســتفيد  أن  املفتــرض  مــن  املقابــل،  ويف  احمللــي.36 

القائمــة بإصاحــات بنفــس القــدر، عــاوة علــى التأثيــر الفــوري 

دخــل  ضريبــة  تخفيــض  نتيجــة  االســتثمار  علــى  يعــود  الــذي 

الشــركات املشــار إليــه آنفــا.3٧ ومــن املفتــرض أن يمثــل حتويــل 

36 هــذا افتــراض للتبســيط، حيــث إن حتويــل االســتثمار قــد يلحــق مزيــدا 

مــن الضــرر بالبلــدان التــي تســتفيد حاليــا مــن الفجــوة الكبيــرة بيــن ضريبــة 

ــدر، أو البلــدان  دخــل الشــركات التــي تطبقهــا وتلــك املطبقــة يف بلــدان املَصْ

التــي تتواجــد فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الشــركات متعــددة اجلنســيات التــي تقــع 

مقارهــا يف بلــدان جتُــري إصاحــات لضريبــة دخــل الشــركات. 

3٧ يُشــتق التأثيــر املفتــرض لتحويــل االســتثمار بضــرب شــبه املرونــة 

املقــدرة لوعــاء ضريبــة الشــركات بالنســبة للتغيــرات يف معــدل الضريبــة 

املســتمدة مــن دراســة De Mooij and Ederveen (2008) — املفتــرض أن 

تبلــغ قيمتهــا -3.٢ — يف بيانــات تدفقــات االســتثمار األجنبــي املباشــر 

تعمــل  والتــي  املتحــدة،  والواليــات  وأملانيــا  لفرنســا  واخلارجــة  الداخلــة 

الشــركات اخلاضــع  قاعــدة ضريبــة  مــن  األجنبــي  للجــزء  بديــل  كمقيــاس 

للتحويــل. ويف ظــل االنخفــاض الكبيــر يف معــدل ضريبــة دخــل الشــركات، 

تفضــل  حيــث   - الداخلــة  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  تــزداد 

الشــركات األجنبيــة متعــددة اجلنســيات وضــع مزيــد مــن اإلنتــاج يف البلــدان 

تفضــل  حيــث  اخلارجــة  التدفقــات  وتنخفــض   — بإصاحــات  القائمــة 

اإلنتاجيــة حمليــا.  الطاقــة  زيــادة  اجلنســيات  متعــددة  الشــركات احملليــة 

الدراســات  يف  الــواردة  املرونــة  شــبه  تقديــرات  أن  ماحظــة  املهــم  ومــن 

بلــدان  يف  العامــة  املاليــة  إليــرادات  خالصــا  مكســبا  األربــاح 

أخــرى.38  لبلــدان  القــدر  بنفــس  وخســارة  املَصْــدر 

قــد  واألربــاح  االســتثمار  حتويــل  أن  إىل  النتائــج  وتشــير 

النشــاط وقــد يؤثــر علــى مراكــز  أكبــر علــى  يــؤدي إىل تداعيــات 

املاليــة العامــة. فســوف يكــون النشــاط يف بلــدان املَصْــدر أكبــر 

بكثيــر — نتيجــة زيــادة إجمــايل النــاجت احمللــي بنحــو 4% بعــد 

١٠ ســنوات — رغــم أنــه قــد يكــون أقــل بكثيــر يف بلــدان أخــرى، 

بنحــو ١%. وســوف تــؤدي التغيــرات املقابلــة يف موازيــن التجــارة 

إىل تدهــور ملمــوس يف البلــدان القائمــة بإصاحــات يف ضريبــة 

كبيــر  بشــكل  الــواردات  علــى  الطلــب  يرتفــع  — حيــث  الشــركات 

— وإىل حتســن يف بقيــة العــامل، نتيجــة تقلــص الــواردات ونمــو 
الصــادرات. وقــد يؤثــر حتويــل االســتثمار واألربــاح علــى مراكــز 

املاليــة العامــة، ممــا يــؤدي إىل حتســن الرصيــد األويل يف بلــدان 

املَصـْـدر وتدهــوره يف بلــدان أخــرى، عــاوة علــى اآلثــار املباشــرة 

إلصــاح ضريبــة دخــل الشــركات يف حــد ذاتــه. ويمكــن ماحظــة 

التأثيــر الطفيــف لتحويــل األربــاح علــى أرصــدة الديــن العــام عــن 

طريــق املقارنــة بيــن اخلطــوط احلمــراء والصفــراء يف اللوحتيــن 3 

و4 يف الشــكل البياين 4-١5 — فمن الواضح أن تأثير حتويل 

االســتثمار )مقيســا باملقارنــة بيــن اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء( 

أكبــر بكثيــر مــن تأثيــر حتويــل األربــاح.39

زيادة االستثمار العام الدائمة ذات األثر 

احملايد على املوازنة

احملايــد  األثــر  ذات  الدائمــة  العــام  االســتثمار  زيــادة  تــؤدي 

علــى املوازنــة إىل تداعيــات حمــدودة جــدا باملقارنــة بإصاحــات 

االســتثمار  حتويــل  إىل  تــؤدي  التــي  الشــركات  دخــل  ضريبــة 

العــام  االســتثمار  زيــادة  الســيناريو  ويفتــرض  واألربــاح.4٠ 

االقتصــادات  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %٠.5 بنســبة 

اخلمســة الكبــرى التــي تتناولهــا الدراســة التجريبيــة — فرنســا 

االقتصاديــة تتبايــن إىل حــد كبيــر وأن التأثيــر املقــدر إلصــاح ضريبــة 

الشــركات علــى حتويــل االســتثمار يتأثــر بهــذه االفتراضــات.  دخــل 

املرونــة  شــبه  بضــرب  األربــاح  لتحويــل  املفتــرض  التأثيــر  يُشــتق   38

املقــدرة لألربــاح بالنســبة ملعــدل الضريبــة - املفتــرض أن تبلــغ قيمتهــا 

٢ وفقــا لدراســة De Mooij and Ederveen (2008) — يف تقديــرات حصــة 

الشــركات متعــددة اجلنســيات يف كل بلــد، والتــي يُفتــرض أنهــا تبلــغ 6.٠ 

ويف  املتحــدة،  الواليــات  يف  تقريبــا   ٠.3 و  وفرنســا،  أملانيــا  يف  تقريبــا 

مقــدار االنخفــاض يف معــدل ضريبــة دخــل الشــركات قيــد النظــر )١5 نقطــة 

مئويــة(. وتراعــى نفــس احملاذيــر املذكــورة يف حالــة حتويــل االســتثمار 

بشــأن املرونــة.

39 ال يكــون التأثيــر علــى الديــن العــام يف هــذا الســيناريو إال تأثيــر مؤقــت، 

النــاجت احمللــي إىل مســتوياتها يف  نتيجــة عــودة جميــع نســب الديــن إىل 

الســيناريو األساســي علــى املــدى الطويــل. وتعتمــد وتيــرة التصحيــح للعــودة 

بقــوة  املتعلقــة  االفتراضــات  علــى  األساســي  الســيناريو  مســتويات  إىل 

قاعــدة املاليــة العامــة يف النمــوذج — ويمكــن أن تــؤدي افتراضــات أخــرى 

إىل ديناميكيــة تصحيــح خمتلفــة.

4٠ تتســق هــذه النتيجــة إىل حــد كبيــر مــع النتائــج الــواردة يف دراســة 

إصاحــات  معظــم  أن  إىل  تخلــص  والتــي   ،Bussière and others (2017)
املاليــة العامــة ذات األثــر احملايــد علــى املوازنــة ال حتُْــدِث تداعيــات كبيــرة 

علــى التجــارة عبــر احلــدود، باســتثناء يف حالــة اإلصاحــات املتســقة يف 

فتــرات التيســير النقــدي.
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 — املتحــدة  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان  وأملانيــا 

وهــي الزيــادة التــي يتــم تمويلهــا عــن طريــق زيــادة الضرائــب علــى 

االســتهاك. ومن شــأن هذا اإلصاح أن يدعم رصيد رأس املال 

يف بلــدان املَصـْـدر، ممــا يــؤدي إىل زيــادة النــاجت بشــكل دائــم — 

املصاحبــة  اإلنتاجيــة  زيــادة  عــن  الناجتــة  االســتثمار  فزيــادة 

لزيــادة رصيــد رأس املــال العــام تفــوق التأثيــر الســلبي الرتفــاع 

هــو  كمــا  لكــن  احمللــي.  االســتهاك  علــى  االســتهاك  ضرائــب 

حمــدود  تأثيــر  وجــود  رغــم   ،١6-4 البيــاين  الشــكل  يف  مبيــن 

عبــر احلــدود نتيجــة حتويــل اإلنفــاق، فــإن هــذا التأثيــر يمكــن أن 

يضعــف بســبب انخفــاض أســعار الصــرف يف بلــدان املَصـْـدر، ممــا 

يعنــي أن قنــاة حتويــل اجتــاه اإلنفــاق ســتوازن األثــر اإليجابــي 

يف نهايــة األمــر.4١ ورغــم أن التأثيــر علــى املوازيــن التجاريــة يف 

البلــدان املســتقبِلة بســيط، فإنــه ســلبي.

النتائج املستخلصة

ســاعدت التداعيــات اإليجابيــة عبــر احلــدود نتيجــة إجــراءات 

سياســة املاليــة العامــة اجلماعيــة علــى تعــايف االقتصــاد العاملــي 

مــن األزمــة املاليــة العامليــة، لكــن هــل ال تــزال تداعيــات املاليــة 

العامــة مهمــة يف ظــل األوضــاع االقتصاديــة التــي حتســنت كثيــرا 

تــزال  ال  التداعيــات  هــذه  أن  إىل  الفصــل  هــذا  يخلــص  حاليــا؟ 

ويبيــن  املســتقبِلة.  البلــدان  أو  امَلصْــدر  بلــدان  يف  ســواء  مؤثــرة 

أن تداعيــات املاليــة العامــة غالبــا مــا تكــون أقــل عندمــا تنشــأ 

صدمــة ماليــة مــن بلــد يكــون فيــه إجمــايل النــاجت احمللــي عنــد 

ــدر  مســتواه املمكــن، ولكــن التأثيــر يــزداد عندمــا يكــون بلــد املَصْ

سياســة  مــن  يســتفيد  و/أو  ركــود  حالــة  يف  املســتقبِل  البلــد  أو 

يكــون  التداعيــات  حجــم  أن  إىل  ذلــك  ويشــير  تيســيرية.  نقديــة 

كبيــرا بوجــه عــام عندمــا يكــون حجــم املضاعفــات احملليــة كبيــرا 

أيضــا. ويخلــص الفصــل أيضــا إىل أن تداعيــات صدمــات اإلنفــاق 

احلكومــي تكــون أكبــر مــن تلــك املرتبطــة بالصدمــات الضريبيــة، 

وأن انتقــال آثــار صدمــات املاليــة العامــة قــد يكــون أكبــر بيــن 

البلــدان التــي تطبــق أســعار صــرف ثابتــة، وأن انتقــال اآلثــار قــد 

تشــديد  إىل  املَصْــدر  بلــد  يف  املاليــة  الدفعــة  أدت  إذا  يتضــاءل 

األوضــاع املاليــة العامليــة.

ورغم أن هذا الفصل ال يقدم اســتنتاجات حول الكيفية التي 

ينبغــي أن تنفــذ بهــا فــرادى البلــدان سياســة املاليــة العامــة مــن 

منظــور حملــي، فإنــه يقــدم معلومــات عــن اآلثــار احملتملــة عبــر 

البلــدان نتيجــة لهــذه السياســات. ويشــير املنعطــف احلــايل إىل أن 

اآلثــار اإليجابيــة عبــر احلــدود نتيجــة التنشــيط املــايل يف البلــدان 

ذات فجــوات النــاجت الصفريــة تقريبــا ســتكون أقــل بوجــه عــام مــن 

مســتواها أثنــاء األزمــة، لكــن قــد تظــل هنــاك منافــع. وعلــى ســبيل 

4١ تــؤدي صدمــة اإلنتاجيــة الدائمــة يف بلــدان املَصْــدر إىل زيــادة يف 

العــرض تفــوق الزيــادة يف الطلــب، ممــا يعنــي أن الســعر النســبي للســلع يف 

هــذه البلــدان يجــب أن ينخفــض يف حالــة التــوازن.

املثــال فــإن التداعيــات الناجتــة عــن موقــف املاليــة العامــة األكثــر 

توسعا يف بلدان منطقة اليورو ذات احليز املايل — مثل زيادة 

— والتــي  النــاجت املمكــن يف أملانيــا  العــام لزيــادة  االســتثمار 

تنتقــل إىل بعــض الشــركاء التجارييــن الــذي يعانــون مــن ضعــف 

السياســة  اســتمرار  بســبب  مهمــة  تظــل  قــد  الدوريــة  األوضــاع 

يتــم  التداعيــات  أن  إىل  تشــير  التــي  واألدلــة  التيســيرية  النقديــة 

تضخيمهــا غالبــا بســبب ربــط العمــات. وبشــكل أعــم فــإن أدوات 

اإلنفــاق  يــؤدي  أن  املرجــح  أيضــا: فمــن  العامــة مؤثــرة  املاليــة 

عبــر  املكاســب  مــن  أكبــر  كــم  توليــد  إىل  العــام  االســتثمار  علــى 

احلــدود مقارنــة بمــا يتولــد عــن التخفيضــات الضريبيــة.

توضيحيــة  ســيناريوهات  أيضــا  الفصــل  هــذا  ويعــرض 

بســيطة  تداعيــات  التــي تصاحبهــا  العامــة  املاليــة  إلصاحــات 

نتيجــة أي تغييــر يف تكويــن املوازنــة احلكوميــة ال يولــد تغييــرا 

تنشــأ  قــد  ذلــك،  ومــع  العامــة.  املاليــة  األجــل يف موقــف  قصيــر 

مثــل  الضخمــة،  املاليــة  اإلصاحــات  نتيجــة  كبيــرة  تداعيــات 

التخفيضــات الكبيــرة يف معــدالت ضريبــة الشــركات ذات األثــر 

احملايــد علــى املوازنــة — التــي تعوضهــا زيــادات يف ضرائــب 
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١- إجمايل الناجت احمللي احلقيقي، واالستهالك، واالستثمار يف 

بلدان املَصْدر
إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي االستهالك احلقيقي

االستثمار احلقيقي

املصــادر: صنــدوق النقــد الــدويل، عمليــات احملــاكاة القائمــة علــى نمــوذج جمموعــة العشــرين 

.(G20MOD)

ملحوظــة: تداعيــات زيــادة دائمــة يف االســتثمار احلكومــي بنســبة ٠٫٥٪ مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي يف خمســة اقتصــادات رئيســية (فرنســا، أملانيــا، اليابــان، اململكــة املتحــدة، الواليــات 

املتحــدة) واملمولــة عــن طريــق ضريبــة القيمــة املضافــة. وال يُفتــرض وجــود أي تيســير نقــدي 

يف أي بلد.  

االســتثمار  زيــادة  تداعيــات   :٤-١٦ البيــاين  الشــكل 

احلكومي يف خمسة اقتصادات رئيسية

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)
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االســتهاك — والتــي تؤثــر علــى قــرارات الشــركات متعــددة 

اجلنســيات بشــأن املوقــع االســتثماري وإبــاغ األربــاح.

املالية  إجراءات  فإن  املستغرب،  غير  ومن  وأخيرا، 

أن  اقتصاديا عبر احلدود يمكن  اآلثار املهمة  العامة ذات 

املثال،  سبيل  فعلى  التجارية.  املوازين  على  أيضا  تؤثر 

يؤدي  ما  غالبا  املايل  التنشيط  أن  إىل  الفصل  هذا  يشير 

البلد الذي يحدث فيه هذا  إىل تدهور امليزان التجاري يف 

التجاريين  الشركاء  مراكز  التنشيط، مع حدوث حتسن يف 

الواليات  يف  املايل  التوسع  أن  ذلك  ويعني  املقابل.  يف 

اجلاري  احلساب  اختاالت  تفاقم  إىل  يؤدي  قد  املتحدة 

تؤدي  أملانيا  يف  التنشيطية  الدفعة  أن  حين  يف  العاملي، 

غالبا إىل احلد منها.
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احلكومــي  اإلنفــاق  صدمــات  أثــر  بشــأن  اآلراء  توافــق  إن 

علــى ســعر الصــرف واملركــز اخلارجــي يف بلــد مــا ال يــزال بعيــد 

املنال يف الدراسات التجريبية.١ وقد يرجع ذلك ألسباب منها 

املاليــة  بشــأن سياســات  الــوكاء  توقعــات  آثــار  عــزل  صعوبــة 

العامة نظرا للتأخير يف ســن التشــريعات وتنفيذها، على النحو 

الــذي أوضحتــه دراســة Ramey (2011)، وغيرهــا. ويتنــاول هــذا 

 Popescu )دراســة  التداعيــات  اإلطــار ودراســة ذات صلــة حــول 

and Shibata، قيــد اإلصــدار( تأثيــر صدمــات اإلنفــاق احلكومــي 
الصــرف  التجــاري وســعر  امليــزان  علــى  املتحــدة  الواليــات  يف 

ومتعــدد  ثنائــي  منظــور  مــن  املتحــدة،  الواليــات  يف  احلقيقــي 

األطــراف، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مشــكلة التبصــر املــايل.

 Forni دراســة  املنهــج  هــذا  يتبــع  التوقعــات،  آثــار  ولرصــد 

and Gambetti (2016)، ويعتمــد علــى مســوح معــدي التنبــؤات 
لتقديــر حجــم صدمــات املاليــة العامــة يف تاريــخ اإلعــان وليــس 

يف تاريــخ التنفيــذ.٢ ومــن الناحيــة املنهجيــة، يتــم تقديــر حجــم 

صدمــة التبصــر املــايل )“األنبــاء”( يف انحــدار ذاتــي للمتجهــات 

باســتخدام بيانــات الواليــات املتحــدة مــن الربــع األول مــن عــام 

١98١ حتــى الربــع الرابــع مــن عــام ٢٠١6. 3 ويوســع التحليــل 

منظــور  لتشــمل   Forni  and Gambetti (2016) دراســة  نطــاق 

قُطْري مقارن ملراعاة األوضاع االقتصادية الكلية يف البلدان 

املســتقبِلة، وهــو مــا يعــد املســاهمة الرئيســية املتميــزة يف هــذه 

الدراســة.

وتشــير النتائــج إىل أن األنبــاء املتعلقــة باإلنفــاق احلكومــي 

يف املســتقبل تؤدي إىل ارتفاع حقيقي يف ســعر صرف الدوالر 

األمريكــي وتدهــور يف امليــزان التجــاري للواليــات املتحــدة — 

انخفــاض ســعر  “معضلــة  النظريــة ويحــل  مــع  يتســق  مــا  وهــو 

الصــرف” التــي تناولتهــا معظــم الدراســات الســابقة. فكمــا ورد 

يف دراسة Forni and Gambetti (2016)، تتمثل أهم البديهيات 

يف أن إدراج معلومــات إضافيــة عــن توقعــات وتنبــؤات املاليــة 

العامــة يــؤدي إىل حتســين عمليــة تقديــر آثــار صدمــات اإلنفــاق 

احلكومــي مــن خــال رصــد توقيــت التأثيــر بصــورة أدق. ومــن 

املرجــح أن يكــون التوقيــت مهمــا يف تقديــر اســتجابة املتغيــرات 

ســريعة التحــرك، مثــل ســعر الصــرف، الــذي يتفاعــل بســرعة مــع 

التغيــرات املتصــورة يف األوضــاع املســتقبلية. 

وباالنتقــال إىل حتليــل التداعيــات، جنــد أن حتليــل االنحــدار 

الذاتــي للساســل الزمنيــة املقطعيــة يجعــل مــن املمكــن مراعــاة 

املســتقبِل  البلــد  يف  السياســات  ومتغيــرات  الكليــة  املتغيــرات 

)مثــل األوضــاع الدوريــة، والسياســة النقديــة، وسياســة املاليــة 

العامــة احملليــة(. وتُســتخدم يف عمليــة التقديــر بيانــات سلســلة 

زمنية مقطعية غير متوازنة تضم 3٠ شريكا جتاريا للواليات 

املتحــدة )٢3 اقتصــادا متقدمــا و٧ اقتصــادات صاعــدة تســهم 

بنحــو 8٠% مــن واردات الواليــات املتحــدة( مــن الربــع الرابــع مــن 

عــام ١98٢ إىل الربــع الثالــث مــن عــام ٢٠١6. وتشــير النتائــج 

–0.4

–0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

العينة الكاملة قبل األزمة املالية العاملية

١- استجابة امليزان التجاري 
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٢- استجابة سعر الصرف احلقيقي مقابل 

الدوالر األمريكي 

(٪)

الشــكل البيــاين ٤-١-١: اســتجابة امليــزان 

التجــاري وســعر الصــرف احلقيقــي مقابــل 

الدوالر األمريكي يف البلدان املستقبِلة

(أرباع السنوات على احملور السيني)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الــذي وقعــت فيــه الصدمــة.  إىل ربــع الســنة   t = 0 ملحوظــة: تشــير 

وتشير اخلطوط املتقطعة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪.

مؤلفو هذا اإلطار هم أدينا بوبيسكو، وإيبي شيباتا.

١ علــى ســبيل املثــال، رغــم أن الدراســات النظريــة تتنبــأ غالبــا بــأن الزيــادة 

الدراســات  فــإن  الصــرف،  ســعر  ارتفــاع  إىل  تــؤدي  احلكومــي  اإلنفــاق  يف 

املتحــدة؛  الواليــات  حالــة  يف  ذلــك  عكــس  إىل  تخلــص  مــا  غالبــا  التجريبيــة 

الصــرف”. ســعر  انخفــاض  “معضلــة  بتعبيــر  عــادة  ذلــك  إىل  ويشــار 

يف  الــواردة  احلكومــي  اإلنفــاق  تنبــؤات  تُســتخدم  حتديــدا،  أكثــر  بشــكل   ٢

“مسح معدي التنبؤات” يف رصد اإلنفاق احلكومي املعلن مسبقا أو املتوقع 
التغيــر يف  التبصــر”( مــن خــال االســتفادة مــن  أو  “األنبــاء”  )يســمى أيضــا 

التوقعــات.

النفقــات  التــايل:  بالترتيــب  للمتجهــات،  الذاتــي  االنحــدار  يشــمل   3

ومتغيــر  االســتثمار،  وإجمــايل  الفيدراليــة  للحكومــة  احلقيقيــة  االســتهاكية 

األنبــاء املاليــة اســتنادا إىل التنبــؤات الــواردة يف “مســح معــدي التنبــؤات”، 

وإجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، واالســتهاك اخلــاص، وفائــض احلكومــة 

الفيدراليــة مقســوما علــى إجمــايل النــاجت احمللــي، وصــايف صــادرات الســلع 

واخلدمات مقســوما على إجمايل الناجت احمللي، والعائد على ســندات اخلزانة 

ذات آجــال االســتحقاق الثابتــة البالغــة ١٠ ســنوات، وســعر الصــرف الفعلــي 

احلقيقــي.

اإلطار 4-1: تأثير تداعيات صدمات اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة على املراكز اخلارجية
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الواليــات  يف  احلكومــي  اإلنفــاق  يف  املتوقعــة  الزيــادة  أن  إىل 

يف  احلقيقيــة  الصــرف  أســعار  انخفــاض  إىل  تــؤدي  املتحــدة 

الواليــات  مــع  التجاريــة  موازينهــا  وحتســن  األخــرى  البلــدان 

املتحــدة. وبشــكل أكثــر حتديــدا، ســوف يــؤدي اإلعــان عــن زيــادة 

النــاجت احمللــي يف  اإلنفــاق احلكومــي بنســبة ١% مــن إجمــايل 

الواليــات املتحــدة إىل انخفــاض ســعر الصــرف لــدى أي شــريك 

جتــاري بنحــو 5% بعــد عــام ونصــف، وحتســين صــايف صــادرات 

نقطــة مئويــة  بمقــدار 3.٠  املتحــدة  الواليــات  إىل  الشــريك  هــذا 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي لديــه بعــد عاميــن )الشــكل البيــاين 

الزرقــاء(. 4-١-١، اخلطــوط 

أن  الفرعيــة  العينــات  خــال  مــن  التقديــر  عمليــة  وتبيــن 

التأثيــر علــى أســعار الصــرف واملوازيــن التجاريــة قــد يتراجــع 

يف  احلمــراء  اخلطــوط  وتعبــر  العامليــة.  املاليــة  األزمــة  عقــب 

الشــكل البيــاين 4-١-١ عــن اســتجابة أســعار الصــرف احلقيقيــة 

واملوازيــن التجاريــة مــع الواليــات املتحــدة قبــل األزمــة املاليــة 

االســتجابات  أن  إىل  يشــير  ممــا   ،)٢٠٠٧ عــام  )قبــل  العامليــة 

كانــت أكبــر بكثيــر قبــل بدايــة األزمــة. وقــد تعكــس هــذه النتائــج 

مــا  وهــو  األخيــرة،  الســنوات  مقيــدة يف  نقديــة  تطبيــق سياســة 

قــد يحــد مــن ارتفــاع ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي )ملواجهــة 

صدمــات املاليــة العامــة التوســعية(، ممــا قــد يســهم أيضــا يف 

التجــاري. أقــل مــن امليــزان  اســتجابة 

مــن  خمتلفــة  جملموعــات  التحليــل  نفــس  إجــراء  ويشــير 

البلــدان — االقتصــادات املتقدمــة فقــط أو اقتصــادات جمموعــة 

وهــذه  الكــم.  حيــث  مــن  النتائــج  ثبــات  إىل   — فقــط  العشــرين 

بمــا يف  املنهجيــة،  االختافــات يف  إزاء  أيضــا  ثابتــة  النتائــج 

إضافيــة،  متغيــرات  وإدراج  املتغيــرات  ترتيــب  اختــاف  ذلــك 

كذلك إزاء االختافات يف نظم الترجيح )بما يف ذلك استخدام 

زمنيــا(. متغيــرة  ترجيحيــة  أوزان 

اإلطار 4-1: )تتمة(
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

املرفق 4-1: البيانات

البيانات الالزمة لتقدير حجم الصدمات

البيانــات املاليــة ربــع الســنوية املســتخدمة يف تقديــر حجــم 

ــدر(  الصدمــات يف خمســة بلــدان منشــئة للصدمــات )بلــدان املَصْ

أو عــن  إمــا مباشــرة  الوطنيــة،  تُســتمد مــن مكاتــب اإلحصــاءات 

 ١ ويتــم التعبيــر عــن البيانــات 
4٢ .Haver Analytics طريــق مؤسســة

ربــع الســنوية لإلنفــاق احلكومــي احلقيقــي واإليــرادات الضريبيــة 

املســتخدمة يف إنشــاء صدمــات املاليــة العامــة بوحــدات العملــة 

ســنوي  أســاس  علــى  واحملســوبة  موســميا،  املعدلــة  احملليــة، 

خــال فتــرة العينــة التــي تبــدأ مــن الربــع األول مــن عــام ٢٠٠٠ 

وتنتهــي يف الربــع الثــاين مــن عــام ٢٠١6. ويتــم حســاب اإلنفــاق 

الســنوية  ربــع  البيانــات  جمــع  حاصــل  أســاس  علــى  احلكومــي 

الســتهاك احلكومــة العامــة وإجمــايل تكويــن رأس املــال الثابــت 

للحكومــة العامــة املســتمدة مــن احلســابات القوميــة. وبالنســبة 

لإليــرادات الضريبيــة، تُســتخدم البيانــات ربــع الســنوية جملمــوع 

وتــرد  اليابــان.  عــدا  مــا  العامــة،  للحكومــة  الضريبــي  الدخــل 

مصــادر بيانــات كل بلــد يف اجلــدول 4-١-١ باملرفــق. راجــع 

دراســة Blagrave and others، قيــد اإلصــدار، لاطــاع علــى مزيــد 

مــن التفاصيــل حــول البيانــات، إىل جانــب مناقشــة حــول قيــود 

البيانــات وإنشــاء صدمــات املاليــة العامــة.

4٢ فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
١

البيانات الالزمة لتحليل التداعيات

البيانــات ربــع الســنوية عــن 55 بلــدا مــن البلــدان املســتقبِلة 

خــال الفتــرة التــي تبــدأ مــن الربــع األول مــن عــام ٢٠٠٠ وتنتهــي 

يف الربــع الثــاين مــن عــام ٢٠١6 تشــمل ساســل بيانــات النــاجت 

والصادرات/الــواردات،  واالســتثمار،  واالســتهاك،  احلقيقــي، 

والصادرات/الــواردات الثنائيــة مــن الســلع، والطلــب اخلارجــي، 

ســعر  ونظــم  النــاجت،  وفجــوات  األجــل،  الفائــدة قصيــرة  وأســعار 

الصــرف، والتــي تــم جمعهــا مــن مصــادر بيانــات متعــددة. وتــرد 

 ١-٢-4 اجلــدول  يف  بالتفصيــل  سلســلة  كل  بيانــات  مصــادر 

يف  العينــة  يف  املدرجــة  البلــدان  بــكل  قائمــة  تليهــا  باملرفــق، 

باملرفــق.   3-١-4 اجلــدول 

وصف البيانات

االســتثمار:  االســتهالك،  احلقيقــي،  احمللــي  النــاجت  إجمــايل   •
يتــم تغييــر ســنة أســاس املســتويات احلقيقيــة ربــع الســنوية 

احملليــة،  العملــة  بوحــدات  املقيســة   ،٢٠١٠ أســعار  لتصبــح 

واملعدلــة موســميا، واحملســوبة علــى أســاس ســنوي. وتشــير 

الثابــت. املــال  رأس  تكويــن  إجمــايل  إىل  االســتثمار  بيانــات 

املســتويات  أســاس  ســنة  تغييــر  يتــم  الصادرات/الــواردات:   •
املقيســة   ،٢٠١٠ أســعار  لتصبــح  الســنوية  ربــع  احلقيقيــة 

بوحدات العملة احمللية، واملعدلة موســميا، واحملســوبة على 

أســاس ســنوي. وتشــير بيانــات احلســابات القوميــة املســتمدة 

مــن مؤسســة Haver Analytics إىل جممــوع صــادرات/واردات 

الســلع واخلدمــات.

اجلدول 4-1-1 باملرفق: مصادر بيانات املالية العامة ربع السنوية حسب بلد املَصْدر

ماحظاتالتعديل املوسميمصدر البياناتبيانات املالية العامةالبلد

املكتب اإلحصائي األوروبي اإلنفاق احلكوميفرنسا
»يوروستات«١

بيانات معدلة موسميا وعلى أساس 
أيام العمل حسب بلد املَصْدر

جمموع االستهاك النهائي 
احلكومي وإجمايل تكوين رأس 

املال الثابت

املكتب اإلحصائي األوروبي اإليرادات الضريبية
»يوروستات«١

بيانات معدلة موسميا وعلى أساس 
أيام العمل حسب بلد املَصْدر

الضرائب اجلارية على الدخل 
والثروة، ما عدا املساهمات 

االجتماعية

البنك املركزي األملاين اإلنفاق احلكوميأملانيا
»البوندزبنك«

بيانات معدلة موسميا وعلى أساس 
أيام العمل حسب بلد املَصْدر

جمموع االستهاك النهائي 
احلكومي وإجمايل تكوين رأس 

املال الثابت

املكتب اإلحصائي األوروبي اإليرادات الضريبية
»يوروستات«١

نموذج االنحدار الذاتي للمتوسطات 
 )AMIRA-21-X) املتحركة املتكاملة
من إعداد خبراء صندوق النقد الدويل

بيانات معدلة موسميا وحمسوبة على مكتب رئاسة الوزراء اليابايناإلنفاق احلكومياليابان
أساس سنوي حسب بلد املَصْدر

جمموع االستهاك النهائي 
احلكومي وإجمايل تكوين رأس 

املال الثابت

وزارة املالية ومكتب رئاسة جمموع اإليرادات احلكومية
الوزراء

نموذج االنحدار الذاتي للمتوسطات 
 )AMIRA-21-X)( املتحركة املتكاملة

من خبراء صندوق النقد الدويل

يستنبط باستخدام طريقة دينتون

جمموع االستهاك النهائي معدلة موسميا حسب بلد املَصْدرمكتب اإلحصاءات القوميةاإلنفاق احلكومياململكة املتحدة
احلكومي وإجمايل تكوين رأس 

املال الثابت

املكتب اإلحصائي األوروبي اإليرادات الضريبية
»يوروستات«١

نموذج االنحدار الذاتي للمتوسطات 
 )AMIRA-21-X) املتحركة املتكاملة

من خبراء صندوق النقد الدويل

مكتب التحليل االقتصادي اإلنفاق احلكوميالواليات املتحدة
األمريكي

جمموع االستهاك النهائي معدلة موسميا حسب بلد املَصْدر
احلكومي وإجمايل تكوين رأس 

املال الثابت

مكتب التحليل االقتصادي اإليرادات الضريبية
األمريكي

معدلة موسميا حسب بلد املَصْدر

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: بالنسبة لإلنفاق احلكومي، يتم تخفيض املستويات االسمية باستخدام خمفض إجمايل الناجت احمللي يف حالة عدم توافر املستويات احلقيقية من املَصْدر مباشرة. وبالنسبة 

لإليرادات الضريبية )جمموع اإليرادات بالنسبة لليابان(، حُتسب املستويات احلقيقية من خال تخفيض املستويات االسمية باستخدام خمفض إجمايل الناجت احمللي لكل بلد.

١ يتم احلصول على قاعد بيانات احلسابات غير املالية ربع السنوية للحكومة العامة من املكتب اإلحصائي األوروبي “يوروستات”.
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

األوزان  حتُســب  الســلع:  مــن  الثنائيــة  الصادرات/الــواردات   •
الصادرات/الــواردات  باســتخدام  الثنائيــة  الترجيحيــة 

مــن  وخمســة  العينــة  يف  بلــدا   55 بيــن  الســلع  مــن  الثنائيــة 

بلدان املَصْدر )x 5 55 = ٢٧5 زوج من البلدان(. واملتوسط 

للبلديــن.  املبلغــة  القيــم  متوســط  هــو  البلــدان  مــن  زوج  ألي 

الطلــب اخلارجــي: يُحســب علــى أســاس جممــوع معــدالت النمــو   •
الصــادرات  بــأوزان  املرجــح  الشــريكة  البلــدان  احلقيقيــة يف 

الثنائيــة.

ســعر الفائــدة قصيــرة األجــل: يُســتخدم ســعر الفائــدة الســائد   •
بيــن بنــوك لنــدن )ســعر “ليبــور”( ملــدة ثاثــة شــهور والعائــد 

علــى أذون اخلزانــة ملــدة ثاثــة شــهور. ولتوفيــر تغطيــة قُطْريــة 

األساســي،  الفائــدة  ســعر  اســتخدام  يتــم  أشــمل،  وتاريخيــة 

املســتهدفة  الفائــدة  وأســعار  الودائــع،  علــى  الفائــدة  وســعر 

“ليبــور” ملــدة ثاثــة شــهور  عندمــا ال تتوافــر بيانــات ســعر 

والعائــد علــى أذون اخلزانــة ملــدة ثاثــة شــهور. 

أوال  الســنوية  ربــع  النــاجت  فجــوة  حتُســب  النــاجت:  فجــوة   •
علــى أســاس الفجــوة بيــن النــاجت احلقيقــي والنــاجت املمكــن، 

وبعــد  هودريك–بريســكوت.  مرشــح  باســتخدام  تُقــدَّر  والتــي 

 Denton( التناســبية”  دينتــون  “طريقــة  تُســتخدم  ذلــك، 

أي  لتســوية   )proportional benchmarking method
فــرق حمتمــل بيــن فجــوة النــاجت املقــدرة واألرقــام الســنوية 

لفجــوة النــاجت التــي تُنشــر يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي 

الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل. وتُســتخدم هــذه الطريقــة 

للحفــاظ علــى الطبيعــة املوســمية التــي تشــير إليهــا مشــاهدات 

الساســل الرُبعيــة لفجــوة النــاجت املقــدرة، ومطابقــة البيانــات 

املنشــورة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي عنــد حتويلهــا 

الســنوي. األســاس  إىل 

اجلدول 4-1-2 باملرفق: مصادر بيانات البلدان املستقبِلة

التقديرمصادر البياناتالسلسلة

البلدان التي ال تتوافر 

ماحظاتعنها بيانات

تقرير آفاق االقتصاد العاملي، الناجت احلقيقي

Haver Analytics  ومؤسسة

يتم تغيير سنة األساس لتصبح 

٢٠١٠، ويُخفَّض باستخدام 

خمفض إجمايل الناجت احمللي

معدلة موسميا، وحمسوبة على أساس ال يوجد يف العينة

سنوي، وبالعملة الوطنية

االستهاك احلقيقي، 

االستثمار، الصادرات، 

الواردات

Haver Analytics  يتم تغيير سنة األساس لتصبح مؤسسة

٢٠١٠، ويُخفَّض باستخدام 

اخملفضات اخلاصة بكل بلد وكل 

متغير 

معدلة موسميا، وحمسوبة على أساس فييت نام

سنوي، وبالعملة الوطنية؛ البيانات 

مستمدة من احلسابات القومية

الصادرات/الواردات 

الثنائية من السلع

متوسط القيم املبلغة من البلدان إحصاءات وجهة التجارة

القائمة باإلباغ والبلدان الشريكة

البيانات األصلية بتواتر شهري، مصنفة ال يوجد يف العينة

حسب اجملموع

تقرير آفاق االقتصاد العاملي، الطلب اخلارجي

وإحصاءات وجهة التجارة، 

Haver Analytics ومؤسسة

جمموع معدالت نمو إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي يف البلدان الشريكة 

املرجحة بأوزان الصادرات 

معدلة موسميا، النمو على أساس ربع ال يوجد يف العينة

سنوي مقارن، الفروق اللوغاريتمية، %

أسعار الفائدة قصيرة 

األجل على أدوات السياسة 

النقدية

 Bloomberg Finance مؤسسة

Haver Analytics ومؤسسة ،.L.P.
سعر »ليبور« ملدة ثاثة شهور، 

والعائد على أذون اخلزانة ملدة 

ثاثة شهور، يف حال توافرهما

قبرص، إستونيا، لكسمبرغ، 

اجلمهورية السلوفاكية، 

أوروغواي

سعر الفائدة األساسي، وسعر الفائدة على 

الودائع، وسعر الفائدة املستهدف الذي 

يستخدم يف حال عدم توافر بيانات سعر 

»ليبور« والعائد على أذون اخلزانة 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي، فجوة الناجت

Haver Analytics ومؤسسة

تُقدَّر الفجوة بين الناجت احلقيقي 

والناجت املمكن باستخدام مرشح 

هودريك-بريسكوت

تُستخدم طريقة دينتون للمطابقة مع ال يوجد يف العينة

أرقام فجوة الناجت السنوية يف تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول 4-1-3 باملرفق: البلدان املستقبِلة يف العينة

البلدان )اجملموع 55(املنطقة

جنوب إفريقياإفريقيا

األرجنتين، البرازيل، كندا، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، املكسيك، بيرو، الواليات املتحدة، *أوروغواياألمريكتين

أستراليا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، *كوريا، ماليزيا، نيوزيلندا، الفلبين، تايلند، فييت نامآسيا

النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، اجلمهورية التشيكية، الدانمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، *أملانيا، *اليونان، هنغاريا، آيرلندا، أوروبا

إسرائيل، إيطاليا، التفيا، ليتوانيا، لكسمبرغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، روسيا، اجلمهورية السلوفاكية، سلوفينيا، 

إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، اململكة املتحدة*

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

*بلد منشئ للصدمة )املَصْدر(. يستبعد بلد املَصْدر من جمموعة البلدان املستقبِلة عند حتليل صدمات املالية العامة من نفس املَصْدر.
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

فتــرة  امللحوظــة خــال  العامــة  االجتاهــات  ذات  واملتغيــرات 

العينــة جتُــرد مــن االجتــاه العــام باســتخدام االجتاهــات العامــة 

اخلطيــة اخلاصــة بــكل بلــد. وإىل جانــب ذلــك، يتــم اســتبعاد القيــم 

الشــاذة — أي املشــاهدات التي تزيد فيها معدالت نمو إجمايل 

النــاجت احمللــي علــى أســاس ربــع ســنوي مقــارن عــن ١٠% أو تقــل 

عــن ١٠% يف أي ربــع )عــدد قليــل جــدا مــن املشــاهدات(.

تصنيف نظم أسعار الصرف

يتــم إنشــاء مقيــاس لترتيبــات أســعار الصــرف الثنائيــة مقابــل 

أســعار  نظــم  تداعيــات  حجــم  تقديــر  بغــرض  األمريكــي  الــدوالر 

الصــرف اخملتلفــة.

عــن  التعبيــر  يتــم  “راينهارت-روغــوف”،  تصنيــف  ففــي 

يســتند  زمنيــا  متغيــر  مؤشــر  صــورة  يف  الصــرف  ســعر  نظــام 

الواقــع املســتمد  الكبيــرة بحكــم  للفئــات  الســنوي  التصنيــف  إىل 

 ،Ilzetzki, Reinhart, and Rogoff (2017a, 2017b) دراســة  مــن 

وتتــراوح قيمتــه بيــن ١ )األكثــر جمــودا( و6 )األكثــر مرونــة(. ويف 

كل فتــرة، إذا تــم إعطــاء بلــد مــا القيمــة ١ )ربــط بحكــم الواقــع( 

الــذي  النظــام  يعتبــر  الواقــع(،  بحكــم  زاحــف  )ربــط   ٢ القيمــة  أو 

املؤشــر  ويُســتنبط  الثابــت”.  الصــرف  ســعر  “نظــام  هــو  يطبقــه 

القيمــة  نفــس  بإعطــاء  الســنوية  البيانــات  مــن  ســنوي  الربــع 

هــذا  يشــير  املثــال،  ســبيل  وعلــى  ســنة.  خــال  أربــاع  لألربعــة 

التصنيــف، يف عــام ٢٠١5، إىل وجــود ســبعة بلــدان تطبــق نظــام 

ســعر الصرف “الثابت” )األرجنتين، الصين، كوســتاريكا، الهند، 
43

بلــدا.٢  التــي تضــم 55  العينــة  مــن  نــام(  فييــت  الفلبيــن،  بيــرو، 

 ٢٠٠8 عــام  قبــل  الــدويل  النقــد  صنــدوق  تصنيــف  ويتألــف 

أي   ١ بيــن  قيمتهــا  تتــراوح  فئــات  ســت  مــن  الكبيــرة(  )الفئــات 

 3 وقــد تغيــر التصنيــف يف 

األكثــر جمــودا و6 أي األكثــر مرونــة. 44

عــام ٢٠٠8، ويجــري احلصــول علــى بيانــات مــا بعــد عــام ٢٠٠8 

مــن املوقــع اإللكتــروين لصنــدوق النقــد الــدويل. وكمــا هــو احلــال 

وفقــا لتصنيــف “راينهارت-روغــوف”، عــادة مــا يُصنَّــف أي بلــد 

الــدوالر  مقابــل  ثابــت  صــرف  ســعر  تطبــق  التــي  البلــدان  ضمــن 

األمريكــي إذا تــم إعطــاؤه القيمــة ١ )ربــط بحكــم الواقــع( أو القيمــة 

٢ )ربــط زاحــف بحكــم الواقــع أو ضمــن نطاقــات تقلــب متحركــة 

أقــل مــن أو تســاوي ± ٢%(. ومــرة أخــرى، يُســتنبط املؤشــر الربــع 

ســنوي مــن البيانــات الســنوية. وعلــى ســبيل املثــال، يشــير هــذا 

التصنيف، يف عام ٢٠١5، إىل وجود بلدان يطبقان نظام ســعر 

الصــرف الثابــت )الصيــن، فييــت نــام( مــن العينــة التــي تضــم 55 

بلــدا، رغــم أن هنــاك عــدد أكبــر مــن البلــدان التــي تطبــق نظــام ســعر 

الصــرف الثابــت يف فتــرات ســابقة.

املرفق 4-2: استراتيجية جتريبية

مواصفة السيناريو األساسي

 Auerbach and Gorodnichenko دراســة  يف  يــرد  حســبما 

إزاء صدمــة  البلــد املســتقبِل  النــاجت يف  تُقــدَّر اســتجابة   ،(2013)

43 بوجــه عــام، يمكــن أن يختلــف عــدد البلــدان املصنفــة ضمــن البلــدان 
٢

التــي تطبــق نظــام ســعر الصــرف »الثابــت« بمــرور الوقــت نظــرا ألن تصنيــف 

نظــم أســعار الصــرف يختلــف بمــرور الوقــت. 

مــن  عــام ٢٠٠8  قبــل  النظــم  بيانــات تصنيــف  علــى  يتــم احلصــول   3

44
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ماليــة يف اخلــارج باســتخدام طريقــة التوقعــات احملليــة. وهــذا 

الطريقــة مائمــة جــدا للتعامــل مــع العاقــات غيــر اخلطيــة، حيــث 

االقتصــاد.  حــاالت  خمتلــف  يف  التداعيــات  حجــم  تقديــر  تتيــح 

وإىل جانــب ذلــك، تعــد نتائــج هــذه الطريقــة أكثــر ثباتــا إزاء خطــأ 

مواصفــات معــادالت توليــد البيانــات مقارنــة بأســلوب االنحــدار 

الذاتــي للمتجهــات الــذي يتضاعــف فيــه خطــأ املواصفــات يف كل 

أفــق زمنــي مــن آفــاق االســتجابة للدفعــات.

ويُقــدَّر النمــوذج اخلطــي التــايل للســيناريو األساســي يف األفــق 

التقديــر  باســتخدام   )h = 0, . . . , H حالــة  )يف   h الزمنــي 

بطريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة للساســل الزمنيــة:

   
 Z  i,t+h   −  Z  i,t − 1   _________  Y  i,t − 1  

   =  α  h     
Shock     it   ______  Y  i,t − 1  

   +  ∑ l = 1  L     β  hl       X  i,t − l   

 +  θ  hi   +  μht   +  ε  iht  ,  )١-4(

احمللــي  النــاجت  )إجمــايل  دة  ـ الفائـ ــر  متغي إىل      Z   i t تشــير  ــث  حي

البلــد  ـابهها( يف  ـتهاك، واالســتثمار، ومــا شـ احلقيقــي، واالسـ

املســتقبِل i يف الربــع t، وتشــير Y  it    إىل إجمــايل النــاجت احمللــي 

احلقيقــي يف البلــد املســتقبِل i يف الربــع t، وتشــير  Shock     it     إىل 

 ،t ـن  الزمـ i يف  ـد  البلـ التــي تواجــه  ـة  ـة اخلارجيـ ـة املاليـ الصدمـ

وتشــير X  it    إىل متجــه املتغيــرات الضابطــة بمــا يف ذلــك فتــرات 

النــاجت  إجمــايل  و  ـ نمـ ر  ـ تأخـ وفتــرات  ة،  ـ املاليـ ة  ـ الصدمـ تأخــر 

احمللي، وفترات تأخر الطلب اخلارجي، مقيســة بمتوســط مرجح 

ملعــدالت النمــو لــدى الشــركاء التجارييــن )تــم اختيــار عــدد فتــرات 

μ   إىل اآلثــار الثابتــة 
 
  μht  و    θ  hi   ويشــير املتغيــران .)L = 4 التأخــر

القطريــة والزمنيــة. ونظــرا ألن حجــم الصدمــة املاليــة اخلارجيــة 

تعبــر عنــه وحــدات مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف البلــد املســتقبِل 

 ،)   Y  it − 1   بإجمــايل النــاجت احمللــي املتأخــر Shock     it    is  تقــاس(

فــإن املعامــل α  h    يشــبه املضاعــف احمللــي للصدمــة اخلارجيــة 

Barro and Redlick 2011(. ويتــم  )دراســة Hall 2009؛ ودراســة 

H مــن سلســلة مــن  إنشــاء االســتجابة للدفعــات خــال الفتــرات 

التقديــرات                  .

ويتم إنشــاء الصدمة املالية يف الســيناريو األساســي بتجميع 

الصدمــات اخلاصــة بــكل بلــد مــن بلــدان املَصـْـدر اخلمســة )فرنســا، 

ثــم  املتحــدة(  ــات  ي ال و ل ا املتحــدة،  ــة  لك م مل ا اليابــان،  أملانيــا، 

ترجيحهــا باســتخدام الروابــط التجاريــة مــع البلــدان املســتقبِلة. 

آثــار سياســة املاليــة  ويســتند نظــام الترجيــح إىل افتــراض أن 

العامــة تنتقــل أساســا عــن طريــق التجــارة — حيــث يُتوقــع أن 

تســتقبل البلــدان ذات الروابــط التجاريــة األوثــق مــع بلــد املَصْــدر 

صدمــات أكبــر يف شــكل تغيــرات أكبــر يف الطلــب علــى الصــادرات، 

وبالتــايل تداعيــات أكبــر. غيــر أن التداعيــات املقــدرة تشــمل تلــك 

التــي تنتقــل مــن خــال جميــع قنــوات انتقــال اآلثــار، ومنهــا القنــاة 

املاليــة. وحُتســب الصدمــة املاليــة اخلارجيــة التــي تواجــه البلــد 

املســتقبِل i يف الزمــن t عــن طريــق املعادلــة التاليــة:

 Shoc  k  it   =  ∑ j = 1  5      
M     ij,t − 1   ______ 
M     j,t − 1  

     
 s  jt    E  j,t − 1   ______  E  i,t − 1  

  ,  (٢-4)

{ α  h  }   h = 0  
H  
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

حيث تشير j إىل بلد املَصْدر، و  M     ijt    إىل واردات البلد j السلعية 

من البلد i يف الزمن t، وتشير  M     jt    إىل جمموع الواردات السلعية 

للبلــد j، وتشــير   s  jt    إىل الصدمــة املاليــة املقــدرة يف البلــد j والتــي 

    E  jt   وتشــير ،j يتــم التعبيــر عنهــا بالقيمــة احلقيقيــة بعملــة البلــد

إىل سعر الصرف احلقيقي للدوالر األمريكي يف البلد j. وبالتايل 

فــإن احلــد الثــاين علــى اجلانــب األيمــن ) s  jt    E  j,t − 1   /  E  i,t − 1  ( يســاوي 

القيمــة النقديــة احلقيقيــة للصدمــة املاليــة التــي تنتقــل مــن البلــد 

i. ثــم يقــاس  j بعــد حتويلهــا إىل وحــدات عملــة البلــد املســتقبِل 
ـي تشــير  التـ  ،)  M     ij,t − 1   / M     j,t − 1( الــواردات  هــذا احلــد بحصــة 

د  ـ ـ ل ب ردات  وا ـ لـ كمــورد   i ل  املســتقبِ للبلــد  النســبية  األهميــة  إىل 

املَصْــدر.45 وأخيــرا، يتــم جتميــع الصدمــات املرجحــة عبــر بلــدان 

5 وتكــون الصدمــات اجملمعــة صغيــرة نســبيا: 

ــدر اخلمســة.46 املَصْ

فعلــى ســبيل املثــال، يبلــغ متوســط صدمــات اإلنفــاق )الضرائــب( 

البلــد  يف  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   )%٠.١ (  %٠.٠6 حــوايل 

املســتقبِل خــال فتــرة العينــة.

املواصفات غير اخلطية

دور األوضاع الدورية وقيود السياسة النقدية

البلــدان  يف  االقتصــاد  حالــة  ــى  عل ائمــة  ق ال اآلثــار  لدراســة 

الســيناريو  ملواصفــة  خطيــة  غيــر  غــة  ي ص تُقــدر  لة،  املســتقبِ

الصدمــة  ــى  عل االنحــدار  ــات  عامِ مل الســماح  ويتــم  األساســي. 

االقتصــاد  حلــاالت  تبعــا  ــف  تختل بــأن  الضابطــة  واملتغيــرات 

االقتصاديــة  الــدورة  ســب  االقتصــاد ح وتُعــرَّف حالــة  اخملتلفــة. 

)“تراخــي االقتصــاد / عــدم تراخــي االقتصــاد”( أو حســب موقــف 

السياســة النقديــة )“وجــود نطــاق أدنــى فعلي/عــدم وجــود نطــاق 

ــي(. والتراخــي يوافــق وجــود فجــوة ســالبة يف النــاجت.  أدنــى فعل

أمــا النطــاق األدنــى الفعلــي فيوافــق أســعار الفائــدة قصيــرة األجــل 

ــدان، ويبلــغ نحــو 5٧.٠%  ــر البل يف أقــل مــن ٢5% مــن التوزيــع عب

االقتصــادات  حالــة  يف  و%3  املتقدمــة  االقتصــادات  حالــة  يف 

الصاعــدة. 

ووفقا لدراسة Auerbach and Gorodnichenko (2013)، يتم تعديل 

مواصفة السيناريو األساسي على النحو التايل:

   
 Z  i,t + h   −  Z  i,t − 1   __________  Y  i,t − 1  

   =  α  1h    I  i,t − 1     
Shoc  k  it   _____  Y  i,t − 1  

   

 +  α  2h   (1 −  I  i,t − 1  )    
Shoc  k  it   _____  Y  i,t − 1  

   

  +  ∑ l = 1  4     β  1hl  ′     I  i,t − 1   X  
i,t − l

   

 +  ∑ l = 1  4     β  2hl  ′      (  1 − I  i,t − 1   )  X  
i,t − l

   

 +  θ  hi   +  μht   +  ε  iht  .  (3-4)

١ أو صفــر، وهــي تشــير إىل حالــة  ـا  إمـ     I  i,t ـة    حيــث تكــون قيمـ

t. ويمكــن بعــد ذلــك  iيف الفتــرة  االقتصــاد يف البلــد املســتقبِل 

45 راجــع دراســة Blagrave and others، قيــد اإلصــدار، لاطــاع علــى 

مناقشــة حــول نظــم الترجيــح البديلــة.

56 ال يوجد ارتباط بين الصدمات املالية املقدرة عبر البلدان.

حتليــل التداعيــات يف احلالتيــن اخملتلفتيــن بمقارنــة املَعْلمتيــن 

.   α  2h   و     α  1h 
املقدرتيــن

وبالنسبة لبلد املَصْدر، يتم تقسيم الصدمة فقط حسب 

حالة االقتصاد التي يمكن، مرة أخرى، أن تكون الوضع 

الدوري أو سياسة نقدية قريبة من النطاق األدنى الفعلي. 

وتُعَرَّف حاالت االقتصاد بنفس الطريقة الواردة يف مواصفة 

البلدان املستقبِلة. لذلك، تصبح صدمة بلد املَصْدر كالتايل:

  (4-4)

حيـــث   I   t  j   هـــي متغيـــر صـــوري {بنطـــاق صفـــر؛ ١} يشـــير إىل حالـــة 

بيـــن  التفاعـــل  للصدمـــة. ويســـتند  املنشـــئ  البلـــد  ـاد يف  ـ االقتصـ

الصدمـــة فقـــط واملتغيـــر الصـــوري حلالـــة االقتصـــاد إىل افتـــراض 

أنـــه رغـــم أن الصدمـــات يف بلـــد املَصْـــدر واســـتجابة االقتصـــاد 

احمللـــي إزائهـــا قـــد تعتمـــد علـــى النظـــام، فـــإن انتقالهـــا إىل البلـــدان 

املســـتقبِلة ليـــس كذلـــك.

انتقال التداعيات إىل البلدان املستقبِلة يف ظل 

نظم سعر الصرف اخملتلفة

علــى غــرار املواصفــة غيــر اخلطيــة التــي تُقســم فيهــا الصدمــة 

ــدر، يتــم تقســيم الصدمــة إىل عنصريــن  حســب حالــة بلــد املَصْ

 i املســتقبِل  ــد  البل ن  ـ بيـ ـي  الثنائـ ـرف  الصـ عر  ـ سـ ـب  ترتيـ ـب  حسـ

والواليــات املتحــدة:

(5-4)

حيــث   Fix  it  jUS  = 1  إذا كان البلــد i  والواليــات املتحــدة يطبقــان 

. t نظــام ســعر الصــرف ثابــت يف الفتــرة

تقدير حجم التداعيات كنسبة من إجمايل 

الناجت احمللي يف بلد املَصْدر

حجــم  عــن  تعبــر  األساســي  ناريو  ي ـ السـ ة  ـ ـ واصف م ن  أ م  ـ ـ رغ

صدمــات املاليــة العامــة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف 

البلــد املســتقبِل — وفقــا لقــرار جتميــع الصدمــات مــن مصــادر 

— فــإن هــذا  خمتلفــة وحســب األســلوب املعتــاد يف الدراســات 

ــد عمليــة تفســير حجــم التداعيــات.  ــل قــد يــؤدي إىل تعقي التعدي

وتيســيرا لعملية التفســير، يتم تعديل مقياس التقديرات الواردة 

يف هــذا الفصــل إىل تداعيــات ملواجهــة صدمــة ماليــة نســبتها 

ــدر. ويتــم ذلــك عــن  ١% مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــد املَصْ

ــى النحــو التــايل: ــدر α  عل ــات املق ــق تطبيــع معامــل التداعي طري

  (6-4)

حيــث تشــير   S  j    إىل حجــم صدمــة بلــد املَصـْـدر كنســبة مــن إجمــايل 

أنهــا ١(؛ وتشــير  M  i,j   /  M  j   إىل  )يفتــرض  لديــه  ـاجت احمللــي  النـ

حصــة البلــد املســتقبِل يف جممــوع واردات بلــد املَصْــدر )معامــل 

  Shock  it  j   :  I  t − 1  j    Shock  it  j   +  (1 −  I  t − 1  j  )   Shock  it  j  ,

  Shock  it  US  :  Fix  i,t − 1  US    Shock  it  US  +  (1 −  Fix  i,t − 1  US  )   Shock  it  US ,

 Spil  l  i,j   =  S  j    
 M  i,j   ___  M  j  

     
 Y  j   __  Y  i  

  α, 
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الســيناريو األساســي(؛ وتشــير  Y  j   /  Y  i   إىل  نمــوذج  الترجيــح يف 

النــاجت احمللــي يف بلــد املَصْــدر وإجمــايل  النســبة بيــن إجمــايل 

النــاجت احمللــي يف البلــد املســتقبِل — ويقــاس كاهمــا بالــدوالر 

األمريكــي.64٧ 

املرفق 4-3: اختبارات الثبات

لضمــان عــدم تأثــر نتائــج الســيناريو األساســي باختيــار نظــام 

تقديــر حجــم الصدمــات أو منهــج االقتصــاد القياســي، جتُــرى يف 

هــذا القســم العديــد مــن اختبــارات الثبــات. وتكــون النتائــج ثابتــة 

الذاتــي  االنحــدار  باســتخدام  التداعيــات  تقديــر حجــم   )١ ( إزاء: 

ملتجهات الساسل الزمنية املقطعية، والذي يأخذ يف احلسبان 

االستجابة داخلية املنشأ من أسعار الصرف والسياسة النقدية 

يف البلــدان املســتقبِلة؛ و)٢( اســتخدام صدمــات املاليــة العامــة 

البديلــة اســتنادا إىل خطــأ التنبــؤ واملناهــج الســردية.

التقدير باستخدام االنحدار الذاتي ملتجهات 

السالسل الزمنية املقطعية

الذاتــي ملتجهــات  االنحــدار  باســتخدام  التحليــل  راء  ـ إجـ م  ـ ـ يت

الساســل الزمنيــة املقطعيــة لضمــان عــدم تأثــر النتائــج باختيــار 

الذاتــي ملتجهــات  ـات احملليــة. ويأخــذ االنحــدار  التوقعـ ـة  طريقـ

ـة املقطعيــة يف احلســبان االســتجابة داخليــة  الزمنيـ ـل  الساسـ

املنشــأ من املتغيرات الكلية الرئيســية عند تقدير حجم تداعيات 

صدمــة املاليــة العامــة. وفيمــا يلــي تقديــر نمــوذج االنحدار الذاتي 

ملتجهــات الساســل الزمنيــة ذو الســتة متغيــرات: 

  Y  i,t   =  c  i   +  ∑ p = 0  1     A  p    Y  i,t − p   +  μi,t  ,   (٧-4)

حيــث تشــير   c  i    إىل متجــه اآلثــار الثابتــة القُطْريــة، وتشــير   A  p    إىل 

μ   µ  i,t   إىل متجــه  صيغــة خمتزلــة ملصفوفــة املعامــات، وتشــير 

حدود الصدمات، وتشــير   Y  i,t    إىل متجه املتغيرات الســتة داخلية 

املنشــأ:

Y = {  الصدمة G؛ الصدمة T؛ الطلب اخلارجي الفعلي؛ نمو إجمايل 
الناجت احمللي؛ سعر الفائدة؛ سعر الصرف الفعلي احلقيقي}    .

باستثناء الصدمة G والصدمة T، املطابقتين مع الصدمات 

املرجحــة املســتخدمة يف حتليــل الســيناريو األساســي الــوارد يف 

املعادلــة )4-١(، تكــون جميــع املتغيــرات يف شــكل معــدالت نمــو 

العــام(  مــن االجتــاه  ربــع ســنوي مقــارن )جمــردة  ـاس  أسـ ـى  علـ

 

48
٧ .i وتتعلــق باالقتصــاد احمللــي للبلــد املســتقبِل

يؤكد حتليل االنحدار الذاتي ملتجهات الساسل الزمنية 

املقطعية النتائج املستخلصة من نموذج االنحدار يف 

4٧ مــن شــأن النظــم البديلــة املعقولــة لترجيــح صدمــة بلــد املَصْــدر أن 
6

حتقــق نفــس النتائــج كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف بلــد املَصْــدر. 

وســتتطلب نظــم الترجيــح البديلــة أيضــا إعــادة حســاب معامــل التداعيــات 

ـيناريو األساســي )α(، ممــا يســفر عــن تصحيــح مســاوي  ـدر يف السـ املقـ

ومــوازن ألثــر هــذا املعامــل، نظــرا ألن أي حتويــل يطبــق علــى صدمــة بلــد 

ــدر ســيكون ثابتــا يف جميــع البلــدان املســتقبِلة.  املَصْ

 ٧ تكون النتائج املســتمدة من نموذج االنحدار الذاتي ملتجهات الساســل 

48

الزمنيــة املقطعيــة ثابتــة إزاء العديــد مــن املواصفــات البديلــة، بمــا يف ذلــك 

عــدم جتريــد البيانــات مــن االجتــاه العــام.

السيناريو األساسي املقدر بطريقة التوقعات احمللية. ويعرض 

الشكل البياين 4-3-١ باملرفق )اخلط األحمر( النتائج التي 

تتم صياغتها يف صورة استجابة جممَّعة للدفعات بعد صدمة 

لإلنفاق احلكومي )اإليرادات الضريبية( بنسبة ١% من إجمايل 

الناجت احمللي يف بلد املَصْدر. وتكون تداعيات زيادة اإلنفاق 

احلكومي يف بلد املَْصدر أكبر مقارنة بتداعيات تخفيض 

الضرائب. وتختلف النتائج يف داللتها اإلحصائية عن الصفر 

عند مستوى 5%، استنادا إىل احملاكاة التي جتُرى باستخدام 

طرق إعادة املعاينة )مونت كارلو( املعتادة.

التقدير باستخدام أخطاء التنبؤ

يركــز اختبــار الثبــات الثــاين علــى تقديــر حجــم صدمات 

املالية العامة. وتُقدِّر هذه املنهجية البديلة حجم الصدمات 

علــى أســاس أخطــاء التنبــؤ )الفــرق بيــن املتغيــر الفعلــي وقيمتــه 

املتنبــأ بهــا يف الفتــرة الســابقة( بمعــدالت نمــو اإلنفــاق احلكومــي 
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١- آثار صدمة اإلنفاق على الناجت
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٢- آثار صدمة الضرائب على الناجت

طريقة التوقعات احمللية االنحدار الذاتي ملتجهات السالسل 

الزمنية املقطعية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشــير t = 0 إىل ربع الســنة الذي وقعت فيه الصدمة. تشــير اخلطوط الزرقاء املتصلة 

إىل اســتجابة الســيناريو األساســي إزاء كل صدمــة باســتخدام طريقــة التوقعــات احملليــة، أمــا 

اخلطوط املتقطعة فتشير إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪، وتشير اخلطوط احلمراء املتصلة إىل 

االســتجابة إزاء كل صدمــة باســتخدام االنحــدار الذاتــي ملتجهــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة. 

ويتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات باســتخدام متوســط ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي عبــر بلــدان 

املَصْدر.

اإلنفــاق  آثــار صدمــات  باملرفــق:  البيــاين ٤-٣-١  الشــكل 

والضرائــب علــى النــاجت يف البلــدان املســتقبِلة: مقارنــة مــع 

االنحدار الذاتي ملتجهات السالسل الزمنية املقطعية

(٪، أرباع السنوات على احملور السيني)
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آفاق االقتصاد العاملي: نحو تحقيق نمو قابل لاستمرار — تعاف في األجل القريب وتحديات في األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٧

املاليــة  تغيــرات  الطريقــة  هــذه  الضريبيــة، وترصــد  اإليــرادات  أو 

عــن  التقديــر  عــن  ذلــك  ويختلــف  فقــط.  املتوقعــة  غيــر  امــة  الع

الســيناريو  الهيكليــة املســتخدمة يف حتليــل  ــق الصدمــات  طري

متغيــرات  يف  الفعليــة  التغيــرات  إىل  تســتند  والتــي  اســي،  األس

املاليــة العامــة ويمكــن أن يتوقعهــا الــوكاء إذا تــم اإلعــان عنهــا 

املتوقعــة  الصدمــات  هــذه  وجــود  يــؤدي  وقــد  ســابق.  وقــت  يف 

التقديــرات ألن جمموعــة معلومــات خبيــر االقتصــاد  إىل حتيــز 

ونظــرا  الــوكاء.  معلومــات  جمموعــة  عــن  تختلــف  لقياســي  ا

مشــكلة  تقــل  متوقعــة،  غيــر  تغيــرات  ترصــد  التنبــؤ  أخطــاء  ألن 

التبصــر املــايل وفقــا لهــذا املنهــج، ألن جمموعــة معلومــات خبيــر 

االقتصــاد القياســي ووكاء القطــاع اخلــاص تكــون أكثــر اتســاقا.

الوقــت  يف  العامــة  املاليــة  توقعــات  املنهــج  هــذا  ويســتخدم 

امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  عــن منظمــة  الصــادرة  احلقيقــي 

إلنشــاء  احلقيقــي  الوقــت  يف  الفعليــة  والبيانــات  االقتصــادي 

صدمــات أخطــاء التنبــؤ بتواتــر ســنوي علــى عينــة مــن عــام ٢٠٠٠ 

 X =   إىل عــام ٢٠١٢. 849 ويتــم إنشــاء خطــأ التنبــؤ لــكل متغيــر

كالتــايل:   {G, T, Y}

  FE  t  X  =  X  t   −  X  t |  t − 1  f    , (8-4)

498 بعد عام ٢٠١٢، بيانات التنبؤ غير متصلة.

حيث   X  t     هي معدل نمو املتغير املستمد من اإلصدار املتزامن 

للبيانات و   X  t |  t − 1  f هي التنبؤ قبل فترة واحدة. وخطأ التنبؤ 

ضرائب  وصدمة  توسعية  إنفاق  صدمة  وقوع  يعني  املوجب 

 ،Auerbach and Gorodnichenko (2013) انكماشية. ووفقا لدراسة

والضرائب على  باإلنفاق  التنبؤ  انحدار ألخطاء  رى عملية  جتُ

أخطاء التنبؤ بالناجت لكي يؤخذ يف احلسبان أي تغيرات ناجتة 

انحدار  عملية  وجتُرى  االقتصادية.  الدورة  يف  مفاجآت  عن 

ملتغيرات  املتأخرة  النمو  الت  د مع ى  ل ع ا  يض أ ؤ  نب ت ال اء  ط ألخ

التضخم،  خمفض  احمللي،  ناجت  ل ا يل  ا إجم ( ي  كل ال صاد  قت اال

االستثمار، اإلنفاق احلكومي أو اإليرادات الضريبية( لكي يؤخذ 

يف احلسبان جزء االبتكار الذي يمكن التنبؤ به من مشاهدات 

بلد  لكل  التنبؤ  أخطاء  صدمات  إنشاء  يتم  ذلك،  وبعد  سابقة. 

من بلدان املَصْدر كقيم باقية من هذا االنحدار، وحتويلها إىل 

مستويات باستخدام نفقات أو إيرادات سنة األساس )٢٠١٠(، 

واستبدالها يف املعادلتين )4-١( و)4-٢(.

ويؤكــد حتليــل التداعيــات باســتخدام صدمــات أخطــاء التنبــؤ 

اإلنفــاق  صدمــات  أن  وهــي   — ألساســي  ا ناريو  ي ـ لسـ ا ج  ـ ـ ائ نت

تكــون تداعياتهــا أكبــر مــن صدمــات الضرائــب )الشــكل البيــاين 

النتائــج.  لثبــات  قويــا  ارا  ـ ـ اختب ويعــد   — باملرفــق(   ٢-3 -4

ويتــم إنشــاء هــذه الصدمــات باســتخدام منهجيــة خمتلفــة تمامــا، 

وقاعــدة بيانــات خمتلفــة، ويُقــدَّر حجمهــا بتواتــر خمتلــف عــن 

ذلــك الــذي يُقــدَّر بــه حجــم الصدمــات املســتخدمة يف مواصفــة 

الســيناريو األساســي. ويكــون حجــم التداعيــات أكبــر إىل حــد مــا 

مقارنــة بالســيناريو األساســي، وهــو مــا يمكــن تفســيره جزئيــا 

بــأن اســتجابة اإلنفــاق واإليــرادات يف بلــد املَصـْـدر إزاء صدمــات 

أخطــاء التنبــؤ تكــون أقــوى مقارنــة بالصدمــات الهيكليــة )رغم أن 

هــذه االســتجابات للدفعــات تُقــدَّر بشــكل غيــر دقيــق بســبب صغــر 

حجــم العينــة(.

التقدير باستخدام املنهج السردي

ملزيد من التأكد من أن نتائج السيناريو األساسي ال تتأثر 

بنظام تقدير حجم الصدمات، يتم إجراء اختبار ثبات باستخدام 

صدمات الضرائب على أساس املنهج السردي حسبما يرد يف 

دراسة Romer and Romer (2010). وتتناول العديد من الدراسات 

القائمة على  العامة  املالية  االقتصادية املتخصصة صدمات 

 DeVries and others ،أساس املنهج السردي )على سبيل املثال

 Romer and دراسة  الواردة يف  البيانات  لكن جمموعة   ،)2011
السيناريو  حتليل  مع  للمقارنة  األنسب  هي   Romer ( 2 0 1 0 )
األساسي الوارد يف هذا الفصل نظرا ألنها تشمل فترات التوسع 

املعادلتين  يف  الصدمة  استبدال  ملايل.95٠ويتم  ا ف  والتقش

)4-١( و)4-٢(، مع إجراء التحليل للواليات املتحدة فقط خال 

5٠9 تعــد قواعــد بيانــات صدمــات اإلنفــاق احلكومــي القائمــة علــى املنهــج 

الســردي أقــل شــيوعا يف الدراســات، ممــا يحــول دون إجــراء اختبــار ثبــات 

ر حجــم التداعيــات الناشــئة عــن صدمــات اإلنفــاق القائمــة  ـ لنتائــج تقديـ

علــى املنهــج الســردي. 
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١- آثار صدمة اإلنفاق على الناجت
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٢- آثار صدمة الضرائب على الناجت

Lorem ipsum

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

التــي وقعــت فيهــا الصدمــة. وتشــير اخلطــوط املتصلــة إىل  إىل الســنة   t = 0 ملحوظــة: تشــير 

االستجابة إزاء كل صدمة، أما اخلطوط املتقطعة فتشير إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. وتُقدَّر 

اآلثــار علــى أســاس الصدمــات املشــتقة مــن أخطــاء التنبــؤ. ويتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات 

باستخدام متوسط ١٪ من إجمايل الناجت احمللي عبر بلدان املَصْدر.

اإلنفــاق  آثــار صدمــات  باملرفــق:  البيــاين ٤-٣-٢  الشــكل 

أخطــاء  املســتقبِلة:  البلــدان  يف  النــاجت  علــى  والضرائــب 

التنبؤ

(٪، أرباع السنوات على احملور السيني)
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الفصل 4     آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٧

الفترة من الربع األول من عام ١995 إىل الربع الرابع من عام 

فيه  تتوافر  ربع  آخر  هو   ٢٠٠٧ عام  من  الرابع  )الربع   ٢٠٠٧

احلصول  ويتم  السردي(.  املنهج  أساس  على  الصدمة  بيانات 

املعدل  األساسي  السيناريو  نتائج  من  مماثلة  جمموعة  على 

على أساس العينة الزمنية عن طريق تقدير آثار التداعيات التي 

تنتقل من الواليات املتحدة على نفس العينة.

وتُظهر النتائج املعروضة يف الشكل البياين 4-3-3 باملرفق 

الواليات  يف  ضريبية  صدمات  عن  ناشئة  مماثلة  تداعيات 

انحدار  نموذج  باستخدام  املقدرة  الصدمات  املتحدة يف حالة 

ذاتي للمتجهات الهيكلية والصدمات املقدرة باستخدام املنهج 

السردي. ورغم أن التداعيات املقدرة باستخدام املنهج السردي 

تكون أقل إىل حد ما مقارنة بالسيناريو األساسي )املعدل على 

أساس العينة الزمنية(، فإنها تقع بسهولة ضمن نطاقات الثقة 

يف تقديرات السيناريو األساسي. ونظرا ألن الصدمات املقدرة 

باستخدام املنهج السردي تستند إىل نظام تقدير خمتلف تماما، 

فإن هذه النتائج تمثل اختبارا قويا آخر من اختبارات الثبات.
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الصدمات املقدرة باستخدام االنحدار الذاتي للمتجهات الهيكلية

(Romer-Romer) صدمة حمسوبة على أساس املنهج السردي

املصدر: دراسة Romer and Romer (2010)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير  t = 0 إىل ربــع الســنة الــذي وقعــت فيــه صدمــة الضرائــب يف الواليــات املتحــدة. 

املتحــدة  الواليــات  يف  الضرائــب  صدمــة  إزاء  االســتجابة  إىل  املتصــل  األزرق  اخلــط  ويشــير 

باســتخدام االنحــدار الذاتــي للمتجهــات الهيكليــة، أمــا اخلطــوط املتقطعــة فتشــير إىل نطاقــات 

ثقة نسبتها ٩٠٪، ويشير اخلط األحمر املتصل إىل االستجابة إزاء صدمة الضرائب يف الواليات 

 .Romer and Romer (2010) املتحدة احملسوبة على أساس املنهج السردي استنادا إىل دراسة

ويتــم تطبيــع بيانــات الصدمــات باســتخدام متوســط ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي عبــر بلــدان 

املَصْــدر (الحــظ أن هــذا يمثــل صدمــة تقــل عــن ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف الواليــات 

املتحدة).

الشــكل البيــاين ٤-٣-٣ باملرفــق: آثــار صدمــة الضرائــب يف 

املســتقبِلة:  البلــدان  يف  النــاجت  علــى  املتحــدة  الواليــات 

مقارنــة مــع صدمــة الضرائــب علــى أســاس املنهــج الســردي، 

١٩٩٥-٢٠٠٧

(٪، أرباع السنوات على احملور السيني)
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امللحق اإلحصائي

اقتصادية.	 وتوقعات	 تاريخية	 بيانات	 اإلحصائي	 امللحق	 يقدم	

ويتألف	من	سبعة	أقسام	هي	كالتايل:	االفتراضات،	وما	اجلديد،	

وتصنيف	 القطرية،	 وامللحوظات	 املتبعة،	 واألعراف	 والبيانات	

البلدان،	وتوثيق	البيانات	الرئيسية،	واجلداول	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	 من	 	٢٠١٧ إبريل	 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	

هذه	اجلداول	على	أساس	املعلومات	املتاحة	حتى	٢٢	سبتمبر	

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	٢٠	يوليو	إىل	١٧	أغسطس	٢٠١٧.	وبالنسبة	لعامي	

٢٠١٧	و٢٠١8،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١.385	و١.4٠9،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	

مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١.١٧6	 	١.١٢8 اليورو	

الدوالر	األمريكي	١١١.4	و١٠9.١	على	الترتيب.	

أما	متوسط	سعر النفط،	فمن	املفترض	بلوغه	5٠.٢8	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١٧	و5٠.١٧	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	

الودائع	ملدة	ستة	 على	 )ليبور(	 لندن	 بنوك	 بين	 السائد	 الفائدة	

أشهر	بالدوالر	األمريكي	١.4%	يف	عام	٢٠١٧	و١.9%	يف	عام	

أشهر	 ثالثة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	 	،٢٠١8

سعر	 ومتوسط	 	،٢٠١8 و	 	٢٠١٧ عامي	 يف	 	%٠.3- باليورو	

٠.١%	يف	 الياباين	 بالين	 أشهر	 ستة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	

٢٠١٧	و	٠.٢%	يف	عام	٢٠١8.	

قرر	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 فيما	 بأنه	 التذكير	 ويجدر	

أسعار	 تكون	 أن	 	١998 ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	 االحتاد	 جملس	

التحويل	الثابتة	النهائية	بين	اليورو	وعمالت	البلدان	األعضاء	التي	

أقرت	استخدامه	كما	هو	مبين	فيما	يلي	اعتبارا	من	أول	يناير	١999:

آفاق	 تقرير	 من	 	١998 أكتوبر	 عدد	 يف	 	4-5 اإلطار	 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

· تُدرج	بيانات	الصومال	يف	البيانات	اجملمعة	ضمن	جمموعة		

مما	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

وتُصنف	 بلدا.	 	١93 لتشمل	 البيانات	 قاعدة	 حجم	 من	 يزيد	

الصومال	كأحد	بلدان	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا.	

· االقتصاد		 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٧ أكتوبر	 عدد	 من	 اعتبارا	

العاملي	تظهر	بيانات	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

	٢ وباء	 	١ وباء	 	١ ألف	 اإلحصائية	 اجلداول	 يف	 احلقيقي	

معاملة	 عن	 يختلف	 وهذا	 الشرائية.	 القوى  بتعادل  مرجحة	

من	 السابقة	 واألعداد	 	٢٠١٧ إبريل	 عدد	 يف	 البيانات	 هذه	

البيانات	 تلك	 كانت	 حيث	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

تظهر	بالعملة	الوطنية	احمللية.	

البيانات واألعراف املتبعة 

تشكل	البيانات والتوقعات	املتعلقة	بعدد	١93	اقتصادا	القاعدة	

اإلحصائية	يف	قاعدة	بيانات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	وتشترك	

يف	حفظ	هذه	البيانات	إدارة	البحوث	وإدارات	املناطق	اجلغرافية	يف	

صندوق	النقد	الدويل،	حيث	تتوىل	األخيرة	حتديث	التوقعات	القُطرية	

بانتظام	على	أساس	افتراضات	شاملة	متسقة.

يف	 النهائي	 املرجع	 هي	 الوطنية	 اإلحصائية	 الهيئات	 أن	 ورغم	

املنظمات	 فإن	 املستخدمة،	 والتعاريف	 التاريخية	 البيانات	 تقديم	

الدولية	تشارك	بدورها	يف	القضايا	اإلحصائية	بغية	حتقيق	التوافق	

بين	املنهجيات	اخملتلفة	إلعداد	اإلحصاءات	على	املستوى	الوطني،	بما	

يف	ذلك	األطر	التحليلية	واملفاهيم	والتعاريف	والتصنيفات	وإجراءات	

التقدير	املستخدمة	يف	إنتاج	اإلحصاءات	االقتصادية.	وتمثل	قاعدة	

بيانات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	انعكاسا	للمعلومات	املأخوذة	

من	مصادر	البيانات	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

يعرضها	 التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

القومية  احلسابات  نظام  مع	 عموما	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	

املعايير	 جميع	 مواءمة	 جاري	 أو	 بالفعل	 تمت	 وقد	 	.1993 لعام 

الدويل-	 النقد	 والتي	يضعها	صندوق	 للقطاعات	اخملتلفة	 اإلحصائية	

السادسة،	 الطبعة	 الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان  دليل 

ودليل  بياناته،  إلعداد  واملرشد  واملالية  النقدية  اإلحصاءات  ودليل 

إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014 — مع نظام احلسابات القومية 

لعام 2008.	وتعبر	هذه	املعايير	عن	مدى	اهتمام	صندوق	النقد	الدويل	

وأوضاع	 املايل	 القطاع	 واستقرار	 اخلارجية	 باملراكز	 خاصة	 بصفة	

املالية	العامة	للقطاع	العام	يف	خمتلف	البلدان.	ومع	صدور	هذه	األدلة	

بدأت	جديا	عملية	مواءمة	البيانات	القُطرية	مع	املعايير	اجلديدة.	غير	

أن	تطابق	البيانات	تماما	مع	األدلة	يعتمد	يف	نهاية	املطاف	على	قيام	

معدي	اإلحصاءات	الوطنية	بتقديم	بيانات	قُطرية	منقحة.	وبالتايل	فإن	

تقديرات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	ال	تزال	متوائمة	جزئيا	وحسب	

مع	هذه	األدلة.	ومع	هذا،	فالتأثير	الذي	سيقع	على	األرصدة	واجملمالت	

األساسية	نتيجة	للتحول	إىل	املعايير	التي	تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	

يف	كثير	من	البلدان.	وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	البلدان	األخرى	املعايير	

األخيرة	جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١	

أو	 	٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 يطبق	 	١

ويستخدم	 	،٢٠١٠ لعام	 واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 النظام	

عدد	قليل	من	البلدان	طبعات	أقدم	من	طبعة	١993	من	نظام	احلسابات

آفاق	 تقرير	 يف	 الدين	 وصايف	 العامة	 املالية	 إجمايل	 بيانات	

الرسمية	وتقديرات	 الببيانات	 العاملي	مستمدة	من	مصادر	 االقتصاد	

إجمايل	 بيانات	 مواءمة	 حماولة	 ورغم	 الدويل.	 النقد	 صندوق	 خبراء	

مالية	 إحصاءات	 دليل	 يف	 الواردة	 للتعاريف	 وفقا	 الدين	 وصايف	

احلكومة،	فإن	هذه	البيانات	قد	تنحرف	يف	بعض	األحيان	عن	التعاريف	

الرسمية	نتيجة	نقص	البيانات	أو	بعض	الظروف	اخلاصة	يف	البلدان	

اتساق	 لضمان	 املمكنة	 اجلهود	 كل	 بذلك	 من	 الرغم	 وعلى	 املعنية.	

املستوى	 على	 مقارنتها	 وإمكانية	 التقرير	 هذا	 يف	 الواردة	 البيانات	

واألدوات	تعني	عدم	 القطاعات	 الفروق	يف	نطاق	تغطية	 فإن	 الدويل،	

من	 مزيد	 توافر	 ومع	 نحو	شامل.	 على	 البيانات	 هذه	 مقارنة	 إمكانية	

تغطية	 نطاق	 أو	 البيانات	 مصادر	 يف	 تغييرات	 أي	 فإن	 املعلومات،	

األدوات	قد	يترتب	عليها	إجراء	تعديالت	يف	البيانات	قد	تكون	كبيرة	

يف	بعض	األحيان.	ولالطالع	على	توضيحات	بالنسبة	لالنحرافات	يف	

الوصفية	 للبيانات	 الرجوع	 يرجى	 واألدوات،	 القطاعات	 تغطية	 نطاق	

يف	قاعدة	بيانات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	عبر	اإلنترنت.

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	

خالف	 يُذكر	 مل	 ما	 مركبة٢	 سنوية	 تغير	 بمعدالت	 سنوات	 عدة	 تغطي	

جمموعة	 بيانات	 جلميع	 حسابيا	 مرجحة	 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.	

· األرقام	اجملمعة	للبيانات	األخرى	املتعلقة	باالقتصاد	احمللي،	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	معدالت	التضخم	

السنوية	هي	تغيرات	بالنسب	املئوية	البسيطة	عن	السنوات	السابقة،	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 حالة	 يف	 باستثناء	

النامية،	حيث	تستند	املعدالت	إىل	الفروق	اللوغاريتمية.

· احمللي		 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 لنصيب	 اجملمعة	 األرقام	

احلقيقي	حسب	تعادل القوى الشرائية	هي	جمموع	البيانات	

	القومية.	ويتوقع	اتباع	نمط	مشابه	يف	اعتماد	الطبعة	السادسة	من	دليل	

مالية	 إحصاءات	 ودليل	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	 املدفوعات	 ميزان	

احلكومة	لعام	٢٠١4.	يرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	“زاي«	الذي	يضم	قوائم	

باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

٢		حُتسب	متوسطات	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	ومكوناته،	وتوظيف	العمالة	

والتضخم	وإنتاجية	عوامل	اإلنتاج	والتبادل	التجاري	وأسعار	السلع	األولية	بناء	

على	معدالت	التغير	السنوية	املركبة،	ما	عدا	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

ومعدل	البطالة	الذي	يتم	حسابه	على	أساس	املتوسط	احلسابي	البسيط.

3	راجع	»األوزان	الترجيحية	املنقحة	املستندة	إىل	تعادل	القوى	الشرائية”	

مستجدات آفاق االقتصاد العاملي	الصادرة	يف	يوليو	٢٠١4	لالطالع	 يف	

القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 األوزان	 عن	 موجز	 على	

االقتصاد	 آفاق	 إبريل	٢٠٠4	من	تقرير	 ألف-٢	يف	عدد	 الشرائية،	واإلطار	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	١993 مايو	 عدد	 يف	 الرابع	 وامللحق	 العاملي،	

Anne-Marie Gulde and Marianne Schulze- العاملي.	وراجع	أيضا	دراسة	

 Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights for the World Economic
 Outlook”, in Staff Studies for the World Economic Outlook (Washington,

 D.C.: International Monetary Fund, December 1993), pp. 106-23.
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السنوات	 يف	 الدويل	 الدوالر	 إىل	 حتويلها	 بعد	 الواحد	 للبلد	

احملددة.

· يتم	تصحيح	األرقام	اجملمعة	جلميع	قطاعات	منطقة	اليورو،	ما	مل		

بلدان	 بين	 املعامالت	 التفاوت	يف	 أوجه	 يُذكر	خالف	ذلك،	إلبالغ	

التقويمي.	 اليوم	 آثار	 السنوية	لتعكس	 البيانات	 تُعدّل	 املنطقة.	وال	

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	

األعوام	 يف	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	 األمريكي	

املشار	إليها.	

· بحجم		 مرجحة	 العمالة	 ونمو	 البطالة	 ملعدالت	 اجملمعة	 األرقام	

القوى	العاملة	كحصة	من	القوى	العاملة	للمجموعة.	

· األرقام	اجملمعة	املتعلقة	بإحصاءات	القطاع	اخلارجي	هي	حاصل		

جمع	البيانات	الواردة	من	كل	بلد	على	نحو	منفرد	بعد	حتويلها	إىل	

يف	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	 أمريكية	 دوالرات	

السنوات	املشار	إليها	بالنسبة	لبيانات	ميزان	املدفوعات	وبأسعار	

الصرف	السائدة	يف	السوق	يف	نهاية	السنة	بالنسبة	للدين	املقوم	

بعمالت	أخرى	بخالف	الدوالر	األمريكي.	

· اخلارجية		 التجارة	 أحجام	 يف	 للتغيرات	 اجملمعة	 األرقام	 أن	 غير	

يف	 مئوية	 كنسب	 للتغيرات	 حسابية	 متوسطات	 هي	 وأسعارها	

بالدوالر	 الواردات	 أو	 الصادرات	 بقيم	 مرجحة	 حدة	 على	 بلد	 كل	

أو	 العاملية	 الواردات	 أو	 الصادرات	 جمموع	 من	 كحصة	 األمريكي	

صادرات	أو	واردات	اجملموعة	)يف	السنة	السابقة(.

· وحُتتسب	األرقام	اجملمعة	للمجموعة	إذا	كانت	تمثل	9٠%	أو	أكثر		

من	حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك.

وتشير	البيانات	إىل	السنوات	التقويمية،	باستثناء	عدد	قليل	من	البلدان	

يف	 )واو(	 اجلدول	 إىل	 الرجوع	 يُرجى	 لذا،	 املالية.	 السنة	 تستخدم	 التي	

التي	تعتمد	فترات	 الذي	يعرض	قائمة	باالقتصادات	 امللحق	اإلحصائي	

إبالغ	استثنائية	لبيانات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

وبالنسبة	لبعض	البلدان،	تستند	األرقام	عن	عام	٢٠١6	وما	قبله	إىل	

تقديرات	وليس	إىل	النتائج	الفعلية.	ويرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	»زاي«	

يف	امللحق	اإلحصائي	الذي	يضم	قوائم	بآخر	النتائج	الفعلية	للمؤشرات	

ميزان	 ومؤشرات	 احلكومة،	 ومالية	 واألسعار،	 القومية،	 احلسابات	 يف	

املدفوعات	لكل	بلد.

ملحوظات قُطرية

· تعكس	بيانات	أسعار	املستهلكين	يف	األرجنتين	قبل	ديسمبر	٢٠١3		

بينما	 الكبرى،	 آيرس	 بوينس	 منطقة	 يف	 املستهلك	 أسعار	 مؤشر	

بيانات	الفترة	من	ديسمبر	٢٠١3	إىل	أكتوبر	٢٠١5	تمثل	انعكاسا	

ملؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني.	وقد	أوقفت	احلكومة	اجلديدة	التي	

العمل	بمؤشر	أسعار	املستهلكين	 السلطة	يف	ديسمبر	٢٠١5	 تولت	

ألسعار	 جديدا	 مؤشرا	 وأصدرت	 معيب،	 أنه	 إىل	 مشيرة	 الوطني،	

	٢٠١6 يونيو	 	١5 يف	 الكبرى	 آيرس	 بوينس	 ملنطقة	 املستهلكين	

)تم	نشر	مؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني	اجلديد	اعتبارا	من	شهر	

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	

الصادر	يف	٢٠١3.	ونظرا	للفروق	يف	التغطية	اجلغرافية،	واألوزان،	

وأخذ	العينات،	واملنهجية	بين	جمموعتي	البيانات،	ال	يتضمن	عدد	

تضخم	 متوسط	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١٧ أكتوبر	

مؤشر	أسعار	املستهلكين	لألعوام	٢٠١4	و٢٠١5	و٢٠١6	ومعدل	

التضخم	يف	نهاية	الفترة	لعامي	٢٠١5	و٢٠١6.	

· أوقفت	السلطات	يف	األرجنتين	نشر	بيانات	سوق	العمل	يف	ديسمبر		

٢٠١5	وأصدرت	سلسلة	جديدة	بدءا	من	الربع	الثاين	من	عام	٢٠١6.

· أسعار		 بيانات	 تستبعد	 وفنزويال،	 األرجنتين  إىل	 بالنسبة	

بيانات	 جمموعات	 كل	 يف	 اجملمعة	 البيانات	 كل	 من	 املستهلكين	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

· يف	اليونان	تستند	تقديرات	الرصيد	األويل	لعام	٢٠١6	إىل	بيانات		

االستحقاق	 أساس	 على	 املفرط«	األولية	 العجز	 مواجهة	 »إجراءات	

التي	 	)٢٠١٠ واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 )النظام	

توفرها	إدارة	اخلدمات	اإلحصائية	الوطنية	(ELSTAT)	اعتبارا	من	

٢١	إبريل	٢٠١٧.	وتم	تعديل	بيانات	املالية	العامة	منذ	عام	٢٠١٠	

لكي	تتماشى	مع	التعاريف	الواردة	يف	البرنامج.

· ويتم	حساب	معدالت	نمو	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	يف	الهند		

سنة	 اعتماد	 مع	 القومية	 احلسابات	 وفق	 	٢٠١١ إىل	 	١998 من	

القومية	 ٢٠٠5/٢٠٠4	كسنة	األساس،	وبعد	ذلك	وفق	احلسابات	

وسنة	األساس	هي	٢٠١٢/٢٠١١.

· إمكانية		 تتراجع	 القدرات،	 وضعف	 األهلية	 احلرب	 خلفية	 وعلى	

املدى	 على	 التوقعات	 سيما	 وال	 ليبيا،	 بيانات	 على	 االعتماد	

املتوسط.	

· وتُستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠١١	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء		

عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

· ذلك		 يف	 بما	 فنزويال،	 يف	 االقتصادية	 اآلفاق	 لتوقعات	 وبالنسبة	

تقييم	التطورات	االقتصادية	املاضية	واحلالية	كأساس	للتوقعات،	

فإنها	تزداد	تعقيدا	بسبب	عدم	إجراء	مناقشات	مع	السلطات	)عُقِدت	

لفترات	 والتأخر	 	،)٢٠٠4 عام	 يف	 الرابعة	 املادة	 مشاورات	 آخر	

املعلومات،	وعدم	 البيانات	مع	وجود	فجوات	يف	 تلقي	 طويلة	يف	

اكتمال	توفير	املعلومات،	والصعوبات	يف	تفسير	بعض	املؤشرات	

االقتصادية.	 التطورات	 مع	 اتساقا	 تُبَلِّغها	 التي	 االقتصادية	

وحسابات	املالية	العامة	تشمل	وحدات	احلكومة	املركزية	املدرجة	

دي	 »بتروليوس	 الفنزويلية	 الوطنية	 البترول	 وشركة	 املوازنة	 يف	

فنزويال«	(PDVSA)،	أما	بيانات	حسابات	املالية	العامة	للسنوات	

٢٠١6-٢٠٢٢	فهي	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	وتشمل	

الصرف	 ألرباح	 الدويل	 النقد	 صندوق	 خبراء	 تقديرات	 اإليرادات	

األجنبي	التي	يحولها	البنك	املركزي	إىل	احلكومة	)شراء	الدوالرات	

األمريكية	بأعلى	سعر	صرف	وبيعها	بأقل	أسعار	يف	نظام	متعدد	

الشرائح	ألسعار	الصرف(،	ويستبعد	منها	تقديرات	خبراء	الصندوق	

الفنزويلية	 الوطنية	 البترول	 شركة	 بيع	 من	 املتحصلة	 لإليرادات	

»بتروليوس	دي	فنزويال«	ألصولها	يف	حتالف	»بتروكاريبي«	إىل	

البنك	املركزي.	وحسابات	املالية	العامة	للفترة	من	٢٠١٠-٢٠٢٢	

املوازنة	 يف	 املدرجة	 املركزية	 احلكومة	 وحدات	 حسابات	 هي	

فنزويال.«	 دي	 »بتروليوس	 الفنزويلية	 الوطنية	 البترول	 وشركة	

وحدات	 حسابات	 هي	 	٢٠١٠ عام	 قبل	 العامة	 املالية	 وحسابات	

)بما	 العامة	 واملؤسسات	 املوازنة،	 املدرجة	يف	 املركزية	 احلكومة	

فيها	شركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية(،	ومعهد	فنزويال	للضمان	

البنوك	 وحماية	 الودائع	 ضمان	 وصندوق	 	،(IVSS) االجتماعي	

	.(FOGADE)
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تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

تُصنف	بلدان	العامل	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بتقسيمها	

إىل	جمموعتين	رئيسيتين،	وهما:	االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	وال	يعتمد	هذا	التصنيف	

أنه	 كما	 اقتصادية،	 غير	 أو	 اقتصادية	 سواء	 قاطعة،	 معايير	 على	

تطور	بمرور	الوقت.	ويتمثل	الهدف	من	ذلك	يف	تيسير	عملية	التحليل	

منطقي	 بشكل	 البيانات	 لتنظيم	 نسق	 توفير	 من	خالل	 االقتصادي	

القُطري،	 التصنيف	 عن	 عامة	 فكرة	 »ألف«	 اجلدول	 ويقدم	 معقول.	

اإلشارة	 مع	 املنطقة	 حسب	 جمموعة	 كل	 يف	 البلدان	 عدد	 ويوضح	

بإيجاز	إىل	بعض	املؤشرات	الرئيسية	ألحجامها	النسبية	)إجمايل	

الناجت	احمللي	املقوم	بتعادل	القوى	الشرائية،	وجمموع	الصادرات	

من	السلع	واخلدمات،	وتعداد	السكان(.	

القُطْري،	ومن	 التصنيف	 البلدان	خارج	هذا	 يزال	بعض	 وال	

يف	 األعضاء	 غير	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 تدخل	 ال	 ثم	

الشعبية،	 الديمقراطية	 كوريا	 وجمهورية	 كوبا	 الصندوق،	

وبالتايل	ال	تخضع	اقتصاداتها	ملتابعة	الصندوق.	

اخلصائص العامة للمجموعات 

وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي 

االقتصادات املتقدمة

يعرض	اجلدول	»باء«	قائمة	باالقتصادات	املتقدمة	البالغ	عددها	

املتقدمة  لالقتصادات  الفرعية	 اجملموعة	 وتتألف	 اقتصادا.	 	39

السبعة،	من	أكبر	سبعة	 إليها	عادة	بمجموعة	 يُشار	 الرئيسية،	والتي	

على	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 هذه	اجملموعة	من	حيث	 اقتصادات	يف	

واليابان	 املتحدة	 الواليات	 وهي	 السوق،	 يف	 الصرف	 أسعار	 أساس	

تُصَنَّف	 كذلك	 وكندا.	 املتحدة	 واململكة	 وإيطاليا	 وفرنسا	 وأملانيا	

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.

يف	 األعضاء	 البلدان	 بأسماء	 قائمة	 »جيم«	 اجلدول	 ويعرض	

االحتاد	األوروبي،	وليست	جميعها	مصنفة	كاقتصادات	متقدمة	

يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

تضم	جمموعة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

)١54(	جميع	االقتصادات	غير	املصنفة	كاقتصادات	متقدمة.

األسواق	 القتصادات	 اإلقليمية	 التقسيمات  وتتضمن	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية	كومنولث الدول املستقلة؛ وآسيا 

4		ال	يشير	مصطلح	»بلد«	أو	»اقتصاد«،	حسب	استخدامه	يف	هذا	التقرير،	

القانون	 مفهوم	 حسب	 دولة	 يشكل	 إقليمي	 كيان	 إىل	 احلاالت	 جميع	 يف	

والعرف	الدوليين.	فبعض	الكيانات	اإلقليمية	املذكورة	يف	التقرير	ال	تشكل	

دوال،	وإن	كان	يتم	االحتفاظ	ببياناتها	اإلحصائية	بشكل	منفصل	ومستقل.

الصاعدة	والنامية؛ وأوروبا الصاعدة والنامية	)التي	يشار	إليها	

الالتينية  وأمريكا  والشرقية(؛	 الوسطى	 بأوروبا	 أيضا	 أحيانا	

وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  والكاريبي؛ 

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	٢٠١٢	و٢٠١6.	

اقتصادات املركز الدائن الصايف،  وتركز	املعايير	املالية	على	

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	٢٠١6.	ويتم	

التمييز	بين	اقتصادات	املركز	املدين	الصايف	حسب	جتربة	خدمة	

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.

أما	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	فهي	بلدان	تقل	فيها	مستويات	

دخل	الفرد	عن	مستوى	حدي	معين	)حمدد	حاليا	بمبلغ	٢٧٠٠	دوالرا	

البنك	 يف	 املستخدمة	 أطلس	 بطريقة	 القياس	 وفق	 	٢٠١6 عام	 يف	

والتحوالت	 التنمية	 ضعف	 مع	 متسقة	 الهيكلية	 وسماتها	 الدويل(،	

الهيكلية،	وعدم	كفاية	الروابط	املالية	اخلارجية	الوثيقة	حتى	يمكن	

اعتبارها	عموما	يف	مصاف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.	

متأخرات	 اقتصادا	 	٢5 حتمل	 	،٢٠١6–٢٠١٢ 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 2016-2012.

 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, No. 51 (Washington:

 International Monetary Fund, November 1999).
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اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 
يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2017 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد	السكانصادرات	السلع	واخلدماتإجمايل	الناجت	احمللي

عدد	

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

39100.041.8100.064.4100.014.5االقتصادات املتقدمة

3٧.٠١5.5١6.6١٠.٧3٠.54.4الواليات	املتحدة

١9٢8.١١١.٧4١.٢٢6.53١.94.6منطقة	اليورو

٧.93.3١٢.١٧.8٧.8١.١أملانيا

5.4٢.35.٧3.٧6.١٠.9فرنسا

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

3.3١.43.6٢.33.4٠.5كندا

١6١5.66.5٢6.9١٧.3١6.٠٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

٧٧4.١3١.٠53.834.٧٧١.٧١٠.4االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

154100.058.2100.035.6100.085.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢٧.84.56.9٢.54.63.9كومنولث	الدول	املستقلة	٢

5.53.٢4.5١.6٢.3٢.٠روسيا

3٠54.33١.65٠.١١٧.856.948.6آسيا	الصاعدة	والنامية

3٠.5١٧.٧3٠.٠١٠.٧٢٢.٢١9.٠الصين	

١٢.4٧.٢6.٠٢.٢٢٠.9١٧.8الهند	

٢8١١.46.6١4.١5.٠١3.8١١.8ما	عدا	الصين	والهند

١٢6.١3.59.83.5٢.8٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

3٢١3.5٧.8١4.٢5.١9.98.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.5٢.63.٠١.١3.3٢.8البرازيل

3.3١.95.4١.9٢.٠١.٧املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان
٢3١3.٢٧.٧١4.٧5.٢١٠.٧9.٢

٢١١١.٧6.8١4.35.١٧.١6.٠الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

455.٢3.٠4.3١.5١5.١١٢.9إفريقيا	جنوب	الصحراء

43٢.6١.5٢.5٠.9١١.39.٧ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢8١8.6١٠.8٢٠.٢٧.٢١١.٧١٠.٠الوقود

١٢58١.44٧.3٧9.8٢8.488.3٧5.5غير	الوقود

3١4.6٢.٧4.٧١.٧٧.96.٧منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢١49.6٢8.946.٢١6.566.85٧.١اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

٢53.3١.9٢.١٠.85.54.٧ديونها		خالل	٢٠١٢-٢٠١6

جمموعات أخرى

39٢.4١.4١.9٠.٧١١.39.٧البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

59٧.٢4.٢6.6٢.3٢٢.5١9.٢البلدان	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

جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبيةبروين	دار	السالم

جزر	مارشالتيمور-ليشتي

منغوليا	

بابوا	غينيا	اجلديدة

جزر	سليمان

توفالو

أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتينبوليفيا

شيليإكوادور

غياناترينيداد	وتوباغو

هندوراسفنزويال

باراغواي

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

***الصومال

***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

	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

جمهورية	الكونغو	

*•*				الديمقراطية

*•*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

إبريل/مارسإبريل/مارسليسوتو

يوليو/يونيومالوي

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرجزر	مارشال

يوليو/يونيوموريشيوس

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

٢٠١5٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغاين	األفغانستاين		أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6١996خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١6٢٠٠١مكتب	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
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠66البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	أرجنتينىاألرجنتين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	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
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١994

٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	NSO and CB٢٠١4١9٧46دوالر	بربادوسبربادوس

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١6٢٠١4البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6البنك	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

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	بوسنية	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	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 GAD٢٠١6٢٠١٠دوالر	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 MEP٢٠١6١999فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١١

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	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

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠٠٠

جمهورية	الكونغو	

الديمقراطية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغو

لعام	١993
٢٠١5البنك	املركزي

٢٠١6١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكيكوستاريكا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١6البنك	املركزي
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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 CB٢٠١5BPM 5النقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	أفغانستان

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيأخرى٢٠١6١986CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيأخرى

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6١986CG,SG,LG,SSالقوميالنقدية	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 5

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠١4CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٧/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١6/٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٧/٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبربادوس

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيالروس

بلجيكا
النظام	األوروبي	٢٠١6البنك	المركزي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١6البنكBPM 6

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١6/٢٠١5١986CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١5/٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتان

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SS,NMPC, NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوليفيا

٢٠١6BPM 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	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

٢٠١6BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكابو	فيردي

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١6BPM 5وزارة	الماليةالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,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	٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الصين
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 6قسم	اإلدارة	العامةالنقدية

البنك	المركزي	ومكتب	أخرى٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكولومبيا

اإلحصاء	القومي
٢٠١5BPM 6

٢٠١6BPM 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

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة	و	البنك	المركزي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986
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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

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١98٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6مكتب	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

من	٢٠٠٧
٢٠١6البنك	المركزي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠٧البنك	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

MEP and CBفرنك	إفريقيغينيا	االستوائية
نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠6

القومية	لعام	١993

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6

نظام	الحسابات	٢٠٠6٢٠٠5خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا

القومية	لعام	١993
٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠١٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6/٢٠١5٢٠١١/٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١6٢٠١١6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١98٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١98٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١5٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا
نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠٠

القومية	لعام	١993

من	١996
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١99١
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال

لعام	١993

من	٢٠٠١
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠66مكتب	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	٢٠١6٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس

لعام	١993
٢٠١6البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

لعام	٢٠٠8

من	١98٠
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا

القومية	لعام	٢٠١٠

املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١99٠
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	١٧/٢٠١6٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند

لعام	٢٠٠8
٢٠١٧/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠١٢/٢٠١١البنك	المركزيريال	إيراينإيران

لعام	١993
٢٠١6/٢٠١5البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١968

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

آيرلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييورو

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

يوروإيطاليا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

دوالر	جامايكاجامايكا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

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

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوت	ديفوار

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكرواتيا

قبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

CG,LG,SSالقوميأخرى	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 6

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجيبوتي

٢٠١5BPM 6البنك	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

٢٠١6١986CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١6البنكBPM 6

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمصر

السلفادور
وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	

و	البنك	المركزي

٢٠١6١986CG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١6البنكBPM 6

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	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١6BPM 5

جورجيا
مكتب	اإلحصاء	القومي	النقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

والبنك	المركزي

٢٠١5BPM 5

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياليونان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغرينادا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠١6BPM 6أخرىالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	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	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٧/٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا
MEP and NSO٢٠١6	للحسابات	األوروبي	النظام

القومية	لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,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	القومياالستحقاقMoF and NSO٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSآيرلندا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرىMoF and NSO٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSإسرائيل

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجامايكا
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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

ين	يابايناليابان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١١قسم	اإلدارة	العامة

لعام	٢٠٠8

2016قسم	اإلدارة	العامةمن	١98٠

دينار	أرديناألردن
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6١994مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016البنك	المركزيمن	١994

شلن	كينييكينيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزي

لعام	٢٠٠8

2016وزارة	الماليةمن	١98٠

يوروكوسوفو
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

دينار	كويتيالكويت
MEP and NSO٢٠١5٢٠١٠	القومية	احلسابات	نظام

لعام	١993

NSO and MEP2016

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروالتفيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

ليرة	لبنانيةلبنان
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١6/٢٠١5٢٠١3/٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميلوتى	ليسوتوليسوتو

دوالر	أمريكيليبيريا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6١99٢البنك	المركزي

لعام	١993

2016البنك	المركزي

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠3

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروليتوانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

يورولكسمبرغ
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١

دينار	مقدونىمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١968

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

كواشا	ماالوىمالوي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

رينجت	ماليزيماليزيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO٢٠١5٢٠١4	القومية	احلسابات	نظام

لعام	١993

2016البنك	المركزي

فرنك	إفريقيمايل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6١999مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

يورومالطا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

دوالر	أمريكيجزر	مارشال
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠٠4/٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2015/16مكتب	اإلحصاء	القومي

أوقية	موريتانيةموريتانيا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2014مكتب	اإلحصاء	القومي

روبية	موريشيوسموريشيوس
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١999

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك

لعام	٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا

لعام	١993

2014/15مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6١995مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود

القومية	لعام	١995

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١998

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق

لعام	١993/٢٠٠8

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية
2015/16مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠١١/٢٠١٠/٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠٠٧/٢٠٠6أخرىدوالر	أسترايلناورو

لعام	١993

2015/16مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١/٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال

لعام	١993

2016/17البنك	المركزي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

2016مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٧أخرى٢٠١6٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6البنك	املركزيكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا

لعام	١993

2016البنك	المركزيمن	١994

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر

لعام	١993

2016مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومينيرا	نيجيرىنيجيريا

لعام	٢٠٠8
2016مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميكرون	نرويجيالنرويج

القومية	لعام	٢٠١٠

2016مكتب	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	المالية	و/أو	اخلزانةاالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSقسم	اإلدارة	العامةاليابان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGخبراء	الصندوقكازاخستان

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١4BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١6١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LGأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكويت

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LG,SSأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	قيرغيزستان

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالتفيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزي	وخبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلبنان

٢٠١٧/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٧/٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليسوتو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5٢٠١4CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١6BPM 5	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5١986CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١6/٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١5/٢٠١4Otherمكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١6BPM 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

٢٠١5/٢٠١4BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناورو

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا

٢٠١6BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١6١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالنيجر

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيجيريا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقNSO and MoF٢٠١6٢٠١4CG,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

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠6/٢٠٠5	٢٠١6/٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

لعام	١968/	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١٧/٢٠١6

٢٠١6/٢٠١5٢٠٠5/٢٠٠4وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6/٢٠١5وزارة	المالية

٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٧

القومي
٢٠١5

NSO and MoFكينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١3١998

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١3

٢٠١6١994البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

٢٠١6٢٠٠٧البنك	المركزيسول	بيرويف	اجلديدبيرو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولنديبولندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١98٠

القومي
٢٠١6

٢٠١5/٢٠١4١954مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبورتوريكو
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١968

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6/٢٠١5

NSO and MEP٢٠١5٢٠١3ريال	قطريقطر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١5

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومياللو	الروماينرومانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	روانديرواندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

٢٠١6/٢٠١5٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6/٢٠١5

مكتب	اإلحصاء	أخرى٢٠١5٢٠٠٧مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

القومي
٢٠١6

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

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	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6مكتب	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	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١99٧

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١5٢٠١5البنك	المركزيدوالر	أمريكيالصومال

القومية	لعام	١993

٢٠١4البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزيراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠٠6	٢٠١66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

نظام	احلسابات	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي

٢٠١6

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠6	٢٠١66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبي

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	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةعمان
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان
CG,SG,LG

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو
٢٠١6/٢٠١5BPM 6وزارة	الماليةأخرى

٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما
CG,SG,LG,SS,NFPC

٢٠١5BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١3١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
 CG,SG,LG,SS,MPC,

NFPC
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيرو
CG,SG,LG,SS

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالفلبين
CG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	ومكتب	بولندا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١6

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS
٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميالبرتغال
CG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	بورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

……. . .االستحقاقأخرى٢٠١5٢٠٠١/٢٠١6

الحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةقطر
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١4BPM 5

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرومانيا
CG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا
CG,SG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا
CG,LG

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا
٢٠١6/٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزيةأخرى٢٠١6وزارة	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	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسنغال
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١6BPM 6

٢٠١6٢٠٠١/١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل
CG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسنغافورة
٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية
CG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	سليمان
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالصومال

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجنوب	أفريقيا
CG,SG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة،	جنوب	السودان

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

الحكومة	المركزيةأخرى٢٠١6
MoF, NSO, and النقدية

MEP

٢٠١6BPM 5

وزارة	المالية	ومكتب	إسبانيا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١6

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SS
٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسودان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسورينام
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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	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالجنيني	سوازيالندسوازيالند

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠١6مكتب	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	٢٠١6١995مكتب	اإلحصاء	القوميساماين	طاجيكستاينطاجيكستان

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٧مكتب	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

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5	٢٠١56وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيتوغو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ترينيداد	و	توباغوترينيداد	و	توباغو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١993

٢٠١6/٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

لعام	١993

٢٠١6مكتب	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	٢٠١6١995مكتب	اإلحصاء	القوميسوم	أوزبكستانأوزبكستان

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميفاتو	فانواتوفانواتو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6١99٧البنك	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

staff
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

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١٧/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوازيالند

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسويسرا

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠٠9١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوريا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقاطعة	تايوان	الصينية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١986CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةطاجيكستان

احلكومة	املركزية،	٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

احلكومة	احمللية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوغو

CB and NSO٢٠١5BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونغا

CB and NSO٢٠١6BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6/٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

احلكومة	املركزية،	٢٠١5١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

احلكومة	احمللية

NSO and IMF staff٢٠١3BPM 5النقدية

٢٠١3BPM 6خبراء	الصندوقمزيجاحلكومة	املركزيةأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوفالو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوغندا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوكرانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,BCG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاإلمارات	العربية	املتحدة

احلكومة	املركزية،	٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياململكة	املتحدة

احلكومة	احمللية

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	الواليات	املتحدة

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6٢٠١4CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 6

 ,٢٠١6١986CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوروغواي
NFPC

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	النقديةCG,SG,LG,SSأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوزبكستان

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6BPM 5

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١BCG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفييت	نام

احلكومة	املركزية،	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليمن

احلكومة	احمللية

٢٠٠9BPM 5خبراء	الصندوقالنقدية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠١3BPM 4النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١4١986وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزيمبابوي

ملحوظة:	BPM=	دليل ميزان املدفوعات	؛	CPI	=	مؤشر	أسعار	املستهلكين؛	ESA	=	النظام	األوروبي	للحسابات	القومية	واإلقليمية؛	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؛	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	معاييــر	احملاســبة؛	A=	)االســتحقاق(:	احملاســبة	علــى	أســاس	االســتحقاق؛	C=	)النقديــة(:		احملاســبة	علــى	أســاس	النقــد؛	CB=	)االلتزامــات(:	احملاســبة	علــى	أســاس	االلتزامــات؛	Mixed=	)مزيــج(:	

مزيــج	مــن	احملاســبة	علــى	اســاس	النقــد	واالســتحقاق.

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.
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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.

بيانات	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 أستراليا: 

املالية	 السنة	 وموازنة	 األسترايل،	 اإلحصاءات	 مكتب	

٢٠١8/٢٠١٧،	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

البيانات	 على	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 النمسا:	

وتوقعات	 النمسا«،	 »إحصاءات	 مكتب	 من	 املأخوذة	

السلطات،	وتقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

الصندوق	 خبراء	 تقييم	 التوقعات	 تعكس	 بلجيكا: 

للسياسات	والتدابير	الواردة	يف	موازنة	عام	٢٠١٧	وبرنامج	

اإلطار	 يف	 املدرج	 	٢٠١9-٢٠١6 الفترة	 خالل	 االستقرار	

االقتصادي	الكلي	الذي	وضعه	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

املمكن	 الناجت	 الفعلي	ناقصا	 الناجت	 بأنها	 الناجت	 تعرّف	فجوة	 		١

كنسبة	مئوية	من	الناجت	املمكن.	ويعبر	عن	األرصدة	الهيكلية	كنسبة	

اإلقراض/ صايف	 هو	 الهيكلي	 والرصيد	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	

املمكن،	 الناجت	 من	 الدوري	 الناجت	 آثار	 ناقصا	 الفعلي	 االقتراض	

املصحح	ملراعاة	عوامل	ال	تتكرر	وعوامل	أخرى،	مثل	أسعار	األصول	

الرصيد	 التغيرات	يف	 لذلك	فإن	 الناجت.	 وآثار	تكوين	 األولية	 والسلع	

الهيكلي	تشمل	آثار	التدابير	املؤقتة	للمالية	العامة،	وأثر	التقلبات	يف	

أسعار	الفائدة	وتكاليف	خدمة	الدين	والتقلبات	األخرى	غير	الدورية	

يف	صايف	اإلقراض/االقتراض.	وتستند	عمليات	احتساب	األرصدة	

الهيكلية	إىل	تقديرات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	املمكن	

أكتوبر	 عدد	 يف	 األول	 امللحق	 )راجع	 والنفقات	 اإليرادات	 ومرونة	

الدين	 صايف	 ويُحسب	 العاملي(.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	١993

الدين.	 ألدوات	 املقابلة	 املالية	 األصول	 ناقصا	 الدين	 إجمايل	 بأنه	

من	 كثيفة	 أجواء	 الهيكلي	 والرصيد	 الناجت	 فجوة	 بتقديرات	 وحتيط	

عدم	اليقين.	

املالية	 توقعات	 تستند	 	٢٠١٧ عام	 لنهاية	 بالنسبة	 البرازيل:	

وهدف	 	،٢٠١٧ يوليو	 	3١ حتى	 العامة	 املوازنة	 أداء	 إىل	 العامة	

العجز	املعتمد	يف	قانون	املوازنة.

األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حُتدد	 كندا: 

وموازنات	 	٢٠١٧ لعام	 الفيدرالية	 املوازنة	 مستجدات	 يف	

الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	 حسب	 	٢٠١٧ لعام	 املقاطعات	

التوقعات	 يف	 الفروق	 حسب	 التنبؤات	 هذه	 على	 التعديالت	 بعض	

آخر	 أيضا	 الصندوق	 خبراء	 تنبؤات	 وتتضمن	 الكلية.	 االقتصادية	

االقتصادية	 احلسابات	 نظام	 عن	 الصادرة	 اإلحصائية	 البيانات	

ذلك	 يف	 بما	 الكندية،	 اإلحصاء	 ملؤسسة	 التابع	 الكندية	 القومية	

حتى	 واألقاليم	 املقاطعات	 وموازنات	 الفيدرالية	 املوازنة	 نتائج	

نهاية	الربع	الثاين	من	عام	٢٠١٧.

شيلي:	تستند	التوقعات	إىل	توقعات	السلطات	بشأن	املوازنة،	

واملعدلة	ملراعاة	توقعات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	

وأسعار	النحاس.	

املايل	 الضبط	 وتيرة	 تكون	 أن	 التوقعات	 تفترض	 الصين:	

األمان	 تعزيز	شبكات	 نتيجة	إصالحات	 األرجح	 تدرجا	على	 أكثر	

سياق	 يف	 عنها	 املعلن	 االجتماعي	 الضمان	 ونظام	 االجتماعي	

عقدته	 الذي	 الثالث	 الكامل	 لالجتماع	 اإلصالحات	 أعمال	 جدول	

اللجنة	املركزية	الثامنة	عشرة	للحزب	الشيوعي	الصيني.

التقديرات	 أحدث	 مع	 	٢٠١6 لعام	 التقديرات	 تتسق	 الدانمرك: 

املعدلة	 األساسية،	 االقتصادية	 والتوقعات	 للموازنة	 الرسمية	

حسبما	يكون	مالئما	وفق	االفتراضات	االقتصادية	الكلية	خلبراء	

أهم	 التوقعات	 للفترة	٢٠١٧-٢٠١8،	تشمل	 الصندوق.	وبالنسبة	

يف	 وردت	 حسبما	 األجل	 متوسطة	 العامة	 املالية	 خطة	 سمات	

	الذي	 (Convergence Program 2016)	»٢٠١6	التقارب	برنامج«

أعدته	السلطات	وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	

املوازنة	 لقانون	 انعكاس	 هي	 	٢٠١٧ عام	 توقعات	 فرنسا: 

وإلغاء	قرارات	اإلنفاق	املتخذة	يف	يوليو	٢٠١٧.	وبالنسبة	للفترة	

٢٠١8-٢٠١9،	فهي	تستند	إىل	املوازنة	متعددة	السنوات	ومسار	

يوليو	 يف	 اجلديدة	 احلكومة	 أعلنته	 الذي	 املبدئي	 العامة	 املالية	

الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	 ٢٠١٧،	وقد	تم	تعديلها	ملراعاة	

اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	

التعديالت	والتحديثات	 التاريخية	 العامة	 وتعكس	بيانات	املالية	

وبيانات	 العامة	 املالية	 حسابات	 على	 	٢٠١٧ مايو	 يف	 املدخلة	

الدين	واحلسابات	القومية	عن	عامي	٢٠١4	و٢٠١5.	

أملانيا:	تستند	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٧	واألعوام	

واملعدل	 	،٢٠١٧ لعام	 االستقرار«	 برنامج	 »حتديث	 إىل	 الالحقة	

خبراء	 الذي	وضعه	 الكلي	 االقتصادي	 اإلطار	 الفروق	يف	 ملراعاة	

وتشمل	 اإليرادات.	 بمرونات	 املتعلقة	 واالفتراضات	 الصندوق	

تقديرات	إجمايل	الدين	حمافظ	األصول	متراجعة	القيمة	واألعمال	

إىل	 سبيلها	 يف	 التي	 املالية	 املؤسسات	 إىل	 احملولة	 الثانوية	

املايل	واالحتاد	 للقطاع	 املساندة	 العمليات	 التصفية	وغيرها	من	

األوروبي.	

اليونان:	تعكس	توقعات	املالية	العامة	تقييم	خبراء	الصندوق	

بتنفيذ	تدابير	مالية	تم	إقرارها	يف	تشريعات	يف	ظل	البرنامج	الذي	

يدعمه	الصندوق	و	»آلية	االستقرار	األوروبية«.	

بعض  بشأن  التوقعات  إليها  تستند  التي  االقتصادية  السياسات  افتراضات  ألف-1:  اإلطار 

االقتصادات اخملتارة
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منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة: تستند	التوقعات	

إىل	توقعات	املالية	العامة	التي	وضعتها	السلطات	بشأن	النفقات	

يف	األجل	املتوسط.	

العامة	على	توقعات	خبراء	 املالية	 تنطوي	توقعات	 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.

الدولة	 موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 آيرلندا:	

والبيان	 	،٢٠١٧ لعام	 االستقرار	 برنامج	 وحتديث	 	،٢٠١٧ لعام	

االقتصادي	الصيفي	لعام	٢٠١٧.

إحصاءات	 بيانات	 إىل	 التاريخية	 البيانات	 تستند	 إسرائيل: 

مالية	احلكومة	التي	أعدها	املكتب	املركزي	لإلحصاءات.	وتستند	

التوقعات	لعامي	٢٠١٧	و٢٠١8	إىل	املوازنة	العامة	لعام	٢٠١٧-

٢٠١8	املعدلة	ملراعاة	التأثير	على	املالية	العامة	نتيجة	التدابير	

األسرة(	 دخل	 صايف	 )برنامج	 	٢٠١٧ إبريل	 يف	 املعلنة	 اجلديدة	

يف	 املتكررة	 غير	 اإليرادات	 ملراعاة	 وكذلك	 	“Net Family Plan”
كبيرة	 مباشر	 أجنبي	 استثمار	 معاملة	 إجراء	 عن	 الناشئة	 	٢٠١٧

عجز	 يظل	 أن	 املفترض	 ومن	 احمللي(.	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%٠.3(

من	 	%٢.9 البالغ	 احلايل	 مستواه	 سقف	 عند	 املركزية	 احلكومة	

إجمايل	الناجت	احمللي	يف	السنوات	الالحقة،	بدال	من	تراجعه	تماشيا	

مع	أهداف	املالية	العامة	يف	األجل	املتوسط،	وذلك	باالتساق	مع	

اخلبرة	الطويلة	يف	التعديالت	املدخلة	على	هذه	األهداف.

إيطاليا: تستند	تقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

إىل	خطط	املالية	العامة	املتضمنة	يف	موازنة	احلكومة	لعام	٢٠١٧	

والوثيقة	االقتصادية	واملالية	يف	إبريل	٢٠١٧.	

التي	 العامة	 املالية	 تدابير	 على	 التوقعات	 تنطوي	 اليابان:	

التدابير	 جمموعة	 تتضمن	 والتي	 بالفعل،	 احلكومة	 أعلنتها	

التنشيطية	املالية	لعام	٢٠١٧،	وزيادة	الضرائب	االستهالكية	يف	

أكتوبر	٢٠١9.	

التقشفي	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا: 

الذي	أعلنته	احلكومة	يف	األجل	املتوسط.

العامة	لعام	٢٠١٧	بشكل	 تتماشى	توقعات	املالية	 املكسيك: 

	٢٠١8 عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 عام	

قانون	 عليها	 نص	 التي	 للقواعد	 االمتثال	 التالية	 والسنوات	

املسؤولية	املالية.

	٢٠١٧-٢٠٢٢ 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.

السنة	 موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 نيوزيلندا:	

خبراء	 وتقديرات	 السلطات،	 أعدتها	 التي	 	٢٠١8/٢٠١٧ املالية	

صندوق	النقد	الدويل.	

التي	 املوازنة	 إىل	 	٢٠١٧ عام	 توقعات	 تستند	 البرتغال: 

الكلية	 االقتصادية	 التنبؤات	 ملراعاة	 املعدلة	 السلطات،	 اعتمدتها	

إىل	 ذلك	 بعد	 التوقعات	 وتستند	 الصندوق.	 خبراء	 أعدها	 التي	

افتراض	عدم	حدوث	أي	تغييرات	يف	السياسات.	

بورتو	 »خطة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 ريكو:	 بورتو 

يف	 أُعِدت	 التي	 	،(FEGP) واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	

مع	 وتماشيا	 الرقابي.	 اجمللس	 واعتمدها	 	٢٠١٧ مارس	 	١3

تفقد	 أن	 الصندوق	 توقعات	 تفترض	 اخلطة،	 االفتراضات	يف	هذه	

بورتو	ريكو	التمويل	الفيدرايل	اخملصص	لقانون	»الرعاية	الصحية	

تفترض	 وباملثل،	 عام	٢٠١8.	 اعتبارا	من	 	(ACA) املتناول«	 يف	

آثار	 حتيد	 كانت	 التي	 الفيدرالية،	 الضريبة	 حوافز	 أن	 التوقعات	

الشركات	األجنبية،	لن	تكون	 قانون	بورتو	ريكو	رقم	١54	بشأن	

من	 مزيد	 خسارة	 إىل	 سيؤدي	 مما	 	،٢٠١8 عام	 من	 بدءا	 متاحة	

فقد	تختلف	 السياسات	 اليقين	بشأن	 اإليرادات.	ونظرا	حلجم	عدم	

واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 افتراضات	 بعض	

والصندوق،	وخاصة	املتعلقة	بإصالح	ضريبة	الشركات	واالمتثال	

وتخفيض	 واملعدالت(؛	 )الرسوم	 الضريبية	 والتعديالت	 الضريبي	

وحتسين	 األجور،	 لفاتورة	 التشغيلية	 التكاليف	 وجتميد	 الدعم،	

احلركية،	واحلد	من	النفقات؛	ورفع	كفاءة	الرعاية	الصحية.	وعلى	

رقم	 بالقانون	 العمل	 تمديد	 اإلجراءات	 تتضمن	 النفقات،	 جانب	

احلكومي،	 اإلنفاق	 من	 كبير	 بموجبه	جتميد	جانب	 يتم	 الذي	 	،66

التشغيل؛	وتخفيضات	يف	 حتى	نهاية	٢٠٢٠؛	وتخفيض	تكاليف	

أن	 ورغم	 التعليم.	 على	 اإلنفاق	 يف	 وتخفيضات	 احلكومي؛	 الدعم	

افتراضات	الصندوق	على	مستوى	السياسات	مماثلة	لالفتراضات	

مع	 واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 سيناريو	 يف	

اتخاذ	التدابير	الكاملة،	فإن	توقعات	الصندوق	لإليرادات	والنفقات	

واألرصدة	املالية	خمتلفة	عن	التوقعات	الواردة	يف	اخلطة.	ويرجع	

املستخدمة:	 املنهجيات	 يف	 اجلوهرية	 الفروق	 من	 اثنين	 إىل	 ذلك	

أولها	وأهمها	أن	توقعات	الصندوق	قائمة	على	أساس	االستحقاق،	

للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 يف	 الواردة	 التوقعات	 تقوم	 بينما	

االقتصادي	واملايل«	على	األساس	النقدي.	وثانيا،	هناك	اختالف	

كبير	بين	افتراضات	االقتصاد	الكلي	للصندوق	وتلك	االفتراضات	

الواردة	يف	اخلطة.
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تقديرات	 تعكس	 	٢٠١9-٢٠١٧ للفترة	 التوقعات	 روسيا:	

توقعات	 وتستند	 السلطات.	 موازنة	 على	 بناء	 الصندوق،	 خبراء	

تدخل	 املقترحة	 النفط	 ألسعار	 قاعدة	 إىل	 	٢٠٢٠-٢٠٢٢ الفترة	

خبراء	 وضعها	 التي	 تعديالتها	 مع	 	،٢٠٢٢ عام	 يف	 التنفيذ	 حيز	

الصندوق.	

الصندوق	 خبراء	 توقعات	 تستند	 السعودية:	 العربية  اململكة 

األساسي	 السيناريو	 يف	 النفط	 أسعار	 إىل	 النفطية	 لإليرادات	

يف	 اململكة	 استمرار	 وافتراض	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 لتقرير	

غير	 لإليرادات	 وبالنسبة	 أوبك+.	 اتفاق	 بموجب	 بتعهداتها	 الوفاء	

الصندوق	 خبراء	 تقديرات	 األساسي	 السيناريو	 يتضمن	 النفطية،	

على	 املايل«	 التوازن	 »برنامج	حتقيق	 املعلنة	يف	 السياسات	 ألثر	

اإليرادات.	وعلى	جانب	النفقات،	بدءا	من	عام	٢٠١٧،	وبعد	إجراء	

تتضمن	 األجور	 فاتورة	 تقديرات	 تعد	 مل	 األخيرة،	 اإلصالحات	

مدفوعات	أجور	الشهر	الثالث	عشر	التي	كان	من	املعتاد	منحها	كل	

ثالث	سنوات	على	أساس	التقويم	الهجري.	وتأخذ	توقعات	النفقات	

موازنة	عام	٢٠١٧	كنقطة	بداية،	وتعكس	تقديرات	خبراء	الصندوق	

آلثار	آخر	التغييرات	يف	السياسات	والتطورات	االقتصادية.		

	٢٠١٧/٢٠١6 املاليتين	 للسنتين	 بالنسبة	 سنغافورة:	

ويفترض	 املوازنة.	 أرقام	 إىل	 التوقعات	 تستند	 و٢٠١٧/٢٠١8	

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	٢٠١٧،	 بالنسبة	 إسبانيا: 

نتائج	 تعكس	 التي	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 خبراء	 توقعات	 إىل	

التدفقات	النقدية	حتى	نهاية	شهر	مايو	وموازنة	عام	٢٠١٧	التي	

لعام	٢٠١8	وما	بعده،	تستند	توقعات	 البرملان.	وبالنسبة	 أقرها	

املالية	العامة	إىل	التدابير	احملددة	يف	»حتديث	برنامج	االستقرار«	

٢٠١٧-٢٠٢٠،	وعلى	توقعات	خبراء	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.	

تركيا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	لعام	٢٠١٧	إىل	البرنامج	

للفترة	٢٠١٧-٢٠١9	مع	 السلطات	 وضعته	 الذي	 األجل	 متوسط	

وتنبؤات	 املعلنة	 اإلضافية	 املالية	 التدابير	 ملراعاة	 التعديالت	

خبراء	الصندوق	بارتفاع	التضخم.	وعلى	املدى	املتوسط،	تفترض	

أكثر	 نحو	 على	 العامة	 املالية	 أوضاع	 ضبط	 املالية	 التوقعات	

تدرجا	مما	كان	متصورا	يف	»البرنامج	متوسط	األجل«.

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	

اإليرادات	ملراعاة	الفروق	بين	تنبؤات	خبراء	الصندوق	للمتغيرات	

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	

	إىل	القطاع	العام	يف	إبريل	٢٠١٢.	 (Royal Mail Pension Plan)
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	

املوازنة	 مكتب	 وضعه	 والذي	 	٢٠١٧ يناير	 لشهر	 األساسي	

الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 للكونغرس	 التابع	

السيناريو	 هذا	 ويتضمن	 الكلي.	 واالقتصاد	 السياسات	 بشأن	

يدعمه	 الذي	 	٢٠١5 لعام	 املوازنة	 قانون	 أحكام	 أهم	 األساسي	

اجلزئي	 التراجع	 ذلك	 يف	 بما	 والديمقراطي،	 اجلمهوري	 احلزبان	

التلقائية	 اإلنفاق	 تخفيض	 آلية	 بموجب	 اإلنفاق	 تخفيضات	 يف	

(”sequester“)	يف	السنة	املالية	٢٠١6.	ويف	السنوات	املالية	من	
٢٠١٧	وحتى٢٠٢٢،	يفترض	خبراء	الصندوق	مواصلة	االستبدال	

مماثل	 تناسبي	 نحو	 على	 التلقائية،	 اإلنفاق	 لتخفيضات	 اجلزئي	

للنسب	املنفذة	بالفعل	يف	السنتين	املاليتين	٢٠١4	و٢٠١5،	بينما	

تؤدي	التدابير	األكثر	تركيزا	على	الفترة	القادمة	إىل	توليد	الوفورات	

التوقعات	 وتتضمن	 اإلضافية.	 واإليرادات	 اإللزامية	 البرامج	 يف	

الضرائب	لعام	٢٠١5	 أيضا	قانون	حماية	األمريكيين	من	زيادة	

الذي	وسع	نطاق	بعض	التخفيضات	الضريبية	القائمة	على	املدى	

القصير	وبصورة	دائمة	يف	بعض	احلاالت.	وأخيرا،	تُعَدَّل	توقعات	

املالية	العامة	لكي	تكون	انعكاسا	لتنبؤات	خبراء	الصندوق	بشأن	

أهم	املتغيرات	االقتصادية	الكلية	واملالية	واملعاجلات	احملاسبية	

املزايا	احملددة،	 ذات	 التقاعد	 ونظم	 املايل	 القطاع	 لدعم	 اخملتلفة	

ويتم	حتويلها	إىل	صيغة	تقوم	على	أساس	احلكومة	العامة.	ويجري	

لعام	٢٠٠8،	 القومية	 احلسابات	 نظام	 باستخدام	 البيانات	 إعداد	

ولدى	ترجمتها	إىل	إحصاءات	مالية	احلكومة	فإن	ذلك	يجري	وفقا	

	.٢٠١4 لعام	 احلكومة	 مالية	 إحصاءات	 دليل	 يف	 املتبع	 للنظام	

وتبدأ	معظم	سالسل	البيانات	الزمنية	يف	عام	٢٠١١	بسبب	نقص	

البيانات	املتاحة.

افتراضات السياسة النقدية

النقدية	 السياسة	 إطار	 النقدية	إىل	 السياسة	 افتراضات	 تستند	

املعمول	به	يف	كل	بلد.	وهذا	يعني	ضمنا،	يف	معظم	احلاالت،	

االقتصادية،	 الدورة	 لتطورات	 النقدية	 السياسة	 مسايرة	 عدم	

املؤشرات	 توحي	 عندما	 الرسمية	 الفائدة	 أسعار	 فترتفع	

النطاق	 أو	 املعدل	 يتجاوز	 سوف	 التضخم	 أن	 االقتصادية	

لن	 بأنه	 توحي	 مؤشرات	 وجود	 عند	 تنخفض	 بينما	 املقبول،	

يتجاوز	لهذا	املعدل	أو	النطاق،	وأن	نمو	الناجت	أقل	من	املعدل	

هذا	 وعلى	 كبيرة.	 االقتصادي	 التراخي	 هوامش	 وأن	 املمكن،	
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األساس،	من	املفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	بين	بنوك	

الودائع	بالدوالر	األمريكي	ملدة	ستة	أشهر	 )ليبور(	على	 لندن	

١.4%	يف	٢٠١٧	و١.9%	يف	عام	٢٠١8	)راجع	اجلدول	١-١(.	

باليورو	 الودائع	 على	 الفائدة	 يبلغ	متوسط	سعر	 أن	 ويفترض	

ملدة	ثالثة	أشهر	-٠.3%	يف	عامي	٢٠١٧	و٢٠١8.	أما	متوسط	

سعر	الفائدة	على	الودائع	بالين	الياباين	ملدة	ستة	أشهر،	فمن	

املتوقع	أن	يبلغ	صفر٠.١%	يف	٢٠١٧	و٠.٢%	يف	٢٠١8.	

أستراليا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

التقارب	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 البرازيل:	

على	 املستهدف	 النطاق	 منتصف	 نحو	 التضخم	 ملعدل	 التدريجي	

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.	

البلدان	 النقدية	يف	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليورو:	 منطقة 

األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة:	يفترض	خبراء	الصندوق	

أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

الهند: تتفق	افتراضات	السعر	)سعر	الفائدة(	األساسي	مع	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.

اليابان: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 كوريا: 

السوق.

حتقيق	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 املكسيك: 

هدف	التضخم.

الفائدة	 أسعار	 تراجع	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا:	

مواصلة	 مع	 القادمين	 العامين	 أو	 العام	 مدار	 على	 األساسية	

معدالت	التضخم	اقترابها	من	املستوى	املستهدف	يف	ظل	تقييد	

املوقف	النقدي.	

اململكة العربية السعودية:	تستند	توقعات	السياسة	النقدية	

إىل	استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

سنغافورة:	من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	نحو	

يتماشى	مع	النمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي.

السويد: تتماشى	التوقعات	النقدية	مع	توقعات	بنك	السويد	

املركزي.

سعر	 يف	 تغيير	 حدوث	 عدم	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا:	

الفائدة	األساسي	يف	٢٠١6-٢٠١٧.

تركيا:	آفاق	األوضاع	النقدية	واملالية	تفترض	عدم	حدوث	

أي	تغييرات	يف	موقف	السياسة	النقدية.	

األجل	 يف	 الفائدة	 أسعار	 مسار	 يستند	 املتحدة:	 اململكة	

القريب	إىل	توقعات	أسعار	الفائدة	السوقية.

الواليات املتحدة:	بعد	أن	رفع	االحتياطي	الفيدرايل	سعر	

مارس،	 منتصف	شهر	 أساس	يف	 نقطة	 	٢5 بمقدار	 الفائدة	

املستهدف	 الفائدة	 سعر	 يرتفع	 أن	 الصندوق	 خبراء	 يتوقع	

أخرى	يف	 أساس	 نقطة	 	٢5 بمقدار	 الفيدرالية	 األموال	 على	

عام	٢٠١٧	وأن	يرتفع	تدريجيا	بعد	ذلك.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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قائمة باجلداول
 

الناجت

اجلدول	ألف-١:		موجز	الناجت		العاملي

اجلدول	ألف-٢:		االقتصادات	املتقدمة:	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	وجمموع	الطلب	احمللي	

اجلدول	ألف-3:		االقتصادات	املتقدمة:	مكونات	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي

اجلدول	ألف-4:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي

التضخم

اجلدول	ألف-5:		موجز	بيانات	التضخم

اجلدول	ألف-6:		االقتصادات	املتقدمة:	أسعار	املستهلكين

اجلدول	ألف-٧:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	أسعار	املستهلكين

السياسات املالية

اجلدول	ألف-8:		االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية:	أرصدة	املالية	العامة	والدين	لدى	احلكومة	العامة	

التجارة اخلارجية

اجلدول	ألف-9:		موجز	أحجام	وأسعار	التجارة	العاملية

معامالت احلساب اجلاري

اجلدول	ألف-١٠:		موجز	أرصدة	احلساب	اجلاري

اجلدول	ألف-١١:		االقتصادات	املتقدمة:	رصيد	احلساب	اجلاري	

اجلدول	ألف-١٢:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	رصيد	احلساب	اجلاري	

ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي

اجلدول	ألف-١3:		موجز	أرصدة	احلساب	املايل	

تدفق األموال

اجلدول	ألف-١4:		موجز	صايف	اإلقراض	واالقتراض	

	

السيناريو األساسي متوسط األجل

اجلدول	ألف-١5:		موجز	السيناريو	األساسي	العاملي	يف	األجل	املتوسط
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي1

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

5.44.33.53.53.63.43.٢3.63.٧3.8–4.٢٠.١العامل

3.11.71.21.32.12.21.72.22.01.7–2.53.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.6٢.٢١.٧٢.6٢.9١.5٢.٢٢.3١.٧–٢.6٢.8الواليات املتحدة

١.3٢.٠١.8٢.١١.9١.5–٠.٢–٢.١١.6٠.9–٢.١4.5منطقة اليورو

١.5٢.٠٠.3١.١١.٠١.5٠.٧٠.6–4.٢٠.١–١.٠5.4اليابان

4.6٢.9١.9٢.3٢.9٢.٠٢.٠٢.4٢.٢٢.٢–3.5٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة٢

6.22.87.46.45.45.14.74.34.34.64.95.0السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

٠.4٢.١٢.١٢.4–4.٧5.33.6٢.5١.١٢.٢–٧.٢6.4كومنولث الدول املستقلة3

8.٠٧.59.6٧.9٧.٠6.96.86.86.46.56.56.3آسيا الصاعدة والنامية

4.66.5٢.44.93.94.٧3.١4.53.53.٢–4.33.٠أوروبا الصاعدة والنامية

١.٢١.9٢.٧–6.١4.٧3.٠٢.9١.٢٠.١٠.9–3.3١.8أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

5.٢١.١4.٧4.55.٢٢.٧٢.8٢.٧5.٠٢.63.53.8وباكستان

5.٢١.٠4.94.65.3٢.5٢.6٢.65.١٢.٢3.٢3.5منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.63.9٧.٠5.١4.45.35.١3.4١.4٢.63.43.9إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.3١.8٢.3٢.٠٢.3٢.١١.٧–٢.١١.8٠.4–٢.54.3االحتاد األوروبي

6.١5.8٧.55.٢5.٢6.١6.٠4.٧3.64.65.٢5.3البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.١5.٢5.٠٢.٧٢.٢٠.3١.9١.3٢.١٢.4–6.٢١.9الوقود

6.٢4.١8.١6.٧5.55.85.35.٢4.95.45.45.5غير الوقود

6.٧4.9٢.64.١١.83.٠١.٢٢.٧3.٠3.٧–3.٧٠.8منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

5.٠٢.٢6.95.34.44.84.44.١3.٧4.54.٧5.4اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

5.١٠.١4.٢٢.6٢.33.٢١.4٠.6٢.٧3.٢4.٠5.١   جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.3٢.٠١.٠١.6٢.5١.8٢.٠3.٠٢.5١.8–3.١3.8االقتصادات املتقدمة

4.٧١.64.64.٧4.34.33.83.53.٠3.53.53.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

5.٠3.96.١5.65.١5.34.84.34.٠4.55.٠5.4البلدان النامية منخفضة الدخل

نصيب الفرد من الناجت4

٢.5١.١٠.٧٠.8١.6١.٧١.١١.٧١.6١.3–١.84.٠االقتصادات املتقدمة

4.5١.١5.94.93.٧3.٧3.٢٢.8٢.83.٢3.53.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.43.55.٢3.٧٢.43.83.٧٢.٢١.٢٢.٢3.٠3.١البلدان النامية منخفضة الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

4.13.12.52.62.82.72.53.03.12.9–3.12.1   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

43,8436٠,٢8٠65,9٠6٧3,١١9٧4,489٧6,55١٧8,594٧4,3١١٧5,368٧9,٢8١84,3٧5١٠3,٢٠١بأسعار الصرف السائدة يف السوق

6٢,8٢٠83,٧٧٧89,٢٧١94,85٧99,664١٠4,684١١٠,٢58١١5,١٠8١٢٠,١9٧١٢6,634١33,8٠5١6٧,٧8٢على 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.

4 نصيب الفرد من الناجت على أساس تعادل القوى الشرائية.
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اجلدول ألف -2 االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي
)التغير السنوي %(

الربع الرابع١

 توقعاتتوقعاتمتوســـط
٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢ Q4:٢٠١6٢ Q4:٢٠١٧٢ Q4:٢٠١8

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

3.11.71.21.32.12.21.72.22.01.72.02.21.9–2.53.4االقتصادات املتقدمة
٢.5١.6٢.٢١.٧٢.6٢.9١.5٢.٢٢.3١.٧١.8٢.3٢.3–٢.6٢.8الواليات املتحدة

١.3٢.٠١.8٢.١١.9١.5١.9٢.٢١.٧–٠.٢–٢.١١.6٠.9–٢.١4.5منطقة اليورو

3.93.٧٠.٧٠.6١.9١.5١.9٢.٠١.8١.٢١.9٢.٢١.8–١.65.6أملانيا

٢.٠٢.١٠.٢٠.6٠.9١.١١.٢١.6١.8١.8١.٢٢.١١.4–٢.٠٢.9فرنسا

٠.١٠.8٠.9١.5١.١٠.8١.٢١.5١.٠–١.٧–١.٧٠.6٢.8–١.٢5.5إيطاليا

١.43.٢3.٢3.١٢.5١.٧3.٠3.١٢.١–١.٧–٢.9–٠.٠١.٠–3.63.6إسبانيا

١.4٢.3٢.٢3.١٢.6١.8٢.٧3.4١.9–٠.٢–١.4١.٧١.١–٢.53.8هولندا

١.6١.5١.٢١.6١.6١.5١.١١.9١.5–٢.٧١.8٠.١٠.١–٢.3٢.3بلجيكا

١.9٢.8٠.٧٠.١٠.6١.٠١.5٢.3١.9١.4٢.٠١.8٢.٠–٢.43.8النمسا

3.6١.٧–٠.٠١.8٢.6١.٠١.٠–٠.4٠.٢–3.٢–٧.3–9.١–5.5–3.54.3اليونان

٠.9١.6١.4٢.5٢.٠١.٢٢.٠٢.٠٢.3–١.١–4.٠–١.9١.8–١.63.٠البرتغال

١.8٢.9٠.٠١.68.3٢5.55.١4.١3.4٢.88.9٠.4٢.4–5.44.٧آيرلندا

٠.٠١.9٢.8٢.3١.5٢.4٢.5٢.6–٠.6–٠.8–3.٠٢.6١.4–3.38.3فنلندا

5.٠٢.8١.٧١.5٢.63.83.33.33.٧3.4٢.93.63.٧–5.١5.4اجلمهورية السلوفاكية

١.66.٠3.83.53.5١.8٢.33.53.53.٠3.5٢.45.5–6.١١4.8ليتوانيا

3.٠٢.33.١4.٠٢.5١.84.6٢.٢3.٧–١.١–١.٢٠.6٢.٧–4.3٧.8سلوفينيا

4.٠5.64.٠4.٢3.93.63.٠3.93.9٢.9–4.9٢.5٠.4–4.34.4لكسمبرغ

6.44.٠٢.6٢.١٢.٧٢.٠3.83.93.٠٢.34.34.٠–3.8–6.6١4.3التفيا

٢.3٧.64.3١.9٢.9١.٧٢.١4.٠3.٧3.٠3.٢3.٠4.٠–5.٧١4.٧إستونيا

١.٧٢.83.4٢.6٢.٢٢.93.١٢.6–١.5–6.٠–١.3٠.33.٢–4.١١.8قبرص 

3.5١.4٢.64.68.٢٧.١5.55.١4.43.٢5.93.94.4–٢.٢٢.4مالطة

١.5٢.٠٠.3١.١١.٠١.5٠.٧٠.6١.٧١.4٠.5–4.٢٠.١–١.٠5.4اليابان

١.9١.5١.3١.93.١٢.٢١.8١.٧١.5١.٧١.9١.3١.5–٢.54.3اململكة املتحدة

5.٧٠.٧6.53.٧٢.3٢.93.3٢.8٢.83.٠3.٠٢.9٢.43.4٢.8كوريا

3.١3.١١.٧٢.5٢.6٠.9١.53.٠٢.١١.8٢.٠3.٠٢.٠–٢.9٢.9كندا

3.4١.٧٢.3٢.٧3.6٢.١٢.8٢.4٢.5٢.٢٢.9٢.٧٢.4٢.33.٢أستراليا

١٠.63.8٢.١٢.٢4.٠٠.٧١.5٢.٠١.9٢.٢٢.٧١.6٢.4–4.6١.6مقاطعة تايوان الصينية

٢.9١.8١.٠١.9٢.5١.٢١.4١.٠١.3١.٧٠.9٢.١٠.3–٢.3٢.٢سويسرا

١.٢٢.64.١3.٢3.١٢.4١.٧٢.١٢.٧٢.6–6.٠٢.٧٠.3–3.٠5.٢السويد

١5.٢6.٢3.95.٠3.6١.9٢.٠٢.5٢.6٢.6٢.9٢.٠٢.8–5.9٠.6سنغافورة

6.84.8١.٧3.١٢.8٢.4٢.٠3.5٢.٧3.33.٢٢.63.٠–4.٧٢.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

٠.6١.٠٢.٧١.٠١.9١.6١.١١.4١.6١.9٢.٠١.٢١.8–٢.٢١.6النرويج

٢.٧5.3٢.63.5٢.6٢.3١.83.63.٠–٠.5–٢.3١.8٠.8–4.٠4.8اجلمهورية التشيكية

3.٧١.55.55.٢٢.٢4.٢3.5٢.64.٠3.١3.43.٠4.٧٢.٧3.١إسرائيل

١.9١.3٠.٢٠.9١.٧١.6١.٧١.9١.8١.8٢.9٠.٧١.8–١.84.9الدانمرك

3.4٠.4٢.٠١.9٢.5٢.١٢.83.٢3.63.53.٠٢.4٢.84.6١.9نيوزيلندا

. . .. . .. . .–٠.5–٢.5–٢.8–٢.6–١.١–١.٢–٠.٠٠.3–٠.4–٠.4–١.٧٢.٠بورتوريكو

. . .. . .. . .١3.4٧.٠4.3–٢.١–٢١.5–١.3٢5.3٢١.٧9.٢١١.٢١.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢.٠١.٢4.4١.94.١٧.٢5.53.3٢.٧١٠.٧5.5١.8–3.6–4.66.9آيسلندا

. . .. . .. . .٠.5١.٠١.٢١.3١.3–٠.9–3.٠–٧.5–9.5–4.6–١٢.8. . .سان ماريتو

للتذكرة

٢.8١.6١.4١.4١.9٢.١١.4٢.٠١.9١.5١.٧٢.١١.8–٢.١3.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

2.91.40.81.02.02.41.72.32.11.72.02.22.1–2.43.7االقتصادات املتقدمة

٢.9١.6٢.١١.3٢.٧3.5١.٧٢.3٢.5١.6٢.١٢.٢٢.5–٢.٧3.8الواليات املتحدة

١.3١.9٢.3٢.١١.9١.5٢.4٢.4٠.9–٠.6–١.5٠.٧٢.4–٢.٠4.٠منطقة اليورو

١.٠١.3١.5٢.4٢.١٢.٠١.5٢.3٢.٠١.٧–٢.93.٠٠.8–٠.93.٢أملانيا

٠.٧١.4١.6١.9١.9١.٧١.8١.5١.٧١.9–٢.١٢.٠٠.3–٢.4٢.5فرنسا

٠.٢١.3١.٠١.6١.١٠.٧١.3١.4١.١–٢.6–5.6–٢.٠٠.6–١.44.١إيطاليا

١.93.4٢.9٢.6٢.٢١.5٢.3٢.9١.8–3.٢–5.١–3.١–٠.5–4.٢6.٠إسبانيا

٢.4٠.٧٢.3٢.4٠.4٠.٧٠.4١.١٠.٧٠.6٠.5١.5٠.5–٠.64.٠اليابان

٢.٢٢.١3.4١.9١.5١.6١.٢١.٧١.6٢.٠١.١–٢.5٠.6–٢.84.9اململكة املتحدة

5.١3.4٢.٠٢.١١.5٠.٠٠.84.4١.9١.٧١.٧5.٠١.6–3.53.٠كندا
6.١3.١٢.٠١.5٢.6٢.5١.93.١٢.6٢.6٢.٠٢.٧3.3–3.٧٢.6اقتصادات أخرى متقدمة 3

للتذكرة

٢.8١.4١.١١.3١.9٢.3١.5٢.١١.9١.5١.8٢.١١.9–٢.١3.٧االقتصادات 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

1.91.30.91.21.82.42.22.31.9–2.61.51.2االقتصادات املتقدمة

١.9٢.3١.5١.5٢.93.6٢.٧٢.٧٢.١–3.١١.9١.6الواليات املتحدة

٠.8١.٧٢.١١.8١.٧–٠.6–١.١–٠.8٠.١–١.8٠.6١.١منطقة اليورو

٠.9١.٢٠.3٠.3١.3١.3٠.8١.٠١.6١.9٢.١١.8أملانيا

٠.5٠.8١.4٢.٢١.٢١.6–٢.3١.٠٠.٢١.8٠.5٠.٢فرنسا

٠.٢١.6١.3١.3١.١–٢.4–١.٢٠.٠4.٠–١.5–١.٠٠.١إيطاليا

١.6٢.93.٢٢.6٢.4–3.١–3.5–٠.3٢.4–3.4٠.٠3.6إسبانيا

٠.4١.5٠.8–٠.3–٢.٠٢.4٠.9–٢.4٠.4–١.٠٠.٧٠.٧اليابان

١.٧١.6٢.٢٢.4٢.8١.٧١.١–٠.6٠.5–3.٠١.٠3.٢اململكة املتحدة

3.6٢.3٠.٠3.6٢.3١.9٢.6٢.٧١.9٢.33.4١.9كندا
3.٧٢.4٠.٠3.٧3.٠٢.١٢.3٢.3٢.٧٢.3٢.4٢.٧اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.٧١.3١.١١.3١.8٢.4٢.٢٢.٢١.٧–٢.3١.4١.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

0.61.51.61.11.9–0.10.3–2.21.02.91.00.5االقتصادات املتقدمة

١.3١.٠٠.٢3.٠–٠.5–٢.4–٠.9–٢.١٠.33.٧٠.١٢.٧الواليات املتحدة

٠.3٠.٧١.3١.٧١.٢٠.9–٠.3–٢.٠٠.9٢.4٠.٧٠.١منطقة اليورو

١.٠٢.٠3.٠١.3٠.9١.١١.4١.5٢.93.٧١.8٢.١أملانيا

١.6١.3٢.4١.3١.٠١.6١.5١.3١.١١.3١.٢٠.5فرنسا

–٠.6٠.9٠.4–٠.٧–٠.٧–٠.3–١.4–٠.4٠.6١.8–١.4٠.3إيطاليا
٢.٠٠.8٠.9٠.4–٠.3–٢.١–4.٧–5.١٠.٢4.١١.5٠.3إسبانيا

–١.8١.3٢.٠١.9١.9١.٧١.5٠.5١.٧١.3٠.6٠.٢اليابان
3.١١.٠١.١٠.٢٠.٢١.٧٠.3٢.3١.3٠.8١.4٠.8اململكة املتحدة

٠.8١.5٢.٠٢.٧٢.٢–٢.6١.5٢.٧٢.3١.3٠.٧٠.٧كندا
٢.8٢.53.4٢.8١.5٢.٠٢.3٢.5٢.43.4٢.8٢.4اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.3١.4١.3٠.٧١.9–٠.١٠.٧–١.9٠.8٢.9٠.٧٠.9االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

1.72.92.41.53.32.61.73.43.0–2.31.111.0االقتصادات املتقدمة
١.١3.٧6.33.١4.83.5٠.63.43.3–٢.3١.5١3.١الواليات املتحدة

١.٧3.١4.43.93.4–٢.5–١.53.4–٠.3–٢.٧٠.٠١١.٢منطقة اليورو

3.8١.١٢.93.٧3.٢–١.٢–5.٠٧.4٠.١–١.٠١.59.9أملانيا

٠.١١.٠٢.9٢.93.١–٢.١٢.١٠.٢٠.8–3.4٠.49.١فرنسا

١.6٢.9٢.١٢.٧–٢.3–6.6–9.3–١.9–٠.5–9.9–٢.3٢.٢إيطاليا

3.86.٠3.١4.33.5–3.4–8.6–6.9–4.9–١6.9–5.3٢.3إسبانيا

١.٧3.54.9٢.9٠.١٠.9٢.8١.٧–١.6–٠.69.٧–١.٠اليابان

5.٠١.9٢.33.٢6.٧3.4٠.5٢.٢١.٧–١.8١.٠١5.٢اململكة املتحدة

3.4٢.٢–3.١–١١.44.64.9١.3٠.94.6–4.9٠.٧١١.8كندا
5.94.٠٢.9٢.5٢.١١.9٢.٢3.٧3.٠–3.٧٢.35.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.83.٢3.4١.93.6٢.١١.٠3.٢٢.8–١.8١.٠١١.8االقتصادات 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

1.71.31.11.01.92.32.12.42.1–2.51.32.6االقتصادات املتقدمة

١.5١.٧١.9١.٢٢.٧3.3٢.١٢.5٢.4–٢.8١.63.١الواليات املتحدة

١.٠١.9٢.5٢.١١.9–٠.8–٠.5٠.3١.5–٢.٠٠.5٢.٧منطقة اليورو

١.4٢.5١.٠٠.5١.٧١.8٢.5٢.4٢.٢–٠.9١.4١.4أملانيا

١.8٠.9٠.3٠.4٠.٧١.٢٢.٢١.6١.٧–٢.4٠.9١.5فرنسا

١.١١.5١.4١.١–٠.4–٢.8–4.5–٠.٧٠.8–٢.9–١.3٠.6إيطاليا

١.63.3٢.٧٢.6٢.3–3.٠–4.8–3.٠–٠.٧–5.9–4.٢٠.5إسبانيا

١.4٠.5٢.3٢.8٠.٢٠.٢٠.٧١.8٠.8–٠.6٠.8٢.4اليابان

١.١٠.٠١.8١.6٢.9٢.3٢.٠١.8١.١–٢.8١.٠4.4اململكة املتحدة

5.٠٢.6٢.4١.6١.9٠.3١.٠3.3٢.٠–3.٧١.8٢.٢كندا
4.١٢.9٢.3٢.3٢.3٢.5٢.4٢.9٢.6–3.5٢.4٠.٧اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.6١.3١.4١.١١.9٢.٢١.8٢.٢١.9–٢.٢١.3٢.٧االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.0–0.1–0.00.10.10.3–1.30.10.2–0.00.01.1االقتصادات املتقدمة

٠.٠–٠.٢–٠.٢٠.4–٠.١٠.٢٠.١–١.5٠.١–٠.٠٠.8–٠.١الواليات املتحدة

٠.٠٠.٠–٠.٢٠.3٠.٠٠.١–٠.9٠.5٠.9–١.3–٠.٠٠.١منطقة اليورو

–٠.٢–٠.٢–٠.١–٠.3–٠.5٠.4–١.4٠.5١.6–١.٧–٠.٢–٠.١أملانيا
٠.4٠.٠–٠.٢٠.٧٠.3٠.١–٠.3١.١٠.6–٠.٠٠.١١.١فرنسا

٠.٢٠.٠–٠.٢٠.6٠.٢٠.5–١.3٠.٢١.١–٠.٠٠.٠١.٢إيطاليا

٠.3٠.١٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–٠.٢–٠.٢٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢إسبانيا

–٠.١–٠.5–٠.١٠.6٠.3–١.٠٠.٢٠.٠٠.4–١.6–٠.٠٠.١اليابان
٠.٠–٠.١–٠.5–٠.٢٠.3٠.٧٠.٢–١.5٠.6–٠.١٠.5–٠.١اململكة املتحدة

١.١٠.8–٠.3–٠.3–٠.5٠.3–٠.١٠.٧٠.3–٠.٠٠.١٠.٧كندا
٠.١٠.٠–٠.٢٠.١٠.5–٠.8–١.9٠.٢٠.3–١.9–٠.٢٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠–٠.١–٠.٢٠.١٠.٢٠.3–١.٢٠.١٠.٢–٠.٠٠.٠١.٠االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

0.0–0.1–0.1–0.00.10.40.10.30.40.30.10.2االقتصادات املتقدمة

–٠.٢–٠.٢–٠.٢–٠.٧–٠.٠٠.١٠.3٠.٢–٠.٠١.٢٠.5–٠.٢الواليات املتحدة
٠.٢٠.١–٠.٧٠.9١.5٠.4٠.١٠.١٠.4–٠.١٠.3٠.6منطقة اليورو

٠.٠٠.٠–٠.٧٠.١٠.4–١.١٠.9١.4٠.3–٠.٧٠.١٢.6أملانيا

٠.٠–٠.3–٠.8–٠.5–٠.5–٠.٠٠.5٠.١–٠.١–٠.4–٠.٢–٠.3فرنسا

٠.٠–٠.١–٠.١–٠.5–١.٢٢.8٠.8٠.١–٠.3–٠.٢١.3–٠.١إيطاليا

٠.5٠.5٠.3–٠.١–١.٠٢.8٠.5٢.١٢.٢١.5٠.5–٠.٧إسبانيا

–٠.٠٠.3٠.6٠.3٠.١–٠.4–٠.8–١.6٠.9–١.٢–٠.٢٠.١اليابان
٠.3–٠.١–٠.٠٠.4–٠.4–٠.8–١.4٠.٧–٠.3٠.8–٠.١–٠.٢اململكة املتحدة

٠.3–٠.3١.١١.٠٠.6٠.5–٠.4–٠.3–٠.٠٠.٠٢.١–٠.٧كندا
٠.١–٠.١٠.4–٠.4٠.3١.5٠.١٠.5٠.5٠.9٠.5٠.4اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١٠.٢٠.٠٠.٠٠.3–٠.٠٠.٠٠.١–٠.١االقتصادات 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 %(

توقعات متوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.42.12.12.4–4.75.33.62.51.12.2–7.26.4كومنولث الدول املستقلة2،1

١.8١.6١.5–٠.٢–4.55.١3.٧١.8٠.٧٢.8–6.9٧.8روسيا

١.9٢.93.34.3–5.٠6.٠3.64.٢١.9٠.6–8.٠٢.4ما عدا روسيا

٢.٢4.٧٧.١3.33.63.3٠.٢3.5٢.94.٠–١٠.5١4.١أرمينيا

١.33.١–١.٠–٢.٢5.8٢.٧٠.63.١–١4.69.35.٠١.6أذربيجان

٠.٧٠.٧٢.٠–٢.6–٧.5٠.٢٧.٧5.5١.٧١.٠١.٧3.8بيالروس

6.٢٧.٢6.43.44.6٢.9٢.٧4.٠4.٢5.5–6.63.٧جورجيا

8.٧١.٢٧.3٧.55.٠6.٠4.3١.٢١.١3.3٢.84.3كازاخستان

١٠.94.٠3.53.83.53.85.4–6.٠٠.١–4.٧٢.9٠.5جمهورية قيرغيزستان

4.34.٠3.٧3.9–9.44.8٠.4–٧.١6.8٠.٧–4.96.٠مولدوفا

8.١3.96.5٧.4٧.5٧.46.٧6.٠6.94.54.٠4.٠طاجيكستان

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

8.07.59.67.97.06.96.86.86.46.56.56.3آسيا الصاعدة والنامية

5.85.36.٠6.56.36.٠6.36.8٧.٢٧.١٧.٠٧.٠بنغالديش

8.35.٧9.39.٧6.43.64.٠6.١6.٢5.9١١.٢6.3بوتان

٠.65.3–١.3–٢.5–٠.4–٢.5–٢.٧3.٧٠.9٢.١–١.9١.8بروين دار السالم

9.5٠.١6.٠٧.٢٧.3٧.4٧.١٧.٢٧.٠6.96.86.٠كمبوديا

١٠.١9.٢١٠.69.5٧.9٧.8٧.36.96.٧6.86.55.8الصين

3.٠٢.٧١.44.٧5.63.8٠.43.83.53.٢–١.9١.4فيجي
6.98.5١٠.36.65.56.4٧.58.٠٧.١6.٧٧.48.٢الهند 4

4.94.٧6.46.٢6.٠5.65.٠4.95.٠5.٢5.35.5إندونيسيا

٠.65.١5.٠٠.4٧.54.٢٢.8٢.3١.8–١.١١.١١.6كيريباتي

6.٧٧.48.٠8.٠٧.88.٠٧.6٧.3٧.٠6.96.9٧.٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٧.55.35.54.٧6.٠5.٠4.٢5.44.84.9–5.5١.5ماليزيا

٧.١8.4٢.3٧.١٧.63.33.94.64.٧5.٠–٧.86.6ملديف

١.9٢.٠١.9١.8١.5–٠.4–١.96.5١.٢3.5٢.9٠.8جزر مارشال

3.٧3.٠٢.٠١.4٠.6–٢.4–3.٠–٠.5١.٢3.3١.٠١.٧ميكرونيزيا

٧.3١٧.3١٢.3١١.6٧.9٢.4١.٠٢.٠٢.58.٢–6.٢٢.١منغوليا

١١.٧5.١5.35.6٧.38.48.٠٧.٠6.١٧.٢٧.6٧.5ميانمار

٢.٠–8.٧١3.6١١.٧١٠.١34.٢36.5٢.8١٠.44.٠4.٠. . .ناورو

4.١4.54.83.44.84.١6.٠3.3٠.4٧.55.٠3.8نيبال

5.4١١.4١.9١.٠5.5٢.٠–3.٠5.١3.9٢.١–9.١. . .باالو

٢.36.8١٠.١١.١4.63.8١٢.59.٢٢.43.١٢.93.3بابوا غينيا اجلديدة

4.6١.١٧.63.٧6.٧٧.١6.١6.١6.96.66.٧6.8الفلبين

١.٢١.6٧.١٢.١٠.9٢.١–5.6٠.4١.9–٢.٠–3.86.١ساموا

6.8١3.٢4.63.٠٢.3٢.53.33.٠3.١٢.٧–١.64.٧جزر سليمان

5.١3.58.٠8.49.١3.45.٠4.84.44.٧4.85.٢سري النكا

٧.5٠.8٧.٢٢.٧٠.9٢.93.٢3.٧3.53.٠–4.8٠.٧تايلند

١3.٠١٠.٢٧.95.٠٢.٧4.34.٠5.٠4.٠6.٠5.٢. . .تيمور- ليشتي 5 

٢.93.53.١3.١3.٢١.4–٠.6–١.١٢.93.٢١.8١.١تونغا

4.6١.39.١3.٠3.٢٢.5٢.٠–٧.93.8–3.١–4.4. . .توفالو

3.٠3.3١.6١.٢١.8٢.٠٢.3١.64.٠4.54.٠3.٠فانواتو

6.85.46.46.٢5.٢5.46.٠6.٧6.٢6.36.36.٢فييت نام

4.66.52.44.93.94.73.14.53.53.2–4.33.0أوروبا الصاعدة والنامية

6.83.43.٧٢.5١.4١.٠١.8٢.٢3.43.٧3.٧4.٠ألبانيا

٢.4١.١3.٠٢.٠٢.5٢.63.٠–٠.8٠.9٠.9–5.4٠.8البوسنة والهرسك

١.3١.9٠.٠٠.9١.33.63.43.63.٢٢.5–5.33.6بلغاريا

٢.٢3.٠٢.9٢.٧٢.١–٠.5–١.١–٢.٢–٠.3–١.٧–3.٧٧.4كرواتيا

٢.١4.٠3.١٢.٠3.٢3.4٢.٢–٠.٧١.٧١.6–3.46.6هنغاريا

3.63.34.4٢.83.4١.٢4.١3.43.53.54.٠. . .كوسوفو

٢.93.63.8٢.4٢.53.٢3.8–3.4٢.3٠.5–3.6٠.4جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

3.5١.83.4٢.53.٠٢.83.١–٢.53.٢٢.٧–5.٧. . .اجلبل األسود

4.١٢.63.٧5.٠١.6١.43.33.9٢.63.83.3٢.6بولندا

١.١٠.63.53.١3.94.85.54.43.3–٠.8–5.4٧.١رومانيا

٠.8٢.83.٠3.54.٠–٢.6١.8–٠.6١.4١.٠–4.١3.١صربيا

8.5١١.١4.88.55.٢6.١3.٢5.١3.53.6–4.٠4.٧تركيا
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

1.21.92.7–6.14.73.02.91.20.10.9–3.31.8أمريكا الالتينية والكاريبي

5.١4.١5.3٢.٧3.٠٢.٠–3.5٠.١–٢.١–٧.٢–4.6١٢.١أنتيغوا وبربودا

٢.5٢.53.٢–٢.6٢.٢–٢.4٢.5–١٠.١6.٠١.٠–٢.65.9األرجنتين 

١.8٢.5١.5–٠.3–١.٧–١.5٠.63.١٠.٠٠.5–٢.١4.٢جزر البهاما

٠.١٠.9١.6٠.9٠.5١.6–٠.3٠.8٠.3٠.١–١.84.٠بربادوس

٢.5٢.3١.٧–5.٧٠.83.3٢.١3.٧٠.٧4.١٢.9٠.8بليز

3.43.44.١5.٢5.١6.85.54.94.34.٢4.٠3.٧بوليفيا

٠.٧١.5٢.٠–3.6–٧.54.٠١.93.٠٠.53.8–3.4٠.١البرازيل

5.86.١5.34.٠١.9٢.3١.6١.4٢.53.3–4.3١.6شيلي

3.4١.٧4.٠6.64.٠4.94.43.١٢.٠١.٧٢.83.6كولومبيا

5.٠4.34.8٢.33.٧4.٧4.33.83.83.9–4.٧١.٠كوستاريكا

٢.63.9٢.8١.5–4.4٢.5–٠.6–١.١–٠.٧٠.٢–٢.8١.٢دومينيكا

4.8٠.98.33.١٢.84.٧٧.6٧.٠6.64.85.85.٠اجلمهورية الدومينيكية

٠.٢٠.6١.6–3.3٠.63.5٧.95.64.94.٠٠.٢١.5إكوادور

١.4٢.٢١.9١.8١.4٢.3٢.4٢.3٢.١٢.٠–٢.63.١السلفادور

٢.4٧.36.43.٧٢.5٢.3٢.٧–٠.8١.٢–٠.5–3.٧6.6غرينادا

3.6٠.5٢.94.٢3.٠3.٧4.٢4.١3.١3.٢3.44.٠غواتيماال

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

3.٧3.84.١٢.83.١3.63.64.٠3.63.8–4.5٢.4هندوراس

٠.٢٠.5٠.9١.3١.٧٢.3٢.8–١.4٠.5–١.4–١.33.4جامايكا

5.١4.٠4.٠١.4٢.3٢.6٢.3٢.١١.9٢.٧–٢.64.٧املكسيك

4.46.36.54.94.84.94.٧4.54.34.5–3.93.3نيكاراغوا

5.٧١.65.8١١.89.٢6.66.١5.84.95.35.65.5بنما

١4.٠4.٧3.٠4.١3.94.٠3.8–١3.١4.3١.٢–٢.٢4.٠باراغواي

5.١١.٠8.56.56.٠5.8٢.43.34.٠٢.٧3.83.8بيرو

6.65.١4.93.١٢.٧3.5٢.٧–٠.8–٠.8–٢.9–3.٧١.٠سانت كيتس ونيفس

٢.٠١.٠١.6٢.8١.5–٠.٢٠.9–٠.١3.4٠.٧–٢.١٠.8سانت لوسيا

٠.٢١.3٢.5٠.3٠.9٠.8٢.٢٢.83.٠–٢.3–3.5٢.٠سانت فنسنت وجزر غرينادين

١.٢3.١–١.٢–١٠.5–4.١3.٠5.٢5.8٢.٧٢.9٠.4٢.٧سورينام

١.9١.4–3.٢–5.4–٠.6–١.3٢.٧٠.6–3.3٠.3–٧.64.4ترينيداد وتوباغو

١.54.٢٧.85.٢3.54.63.٢٠.4١.53.53.١3.٠أوروغواي

فنزويال
3.43.١–٢.5–4.٢5.6١.33.9–6.١–٢6.5–١٢.٠–6.١–٠.3–

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.21.14.74.55.22.72.82.75.02.63.53.8وأفغانستان وباكستان

٢٠.68.46.5١4.٠5.٧٢.٧١.3٢.4٢.53.٠5.٠. . .أفغانستان

4.٠١.63.6٢.83.4٢.83.83.٧3.3١.5٠.8٢.4اجلزائر

6.٠٢.54.3٢.٠3.٧5.44.4٢.93.٠٢.5١.٧٢.٢البحرين

3.3١.64.١٧.34.85.٠6.٠6.56.5٧.٠٧.٠6.٠جيبوتي

5.١4.٧5.١١.8٢.٢3.3٢.94.44.34.١4.56.٠مصر

١٢.53.53.84.١–3.٢١.6–٠.3–4.4٠.35.83.5٧.٧إيران

٢.9٢.١–١3.٠3.46.4٧.5١3.9٧.6٠.٧4.8١١.٠٠.4العراق

6.35.5٢.3٢.6٢.٧٢.83.١٢.4٢.٠٢.3٢.53.٠األردن

4.١3.٢–١٠.9٧.9٠.4٠.6٢.١٢.5٢.١–٢.4–5.9٧.١الكويت

3.8١٠.١8.٠٠.9٢.8٢.6٢.٠٠.8١.٠١.5٢.٠3.٠لبنان
55.١3١.٢٢.6–3.٠–١٠.3–53.٠–١٢4.٧36.8–3.٢66.٧–4.53.٠ليبيا4

4.84.٧5.86.١5.6٠.9١.٧3.83.٠4.٠–5.٢١.٠موريتانيا

4.44.٢3.85.٢3.٠4.5٢.٧4.5١.٢4.83.٠4.6املغرب

9.34.4٢.54.٢3.٠٠.٠3.٧٢.٢–٢.96.١4.8١.١عُمان

5.١٠.4٢.63.63.83.٧4.١4.١4.55.35.65.9باكستان

١١.3١٢.٠١8.١١3.44.٧4.44.٠3.6٢.٢٢.53.١3.٢قطر

4.8١٠.35.4٢.٧3.٧4.١١.٧٠.١١.١٢.٠–3.٢٢.١اململكة العربية السعودية

١.٢٢.83.63.63.٢٢.43.53.8. . .. . .. . .. . .الصومال
5.٢١.64.93.٠3.٧3.63.5–3.٠–6.٢4.٧٢.5١.٢السودان6

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .3.45.93.4سوريا٧

3.9٢.4٢.3١.١١.٠٢.33.٠4.3–4.93.١٢.6١.9تونس

١.66.45.١5.83.33.83.٠١.33.43.١–5.95.٢اإلمارات العربية املتحدة

8.55.5–٢.٠–9.8–٢8.١–٢.44.8٠.٢–4.١3.9٧.٧١٢.٧اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

5.63.97.05.14.45.35.13.41.42.63.43.9إفريقيا جنوب الصحراء

١.5١.6١.4–١١.٢٢.43.43.95.٢6.84.83.٠٠.٧أنغوال

4.5٢.3٢.١3.٠4.8٧.٢6.4٢.١4.٠5.46.٠6.٢بنن

4.34.54.84.٢–8.66.٠4.5١١.34.١١.٧–5.٢٧.٧بوتسوانا

5.٧3.٠8.46.66.55.٧4.٢4.٠5.96.46.56.٠بوركينا فاسو

٠.٠٠.١٠.5–١.٠–3.١3.85.١4.٠4.45.94.54.٠بوروندي

١.54.٠١.١٠.8٠.6١.٠3.84.٠4.١4.١–٧.4١.3كابو فيردي

3.6١.93.34.١4.65.65.95.84.٧4.٠4.65.5الكاميرون

١.٠4.84.54.٧5.٠5.6–١.٢١.٧3.٠3.34.١36.٧جمهورية إفريقيا الوسطى

٠.6٢.43.٧–٧.84.١١3.6٠.١8.85.86.9١.86.4تشاد

٢.٠١.8٢.١٢.٢3.٠3.5٢.٠١.٠٢.٢3.34.٠4.٠جزر القمر

٢.4٢.9٧.١6.9٧.١8.59.56.9٢.4٢.83.٠4.٧جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢.8٠.3–3.6–3.5٧.88.٧3.43.83.36.8٢.6٢.8جمهورية الكونغو

١٠.١9.38.88.9٧.٧٧.6٧.36.5–٠.53.3٢.٠4.٢كوت ديفوار

–١.4–٧.8–٧.4–9.٧–9.١–٠.٧–6.58.34.١–٢8.١١.38.9غينيا االستوائية
3.9٢.٢8.٧٧.٠3.١5.٠4.83.٧3.33.64.٠–١.١إريتريا

8.١١٠.٠١٠.6١١.48.٧9.9١٠.3١٠.48.٠8.58.5٧.5إثيوبيا

6.3٧.١5.35.54.43.9٢.١١.٠٢.٧5.١–٢.3–٠.١غابون

5.64.8٠.94.3٢.٢3.٠3.54.8–3.٧6.46.54.3غامبيا

5.34.8٧.9١4.٠9.3٧.34.٠3.83.55.98.95.4غانا

4.٢5.65.93.93.٧3.56.66.٧5.85.٢–3.5١.5غينيا

3.3١.٠5.١5.١5.٠5.٠5.٠–٢.93.44.68.١١.٧غينيا-بيساو

3.33.38.46.١4.65.95.45.٧5.85.٠5.56.5كينيا

3.54.56.94.55.33.63.4٢.5٢.44.63.١5.6ليسوتو

٢.64.٠6.8–5.١6.١٧.48.٢8.٧٠.٧٠.٠١.6. . .ليبريا

٠.3١.53.٠٢.33.33.١4.٢4.35.35.٠–4.٠4.٧مدغشقر

3.88.36.94.9١.95.٢5.٧٢.9٢.34.55.٠5.5مالوي

٢.3٧.٠6.٠5.85.35.٠4.٧–5.44.٧5.43.٢٠.8مايل

4.33.٠4.١3.93.٢3.٢3.63.53.93.94.٠4.١موريشيوس

٧.86.46.٧٧.١٧.٢٧.١٧.46.63.84.٧5.3١4.٠موزامبيق

4.١٠.36.٠5.١5.١5.66.46.٠١.١٠.8٢.53.6ناميبيا

8.4٢.٢١١.85.3٧.54.٠5.٠4.٢4.٧6.٢–4.4٠.٧النيجر

٠.8١.9١.٧–٧.58.4١١.34.94.35.46.3٢.٧١.6نيجيريا

8.٠6.3٧.3٧.88.84.٧٧.68.95.96.٢6.8٧.5رواندا

4.34.٠4.54.84.54.34.١4.٠4.١5.٠5.55.5سان تومي وبرينسيبي

4.4٢.44.3١.94.53.64.١6.56.٧6.8٧.٠6.4السنغال

5.95.43.٧6.٠4.55.٠4.54.١3.44.٠–٢.٢١.١سيشيل

6.١6.٠6.١٧.4–٧.53.٢5.36.3١5.٢٢٠.٧4.6٢٠.5سيراليون

3.٠3.3٢.٢٢.5١.٧١.3٠.3٠.٧١.١٢.٢–4.٠١.5جنوب إفريقيا

3.9–3.4–6.3–١3.8–٢9.3٢.9٠.٢–5٢.4. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

٢.٢–3.64.53.5٢.٠3.54.83.6١.١٠.٠٠.3٠.9سوازيلند

6.١5.46.4٧.95.١٧.3٧.٠٧.٠٧.٠6.56.86.6تنزانيا

١.63.54.١4.85.96.١5.45.35.٠5.٠5.35.6توغو

٧.58.١٧.٧6.8٢.٢4.٧4.65.٧٢.34.45.٢٧.3أوغندا

6.49.٢١٠.35.6٧.65.١4.٧٢.93.44.٠4.54.5زامبيا
–٧.4١5.4١6.3١3.65.3٢.8١.4٠.٧٢.8٠.8٠.9–6.8زمبابوي8

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

1.80.70.91.31.21.21.41.31.01.41.61.8االقتصادات املتقدمة

٢.3٠.8١.٢٢.١١.8١.6١.8١.١١.3١.٧١.9١.9الواليات املتحدة

٢.٠١.٠٠.٧١.٠١.3١.٢٠.9١.4٠.8٠.9١.3١.8منطقة اليورو

٠.9١.١–١.٧٢.١٠.3٠.٢–٠.3–٠.8–١.٧–١.9–٠.6–١.٢اليابان
٢.١٠.9٢.٠٢.٠١.٢١.4١.3١.٠١.١٢.٠١.6٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

2.20.21.52.72.01.41.40.30.81.71.72.1االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.١٢.3–٢.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٢٠.3١.6٢.٧٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.5١.4٢.٠منطقة اليورو ٢

٠.4٠.5١.6–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.٧–١.3–٠.٢اليابان
٢.١١.4٢.43.3٢.١١.٧١.5٠.5١.٠١.8١.9٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

٧.65.٠5.6٧.١5.85.54.٧4.٧4.34.٢4.43.9   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

١8.8١١.١٧.٢9.86.٢6.58.١١5.58.35.85.٢4.6كومنولث الدول املستقلة 4

4.٠٢.85.١6.54.64.63.4٢.٧٢.8٢.63.٢3.4آسيا الصاعدة والنامية

١5.44.85.٧5.56.١4.54.١3.٢3.36.٠5.٧4.9أوروبا الصاعدة والنامية

6.٧4.64.٢5.٢4.64.64.95.55.64.٢3.63.4أمريكا الالتينية والكاريبي

6.4٧.36.69.٢9.89.٢6.85.٧5.١6.8٧.٧4.9منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

6.46.١6.٢8.٧9.٧9.46.65.95.4٧.١8.١4.8منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١٠.59.88.١9.49.36.66.3٧.٠١١.3١١.٠9.5٧.8إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٢.٧١.٠٢.٠3.١٢.6١.5٠.5٠.٠٠.٢١.٧١.٧٢.٠االحتاد األوروبي

9.98.٢9.٢١١.٧9.98.١٧.٢٧.٢8.99.٧8.8٧.٢البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١٢.3٧.٧6.٧8.68.٠8.١6.58.8٧.35.96.٢5.١الوقود

6.34.35.36.٧5.34.94.٢3.83.٧3.94.١3.٧غير الوقود
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .منها: منتجات أولية 5

حسب مصدر التمويل اخلارجي

8.٢٧.٢6.٧٧.٧٧.٠6.35.٧5.55.١5.55.54.٧اقتصادات املركز املدين الصايف

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

8.8١٢.69.8١٠.٢٧.96.8١٠.5١5.69.6١٧.١١5.36.5   جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.3٠.8١.93.٢٢.6١.4٠.٧٠.١٠.6١.6١.5٢.٠االقتصادات املتقدمة

5.43.٧4.١5.44.53.93.٢٢.٧٢.83.43.53.١السوق 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

توقعاتتوقعات متوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

2.20.21.52.72.01.41.40.30.81.71.72.11.51.51.9االقتصادات املتقدمة

١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.١٢.3٢.٢١.8٢.3–٢.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٢٠.3١.6٢.٧٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.5١.4٢.٠١.١١.١١.6منطقة اليورو3

١.٧٠.٢١.١٢.5٢.١١.6٠.8٠.١٠.4١.6١.5٢.5١.٧١.١١.8أملانيا

١.9٠.١١.٧٢.3٢.٢١.٠٠.6٠.١٠.3١.٢١.3١.8٠.6١.١١.5فرنسا

١.4١.٢١.4٠.5٠.9١.6–٢.4٠.8١.6٢.93.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

٢.٠١.5١.9١.6١.٢١.4–٠.٢–٠.5–١.83.٢٢.4١.4٠.١–3.3٠.3إسبانيا

٢.4١.٠٠.9٢.5٢.8٢.6٠.3٠.٢٠.١١.3١.4١.6٠.٧١.4١.5هولندا

٢.٢٠.٠٢.33.4٢.6١.٢٠.5٠.6١.8٢.٢١.5٢.٠٢.٢١.4١.٧بلجيكا

١.9٠.4١.٧3.5٢.6٢.١١.5٠.8١.٠١.6١.8٢.٢١.5١.٧١.9النمسا

٠.٠١.٢١.3١.٧٠.3١.٠١.١–١.١–١.4–3.3١.34.٧3.١١.٠٠.9اليونان

٠.5٠.6١.6٢.٠٢.4٠.9٢.3٢.6–١.43.6٢.8٠.4٠.٢–٢.9٠.9البرتغال

٠.9١.٧–٠.4١.5١.9٠.٢–١.٢١.9٠.5٠.3٠.٠٠.٢–١.6–3.4١.٧آيرلندا

٠.4٠.8١.٢٢.٠١.١٠.5١.6–١.8١.6١.٧3.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

١.٢١.4٢.٠٠.٢١.3١.4–٠.5–٠.3–6.٢٠.9٠.٧4.١3.٧١.5٠.١اجلمهورية السلوفاكية

٠.٧3.5٢.٠٢.5٢.٠3.3٢.٠–٢.٧4.٢١.٢4.١3.٢١.٢٠.٢٠.٧ليتوانيا

١.6١.8٢.٠٠.5١.٧٢.٠–٠.١–5.4٠.8١.8١.8٢.6١.8٠.٢٠.5سلوفينيا

3.٧–٢.8٠.٠٢.83.٧٢.9١.٧٠.٧٠.١٠.٠١.٢١.3٢.٠١.6١.3لكسمبرغ

4.٢٢.3٠.٠٠.٧٠.٢٠.١3.٠3.٠٢.3٢.١3.٠3.٠–5.63.3١.٢التفيا

4.٧٠.٢٢.٧5.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.83.83.4٢.5٢.44.5٢.5إستونيا

٠.8٠.٧٢.٠٠.١٠.8٠.٧–١.٢–١.5–٢.٧٠.٢٢.63.53.١٠.4٠.3قبرص

٢.6١.8٢.٠٢.53.٢١.٠٠.8١.٢٠.9١.3١.6١.8١.٠١.5١.٧مالطة

٠.4٠.5١.6٠.3٠.١٠.6–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.٧–١.3–٠.٢اليابان
١.8٢.٢3.34.5٢.8٢.6١.5٠.٠٠.٧٢.6٢.6٢.٠١.٢٢.8٢.6اململكة املتحدة3

٢.9٢.8٢.94.٠٢.٢١.3١.3٠.٧١.٠١.9١.9٢.٠١.3١.9١.9كوريا

٢.3٠.3١.8٢.9١.5٠.9١.9١.١١.4١.6١.8١.9١.4١.6١.9كندا

3.١١.8٢.93.3١.٧٢.5٢.5١.5١.3٢.٠٢.٢٢.5١.4٢.٠٢.3أستراليا

١.4١.٠١.4٢.٠١.٧١.٠١.4–١.٠١.4١.9٠.8١.٢٠.3–١.١٠.9مقاطعة تايوان الصينية

٠.5٠.6١.٠٠.٠٠.6٠.8–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–٠.٧٠.٢٠.٧–١.١٠.5سويسرا

١.٧١.9١.9١.4٠.9٠.4٠.٢٠.٧١.١١.6١.6٢.٠١.٧١.8١.5السويد

٠.9١.3١.9٠.٠١.4١.4–٠.5–١.4٠.6٢.85.٢4.6٢.4١.٠٠.5سنغافورة

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

٠.6٢.35.34.١4.34.43.٠٢.6٢.٠٢.٢3.٠٢.6٢.٠٢.٢–٠.6اخلاصة

٢.١٢.٢٢.4١.3٠.٧٢.١٢.٠٢.٢3.6٢.١٢.٠٢.53.5١.9٢.١النرويج

٢.9١.٠١.5١.93.3١.4٠.3٠.3٠.٧٢.3١.8٢.٠٢.٠٢.١٢.٠اجلمهورية التشيكية

٠.٢١.٠–٠.٢٠.5٢.٠٠.٢–٠.5–٢.٢3.3٢.٧3.5١.٧١.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.٢١.3٢.3٢.8٢.4٠.8٠.6٠.5٠.3١.٠١.4٢.٠٠.5١.٢١.6الدانمرك

٢.5٢.١٢.34.٠١.١١.١١.٢٠.3٠.6٢.٢٢.٠٢.٠١.3٢.4٢.٠نيوزيلندا

١.١٠.9٠.8٠.5١.١٠.9–٠.3–٢.8٠.3٢.5٢.9١.3١.١٠.6٠.8بورتوريكو

١.٢٢.85.86.١5.56.٠4.6٢.4١.5٢.٢٢.8١.4١.5٢.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

5.3١٢.٠5.44.٠5.٢3.9٢.٠١.6١.٧١.8٢.6٢.5١.9٢.٠٢.9آيسلندا

٢.4٢.6٢.٠٢.8١.6١.١٠.١٠.6٠.9١.٠١.٢٠.6٠.9١.٠. . .سان مارينو

                                                            للتذكرة

١.4٢.6١.9١.3١.5٠.3٠.8١.٧١.٧٢.١١.6١.4١.9–٢.٠٠.١االقتصادات 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

18.811.17.29.86.26.58.115.58.35.85.24.66.55.44.9كومنولث الدول املستقلة3، 4

١9.8١١.٧6.98.45.١6.8٧.8١5.5٧.٠4.٢3.94.٠5.44.٠4.٠روسيا

١5.٧9.68.١١3.39.٢5.٧8.8١5.6١١.39.68.٢5.89.38.9٧.٢ما عدا روسيا

٢.١4.٠–١.93.54.٠١.١–3.33.5٧.3٧.٧٢.55.83.٠3.٧١.4أرمينيا

5.9١.65.٧٧.9١.٠٢.4١.44.٠١٢.4١٢.٠8.٠6.٠١3.38.٠٧.5أذربيجان

49.١١3.٠٧.٧53.٢59.٢١8.3١8.١١3.5١١.88.٠٧.5٧.٠١٠.68.٠٧.5بيالروس

3.١4.٠٢.١6.٠3.٠3.٠١.86.٢3.4–٠.5–8.٠١.٧٧.١8.5٠.9جورجيا

9.3٧.3٧.١8.35.١5.86.٧6.٧١4.6٧.36.54.٠8.5٧.٠6.٢كازاخستان

4.85.5–١١.٢6.88.٠١6.6٢.86.6٧.56.5٠.43.85.١5.٠٠.5جمهورية قيرغيزستان

١5.5٠.٠٧.4٧.64.64.65.١9.66.46.55.35.٠٢.4٧.٠5.٢مولدوفا

١8.١6.46.5١٢.45.85.٠6.١5.85.98.98.٠6.٠6.١١٠.٠8.٠طاجيكستان

4.45.35.36.86.٠٧.43.66.٠6.٢6.٢6.٢6.١6.٢–١٠.٢٢.٧تركمانستان
١٢.١48.٧١3.9١٢.8١٠.٠5.٠١٢.4١٠.٠٧.٠–١3.5١5.99.48.٠٠.6٠.3أوكرانيا5

١٧.4١٢.3١٢.3١٢.4١١.9١١.٧9.١8.58.٠١3.٠١٢.٧١٠.٠٧.9١5.٧١٠.٧أوزبكستان

4.02.85.16.54.64.63.42.72.82.63.23.42.73.13.2آسيا الصاعدة والنامية
5.٧4.99.4١١.56.٢٧.5٧.٠6.٢5.٧5.٧5.85.65.٧6.٠5.8بنغالديش

5.٠6.35.٧٧.39.3١١.39.96.33.93.54.٢4.٧3.٠3.34.5بوتان

٠.١٠.3–٠.٠٠.٢١.6–٠.٢–٠.٧–٠.4–٠.5١.٠٠.٢٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين دار السالم

4.٠5.5٢.93.٠3.9١.٢3.٠3.٧3.53.٠3.93.١3.4–4.9٠.٧كمبوديا

3.35.4٢.6٢.6٢.٠١.4٢.٠١.8٢.4٢.6٢.١٢.3٢.4–١.8٠.٧الصين

3.٢3.٧3.٧٧.33.4٢.9٠.5١.43.93.83.53.٠3.93.53.5فيجي

4.9١٠.69.59.5١٠.٠9.45.84.94.53.84.95.٠3.64.54.8الهند

١٠.٠5.٠5.١5.34.٠6.46.46.43.54.٠3.93.53.٠4.٠3.٧إندونيسيا

٢.١٠.6١.9٢.٢٢.5٢.5٠.٧٢.٢٢.5–١.5–١.53.٠–٢.٧9.83.9كيريباتي

١٧.١٠.٠6.٠٧.64.36.44.١١.3٢.٠٢.3٢.٧3.١3.٢٢.3٢.6جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.4٠.6١.٧3.٢١.٧٢.١3.١٢.١٢.١3.8٢.93.٠١.83.8٢.9ماليزيا

3.١4.56.٢١١.3١٠.94.٠٢.5١.4٠.8٢.5٢.١٢.5١.8٢.١٢.٢ملديف

٠.٧١.١–٠.٧١.١٢.١١.5–١.5–٠.5١.85.44.3١.9١.١٢.٢. . .جزر مارشال

٠.5٠.9٢.٠٢.٠٠.5٠.9٢.٠–٢.5٧.٧3.٧4.١6.3٢.٢٠.٧٠.٢ميكرونيزيا

8.96.3١٠.٢٧.٧١5.٠8.6١٢.95.9٠.64.46.٠6.5٠.96.96.5منغوليا

١9.9٢.٢8.٢٢.8٢.85.٧5.١١٠.٠6.86.56.١5.٧٧.٠6.56.١ميانمار

٠.39.88.٢5.١٢.٠٢.٠8.٢١.6٢.٠–٠.3١.١–3.4–٢٢.4٢.٠. . .ناورو

5.4١٢.69.69.68.39.99.٠٧.٢9.94.56.٠5.5١٠.4٢.٧5.٧نيبال

١.5٢.٠٢.٠٠.4١.5٢.٠–١.4١.44.٧3.63.44.١٠.9١.٠. . .باالو

8.36.95.١4.44.55.٠5.٢6.٠6.٧5.٧5.55.٠6.65.55.٠بابوا غينيا اجلديدة

5.١4.٢3.84.٧3.٢٢.94.٢١.4١.83.١3.٠3.٠٢.6٢.93.٠الفلبين

١.9٠.١١.8١.93.٠٢.3١.4٢.4–١.٢–٢.96.٢٠.٢–4.3١4.6٠.٢ساموا

١.9–١.٧4.٠3.5٢.٢–٠.5٠.5–9.٢٧.١١.٠٧.45.95.45.٢٠.6جزر سليمان

١١.١3.46.٢6.٧٧.56.9٢.8٢.٢4.٠6.٠5.٠5.٠4.55.١5.٠سري النكا

٠.٢٠.6١.٠٢.5١.١٠.6٠.٧–3.33.83.٠٢.٢١.9٠.9–٢.6٠.8تايلند

١.٠٢.٧4.٠٠.٠٢.٠3.5–5.٢١3.٢١٠.99.5٠.٧٠.6١.3–٠.٢. . .تيمور- ليشتي

٢.6٧.5٢.٧٢.56.٧6.6٢.5–8.3١.43.56.3١.١٢.١١.٢١.١تونغا

٠.5١.4٢.٠١.١3.٢3.5٢.9٢.8٢.5٢.6٢.9٢.4–١.9–٠.3. . .توفالو

٢.84.3٢.8٠.9١.3١.5٠.8٢.5٠.9٢.6٢.83.٠٢.١٢.٧٢.9فانواتو

6.36.٧9.٢١8.٧9.١6.64.١٠.6٢.٧4.44.٠4.٠4.٧4.٠4.٠فييت نام

15.44.85.75.56.14.54.13.23.36.05.74.94.25.75.9أوروبا الصاعدة والنامية

٢.5٢.٢3.63.4٢.٠١.9١.6١.9١.3٢.١٢.83.٠٢.٢٢.33.٠ألبانيا

٢.3١.4–١.8١.٢٢.٠٠.3–١.١–١.٠–٠.9–٢.١3.٧٢.٠٠.١–3.٢٠.4البوسنة والهرسك

١.3١.6–١.١١.4٢.١٠.5–١.3–١.١–6.٧٢.53.٠3.4٢.4٠.4١.6بلغاريا 6

١.١١.٢١.9٠.٢١.٠١.٢–١.١–٠.5–3.3٢.4١.٠٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.53.٢3.٠١.8٢.٧3.٠–٠.١–6.٧4.٢4.93.95.٧١.6٠.٢هنغاريا

٠.3١.4١.4٢.٠١.3١.٠١.8–3.5٧.3٢.5١.8٠.4٠.5–٢.4. . .كوسوفو

١.٧١.٧–٠.3٢.6٢.٠٠.3–٠.٢–٠.3–١.53.93.3٢.8٠.3–٢.6٠.٧جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٢.١٢.6١.9١.٠١.6٢.6–١.5٠.3–3.6٠.43.54.١٢.٢٠.٧. . .اجلبل األسود

١.9٢.3٢.5٠.8١.9٢.6–٠.6–3.93.4٢.64.33.٧٠.9٠.٠٠.9بولندا

٢.٠3.5–١.١3.3٢.5٠.5–١.6–١9.45.66.١5.83.34.٠١.١٠.6رومانيا

٢3.58.١6.١١١.١٧.3٧.٧٢.١١.4١.١3.43.٠3.٠١.53.63.٠صربيا

٢٧.٢6.38.66.58.9٧.58.9٧.٧٧.8١٠.99.3٧.58.5١٠.٠9.5تركيا
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

6.74.64.25.24.64.64.95.55.64.23.63.44.64.23.6أمريكا الالتينية والكاريبي7
٢.5٢.٠–٢.4١.٢٢.٠١.١–3.43.53.4١.١١.١١.٠٠.5–٢.٠٠.6أنتيغوا وبربودا

٢٢.3١6.٧. . .٢6.9١٧.88.6. . .. . .. . .٧.66.3١٠.59.8١٠.٠١٠.6األرجنتين8

٢.٢١.٧١.63.١١.9٠.4١.٢١.9٠.8٢.4٢.٢٢.٢٠.8٢.4٢.٢جزر البهاما

١.35.٠5.8٢.٧3.٢6.٧٢.4–3.53.65.89.44.5١.8١.8١.١بربادوس

٠.6١.8٢.3٢.٠١.١٢.4٢.3–٠.9١.٧١.٢٠.5١.٢٠.9–٢.5١.١بليز

4.٧3.3٢.59.94.55.٧5.84.١3.63.٢5.١5.٠4.٠4.35.٠بوليفيا

6.84.95.٠6.65.46.٢6.39.٠8.٧3.٧4.٠4.٠6.33.64.٠البرازيل

3.٧١.5١.43.33.٠١.94.44.33.8٢.3٢.٧3.٠٢.8٢.4٢.9شيلي

6.94.٢٢.33.43.٢٢.٠٢.95.٠٧.54.33.33.٠5.٧4.٠3.١كولومبيا

١١.١٧.85.٧4.94.55.٢4.5٠.8٠.٠١.٧٢.93.٠٠.8٢.٧3.٠كوستاريكا

١.4١.4–٠.٠٠.6١.4٢.٠٠.٢–٢.١٠.٠٢.8١.١١.4٠.٠٠.8٠.8دومينيكا

١٢.8١.46.38.53.٧4.83.٠٠.8١.63.٠3.34.٠١.٧٢.94.٢اجلمهورية الدومينيكية

١9.65.٢3.64.55.١٢.٧3.64.٠١.٧٠.٧٠.٧١.6١.١٠.8٠.٧إكوادور

٢.4٢.٠–٠.6٠.8٢.٢٢.٠٠.9–3.5٠.5١.٢5.١١.٧٠.8١.١٠.٧السلفادور

١.٧٢.6٢.٠١.9٠.93.٠١.8–٠.6–3.43.٠٢.4٠.٠١.٠–٢.9٠.3غرينادا

٧.3١.93.96.٢3.84.33.4٢.44.44.43.54.٠4.٢4.34.٠غواتيماال

٠.8٢.3٢.٧3.١١.5٢.6٢.٧–6.63.٠4.34.4٢.4١.9٠.٧٠.9غيانا

١5.33.44.١٧.46.86.83.9٧.5١3.4١4.٧9.٠5.٠١٢.5١5.35.٠هايتي

8.85.54.٧6.85.٢5.٢6.١3.٢٢.٧4.٠4.٠4.٠3.34.54.٠هندوراس

١٠.69.6١٢.6٧.56.99.48.33.٧٢.33.45.٢5.4١.٧5.٠5.5جامايكا

6.35.34.٢3.44.١3.84.٠٢.٧٢.85.93.83.٠3.46.١3.5املكسيك

9.٧3.٧5.58.١٧.٢٧.١6.٠4.٠3.54.٠٧.٢٧.33.١4.٠٧.٢نيكاراغوا

٢.3٢.43.55.95.٧4.٠٢.6٠.١٠.٧١.6٢.١٢.4١.5٢.5٢.١بنما

8.6٢.64.٧8.33.٧٢.٧5.٠3.١4.١3.54.٠4.٠3.94.٠4.٠باراغواي

٢.6٢.9١.53.43.٧٢.83.٢3.53.63.٢٢.3٢.٠3.٢٢.٧٢.5بيرو

١.٢١.8٢.٠٠.9١.5٢.٠–٠.4–3.6٢.١٠.95.8٠.8١.١٠.٢٢.3سانت كيتس ونيفس

١.4١.٢–٠.٢٠.9١.53.٠–3.١–3.3٢.84.٢١.53.5١.٠–3.٠٠.٢سانت لوسيا

١.٧١.4١.5١.٠١.9١.5–٠.٢–٢.9٠.4٠.83.٢٢.6٠.8٠.٢١.٧سانت فنسنت وجزر غرينادين

6.9١٧.٧5.٠١.93.46.955.5٢٢.39.34.١5٢.49.١١٢.3–٢١.٠٠.3سورينام

5.9٧.٠١٠.55.١9.35.٢5.٧4.٧3.١3.٢3.٢3.٢3.١3.٢3.٢ترينيداد وتوباغو

8.3٧.١6.٧8.١8.١8.68.98.٧9.66.١6.36.١8.١6.٢6.٧أوروغواي
٢٠.5٢٧.١٢8.٢٢6.١٢١.١43.55٧.3١١١.8٢54.465٢.٧٢,349.34,684.83٠٢.6١,١33.٠٢,5٢9.6فنزويال8

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

6.47.36.69.29.89.26.85.75.16.87.74.96.27.56.5وأفغانستان وباكستان
4.46.٠6.٠6.٠4.6٧.٢6.٠–٢.٢١١.86.4٧.44.٧٠.٧–6.8. . .أفغانستان

٢.95.٧3.94.58.93.3٢.94.86.45.54.44.٠٧.٠5.54.4اجلزائر

٢.83.3٢.٧١.8٢.8٠.93.5١.6٢.3١.٠3.٢–١.٢٢.8٢.٠٠.4البحرين

3.٢١.٧4.٠5.١3.٧٢.4٢.9٢.١٢.٧3.٠3.٠3.٠٢.43.٠3.٠جيبوتي

5.8١6.٢١١.٧١١.١8.66.9١٠.١١١.٠١٠.٢٢3.5٢١.3٧.١١4.٠٢9.8١١.٧مصر

١5.6١٠.٧١٢.4٢١.٢3٠.834.٧١5.6١١.99.٠١٠.5١٠.١8.٧١١.9١٠.١9.٧إيران 

٢.٠٢.٠–٢.45.66.١١.9٢.٢١.4٠.4٢.٠٢.٠٢.٠١.٠–٢.٢. . .العراق

3.3١.5٢.5٠.8٢.5٢.5–٠.8–4.84.٢4.54.8٢.9٠.9–3.8٠.٧األردن

٢.84.64.54.93.٢٢.٧3.١3.٧3.5٢.5٢.٧٢.٧3.5٢.5٢.٧الكويت

3.١٢.5٢.٠3.١3.٠٢.٠–٠.8–٢.3١.٢4.٠5.٠6.64.8١.93.٧لبنان
٢.4٢.5١5.96.١٢.6٢.49.8٢٧.١3٢.83٢.١٢3.5٢9.935.١٢9.9–٠.١ليبيا8

6.4٢.١6.35.٧4.94.١3.8٠.5١.5٢.١3.٧4.٠٢.8١.64.٧موريتانيا

١.9١.٠١.٠٠.9١.3١.9٠.4١.5١.6٠.9١.6٢.٠١.8١.١١.6املغرب

٢.٢3.53.34.٠٢.9١.٢١.٠٠.١١.١3.٢3.٢3.١١.١3.٢3.٢عُمان

6.٢١9.6١٠.١١3.٧١١.٠٧.48.64.5٢.94.١4.85.٠3.٢3.95.٠باكستان

. . .. . .. . .٢.٠١.83.٢3.4١.8٢.٧٠.94.8٢.3–٢.4–6.34.9قطر

5.٠–5.٠٢.٠١.٧٠.٢–١.٠4.١3.83.٧٢.93.5٢.٧٢.٢3.5٠.٢اململكة العربية السعودية

٢.3٢.9٢.٧. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومال
9.١١١.3١3.٠١8.335.436.536.9١6.9١٧.8٢6.9١9.٠١4.٠3٠.5٢١.٠١٧.٠السودان9
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .4.١٢.84.4سوريا١٠

٢.٧3.٧3.33.55.١5.84.94.93.٧4.54.43.54.٢4.54.١تونس

5.6١.6٠.9٠.9٠.٧١.١٢.34.١١.8٢.١٢.9١.9١.8٢.١٢.9اإلمارات العربية املتحدة

اجلمهورية اليمنية
١١.43.٧١١.٢١9.59.9١١.٠8.٢39.45.٠٢٠.٠٢9.59.٠٢٢.٠٢3.٠٢4.٠
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠8–١999٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

10.59.88.19.49.36.66.37.011.311.09.57.812.510.49.2إفريقيا جنوب الصحراء

8١.6١3.٧١4.5١3.5١٠.38.8٧.3١٠.33٢.43٠.9٢٠.69.54١.9٢3.4١٧.6أنغوال

٢.٢٢.٠–٢.٠٢.١٢.٠٢.٧–٠.3٠.8–3.١٠.4٢.٢٢.٧6.٧١.٠١.١بنن

8.٧8.١6.98.5٧.55.94.43.١٢.83.٧3.٧3.93.٠4.43.٠بوتسوانا

٢.٠٢.٠–١.5٢.٠٢.٠١.6–٠.9٠.٢–٢.83.8٠.5٠.3–٢.6٠.9٠.6بوركينا فاسو

١٠.٠١٠.66.59.6١8.٢٧.94.45.65.5١8.٠٢٠.٢١٧.٧9.5١8.6٢١.5بوروندي

١.١١.٧–١.٠١.5٢.٠٠.3–٠.١١.4–٢.3١.٠٢.١4.5٢.5١.5٠.٢كابو فيردي

٢.43.٠١.3٢.9٢.4٢.١١.9٢.٧٠.9٠.٧١.١٢.٠٠.3١.٢١.١الكاميرون

٢.93.5١.5١.٢5.96.6١١.64.54.63.83.٧3.٠4.٧3.63.6جمهورية إفريقيا الوسطى

٠.٧٢.3–٠.٢١.93.٠4.9–١.9٧.٧٠.٢١.٧6.8١.١–١.6١٠.١٢.١تشاد

4.٠4.83.9٢.٢5.9١.6١.3٢.٠١.8٢.٠٢.٠٢.٠٠.8١.9٢.١جزر القمر

٧٧.946.١٢3.5١4.9٠.9٠.9١.٢١.٠١8.٢4١.٧44.٠١٠.٠٢3.65٠.٠4٠.٠جمهورية الكونغو الديمقراطية

–٠.9–٢.4٠.8١.3–١.١–٢.٧4.3٠.4١.85.٠4.6٠.9٢.٧3.6٠.4جمهورية الكونغو
3.٠١.٠١.44.9١.3٢.6٠.4١.٢٠.٧١.٠٢.٠٢.٠١.١١.5٢.٠كوت ديفوار

5.٠5.٧5.34.83.43.٢4.3١.٧١.4١.٧١.8٢.١١.6١.٧١.9غينيا االستوائية

١6.333.٠١١.٢3.96.٠6.5١٠.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠إريتريا

١٠.٢8.58.١33.٢٢4.١8.١٧.4١٠.١٧.38.١8.٠٧.56.٧9.٢٧.5إثيوبيا

٢.١٢.5٢.5٢.54.١٢.5٢.5–٠.٧١.9١.4١.3٢.٧٠.54.5٠.١غابون

6.54.65.٠4.84.65.٢6.36.8٧.٢8.3٧.١4.٧٧.9٧.66.4غامبيا

١٧.٧١3.١6.٧٧.٧٧.١١١.٧١5.5١٧.٢١٧.5١١.89.٠6.٠١5.4١٠.٠8.٠غانا

١5.١4.٧١5.5٢١.4١5.٢١١.99.٧8.٢8.٢8.58.٢٧.98.٧8.٢8.٠غينيا

١.5١.5٢.8٢.5٢.5١.6٢.5٢.5–١.١5.١٢.١٠.8١.٠–3.٠١.6غينيا-بيساو

6.8١٠.64.3١4.٠9.45.٧6.96.66.38.٠5.٢5.٠6.35.١5.٢كينيا

٧.55.83.36.٠5.55.٠4.64.36.46.66.٠5.٠4.46.56.٠ليسوتو

٧.4٧.38.56.8٧.69.9٧.٧8.8١٢.89.9٧.١١٢.5١٢.49.١. . .ليبريا

١٠.39.٠9.٢9.55.٧5.86.١٧.46.٧٧.86.85.٠٧.٠٧.٧6.8مدغشقر

١٧.48.4٧.4٧.6٢١.3٢8.3٢3.8٢١.9٢١.٧١3.٠9.63.9٢٠.٠١١.١8.3مالوي

١.٠١.4–٠.٢١.٢٢.٢٠.8–٠.9١.4١.8–٢.٢٢.٢١.33.١5.3٠.6مايل

6.4٢.5٢.96.53.93.53.٢١.3١.٠4.٢5.٠3.١٢.35.٠4.٠موريشيوس

١٠.53.3١٢.٧١٠.4٢.١4.٢٢.3٢.4١9.٢١٧.5١٠.55.5٢١.١١4.٠8.٠موزامبيق

٧.69.54.95.٠6.٧5.65.33.46.٧6.٠5.85.8٧.36.٠5.8ناميبيا

٢.٠٢.٠–١.٠٠.3١.٠٢.١٢.٠٢.4–٢.9٠.5٢.3٠.9–٢.44.3٢.8النيجر

١١.6١٢.5١3.٧١٠.8١٢.٢8.58.٠9.٠١5.٧١6.3١4.8١4.5١8.5١6.٠١5.١نيجيريا

6.8١٠.3٢.35.٧6.34.٢١.8٢.55.٧٧.١6.٠5.٠٧.3٧.٠5.٠رواندا

١5.3١٧.٠١3.3١4.3١٠.68.١٧.٠5.35.44.55.٢3.٢5.١5.55.٠سان تومي وبرينسيبي

٠.١٠.9٢.١٢.٢٢.٢٢.١٢.٠٢.٢–١.٢3.4١.4٠.٧١.١–٢.3٢.٢السنغال

3.٠3.٢–٢.8٢.33.٠٠.٢–٢.6٧.١4.3١.44.٠١.٠–6.33١.8٢.4سيشيل

9.89.٢١٧.8١8.5١3.89.88.39.٠١١.5١6.9١٠.6٧.٧١٧.4١٢.٠9.5سيراليون

5.8٧.١4.35.٠5.65.86.١4.66.35.45.35.56.٧5.٢5.4جنوب إفريقيا

45.١٠.٠١.٧5٢.83٧9.8١8٢.٢45.٠٧.54٧9.٧١١١.4٢5.٠. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

٧.4٧.44.56.١8.95.65.٧5.٠8.٠٧.٠5.45.59.٠6.54.4سوازيلند

6.١١٢.١٧.٢١٢.٧١6.٠٧.96.١5.65.٢5.45.٠5.٠5.٠5.٠5.٠تنزانيا

. . .. . .٢.63.٧١.43.6٢.6١.8٠.٢١.8٠.9٠.8١.٢٢.٠٠.5توغو

5.٧١3.٠3.٧١5.٠١٢.٧4.93.١5.45.55.85.65.٠5.٧5.95.3أوغندا

١8.5١3.48.58.٧6.6٧.٠٧.8١٠.١١٧.96.8٧.48.٠٧.55.88.٠زامبيا
٧.٠١٠.٠–٢.59.54.٠٠.9–١.6–٢.4–6.٢3.٠3.53.٧١.6٠.٢–٧.4زمبابوي١١

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

–٢.٧–٢.9–3.4–3.5–3.٠–3.6–4.٢–6.3–٧.3–3.4صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٢٠.3–٠.١–٠.٧–٠.٧–١.4–١.9–٢.١–٠.9٢.4فجوة الناجت٢

–٢.8–٢.9–3.3–3.١–٢.8–3.١–3.٧–5.١–6.3–3.8الرصيد الهيكلي٢
الواليات املتحدة

–4.3–3.٧–4.3–4.4–3.5–4.٠–4.4–٧.9–9.6–3.5صايف اإلقراض/االقتراض3
٠.3٠.٧٠.6–٠.٠٠.١–١.١–١.9–٢.٢–١.83.١فجوة الناجت٢

–4.5–4.٠–4.4–4.١–3.6–3.8–4.4–6.4–8.٢–4.٠الرصيد الهيكلي٢
43.٢٧6.88٠.٢8١.68٠.88٠.٢8١.38٢.58١.١8٢.8صايف الدين

6٢.6١٠٠.٠١٠3.4١٠5.4١٠5.١١٠5.٢١٠٧.١١٠8.١١٠٧.8١٠9.6إجمايل الدين

منطقة اليورو

–٠.١–١.٠–١.3–١.5–٢.١–٢.6–3.٠–3.6–4.٢–٢.٠صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.6–٠.5–١.3–١.9–٢.4–٢.8–١.9–٠.9٠.5فجوة الناجت٢

–٠.4–٠.9–٠.9–٠.8–٠.9–١.١–١.3–٢.١–3.9–٢.5الرصيد الهيكلي٢
54.568.5٧٢.٢٧4.6٧4.9٧3.9٧3.3٧١.8٧٠.36٢.٧صايف الدين

6٧.986.١89.59١.49١.99٠.٠89.٠8٧.485.6٧6.3إجمايل الدين

أملانيا  

٠.3٠.6٠.8٠.٧٠.8١.١–٠.٠٠.١–١.٠–٢.١صايف اإلقراض/االقتراض
٠.١٠.١٠.4٠.8١.٠٠.8–٠.١١.٠٠.5٠.3فجوة الناجت٢

٠.١٠.5٠.6٠.6٠.3٠.٢٠.٧–٠.٢–١.3–٢.٢الرصيد الهيكلي٢

5٠.358.٧58.٢5٧.٠53.55٠.548.345.843.٢33.٧صايف الدين

6٢.6٧8.٧٧9.9٧٧.5٧4.٧٧٠.968.١65.٠6١.85٠.١إجمايل الدين

فرنسا

–٠.8–3.٠–3.٠–3.4–3.6–3.9–4.٠–4.8–5.١–٢.6صايف اإلقراض/االقتراض
٠.3–١.3–١.8–٢.٢–٢.4–٢.5–٢.4–١.9–٠.5١.١فجوة الناجت٢

–١.٠–٢.٢–١.8–١.9–٢.٠–٢.3–٢.4–3.4–4.4–3.٠الرصيد الهيكلي٢
54.6٧6.98٠.683.586.١86.98٧.888.588.٧8٢.9صايف الدين

63.١85.٢89.59٢.394.995.696.396.89٧.٠9١.٢إجمايل الدين

إيطاليا

٠.٠–١.3–٢.٢–٢.4–٢.٧–3.٠–٢.9–٢.9–3.٧–٢.9صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–١.٠–١.6–٢.٧–3.3–4.١–4.١–٢.8–٠.٢٠.5فجوة الناجت٢

٠.٠–٠.8–١.4–١.١–٠.9–١.١–٠.6–١.5–4.١–3.6الرصيد الهيكلي٢،4

94.٧١٠6.8١١١.6١١6.٧١١8.8١١9.8١٢٠.6١٢١.٢١١9.9١٠9.6صايف الدين

١٠٢.9١١6.5١٢3.4١٢9.٠١3١.8١3٢.١١3٢.6١33.٠١3١.4١٢٠.١إجمايل الدين

اليابان

–٢.١–3.3–4.١–4.٢–3.5–5.4–٧.6–8.3–9.١–5.5صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.٧–٠.٧–٠.9–١.8–٢.١–٢.6–٢.٢–3.٧–4.6–٠.8فجوة الناجت٢

–٢.٠–3.٢–3.9–3.8–3.9–5.١–٧.١–٧.١–٧.5–5.5الرصيد الهيكلي٢
64.٢١١٧.9١٢٠.5١١٧.4١١9.٠١١8.4١١9.8١٢٠.9١٢٠.٧١١4.6صايف الدين

١65.8٢3٠.6٢36.6٢4٠.5٢4٢.١٢38.١٢39.3٢4٠.3٢4٠.٠٢33.9إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 

–١.٢–٢.3–٢.9–٢.9–4.3–5.6–5.5–٧.٧–٧.5–١.9صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.٢–٠.١–٠.١–٠.٢–٠.٧–٢.١–٢.6–٠.8٢.6فجوة الناجت٢

–١.٢–٢.٢–٢.8–٢.8–4.١–4.8–3.9–5.٧–5.4–٢.5الرصيد الهيكلي٢
34.9٧3.٢٧6.4٧٧.8٧9.٧8٠.38٠.١8٠.58٠.6٧6.6صايف الدين

39.58١.685.١86.٢88.١89.٠89.389.589.٧85.6إجمايل الدين

كندا

–١.١–١.8–٢.٢–١.9–٠.٠١.١–١.5–٢.5–١.١3.3صايف اإلقراض/االقتراض
٠.4٠.١–٠.٢–١.5–١.٢–٠.5–٠.9–١.3–١.6١.٠فجوة الناجت٢

–١.٢–٢.١–٢.١–١.١–٠.٠٠.5–١.٠–١.8–٠.3٢.8الرصيد الهيكلي٢
34.١٢٧.١٢8.٢٢9.٠٢٧.٢٢5.٢٢٧.4٢4.6٢٢.٧١4.9صايف الدين

٧5.68١.584.885.885.49١.69٢.489.68٧.٧٧9.9إجمايل 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

١٢.5٧.١٢.٧3.63.8٢.8٢.44.٢4.٠–6.63.١١٠.5احلجم

خمفض األسعار

3.8٢.3–4.١–١3.3–١.8–٠.٧–5.5١١.٢١.6–١٠.4–4.4١.٢بالدوالر األمريكي

4.٢٠.5–3.5–5.9–6.6٧.4١.4٠.١١.٧–٢.9٠.٠8.٢بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

١٢.١6.٠٢.33.٢4.٠3.8٢.٢3.83.6–5.6٢.8١١.١االقتصادات املتقدمة

١3.٧8.63.54.83.٢١.8٢.54.84.5–8.83.88.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

١١.45.١١.٢٢.43.84.6٢.٧4.٠3.8–5.6٢.6١١.6االقتصادات املتقدمة

٢.٠4.44.9–١4.6١١.55.٢5.٢4.3٠.9–9.94.٠9.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.٢–٠.9٠.3١.9٠.9٠.4–٠.٧–١.6–٠.3٢.5٠.9–٠.5االقتصادات املتقدمة

–٠.١٠.5–١.٢–4.3–٠.6–٢.١4.٢٠.5٠.6–5.٧–٢.٧٠.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

١4.5٧.٠٢.33.33.١٢.3٢.34.34.١–6.٧3.٠١١.٧احلجم

خمفض األسعار

4.3٢.١–4.8–١4.4–٢.5–١.٢–6.4١٢.6١.٧–١١.٧–4.5١.4بالدوالر األمريكي

4.٧٠.4–4.٢–٧.١–٢.4–٧.68.8١.3٠.5–9.5–٢.9٠.3بوحدات حقوق السحب اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

١.5١.٠–5.٢–٢.3–٠.4–٢.34.٢٢.83.٠–١.4–١.٧٠.١املصنوعات

–١٧.4٠.٢–١5.٧–4٧.٢–٧.5–٢٧.93١.6١.٠٠.9–36.3–٢٢.٢6.4النفط
٧.١٠.5–١.8–١٧.5–3.9–١.4–٢6.6١8.٠١٠.١–١6.٠–6.٢٠.٧السلع األولية غير الوقود

٢.١3.6١.١–١٧.٢–٠.٧4.١–١٢.١٢٠.3٢.6–١5.٢–5.6٠.5املواد الغذائية

٠.6–8.٧–5.٠–٢٠.٧3.١–١١.9–١.6١4.١١6.6١8.6–٢.4٠.١املشروبات

–٢.١٢.5–5.٧–١.6٢.٠١3.5–33.٢٢٢.٧١٢.٧–١٧.١–١.9٠.١املواد اخلام الزراعية
٢٠.6١.4–5.4–٢3.٠–١٠.١–4.3–48.٢١3.5١6.8–١9.٢–١١.8١.4املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق السحب اخلاصة2

–١.9٠.٧–6.١4.5–٠.4–٠.٢١.١١.٠3.3٠.٧6.٠٢.٢املصنوعات
–١٧.8١.9–١5.١–4٢.٧–٧.5–٢9.3٢٧.٢4.١٠.١–34.8–٢٠.35.3النفط

–٧.5١.٢–١.٢–١٠.4–3.8–٠.6–٢8.٠١4.١٧.3–4.6٠.5١3.9السلع األولية غير الوقود
–٢.84.٠٠.6–١٠.٢–١3.3١6.٢٠.4١.54.٠–4.٠٠.٧١3.١املواد الغذائية

–١.١–8.4–٢٠.85.٢4.4–١١.٢–٠.9١.١4.١١5.3١٢.٧١6.١املشروبات
–٢.44.١–5.١–٢.4٢.٠6.١–34.6١8.5١٠.٠–٠.4١.١١5.١املواد اخلام الزراعية

–٢١.١٠.3–4.8–١6.4–١٠.١–3.5–49.89.٧١4.3–١٧.٢–١٠.١٠.3املعادن
أسعار التجارة العاملية باليورو2

–3.٢–٠.4–١٧.١4.9–٠.5–١١.36.١–٢.٢4.٢٧.3٠.6–١.١املصنوعات
–١5.٢4.3–١5.4–36.8–٧.6–34.3٢5.59.34.١–3٢.٧–١8.84.3النفط

–5.٠3.6–١.6–١.٢–3.9–4.5–3٢.9١٢.6٢.٧–3.3١.6١١.٢السلع األولية غير الوقود
–٢.4١.٧3.١–٠.9–4.١–١٧.٧١4.٧5.4٢.5–٢.٧١.8١٠.4املواد الغذائية

–3.5–١٠.5–٢٠.٧١6.١4.8–١4.٧–٢.٢٧.3١9.8١١.٢١١.9–٠.4املشروبات
–٠.١6.5–١.93.65.5–١.٧–39.8١٧.٠5.5–٢.٢١٢.5–٠.9املواد اخلام الزراعية

–١8.4٢.8–5.٢–٧.8–١٠.٢–٧.3–55.58.3١٠.٠–8.٧٠.8١4.6املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات 

٢٠٠8–١999٢٠١8–٢٠٠9٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

١4.96.٠١.9٢.٧3.43.١١.94.١3.6–5.6٢.٧١3.٠االقتصادات املتقدمة

١5.١٧.63.84.٧٢.٧١.5٢.64.44.3–8.93.٧8.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.5١.3٠.١3.4–6.55.٧٢.٧٢.٠٠.6–5.٧١.86.5مصدِّرة للوقود

١8.58.44.٢5.94.١٠.83.٠5.54.6–١٠.١4.49.١مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

١3.١5.3٠.3٢.١3.53.٧٢.34.53.9–5.٧٢.4١٢.٧االقتصادات املتقدمة

٢.44.45.٠–١5.6١١.١5.٠4.8٢.6٠.3–9.93.8١٠.٧السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٠.43.٢–4.4–8.٠١١.68.٢4.٠٠.٧8.٠–١١.4٠.5١6.٠مصدِّرة للوقود

١٧.6١١.٠4.35.٠3.٠١.53.85.٢5.3–9.64.59.4مصدِّرة لغير الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

4.٠١.٢–٢.٢–6.١–٠.3٢.٠–4.36.4٠.3–٧.4–١.٧٠.3االقتصادات املتقدمة

–5.٧٠.9–٧.٠–9.١–3.٢–١٢.٧١3.33.١١.3–١3.١–6.6٠.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
–١٢.8١.٢–١3.١–3٠.٠–6.٧–٢١.6٢5.64.5٢.4–٢5.9–١4.63.١مصدِّرة للوقود

–3.9٠.8–5.4–١.٠–١.6–9.١8.4٢.5٠.8–3.٧٠.66.9مصدِّرة لغير الوقود
الواردات

4.١٠.8–3.4–٧.9–٢.١–6.38.٧١.٠٠.5–١٠.٧–٢.5٠.6االقتصادات املتقدمة

–5.6٠.4–5.8–5.٢–٢.٧–١٠.88.3٢.6٠.٧–3.٧٠.4٧.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
–3.4٠.3–3.9–3.٢–8.٢6.63.5٠.٠٢.4–3.3٠.9٢.١مصدِّرة للوقود

–6.١٠.5–6.٢–5.6–٢.8–١١.48.٧٢.4٠.9–3.8٠.٢8.4مصدِّرة لغير الوقود
معدالت التبادل التجاري

٠.9٠.١١.9١.3٠.٠٠.4–١.٢–٢.١–٠.33.٧١.9–٠.8االقتصادات املتقدمة

–٠.١٠.4–١.3–4.٢–٠.5–١.٧4.6٠.5٠.6–6.3–٢.8٠.٧السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية
–9.١٠.4–١٢.١–٢٠.٠–١.5–١٢.8٢٠.٧١.86.6–٢5.8–٧.63.٢كومنولث الدول املستقلة3

٠.٠–١.٢٠.9٢.38.8٠.4٢.5–٢.3–٠.5٢.66.١–١.6آسيا الصاعدة والنامية

١.4–١.5١.3٢.٧١.63.6–١.١–١.9–٠.١٠.١3.63.٧أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.6–١.8٠.٢–9.٠–٢.4–١.4–8.65.6١.3–5.4–3.٧٠.8أمريكا الالتينية والكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–6.9٠.3–6.4–٢6.5–4.٧–٧.6١3.5٠.3٠.3–١٧.9–9.53.5وباكستان
–٧.٢٠.٧–٧.٠–٢٧.3–4.٧–٧.5١3.٧٠.9٠.3–١8.3–١٠.٠3.6منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

–4.١١.4–٢.٢–١5.9–3.3–٠.٢–١٢.٠١١.6١.9–١١.٠–5.4١.٢إفريقيا جنوب الصحراء
اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–9.١١.٠–9.6–٢٧.٧–4.4–١٢.4١٧.8١.٠٢.4–٢4.3–١٠.94.٠الوقود
–٠.3–٠.١٠.١١.٢4.8٠.9٢.٠–٠.3–٠.4١.6٢.١–٠.١غير الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات 

   الدوالرات األمريكية

١١,4٧١٢١,36٢١5,٧5٠١8,٧٠٧٢٢,٢٧5٢٢,5٠5٢3,٢٢3٢3,64٧٢٠,996٢٠,6١4٢٢,٢6٠٢3,645السلع واخلدمات

9,١٢3١6,٧43١٢,٢34١4,9٠8١٧,93٠١8,٠6١١8,489١8,585١6,١85١5,٧56١٧,١٢٢١8,١6٠السلع
–١٧.4٠.٢–١5.٧–4٧.٢–٧.5–٢٧.93١.6١.٠٠.9–36.3–٢٢.٢6.4متوسط سعر النفط4

44.٧9٧4.4٢6١.٧8٧9.٠3١٠4.٠١١٠5.٠١١٠4.٠٧96.٢55٠.٧94٢.845٠.٢85٠.١٧بالدوالر األمريكي للبرميل

١.5١.٠–5.٢–٢.3–٠.4–٢.34.٢٢.83.٠–١.4–١.٧٠.١قيمة 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

28.3238.5251.9325.1361.1390.6368.3388.4–13.929.1–78.5االقتصادات املتقدمة

–5٧8.5–5٢8.٧–46٢.٠–45١.٧–434.6–3٧3.8–349.5–4٢6.٢–444.6–43٠.٧–3٧٢.5الواليات املتحدة
١٧٧.١٢9١.333٢.33٧3.34١٢.٧38٢.٧4٠٢.9399.8–٠.4٠.8–9.3منطقة اليورو

١96.٧١9٢.3٢٢9.٧٢48.9٢5١.8٢89.٧٢88.5٢9٠.4٢96.٠3٠4.33٠٧.6أملانيا

–١.٧–٢١.4–٢8.9–٢4.٧–١٠.٧–36.٢–٢4.6–3٢.٧–٢8.3–٢٢.٢–٢٢.5فرنسا
٢٠.54٠.5٢6.34٧.35٢.84٧.5١6.8–٧.5–68.6–٧٢.٧–4١.4إيطاليا

٢٠.٧١4.9١6.3٢3.8٢4.3٢8.33١.9–3.١–4٧.4–56.٢–64.3إسبانيا

١45.3٢٢١.٠١٢9.859.٧45.936.8١34.١١88.١١٧5.٠١9١.١٢٠١.9اليابان

–٧4.٠–86.6–9١.4–١١4.5–١٢٢.٧–١4٠.٠–١١9.6–9٧.4–46.6–66.6–٧٠.١اململكة املتحدة
–43.٧–5١.٢–55.6–5٠.5–5٢.8–43.6–59.4–65.٧–49.6–58.٢–4٠.4كندا

٢٠6.9٢8٧.٠٢٧٠.٧٢٧9.4354.63٧١.93٧١.١369.83٧3.١366.6398.9اقتصادات أخرى متقدمة ١

–387.2–147.2–92.0–96.2–238.8277.6374.3357.6173.2168.451.1السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

١8.١٢6.856.١–4٢.968.5١٠٧.36٧.6١٧.35٧.٠53.٠٠.٢كومنولث الدول املستقلة ٢

5٠.46٧.59٧.3٧١.333.45٧.568.8٢5.54١.548.4٧٢.6روسيا

–١6.5–٢١.5–٢3.4–٢5.8–١5.9–٠.5–١6.١–١.٠١٠.٠3.٧–٧.4ما عدا روسيا
–٢٧4.3٢33.4١٠٠.٢١٢٢.399.4٢3٠.93١3.١٢٢٢.٧١55.8١٢5.١9٧.4آسيا الصاعدة والنامية

٢43.3٢3٧.8١36.١٢١5.4١48.٢٢36.٠3٠4.٢١96.4١6٢.5١5٢.٠٢8.8الصين

–95.١–4٠.5–33.٧–١5.٢–٢٢.١–٢6.8–3٢.3–8٧.8–٧6.4–4٧.9–38.4الهند
–٢٢.33٠.845.936.9٢٧.9١٢.١–66.١45.449.46.43.6آسيان-5 3

–٧٠.3–5٢.٠–45.٧–3٢.6–35.8–59.٠–٧٢.٠–8١.9–١١9.5–86.9–53.9أوروبا الصاعدة والنامية
–١8١.4–١3١.4–١٠٧.9–99.٠–١٧٢.9–١84.١–١65.٠–١35.4–١١4.8–9٧.9–34.5أمريكا الالتينية والكاريبي

–5٢.9–39.٢–٢9.٠–٢3.5–59.4–١٠4.٢–٧4.8–٧4.٢–٧٧.٠–٧5.8–٢6.3البرازيل
–34.٢–٢5.٢–١9.8–٢3.٠–٢8.8–٢3.١–3١.١–١5.8–١3.٢–5.6–8.6المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–5.6–54.4–6٠.١–١٢8.٢–36.٠١٧٠.54١3.١4١٢.١33١.8١9٠.١١١6.5وباكستان
–88.6–6١.4–5٢.٢–58.9–9٢.٠–66.6–38.4–٢٧.١–١١.9–١٠.٠–٢6.٠إفريقيا جنوب الصحراء

–١5.8–١١.8–9.8–9.6–١4.٠–١8.٧–٢١.6–٢٠.3–9.٢–5.6–8.١جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١٠.9١8.٢99.٠–85.٧–١3١.33٠9.56١6.859٧.١46٢.١3٠8.468.5الوقود

–486.٢–١65.5–١٠٢.9–١٧.4١٠.5–١4٠.٠–٢88.9–٢39.5–٢4٢.5–١٠9.٠3٠.١غير الوقود
–8١.6–55.8–48.8–4٠.5–5٢.8–5٠.٢–٧6.9–6١.3–٢6.٠–9.4–٢.5منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–468.5–٢95.9–٢48.5–٢٠9.٢–3٠١.5–365.9–399.٢–43٠.٧–385.3–٢8٢.3–١65.١اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–55.٠–33.6–35.5–49.5–43.3–34.6–48.9–46.4–3١.٧–١9.6–٢٧.٠جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6
للتذكرة

١6٠.3٢9١.5345.٢385.94١١.٧4٢٠.3٢٧4.٠٢64.9٢98.6٢٢١.٠١.٢العامل

٢.١٧8.٠٢٠3.83٠٠.53١٠.٢359.9359.٧4٠4.943٢.٧43١.١–١9.9االحتاد األوروبي

–9٧.5–54.9–43.8–44.5–٧٧.٠–48.١–4١.٢–3١.٢–٢١.٧–١5.٢–١٧.4البلدان النامية منخفضة الدخل
8.4–38.6–49.٠–١٢4.٧–4٠.٢١٧٠.٠4٠8.١4١4.5334.٢١9٢.١١١4.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.10.50.50.70.80.80.70.7–0.00.1–0.2االقتصادات املتقدمة

–٢.5–٢.6–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–٢.9–٢.6الواليات املتحدة
٠.٠٠.٠١.4٢.٢٢.53.٢3.53.١3.٠٢.6–٠.١منطقة اليورو

5.٧5.66.١٧.٠6.٧٧.48.58.38.١٧.٧6.9أملانيا

–٠.١–٠.8–١.١–١.٠–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8فرنسا
١.٠١.9١.4٢.6٢.٧٢.3٠.٧–٠.4–3.٠–3.4–١.9إيطاليا

١.5١.١١.4١.9١.9٢.٠٢.٠–٠.٢–3.٢–3.9–4.3إسبانيا

٢.83.9٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.83.63.83.٧اليابان

–٢.5–3.3–3.6–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.٧–3.٠اململكة املتحدة
–٢.١–٢.9–3.4–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–٢.8–3.6–٢.9كندا

4.٢5.٠4.١4.٢5.٢5.45.95.٧5.45.٠4.٧اقتصادات أخرى متقدمة ١

–0.9–0.4–0.3–0.3–1.31.21.41.30.60.50.2السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

٢.53.٢4.٠٢.4٠.6٢.١٢.8٠.٠٠.9١.3٢.٢كومنولث الدول املستقلة ٢

3.84.١4.٧3.٢١.5٢.85.٠٢.٠٢.83.٢4.٠روسيا

–٢.٢–4.٠–4.6–5.6–3.٠–٠.١–٢.3–٠.٢١.٧٠.6–١.8ما عدا روسيا
–3.4٢.4٠.9١.٠٠.٧١.5٢.٠١.4٠.9٠.٧٠.4آسيا الصاعدة والنامية

4.٧3.9١.8٢.5١.5٢.٢٢.٧١.٧١.4١.٢٠.٢الصين

–٢.4–١.5–١.4–٠.٧–١.١–١.3–١.٧–4.8–4.٢–٢.8–٢.8الهند
–١.١١.5٢.١١.6١.١٠.3–4.9٢.٧٢.6٠.3٠.٢آسيان-5 3

–٢.8–٢.5–٢.4–١.8–٢.٠–٢.9–3.6–4.4–6.3–5.٠–3.4أوروبا الصاعدة والنامية
–٢.6–٢.3–٢.٠–٢.٠–3.4–3.١–٢.8–٢.3–٢.٠–١.9–٠.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.٠–١.8–١.4–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.6البرازيل
–٢.٢–٢.٠–١.٧–٢.٢–٢.5–١.8–٢.5–١.3–١.١–٠.5–١.٠المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–٠.١–١.6–١.9–4.١–١.56.٢١٢.8١٢.49.٧5.53.٧وباكستان
–4.١–3.6–3.4–4.٢–6.١–3.9–٢.4–١.8–٠.8–٠.8–٢.4إفريقيا جنوب الصحراء

–3.8–3.3–٢.9–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.٧جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٠.٢٠.4١.6–١.9–3.36.5١٠.59.٧٧.35.٠١.4الوقود

–١.٢–٠.6–٠.١٠.٠٠.4–٠.6–١.٢–١.١–١.٢–٠.٧٠.٢غير الوقود
–3.3–3.٠–٢.٧–٢.6–3.٢–3.٠–4.5–3.٧–١.6–٠.٧–٠.٢منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.4–٢.٠–١.8–١.6–٢.4–٢.6–٢.9–3.3–3.٠–٢.5–١.8اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–4.9–4.3–4.9–6.4–5.6–4.3–6.٠–6.٠–4.5–3.١–4.9جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6
للتذكرة

٠.3٠.4٠.5٠.5٠.5٠.5٠.4٠.4٠.4٠.3٠.٠العامل

٠.٠٠.4١.٢١.٧١.٧٢.٢٢.٢٢.4٢.4٢.١–٠.١االحتاد األوروبي

–3.3–٢.6–٢.3–٢.5–4.٢–٢.5–٢.3–١.9–١.5–١.٢–١.6البلدان النامية منخفضة الدخل
٠.٢–١.3–١.٧–4.4–١.86.6١3.6١3.5١٠.66.٠4.٠منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(

)% من صادرات السلع واخلدمات(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

0.21.71.72.42.72.72.42.1–0.10.2–0.8االقتصادات املتقدمة

–١9.5–٢١.5–١9.٧–٢٠.5–١9.٢–١5.٧–١5.٢–١9.٢–٢٠.9–٢3.٢–٢3.5الواليات املتحدة
. . .. . .. . .٠.٠٠.٠5.58.69.3١١.٧١٢.8–٠.4منطقة اليورو 

١5.٢١3.3١3.6١5.3١4.٧١6.3١8.٢١8.١١٧.٢١6.٢١3.٧أملانيا

–٠.٢–٢.6–3.6–3.3–١.4–4.٢–٢.9–4.١–3.4–3.١–3.4فرنسا
3.36.44.88.58.9٧.3٢.١–١.3–١١.١–١3.5–8.4إيطاليا

4.٧3.34.١5.85.45.٧5.٢–٠.8–١١.٠–١5.3–١8.9إسبانيا

٢١.٧٢5.4١3.96.55.54.3١٧.١٢3.٢٢٠.3٢١.3٢٠.٢اليابان

–9.٠–١١.٠–١٢.٠–١5.4–١5.5–١6.6–١4.8–١٢.3–5.9–9.٧–١١.٢اململكة املتحدة
–6.5–9.٠–١٠.6–١٠.٧–١٠.8–٧.٧–١٠.٧–١١.9–9.١–١٢.4–١٠.4كندا

٧.88.8٧.٠٧.١8.٧9.١١٠.٢١٠.39.٧9.٠8.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

–3.7–1.8–1.2–1.2–4.34.04.53.92.02.10.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

8.٢١٠.٢١٢.١٧.4١.96.89.٠٠.٠3.١4.3٧.3كومنولث الدول املستقلة ٢

١4.٧١5.3١٧.٠١٢.١5.6١٠.٢١٧.5٧.٧١٠.6١١.9١4.6روسيا

–6.١–١٠.١–١١.6–١4.8–8.٢–٠.٢–5.3–٠.53.٢١.١–4.١ما عدا روسيا
–١٢.58.3٢.93.3٢.65.٧8.٢6.١3.93.٠١.9آسيا الصاعدة والنامية

١9.5١4.86.89.96.39.6١٢.98.96.96.٢١.٠الصين

–١٢.١–٧.5–6.8–3.4–5.3–5.6–6.9–١9.4–١6.8–١٢.6–١3.8الهند
–٢.33.45.٠3.٧٢.6٠.9–١٠.96.١5.5٠.٧٠.4آسيان-5 3

–6.٢–6.٠–5.٧–4.5–5.١–٧.5–9.٧–١١.9–١٧.3–١4.8–١٠.3أوروبا الصاعدة والنامية
–١٢.3–١١.١–9.5–9.5–١6.١–١4.9–١3.١–١٠.٧–9.٢–9.٧–4.3أمريكا الالتينية والكاريبي

–١8.5–١6.٢–١٢.٢–١٠.8–٢6.5–39.5–٢6.8–٢6.4–٢6.3–3٢.٧–١4.6البرازيل
–5.6–5.5–4.5–5.8–٧.١–5.5–٧.8–4.١–3.6–١.8–3.5المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–٠.3–4.8–5.٢–١١.5–٢.9١3.6٢٧.٠٢4.3٢٠.8١3.69.4وباكستان
–١9.١–١6.5–١4.9–١8.8–٢6.6–١4.٧–8.٠–5.٧–٢.4–٢.6–8.6إفريقيا جنوب الصحراء

–١4.٠–١٢.١–١٠.٢–١٠.8–١4.5–١٧.٠–١9.٠–١٧.3–٧.3–5.٢–9.8جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٠.6٠.84.9–5.5–8.٧١6.5٢5.٢٢٢.5١8.3١3.63.6الوقود

–5.٧–٢.5–١.6–٠.3٠.٢–٢.٢–4.6–4.٠–4.١–٢.8٠.6غير الوقود
–١6.6–١4.٢–١3.٠–١١.٧–١4.8–١٢.١–١8.١–١4.3–5.8–٢.5–٠.8منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–8.8–٧.4–6.6–6.٢–8.9–9.6–١٠.6–١١.8–١٠.٧–9.5–6.9اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–٢١.٢–١٧.3–٢٠.٢–3١.9–٢5.3–١6.5–٢١.4–٢٠.٢–١3.5–9.9–١6.8جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

١.٠١.5١.5١.6١.8١.9١.3١.3١.3٠.9٠.٠العامل

٠.٠١.٠٢.83.93.95.٠5.٠5.٢5.١4.3–٠.3االحتاد األوروبي

–١١.3–9.٢–8.١–9.3–١6.٠–9.١–8.٠–6.5–4.6–4.١–5.9البلدان النامية منخفضة الدخل
٠.6–3.6–4.3–١١.5–3.4١3.9٢٧.3٢5.٠٢١.4١4.٠9.4منطقة 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

0.10.50.50.70.80.80.70.7–0.00.1–0.2االقتصادات املتقدمة

–٢.5–٢.6–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–٢.9–٢.6الواليات املتحدة
٠.٠٠.٠١.4٢.٢٢.53.٢3.53.١3.٠٢.6–٠.١منطقة اليورو١

5.٧5.66.١٧.٠6.٧٧.48.58.38.١٧.٧6.9أملانيا

–٠.١–٠.8–١.١–١.٠–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8فرنسا
١.٠١.9١.4٢.6٢.٧٢.3٠.٧–٠.4–3.٠–3.4–١.9إيطاليا

١.5١.١١.4١.9١.9٢.٠٢.٠–٠.٢–3.٢–3.9–4.3إسبانيا

5.8٧.49.١١٠.89.98.98.68.5١٠.٠١٠.٠9.3هولندا

٠.٠٠.8–٠.3–٠.4٠.4–٠.٧–٠.3–٠.١–١.8١.١–١.١بلجيكا

٢.6٢.9١.6١.5٢.٠٢.4١.9١.٧٢.١٢.٢٢.٢النمسا

٠.٠–٠.١–٠.٢–٠.١٠.6–١.6–٢.٠–3.8–١٠.٠–١١.4–١٢.3اليونان

–١.6٠.١٠.١٠.٧٠.4٠.3١.4–١.8–6.٠–١٠.١–١٠.4البرتغال
٢.١١.6١٠.93.33.43.54.٠–٢.6–١.6–١.٢–4.٧آيرلندا

٠.4٠.4٠.4–١.١–٠.6–١.3–١.6–١.9–١.9١.٢١.8فنلندا

٠.3٠.٢١.٢–٠.9١.9١.١٠.٢٠.٧–5.٠–4.٧–3.4اجلمهورية السلوفاكية

–٢.6–١.4–١.6–٠.9–١.53.6٢.3–١.٢–3.9–٢.١٠.3ليتوانيا
٠.٢٢.١4.45.84.45.٢5.٠4.9٢.٧–٠.١–٠.6سلوفينيا

٧.٢6.٧6.٠5.95.65.٠5.١4.٧4.٧4.95.5لكسمبرغ

–٢.١–١.5–١.5٠.3–٠.8–٢.٠–٢.٧–3.6–٧.8٢.٠3.٢التفيا
–١.٠٢.3١.9١.8١.4٢.٠–٠.١–٢.5١.8١.3٢.4إستونيا
–3.٧–٢.٧–3.8–5.3–٢.9–4.3–4.9–6.٠–4.١–١١.3–٧.٧قبرص
١.٧٢.89.65.3٧.98.98.88.4–٠.٢–4.٧–6.6مالطة

٢.83.9٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.83.63.83.٧اليابان

–٢.5–3.3–3.6–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.٧–3.٠اململكة املتحدة
3.٧٢.6١.64.٢6.٢6.٠٧.٧٧.٠5.65.45.3كوريا

–٢.١–٢.9–3.4–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–٢.8–3.6–٢.9كندا
–٢.3–٢.4–١.6–٢.6–4.٧–٢.9–3.٢–4.١–3.٠–3.6–4.6أستراليا

١٠.98.98.٢9.5١٠.4١٢.٠١4.5١4.٠١3.8١3.9١4.6مقاطعة تايوان الصينية

٧.4١4.88.٠١٠.4١١.58.٧١١.4١٠.59.99.48.6سويسرا

6.٠6.٠5.55.65.34.64.٧4.53.93.٧3.٠السويد

١6.8٢3.4٢٢.١١٧.4١6.9١9.٧١8.١١9.٠١9.6١9.5١6.9سنغافورة

9.9٧.٠5.6١.6١.5١.43.34.63.٠3.١3.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١٠.6١٠.9١٢.4١٢.4١٠.٢١١.٠8.٧5.٠5.55.٧6.١النرويج

–٠.٢٠.٢١.١٠.6٠.١١.4–٠.5–١.6–٢.١–3.6–٢.3اجلمهورية التشيكية
3.33.٧٢.٢٠.43.١4.٠4.83.64.١3.١3.٢إسرائيل

3.56.66.66.3٧.88.99.٢٧.9٧.3٧.٠6.٢الدانمرك

–3.9–3.8–3.6–٢.8–3.4–3.٢–3.٢–3.9–٢.8–٢.3–٢.٢نيوزيلندا
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .بورتوريكو

٢8.٢39.44٠.939.34٠.٢34.٢٢5.4٢٧.433.٠34.53٧.٠إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

6.٠4.٠5.4٧.96.٢6.١5.١–4.٠–5.3–6.6–9.6آيسلندا

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

                                 للتذكرة

–٠.4–٠.4–٠.3–٠.3–٠.5–٠.6–٠.٧–٠.9–٠.8–٠.٧–٠.6االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.4٠.5٠.8٢.٢٢.83.٠3.٧3.53.63.53.٢منطقة 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

2.53.24.02.40.62.12.80.00.91.32.2كومنولث الدول املستقلة1
3.84.١4.٧3.٢١.5٢.85.٠٢.٠٢.83.٢4.٠روسيا

–٢.٢–4.٠–4.6–5.6–3.٠–٠.١–٢.3–٠.٢١.٧٠.6–١.8ما عدا روسيا
–5.١–3.٢–3.6–٢.3–٢.6–٧.6–٧.3–١٠.٠–١٠.4–١3.6–١6.5أرمينيا

١.9٢.55.4–3.6–٢3.٠٢8.٠٢6.5٢١.9١6.١١3.3٠.4أذربيجان

–٢.5–4.6–5.3–3.6–3.3–6.6–١٠.٠–٢.8–8.٢–١4.5–١٢.5بيالروس
–9.١–١٠.٧–١١.9–١3.3–١٢.٠–١٠.٧–5.8–١١.٧–١٢.8–١٠.3–١٠.5جورجيا

٠.5–3.8–5.3–6.4–٠.95.3٠.5٠.5٢.8٢.8–3.6كازاخستان

–9.٧–١٢.٠–١١.6–9.٧–١6.٠–١6.٠–3.٧١3.3–٢.9–٠.9٢.٢جمهورية قيرغيزستان
–5.4–4.٠–4.٠–3.8–5.٠–5.3–5.٢–٧.5–١١.٧–٧.5–8.٢مولدوفا

–4.3–6.٢–6.3–3.8–6.٠–٢.8–٧.8–9.٢–٧.3–9.6–3.6طاجيكستان
–١١.9–١4.3–١5.4–٢١.٠–١4.٠–6.4–٧.3–٠.9–٠.8–١٢.9–١6.6تركمانستان

–3.٠–3.٠–3.3–4.١–٠.3–3.9–9.٢–8.١–6.3–٢.٢–١.4أوكرانيا٢ 
–٢.66.65.8١.٢٢.9١.٧٠.٧٠.٧٠.9٠.3٢.٠أوزبكستان

–3.42.40.91.00.71.52.01.40.90.70.4آسيا الصاعدة والنامية
–٢.4–١.3–٠.٧١.٢١.٢١.6٠.6٠.٧–٢.4٠.4١.٠بنغالديش

١٠.٠–١6.6–٢9.4–٢9.١–٢8.3–٢6.4–٢5.4–٢١.5–٢9.8–٢٢.٢–6.3بوتان

١4.١–3٢.336.634.٧٢9.8٢٠.93٠.٧١6.٠9.64.8٢.١بروين دار السالم

–8.٠–8.6–8.6–8.8–9.3–9.8–١3.٠–8.٢–5.9–9.3–9.9كمبوديا
4.٧3.9١.8٢.5١.5٢.٢٢.٧١.٧١.4١.٢٠.٢الصين

–3.3–4.٧–5.٠–5.١–١.5–٧.6–9.٧–١.4–5.١–4.3–4.٠فيجي
–٢.4–١.5–١.4–٠.٧–١.١–١.3–١.٧–4.8–4.٢–٢.8–٢.8الهند

–١.9–١.8–١.٧–١.8–٢.٠–3.١–3.٢–١.8٠.٧٠.٢٢.٧إندونيسيا
–٢.9–5.9–8.4٢5.١35.٢١5.44.6–4.5–١3.5–٢.٢–١3.3كيريباتي

–4.8–١٠.9–9.6–١٠.6–١6.5–١8.3–٢6.٧–٢4.9–١4.3–١5.6–١٧.٠جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١5.٠١٠.١١٠.95.٢3.54.43.٠٢.4٢.4٢.٢١.8ماليزيا

–١٠.3–١٧.٠–١٧.٢–١9.6–٧.3–3.٢–4.3–6.6–١4.8–٧.3–9.6ملديف
–١.9١6.58.55.94.5٠.٧–٢.٠٠.١5.3–٢٠.9–١٠.3جزر مارشال

١.٢4.٢3.٢3.43.٠٢.9–١٠.١–١3.4–١8.8–١5.4–١9.٠ميكرونيزيا

–4.١–8.٧–4.9–6.3–4.٠–١١.5–٢5.4–٢٧.4–٢6.5–١3.٠–6.٠منغوليا
–6.4–6.6–6.6–5.9–5.٢–3.3–4.9–4.٠–١.8–١.١–١.٢ميانمار

٢.١–١.٧٠.٧١.3–9.5–63.846.3٢6.١38.١١8.8١3.5ناورو

–١.9–٠.٧–4.83.34.55.٠6.3٠.4–١.٠–4.٢٢.4نيبال
–١٢.3–١4.4–١٢.١–١٠.3–٧.٧–١5.٠–١١.6–١١.٢–١١.8–9.٠–9.9باالو

٢.9١9.8٢٠.١١8.6١٧.3١6.5–3١.3–36.١–٢4.٠–٢٠.4–8.3بابوا غينيا اجلديدة

–١.٠–٠.3–5.٠3.6٢.5٢.84.٢3.8٢.5٠.٢٠.١الفلبين
–4.٠–5.٠–5.٧–6.١–3.٠–8.١–٠.4–6.3–4.3–٧.٠–4.9ساموا

–6.٠–5.٠–5.٠–3.9–3.٠–4.3–١.٧3.4–8.3–3٢.9–٢١.9جزر سليمان
–٢.٠–٢.3–٢.5–٢.4–٢.4–٢.5–3.4–5.8–٧.١–١.9–٠.4سري النكا

3.٧8.١١١.5١٠.١8.١٢.9–١.٢–٧.93.4٢.5٠.4تايلند

–١٧.٠–١5.9–5.6–4٠.44٢.٠4١.44١.٠4٢.3٢٧.٠٧.٧١9.3تيمور- ليشتي 
–١١.4–١3.6–١3.5–١٢.8–١4.٧–١٠.٧–8.3–١٢.3–١6.8–١9.٠–١9.٧تونغا

–٢٧.8–39.٠–3٧.٧–34.٠–٢٧.٠–٢3.١–٢٢.3–36.4–63.6–6.94٢.٢توفالو
–4.٧–١3.6–١4.4–3.٧–١٠.5–٠.3–3.3–6.5–8.١–5.4–٧.9فانواتو

4.١١.3١.4٠.٠–٠.٢6.٠4.54.9٠.١–3.8–6.5فييت نام

–2.8–2.5–2.4–1.8–2.0–2.9–3.6–4.4–6.3–5.0–3.4أوروبا الصاعدة والنامية
–6.٢–8.٢–9.٢–٧.6–8.6–١٠.8–9.3–١٠.١–١3.٢–١١.3–١5.9ألبانيا

–4.9–4.٢–4.3–4.5–5.5–٧.4–5.3–8.٧–9.5–6.١–6.4البوسنة والهرسك
–4.٢٢.5١.9٠.4–١.3٠.١٠.١–٠.3٠.9–١.٧–8.3بلغاريا
٠.٠١.٠٢.١4.8٢.63.83.٠٠.5–٠.٧–١.١–5.١كرواتيا

٠.3٠.٧١.83.8٢.١3.45.54.84.٢١.4–٠.8هنغاريا

–١٠.٠–١١.3–١١.٠–9.8–8.5–٧.٠–3.6–5.8–١٢.٧–١١.6–9.٢كوسوفو
–3.١–٢.5–٢.3–3.١–٢.١–٠.5–١.6–3.٢–٢.5–٢.٠–6.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

–١4.٠–٢١.٢–٢٠.٢–١9.٠–١3.3–١5.٢–١4.5–١8.5–١٧.6–٢٢.٧–٢٧.9اجلبل األسود
–٢.٢–١.٢–١.٠–٠.٢–٠.6–٢.١–١.3–3.٧–5.٢–5.4–4.١بولندا

–٢.9–٢.9–3.٠–٢.3–١.٢–٠.٧–١.١–4.8–4.9–5.١–4.8رومانيا
–3.٧–3.9–4.٠–4.٠–4.٧–6.٠–6.١–١١.5–8.6–6.4–6.٢صربيا
–3.8–4.6–4.6–3.8–3.٧–4.٧–6.٧–5.5–8.9–5.8–١.8تركيا
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صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  ٢٠١٧  262

الجدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تابع((

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

–2.6–2.3–2.0–2.0–3.4–3.1–2.8–2.3–2.0–1.9–0.9أمريكا الالتينية والكاريبي
–٠.١–٢.٠6.8٠.٢١.4٠.8–١5.١–١4.8–١٠.3–١4.5–١3.8أنتيغوا وبربودا

–4.3–3.٧–3.6–٢.٧–٢.٧–١.5–٢.١–٠.4–١.٠–٢.٢٠.4األرجنتين
–٧.١–١4.٠–١٧.8–١٢.9–١3.6–٢١.9–١6.9–١٧.١–١4.١–١٠.١–١٠.3جزر البهاما

–٢.٧–3.٠–3.3–4.6–6.5–9.9–8.9–9.٠–١٢.6–5.٧–6.6بربادوس
–4.9–6.6–8.٠–9.4–9.9–٧.5–4.6–١.٢–١.١–٢.5–4.9بليز

–4.4–4.8–4.٧–5.٧–4.33.9٠.3٧.٢٢.4١.٧5.٧بوليفيا
–٢.٠–١.8–١.4–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.6البرازيل

–3.5–٢.8–٢.3–١.4–١.9–١.٧–4.١–4.٠–١.9١.4١.٧شيلي
–٢.9–3.6–3.8–4.3–6.4–5.٢–3.3–3.١–٢.9–3.٠–٢.٠كولومبيا

–4.١–4.٠–3.9–3.٢–4.3–4.9–4.8–5.١–5.3–3.٢–١.8كوستاريكا
٠.٢–٧.3–٠.86.٢–١.9–٧.٢–9.8–١٧.3–١4.١–١5.9–٢٢.٧دومينيكا

–3.6–٢.6–١.6–١.5–٢.٠–3.3–4.١–6.4–٧.5–٧.5–4.8اجلمهورية الدومينيكية
–١.6–١.6–١.4٠.٧–٢.١–٠.5–١.٠–٠.٢–٠.5–٠.5٢.3إكوادور

–4.4–٢.١–١.٠–٢.٠–3.6–4.8–6.5–5.4–4.8–٢.5–١.5السلفادور
–5.٠–6.3–٧.١–3.٢–3.8–4.4–٢3.٢–٢١.١–٢3.6–٢3.٧–٢4.3غرينادا

–٢.5–١.٠٠.5٠.٢–٠.3–٢.١–٢.5–٢.6–3.4–٠.٧١.4غواتيماال
3.6–١.١–٠.4٢.٠–5.٧–9.6–١3.3–١١.6–١3.٠–9.6–9.١غيانا

٠.3–٠.9–١.١–٠.9–3.١–8.5–6.6–5.٧–4.3–١.5–١.9هايتي

–4.4–4.٢–4.٠–3.8–5.5–٧.٠–9.6–8.6–8.٠–4.3–3.8هندوراس
–3.٠–3.٠–٢.٧–٢.٢–3.٢–٧.5–9.٢–١١.١–١٢.٢–8.٠–١١.٠جامايكا
–٢.٢–٢.٠–١.٧–٢.٢–٢.5–١.8–٢.5–١.3–١.١–٠.5–١.٠املكسيك

–١٠.٢–8.4–8.4–8.6–9.٠–٧.١–١٠.9–١٠.٧–١١.9–8.9–8.5نيكاراغوا
–٢.8–3.3–5.١–5.٧–٧.3–١3.٧–9.8–١٠.5–١3.٢–١٠.8–٠.8بنما

١.٧١.١٠.4٠.5–١.١–١.٧٠.4–٠.4٢.٠–3.٠٠.3باراغواي

–٢.3–١.6–١.5–٢.٧–4.8–4.4–4.4–٢.٧–١.9–٢.4–٠.5بيرو
–١٠.9–١١.١–١٢.8–١١.4–9.٧–4.9–١١.١–٧.6–١3.٠–٢٠.4–٢5.٢سانت كيتس ونيفس

–٠.٢–3.6–٠.5–3.36.8١.9–9.8–١٢.٢–١6.9–١4.٧–١٠.8سانت لوسيا
–١١.3–١3.6–١4.٧–١5.8–١4.9–٢5.٧–3٠.9–٢٧.6–٢9.4–3٠.6–٢9.٢سانت فنسنت وجزر غرينادين

9.46.١١.١–٢.8–١6.4–٧.9–٢.9١4.99.83.33.8سورينام

–٧.٠–8.4–9.٠–8.6١8.8١6.8١3.١٢٠.5١5.١3.9١١.3ترينيداد وتوباغو
–١.5–٠.8–٠.4–٠.١–٢.١–4.5–5.٠–5.١–٢.٧–١.8–١.٢أوروغواي

–١.6–١.3–٠.4–١.6–٠.٢١.94.9٠.8٢.٠٢.36.6فنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

–0.1–1.6–1.9–4.1–1.56.212.812.49.75.53.7وأفغانستان وباكستان
–4١.5٢9.٢٢6.٧١٠.8٠.35.٧3.٠٧.١4.٧١.63.8أفغانستان

–6.٧–١٠.8–١3.٠–١6.5–١6.5–٠.3٧.59.95.9٠.44.4اجلزائر
–3.١–4.٢–4.6–4.٧–٢.43.٠8.88.4٧.44.6٢.4البحرين
–١٧.3–١8.٢–٢١.٠–3٠.4–3١.8–٢5.١–٢3.3–١8.8–٢.8١3.١–6.6جيبوتي

–٢.٢–3.8–5.9–6.٠–3.6–٠.8–٢.٢–3.6–٢.5–١.9–3.8مصر
٢.٢4.4١٠.46.٠6.٧3.٢٢.44.١5.١5.96.٢إيران

–٠.6–6.٧–6.3–8.٧–١.6١٠.95.١١.١٢.66.5–١١.5العراق
–6.٢–8.3–8.4–9.3–9.١–٧.3–١٠.4–١5.٢–١٠.3–٧.١–5.٢األردن
–١.٠–١.4–٠.6–٢6.٧3١.84٢.945.539.933.43.54.5الكويت

–١5.6–١6.8–١8.٠–١8.6–١8.٧–٢6.4–٢6.٧–٢4.٠–١5.4–٢٠.3–١١.9لبنان
–١.89.8٠.5–٢٢.4–5٢.6–١8.5٢١.١9.9٢9.9٠.٠٧8.4ليبيا3

–٧.9–9.6–١4.٢–١4.9–١9.٧–٢٧.3–٢٢.٠–٢4.١–5.٠–8.٢–١3.4موريتانيا
–١.٠–٢.9–4.٠–4.4–٢.١–5.9–٧.6–9.3–٧.6–4.4–5.4املغرب

–6.١–١3.٢–١4.3–١8.6–8.3١3.٠١٠.١6.65.8١5.5–١.٠عُمان
–3.٠–4.9–4.٠–١.٧–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١–٢.٢–5.5باكستان

٢.3١.٠١.٠–6.5١9.١3١.١33.٢3٠.4٢4.٠8.44.9قطر

٠.6٠.4١.6–4.3–4.9١٢.٧٢3.6٢٢.4١8.١9.88.٧اململكة العربية السعودية

–١٠.٠–١٠.٧–١١.١–١٠.١–٧.٢–6.3–4.8. . .. . .. . .. . .الصومال
–١.5–٢.٠–١.9–5.6–8.٠–٧.١–8.٧–9.3–٠.4–٢.١–9.6السودان4

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .–٢.8–٢.9سوريا5

–6.٢–8.4–8.٧–9.٠–8.9–9.١–8.4–8.3–٧.4–4.8–٢.8تونس
3.١4.٢١٢.6١9.٧١9.٠١3.34.٧٢.4٢.١٢.١3.٧اإلمارات العربية املتحدة

–3.٢–٢.4–٢.3–5.6–5.5–١.٧–3.١–١.٧–3.٠–3.4–١٠.١اجلمهورية اليمنية
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امللحق اإلحصائي

263 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠١٧   

الجدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تتمة((

% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8٢٠٢٢

–4.1–3.6–3.4–4.2–6.1–3.9–2.4–1.8–0.8–0.8–2.4إفريقيا جنوب الصحراء
–4.١–4.5–4.8–5.١–١٠.٠–9.١١٢.6١٢.٠6.٧3.٠–١٠.٠أنغوال

–6.٢–٧.١–8.٧–٧.٢–8.4–8.6–٧.4–٧.4–٧.3–8.٢–8.3بنن
3.١٠.38.9١5.4٧.8١١.٧4.5٢.83.9–٢.6–6.3بوتسوانا

–6.٧–٧.١–٧.٢–6.8–8.٠–8.٠–١١.3–٧.٠–١.5–٢.٢–4.٧بوركينا فاسو
–9.5–١١.8–١٢.4–١3.١–١٧.٧–١8.5–١9.3–١8.6–١4.4–١.٧١٢.٢بوروندي

–5.4–6.٠–6.١–3.٧–5.٠–9.١–4.9–١٢.6–١6.3–١٢.4–١4.6كابوفيردي
–١.٧–3.5–3.6–3.6–4.١–4.3–3.9–3.6–3.٠–٢.8–3.5الكاميرون

–5.١–6.5–9.٧–9.١–9.٠–5.6–3.٠–4.6–٧.6–١٠.٢–9.١جمهورية إفريقيا الوسطى
–3.١–٢.8–٢.٠–9.٢–١٢.3–8.9–9.١–٧.8–5.8–8.5–8.٢تشاد

–١3.١–١١.3–9.5–٠.4١٠.١–8.٠–8.3–٧.3–4.9–٠.٢–6.9جزر القمر
–٢.٠–٢.١–4.6–3.4–3.9–4.8–5.٢–4.6–5.٢–١٠.5–6.١جمهورية الكونغو الديمقراطية

–٢.55.٠–١5.9–٧٠.١–4٢.9–١٧.٧١.٧١١.6–٧.83.٢–١4.١جمهورية الكونغو
–٢.5–٢.8–٢.9–١.١–١.4٠.6–١.4–6.6١.9١٠.4١.٢كوت ديفوار

–4.٧–٧.4–8.٠–١٠.5–١٧.٧–4.3–٢.5–١.١–5.٧–٢٠.٢–9.٧غينيا االستوائية
–٠.٧٠.3١.٢–٠.١–٠.6٢.٢–٠.6٢.3٠.١–5.6–٧.6إريتريا
–6.4–٧.4–8.3–9.9–١١.6–6.4–5.9–6.9–٢.5–١.4–6.٧إثيوبيا
١.5–6.٧–9.3–١٠.٢–4.4١4.9٢١.٠١٧.6٧.٠٧.35.٧غابون

–١٢.٠–١٢.٠–9.4–8.9–١5.٠–١٠.8–١٠.٢–٧.9–١٢.3–٠.٧–١٢.5غامبيا
–4.3–5.4–5.8–6.٧–٧.٧–9.5–١١.9–١١.٧–9.٠–8.6–5.5غانا

–١١.8–٢١.4–٢5.٠–3١.9–١5.4–١3.4–١٢.5–٢٠.٠–١8.4–6.4–5.٧غينيا
–١.٢–٠.6٢.٠٠.9٠.١٠.6–5.٠–8.4–١.3–8.3–5.8غينيا-بيساو

–٧.3–٧.٠–6.١–5.٢–6.8–١٠.4–8.8–8.4–9.٢–5.9–4.4كينيا
–١3.٢–9.4–8.5–٧.٧–4.8–5.٢–5.5–8.٢–١٢.9–١.58.4ليسوتو
–٢٢.4–3١.3–٢6.٧–٢4.٧–35.٢–٢6.9–3٠.١–٢١.5–٢٧.4–3٢.٠–٢3.٢ليبريا

–4.٠–5.3–٠.84.٧–١.9–٠.3–5.9–6.9–6.9–9.٧–٢١.١مدغشقر
–٧.4–8.١–9.١–١3.5–9.5–8.4–8.4–9.3–8.6–8.6–١٠.٢مالوي

–5.٧–5.6–٧.٠–٧.١–5.3–4.٧–٢.9–٢.٢–5.١–١٠.٧–١٠.8مايل
–٠.3–6.٢–5.8–4.4–4.9–5.٧–6.3–٧.3–١3.8–١٠.3–٧.4موريشيوس

–١١4.١–45.8–٢5.6–38.٢–4٠.3–38.٢–4٢.9–44.٧–٢5.3–١6.١–١٠.9موزامبيق
–6.٠–6.6–٧.3–١4.٠–١٢.6–١٠.8–4.٠–5.٧–3.٠–3.5–١.5ناميبيا
–١4.١–١8.3–١8.6–١5.5–١8.٠–١5.4–١5.٠–١4.٧–٢٢.3–١9.8–٢4.4النيجر

٠.٧١.9١.٠٠.٧–4.٧3.6٢.63.83.٧٠.٢3.٢نيجيريا

–8.٠–١١.٢–١٠.٢–١4.4–١3.4–١١.8–8.٧–١١.٢–٧.4–٧.٢–٧.٠رواندا
–٧.8–9.9–١٠.٢–6.٢–١3.٠–٢١.9–١3.8–٢١.9–٢٧.٧–٢٢.9–٢4.٧سان تومي وبرينسيبي

–5.٧–5.٢–5.١–5.3–٧.5–9.٠–١٠.5–١٠.9–8.٠–4.4–6.٧السنغال
–١4.4–١4.6–١5.6–١8.4–١8.6–٢3.١–١١.9–٢١.١–٢3.٠–١9.4–١4.8سيشيل

–١5.١–١8.5–٢١.١–١9.٧–١٧.4–١8.٢–١٧.5–3١.8–65.٠–٢٢.٧–١3.3سيراليون
–3.8–3.3–٢.9–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.٧جنوب إفريقيا

–4.5–4.٧١.٧١٢.٧–٧.٢–١.6–3.9–١8.٢١5.9. . .. . .جنوب السودان
٠.٢١.3–3.35.33.4١٠.8٠.٧١.١–6.9–8.6–١١.٢سوازيلند

–6.٧–6.5–5.6–5.6–8.5–١٠.١–١٠.6–١١.6–١٠.8–٧.٧–٧.6تنزانيا
–4.3–٧.3–8.3–9.٧–١١.١–9.9–١3.٢–٧.5–8.٠–6.3–5.6توغو

–3.6–٧.٢–5.6–4.3–٧.١–8.5–٧.٠–6.8–١٠.٠–8.٠–5.٧أوغندا
–٠.4–٢.8–3.6–4.4–٢.١3.9–6.٠٧.54.٧5.4٠.6زامبيا

–١.9–٠.8–3.6–4.١–9.3–١5.١–١5.6–١٢.9–٢٠.١–١٢.5–١3.٧زمبابوي6
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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آفاق االقتصاد العاملي:  نحو  حتقيق نمو قابل لالستمرار — تعاف يف األجل القريب وحتديات يف األجل البعيد

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  ٢٠١٧  264

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

االقتصادات املتقدمة

٢35.838٠.544٠.84٧٠.5389.٠36٧.٢–١٢٢.3–٢١٠.١–١٢.896.٧رصيد احلساب املايل

٢٠4.٧١5٢.٧–3٠3.634١.٠358.٧١١٢.4١65.9١6٧.3٧4.4١8٠.٧   االستثمار املباشر، صاف

4٢8.9٢٧٢.٠١٧9.6–٢٠.٠–١5٢.٢–36٠.8–٢٠١.8–9٠٠.٧–٧45.٢–3٧6.4   استثمارات احلافظة، صاف

6٧.5١٧.١٢6.4–٢4.٢–33.534.5–٠.٧9٢.٢–١١8.٢–94.١   املشتقات املالية، صاف

–6٢.6–٢45.١٢63.9١83.555.٧٢35.9–٢١5.١–63.944.8–٢8٧.٢   استثمارات أخرى، صاف
469.635٢.9349.8٢٧3.٢١53.١١34.9٢٢6.69٧.8١٢8.9٧٢.9   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–5٢8.٧–46٠.6–3٧٧.٧–333.٢–3٢6.8–4٠4.٠–448.9–5٢5.6–446.4–٢39.4   رصيد احلساب املايل
–١٠9.6–١٧.٢–١6٧.8–١5١.585.8١٧3.١١٢6.9١٠4.٧١٠١.٢١95.٠      االستثمار املباشر، صاف

–4٢١.5–3١9.6–١96.٧–53.6–١٢٠.8–3٠.٧–498.3–٢٢6.3–١8.56٢٠.8      استثمارات احلافظة، صاف
–٢3.8–١5.8١6.٢–٢5.٢–٧.١٢.٢54.3–35.٠–١4.١–44.8      املشتقات املالية، صاف
٢6.٢–١٠٧.4–3١.٠–53.٠–٢49.4–4٧٧.١–89.٠–١٠٠.9453.4–4١6.9      استثمارات أخرى، صاف

٠.٠–٢.١٠.٢–6.3–3.6–5٢.3١.8١5.94.53.١      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١٧9.343٧.3336.٢33٢.4396.4–66.٠–3١.6٢٠.١   رصيد احلساب املايل

. . .. . .4١.684.3١3٠.358.٢36.88١.3٢63.١١99.9      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .43.٧١35.55٢6.4–١69.6–١٧٧.3–349.6–66.8–34٧.٠      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .5.538.94٢.١6٠.8١٠٠.3٢5.٠–١5.٧4.4      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .–3٧٢.٠–١33.5٢4٠.65٢١.8١44.6١٧8.٢–٢6٢.946.9      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .58.4١3.٧١4.3١9.٠6.٢5.8١١.٧١٧.١      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

١84.4١٢3.٧١6٧.٧١94.33٠٠.٠3١6.3٢59.6٢6٠.5٢96.٠3٠4.3      رصيد احلساب املايل

43.٠6٠.6١٠.333.6٢6.٠96.659.9٢3.86٠.١53.8         االستثمار املباشر، صاف

66.8٢٠9.6١٧5.٠٢١٧.9٢3٠.4٢٢4.4٢5١.٠–١١9.٢١54.١5١.4         استثمارات احلافظة، صاف

١٧.639.83٠.93١.84٢.3٢9.٢36.١38.٠38.5–٧.5         املشتقات املالية، صاف

–39.٠–٢6.5–3١.٧–١65.١6١.١3١.45.645.٠–١٧.4١١٠.٧         استثمارات أخرى، صاف
١.9٠.٠٠.٠–٢.4–١٢.4٢.١3.9١.٧١.٢3.3         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

–١9.3–٢6.9–٢٢.٧–١3.5–١٠.3–١9.٢–48.٠–٧4.6–34.٢–3٠.٧      رصيد احلساب املايل
١.45.6١٠.١–4٧.٢٢.6–٧٠.334.3١9.8١9.4١3.9         االستثمار املباشر، صاف

5١.54٠.٧٢9.63١.١–٢3.8–٧9.3–5٠.6–333.٧–١55.٠–3٢8.٧         استثمارات احلافظة، صاف

١٢.٠١5.١١9.3٢4.3–3١.8–٢٢.3–١8.4–١9.4–٢3.634.8         املشتقات املالية، صاف

–8٧.3–83.٧–8٢.١–8٢.4–98.٢٢.9–٢١٢.٠١٠5.١٢4٠.33.6         استثمارات أخرى، صاف
١.٠8.٠٢.٢٢.3٢.5–5.٢١.9–٧.٧٧.٧–5.5         التغير يف االحتياطيات

      إيطاليا

١6.958.٢3٠.4٧٠.٧5٠.94٧.5–١3.١–89.6–١١١.٢–5١.8      رصيد احلساب املايل

3.١١٠.6–٢١.3١٧.٢6.8٠.93.١3.٠6.٢–٠.٢         االستثمار املباشر، صاف

99.3١٧٠.34٢.94٠.٧–4.٧–١٧.5–58.4١5.93١.3–53.١         استثمارات احلافظة، صاف

3.٧3.53.4٢.5–٧.54.٠4.8–6.6١٠.١–6.9         املشتقات املالية، صاف

–١.46.3–95.٧–٢.١٢٧.565.9٧6.٢–١١3.9–١98.9–٠.4         استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠–٠.6١.3–8.8١.4١.3١.9٢.٠١.3         التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

        إسبانيا

٠.54١.6١4.٠٢4.8٢9.6٢9.934.4–43.4–58.9–٧٢.8       رصيد احلساب املايل

١٠.٧3٢.6٢3.5٢4.١٢5.3–٢4.6–١٢.8٢٧.٢–٢.٧١.9         االستثمار املباشر، صاف

–١5.٧–١١.٢5٢.3١٧.٢–١3.5–43.١53.٧83.6–46.6–69.6         استثمارات احلافظة، صاف
٠.٠٠.٠–3.٢–١.4٠.٢١.4–٢.9١٠.٧–8.4١١.4         املشتقات املالية، صاف

٢3.٠٢4.8–5٢.١–١4٧.8١١.6٢3.3–١8.٢–٠.٠١١6.٢–٢٠.4         استثمارات أخرى، صاف

6.٠١.١١3.9٢.8٠.٧5.١5.69.١٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

58.9١٧8.6٢66.٧١٧١.6١8٧.٧–١68.8٢4٧.3١58.453.94.3   رصيد احلساب املايل

6١.٢٧٢.5١١٧.8١١٧.5١44.٧١١8.6١3١.٠١34.6١٢١.٧١٢6.٠      االستثمار املباشر، صاف

١3١.5٢8٢.٢١98.٠١9١.٠–4٢.٢–٢8.8٢8٠.6–٢١١.٧١4٧.9١6٢.9      استثمارات احلافظة، صاف

–8.5–8.٢–6.٧58.١34.٠١٧.٧١6.٧–١٧.١–١١.9–١٠.5      املشتقات املالية، صاف
–١3١.٢–١49.9–١٢٧.٧–١٠6.٧–34.86٠.١–43.46١.١–5.5–١٢٠.9      استثمارات أخرى، صاف

١٠.٠١٠.5–38.٧8.55.١5.٧–٢٧.٢44.3١٧٧.33٧.9      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–88.4–9٢.9–١4٧.3–١٠٢.٧–١٢9.5–١٢٢.9–83.٧–3٧.6–46.8–45.4   رصيد احلساب املايل
5.١٠.٠–٢6٧.5–١١5.٢–١93.4–١١.٢–53.434.9–١٠.١–6١.٠      االستثمار املباشر، صاف

٠.٠٠.٠–٢56.١–4١5.8–٢٠4.4–٢١.3١١.4338.386.8–48.5      استثمارات احلافظة، صاف

–٠.٢–35.98.٠–48.6–١8.١١.٠–4.858.6–39.4–45.5      املشتقات املالية، صاف
–١٠٠.9–٢5٧.5444.٧33١.5١٠٢.١–5٠.٧–34٠.6–١١5.١–١٠٠.6٢8.٠      استثمارات أخرى، صاف

9.٠9.4٧.9١٢.١٧.8١١.٧3٢.٢8.8١٢.١١٢.6      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–5١.٢–55.6–4٧.8–53.4–43.5–56.9–6٢.٧–49.4–58.3–4١.6   رصيد احلساب املايل
١.4٢5.535.3١٠.5١١.5–١6.96.3١٢.5١٢.8١٢.٠      االستثمار املباشر، صاف

–53.3–4٧.3–١١4.6–35.8–٢6.٢–٢٧.١–63.8–١٠4.3–١٠9.9–9١.٠      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–9.3–٢5.9١8.٧–5١.6–٢4.٠–٢٢.5–٢٢.34١.434.3١3.4      استثمارات أخرى، صاف
١٠.٢3.98.١١.٧4.٧5.38.55.6٠.٠٠.٠      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

١49.9٢86.5٢8٧.5٢48.53٧٢.4368.83٧١.٢345.١364.٠35٧.٠   رصيد احلساب املايل

–8٢.5–9١.8–55.4–85.5–٢5.59.8–35.١–٢١.993.96.٧      االستثمار املباشر، صاف
38.9١38.8١3٠.9١85.43١8.3٢46.4٢35.9٢39.١–5١.4–١٠8.٠      استثمارات احلافظة، صاف

–١4.٠–١4.5–٠.٢–١٧.4–٢١.9–٢8.٧–4١.١٢8.8–١٧.٧١٧.9      املشتقات املالية، صاف
83.٧١٢8.٧١٧٠.١–١44.٢١٠8.١٢١.٧–89.3١٠١.8–١٧.3–١١4.٠      استثمارات أخرى، صاف

33٢.5٢٧9.3١٢5.١٢٧4.٧١٠١.3١٠6.3١٧5.969.٧١٠3.546.١      التغير يف االحتياطيات

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–١3٧.5–١٢8.6–4١9.9–66.4١35.٧٢4٠.4١١8.٧٢4.١١8.9٢66.9رصيد احلساب املايل
–١89.8–٢١٧.5–٢٧٢.6–34١.٠–4١٢.٠–48٢.8–484.3–53١.6–45٢.٧–3٢6.4   االستثمار املباشر، صاف

–١9.٠–٧١.٠–١١٢.3١٠.٠–١١5.4–١6٠.١–٢4١.٠–١49.9–٢٢4.4–85.9   استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١69.٢4١١.٧٧9.84٠9.44٧٢.5353.٠٢83.644.3–٢3.8–44.3   استثمارات أخرى، صاف

39.١–١١٢.٠–4٧9.6–5٢4.4835.6٧48.٠43١.٠589.5١٢8.45١5.8   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

١٢.٠54.٢٠.6٢٢.٢3٠.١–٢8.٧٧5.5١٠٠.٧5٠.١8.4   رصيد احلساب املايل

–4.٠–9.6–١9.٢٠.536.٠–3.٧–٢٧.6–١5.٢–8.5–١5.5      االستثمار املباشر، صاف
–١.9–5.8–٢8.8١٢.٠٢.١–١٧.93.5٠.٢–١4.٢–6.١      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

36.436.٠64.34٢.6١٧.6٧٢.84١.3٢8.٠١٢.46.٢      استثمارات أخرى، صاف

١٠.٢٢4.8٢9.5–6.9–١١4.١–١٠.66٠.53١.93٠.١٢٢.5      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

١6١.٧١3١.8–٢١4.٢١48.465.٢9.٧3٢.9١4٧.686.٧٢6.٠   رصيد احلساب املايل

٧.544.3–٢١.9–١4١.١–٢٠5.٢–٢٧3.٢–٢٢١.9–٢٧٧.3–٢٢5.٠–١١4.6      االستثمار املباشر، صاف

8٢.٧4١.5٢٧.١4١.٧–١٢3.9–64.٧–١١5.6–58.٠–9١.3–6٧.٠      استثمارات احلافظة، صاف

–١١.3–١٠.8–١٠.٢–٠.4١.5–١.5٢.٠–٠.٢٠.3. . .      املشتقات املالية، صاف
٢8١.٠46٢.5345.٠٢34.354.6–٢٠٧.١٧8.4–٢8.٧–9٧.5–63.٢      استثمارات أخرى، صاف

٢.9–95.9–38٠.3–46١.6563.٠43١.3١39.445٠.٧١95.١3١6.١      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–36.9–39.9–١3.٠–8.8–4٢.5–6١.٧–65.4–١٠٧.١–89.١–5١.4   رصيد احلساب املايل
–3٢.٢–٢٧.٠–٢8.٠–34.٠–3٢.5–٢5.8–٢٧.5–39.8–٢6.٧–3٠.6      االستثمار املباشر، صاف

–١4.١–34.٠–٢4.٧5.٠–١9.3–4٠.٠–٧٠.٠–53.5–45.8–١٠.١      استثمارات احلافظة، صاف
٠.١٠.٠٠.١–٠.3١.٧–١.4–٠.9٠.٠١.6٢.9      املشتقات املالية، صاف

–9.44.6–9.٢١٢.63.6–٧.3١3.٠–3٠.١–5٢.5–4٢.5      استثمارات أخرى، صاف
٢3.6١١.٧١4.٠–١٠.4–3١.٠35.9١4.6٢٧.8١8.5٠.٢      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١٢4.9–١١٢.4–١٠8.4–١89.٢–٢٠١.8–١9٢.٧–١48.9–١٢٧.٧–١١9.9–36.٠   رصيد احلساب املايل
–١٢9.5–١٢٧.6–١4٠.٢–١33.6–١3٧.6–١5٠.٢–١54.٢–١48.٠–١١٢.3–٧3.5      االستثمار املباشر، صاف

–44.٠–5١.٧–5٠.9–6٠.٠–١١٠.٠–١٠3.3–8٧.6–١١٠.5–96.8–٢6.٠      استثمارات احلافظة، صاف
–٠.4–٠.5–٠.65.5٢.3١.44.4١.5١.3–٢.5      املشتقات املالية، صاف
١5.63١.64٧.4٢.33٢.٠64.٠54.534.٠–١١.6٢.٠      استثمارات أخرى، صاف

١9.9١٢.8١5.٠–54.49٠.٧١٠9.859.٠١١.939.٢٢9.٢      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–8١.8–١٠٧.٧–٢٠4.6–١٢١.83١9.٢٢86.43٠8.٠١8٠.6١3٠.4–4١.5   رصيد احلساب املايل
–٢٢.4–٢٠.8–9.5–٢.5–٢8.8–8.8–٢5.6–٢١.6–48.9–63.6      االستثمار املباشر، صاف

3١.٧٢4.١٧3.35٧.١٧٠.4١3١.٠6٧.8٢٠.١9.3٧.٧      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–4١.6–3٠.5–٧٢.5–١6.١6٠.5١٢9.4١٠٠.3١١8.٠6٢.٠56.9      استثمارات أخرى، صاف
–٢5.9–66.٠–١43.١–86.١١38.١١54.٧١٢8.٢١6.٠١39.٢–٢5.٧      التغير يف االحتياطيات

   إفريقيا جنوب الصحراء

–55.8–5٢.5–68.5–٧9.3–٧٧.١–54.٠–١3.٢–9.9–١.٠–4٧.6   رصيد احلساب املايل
–46.٠–39.9–3٧.٠–3٠.3–٢٧.٠–٢١.٠–٢٧.4–٢9.٧–3١.٢–٢8.5      االستثمار املباشر، صاف

–8.3–١5.9–١3.٧–١5.٠–٢٢.١–٢٢.3–٢8.4–١9.٢–٠.4–8.5      استثمارات احلافظة، صاف
٠.9٠.٠٠.٠–٠.4–١.5–٠.8–١.٧–١.٧–٠.٢–٠.٢      املشتقات املالية، صاف

–3.54.3–٧.9–١9.٠–١8.٠–3١.6١8.8٢٢.8١١.8–٢.٧      استثمارات أخرى، صاف
٠.63.6–9.9–١4.٠–٢٢.٢١9.8٢.٧٧.٧–٠.5–٧.6      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

–١٠.٠–43.8–١63.٢–١٧.3٢5٧.٢5١6.6453.6366.٧٢٢4.٠٧9.3      رصيد احلساب املايل
–8.٧–١4.3–١3.٠١٠.6٧.9٢6.١–٢5.٧–٢١.١–٢5.6–53.٧         االستثمار املباشر، صاف

١١.٠٢٠.38٧.٠4٧.٢٧8.١١6٢.48٠.١١9.٠١٢.٢١5.٧         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–١٠4.9١46.5٢54.5١96.٠١٧5.4١5٢.8١5.44.٧8.68.٢         استثمارات أخرى، صاف
–9.٠–5٠.٧–١6١.٢–١9٠.٠–١١4.٢١94.9٢34.٧99.8١٠٧.١–48.١         التغير يف االحتياطيات

      غير الوقود

–١٢٧.6–84.8–٢56.٧–١8٧.6–٢٠5.١–34٢.٧–335.٠–٢٧6.٢–5١.5١١9.9      رصيد احلساب املايل
–١8١.٠–٢٠3.٢–٢46.5–348.9–4٢٢.6–495.٧–458.6–5١٠.5–4٢4.8–٢٧٠.١         االستثمار املباشر، صاف

–34.٧–83.3–3٢.١٢9.٠–٢٧٧.8–٢38.٢–٢88.١–٢36.9–٢44.٧–9٧.١         استثمارات احلافظة، صاف
–١١.٧–١١.3–١٠.5–3.6٢.٠–٢.٧–٠.55.8١.٠. . .         املشتقات املالية، صاف
٢56.645٧.٢348.4٢٧5.٠5٢.5–٢١5.٧95.6–85.3–١٧٠.٠–١49.3         استثمارات أخرى، صاف

48.١–6١.3–3١8.4–5٧٢.8٧٢٠.4553.١١96.٢489.٧٢35.53٢5.8         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢65.6–٢35.8–٢٢5.4–٢8٢.٧–3٧5.8–43٠.5–4٢٧.8–39٢.٢–٢8٧.9–١8٧.٧      رصيد احلساب املايل
–3١١.6–٢8٧.٧–٢9٧.٢–٢8١.8–٢89.٠–٢8١.3–٢83.٠–٢83.٧–٢٢٢.9–١96.3         االستثمار املباشر، صاف

–6١.٧–١٠3.6–5٢.٧–4٠.3–١98.4–١٧9.٢–٢٠٢.3–١8٢.8–٢١٢.٢–6١.4         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

38.44١.4٧٠.335.8–١٠.٧–٢8.3–5١.3–63.5–86.٠–٧3.8         استثمارات أخرى، صاف

١49.١٢33.5١35.١١٠9.٧6٠.٢١١٧.3٢.895.59٧.١84.4         التغير يف االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

جدولة ديونها خالل 2016-2012 

–٢8.6–3١.١–5٠.3–39.4–٢٧.٧–49.5–4٧.4–٢5.٢–١١.٧–١9.9       رصيد احلساب املايل
–٢6.5–٢3.٢–٢5.5–٢5.4–١8.٢–٢5.٠–٢5.8–٢٢.5–٢١.6–٢٠.٧           االستثمار املباشر، صاف

–٧.٢–١4.١–١.٧٠.9–٠.4–١٠.١–١.٠١.4–١4.١١١.٢           استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .           املشتقات املالية، صاف

–4.36.٧–٢١.9–١.8٢٠.9–١١.٧–٠.١9.١6.9٠.٧           استثمارات أخرى، صاف
٢.٢١٢.3–5.4١.5–١٠.5–٢.١–٢١.4–١٢.٢١٠.٢–١3.١           التغير يف االحتياطيات

للتذكرة

العامل

٢59.9399.4١٧4.٠5٠.6٢6٠.4٢٢9.٧–٧9.١38.93٠.33.٧رصيد 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

٢٠٠8–١999

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.١٠.5٠.5٠.6٠.٧٠.8٠.٧٠.٧–٠.٧–٠.8صايف اإلقراض واالقتراض

٠.١٠.5٠.5٠.٧٠.8٠.8٠.٧٠.٧–٠.١–٠.٧–٠.8     رصيد احلساب اجلاري

٢٢.4٢١.5٢١.٠٢١.4٢١.6٢٢.٢٢٢.5٢٢.٠٢٢.٠٢٢.٠٢٢.3        االدخار

٢3.٠٢٢.٢٢١.١٢١.٠٢٠.9٢١.٢٢١.٢٢٠.9٢١.١٢١.3٢١.6        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.6–٢.6–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–4.5–4.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.6–٢.6–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–4.5–4.5      رصيد احلساب اجلاري

١8.3١6.٧١5.٧١٧.٧١8.3١9.3١9.4١8.٠١٧.5١٧.4١٧.٧         االدخار

٢٢.4٢١.٢١8.5١9.4١9.8٢٠.١٢٠.4١9.٧١9.8٢٠.٠٢٠.3         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.١٠.١١.5٢.4٢.63.١3.4–٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠١.4٢.٢٢.53.٢3.53.١3.٠٢.8–٠.١–٠.٢      رصيد احلساب اجلاري

٢3.١٢٢.6٢٢.4٢٢.3٢٢.4٢٢.9٢3.٧٢3.8٢4.٢٢4.3٢4.6         االدخار

٢٢.8٢٢.3٢١.5٢٠.١١9.6١9.9٢٠.٠٢٠.3٢٠.6٢٠.8٢١.3         االستثمار

. . .. . .. . .٠.٠–٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

٢.٧5.٠6.١٧.٠6.٧٧.58.58.48.١٧.٧٧.١      صايف اإلقراض واالقتراض

٢.٧5.٠6.١٧.٠6.٧٧.48.58.38.١٧.٧٧.١         رصيد احلساب اجلاري

٢3.5٢4.6٢٧.٢٢6.3٢6.٢٢٧.٠٢٧.٧٢٧.5٢٧.6٢٧.3٢٧.٢            االدخار

٢٠.9١9.6٢١.١١9.3١9.5١9.5١9.١١9.٢١9.4١9.6٢٠.١            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

–٠.١–٠.٧–١.٠–٠.9–٠.4–١.٢–٠.8–١.٢–١.5٠.٢٠.9      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٢–٠.8–١.١–١.٠–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.5٠.١١.٠         رصيد احلساب اجلاري

٢3.8٢٢.6٢٢.٢٢١.4٢١.4٢١.5٢٢.3٢٢.٠٢٢.١٢٢.3٢٢.9            االدخار

٢٢.4٢٢.5٢3.٢٢٢.6٢٢.3٢٢.٧٢٢.8٢3.٠٢3.3٢3.٠٢3.٠            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

٠.9٢.١١.6٢.4٢.6٢.3١.5–٠.١–٢.9–١.5–٠.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.٠١.9١.4٢.6٢.٧٢.3١.4–٠.4–3.٠–١.6–٠.6         رصيد احلساب اجلاري

٢٠.6١9.5١٧.5١٧.5١٧.9١8.9١8.8١9.6١9.6١9.6١9.3            االدخار

٢١.٢٢١.١٢٠.5١٧.9١٧.٠١٧.٠١٧.3١٧.٠١6.9١٧.3١٧.9            االستثمار

٠.٠٠.١–٠.١–٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.٠٠.٢٠.٢٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

٠.3٢.٢١.6٢.٠٢.١٢.3٢.4٢.4–٢.8–6.٠–5.3      صايف اإلقراض واالقتراض

١.5١.١١.4١.9١.9٢.٠٢.٠–٠.٢–3.٢–6.6–6.١         رصيد احلساب اجلاري

٢٢.3٢١.٧١8.٧١9.8٢٠.٢٢٠.5٢١.4٢٢.3٢٢.5٢٢.8٢٢.8            االدخار

٢8.4٢8.4٢١.9٢٠.٠١8.٧١9.4٢٠.١٢٠.4٢٠.6٢٠.8٢٠.9            االستثمار

٠.٧٠.6٠.4٠.5٠.6٠.5٠.٧٠.٢٠.4٠.4٠.4         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

3.٠3.5٢.١٠.9٠.٧٠.٧3.٠3.٧3.53.٧3.٧   صايف اإلقراض واالقتراض

3.٢3.6٢.١١.٠٠.9٠.83.١3.83.63.83.٧      رصيد احلساب اجلاري

٢8.5٢٧.3٢4.٢٢3.6٢4.١٢4.6٢٧.٠٢٧.٢٢٧.٠٢٧.3٢٧.6         االدخار

٢5.3٢3.٧٢٢.١٢٢.٧٢3.٢٢3.9٢3.9٢3.3٢3.4٢3.5٢3.9         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

–٢.8–3.3–3.6–4.5–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.3–٢.٢   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٧–3.3–3.6–4.4–4.3–4.٧–4.4–3.٧–١.8–٢.3–٢.١      رصيد احلساب اجلاري

١5.9١4.9١4.١١٢.4١٢.٠١٢.٧١3.٠١٢.6١3.4١3.6١4.6         االدخار

١8.١١٧.٢١5.8١6.٠١6.4١٧.3١٧.٢١٧.٠١٧.٠١6.8١٧.3         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

٢٠٠8–١999

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

    كندا

–٢.3–٢.9–3.4–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–١.4٠.١٢.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.3–٢.9–3.4–3.3–3.4–٢.4–3.٢–3.6–١.4٠.١٢.8      رصيد احلساب اجلاري

٢3.١٢٢.9٢١.4٢١.3٢١.٧٢٢.٢٢٠.4١9.6١9.9٢٠.5٢١.٢         االدخار

٢١.٧٢٢.٧٢4.٢٢4.9٢4.9٢4.٧٢3.8٢٢.9٢3.3٢3.4٢3.5         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

3.٧4.١4.٢4.٢5.35.٢5.٧5.65.٢4.94.٧   صايف اإلقراض واالقتراض

3.84.٢4.١4.٢5.٢5.45.95.٧5.45.٠4.8      رصيد احلساب اجلاري

٢9.83٠.٢3٠.٧3٠.43٠.53٠.٧3١.١3٠.53٠.٧3٠.43٠.٠         االدخار

٢5.8٢5.8٢6.٢٢6.١٢5.٢٢5.٢٢4.9٢4.٧٢5.3٢5.3٢5.٢         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

–٠.6–٠.3–٠.٢–٢.4٢.9١.5١.3٠.٧٠.6٠.٠٠.٢صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٧–٠.4–٠.3–٠.3–٢.4٢.8١.4١.3٠.6٠.5٠.٢     رصيد احلساب اجلاري

٢8.٧3١.433.633.43٢.833.٠3٢.٧3٢.٠3١.٧3١.53١.4        االدخار

٢6.6٢8.83٢.٢3٢.43٢.43٢.633.٠3٢.33٢.٠3١.93٢.٠        االستثمار

٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

6.65.٠4.١٢.٢٠.6٠.6٢.8٠.٠٠.9١.3٢.٠   صايف اإلقراض واالقتراض

٧.٠5.34.٠٢.4٠.6٢.١٢.8٠.٠٠.9١.3٢.٠        رصيد احلساب اجلاري

٢٧.٧٢6.9٢8.6٢٧.4٢4.٧٢5.٠٢6.3٢6.٠٢5.6٢6.5٢6.٢           االدخار

٢٠.9٢١.5٢4.5٢5.٠٢4.٠٢٢.8٢3.٢٢5.5٢4.3٢4.9٢3.8           االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠١.5–٠.٠٠.٢–٠.3–٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

3.54.١٠.9١.٠٠.8١.6٢.٠١.4١.٠٠.٧٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض

3.44.٠٠.9١.٠٠.٧١.5٢.٠١.4٠.9٠.٧٠.٠        رصيد احلساب اجلاري

3٧.٠4١.543.943.٧43.٠43.64٢.64١.١4٠.539.838.5           االدخار

34.٠3٧.٧4٢.94٢.64٢.34٢.١4٠.639.٧39.639.٢38.5           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.١–١.6–١.٧–١.١–٠.٧–١.6–٢.5–3.4–5.5–5.١–4.6   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٧–٢.5–٢.4–١.8–٢.٠–٢.9–3.6–4.4–6.3–5.5–4.9        رصيد احلساب اجلاري

١9.6١9.6٢٠.4٢٠.5٢١.5٢٢.١٢٢.9٢٢.6٢٢.5٢٢.6٢٢.٧           االدخار

٢4.٢٢5.١٢6.6٢4.9٢5.٠٢4.9٢4.٧٢4.٢٢4.8٢5.٠٢5.3           االستثمار

٠.3٠.4٠.8٠.9١.١١.3١.3٠.6٠.٧٠.9٠.6        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.5–٢.3–١.9–٢.٠–3.3–3.١–٢.٧–٢.3–٠.٢١.9–٠.4   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.5–٢.3–٢.٠–٢.٠–3.4–3.١–٢.8–٢.3–٠.١٢.٠–٠.5        رصيد احلساب اجلاري

١9.9٢٠.9٢٠.3١9.8١9.٠١8.٠١8.6١٧.٧١٧.٧١٧.5١8.3           االدخار

٢٠.5٢١.٠٢٢.٢٢٢.3٢٢.3٢١.8٢٢.5٢٠.٠١9.٧١9.8٢٠.8           االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–٠.5–١.6–١.8–4.٠–8.٠8.8١٢.8١١.99.96.٢3.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٧–١.6–١.9–4.١–8.39.3١٢.8١٢.49.٧5.53.٧        رصيد احلساب اجلاري

34.336.439.53٧.936.١3٢.9٢4.8٢3.٧٢5.٢٢5.4٢٧.٠           االدخار

٢6.4٢٧.8٢6.٧٢5.9٢6.٠٢6.8٢8.١٢٧.٢٢6.8٢6.6٢6.٧           االستثمار

٠.١٠.١٠.١–٠.٢٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.١        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–3.6–3.٢–3.٠–3.٧–5.6–3.4–١.8–٠.6–١.9٢.3٠.3   صايف اإلقراض واالقتراض
–4.٠–3.6–3.4–4.٢–6.١–3.9–٢.4–١.8–٠.٧٠.8٠.8        رصيد احلساب اجلاري

١9.٠٢٠.3١8.٧١8.٢١٧.5١٧.١١4.٢١4.8١5.3١5.3١5.8           االدخار

١8.4١9.4١9.3١9.9١9.9٢٠.8١9.9١8.6١8.٧١8.9١9.٧           االستثمار

١.٢١.5٠.6١.٢٠.5٠.5٠.5٠.5٠.5٠.4٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠8–١999

–٢٠٠3

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١٧٢٠١8

–٢٠١9

٢٠٢٢

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

٠.3٠.3١.3–١.8–9.39.٧١٠.59.3٧.34.6١.3      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٢٠.4١.٢–١.9–9.٧١٠.٠١٠.59.٧٧.35.٠١.4           رصيد احلساب اجلاري

33.633.935.834.53١.9٢9.8٢6.٠٢4.4٢5.4٢5.4٢6.٢              االدخار

٢4.4٢4.4٢5.٢٢5.3٢4.9٢5.٠٢٧.6٢5.9٢4.٧٢4.4٢4.١              االستثمار

٠.١٠.١٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٧–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.9–٠.5–٠.٢٠.١٠.3–٠.4–١.٠–٠.9–٠.6١.٠١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–١.٠–٠.6–٠.١٠.٠٠.4–٠.6–١.٢–١.١–٠.4٠.8١.٢           رصيد احلساب اجلاري

٢٧.43٠.٧33.٠33.٢33.٠33.834.٠33.33٢.93٢.63٢.٢              االدخار

٢٧.٢3٠.٠34.٠34.٢34.٢34.334.٠33.433.333.٢33.3              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢.١–١.8–١.6–١.5–٢.٠–٢.3–٢.6–3.٠–٢.8–١.١–١.١      صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٢–٢.٠–١.8–١.6–٢.4–٢.6–٢.9–3.3–3.٠–١.5–١.4           رصيد احلساب اجلاري

٢١.٧٢3.١٢3.4٢٢.8٢٢.4٢٢.5٢٢.5٢٢.6٢٢.5٢٢.6٢3.١              االدخار

٢3.3٢4.٧٢6.3٢6.١٢5.٢٢5.١٢4.8٢4.٢٢4.3٢4.6٢5.4              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 2016-2012

–4.4–4.٠–4.6–6.٢–5.١–3.8–5.6–5.3–3.9–١.3–٠.4        صايف اإلقراض واالقتراض
–4.٧–4.3–4.9–6.4–5.6–4.3–6.٠–6.٠–4.5–١.9–٠.9           رصيد احلساب اجلاري

٢٠.٧٢٠.8١6.4١4.8١3.3١4.٠١٢.٢١٢.٢١3.9١5.4١6.8              االدخار

٢٢.١٢٢.٧٢٠.5٢٠.5١9.3١8.٢١٧.8١8.5١9.٠١9.9٢١.٧              االستثمار

٠.5٠.6٠.5٠.٧٠.4٠.5٠.4٠.١٠.3٠.3٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.٠٠.3٠.6٠.6٠.6٠.6٠.4٠.4٠.4٠.3٠.١صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.٢٠.5٠.5٠.5٠.5٠.4٠.4٠.4٠.3٠.١      رصيد احلساب اجلاري

٢4.٠٢4.3٢5.6٢6.٠٢6.٠٢6.4٢6.5٢5.8٢5.8٢5.8٢6.١         االدخار

٢3.9٢4.١٢5.١٢5.3٢5.3٢5.6٢5.8٢5.3٢5.4٢5.5٢6.٠         االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠   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

٢٠١8٢٠١–٢٠٢٢9

                                  
4.23.43.43.23.63.73.53.7إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

٢.5١.4٢.٢١.٧٢.٢٢.٠٢.٠١.٧االقتصادات املتقدمة

6.٢5.٠4.34.34.64.94.55.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

٢.١١.3١.4١.4١.5١.5١.4١.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

6.63.12.82.44.24.03.43.9حجم التجارة العاملية1

الواردات

5.6٢.64.6٢.٧4.٠3.83.83.5االقتصادات املتقدمة

٢.٠4.44.9٢.65.٠–9.94.٠٠.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

5.6٢.83.8٢.٢3.83.63.43.4االقتصادات املتقدمة

8.83.8١.8٢.54.84.53.44.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.٢٠.6٠.٠–٠.3١.9٠.9٠.4–٠.5 االقتصادات املتقدمة

٠.٠–١.5–٠.١٠.5–١.٢–4.3–٢.٧٠.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

١.٢–١.5١.٠١.3–5.٢–٢.3–١.٧٠.١املصنوعات

١.4–١5.٠–١٧.4٠.٢–١5.٧–4٧.٢–٢٢.٢6.4النفط

–٠.5–٧.١٠.53.4–١.8–١٧.5–6.٢٠.٧السلع األولية غير الوقود
أسعار املستهلكين

٢.٢١.4٠.3٠.8١.٧١.٧١.١٢.٠االقتصادات املتقدمة

٧.65.١4.٧4.34.٢4.44.44.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار الفائدة
١.١–٠.٢٠.3–٠.3–٠.3–٠.6–١.5٠.٧سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

٠.٢٠.5٠.5–٢.١٠.8١.3٠.4٠.١سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

أرصدة احلساب اجلاري

٠.4٠.٧٠.8٠.8٠.٧٠.8٠.٧–٠.8االقتصادات املتقدمة

–٠.٧–٠.3–٠.4–٠.3–٠.3–٢.4٠.5٠.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
جمموع الدين اخلارجي

3٢.3٢8.٠٢8.5٢9.٧٢9.5٢8.8٢9.١٢٧.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

9.49.9١٢.3١٠.٧١٠.٢9.٧١٠.٧9.5السوق 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؟ 

آفاق االقتصاد العاملي: نحو حتقيق نمو قابل لالستمرار: تعاف يف األجل القريب 

أكتوبر ٢٠١٧      وحتديات يف األجل البعيد 

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 
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أكتوبر ٢٠١4، الفصل ٢،  أهمية العوامل األساسية املؤثرة على أسعار العائد األمريكي لفهم التداعيات 

تقرير خاص حول التداعيات   

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 

نمو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: التفاوتات وتقارب 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ١-3      مستويات الدخل خالل فترة التنبؤات 

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 
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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 

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 
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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، الفصل ١،     غير التقليدية يف سوق النفط العاملية 

تقرير خاص  

أكتوبر ٢٠١٧، الفصل ١ تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

تقرير خاص  

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 

أكتوبر ٢٠١٧، الفصل 4 آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟ 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 4-١ تأثير تداعيات صدمات اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة على املراكز اخلارجية 

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 
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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 

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	

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ١-٢ هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل األسواق الصاعدة؟ 

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 
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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 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ١-١ نسب املشاركة يف القوة العاملة يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر ٢٠١٧، الفصل ٢ ديناميكية األجور األخيرة يف االقتصادات املتقدمة: احملركات واالنعكاسات 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ٢-١ ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى املهارات   

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ٢-٢ اجلمود يف عقود العمل واألجور االسمية يف أوروبا: أدلة على مستوى الشركات    

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ٢-3 تصحيح األجور والوظائف بعد األزمة املالية العاملية: أدلة على مستوى الشركات    

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 
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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 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ١-4 التصحيحات االقتصادية الكلية يف اقتصادات األسواق الصاعدة املصدرة للسلع األولية 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار ١-5 حتويالت املغتربين وتمهيد االستهالك 

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 
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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 

آثار صدمات األحوال اجلوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها 

أكتوبر ٢٠١٧، الفصل 3      البلدان منخفضة الدخل؟ 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 3-١ تأثير األعاصير االستوائية على النمو 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 3-٢ دور السياسات يف مواجهة صدمات األحوال اجلوية: حتليل قائم على استخدام النماذج 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 3-3 استراتيجيات التصدي لصدمات األحوال اجلوية وتغير املناخ: دراسات حالة خمتارة 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 4-3 التصدي لصدمات األحوال اجلوية: دور األسواق املالية 

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 5-3 التطورات التاريخية للمناخ والتنمية االقتصادية وتوزيع الدخل العاملي  

أكتوبر ٢٠١٧، اإلطار 6-3 تخفيف آثار تغير املناخ 

موضوعات خمتارة
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اتفق	املديرون	التنفيذيون	عموما	مع	التقييم	الصادر	بشأن	

آفاق	وخماطر	االقتصاد	العاملي.	وذكروا	أن	النشاط	االقتصادي	

ارتفاعه	على	نحو	مطرد	يف	 ويُتوقع	 أكبر	 قوة	 اكتسب	 العاملي	

واسع	يف	خمتلف	 التحسن	على	نطاق	 القادم.	وجاء	هذا	 العام	

غير	 التعايف	 هذا	 ولكن	 والتجارة.	 االستثمار	 من	 بدعم	 البلدان	

املتوسط،	 األجل	 متواضعا	يف	 العاملي	 النمو	 يزال	 فال	 مكتمل،	

وخاصة	يف	االقتصادات	املتقدمة	والدول	املصدرة	للوقود.	ففي	

معظم	االقتصادات	املتقدمة،	ال	تزال	معدالت	التضخم	مكبوحة	

األجل	 يف	 التوقعات	 تتأثر	 بينما	 األجور،	 نمو	 ضعف	 ظل	 يف	

املتوسط	بتباطؤ	نمو	االنتاجية	وتدهور	األوضاع	الديمغرافية.	

الصاعدة	 األسواق	 من	 كثيرا	 أن	 جند	 نفسه،	 الوقت	 ويف	

التكيف	مع	جمموعة	كبيرة	 النامية	مستمرة	يف	 واالقتصادات	

من	العوامل،	ومنها	إيرادات	السلع	األولية	املنخفضة.

حد	 إىل	 متوازنة	 اخملاطر	 تبدو	 بينما	 أنه	 املديرون	 وذكر	

كبير	على	املدى	القصير،	فإن	الكفة	السلبية	ال	تزال	هي	األرجح	

املالية.	 الضعف	 مواطن	 تزايد	 ظل	 يف	 املتوسط،	 املدى	 على	

لألوضاع	 مفاجئ	 تشديد	 حدوث	 إمكانية	 اخملاطر	 هذه	 ومن	

القطاع	اخلاص	يف	 ديون	 وزيادة	سريعة	يف	 العاملية،	 املالية	

البنوك	 ربحية	 وانخفاض	 الصاعدة،	 األسواق	 اقتصادات	 أهم	

التي	 املتعثرة	 القروض	 نسب	 يف	 اخلطر	 مكامن	 بعض	 ونشوء	

فيما	 السياسات	 مستوى	 على	 اليقين	 وعدم	 مرتفعة،	 تزال	 ال	

يتعلق	بإلغاء	القواعد	التنظيمية	املالية.	وأشار	املديرون	أيضا	

التوترات	 للسياسات	اإلنغالقية	وتزايد	 إىل	اخملاطر	املصاحبة	

اجلغرافية-السياسة،	والعوامل	املرتبطة	باألحوال	اجلوية.

ويف	ظل	هذا	املشهد،	أكد	املديرون	استمرار	أهمية	استخدام	

جمموعة	متنوعة	من	أدوات	السياسات،	على	نحو	شامل	ومتسق	

وحتسين	 التعايف	 تأمين	 بغية	 عنها،	 اجليد	 اإلفصاح	 ومراعاة	

الرئيسية	 املركزية	 البنوك	 بأن	 وأقروا	 املتوسط.	 األجل	 آفاق	

بذلت	قصارى	جهدها	لإلفصاح	لألسواق	عن	عودة	سياساتها	

النقدية	ألوضاعها	الطبيعية.	ويتيح	الصعود	الدوري	يف	النشاط	

االقتصادي	فرصة	سانحة	للتعجيل	بتنفيذ	اإلصالحات	الهيكلية	

احليوية،	وزيادة	صالبة	االقتصاد،	وتشجيع	االحتوائية.

األطراف	 متعدد	 التعاوين	 اإلطار	 أن	 على	 املديرون	 وشدد	

من	 تتحقق	 التي	 املشتركة	 املنافع	 لتعظيم	 حيويا	 يزال	 ال	

السياسات	على	املستوى	الوطني	واحلد	من	انتقال	أي	تداعيات	

احلفاظ	 الصدد	 هذا	 يف	 املشتركة	 التحديات	 ومن	 احلدود.	 عبر	

القواعد؛	واحملافظة	 على	 القائم	 املفتوح	 التجاري	 النظام	 على	

على	صالبة	النظام	املايل	العاملي؛	وجتنب	التسابق	التنافسي	

املايل؛	 والتنظيم	 الضرائب	 يف	 اجلودة	 مستويات	 أدنى	 نحو	

وتقوية	شبكة	األمان	املايل	العاملية.	والتعاون	متعدد	األطراف	

االقتصادية،	 غير	 التحديات	 خملتلف	 للتصدي	 أيضا	 ضروري	

باإلضافة	 اإللكترونية،	 والتهديدات	 الالجئين	 تدفقات	 ومنها	

آثار	 من	 التخفيف	 حتديات	 من	 املديرين	 معظم	 أبرزه	 ما	 إىل	

تضافر	 أيضا	 الضروري	 ومن	 معها.	 والتكيف	 املناخ	 تغير	

اجلهود	للحد	من	االختالالت	العاملية	املفرطة،	من	خالل	إعادة	

معايرة	السياسات	بهدف	حتقيق	أهدافها	على	املستوى	الداخلي	

فضال	على	تعزيز	آفاق	النمو	العاملي	القوي	واملتوازن	والقابل	

لالستمرار.	ويف	هذا	السياق،	فإن	صندوق	النقد	الدويل،	كما	أكد	

عدد	قليل	من	املديرين،	عليه	أيضا	القيام	بدور	يف	هذا	الشأن	

متعدد	 حتليل	 من	 به	 يقوم	 ما	 تعزيز	 يف	 االستمرار	 خالل	 من	

األطراف	لالختالالت	اخلارجية	وأسعار	الصرف.

واتفق	املديرون	على	أن	استمرار	السياسة	النقدية	التيسيرية	

األساسي	 التضخم	 معدالت	 ذات	 البلدان	 يف	 مطلوبا	 يزال	 ال	

املنخفضة،	تماشيا	مع	صالحيات	البنوك	املركزية.	وينبغي	أن	

األوضاع	 استمرارية	 على	حتقيق	 العامة	 املالية	 سياسة	 تعمل	

تطورات	 مسايرة	 وجتنب	 الطويل،	 املدى	 على	 العامة	 املالية	

الوقت	 ويف	 االحتوائي.	 النمو	 وتشجيع	 االقتصادية،	 الدورة	

نفسه،	ينبغي	أن	تكون	سياسة	املالية	العامة	مواتية	للنمو	قدر	

لدعم	 متوفرا،	 كان	 املايل،	حيثما	 احليز	 استخدام	 مع	 اإلمكان،	

الهيكلية	املعززة	للنمو.	ويف	كثير	من	 اإلنتاجية	واإلصالحات	

احلاالت،	ينبغي	أن	يضع	صناع	السياسات	على	رأس	أولوياتهم	

الدين	 ديناميكيات	 وحتسين	 الوقائية،	 الهوامش	 بناء	 إعادة	

إعطاء	 وينبغي	 االقتصاد.	 صالبة	 وتعزيز	 املتوسط،	 األجل	 يف	

األولوية	جلهود	حشد	الناجت	املمكن	على	أساس	ظروف	كل	بلد	

على	حدة،	بما	يف	ذلك	زيادة	عرض	العمالة،	وزيادة	املهارات	

ورأس	املال	البشري،	واالستثمار	يف	البنية	التحتية،	واحلد	من	

شبكات	 تزال	 وال	 والعمالة.	 املنتجات	 سوقي	 يف	 التشوهات	

األمان	االجتماعي	تمثل	مطلبا	مهما	حلماية	املتأثرين	سلبا	من	

التقدم	التكنولوجي	وغيره	من	أشكال	التحول	الهيكلي.

بين	 الدخول	 يف	 التفاوت	 درجة	 أن	 املديرون	 وذكر	

البلدان	تقلصت،	ولكن	درجة	عدم	املساواة	ازدادت	يف	بعض	

االقتصادات.	وأعربوا	عن	رأيهم	بأهمية	الدور	الذي	يمكن	أن	

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس لتقرير	الراصد	املايل	وتقرير	االستقرار	املايل	

العاملي	وتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	يف 21 سبتمبر 2017.	

املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق 

النقد الدويل حول آفاق االقتصاد، أكتوبر 2017
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تقوم	به	سياسات	املالية	العامة	جيدة	التصميم	يف	حتقيق	

أهداف	إعادة	توزيع	الدخل	دون	اإلضرار	بالضرورة	بمعدالت	

النمو	وحوافز	العمل.	واتفق	املديرون	عموما	على	أن	اجملال	

يف	 للتحويالت	 املالية	 السعة	 قياس	 بتحسين	 يسمح	 ربما	

كثير	من	البلدان	وزيادة	تصاعدية	الضرائب	يف	بعض	البلدان	

األخرى.	وأشار	معظم	املديرين	إىل	ضرورة	توخي	احلرص	يف	

تقييم	أي	اعتبارات	العتماد	دخل	أساسي	شامل	إزاء	جمموعة	

—	بما	يف	ذلك	نظم	 القُطرية	 العوامل	ذات	اخلصوصية	 من	

على	 والتكلفة	 التمويل،	 وأنماط	 القائمة،	 االجتماعي	 األمان	

العامة،	والتفضيالت	االجتماعية،	إىل	جانب	تأثيره	 املالية	

حسب	 التساؤالت،	 أثار	 مما	 	— العمل	 حوافز	 على	 احملتمل	

رأي	كثير	من	املديرين،	عن	مدى	جاذبيته	وإمكانية	تنفيذه	

والرعاية	 التعليم	 حتسين	 أن	 على	 املديرون	 وشدد	 عمليا.	

الصحية	هو	مطلب	حيوي	يف	سبيل	تخفيض	عدم	املساواة	

وتعزيز	احلركية	االجتماعية	بمرور	الوقت.

اقتصادات	 يف	 احلاجة	 استمرار	 املديرون	 وأكد	

صالبتها	 لزيادة	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

االقتصادية	واملالية	يف	مواجهة	الصدمات	اخلارجية،	وذلك	

الكلية	وزيادة	 االحترازية	 السياسات	 أطر	 بسبل	منها	تعزيز	

مرونة	أسعار	الصرف.	وأشاروا	إىل	أن	التحدي	املشترك	بين	

هذه	االقتصادات	يتمثل	يف	كيفية	التعجيل	من	اقترابها	من	

مستويات	املعيشة	يف	االقتصادات	املتقدمة.	ورغم	اختالف	

إىل	 بحاجة	 منها	 كثيرا	 فإن	 البلدان،	 األولويات	يف	خمتلف	

وإمكانية	 والتعليم،	 التحتية،	 والبنية	 احلوكمة،	 نظم	 حتسين	

احلصول	على	الرعاية	الصحية.	ويف	كثير	من	البلدان،	ينبغي	

أن	تتوخى	السياسات	تيسير	زيادة	املشاركة	يف	قوى	العمل،	

وتخفيض	احلواجز	أمام	الدخول	يف	أسواق	املنتجات،	ورفع	

كفاءة	تخصيص	االئتمان.				

يزال	يكتسب	 العاملي	ال	 املايل	 النظام	 أن	 املديرون	 وذكر	

قوة	متزايدة	كما	حتسنت	ثقة	السوق	بشكل	عام.	وأقروا	بالتقدم	

الكبير	الذي	اُحرِز	يف	تسوية	أوضاع	بعض	البنوك	الضعيفة	يف	

كثير	من	االقتصادات	املتقدمة،	بينما	تعكف	معظم	املؤسسات	

املؤثرة	على	النظام	املايل	على	تعديل	نماذج	عملها	واستعادة	

إىل	 تؤدي	 قد	 النقدي	 التيسير	 فترة	 طول	 أن	 غير	 ربحيتها.	

يف	 املايل	 الرفع	 نسب	 وزيادة	 األصول	 تقييمات	 من	 مزيد	

احمليطة	 اخملاطر	 ارتفاع	 إىل	 يشير	 مما	 املايل	 غير	 القطاع	

اليقظة	 توخي	 املستجدات	 هذه	 وتستدعي	 املايل.	 باالستقرار	

بشأن	نسب	الدين	يف	قطاع	األسر	وانكشاف	املستثمرين	على	

املديرون	 أكد	 الصدد،	 هذا	 ويف	 واالئتمان.	 األسواق	 خماطر	

ضرورة	احلرص	يف	تقييم	مسار	إعادة	السياسات	النقدية	إىل	

الكلية	واجلزئية	حسب	 التدابير	االحترازية	 طبيعتها،	وتطبيق	

احلاجة،	ومعاجلة	ما	تبقى	من	مشكالت	موروثة.

األولية	 السلع	 أسعار	 آفاق	 تراجع	 إىل	 املديرون	 وأشار	

الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 وحثوا	 عام.	 بوجه	

حتسين	 يف	 االستمرار	 على	 األولية	 السلع	 مصدري	 من	

الدين،	مع	حماية	 إدارة	 اإليرادات	وتقوية	 لتعبئة	 قدراتها	

املصروفات	االجتماعية	والنفقات	الرأسمالية.	وينبغي	أن	

حترص	البلدان	ذات	القواعد	التصديرية	األكثر	تنوعا	على	

النقد	 من	 الوقائية	 واحتياطياتها	 املالية	 مراكزها	 تعزيز	

النامية	 البلدان	 جميع	 أمام	 الرئيسي	 فالتحدي	 األجنبي.	

إحراز	 نحو	 التقدم	 مواصلة	 يف	 يتمثل	 الدخل	 منخفضة	

»أهداف	التنمية	املستدامة«.
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