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الشكل البياين 4-2-1 يف املرفق: قياس انتقال املعرفة من جمموعة اخلمسة باستخدام عينة موسعة من اقتصادات 

202     األسواق الصاعدة 

الشكل البياين 4-2-2 يف املرفق: تراجع تدفقات املعرفة مع زيادة احلواجز: بما يف ذلك اإلشارات املرجعية لبراءات 

203     االختراع املسجلة على مستوى القطاعات 

الشكل البياين 4-2-3 يف املرفق: تراجع تدفقات املعرفة مع زيادة احلواجز: عينة غير مقيدة تغطي البلدان املستشهد 

204     بها يف اإلشارات املرجعية  

204 الشكل البياين 4-2-4 يف املرفق: تراجع تدفقات املعرفة مع زيادة احلواجز: مع استبعاد الصين من السيناريو األساسي 

ط صندوق النقد الدويل  |  إبريل 2018   
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االفتراضات واألعراف املتبعة

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

الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ظلــت ثابتــة عنــد مســتوياتها املتوســطة خــالل الفتــرة مــن 26 ينايــر إىل 23 فبرايــر 2018، باســتثناء تلــك 

املتعلقــة بالعمــالت املشــاركة يف آليــة ســعر الصــرف األوروبيــة الثانيــة، 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 

املــدى  علــى  احلقيقيــة  بالقيمــة  ثابتــا  وســيظل  عــام 2019،  للبرميــل يف  دوالرا  عــام 2018 و58.24  للبرميــل يف  دوالرا   62.31

املتوســط؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة الســائد بيــن بنــوك لنــدن لســتة أشــهر علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي ســيبلغ 2.4% يف عــام 2018 

و 3.4% يف عــام 2019؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســيبلغ -0.3% يف عــام 2018 وصفــر % يف 

عــام 2019؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســيبلغ صفــر % يف عــام 2018 و0.1% يف عــام 2019. 

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 

2 إبريــل 2018.

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   2018-2017( الشــهور  أو  الســنوات  بيــن  فيمــا   -

والنهايــة؛ البدايــة  شــهور  أو  ســنوات  فيهــا  بمــا  املشــمولة، 

بين السنوات أو الشهور )2018/2017، 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. ويعــرض 

اجلــدول )واو( يف امللحــق اإلحصائــي قائمــة باالقتصــادات التــي تعتمــد فتــرات إبــالغ اســتثنائية لبيانــات احلســابات القوميــة وماليــة 

احلكومــة لــكل بلــد. 

وبالنســبة لبعــض البلــدان، تســتند األرقــام املســجلة لعــام 2017 ومــا قبلــه إىل التقديــرات وليــس النتائــج الفعليــة. ويحتــوي اجلــدول 

)زاي( يف امللحــق اإلحصائــي علــى قائمــة بآخــر النتائــج الفعليــة للمؤشــرات يف احلســابات القوميــة واألســعار ومؤشــرات ماليــة احلكومــة 

وميــزان املدفوعــات يف كل بلــد. 

ما اجلديد يف هذه املطبوعة:

مل يتم إجراء أي تغييرات يف قاعدة بيانات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.	 

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.

ي
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مزيد من املعلومات

التصحيحات والتنقيحات

يقــوم خبــراء الصنــدوق بإعــداد البيانــات والتحليــالت الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي أثنــاء نشــر املطبوعــة. وتبــذل 

قصــارى اجلهــود للتأكــد مــن حداثتهــا ودقتهــا واكتمالهــا. ولــدى اكتشــاف أي أخطــاء، تُــدرج التصحيحــات والتنقيحــات يف الطبعــات 

الرقميــة املتاحــة مــن موقــع صنــدوق النقــد الــدويل علــى شــبكة اإلنترنــت، ويف مكتبــة صنــدوق النقــد الــدويل اإللكترونيــة )راجــع أدنــاه(. 

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

الطبعات املطبوعة والرقمية

https://www.bookstore.imf. :يمكــن طلــب النســخ املطبوعــة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي هــذا مــن خــالل العنــوان التــايل

.org/books/title/world-economic-outlook-april-2018
http://www.  :ويُعــرض تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي علــى موقــع صنــدوق النقــد الــدويل علــى شــبكة اإلنترنــت يف العنــوان التــايل

الرســوم  لــكل  البيانــات  التقريــر وجمموعــات  مــن   PDF نســخة بصيغــة  علــى  املوقــع  هــذا  imf.org/publications/WEO. ويحتــوي 
البيانيــة املدرجــة فيــه.

 ePub وتتيــح مكتبــة صنــدوق النقــد الــدويل اإللكترونيــة عــدة طبعــات رقميــة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، بمــا يف ذلــك صيــغ

 (http://elibrary.imf.org/AR18WEO):يف العنــوان التــايل HTML  و Mobi و  enhanced PDF و

حقوق النشر وإعادة االستخدام

.(http://www.imf.org/external/terms.htm)  :تُتاح املعلومات املتعلقة بشروط إعادة استخدام حمتويات هذه املطبوعة يف العنوان التايل

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

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

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

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

هــذه امللفــات إلكترونيــا الســتخدامها يف جمموعــة متنوعــة مــن البراجميــات.

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

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

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

البيانــات التاريخيــة للتحديــث علــى أســاس مســتمر، كلمــا توافــرت معلومــات إضافيــة، وغالبــا مــا يجــري تصحيــح االنقطاعــات الهيكليــة 

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

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

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

يصــدره الصنــدوق.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

World Economic Studies Division
Research Department

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

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

www.imf.org/weoforum :عنوان منبر النقاش على شبكة اإلنترنت
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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 عاقــب أســلم، وكريســتيان بوجمانــز، ووينجــي شــن، وفيديريــكا كويلــي، ويوهانَّــس 

كــوان، ونــان يل،  أوغســتر، وفرانسيســكو غريغــويل، وبرترانــد غــروس، وجيانــغ هــو،  وفلورنــس جومــوت، وتشــوكا كوتســان، وتــوه 

وويتشــنغ ليــان، وأكيتــو ماتســوموتو، ومالهــار نابــار، وناتاليــا نوفتــا، وكارولينــا أوســوريو-بويترون، وروبرتــو بياتســا، ويــو شــي، 

وبيتيــا توبالوفــا، وريتشــل يوتينــغ فــان. 

وباتريــك  بيزيمانــا،  وأوليفييــه  بيلوستيتشــنك،  وفيليتشــيا  أســدوريان،  وغافيــن  ألفاريــس،  خورخــي  اآلخريــن  املســاهمين  ومــن 

بالغريــف، وجــون بلــودورن، ولويــزا كاليكســتو، وبنجاميــن كارتــون، ودييغــو ســيرديرو، وصوفيــا شــين، وبانكــوري دوت، وأنغيــال 

إســبيريتو، وســونغ إيــون يونــغ، وإيميليــو فيرنانديــز كوروغيــدو، وتشــانفينغ فيتزارزوتــي، وغريــغ فورتــي، وكوندوكــر حيــدر، وميــرون 

هيلــي، ومانــدي هيماتــي، وبنجاميــن هيلغنســتوك، وآفــا هونــغ، وكيكــو هوجنــو، وبنجاميــن هنــت، وهــاو جيانــغ، وكريســتوفر جونــز، 

وريهيل كيدين، وملى قياســه، وجونغ جين يل، ويوكون يل، ودافيد ماالكرينو ويوهانيس مونغارديني، وميتشــو مركايتش، ودانييال 

موهــاج، وســوزانا مورســوال، وريتشــل نــام، وســينثيا نيانشــاما نياكــري، وإيمــوري أوكــس، وإلســي بيرتســيغايل، وإفجينيــا بوغاتشــيفا، 

ومارشــال رينســدورف، ودانييــل ريفيــرا غرينــوود، وقــادر تانيــري، ونيكــوالس تونــغ، مينيكســينيا تساروشــا، وكــي وانــغ، وشــان وانــغ، 

وجيلــون جينــغ، ويــوان زينــغ، وفــان زانــغ، وكايوكيــو زانــغ، وهيويــوان زاو.     

وتــوىل جوزيــف بروكوبيــو مــن إدارة التواصــل قيــادة فريــق حتريــر وإنتــاج هــذا التقريــر، بدعــم مــن لينــدا كيــن، وكريســتين إبراهيــم 

 .“Vector Talent Resources” زاده، وجيمــس أنويــن، ولوســي ســكوت موراليــس، وأجنيــال وايــت، وشــركة

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

مناقشــتهم للتقريــر يف 2 إبريــل 2018. 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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نحو  بدأ  الذي  العاملي  االقتصادي  االنتعاش  نطاق  اتسع 

منتصف 2016 واكتسب مزيدا من القوة. ويتوقع العدد اجلديد 

االقتصادات  تواصل  أن  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من 

نموها  معدالت  لتتجاوز  كمجموعة  التوسع  مسيرة  املتقدمة 

التراجع.  يف  تبدأ  ثم  والقادم،  احلايل  العامين  يف  املمكن 

أن  يُتوقع  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  ويف 

النمو  معدالت  تدوم  ولن  تستقر.  ثم  النمو  معدالت  ترتفع 

املواتية احلالية بالنسبة ملعظم البلدان. ولذلك ينبغي لصناع 

السياسات اغتنام الفرصة السانحة لتدعيم النمو وجعله أكثر 

الهبوط  ملواجهة  أفضل  بأدوات  احلكومات  وتسليح  استدامة 

االقتصادي القادم.  

 %3.9 معدل  بلوغ  إىل  سبيله  يف  العاملي  النمو  أن  ويبدو 

يف العامين احلايل والقادم، وهو أعلى بكثير مما توقعناه يف 

أكتوبر املاضي. ومما يساعد يف دفع هذا التسارع يف الناجت 

تشهد  املتحدة  والواليات  والصين  واليابان  اليورو  منطقة  أن 

نموا أسرع، وكلها حققت معدالت جتاوزت التوقعات يف العام 

املاضي، إىل جانب بعض التعايف يف البلدان املصدرة للسلع 

األولية. وبخالف الصين، هناك عدة أسواق صاعدة واقتصادات 

بتوقعاتنا  مقارنة  العام  هذا  أيضا  أفضل  أداء  نامية ستحقق 

— وتشمل هذه اجملموعة البرازيل واملكسيك وبلدان  السابقة 

من  لهذه اجملموعة  الكلية  املكاسب  أن  غير  الصاعدة.  أوروبا 

لبضعة  املتوقعة  اآلفاق  يف  احلاد  بالتخفيض  تتأثر  البلدان 

وفنزويال  ليبيا  أبرزها  األهلية،  الصراعات  طائلة  حتت  بلدان 

بارزين  عاملين  واالستثمار  التجارة  تنامي  يزال  وال  واليمن. 

يدفعان عجلة االنتعاش العاملي. 

التعايف  منذ  والقوة  االتساع  بهذا  نموا  العامل  يشهد  ومل 

التي وقعت  املالية  األزمة  القوي يف عام 2010 من  املبدئي 

على  املتزامن  التوسع  وسيساعد   .2009-2008 الفترة  يف 

وتيرة  تسريع  املتبقية عن طريق  األزمة  تركات  التخلص من 

يف  التقليدية  غير  النقدية  السياسات  مرحلة  من  اخلروج 

االقتصادات املتقدمة، وتشجيع االستثمار، وإبراء أسواق العمل 

من ندوبها املتبقية.

استمرارية،  أكثر  تبدو  أخرى  آثارا  خلفت  األزمة  أن  غير 

العامل  مستوى  على  الدين  مستويات  ارتفاع  ذلك  يف  بما 

قدرة  مدى  يف  املواطنين  عموم  لدى  النطاق  واسع  والتشكك 

الالزم  واالحتوائي  القوي  النمو  توليد  على  السياسات  صناع 

ومدى رغبتهم يف إجناز هذه املهمة. وسيزداد هذا التشكك — 

السياسة  إذا عجزت   — آثارا سياسية سلبية فيما بعد  ويترك 

االقتصادية عن مواكبة حتدي سن اإلصالحات وبناء هوامش 

األمان املالية الالزمة. ومن شأن النجاح يف هذه اجلهود أن 

املستويات  على  منافعه  وينشر  األجل،  متوسط  النمو  يدعم 

األدنى يف توزيع الدخل، ويبني الصالبة الالزمة يف مواجهة 

اخملاطر القادمة. 

يف  بالفعل  بالتحديات  مثقلة  املستقبلية  النمو  آفاق  وتبدو 

للسلع  املصدرة  البلدان  من  وكثير  املتقدمة  االقتصادات  حالة 

يعود  أن  الصعب  املتقدمة، سيكون من  االقتصادات  ففي  األولية. 

املعدل املتوسط لنمو دخل األسرة إىل وتيرته السابقة على األزمة 

التقدم  وتيرة  يف  املتوقع  واالنخفاض  السكان  شيخوخة  بسبب 

يبدو  بل  اإلنتاج.  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  أعلى من  نحو معدالت 

من األصعب حتقيق زيادة ملموسة يف الدخول املتوسطة والدنيا. 

مستوياتها  إىل  حتمًا  النمو  معدالت  ستميل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

تقدمه  الذي  الدعم  وسينحسر  األطول.  املدى  على  األضعف 

التي  ضرورته  رغم   — والصين  املتحدة  الواليات  يف  السياسات 

تمليها االختالالت االقتصادية الكلية يف هذين البلدين. أما البلدان 

غير  املال  ورأس  العمالة  بتشغيل  النمو  تسريع  اآلن  يمكنها  التي 

فإن  ولذلك  الكاملة.  طاقتها  تبلغ  فسوف  بالكامل  املستخدمين 

احلاجة ملحة ألن تتخذ السياسات منظورا استشرافيا — للحد من 

اخملاطر وتعزيز النمو.  

وكما جرت العادة، يحدد الفصل األول من هذا التقرير اخملاطر 

التوازن على  احمليطة بالتنبؤات املوضوعة. وتتسم هذه اخملاطر 

مدار عدة أرباع عام قادمة، حيث يُحتمل أن يرتفع النمو عن الوارد 

ولكن  املواتية.  غير  األحداث  احتمالية  يوازن  مما  التنبؤات  يف 

مرور  مع  ترتفع  التنبؤات  هذه  يف  السلبية  التحوالت  احتمالية 

الوقت.    

وقد يتم تشديد السياسة النقدية يف وقت أقرب من املتوقع إذا 

حيثما  املتحدة،  الواليات  يف  كبير  احتمال  وهو  زائد،  طلب  ظهر 

يف  املفرط  التوسعي  اجلانب  إىل  العامة  املالية  سياسة  حتولت 

الوقت الذي يقترب فيه االقتصاد من مستوى التشغيل الكامل. ومن 

شأن التشديد املايل أن يؤدي بدوره إىل فرض ضغوط على البلدان 

اقتصادات  يشمل  ما  وهو  املديونية،  عالية  واألسر  والشركات 

األسواق الصاعدة.  

التجارية  القيود  دائرة  تصاعُد  األخرى  اخملاطر  ومن 

واإلجراءات االنتقامية. فقد أطلقت بالفعل أوىل الطلقات يف حرب 

املالية  سياسات  أدت  إذا  الصراع  يحتدم  وقد  حمتملة.  جتارية 

العامة يف الواليات املتحدة إىل رفع عجزها التجاري إىل مستوى 

أعلى دون إجراء مقابل يف أوروبا وآسيا لتخفيض الفوائض. وثمة 

حاجة لتدعيم النظام التجاري متعدد األطراف القائم على قواعد 

الثانية وكان دافعا ملا  العاملية  مستقرة والذي تبلور بعد احلرب 

حتقق من نمو غير مسبوق يف االقتصاد العاملي. ولكنه اآلن يبدو 

معرضا خلطر التمزق. 
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ومن اآلثار الالحقة لألزمة املالية وتداعياتها املمتدة ما 

املتطرفة.  القومية  السياسات  شعبية  جتدد  من  مؤخرا  ظهر 

فقد أدى ضعف احتماالت زيادة دخل األسر يف االقتصادات 

يف  االستقطاب  من  مزيد  نحو  باالجتاه  مصحوبا  املتقدمة، 

النطاق  واسع  سياسي  فعل  رد  إشعال  إىل  والدخل،  الوظائف 

صناع  تهاون  وإذا  التقليدية.  السياسية  الطرائق  يناهض 

السياسات يف هذا الصدد ومل يواجهوا حتدي رفع النمو طويل 

السياسية، وقد تمحو بعض  أن تتكثف اخملاطر  األجل، يمكن 

االقتصادية  اإلصالحات  يف  اآلن  حتى  حتقق  الذي  التقدم 

واالندماج االقتصادي.    

من  العدد  هذا  يف  الثالثة  التحليلية  الفصول  وحدت  وقد 

األساسية  احملددات  على  تركيزها  العاملي  االقتصاد  آفاق 

للنمو االقتصادي طويل األجل. 

من  وغيرها  األعمار،  وتوزيع  السكاين،  النمو  ويعتبر 

ضرورية  عوامل  التوظيف،  جمال  يف  الهيكلية  االجتاهات 

الثاين على  الفصل  ويركز  واإلنتاجية.  النمو واالستثمار  لفهم 

املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة، حيث تمثل 

شيخوخة السكان، وكذلك تراجع معدالت املشاركة الكلية يف 

سوق العمل يف كثير من البلدان، عوامل معاكسة شديدة التأثير 

التراجع يف  انتشار  القلق بوجه خاص  يثير  النمو. ومما  على 

مشاركة الشباب والرجال يف مقتبل العمر. ويوضح هذا الفصل 

كيف يمكن جملموعة من السياسات — كاالستثمار يف التعليم 

لكن  اآلثار.  هذه  حدة  تخفف  أن   — الضريبية  والسياسات 

التي  املناهج  االنخفاض حتى يف ظل  املشاركة ستستمر يف 

تعتمد أفضل املمارسات.

ويركز الفصل الثالث على تراجع نسبة التوظيف يف قطاع 

االقتصادات  ويف  العامل،  مستوى  على  التحويلية  الصناعة 

وقد  حادة.  مستويات  النسبة  هذه  فيها  تبلغ  التي  املتقدمة 

التكنولوجي  بالتقدم  املدفوع  الهيكلي  التحول  هذا  أثار 

املساواة يف  زيادة عدم  احتمالية  إزاء  قلقا عاما  وبالعوملة 

توزيع الدخل مع اختفاء »الوظائف اجليدة«. ومن بواعث القلق 

أيضا أن البلدان الفقيرة حاليا قد تظل حبيسة مستويات دخل 

قط  املرور  لها  يتسن  إذا مل  العاملية  الدخل  بعيدة عن حدود 

بمرحلة من التنمية تتسم بكثافة التوظيف يف قطاع الصناعة 

التحويلية. غير أن الفصل يشير إىل إمكانية أن تتيح اخلدمات 

جماال واسعا لرفع اإلنتاجية. وبالتايل، فإن أفضل استجابة 

من السياسات يف هذا السياق ليست رفض قوى السوق ودعم 

مباراة  بمثابة  ذلك  يكون  فربما   — التحويلية  الصناعة 

صفرية النتيجة عامليًا — إنما استهداف رفع اإلنتاجية يف 

إصالحات  اجلهد  هذا  ويتطلب  االقتصاد.  قطاعات  خمتلف 

اخلدمات،  التجارة يف  أمام  احلواجز  تخفيض  منها  هيكلية، 

من  التي  البشرية  املوارد  يف  الستثمارات  زيادة  جانب  إىل 

بالتفصيل يف  العمل، كما يرد  االرتباط بسوق  شأنها تعزيز 

الفصل الثاين. 

وأخيرا، يدرس الفصل الرابع العملية التي ينتشر من خاللها 

النشاط االبتكاري والدراية التكنولوجية عبر احلدود الوطنية. 

فعلى مدار التاريخ، كانت تدفقات املعرفة عبر احلدود من رواد 

لتحقيق  قوية  دوافع  بمثابة  األفقر  البلدان  إىل  التكنولوجيا 

التقارب بين الدخول. واآلن، يبشر ظهور الصين وكوريا كبلدان 

رائدة يف بعض القطاعات بانتقال أصداء إيجابية إىل البلدان 

وقت  منذ  املستقرة  الدخل  عالية  البلدان  فيها  بما  األخرى، 

الدوليين  التجارة واملنافسة  أن  الفصل إىل  طويل. ويشير هذا 

مهمة  قناة  يمثالن  ثم  ومن  العاملية  املعرفة  نشر  يشجعان 

تتيح جلميع البلدان االستفادة من العوملة. ومن هذا املنظور، 

فإن السياسات التي تفرض قيودا على التجارة لدعم قطاعات 

معينة يف االقتصاد من منطلق التفضيل السياسي سينتهي بها 

األمر إىل اإلضرار بنمو اإلنتاجية. 

إن النمو العاملي يف مرحلة انتعاش، لكن الظروف املواتية 

لن تستمر لألبد، والوقت مناسب لالستعداد لفترات أصعب. وال 

يقتصر االستعداد على إدارة السياسة النقدية وسياسة املالية 

اهتمام  توجيه  يتطلب  إنما  حذر،  استشرايف  بمنظور  العامة 

تطبيق  أيضا  الضروري  ومن  أيضا.  املايل  لالستقرار  كبير 

ذلك  بما يف  املمكن،  الناجت  ترفع  سياسات هيكلية وضريبية 

االستثمار يف املوارد البشرية وضمان أن يجني اجلميع ثمار 

يظل  بمفرده،  الكثير  يفعل  أن  بلد  كل  يستطيع  وبينما  النمو. 

التعاون متعدد األطراف ضروريا بشأن جمموعة من القضايا 

— تمتد من التجارة إىل تخفيض االختالالت العاملية واألمن 
اإللكتروين وتغير املناخ. 

موريس أوبستفلد

املستشار االقتصادي  

س

تقديم
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العاملي  والتجاري  االستثماري  النشاط  انتعاش  استمر 

العاملي 3.8% يف  النمو  الثاين من 2017. وبلغ  النصف  يف 

2017، وهو املعدل األسرع منذ عام 2011. ونظرا الستمرار 

النمو  يرتفع  أن  املتوقع  فمن  الداعمة،  املالية  األوضاع 

العاملي مسجال 3.9% يف كل من 2018 و 2019. وستحقق 

املمكن  النمو  مستوى  من  أسرع  نموا  املتقدمة  االقتصادات 

يف العامين احلايل والقادم، ومن املنتظر أن تتقلص الطاقة 

السياسات  من  بدعم  اليورو  منطقة  اقتصادات  يف  الفائضة 

النقدية التيسيرية، وأن تكون سياسة املالية العامة التوسعية 

أن  إىل  األمريكي  لالقتصاد  دافعا  املتحدة  الواليات  يف 

يتجاوز مستوى التشغيل الكامل. ومن املتوقع أن تزداد قوة 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الكلي  النمو 

الصاعدة  البلدان  يف  القوي  النمو  استمرار  مع  النامية، 

البلدان املصدرة  والتحسن احملدود يف  واألوروبية  اآلسيوية 

للسلع األولية بعد ثالثة أعوام من األداء الضعيف.  

العامين  بعد  العاملي  النمو  يتراجع  أن  املتوقع  ومن 

االقتصادات  الناجت يف معظم  القادمين. فبمجرد سد فجوات 

املتقدمة، يُنتظر أن تعود معدالت النمو إىل املستوى املمكن 

الذي يقل كثيرا عن متوسطات ما قبل األزمة، والتي تكبحها 

النمو يف  وسيتباطأ  الضعيفة.  واإلنتاجية  السكان  شيخوخة 

انقضاء  مع  املمكن  املستوى  من  أقل  إىل  املتحدة  الواليات 

املالية  سياسة  على  أدخلت  التي  للتغييرات  التوسعي  األثر 

عدة  يف  هزيالً  النمو  يظل  أن  املتوقع  ومن  مؤخرا.  العامة 

أسواق صاعدة واقتصادات نامية، بما يف ذلك بعض البلدان 

كبيرا  احتياجا  تواجه  تزال  ال  التي  األولية  للسلع  املصدرة 

للضبط املايل.  

األجل  قصيرة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تتسم  وبينما 

التوقعات  تَاوُز  احتماالت  بين  التوازن  من  كبيرة  بدرجة 

يرجح  اخملاطر  ميزان  أن  جند  السلبية،  التطورات  وخماطر 

الكفة السلبية بشكل واضح بعد عدة أرباع عام قادمة. وتشمل 

اخملاوف املتعلقة بالتطورات السلبية إمكانية حدوث تشديد 

حاد يف األوضاع املالية، وانحسار الدعم الشعبي لالندماج 

وخماطر  التجارية  التوترات  وتصاعد  العاملي،  االقتصادي 

حدوث حتول نحو السياسات احلمائية، والتوترات اجلغرافية-

السياسية.

السياسات  يف  للتقدم  فرصة  اجلاري  التعايف  ويتيح 

النمو  وترفع  اجلاري  االنتعاش  تؤمِّن  التي  واإلصالحات 

أن تركز مثل  متوسط األجل ملا فيه صالح اجلميع. وينبغي 

وأكثر  أعلى  نمو  إمكانات حتقيق  تعزيز  السياسات على  هذه 

للتعامل  أمان  هوامش  وبناء  اجملتمع،  شرائح  لكل  احتواًء 

وحتسين  القادمة،  الهبوط  فترة  مع  فعالية  أكثر  بصورة 

الصالبة املالية الحتواء اخملاطر السوقية والشواغل املتعلقة 

باالستقرار، وتوثيق التعاون الدويل. 

وقد أُغلِق الستار على عام 2017 بحالة إيجابية يف النشاط 

الثاين من  النصف  النمو 4% يف  — حيث جتاوز  االقتصادي 

 ،2010 عام  من  الثاين  النصف  منذ  معدل  أقوى  وهو  العام، 

تنبؤات  النتائج  وجتاوزت  االستثمار.  تعايف  من  بدعم  وذلك 

عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي بالنسبة 

ملنطقة اليورو واليابان والواليات املتحدة والصين وواصلت 

التحسن بالتدريج يف البلدان املصدرة للسلع األولية. وال تزال 

األوضاع املالية داعمة، رغم التقلب الذي شهدته أسواق األسهم 

مؤخرا والزيادات التي طرأت على عائدات السندات عقب ظهور 

ومع  املتقدمة.  االقتصادات  يف  التضخم  ارتفاع  على  دالئل 

الزخم واسع النطاق والتوقعات التي تشير إىل توسع مايل كبير 

يف الواليات املتحدة على مدار العامين احلايل والقادم، تشير 

التوقعات احلالية إىل نمو عاملي قدره 3.9% للعامين 2018 

مقارنة  للعامين  مئوية  نقطة   0.2 قدرها  بزيادة   ،2019 و 

بتنبؤات أكتوبر 2017. 

املطاف،  نهاية  يف  سيتباطأ  اإليجابي  الزخم  هذا  أن  غير 

على  بالتحديات  مليئة  آفاق  أمام  البلدان  من  الكثير  تاركا 

حيث  الدورية،  القوى  بعض  تنحسر  فسوف  املتوسط.  املدى 

يُتوقع أن تشتد األوضاع املالية بطبيعة احلال مع سد فجوات 

الناجت وعودة السياسة النقدية العادية، وسيقل زخم اإلصالح 

الضريبي احلايل يف الواليات املتحدة اعتبارا من عام 2020 

خلصم  املقررة  املدة  انتهاء  مع   2023 يف  تراجعا  يزداد  ثم 

أن  املتوقع  ومن  الضريبية،  لألغراض  االستثمارية  التكلفة 

تستأنف الصين التحول إىل معدالت نمو أقل مع انكماش النمو 

سيساعد  بينما  الوقت،  نفس  ويف  املايل.  والتحفيز  االئتماين 

تخضع  املمكن،  الناجت  رفع  يف  لالستثمار  املتوقع  التعايف 

اآلفاق متوسطة األجل يف االقتصادات املتقدمة لقيود يفرضها 

العاملة بسبب  القوى  ضعف اجتاهات اإلنتاجية وتراجُع نمو 

الثاين يف حمركات مشاركة  الفصل  )ينظر  السكان.  شيخوخة 

يف  تباين  وهناك  املتقدمة.(  االقتصادات  يف  العاملة  القوى 

اآلفاق عبر األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. فال تزال 

اآلفاق مواتية يف آسيا الصاعدة وأوروبا، بينما تنطوي على 

حتديات يف أمريكا الالتينية، والشرق األوسط، وإفريقيا جنوب 

املتوسط  املدى  على  ضعيفة  النمو  آفاق  تظل  حيث  الصحراء 

حتقيق  رغم   - األولية  للسلع  املصدرة  البلدان  يف  عام  بوجه 

بعض التعايف- مع احلاجة لزيادة تنويع االقتصاد والتكيف 

مع انخفاض أسعار السلع األولية. ومن املتوقع أن يحقق أكثر 

من ربع األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية نموا أقل على 

املتقدمة  االقتصادات  بالنمو يف  الفرد مقارنة  أساس نصيب 
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تراجع  يزداد  ثم  ومن  القادمة،  سنوات  اخلمس  مدار  على 

مستوياتها املعيشية أيضا. 

القريب، لكن اخملاطر  وهناك توازن عام يف خماطر املدى 

من  أبعد  هو  ملا  بالنسبة  السلبي  اجلانب  إىل  بوضوح  تميل 

عدة أرباع عام قادمة. فمن حيث احتماالت جتاوز التوقعات، 

وأكثر  أقوى  املتقدمة  االقتصادات  يف  النمو  طفرة  تكون  قد 

استمرارية من املتوقع يف السيناريو األساسي، بينما يمكن أن 

يكون الركود يف أسواق العمل أكبر من التقييمات احلالية )الفصل 

العاملي(.  آفاق االقتصاد  الثاين، عدد أكتوبر 2017 من تقرير 

إىل  اجلاري  االستثمار  تعايف  يؤدي  قد  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

يف  املمكن  النمو  ارتفاع  يعني  مما  اإلنتاجية،  تعايف  تشجيع 

الفترة القادمة. ومن حيث خماطر التطورات السلبية، قد يحدث 

تشديد حاد يف األوضاع املالية التي ال تزال تيسيرية رغم بدء 

العودة إىل السياسة النقدية العادية، مما قد يكشف عن مواطن 

وكما  النمو.  على  سلبية  تداعيات  يف  ويتسبب  املايل  الضعف 

يرد يف عدد إبريل 2018 من تقرير االستقرار املايل العاملي، 

اخملاطر  أن  إىل  بالفعل  للخطر«  املعرض  »النمو  حتليل  يشير 

التي تواجه النمو على املدى املتوسط، والناشئة عن األوضاع 

التاريخية.  أعلى بكثير من املعايير  التيسيرية، ال تزال  املالية 

ويف الواليات املتحدة، يمكن أن يأتي تشديد األوضاع املالية 

بسرعة أكبر من املتوقع، وذلك مثالً إذا عدلت األسواق تقييمها 

ملسار السياسة النقدية املستقبلي، أو ارتفع التضخم املتحقق أو 

املتوقع يف األجور واألسعار، أو حدث اتساع مفاجئ يف فروق 

عالوات اخملاطر على االستثمار طويل األجل، أو كل هذه األمور 

املتحدة  الواليات  يف  املالية  األوضاع  لتشديد  وسيكون  معا. 

تداعيات على االقتصادات األخرى، بما يف ذلك التداعيات التي 

األسواق  إىل  الرأسمالية  التدفقات  انخفاض  خالل  من  تنتقل 

بفعل  العاملية  االختالالت  تتسع  أن  املتوقع  ومن  الصاعدة. 

املتحدة،  الواليات  يف  للغاية  التوسعية  العامة  املالية  سياسة 

مما  بالفعل  أعلى  اجلاري  احلساب  عجز  فيه  أصبح  وقت  يف 

مزمنة  زائدة  فوائض  مقابل  يف  االقتصاد،  أساسيات  تبرره 

يف  تصاعد  وهناك  األخرى.  البلدان  لدى  اجلاري  احلساب  يف 

التكنولوجي والعوملة، وعندما يقترن  التغير  إزاء  القلق  مشاعر 

هذا باتساع االختالالت التجارية، يمكن أن يدعم التحول صوب 

واالستثمار.  التجارة  أنشطة  يعرقل  مما  االنغالقية،  السياسات 

التي  االستيراد  قيود  تثيرها  خماوف  هناك  الصدد،  هذا  ويف 

أعلنتها الواليات املتحدة مؤخرا، وكذلك اإلجراءات االنتقامية 

التي أعلنتها الصين، واإلجراءات االنتقامية احملتملة من جانب 

بالنشاط  اإلضرار  خماطر  على  ينطوي  ما  وهو  أخرى،  بلدان 

احمللي والعاملي واملزاج السائد يف األسواق احمللية والعاملية. 

وباملثل، من املتوقع أن تؤدي التغييرات يف سياسات الضرائب 

األمريكية إىل تفاقم استقطاب الدخل، مما قد يؤثر على املناخ 

السياسي الذي يتم فيه اختيار السياسات يف املستقبل. ويفرض 

األمن  وخروقات  اجلغرافية-السياسية  والتوترات  املناخ  تغير 

اإللكتروين خماطر إضافية على اآلفاق العاملية الضعيفة على 

املدى املتوسط. 

للسياسات  دفعة  إلعطاء  حاليًا  متاحة  والفرصة 

واإلصالحات الكفيلة بحماية االنتعاش اجلاري ورفع النمو 

متوسط األجل بما يحقق صالح اجلميع. 

· تعزيز إمكانات النمو األعلى واألكثر احتواًء للجميع: تمتلك 	

كل البلدان حيزا لإلصالحات الهيكلية واإلصالحات يف 

النمو  ويعزز  اإلنتاجية  يرفع  بما  العامة  املالية  سياسة 

التكنولوجيات  جتريب  بتشجيع  وذلك   — االحتوائي 

اجلديدة ونشرها، وزيادة املشاركة يف سوق العمل، ودعم 

واالستثمار  الهيكلية،  التغيرات  بسبب  املسرحة  العمالة 

املثال  الوظيفية، على سبيل  لتعزيز فرصهم  الشباب  يف 

الثالث،  الفصل  يف  الوارد  التحليل  ويبرز  احلصر.  ال 

والذي يتناول جانبا من جوانب التغير الهيكلي — وهو 

انخفاض نسبة وظائف الصناعة التحويلية من جمموع 

اإلنتاجية وعدم  وانعكاساته على نمو  القائمة  الوظائف 

على  العمالة  توزيع  إعادة  تيسير  أهمية   — املساواة 

مهارات  تطوير  خالل  من  ديناميكية  األكثر  القطاعات 

وظيفة،  عن  البحث  تكاليف  وتخفيض  العاملة،  القوى 

يف  والتجارة  األسواق  دخول  أمام  احلواجز  من  واحلد 

اخلدمات. 

· استكمال التعايف وبناء هوامش األمان: ينبغي مواصلة 	

التيسير النقدي حيثما كان التضخم ضعيفا، لكن ذلك يجب 

أن تعقبه العودة إىل السياسة النقدية العادية على أساس 

من اإلفصاح اجليد وباالعتماد على البيانات يف البلدان 

املستوى  إىل  العودة  سبيل  يف  التضخم  فيها  يبدو  التي 

الذي يستهدفه البنك املركزي. وينبغي أن تبدأ سياسات 

املالية العامة يف إعادة بناء هوامش األمان حيثما دعت 

لتعزيز  العرض  جانب  على  إجراءات  وإدخال  احلاجة، 

النمو املمكن، وتشجيع النمو االحتوائي. ويف البلدان التي 

مع  إليه،  تصل  كادت  أو  الكامل  التشغيل  مستوى  بلغت 

عجز زائد يف احلساب اجلاري ومركز غير مستدام للمالية 

العمل  ينبغي  املتحدة(،  الواليات  يف  سيما  )وال  العامة 

على استقرار الدين وخفضه يف نهاية املطاف، والتراجع 

الدورية  لالجتاهات  املسايرة  التنشيطية  اإلجراءات  عن 

واجلارية بالفعل. وسيتطلب هذا ضمان زيادة اإليرادات 

مع  بالتدريج،  العام  اإلنفاق  نمو  واحتواء  املستقبلية 

التحتية، وزيادة  البنية  تعديل تكوينه يف اجتاه حتسين 

البلدان  أما  الفقر.  وتخفيض  العمل،  سوق  يف  املشاركة 

ذات الفوائض الزائدة يف احلساب اجلاري واحليز املايل 

زيادة  على  تعمل  أن  فينبغي  أملانيا(  غرار  )على  املتاح 

استثماراتها العامة التي ترفع النمو املمكن والطلب.

· االحترازية 	 للسياسات  يمكن  املالية:  الصالبة  حتسين 

الكلية واجلزئية أن تكبح الرفع املايل املتصاعد وحتتوي 

ففي بعض  املالية.  األسواق  لها  تتعرض  التي  اخملاطر 

الستمرار  قائمة  احلاجة  تزال  ال  املتقدمة،  االقتصادات 

معاجلة اخللل يف امليزانيات العمومية. ويف اقتصادات 

الدقيقة  املراقبة  تستمر  أن  ينبغي  الصاعدة،  األسواق 

ملخص واف
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األجنبية.  بالعمالت  املقوم  للدين  التعرض  لدرجة 

االئتماين  النمو  كبح  يف  الصين  تستمر  أن  وينبغي 

املبذولة  اجلهود  على  بناء  املالية،  اخملاطر  ومعاجلة 

مؤخرا.

· حتسين آفاق التقارب بالنسبة للبلدان النامية منخفضة 	

التنمية  أهداف  حتقيق  نحو  التقدم  يستمر  حتى  الدخل: 

 ،2030 لعام  املتحدة  األمم  حددتها  التي  املستدامة 

الدخل  منخفضة  النامية  البلدان  تطبق  أن  سيتعين 

صالبتها  وتدعم  العامة،  ماليتها  مراكز  تعزز  سياسات 

املالية، وتخفض الفقر، وجتعل النمو أكثر احتواًء خملتلف 

شرائح السكان. ومن خالل االستثمار يف مهارات القوى 

العاملة، وحتسين فرص احلصول على االئتمان، وتقليص 

االقتصادي  التنويع  دعم  يمكن  التحتية،  البنية  ثغرات 

املناخية  الصدمات  مع  التكيف  على  القدرة  وحتسين 

حيثما تطلب األمر ذلك.  

· زخم 	 على  للحفاظ  أولوية  إعطاء  ينبغي  التعاون:  توثيق 

جتاري  بنظام  واالحتفاظ  والتنظيمية  املالية  اإلصالحات 

إن  الرابع،  الفصل  يوثق  وكما  األطراف.  متعدد  مفتوح 

عبر  املعرفة  تدفقات  زيادة  على  ساعد  العاملي  االندماج 

احلدود، ونشر االبتكار، ونمو اإلنتاجية عبر البلدان — وهو 

الرخاء  وتعزيز  املعيشة  مستويات  لتحسين  أساسي  حمرك 

البلدان  تتعاون  أن  أيضا  الضروري  ومن  الوقت.  مرور  مع 

ملعاجلة مشكالتها املشتركة كاالختالالت اخلارجية الزائدة 

واألمن اإللكتروين وتغير املناخ. 

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨ص  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



1 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٨	 	

ليصل  عام 2017  القوة يف  من  مزيدا  العاملي  النمو  اكتسب 

إىل 3.8%، وتعافت التجارة العاملية بشكل ملحوظ. وقد حتقق 

املتقدمة،  االقتصادات  يف  االستثمارات  تعايف  نتيجة  ذلك 

واستمرار النمو القوي يف اقتصادات آسيا الصاعدة، واالرتفاع 

امللحوظ يف االقتصادات األوروبية الصاعدة، وبوادر التعايف 

املتوقع  ومن  األولية.  للسلع  املصدرة  البلدان  من  العديد  يف 

التايل،  والعام  العام  هذا   %3.9 إىل  العاملي  النمو  يزداد  أن 

اإليجابي يف األسواق،  العام  القوي، واملزاج  بالزخم  مدعوما 

والدولية  احمللية  واالنعكاسات  التيسيرية،  املالية  واألوضاع 

وسيؤدي  املتحدة.  الواليات  يف  التوسعية  املالية  للسياسة 

التعايف اجلزئي يف أسعار السلع األولية إىل حتسن األوضاع 

يف البلدان املصدرة للسلع األولية بشكل تدريجي.

العاملي  النمو  يتراجع  أن  يُتوقع  املتوسط،  املدى  وعلى 

الدوري  االنتعاش  انقضاء  وبمجرد   .%3.7 نحو  إىل  ليصل 

وتدابير التنشيط املايل يف الواليات املتحدة، ستظل آفاق النمو 

يف االقتصادات املتقدمة متواضعة، نظرا لتباطؤ وتيرة نموها 

النمو قريبا من مستواه  املمكن. ويف املقابل، يُتوقع أن يظل 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  املسجل يف 2018-2019 يف 

واالقتصادات النامية حيث يؤدي التعايف التدريجي يف البلدان 

الهند  النمو يف  للسلع األولية والزيادة املتوقعة يف  املصدرة 

وعودة  الصين  يف  التدريجي  التباطؤ  من  جزء  تعويض  إىل 

االجتاهي  نموها  إىل معدل  أوروبا  الصاعدة يف  االقتصادات 

املنخفض. وبرغم ذلك، من املتوقع أن ينمو 40 اقتصادا من 

بوتيرة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

املتقدمة،  باالقتصادات  مقارنة  الفرد  نصيب  حيث  من  أبطأ 

وبالتايل لن تستطيع تضييق فجوات الدخل مقارنة بمجموعة 

البلدان األكثر ازدهارا.

تنبؤات  يف  القوية  اإلجمالية  األرقام  من  الرغم  وعلى 

السوق،  يف  اإليجابي  العام  واملزاج  األساسي  السيناريو 

التوقعات  جتاوز  فاحتماالت  مؤكد.  غير  احلايل  الزخم  يبقى 

على  عموما  متوازنة  سلبية  تطورات  حدوث  واحتماالت 

إىل  يميل  اجتاه اخملاطر  أن  إال  التالية،  الفصول  مدى بضعة 

التيسيرية  املالية  األوضاع  استمرار  ومع  السلبية.  التطورات 

اعتماد  استلزم  الذي  التضخم  مستوى  انخفاض  واستمرار 

التراكم  يؤدي  أن  يمكن  ممتدة،  تيسيرية  نقدية  سياسات 

املالية  األوضاع  تشديد  إىل  املالية  اخلطر  ملواطن  احملتمل 

والنمو.  الثقة  إضعاف  إىل  بدوره  يؤدي  بسرعة، مما  العاملية 

القائم  النمو  دعم  مسار  عكس  املطاف  نهاية  يف  وسيتعين 

ذلك  يف  بما  الدورية،  لالجتاهات  املسايرة  السياسات  على 

حدوث حتول  األخرى  اخملاطر  وتشمل  املتحدة.  الواليات  يف 

نحو السياسات االنغالقية التي تضر بالتجارة الدولية وتفاقم 

التوترات والصراعات اجلغرافية-السياسية واخلالفات.

سياسات  لسن  فرصة  احلالية  املواتية  املرحلة  وتتيح 

وإجراء إصالحات حتمي االنتعاش وتزيد النمو متوسط األجل 

وأكثر  أعلى  نمو  حتقيق  احتماالت  زيادة   — اجلميع  لصالح 

التعامل بشكل أكثر  احتواء، وبناء هوامش وقائية تساعد يف 

التايل، وحتسين الصالبة املالية الحتواء  التراجع  فعالية مع 

خماطر األسواق املالية وتعزيز التعاون الدويل.

آخر التطورات واآلفاق 

انتعاش يف النمو ناجت عن االستثمار

بلغ	النمو	العاملي	العام	املاضي	3.٨%،	مسجال	وتيرة	أسرع	

بمقدار	نصف	نقطة	مئوية	مقارنة	بعام	٢٠١6	وهو	أعلى	مستوى	

نحو	 تشكل	 التي	 البلدان	 ثلثا	 وشهد	 	.٢٠١١ عام	 منذ	 يسجله	

ثالثة	أرباع	الناجت	العاملي	نموا	أسرع	يف	عام	٢٠١7	مقارنة	

بالعام	السابق	)وهي	أعلى	نسبة	للبلدان	التي	تشهد	تعافيا	يف	

النمو	على	أساس	سنوي	مقارن	منذ	عام	٢٠١٠(.	وجاء	الناجت	

األويل	للنمو	العاملي	يف	عام	٢٠١7	أقوى	من	املتوقع	يف	عدد	

	٠.٢ بمقدار	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١7 أكتوبر	

عام	 من	 الثاين	 النصف	 التوقعات	يف	 مع	جتاوز	 مئوية،	 نقطة	

٢٠١7	يف	االقتصادات	املتقدمة	وكذلك	يف	اقتصادات	األسواق	

الصاعدة	واالقتصادات	والنامية.

يف	 االستثماري	 اإلنفاق	 يف	 اجلديدة	 الطفرة	 وشكلت	

من	 االستثمار	يف	بعض	 تراجع	 ونهاية	 املتقدمة	 االقتصادات	

املصدرة	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

إجمايل	 نمو	 يف	 التحسن	 لدفع	 مهمين	 عاملين	 األولية	 للسلع	

)األشكال	 التحويلية	 الصناعة	 ونشاط	 العاملي	 احمللي	 الناجت	

البيانية	١-١	إىل	١-3(.

· فعبر	االقتصادات	املتقدمة،	يُعزى	حتسن	النمو	املسجل	يف		

	٢٠١6 بعام	 مقارنة	 مئوية	 نقطة	 	٠.6 بمقدار	 	٢٠١7 عام	

بشكل	شبه	كامل	إىل	اإلنفاق	االستثماري،	الذي	ظل	ضعيفا	

ضعفا	 وشهد	 	٢٠٠9-٢٠٠٨ العاملية	 املالية	 األزمة	 منذ	

حادا	يف	عام	٢٠١6	)الشكل	البياين	١-٢،	العمود	األيسر(.	

وتسارع	 الثابت	 املال	 رأس	 تكوين	 إجمايل	 زيادة	 وأدت	

ساعد	 حيث	 االستثمار،	 انتعاش	 إىل	 اخملزون	 بناء	 وتيرة	

التيسيرية،	وزيادة	قوة	امليزانيات	 النقدية	 السياسة	 تطبيق	

على	 املكبوح	 الطلب	 إطالق	 على	 اآلفاق	 العمومية،	وحتسن	

السلع	الرأسمالية.
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· النامية،		 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وعبر	

جاء	حتسن	النمو	املسجل	يف	عام	٢٠١7	بمقدار	٠.4	نقطة	

اخلاص	 االستهالك	 وتيرة	 لتسارع	 نتيجة	 أساسا	 مئوية	

)الشكل	البياين	١-٢،	العمود	األيمن(.	ولكن	الصورة	متباينة	

الصين	 يف	 املسجل	 النمو	 كان	 فقد	 اجملموعة.	 هذه	 داخل	

الصافية	 العام	املاضي	ناجتا	عن	عودة	الصادرات	 والهند	

نمو	 تباطأ	 بينما	 الترتيب،	 على	 اخلاص	 االستهالك	 وقوة	

يف	 الثابت	 االستثمار	 انكماش	 نهاية	 وأدت	 االستثمار.	

البلدان	املصدرة	للسلع	األولية	التي	تأثرت	بشدة	من	هبوط	

أسعار	السلع	األولية	خالل	٢٠١5-٢٠١6	)ال	سيما	البرازيل	

وروسيا،	ولكن	أيضا	أنغوال	وإكوادور	ونيجيريا(	دورا	مهما	

وأدى	 	.٢٠١7 عام	 يف	 البلدان	 هذه	 يف	 النمو	 حتسن	 يف	

ارتفاع	نمو	االستثمار	الثابت	كذلك	)بمقدار	٢.3	نقطة	مئوية	

فوق	مستواه	املسجل	يف	عام	٢٠١6(	إىل	دعم	أداء	النمو	يف	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	األخرى،	

إىل	جانب	زيادة	قوة	االستهالك	اخلاص.

اإلنتاج الصناعي

أحجام التجارة العاملية

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

عدد إبريل ٢٠١٨ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي

اإلنتــاج  اكتســاب  وســط   ٢٠١٧ مــن  الثــاين  النصــف  يف  التوقعــات  العاملــي  النمــو  جتــاوز 

الصناعي والتجارة مزيدا من القوة.

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

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).

٤- االقتصادات املتقدمة
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

االســتثمار  انكمــاش  املتقدمــة ونهايــة  االقتصــادات  االســتثماري يف  اإلنفــاق  قــوة  أســهمت 

الثابت يف البلدان املصدرة للسلع األولية إسهاما كبيرا يف تعايف النمو العاملي.

الشكل البياين ١-٢: املساهمة يف التغير يف نمو إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي، ٢٠١٦-٢٠١٧

(بالنقاط املئوية)
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية	
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تعاف دوري يف التجارة العاملية

ارتباطا	 ترتبط	 ما	 عادة	 التي	 	— العاملية	 التجارة	 شهدت	

قويا	باالستثمار	العاملي	)راجع	الشكل	البياين	١-3	والفصل	٢	

	— العاملي(	 آفاق	االقتصاد	 من	عدد	أكتوبر	٢٠١6	من	تقرير	

مسجلة	 الضعف،	 من	 عامين	 بعد	 	٢٠١7 عام	 يف	 قويا	 تعافيا	

معدل	نمو	حقيقي	يُقدر	بنحو	4.9%.	وكان	التحسن	أكثر	وضوحا	

)التي	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	

شهدت	ارتفاع	نمو	التجارة	من	٢.٢%	يف	عام	٢٠١6	إىل	%6.4	

يف	عام	٢٠١7(،	مما	يعكس	حتسن	معدالت	نمو	االستثمار	يف	

البلدان	املصدرة	للسلع	األولية	التي	شهدت	ضغوطا	يف	السابق	

والطلب	 املتقدمة	 االقتصادات	 االستثمار	يف	 تعايف	 فضال	عن	

احمللي	بوجه	أعم.	

املصدرة	 البلدان	 أسهمت	 املتقدمة،	 االقتصادات	 ويف	

والواليات	 املتحدة	 واململكة	 واليابان	 أملانيا	 مثل	 الكبيرة،	

البياين	 )الشكل	 الصادرات	 تعايف	 يف	 قويا	 إسهاما	 املتحدة،	

١-4،	اللوحة	١(،	يف	حين	كان	تعايف	الواردات	واسع	النطاق،	

باستثناء	يف	اململكة	املتحدة	)الشكل	البياين	١-4،	اللوحة	٢(.

النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 ويف	

آسيا	 اقتصادات	 يف	 للغاية	 قويا	 تعافيا	 الصادرات	 نمو	 سجل	

١	على	النحو	املبين	يف	اللوحة	3	من	

الصاعدة،	ال	سيما	الصين،١

إىل	 الواردات	 تعايف	 املقابل،	يعكس	 البياين	١-4.	ويف	 الشكل	

األولية	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 واردات	 يف	 التعايف	 كبير	 حد	

انكماشات	حادة	يف	 التي	كانت	قد	شهدت	يف	وقت	سابق	 	—
االستثمارات	والواردات	خالل	فترة	هبوط	أسعار	السلع	األولية	

يف	٢٠١5-٢٠١6.	ويوضح	ذلك	يف	اللوحة	4	من	الشكل	البياين	

األولية	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 الزرقاء	 اخلطوط	 تمثل	 	:4-١

التي	شهدت	دورة	شديدة	للغاية	يف	الواردات	)أنغوال	والبرازيل	

بقية	 اخلضراء	 اخلطوط	 وتمثل	 وروسيا(؛	 ونيجيريا	 وإكوادور	

من	 كبيرا	 جزءا	 تشكل	 والتي	 األولية،	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	

دورة	الطلب	على	الواردات	فيما	بين	اقتصادات	أسواق	صاعدة	

واقتصادات	نامية	أخرى.

ارتفاع أسعار السلع األولية

ارتفع	مؤشر	أسعار	السلع	األولية	الصادر	عن	صندوق	النقد	

أغسطس	٢٠١7	وفبراير	 بين	 الفترة	 الدويل	بمقدار	١6.9%	يف	

من	 أكتوبر	٢٠١7	 لعدد	 املرجعية	 الفترات	 بين	 أي	 	— 	٢٠١٨

البياين	 )الشكل	 التقرير	 وهذا	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

السلع	 عن	 اخلاص	 التقرير	 يف	 وصفه	 يرد	 وحسبما	 	.)5-١

النفط	 أسعار	 بارتفاع	 أساسا	 مدفوعا	 االرتفاع	 جاء	 األولية،	

ارتفعت	 األخرى،	 الفرعية	 للمؤشرات	 ووفقا	 الطبيعي.	 والغاز	

أسعار	املعادن	والسلع	األولية	الزراعية	أيضا،	وإن	كان	بوتيرة	

أقل	من	أسعار	الطاقة.

· أمريكيا		 دوالرا	 	65 من	 أكثر	 إىل	 النفط	 أسعار	 ارتفعت	

إليه	منذ	عام	 للبرميل	يف	يناير،	وهو	أعلى	مستوى	وصلت	

١	يناقش	اإلطار	١-١	دور	ما	يطلق	عليها	دورة	التكنولوجيا	يف	تفسير	

تعايف	التجارة	يف	االقتصادات	اآلسيوية	واملناطق	األخرى.	

االستثمار احلقيقي  إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

بأسعار السوق 

الواردات احلقيقية
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الشكل البياين ١-٣: االستثمار العاملي والتجارة العاملية
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وإكــوادور  والبرازيــل  أنغــوال   = األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  مــن  خمتــارة  جمموعــة   ١

ونيجريا وروسيا.

شــهدت التجــارة العامليــة تعافيــا قويــا يف عــام ٢٠١٧ بعــد ســنتين مــن الضعــف مــع انتعــاش 

اإلنفاق االستثماري.
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٢٠١5،	يف	أعقاب	االنقطاعات	غير	اخملطط	لها	يف	إمدادات	

النفط	من	ساحل	اخلليج	يف	الواليات	املتحدة	وليبيا	وبحر	

البلدان	املصدرة	 اتفاقية	منظمة	 الشمال	وفنزويال؛	وتمديد	

للنفط	بشأن	أهداف	اإلنتاج	حتى	نهاية	عام	٢٠١٨؛	والنمو	

إىل	 لتصل	 األسعار	 وتراجعت	 القوي.	 العاملي	 االقتصادي	

63	دوالرا	أمريكيا	للبرميل	يف	فبراير،	مسجلة	زيادة	قدرها	

٢7%	مقارنة	بمستواها	املسجل	يف	أغسطس.

· لكل		 متوسط	 وهو	 	— الطبيعي	 الغاز	 أسعار	 مؤشر	 وارتفع	

حادا	 ارتفاعا	 	— املتحدة	 والواليات	 واليابان	 أوروبا	 من	

بمقدار	45%	من	أغسطس	٢٠١7	حتى	فبراير	٢٠١٨،	وهو	

الغاز	 الطلب	على	 قوة	 ما	يعكس	عوامل	موسمية.	وساعدت	

قيودا	 احلكومة	 فرضت	 حيث	 الصين،	 يف	 املسال	 الطبيعي	

الهواء،	يف	 تلوث	 من	 التخفيف	 بهدف	 الفحم	 استعمال	 على	

أعلى	 الطبيعي	املسال	ليصل	إىل	 للغاز	 السعر	احلاضر	 دفع	

النفط	 أسعار	 ارتفاع	 ووضع	 سنوات.	 ثالث	 منذ	 مستوياته	

فيها	 يكون	 التي	 البلدان	 على	 إضافية	 صعودية	 ضغوطا	

التسعير	املرتبط	بالنفط	أكثر	شيوعا.

· وارتفعت	أسعار	املعادن	بمقدار	٨.3%	من	أغسطس	حتى	فبراير،		

الرئيسية.	 االقتصادات	 جميع	 يف	 النمو	 قوة	 زيادة	 مع	 تمشيا	

وكان	الطلب	على	املعادن	األساسية	—	ال	سيما	األلومنيوم	—	

قويا،	يف	حين	كان	العرض	حمدودا	يف	جزء	منه	نتيجة	انخفاض	

القدرات	اإلنتاجية	للصين.	وارتفعت	أسعار	ركاز	احلديد	بمقدار	

اآلونة	 يف	 االرتفاع	 وواصلت	 فبراير،	 حتى	 أغسطس	 من	 	%4.١

األخيرة	بفضل	قوة	أسعار	الصلب	وتزايد	تكاليف	الفحم.

جمموعة خمتارة من البلدان 

املصدرة للسلع األولية
الصين 

آسيا الصاعدة ما عدا الصين
اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األخرى
ا�موع

جمموعة خمتارة من البلدان 

املصدرة للسلع األولية
الصين

آسيا الصاعدة ما عدا الصين جمموعة خمتارة من البلدان

ا�موعاملصدرة للسلع األولية 

أملانيا اليابان

اململكة املتحدة  الواليات املتحدة

اقتصادات متقدمة 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعكــس نمــو التجــارة أحجــام الصــادرات والــواردات املأخــوذة مــن بيانــات القطــاع 

والبرازيــل  أنغــوال   = األوليــة  للســلع  املصــدرة  البلــدان  مــن  ا�تــارة  ا�موعــة  اخلارجــي؛ 

وإكوادور ونيجيريا وروسيا.

١ ما عدا آيرلندا.

كان تعــايف التجــارة ملحوظــا بشــكل خــاص يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية.

٢- االقتصادات املتقدمة: نمو الواردات
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ارتفعــت أســعار الســلع األوليــة، ال ســيما النفــط والغــاز الطبيعــي، منــذ اخلريــف ولكــن ال تــزال 

اآلفاق منخفضة على املدى املتوسط.

املصــادر: نظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية	

5 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٨	 	

· النقد		 عن	صندوق	 الصادر	 الزراعية	 األسعار	 مؤشر	 وارتفع	

فبراير	 حتى	 	٢٠١7 أغسطس	 من	 	%4.١ بمقدار	 الدويل	

املواتية	 غير	 الطقس	 ظروف	 تؤدي	 أن	 يُتوقع	 إذ	 	،٢٠١٨

احلبوب	 من	 كثير	 حمصول	 خفض	 إىل	 األخيرة	 األشهر	 يف	

والبذور	الزيتية	لهذا	العام.	وارتفع	املؤشران	الفرعيان	للغذاء	

واملواد	اخلام	الزراعية	بمقدار	4.١%	و6.٠%	على	الترتيب.

ارتفاع التضخم الكلي واستمرار تباطؤ التضخم 

األساسي 

أخرى	 مرة	 املستهلكين	 أسعار	 يف	 الكلي	 التضخم	 ارتفع	

نتيجة	ارتفاع	أسعار	النفط	منذ	سبتمبر،	)الشكل	البياين	١-6(.	

بعد	 التضخم	 معدالت	 أي	 	— األساسي	 التضخم	 يزال	 وال	

وبدأت	 عام.	 بوجه	 —	منخفضا	 والغذاء	 النفط	 أسعار	 استبعاد	

أنه	 التعايف	يف	االقتصادات	املتقدمة	ويبدو	 تظهر	عليه	بوادر	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 مستوياته	 أدنى	 إىل	 وصل	

واالقتصادات	النامية.	ويوضح	اإلطار	١-٢	أن	استمرار	ضعف	

السابقة	 بالسنوات	 مقارنة	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 التضخم	

على	األزمة	يعكس	أساسا	اخلدمات	االستهالكية	غير	املتداولة،	

املتداولة	 السلع	 تضخم	 وظل	 والتعليم.	 الطبية	 اخلدمات	 مثل	

منخفضا	ولكنه	مل	يتراجع.

· ويف	معظم	االقتصادات	املتقدمة،	ال	يزال	التضخم	األساسي		

أقل	من	املستوى	املستهدف	ولكن	يبدو	أنه	آخذ	يف	االرتفاع	

حيث	 املتحدة،	 الواليات	 ويف	 الطلب.	 قوة	 لزيادة	 استجابة	

يقترب	معدل	البطالة	من	أدنى	مستوياته	املسجلة	منذ	أواخر	

ستينات	القرن	املاضي،	بدأ	معدل	التضخم	األساسي	لنفقات	

لالحتياطي	 املفضل	 املقياس	 )وهو	 الشخصي	 االستهالك	

الفيدرايل(	يف	االستقرار.	فبلغ	نحو	١.6%	يف	فبراير	مقيسا	

على	أساس	١٢	شهرا،	ولكنه	كان	أعلى	قليال	من	٢%	)هدف	

أساس	 على	 مقيسا	 األجل(	 متوسط	 الفيدرايل	 االحتياطي	

األساسي	 التضخم	 وارتفع	 سنوية(.	 )بقيمة	 أشهر	 ثالثة	

اليورو	 منطقة	 يف	 	%١.١ إىل	 ليصل	 شهرا	 	١٢ أساس	 على	

املسجل	 متوسطه	 من	 بالكاد	 أعلى	 نسبة	 )وهي	 فبراير	 يف	

اليابان	 يف	 معدله	 ظل	 حين	 يف	 السابقين(،	 العامين	 خالل	

مسجال	 األخيرة،	 األشهر	 خالل	 طفيف	 صعودي	 مسار	 على	

نمط	 استثناء	على	 املتحدة	 اململكة	 وتأتي	 يناير.	 ٠.4%	يف	

التضخم	األدنى	من	الهدف	احملدد.	إذ	بلغ	التضخم	األساسي	

الذي	سجله	 الذروة	 ٢.4%	يف	فبراير	وهو	أدنى	من	مستوى	

يف	عام	٢٠١7	يف	أعقاب	انخفاض	قيمة	اجلنيه	اإلسترليني	

الناجم	عن	استفتاء	اخلروج	من	االحتاد	األوروبي	يف	يونيو	

الذي	 املستهدف	 املستوى	 من	 أعلى	 يزال	 ال	 ولكنه	 	،٢٠١6

حدده	بنك	إجنلترا	والبالغ	٢%.

· االقتصادات		 معظم	 يف	 كذلك	 فاترا	 األجور	 نمو	 يزال	 وال	

إنتاجية	 مستوى	 بنفس	 عام	 بوجه	 حترك	 حيث	 املتقدمة،	

يشير	 ما	 )وهو	 احلقيقية	 بالقيمة	 قياسه	 حالة	 يف	 العمالة	

بالتايل	إىل	زيادة	حمدودة	يف	تكاليف	وحدة	العمل(.	وعلى	

النحو	املوثق	يف	الفصل	٢	من	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	

معدل البطالة (املقياس األيمن املعكوس)

معدل األجور (متوسط متحرك لربعين سنويين؛ 

التغير ٪ مقارنة بعام مضى)

العامل 
االقتصادات

املتقدمة 
اقتصادات األسواق 

الصاعدة 
واالقتصادات 

النامية

االقتصادات املتقدمة٢ 
اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية (املقياس األيمن)

منطقة 
اليورو
اليابان 

الواليات املتحدة

اململكة املتحدة

معدل البطالة

العمل بدوام جزئي غير طوعي

نمو األجر يف الساعة، 

املتوسط السنوي

تضخم أسعار املستهلكين  تضخم أسعار املستهلكين األساسي

التعــاون  ومنظمــة  Haver Analytics؛  ومؤسســة  Consensus Economics؛  مؤسســة  املصــادر: 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ ومكتــب الواليــات املتحــدة إلحصــاءات العمــل؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: االقتصــادات املتقدمــة (النمســا وبلجيــكا وكنــدا وسويســرا واجلمهوريــة التشــيكية 

وأملانيــا والدانمــرك وإســبانيا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا واململكــة املتحــدة واليونــان وهونــغ 

كونــغ وآيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان وكوريــا وليتوانيــا ولكســمبرغ والتفيــا وهولنــدا 

وتايــوان  والســويد  وســلوفينيا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  وســنغافورة  والبرتغــال  والنرويــج 

(بلغاريــا  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  املتحــدة)؛  والواليــات 

والبرازيــل وشــيلي والصيــن وكولومبيــا وهنغاريــا وإندونيســيا والهنــد واملكســيك وماليزيــا 

وبيــرو والفلبيــن وبولنــدا ورومانيــا وروســيا وتايلنــد وتركيــا وجنــوب إفريقيــا). مؤشــر اللوحــة 

٦ يســاوي ١٠٠ يف عام ٢٠٠٧ من خالل حتويل املســتوى. وتســتند قائمة البلدان إىل الرموز 

الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

 ١ــ تســتثنى مــن الــدول املتقدمــة هونــغ كونــغ وإســرائيل وتايــوان. وتشــمل اقتصــادات األســواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية أوكرانيا؛ وتستبعد منها إندونيسيا والهند وبيرو والفلبين.

٢تشمل االقتصادات املتقدمة أستراليا؛ وتستبعد منها لكسمبرغ.

٣يشــير نمــو األجــر يف الســاعة إىل نمــو اإلنتــاج والعمــال الذيــن ال يتولــون وظائــف إشــرافية يف 

الصناعات اخلاصة.

األحمــر  اخلــط  ويشــمل  بلجيــكا.  منــه  وتســتبعد  ونيوزيلنــدا؛  أســتراليا  األزرق  اخلــط  ٤يشــمل 

أستراليا ومالطة؛ وتستبعد منه هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان.

الشكل البياين ١-٦: التضخم العاملي

(متوســط متحــرك لثالثــة أشــهر؛ التغيــر ٪ حمســوبا علــى أســاس ســنوي، 

ما مل يذكر خالف ذلك) 

ارتفــع التضخــم الكلــي بســبب زيــادة قــوة أســعار الوقــود، ولكــن ال يــزال التضخــم األساســي 

منخفضا.
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آفاق	االقتصاد	العاملي:		انتعاش	دوري	وتغير	هيكلي
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آفاق	االقتصاد	العاملي،	يرجع	التباطؤ	يف	األجور	يف	جانب	

نسبة	 سيما	 ال	 العمل،	 أسواق	 يف	 الركود	 استمرار	 إىل	 منه	

العاملين	بدوام	جزئي	على	أساس	غير	طوعي	والتي	ال	تزال	

مرتفعة.	وربما	يكون	للتغيرات	يف	تكوين	القوى	العاملة	دور	

أيضا	—	إذ	يحصل	املنضمون	حديثا	إىل	السوق	على	أجور	

يف	 األجور	 نمو	 ارتفاع	 وشكل	 املتقاعدين.	 من	 نسبيا	 أقل	

الساعة	يف	الواليات	املتحدة	يف	يناير	املاضي	بادرة	حظت	

بالترحيب	تفيد	بتحسن	سوق	العمل	بعد	فترة	من	املكاسب	

وتيرة	 على	 احلفاظ	 وسيتعين	 املرتبات.	 فاتورة	 يف	 القوية	

تسارع	مكاسب	أجور	العمالة	ليكون	النمو	احلقيقي	لألجور	

أعلى	من	مكاسب	إنتاجية	العمالة،	وزيادة	ضغوط	التكاليف	

نحو	 األساسي	 التضخم	 عودة	 ودعم	 للشركات،	 بالنسبة	

الهدف	متوسط	األجل.

· واالقتصادات		 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 كثير	 ويف	

مقابل	 ارتفاعها	 أو	 العملة	 قيمة	 استقرار	 ساعد	 النامية،	

للتضخم	 أقصى	 حد	 وضع	 يف	 مؤخرا	 األمريكي	 الدوالر	

مستوياته	 من	 األساسي	 التضخم	 واقترب	 األساسي.	

الطلب	 أخذ	 حيث	 وروسيا،	 البرازيل	 يف	 الدنيا	 التاريخية	

-٢٠١5 حدثت	يف	 التي	 العميقة	 االنكماشات	 من	 يتعافى	

٢٠١6،	يف	حين	ارتفع	يف	الهند	بعدما	شهد	انخفاضا	حادا	

يف	الربع	الثاين	من	عام	٢٠١7	نتيجة	عوامل	غير	متكررة.	

ويف	الصين،	ال	يزال	التضخم	األساسي	مستقرا	بوجه	عام	عند	

حوايل	٢%.	ويف	املقابل،	ال	تزال	بلدان	أخرى	—	يف	إفريقيا	

جنوب	الصحراء؛	وكومنولث	الدول	املستقلة؛	ومنطقة	الشرق	

تكافح	 	— وباكستان	 وأفغانستان	 إفريقيا	 األوسط	وشمال	

ارتفاع	التضخم	الناجم	عن	تأثير	االنخفاضات	السابقة	يف	

سعر	الصرف.

األوضاع	املالية	—	ال	تزال	تيسيرية	

على	الرغم	من	اضطرابات	سوق	األسهم	التي	حدثت	يف	مطلع	

مارس،	 يف	 األسهم	 سوق	 شهدها	 التي	 واالنخفاضات	 فبراير،	

وبعض	الزيادات	يف	عائدات	السندات	استجابة	الرتفاع	مستوى	

النمو	والتضخم،	يبدو	املزاج	العام	يف	السوق	أقوى	عموما	مما	

كان	عليه	يف	أغسطس.	وازدادت	الثقة	يف	قوة	اآلفاق	العاملية	

وال	تزال	األوضاع	املالية	تيسيرية	وداعمة	للتعايف،	على	النحو	

االستقرار  الذي	تمت	مناقشته	يف	عدد	إبريل	٢٠١٨	من	تقرير	

املايل العاملي.

السياسة	 لتحركات	 جيدة	 بصورة	 األسواق	 واستجابت	

سحب	 واستمر	 بسالسة.	 واستوعبتها	 املركزية	 للبنوك	 النقدية	

الدعم	النقدي	يف	الواليات	املتحدة،	وسُجلت	زيادات	يف	أسعار	

الفائدة	قصيرة	األجل	يف	شهري	مارس	وديسمبر	وسط	اكتساب	

قوة	 تزايد	 على	 عالمات	 وظهور	 القوة	 من	 مزيدا	 العمل	 أسواق	

التضخم.	وبدأت	األسواق	حاليا	يف	التسعير	على	أساس	زيادتين	

وتيرة	 وهي	 	— 	٢٠١٨ عام	 يف	 الفائدة	 أسعار	 يف	 إضافيتين	

أسرع	من	املتوقع	منذ	عدة	أشهر	الستعادة	األوضاع	الطبيعية	

يف	 األوروبي،	 املركزي	 البنك	 وخفّض	 	.)7-١ البياين	 )الشكل	

األصول	من	6٠	 لبرنامج	شراء	 الشهرية	 وتيرته	 يناير	٢٠١٨،	

مليار	دوالر	أمريكي	إىل	3٠	مليار	دوالر	أمريكي،	ومن	املقرر	أن	

تستمر	املشتريات	حتى	نهاية	سبتمبر	٢٠١٨،	أو	أبعد	منذ	ذلك	

إذا	لزم	األمر.	ويف	االقتصادات	املتقدمة	األخرى،	رفعت	اململكة	

نوفمبر	 يف	 أساس	 نقطة	 	5٠ إىل	 لديها	 اخلصم	 سعر	 املتحدة	

ورفعت	كندا	سعر	الفائدة	األساسية	إىل	١.٢5%	يف	يناير.

بارتفاع	 والتوقعات	 االقتصادي	 النشاط	 قوة	 تزايد	 ومع	

املتحدة،	 الواليات	 يف	 أسرع	 بوتيرة	 األساسي	 الفائدة	 سعر	

لعشر	 األمريكية	 اخلزانة	 سندات	 على	 االسمي	 العائد	 ارتفع	

الوضع	 )حسب	 أغسطس	 منذ	 أساس	 نقطة	 	5٠ بحوايل	 سنوات	

أساسا	مسارا	 االرتفاع	 يف	نهاية	مارس	٢٠١٨(.	ويعكس	هذا	

أكثر	حدة	من	املتوقع	يف	أسعار	الفائدة	قصيرة	األجل.	وخالل	

نفس	الفترة،	ارتفعت	عائدات	السندات	طويلة	األجل	بحوايل	١٠	

نقاط	أساس	يف	أملانيا	و٢5	نقطة	أساس	يف	اململكة	املتحدة،	

يف	حين	ظلت	قرب	الصفر	يف	اليابان.	وال	تزال	عائدات	السندات	

إيطاليا	 من	 كل	 يف	 عموما	 تغيير	 دون	 هي	 كما	 األجل	 طويلة	

تلك	 بين	 العائد	 فروق	 يف	 احلاد	 لالنخفاض	 نظرا	 وإسبانيا،	

السندات	والسندات	األملانية	مع	ارتفاع	عائد	السندات	األملانية.

فبراير	 التي	حدثت	يف	مطلع	 الرغم	من	االضطرابات	 وعلى	

واالنخفاضات	التي	طرأت	يف	مارس	بعد	اإلعالن	عن	اإلجراءات	

تعريفة	 فرض	 بشأن	 املتحدة	 الواليات	 يف	 اتخاذها	 املزمع	

املنتجات	 من	 وجمموعة	 واأللومنيوم	 الصلب	 على	 جمركية	

الصينية،	إىل	جانب	إعالن	الصين	عن	فرض	تعريفات	جمركية	

انتقامية	على	واردات	الواليات	املتحدة،	ال	تزال	تقييمات	أسواق	

األسهم	أقوى	مما	كانت	عليه	يف	أغسطس	)الشكل	البياين	١-7،	

اللوحة	5(.	وانخفض	التقلب	ولكنه	ال	يزال	أعلى	من	املستويات	

الدنيا	املسجلة	يف	فترة	ما	قبل	فبراير،	مع	احتواء	انتقال	اآلثار	

عموما	إىل	ما	هو	أبعد	من	أسواق	األسهم.	وجاءت	فروق	العائد	

مقارنة	 طفيفا	 تغيرا	 أو	سجلت	 الشركات	حمدودة	 سندات	 على	

بأغسطس	)الشكل	البياين	١-7،	اللوحة	6(.

وعلى	الرغم	من	اتساع	فروق	سعر	الفائدة،	انخفض	الدوالر	

بحوايل	 طفيفا،	 انخفاضا	 احلقيقية	 الفعلية	 بالقيمة	 األمريكي	

	،٢٠١٨ مارس	 ونهاية	 	٢٠١7 أغسطس	 بين	 الفترة	 يف	 	%١.5

	%4.5 بحوايل	 	٢٠١7 عام	 يف	 املسجل	 متوسطه	 من	 أقل	 وهو	

أقوى	من	 اليورو	بنحو	١%	وهو	 البياين	١-٨(.	وارتفع	 )الشكل	

يخص	 وفيما	 	.%4 بحوايل	 	٢٠١7 عام	 يف	 املسجل	 متوسطه	

الياباين	مستقرا	بوجه	عام،	يف	 الين	 العمالت	األخرى،	ال	يزال	

بنك	 رفع	 أن	 بعد	 	%5.5 بمقدار	 اإلسترليني	 اجلنيه	 ارتفع	 حين	

بشأن	 التوقعات	 تزايد	 ومع	 نوفمبر	 يف	 الفائدة	 أسعار	 إجنلترا	

التوصل	لصفقة	بشأن	خروج	بريطانيا	من	االحتاد	األوروبي.

األوضاع	 ظلت	 الصاعدة،	 األسواق	 اقتصادات	 ويف	

حتسن	 حلدوث	 عام	 بوجه	 داعمة	 أغسطس	 منذ	 االقتصادية	

من	 مزيدا	 النقدية	 السياسة	 وشهدت	 االقتصادي.	 النشاط	 يف	

تشديدا	 حين	شهدت	 وروسيا،	يف	 البرازيل	 من	 كل	 التيسير	يف	

)الشكل	 القوة	 من	 مزيدا	 األسهم	 أسواق	 واكتسبت	 املكسيك.	 يف	

بي	 جي	 مؤشر	 على	 العائد	 فروق	 وانخفضت	 	)9-١ البياين	

البياين	 )الشكل	 العاملية	 الصاعدة	 األسواق	 لسندات	 مورغان	

السندات	 على	 األجل	 طويلة	 الفائدة	 أسعار	 وسجلت	 	.)١-١٠

التي	تشهد	نموا	 البلدان	 ارتفاعا	حمدودا	يف	 بالعمالت	احمللية	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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بينما	 الصاعدة،	 وأوروبا	 الصاعدة	 آسيا	 بلدان	 مثل	 سريعا،	

شهدت	مزيدا	من	التيسير	يف	أمريكا	الالتينية	وروسيا.

اليوان	 ارتفع	 الصاعدة،	 األسواق	 عمالت	 يخص	 وفيما	

الصيني	بالقيمة	الفعلية	احلقيقية	بمقدار	3.5%	يف	الفترة	بين	

أغسطس	٢٠١7	ونهاية	مارس	٢٠١٨،	وبمقدار	مماثل	ملتوسط	

إفريقي	 الراند	اجلنوب	 قيمته	املسجل	يف	عام	٢٠١7.	وتعافى	

السياسي،	 اليقين	 عدم	 أجواء	 انخفاض	 مع	 	%١٠ مقداره	 بما	

آفاق	 حتسن	 مع	 	%٨ من	 بأكثر	 املاليزي	 الرينغيت	 وارتفع	

النمو	وزيادة	قوة	أسعار	السلع	األولية.	ويف	املقابل،	انخفضت	

قيمة	الليرة	التركية	بأكثر	من	١٠%	على	خلفية	ارتفاع	قراءات	

التضخم.

وتراجعت	التدفقات	املالية	إىل	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

يف	النصف	الثاين	من	عام	٢٠١7	بعد	ارتفاعها	يف	النصف	األول	
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متوسط سعر الفائدة الثابت على 

القروض العقارية لثالثين عاما 

يف الواليات املتحدة

أملانيا

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اململكة املتحدة

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

إيطاليا

مؤشر ستاندرد 

آند بورز ٥٠٠

مؤشر MSCI ألسعار أسهم 

األسواق الصاعدة

مؤشر األسهم األوروبية

مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو

الشكل البياين ١-٧: االقتصادات املتقدمة: أوضاع األسواق 

النقدية واملالية

(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

مــع زيــادة قــوة الطلــب احمللــي، أدى اتخــاذ أســعار الفائــدة األساســية املتوقعــة مســارا أكثــر حــدة 

إىل زيــادة العائــدات طويلــة األجــل يف الواليــات املتحــدة منــذ اخلريــف. وارتفعــت العائــدات 

بدرجة أقل يف االقتصادات املتقدمة األخرى.

املصادر: مؤسسة .Bloomberg Finance L.P؛ وقاعدة بيانات ompson Reuters Datastream�؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: MSCI = مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

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

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

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

املعامالت بين البنوك باليورو بالنسبة ملنطقة اليورو؛ حتديث ٢١ مارس ٢٠١٨.

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

يذكر خالف ذلك. وتغطي البيانات الفترة حتى ٢٣ مارس ٢٠١٨.

٣تغطي البيانات الفترة حتى ٢٣ مارس ٢٠١٨.

٥- أسواق األسهم 

      (املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠)
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١- توقعات سعر الفائدة 

       األساسي يف الواليات 
       املتحدة١

٢- توقعات سعر الفائدة 
       األساسي١ 

(٪؛ اخلطوط املتقطعة من 

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي)

٤- فروق العائد٣ 

       (بنقاط األساس)

٣- أسعار الفائدة الرئيسية٢

الواليات املتحدة، 
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عالية التصنيف
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٦- نسب األسعار إىل األرباح٣

٣ إبريل ٢٠١٧

١٥ سبتمبر ٢٠١٧

٢١ مارس ٢٠١٨
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النقديــة  األســواق  أوضــاع  املتقدمــة:  االقتصــادات  البيــاين ١-٧:  الشــكل 

واملالية

(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

مــع زيــادة قــوة الطلــب احمللــي، أدى اتخــاذ أســعار الفائــدة األساســية املتوقعــة مســارا أكثــر حــدة إىل زيــادة 

العائــدات طويلــة األجــل يف الواليــات املتحــدة منــذ اخلريــف. وارتفعــت العائــدات بدرجــة أقــل يف االقتصــادات 

املتقدمة األخرى.

توقعات سعر الفائدة األساسي يف الواليات املتحدة١

٣ إبريل ٢٠١٧

١٥ سبتمبر ٢٠١٧

٢١ مارس ٢٠١٨

مارس ٢٠٢١
توقعات سعر الفائدة األساسي١ 

(٪؛ اخلطوط املتقطعة من عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اململكة املتحدة

مارس ٢٠٢١
أسعار الفائدة الرئيسية٢

متوسط سعر الفائدة الثابت على القروض العقارية لثالثين عاما يف الواليات املتحدة

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

مارس ٢٠١٨
فروق العائد٣

(بنقاط األساس)

الواليات املتحدة، مرتفعة العائد

منطقة اليورو، مرتفعة العائد

الواليات املتحدة، عالية التصنيف

منطقة اليورو، عالية التصنيف

مارس ٢٠١٨

أسواق األسهم 

(املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠)

مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠

مؤشر MSCI ألسعار أسهم األسواق الصاعدة

مؤشر األسهم األوروبية

مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو

مارس ٢٠١٨
نسب األسعار إىل األرباح٣

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

إيطاليا

مارس ٢٠١٨

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg Finance L.P؛ وقاعــدة بيانــات ompson Reuters Datastream�؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: MSCI = مؤشر مورغن ستانلي كابيتال إنترناشيونال.

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

للواليــات املتحــدة، وإىل متوســط ســعر الفائــدة علــى املعامــالت بيــن البنــوك لليلــة واحــدة باجلنيــه االســترليني 

بالنســبة للمملكــة املتحــدة، وإىل أســعار الفائــدة اآلجلــة علــى املعامــالت بيــن البنــوك باليــورو بالنســبة ملنطقــة 

اليورو؛ حتديث ٢١ مارس ٢٠١٨.

٢أســعار الفائــدة علــى عائــدات الســندات احلكوميــة ذات أجــل اســتحقاق عشــر ســنوات، مــا مل يذكــر خــالف ذلــك. 

وتغطي البيانات الفترة حتى ٢٣ مارس ٢٠١٨.

٣تغطي البيانات الفترة حتى ٢٣ مارس ٢٠١٨.

األســهم  أســواق  الصاعــدة:  األســواق  اقتصــادات   :١-٩ البيــاين  الشــكل 

واالئتمان
النشــاط  النتعــاش  عــام  بوجــه  داعمــة  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  املاليــة  األوضــاع  تــزال  ال 

االقتصادي.

أسواق األسهم 

(املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠)

أمريكا الالتينية آسيا الصاعدة ما عدا الصين   

- الصين أوروبا الصاعدة     

مارس ٢٠١٨
نمو االئتمان احلقيقي١ 

(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

 

- املكسيك - الهند    - الصين   البرازيل  

يناير ٢٠١٨

- إندونيسيا  - ماليزيا  - روسيا  - تركيا كولومبيا  

يناير ٢٠١٨
نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي١ 

(٪)

 

- كولومبيا البرازيل    

- الهند إندونيسيا  

- تركيا روسيا   

٢٠١٧: الربع الرابع

 

املكسيك (املقياس األيمن)

الصين

ماليزيا

٢٠١٧: الربع الرابع

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

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

ملحوظة: تستند مسميات البيانات إىل الرموز الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

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

الدوليــة)، مــا عــدا يف حالــة البرازيــل، حيــث تســتمد بيانــات ائتمــان القطــاع اخلــاص مــن تقريــر السياســة 

النقديــة وعمليــات االئتمــان يف النظــام املــايل الصــادر عــن بنــك البرازيــل املركــزي، والصيــن، حيــث يمثــل 

االئتمان جمموع التمويل االجتماعي بعد استبعاد أثر مبادالت ديون احلكومات احمللية.

التدفقــات  الصاعــدة:  األســواق  اقتصــادات   :١-١١ البيــاين  الشــكل 

الرأسمالية
تراجعــت تدفقــات احلافظــة الداخلــة إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة مباشــرة بعــد اضطرابــات ســوق األســهم 

العاملية التي وقعت يف مطلع فبراير، ومل تتعاف منذ ذلك احلين.

صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة 

(مليارات الدوالرات األمريكية)

انتخابات الرئاسة األمريكية

السندات

األسهم

EM-VXY مؤشر

االضطرابات الناجتة عن خفض حجم النقود يف األسواق

موجة بيع األدوات املالية يف سوق األسهم الصينية

أول عملية إعادة تمويل طويلة األجل من البنك املركزي األوروبي

أزمة آيرلندا

أزمة اليونان

مارس ٢٠١٨

التدفقات الرأسمالية الداخلة 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين

اململكة العربية السعودية

ا�موع

٢٠١٧: الربع الرابع

التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين   

اململكة العربية السعودية  

ا�موع

٢٠١٧: الربع الرابع

التغير يف االحتياطيات 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

- الصين   

- اململكة العربية السعودية   

- ا�موع

٢٠١٧: الربع الرابع

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

بيانات اإلحصاءات املالية الدولية لدى صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

احملليــة.  األصــول  مــن  املقيميــن  غيــر  مشــتريات  صــايف  هــي  الداخلــة  الرأســمالية  التدفقــات  ملحوظــة: 

والتدفقــات الرأســمالية اخلارجــة هــي صــايف مشــتريات املقيميــن احمللييــن مــن األصــول األجنبيــة. وتشــمل 

آســيا الصاعــدة مــا عــدا الصيــن الهنــد وإندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن وتايلنــد؛ وتشــمل أوروبــا الصاعــدة 

بولنــدا ورومانيــا وروســيا وتركيــا؛ وتشــمل أمريــكا الالتينيــة البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو؛ 

وEM-VXY = مؤشر التقلب يف األسواق الصاعدة الصادر عن شركة جي بي مورغان.

أحدث البيانات مقارنة بفبراير ٢٠١٨

فبراير ٢٠١٨ مقارنة بأغسطس ٢٠١٧

8

–8

١- االقتصادات املتقدمة١ 

الشكل البياين ١-٨: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية 

احلقيقية، أغسطس ٢٠١٧-مارس ٢٠١٨

(٪)

كانــت حتــركات أســعار الصــرف متواضعــة عبــر االقتصــادات املتقدمــة ومعظــم اقتصــادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية منذ اخلريف.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

لتوحيــد  الدوليــة  املنظمــة  عــن  الصــادرة  الرمــوز  إىل  البيانــات  مســميات  تســتند  ملحوظــة: 

املقاييس.

١ أحدث البيانات املتاحة تغطي الفترة حتى ٣٠ مارس ٢٠١٨.

–12

12 ٢- اقتصادات األسواق الصاعدة١ 
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الواليات املتحدة 

منطقة اليورو 

اليابان 

اململكة املتحدة 
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سويسرا 

كوريا 

تايوان 

سنغافورة 

كندا 

النرويج 

أستراليا

نيوزيلندا

جنوب إفريقيا 

الصين 

الهند 

إندونيسيا 

ماليزيا

الفلبين 

تايلند 
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بولندا 
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تركيا 

البرازيل 

شيلي 
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بيرو
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املكسيك (املقياس األيمن)

الصين

ماليزيا

البرازيل كولومبيا

الهند  إندونيسيا 

روسيا  تركيا

البرازيل الصين 

الهند  املكسيك

كولومبيا  إندونيسيا 

ماليزيا روسيا

تركيا

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين 

أمريكا الالتينية

أوروبا الصاعدة  الصين

الشكل البياين ١-٩: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسواق 

األسهم واالئتمان

عــام النتعــاش  داعمــة بوجــه  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  املاليــة يف  األوضــاع  تــزال  ال 

النشاط االقتصادي.

بيانــات  وقاعــدة  Haver Analytics؛  .Bloomberg Finance L.P؛ ومؤسســة  املصــادر: مؤسســة 

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

الدويل.

لتوحيــد  الدوليــة  املنظمــة  عــن  الصــادرة  الرمــوز  إىل  البيانــات  مســميات  تســتند  ملحوظــة: 

املقاييس.

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

املاليــة الدوليــة)، مــا عــدا يف حالــة البرازيــل، حيــث تســتمد بيانــات ائتمــان القطــاع اخلــاص مــن 

تقريــر السياســة النقديــة وعمليــات االئتمــان يف النظــام املــايل الصــادر عــن بنــك البرازيــل 

أثــر  اســتبعاد  بعــد  االجتماعــي  التمويــل  االئتمــان جممــوع  يمثــل  حيــث  والصيــن،  املركــزي، 

مبادالت ديون احلكومات احمللية.

-٤ -٥
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١- سعر الفائدة األساسي

(٪)      

٣- العائد على السندات احلكومية ذات أجل استحقاق عشر سنوات٢  

 (٪)       

٤- فروق العائد على السندات السيادية حسب مؤشر جي بي 
       مورغان لسندات األسواق الصاعدة٢

       (بنقاط األساس)
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بيرو 
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تركيا 

جنوب إفريقيا

٢- أسعار الفائدة األساسية احلقيقية١ 

(٪)      

تراجعــت فــروق العائــد علــى ســندات األســواق الصاعــدة، بينمــا ارتفــع العائــد علــى الســندات 

طويلة األجل بالعملة احمللية ارتفاعا متواضعا يف بعض االقتصادات سريعة النمو.

الشكل البياين ١-١٠: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسعار 

الفائدة

بيانــات  وقاعــدة  Haver Analytics؛  .Bloomberg Finance L.P؛ ومؤسســة  املصــادر: مؤسســة 

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

الدويل.

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

الالتينيــة  أمريــكا  وتشــمل  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  بولنــدا  الصاعــدة  أوروبــا  وتشــمل 

البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو. وتســتند مســميات البيانــات إىل رمــوز البلــدان 

الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١خمفّضة بتوقعات التضخم الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي لعامين قادمين.

٢تغطي البيانات الفترة حتى ٣٠ مارس ٢٠١٨. 
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	،٢٠١٨ عام	 قوية	يف	 بداية	 وبعد	 قوية.	 ظلت	 ولكنها	 العام	 من	

يف	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 إىل	 احلافظة	 تدفقات	 هدأت	

أعقاب	اضطرابات	سوق	األسهم	العاملية	يف	أوائل	فبراير	ولكنها	

بدأت	يف	التعايف	منذ	ذلك	احلين	)الشكل	البياين	١-١١(.

القوى الرئيسية التي ترسم اآلفاق

االقتصادات املتقدمة: فجوات الناجت تضيق وسط 

النمو الهيكلي القوي

تعافيا	 	٢٠١4 عام	 منذ	 املتقدمة	 االقتصادات	 شهدت	

الركود	 حاالت	 من	 األحيان،	 بعض	 يف	 توقف	 وإن	 متواصال،	

العاملية	٢٠٠٨-٢٠٠9	 املالية	 األزمة	 أعقاب	 التي	حدثت	يف	

وأزمة	الديون	السيادية	يف	منطقة	اليورو	٢٠١١-٢٠١٢.	وأدى	

اعتماد	سياسة	نقدية	تيسيرية	واالنحسار	التدريجي	للمعوقات	

االقتصادات	 مساعدة	 يف	 حموريا	 دورا	 باألزمات	 املرتبطة	

وخفض	 املمكن	 املستوى	 من	 أعلى	 نمو	 حتقيق	 على	 املتقدمة	

الناجت	 وفجوات	 املمكن	 النمو	 مقاييس	 وتتسم	 البطالة.	 معدل	

أزمة	 أعقاب	وقوع	 الشديد،	ال	سيما	يف	 اليقين	 بطبيعتها	بعدم	

االقتصاد	 على	 املمتدة	 اآلثار	 من	 تركة	 وراءها	 تخلف	 عميقة	

تعايف	 إىل	 أيضا	 التقديرات	 تشير	 ذلك،	 الرغم	من	 وعلى	 الكلي.	

٢

النمو	املمكن	يف	االقتصادات	املتقدمة	يف	السنوات	األخيرة.٢

ومل	تسهم	وتيرة	النشاط	األسرع	من	املتوقع	يف	االقتصادات	

فجوات	 سد	 سرعة	 زيادة	 يف	 	٢٠١6 منتصف	 منذ	 املتقدمة	

على	 الناجت	 تقييم	 إعادة	 إىل	 أيضا	 وأدت	 بل	 فحسب،	 الناجت	

املدى	املتوسط.

· يف		 املتوقع	 غير	 التراكمي	 النمو	 من	 	%4٠ نحو	 ويعزى	

أكتوبر	 الواردة	يف	عدد	 بالتوقعات	 ٢٠١6-٢٠١7	مقارنة	

	٠.6 والبالغة	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١6

نقطة	مئوية	إىل	سد	فجوات	الناجت	بوتيرة	أسرع	من	املتوقع	

املتبقية	 النسبة	 قابلت	 الطلب(،	يف	حين	 دوري	يف	 )تعايف	

على	 يدل	 )ما	 املقدر	 املمكن	 النمو	 يف	 بالزيادة	 تعديالت	

زيادة	قوة	التعايف	الهيكلي(.

· وباملثل،	يُعزى	نحو	4٠%	من	التعديالت	البالغة	١.7	نقطة		

خالل	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 التراكمي	 للنمو	 مئوية	

الفترة	٢٠١6-٢٠١7	)مقارنة	بالتوقعات	الواردة	يف	عدد	

أكتوبر	٢٠١6	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(	إىل	زيادة	

سرعة	سد	فجوات	الناجت؛	وتُعزى	النسبة	املتبقية	إىل	زيادة	

مقارنة	 املمكن	 الناجت	 ارتفاع	 ويدل	 املمكن.	 النمو	 سرعة	

بالتوقعات	السابقة	على	أن	معدالت	التوظيف	يُتوقع	أن	تظل	

املمكن	 النمو	 توقعات	 املستجدات	بشأن	 آخر	 اإلطار	3-١	 ٢	يعرض	 	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١5 إبريل	 عدد	 من	 	3 الفصل	 يف	 الواردة	

متعددة	 املرشحات	 أساليب	 إىل	 استنادا	 	— التحليل	 ويشير	 العاملي.	

نقطة	 	٠.4 بنحو	 املمكن	 النمو	 يف	 حتسن	 حدوث	 إىل	 	— املتغيرات	

من	 خمتارة	 جمموعة	 يف	 و٢٠١7	 	٢٠١١ عامي	 بين	 الفترة	 يف	 مئوية	

االقتصادات	املتقدمة.	والتغير	املقدر	يف	النمو	املمكن	يماثل	بشكل	تام	

التحسن	يف	جمموعة	االقتصادات	املتقدمة	جمتمعة	خالل	نفس	 تقريبا	

الفترة	يف	توقعات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	احلالية	والتي	تتضمن	

أيضا	عوامل	خاصة	بكل	بلد	على	حدة.

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين

السعودية
ا�موع

الصين 

السعودية 

ا�موع

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الصين 

السعودية 

ا�موع

أوروبا الصاعدة

آسيا الصاعدة ما عدا الصين

أمريكا الالتينية

الشكل البياين ١-١١: اقتصادات األسواق الصاعدة: التدفقات 

الرأسمالية

بعــد  مباشــرة  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  إىل  الداخلــة  احلافظــة  تدفقــات  تراجعــت 

اضطرابات سوق األسهم العاملية التي وقعت يف مطلع فبراير، ومل تتعاف منذ ذلك احلين.

١- صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة 

      (مليارات الدوالرات األمريكية)

–40

٢- التدفقات الرأسمالية الداخلة 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣- التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٤- التغير يف االحتياطيات 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

 Haver ومؤسســة  EPFR Global؛  وشــركة  .Bloomberg Finance L.P؛  مؤسســة  املصــادر: 

الــدويل؛  النقــد  صنــدوق  لــدى  الدوليــة  املاليــة  اإلحصــاءات  بيانــات  وقاعــدة  Analytics؛ 
وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

مــن  احمللييــن  املقيميــن  مشــتريات  صــايف  هــي  اخلارجــة  الرأســمالية  والتدفقــات  احملليــة. 

وماليزيــا  وإندونيســيا  الهنــد  الصيــن  عــدا  مــا  الصاعــدة  آســيا  وتشــمل  األجنبيــة.  األصــول 

وتشــمل  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  بولنــدا  الصاعــدة  أوروبــا  وتشــمل  وتايلنــد؛  والفلبيــن 

مؤشــر   =  EM-VXYو وبيــرو؛  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل  الالتينيــة  أمريــكا 

التقلب يف األسواق الصاعدة الصادر عن شركة جي بي مورغان.
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معدالت	 تراجع	 استمرار	 ويأتي	 كذلك.33	 أعلى	 مستوى	 عند	

البطالة	الكلية،	مع	وجود	إشارات	حمدودة	عن	تسارع	وتيرة	

األجور	واألسعار،	متسقا	مع	هذا	التفسير.

ذلك	 حدوث	 إىل	 التقديرات	 )تشير	 الفجوات	 سد	 وبمجرد	

املتقدمة(،	 االقتصادات	 جملموعة	 بالنسبة	 	٢٠١٨ بنهاية	

التراجع	نحو	املستوى	املمكن.	وتشير	 النمو	يف	 أن	يبدأ	 يُتوقع	

تؤدي	 أن	 يُتوقع	 التي	 املتحدة،	 الواليات	 أن	 إىل	 التنبؤات	

	3	رُفعت	توقعات	التوظيف	يف	االقتصادات	املتقدمة	لعام	٢٠٢١	بنحو	

١.4	مليون	وظيفة	مقارنة	بتلك	الواردة	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١6	من	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي.

أعلى	 الناجت	 دفع	 إىل	 املالية	 األخيرة	يف	سياساتها	 التغييرات	

املمكن	يف	وقت	 النمو	 إىل	 املمكن،	ستشهد	عودة	 املستوى	 من	

متأخر	عن	معظم	االقتصادات	املتقدمة	األخرى،	ولكن	بدرجة	

لعناصر	 مبسط	 سيناريو	 حتليل	 	5-١ اإلطار	 ويعرض	 أشد.	

الضوء	 املتحدة	بهدف	تسليط	 الواليات	 الضريبي	يف	 اإلصالح	

أسرع	 بوتيرة	 األمريكي	 االقتصاد	 نمو	 توقع	 يف	 السبب	 على	

نماذج	 وتوضح	 سنوات.	 لبضع	 املمكن	 املستوى	 من	 بكثير	

احملاكاة	أن	السماح	املؤقت	باإلنفاق	االستثماري	الكامل	يؤثر	

النشاط	على	املدى	القصير	نظرا	ألنه	 تأثيرا	كبيرا	للغاية	على	

واستكمال	 قدما	 املضي	 أجل	 من	 للشركات	 قوية	 حوافز	 يوفر	

قائمة.	 السماح	 فترة	 كانت	 طاملا	 االستثمارية	 املشروعات	

ونتيجة	لذلك،	سيؤدي	اإلصالح	الضريبي	يف	الواليات	املتحدة	

إىل	خفض	حافز	النمو	بدءا	من	عام	٢٠٢٠،	على	أن	يزداد	قوة	

بعد	ذلك	عندما	يبدأ	إلغاء	اإلنفاق	االستثماري	الكامل	تدريجيا	

يف	٢٠٢3.

النمو	 معدالت	 من	 الفرد	 نصيب	 ينخفض	 أن	 املتوقع	 ومن	

فقط	 —ليس	 املتوسط	 األجل	 يف	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	

باملعدالت	 مقارنة	 أيضا	 بل	 اآلن،	 عليه	 هي	 بما	 مقارنة	

الرئيسي	 السبب	 ويتمثل	 لألزمة.	 السابقة	 العقود	 يف	 املسجلة	

شيخوخة	 استمرار	 مع	 العاملة	 القوى	 نمو	 تباطؤ	 يف	 ذلك	 يف	

مناقشته	 تمت	 الذي	 النحو	 )على	 املتقدمة	 االقتصادات	 سكان	

يف	الفصل	٢(،	وهو	معوّق	ال	يُتوقع	أن	يعوضه	إال	جزئيا	حتقيق	

نوع	من	التعايف	يف	نمو	اإلنتاجية	الكلية	لعوامل	اإلنتاج	)إىل	

معدالت	أقل	بكثير	من	تلك	املسجلة	يف	سنوات	ما	قبل	األزمة؛	

يناقش	اإلطار	١-4	قياس	اإلنتاجية	يف	العصر	الرقمي(.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: 

انعكاسات زيادة أسعار السلع األولية يف الفترة 

األخيرة 

أدى	تراجع	أسعار	املعادن	منذ	عام	٢٠١١	وهبوط	أسعار	

النفط	يف	عام	٢٠١4	إىل	إحداث	فارق	بين	األداء	االقتصادي	

للبلدان	املستوردة	للسلع	األولية	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	

البيانيان	 )الشكالن	 األولية	 للسلع	 املصدرة	 النامية	 واألسواق	

اجملموعتين	 يف	 النمو	 معدالت	 وكانت	 و١-١3(.	 	١-١٢

شهدت	 التي	 الصين	 عدا	 )ما	 	٢٠١4 قبل	 عام	 بوجه	 متشابهة	

استمرار	 مع	 احلين،	 ذلك	 منذ	 تباعدت	 ولكنها	 أسرع(	 نموا	

البلدان	املستوردة	يف	النمو	بوتيرة	سريعة	وتباطؤ	نمو	البلدان	

يف	 املسجلة	 وتيرته	 متوسط	 نصف	 نحو	 إىل	 ليصل	 املصدرة	

الفترة	٢٠٠٠-٢٠١4.	ومع	تفاقم	اخلسارة	يف	إيرادات	السلع	

البلدان	 كبرى	 بعض	 شهد	 املتفردة،	 املشكالت	 بسبب	 األولية	

عميقة	 ركود	 حاالت	 	— وروسيا	 البرازيل	 مثل	 املصدرة—	

أزمة	 من	 فنزويال	 عانت	 حين	 يف	 	،٢٠١6-٢٠١5 الفترة	 يف	

اقتصادية	وإنسانية	متزايدة	احلدة	منذ	عام	٢٠١4.	وباملثل،	

األخرى	 البلدان	 وبعض	 السعودية	 العربية	 اململكة	 شهدت	

الصحراء	 جنوب	 وإفريقيا	 األوسط	 الشرق	 يف	 للنفط	 املصدرة	

نوبات	ركود	و/أو	تباطؤا	هائال	يف	النمو	يف	السنوات	األخيرة	

للخسارة	 للتصدي	 العامة	 املالية	 سياسة	 تعديل	 البدء	يف	 مع	

الدائمة	إليرادات	السلع	األولية.
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٢٠١٥-٢٠١٦ (تراكمي)

٢٠١٧

٢٠١٨-٢٠١٩ (متوسط)
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الشكل البياين ١-١٢: املكاسب واخلسائر االستثنائية يف 

معدالت التبادل التجاري

علــى الرغــم مــن الزيــادة قصيــرة األجــل املتوقعــة يف أســعار الســلع األوليــة، يُتوقــع أن تســجل 

معدالت التبادل التجاري مكاسب وخسائر استثنائية حمدودة خالل ٢٠١٨-٢٠١٩ مقارنة 

بالفترة ٢٠١٥-٢٠١٧.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تســتند مســميات البيانــات إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة لتوحيــد 

املقاييس.

املكاســب (اخلســائر) للفتــرة ٢٠١٨-٢٠١٩ هــي متوســطات بســيطة للمكاســب (اخلســائر) 
 ١

الســنوية اإلضافيــة لعامــي ٢٠١٨ و٢٠١٩. واملكاســب (اخلســائر) االســتثنائية هــي تقديــر 

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

 B دوالر أمريكي ويستورد السلع x بقيمة A لبلد ما يُصدر سلعة أولية t غير املتوقع يف السنة

pt∆)  حيث 
Axt  – 1 – ∆pt

Bmt  – 1) / Yt  – 1يعرّف على أنه t – 1 دوالر أمريكي يف السنة m بقيمة

 Yو ،tو t – 1 بيــن الســنتين Bو A همــا النســبة املئويــة للتغيــرات يف أســعار ∆pt
Bو ∆pt

A

.Gruss (2014) بالدوالر األمريكي. راجع أيضا دراسة t – 1 إجمايل الناجت احمللي يف السنة
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بصورة	 احمللي،	 الطلب	 سيما	 ال	 الناجت،	 وتيرة	 وتباطأت	

املسجلة	 اخلسائر	 أعقاب	 للنفط	يف	 املصدرة	 البلدان	 حادة	يف	

يف	معدالت	التبادل	التجاري،	التي	أدت	إىل	ارتفاع	احتياجات	

وأصبح	 املالية.	 األوضاع	 وتشديد	 واخلارجي	 املايل	 الضبط	

مدى	الضغوط	االقتصادية	الكلية	املقترنة	باالنخفاض	الكبير	

يف	أسعار	النفط	أكثر	وضوحا	بمرور	الوقت،	مع	تعديل	توقعات	

النمو	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	للبلدان	املصدرة	للنفط،	وال	سيما	

الطلب	احمللي،	ملعدالت	أقل	طوال	عام	٢٠١7	حتى	مع	حتسن	

أسعار	النفط	إىل	حد	ما.	وبالتطلع	إىل	املستقبل،	تسهم	الزيادة	

يف	أسعار	السلع	األولية	يف	النصف	الثاين	من	عام	٢٠١7	يف	

إنشاء	حيز	للبلدان	املصدرة	للنفط	لتوحيد	ميزانياتها	العمومية	

جزئية	 بصورة	 إال	 يسهم	 ال	 ذلك	 ولكن	 تدريجا	 أكثر	 نحو	 على	

التبادل	 معدالت	 يف	 املسجلة	 اخلسائر	 مسار	 عكس	 يف	 للغاية	

تعكس	 احلاالت،	 بعض	 ويف	 	.٢٠١6-٢٠١4 خالل	 التجاري	

التي	تؤثر	 اإلنتاج	 القيود	املفروضة	على	 أيضا	 زيادة	األسعار	

تأثيرا	مباشرا	على	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي.	وفضال	عن	

تؤثر	 احمللية	 السياسية	 واالضطرابات	 اخلالفات	 تزال	 ال	 ذلك،	

املصدرة	 البلدان	 من	 عدد	 يف	 االقتصادي	 النشاط	 على	 بقوة	

نمو	 يف	 التعايف	 جاء	 املوازنة،	 القوى	 لهذه	 ونتيجة	 للنفط.	

وصوله	 منذ	 للغاية	 تدريجي	 بشكل	 للنفط	 املصدرة	 البلدان	

النمو	 أدنى	مستوى	له	يف	عام	٢٠١5،	ومل	تتغير	توقعات	 إىل	

للسنوات	اخلمس	املقبلة	تغيرا	يذكر	منذ	أكتوبر	٢٠١7.

أسعار	 للنفط،	عندما	تنخفض	 املستوردة	 للبلدان	 وبالنسبة	

النفط،	عادة	ما	تكون	املكاسب	غير	املتوقعة	كنسبة	من	الدخل	

ألن	 نظرا	 للنفط	 املصدرة	 للبلدان	 املقابلة	 اخلسائر	 من	 أقل	

املستوردة	 البلدان	 جملموعة	 بالنسبة	 النفط	 استيراد	 فواتير	

للنفط	كنسبة	من	الدخل	الكلي	تكون	أقل	من	إيرادات	الصادرات	

األصغر	 للنفط	 املصدرة	 البلدان	 جملموعة	 بالنسبة	 النفطية	

حجما.	ويف	كثير	من	احلاالت،	كان	الدعم	الذي	حظى	به	الطلب	

أسعار	 انخفاض	 نتيجة	 للنفط	 املستوردة	 البلدان	 يف	 احمللي	

النفط	يف	عام	٢٠١4،	يعوضه	جزئيا	انخفاض	يف	دعم	الطاقة	

إىل	 املتوقعة	 غير	 املكاسب	 لهذه	 كامل	 غير	 انتقال	 يعني	 مما	

يف	 األخيرة	 الزيادات	 تمرير	 تم	 وإذا	 النهائيين.	 املستخدمين	

الطلب	 ينخفض	 فقد	 النهائيين،	 املستخدمين	 إىل	 النفط	 أسعار	

احمللي.	إال	أن	األثر	السلبي،	يف	كثير	من	احلاالت،	ال	يكون	كبيرا	

التحسينات	 ضوء	 يف	 النمو،	 توقعات	 خلفض	 الكفاية	 فيه	 بما	

الطلب	 قوة	 زيادة	 سيما	 ال	 اخلارجية،	 األوضاع	 يف	 املوازنة	

اخلارجي.

آفاق تقارب الدخول — ربع الكأس الفارغ

املتقدمة	 االقتصادات	 بين	 الدخول	 تقارب	 سجل	

مسارا	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	

غير	موات	خالل	العقود	اخلمسة	املاضية	)على	النحو	الذي	تمت	

مناقشته	يف	الفصل	٢	من	عدد	إبريل	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	

سيكون	 املقبلة،	 اخلمس	 السنوات	 وخالل	 العاملي(.	 االقتصاد	

اقتصادا	 يتمكن	4٠	 أن	 املتوقع	 فارغا:	فمن	غير	 الكأس	 ربع	

من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	)نحو	

٢7%	من	اجملموع(	من	تضييق	فجوة	دخل	الفرد	فيها	مقارنة	

البلدان غير املصدرة للسلع األولية ما عدا 

الصين والهند والبرازيل

البلدان املصدرة للسلع األولية

االقتصادات املتقدمة 

الهند 

الصين 

البلدان املصدرة للسلع األولية

البلدان غير املصدرة للسلع األولية يف اقتصادات األسواق 

الصينالصاعدة واالقتصادات النامية ما عدا الصين

نيجيريا

أخرى

البلدان املصدرة للسلع األولية ما عدا نيجيريا واليمن

الشكل البياين ١-١٣: نمو إجمايل الناجت احمللي، 

 ١٩٩٩-٢٠٢٣

(٪)

يتوقــع أن يســتقر النمــو يف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة بالقــرب مــن مســتوياته احلاليــة 

الســابق. ويُتوقــع أن حتافــظ  أقــل بكثيــر مــن املتوســط  علــى املــدى املتوســط، وهــو مســتوى 

االقتصادات املتنوعة على معدالت نمو قوية نسبيا.
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١- النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية
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٤- النمو يف البلدان النامية منخفضة الدخل

٣- املساهمة يف نمو إجمايل 

       الناجت احمللي العاملي

       (أوزان السوق)

٢- املساهمة يف نمو إجمايل 

       الناجت احمللي العاملي

      (أوزان تعادل القوى الشرائية)
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

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

وبيرو.
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الفرد	 دخل	 ينخفض	 أن	 يُتوقع	 بل	 املتقدمة.	 باالقتصادات	

املمتد	 التنبؤات	 أفق	 مدى	 على	 االقتصادات	 تلك	 من	 	١٢ يف	

معدل	 تسجل	 التي	 االقتصادات	 معظم	 وتأتي	 سنوات.	 خلمس	

نمو	للفرد	أقل	من	ذلك	املسجل	يف	االقتصادات	املتقدمة	إما	

الدول	 أو	من	 النفط(	 )غالبا	 األولية	 للسلع	 الدول	املصدرة	 من	

أقل	 نسبة	 تشكل	 حيث	 	— 	)١4-١ البياين	 )الشكل	 الصغيرة	

يف	جمموع	السكان	وإجمايل	الناجت	احمللي	جلميع	اقتصادات	

وإذا	 	.)%١١ )نحو	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

تكون	 الدخل،	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 على	 العينة	 اقتصرت	

البلدان	التي	ال	يُتوقع	أن	تنجح	يف	تضييق	فجوة	دخل	 نسبة	

الفرد	قدرها	الربع	)١4	بلدا(،	ولكنها	تشكل	نسبة	أكبر	من	حيث	

القُطْرية	 للمجموعة	 احمللي	 الناجت	 وإجمايل	 السكان	 جمموع	

)نحو	%3٠(.

يستمر	 أن	 ويُتوقع	 املناطق.	 عبر	 التقارب	 آفاق	 وتتباين	

تقارب	الدخول	يف	الصين	والهند	وشرق	آسيا	بوجه	أعم،	وكذلك	

يف	بلدان	أوروبا	الصاعدة	وأجزاء	من	كومنولث	الدول	املستقلة.	

ويف	املقابل،	يُتوقع	أن	ينخفض	نصيب	الفرد	من	معدل	النمو	يف	

منطقة	إفريقيا	جنوب	الصحراء،	وأمريكا	الالتينية	والكاريبي،	

عن	 وأفغانستان	 وباكستان	 إفريقيا	 وشمال	 األوسط	 والشرق	

السنوات	 خالل	 بالكاد	 يتجاوزه	 أن	 أو	 املتقدمة	 االقتصادات	

البلدان	 من	 كثير	 األداء	يف	 يعكس	ضعف	 بما	 القادمة،	 القليلة	

املصدرة	للسلع	األولية	يف	هذه	املناطق.

التنبؤات

االفتراضات املتعلقة بالسياسات

اإلجمالية	 العامة	 املالية	 السياسة	 موقف	 يظل	 أن	 يُتوقع	

سيما	 وال	 	٢٠١٨ عام	 يف	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 توسعيا	

عام	 بوجه	 أن	يصبح	حمايدا	 يُتوقع	 عام	٢٠١9،	يف	حين	 يف	

يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	)الشكل	

البياين	١-١5(.	ومقارنة	باالفتراضات	الواردة	يف	عدد	أكتوبر	

التنبؤات	 تفترض	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١7

	٢٠١٨ عامي	 يف	 العامة	 املالية	 لسياسة	 تيسيرا	 أكثر	 موقفا	

املالية	 األرصدة	 بعيد	ضعف	 إىل	حد	 يعكس	 ما	 وهو	 و٢٠١9،	

اإلصالح	 ضوء	 يف	 املتحدة	 الواليات	 يف	 املتوقع	 الهيكلية	

تتخذ	 أن	 املتوقع	 ومن	 الضرائب.	 لقانون	 األخير	 التشريعي	

سياسة	املالية	العامة	مسارا	انكماشيا	معتدال	يف	االقتصادات	

املتقدمة	للفترة	٢٠٢٠-٢٠٢٢	وانكماشيا	بشكل	أكثر	وضوحا	

االستثماري	 اإلنفاق	 أحكام	 سريان	 يبدأ	 عندما	 	،٢٠٢3 يف	

لإلصالح	الضريبي	األمريكي	يف	االنتهاء.

سعر	 عودة	 التنبؤات	 تفترض	 النقدية،	 للسياسة	 وبالنسبة	

الطبيعية	 أوضاعه	 إىل	 املتحدة	 الواليات	 يف	 األساسي	 الفائدة	

بوتيرة	أسرع	من	املتوقع	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي،	وهو	ما	يعكس	زيادة	قوة	الطلب	والضغوط	

ومن	 توسعا.	 أكثر	 عامة	 مالية	 سياسة	 ظل	 يف	 التضخمية	

األساسي	 الفائدة	 لسعر	 املستهدف	 املستوى	 يرتفع	 أن	 املتوقع	

	%3.5 ونحو	 	٢٠١٨ عام	 بنهاية	 	%٢.5 نحو	 إىل	 األمريكي	

بنهاية	عام	٢٠١9،	متراجعا	إىل	سعر	توازن	طويل	األجل	أقل	

قليال	من	3%	يف	٢٠٢٢.	ويف	منطقة	اليورو	واليابان،	تفترض	

التنبؤات	أن	تظل	السياسة	النقدية	تيسيرية	للغاية.	ومن	املتوقع	

اليورو	 الفائدة	قصيرة	األجل	سالبة	يف	منطقة	 أن	تظل	أسعار	

خالل	 اليابان	 يف	 الصفر	 وقرب	 	٢٠١9 عام	 منتصف	 حتى	

نطاق	التنبؤات	املمتد	خلمس	سنوات.	وتتباين	مواقف	السياسة	

النقدية	املفترضة	عبر	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	وتعديالت	

األوضاع	 تنوع	 يعكس	 بما	 بأكتوبر	٢٠١7،	 مقارنة	 التوقعات	

الدورية	لهذه	االقتصادات.

1995–2005 2006–17 2018–23

الشــكل البيــاين ١-١٤: نمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

احمللي احلقيقي 

(٪)

تتبايــن آفــاق تضييــق فجــوات دخــل الفــرد يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية مقارنة باالقتصادات املتقدمة عبر املناطق.

١- حسب جمموعة البلدان

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

القــوى الشــرائية، وتشــير العالمــات احلمــراء إىل القيــم الوســيطة، وتشــير العالمــات الســوداء إىل 

العشــير األعلــى والعشــير األدنــى لنمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف جمموعــات 

البلدان. وجمموعات البلدان معرّفة يف الفصل ٣ من عدد إبريل ٢٠١٥ من تقرير آفاق االقتصاد 

العاملــي. وا�موعتــان الفرعيتــان للبلــدان املصــدرة للوقــود وغيــر املصــدرة للوقــود معرّفتــان 

يف اجلــدول دال مــن امللحــق اإلحصائــي وتغطــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية فقط.
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االفتراضات املتعلقة باألوضاع املالية وأسعار 

السلع األولية

ُيفترض	أن	تظل	األوضاع	املالية	العاملية	تيسيرية	عموما	

استمرار	 يسهم	 أن	 املتوقع	 ومن	 	.٢٠١9-٢٠١٨ الفترة	 خالل	

تيسير	أوضاع	اإلقراض،	ال	سيما	يف	منطقة	اليورو،	يف	موازنة	

طويلة	 الفائدة	 أسعار	 يف	 املتوقع	 التدريجي	 االرتفاع	 تأثير	

النقدية	 السياسة	 أوضاع	 استعادة	 يُتوقع	 حين	 يف	 األجل،	

ذلك	 يسفر	 أن	 دون	 املتحدة	 واململكة	 املتحدة	 الواليات	 يف	

املالية.	 األسواق	 تقلب	 يف	 األجل	 طويلة	 أو	 كبيرة	 زيادات	 عن	

وباستثناء	بعض	االقتصادات	الضعيفة،	يُتوقع	أن	تشهد	معظم	

تنبؤات	 إطار	 يف	 تيسيرية	 مالية	 أوضاعا	 الصاعدة	 األسواق	

السيناريو	األساسي،	مع	ارتفاع	أسعار	الفائدة	األساسية	ولكن	

لفروق	 األخير	 السجل	 )استمرار	 اخملاطر	 على	 اإلقبال	 استمرار	

العائد	الصغيرة	على	السندات	السيادية	بوجه	عام	واألداء	القوي	

لسوق	األسهم	يف	معظم	احلاالت(.

عن	 الصادر	 األولية	 السلع	 أسعار	 مؤشر	 يرتفع	 أن	 ويُتوقع	

مقارنة	 	٢٠١٨ عام	 يف	 	%١١.9 بنحو	 الدويل	 النقد	 صندوق	

التراكمية	 الزيادة	 )لتصل	 	٢٠١7 عام	 يف	 املسجل	 بمتوسطه	

املسجلة	من	عام	٢٠١6	إىل	حوايل	٢٨.9%(	ثم	ينخفض	بنحو	

النفط	 أسعار	 متوسط	 يبلغ	 أن	 ويُتوقع	 	.٢٠١9 عام	 يف	 	%3.7

6٢.3	دوالرا	أمريكيا	للبرميل	يف	عام	٢٠١٨	)مرتفعا	من	5٢.٨	

دوالرا	أمريكيا	يف	عام	٢٠١7	وهو	ما	يزيد	كثيرا	عن	التنبؤات	

الواردة	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	

التي	تفيد	بوصول	سعر	البرميل	إىل	5٠.٢	دوالرا	أمريكيا(.	ومع	

	5٨.٢ إىل	 النفط	 أسعار	 تنخفض	 أن	 يُتوقع	 العرض،	 تعايف	

دوالرا	أمريكيا	للبرميل	يف	عام	٢٠١9،	ثم	تواصل	االنخفاض	

أن	 ويُتوقع	 	.٢٠٢3 يف	 أمريكيا	 دوالرا	 	53.6 نحو	 إىل	 لتصل	

تزداد	أسعار	املعادن	بمقدار	١3%	يف	عام	٢٠١٨،	بعد	تسجيلها	

زيادة	قدرها	٢٢.٢%	يف	عام	٢٠١7	مدفوعة	بزيادة	قوة	الطلب	

العاملي،	وأن	تظل	مستقرة	بوجه	عام	بعد	ذلك.

األجل  يف  القوة  تزايد  العاملي:  النمو  آفاق 

القصير، وتراجع يف األجل املتوسط

يُتوقع	أن	يزداد	النمو	العاملي	قوة	من	3.٨%	يف	عام	 	

بتحسن	 مدفوعا	 و٢٠١9،	 	٢٠١٨ عامي	 يف	 	%3.9 إىل	 	٢٠١7

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 نمو	 يف	 متوقع	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 بالصالبة	 يتسم	 ونمو	 النامية	

)اجلدول	١-١(.	وتأتي	تنبؤات	عامي	٢٠١٨	و٢٠١9	أقوى	من	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١7 أكتوبر	 عدد	 يف	 الواردة	 تلك	

العاملي	بمقدار	٠.٢	نقطة	مئوية	لكل	عام،	مع	إجراء	تعديالت	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	٢٠١7	 بعدد	 مقارنة	 موجبة	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 القتصادات	 بالنسبة	 العاملي	

النامية	وخاصة	بالنسبة	لالقتصادات	املتقدمة.	وتشكل	اآلثار	

العامة	 املالية	 سياسة	 يف	 التغييرات	 على	 املترتبة	 العاملية	

األمريكية	نحو	نصف	التحسن	املسجل	يف	النمو	العاملي	للفترة	

٢٠١٨-٢٠١9	مقارنة	بأكتوبر.	وبعد	٢٠١9،	يُتوقع	أن	يتراجع	

أمريكا الالتينية والكاريبي

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية األخرى
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١- التغير يف رصيد املالية العامة األويل الهيكلي        

      (بالنقاط املئوية)

املصدر: تقديرات صندوق النقد الدويل.
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اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي
)التغير	%،	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك(

٢٠١7

توقعات

االختالف عن توقعات 

عدد يناير 2018 من 

تقرير مستجدات آفاق 
االقتصاد العاملي 1

االختالف عن توقعات 

عدد أكتوبر 2017 من 

تقرير آفاق االقتصاد 
العاملي 1

٢٠١٨٢٠١9٢٠١٨٢٠١9٢٠١٨٢٠١9

3.83.93.90.00.00.20.2الناجت العاملي

2.32.52.20.20.00.50.4االقتصادات املتقدمة

٢.3٢.9٢.7٠.٢٠.٢٠.6٠.٨الواليات	املتحدة	

٢.3٢.4٢.٠٠.٢٠.٠٠.5٠.3منطقة	اليورو	

٢.5٢.5٢.٠٠.٢٠.٠٠.7٠.5أملانيا

١.٨٢.١٢.٠٠.٢٠.١٠.3٠.١فرنسا	

١.5١.5١.١٠.١٠.٠٠.4٠.٢إيطاليا

3.١٢.٨٢.٢٠.4٠.١٠.3٠.٢إسبانيا

١.7١.٢٠.9٠.٠٠.٠٠.5٠.١اليابان

–١.٨١.6١.5٠.١٠.٠٠.١٠.١اململكة	املتحدة
٠.٠٠.٠٠.3–3.٠٢.١٢.٠٠.٢كندا

٢.7٢.7٢.6٠.١٠.٠٠.٢٠.١اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

4.84.95.10.00.10.00.1اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٢.١٢.٢٢.١٠.٠٠.٠٠.١٠.٠كومنولث	الدول	املستقلة

١.5١.7١.5٠.٠٠.٠٠.١٠.٠روسيا

3.63.53.6٠.١٠.١٠.٢٠.١ما	عدا	روسيا

6.56.56.6٠.٠٠.٠٠.٠٠.١آسيا	الصاعدة	والنامية

6.96.66.4٠.٠٠.٠٠.١٠.١الصين
6.77.47.٨٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠الهند	3

5.35.35.4٠.٠٠.١٠.١٠.١جمموعة	آسيان-5	4

٠.٨٠.4–5.٨4.33.7٠.3٠.١أوروبا	الصاعدة	والنامية

١.3٢.٠٢.٨٠.١٠.٢٠.١٠.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

١.٠٢.3٢.5٠.4٠.4٠.٨٠.5البرازيل

٢.٠٢.33.٠٠.٠٠.٠٠.4٠.7املكسيك

٠.٢–٠.٢٠.١–٢.63.43.7٠.٢الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	

٠.6٠.3–١.7١.9٠.١٠.3–٠.7اململكة	العربية	السعودية

٢.٨3.43.7٠.١٠.٢٠.٠٠.3إفريقيا	جنوب	الصحراء

٠.٨٢.١١.9٠.٠٠.٠٠.٢٠.٢نيجيريا

١.3١.5١.7٠.6٠.٨٠.4٠.١جنوب	إفريقيا

للتذكرة

٢.7٢.5٢.١٠.٢٠.٠٠.4٠.3االحتاد	األوروبي

٠.١–٠.٠٠.٢–4.75.٠5.3٠.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

٠.3٠.٠٠.4–٢.٢3.٢3.6٠.٢الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

3.٢3.43.3٠.١٠.١٠.3٠.3النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق	

4.95.14.70.50.31.10.8حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( 

الواردات

4.٠5.١4.5٠.7٠.٠١.3٠.9االقتصادات	املتقدمة

6.46.٠5.6٠.5٠.6١.١٠.7اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

الصادرات

٠.9٠.5–4.٢4.53.9٠.3٠.١االقتصادات	املتقدمة

6.45.١5.3٠.4٠.7٠.6١.٠اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–١٨.٢7.٢–6.3٢.٢–٢3.3١٨.٠6.5النفط	5

غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الصادرات	السلعية	

5.١١.٠–6.٨5.6٠.56.١٠.5العاملية(

أسعار املستهلك

–٠.3٠.١–١.7٢.٠١.9٠.١٠.٢االقتصادات	املتقدمة
4.٠4.64.3٠.١٠.٠٠.٢٠.٢اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	6

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

١.5٢.43.4٠.١٠.٠٠.5٠.5على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(

٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثالثة	أشهر(

–٠.١–٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٢على	الودائع	بالين	الياباين	)ستة	أشهر(
ملحوظــة:	يُفتــرض	بقــاء	أســعار	الصــرف	الفعليــة	احلقيقيــة	ثابتــة	عنــد	مســتوياتها	الســائدة	يف	الفتــرة	مــن	٢6	ينايــر	إىل	٢3	فبرايــر	٢٠١٨.	واالقتصــادات	مرتبــة	علــى	أســاس	

حجمهــا	االقتصــادي.	والبيانــات	ربــع	الســنوية	اجملمعــة	معدلــة	ملراعــاة	التغيــرات	املوســمية.	

١	تنتــج	الفــروق	عــن	تقريــب	األرقــام	يف	تنبــؤات	التقريــر	احلــايل	وعــدد	ينايــر	٢٠١٨	مــن	تقريــر	مســتجدات	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	وعــدد	أكتوبــر	٢٠١7	مــن	تقريــر	آفــاق	

االقتصــاد	العاملــي.

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

3	بالنســبة	للهنــد،	تقــوم	البيانــات	والتنبــؤات	املعروضــة	علــى	أســاس	الســنة	املاليــة	ويســتند	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	مــن	عــام	٢٠١١	واألعــوام	التاليــة	إىل	إجمــايل	النــاجت	

احمللــي	بأســعار	الســوق،	والســنة	املاليــة	٢٠١٢/٢٠١١	كســنة	األســاس.	

4	إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام.	
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اجلدول 1-1 )تتمة(

على أساس ربع سنوي مقارن7على أساس سنوي مقارن

توقعاتتوقعات

٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

3.23.83.93.93.24.03.93.8الناجت العاملي

1.72.32.52.22.02.62.42.0االقتصادات املتقدمة

١.5٢.3٢.9٢.7١.٨٢.63.٠٢.3الواليات	املتحدة	

١.٨٢.3٢.4٢.٠٢.٠٢.7٢.٢٢.٠منطقة	اليورو	

١.9٢.5٢.5٢.٠١.9٢.9٢.5١.9أملانيا

١.٢١.٨٢.١٢.٠١.٢٢.5١.٨٢.٠فرنسا	

٠.9١.5١.5١.١١.١١.6١.3١.١إيطاليا

3.33.١٢.٨٢.٢3.٠3.١٢.5٢.١إسبانيا

–٠.9١.7١.٢٠.9١.5٢.١٠.٨٠.١اليابان
١.9١.٨١.6١.5٢.٠١.4١.6١.6اململكة	املتحدة

١.43.٠٢.١٢.٠٢.٠٢.9٢.١١.9كندا
٢.3٢.7٢.7٢.6٢.5٢.9٢.7٢.٨اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

4.44.84.95.14.35.25.25.2اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٠.4٢.١٢.٢٢.١٠.٨١.9٢.3١.6كومنولث	الدول	املستقلة

١.5١.7١.5٠.6١.5٢.١١.3–٠.٢روسيا

.	.	..	.	..	.	..	.	.١.93.63.53.6ما	عدا	روسيا

6.56.56.56.66.٢6.76.56.6آسيا	الصاعدة	والنامية

6.76.96.66.46.٨6.٨6.56.4الصين
7.١6.77.47.٨6.٠7.57.47.٨الهند	3

5.٠5.35.35.44.٨5.45.45.5جمموعة	آسيان-5	4

3.٢5.٨4.33.73.75.93.53.7أوروبا	الصاعدة	والنامية

١.7٢.3٢.4–١.3٢.٠٢.٨٠.٨–٠.6أمريكا	الالتينية	والكاريبي

٢.٢3.١٢.3–١.٠٢.3٢.5٢.4–3.5البرازيل

٢.9٢.٠٢.33.٠3.٢١.53.٠٢.٨املكسيك

.	.	..	.	..	.	..	.	.4.9٢.63.43.7الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	

٢.3٢.١–١.7١.9٢.٢١.٢–١.7٠.7اململكة	العربية	السعودية

.	.	..	.	..	.	..	.	.١.4٢.٨3.43.7إفريقيا	جنوب	الصحراء

.	.	..	.	..	.	..	.	.٠.٨٢.١١.9–١.6نيجيريا

٠.6١.3١.5١.7١.٠١.9٠.7٢.3جنوب	إفريقيا

للتذكرة

٢.٠٢.7٢.5٢.١٢.١٢.9٢.3٢.٠االحتاد	األوروبي

.	.	..	.	..	.	..	.	.3.54.75.٠5.3البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

.	.	..	.	..	.	..	.	.4.9٢.٢3.٢3.6الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

٢.53.٢3.43.3٢.63.43.33.٠النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق	

. . .. . .. . .. . .2.34.95.14.7حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( 

الواردات

.	.	..	.	..	.	..	.	.٢.74.٠5.١4.5االقتصادات	املتقدمة

.	.	..	.	..	.	..	.	.١.٨6.46.٠5.6اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

الصادرات

.	.	..	.	..	.	..	.	.٢.٠4.٢4.53.9االقتصادات	املتقدمة

.	.	..	.	..	.	..	.	.٢.66.45.١5.3اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–١6.٢١9.63.٢5.9–٢3.3١٨.٠6.5–١5.7النفط	5

6.٨5.6٠.5١٠.3١.97.٠٠.3–١.5غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الصادرات	السلعية	العاملية(

أسعار املستهلك

٠.٨١.7٢.٠١.9١.٢١.7٢.٠٢.٠االقتصادات	املتقدمة
4.34.٠4.64.33.63.63.93.9اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	6

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

.	.	..	.	..	.	..	.	.١.١١.5٢.43.4على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(

.	.	..	.	..	.	..	.	.٠.٠–٠.3–٠.3–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثالثة	أشهر(

.	.	..	.	..	.	..	.	.٠.٠٠.٠٠.٠٠.١على	الودائع	بالين	الياباين	)ستة	أشهر(

5	متوســط	بســيط	ألســعار	النفــط	اخلــام	مــن	أنــواع	برنــت	اململكــة	املتحــدة	وفــاحت	دبــي	وغــرب	تكســاس	الوســيط.	وكان	متوســط	ســعر	برميــل	النفــط	بالــدوالر	األمريكــي	5٢.٨١	

دوالرا	للبرميــل	يف	عــام	٢٠١7؛	ويبلــغ	الســعر	املفتــرض	حســب	أســواق	العقــود	املســتقبلية	6٢.3٠	دوالرا	يف	عــام	٢٠١٨	و5٨.٢٠	دوالرا	يف	عــام	٢٠١9.

6	ما	عدا	األرجنتين	وفنزويال.	راجع	امللحوظات	القُطْرية	عن	األرجنتين	وفنزويال	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.	

7	بالنســبة	للنــاجت	العاملــي،	تمثــل	التقديــرات	والتوقعــات	ربــع	ســنوية	حــوايل	9٠%	مــن	النــاجت	العاملــي	الســنوي	علــى	أســاس	األوزان	املرجحــة	بتعــادل	القــوى	الشــرائية.	

وبالنســبة	القتصادات	األســواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	تمثل	التقديرات	والتوقعات	ربع	الســنوية	حوايل	٨٠%	من	الناجت	الســنوي	القتصادات	األســواق	الصاعدة	

واالقتصــادات	الناميــة	علــى	أســاس	األوزان	املرجحــة	بتعــادل	القــوى	الشــرائية.
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النمو	العاملي	تدريجيا	إىل	3.7%	بنهاية	أفق	التنبؤات.	ويعزى	

التباطؤ	كليا	إىل	االقتصادات	املتقدمة،	حيث	يُتوقع	أن	يتراجع	

النمو	اتساقا	مع	نموها	املمكن	احملدود؛	ومن	املتوقع	أن	يستقر	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 عبر	 النمو	

بقرب	املستوى	احلايل.

االقتصادات املتقدمة

يُتوقع	أن	تنمو	االقتصادات	املتقدمة	بمقدار	٢.5%	يف	عام	

٢٠١٨	—	أي	أعلى	من	املستوى	املسجل	يف	عام	٢٠١7	بمقدار	

لكال	 التنبؤات،	 هذه	 وتأتي	 	.٢٠١9 عام	 يف	 و٢.٢%	 	- 	%٠.٢

أكتوبر	من	تقرير	 الواردة	يف	عدد	 التنبؤات	 أقوى	من	 العامين،	

مئوية	 نقطة	 و4.٠	 	٠.5 بمقدار	 )أعلى	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	

لعامي	٢٠١٨	و٢٠١9،	على	الترتيب(.	وأجريت	تعديالت	موجبة	

التوقعات	 البلدان،	وهو	ما	يعكس	زيادة	قوة	 يف	عدد	كبير	من	

والتداعيات	 احمللية	 اآلثار	 سيما	 وال	 واليابان	 اليورو	 ملنطقة	

املتحدة.	 الواليات	 يف	 التوسعية	 املالية	 للسياسة	 املتوقعة	

ويُتوقع	أن	يتراجع	النمو	إىل	١.5%	يف	األجل	املتوسط،	وهو	ما	

يتسق	عموما	مع	النمو	املمكن	املتواضع.	ويسهم	يف	حدوث	هذا	

األجل	 قصيرة	 اإليجابية	 اآلثار	 بعض	 مسار	 انعكاس	 التراجع	

املتحدة	 الواليات	 الضريبي	يف	 اإلصالح	 على	 املترتبة	 للناجت	

أن	 يُتوقع	 التباطؤ،	 من	 الرغم	 وعلى	 	44. 	٢٠٢٠ عام	 بعد	 فيما	

يظل	إجمايل	الناجت	احمللي	أعلى	من	املستوى	املمكن	يف	عام	

٢٠٢3	يف	كثير	من	االقتصادات	املتقدمة،	بما	يف	ذلك	الواليات	

5

املتحدة	ومنطقة	اليورو.5

من	 النمو	 معدل	 يرتفع	 أن	 يُتوقع	 املتحدة،	 الواليات  ويف	

٢.3%	يف	عام	٢٠١7	إىل	٢.9%	يف	عام	٢٠١٨،	قبل	أن	يسجل	

تراجعا	طفيفا	ليصل	إىل	٢.7%	يف	عام	٢٠١9	)أقوى	من	املعدل	

نقطة	 و٠.٨	 	٠.6 بمقدار	 و٢٠١9	 	٢٠١٨ عامي	 يف	 املتوقع	

مئوية،	على	الترتيب،	حسبما	يرد	يف	عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي(.	ويرجع	رفع	توقعات	النمو	إىل	قوة	النشاط	

اخلارجي،	 الطلب	 وحتسن	 	،٢٠١7 عام	 يف	 املتوقع	 من	 أكثر	

املطبق	 الضريبي	 لإلصالح	 املتوقع	 الكلي	 االقتصادي	 واألثر	

ضرائب	 معدالت	 انخفاض	 سيما	 وال	 	— 	٢٠١7 ديسمبر	 يف	

الشركات	والسماح	املؤقت	باإلنفاق	االستثماري	الكامل،	والذي	

يُتوقع	أن	يؤدي	إىل	حفز	النشاط	يف	األجل	القريب.	ويرجع	رفع	

احلزبين	 اتفاق	 بعد	 العام	 اإلنفاق	 ارتفاع	 إىل	 أيضا	 التوقعات	

على	امليزانية	يف	فبراير	٢٠١٨.	ومن	املتوقع	أن	تسهم	تغييرات	

سياسة	املالية	العامة	يف	زيادة	النمو	حتى	عام	٢٠٢٠،	بحيث	

يرتفع	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	للواليات	املتحدة	بمقدار	

١.٢%	بحلول	٢٠٢٠	مقارنة	بالتنبؤات	التي	ال	تتضمن	حدوث	

تغييرات	على	السياسة	الضريبية.	ويف	ضوء	زيادة	عجز	املالية	

العامة،	والذي	سيتطلب	إجراء	تصحيحات	يف	املستقبل،	ونظرا	

النمو	 ينخفض	 أن	 يُتوقع	 لبعض	اخملصصات،	 املؤقت	 للطابع	

	٢٠٢٢ عام	 من	 بدءا	 سنوات	 لبضع	 السابقة	 التنبؤات	 عن	

4	ينطوي	اإلنفاق	االستثماري	الكامل	املؤقت	على	زيادة	االستثمار	يف	

البداية،	ولكن	استثمار	أقل	يف	املستقبل؛	راجع	اإلطار	١-5.

5	يناقش	اإلطار	١-7	بمزيد	من	التفصيل	اآلفاق	لفرادى	االقتصادات	

املتقدمة.

فصاعدا،	وهو	ما	من	شأنه	موازنة	بعض	مكاسب	النمو	احملققة	

يف	وقت	سابق.

العام	 االجتاه	 من	 األعلى	 النمو	 معدالت	 تستمر	 أن	 ويُتوقع	

مساهمين	 يشكالن	 اللذين	 	— واليابان	 اليورو  منطقة  يف	

انتظاره	 طال	 الذي	 االقتصادي	 النشاط	 قوة	 تزايد	 يف	 مهمين	

	.٢٠١9-٢٠١٨ الفترة	 خالل	 	— املتقدمة	 االقتصادات	 يف	

ويُتوقع	أن	يتحسن	التعايف	يف	منطقة	اليورو	بدرجة	طفيفة	من	

العام	قبل	أن	يتراجع	إىل	 ٢.3%	يف	عام	٢٠١7	إىل	٢.4%	هذا	

٢%	يف	عام	٢٠١9.	وارتفعت	التنبؤات	مقارنة	بتلك	الواردة	يف	

عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بمقدار	٠.5	و3.٠	

الترتيب،	وهو	يعكس	 نقطة	مئوية	لعامي	٢٠١٨	و٢٠١9	على	

بلدان	 خمتلف	 يف	 املتوقع	 من	 أكثر	 احمللي	 الطلب	 قوة	 زيادة	

منطقة	العملة،	والسياسة	النقدية	الداعمة،	وحتسن	آفاق	الطلب	

منطقة	 يف	 األجل	 متوسط	 النمو	 يصل	 أن	 ويُتوقع	 اخلارجي.	

اليورو	إىل	١.4%،	وهو	معدل	منخفض	بسبب	تراجع	اإلنتاجية	

غير	 الديمغرافية	 واألوضاع	 اإلصالح	 جهود	 ضعف	 وسط	

إىل	١.٢%	 اليابان	 النمو	يف	 يتراجع	 أن	 املتوقع	 املواتية.	ومن	

بمقدار	 العام	 االجتاه	 من	 أعلى	 قوي	 أداء	 )من	 	٢٠١٨ عام	 يف	

١.7%	يف	عام	٢٠١7(	قبل	أن	يزداد	تباطؤا	ليصل	إىل	٠.9%	يف	

عام	٢٠١9.	ويرجع	رفع	توقعات	النمو	بمقدار	٠.5	نقطة	مئوية	

يف	عام	٢٠١٨	و٠.١	نقطة	مئوية	يف	عام	٢٠١9	مقارنة	بعدد	

أكتوبر	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	إىل	حتسن	آفاق	الطلب	

التكميلية	 وامليزانية	 اخلاصة،	 االستثمارات	 وتزايد	 اخلارجي،	

لعام	٢٠١٨.	ولكن	تظل	اآلفاق	متوسطة	األجل	لليابان	ضعيفة	

وهو	يعكس	يف	جانب	كبير	منه	تناقص	القوى	العاملة.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسواق	 اقتصادات	 يف	 النمو	 معدالت	 تسجل	 أن	 يُتوقع	

	%4.٨ من	 	— إضافية	 زيادة	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

عام	 يف	 و١.%5	 	٢٠١٨ عام	 يف	 	%4.9 إىل	 	٢٠١7 عام	 يف	

معدل	 ارتفاع	 أن	 من	 الرغم	 وعلى	 	.)١-١ )اجلدول	 	٢٠١9

يف	 القوي	 االقتصادي	 األداء	 استمرار	 إىل	 أساسا	 يرجع	 النمو	

يرجع	 النمو	 املتوقع	يف	معدالت	 التحسن	 فإن	 الصاعدة،	 آسيا	

األولية	 للسلع	 املصدرة	 للبلدان	 بالنسبة	 التوقعات	 حتسن	 إىل	

االقتصادي.	 النشاط	 الشديد	يف	 الضعف	 بعد	ثالث	سنوات	من	

مئوية	 نقطة	 	٠.١ فبلغت	 	:٢٠١9 لعام	 النمو	 توقعات	 ورُفعت	

لبلدان	 بالرفع	 تعديالت	 أكبر	 إجراء	 مع	 اإلجمايل،	 للمعدل	

النمو	 يستقر	 أن	 ويُتوقع	 الالتينية.	 وأمريكا	 الصاعدة	 أوروبا	

بعد	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	

إىل	 ذلك	 ويرجع	 املتوسط.	 املدى	 على	 	%5 حوايل	 عند	 	،٢٠١9

تزايد	قوة	النمو	االقتصادي	نوعا	ما	يف	البلدان	املصدرة	للسلع	

خالل	 املسجلة	 تلك	 من	 بكثير	 أقل	 ملعدالت	 كان	 وإن	 األولية،	

الصين	 نمو	 معدل	 يف	 مطرد	 تراجع	 وإىل	 املاضيين؛	 العقدين	

ليصل	إىل	مستوى	ال	يزال	أعلى	من	متوسط	اقتصادات	األسواق	

يف	 تدريجية	 زيادة	 وحدوث	 النامية؛	 واالقتصادات	 الصاعدة	

يف	 الهيكلية	 اإلصالحات	 إسهام	 مع	 الهند	 يف	 النمو	 معدل	
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زيادة	الناجت	املمكن؛	واستمرار	النمو	القوي	يف	البلدان	األخرى	

6

املستوردة	للسلع	األولية.6

النمو	 يف	 تستمر	 أن	 يُتوقع	 التي	 الصاعدة،	 آسيا	 تزال	 وال	

بحوايل	6.5%	خالل	٢٠١٨-٢٠١9،	تمثل	أهم	حمركات	النمو	

انخفاضا	طفيفا	 النمو	 أن	يسجل	 يُتوقع	 الصين،	 ففي	 العاملي.	

من	6.9%	يف	عام	٢٠١7	إىل	6.6%	يف	عام	٢٠١٨	و6.4%	يف	

عام	٢٠١9.	وتأتي	التنبؤات	أعلى	)بمقدار	٠.١	نقطة	مئوية	يف	

من	 أكتوبر	 عدد	 يف	 الواردة	 تلك	 من	 و٢٠١9(	 	٢٠١٨ من	 كل	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	وهو	ما	يعكس	حتسن	آفاق	الطلب	

اخلارجي.	وعلى	املدى	املتوسط،	يُتوقع	أن	يستمر	االقتصاد	يف	

تعديل	توازنه	من	االستثمار	إىل	االستهالك	اخلاص	ومن	قطاع	

الصناعة	إىل	قطاع	اخلدمات،	وإن	كان	يُتوقع	أن	يستمر	الدين	

احمللي،	 الناجت	 إجمايل	 من	 كنسبة	 االرتفاع	 يف	 املايل	 غير	

ويؤدي	تراكم	مواطن	الضعف	إىل	عدم	وضوح	اآلفاق	على	املدى	

املتوسط.	ويُتوقع	أن	يرتفع	معدل	النمو	يف	الهند	من	6.7%	يف	

إىل	7.4%	يف	عام	٢٠١٨	و7.٨%	يف	عام	٢٠١9	 عام	٢٠١7	

تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 يف	 الواردة	 التوقعات	 عن	 تغيير	 )دون	

آفاق	االقتصاد	العاملي(،	مدعوما	بقوة	االستهالك	اخلاص	إىل	

جانب	انحسار	اآلثار	االنتقالية	ملبادرة	سعر	الصرف	وتطبيق	

الضريبة	الوطنية	على	السلع	واخلدمات.	وعلى	املدى	املتوسط،	

يُتوقع	أن	يرتفع	النمو	تدريجيا	مع	استمرار	تنفيذ	اإلصالحات	

االستثمار	 وحتفز	 اإلنتاجية	 زيادة	 إىل	 تؤدي	 التي	 الهيكلية	

اخلاص.

الصاعدة	 أوروبا	 بلدان	 يف	 النمو	 يتراجع	 أن	 املتوقع	 ومن	

	،٢٠١7 عام	 يف	 	%6 يقارب	 بما	 حاليا	 يقدر	 الذي	 والنامية،	

ليصل	إىل	4.3%	يف	عام	٢٠١٨	و3.7%	يف	عام	٢٠١9،	مدعوما	

وزيادة	 املالية	 األوضاع	 بتيسير	 تتسم	 مواتية	 خارجية	 ببيئة	

وبسياسات	 اليورو،	 منطقة	 من	 الصادرات	 على	 الطلب	 قوة	

تيسيرية	يف	حالة	تركيا.

منطقة	 وهي	 والكاريبي،	 الالتينية	 أمريكا	 منطقة	 تزال	 وال	

-٢٠١4 يف	 األولية	 السلع	 أسعار	 تراجع	 من	 بشدة	 تضررت	

ترتفع	 أن	 ويُتوقع	 النمو؛	 يف	 تدريجيا	 تعافيا	 تشهد	 	،٢٠١6

عام	 و٢.٨	يف	 عام	٢٠١٨	 إىل	٢.٠%	يف	 لتصل	 النمو	 معدالت	

-٢٠١5 يف	 عميقا	 ركودا	 البرازيل	 شهدت	 أن	 وبعد	 	.٢٠١9

٢٠١6،	عاد	االقتصاد	إىل	النمو	يف	عام	٢٠١7	)١.٠%(	ويُتوقع	

عام	 يف	 و5.٢%	 	٢٠١٨ عام	 يف	 	%٢.3 إىل	 ليصل	 يتحسن	 أن	

٢٠١9،	مدعوما	بزيادة	قوة	االستهالك	واالستثمار	يف	القطاع	

املتوسط	 املدى	 على	 النمو	 يتراجع	 أن	 املتوقع	 ومن	 اخلاص.	

ليصل	إىل	٢.٢%،	متأثرا	بشيخوخة	السكان	وركود	اإلنتاجية.

ثقة	 وزيادة	 النفطية،	 الصادرات	 إيرادات	 حتسن	 وساعد	

االقتصاد	 النقدية	يف	عودة	 السياسة	 وتيسير	 األعمال،	 جمتمع	

يرتفع	 أن	 ويُتوقع	 	.٢٠١7 عام	 يف	 النمو	 مسار	 إىل	 الروسي	

إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	بمقدار	١.7%	هذا	العام،	قبل	أن	

أفق	 من	 املتبقية	 الفترة	 طوال	 	%١.5 إىل	 ليصل	 قليال	 يتراجع	

	6	يناقش	اإلطار	١-٨	بمزيد	من	التفصيل	اآلفاق	لفرادى	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.

التنبؤات،	متأثرا	بالتأثيرات	الهيكلية	املعاكسة	وأثر	العقوبات	

على	االستثمار.	

األوسط	 الشرق	 منطقة	 يف	 كذلك	 النمو	 يرتفع	 أن	 ويُتوقع	

	٢٠١٨ عامي	 يف	 وباكستان	 وأفغانستان	 إفريقيا	 وشمال	

و٢٠١9،	ولكن	أن	يظل	ضعيفا	عند	مستوى	3.5%	تقريبا.	ويف	

حين	تسهم	زيادة	قوة	أسعار	النفط	يف	تعايف	الطلب	احمللي	يف	

البلدان	املصدرة	للنفط،	بما	يف	ذلك	اململكة العربية السعودية،	

مطلوبا،	 يزال	 ال	 الذي	 املايل،	 التصحيح	 يؤثر	 أن	 املتوقع	 فمن	

على	آفاق	النمو.

جنوب  إفريقيا  يف	 النمو	 معدل	 يرتفع	 أن	 كذلك	 ويُتوقع	

	%3.4 إىل	 ليصل	 	٢٠١9-٢٠١٨ خالل	 تدريجيا	 الصحراء 

بالتحديات	 املليئة	 اآلفاق	 حتسن	 مع	 الترتيب،	 على	 و%3.7،	

يكتسب	 أن	 املتوقع	 ومن	 األولية.	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 يف	

النمو	يف	جنوب	إفريقيا	قوة	ليرتفع	من	١.3%	يف	عام	٢٠١7	

)وهو	معدل	 إىل	١.5%	يف	عام	٢٠١٨	و١.7%	يف	عام	٢٠١9	

االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 يف	 املتوقع	 من	 أقوى	

لعامي	 الترتيب،	 على	 مئوية،	 نقطة	 و٠.١	 	٠.4 بمقدار	 العاملي	

٢٠١٨	و٢٠١9(.	ومن	املرجح	أن	تتحسن	ثقة	جمتمع	األعمال	

تدريجيا	مع	تغير	القيادة	السياسية،	ولكن	ال	تزال	االختناقات	

الهيكلية	تؤثر	سلبا	على	آفاق	النمو.	وتأتي	آفاق	املدى	املتوسط	

الفترة	 خالل	 	%١.٨ عند	 النمو	 يستقر	 أن	 يُتوقع	 حيث	 ضعيفة،	

.٢٠٢3-٢٠٢٠

آفاق التضخم

ناجمة	 صعودية	 لضغوط	 األولية	 السلع	 أسعار	 تعرض	 مع	

—	وتضييق	 الطلب	 قوة	 وزيادة	 بالعرض	 املرتبطة	 اآلثار	 عن	

التضخم	 بدأ	 	— العاملية	 اآلفاق	 حتسن	 نتيجة	 الناجت	 فجوات	

األساسي	 التضخم	 يرتفع	 أن	 ويُتوقع	 االرتفاع،	 يف	 الكلي	

تشدد	 زيادة	 تعكس	 األجور	 ديناميكيات	 تبدأ	 عندما	 تدريجيا	

7

األوضاع	يف	أسواق	العمل.7

ترتفع	 أن	 يُتوقع	 	،١-١ اجلدول	 يف	 املبين	 النحو	 وعلى	

إىل	 لتصل	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 الكلي	 التضخم	 معدالت	

مئوية	 نقطة	 	٠.3 قدره	 )بارتفاع	 	٢٠١9-٢٠١٨ ٢%	يف	 نحو	

يف	عام	٢٠١٨	مقارنة	باملستوى	املتوقع	يف	عدد	أكتوبر	من	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(	من	١.7%	يف	عام	٢٠١7،	وهو	

النمو	 عن	 الناجمة	 السعرية	 الضغوط	 زيادة	 أساسا	 يعكس	 ما	

األعلى	من	االجتاه	العام	وسد	فجوات	الناجت.

املستهلكين	 األساسي	ألسعار	 التضخم	 يتفاوت	 أن	 ويُتوقع	

—	ما	عدا	أسعار	الوقود	والغذاء	—	عبر	جمموعة	االقتصادات	
ألسعار	 األساسي	 التضخم	 يرتفع	 أن	 ويُتوقع	 املتقدمة.	

ناجتها	 يرتفع	 أن	 املنتظر	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 املستهلكين	

الكبير	 املايل	 التوسع	 أعقاب	 يف	 املمكن	 املستوى	 من	 ألعلى	

	٢٠١٨ عام	 يف	 	%٢ إىل	 	٢٠١7 عام	 يف	 	%١.٨ من	 املتوقع،	

املدى	 إىل	٢.3%	على	 يتراجع	 أن	 قبل	 و٢.5%	يف	عام	٢٠١9،	

	7	راجع	اإلطار	١-9	لالطالع	على	تفاصيل	عن	آفاق	التضخم	لفرادى	

البلدان.
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املتوسط.	ويُتوقع	أن	يرتفع	التضخم	األساسي	ألسعار	اإلنفاق	

االستهالكي	الشخصي،	وهو	املقياس	املفضل	لبنك	االحتياطي	

عام	 يف	 و٢.٢%	 	٢٠١٨ عام	 يف	 	%١.7 إىل	 ليصل	 الفيدرايل،	

٢٠١9	)مرتفعا	من	١.5%	يف	عام	٢٠١7(.	ويف	منطقة اليورو،	

العام	 االجتاه	 من	 أعلى	 معدالت	 النمو	 يسجل	 أن	 يُتوقع	 حيث	

أسعار	 مؤشر	 يرتفع	 أن	 يُتوقع	 	،٢٠١9-٢٠١٨ الفترة	 خالل	

إىل	١.٢%	يف	 األساسي	من	١.١%	يف	عام	٢٠١7	 املستهلكين	

مؤشر	 يسجل	 أن	 ويتوقع	 	.٢٠١9 عام	 يف	 و7.١%	 	٢٠١٨ عام	

	%٢ إىل	 ليصل	 تدريجية	 زيادة	 األساسي	 املستهلكين	 أسعار	

العملة	 منطقة	 عبر	 الناجت	 فجوات	 تضييق	 مع	 	٢٠٢١ بحلول	

وتعزيز	توقعات	التضخم.	ويف	اململكة	املتحدة،	يتوقع	أن	يرتفع	

مؤشر	أسعار	املستهلكين	األساسي	من	٢.4%	يف	عام	٢٠١7	إىل	

عام	 ٢.٢%	يف	 إىل	 يتراجع	 أن	 قبل	 احلايل،	 العام	 ٢.5%	خالل	

التراجع	ليصل	إىل	٢%	على	املدى	املتوسط(	 )ويواصل	 	٢٠١9

مع	ارتفاع	أسعار	الفائدة	وسحب	عائد	الدعم	النقدي.

وباستبعاد	فنزويال	)حيث	يُتوقع	أن	يتجاوز	التضخم	فيها	

خالل	العام	احلايل	والعام	املقبل	١٠	آالف	يف	املائة(،	يُتوقع	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 الكلي	 التضخم	 يرتفع	 أن	

مرتفعا	من	 العام،	 هذا	 إىل	%4.6	 ليصل	 النامية	 واالقتصادات	

4.٠%	يف	عام	٢٠١7.	وتأتي	تنبؤات	عام	٢٠١٨	أقوى	بمقدار	

٠.٢	نقطة	مئوية	من	التنبؤات	الواردة	يف	عدد	أكتوبر	من	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي.	وبالنسبة	لعام	٢٠١9	وما	بعده،	يُتوقع	

أن	يتراجع	التضخم	ليصل	إىل	حوايل	4.٠%	مع	استقرار	أسعار	

املتقدمة،	 باالقتصادات	 ومقارنة	 الناجت.	 فجوات	 وسد	 الطاقة	

تتفاوت	معدالت	التضخم	تفاوتا	كبيرا	بين	اقتصادات	األسواق	

تباين	 إىل	 يعزى	 ما	 وهو	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	

ومستويات	 املركزية	 البنوك	 ومصداقية	 الدورية	 األوضاع	

التضخم	املستهدفة.

آفاق القطاع اخلارجي

مراكز احلساب اجلاري

ظلت	أرصدة	احلساب	اجلاري	يف	عام	٢٠١7،	ككل،	مستقرة	

	.)١6-١ البياين	 )الشكل	 	٢٠١6 عام	 يف	 بمستوياتها	 مقارنة	

وكان	أبرز	تغير	هو	التحسن	يف	رصيد	احلساب	اجلاري	للبلدان	

املصدرة	للنفط	)ما	يقرب	من	3%	من	إجمايل	ناجتها	احمللي(،	

وهو	يعكس	التعايف	اجلزئي	يف	أسعار	صادراتها.

من	 مزيد	 إىل	 و٢٠١9	 	٢٠١٨ لعامي	 التنبؤات	 وتشير	

للنفط	 املصدرة	 للبلدان	 اجلاري	 احلساب	 أرصدة	 يف	 التحسن	

)حيث	يُتوقع	أن	يتجاوز	متوسط	أسعار	النفط	األسعار	املسجلة	

اجلاري	 احلساب	 عجز	 اتساع	 عن	 فضال	 	،)٢٠١7 عام	 يف	

التوسعية	 العامة	 املالية	 سياسة	 عن	 الناجت	 املتحدة	 للواليات	

)الذي	تعوضه	جزئيا	زيادة	قوة	الطلب	اخلارجي(.	وعلى	املدى	

املتوسط،	يُتوقع	أن	تظل	أرصدة	احلساب	اجلاري	مستقرة	بوجه	

عام	عند	مستويات	٢٠١7-٢٠١٨،	مع	حدوث	نوع	من	التراجع	

انحسار	 نتيجة	 املتحدة	 للواليات	 اجلاري	 احلساب	 عجز	 يف	

تنعكس	 التي	 العامة،	 املالية	 لسياسة	 التوسعية	 االنعكاسات	

صورتها	يف	تناقص	بعض	من	الفوائض	يف	الصين	وبقدر	أقل	

يف	أوروبا.

وعلى	النحو	الذي	تم	تسليط	الضوء	عليه	يف	تقرير	القطاع	

اخلارجي	لعام	٢٠١7	الصادر	عن	صندوق	النقد	الدويل،	كانت	

اختالالت	احلساب	اجلاري	يف	عام	٢٠١6	كبيرة	جدا	بالنسبة	

االقتصادية	 ألساسياته	 وفقا	 بلد	 بكل	 اخلاصة	 للمعايير	

اللوحة	 يف	 املوضح	 النحو	 وعلى	 املرغوبة.	 والسياسات	

احلساب	 أرصدة	 حتركت	 	،١7-١ البياين	 الشكل	 من	 األوىل	

اجلاري	يف	عام	٢٠١7	يف	اجتاه	يتماشى	مع	حدوث	بعض	

احلساب	 توقعات	 وتشير	 املفرطة،	 االختالالت	 يف	 التراجع	

اجلاري	متوسطة	األجل	إىل	مزيد	من	التراجع.	إال	أن	التغيرات	

املتوقعة	يف	أرصدة	احلساب	اجلاري	لبعض	أكبر	االقتصادات	

)على	 االختالالت	 تراجع	حمدود	يف	 إىل	 إال	 تشير	 العاملية	ال	

املثال،	 سبيل	 )على	 االتساع	 بعض	 أو	 أملانيا(	 املثال،	 سبيل	

الواليات	املتحدة(.

الواليات املتحدة التفاوت

البلدان األوروبية 

املدينة 

البلدان املتقدمة 

األخرى 

أمريكا 

الالتينية 

آسيا الصاعدة

أوروبا الوسطى والشرقية

إفريقيا والشرق 

األوسط

البلدان األوروبية 

الدائنة 

اليابان 

بلدان آسيا 

املتقدمة 

الصين 

البلدان املصدرة للنفط

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

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

والســودان  إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر 

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

التشــيكية وهنغاريــا وبولنــدا ورومانيــا واجلمهوريــة الســلوفاكية وتركيــا وأوكرانيــا)؛ بلــدان 

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

وهولنــدا  ولكســمبرغ  وأملانيــا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وبلجيــكا  (النمســا  الدائنــة  األوروبيــة 

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

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

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

وإيــران وكازاخســتان والكويــت ونيجيريــا وعمــان وقطــر وروســيا واململكــة العربيــة الســعودية 

واإلمــارات العربيــة املتحــدة وفنزويــال؛ البلــدان املتقدمــة األخــرى (أســتراليا وكنــدا وفرنســا 

وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة).

يُتوقــع أن تظــل أرصــدة احلســاب اجلــاري عنــد مســتوياتها املســجلة يف ٢٠١٧-٢٠١٨ بوجــه 

عام على املدى املتوسط.

الشكل البياين ١-١٦: رصيد احلساب اجلاري العاملي

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)
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يف	 التغيرات	 	١7-١ البياين	 الشكل	 يف	 	٢ اللوحة	 وتوضح	

بين	عام	٢٠١6	ومستوياتها	 الفعلية	احلقيقية	 الصرف	 أسعار	

املسجلة	حتى	فبراير	٢٠١٨،	إىل	جانب	فجوات	أسعار	الصرف	

لعام	٢٠١6	احملددة	يف	تقرير القطاع اخلارجي	لعام	٢٠١7.	

املتوسط	 يف	 كذلك	 احلقيقية	 الفعلية	 الصرف	 أسعار	 وشهدت	

املسجلة	 الفجوات	 مع	تضييق	 يتسق	 اجتاه	 حركة	حمدودة	يف	

التي	طرأت	 التغيرات	 تؤثر	 يف	عام	٢٠١6.	وبطبيعة	احلال،	مل	

على	 	٢٠١6 عام	 منذ	 الكلية	 االقتصادية	 األساسيات	 على	

بل	 فحسب،	 اجلاري	 احلساب	 وأرصدة	 احلقيقة	 الصرف	 أسعار	

وعلى	قيمتها	التوازنية	أيضا.	ومن	أمثلة	ذلك	تزايد	قوة	معدالت	

الذي	 األولية،	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 التجاري	ملعظم	 التبادل	

املبين	يف	 النحو	 على	 احلقيقية	 األسعار	 انخفاض	 ينعكس	يف	

	٢٠١٨ لعام	 اخلارجي	 القطاع  تقرير  وسيتناول	 	.٢ اللوحة	

املرغوبة	 والسياسات	 االقتصادية	 األساسيات	 تأثير	 طريقة	

فجوة أسعار الصرف الفعلية احلقيقية

التغير يف أسعار الصرف الفعلية 

احلقيقية، ٢٠١٦ – فبراير ٢٠١٨

وأرصــدة  احلقيقيــة  الصــرف  أســعار   :١-١٧ البيــاين  الشــكل 

احلساب اجلاري بالنسبة إىل األساسيات االقتصادية

شــهدت أرصــدة احلســاب اجلــاري حركــة حمــدودة يف ٢٠١٧ يف اجتاهــات تتســق مــع خفــض 

االختــالالت املفرطــة لعــام ٢٠١٦. ومقارنــة بعــام ٢٠١٦، شــهدت أســعار الصــرف الفعليــة 

احلقيقيــة أيضــا حركــة طفيفــة يف اجتــاه يتســق مــع تضييــق فجــوات أســعار الصــرف املســجلة 

يف ٢٠١٦. 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١- فجوات احلساب اجلاري يف عام ٢٠١٦ والتغير يف أرصدة 

احلساب اجلاري، ٢٠١٦-٢٠١٧

–3
–2
–1

0
1
2
3
4
5
6
7

–8 –6 –4 –2 0 2 4 6 يل8
ما

ج
ىل إ

ي إ
ار

جل
ب ا

سا
حل

ة ا
سب

 ن
يف

ر 
غي

لت
ا

٢
٠

١
٧

-
٢

٠
١

٦
 ،

ي
حملل

جت ا
نا

ال
 

فجوة احلساب اجلاري، ٢٠١٦

إسبانيا 

هولندا 

إيطاليا

أملانيا

فرنسا 

بلجيكا 

سنغافورة 

هونغ 

كونغ

تركيا 

سويسرا

السويد 

كوريا 

السعودية 

كندا 

أستراليا 

تايلند 

جنوب إفريقيا 

بولندا 

روسيا 

املكسيك 

ماليزيا 

إندونيسيا 

الهند 

البرازيل 

الواليات 

املتحدة 

اململكة 

املتحدة 

اليابان 
منطقة

 اليورو 

الصين 

–20
–15
–10

–5
0
5

10
15
20
25
30

السعودية  تركيا  إيطاليا إسبانيا  كندا  روسيا  أستراليا  الصين  منطقة

 اليورو 

بولندا  السويد  تايلند  املكسيك  سنغافورة 

الواليات 

املتحدة 

فرنسا  اململكة 

املتحدة 

بلجيكا  البرازيل  جنوب 

إفريقيا 

الهند  إندونيسيا  اليابان سويسرا ماليزيا  هولندا  كوريا  أملانيا

٢- التغيرات والفجوات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية

(٪)      

إفريقيا 

والشرق األوسط  اليابان  الصين

البلدان األوروبية 

الدائنة 

بلدان آسيا 

املتقدمة 

البلدان املصدرة للنفط

الواليات املتحدة  البلدان املتقدمة 
األخرى  آسيا الصاعدة

البلدان األوروبية 
املدينة  أمريكا الالتينية  أوروبا الوسطى والشرقية

الشكل البياين ١-١٨: صايف وضع االستثمار الدويل

يُتوقــع أن يتســع صــايف وضــع االســتثمار الــدويل للبلــدان الدائنــة واملدينــة اتســاعا طفيفــا علــى 

املدى املتوسط. 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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على	تقييم	اختالالت	احلساب	اجلاري	املفرطة	وفجوات	أسعار	

الصرف	لعام	٢٠١7.

وضع االستثمار الدويل

تعكس	التغيرات	يف	وضع	االستثمار	الدويل	التدفقات	املالية	

الصرف	 أسعار	 تقلب	 عن	 الناجتة	 التقييم	 وتغيرات	 الصافية	

وأسعار	األصول.	وتظهر	اللوحة	١	يف	الشكل	البياين	١-١٨	أن	

مراكز	الدائنين	واملدينين	يُتوقع	أن	تشهد	اتساعا	طفيفا	كنسبة	

اخلمس	 السنوات	 مدار	 على	 العاملي	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 من	

املقبلة.	فعلى	جانب	الدائنين،	يُعزى	هذا	االتساع	أساسا	إىل	نمو	

مراكز	الدائنين	جملموعة	من	االقتصادات	املتقدمة	األوروبية	-	

نتيجة	لفوائض	احلساب	اجلاري	الكبيرة	املتوقعة.	وعلى	جانب	

املدينين،	يرجع	هذا	االتساع	إىل	حدوث	بعض	الزيادة	يف	مركز	

املدينين	للواليات	املتحدة	واقتصادات	متقدمة	أخرى	)جمموعة	

تشمل	كندا	وفرنسا	واململكة	املتحدة،	ضمن	بلدان	أخرى(،	وهو	

للبلدان	 املدينين	 مركز	 يف	 انخفاض	 حدوث	 جزئيا	 يوازنه	 ما	

٨

املدينة	يف	منطقة	اليورو.٨

اجتاهات	 	١-١٨ البياين	 الشكل	 يف	 	3 اللوحة	 وتبرز	

وضع	 صايف	 يف	 املتوقعة	 التغيرات	 توضح	 التي	 مماثلة،	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 مئوية	 كنسبة	 الدويل	 االستثمار	

)العام	 و٢٠٢3	 	٢٠١7 عامي	 بين	 واملناطق	 البلدان	 عبر	

العاملي(.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 توقعات	 أفق	 من	 األخير	

األوروبية	 االقتصادات	 الدائنين	يف	 مراكز	 تبلغ	 أن	 ويُتوقع	

املتقدمة	واليابان	٨٠%	أو	أكثر	من	إجمايل	ناجتها	احمللي،	

املتحدة	 الواليات	 املدينين	يف	 مركز	 أن	يصل	 يُتوقع	 بينما	

التغيرات	 أحد	 ويتمثل	 احمللي.	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%5٠ إىل	

الدويل	 االستثمار	 وضع	 خصوم	 صايف	 تراجع	 يف	 املهمة	

ذلك	 يف	 بما	 اليورو،	 منطقة	 يف	 املدينة	 البلدان	 جملموعة	

إيطاليا	وإسبانيا،	املتوقع	أن	تنخفض	بأكثر	من	٢٠	نقطة	

مئوية	من	إجمايل	ناجتهما	احمللي.

املساهمات احمللية واخلارجية يف نمو إجمايل 

الناجت احمللي

هناك	طريقة	أخرى	للنظر	يف	آفاق	استعادة	التوازن	العاملي	

تتمثل	يف	دراسة	املساهمات	احمللية	واخلارجية	يف	نمو	إجمايل	

الناجت	احمللي	يف	البلدان	الدائنة	واملدينة.

وكان	الطلب	احمللي	قد	سجل	نموا	بوتيرة	أسرع	يف	البلدان	

يعكس	 وهو	 	،٢٠١7 عام	 يف	 املدينة	 بالبلدان	 مقارنة	 الدائنة	

معدل	 ارتفاع	 السابقة،	 السنوات	 يف	 احلال	 كان	 كما	 أساسا،	

املراكز.	 هذه	 تطور	 على	 التقييم	 يف	 التغيرات	 تؤثر	 أن	 يمكن	 	٨ 	

للواليات	 الدويل	 االستثمار	 املثال،	حتسن	صايف	وضع	 وعلى	سبيل	

الرغم	 على	 	٢٠١7 عام	 ونهاية	 	٢٠١6 عام	 نهاية	 بين	 املتحدة،	

الدوالر	 قيمة	 النخفاض	 نظرا	 األمريكي،	 اجلاري	 احلساب	 عجز	 من	

الفترة،	وهو	ما	زاد	من	قيمة	األصول	األجنبية	 األمريكي	خالل	هذه	

بالعملة	احمللية	التي	يحوزها	املقيمون	يف	الواليات	املتحدة	)الشكل	

البياين	١-١٨،	اللوحة	٢(.

صايف املساهمة اخلارجية يف النمو مساهمة الطلب احمللي يف النمو

ا�موع

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

وكرواتيــا  وبلغاريــا  (بيــالروس  والشــرقية  الوســطى  أوروبــا  الصينيــة)؛  تايــوان  ومقاطعــة 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا)؛ بلــدان آســيا الصاعــدة (الهنــد وإندونيســيا وباكســتان والفلبيــن وتايلنــد وفييــت 

نــام)؛ البلــدان األوروبيــة الدائنــة (النمســا وبلجيــكا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا ولكســمبرغ 

وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا)؛ البلــدان األوروبيــة املدينــة (قبــرص واليونــان وآيرلنــدا 

وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وســلوفينيا)؛ أمريــكا الالتينيــة = األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي 

وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي؛ االقتصــادات املتقدمــة األخــرى (أســتراليا وكنــدا 

اجلزائــر   = للنفــط  املصــدرة  البلــدان  املتحــدة)؛  واململكــة  ونيوزيلنــدا  وآيســلندا  وفرنســا 

واململكــة  وروســيا  وقطــر  وعمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وفنزويال.

الشكل البياين ١-١٩: النمو يف البلدان الدائنة واملدينة

(٪)

كان النمــو يف الطلــب احمللــي أســرع يف البلــدان الدائنــة مقارنــة بالبلــدان املدينــة يف ٢٠١٧، 

ولكــن ظلــت مســاهمة صــايف الطلــب اخلارجــي موجبــة يف البلــدان الدائنــة وســالبة يف البلــدان 

املدينة.
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ذاته،	 الوقت	 ويف	 	.)١9-١ البياين	 )الشكل	 الصين	 يف	 النمو	

كان	صايف	املساهمات	اخلارجية	يف	النمو	موجبا	مرة	أخرى	

من	 موجبة	 بمساهمات	 املرة	 هذه	 مدفوعا	 الدائنة،	 للبلدان	

العامين	 الدائنة،	واليابان.	وعلى	عكس	 أوروبا	 الصين،	وبلدان	

يف	 النمو	 يف	 اخلارجية	 املساهمات	 صايف	 سجل	 السابقين،	

البلدان	املصدرة	للنفط	مستوى	سالبا،	وهو	ما	يعكس	انخفاض	

االنكماش	 من	 عامين	 بعد	 الواردات	 وتعايف	 الصادرات	 حجم	

البلدان	املدينة،	كان	صايف	املساهمات	اخلارجية	 احلاد.	ويف	

يف	النمو	قويا	وموجبا	للبلدان	املدينة	يف	منطقة	اليورو	ولكنه	

ظل	سالبا	بدرجة	طفيفة	يف	الواليات	املتحدة	يف	عام	٢٠١7،	

بسبب	 	٢٠١٨ عام	 يف	 أكثر	 سالبا	 مستوى	 يحقق	 أن	 ويُتوقع	

سياسة	املالية	العامة	التوسعية.

السياسات	 يف	 املتوقعة	 التغيرات	 تؤدي	 أن	 ويمكن	

على	 تبعاتها	احملتملة	 العاملية،	فضال	عن	 الكلية	 االقتصادية	

	— أخرى	 مرة	 التدفقات	 اختالالت	 اتساع	 إىل	 الصرف،	 أسعار	

حتى	أكثر	مما	هو	متوقع	حاليا	)يف	حالة	ارتفاع	سعر	الدوالر	

السياسة	 تشديد	 بزيادة	سرعة	 التوقعات	 ظل	 ارتفاعا	حادا	يف	

وسيساعد	 املثال(.99	 سبيل	 على	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 النقدية	

االعتماد	القوي	على	نمو	الطلب	احمللي	يف	بعض	البلدان	الدائنة،	

ال	سيما	تلك	التي	يتوافر	لها	حيز	يف	السياسات	لدعم	هذا	النمو،	

مع	 والعاملي	 احمللي	 التوازن	 إعادة	 تيسير	 على	 أملانيا،	 مثل	

احلفاظ	على	النمو	العاملي	على	املدى	املتوسط.	ويف	االقتصاد	

الكامل،	 التشغيل	 مستوى	 من	 بالفعل	 اقترب	 الذي	 األمريكي	

نسبة	 تزايد	 مسار	 لعكس	 املدى	 متوسطة	 سيساعد	وضع	خطة	

احمللية	 القدرات	 لتعزيز	 مالية	 بتدابير	 مصحوبة	 العام	 الدين	

الطلب،	على	ضمان	توفر	ديناميكيات	نمو	 تدريجيا	إىل	جانب	

أكثر	استمرارية	واملساعدة	على	احتواء	االختالالت	اخلارجية.

اخملاطر

ال	يزال	ميزان	اخملاطر	التي	تؤثر	على	التنبؤات	على	املدى	

هناك	 تزال	 وال	 عام.	 بشكل	 ومتساويا	 جانبين	 ذا	 القريب	

ثقة	 وظلت	 املتوقعة.	 املستويات	 النمو	 يتجاوز	 أن	 احتماالت	

دوائر	األعمال	واملستهلكين	قوية	حتى	منتصف	فبراير،	وتشير	

النمو	 يحافظ	 أن	 املرجح	 من	 أنه	 إىل	 التواتر	 عالية	 املؤشرات	

على	وتيرة	قوية	يف	األشهر	املقبلة.	ويمكن	أن	تؤدي	التوقعات	

خططها	 الشركات	 توسيع	 إىل	 األعمال	 ربحية	 قوة	 بزيادة	

التراخي	 حجم	 يكون	 أن	 يمكن	 حيث	 والتوظيفية،	 االستثمارية	

عدد	 من	 	٢ )الفصل	 احلايل	 تقييمه	 من	 أكبر	 العمل	 أسواق	 يف	

العاملي(.	وباإلضافة	 أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	

إىل	 االستثمار	 يف	 اجلاري	 التعايف	 يسهم	 أن	 يمكن	 ذلك،	 إىل	

يف	 املمكن	 النمو	 ارتفاع	 يعني	 مما	 اإلنتاجية،	 تعايف	 تعزيز	

الفترة	املقبلة.	ويف	املقابل،	من	شأن	حدوث	تسارع	يف	الناجت	

الصرف	 أسعار	 تظل	 أن	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يفترض	 	9 	

الفعلية	احلقيقية	مستقرة	عموما	عند	مستوى	الفترة	املرجعية	)وهي،	يف	

هذه	احلالة،	فبراير	٢٠١٨(.	

املمكن	أن	يوسع	النطاق	ليزيد	الطلب	قبل	أن	يصطدم	بالقيود	

على	القدرات	ويؤدي	إىل	ضغوط	تضخمية.

التي	 االضطرابات	 تمثل	 السلبية،	 التطورات	 جانب	 وعلى	

شهدتها	األسواق	يف	مطلع	فبراير	٢٠١٨	وتصحيح	سوق	األسهم	

تعريفات	 فرض	 عن	 املتحدة	 الواليات	 إعالن	 بعد	 مارس	 يف	

املنتجات	 من	 وجمموعة	 واأللومنيوم	 الصلب	 على	 جمركية	

الصينية،	إىل	جانب	إعالن	الصين	عن	فرض	تعريفات	انتقامية	

على	الواردات	من	الواليات	املتحدة،	رسالة	تذكير	حتذيرية	بأن	

عن	 وتسفر	 سريع	 لتصحيح	 تخضع	 أن	 يمكن	 األصول	 أسعار	

من	 الرغم	 وعلى	 مربكة.	 تكون	 ربما	 احلوافظ	 يف	 تصحيحات	

املسجلة	 الدنيا	 املستويات	 عن	 طفيفة	 بدرجة	 التقلب	 ارتفاع	

السابقة	على	فبراير،	ومن	أن	عالوة	االستثمار	طويل	 الفترة	 يف	

اخلريف،	 يف	 عليه	 كانت	 كما	 شديدة	 ضغوطا	 تواجه	 ال	 األجل	

هناك	 تزال	 وال	 للغاية.	 داعمة	 العاملية	 املالية	 أوضاع	 تزال	 ال	

أدى	 عندما	 	— أشد	 بنسخة	 فبراير	 أوائل	 أحداث	 لتكرار	 إمكانية	

حدوث	حتسن	سريع	يف	التضخم	يف	الواليات	املتحدة	إىل	تشديد	

وحسب	 املثال.	 سبيل	 على	 مفاجئ،	 نحو	 على	 املالية	 األوضاع	

يؤدي	 أن	 يمكن	 األسعار،	 تقلب	 تأثر	 التسعير	ومدى	 إعادة	 حجم	

ذلك	إىل	خفض	التحسن	يف	الطلب	العاملي	)إطار	السيناريو	١(.	

وفرض	 التجارية	 التوترات	 تفاقم	 يؤثر	 لن	 السياق،	 هذا	 ويف	

حواجز	أوسع	على	التجارة	عبر	احلدود	تأثيرا	مباشرا	على	النشاط	

االقتصادي	فحسب	)على	النحو	املبين	يف	إطار	السيناريو	١	من	

عدد	أكتوبر	٢٠١6	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(	بل	ويمكن	

سلبية	 آثار	 عن	 يسفر	 مما	 الثقة،	 إضعاف	 إىل	 يؤدي	 أن	 كذلك	

إضافية.

التي	 اخملاطر	 تميل	 املقبلة،	 القليلة	 األرباع	 يتجاوز	 وفيما	

الشواغل	 السلبية.	وتتضمن	 التطورات	 النمو	نحو	 آفاق	 تؤثر	على	

احتمال	تراكم	مواطن	الضعف	املالية	مع	استمرار	تيسير	األوضاع	

يؤدي	 الذي	 العاملي	 االقتصادي	 للتكامل	 الدعم	 وتآكل	 املالية؛	

اخملاطر	 من	 وجمموعة	 االنغالقية؛	 السياسات	 نحو	 التحول	 إىل	

اجلغرافية-السياسية،	 التوترات	 تشمل	 التي	 االقتصادية،	 غير	

اخملاطر	 وترتبط	 املناخية.	 والصدمات	 السياسية،	 واخلالفات	

ببعضها	البعص:	فإذا	حتقق	أحدها،	ربما	تتحقق	األخرى.	وعلى	

سبيل	املثال،	من	شأن	أي	حتول	نحو	نهج	السياسات	االنغالقية	

يزيد	 أن	 احلدود	 عبر	 والعمالة	 املال	 ورأس	 السلع	 تدفقات	 إزاء	

على	 اخملاطر	 عن	 والعزوف	 اجلغرافية-السياسية	 التوترات	 من	

االقتصادية	 غير	 الصدمات	 تؤثر	 أن	 ويمكن	 العاملي،	 املستوى	

على	النشاط	االقتصادي	على	املدى	القريب	وعلى	الثقة	يف	اآلفاق	

ويمكن	 االستثمار.	 على	 اإلقبال	 من	 يحد	 األبعد،	مما	 املدى	 على	

أن	يترتب	على	ذلك	أثر	سلبي	وخيم	على	النمو،	يف	ضوء	تضاؤل	

من	 العام	 اإلنفاق	 زيادة	 أو	 الفائدة	 أسعار	 خلفض	 املتاح	 احليز	

أجل	التصدي	لهبوط	النشاط	االقتصادي	مقارنة	باملاضي.

مواطن الضعف املالية

ال	حتول	نوبة	االضطرابات	األخيرة	يف	األسواق	املالية	دون	

إمكانية	أن	تظل	األوضاع	املالية	تيسيرية	على	املدى	املتوسط،	
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مع	تراكم	مواطن	الضعف	يف	سياق	السعي	إىل	حتقيق	عائدات.	

وعلى	النحو	الذي	تمت	مناقشته	يف	عدد	إبريل	٢٠١٨	من	تقرير	

االستقرار	املايل	العاملي،	تظل	األوضاع	املالية	دون	أي	تغيير	

االحتياطي	 بنك	 رفع	 مع	 حتى	 اخلريف،	 بعدد	 مقارنة	 يذكر	

يف	 واستمراره	 األساسي	 الفائدة	 سعر	 األمريكي	 الفيدرايل	

النحو	 وعلى	 تدريجيا.	 السندات	 من	 حيازاته	 بتقليص	 السماح	

تقرير	 من	 	٢٠١٨ إبريل	 وعدد	 	٢٠١7 أكتوبر	 عدد	 يف	 الوارد	

االستقرار	املايل	العاملي،	فقد	انتقل	املستثمرون	إىل	فئات	من	

أثر	انخفاض	 األصول	تنطوي	على	مزيد	من	اخملاطر	ملواجهة	

سُجلت	 ذاته،	 الوقت	 ويف	 التقليدية.	 املالية	 األوراق	 عائدات	

زيادة	كبيرة	يف	نسبة	الشركات	املصنفة	يف	مرتبة	استثمارية	

وال	 املتقدمة.	 االقتصادات	 سندات	 مؤشرات	 على	 منخفضة	

الصاعدة	 االقتصادات	 الشركات	مرتفعة	يف	بعض	 ديون	 تزال	

تمويل	 على	مصادر	 احلاالت	 بعض	 بقوة	يف	 االعتماد	 مع	 	—
تنظيم	 تشديد	 ويمثل	 التقليدية.	 املصرفية	 العالقات	 من	خارج	

قطاع	 دين	 يزال	 ال	 حيث	 الصين،	 يف	 املصرفية	 غير	 الوساطة	

الشركات	غير	املالية	آخذا	يف	االرتفاع،	خطوة	حتظى	بالترحيب	

تراكم	 الحتواء	 السياسات	 مستوى	 على	 املطلوبة	 لالستجابة	

مواطن	الضعف.

يشهد	 الذي	 الوقت	 يف	 االئتمان	 خماطر	 احتواء	 ويمكن	

الفائدة	 أسعار	 فيه	 وتكون	 قويا	 زخما	 العاملي	 النمو	 فيه	

تظهر	 أن	 يمكن	 اخملاطر	 هذه	 أن	 إال	 منخفضة،	 القروض	 على	

املالية.	 الهشاشة	 انكشاف	 إىل	 يؤدي	 مما	 املتوسط	 املدى	 يف	

إعادة	 خماطر	 إطالق	 يف	 خمتلفة	 حتوالت	 تتسبب	 أن	 ويمكن	

تسعير	الفائدة	على	النطاق	العاملي	يف	نهاية	املطاف،	بما	يف	

االقتصاد	 يستلزم	 وقد	 واسع.	 نطاق	 التضخم	على	 ارتفاع	 ذلك	

األمريكي	الذي	يعمل	بأعلى	من	الناجت	املمكن	وسط	تخفيضات	

بوتيرة	 األمريكية	 النقدية	 السياسة	 تشديد	 مؤقتة	 ضريبية	

زيادة	 إىل	 يؤدي	 أن	 بدوره	 يمكن	 ما	 وهو	 املتوقع،	 من	 أسرع	

عالوة	االستثمار	طويل	األجل	وتكاليف	خدمة	الدين.	واستنادا	

تشديد	 عن	 الناجم	 العبء	 يتزامن	 أن	 يمكن	 توقيت	حدوثه،	 إىل	

األوضاع	املالية	مع	انخفاض	الطلب	األمريكي	بعد	عكس	اجتاه	

التخفيضات	الضريبية،	وهو	ما	من	شأنه	أن	يؤدي	إىل	تضخيم	

تداعياته	السلبية	على	املستوى	الدويل.	

تظل	 املصرفية،	 النظم	 سالمة	 حتسن	 استمرار	 مع	 وحتى	

السياسات	تؤدي	دورا	حموريا	يف	إدارة	اخملاطر	يف	القطاعين	

هذه	 وعلى	 سواء.	 حد	 على	 املصريف	 غير	 واملايل	 املصريف	

التي	 واإلشراف	 التنظيم	 لعمليتي	 الواسع	 اإللغاء	 فإن	 اخللفية،	

—	على	املستوى	 العاملية	 املالية	 األزمة	 جرى	تعزيزهما	منذ	

الوطني	أو	الدويل	—	يمكن	أن	ييسر	اإلفراط	يف	حتمل	اخملاطر،	

مما	يسفر	عن	تبعات	سلبية	على	االستقرار	املايل	العاملي.

وأخيرا،	من	بين	املصادر	احملتملة	للتوترات	املالية	هو	أنه	

إذا	استمر	النمو	السريع	الذي	شهدته	يف	الفترة	األخيرة	األصول	

أن	 املرجح	 فمن	 كبيرة،	 استثمارية	 مؤسسات	 وجذب	 املشفرة	

مصادر	 تنشأ	 وربما	 األوسع	 املايل	 النظام	 مع	 الروابط	 تزداد	

جديدة	للمخاطر	التي	تواجه	االستقرار	املايل.	وبوجه	أعم،	يمكن	

اإللكترونية	 والهجمات	 اإللكتروين	 األمن	 اختراقات	 تقوض	 أن	

السلع	 تدفق	 وتعطل	 الدولية	 املدفوعات	 نظم	 املايل	 والبنيان	

واخلدمات.

تراجع التأييد لالندماج العاملي

احمليط	 عبر	 للشراكة	 والتدريجية	 الشاملة	 االتفاقية	 إن	

من	 	%١5 حوايل	 وتشكل	 بلدا	 	١١ تشمل	 التي	 	— الهادئ	

التجارة	العاملية	—	واإلعالن	عن	التوقيع	على	اتفاقية	إعالن	

بأكملها،	 إفريقيا	 ستغطي	 التي	 القارية،	 احلرة	 التجارة	 منطقة	

يمثالن	تقدما	مشجعا	بشأن	التكامل	التجاري	متعدد	األطراف.	

بعض	 يف	 ضعف	 قد	 للعوملة	 الدعم	 أن	 يبدو	 ذاته،	 الوقت	 ويف	

بشأن	 التفاوض	 إعادة	 تتم	 كذلك	 املتقدمة.	 االقتصادات	

اتفاقيات	التجارة	احلرة	مثل	اتفاقية	أمريكا	الشمالية	للتجارة	

وبقية	 املتحدة	 اململكة	 بين	 االقتصادية	 واالتفاقات	 احلرة	

االحتاد	األوروبي.	ورفعت	الواليات	املتحدة	يف	الفترة	األخيرة	

التعريفات	على	األلواح	الشمسية	املستوردة	والغساالت،	وأعلنت	

وعلى	 واأللومنيوم	 الصلب	 على	 التعريفات	 بشأن	 إجراءات	 عن	

عن	 الصين	 أعلنت	 بينما	 الصينية،	 املنتجات	 من	 جمموعة	

تعريفات	انتقامية	على	الواردات	من	الواليات	املتحدة.	ويمكن	

أن	يلحق	الضرر	بمزاج	السوق	من	خالل	زيادة	احلواجز	التجارية	

التي	تكون	يف	شكل	تعريفات	أو	غير	تعريفات،	وتعرقل	سالسل	

اإلمداد	العاملية،	وتبطئ	انتشار	التكنولوجيات	اجلديدة،	وتقلل	

اإلنتاجية	واالستثمار	على	املستوى	العاملي	)يوثق	اإلطار	١-6	

زيادة	التدابير	املقيدة	للتجارة	يف	جمموعة	العشرين	يف	السنوات	

األخيرة(.	وسيؤدي	املزيد	من	احلمائية	أيضا	إىل	انخفاض	رفاه	

املستهلكين	عن	طريق	زيادة	أسعار	السلع	االستهالكية	القابلة	

	،IMF 2016a )دراسة	 السيناريوهات	 حتليل	 ويشير	 للتداول.	

التي	 البلدان—	 جميع	 يف	 احلمائية	 زيادة	 أن	 إىل	 	)١ اإلطار	

األرجاء	 جميع	 يف	 الواردات	 أسعار	 يف	 	%١٠ زيادة	 إىل	 تؤدي	

العامليين	بنحو	١.75%	بعد	5	 الناجت	واالستهالك	 تُخفض	 	—
ينخفض	 بينما	 الطويل،	 املدى	 على	 يقرب	من	٢%	 وما	 سنوات	

االستثمار	والتجارة	العامليين	بقدر	أكبر.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	

التي	 اجملتمعات	 يعوق	 أن	 الهجرة	 على	 قيود	 فرض	 شأن	 من	

تزداد	أعمار	سكانها	من	التصدي	بفعالية	لتراجع	معدالت	نمو	

التساع	 يمكن	 وكذلك	 العامة.	 اجتاهاتها	 عن	 العاملة	 القوى	

الواليات	 ذلك	 يف	 بما	 البلدان،	 بعض	 يف	 اخلارجي	 االختالل	

أن	يزيد	عجز	حسابها	اجلاري	نظرا	لألثر	 —	املرجح	 املتحدة	

يزيد	 أن	 	— احمللي	 الطلب	 على	 العامة	 املالية	 حلافز	 املتوقع	

إىل	 أيضا	 التجارية	 التوترات	 تزايد	 ويؤدي	 احلمائية.	 الضغوط	

زيادة	صعوبة	تعامل	البلدان	بشكل	تعاوين	مع	االنقطاعات	أو	

الصدمات	الدولية.

العوامل غير االقتصادية

ال	تزال	اآلفاق	العاملية	على	املدى	املتوسط	متأثرة	بالتوترات	

اجلغرافية-السياسية	)الشكل	البياين	١-٢٠(،	وخاصة	يف	شرق	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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املتأثرة	 البلدان	 من	 للكثير	 وبالنسبة	 األوسط.	 والشرق	 آسيا	

احلالة	 توقعات	 تفترض	 تداعياته،	 أو	 النزاع	 من	 بالفعل	 بشدة	

الوسطى	هدوء	تدريجيا	للتوترات؛	ومن	شأن	تسوية	أكثر	طوال	

١٠

للتوترات	أن	تؤخر	التعايف	يف	هذه	االقتصادات.١٠

ويؤدي	عدم	اليقين	السياسي	أيضا	إىل	إعادة	تشكيل	خماطر	

السياسات،	بما	 إعادة	توجيه	جداول	أعمال	 أو	احتمال	 التنفيذ	

يف	ذلك	يف	سياق	انتخابات	قادمة	أو	بعدها	مباشرة	يف	العديد	

واملكسيك(.	 وإيطاليا	 وكولومبيا	 البرازيل	 )مثل	 البلدان	 من	

النطاق	 واسع	 والفساد	 أيضا	ضعف	احلوكمة	 يؤدي	 أن	 ويمكن	

الثقة	والدعم	الشعبي	لإلصالحات،	مما	يؤثر	على	 إىل	تقويض	

النشاط	االقتصادي.	

األخيرة	 املتطرفة	 اجلوية	 األحوال	 تطورات	 تشير	 وأخيرا،	

عنها	 تنتج	 التي	 الشديدة	 املناخية	 األحداث	 تكرار	 خماطر	 إىل	

املناطق	 جلميع	 اقتصادية	 وخسائر	 مدمرة	 بشرية	 تكاليف	

الالجئين	مما	يؤدي	 أن	تتزامن	مع	تدفقات	 املتضررة.	ويمكن	

إىل	زعزعة	استقرار	البلدان	املتلقية.

اجلغرافية- التوترات	 زيادة	 أن	 إىل	 األخيرة	 البحوث	 تشير	 	١٠

السياسية	يمكن	أن	تؤثر	على	النشاط	العاملي.	راجع	على	سبيل	املثال	

.Caldara and Iacoviello (2017)	دراسة

الشكل البياين ١-٢٠: مؤشر ا�اطر اجلغرافية-السياسية 
(املؤشر) 

ال تزال ا�اطر اجلغرافية-السياسية مرتفعة.

.Caldara and Iacoviello (2017) املصدر: دراسة
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الشكل البياين ١-٢١: ا�اطر التي تواجه اآلفاق العاملية

ا�اطــر التــي حتيــط بتنبــؤات النمــو األساســية ذات جانبيــن وظلــت متســاوية بشــكل عــام خــالل 

الفترة ٢٠١٨-٢٠١٩.

اخليــار  لعقــود  شــيكاغو  جملــس  وبورصــة  .Bloomberg Finance L.P؛  مؤسســة  املصــادر: 

خبــراء  وتقديــرات  Haver analytics؛  ومؤسســة  Consensus Economics؛  وشــركة  (CBOE)؛ 

صندوق النقد الدويل.

١يوضـــح الرســـم البيـــاين املروحـــي عـــدم اليقيـــن احمليـــط بتنبـــؤات الســـيناريو األساســـي يف عدد 

إبريل ٢٠١٨ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي عند فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠٪ 

و٧٠٪ و٩٠٪. وكما هو مبين، تشـتمل فترة الثقة البالغة ٧٠٪ على فترة الثقة البالغة ٥٠٪؛ 

وتشتمل فتـــرة الثقـــة البالغـــة ٩٠٪ علـــى فترتـــي الثقـــة البالغتيـــن ٥٠٪ و٧٠٪. ولالطـــالع على 

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

وتُوضَّح فترات الثقة البالغة ٩٠٪ لتنبؤات السنة احلالية والسنة التالية من عدد إبريل ٢٠١٧ 

املأخوذة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

٢تبيـِّــن األعمـــدة معامـــل االلتـــواء الـــذي تعبـــر عنـــه وحـــدات املتغيـــرات األساســـية. وتقيـَّــد قيـــم 

خماطـــر  تمثـــل  ألنهـــا  نظـــرا  العكســـية  باإلشـــارة  النفـــط  أســـواق  وخماطـــر  التضخـــم  خماطـــر 

التطـورات السلبية على النمو.

٣إجمـــايل النـــاجت احمللـــي يقيـــس متوســـط تشـــتت تنبـــؤات نمـــو إجمـــايل النـــاجت احمللـــي املرجـــح 

بتعـــادل القـــوى الشـــرائية القتصـــادات جمموعـــة الســـبعة (كنـــدا وفرنســـا وأملانيـــا وإيطاليـــا 

واملكســـيك.  والهنـــد  والصيـــن  والبرازيـــل  املتحـــدة)  والواليـــات  املتحـــدة  واململكـــة  واليابـــان 

ومؤشــر VIX هــو مؤشــر التقلبــات الضمنيــة ضمــن مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز ٥٠٠ يف بورصــة 

جملس شـــيكاغو لعقـــود اخليـــار. وفـــروق الفائدة بيـــن اآلجـــال تقيـــس متوســـط التشـتت يف فـروق 

الفائدة بيـــن اآلجـــال يف تنبـــؤات أســـعار الفائـــدة بالنســـبة لـــكل مـــن أملانيـــا واليابـــان واململكـــة 

املتحـدة والواليـات املتحـدة. والنفـط يمثـل مؤشـر تقلـب النفـط اخلـام لبورصـة جملـس شـيكاغو 

لعقـود اخليار. وتُستمد التنبؤات من املسوح الصادرة عن شركة Economics Consensus. وتمثل 

اخلطوط املتقطعة متوسط القيم منذ عام ٢٠٠٠ حتى الوقت احلايل. 
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حتليل الرسم البياين املروحي

	— املروحي	 البياين	 الرسم	 على	 القائم	 التحليل	 يشير	

وتشتت	 األولية،	 والسلع	 األسهم	 أسواق	 بيانات	 إىل	 املستند	

اخلاص	 القطاع	 من	 التنبؤات	 معدي	 عن	 الصادرة	 التوقعات	

بشأن	التضخم	وفروق	أسعار	الفائدة	بين	آجال	االستحقاق	—	

إىل	أن	عدم	اليقين	إزاء	تنبؤات	النمو	األساسي	متوازن	عموما،	

	.)١-٢١ البياين	 )الشكل	 عام	 قبل	 عليه	 كان	 مما	 أكبر	 ولكنه	

اآلراء	 يف	 الكبير	 التشتت	 إىل	 أساسي	 بشكل	 الزيادة	 وتُعزى	

استمرار	 أن	 ويبدو	 املستقبل.	 النفط	يف	 وأسعار	 التضخم	 بشأن	

عدم	 إىل	 أدى	 قد	 األقوى	 الطلب	 من	 بالرغم	 التضخم	 انخفاض	

أن	 ويبدو	 املستقبل.	 اجتاهه	يف	 احملللين	حول	 آراء	 توافق	يف	

جزء	 يعكس	يف	 النفط	 أسعار	 بشأن	 للتنبؤات	 األوسع	 االنتشار	

الفترة	 يف	 األسعار	 ارتفاع	 أسباب	 حول	 املتباينة	 اآلراء	 منه	

األخيرة	واحتمالية	استمراره.

حدوث	 احتمال	 انخفاض	 إىل	 أدى	 أقوى	 نمو	 حتقق	 وقد	

الثاين	 الربع	 )من	 أرباع	 أربعة	 مدته	 زمني	 أفق	 خالل	 ركود	

الربع	األول	من	عام	٢٠١9(	يف	معظم	 من	عام	٢٠١٨	وحتى	

املناطق	مقارنة	باالحتمالية	احملسوبة	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	)الشكل	البياين	١-٢٢(.	ويف	

الوقت	نفسه،	ال	تزال	خماطر	النمو	متوسطة	األجل	بارزة.	وعلى	

تقرير	 من	 	٢٠١٨ إبريل	 عدد	 يف	 مناقشته	 تمت	 الذي	 النحو	

للخطر	 املعرض	 النمو	 حتليل	 يشير	 العاملي،	 املايل	 االستقرار	

إىل	أن	األوضاع	املالية	التيسيرية	تنطوي	على	احتمال	جتاوز	

النمو	قصير	األجل	للتوقعات	ولكنها	تفرض	خماطر	على	النمو	

وانخفضت	 التاريخية.	 املعايير	 عن	 بكثير	 تزيد	 األجل	 متوسط	

االنكماش	 باحتمال	 املقاسة	 االنكماش	 خماطر	 عام	 بشكل	

على	أساس	أربعة	أرباع	يف	املستقبل	يف	الربع	الثاين	من	عام	

٢٠١9،	والذي	يحدث	مع	فجوة	ناجت	سالبة.	ويف	منطقة	اليورو،	

ارتفع	احتمال	حتول	التضخم	الكلي	على	أساس	أربعة	أرباع	يف	

املستقبل	يف	الربع	الثاين	من	عام	٢٠١9	إىل	مستويات	سالبة	

واملقترن	بفجوة	ناجت	سالبة	يف	نفس	الربع،	التي	تزيد	قليال	عن	

أثر	فترة	األساس	لذروة	أسعار	 ١٠%،	ارتفاعا	متواضعا	بسبب	

النفط	يف	أوائل	عام	٢٠١٨	وتراجعها	الحقا.

أولويات السياسات

التطورات	 »آخر	 قسم	 يف	 مناقشته	 تمت	 الذي	 النحو	 على	

واآلفاق«،	يعد	االنتعاش	احلايل	أكبر	صعود	متزامن	يف	النشاط	

السياسات	 وتؤدي	 الزمن.	 من	 عقد	 من	 يقرب	 فيما	 العاملي	

احمللية	واملتعددة	األطراف	دورا	حيويا	يف	ضمان	احلفاظ	على	

بشأن	 التوقعات	 وثبات	 املتبقية،	 الناجت	 فجوات	 وسد	 الزخم،	

القصير	 املدى	 على	 االقتصادي	 النشاط	 قوة	 وتوفر	 التضخم.	

فرصة	لبدء	إعادة	بناء	الهوامش	املالية	الوقائية	عند	احلاجة،	

وتسمح	للسياسات	بأن	تركز	بشكل	أكبر	على	األولويات	األخرى	

عدم	 من	 واحلد	 املمكن،	 النمو	 دعم	 األجل:	 وطويلة	 متوسطة	

املساواة،	وتعزيز	الصالبة	املالية،	وتخفيف	آثار	تغير	املناخ.

السياسات	—	االقتصادات	املتقدمة

السياسة النقدية: التباعد الناجت عن االختالفات يف 

حالة الدورة

أدى	انتعاش	النشاط	عبر	االقتصادات	املتقدمة	إىل	تشجيع	

خلق	فرص	العمل،	وانخفاض	معدالت	البطالة،	وتضييق	فجوات	

الناجت.	غير	أنه	يف	معظم	االقتصادات	املتقدمة،	ظل	نمو	األجور	

السوق	 توقعات	 وتشير	 ضعيفا،	 األساسي	 والتضخم	 االسمية	

والعودة	 بطيء	 تقارب	 مسار	 إىل	 املستقبل	 يف	 التضخم	 بشأن	

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي: من الربع الرابع 

من ٢٠١٧ وحتى الربع الثالث من ٢٠١٨

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي: الربع الرابع من ٢٠١٨  -

تراجعــت خماطــر الركــود واالنكمــاش يف معظــم املناطــق خــالل نطــاق التوقعــات املمتــد ألربعــة 

أرباع سنوية منذ اخلريف املاضي.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــمل بلــدان شــرق آســيا الصيــن ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة والهنــد 

الصينيــة وتايلنــد؛  تايــوان  والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة  وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا 

وبيــرو؛  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي  البرازيــل  اخلمســة  الالتينيــة  أمريــكا  بلــدان  وتشــمل 

وتشــمل بقيــة العــامل األرجنتيــن وأســتراليا وبلغاريــا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك 

وإســرائيل ونيوزيلنــدا والنرويــج وروســيا وجنــوب إفريقيــا والســويد وسويســرا وتركيــا واململكــة 

املتحــدة وفنزويــال. ويشــير عــدد أكتوبــر ٢٠١٧ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي إىل عمليــات 

احملاكاة التي أجريت يف سبتمبر ٢٠١٧. 

١تقــاس خماطــر االنكمــاش باحتمــاالت االنكمــاش يف الفصــول األربعــة الســنوية التاليــة والتــي 

حتدث مقترنة بفجوة ناجت سالبة.
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خلفية	 وعلى	 املركزية.	 البنوك	 تستهدفها	 التي	 املستويات	 إىل	

وانخفاض	 املرغوب	 املستوى	 دون	 النمو	 من	 كثيرة	 سنوات	

التضخم،	تستلزم	األوضاع	االقتصادية	الكلية	يف	االقتصادات	

إذا	 ذلك،	 ومع	 	١١

النقدي.١١ التيسير	 استمرار	 إىل	 عموما	 املتقدمة	

نحو	 التضخم	 وارتفع	 املمكن	 حجمه	 من	 قريبا	 الناجت	 كان	

النقدي	 الدعم	 سحب	 األمر	 سيستلزم	 املستهدفة،	 املستويات	

تدريجيا.	

اليورو	 منطقة  النقدي	يف	 الدعم	 وهناك	حاجة	إىل	استمرار	

املستويات	 نحو	 التضخم	بشكل	مستمر	 يزداد	 أن	 إىل	 واليابان	

يف	 البطالة	 معدل	 ويقترب	 املركزية.	 البنوك	 تستهدفها	 التي	

أن	 ويمكن	 التاريخية؛	 مستوياته	 أدنى	 من	 املتحدة	 اململكة 

التضخمية	 الضغوط	 زيادة	 إىل	 االنخفاضات	 من	 مزيد	 يؤدي	

يتجاوز	 تضخم	 سياق	 يف	 أسرع	 بشكل	 األجور	 نمو	 طريق	 عن	

يف	 العملة	 قيمة	 انخفاض	 بعد	 املستهدفة	 املستويات	 بالفعل	

يف	 األوروبي	 االحتاد	 من	 بريطانيا	 خروج	 استفتاء	 أعقاب	

يونيو	٢٠١6.	وبالتايل،	هناك	حاجة	إىل	تضييق	نقدي	تدريجي	

وأن	تظل	 املستهدفة	 املستويات	 إىل	 التضخم	 أن	يعود	 لضمان	

التوقعات	ثابتة.	وباملثل،	اقتربت	معدالت	البطالة	يف	الواليات	

املاضي،	من	معدالت	منخفضة	شهدتها	 العام	 املتحدة،	خالل	

القرن	املاضي،	وهناك	مؤشرات	ناشئة	 آخر	مرة	يف	تسعينات	

على	حدوث	ارتفاع	يف	األجور.	ومن	املرجح	أن	يكون	االقتصاد	

قد	وصل	بالفعل	إىل	كامل	إمكاناته،	وبالتايل	يمكن	أن	يؤدي	

تعديل	قانون	الضرائب	الذي	حدث	يف	ديسمبر	٢٠١7	واالتفاق	

بشأن	امليزانية	يف	فبراير	٢٠١٨	إىل	حتفيز	النشاط	بشكل	كبير	

—	ويف	هذه	احلالة،	قد	تكون	 ويزيد	ضغوط	األجور	واألسعار	

وبشكل	 أسرع.	 بصورة	 النقدي	 الدعم	 سحب	 إىل	 حاجة	 هناك	

عام،	يبرز	ذلك	احلاجة	إىل	عودة	السياسة	النقدية	القائمة	على	

الذي	 الطبيعية	والدور	احليوي	املستمر	 البيانات	إىل	أوضاعها	

تؤديه	االتصاالت	يف	ضمان	التعديل	السلس.

سياسة املالية العامة: إعادة بناء الهوامش الوقائية 

والتركيز على األهداف متوسطة األجل

املالية	 سياسة	 لتوجيه	 فرصة	 الدوري	 االنتعاش	 يتيح	

األجل	 متوسطة	 األهداف	 نحو	 الثبات	 من	 بمزيد	 العامة	

تقرير  من	 	٢٠١٨ إبريل	 عدد	 يف	 	١ الفصل	 أيضا	 )راجع	

احملدود،	 املايل	 احليز	 ذات	 البلدان	 ويف	 املايل(.	 الراصد 

الوقائية	 الهوامش	 يف	 تدريجية	 زيادة	 األمر	 يستلزم	 حيث	

مع	 جنب	 إىل	 جنبا	 األوضاع	 ضبط	 يتم	 أن	 ينبغي	 املالية،	

نمو	 ترفع	 التي	 اجملاالت	 نحو	 امليزانية	 تكوين	 يف	 التحول	

إىل	 احلاجة	 أيضا	 االعتبار	 بعين	 األخذ	 مع	 املمكن،	 الناجت	

احلد	من	عدم	املساواة	وحتسين	رفاه	الفئات	األكثر	هشاشة.	

ومن	شأن	القيام	بذلك	أن	يساعد	على	قابلية	استمرار	نسب	

	١١	كما	تمت	مناقشته	يف	الفصل	٢	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي،	قد	يكون	هناك	تراخ	كبير	يف	أسواق	العمل	أكبر	

مما	تسجله	معدالت	البطالة	الرئيسية.

العامة	 املالية	 سياسة	 حيز	 بناء	 وإعادة	 السيادية،	 الديون	

ووضع	 املستقبل،	 يف	 االقتصادي	 الهبوط	 حاالت	 ملواجهة	

هذه	االقتصادات	يف	مكانة	أفضل	ملواجهة	حتديات	املالية	

الصلة	 ذات	 املصاريف	 عن	 الناجمة	 األجل	 طويلة	 العامة	

السكان.	 الناجمة	عن	شيخوخة	 بالرعاية	الصحية	والتقاعد	

لقوة	 وفقا	 األوضاع	 ضبط	 عملية	 وتيرة	 معايرة	 ويجب	

االنتعاش	وجتنب	حتميل	النمو	عبئا	مفرطا.

الناجت	 مايل	 حيز	 لديها	 التي	 البلدان	 ترفع	 أن	 وينبغي	

العاملة،	 القوى	 مهارات	 تعزيز	 املمكنين	من	خالل	 واإلنتاجية	

بما	يف	ذلك	يف	جمال	اإلملام	بالتكنولوجيا	الرقمية.	وينبغي	أن	

حتسن	هذه	البلدان	البنية	التحتية	عند	احلاجة	—	ويف	احلاالت	

التي	يُتوقع	فيها	أن	تؤدي	شيخوخة	السكان	إىل	استنفاد	كبير	

القوى	 مشاركة	 تعزز	 أن	 لها	 وينبغي	 	— العمالة	 إلمدادات	

العاملة	من	خالل	وضع	سياسات	أقوى	مراعية	لألسرة،	وإعادة	

املعاشات	 ونظم	 العمالة،	 على	 املفروضة	 الضرائب	 يف	 النظر	

التقاعدية	العادلة	اكتواريا،	وحتسين	املواءمة	يف	سوق	العمالة	

تمت	 )كما	 العمالة	 لسوق	 كفاءة	 وأكثر	 فعالة	 برامج	 من	خالل	

مناقشته	يف	الفصل	٢(.

اليورو،	استنفدت	بلدان	عديدة	حيزها	املايل،	 منطقة  ويف	

النمو	 يراعي	 تدريجيا	على	نحو	 أوضاعها	 أن	تضبط	 وينبغي	

وبطريقة	متوازنة	قدر	اإلمكان	إلعادة	بناء	الهوامش	الوقائية.	

الديون	 نسب	 ارتفاع	 يستلزم	 مثال،	 وإسبانيا	 إيطاليا  ففي	

املواتية	 الديمغرافية	غير	 السيادية	باإلضافة	إىل	االجتاهات	

مسار	 على	 الدين	 لوضع	 الهيكلي	 األويل	 الرصيد	 حتسين	

أملانيا	حيزا	ماليا	ينبغي	 هبوطي	ثابت.	ويف	املقابل،	تمتلك	

التي	 اجملاالت	 يف	 العامة	 االستثمارات	 لزيادة	 استخدامه	

ومشاركة	 اإلنتاجية	 زيادة	 طريق	 عن	 املمكن	 النمو	 سترفع	

هذه	 وتشمل	 العاملة.	 القوى	 يف	 اجلدد	 واملهاجرين	 النساء	

رعاية	 وبرامج	 الرقمية،	 التحتية	 البنية	 تعزيز	 اجملاالت	

الطفولة	وبرامج	الطالب	ملا	بعد	نهاية	اليوم	الدراسي،	وتدريب	

املنتجات	 بين	 ومن	 العاملة.	 القوى	 يف	 وإدماجهم	 الالجئين	

هي	 أملانيا	 يف	 العامة	 االستثمارات	 لزيادة	 الهامة	 الثانوية	

إعادة	 ستيسر	 التي	 اليورو،	 منطقة	 بقية	 من	 الواردات	 زيادة	

توازن	الطلب	يف	منطقة	العملة	املوحدة.

ألوانه	 سابق	 انخفاض	 حدوث	 جتنب	 ينبغي	 اليابان،	 ويف	

وتعزيز	 النمو	 على	 احلفاظ	 أجل	 من	 املايل	 الدعم	 مستوى	 يف	

اإلصالحات	الهيكلية.	ويتعين	أن	يرتكز	مسار	الدين	على	خطة	

موثوقة	متوسطة	األجل	لضبط	أوضاع	املالية	العامة،	تتضمن	

التقاعدية	 واملعاشات	 بالصحة	 املرتبطة	 املستحقات	 ترشيد	

والرعاية	طويلة	األجل	إىل	جانب	زيادات	تدريجية	ومطردة	يف	

معدل	ضريبة	االستهالك	ابتداء	من	عام	٢٠١9.

مؤخرا	 سنّه	 تم	 الذي	 الضرائب	 قانون	 تعديل	 وسيؤدي	

واتفاق	احلزبين	على	امليزانية	الفيدرالية	يف	الواليات املتحدة	

إىل	زيادة	ارتفاع	عجز	املالية	العامة	وديناميكيات	الدين	غير	

وبالتايل،	 املقبلة.	 اخلمس	 السنوات	 خالل	 لالستمرار	 القابلة	
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واتخاذ	 املستقبل	 يف	 اإليرادات	 زيادة	 ضمان	 الضروري	 من	

وحتويل	 تدريجيا	 العام	 اإلنفاق	 ديناميكيات	 من	 للحد	 تدابير	

التحتية،	 البنية	 يف	 بشدة	 املطلوبة	 التحسينات	 نحو	 تكوينها	

وتدابير	التخفيف	من	حدة	الفقر،	والسياسات	الرامية	إىل	تعزيز	

املشاركة	يف	القوى	العاملة.

سياسات القطاع املايل: استكمال تنقية امليزانيات 

العمومية، وزيادة الصالبة أمام الصدمات

تشعل	 أن	 يمكن	 »اخملاطر«،	 قسم	 يف	 مناقشته	 تمت	 كما	

العاملية	 األسواق	 يف	 املالية	 التوترات	 العوامل	 من	 جمموعة	

أدى	 املتقدمة،	 االقتصادات	 ففي	 العاملي.	 النمو	 آفاق	 وتقوض	

يف	 العمومية	 امليزانيات	 وتنقية	 املايل	 التنظيمي	 اإلصالح	

وصالبة	 املؤسسية	 الصالبة	 تعزيز	 إىل	 األزمة	 بعد	 ما	 مرحلة	

النظام	بأكمله	يف	القطاعات	املالية،	ولكن	ال	تزال	بعض	جيوب	

أعم،	 وبشكل	 القطاعات،	 هذه	 تقوية	 وستكون	 قائمة.	 الضعف	

الحتواء	 ضرورية	 التنظيمية	 اإلصالحات	 عن	 التراجع	 تفادي	

مواطن	الضعف	املالية.

احملرز	 التقدم	 استمرار	 الضروري	 من	 اليورو،	 منطقة	 ويف	

يف	تخفض	القروض	املتعثرة	للتخلص	من	اإلرث	الذي	خلفته	

األزمة	وإزالة	قيد	هام	يعترض	الوساطة	االئتمانية	)وال	سيما	

حاجة	 هناك	 أعم،	 وبشكل	 والبرتغال(.	 وإيطاليا	 اليونان	 يف	

ما	 وهو	 وربحيتها،	 البنوك	 لدى	 التكاليف	 كفاءة	 حتسين	 إىل	

سيتطلب	اإلشراف	االستباقي	وضبط	األوضاع	يف	االقتصادات	

االستخدام	 وسيكون	 البنوك.	 على	 مفرط	 بشكل	 تعتمد	 التي	

املناسب	والذي	يمكن	التنبؤ	به	لعمليات	اإلنقاذ	التي	يقوم	بها	

الدائنون	وإعادة	الرسملة	التحوطية	أمرا	بالغ	األهمية	للحد	من	

عدم	اليقين	والتصدي	للمخاطر	يف	حاالت	الضغط	املايل	وكذلك	

للحد	من	العبء	الواقع	على	دافعي	الضرائب.	وبالنسبة	ملنطقة	

العملة	بأكملها،	ال	يزال	إكمال	االحتاد	املصريف	أحد	األولويات	

إلرساء	النظام	املايل	على	أساس	قوي.

ويف	اليابان،	أدى	انخفاض	سعر	الفائدة	املمتد	والتأثيرات	

املالية	 املؤسسات	 ربحية	 إضعاف	 إىل	 املعاكسة	 الديمغرافية	

تدريجيا،	وال	سيما	فيما	بين	البنوك	اإلقليمية.	ومن	شأن	زيادة	

جنبا	 اإليرادات،	 مصادر	 وتنويع	 الرسوم	 على	 القائم	 الدخل	

زيادة	 يساعد	على	 أن	 والترشيد،	 األوضاع	 إىل	جنب	مع	ضبط	

الربحية.

األخيرة	 التبسيط	 عمليات	 كانت	 املتحدة،	 الواليات  ويف	

ومن	 مطلوبة	 احلجم	 متوسطة	 البنوك	 على	 التنظيمية	 للقواعد	

ينبغي	جتنب	 أنه	 غير	 النظامية.	 تزيد	اخملاطر	 أن	 املرجح	 غير	

التي	تؤدي	إىل	تخفيف	 النطاق	 التنظيمية	واسعة	 القواعد	 إزالة	

أن	 يمكن	 ألنها	 حجما،	 األكبر	 البنوك	 على	 املفروضة	 القيود	

تشجع	مرة	أخرى	على	اإلفراط	يف	اإلقدام	على	اخملاطرة	وتترك	

تزال	 وال	 املربكة.	 التصحيحات	 أمام	 ضعيفا	 املايل	 النظام	

وحماية	 املالية	 املعرفة	 حتسين	 إىل	 الرامية	 املستمرة	 اجلهود	

املستهلكين	ضرورية	للحفاظ	على	االستقرار	املايل.

السياسات الهيكلية: دعم النمو املمكن وضمان 

تقاسم املنافع على نطاق واسع

االقتصادات	 وتُكمل	 الناجت	 فجوات	 سد	 يتم	 أن	 بمجرد	

بوتيرة	 التوسع	 يسير	 أن	 يُتوقع	 الدوري،	 انتعاشها	 املتقدمة	

معتدلة	نحو	انخفاض	النمو	املمكن	على	املدى	املتوسط.	كذلك	

تهدد	زيادة	عدم	املساواة	واستقطاب	الدخل	آفاق	النمو	متوسط	

األجل	عن	طريق	تأجيج	الدعم	للسياسات	االنغالقية،	ويمكن	أن	

تضران	بنتائج	الصحة	والتعليم	بين	الفئات	املتضررة.

ويف	الواليات املتحدة،	تشتمل	تدابير	السياسات	التي	يمكن	

العام	 االستثمار	 على	 املمكن	 الناجت	 نمو	 رفع	 على	 تساعد	 أن	

احلايل؛	 رصيدها	 جودة	 على	 واحلفاظ	 التحتية	 البنية	 لتطوير	

الدعم	 من	 واملزيد	 التعليم؛	 على	 اإلنفاق	 كفاءة	 وحتسينات	يف	

مدى	 التعلم	 وبرامج	 املهارات،	 بناء	 وإعادة	 املهنية،	 للتلمذة	

املعنية	 األمريكي	 للكونغرس	 املشتركة	 للجنة	 ووفقا	 احلياة.	

بالضرائب،	يُتوقع	أن	يؤدي	تعديل	قانون	الضرائب	إىل	خفض	

متوسط	معدل	الضريبة	على	األسر	األمريكية	ذات	الدخل	املرتفع	

والدنيا،	 املتوسطة	 الشريحتين	 يف	 تقع	 التي	 باألسر	 مقارنة	

األحكام	 بعض	 تنقضي	 )عندما	 املتوسط	 املدى	 على	 خاصة	

التي	يستفيد	منها	دافعو	الضرائب	أصحاب	الدخول	املنخفضة	

١٢	وتشتمل	التدابير	التي	
واملتوسطة(،	مما	يزيد	استقطاب	الدخل.١٢

استقطاب	 وتوقف	 العاملة	 القوى	 يف	 املشاركة	 تزيد	 أن	 يمكن	

املكتسب،	وخصم	 الدخل	 على	 أكبر	 على	خصم	ضريبي	 الدخل	

ضريبي	موسع	مرتبط	باألطفال،	واإلعفاءات	الضريبية	املثبتة	

لألسر	العاملة	منخفضة	الدخل	من	أجل	النفقات	املتعلقة	برعاية	

األطفال،	وإصالح	برنامج	التأمين	ضد	اإلعاقة	لتشجيع	العمل	

بدوام	جزئي	بدال	من	اخلروج	من	القوى	العاملة.

املنخفض	 اإلنتاج	 لعوامل	 الكلية	 اإلنتاجية	 نمو	 ويعتبر	

عاملين	 العاملة	 القوى	 يف	 الهبوطي	 العام	 واالجتاه	 نسبيا	

رئيسيين	يؤثران	على	نمو	الناجت	املمكن	يف	اليابان.	وسيتطلب	

)على	 الكفاءة	 لزيادة	 العمل	 سوق	 إصالح	 اإلنتاجية	 رفع	

األمن	 بين	 أفضل	 توازنا	 حتقق	 عقود	 خالل	 من	 املثال،	 سبيل	

الوظيفي	واملرونة	وتزيد	إمكانية	انتقال	العمال	بين	الشركات(؛	

وخفض	حواجز	الدخول	جلذب	مزيد	من	االستثمارات	اخلاصة	

)على	سبيل	املثال،	يف	جمايل	االتصاالت	واخلدمات	املهنية(؛	

االجتاه	 تعويض	 وسيتطلب	 الشركات.	 حوكمة	 إصالح	 وتعزيز	

النساء	 العاملة	زيادة	مشاركة	 القوى	 الهبوطي	يف	حجم	 العام	

االستعانة	 بزيادة	 والسماح	 العاملة	 القوى	 يف	 السن	 وكبار	

بعمال	أجانب.

١٢	يناقش	اإلطار	١-٢	يف	عدد	إبريل	٢٠١٨	من	تقرير	الراصد	املايل	

اآلثار	التوزيعية	لتعديل	قانون	الضرائب	يف	الواليات	املتحدة.
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دعم	 إىل	 الرامية	 الهيكلي	 اإلصالح	 أولويات	 وتختلف	

جميع	 يف	 التنافسية	 الفوارق	 وتقليص	 واالبتكار	 اإلنتاجية	

أنحاء	منطقة اليورو،	حسب	االختناقات	يف	كل	بلد.	فعلى	سبيل	

ازدواجية	 من	 احلد	 مواصلة	 إسبانيا	 حتاول	 أن	 ينبغي	 املثال،	

الدائمين	 العمال	 بين	 املوظفين	 حماية	 وفجوات	 العمل	 سوق	

الفعالة	 العمل	 التدريب	وسياسات	سوق	 واملؤقتين،	واستهداف	

لفترة	 العمل	 عن	 والعاطلين	 للشباب	 العمل	 فرص	 آفاق	 لدعم	

طويلة.	ويف	إيطاليا،	من	شأن	إصالح	ترتيبات	التفاوض	بشأن	

أن	يساعد	 الشركات	 أكبر	على	مستوى	 للسماح	بمرونة	 األجور	

القواعد	 تخفيف	 شأن	 ومن	 اإلنتاجية.	 مع	 األجور	 مواءمة	 يف	

مزيد	 إىل	 يؤدي	 أن	 أملانيا	 يف	 اخلدمات	 قطاع	 يف	 التنظيمية	

املنافسة	ومكاسب	الكفاءة،	ويمكن	أن	يؤدي	توسيع	نطاق	توافر	

رأس	املال	املُخاطر	إىل	تشجيع	االبتكار.

السياسات	—	اقتصادات	األسواق	الصاعدة

األسواق	 اقتصادات	 يف	 السياسات	 أولويات	 تختلف	

الدوري	 موقفها	 حسب	 اجملموعة،	 داخل	 البلدان	 بين	 الصاعدة	

ومواطن	الضعف	اخلاصة	بكل	بلد.	وتشتمل	األهداف	املشتركة	

يف	اجملموعة	على	تعزيز	الصالبة	املالية	حتى	يمكن	مواصلة	

املتقدمة	 باالقتصادات	 مقارنة	 الدخول	 يف	 الفجوات	 تضييق	

املرتبطة	 واملنافع	 الفرص	 تقاسم	 وضمان	 مستمر،	 بشكل	

بزيادة	دخل	الفرد	على	نطاق	واسع	بين	جميع	السكان.

السياسات الدورية: إدارة املفاضالت

اقتصادات	 من	 العديد	 يف	 نسبيا	 منخفضا	 التضخم	 يعتبر	

األسواق	الصاعدة	مقارنة	باملتوسطات	التاريخية.	ويبدو	أيضا	

توقعات	 خفضت	 قد	 النقدية	 السياسة	 أطر	 يف	 التحسينات	 أن	

هذه	 أتاحت	 وقد	 والهند.	 البرازيل  يف	 ذلك	 يف	 بما	 التضخم،	

التطورات	جماال	للسياسة	النقدية	لدعم	األنشطة	إذا	ما	حتققت	

يزال	 ال	 التضخم	 أن	 إال	 النمو.	 يف	 السلبية	 التطورات	 خماطر	

قليل	 عدد	 يف	 املركزية	 البنوك	 من	 املستهدفة	 القيم	 من	 أعلى	

من	البلدان،	مثل	األرجنتين	وتركيا،	مما	يتطلب	تشديد	املوقف	

النقدي	للحفاظ	على	ثبات	التوقعات.

وعادة	ما	تتقيد	سياسة	املالية	العامة	بشكل	أكبر	باحلاجة	

إىل	زيادة	الهوامش	الوقائية	وضمان	استمرارية	برامج	التأمين	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 سيما	 ال	 	— االجتماعي	

املصدرة	للسلع	األولية	التي	تواجه	آفاقا	ضعيفة	بشأن	أسعار	

أوسع	 نطاق	 على	 ولكن	 املتوسط،	 املدى	 على	 األولية	 السلع	

عموما.	

املعتمدة	 العامة	 املالية	 إصالحات	 توفر	 األرجنتين،	 ويف	

يف	نهاية	عام	٢٠١7	إرشادات	حمسنة	بشأن	انضباط	املالية	

يف	 الكبيرة	 االختالالت	 تصحيح	 على	 وستساعد	 العامة،	

تدريجي	 انخفاض	 وبدء	 البلد	 يف	 التقاعدية	 املعاشات	 نظام	

مزيد	 إجراء	 سيتعين	 ذلك،	 ومع	 والتشويهية.	 العالية	 للضرائب	

املستويات	 لتحقيق	 األساسي	 اإلنفاق	 يف	 التخفيضات	 من	

العبء	 للعجز	األويل،	وإتاحة	حيز	ملواصلة	تخفيف	 املستهدفة	

الضريبي.	ويف	البرازيل،	ال	تزال	تشريعات	إصالح	نظام	التأمين	

االجتماعي	أحد	األولويات	لضمان	أن	يكون	اإلنفاق	متسقا	مع	

املالية	 استمرارية	 ولضمان	 الدستورية	 العامة	 املالية	 قاعدة	

تعزيز	 من	 االستفادة	 شأن	 ومن	 الطويل.	 املدى	 على	 العامة	

النشاط	يف	اآلونة	األخيرة	لتحسين	الرصيد	األويل	على	املدى	

ويف	 األوضاع.	 لضبط	 العامة	 االستراتيجية	 يُكمل	 أن	 القصير	

النمو	 العامة	دورا	حيويا	يف	دعم	 الصين،	أدت	سياسة	املالية	

قصير	األجل	على	حساب	تآكل	حيز	السياسات	املفيد.	ومن	شأن	

ضبط	األوضاع	تدريجيا،	إىل	جانب	حتويل	اإلنفاق	مرة	أخرى	

القنوات	اخلارجة	عن	امليزانية،	أن	 إىل	امليزانية	واالبتعاد	عن	

العام	 الدين	 ارتفاع	 ويستلزم	 االستمرارية.	 تعزيز	 على	 يساعد	

يف	 املستهدفة	 املستويات	 حتقيق	 على	 القدرة	 وعدم	 الهند	 يف	

عجز	امليزانية	يف	الفترة	األخيرة	مواصلة	ضبط	أوضاع	املالية	

سياسة	 مصداقية	 تعزيز	 لزيادة	 املتوسط	 األجل	 يف	 العامة	

املالية	العامة.

تعزيز الصالبة املالية

العمومية	إىل	خماطر	 تؤدي	مواطن	الضعف	يف	امليزانيات	

العديد	 يف	 األجل	 متوسط	 النمو	 آلفاق	 سلبية	 تطورات	 حدوث	

إجراءات	 اتخاذ	 يتطلب	 مما	 الصاعدة،	 األسواق	 اقتصادات	 من	

على	 املتراكمة	 الديون	 فرط	 ويمثل	 السياسات.	 صعيد	 على	

ائتمان	 بجودة	 تتعلق	 خماوف	 من	 بها	 يرتبط	 وما	 الشركات	

شأن	 ومن	 الهند.	 يف	 االستثمار	 على	 عبئا	 املصريف	 القطاع	

تم	 التي	 الرئيسية	 العام	 القطاع	 بنوك	 رسملة	 إعادة	 خطة	

الهوامش	 على	جتديد	 تساعد	 أن	 عام	٢٠١7	 عنها	يف	 اإلعالن	

دعم	 على	 املصريف	 القطاع	 قدرة	 وتعزيز	 الرأسمالية	 الوقائية	

النمو.	غير	أن	إعادة	الرسملة	ينبغي	أن	تكون	جزءا	من	جمموعة	

القطاع	 بنوك	 حوكمة	 لتحسين	 املالية	 اإلصالحات	 من	 أوسع	

لدى	 الديون	 استرداد	 آليات	 تعزيز	 مواصلة	 وينبغي	 العام،	

العمالت	يف	 تركيا،	يعد	تقليل	حاالت	عدم	توافق	 البنوك.	ويف	

امليزانيات	العمومية	والتعرض	الكبير	خملاطر	الصرف	األجنبي	

من	األولويات	العاجلة،	وال	سيما	مع	عودة	السياسة	النقدية	إىل	

أوضاعها	الطبيعية	يف	الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة	)وما	

ينتج	عن	ذلك	من	إمكانية	حتول	التدفقات	الرأسمالية	بعيدا	عن	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة(.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	ونظرا	ألن	

إعادة	التسعير	املفاجئة	لعالوة	االستثمار	طويل	األجل	ال	تزال	

وأنه	 »اخملاطر«(	 قسم	 يف	 مناقشته	 تمت	 )كما	 قائما	 احتماال	

يمكن	أن	حتدث	حتوالت	يف	احلوافظ،	من	املهم	تخفيف	خماطر	

تمديد	الديون	من	خالل	جتنب	االعتماد	املفرط	على	االقتراض	

إجراءات	 الصين	 التنظيمية	يف	 الهيئات	 األجل.	واتخذت	 قصير	

هامة	لضبط	صيرفة	الظل	وإعادة	النشاط	املايل	إىل	امليزانيات	

العمومية	للبنوك،	حيث	توفر	متطلبات	رأس	املال	واخملصصات	

الغامضة	 بالقنوات	 مقارنة	 اخلسائر	 استيعاب	 على	 أكبر	 قدرة	

نمو	 يزال	 ال	 ذلك،	 ومع	 العمومية.	 امليزانيات	 عن	 اخلارجة	

االئتمان	اإلجمايل	مرتفعا.	وال	يزال	االعتراف	املبكر	باألصول	

لنظام	 التدريجية	 والتصفية	 التساهل،	 من	 واحلد	 املتعثرة،	

الضمانات	الضمنية	من	أجل	مواءمة	تكاليف	االقتراض	بشكل	
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أساسية	 أمورا	 اخملاطر،	 حسب	 املعدلة	 العائدات	 مع	 أفضل	

لتحسين	تخصيص	االئتمان	واحتواء	تراكم	مواطن	الضعف.

وبشكل	أوسع	نطاقا	عبر	اقتصادات	األسواق	الصاعدة،	على	

النحو	املبين	يف	الفصل	٢	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي،	تتحسن	نتائج	النمو	متوسط	األجل	عن	طريق	

جتنب	طفرات	االئتمان	التي	تؤدي	إىل	اإلفراط	يف	اإلقدام	على	

بمرونة	 الصرف	 أسعار	 بتحرك	 السماح	 طريق	 وعن	 اخملاطرة،	

لتقليل	تشوه	إشارات	األسعار	النسبية	وما	يرتبط	بها	من	سوء	

تخصيص	املوارد.

دعم نمو الناجت املمكن وحتسين االحتوائية

سمح	النمو	القوي	لفترات	طويلة	بعد	عام	٢٠٠٠	للعديد	من	

مقارنة	 الدخل	 فجوات	 بتضييق	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

هذه	 يف	 األشخاص	 ماليين	 ومكّن	 املتقدمة،	 باالقتصادات	

البلدان	من	اخلروج	من	دائرة	الفقر.	وكما	تمت	مناقشته	سابقا،	

األسواق	 اقتصادات	 من	 للعديد	 األجل	 متوسطة	 اآلفاق	 تعتبر	

الصاعدة	ضعيفة	نسبيا	مقارنة	بمعدالت	النمو	التي	حتققت	منذ	

عام	٢٠٠٠.	وتعتبر	القيود	اخلاصة	بكل	بلد،	يف	حاالت	عديدة،	

عوامل	مهمة	تؤثر	على	النمو	متوسط	األجل،	وتقلل	فرص	العمل	

منافع	 توزيع	 دون	 وحتول	 العمل،	 سن	 يف	 هم	 الذين	 للسكان	

النمو	على	نطاق	واسع.	

ويف	جنوب إفريقيا،	سيؤدي	انتخاب	قيادة	سياسية	جديدة	

غير	 بالسياسات.	 املرتبط	 اليقين	 عدم	 من	 بعض	 تقليل	 إىل	

األهمية	 بالغة	 مسألة	 املعلقة	 باإلصالحات	 قدما	 املضي	 أن	

وال	 احتوائية.	 أكثر	 وجعله	 االقتصادي	 النمو	 تنشيط	 إلعادة	

تعترض	 التي	 احلواجز	 وخفض	 التحتية؛	 البنية	 حتسين	 يزال	

واالتصاالت؛	 النقل	 ذلك	 يف	 بما	 الرئيسية،	 القطاعات	 دخول	

عدم	 حاالت	 من	 واحلد	 احلكومي؛	 اإلنفاق	 كفاءة	 وحتسين	

االستثمار	 جلذب	 أساسية	 مسائل	 السياسات	 بشأن	 اليقين	

اخلاص،	وزيادة	اإلنتاجية	عبر	االقتصاد،	وتعزيز	خلق	فرص	

لألجور	 أدنى	 إدخال	حد	 اقتراح	 أن	يضر	 ومن	احملتمل	 العمل.	

على	املستوى	الوطني	القدرة	التنافسية	للشركات	وآفاق	العمالة	

يف	القطاع	الرسمي،	ولكنه	يمكن	أن	يحسن	ظروف	العمل	ويحد	

لرفع	 النطاق	 أن	هناك	حاجة	إىل	جهود	واسعة	 الفقر.	غير	 من	

اجملتمع	 شرائح	 جميع	 حصول	 إمكانية	 وزيادة	 التعليم	 جودة	

على	فرص	من	أجل	رفع	مستويات	املعيشة	وزيادة	االحتوائية	

بشكل	قابل	لالستمرار.

املاضي	 الهيكلية	يف	 اإلصالحات	 تقدما	يف	 الهند	 وحققت	

القريب،	بما	يف	ذلك	من	خالل	تنفيذ	ضريبة	السلع	واخلدمات،	

تعترض	 التي	 الداخلية	 احلواجز	 تقليل	 على	 ستساعد	 التي	

وعلى	 الضريبي.	 االمتثال	 وحتسن	 الكفاءة،	 وتزيد	 التجارة،	

قوية،	 الهند	 يف	 األجل	 متوسط	 النمو	 توقعات	 أن	 من	 الرغم	

هناك	حتد	هام	يتمثل	يف	تعزيز	االحتوائية.	وتتمثل	األولويات	

الرئيسية	لرفع	القيود	التي	تعترض	خلق	فرص	العمل	وضمان	

عدم	إهدار	املكاسب	الديمغرافية	يف	تخفيف	اجلمود	الذي	يتسم	

التحتية،	وحتسين	 البنية	 اختناقات	 من	 واحلد	 العمل،	 به	سوق	

النتائج	التعليمية.

وغير	 اجلمركية	 احلواجز	 من	 احلد	 سيساعد	 البرازيل،	 ويف	

نمو	 وزيادة	 الكفاءة	 حتسين	 يف	 التجارة	 على	 اجلمركية	

البنية	 امتيازات	 اإلنتاجية،	ومن	شأن	تعزيز	جاذبية	برنامج	

التحتية	للمستثمرين	أن	يساعد	على	جذب	االستثمارات	اخلاصة	

التحتية	األساسية.	 البنية	 الكبيرة	يف	 ومعاجلة	أوجه	القصور	

اإلصالحات	 خطة	 جوانب	 بعض	 تنفيذ	 شهد	 املكسيك،	 ويف	

جيدا،	 تقدما	 سنوات	 خمس	 منذ	 اعتُمدت	 التي	 النطاق	 واسعة	

واالتصاالت.	 واملالية	 الطاقة	 قطاعات	 يف	 ذلك	 يف	 بما	

للمبادرات	 األولوية	 منح	 ينبغي	 اجملاالت،	 هذه	 إىل	 واستنادا	

وتدعم	 االستثمار	 تواجه	 التي	 الرئيسية	 القيود	 سترفع	 التي	

اإلصالحات	 تنفيذ	 ذلك	 يف	 بما	 املتوسط،	 املدى	 على	 النمو	

القضائية	التي	تستهدف	الفساد	وتعزز	سيادة	القانون،	فضال	

عن	إصالحات	سوق	العمل	التي	تساعد	على	احلد	من	األوضاع	

غير	الرسمية.

وبشكل	أعم،	هناك	جمال	عبر	األسواق	الصاعدة	جلعل	النمو	

أكثر	احتوائية	واحلد	من	عدم	املساواة	من	خالل	زيادة	تغطية	

غير	 الضرائب	 أعباء	 وخفض	 الشخصي،	 الدخل	 على	 الضرائب	

املباشرة،	وزيادة	نسبة	التحويالت	إىل	الفئات	األقل	دخال	من	

خالل	حتسين	االستهداف.	ويمكن	للتحويالت	النقدية	املشروطة	

ترتبط	 التي	 	— واملكسيك	 البرازيل	 يف	 مثال	 املعتمدة	 	—
بااللتحاق	باملدارس	أو	احلضور	يف	العيادات	الصحية	أن	تقلل	

من	عدم	املساواة	احلايل،	وعدم	املساواة	يف	املستقبل	من	خالل	

أكتوبر	٢٠١7	من	 عدد	 )راجع	 والصحة	 التعليم	 نتائج	 حتسين	

تقرير	الراصد	املايل(.

السياسات	—	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

متعددة	 حتديات	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 تواجه	

التنمية	 أهداف	 حتقيق	 نحو	 التقدم	 إىل	 الرامية	 جهودها	 يف	

املستدامة	لعام	٢٠3٠.	وقد	تدهورت	مراكز	املالية	العامة	يف	

الفقر	وعدم	 تزال	معدالت	 بلدان	هذه	اجملموعة،	وال	 العديد	من	

يف	 تزداد	 املالية	 الضعف	 مواطن	 أن	 ويبدو	 مرتفعة،	 املساواة	

بعض	احلاالت.	وتواجه	البلدان	املصدرة	للسلع	األولية،	وبشكل	

معقدة	 حتديات	 طبيعية،	 لكوارث	 تتعرض	 التي	 تلك	 خاص	

لتنويع	اقتصاداتها	—	وهو	هدف	قائم	منذ	أمد	طويل	وجتددت	

األجل	 متوسطة	 الضعيفة	 اآلفاق	 نتيجة	 إليه	 امللحة	 احلاجة	

الناجمة	 املتكررة	 املناخية	 واألحداث	 األولية	 السلع	 ألسعار	

عن	ارتفاع	درجات	احلرارة	العاملية	)الفصل	3	يف	عدد	أكتوبر	

٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	وتترابط	العديد	من	

وتعزز	 البعض،	 ببعضها	 أدناه	 تُناقش	 التي	 السياسة	 أولويات	

بعضها	البعض،	ويمكن	أن	حتقق	أهدافا	متعددة.
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احلاجة الكبيرة إىل تعزيز مراكز املالية العامة

تدهورت	مراكز	املالية	العامة	يف	السنوات	األخيرة	يف	معظم	

البلدان	منخفضة	الدخل	-	التي	تشمل	كل	من	البلدان	املصدرة	

إيرادات	 من	 األقل	 على	 	%5٠ تولد	 التي	 )البلدان	 األولية	 للسلع	

صادراتها	من	السلع	األولية(	واالقتصادات	األكثر	تنوعا.	وعلى	

	٢٠١4 عام	 منذ	 األولية	 السلع	 أسعار	 انخفاض	 أن	 من	 الرغم	

أدى	إىل	تدين	اإليرادات	يف	البلدان	املصدرة	للسلع	األولية،	فإن	

النمط	األوسع	نطاقا	عبر	البلدان	منخفضة	الدخل	التي	تدهورت	

العامة	يشير	إىل	أن	جهود	تعبئة	اإليرادات	 فيها	مراكز	املالية	

احمللية	كانت	أقل	عموما	من	متطلبات	اإلنفاق	املتزايدة.	ويبدو	

أن	اإلنفاق	اجلاري	—	بما	يف	ذلك	ارتفاع	تكاليف	خدمة	الدين	

—	قد	ساهم	بقدر	أكبر	مما	ساهم	به	االستثمار	العام	يف	زيادة	
.)IMF, 2018a	)دراسة	اإلنفاق	إجمايل

الوعاء	 توسيع	 إىل	 الرامية	 اجلهود	 مواصلة	 شأن	 ومن	

لألموال	 املهدر	 الدعم	 من	 واحلد	 االمتثال،	 وتعزيز	 الضريبي،	

لتلبية	 أساسية	 موارد	 ينشئ	 أن	 جيد	 بشكل	 املستهدف	 وغير	

االحتياجات	االجتماعية	واإلنمائية	احلرجة	-	بما	يف	ذلك	يف	

وتوليد	 املياه،	 وتوصيل	 الصحي،	 والصرف	 الصحة،	 جماالت	

أن	جهود	 ويبدو	 والتدريب.	 التعليم	 ومرافق	 والطرق،	 الكهرباء،	

النفقات	 خفض	 على	 تركز	 التي	 العامة	 املالية	 أوضاع	 ضبط	

االقتصادي	 النشاط	 على	 عموما	 تؤثر	 واملتكررة	 اجلارية	

االستثمار	 يف	 مكافئ	 انخفاض	 تأثير	 من	 أصغر	 سلبيا	 تأثيرا	

اآلفاق االقتصادية  العام	)راجع	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	

هذه	 تنفيذ	 شأن	 ومن	 الصحراء(.	 جنوب  إفريقيا  اإلقليمية: 

فيه	 ويتيح	 النمو	 فيه	 يتحسن	 الذي	 الوقت	 —	يف	 اآلن	 اجلهود	

	— االرتفاع	املستمر	يف	أسعار	السلع	األولية	فترة	من	الهدوء	

إيالما	يف	 أكثر	 تصحيح	 حدوث	 دون	 احليلولة	 على	 يساعد	 أن	

املستقبل.

تعزيز النمو االحتوائي

على	النحو	املوثق	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	الراصد 

إفريقيا	 عبر	 	٢٠٠٠ عام	 منذ	 املساواة	 عدم	 انخفض	 املايل،	

جنوب	الصحراء	وآسيا	وأمريكا	الالتينية	—	وهي	مناطق	توجد	

ذلك،	 من	 الرغم	 وعلى	 الدخل.	 منخفضة	 عديدة	 اقتصادات	 بها	

فإنه	ال	يزال	مرتفعا.	ويعتبر	ضمان	استمرار	انخفاض	معدالت	

الفقر	وعدم	املساواة	ضرورة	من	منظور	الرفاه	ولتأمين	الدعم	

الالزم	لإلصالحات	الهيكلية	املطلوبة	وجتنب	الصراع	السياسي	

والصراعات	األهلية	املنهكين،	وجعل	النمو	قابال	لالستمرار.

النمو	 لتعزيز	 األولوية	 ذات	 السياسات	 جماالت	 وتشتمل	

األساسية	 للخدمات	 الشاملة	 الصحية	 التغطية	 على	 االحتوائي	

للحد	من	وفيات	الرضع	واألمهات،	واجلهود	املستهدفة	الرامية	

إىل	حتسين	تقديم	التعليم	يف	مرحلة	الطفولة	املبكرة	واحلصول	

على	التعليم،	واملبادرات	الرامية	إىل	سد	الفجوات	يف	االلتحاق	

والصرف	 النظيفة	 املياه	 وتوافر	 والثانوي،	 االبتدائي	 بالتعليم	

احلصول	 إمكانية	 زيادة	 شأن	 ومن	 أوسع.	 نطاق	 على	 الصحي	

املهنية،	 املهارات	 على	 التدريب	 نطاق	 وتوسيع	 االئتمان،	 على	

الشركات	 دخول	 دعم	 على	 يساعد	 أن	 التحتية	 البنية	 وحتسين	

اجلديدة	ودعم	فرص	العمل	بأجر	ألعداد	أكبر	من	الناس.

تعزيز الصالبة املالية

IMF, 2018a،	شهدت	بعض	 دراسة	 كما	تمت	مناقشته	يف	

البلدان	منخفضة	الدخل )موزامبيق ونيجيريا( ضغطا	ماليا	أو	

تدهورا	يف	جودة	القروض	خالل	السنوات	األخيرة	نتيجة	تباطؤ	

النمو	وزيادة	ضعف	امليزانيات	العمومية	للشركات.	ويف	بعض	

البلدان	-	بما	يف	ذلك	تشاد وزامبيا	-	دفع	تدهور	مراكز	املالية	

اخلاصين	 للمتعاقدين	 متأخرات	 تراكم	 إىل	 احلكومات	 العامة	

وجعل	من	الصعب	عليها	االستمرار	يف	سداد	ديونها	يف	موعد	

استحقاقها.	وستؤدي	زيادة	تدهور	جودة	القروض	إىل	إضعاف	

النمو	 دعم	 على	 املصريف	 القطاع	 وقدرة	 االئتمانية	 الوساطة	

التي	 املكلفة،	 الرسملة	 إعادة	 وسيزيد	خماطر	 البلدان،	 هذه	 يف	

ستثقل	باألعباء	كاهل	املاليات	العامة	املقيدة	بالفعل	بشدة.

البنوك	 ترصد	 أن	 وضمان	 االستباقي،	 اإلشراف	 ويعد	

التساهل،	 من	 واحلد	 القروض،	 خلسائر	 كافية	 خمصصات	

وحتسين	أطر	تسوية	األوضاع	للحد	من	عمليات	اإلنقاذ	العامة	

شأن	 ومن	 املالية.	 الصالبة	 لتعزيز	 ضرورية	 مسائل	 املكلفة،	

مسار	 على	 العامة	 املاليات	 تضع	 التي	 املالية	 التصحيحات	

قابل	لالستمرار	أن	تساعد	أيضا	يف	خفض	متأخرات	امليزانية،	

مما	يتيح	سير	خدمة	الدين	وفقا	للجدول	الزمني	وتقليص	تراكم	

القروض	املتعثرة.

ليست	 التي	 لالقتصادات	 بالنسبة	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	

سعر	 بمرونة	 السماح	 يساعد	 أن	 يمكن	 عملة،	 احتاد	 من	 جزءا	

املفرطة	على	 التقلبات	 لتمهيد	 االحتياطات	 الصرف	واستخدام	

تخفيف	الصدمات	اخلارجية،	ومع	مرور	الوقت	منع	االنحرافات	

االقتصادية	 األساسيات	 عن	 العملة	 سعر	 تقييم	 يف	 املستمرة	

)الذي	يقلل	الكفاءة	العامة	للنشاط	االقتصادي(.

التنويع ومواجهة الصدمات املناخية

على	 املفرط	 االعتماد	 عن	 بعيدا	 االقتصادي	 التنويع	 يعد	

السلع	األولية،	أو	على	عدد	قليل	من	القطاعات	مثل	الزراعة	أو	

السياحة،	ضرورة	ملحة	للبلدان	املصدرة	للسلع	األولية	والبلدان	

يوجد	 ال	 فبينما	 الطبيعية.	 للكوارث	 خاص	 بشكل	 املعرضة	

للسياسات	 العامة	 السمات	 فإن	 الظروف،	 فريد	جلميع	 نموذج	

الصدمات	 مواجهة	 على	 البلدان	 تساعد	 أو	 التنويع	 تيسر	 التي	

الرشيد	 واالستخدام	 السليمة	 الكلية	 اإلدارة	 تشمل	 املناخية	

واالستثمار	 التقلبات،	 لتمهيد	 األساسية	 الوقائية	 للهوامش	

وزيادة	 العاملة	 القوى	 مهارات	 لتحسين	 والتدريب	 التعليم	 يف	

البنية	 فجوات	 من	 واحلد	 االئتمان،	 على	 احلصول	 فرص	

تقرير	 من	 	٢٠١7 أكتوبر	 عدد	 يف	 	3 الفصل	 )راجع	 التحتية	

آفاق	االقتصاد	العاملي	وعدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	اآلفاق 

االقتصادية اإلقليمية	إلفريقيا	جنوب	الصحراء(.	وبوجه	أعم،	

زيادة	 املثال،	 سبيل	 على	 	— احلوكمة	 إصالحات	 شأن	 من	
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خماطر	 من	 واحلد	 العامة،	 اإلدارة	 كفاءة	 لتحسين	 احلوافز	

وتسريع	 املشروعات،	 انتقاء	 يف	 الشفافية	 وتعزيز	 املصادرة،	

عمليات	تسوية	النزاعات	يف	األعمال	وفقا	للمبادئ	القانونية	

السارية	—	أن	تساعد	على	زيادة	االستثمارات	اخلاصة،	وخلق	

القطاعات	 نطاق	 خارج	 األنشطة	 نطاق	 وتوسيع	 عمل،	 فرص	

األساسية	القائمة	على	املوارد.

السياسات املتعددة األطراف

مستويات	 يف	 العاملية	 التحسنات	 على	 احلفاظ	 يتطلب	

املعيشة	وحتقيق	أمن	اقتصادي	أكبر	لنسبة	متزايدة	من	سكان	

تيسير	 ويمكنه	 جيد،	 بشكل	 يعمل	 األطراف	 متعدد	 إطارا	 العامل	

اخلالفات.	 وحل	 املشتركة	 للتحديات	 للتصدي	 تعاوين	 منهج	

من	 جمموعة	 يف	 األطراف	 املتعدد	 التعاون	 يؤدي	 أن	 ويمكن	

على	 املتخذة	 اإلجراءات	 منافع	 زيادة	 يساعد	يف	 أن	 اجملاالت	

وتقليل	 السابق	 القسم	 يف	 مناقشتها	 تمت	 والتي	 البلد	 مستوى	

أي	تداعيات	سلبية	قد	تنتج	عنها.	وتكتسي	هذه	املسألة	أهمية	

التعريفات	اجلمركية	 إجراءات	 الذي	تهدد	فيه	 الوقت	 كبيرة	يف	

العاملي	 التجاري	 النظام	 بإضعاف	 واحد	 جانب	 من	 املتخذة	

القائم	على	القواعد	والذي	ساعد	على	انتشال	ماليين	من	الناس	

خفض	 طريق	 عن	 املستهلكين	 برفاه	 ونهض	 الفقر	 دائرة	 من	

أسعار	السلع	القابلة	للتداول	على	مدى	العقود	العديدة	املاضية.

· االقتصادي		 واالندماج	 التجاري	 االنفتاح	 أدى	 التجارة:	

على	 قائم	 األطراف	 متعدد	 جتاري	 نظام	 ظل	 يف	 العاملي	

وزيادة	 االبتكار،	 نشر	 يف	 األهمية	 بالغ	 دورا	 القواعد	

واخلدمات	 السلع	 جمموعة	 نطاق	 وتوسيع	 اإلنتاجية،	

سبيل	 على	 )راجع،	 األخيرة	 العقود	 يف	 عامليا	 املتاحة	

املثال،	دراسة	Baldwin 2016(.	ومن	شأن	خفض	احلواجز	

يف	القطاعات	ذات	التعريفات	اجلمركية	العالية	مثل	الزراعة؛	

والتنفيذ	الكامل	لاللتزامات	بموجب	اتفاقية	تيسير	التجارة	

املبرمة	يف	فبراير	٢٠١7؛	وتكييف	القواعد	لتغطي	اجملاالت	

والتجارة	 الرقمية	 التجارة	 مثل	 املتزايدة،	 األهمية	 ذات	

اإللكترونية،	أن	يساعد	على	خفض	تكاليف	التجارة	أكثر	من	

ذلك	واملساهمة	يف	النمو	العاملي.	ويف	حين	أن	االتفاقيات	

من	 األكبر	 اجلزء	 تغطي	 التي	 العاملي،	 املستوى	 على	

التدفقات	التجارية	عبر	احلدود،	هي	األمثل	يف	هذا	الصدد،	

األطراف	 ومتعددة	 النطاق	 واسعة	 اإلقليمية	 االتفاقات	 فإن	

يمكن	 	— الهادئ	 لبلدان	احمليط	 املنقحة	 الشراكة	 مثل	 	—
أن	تساعد	أيضا	يف	بناء	توافق	يف	اآلراء	عبر	البلدان	بشأن	

أفضل	املمارسات.	ويمكن	لالنفتاح	التجاري،	كما	هو	احلال	

بمجموعات	 يضر	 أن	 الهيكلي،	 للتحول	 األخرى	 القوى	 مع	

تشغيلية	 تكاليف	 ذات	 مواقع	 إىل	 النشاط	 حتول	 مع	 معينة	

كلية	أقل	نسبيا.	وينبغي	اتخاذ	إجراءات	ملساعدة	األشخاص	

الذين	يتأثرون	سلبا	بالتكامل	االقتصادي	األكبر.

· التعاونية		 العاملية	 اجلهود	 أدت	 العاملي:  املايل  االستقرار 

اإلصالح	 أعمال	 بجدول	 النهوض	 يف	 األهمية	 بالغ	 دورا	

التنظيمي	املايل	ملرحلة	ما	بعد	األزمة	جلعل	النظام	املايل	

أكثر	أمنا،	بما	يف	ذلك	من	خالل	هوامش	وقائية	رأسمالية	

أكبر	لدى	البنوك،	وتركيبة	أفضل	لسيولة	األصول	املصرفية،	

الرئيسية	 العمل	 جماالت	 وتشتمل	 استقرارا.	 أكثر	 وتمويل	

املتبقية	الستكمال	جدول	أعمال	اإلصالح	التنظيمي	وتعزيز	

لتسوية	 فعالة	 أطر	 وضع	 على	 العاملي	 املايل	 االستقرار	

األوضاع	يف	املؤسسات	املالية	املؤثرة	على	النظام	املايل	

للمشتقات،	 املركزية	 النظيرة	 اجلهات	 تسوية	 ودعم	 عامليا،	

املؤسسات	 اإلشراف	وتنظيم	 وتعزيز	 البيانات	 وسد	فجوات	

التعاون	 إىل	 أيضا	 حاجة	 وهناك	 املصرفية.	 غير	 املالية	

الوثيق	املستمر	ملكافحة	غسل	األموال	عبر	احلدود،	وتمويل	

خروقات	 ضد	 املالية	 التحتية	 البنية	 وحتصين	 اإلرهاب،	

األمن	اإللكتروين.	ويف	الوقت	نفسه،	على	الهيئات	التنظيمية	

أن	تضمن	أن	تظل	عالقات	املراسلة	املصرفية	—	التي	تقدم	

من	خاللها	البنوك	النشطة	عامليا	خدمات	اإليداع	والتحويل	

سليمة	 	— الدخل	 منخفضة	 البلدان	 يف	 األصغر	 للبنوك	

على	 احلصول	 إمكانية	 البلدان	 هذه	 لدى	 يكون	 أن	 لضمان	

املدفوعات	الدولية	احليوية.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	تظل	شبكة	

احلاسمة	 األمور	 من	 كافيا	 تمويال	 املمولة	 العاملية	 األمان	

ليكون	للبلدان	إمكانية	احلصول	بشكل	سريع	ويمكن	التنبؤ	

به	على	السيولة	الدولية	إذا	كانت	غير	قادرة	على	اللجوء	إىل	

الذاتية،	وخطوط	 احتياطاتها	 القائمة،	بما	يف	ذلك	 اآلليات	

وأخيرا،	 اإلقليمية.	 التمويل	 واتفاقيات	 الثنائية،	 املبادالت	

اخلارجي«،	 القطاع	 »آفاق	 قسم	 يف	 مناقشته	 تمت	 وكما	

يتعين	على	كل	من	االقتصادات	التي	تعاين	من	عجز	والتي	

تكوين	 بين	 التوازن	 تعيد	 إجراءات	 تتخذ	 أن	 فوائض	 لديها	

االختالالت	 تراكم	 مواصلة	 دون	 وحتول	 العاملي	 الطلب	

العاملية	املفرطة.

· تشجع	االختالفات	بين	واليات	االختصاص	يف		 الضرائب: 

املعاملة	الضريبية	ألرباح	الشركات	والدخل	الشخصي	على	

يؤدي	 وقد	 الضريبي.	 بالتهرب	 يسمح	 وقد	 األرباح،	 حتويل	

إيرادات	 انخفاض	 إىل	 الضريبية	 لألوعية	 التآكل	 هذا	 مثل	

الضرائب	 نظم	 بعض	 أن	 حين	 يف	 الوطنية	 احلكومات	

موضوعية	 اقتصادية	 منافع	 حتقق	 قوة	 األكثر	 التفضيلية	

حمدودة	أو	جتلب	تداعيات	معرفية	إىل	مواقع	املقصد.	ويعد	

التعاون	متعدد	األطراف	يف	جمال	الضرائب	ضرورة	طويلة	

األمد.	وجتددت	احلاجة	امللحة	إىل	هذا	التعاون	وقت	اجتمعت	

فيه	عوامل	مثل	ارتفاع	عدم	املساواة	واإلحساس	القوي	بأن	

االندماج	العاملي	يفضل	الشركات	الكبيرة	واألفراد	األثرياء	

التي	 وأدت	إىل	زيادة	جاذبية	منصات	السياسة	االنغالقية	

يمكن	أن	تقوض	االنتعاش	العاملي.

· املسائل غير االقتصادية:	على	النحو	الوارد	وصفه	يف	قسم		

االقتصادية	 غير	 العوامل	 من	 هناك	جمموعة	 »اخملاطر«،	

التعاون	 يزال	 وال	 العاملي.	 النمو	 استمرارية	 تهدد	 التي	
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غازات	 انبعاثات	 لتخفيف	 األهمية	 بالغ	 احلدود	 عبر	

بارتفاع	 املرتبطة	 الوخيمة	 العواقب	 واحتواء	 الدفيئة	

املدمرة،	 املناخية	 واألحداث	 العاملية	 احلرارة	 درجات	

الغابات.	 وحرائق	 املدارية،	 واألعاصير	 اجلفاف،	 مثل	

وتضر	هذه	األحداث	بشكل	غير	متناسب	البلدان	منخفضة	

الدخل،	التي	ساهمت	بأقل	قدر	يف	االنبعاثات	ولديها	قدرة	

منخفضة	نسبيا	على	مواجهة	تداعياتها	)راجع	الفصل	3	

يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	

املرتبطة	 األحداث	 فإن	 املهاجرين،	 تدفقات	 وبإضافة	

جراء	 من	 بالفعل	 معقد	 وضع	 تفاقم	 إىل	 تؤدي	 باملناخ	

نزوح	األفراد	والالجئين	الفارين	من	مناطق	الصراعات	يف	

أغلب	األحيان	إىل	بلدان	تعاين	بالفعل	من	إجهاد	شديد.	وال	

لتخفيف	هذه	 األطراف	 املتعددة	 اجلهود	 يزال	ال	غنى	عن	

البلدان	 إىل	 املوجهة	 املالية	 املوارد	 خالل	 من	 الضغوط	

دون	 املعونة	 تدفقات	 وصول	 ضمان	 أجل	 ومن	 املتلقية	

عوائق	إىل	مواقع	املصدر.
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ُيستخدم	نموذج	جمموعة	العشرين	اخلاص	بصندوق	النقد	

الدويل	الستكشاف	خماطر	التطورات	السلبية	لتشديد	األوضاع	

احملتملة،	 التداعيات	 توضيح	 يتسنى	 وحتى	 العاملية.	 املالية	

)من	 املتحدة	 الواليات	 التضخم	يف	 مفاجأة	 أن	 املفترض	 من	

األرجح	أن	حتدث	يف	ظل	سياسة	مالية	عامة	توسعية(	ستؤدي	

طويل	 االستثمار	 عالوة	 لفروق	 املتوقع	 من	 أسرع	 اتساع	 إىل	

األجل	يف	الواليات	املتحدة،	التي	ترتفع	بمقدار	5٠	نقطة	أساس	

يف	٢٠١٨	وبمقدار	5٠	نقطة	أساس	إضافية	يف	٢٠١9	)اخلط	

ذلك،	 بعد	 وفيما	 السيناريو(.	 يف	 	١ البياين	 الشكل	 يف	 األزرق	

األساسي.	 السيناريو	 إىل	 األجل	 طويل	 االستثمار	 عالوة	 تعود	

وتنتقل	الزيادة	يف	عالوة	االستثمار	طويل	األجل	يف	الواليات	

املتحدة	إىل	جميع	البلدان	األخرى	وفقا	لعالقة	التداعيات	التي	

التداعيات	 تقرير عن  أسس	لها	العمل	التجريبي	الذي	جاء	يف	

لعام	٢٠١4.

إضافة	إىل	ذلك،	من	املفترض	أن	يؤدي	تشديد	األوضاع	

املالية	إىل	زيادة	جتنب	اخملاطر،	مع	الزيادات	املرتبطة	بذلك	

يف	عالوة	اخملاطر	السيادية	وعالوة	خماطر	الشركات	)اخلط	

مع	 وبالتوازي	 السيناريو(	 يف	 	١ البياين	 الشكل	 يف	 األحمر	

األجل،	 طويل	 االستثمار	 عالوة	 يف	 للزيادة	 الزمنية	 األبعاد	

الشركات	 خماطر	 وعالوة	 السيادية	 اخملاطر	 عالوة	 ترتفع	

ذلك	 بعد	 تتناقص	 أن	 على	 و٢٠١9،	 	٢٠١٨ يف	 اخملتارة	

طويل	 االستثمار	 عالوة	 بها	 زادت	 التي	 نفسها	 بالسرعة	

األجل.	ويتم	حساب	وتصنيف	فروق	العائد	على	السندات	وفقا	

الناجتة	 البلدان	 ضعف	 ألوجه	 الدويل	 النقد	 صندوق	 لتقييم	

واخملاطر	 العامة،	 املالية	 وخماطر	 املالية،	 اخملاطر	 عن	

اخلارجية،	والناجتة	كذلك	عن	التداعيات	فيما	بين	القطاعات	

لضغوط	 املفترض	 من	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 احلدود.	 وعبر	

لألسواق	 املركزية	 البنوك	 تقيد	 أن	 الرأسمالية	 التدفقات	

الصاعدة	بحيث	ال	تكون	قادرة	بالكامل	على	مواجهة	التشديد	

يف	األوضاع	املالية	عن	طريق	تيسير	السياسة	النقدية.	ومن	

مقيدة	 التقليدية	 النقدية	 السياسة	 تكون	 أن	 أيضا	 املفترض	

يف	منطقة	اليورو	واليابان	باملسار	اخلاص	بأسعار	الفائدة	

األساسية	قصيرة	األجل	يف	السيناريو	األساسي	لتقرير	آفاق 

االقتصاد العاملي.

الواليات	 يف	 املرتفعة	 احلقيقية	 الفعلية	 الفائدة	 أسعار	 إن	

السريع	لفروق	عالوة	االستثمار	 تُعزى	إىل	االتساع	 التي	 املتحدة،	

طويل	األجل	واحلاجة	إىل	التكيف	مع	التضخم	املرتفع	غير	املتوقع،	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 لوصول	 يؤدى	 مما	 الكلي،	 الطلب	 تضعف	

من	 أدنى	 مئوية	 نقطة	 	٠.75 نحو	 إىل	 املتحدة	 للواليات	 احلقيقي	
		
السيناريو	األساسي	لتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بحلول	١.٢٠٢٠

فالطلب	األمريكي	الضعيف،	واألهم،	تأثير	تشديد	األوضاع	املالية	

العاملية	)اخلط	األحمر(	تسببان	هبوط	الناجت	بنسبة	٠.5%	مقارنة	

بمستوى	السيناريو	األساسي	بحلول	٢٠٢٠	يف	اقتصادات	األسواق	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 	%٠.75 من	 أكبر	 وبنسبة	 الصاعدة،	

نصف	 قرابة	 يأتي	 األخيرة،	 ففي	 املتحدة(.	 الواليات	 )باستثناء	

يف	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 مسار	 يعد	 التالية،	 السنوات	 يف	 	١

السيناريو.	 من	 األوىل	 اللوحة	 يف	 جاء	 مما	 قليال	 أعلى	 املتحدة	 الواليات	

ويرجع	هذا	إىل	أن	السياسة	النقدية	األمريكية	تيسيرية	على	نحو	أكبر،	فيما	

الطلب	 ويوازن	 التضخم،	 على	 خافضة	 ضغوطا	 العملة	 سعر	 ارتفاع	 يضع	

احمللي	القوي	يف	الواليات	املتحدة	ويجاوز	ضعف	الطلب	اخلارجي.

إطار السيناريو 1: أثر تشديد األوضاع املالية العاملية 

مفاجأة التضخم وصدمات عالوة االستثمار طويل األجل

مع فروق العائد املرتبطة با�اطر على السندات 

السيادية وسندات الشركات

الشكل البياين ١ يف السيناريو- مفاجأة 

التضخم وصدمات عالوة االستثمار طويل 

األجل يف الواليات املتحدة 

(النسبة املئوية لالنحراف عن السيناريو األساسي 

إلجمايل الناجت احمللي احلقيقي؛ وفرق النقاط 

املئوية عن السيناريو األساسي لتضخم مؤشر 

أسعار املستهلكين، وألسعار الفائدة)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ باستثناء الواليات املتحدة.
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التأثير	على	النشاط	من	الوصول	السريع	بعالوة	االستثمار	طويل	

زيادة	 اآلخر	من	 والنصف	 األزرق(،	 )اخلط	 الطبيعية	 للحالة	 األجل	

حمدود	 حيز	 وجود	 فرضية	 إن	 األحمر(.	 )اخلط	 اخملاطر	 جتنب	

من	 يُفاقم	 واليابان	 اليورو	 منطقة	 التقليدية	يف	 النقدية	 للسياسة	

تأثير	عالوات	االستثمار	طويل	األجل	وعالوات	اخملاطر	املرتفعة	

على	سعر	الفائدة	احلقيقي،	وبالتايل،	على	النشاط.	ورغم	ذلك،	فإن	

التأثير	الناجت	يمكن	التخفيف	منه	يف	منطقة	اليورو	واليابان	إذا	تم	

تطبيق	تدابير	سياسة	نقدية	غير	تقليدية.	ويف	األسواق	الصاعدة،	

طويل	 االستثمار	 عالوة	 زيادة	 عن	 الناجت	 اإلجمايل	 التأثير	 يعد	

كبير	 جلزء	 تستجيب	 النقدية	 السياسة	 إن	 إذ	 نسبيا؛	 صغير	 األجل	

من	التأثير	على	أسعار	الفائدة	احلقيقية	وتعوضه؛	مما	يخفف	من	

األزرق(.	ومع	ذلك،	حين	يرتفع	 )اخلط	 النشاط	احلقيقي	 األثر	على	

اخلارجة،	 الرأسمالية	 التدفقات	 ضغوط	 وتتزايد	 اخملاطر	 جتنب	

فإن	نطاق	قدرة	السياسة	النقدية	على	االستجابة	تصبح	حمدودة	

بالسيناريو	 مقارنة	 ومستمر	 كبير	 نحو	 على	 النشاط	 ويتباطأ	

األساسي	)اخلط	األحمر(.	

إطار السيناريو 1: أثر تشديد األوضاع املالية العاملية )تتمة( 
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ما	 إىل	 الذكية	 الهواتف	 مبيعات	 وصلت	 	،٢٠١7 عام	 يف	

يقارب	١.5	مليار	جهاز	على	املستوى	العاملي	—		جهاز	لكل	

البياين	 )الشكل	 األرض	 ظهر	 على	 أشخاص	 خمسة	 من	 واحد	

١-١-١(.	وكان	الطلب	مدفوعا	باالستخدام	املتزايد	للهواتف	

مستوى	 على	 الرئيسية	 احلاسوبية	 املنصة	 باعتبارها	 الذكية	

الشخصية.	 الكومبيوتر	 أجهزة	 حمل	 جزئيا	 حلت	 إذ	 العامل،	

ساهمت	 وخدماتها	 احملمولة	 الهواتف	 تكنولوجيا	 أن	 ويقدر	

بما	يبلغ	3.6	تريليون	دوالر	)4.5%(	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	

العاملي	يف	٢٠١7	)رابطة	النظم	العاملية	لالتصاالت	بالهاتف	

.)(GSM Association 2018)	٢٠١٨	اجلوال،

يف	 الذكية	 الهواتف	 على	 الهائل	 العاملي	 الطلب	 خلق	 لقد	

على	 والتطور	 التعقيد	 بالغة	 إمداد	 سالسل	 األخيرة	 السنوات	

امتداد	آسيا.	ويف	عام	٢٠١7،	صدرت	الصين	ما	قيمته	١٢٨	

مليار	دوالر	من	الهواتف	الذكية	لباقي	العامل،	وهو	ما	يوازي	

الرئيسي	 )املورد	 كوريا	 ويف	 صادراتها.	 إجمايل	 من	 	%5.7

املوصالت	 أشباه	 صادرات	 شكلت	 الذكية(	 الهواتف	 ملكونات	

إنتاج	 شكل	 وباملثل،	 الصادرات.	 إجمايل	 من	 	%١7.١ وحدها	

يزيد	 ما	 	)٢٠١7 )أكتوبر	 ذروته	 يف	 الذكية	 الهواتف	 مكونات	

على	ثلث	الصادرات	من	مقاطعة	تايوان	الصينية،	و١7.4%	من	

ماليزيا،	و١5.9%	من	سنغافورة.

املقدر	 النمو	 معدل	 بنحو	سدس	 الذكية	 الهواتف	 وساهمت	

للتجارة	العاملية	يف	٢٠١7.	١١		وكان	هذا	النمو	مدفوعا	أساسا	

األجهزة	 من	 بدال	 جهاز،	 لكل	 املضافة	 القيمة	 يف	 بالزيادة	

املباعة،	التي	شهدت	هبوطا	ألول	مرة	ملستوى	قياسي.	ونتيجة	

لذلك؛	ارتفع	متوسط	سعر	بيع	هاتف	آي	فون	من	6١٨	دوالرا	

يف	٢٠١6	إىل	79٨	دوالرا	يف	٢٠١7،	وفقا	للبيانات	املالية	

الربع	سنوية	لشركة	آبل.	ويف	االقتصادات	اآلسيوية	الرئيسية	

وكوريا،	 )الصين،	 التكنولوجية	 الدورة	 يف	 املشتركة	 اخلمسة	

حقق	 الصينية(،	 تايوان	 ومقاطعة	 وسنغافورة،	 وماليزيا،	

الرغم	 وعلى	 	.٢٠١7 يف	 	%6.7 بلغ	 نموا	 الصادرات	 إجمايل	

من	أن	صادرات	التكنولوجيا	شكلت	أقل	من	١٠%	من	إجمايل	

الصادرات	يف	املنطقة،	فإن	الصادرات	ذات	الصلة	بالهواتف	

الذكية	ساهمت	بنحو	ثلث	معدل	نمو	إجمايل	الصادرات.	

هي	 الصينية	 تايوان	 ومقاطعة	 وكوريا	 آيرلندا	 أن	 ويقدر	

فيما	 اجلديدة	 التكنولوجية	 الدورة	 من	 الرئيسي	 املستفيد	

يخص	القيمة	املضافة.	ففي	آيرلندا،	حيث	مقر	امللكية	الفكرية	

صادرات	 مساهمة	 أن	 الصندوق	 خبراء	 يقدر	 آبل،	 لشركة	

التوسع	 ربع	 تشكل	 املضافة	 القيمة	 يخص	 فيما	 فون	 آي	

املهم	 الوقت	نفسه،	من	 للبلد	يف	٢٠١7.	٢٢	ويف	 االقتصادي	

1,مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	بنجامين	كارتون،	ويكوين	يل،	وجوانز	مونغارديني.

احلقيقية	 الصادرات	 يف	 الصايف	 التغير	 باعتبار	 املساهمة	 حتسب	 	١

إجمايل	 يف	 الصايف	 التغير	 من	 حصة	 بوصفها	 الذكية	 الهواتف	 ملكونات	

الصادرات	احلقيقية.	

٢,٢٢٢	تستند	هذه	التقديرات	إىل	مبيعات	آي	فون،	كما	جاء	يف	البيانات	املالية	

ربع	السنوية	لشركة	أبل،	وافتراضات	خبراء	الصندوق	حول	تكاليف	األجهزة،	

وتكاليف	البحوث	والتطوير،	وهوامش	التوزيع.

ال	 الذكية	 الهواتف	 مبيعات	 من	 املتولد	 الدخل	 أن	 نالحظ	 أن	

يساهم	على	نحو	كامل	يف	االقتصاد	اآليرلندي.	فاالستحواذ	

على	 تبقي	 لألجانب	 اململوكة	 لألصول	 الفكرية	 امللكية	 على	

)انظر	اإلطار	١-٢	يف	 التوظيف	احمللي	دون	أي	تغيير	يذكر.	

للمزيد	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١7 إبريل	 عدد	

الناجت	 إجمايل	 بقياس	 املتعلقة	 القضايا	 التفاصيل	حول	 من	

احمللي	لآليرلندا(.	ويف	كوريا،	يقدر	أن	سلسلة	إنتاج	املكونات	

ذات	الصلة	بالهواتف	الذكية	قد	ساهمت	بنحو	ثلث	معدل	نمو	

إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	يف	عام	٢٠١7.	ويف	مقاطعة	

تايوان	الصينية،	تقدر	املساهمة	بحوايل	4٠%.	ويف	املقابل،	

تقدر	املساهمة	بالنسبة	للصين	أقل	بكثير،	مما	يعكس	اقتصادا	

أكبر	وأكثر	تنوعا.

دورة تكنولوجية صاعدة

ويتعلق	 التقلب	 شديد	 الذكية	 الهواتف	 على	 الطلب	 إن	

من	 جديدة	 لنماذج	 العامليين	 املنتجين	 إصدار	 بتوقيتات	

يف	 والتجارة	 اإلنتاج	 أصبح	 ثم،	 ومن	 الذكية.	 الهواتف	

دورة	 ويشكالن	 بقوة،	 مرتبطين	 اآلسيوية	 البلدان	 من	 العديد	

األسبق	 التكنولوجية	 الدورة	 عن	 تختلف	 جديدة،	 تكنولوجية	

املرتبطة	بالكومبيوتر	الشخصي.

	،(Carton, Mongardini, and Li 2018) ويف	دراسة	حديثة	

تبدو	الدورة	التكنولوجية	اجلديدة	وكأنها	خاضعة	لتحكم	عوامل	

أجهزة الكومبيوتر الشخصية

الهواتف الذكية

الشكل البياين ١-١-١ املبيعات العاملية 

ألجهزة الكومبيوتر الشخصية والهواتف 

الذكية

(بماليين األجهزة)

.Gartner; and IDC :املصدر
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إصدار	 توقيتات	 على	 بالغا	 اعتمادا	 تعتمد	 فهي	 موسمية.	 غير	

الطلب	 آبل	 لشركة	 الرئيسية	 النماذج	 تقود	 إذ	 فون؛	 آي	 هواتف	

املبيعات	 فون	 آي	 هواتف	 تصدرت	 األمر،	 واقع	 ويف	 العاملي.	

العاملية	يف	الربع	األخير	من	عام	٢٠١7،	متفوقة	على	هواتف	

.	Samsung Electronics	إليكترونكس	سامسوجن	شركة

وتعد	إصدارات	شركة	آبل	من	آي	فون	هي	احملدد	الرئيسي	

الزدهار	 انعكاسا	 يعد	 وفيما	 اجلديدة.	 التكنولوجية	 للدورة	

مليون	 	35.١ من	 فون	 آي	 مبيعات	 ارتفعت	 العاملي؛	 الطلب	

جهاز	يف	الربع	األول	من	عام	٢٠١٢	إىل	7٨.3	مليون	جهاز	

البياين	١-١-٢(.	 )الشكل	 عام	٢٠١6	 من	 األخير	 الربع	 يف	

ويف	الوقت	الذي	يظهر	فيه	نمط	واضح	لألرباع	السنوية	—	

أضعف	 	— والثالث	 	- الثاين	 الربعين	 مبيعات	 فيه	 تكون	

عادًة،	يف	انعكاس	للتوقعات	بإصدار	آخر	يف	الربع	األخير—	

فإن	ذروة	نمط	األرباع	السنوية	هذا	مل	يترسخ	حقيقًة	إال	منذ	

سبتمبر	 يف	 	 	iPhone 6/6 Plus بلس	 	6/6 فون	 آي	 إصدار	

الربع	 من	 واضحة	 تداعيات	 هناك	 ذلك،	 على	 ٢٠١4.	عالوة	

األخير	للسنة	السابقة	على	الربع	األول	من	السنة	التالية	لها،	

قبل	عيد	رأس	السنة	القمرية	يف	الصين.

مكونين	 إىل	 اجلديدة	 التكنولوجية	 الدورة	 تقسيم	 ويمكن	

اثنين.	األول	هو	دورة	ما	قبل	اإلصدار،	التي	تتضمن	تصدير	

	— الصين	 إىل	 عديدة	 آسيوية	 بلدان	 من	 املكونات	 جميع	

دورة	 هو	 والثاين	 الذكية.	 الهواتف	 ملعظم	 النهائي	 املُنتِج	

من	 الذكية	 الهواتف	 شحن	 عمليات	 وتضم	 اإلصدار،	 بعد	 ما	

وما	 اإلصدار	 قبل	 ما	 ودورة	 العامل.	 أنحاء	 باقي	 إىل	 الصين	

بعده	كلتاهما	لها	تأثير	قوي	على	أنماط	النمو	والتجارة	يف	

آسيا	وخارجها.

هل السوق العاملية للهواتف الذكية أصبحت يف 

حالة تشبُّع؟

ربما	تكون	مبيعات	الهواتف	الذكية	على	مستوى	العامل	قد	

ثبتت	يف	أواخر	عام	٢٠١5.	فمن	خالل	حتليل	الدورة	من	ناحية	

اجتاهها	للصادرات	الصينية	من	الهواتف	الذكية،	تشير	نتائج	

قد	وصل	 يكون	 ربما	 وأنه	 غير	خطي	 االجتاه	 أن	 إىل	 االنحدار	

العاملي	 الطلب	 إىل	ذروته	يف	سبتمبر	٢٠١5،	بما	يوحي	بأن	

املستقبلي	على	الهواتف	الذكية	قد	ينمو	بصورة	أبطأ	)مدفوعا	

على	نحو	أكبر	بالطلب	على	االستبدال	وليس	االمتالك	اجلديد(.	

ويتأكد	هذا	من	خالل	نتائج	االنحدار	احملدثة	لبيانات	التصدير	

الصينية	حتى	ديسمبر	٢٠١7	)انظر	الشكل	البياين	١-١-3(.	

ويف	احلقيقة،	تراجعت	عمليات	الشحن	العاملية	للهواتف	الذكية	

.(IDC, 2018)	مستوياتها	ألدنى	مرة	ألول	٢٠١7	يف

الشكل البياين ١-١-٢ مبيعات آي فون على 

مستوى العامل 

(بماليين األجهزة، على أساس ربع سنوي)

املصــدر: البيانــات املاليــة الربــع ســنوية لشــركة أبــل (األربــاع املبينــة 

هي للسنوات التقويمية)
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األجهزة	 يف	 سوقية	 حصة	 جتني	 آسيا	 تزال	 ال	 ذلك،	 ومع	

كومبيوتر	 ذلك	 يف	 بما	 األخرى،	 االستهالكية	 اإللكترونية	

التي	 واألجهزة	 الذكية،	 املنزلية	 واألجهزة	 املدجمة،	 السيارات	

على	 املتنامي	 الطلب	 يف	 واضح	 األمر	 وهذا	 ارتداؤها.	 يتم	

تصدير	 طلبات	 على	 أقل،	 حد	 وإىل	 الكورية،	 املوصالت	 أشباه	

احلقيقة،	 ويف	 الصينية.	 تايوان	 مقاطعة	 يف	 اإللكترونيات	

الكورية	 الطلب	على	صادرات	أشباه	املوصالت	 يواصل	اجتاه	

تسارعه،	على	الرغم	من	التباطؤ	يف	املبيعات	العاملية	للهواتف	

النمو	 اإللكترونيات	 تصدير	 طلبات	 تواصل	 حين	 يف	 الذكية،	

بوتيرة	جيدة	يف	مقاطعة	تايوان	الصينية.

التكنولوجية	اجلديدة	معلما	جديدا	مهما	 الدورة	 وأصبحت	

الست	 السنوات	 مدى	 فعلى	 عام.	 بشكل	 العاملي	 لالقتصاد	

املاضية،	أدى	الطلب	العاملي	الهائل	على	الهواتف	الذكية	إىل	

تغيير	أداء	الصادرات	والنمو	يف	العديد	من	البلدان	اآلسيوية	من	

خالل	سالسل	إمداد	معقدة	ومتطورة	ضمت	العديد	من	البلدان	

العاملية	 الذكية	 الهواتف	 قد	تصبح	سوق	 وبينما	 املنطقة.	 يف	

اإللكترونية	 املنتجات	 على	 الطلب	 يستمر	 تشبع،	 حالة	 يف	

األخرى	يف	تعزيز	إنتاج	أشباه	املوصالت،	وخاصًة	يف	كوريا.	

وعلى	ذلك،	فإن	تأثير	قطاع	التكنولوجيا	على	أنماط	التصدير	

ونموه	يف	آسيا	ليس	من	املرجح	أن	يخفت	قريبا.

اإلطار 1-1 )تتمة(
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املســتهلكين	 أســعار	 مؤشــر	 يف	 األساســي	 التضخــم	 تراجــع	

األزمــة	 وقــوع	 مــن	 أعــوام	 بضعــة	 بعــد	 املتقدمــة	 لالقتصــادات	

ذلــك	 منــذ	 ملمــوس	 بشــكل	 تتعــاف	 ومل	 العامليــة	 املاليــة	

األجــور	يف	 نمــو	 ظــل	 كذلــك	 البيــاين	١-٢-١(.	 )الشــكل	 احليــن	

معــدل	 فــكان	 ملحوظــة،	 بصــورة	 راكــدا	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

نمــو	األجــور	أقــل	بمقــدار	١.5	نقطــة	مئويــة	يف	٢٠١7	مقارنــة	

ضغــوط	 ظهــور	 عــدم	 وكان	 األزمــة.	 علــى	 الســابقة	 بالســنوات	

أقــوى	علــى	األجــور	واألســعار	مثيــرا	للحيــرة	بصفــة	خاصــة	يف	

العاميــن	املاضييــن	بالنظــر	إىل	تســارع	وتيــرة	الطلــب	وتراجــع	

البطالــة	يف	كثيــر	مــن	البلــدان	)عــدد	أكتوبــر	٢٠١7	مــن	تقريــر	

أكتوبــر	 عــدد	 يف	 الثــاين	 والفصــل	 العاملــي«،	 االقتصــاد	 »آفــاق	

العاملــي«(. االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١6

وظهــر	العديــد	مــن	التفســيرات	لالنفصــال	الــذي	يبــدو	منتشــرا	

بيــن	التضخــم	والنشــاط	احمللــي.	ويمكــن	إرجــاع	بعــض	القــوى	

احملتملــة	وراء	ركــود	التضخــم	إىل	أســباب	حمليــة	يف	األصــل،	

ولكنهــا	ربمــا	عملــت	علــى	نحــو	متزامــن	عبــر	البلــدان:	

ربمــا	كان	تقديــر	نمــو	 بأقــل مــن حجمــه:  التراخــي  تقديــر  	-١

حجمــه،	 مــن	 أقــل	 املمكــن(	 )النمــو	 اإلنتاجيــة	 الطاقــة	

الوتيــرة	 بنفــس	 تتراجــع	 تكــن	 ربمــا	مل	 الفائضــة	 والطاقــة	

البطالــة.١	 تراجــع	 أو	 النشــاط	 تســارع	 عليهــا	 يــدل	 قــد	 التــي	

٢-		التوقعــات: حتــى	يف	حالــة	تســارع	وتيــرة	النــاجت	وضيــق	

عــن	 الشــركات	 حتجــم	 قــد	 العمــل،	 أســواق	 يف	 األوضــاع	

عــرض	أجــور	أعلــى	ورفــع	األســعار	إذا	شــكت	يف	اســتمرارية	

توقعــات	 بانحــراف	 آخــر	 احتمــال	 وهنــاك	 التعــايف.	

الشــركات	والعامليــن	بشــأن	التضخــم	إىل	أدنــى	يف	ســياق	

املســتهدفة،	 دون	 مســتويات	 التضخــم	 بلــوغ	 اســتمرار	

املتــاح	 والبطالــة	طويلــة	األجــل،	وتصــورات	ضيــق	احليــز	

األساســي	 التضخــم	 تأثــر	 وربمــا	 النقديــة.	 السياســة	 أمــام	

أنــواع	 تزايــد	 ظــل	 العوامــل	اخلارجيــة.	ويف	 ببعــض	 كذلــك	

البلــدان،	 بيــن	 املتداولــة	 واملهــام	 واخلدمــات	 املنتجــات	

ربمــا	أدت	املنافســة	اخلارجيــة	إىل	كبــح	معــدالت	األســعار	

املتداولــة.٢	 للمنتجــات	 النســبية	 والتضخــم	

واملنافســة  الــواردات  أســعار  تفرضــه  الــذي  العــبء  	-3

واردات	 نصــف	 حــوايل	 كان	 بينمــا	 اخلارجيــة: 

االقتصادات	املتقدمة	يف	٢٠١6	ناشــئا	من	اقتصادات	

حتقــق	معــدالت	نــاجت	دون	املســتوى	املمكــن،	ربمــا	كان	

يف	 راجعــا	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 التضخــم	 ركــود	

جزء	منه	إىل	انخفاض	التضخم	املستورد	من	شركائها	

	مولفو	هذا	اإلطار	هم	أويا	تشيالسون،	ويتشنغ	ليان،	وأفا	هونغ.

١	بالفعــل،	كان	تضخــم	األجــور	يــزداد	ركــودا	عندمــا	اســتمر	االرتفــاع	يف	

طوعــي	 غيــر	 أســاس	 علــى	 الوقــت	 مــن	 جلــزء	 يعملــون	 الــذي	 العامليــن	 نســبة	

)الفصــل	الثــاين	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١7	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«(.		

٢	راجــع	كذلــك	الفصــل	3	يف	عــدد	إبريــل	٢٠٠6	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	

العاملــي«	ودراســة	Carney (2017)		لالطــالع	علــى	مناقشــة	تتنــاول	مفاهيــم	

تأثيــر	العوامــل	العامليــة	علــى	التضخــم.	

التجارييــن.3	وربمــا	أدى	انتشــار	اســتخدام	التكنولوجيــا	

الرقميــة	إىل	انخفــاض	تكاليــف	التــداول،	واشــتداد	حــدة	

املنافســة	أمــام	ســلع	اإلنتــاج	احمللــي	وفــرض	ضغوطــا	

أســعارها.4 خلفــض	

4-		قابلــة التــداول املعــززة:	بوجــه	أعــم،	ربمــا	أدت	القــوة	التــي	

مواقــع	 نقــل	 مــن	 واخملــاوف	 التــداول	 قابليــة	 اكتســبتها	

العوامــل	 التضخــم	جتــاه	 مــن	حساســية	 احلــد	 إىل	 اإلنتــاج	

احملليــة	وزيــادة	جتاوبــه	مــع	العوامــل	اخلارجيــة،	بمــا	فيهــا	

اخلارجييــن.	 والتراخــي	 الطلــب	

أي	مــن	هــذه	العوامــل	كان	لــه	دور	أهــم	يف	كبــح	التضخــم؟5	

إلقــاء	الضــوء	علــى	 يمكــن	مــن	خــالل	تقســيم	بيانــات	التضخــم	

املســاهمات	النســبية	للعوامل	احمللية	مقابل	العوامل	األجنبية.	

3		الفصــل	٢	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١6	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«	

اإلنتاجيــة	 الطاقــة	 فائــض	 عــن	 نتجــت	 التــي	 اخلافضــة،	 الضغــوط	 يوثــق	

أســعار	 الصيــن،	علــى	تضخــم	 الرئيســية	خاصــة	 الصناعيــة	يف	االقتصــادات	

الــواردات.		 أســعار	 انخفــاض	 خــالل	 مــن	 	٢٠١6-٢٠١5 يف	 املنتجيــن	

ســرعة	 تزايــد	 إىل	 باخلدمــات	 مقارنــة	 الســلع	 أســعار	 انخفــاض	 يرجــع	 	4

التــي	 البلــدان	 تكامــل	 واســتمرار	 املاضــي	 يف	 الســلع	 إنتــاج	 كفــاءة	 مكاســب	

والتجــارة.			 القيمــة	 سالســل	 يف	 لديهــا	 اإلنتــاج	 تكاليــف	 تنخفــض	

5	يف	إطــار	منحنــى	فيليبــس	التقليــدي،	الــذي	يربــط	بيــن	معــدالت	التضخــم	

وتراخــي	النشــاط	احمللــي،	كانــت	نتيجــة	القنــوات	املذكــورة	يف	)١(	و)٢(	هــي	

منحنــى	 تســطح	 علــى	 	)4( القنــاة	 وتنطــوي	 الســالبة،	 اخلطــأ	 حــدود	 اســتمرار	

فيليبــس.	
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

الشكل البياين ١-٢-١: االقتصادات املتقدمة 

والتضخم األساسي يف مؤشر أسعار املستهلك 

(٪، علــى أســاس ســنوي مقــارن، اخلطــوط املتقطعــة تشــير إىل 

متوسطات ٢٠٠١-٢٠٠٨ و٢٠١١-٢٠١٧)

اإلطار 1-2: ما أسباب كبح التضخم األساسي يف االقتصادات املتقدمة؟  
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وإذا	كانت	العوامل	األجنبية	هي	املتسببة	يف	ضعف	التضخم،	

الســلع	 أســعار	 تضخــم	 تراجــع	 مــن	 مزيــد	 علــى	 يــدل	 ذلــك	 فــإن	

معظــم	 مثــل	 للتــداول،	 القابلــة	 بغيــر	 مقارنــة	 للتــداول	 القابلــة	

اخلدمــات.	وعلــى	العكــس	مــن	ذلــك،	فــإن	تراجــع	معــدالت	الضخــم	

علــى	نطــاق	واســع	علــى	مســتوى	املكونــات	اخملتلفــة	داخــل	البلــد	

الواحــد	يشــير	علــى	اتســاع	دور	العوامــل	احملليــة.	

يف	 املســتهلك	 أســعار	 يف	 األساســي	 التضخــم	 وتقســيم	

االقتصادات	املتقدمة	إىل	»ســلع	أساســية«	و«خدمات	أساســية«	

العامليــة— املاليــة	 األزمــة	 منــذ	 التضخــم	 تراجــع	 أن	 يكشــف	

يغلــب	 املاضييــن—كان	 العاميــن	 مــدار	 علــى	 ضعفــه	 وزيــادة	

البيــاين	 )الشــكل	 اخلدمــات	 أســعار	 نتيجــة	ضعــف	تضخــم	 علــى	

املتوســط	 مــن	 يتضــح	 ذلــك،	 مــن	 العكــس	 وعلــى	 	6.)١-٢-٢

مســتوى	١5	 علــى	 الســلع	 األساســي	ألســعار	 للتضخــم	 املرجــح	

األزمــة	 منــذ	 بانتظــام	 تراجــع	 حــدوث	 عــدم	 متقدمــا	 اقتصــادا	

مســتوى	 نطــاق	 بشــدة	يف	 يتقلــب	 ظــل	 )وإنمــا	 العامليــة	 املاليــة	

منخفــض(.	وبينمــا	التغيــرات	التــي	طــرأت	علــى	تضخــم	أســعار	

الســلع	األساســية	اتســمت	بعــدم	التجانــس	بيــن	البلــدان	)ويشــهد	

بعــض	البلــدان	بالفعــل	ارتفاعــا	يف	التضخــم	األساســي	ألســعار	

واســعا	 اخلدمــات	 أســعار	 يف	 التضخــم	 تراجــع	 كان	 الســلع(،	

.)3-١-٢ البيــاين	 )الشــكل	 ملحوظــة	 بصــورة	

ومــن	املفيــد	كذلــك	فحــص	التضخــم	األساســي	حســب	القطــاع	

)الشــكل	البيــاين	١-٢-4(.	ومــن	القطاعــات	التــي	شــهدت	ضعفــا	

يف	التضخــم	أقــرب	إىل	الفتــرة	٢٠٠٠-٢٠٠7	اخلدمــات	الطبيــة	

والتعليــم	وخدمــات	النقــل.	وعلــى	العكــس	مــن	ذلــك،	كان	التضخــم	

واملنتجــات	 املركبــات	 مثــل	 املتداولــة	 الســلع	 أســعار	 أعلــى	يف	

إن	 القائــل	 اجلــدل	 مــع	 يتعــارض	 مــا	 وهــو	 واملالبــس،	 الطبيــة	

ظهــور	منصــات	البيــع	بالتجزئــة	عبــر	شــبكة	اإلنترنــت	أدى	إىل	

الهبــوط.	 نحــو	 الســلع	 أســعار	 ودفــع	 األربــاح	 هوامــش	 خفــض	

ويشــير	حتليــل	االنحــدار	إىل	أن	تراجــع	التضخــم	األساســي	يف	

قطاعــات	حمــددة	منــذ	األزمــة	املاليــة	العامليــة	كان	أشــد	ارتباطــا	

احملــددة.	 القطاعيــة	 العوامــل	 مــن	 احملــددة	 القُطْريــة	 بالعوامــل	

التــي	تؤثــر	علــى	التضخــم	 القــوى	العامليــة	 ويشــير	ذلــك	إىل	أن	

يف	قطاعــات	حمــددة	بنفــس	الطريقــة	علــى	مســتوى	البلــدان	مــن	

غيــر	املرجــح	أن	تكــون	قــد	ســاهمت	مســاهمة	تُذكــر	يف	تراجــع	

التضخــم	األساســي	منــذ	األزمــة.7	

ارتفــاع	 هــو	 االعتبــار	 يف	 تؤخــذ	 التــي	 االحتمــاالت	 وأحــد	

قابليــة	التــداول	يف	قطــاع	اخلدمــات	وحســب،	مــع	عــدم	حــدوث	

تغيــر	يُذكــر	يف	إمكانيــة	تــداول	الســلع.	مــع	هــذا،	فالقطاعــات	التــي	

6	تُســتبعد	املــواد	الغذائيــة	وجميــع	العناصــر	الفرعيــة	ذات	الصلــة	بالوقــود	

مــن	سالســل	بيانــات	التضخــم	األساســي	يف	الســلع	والتضخــم	األساســي	يف	

اخلدمــات.	

يف	 القطاعــات	 مســتوى	 علــى	 التضخــم	 لتغيــر	 انحــدار	 حتليــل	 أُجــري	 	7

الفترتيــن	بيــن	٢٠٠٢-٢٠٠٨	و٢٠١١-٢٠١7،	اقتصــر	علــى	قطاعــات	الســلع	

مــن	 	%٢9 تفســر	 القُطْريــة	 الصوريــة	 املتغيــرات	 أن	 ووُجِــد	 للتــداول،	 القابلــة	

االختــالف	واملتغيــرات	الصوريــة	للقطاعــات	ال	تفســر	ســوى	5%.	ويف	حتليــل	

مماثــل	للســلع	غيــر	القابلــة	للتــداول،	تفســر	املتغيــرات	الصوريــة	القُطريــة	٢١%	

	.%١7 للقطاعــات	 الصوريــة	 واملتغيــرات	 االختــالف	 مــن	

الرعايــة	 التضخــم	بصفــة	خاصة—خدمــات	 تشــهد	ضعفــا	يف	

الطبيــة	والتعليــم—ال	يبــدو	أنهــا	أكثــر	تــداوال	ممــا	كانــت	عليــه	

منــذ	بضــع	ســنوات	مضــت.	وإنمــا	السياســات	احلكوميــة،	بــدال	مــن	

ذلــك،	ســاهمت	علــى	األرجــح	يف	تراجــع	معــدل	ارتفــاع	األســعار	

اخلدمــات	 أســعار	 خضــوع	 إىل	 بالنظــر	 القطاعــات،	 هــذه	 يف	

الطبيــة	والتعليــم	للتنظيــم	يف	كثيــر	مــن	البلــدان.	

بعــد	 للتضخــم	 العامــة	 االجتاهــات	 تشــير	 عــام،	 وبوجــه	

العامليــة	 واملنافســة	 التــداول	 قابليــة	 زيــادة	 أن	 إىل	 تقســيمها	

عــن	 أساســي	 بشــكل	 مســؤولتان	 تكونــا	 أن	 املرجــح	 غيــر	 مــن	

ركــود	التضخــم	يف	الســنوات	األخيــرة.٨	ويشــير	ضعــف	التضخــم	

احمللية—بمــا	 العوامــل	 أن	 إىل	 املســتهلك	 خدمــات	 أســعار	 يف	

وســيكون	 القيــود.	 أبــرز	 احلكومية—تمثــل	 السياســات	 فيهــا	

مــن	املفيــد	توجيــه	البحــوث	مســتقبال	نحــو	دراســة	التأثيــر	علــى	

قطــاع	اخلدمــات	 تــداول	منتجــات	 قابليــة	 زيــادة	 مــن	 التضخــم	

والتغيــرات	التــي	تطــرأ	علــى	انتقــال	عوامــل	اإلنتــاج	واملنافســة	

العمــل.	 ســوق	 يف	

الســنوات	 يف	 ملحوظــة	 بصــورة	 احلــدود	 عبــر	 اخلدمــات	 جتــارة	 ازدادت	 	٨

واالتصــاالت.	 املعلومــات	 تكنولوجيــا	 حتســن	 يدعمهــا	 األخيــرة،	
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املصــدر: مؤسســة Haver Analytics ، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

ملحوظــة: تتألــف العينــة مــن ١٦ اقتصــادا متقدمــا: أســتراليا والنمســا 

وإيطاليــا  واليابــان  وأملانيــا  وفرنســا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وكنــدا 

وهولنــدا والنرويــج والبرتغــال وإســبانيا والســويد واململكــة املتحــدة 

والواليات املتحدة. 

الشكل البياين ١-٢-٢: االقتصادات املتقدمة 

والتضخم األساسي يف مؤشر أسعار املستهلك 

للسلع االستهالكية واخلدمات األساسية

(٪، على أساس سنوي مقارن، اخلطوط املتقطعة 

تشير إىل متوسطات ٢٠٠٢-٢٠٠٨ و٢٠١١-٢٠١٧)

2003 05 07 09 11 13 15 17

السلع األساسية 

اخلدمات األساسية 
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املدى بين الرُبيعات

املستوى الوسيط
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تتألــف العينــة مــن ١٦ اقتصــادا متقدمــا: أســتراليا والنمســا 

وإيطاليــا  واليابــان  وأملانيــا  وفرنســا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وكنــدا 

وهولنــدا والنرويــج والبرتغــال وإســبانيا والســويد واململكــة املتحــدة 

والواليات املتحدة. 

يف  التغيــر  توزيــع   :١-٢-٣ البيــاين  الشــكل 

واخلدمــات  األساســية  الســلع  أســعار  تضخــم 

األساســية بيــن البلــدان، ٢٠١١-٢٠١٧ مقابــل 

  ٢٠٠٢-٢٠٠٨

(٪، على أساس سنوي مقارن)

اخلدمات األساسية السلع األساسية

التغير يف التضخم

فترة ثقة ١٠٪

فترة ثقة ٩٠٪

–3.0
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الشكل البياين ١-٢-٤: تغير التضخم يف 

القطاعات ا�تلفة، ٢٠١١-٢٠١٧ مقابل 

  ٢٠٠٢-٢٠٠٨

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

التضخــم  يف  للتغيــرات  انحــدار  مــن  الصوريــة  املتغيــرات  ملحوظــة: 

علــى مســتوى القطاعــات بيــن ٢٠٠٢-٢٠٠٨ و٢٠١١-٢٠١٧ علــى 

املتغيــرات الصوريــة لــكل مــن البلــدان والقطاعــات. وتتألــف العينــة 

من ١٦ اقتصادا متقدما: أســتراليا والنمســا وكندا والدانمرك وفنلندا 

وفرنســا وأملانيــا واليابــان وإيطاليــا وهولنــدا والنرويــج والبرتغــال 

وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة.  
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اكتســب	النشــاط	االقتصــادي	العاملــي	زخمــا	علــى	مــدار	العــام	

املاضي،	ويرجع	الفضل	يف	ذلك	جزئيا	إىل	عودة	االستثمارات	

مــا	 أو	 الزخــم،	 هــذا	 اســتمرارية	 أمــا	 املتقدمــة.	 االقتصــادات	 يف	

ينطــوي	عليــه	ملعايــرة	السياســات	االقتصاديــة	الكليــة،	فتعتمــد	

هــذه	املســألة	يف	جانــب	منهــا	علــى	مــا	إذا	كان	التوســع	بوتيــرة	

أسرع	ذا	طبيعة	دورية	)أي	أنه	يرجع	إىل	تسارع	وتيرة	الطلب(	

أو	هــو	كذلــك	انعــكاس	لســرعة	نمــو	النــاجت	املمكــن	)أي	تســارع	

التعــايف	 اســتمرار	 احتمــاالت	 وتــزداد	 العــرض(.	 علــى	 القــدرة	

القائــم	علــى	زيــادة	قــوة	النمــو	املمكــن	مقارنــة	بذلــك	املدفــوع	

بالطلــب	احملــض.	

مــن	 كل	 يف	 املمكــن	 النمــو	 تراجــع	 إىل	 التقديــرات	 وتشــير	

يف	 الصاعــدة	 األســواق	 واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

أعقــاب	األزمــة	املاليــة	العامليــة	وأزمــات	منطقــة	اليــورو	)عــدد	

ممــا	 العاملــي«(،	 االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١5 إبريــل	

يرجــع	إىل	ضعــف	نمــو	العمالــة	ورأس	املــال	واإلنتاجيــة	الكليــة	

لعوامــل	اإلنتــاج.	ويف	أعقــاب	هــذه	األزمــات،	كان	يُتوقــع	ارتفــاع	

النمــو	املمكــن	بوتيــرة	حمــدودة	نســبيا	حتــى	٢٠٢٠.	ويحتــوي	

إبريــل	 عــدد	 يف	 الــواردة	 للتقديــرات	 حتديــث	 علــى	 اإلطــار	 هــذا	

إىل	 ويخلُــص	 العاملــي«	 االقتصــاد  “آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١5

ارتفــاع	النمــو	املمكــن	إىل	حــد	مــا	بالفعــل	يف	الســنوات	األخيــرة	

—	ويرجــع	ذلــك	يف	األســاس	إىل	تعــايف	نمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة	
لعوامــل	اإلنتــاج	—	لكنــه	ال	يــزال	أقــل	بكثيــر	مــن	معدالتــه	التــي	

إدراج	 اإلطــار	 هــذا	 يناقــش	 كذلــك	 األزمــة.	 قبــل	 ســائدة	 كانــت	

املعلومــات	عــن	الــدورات	املاليــة	يف	حســاب	النــاجت	املمكــن—

مفهــوم	»النمــو	املســتدام.«

إىل أي مدى تعافى النمو املمكن؟ 

علــى	 والنــاجت	 بالبطالــة	 املرتبــط	 التضخــم	 ســلوك	 يحتــوي	

املمكــن.	 للنمــو	 األساســية	 الديناميكيــات	 عــن	 قيمــة	 معلومــات	

وعندمــا	يصــل	النــاجت	إىل	مســتوى	يفــوق	النــاجت	املمكــن	وتضيــق	

الضغــوط	 قــوة	 زيــادة	 يُتوقــع	 العمــل،	 أســواق	 يف	 األوضــاع	

التضخميــة؛	وعلــى	النقيــض	مــن	ذلــك،	يُتوقــع	تراجــع	التضخــم	

العــرض.	واالســتجابة	الضعيفــة	 أقــل	مــن	 عندمــا	يكــون	الطلــب	

املُحَيِّــرة	التــي	يصدرهــا	التضخــم	حيــال	حتســن	النــاجت	وتراجــع	

البطالــة	علــى	مــدى	عــام	ونصــف	الســابق	تــدل	علــى	أن	النــاجت	

الفعلــي.	 النــاجت	 املمكــن	ربمــا	ارتفــع	إىل	جانــب	

وتســتخدم	أســاليب	الترشــيح	متعــدد	املتغيــرات	)علــى	النحــو	

الــوارد	وصفــه	يف	دارســة	Blagrave and others 2015(	نموذجــا	

بســيطا	يتضمــن	معلومــات	عــن	العالقــة	بيــن	درجــة	التراخــي	يف	

االقتصــاد	مــن	ناحيــة،	والتضخــم	والبطالــة	مــن	ناحيــة	أخــرى.	

وحتديــدا،	يُســتخدم	منحنــى	فيليبــس	)للتضخــم(	وقانــون	أوكــون	

تطــور	 ثــم	 ومــن	 النــاجت،	 فجــوة	 تقديــرات	 حتديــد	 يف	 )للبطالــة(	

إىل	 املنهــج	 هــذا	 تطبيــق	 ويشــير	 الوقــت.	 بمــرور	 املمكــن	 النمــو	

حتســن	النــاجت	املمكــن،	يف	املتوســط،	بمقــدار	٠.4	نقطــة	مئويــة	

يف	الفتــرة	بيــن	٢٠١١	و٢٠١7	يف	عشــرة	اقتصــادات	متقدمــة	

كبــرى،	مقارنــة	باالرتفــاع	الطفيــف	يف	النمــو	الفعلــي	الــذي	بلــغ	

يف	املتوســط	٠.6	نقطــة	مئويــة	علــى	مــدار	هــذه	الفتــرة.	وعلــى	

العكــس	مــن	ذلــك،	حققــت	جمموعــة	مــن	خمــس	أســواق	صاعــدة	

)مــا	عــدا	الصيــن(	تراجــع	النمــو	املمكــن	بنحــو	٠.7	نقطــة	مئويــة	

منــذ	٢٠١١،	مقارنــة	بتباطــؤ	النمــو	الفعلــي	بمقــدار	١.9	نقطــة	

مئويــة—يف	وقــت	أقــرب،	وهنــاك،	برغــم	ذلــك،	بشــائر	علــى	حتــول	

هــذا	االجتــاه	)الشــكل	البيــاين	١-3-١(.	

ما الدوافع وراء التعايف؟ 

مــن	أجــل	إلقــاء	الضــوء	علــى	الدوافــع	وراء	النمــو	املمكــن	يف	

االقتصــادات	املتقدمــة،	يمكــن	تفكيــك	تقديــرات	النــاجت	املمكــن	

تماشــيا	مــع	دالــة	إنتــاج	كوب-دوغــالس	القياســية:	

   ̄  Y    t   =    ̄  A    t        ̄  L    t      α   K  t  1 − α   ,

حيــث	    ̄  Y    t    	هــو	النــاجت	املمكــن	حســب	تقديــرات	املرشــح	متعــدد	

	    A    t  ̄    	و	احملتملــة،	الوظائــف  L    t  ̄   	و	املــال،	رأس	رصيــد	 K  t  	و	املتغيــرات،

اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج	احملتملــة،	والتــي	تُعامــل	علــى	أنهــا	

البديــل	 ـر	 ـدد	املتغيـ التحليــل،	يتحـ ـراض	 ـا.١	وألغـ املتبقــي	يف	منهجنـ

الفصــل	 ـن	 α )		باســتخدام	تقديــرات	مـ  ) ـد  بلـ ـة	يف	كل	 العمالـ حلصــة	

ـي. العاملـ االقتصــاد	 اق	 ـ آفـ ر	 ـ تقريـ ن	 ـ مـ 	٢٠١5 ـل	 إبريـ عــدد	 	3	يف	

(   ̄  L    t    )	مــن	تقديــرات	 						وتُشــتق	تقديــرات	فــرص	العمــل	احملتملــة	

̄     ,NAIRU   )،	والســكان	يف	  U    t)	املتســارع	غيــر	البطالــة	تضخــم	معــدل

    (   LFRP    t  ̄    )	العمــل	ســوق	يف	املشــاركة	معــدل	واجتــاه	،    (   W  t   )	العمــل	ســن

	٢ : التــايل النحــو	 علــى	

    ̄  L    t   =  (  1 −    ̄  U    t   )    W  t      ̄  LFRP    t     .

يف	 ف	 ـ يـ لطف ا فــاع	 االرت زى	 ـ ـ ع يُ 	، ة ـ ـ العملي هــذه	 ى	 ـ علـ ــاء	 ن وب

ـو	اإلنتاجيــة	 ـو	املمكــن	يف	الغالــب	إىل	حتســن	نمـ تقديــرات	النمـ

البيــاين	 ـار	)الشــكل	 ـة	لعوامــل	اإلنتاج—املتبقــي	يف	اإلطـ الكليـ

١-3-٢(.	ويمكــن	عــزو	جــزء	مــن	انتعــاش	نمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة	

لعوامــل	اإلنتــاج	إىل	عوامــل	دوريــة،	نظــرا	لتراجــع	بعــض	العوامــل	

املعاكســة	مــن	األزمــة	املاليــة	العامليــة	وأزمــة	الديــون	الســيادية	

ون	 ـ يكـ أن	 جــح	 املر مــن	 خاصــة،	 وبصفــة	 ورو.	 ـ ـ ي ل ا ة	 ـ ـ طق من يف	

إىل	 أدى	 د	 ـ قـ منــذ	٢٠١4	 املاليــة	 ـوس	لألوضــاع	 امللمـ ير	 ـ التيسـ

١	يتضمــن	هــذا	املتبقــي	اســتخدام	مدخــالت	اإلنتــاج	)العمالــة	ورأس	املــال(،	

وجــودة	العمالــة	)أي	تراكــم	رأس	املــال	البشــري(،	وأخطــاء	القيــاس	املمكــن	يف	

مدخــالت	اإلنتــاج.	والبيانــات	عــن	رصيــد	رأس	املــال	مأخــوذة	مــن	منظمــة	

التعــاون	والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصــادي.	

٢	تُبنــى	تقديــرات	الســيناريو	األساســي	الجتــاه	معــدل	املشــاركة	باســتخدام	

بيانــات	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«،	بينمــا	تقديــرات	معــدل	تضخــم	البطالــة	

غيــر	املتســارع	تنتــج	باســتخدام	مرشــح	متعــدد	املتغيــرات	أثنــاء	تقديــر	النــاجت	

املمكــن.	

اإلطار 1-3: ديناميكيات النمو املمكن يف اآلونة األخيرة  

مؤلفــو	هــذا	اإلطــار	هــم	أوليفييــه	بيزيمانــا،	وباتريــك	بالغريــف،	وميتشــو	

مركايتــش،	وفــان	زانــغ،	بدعــم	مــن	ســانغ	أون	جونــغ.				
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مثــل	 لإلنتاجيــة،	 املعــززة	 االبتــكارات	 يف	 ر	 ا م ث ت ـ ـ س ال ا ل	 ي ه ـ ـ س ت

البحــوث	والتطويــر	ورأس	املــال	غيــر	امللمــوس،	الــذي	بإمكانــه	

البيــاين	 )الشــكل	 اإلنتــاج	 لعوامــل	 يــة	 لكل ا ة	 ـ ـ اإلنتاجي ع	 ـ ـ يدف أن	

١-3-3،	اللوحــة	١(.	ومــع	ذلــك،	هنــاك	حالــة	مــن	عــدم	التجانــس	

بيــن	االقتصــادات	املتقدمــة،	مــع	االنتعــاش	القــوي	الســتثمارات	

الواليــات	املتحــدة	 ـل	 )مثـ ا	 ـ ـة	يف	بعضهـ امللموسـ ـر	 ـول	غيـ األصـ

ـدا	وأســتراليا(.	 ـا	)مثــل	كنـ ـا	تقلصــت	يف	غيرهـ واليابــان(،	بينمـ

إضافــة	إىل	ذلــك،	تراجعــت	معــدالت	اســتغالل	الطاقــة	اإلنتاجيــة	

رب	 ـ قـ أ ح	 ـ ـ لتصب ية	 ـ لرئيسـ ا ة	 ـ املتقدمـ ادات	 ـ االقتصـ م	 ـ معظـ يف	

إىل	املســتويات	العاديــة.	وكان	االرتفــاع	الطفيــف	مؤخــرا	يف	

تقديــرات	االجتــاه	العــام	لنمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج	

متســقة	كثيــرا	مــع	تقديــرات	نمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج	

باســتخدام	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	الفعلــي،	ورصيــد	رأس	املــال،	

وبيانــات	القــوى	العاملــة	)الشــكل	البيــاين	١-4-3(.	

و	 ـ ـ م ن ايف	 ـ ـ ع ت م	 ـ ـ غ ر ب ه	 ـ ـ ن أ و	 ـ ـ ه م	 ا ـ ـ م لالهت ر	 ـ ـ ي ملث ا ر	 ـ ـ ألم وا

االســتثمارات	مؤخــرا	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	الرئيســية،	ال	

تزال	مساهمة	نمو	رصيد	رأس	املايل	يف	النمو	املمكن	ضعيفة،	

وأقــل	بكثيــر	مــن	املتوســط	الــذي	كان	ســائدا	قبــل	األزمــة.	ويرجــع	

ذلــك	إىل	اســتمرار	انخفــاض	مســتوى	االســتثمارات	)كنســبة	مــن	

نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (آفاق االقتصاد العاملي)

النمو املمكن (تقديرات املرشح متعدد املتغيرات)

النمو املستدام (تقديرات املرشح متعدد املتغيرات) 

الشكل البياين ١-٣-١: مقاييس خمتلفة 
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٢- اقتصادات أسواق صاعدة كُبرى مُختارة
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٣- اقتصادات أسواق صاعدة كُبرى مُختارة 

ما عدا الصين

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

االقتصــادات املتقدمــة: أســتراليا وكنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا 

واليابــان وكوريــا وإســبانيا واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة: البرازيــل والصيــن والهنــد واملكســيك 

وروسيا وتركيا.  

النمو املمكن 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  هــي  املتقدمــة  االقتصــادات  ملحوظــة: 

وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان وإســبانيا واململكــة املتحــدة والواليــات 

املتحدة. 

الشكل البياين ١-٣-٢: تفكيك دالة اإلنتاج: 

اقتصادات متقدمة كُبرى مُختارة

(٪)
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اإلطار 1-3 )تابع(
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النــاجت(،	علــى	النحــو	املعــروض	يف	)الشــكل	البيــاين	١-3-3،	

٢(،	وهــو	مــا	يعنــي	اســتمرار	ضعــف	نمــو	رصيــد	رأس	 اللوحــة	

املــال.	ويُالحــظ	كذلــك	أنــه	برغــم	االنتعــاش	الطفيــف	ملســاهمة	

مدخــالت	العمــل	يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	فــال	يــزال	ضعيفــا	

بوجــه	عــام	بســبب	فتــور	نمــو	الســكان	يف	ســن	العمــل	لــدى	كثيــر	

مــن	البلــدان،	وهــو	مــا	يحــد	مــن	تأثيــر	التراجــع	الطفيــف	مؤخــرا	

يف	معــدل	البطالــة	غيــر	التضخمــي	علــى	النمــو	املمكــن	للوظائــف.					

تقديرات النمو املستدام

هناك	مفهوم	ثاٍن	ذي	صلة—»النمو	املُستدام«—	يهدف	

املقترنــة	 االختــالالت	 غيــاب	 اد	يف	 ـ االقتصـ و	 ـ نمـ ر	 ـ تقديـ إىل	

بالــدورات	املاليــة.	وعلــى	غــرار	تقديــر	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

املمكــن،	يجــري	تقديــر	معــدالت	نمــو	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

املســتدام	باســتخدام	مرشــح	متعــدد	املتغيــرات	)راجــع	دراســة	

ــدِّر	املرشــح	النمــو	املســتدام	 Berger and others 2015(.	ويُقَ

الشكل البياين ١-٣-٣: االستثمارات يف 
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٢- إجمايل االستثمارات الثابتة غير السكنية١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  هــي  املتقدمــة  االقتصــادات  ملحوظــة: 

املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وأملانيــا 

والواليات املتحدة.

مــن  لــكل  الثابــت  املــال  رأس  تكويــن  إجمــايل  بيانــات  تُســتخدم   ١

اليابان وكوريا. 

الشــكل البيــاين ١-٣-٤: نمــو اإلنتاجيــة الكليــة 
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٣- اقتصادات أسواق صاعدة كُبرى مُختارة 

ما عدا الصين

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وفرنســا  وكنــدا  أســتراليا  هــي  املتقدمــة  االقتصــادات  ملحوظــة: 

املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وأملانيــا 

البرازيــل  والواليــات املتحــدة. واقتصــادات األســواق الصاعــدة هــي 

والصين والهند واملكسيك وروسيا وتركيا. 

اإلطار 1-3 )تابع(
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واملســاكن	 االئتمــان	 أســعار	 يف	 حرافــات	 ن ال ا ر	 ـ ـ ث أ د	 ـ ـ ي ي ح بت

وإزالــة	 أجــال	 األطــول	 اجتاهاتهــا	 ن	 ـ عـ م	 ـ لتضخـ وا هم	 ـ واألسـ

علــى	ســبيل	 التقديــرات.	 مــن	 ـاجت	 النـ ـى	 علـ ـدوري	 الـ ا	 ـ تأثيرهـ

النــاجت	مصحوبــة	 الكبيــرة	يف	 ـات	 التقلبـ ـت	 كانـ إذا	 ال،	 ـ املثـ

بتقلبــات	كبيــرة	يف	االئتمــان،	يفســر	املرشــح	هــذه	التحــركات	

املشــتركة	باعتبارهــا	غيــر	مســتدامة	ويصحــح	معــدل	النمــو	

املســتدام	بنــاء	علــى	ذلــك.3	

وتتشــابه	تقديــرات	النمــو	املســتدام	مــع	تقديــرات	النمــو	

املمكــن	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	لكنهــا	تعكــس	ارتفاعــا	

أقــل	بعــض	الشــيء	يف	الســنوات	األخيــرة.	وشــهدت	الفتــرة	

األخيــرة	تســارعا	يف	وتيــرة	النشــاط	االئتمــاين	ونمــو	أســعار	

العقــارات	واألســهم	مــا	ينطــوي	علــى	أن	التعجيــل	املــايل	

كان	علــى	أقــل	تقديــر	هــو	أحــد	العوامــل	وراء	نمــو	إجمــايل	

 Borio, Disyatat, and	دراســة	إىل	املُســتدام	النمــو	تقديــر	منهجيــة	تســتند	3

Juselius (2013).	وتناقــش	دراســة	Alichi and others	)قيــد	اإلصــدار(	األســاليب	
ـي	 ـك	التـ ـا	تلـ ـتدام—بما	فيهـ ـن	أو	املُسـ ـاجت	املمكـ ـر	النـ ـة	يف	تقديـ ذات	الصلـ

تتضمــن	تقديــرات	أســعار	الفائــدة	احملققــة	للتــوازن.						

النــاجت	احمللــي	مؤخــرا؛	ونتيجــة	لذلــك،	تُخَفَّــض	تقديــرات	نمــو	

النــاجت	املُســتدام	األساســي.	وبالنســبة	لألســواق	الصاعــدة،	

تتســم	تقديــرات	نمــو	النــاجت	املُســتدام	بأنهــا	أضعــف	بصــورة	

طفيفــة	مــن	تقديــرات	النــاجت	املمكــن،	بينمــا	تقــوم	العوامــل	

املاليــة	بــدور	مماثــل.									

ملخص 

يف	 طفيفــا	 ارتفاعــا	 املمكــن	 النمــو	 تقديــرات	 ــت	 ع ف ت ار

الصلــة	 ذات	 املؤقتــة	 اآلثــار	 زوال	 مــع	 األخيــرة	 ت	 ا و ن ـ ـ س ال

باألزمــة	علــى	نمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج.	ومــع	

ســريع	 حــدوث	صعــود	 علــى	 بعــد	 إشــارة	 أي	 تظهــر	 مل	 	، ذا ـ هـ

يف	مســاهمات	مدخــالت	العمالــة	ورأس	املــال.	وتشــير	هــذه	

ـة	املســتخلصة	إىل	احلاجــة	إىل	إجــراءات	السياســات	 النتيجـ

الراميــة	إىل	معاجلــة	مواطــن	الضعــف	الهيكلي—بمــا	فيهــا	

العمــل	 ســوق	 ومبــادرات	 التحتيــة	 نيــة	 ب ل ا يف	 ر	 ا م ث ت ـ ـ س اال

لتعويــض	آثــار	الشــيخوخة	علــى	االقتصاد—إلعطــاء	دفعــة	

آلفــاق	النمــو	يف	األجــل	املتوســط.			

اإلطار 1-3 )تتمة(
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إذا	 مــا	 حــول	 تســاؤالت	 إثــارة	 إىل	 اإلنتاجيــة	 و	 ـ نمـ طء	 ـ بـ أدى	

أحــد	 كان	 وربمــا	 قيمتهــا.	 مــن	 أقــل	 اإلنتاجيــة	 رات	 ـ ـ ي تقد ت	 ـ ـ ن كا

مصــادر	تقديرهــا	بأقــل	مــن	القيمــة	احلقيقيــة	هــو	تقديــر	خمفضــات	

منتجــات	تكنولوجيــا	املعلومــات	واالتصــاالت	بأعلــى	مــن	قيمتهــا.	

وتشــير	البحــوث	التــي	تناولــت	اخملفضــات	يف	احلســابات	القوميــة	

للواليــات	املتحــدة	إىل	أن	التقديــرات	أقــل	مــن	القيمــة	احلقيقيــة	بنحــو	

٠.3	نقطــة	مئويــة،	مقابــل	تباطــؤ	مقــداره	١.5-٢.٠	نقطــة	مئويــة	

تقريبــا	يف	اإلنتاجيــة.	وربمــا	أدى	حتويــل	األربــاح	إىل	املــالذات	

الضريبيــة	كذلــك	إىل	خفــض	مقاييــس	نمــو	اإلنتاجيــة	يف	الواليــات	

املتحــدة	قبــل	٢٠٠٨.					

ويتحقــق	نمــو	اإلنتاجيــة	عندمــا	يرتفــع	النــاجت	بوتيــرة	أســرع	مــن	

مدخــالت	العمــل	أو،	يف	حالــة	اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج،	

عنــد	اقتــران	مدخــالت	العمالــة	ورأس	املــال.	وتعكــس	بيانــات	معظــم	

اقتصــادات	العــامل	بــدء	تباطــؤ	نمــو	اإلنتاجيــة	يف	أنحــاء	العــامل	قُــرب	

وقــت	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	حيــن	كان	نمــو	اإلنتاجيــة	أقــل	بمقــدار	

١-٢	نقطــة	مئويــة	مــن	اجتاهــه	الســابق	يف	كثيــر	مــن	االقتصــادات	

Adler and others 2017(.	ومــع	هــذا،	يبــدو	أن	 املتقدمــة	)دراســة	

تقــدم	التكنولوجيــا	الرقميــة	وانتشــارها	يف	جميــع	االقتصــادات	

أصبــح	أســرع	مــن	أي	وقــت	مضــى،	ممــا	دعــا	البعــض	إىل	القــول	إن	

تقديــرات	نمــو	اإلنتاجيــة	أقــل	مــن	قيمتــه	احلقيقيــة.	

ـاس	 قيـ ـاء	يف	 ـت	األخطـ ـي	تناولـ التـ ـوث	 البحـ ـن	 مـ ـن	 ويتبيـ

ؤ	 ـ تباطـ ـل	 قبـ ـاالت	 واالتصـ ـات	 املعلومـ ا	 ـ تكنولوجيـ ـات	 منتجـ

ـت	 فكانـ ر،	 ـ ـوى	دور	صغيـ سـ ا	 ـ لهـ ـس	 ليـ أن	 ده	 ـ وبعـ ة	 ـ اإلنتاجيـ

تقديــرات	اإلنتاجيــة	كذلــك	أقــل	مــن	قيمتهــا	قبــل	بــدء	تباطــؤ	

	.)Byrne, Fernald, and Reinsdorf 2016 ـة	 النشــاط	)دراسـ

ومــع	هــذا،	فــإن	دور	التقديــر	بأقــل	مــن	القيمــة	احلقيقيــة	أبــرز	

مقارنــة	بقيــاس	اإلنتاجيــة	علــى	أســاس	انخفــاض	معــدالت	نمــو	

اإلنتاجيــة	اليــوم	)غالبــا	أقــل	مــن	١%	يف	الســنة(.	

ويــدور	أحــد	التســاؤالت	املهمــة	عنــد	قيــاس	اإلنتاجيــة	حــول	دقــة	

اخملفضــات	املســتخدمة	يف	حســاب	نمــو	النــاجت	احلقيقــي.	وغالبــا	

مــا	تظهــر	مصاعــب	عنــد	تعديــل	األســعار	حســب	التغيــر	يف	مســتوى	

ـد	 قـ ـودة	 ـتوى	اجلـ ـرات	يف	مسـ للتغيـ ـل	املنقــوص	 التعديـ ـودة:	 اجلـ

يغنــي	املغــاالة	يف	تقديــر	التغيــرات	يف	أســعار	معــدات	وبرجميــات	

ا	 ـ التكنولوجيـ د	 ـ ـي	جتسـ التـ ـاالت	 ـات	واالتصـ ا	املعلومـ ـ تكنولوجيـ

املتطــورة.	وربمــا	كانــت	عينــات	األســعار	كذلــك	قاصــرة	عــن	تمثيــل	

املنتجــات	احلديثــة	واملورديــن	اجلــدد	نظــرا	ألهميــة	دورهــم	يف	

أنمــاط	املعامــالت	مــع	املشــترين.	وتختلــف	خمفضــات	منتجــات	

تكنولوجيــا	املعلومــات	واالتصــاالت	اختالفــا	كبيــرا	بيــن	البلــدان	

أعضــاء	منظمــة	التعــاون	والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصــادي،	األمــر	

ـتوى	 ـب	مسـ ـل	حسـ التعديـ راءات	 ـ إجـ ـروق	يف	 الفـ قــد	يعكــس	 الــذي	

ـبيل	 ١-4-١(.	علــى	سـ البيــاين	 ـكل	 البنــود	)الشـ اجلــودة	وعينــات	

املثــال،	تشــير	البحــوث	يف	اململكــة	املتحــدة	إىل	املغــاالة	يف	تقديــر	

معــدل	التغيــر	يف	أســعار	خدمــات	االتصــاالت	الســلكية	والالســلكية	

ة	 ـ سـ )درا 	٢٠١5 -٢٠١٠ الفتــرة	 أثنــاء	 مئويــة	 نقــاط	 	7 بمقــدار	

	.)Abdirahman and others 2017	املعلومــات تكنولوجيــا	 أســعار	 قيــاس	 يف	 اخلطــأ	 وتأثيــر	
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٢- برجميات الكومبيوتر وقواعد البيانات (فروق معدالت 

النمو بين مؤشر أسعار البرجميات ومؤشر أسعار 

املنتجات بخالف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت) 

٣- خدمات االتصاالت (فروق معدالت النمو بين مؤشر 

أسعار خدمات االتصاالت ومؤشر أسعار املستهلك)

الشكل البياين ١-٤-١: الفرق بين مؤشرات 

أسعار منتجات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت ومؤشر األسعار العامة لغير 

منتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

بلدان خمتارة من منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي

(الفرق ٪ يف متوسط النمو السنوي، ٢٠١٠-٢٠١٥)

 .Ahmad, Ribarsky, and Reinsdorf 2017 املصدر: دراسة

واالتصــاالت  املعلومــات  تكنولوجيــا  معــدات  بيانــات  ملحوظــة: 

وبرجميــات الكومبيوتــر وقواعــد البيانــات يف إســبانيا عــن األعــوام 

عــن  النمســا  يف  االتصــاالت  خدمــات  وبيانــات   .٢٠١٠-٢٠١٤

األعوام ٢٠١١-٢٠١٥. 

١- معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

(فروق معدالت النمو بين مؤشر أسعار تكنولوجيا 

املعلومات ومؤشر أسعار املنتجات بخالف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت)، بلدان خمتارة يف منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

اإلطار 1-4: هل تأثرت إحصاءات اإلنتاجية بخطأ يف قياس االقتصاد الرقمي؟   

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية	

45 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٨	 	

واالتصــاالت	علــى	املقاييــس	اإلجماليــة	لإلنتاجيــة	يتوقــف	علــى	

 Byrne, Fernald, and دراســة	 وتبيــن	 بــه.	 املتأثــرة	 البنــود	 حجــم	

أن	 	 	Byrne and Corrado (2017) ودراســة	 	،Reinsdorf (2016)
واالتصــاالت	 املعلومــات	 تكنولوجيــا	 معــدات	وبرجميــات	 أســعار	

املعدلــة	حســب	مســتوى	اجلــودة	يف	الواليــات	املتحــدة	حتقــق	نمــوا	

الضمنــي	 التعديــل	 ولكــن	 الرســمية،	 اخملفضــات	 مــن	 بكثيــر	 أقــل	

حسب	نمو	إنتاجية	العمالة	يف	الواليات	املتحدة	ال	يزيد	عن	٢4	

نقطــة	أســاس	أثنــاء	الفتــرة	٢٠٠4-٢٠١4.	والتعديــل	حســب	أوجــه	

التحسن	غير	املقيسة	يف	خدمات	االتصاالت	السلكية	والالسلكية	

ووفــورات	األســعار	غيــر	املقيســة	مــن	التجــارة	اإللكترونيــة	يمكــن	

هــذه	 حجــم	 ويتوقــف	 أخــرى.١	 مئويــة	 نقــاط	 	٨-١٠ يضيــف	 أن	

األســعار	 قيــاس	 أســاليب	 علــى	 األخــرى	 االقتصــادات	 يف	 اآلثــار	

لديهــا	وعلــى	أهميــة	هــذه	البنــود	يف	اإلنتــاج	احمللــي.	

القيــاس.	 قضايــا	 مــن	 آخــر	 خمتلفــا	 نوعــا	 العوملــة	 وتطــرح	

اإلقليــم	 داخــل	 اإلنتــاج	 تغطــي	 اإلنتاجيــة	 إحصــاءات	 وبينمــا	

االقتصــادي	للبلــد	املعنــي،	فقــد	ســهلت	الرقمنــة	تقســيم	اإلنتــاج	

الشــركات	 قيــام	 إىل	 إضافــة	 العامليــة،	 العــرض	 سالســل	 بيــن	

متعددة	اجلنسيات	بنقل	مقارها	ألغراض	املراجحة	الضريبية،	

وكذلــك	امللكيــة	الفكريــة	واألصــول	األخــرى،	والعمليــات.	وهــذه	

الشركات	متعددة	اجلنسيات	التي	تنقل	مقارها	بدافع	الضرائب	

قــد	تبلــغ	معلومــات	خاطئــة	عــن	موقــع	إنتــاج	خمرجاتهــا.	ولبحــث	

		Guvenen and others (2017)	دراســة	تســتخدم	االحتمــال،	هــذا

مؤشــرات	لتوزيــع	النــاجت	العاملــي	للشــركات	متعــددة	اجلنســيات	

التــي	لديهــا	مقــار	أو	عمليــات	يف	الواليــات	املتحــدة.	ويزيــد	هــذا	

املتحــدة	 الواليــات	 إنتاجيــة	 لنمــو	 التقديــري	 املعــدل	 التوزيــع	

ولكــن	 	٢٠٠-٢٠٠٨4 الفتــرة	 يف	 مئويــة	 نقطــة	 	٠.٢5 بمقــدار	

ليــس	لــه	تأثيــر	بعــد	ذلــك.

الــذي	 النــاجت	 علــى	 اإلنتاجيــة	 إحصــاءات	 نطــاق	 ويقتصــر	

يُباع	بأســعار	الســوق،	مما	يطرح	تســاؤالت	حول	احتمال	الســهو	

عــن	مكاســب	الرفــاه	مــن	املنتجــات	الرقميــة	اجملانيــة.	وتنقســم	

هــذه	املنتجــات	إىل	ثــالث	فئــات:	اإلحــالل	اجملــاين	للمنتجــات	

غيــر	الرقميــة،	مثــل	مكاملــات	الفيديــو	مــن	خــالل	شــبكة	اإلنترنــت،	

اســتخدام	 وإمكانــات	 اإللكترونيــة،	 بالوســائل	 الفواتيــر	 وســداد	

الكاميــرات	ونظــام	حتديــد	املواقــع	العاملــي	يف	الهواتــف	الذكيــة؛	

واإلعــالم	اجملــاين	الــذي	يُمَــوَّل	مــن	اإلعالنــات	وجمــع	البيانــات،	

ومنتجــات	يأتــي	بهــا	املتطوعــون.	

١	األخطــاء	يف	قيــاس	التغيــرات	يف	جــودة	الرعايــة	الطبيــة	قــد	تكــون	كبيــرة	

للغايــة.	وال	تتوافــر	تقديــرات	عــن	تأثيرهــا	احملتمــل.

باملنتجــات	 اإلحــالل	 عمليــات	 مــن	 كثيــر	 رصــد	 ويمكــن	

يف	 إدراجهــا	 طريــق	 عــن	 اإلنتاجيــة	 إحصــاءات	 يف	 الرقميــة	

حســابات	املُخَفِّــض	علــى	أســاس	أنهــا	حتســن	يف	مســتوى	جــودة	

أحــد	املنتجــات	الرقميــة	املُسَــعَّرة.	وبنــاء	علــى	األوزان	الترجيحيــة	

لبنود	اإلحالل	الرقمي	اجملاين	أو	منخفض	التكلفة	يف	متوسطة	

يف	 والتنميــة	 التعــاون	 منظمــة	 أعضــاء	 البلــدان	 اســتهالك	 ســلة	

امليــدان	االقتصــادي	عــام	٢٠٠5،	قــد	يصــل	متوســط	التأثيــر	علــى	

نمــو	اإلنتاجيــة	إىل	٠.١-٠.٢%	يف	الســنة	أثنــاء	ســنوات	عمليــات	

اإلحــالل	الرقمــي	الكبيــرة،	مــع	حــدوث	تأثيــر	أصغــر	اليــوم	)دراســة	

	.)Reinsdorf and Schreyer 2017
مشــاهدي	 اســتهالك	 إدراج	 أســاليب	 تتنــاول	 التــي	 واألبحــاث	

اإلعــالم	اجملــاين	الــذي	تمولــه	اإلعالنــات	تخلُــص	بوجــه	عــام	إىل	

عــدم	وقــوع	ســوى	تأثيــر	طفيــف	علــى	نمــو	اإلنتاجيــة.	ومــع	ذلــك،	

 Nakamura, Samuels, and	دراســة	يف	تطرفــا،	أكثــر	اقتــراح	هنــاك

Soloveichik (2017)	،	يذهب	إىل	أن	إحصاء	كل	املعلومات	اجملانية	
املشــاهدين— اســتهالك	 يف	 التســويق	 ألغــراض	 تتوافــر	 التــي	

بصــورة	 اإللكترونيــة	 الوســائل	 عبــر	 لإلعــالم	 اخملفــض	 وتعريــف	

لنمــو	 التقديــري	 املعــدل	 سريع—ســيرفع	 تراجــع	 علــى	 تنطــوي	

ومل	 مئويــة.	 نقطــة	 	٠.١ بمقــدار	 املتحــدة	 الواليــات	 اإلنتاجيــة	يف	

تتناول	عمليات	التقصي	بعد	تأثير	التوسع	يف	تعريف	االستثمار	

ليتضمــن	جمــع	بيانــات	املســتخدمين.	

ويمكــن	أن	تتنــاول	البحــوث	عــن	مؤشــرات	أخــرى	مســتقبال	مســائل	

إحصــاءات	 نطــاق	 تتجــاوز	 )التــي	 الرفــاه	 أو	 الســوقي	 غيــر	 اإلنتــاج	

اإلنتاجيــة(	اخلاصــة	باملنتجيــن	الســوقيين.	ومــن	األســئلة	املطروحــة	

مصــادر	 ذات	 لبرجميــات	 املتطوعيــن	 بإنتــاج	 يتعلــق	 مــا	 كذلــك	

احلصــول	 إمكانيــة	 توســيع	 خــالل	 مــن	 ذلــك،	 علــى	 فضــال	 مفتوحــة.	

علــى	املعلومــات	والتنــوع،	وإتاحــة	أنــواع	جديــدة	مــن	اخلدمــات،	أدت	

املنصــات	الرقميــة	إىل	زيــادة	إنتاجيــة	األســر	باســتغالل	أوقاتهــا	يف	

التــي	 اإلنتــاج	غيــر	الســوقي	ألغــراض	اســتهالكها	اخلــاص.	واملهــام	

إىل	 حتولــت	 الســوقي	 اإلنتــاج	 مــن	 جــزءا	 الســابق	 يف	 تشــكل	 كانــت	

اإلنتــاج	غيــر	الســوقي	)علــى	ســبيل	املثــال،	أصبحــت	األســر	تعمــل	اآلن	

أعمــال	 األســرة	يف	 وقــت	 اســتخدام	 وحتــول	 لذاتهــا(،	 ســفر	 كــوكاالت	

منخفضــة	اإلنتاجيــة	إىل	إنتــاج	ســوقي	)علــى	ســبيل	املثــال،	التجــارة	

البنــود	 عــن	 والبحــث	 احملــل	 إىل	 القيــادة	 حمــل	 حلــت	 اإللكترونيــة	

اخملتلفــة	فــوق	الرفــوف(.	والبحــث	يف	هــذه	املســائل	يمكــن	أن	يمنــح	

اإلنتاجيــة.				 مهمــا	إلحصــاءات	 ســياقا	

اإلطار 1-4 )تتمة(
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العاملــي	 واملــايل	 النقــدي	 النمــوذج	 اإلطــار	 هــذا	 يســتخدم	

املتكامــل	)GIMF(	يف	املقارنــة	بيــن	التأثيــر	الــذي	يقــع	علــى	

التخفيــض	 نتيجــة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 الكلــي	 االقتصــاد	

املؤقتــة	 والزيــادة	 الشــركات	 دخــل	 ضريبــة	 ملعــدل	 املؤقــت	

مــن	 ويتضــح	 املصروفــات.١	 علــى	 االســتثمار	 تكلفــة	 لتحميــل	

النتائــج	أن	الزيــادة	املؤقتــة	يف	حتميــل	تكلفــة	االســتثمار	كاملــة	

لــه	تأثيــر	أكبــر	بكثيــر	علــى	 علــى	املصروفــات	يمكــن	أن	يكــون	

النشــاط	يف	األجــل	القصيــر	مقارنــة	بتأثيــر	التخفيــض	املؤقــت	

يف	 مماثــال	 تراجعــا	 يســبب	 الــذي	 الشــركات	 دخــل	 لضريبــة	

العامــة.	 املاليــة	 إيــرادات	

الفرضيات

يُفتــرض،	يف	ظــل	عمليــة	حمــاكاة	تخفيــض	الضريبــة	علــى	

واألجنبيــة	 احملليــة	 املبيعــات	 إيــرادات	 أن	 الشــركات،	 دخــل	

خاضعة	للضريبة	وأنه	يمكن	خصم	كل	التكاليف	من	اإليرادات	

حلســاب	األربــاح	التــي	تشــكل	الوعــاء	الضريبــي	)لتقريــب	نظــام	

ضريبــة	دخــل	الشــركات	يف	الواليــات	املتحــدة(.	وتتضمــن	هــذه	

ومصروفــات	 املــال	 رأس	 وإهــالك	 والريــع	 العمالــة	 التكاليــف	

الفائــدة	واملدخــالت	الوســيطة،	بمــا	فيهــا	تلــك	املســتوردة.

وعملية	احملاكاة	التي	تخفض	معدل	ضريبة	دخل	الشركات	

تخفــض	املدفوعــات	الضريبيــة	علــى	أربــاح	الشــركات.٢	وعمليــة	

االســتثمار	كاملــة	 تكلفــة	 ترفــع	عنصــر	حتميــل	 التــي	 احملــاكاة	

يظــل	 الشــركات	 معــدل	ضريبــة	 أن	 تفتــرض	 املصروفــات	 علــى	

االســتثمارية	 املصروفــات	 بعــض	 ولكــن	 تغييــر،	 دون	 هــو	 كمــا	

للشــركات	يمكــن	أن	تعتبــر	اآلن	مصروفــات،	وتُخصــم	بالتــايل	

مــن	إيــرادات	الشــركات.	

ويف	عمليتــي	احملــاكاة،	يُفتــرض	مصداقيــة	ســلطة	املاليــة	

ضريبــة	 )معــدل	 الشــركات	 ضريبــة	 نظــام	 تغييــر	 يف	 العامــة	

دخــل	الشــركات	علــى	نســبة	النفقــات	االســتثمارية	التــي	يمكــن	

خفضهــا(	بحيــث	تنخفــض	إيــرادات	احلكومــة	مــن	الضرائــب	علــى	

قطــاع	الشــركات	بمقــدار	٠.5%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	علــى	

مــدى	خمــس	ســنوات.	وبعــد	ذلــك،	يعــود	كل	مــن	معــدل	ضريبــة	

يف	 مســتوياتهما	 إىل	 االســتثمار	 علــى	 واخلصــم	 الشــركات	

الســيناريو	األساســي.	وبعــد	خمــس	ســنوات،	تنخفــض	مدفوعــات	

إىل	 أخــرى	 مــرة	 احلكومــة	 ديــن	 ليعــود	 األســر	 إىل	 التحويــالت	

الطويــل.	 املــدى	 علــى	 األساســي	 الســيناريو	 مســتواه	يف	

مؤلفــو	هــذا	اإلطــار	هــم	بنجاميــن	كارتــون،	وإيميليــو	فيرنانديــز،	وبنجاميــن	

هانــت.		

١	راجــع	دارســة	Carton, Fernandez-Corugedo, and Hunt (2017)	لالطــالع	

العاملــي	 واملــايل	 النقــدي	 النمــوذج	 إطــار	 لنســخة	 تفصيلــي	 وصــف	 علــى	

املذكــورة.	 احملــاكاة	 عمليــات	 يف	 املســتخدمة	 	(GIMF) املتكامــل	

إيــرادات	 مــن	 الناشــئة	 الضريبيــة	 املدفوعــات	 مــن	 كال	 أنهــا	تخفــض	 أي	 	٢

الشــركات	واملبلــغ	الــذي	يمكــن	خصمــه	مــن	تكلفــة	اســتخدام	كل	املدخــالت،	بمــا	

فيــه	اهتــالك	رأس	املــال	والتحميــل	املباشــر	علــى	مصروفــات	الفائــدة.	

النتائج

هنــاك	أوجــه	تشــابه	بوجــه	عــام	يف	انتقــال	أثــر	السياســيتين	

الضريبيتين	ألن	كليهما	يرفع	العائد	على	النفقات	الرأسمالية.	

لالنتبــاه.	 الفــت	 تأثيرهمــا	 يف	 الكمــي	 فالفــرق	 ذلــك،	 ومــع	

والزيــادة	املؤقتــة	لتحميــل	تكلفــة	االســتثمار	علــى	املصروفــات	

كبيــر	 تأثيــر	 لهــا	 	)١-5-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	 األحمــر	 )اخلــط	

حتميــل	 زيــادة	 ســيناريو	 ظــل	 ويف	 والنــاجت.	 االســتثمار	 علــى	

تكلفــة	االســتثمار	علــى	املصروفــات،	ال	حتصــل	الشــركات	علــى	

يزيــد	 ممــا	 االســتثمارية	 مصروفاتهــا	 مــن	 إال	 ضريبــي	 امتيــاز	

تطبيــق	 يجــري	 بينمــا	 حــادة	 زيــادة	 االســتثمار	 علــى	 احلافــز	

زيــادة	اخلصــم	الضريبــي.3	ويســهم	انتعــاش	االســتثمار	يف	دعــم	

فــرص	العمــل	واألجــور	احلقيقيــة،	وهــو	مــا	يــؤدي	كذلــك	إىل	دفــع	

املُنْتََجــة	حمليــا.	 الســلع	 أســعار	 االســتهالك	ورفــع	

تشــديد	 إىل	 النقديــة	 الســلطة	 تعمــد	 ذلــك،	 مواجهــة	 ويف	

السياســة،	الــذي	يــؤدي	إىل	ارتفــاع	يف	أســعار	الفائــدة	احلقيقيــة	

املــال،	 رأس	 تكلفــة	 يف	 االنخفــاض	 بعــض	 تعــوض	 وبالتــايل	

ممــا	يضعــف	االســتثمارات	اخلاصــة	ويعــوض	جــزءا	مــن	تأثيــر	

ارتفــاع	دخــل	األســر	علــى	اإلنفــاق	ألغــراض	االســتهالك.	فضــال	

على	ذلك،	يؤدي	ارتفاع	ســعر	الفائدة	احلقيقي	إىل	ارتفاع	ســعر	

الصــرف	الفعلــي	احلقيقــي،	وانخفــاض	أســعار	الــواردات	والقــدرة	

الــواردات	 أســعار	 انخفــاض	 ويــؤدي	 للصــادرات.	 التنافســية	

الطلــب	 زيــادة	 إىل	 احمللــي	 الطلــب	 ارتفــاع	 مــن	 بمزيــد	 مقترنــا	

علــى	الــواردات،	بينمــا	ارتفــاع	أســعار	التصديــر	يقلــل	الصــادرات.	

إجمــايل	 نمــو	 ســالبة	يف	 مســاهمة	 الصــادرات	 صــايف	 ويســهم	

النــاجت	احمللــي،	ويســوء	وضــع	احلســاب	اجلــاري.	

ومتــى	انتهــت	فتــرة	اخلصــم	الضريبــي،	وتراجــع	العائــد	علــى	

الشــركات	نفقاتهــا	االســتثمارية	وتســمح	 املــال،	تخفــض	 رأس	

األساســي.	 الســيناريو	 مســتوى	 إىل	 املــال	 رأس	 رصيــد	 بعــودة	

األجــور	 وانخفــاض	 العمــل	 فــرص	 تراجــع	 إىل	 ذلــك	 ويــؤدي	

نهايــة	 يف	 جميعــا	 االســتهالك—وتعود	 ثــم،	 ومــن	 احلقيقيــة،	

واالنخفــاض	 األساســي.	 الســيناريو	 مســتويات	 إىل	 املطــاف	

إىل	 السياســات	 صنــاع	 يدفــع	 احمللــي	 الطلــب	 يف	 التدريجــي	

إىل	 األمــر	 نهايــة	 يف	 يــؤدي	 ممــا	 النقديــة،	 السياســة	 تيســير	

انخفــاض	ســعر	الفائــدة	احلقيقيــة	ويفضــي	إىل	انخفــاض	ســعر	

الصــرف	احلقيقــي.	ونتيجــة	لذلــك،	تتراجــع	الــواردات،	بينمــا	تلقــى	

ويتراجــع	 النــاجت	 يف	 املؤقــت	 االرتفــاع	 مــن	 دفعــة	 الصــادرات	

الصــرف.	 ســعر	

الشــركات	 دخــل	 لضريبــة	 املؤقــت	 التخفيــض	 وتأثيــر	

العائــد	 يرفــع	 	)١-5-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	 الزرقــاء	 )اخلطــوط	

علــى	اســتخدام	كل	عوامــل	اإلنتــاج،	بمــا	فيهــا	رأس	املــال	املُثَبَّــت	

بالفعــل،	وبالتــايل	يحفــز	االســتثمار	وتوظيــف	العمالــة	واألجــور	

3	كانــت	الزيــادة	األوليــة	يف	االســتثمارات	ضعيفــة	نتيجــة	تكاليــف	تعديــل	

إضافيــة	 اســتثمار	 خطــط	 إىل	 الشــركات	 افتقــار	 ترصــد	 والتــي	 االســتثمارات،	

جاهــزة	للتنفيــذ	وأن	تثبيــت	رأس	املــال	يمكــن	أن	يكــون	مكلفــا.	

اإلطار 1-5: تأثير التغيرات يف سياسة ضريبة الشركات على االقتصاد الكلي  
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احلقيقيــة	علــى	امتــداد	فتــرة	اخلفــض.	ونظــرا	الرتفــاع	العائــد	على	

جميــع	عوامــل	اإلنتــاج	ونتيجــة	ألن	جــزء	كبيــر	مــن	هــذا	االرتفــاع	

يف	العائــد	حمــدد	بــرأس	املــال	املوجــود،	فــإن	تأثيــر	تخفيــض	

ضريبــة	دخــل	الشــركات	علــى	حوافــز	االســتثمار	أقــل	بكثيــر	مــن	

زيــادة	حتميــل	تكلفــة	االســتثمار	علــى	املصروفــات.	وبالتــايل،	

فــإن	تأثيــر	التخفيــض	الضريبــي	املؤقــت	علــى	االســتثمار	يكــون	

أقــل،	ممــا	يفضــي	إىل	تراجــع	فــرص	العمــل	وانخفــاض	األجــور	

واالســتهالك	والطلــب	احمللــي.	

الشكل البياين ١-٥-١: تأثير االرتفاع املؤقت 

يف حتميل تكلفة االستثمار على املصروفات 

واالنخفاض املؤقت يف معدل ضريبة دخل 

الشركات  

(الفرق بالنقاط املئوية عن السيناريو األساسي، ما 

مل يُذكر خالف ذلك)

الواليات املتحدة تخفض ضريبة دخل الشركات  
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والسياســة	 التجــارة	 دور	 أهميــة	 األخيــرة	 األحــداث	 تؤكــد	

السياســات	 إىل	 والتحــول	 العاملــي.	 االقتصــاد	 يف	 التجاريــة	

تضعــف	 خماطــر	 نشــأة	 إىل	 يفضــي	 أن	 يمكــن	 االنغالقيــة	

فــإن	 ذلــك،	 مــن	 العكــس	 وعلــى	 اجلــاري.	 االقتصــادي	 التعــايف	

معاجلــة	التشــوهات	التجاريــة	يمكــن	أن	يــؤدي	كذلــك	إىل	زيــادة	

مــن	 مزيــد	 نحــو	 عــام	 بوجــه	 والتحــرك	 النمــو،	 ورفــع	 اإلنتاجيــة	

البلــدان	 يف	 التصحيــح	 يســهل	 أن	 يمكــن	 التجــاري	 االنفتــاح	

التــي	تواجــه	مزيــدا	مــن	املنافســة	مــن	الــواردات	)صنــدوق	النقــد	

	.)٢٠١7 الــدويل،	 البنــك	 	– العامليــة	 التجــارة	 منظمــة	 الــدويل-	

مــن	 أن	تســتفد	 التجاريــة	 السياســات	 للمناقشــات	حــول	 ويمكــن	

أســاس	قــوي	مــن	وقائــع	تغطــي	األبعــاد	املتعــددة	التــي	تكتســب	

أهميــة	اليــوم	يف	تقييــم	سياســة	التجــارة.	ولتحقيــق	هــذه	الغايــة،	

يصــف	هــذا	اإلطــار	ويناقــش	جمموعــة	مــن	مؤشــرات	نظــم	التجــارة	

املناقشــات	حــول	 أداة	مفيــدة	يف	توجيــه	 أن	تمثــل	 التــي	يمكــن	

								.)Cerdeiro and Nam 2018 دراســة	 )راجــع	 السياســات	

وتتخــذ	احلواجــز	أمــام	التجــارة	أشــكاال	كثيــرة	وخمتلفــة،	بــدءا	

من	تعريفات	االستيراد	وحتى	احلواجز	التنظيمية،	والقيود	على	

جتــارة	اخلدمــات،	والضوابــط	علــى	االســتثمار	األجنبــي.	ونتيجــة	

التنــوع،	ال	يوجــد	مؤشــر	واحــد	يمكــن	أن	يعطــي	توصيفــا	 لهــذا	

التــي	 املؤشــرات	 مــا.	وترتبــط	 بلــد	 التجــاري	يف	 للنظــام	 كامــال	

يناقشــها	هــذا	اإلطــار	بثالثــة	مــن	جمــاالت	سياســات	التجــارة—

جتارة	الســلع،	وجتارة	اخلدمات،	واالســتثمار	األجنبي	املباشــر.	

ومــن	الضــروري	مالحظــة	أن	املؤشــرات	الــوارد	وصفهــا	ال	تهــدف	

إن	 والتزاماتهــا	 البلــدان	 أداء	 بيــن	 إجــراء	مقارنــة	معياريــة	 إىل	

أي	 جتــاه	 أو	 العامليــة	 التجــارة	 منظمــة	 ظــل	 ســواء	يف	 ُوجِــدت،	

منتــدى	أو	اتفاقيــة	مــن	أي	نــوع.

ويعــرض	الشــكل	البيــاين	١-6-١	نتائــج	جمموعــة	العشــرين	

واألســواق	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 مــن	 أعضائهــا	 وكذلــك	

الصاعــدة.	ويهــدف	أربعــة	مــن	املؤشــرات	الــواردة	يف	اللوحــة	١	

التعريفــات،	 متوســط	 الســلع:	 أمــام	جتــارة	 احلواجــز	 قيــاس	 إىل	

ونســبة	الــواردات	التــي	تشــملها	إجــراءات	ترخيــص	غيــر	تلقائيــة،	

وفضــال	 الزراعــي.	 الدعــم	 ومســتوى	 التجــارة،	 لتســهيل	 ومؤشــر	

جتــارة	 علــى	 القيــود	 قيــاس	 يف	 مؤشــران	 يُســتخدم	 ذلــك،	 علــى	

اخلدمات،	ومؤشران	يهدفان	إىل	رصد	احلواجز	أمام	االستثمار	

األجنبي	املباشــر.	وتُســتعدل	جميع	املؤشــرات،	وبالتايل	يصبح	

زيادة	االقتراب	من	حافة	الشــكل	البياين	يف	اللوحة	١	انعكاســا	

لزيــادة	االنفتــاح.١		

مؤلفا	هذا	اإلطار	هما	دييغو	سيرديرو،	وريتشل	نام.

١	نظــرا	لعــدم	التعبيــر	عــن	املؤشــرات	اخملتلفــة	باســتخدام	وحــدات	قيــاس	

قابلــة	للمقارنــة،	يُســتعدل	كل	مؤشــر	بالنســبة	جملموعــة	مرجعيــة	مــن	البلــدان	

األقــل	 للبلــد	 املقابــل	 هــي	 اإلطــار(،	حيــث	صفــر	 هــذا	 العشــرين	يف	 )جمموعــة	

انفتاحــا	والرقــم	١	الصحيــح	هــو	املقابــل	للبلــد	األكثــر	انفتاحــا	يف	هــذا	املؤشــر.	

ومــن	الضــروري	أن	نأخــذ	بعيــن	االعتبــار	أن	إمكانيــة	املقارنــة	بيــن	خمتلــف	

أبعــاد	السياســات	التــي	يســمح	بهــا	هــذا	االســتعدال	ال	يعكــس	ســوى	املســافة	مــن	

احلــد	األعلــى	لــألداء.	

مــن	 األقــل	 علــى	 اثنيــن	 علــى	 البيــاين	 الشــكل	 ويحتــوي	

نظــم	 تبــدو	 احلــاالت،	 متوســط	 يف	 أوال،	 املهمــة.	 اخلصائــص	

التجارة	يف	االقتصادات	املقدمة	أعضاء	جمموعة	العشــرين	أكثر	

باســتثناء	 الصاعــدة،	 األســواق	 مــن	 نظيراتهــا	 لــدى	 انفتاحــا	ممــا	

الدعــم	الزراعــي،	الــذي	يظــل	كبيــرا	نســبيا	يف	بعــض	االقتصــادات	

اقتصــادات	 انفتــاح	 يكــون	 أن	 بالضــرورة	 يُتوقــع	 وال	 املتقدمــة.	

التــي	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 درجــة	 بنفــس	 الصاعــدة	 األســواق	

بــدأت	االنفتــاح	التجــاري	يف	وقــت	أبكــر	بكثيــر.	ويف	نفــس	الوقــت،	

كانــت	وتيــرة	حتريــر	التجــارة	يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

مــن	 خاصــة	 وبصفــة	 املاضييــن،	 العقديــن	 مــدى	 علــى	 أســرع	

منتصــف	تســعينات	القــرن	املاضــي	حتــى	منتصــف	األلفينــات،	ثــم	

أخــذ	يتباطــأ	بعدهــا	يف	جميــع	البلــدان.	وثانيــا،	تتضــح	الفجــوة	بين	

بصفــة	 الصاعــدة	 األســواق	 واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

التجــارة.	 وتســهيل	 اخلدمــات	 جتــارة	 مقاييــس	 أحــد	 يف	 خاصــة	

ويدعــم	ذلــك	جزئيــا	الــرأي	القائــل	بــأن	جهــود	التحريــر	كانــت	غيــر	

متماثلــة	إىل	حــد	ما—ليــس	علــى	مســتوى	البلــدان	وحســب،	وإنمــا	

القطاعــات	اخملتلفــة. عبــر	 كذلــك	

مــن	 اخملتلفــة	 األشــكال	 زيــادة	 مــن	 اخملــاوف	 ضــوء	 ويف	

احلمائيــة	التــي	شــهدتها	الفتــرة	التــي	مضــت	منــذ	األزمــة	املاليــة	

النتيجــة،	 هــذه	 بتجنــب	 التعهــدات	 برغــم	 	،٢٠٠٨ يف	 العامليــة	

أدق	 جمموعــة	 تطــور	 تعكــس	 مؤشــرات	 اإلطــار	 هــذا	 يعــرض	

تفصيــال	مــن	السياســات	التجاريــة	منــذ	٢٠٠٨.	وبينمــا	هنــاك	

قــدر	كبيــر	مــن	عــدم	التجانــس	داخــل	جمموعــات	البلــدان	ككل،	

يبــدو	أن	األســواق	الصاعــدة	أعضــاء	جمموعــة	العشــرين	اعتمــدت	

األزمــة	 منــذ	 التجــارة	 علــى	 القيــود	 مــن	 مزيــدا	 تفــرض	 تدابيــر	

	.)٢ اللوحــة	 	،١-6-١ البيــاين	 )الشــكل	

البلــدان،	بمــا	فيهــا	االقتصــادات	 يــزال	معظــم	 ومــع	هــذا،	ال	

الشــكل	 ويعــرض	 احلــرة.	 التجــارة	 عــن	 نســبيا	 بعيــدا	 املتقدمــة،	

يف	 التجــارة	 نظــم	 عــن	 الناجتــة	 املؤشــرات	 	٢-6-١ البيــاين	

البلــدان	اخملتلفــة	إذا	كانــت	حافــة	الشــكل	البيــاين	تمثــل	التجــارة	

احلــرة،	وليــس	أكثــر	البلــدان	انفتاحــا	داخــل	جمموعــة	العشــرين.	

ويــزداد	بُعــد	املســافة	عــن	التجــارة	احلــارة	يف	حالــة	القيــود	علــى	

اخلدمــات،	والقيــود	علــى	االســتثمار،	وتســهيل	التجــارة،	واألهــم	

مــن	ذلــك،	عنــد	زيــادة	خفــض	التعرفــة	املطبقــة	علــى	الــدول	األوىل	

بالرعايــة.	

موجز،	 مؤشر	 أي	 يف	 الكامنة	 القصور	 ألوجه	 ونتيجة	

ونظرا	لنقص	املعلومات	الكمية	عن	بعض	جماالت	السياسات	

هي	 املؤشرات	 هذه	 الستخدام	 وسيلة	 أفضل	 فإن	 املهمة،	

سياسات	 »استعراض	 تقارير	 منها	 نوعية	 بمصادر	 اقترانها	

أن	 كذلك	 الضروري	 ومن	 العاملية.	 التجارة	 ملنظمة	 التجارة«	

البلدان	من	 بلد	من	 السياق	اخلاص	بكل	 تتوافر	معلومات	عن	

التجارية	 اإلصالحات	 نطاق	 تتناول	 التي	 املناقشات	 أجل	

	IMF تقرير	 املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 ووتيرتها	 وتسلسلها	

التجارية	 النظم	 جلوانب	 الكمي	 القياس	 وسيكون	 	.)٢٠١٠

وراء	 التنظيمية	 القواعد	 فيها	 كذلك—بما	 مفيد	 األخرى	

اإلطار 1-6: منهج متعدد األبعاد يف مؤشرات سياسة التجارة 
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)الدعم	 الدولة	 ودعم	 التجارة،	 تعوق	 أن	 يمكن	 التي	 احلدود	

واملشروعات	اململوكة	للدولة(،	واملشتريات	احلكومية،	وحقوق	

وكذلك	 البلدان	 عبر	 البيانات،	 توافر	 الفكرية.	وحتسين	 امللكية	

التي	تؤثر	بصورة	كبيرة	على	 السياسات	 يف	خمتلف	جماالت	

السياسات	 تتناول	 التي	 املناقشات	 إدارة	 سيساعد	 التجارة،	

على	أساس	مستنير.

متوسط 

جمموعة العشرين

متوسط االقتصادات 

املتقدمة يف جمموعة العشرين

متوسط اقتصادات األسواق الصاعدة 

يف جمموعة العشرين

السلع

اخلدمات 

االستثمار 

األجنبي 

املباشر 

٢- مقاييس تقييد التجارة املعتمدة منذ ٢٠٠٨ ١ 

(املقاييس املعمول بها من نهاية يناير ٢٠١٨)

١- نظام التجارة ككل

تسهيل بدء مشروعات أعمال خارجية 

من البنك الدويل-

مؤسسة التمويل الدولية

  ٢٠٠٨ – ٢٠١١

مؤشر القيود التنظيمية على االستثمار 

األجنبي املباشر يف بلدان 

منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٦  مؤشر تقييد جتارة اخلدمات 

لدى البنك الدويل لتصدير اخلدمات 

يف ظل التواجد التجاري ٢٠٠٨ – ٢٠١١ 

الترخيص 

غير اآليل ٢٠١٠-٢٠١٦ 

متوسط التعرفة املطبقة على

 الدول األوىل بالرعاية

 ٢٠١٥-٢٠١٦

مؤشر تقييد جتارة اخلدمات 

يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٧ 

الدعم الزراعي: مكافئ دعم املنتجين 

(منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي) ٢٠١٥- ٢٠١٦ 

متوسط أداء تسهيل التجارة 

يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٧ 

الدفاع التجاري

القيود على الواردات 

بخالف التعرفة 

القيود على الصادرات 

عدد إجراءات االستثمار 

األجنبي املباشر

شروط التوطين

الرسوم والضرائب على الواردات 

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

الشــكل البيــاين ١-٦-١: مؤشــرات خمتــارة لسياســات التجــارة: مثــال مــن جمموعــة بلــدان 

أعضاء يف جمموعة العشرين 

(صفر = أقل بلدان جمموعة العشرين انفتاحا؛ ١ = أكثر بلدان جمموعة العشرين انفتاحا) 

املصــادر: مرصــد التجــارة العامليــة (GTA)، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األساســية 

لــدى األمم املتحــدة، ومؤتمــر األمم املتحــدة للتجــارة والتنميــة (TRAINS)؛ ومؤشــر تقييــد جتــارة اخلدمــات لــدى البنــك الــدويل، ومنظمــة 

� Pro�World Tari، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.  les التجارة العاملية، ومطبوعة

ملحوظة: ال تعكس املؤشــرات أي رأي بشــأن امتثال اإلجراءات األساســية التفاقية منظمة التجارة العاملية، أو أي رأي حول ما إذا كانت 

هناك إجراءات معينة (مثل الدفاع التجاري) تمثل استجابة مالئمة لإلجراءات التي تتخذها البلدان األخرى. ومؤشر ”تسهيل بدء مشروعات 

أعمال” يستند إىل تصورات كجزء من عملية راسخة ملسح مؤسسة التمويل الدولية.

١ نسبة تغطية الواردات (الصادرات)، ما عدا يف حالة االستثمار األجنبي املباشر (عدد اإلجراءات). 

0.0
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0.4
0.6
0.8
1.0
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متوسط جمموعة 

العشرين

متوسط االقتصادات 

املتقدمة يف جمموعة 

العشرين

متوسط اقتصادات األسواق

 الصاعدة يف جمموعة 

العشرين

السلع

اخلدمات 

االستثمار 

األجنبي 

املباشر 

الشكل البياين ١-٦-٢: عودة التجارة احلرة إىل طبيعتها: االستعدال البديل 

(صفر = أكثر بلدان جمموعة العشرين انغالقا؛ ١ = جتارة حرة) 

املصــادر: منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األساســية لــدى األمم املتحــدة؛ ومؤشــر تقييــد 

� Pro�World Tari، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.  les جتارة اخلدمات لدى البنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، ومطبوعة

ملحوظة: ال تعكس املؤشــرات أي رأي بشــأن امتثال اإلجراءات األساســية التفاقية منظمة التجارة العاملية، أو أي رأي حول ما إذا كانت 

هنــاك إجــراءات معينــة (مثــل الدفــاع التجــاري) تمثــل اســتجابة مالئمــة لإلجــراءات التــي تتخذهــا البلــدان األخــرى. ومؤشــر «تســهيل بــدء 

مشروعات أعمال» يستند إىل تصورات كجزء من عملية راسخة ملسح مؤسسة التمويل الدولية.

تسهيل بدء مشروعات أعمال 

خارجية من البنك الدويل- 

مؤسسة التمويل الدولية

  ٢٠٠٨ – ٢٠١١ 

مؤشر القيود التنظيمية على 

االستثمار األجنبي املباشر يف 

بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٦ 
مؤشر تقييد جتارة اخلدمات 

لدى البنك الدويل لتصدير اخلدمات 

يف ظل التواجد التجاري

 ٢٠٠٨ – ٢٠١١

الترخيص غير اآليل

 ٢٠١٠-٢٠١٦

متوسط التعرفة املطبقة 

على الدول األوىل بالرعاية

 ٢٠١٥-٢٠١٦

0.0

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

مؤشر تقييد جتارة اخلدمات 

يف بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٧ 

الدعم الزراعي: مكافئ دعم 

املنتجين (منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي) ٢٠١٥- ٢٠١٦ 

متوسط أداء تسهيل التجارة يف 

بلدان منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي ٢٠١٧ 
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ستحقق	 املتقدمة	 االقتصادات	 أن	 إىل	 التوقعات	 تشير	

أعلى	مما	 نموا	بمعدل	٢.5%	يف	٢٠١٨	-	٠.٢	نقطة	مئوية	

حققته	يف	٢٠١7-	وبمعدل	٢.٢%	يف	٢٠١9	)اجلدول	١-١(.	

تنبؤات	 من	 كثيرا	 أقوى	 التنبؤ	 هذا	 يعد	 للعامين،	 وبالنسبة	

	٠.4 و	 	٠.5( العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	

الترتيب(.	 على	 و٢٠١9،	 	٢٠١٨ للعامين	 أعلى	 مئوية	 نقطة	

ومن	املتوقع	أن	يتراجع	النمو	يف	االقتصادات	املتقدمة	إىل	

١.5%	على	املدى	املتوسط،	وهو	ما	يتماشى	بوجه	عام	مع	

ضعف	النمو	املمكن.

· وكانت	تنبؤات	النمو	الخاصة	بالواليات المتحدة	قد	عدلت		

بالزيادة	نظرا	للنشاط	األقوى	من	المتوقع	في	عام	٢٠١7،	

المتوقع	 والتأثير	 المتوقع،	 الخارجي	 الطلب	 وارتفاع	

للتغييرات	األخيرة	في	سياسة	المالية	العامة	على	االقتصاد	

الكلي.	وباعتباره	منتجا	ثانويا،	من	المتوقع	للطلب	المحلي	

الحساب	 عجز	 اتساع	 في	 ويزيد	 الواردات	 يزيد	 أن	 األقوى	

المتحدة	 الواليات	 في	 النمو	 تنبؤات	 رفع	 تم	 وقد	 الجاري.	

من	٢.3%	إلى	٢.9%	في	٢٠١٨	ومن	١.9%	إلى	٢.7%	في	

٢٠١9.	ومن	المتوقع	أن	ينخفض	النمو	مقارنة	بالتنبؤات	

التالية،	 واألعوام	 	٢٠٢٢ عام	 من	 سنوات	 لبضع	 السابقة	

نظرا	للطبيعة	المؤقتة	لبعض	األحكام	الضريبية.

· اليورو		 منطقة  في	 االنتعاش	 أن	 إلى	 التوقعات	 وتشير	

	٢٠١٨ في	 	%٢.4 إلى	 	٢٠١7 في	 	%٢.3 من	 قوة	 سيزداد	

قبل	أن	يتراجع	إلى	٢%	في	٢٠١9.	والتنبؤ	أعلى	مما	كان	

العالمي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 في	 عليه	

و٢٠١9	 	٢٠١٨ لعامي	 مئوية	 نقطة	 و3.٠	 	٠.5 يبلغ	 بما	

المتوقع	 من	 أقوى	 محليا	 طلبا	 يعكس	 مما	 الترتيب،	 على	

وتحسُّن	 داعمة،	 نقدية	 وسياسة	 اليورو،	 منطقة	 أنحاء	 في	

لعامي	 النمو	 تنبؤات	 عُدلت	 وقد	 الخارجي.	 الطلب	 آفاق	

٢٠١٨-٢٠١9	لكل	االقتصادات	الكبرى	في	منطقة	اليورو 

االقتصاد	 آفاق	 تقرير  من  أكتوبر  بعدد  مقارنة  بالزيادة 

من	 النمو	 يرتفع	 أن	 المتوقع	 من	 فرنسا،	 ففي	 العالمي.	

ينخفض	 أن	 قبل	 العام،	 هذا	 	%٢.١ إلى	 	٢٠١7 في	 	%١.٨

بقدر	ضئيل	إلى	٢%	في	٢٠١9.	وفي	ألمانيا،	من	المتوقع	

أن	يظل	النمو	ثابتا	عند	٢.5%	في	٢٠١٨	وأن	ينخفض	إلى	

لتسجيل	 طريقه	 ففي	 إيطاليا	 اقتصاد	 أما	 في	٢٠١9.	 	%٢

ينخفض	 أن	 على	 العام،	 هذا	 يبلغ	5.١%	 ثابت	 بمعدل	 نمو	

إلى	١.١%	في	٢٠١9.	وفي	إسبانيا،	من	المتوقع	أن	يتراجع	

و٢.٢%	 	٢٠١٨ في	 	%٢.٨ إلى	 	٢٠١7 في	 	%3.١ من	 النمو	

متوسط	 النمو	 معدل	 أن	 إلى	 التوقعات	 وتشير	 	.٢٠١9 في	

بسبب	 متراجعا	 	،%١.4 سيبلغ	 اليورو	 منطقة	 في	 األجل	

اإلنتاجية	المنخفضة	وسط	ضعف	جهود	اإلصالح،	وعوامل	

ديمغرافية	غير	مواتية.

· المملكة المتحدة،	من	المتوقع	أن	يتباطأ	النمو	من		 وفي	

إلى	١.6%	في	٢٠١٨	وإلى	١.5%	في	 ١.٨%	في	٢٠١7	

األعمال	 استثمارات	 تظل	 بأن	 توقعات	 ظل	 في	 	،٢٠١9

بشأن	 المرتفع	 اليقين	 عدم	 ضوء	 في	 ضعفها	 على	

ترتيبات	ما	بعد	خروج	بريطانيا	من	االتحاد	األوروبي.	

في	 ورد	 عما	 يذكر	 تغيير	 أي	 التنبؤات	 على	 يطرأ	 ولم	

وكذلك	 العالمي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	

المدى	 على	 النمو	 تنبؤات	 على	 يذكر	 تغيير	 أي	 يطرأ	 لم	

ارتفاع	 يعكس	 مما	 	،%١.6 معدل	 عند	 وظل	 المتوسط	

االستثمار	 وانخفاض	 التجارة	 أمام	 المتوقعة	 الحواجز	

األجنبي	المباشر	في	أعقاب	خروج	بريطانيا	من	االتحاد	

خروج	 بنتيجة	 المتعلقة	 االفتراضات	 وتظل	 األوروبي.	

عما	 يذكر	 تغيير	 دون	 األوروبي	 االتحاد	 من	 بريطانيا	

ورد	في	عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي.	

االتحاد	 من	 المتحدة	 المملكة	 تخرج	 أن	 المفترض	 )من	

التعريفات	 لكن	 الموحدة،	 األوروبية	 والسوق	 الجمركي	

عند	 التزال	 األوروبي	 االتحاد	 مع	 السلع	 تجارة	 على	

بالتعريفة	 المتعلقة	 غير	 التكاليف	 وتزيد	 صفر،	 معدل	

على	نحو	محدود	فقط(.

· ومن	المتوقع	أن	ينخفض	معدل	النمو	في	اليابان	إلى	١.٢%		

في	٢٠١٨	)من	نتائج	قوية	ذات	اتجاه	صعودي	بلغ	7.١%	

إلى	 ليصل	 التباطؤ	 من	 مزيدا	 يشهد	 أن	 قبل	 	)٢٠١7 في	

٠.9%	في	٢٠١9.	ويعكس	التعديل	بالزيادة	إلى	٠.5	نقطة	

مقارنة	 	٢٠١9 في	 مئوية	 نقطة	 و٠.١	 	٢٠١٨ في	 مئوية	

آفاقا	 العالمي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 بعدد	

الخاصة،	 الخارجي،	وتصاعد	لالستثمارات	 للطلب	 مواتية	

التكميلية	لعام	٢٠١٨.	ورغم	ذلك،	تظل	اآلفاق	 والميزانية	

إلى	 أساسا	 ذلك	 ويعزى	 ضعيفة،	 لليابان	 األجل	 متوسطة	

العوامل	الديمغرافية	غير	المواتية	وإلى	هبوط	اتجاهي	في	

القوى	العاملة.

اإلطار 1-7: آفاق النمو - االقتصادات املتقدمة
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الصاعدة	 األسواق	 يف	 النمو	 أن	 إىل	 التوقعات	 تشير	

	%4.9 إىل	 4.٨%	يف	٢٠١7	 من	 سيزيد	 النامية	 واالقتصادات	

أعلى	 مئوية	 نقطة	 	٠.١( 	٢٠١9 يف	 	%5.١ وإىل	 	٢٠١٨ يف	

العاملي(؛	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 ورد	يف	 مما	

أن	يستقر	 املتوقع	 بعد	٢٠١9،	فمن	 فيما	 أما	 )اجلدول	١-١(.	

النمو	يف	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	عند	نحو	%5	

على	املدى	املتوسط.

· 		%6.9 من	 النمو	 ينخفض	 أن	 المتوقع	 من	 الصين،	 ففي	

	.٢٠١9 في	 	%6.4 وإلى	 	٢٠١٨ في	 	%6.6 إلى	 	٢٠١7 في	

كل	 في	 مئوية	 نقطة	 	٠.١ يبلغ	 )بما	 أعلى	 التنبؤات	 وتعد	

تقرير	 من	 أكتوبر	 بعدد	 مقارنًة	 و٢٠١9(	 	٢٠١٨ من	

الطلب	 آفاق	 تحسن	 يعكس	 مما	 العالمي،	 االقتصاد	 آفاق	

يشهد	 أن	 المتوقع	 من	 المتوسط،	 المدى	 وعلى	 الخارجي.	

استمرار	 مع	 	%5.5 إلى	 ليصل	 تدريجيًا	 تباطؤًا	 النمو	

فيما	 االستهالك	 إلى	 االستثمار	 من	 التوازن	 إعادة	 عملية	

قنوات	 خالل	 من	 السياسات	 دعم	 تقليل	 تدريجيا	 يتم	

األمان	 شبكات	 وتعزيز	 االئتمان،	 وقنوات	 العامة	 المالية	

أيضا	 ويفترض	 الوقائي.	 االدخار	 وتراجع	 االجتماعي،	

التوازن	من	 إعادة	 تقدمه	بشأن	 االقتصاد	على	 أن	يحافظ	

الدين	غير	 ارتفاع	 فإن	 ذلك،	 الخدمات.	ومع	 إلى	 الصناعة	

المحلي،	وتراكم	مواطن	 الناتج	 المالي	كنسبة	من	إجمالي	

الضعف،	تشكل	عبئا	على	اآلفاق	متوسطة	األجل.

· أما	النمو	في	المناطق	األخرى	في	آسيا	الصاعدة	والنامية		

نمو	 إلى	 التوقعات	 وتشير	 قويا.	 يظل	 أن	 المتوقع	 فمن	

اقتصاد	الهند	بمعدل	7.4%	في	٢٠١٨	و7.٨%	في	٢٠١9،	

كان	 عما	 التنبؤ	 يتغير	 ولم	 	.٢٠١7 في	 	%6.7 من	 صعودا	

العالمي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 في	 عليه	

من	 بالتعافي	 مدفوعا	 األجل	 قصير	 النمو	 ارتفاع	 مع	

وتطبيق	 العملة	 صرف	 لمبادرة	 المؤقتة	 العرَضية	 اآلثار	

بنمو	 ومدعوما	 والخدمات،	 السلع	 على	 الوطنية	 الضريبة	

قوي	لالستهالك	الخاص.	وفيما	بين	اقتصادات	آسيان-5	

)إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وفييت نام(،	من	

المتوقع	للمجموعة	أن	تشهد	نموا	مستقرا	بوجه	عام،	بمعدل	

5.3%	في	٢٠١٨،	و5.4%	في	٢٠١9	)في	مقابل	5.3%	في	

.)٢٠١7

· أمريكا الالتينية والكاريبي	قوة،	في		 ويزداد	االنتعاش	في	

ظل	توقعات	بزيادة	النمو	في	المنطقة	من	١.3%	في	٢٠١7	

بالزيادة	 )تعديل	 في	٢٠١9	 	%٢.٨ و	 في	٢٠١٨،	 	%٢ إلى	

يبلغ	٠.١	و	٠.4	نقطة	مئوية،	على	الترتيب،	للعامين	٢٠١٨	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 بعدد	 مقارنة	 و٢٠١9	

العالمي(.

· ومن	املتوقع	أن	يتسارع	اقتصاد	املكسيك	من	٢%	يف		

	٠.4( 	٢٠١9 يف	 	%3 و	 	٢٠١٨ يف	 	%٢.3 إىل	 	٢٠١7

التوقعات	 عليه	 كانت	 مما	 أعلى	 مئوية	 نقطة	 و7.٠	

العاملي(،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 يف	

ومن	 املتحدة.	 للواليات	 القوي	 النمو	 من	 مستفيدا	

أعمال	 جلدول	 الكامل	 التطبيق	 يؤدي	 أن	 املتوقع	

من	 قريبا	 النمو	 على	 احلفاظ	 إىل	 الهيكلي	 اإلصالح	

3%	على	املدى	املتوسط.

· 		،٢٠١6-٢٠١5 عامي	 يف	 الكبير	 الركود	 أعقاب	 ويف	

عاد	االقتصاد	البرازيلي	للنمو	يف	٢٠١7	)١%(	ويتوقع	

أن	يتحسن	إىل	٢.3%	يف	٢٠١٨	وإىل	٢.5%	يف	٢٠١9	

بتأثير	قوة	االستهالك	اخلاص	واالستثمارات	اخلاصة.	

من	 أكتوبر	 عدد	 يف	 ورد	 مما	 أعلى	 النمو	 تنبؤات	 وتعد	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بحوايل	٠.٨	نقطة	مئوية	

ومن	 	.٢٠١9 لعام	 مئوية	 نقطة	 	٠.5 و	 	٢٠١٨ لعام	

املنتظر	أن	يتراجع	النمو	متوسط	األجل	إىل	٢.٢%.

· من		 النمو	 ينخفض	 أن	 املتوقع	 من	 األرجنتين،	 ويف	

٢.9%	يف	٢٠١7	إىل	٢%	يف	٢٠١٨	)٠.5	نقطة	مئوية	

آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 تنبؤات	 يف	 ورد	 مما	 أقل	

اإلنتاج	 على	 اجلفاف	 تأثير	 بسبب	 العاملي(	 االقتصاد	

والضبط	 املطلوب	 العامة	 املالية	 وضبط	 الزراعي،	

وخفض	 العامة	 املوارد	 استمرارية	 لتحسين	 النقدي	

يتعافى	 أن	 املنتظر	 من	 ذلك،	 وبعد	 املرتفع.	 التضخم	

النمو	تدريجيا	ليصل	إىل	3.3%	على	املدى	املتوسط.

· الناجت		 التنبؤات	إىل	هبوط	إجمايل	 فنزويال،	تشير	 ويف	

	%6 وبنحو	 	٢٠١٨ يف	 	%١5 بنحو	 احلقيقي	 احمللي	

للتوقعات	 كبير	 تخفيض	 ويعتبر	 	— 	٢٠١9 أخرى	يف	

مقارنة	بالتراجع	الذي	كان	متوقعا	يف	عدد	أكتوبر	من	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	)9%،	و4%،	على	الترتيب،	

يف	 االنهيار	 تسبب	 حيث	 	- 	)٢٠١9 و	 	٢٠١٨ لعامي	

إنتاج	وصادرات	النفط	يف	زيادة	حدة	األزمة	التي	أدت	

إىل	انكماش	الناجت	منذ	عام	٢٠١4.

· ومل	يطرأ	أي	تغيير	يذكر	على	آفاق	كومنولث الدول املستقلة		

منذ	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	

حيث	يُتوقع	للنمو	يف	املنطقة	أن	يرتفع	قليال	من	٢.١%	يف	

٢٠١7	إىل	٢.٢%	يف	٢٠١٨	وأن	يستقر	عند	هذا	املستوى	

	٢٠١7 يف	 للنمو	 روسيا	 عودة	 وكانت	 ذلك.	 بعد	 فيما	

ثقة	 وتعزيز	 النفط،	 تصدير	 إيرادات	 بالتحسن	يف	 مدعومة	

ينمو	 أن	 املتوقع	 ومن	 النقدية.	 السياسة	 وتيسير	 األعمال،	

االقتصاد	الروسي	بمعدل	١.7%	هذا	العام،	قبل	أن	يتراجع	

إىل	١.5%	على	املدى	املتوسط	حيث	كان	للتأثيرات	الهيكلية	

املعاكسة	والعقوبات	أثر	على	النشاط.	وكان	خروج	روسيا	

من	حالة	الركود	قد	ساعد	االقتصادات	األخرى	يف	املنطقة	

تم	 وقد	 املغتربين.	 حتويالت	 وتدفق	 التجارة	 خالل	 من	

تعديل	توقعات	النمو	لعام	٢٠١٨	بالزيادة	ألذربيجان	إىل	

من	 أكتوبر	 عدد	 يف	 ورد	 مما	 أعلى	 مئوية	 نقطة	 	٠.7( 	%٢

االستثمار	 الرتفاع	 نتيجة	 العاملي(	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

)أعلى	بما	يبلغ	٠.4	نقطة	 العام،	ولكازاخستان	إىل	٢.%3	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 بعدد	 مقارنة	 مئوية	

اإلطار 1-8: آفاق النمو- األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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العاملي(	مما	يعكس	قوة	إنتاج	النفط،	غير	أن	التوقعات	على	

األجل	املتوسط	تظل	منخفضة.

· وتشير	االتوقعات	إلى	انخفاض	النمو	في	بلدان	أوروبا الصاعدة 	

والنامية	من	5.٨%	في	٢٠١7	إلى	معدل	اليزال	قويا	يبلغ	%4.3	

في	 إلى	%3.7	 االنخفاض	 مزيدا	من	 أن	يشهد	 في	٢٠١٨	على	

٢٠١9	)٠.٨	و	٠.4	نقطة	مئوية	أعلى،	على	الترتيب،	مما	كان	

متوقعا	في	عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي(.	وقد	

أدى	الطلب	الخارجي	القوي	المتولد	عن	تحسن	الزخم	في	النشاط	

االقتصادي	لمنطقة	اليورو	إلى	رفع	توقعات	آفاق	النمو	قريب	

األجل	في	أنحاء	المجموعة.	ففي	بولندا،	من	المتوقع	أن	يرتفع	

النشاط	أعلى	من	المستوى	الممكن	هذا	العام	نتيجة	االستهالك	

األوروبي،	 االتحاد	 أموال	 استيعاب	 وسرعة	 القوي،	 المحلي	

وسياسات	االقتصاد	الكلي	الداعمة.	ويتوقع	أن	يبلغ	النمو	١.%4	

بمعدل	 ٢٠١9-أقوى	 في	 	%3.5 إلى	 ينخفض	 وأن	 	٢٠١٨ في	

في	 متوقعا	 كان	 مما	 الترتيب،	 على	 مئوية،	 نقطة	 	٠.5 و	 	٠.٨

عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي.	وتشير	التوقعات	

إلى	أن	اقتصاد	تركيا	سينمو	أيضا	أعلى	من	المستوى	الممكن،	

مدعوما	بتحسن	أوضاع	الطلب	الخارجي،	والسياسات	الداعمة	

على	جبهات	متعددة-سياسة	مالية	عامة	توسعية،	وضمانات	

مسايرة	 كلية	 احترازية	 سالمة	 وسياسة	 للقروض،	 حكومية	

أن	 المتوقع	 ومن	 تيسيري.	 نقدي	 ووضع	 الدورية،	 لالتجاهات	

تعديل	 إلى	4.4%	في	٢٠١٨	و4%	في	٢٠١9،	في	 النمو	 يصل	

نقطة	 	٠.5 و	 	،٢٠١٨ لعام	 مئوية	 نقطة	 	٠.9 مقداره	 صعودي	

مئوية	لعام	٢٠١9	مقارنة	بتوقعات	عدد	أكتوبر	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العالمي.

· إلى		 الصحراء	 إفريقيا جنوب  النمو	في	 يرتفع	 أن	 المتوقع	 ومن	

3.4%	في	٢٠١٨	)من	٢.٨%	في	٢٠١7(	وأن	يتحسن	ببطء	فيما	

بعد	ذلك	على	المدى	المتوسط	ليصل	إلى	نحو	4%.	وبينما	تشير	

أكتوبر	 بعدد	 كثيرا	مقارنة	 تتغير	 لم	 إلى	صورة	 الكلية	 األرقام	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي،	فإن	التعديالت	على	توقعات	

النمو	لالقتصادات	الكبرى	الرئيسية	تشير	إلى	اختالفات	أساسية	

من	 نيجيريا،	 ففي	 المنطقة.	 أنحاء	 في	 المستقبلية	 اآلفاق	 في	

و9.١%	 	٢٠١٨ في	 	%٢.١ بمعدل	 االقتصاد	 ينمو	 أن	 المتوقع	

انعكاسا	 يعد	 مما	 	،)٢٠١7 في	 	%٠.٨ من	 )صعودا	 	٢٠١9 في	

سعر	 ولتدابير	 وإنتاجه،	 وإيراداته	 النفط	 أسعار	 في	 للتحسن	

إتاحة	 في	 ساهمت	 التي	 حديثا	 المطبقة	 األجنبي	 النقد	 صرف	

	٠.٢ يبلغ	 أقوى	 إلى	معدل	 التنبؤ	 ويشير	 األجنبي.	 للنقد	 أفضل	

نقطة	مئوية	في	كل	سنة	مقارنًة	بتوقعات	عدد	أكتوبر	من	تقرير	

اآلخر	 لالقتصاد	 وبالنسبة	 وبالمثل،	 العالمي.	 االقتصاد	 آفاق	

الكبير	المعتمد	على	النفط	بالمنطقة،	وهو	أنغوال،	فمن	المتوقع	

للنمو	أن	يزيد	من	٠.7%	في	٢٠١7	إلى	٢.٢%	في	٢٠١٨	وإلى	

)تعديالت	صعودية	بمعدل	٠.6	نقطة	مئوية	 ٢.4%	في	٢٠١9	

عدد	 بتوقعات	 مقارنة	 الترتيب،	 على	 واحدة،	 مئوية	 ونقطة	

أسعار	 بزيادة	 إذ	 العالمي(	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 أكتوبر	

النفط	يتحسن	الدخل	المتاح	والمزاج	السائد	في	مجال	األعمال.	

ومن	المتوقع	أيضا	أن	يرتفع	النمو	في	جنوب أفريقيا	من	3.١%	

في	٢٠١7	إلى	١.5%	في	٢٠١٨	و١.7%	في	٢٠١9	)أقوى	مما	

العالمي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 بتوقعات	 جاء	

بمعدل	٠.4	و	٠.١	نقطة	مئوية،	على	الترتيب،	لعامي	٢٠١٨	و	

المرجح	أن	ترتفع	ثقة	مجتمع	األعمال	تدريجيا	 ٢٠١9(.	ومن	

تظل	 النمو	 آفاق	 أن	 غير	 السياسي،	 اليقين	 عدم	 تناقص	 مع	

منخفضة	بسبب	االختناقات	الهيكلية.

· وأفغانستان 	 إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة	 في	 أما	

في	٢٠١7	 	%٢.6 من	 النمو	 يزداد	 أن	 المتوقع	 فمن	 وباكستان	

المتوقع	 ومن	 	.٢٠١9 في	 	%3.7 وإلى	 	٢٠١٨ في	 	%3.4 إلى	

المدى	 على	 	%3.6 نحو	 عند	 ذلك	 بعد	 فيما	 النمو	 يستقر	 أن	

العامة	 المالية	 أوضاع	 ضبط	 إلى	 الحاجة	 وتؤثر	 المتوسط.	

نتيجة	االنخفاض	الهيكلي	إليرادات	النفط،	والتحديات	األمنية،	

األجل	 متوسطة	 المستقبلية	 اآلفاق	 على	 الهيكلية	 والحواجز	

القتصادات	كثيرة	في	المنطقة.	ومقارنة	بالتنبؤات	الواردة	في	

االرتفاع	 العالمي،	ومع	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 أكتوبر	من	 عدد	

في	أسعار	النفط،	فإن	اآلفاق	المستقبلية	للبلدان	المصدرة	للنفط	

تحسنت	إلى	حد	ما	)مع	تعديل	هبوطي	بسيط	للنمو	في		٢٠١٨	

في	حين	 في	٢٠١9(،	 للنمو	 موازنة	 منه	 أكثر	 إيجابي	 وتعديل	

تراجعت	اآلفاق	المستقبلية	للبلدان	المستوردة	للنفط	قليال.	وفي	

المملكة العربية السعودية،	تشير	التوقعات	إلى	استئناف	النمو	

هذا	العام	مرتفعا	إلى	١.7%	من	انكماش	قدره	٠.7%	في	٢٠١7.	

ومن	المتوقع	أن	يرتفع	النمو	قليال	في	٢٠١9	ليصل	إلى	9.١%	

في	ظل	زيادة	ناتج	النفط،	مع	االنتهاء	المفترض	لعمل	منظمة	

البلدان	المصدرة	للنفط	)أوبك(	إلى	جانب	اتفاق	خفض	اإلنتاج.	

وقد	تم	إجراء	تعديل	بالزيادة	للتنبؤات	على	توقعات	عدد	أكتوبر	

نقطة	 	٠.3 و	 	٠.6 بمقدار	 العالمي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	

التوقعات	 الترتيب.	وتشير	 لعامي	٢٠١٨	و٢٠١9،	على	 مئوية	

في	 و%5.5	 	٢٠١٨ في	 	%5.٢ إلى	 مصر	 في	 النمو	 زيادة	 إلى	

الترتيب،	 على	 مئوية،	 نقطة	 	٠.٢ و	 	٠.7 بمقدار	 )أعلى	 	٢٠١9

العالمي(،	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 أكتوبر	 عدد	 في	 ورد	 مما	

مما	يعكس	زخما	أقوى	في	الطلب	المحلي	وتأثير	اإلصالحات	

بوتيرة	 باكستان	 اقتصاد	 يتوسع	 أن	 المتوقع	 ومن	 الهيكلية.	

قوية	تبلغ	5.6%	هذا	العام	)صعودا	من	5.3%	في	٢٠١7(،	قبل	

أن	ينخفض	إلى	4.7%	في	٢٠١9.	وبينما	لم	يطرأ	أي	تغيير	على	

أكتوبر	من	تقرير	 الخاصة	بعام	٢٠١٨	مقارنة	بعدد	 التنبؤات	

آفاق	االقتصاد	العالمي،	فإنه	بالنسبة	لعام	٢٠١9،	فقد	شهدت	

جزئيا	 يعكس	 مما	 مئوية،	 نقطة	 	١.3 بمقدار	 هبوطيا	 تعديال	

زيادة	في	أوجه	ضعف	االقتصاد	الكلي.

اإلطار 1-8 )تتمة(
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أن	 إىل	 	،١-١ اجلدول	 يف	 مبين	 هو	 كما	 التوقعات،	 تشير	

معدالت	التضخم	يف	االقتصادات	املتقدمة	سترتفع	إىل	٢%	يف	

٢٠١٨	من	١.7%	يف	٢٠١7.	أما	التضخم	يف	األسواق	الصاعدة	

أن	 املتوقع	 فمن	 فنزويال،	 باستثناء	 النامية،	 واالقتصادات	

يرتفع	إىل	4.6%	هذا	العام،	من	4%	يف	٢٠١7.	وتخفي	جممالت	

اجملموعة	فروقا	ملحوظة	على	مستوى	فرادى	البلدان.

االقتصادات املتقدمة

· التضخم		 يرتفع	 أن	 المتوقع	 من	 المتحدة،	 الواليات  في	

إلى	 	٢٠١7 في	 	%٢.١ من	 المستهلكين	 أسعار	 في	 الكلي	

٢.5%	في	٢٠١٨،	قبل	أن	يعاود	االنخفاض	إلى	٢.4%	في	

٢٠١9.	ومن	المتوقع	أن	يزداد	تضخم	أسعار	المستهلكين	

من	 الغذائية-	 والمواد	 الوقود	 أسعار	 األساسي-باستثناء	

في	 	%٢.5 وإلى	 	٢٠١٨ في	 	%٢ إلى	 	٢٠١7 في	 	%١.٨

٢٠١9	إذ	يُنتظر	أن	يرتفع	الناتج	بما	يتجاوز	الممكن	في	

المتوقع	للمالية	العامة.	أما	تضخم	 الكبير	 أعقاب	التوسع	

أسعار	اإلنفاق	االستهالكي	الشخصي	األساسي،	المقياس	

المفضل	لبنك	االحتياطي	الفيدرالي،	فمن	المتوقع	أن	يزيد	

من	١.5%	في	٢٠١7	إلى	١.7%	في	٢٠١٨	وإلى	٢.٢%	في	

التضخم	 معدالت	 انخفاض	 إلى	 التوقعات	 وتشير	 	.٢٠١9

للسياسة	 استجابة	 يعكس	 مما	 المتوسط،	 المدى	 على	

على	 الحقيقي	 والتضخم	 التوقعات	 ستضع	 التي	 النقدية	

ركيزة	ثابتة.	

· اليورو		 منطقة  في	 الكلي	 التضخم	 أن	 إلى	 التوقعات	 وتشير	

سيظل	عند	١.5%	في	٢٠١٨	وأن	يرتفع	قليال	إلى	١.6%	في	

٢٠١9.	وفي	ظل	إعطاء	التعافي	دفعة	للنمو	إلى	ما	يتجاوز	

المستوى	الممكن	لعامي	٢٠١٨-٢٠١9،	فإن	تضخم	أسعار	

في	 	%١.١ من	 يزيد	 أن	 المتوقع	 من	 األساسي	 المستهلكين	

٢٠١7	إلى	١.٢%	في	٢٠١٨	وإلى	١.7%	في	٢٠١9.	ومن	

إلى	 األساسي	 المستهلكين	 أسعار	 يزيد	تضخم	 أن	 المتوقع	

اتجاهه	الصعودي	 النمو	في	 إذ	يستمر	 ٢%	بحلول	٢٠٢١،	

للعامين	القادمين،	وتزداد	توقعات	التضخم	قوة.

· إلى		 الكلي	 التضخم	 يرتفع	 أن	 المتوقع	 من	 اليابان،	 وفي	

بسبب	 	)٢٠١7 في	 	%٠.5 )من	 	٢٠١9-٢٠١٨ في	 	%١.١

زيادة	أسعار	الوقود	والمواد	الغذائية	وقوة	الطلب	المحلي.	

في	 	%٠.١ من	 األساسي	 التضخم	 يزداد	 أن	 المتوقع	 ومن	

٢٠١7	إلى	٠.5%	في	٢٠١٨	ثم	زيادة	أكبر	إلى	٠.٨%	في	

يستهدفه	 مما	 أقل	 التضخم	 يظل	 أن	 المرجح	 ومن	 	.٢٠١9

بطء	 يعكس	 مما	 الزمني،	 األفق	 مدى	 على	 اليابان	 بنك	

االنتقال	بوجه	عام	من	الطلب	القوي	إلى	األجور	وتكاليف	

في	 التدرج	 بالغ	 تعديال	 يعكس	 كما	 الشركات،	 تشغيل	

التوقعات	التضخمية.	

· مع		 جنب	 إلى	 جنبا	 االقتصاد،	 في	 المتناقص	 التراخي	 إن	

من	 الجنيه،	 سعر	 بتخفيض	 الخاصة	 التأثيرات	 انتقال	

المتوقع	أن	يحافظا	على	التضخم	في	المملكة المتحدة	عند	

ومن	 	.٢٠١٨ في	 إنجلترا	 بنك	 يستهدفه	 مما	 أعلى	 مستوى	

المتوقع	أن	يصل	التضخم	الكلي	إلى	٢.7%	في	٢٠١٨،	وهو	

تضخم	 يزيد	 أن	 المتوقع	 ومن	 	.٢٠١7 لعام	 نفسه	 المعدل	

الطاقة،	 أسعار	 )باستثناء	 األساسي	 المستهلكين	 أسعار	

والمواد	الغذائية،	والمشروبات	الكحولية،	والتبغ(	من	4.٢%	

إلى٢.٢%	 تتراجع	 أن	 العام،	قبل	 إلى	٢.5%	هذا	 في	٢٠١7	

المتوسط(	 المدى	 على	 إلى	٢%	 أكثر	 )وتنخفض	 في	٢٠١9	

في	ظل	ارتفاع	حاد	ألسعار	الفائدة	وبدء	إلغاء	الدعم	النقدي.

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

· من	المتوقع	أن	يرتفع	التضخم	الكلي	في	الصين	إلى	5.٢%		

ارتفاع	 مع	 المتوسط	 المدى	 على	 نحو	%3	 وإلى	 العام	 هذا	

أسعار	المواد	الغذائية	والطاقة،	وارتفاع	التضخم	األساسي	

الصناعي،	 القطاع	 في	 الفائضة	 الطاقة	 لتناقص	 نتيجًة	

الضغوط	 وتنامي	 الخدمات،	 على	 القوي	 الطلب	 واستمرار	

على	األجور	مع	تراجع	القوى	العاملة.	

· وفي	البرازيل وروسيا،	من	المتوقع	أن	يظل	التضخم	الكلي		

السد	 ظل	 في	 	٢٠١٨ في	 	%4-3 مستوى	 عند	 منخفضا	

من	 النمو	 تعافي	 استمرار	 مع	 الناتج،	 لفجوات	 التدريجي	

أن	 المتوقع	 ومن	 	.٢٠١6-٢٠١5 في	 شهده	 الذي	 الركود	

يزداد	التضخم	على	المدى	المتوسط،	مصحوبا	بثبات	أكبر	

للتضخم	األساسي	وباالرتفاع	الطفيف	المتوقع	في	أسعار	

من	 كثيرا	 أقل	 عند	مستويات	 لكنها	ستبقى	 األولية،	 السلع	

متوسط	العشر	سنوات	الماضية.	وفي	المكسيك،	من	المتوقع	

في	 	%4.4 نحو	 إلى	 التضخم	 معدل	 متوسط	 يتراجع	 أن	

٢٠١٨	)من	6%	في	٢٠١7(،	مع	تضاؤل	تأثيرات	العوامل	

المؤقتة،	مثل	تحرير	أسعار	الوقود،	على	أن	يشهد	مزيدا	من	

الهبوط	في	٢٠١9	إلى	نحو	%3.

· جنوب		 إفريقيا	 في	 التضخم	 أن	 إلى	 التوقعات	 وتشير	

الصحراء	سينخفض	انخفاضا	طفيفا	في	٢٠١٨	و	٢٠١9،	

لكن	من	المتوقع	أن	يظل	عند	رقما	ثنائيا	في	االقتصادات	

الخاصة	 التأثيرات	 انتقال	 يعكس	 مما	 الرئيسية،	 الكبرى	

بخفض	سعر	العملة	وأثرها	على	توقعات	التضخم	)أنغوال(،	

وعوامل	العرض،	والتيسير	المفترض	للسياسة	النقدية	لدعم	

سياسة	المالية	العامة	)نيجيريا(.

اإلطار 1-9: آفاق التضخم-املناطق والبلدان
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تقرير خاص:       تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

ارتفعت أسعار السلع األولية منذ صدور عدد أكتوبر 2017 من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي. فقد ارتفعت أسعار النفط نتيجة 

الذي  اإلنتاج  خفض  باتفاق  العمل  وتمديد  العرض،  انقطاع 

أعلنته منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك(، ونمو االقتصاد 

أسعار  ارتفعت  كذلك  التوقعات.  جتاوزت  بقوة  العاملي 

االقتصادات  جميع  يف  التوقعات  جتاوز  نمو  بعد  املعادن 

الكبرى وتخفيضات اإلنتاج يف الصين. وارتفعت أسعار السلع 

األولية الزراعية بنسبة أقل كثيرا مقارنة بأسعار السلع األولية 

عقب  املستوى  نفس  إىل  للوصول  سبيلها  يف  لكنها  األخرى، 

األحوال اجلوية غير املواتية، ال سيما يف نصف الكرة الغربي.

النقد	 صندوق	 لدى	 األولية	 السلع	 أسعار	 مؤشر	 ارتفع	 وقد	

وفبراير	 أغسطس	٢٠١7	 بين	 الفترة	 ١6.9%	يف	 بنسبة	 الدويل	

	٢٠١7 أكتوبر	 لعدد	 املرجعيتين	 الفترتين	 بين	 أي	 	،٢٠١٨

والعدد	احلايل	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	)راجع	الشكل	

البياين	١-ت	خ-١،	اللوحة	١(.	وارتفعت	أسعار	الطاقة	وأسعار	

املعادن	ارتفاعا	كبيرا	بنسبة	٢6.9%	و٨.3%	على	الترتيب،	يف	

حين	ارتفعت	أسعار	السلع	األولية	الزراعية	بنسبة	أقل	كثيرا	بلغت	

للبرميل	 دوالرا	 أكثر	من	65	 إىل	 النفط	 أسعار	 وارتفعت	 	.%4.١

)اعتبارا	من	يناير(،	حمققة	أعلى	مستوى	لها	منذ	عام	٢٠١5،	

نتيجة	حاالت	االنقطاع	غير	املزمع	وارتفاع	النمو	االقتصادي	

العاملي.	ومنذ	ذلك	احلين،	تراجعت	األسعار	عقب	ارتفاع	اإلنتاج	

يف	الواليات	املتحدة	على	نحو	فاق	التوقعات.	وارتفعت	أسعار	

الغاز	الطبيعي	ارتفاعا	حادا	نتيجة	استخدامه	للتدفئة	يف	فصل	

الشتاء	والطلب	القوي	عليه	من	الصين.	وارتفعت	أسعار	الفحم،	

وإن	كان	بنسبة	أقل	من	أسعار	منتجات	الطاقة	األخرى،	حيث	

يجري	حاليا	التحول	من	الفحم	إىل	الغاز	يف	العديد	من	البلدان.	

منذ  مستوياتها  أعلى  تبلغ  النفط  أسعار 

عام 2015

	3٠ يف	 أوبك،	 اتفاق	 النفط	 أسعار	 على	 املؤثرات	 أهم	 من	

نوفمبر	٢٠١7،	على	تمديد	العمل	بأهداف	اإلنتاج	املعمول	بها	

التمديد	 هذا	 وكان	 	.٢٠١٨ عام	 نهاية	 حتى	 	٢٠١7 يناير	 منذ	

الثاين	)بعد	اتفاق	إبريل	٢٠١7	الذي	مدَّد	العمل	باتفاق	نوفمبر	

٢٠١6(.	وينطوي	هذا	االتفاق	على	تخفيض	اإلنتاج	بمقدار	١.٢	

مليون	برميل	يوميا	مقارنة	بإنتاج	أكتوبر	٢٠١6.	وقد	اتفقت	

االلتزام	 على	 أوبك	 يف	 األعضاء	 غير	 األخرى	 والبلدان	 روسيا	

بمستويات	اإلنتاج	احلالية،	مما	يعني	إجراء	تخفيضات	إضافية	

بحوايل	٠.6	مليون	برميل	يوميا	مقارنة	بمستويات	اإلنتاج	يف	

أكتوبر	٢٠١6.

مؤلفو	هذا	التقرير	هم	كريستيان	بوغمانز	)رئيس	الفريق	املشارك(،	

وأكيتو	ماتسوموتو	)رئيس	الفريق	املشارك(،	وراشيل	يوتنغ	فان،	وقدمت	

املساعدة	البحثية	الما	قياسة.

العقود املستقبلية

فترة ثقة بنسبة ٦٨٪

فترة ثقة بنسبة ٨٦٪

فترة ثقة بنسبة ٩٥٪

عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

عدد إبريل ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

عدد إبريل ٢٠١٨ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

كل السلع األولية  الطاقة 

الغذاء  املعادن 

األلومنيوم  النحاس 

خام احلديد النيكل 

0

40

80

120

160

200

2013 14 15 16 17 18 19 20 21

٣- اآلفاق املتوقعة ألسعار خام برنت٢

      (بالدوالرات األمريكية للبرميل)

20

60

100

140

180

220

260

300

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16  فبراير

18

١- مؤشرات أسعار السلع األولية
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الســلع  أســعار  نظــام  الــدويل،  النقــد  .Bloomberg Finance L.P؛ وصنــدوق  املصــادر: مؤسســة 

النقــد  omson Reuters Datastream�؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق  بيانــات  األوليــة؛ وقاعــدة 

الدويل.

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

األســعار  وتســتند  املســتقبلية.  العقــود  أســعار  مــن  وتُشــتق  األساســي  الســيناريو  افتراضــات 

الواردة يف عدد إبريل ٢٠١٨ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل سعر اإلغالق يف ٢٢ فبراير 

 .٢٠١٨

٢ مشتقة من أسعار عقود اخليار املستقبلية يف ٢٢ فبراير ٢٠١٨.

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

تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية
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وإىل	جانب	تمديد	العمل	باتفاق	أوبك،	أدت	حاالت	االنقطاع	غير	

ومواقع	 وفنزويال	 األمريكي	 اخلليج	 ساحل	 يف	 ذلك	 يف	 بما	 املزمع،	

أخرى،	إىل	تقليص	العرض	بشكل	غير	متوقع.	ورغم	أن	عرض	البلدان	

مستواه	 من	 قليال	 أكبر	 كان	 	٢٠١7 عام	 يف	 أوبك	 يف	 األعضاء	 غير	

املتوقع،	فإن	انخفاض	اإلنتاج	بشكل	حاد	يف	فنزويال	—	بعد	زيادة	

ارتفاع	 تأثير	 فاق	 	— واملالية	 الكلية	 االقتصادية	 أوضاعها	 تدهور	

اإلنتاج	يف	البلدان	غير	األعضاء	يف	أوبك.	ورغم	ارتفاع	إنتاج	ليبيا	

بشكل	كبير	خالل	عام	٢٠١7،	أدى	انقطاعه	مؤخرا	إىل	جانب	انقطاع	

العاملي.	 النفط	 عرض	 انخفاض	 زيادة	 إىل	 الشمال	 بحر	 يف	 اإلنتاج	

وأدت	أضرار	األعاصير	التي	حلقت	بالبنية	التحتية	إىل	تباطؤ	استجابة	

النفط	املتزايدة.	)مل	يعد	عدد	املنصات	إىل	 اإلنتاج	األمريكي	ألسعار	

مستواه	يف	أغسطس	٢٠١7	إال	يف	فبراير	٢٠١٨،	رغم	أن	أسعار	النفط	

	٢٠١7 يونيو	 منذ	 بلغته	 مستوى	 أدنى	 عن	 االرتفاع	 يف	 آخذة	 كانت	

وهو	أقل	من	5٠	دوالرا	للبرميل(.	غير	أن	ارتفاع	إنتاج	النفط	األمريكي	

عن	مستواه	املتوقع	يف	مطلع	عام	٢٠١٨	ساهم	يف	نهاية	املطاف	يف	

انخفاض	أسعار	النفط	عن	أعلى	مستوى	بلغته	يف	يناير.	وقد	تركزت	

عام	٢٠١٨،	 ومطلع	 عام	٢٠١7	 أواخر	 بين	 الفترة	 األحداث	يف	 هذه	

لذلك	كانت	التغيرات	يف	األسعار	الفورية	أكثر	بكثير	مقارنة	بأسعار	

العقود	املستقبلية.

ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بالعرض يف 

األساس

رغم	ارتفاع	الطلب	الكلي	العاملي،	تشير	تعديالت	توقعات	

النفط	 أسعار	 ارتفاع	 إىل	 مؤخرا	 أُجريت	 التي	 النفط	 أسواق	

أن	 هو	 الرئيسي	 والسبب	 األساس.	 يف	 بالعرض	 مدفوعة	

إىل	 الغالب	 ستؤدي	يف	 الدخل	 جتاه	 املعتادة	 الطلب	 مرونة	

توقعات	 رفع	 نتيجة	 بنسبة	٠.٢%	 النفط	 الطلب	على	 ارتفاع	

يف	 مئوية	 نقطة	 	٠.٢ بمقدار	 	٢٠١٨ لعام	 العاملي	 النمو	

واستنادا	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 احلايل	 العدد	

إىل	منحنى	العرض	الثابت،	يؤدي	ارتفاع	الطلب	على	النفط	

بنسبة	٠.٢%،	عندما	تتراوح	مرونة	العرض	جتاه	السعر	بين	

٠.٠3	و٠.١،	إىل	ارتفاع	األسعار	بنسبة	٢%-6%	-	أي	بمقدار	

١-3	دوالر	عن	املستوى	األويل	البالغ	5٠	دوالرا	للبرميل.

يف	 اإلنتاج	 تدهور	 يف	 العرض	 مفاجآت	 أكبر	 وتتمثل	

فنزويال	 إنتاج	 بلغ	 فقد	 التوقعات.	 بسرعة	جتاوزت	 فنزويال	

النفط	اخلام	يف	عام	٢٠١6	 ٢.3٨	مليون	برميل	يوميا	من	

و٢.١٠	مليون	برميل	يوميا	يف	الربع	الثالث	من	عام	٢٠١7.	

يف	 يوميا	 برميل	 مليون	 	١.6٢ لإلنتاج	 مستوى	 آخر	 ويبلغ	

ديسمبر	٢٠١7،	ويتوقع	الكثيرون	أن	ينخفض	هذا	الرقم	إىل	

ما	يقرب	من	مليون	برميل	يوميا	بنهاية	عام	٢٠١٨.	ومن	

بعضه	 يؤخذ	 ربما	 اإلنتاج،	 يف	 آخر	 انخفاض	 حدوث	 شأن	

مزيد	 إىل	 يؤدي	 أن	 السعر،	 حتديد	 عند	 بالفعل	 احلسبان	 يف	

من	االرتفاع	يف	األسعار.		

وخالصة	القول	أنه	إذا	تم	تخفيض	تنبؤات	العرض	لعام	

٢٠١٨	بمقدار	٠.٨	مليون	برميل	يوميا،	وكانت	مرونة	الطلب	

أن	 يعني	 ذلك	 فإن	 النفط،	 ملرونة	عرض	 النفط	مماثلة	 على	

الزيادة	األخيرة	يف	األسعار	قد	جنمت	عن	 حوايل	٨٠%	من	

تدهور	أوضاع	العرض.

االنحدار	الستنتاج	 تستخدم	حتليل	 بديلة	 وهناك	طريقة	

دور	عوامل	الطلب	والعرض	يف	التأثير	على	تغيرات	األسعار.	

للطلب	 بديل	 مؤشر	 خ-٢	 ١-ت	 البياين	 الشكل	 ويعرض	

وهو	 	— والسوقية	 االقتصادية	 األوضاع	 وهو	 العاملي؛	

واإلنتاج	 املشتروات،	 قائم	على	مؤشر	مديري	 مؤشر	مرجح	

غير	 النفط	 أسعار	 حركة	 مقابل	 األسهم	 وأسعار	 الصناعي،	

مرشح	 باستخدام	 عليها	 احلصول	 يتم	 )التي	 االجتاهية	

وأسعار	 املشتروات	 مديري	 ومؤشر	 هودريك–بريسكوت(.	

األسهم	هما	مؤشران	بديالن	ملزاج	السوق	والعوامل	املالية	

بدافع	 النفط	 على	 بالطلب	 األخير	 ويتعلق	 	— الترتيب	 على	

تقلبات	 أن	 خ-١	 البياين١-ت	 الشكل	 ويوضح	 املضاربة.	

الطلب	العاملي	تفسر	حتركات	أسعار	النفط	بشكل	جيد	خالل	

العقدين	املاضيين،	وال	سيما	يف	وقت	سابق	من	فترة	العينة،	

لعام	٢٠٠٨	 املالية	 واألزمة	 الصين	 من	 الطلب	 كان	 عندما	

يف	 لكن	 النفط.	 ألسعار	 الرئيسية	 احملركات	 منها	 والتعايف	

مقارنة	 العاملي،	 الطلب	 يف	 التقلبات	 خفَّت	 األخيرة،	 اآلونة	

صدمات	 أن	 إىل	 يشير	 مما	 األسعار،	 يف	 الكبيرة	 بالتقلبات	

الطلب	فقدت	الكثير	من	قوتها	التفسيرية.	وعلى	وجه	التحديد،	

وانهيار	 العاملي	 الطلب	 تغيرات	 بين	 ضعيفة	 العالقة	 تبدو	

ملحوظة.	 تقلبات	 من	 حلقه	 وما	 	٢٠١4 عام	 يف	 األسعار	

وتشير	العملية	احلسابية	القائمة	على	االنحدار	إىل	أن	٢٠%	

فقط	من	تقلبات	أسعار	النفط	منذ	أغسطس	٢٠١7	يمكن	أن	

تعزى	إىل	التغيرات	يف	الطلب	العاملي.

األوضاع االقتصادية والسوقية مؤشر أسعار النفط اخلام لدى 

صندوق النقد الدويل

الشكل البياين ١-ت خ-٢: مؤشر أسعار النفط اخلام غير

االجتاهي لدى صندوق النقد الدويل واألوضاع االقتصادية 

والسوقية
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تقرير خاص:       تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

عقود النفط املستقبلية

إىل	 األسعار	 انخفاض	 إىل	 املستقبلية	 النفط	 عقود	 تشير	

البياين	 )الشكل	 	٢٠٢3 عام	 يف	 للبرميل	 دوالرا	 	53.6 حوايل	

١-ت	خ-١،	اللوحة	٢(.	وتشير	افتراضات	السيناريو	األساسي	

الذي	وضعه	الصندوق	بشأن	متوسط	أسعار	النفط	الفورية،	والتي	

السنوي	 املتوسط	 أن	 إىل	 املستقبلية،	 العقود	 أسعار	 إىل	 تستند	

أي	 	— 	٢٠١٨ عام	 يف	 للبرميل	 دوالرا	 	6٢.3 سيبلغ	 لألسعار	

بزيادة	نسبتها	١٨%	عن	متوسط	عام	٢٠١7	—	و5٨.٢	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١9	)الشكل	البياين	١-ت	خ-١،	اللوحة	3(.	

النفط	 املتوقعة	يف	عرض	 الزيادة	 إىل	 االنخفاض	 هذا	 ويرجع	

األمريكي	وانتهاء	اتفاق	أوبك	يف	نهاية	املطاف.

السيناريو	 افتراضات	 حول	 يقين	 عدم	 هناك	 يزال	 وال	

متوازنة.	 اخملاطر	 أن	 من	 الرغم	 على	 النفط،	 ألسعار	 األساسي	

زيادة	 على	 التوقعات	 عن	 األسعار	 ارتفاع	 خماطر	 وتشتمل	

املزمع	 غير	 االنقطاع	 وحاالت	 فنزويال	 يف	 اإلنتاج	 انخفاض	

ارتفاع	 يؤدي	 أن	 يمكن	 الوقت،	 نفس	 ويف	 أخرى.	 أماكن	 يف	

اإلنتاج	يف	الواليات	املتحدة	وكندا	عن	املستويات	املتوقعة	إىل	

من	 لكن	 متوقعا.١١	 كان	 مما	 أقرب	 وقت	 يف	 األسعار	 انخفاض	

العقود	املستقبلية	 الطويل	من	منحنى	 الطرف	 أن	يظل	 املتوقع	

عند	حوايل	55	دوالرا،	يف	ظل	االجتاهات	التكنولوجية	احلالية.

الغاز الطبيعي والفحم

األسعار	 متوسط	 وهو	 	— الطبيعي	 الغاز	 أسعار	 مؤشر	 ارتفع	

ارتفاعا	حادا	 	— املتحدة	 والواليات	 واليابان	 أوروبا	 السائدة	يف	

وفبراير	٢٠١٨،	مما	 أغسطس	٢٠١7	 بين	 الفترة	 45%،	يف	 بنسبة	

أوروبا.	 القارس	يف	 الشتاء	 ذلك	 بما	يف	 املوسمية،	 العوامل	 يعكس	

وقد	ساهم	الطلب	القوي	على	الغاز	الطبيعي	املسال	يف	الصين،	حيث	

خفضت	احلكومة	استخدام	الفحم	لتخفيف	حدة	تلوث	الهواء،	يف	دفع	

السعر	الفوري	للغاز	الطبيعي	املسال	إىل	أعلى	مستوى	له	يف	ثالث	

الهند	 يف	 املسال	 الطبيعي	 الغاز	 على	 الطلب	 ارتفع	 كذلك	 سنوات.	

ارتفاع	 الثاين	من	عام	٢٠١7.	ويضيف	 النصف	 ارتفاعا	كبيرا	يف	

أسعار	النفط	مزيدا	من	الضغوط	الرافعة	ألسعار	الغاز	الطبيعي	يف	

البلدان	التي	يكون	فيها	التسعير	املربوط	بالنفط	أكثر	شيوعا.

وارتفع	مؤشر	أسعار	الفحم	—	وهو	متوسط	األسعار	السائدة	يف	

أغسطس	 من	 الفترة	 ٨.4%	يف	 بنسبة	 	— إفريقيا	 أستراليا	وجنوب	

الفحم	 استيراد	 على	 قيود	 وضع	 فبعد	 	.٢٠١٨ فبراير	 إىل	 	٢٠١7

النصف	 الفحم	يف	 الصين	من	 واردات	 انخفضت	 يوليو	٢٠١7،	 يف	

جمموع	 أن	 رغم	 السابق،	 بالعام	 مقارنة	 	٢٠١7 عام	 من	 الثاين	

الواردات	كان	أكبر	مقارنة	بعام	٢٠١6	نتيجة	زيادة	الواردات	يف	

النصف	األول	من	العام.	لكن	يف	اآلونة	األخيرة،	تم	رفع	القيود	على	

التدفئة	يف	 على	 القوي	 الطلب	 مؤقتا	الستيعاب	 الصينية	 الواردات	

فصل	الشتاء.

	١	يتوقع	خبراء	إدارة	معلومات	الطاقة	األمريكية	أن	يصل	إنتاج	النفط	

اخلام	األمريكي	يف	عام	٢٠١٨	إىل	١٠.3	مليون	برميل	يوميا،	متجاوزا	

أعلى	مستوى	بلغه	سابقا	وهو	9.6	مليون	برميل	يوميا	واملسجل	يف	عام	

١97٠،	وأن	يواصل	ارتفاعه	يف	عام	٢٠١9.	كذلك	من	املتوقع	أن	يستمر	

ارتفاع	إنتاج	النفط	يف	كندا،	والذي	شهد	ارتفاعا	كبيرا.

ارتفاع أسعار املعادن

من	 الفترة	 يف	 	%٨.3 بنسبة	 املعادن	 أسعار	 ارتفعت	

أغسطس	٢٠١7	إىل	فبراير	٢٠١٨،	تماشيا	مع	ارتفاع	النمو	

وكانت	 الكبرى.	 االقتصادات	 املتوقع	يف	جميع	 مستواه	 عن	

ويف	 الكبرى،	 االقتصادات	 يف	 املشتروات	 مديري	 مؤشرات	

بكثير	 أعلى	 اليورو،	 ومنطقة	 املتحدة	 الواليات	 مقدمتها	

االنكماش،	 عن	 النمو	 يفصل	 الذي	 نقطة	 	5٠ مستوى	 من	

املكتب	 وأعلن	 	.٢٠١٨ فبراير	 يف	 نقطة	 	6٠ حوايل	 وبلغت	

بين	 أوسع	 فجوة	 وجود	 عن	 املعادن	 إلحصاءات	 العاملي	

وخاصة	 البخسة،	 املعادن	 جلميع	 بالنسبة	 والعرض	 الطلب	

ارتفاع	 إىل	 القوي	 االقتصادي	 النمو	 أدى	 حيث	 األلومنيوم،	

الطلب،	يف	حين	كان	العرض	حمدودا،	وهو	ما	يعزى	جزئيا	

إىل	تخفيضات	اإلنتاج	يف	الصين.	كذلك	أدى	انخفاض	قيمة	

املقومة	 املعدنية	 األولية	 السلع	 دعم	 إىل	 األمريكي	 الدوالر	

بالدوالر.

وعاد	خام	احلديد	للتداول	بنحو	7٨	دوالرا	للطن	يف	فبراير،	

	74.6 البالغ	 أغسطس	 يف	 سعره	 عن	 	%4.١ نسبته	 بارتفاع	

دوالرا	للطن.	وتأتي	القوة	وراء	هذا	التعايف	من	ارتفاع	أسعار	

الصلب	والقيود	التي	فرضتها	الدولة	على	مصانع	الصلب	يف	

الصين،	والتي	خفضت	اإلنتاج	على	الرغم	من	الطلب	القوي.	

على	 املفروضة	 القيود	 بسبب	 الفحم	 أسعار	 ارتفاع	 أدى	 وقد	

التقليدي	 املوسم	 التأثير	خالل	 زيادة	 إىل	 الصينية	 الواردات	

إلعادة	تخزين	احلديد	اخلام،	مما	أدى	إىل	زيادة	الطلب	على	

تتوقع	 ذلك،	 ومع	 الصلب.	 إلنتاج	 الالزمة	 اخلام	 املادة	 هذه	

بانخفاض	 يرتبط	 املتوسط	 املدى	 على	 انخفاضا	 األسواق	

متوقع	يف	إنتاج	الصلب.

أعلى	مستوياتها	يف	 والنحاس	 األلومنيوم	 أسعار	 وبلغت	

عدة	سنوات	عقب	تخفيضات	اإلنتاج	يف	الصين	)التي	تساهم	

بأكثر	من	نصف	إنتاج	واستهالك	األلومنيوم	يف	العامل(	للحد	

بالتايل،	 أدى	هذا،	 الشتاء.	وقد	 الهواء	خالل	فصل	 تلوث	 من	

إىل	زيادة	الفجوة	بين	العرض	العاملي	والطلب	العاملي،	كما	

يف	 	%7.5 بنسبة	 ارتفاع	 على	 لتغلق	 األلومنيوم	 أسعار	 دفع	

ارتفعت	 وباملثل،	 أغسطس.	 يف	 بمستوياتها	 مقارنة	 فبراير	

مدعومة	 الفترة،	 نفس	 خالل	 	%٨ بنسبة	 النحاس	 أسعار	

املستقبلية	 العقود	 أسواق	 وتشير	 الصين.	 يف	 القوي	 بالطلب	

إىل	استمرار	ارتفاع	أسعار	املعدنين	على	املدى	املتوسط،	بما	

يتماشى	مع	حتسن	اآلفاق	االقتصادية	الكلية	العاملية.

يف	 رئيسي	 مكون	 وهو	 النيكل،	 سعر	 بلغ	 فبراير،	 شهر	 ويف	

أعلى	 الكهربائية،	 السيارات	 وبطاريات	 للصدأ	 املقاوم	 الصلب	

مستوياته	خالل	عدة	سنوات،	بزيادة	نسبتها	٢4.٨%	عن	شهر	

وضيق	 الصين	 من	 القوي	 الطلب	 ونتيجة	 	.٢٠١7 أغسطس	

لندن	 بورصة	 خمازن	 يف	 النيكل	 خمزون	 انخفض	 العرض،	

شهرا	يف	 	١4 له	خالل	 مستوى	 أدنى	 إىل	 أكتوبر	 منذ	 للمعادن	

للبطاريات،	 أخرى	 خام	 مادة	 وهو	 الكوبالت،	 وشهد	 يناير.	

زيادات	حادة	يف	أسعاره	منذ	عام	٢٠١6،	بسبب	ضيق	العرض	

أن	 وبعد	 الكهربائية.	 السيارات	 مُصنعي	 من	 الطلب	 وارتفاع	

يف	 سنوات	 تسع	 منذ	 مستوياتها	 أعلى	 الكوبالت	 أسعار	 بلغت	
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فبراير	٢٠١٨	مقارنة	 بنسبة	3٨.٢%	يف	 ارتفعت	 يناير،	 أواخر	

٢
بمتوسط	أغسطس	٢٠١7.	٢

منذ	 دوالرا	 	٢٠ حول	 تتأرجح	 اليورانيوم	 أسعار	 وكانت	

عن	 اإلعالن	 عقب	 نوفمبر	 أوائل	 يف	 ارتفعت	 لكنها	 أغسطس،	

تخفيض	اإلنتاج	من	جانب	اثنين	من	أكبر	البلدان	املنتجة	يف	

العامل.	وتراجعت	األسعار	منذ	أوائل	ديسمبر	وانخفضت	بنسبة	

١١.٢%	يف	الفترة	بين	أغسطس	٢٠١7	وفبراير	٢٠١٨.

سوء األحوال اجلوية يؤدي إىل ارتفاع 

أسعار الغذاء 

صندوق	 لدى	 الزراعية	 األولية	 املواد	 أسعار	 مؤشر	 ارتفع	

إىل	 	٢٠١7 أغسطس	 من	 الفترة	 يف	 	%4.١ بنسبة	 الدويل	 النقد	

غير	 اجلوية	 األحوال	 تؤدي	 أن	 يُتوقع	 حيث	 	،٢٠١٨ فبراير	

من	 العديد	 حماصيل	 تراجع	 إىل	 األخيرة	 الشهور	 يف	 املواتية	

احلبوب	والبذور	الزيتية	هذا	العام.	وارتفعت	املؤشرات	الفرعية	

للمواد	الغذائية	واملواد	اخلام	الزراعية	بنسبة	4.١%	و6%،	على	

الترتيب،	بينما	انخفض	مؤشر	املشروبات	بنسبة	3.6%.	ويمكن	

أن	يعزى	انخفاض	أسعار	املشروبات	إىل	االنخفاض	الكبير	يف	

أسعار	البن	)بنسبة	١٢.7%(	يف	حين	يأتي	ارتفاع	مؤشر	املواد	

اخلام	الزراعية	نتيجة	ارتفاع	أسعار	القطن.

وارتفعت	أسعار	القمح	بنسبة	٢3.9%	يف	الفترة	بين	أغسطس	

الكرة	 فعقب	موسم	احلصاد	يف	نصف	 وفبراير	٢٠١٨.	 	٢٠١7

الشمايل	واستمرار	بناء	اخملزون	يف	معظم	أنحاء	العامل،	ما	عدا	

نوفمبر.	 حتى	 كبيرة	 ضغوط	 حتت	 القمح	 أسعار	 ظلت	 الصين،	

تكون	 أن	 يرجح	 حيث	 	— األسعار	 ارتفعت	 احلين،	 ذلك	 ومنذ	

حماصيل	القمح	الشتوية	يف	منطقة	السهول	اجلنوبية	الرئيسية	

الطقس	 بسبب	 كبير	 بشكل	 تضررت	 قد	 املتحدة	 الواليات	 يف	

الشتوي	البارد	واجلاف.

وسلكت	أسعار	فول	الصويا	اجتاها	تصاعديا	يف	الفترة	بين	

	،%7.5 بنسبة	 ارتفعت	 حيث	 	،٢٠١٨ وفبراير	 	٢٠١7 أغسطس	

بعد	خماوف	بشأن	الطقس	يف	أمريكا	اجلنوبية.	وقد	أدى	تدهور	

الظروف	 بسبب	 األرجنتين	 يف	 القادم	 الصويا	 فول	 حمصول	

مما	 املبكر،	 الشراء	 على	 التشجيع	 إىل	 واجلافة	 احلارة	 اجلوية	

ملنتجات	 اآلجلة	 والعقود	 املستقبلية	 للعقود	 سعريا	 دعما	 قدم	

إن	 حيث	 تصاعديا،	 اجتاها	 التوقعات	 وتتخذ	 الصويا.	 فول	

الداعمة	 العاملية	 والسياسات	 العلف	 على	 الطلب	 نمو	 استمرار	

العاملي	 اخملزون	 لتأثير	 معاكس	 تأثير	 لهما	 احليوي	 للديزل	

الذي	طاملا	كان	كبيرا.

كذلك	ارتفعت	أسعار	الذرة	منذ	أغسطس،	حيث	زادت	بنسبة	

١٠.١%	عقب	االجتاه	التصاعدي	ألسعار	فول	الصويا.	ورغم	أن	

الطقس	اجلاف	يف	األرجنتين	قد	قلل	بالفعل	من	ناجت	احلصاد	

اجلزئي	حملصول	الذرة،	فإن	هطول	األمطار	يف	البرازيل	يعوق	

الزراعة،	مما	قد	يقلل	من	نواجت	احملاصيل	مستقبال.

٢,	٢	يناقش	اإلطار	١-ت	خ-١	دور	الكوبالت	والليثيوم	كمواد	خام	مهمة	

يف	إنتاج	بطاريات	السيارات	الكهربائية.

بين	 الفترة	 3.4%	يف	 بنسبة	 النخيل	 زيت	 أسعار	 وارتفعت	

اجتاها	 األسعار	 وسلكت	 	.٢٠١٨ وفبراير	 	٢٠١7 أغسطس	

يف	 اإلنتاج	 نمو	 واصل	 حيث	 	٢٠١7 عام	 طوال	 تنازليا	

إندونيسيا	وماليزيا	جتاوزه	لنمو	الطلب،	كما	تعافى	اخملزون.	

لكن	األسعار	ارتفعت	يف	مطلع	٢٠١٨	حيث	حفز	ارتفاع	أسعار	

دعم	 وهناك	 إندونيسيا.	 احليوي	يف	 الديزل	 على	 الطلب	 النفط	

عرض	 انخفاض	 يف	 يتمثل	 النخيل	 زيت	 ألسعار	 مهم	 آخر	

سوء	 نتيجة	 الصويا،	 فول	 مثل	 املنافسة،	 الزيتية	 البذور	

األحوال	اجلوية.

بين	 الفترة	 يف	 	%١١.3 بنسبة	 القطن	 أسعار	 وارتفعت	

يف	 األسعار	 ارتفاع	 ويأتي	 	.٢٠١٨ وفبراير	 	٢٠١7 أغسطس	

اآلونة	األخيرة	يف	أعقاب	اخملاوف	بشأن	أضرار	اآلفات	التي	

حلقت	بمحصول	الهند،	مما	أدى	إىل	انخفاض	اخملزون	املتاح	

حمصول	 بآخر	 حلقت	 التي	 االنتكاسات	 عن	 فضال	 للتصدير،	

من	 املستقبل،	 إىل	 وبالنظر	 األعاصير.	 موسم	 خالل	 أمريكي	

دعم	 إىل	 النفط	 أسعار	 يف	 األخيرة	 الزيادة	 تؤدي	 أن	 املرجح	

أسعار	القطن،	ألنها	جتعل	األلياف	الصناعية	أكثر	تكلفة.	كذلك	

من	احملتمل	أن	يساهم	انخفاض	اخملزون	يف	الصين	يف	زيادة	

الضغوط	الرافعة	لألسعار.

الفترة	 بنسبة	١١.٢%	يف	 اخلنزير	 أسعار	حلوم	 وانخفضت	

بين	أغسطس	٢٠١7	وفبراير	٢٠١٨	بسبب	العوامل	املوسمية.	

ويف	حين	أنه	من	املتوقع	أن	يزداد	العرض	يف	٢٠١٨،	خاصة	

يف	الواليات	املتحدة،	فإن	الطلب	القوي	من	الصين	واليابان	

واملكسيك	والواليات	املتحدة	يعني	أنه	من	املتوقع	أن	يتحقق	

التوازن	مرة	أخرى	يف	األسواق	عند	ارتفاع	األسعار	على	أساس	

سنوي	مقارن.	وارتفعت	أسعار	حلوم	األبقار	بنسبة	3.١%	ألن	

ومُصدرا	 منتجا	 تعد	 التي	 املتحدة،	 الواليات	 العرض	يف	 نمو	

رئيسيا،	قابله	طلب	قوي	على	الصادرات.	وإىل	جانب	ذلك،	أدى	

اجلفاف	يف	الواليات	املتحدة	إىل	انخفاض	أعداد	املاشية	يف	

مزارع	التسمين.

عام	 بداية	 يف	 إفريقيا	 غرب	 يف	 اجلاف	 الطقس	 وعقب	

جميع	 يف	 الكاكاو	 إنتاج	 ينخفض	 أن	 املتوقع	 من	 	،٢٠١٨

البلدان،	 أكبر	هذه	 بما	يف	ذلك	كوت	ديفوار،	 املنتجة،	 البلدان	

رغم	أنه	ال	يزال	من	املتوقع	أن	يحقق	العامل	فائضا	يف	اإلنتاج	

العرض	 يف	 االنخفاض	 ويأتي	 	.٢٠١-٢٠١٨7 موسم	 يف	

التطورات	 هذه	 أدت	 وقد	 القوي.	 الطلب	 مع	 متزامنا	 املتوقع	

إىل	ارتفاع	سعر	الكاكاو	بنسبة	6.٨%	يف	الفترة	بين	أغسطس	

٢٠١7	وفبراير	٢٠١٨.

الفترة	 يف	 	%7.6 بنسبة	 العربي	 البن	 سعر	 وانخفض	

انخفاض	 يعكس	 مما	 	،٢٠١٨ وفبراير	 	٢٠١7 أغسطس	 بين	

موسم	 بداية	 يف	 املتوقع	 مستواه	 عن	 الصادرات	 على	 الطلب	

.٢٠١-٢٠١٨7

وانخفض	سعر	السكر	بنسبة	6.7%	يف	الفترة	بين	أغسطس	

املتوقع	 الفائض	 رفع	 يعكس	 مما	 	،٢٠١٨ وفبراير	 	٢٠١7

يتجاوز	 وقد	 	.٢٠١-٢٠١٨7 عامي	 يف	 العاملي	 اإلنتاج	 يف	

بنحو	 السابق	 املوسم	 إنتاج	 األخص،	 على	 الهند،	 يف	 اإلنتاج	

البرازيل	 من	 القوي	 العرض	 يؤدي	 أن	 املرجح	 ومن	 	.%4٠

وأوروبا	يف	٢٠١٨-٢٠١9	إىل	عام	آخر	من	الفائض.
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تقرير خاص:       تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

األولية	 السلع	 معظم	 أسعار	 بشأن	 التوقعات	 قليال	 ورُفعت	

الزراعية	الرئيسية،	مما	يعكس	تناقص	العرض	املفرط.	وبوجه	

عام،	من	املتوقع	أن	ترتفع	أسعار	املواد	الغذائية	بنسبة	6.٢%	

يرجع	 ما	 عام	٢٠١9،	وهو	 وبنسبة	١.٨%	يف	 عام	٢٠١٨	 يف	

)مقارنة	 الزيتية	 والبذور	 احلبوب	 أسعار	 ارتفاع	 إىل	 أساسا	

	%٠.7 بنسبة	 انخفاض	 إىل	 تشير	 التي	 السابقة	 بالتوقعات	

تنخفض	 أن	 يُتوقع	 كما	 الترتيب(،	 على	 	%٢.6 بنسبة	 وارتفاع	

مرة	أخرى	بعد	ذلك.

وتنذر	اضطرابات	األحوال	اجلوية	وتقلبها	باحتمال	جتاوز	

أسعار	املواد	األولية	الزراعية	للتنبؤات.	وقد	بلغ	النمط	املناخي	

ذروته	 النينيو	 بظاهرة	 واملعروف	 حاليا	 معتدل	 إىل	 الضعيف	

ومن	املتوقع	أن	يزداد	ضعفا	خالل	الربيع.	وقد	ثبت	أنه	مصدر	

التي	 إن	اخملاوف	 األولية.	 السلع	 من	 العديد	 أسعار	 لتقلب	 مهم	

األرجنتين،	إىل	 الصويا	يف	 سادت	مؤخرا	بشأن	حمصول	فول	

جانب	االنتكاسة	املشار	إليها	التي	تعرضت	لها	حماصيل	القمح	

	— الشتوية	يف	منطقة	السهول	اجلنوبية	يف	الواليات	املتحدة	

األنماط	 مع	 تتفق	 	— واجلاف	 البارد	 الشتوي	 الطقس	 نتيجة	

التاريخية	للظاهرة	املناخية.	وقد	تكون	التغيرات	يف	السياسات	

التوقعات،	 جتاوز	 الحتمال	 األخرى	 العوامل	 أحد	 التجارية	

انخفاض	 ساعد	 وقد	 الزراعيين.	 للمستوردين	 بالنسبة	 خاصة	

	،٢٠١7 عام	 يف	 الصادرات	 حتفيز	 يف	 األمريكي	 الدوالر	 قيمة	

يضع	ضغوطا	 قد	 	٢٠١٨ عام	 جزئيا	يف	 املسار	 انعكاس	 لكن	

بشأن	 اليقين	 عدم	 إن	 املستوردة.	 البلدان	 يف	 لألسعار	 رافعة	

ال	 عامليا،	حيث	 الذرة	 زراعة	 املستخدمة	يف	 األراضي	 مساحة	

يضع	 قد	 للمزارعين،	 بالنسبة	 منخفضة	 اإلنتاج	 هوامش	 تزال	

ضغوطا	رافعة	ألسعار	الذرة	بحلول	نهاية	هذا	العام.
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انخفاض  الكهربائية  السيارات  أسواق  ظهور  على  ساعد 

األكثر  البطاريات  وهي  الليثيوم-أيون،  بطاريات  تكاليف 

شيوعا وتفضيال لصناعة هذه السيارات. ويف املقابل، ساعد 

ظهور السيارات الكهربائية على تخفيض تكاليف إنتاج هذه 

البطاريات نتيجة وفورات احلجم. وتتكون بطارية الليثيوم-

أيون من أنود )قطب موجب(، مصنوع من الكربون الغرافيتي 

عادة، وكاثود )قطب سالب(، يفصلهما حملول عضوي موصل 

للكهرباء. ويَستخدم الكاثود عادة الليثيوم ومزيج من النحاس 

والنيكل واملنغنيز واأللومنيوم والكوبالت.

وتشكل	النفقات	على	املعادن	الالزمة	إلنشاء	الكاثود	حصة	

كبيرة	يف	إجمايل	تكاليف	الليثيوم-أيون	واملركبة	الكهربائية.	

أخرى.	 بمواد	 املعادن	 هذه	 عن	 االستعاضة	 الصعب	 ومن	

»يُشحن«	بسهولة.	 أو	 يتأين	 فالليثيوم	مكون	مهم	ألنه	عنصر	

وإىل	جانب	ذلك،	فإنه	يسمح	بكثافة	الطاقة	العالية،	وبالتايل	

يف	 استخدامها	 يشيع	 التي	 البطاريات	 إنتاج	 يف	 يستخدم	

والكوبالت	 اإللكترونية	احملمولة.	 السيارات	واألجهزة	 صناعة	

تاريخيا،	 املرتفعة	 ألسعاره	 نظرا	 ولكن،	 مماثلة	 ألسباب	 مهم	

تتجاوز	حصته	يف	التكاليف	إىل	حد	كبير	حصة	الليثيوم.

مل	 والكوبالت	 الليثيوم	 عرض	 ألن	 األسعار	 ارتفعت	 وقد	

يف	 السريع	 النمو	 عقب	 الطلب	 يف	 الطفرة	 مواكبة	 من	 يتمكن	

وارتفع	 األخيرة.	 السنوات	 يف	 الكهربائية	 السيارات	 مبيعات	

من	%3٠	 بأكثر	 الصين	 الليثيوم	يف	 لكربونات	 الفوري	 السعر	

يف	عام	٢٠١7.	واألجدر	باملالحظة	هو	مسار	أسعار	الكوبالت:	

سبتمبر	 بين	 الفترة	 يف	 الضعف	 األسعار	 جتاوزت	 أن	 فبعد	

الفترة	 أخرى	يف	 	%٢5 بنسبة	 ارتفعت	 	،٢٠١7 وإبريل	 	٢٠١6

بين	نوفمبر	٢٠١7	ويناير	٢٠١٨.	والسؤال	املطروح	اآلن	هو	

السؤال،	 إنتاج	هذه	املعادن.	ولإلجابة	على	هذا	 كيف	سيتغير	

يحلل	هذا	اإلطار	أوضاع	العرض	العاملي.

أوضاع عرض الليثيوم والكوبالت

منتجان	 بَلَدان	 أكبر	 بعيد	 حد	 إىل	 وشيلي	 أستراليا	 تعتبر	

اإلنتاج	 أرباع	 ثالثة	 من	 بأكثر	 معا	 تسهمان	 حيث	 لليثيوم،	

كبير.	 بفارق	 الثالث	 املركز	 يف	 األرجنتين	 وتأتي	 العاملي؛	

االحتياطيات	 بلغت	 األمريكي،	 اجليولوجي	 للمسح	 ووفقا	

العاملية	6٠٠	ضعف	الناجت	العاملي	يف	عام	٢٠١5.	وبالتايل،	

فإن	اإلنتاج	غير	مقيَّد	بندرة	املوارد	املادية.	لكن	رغم	أن	عجز	

طاقة	 خلق	 على	 شجعا	 قد	 مؤخرا	 األسعار	 وارتفاع	 اإلنتاج	

الطاقة	اجلديدة	حتى	اآلن	من	 إنتاجية	جديدة،	مل	تتمكن	هذه	

السيطرة	على	األسعار.

وعلى	خالف	الليثيوم،	من	املرجح	أن	يظل	عرض	الكوبالت	

ضيقا	نسبيا،	على	األقل	خالل	اخلمس	إىل	العشر	سنوات	القادمة.	

ففي	عام	٢٠١6،	جاء	أكثر	من	5٠%	من	العرض	العاملي	من	

وكندا	 	،)%6.3( الصين	 وتعد	 الديمقراطية.	 الكونغو	 جمهورية	

كانت	 وإن	 أخرى	 مهمة	 فاعلة	 أطرافا	 	)%5( وروسيا	 	،)%5.9(

رسمي،	 غير	 »حِرَيف«	 إنتاج	 تدفق	 يوجد	 كذلك	 بكثير.	 أصغر	

بعضه	حتت	سيطرة	امليليشيات	املتمردة	ويعتمد	على	عمالة	

يف	 اجلغرايف-السياسي	 االستقرار	 عدم	 يؤدي	 وقد	 األطفال.	

العرض،	 انقطاع	 احتمال	 إىل	 الديمقراطية	 الكونغو	 جمهورية	

أدى	 عندما	 العشرين	 القرن	 سبعينات	 نهاية	 يف	 حدث	 كما	

البياين	 )الشكل	 األسعار	 يف	 طفرة	 إىل	 السياسي	 االضطراب	

١-ت	خ-١-١(.	وإىل	جانب	ذلك،	فإن	تكرير	الكوبالت	يتركز	

جغرافيا	أيضا،	حيث	تعد	الصين	أكبر	منتج	بفارق	كبير.

الكوبالت	هي	احللقة	 إنتاج	 وربما	تكون	خصائص	عملية	

غالبا	 إنتاجه	 يتم	 فالكوبالت	 العرض.	 سلسلة	 يف	 األضعف	

	)%5٠( النيكل	 أخرى،	 معادن	 استخراج	 لعملية	 ثانوي	 كمنتج	

من	 األويل	سوى	%6	 اإلنتاج	 من	 يأتي	 وال	 )35%(؛	 والنحاس	

	.)Olivetti and others 2017 	دراسة )راجع	 العاملي	 اإلنتاج	

وبالنسبة	ملناجم	النيكل-الكوبالت،	تأتي	معظم	اإليرادات	من	

النيكل- مناجم	 من	 الكوبالت	 عرض	 أن	 يعني	 وهذا	 النيكل.	

الكوبالت	غير	مرن	بالنسبة	لسعر	الكوبالت.

أسعار	 ففي	ظل	 للنحاس:	 بالنسبة	 الوضع	خمتلف	 أن	 غير	

النحاس- منجم	 يحصل	 أن	 املمكن	 من	 كان	 املاضي،	 العام	

الشكل البياين ١-ت خ-١-١: مائة عام من 

تعدين الكوبالت
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املصادر: هيئة املسح اجليولوجي األمريكية؛ وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: تشير اخلطوط الرمادية إىل سنوات الطفرة.

اللوغاريتم الطبيعي لإلنتاج العاملي (بالطن، املقياس األيمن)

قيمة وحدة الكوبالت (٩٨ دوالرا للطن، املقياس األيسر)

اإلطار 1-ت خ-1: دور املعادن يف اقتصاديات السيارات الكهربائية

مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	كريستيان	بوغمانز	والما	قياسة.
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ويوجد	 الكوبالت.	 من	 إيراداته	 نصف	 من	 أكثر	 على	 الكوبالت	

جمهورية	 يف	 واحتياطياته	 الكوبالت-النحاس	 خام	 معظم	

الكوبالت	 سعر	 ارتفاع	 أن	 يعني	 مما	 الديمقراطية،	 الكونغو	

سينشأ	عنه	مستويات	جديدة	من	العرض	من	هذا	البلد	أساسا،	

مما	يزيد	من	تركيز	إنتاج	الكوبالت.	ويف	العام	املاضي،	ضخت	

يف	 كبيرة	 استثمارات	 والصين	 الغرب	 من	 التعدين	 شركات	

مناجم	النحاس	يف	جمهورية	الكونغو	الديمقراطية.

ومنذ	عام	١9١5،	كانت	هناك	أربع	فترات	شهدت	طفرة	يف	

تكون	خاللها	 السنوات	 من	 سلسلة	 بأنها	 وتُعرَّف	 	— األسعار	

من	 	%١٠ نسبته	 البالغة	 العلوي	 اجلزء	 يف	 احلقيقية	 األسعار	

-١97٨ فترتا	 أثارت	 وقد	 الطبيعي.	 للتوزيع	 األيمن	 الطرف	

اإلنتاج	 زاد	 فقد	 حادة:	 أفعال	 ردود	 و١995-١996	 	١9٨١

العاملي	بنسبة	54.١%	و36.١%	يف	عامي	١9٨3	و١995	على	

البالغ	٨.%4	 الترتيب،	وهما	نسبتان	أعلى	بكثير	من	املتوسط	

خالل	5٠	عاما.	واعتبارا	من	يناير	٢٠١٨،	تشير	أسعار	العقود	

املستقبلية	للكوبالت	ملدة	١5	شهرا	إىل	أن	عام	٢٠١٨	سيكون	

أول	سنوات	الطفرة	منذ	فترة	١995-١996.

اآلفاق املستقبلية

على	 والليثيوم	 الكوبالت	 على	 املستقبلي	 الطلب	 سيعتمد	

نمو	منتجاتهما	النهائية	—	بما	يف	ذلك	األجهزة	اإللكترونية	

والنمو	 النفط	 أسعار	 على	 بدورها	 تعتمد	 التي	 	— والسيارات	

العوامل.	 من	 وغيرها	 البطاريات	 وتكنولوجيا	 االقتصادي	

بطاريات	 من	 العاملي	 االستهالك	 تنبؤات	 إىل	 واستنادا	

على	 العاملي	 الطلب	 يزيد	 أن	 املتوقع	 من	 الليثيوم-أيون،	

إىل	 الليثيوم	 كربون	 مكافئ	 من	 كيلوطن	 	١٨١ من	 الليثيوم	

535	كيلوطن	بحلول	عام	٢٠٢5	)دويتش	بنك	٢٠١7(.	ويمكن	

أن	يقابل	هذا	الطلب	استثمارات	يف	الطاقة	اإلنتاجية،	لكن	قد	

التعدين	 مشاريع	 تنفيذ	 فآجال	 قائمة:	 العرض	 قيود	 تزال	 ال	

البيئية	 اآلثار	 بشأن	 اخملاوف	 تؤدي	 وقد	 طويلة،	 اجلديدة	

احمللية	للتعدين	يف	أمريكا	الالتينية	وأماكن	أخرى	إىل	إبطاء	

عملية	إصدار	التراخيص.

وعندما	يتعلق	األمر	بالكوبالت،	يبدو	الوضع	أكثر	إحلاحا.	

السيارات	 مبيعات	 ببلوغ	 متواضعة	 تنبؤات	 إىل	 فاستنادا	

دراسة	 تشير	 	،٢٠٢5 عام	 يف	 سيارة	 ماليين	 	١٠ الكهربائية	

الكوبالت	 على	 الطلب	 إىل	جتاوز	 	Olivetti and others (2017)
33٠	كيلوطن	بحلول	عام	٢٠٢5	—	أي	ثالثة	أضعاف	اإلنتاج	

يتجاوز	 أن	 الطلب	 هذا	 وسيقتضي	 تقريبا.	 احلايل	 العاملي	

متوسط	النمو	السنوي	١١%	خالل	العقد	املقبل،	وهو	ما	يفوق	

وتشير	 املاضية.	 اخلمسين	 السنوات	 يف	 مستواه	 كبير	 حد	 إىل	

األدلة	التاريخية	من	القرن	العشرين	إىل	أن	معظم	طفرات	أسعار	

ظهورها	 من	 عامين	 غضون	 يف	 ذروتها	 تبلغ	 األولية	 السلع	

Jacks 2013(	ألنها	تفسح	اجملال	للتغيرات	الدائمة	يف	 )دراسة	

لكنها	 املعزِّز	لإلنتاجية.	 اإلنتاجية	واالستثمار	اجلديد	 الطاقة	

أحيانا	تدوم	لفترة	أطول.	إن	النمو	املطلوب	يف	إنتاج	الكوبالت	

—	يشكل	خطرا	على	كهربة	قطاع	 تاريخيا	 —	غير	املسبوق	
النقل.

وهناك	العديد	من	التطورات	التي	قد	حتد	من	تقلب	األسعار،	

منها	زيادة	عمليات	إعادة	تدوير	الكوبالت	واألساليب	اجلديدة	

التقدم	 الستخراج	اإلنتاج	األويل.	وربما	األهم	من	كل	ذلك	أن	

أسعار	 طفرة	 توقف	 إىل	 يؤدي	 قد	 البطاريات	 تكنولوجيا	 يف	

الليثيوم- بطارية	 ملفهوم	 الرئيسية	 البدائل	 فأحد	 الكوبالت.	

إنتاج	 يف	 يتمثل	  — الصلبة	 احلالة	 بطارية	 أي	  — أيون	

إىل	 حتتاج	 وال	 كثافة	 أكثر	 بطاقة	 حتتفظ	 أصغر	 بطاريات	

اعتماد	 شأن	 ومن	 إنتاجها.	 مدخالت	 من	 كمدخل	 الكوبالت	

أن	 واسع	 نطاق	 على	 الصلبة	 احلالة	 لبطاريات	 مكتمل	 مفهوم	

يقلل	من	الطلب	على	الكوبالت.	ومن	شأن	األبحاث	املستمرة	يف	

هذا	اجملال	أن	حتول	دون	تأخير	أو	إيقاف	التقدم	يف	صناعة	

نتيجة	 احملمولة	 اإللكترونية	 واألجهزة	 الكهربائية	 السيارات	

نقص	املوارد.

اإلطار 1-ت خ-1 )تتمة(
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النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد  جــدول املرفــق 1- 1- 1: االقتصــادات األوروبيــة: إجمــايل 
احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

. . .. . .. . .3.02.72.32.62.72.62.32.42.4أوروبا

2.42.32.01.71.71.72.92.93.07.97.47.1أوروبا املتقدمة 

2.32.42.01.51.51.63.53.23.29.18.48.1منطقة اليورو 4 ، 5

٢.5٢.5٢.٠١.7١.6١.7٨.٠٨.٢٨.٢3.٨3.63.5أملانيا

9.4٨.٨٨.4–٠.9–١.3–١.٨٢.١٢.٠١.٢١.5١.6١.4فرنسا	

١.5١.5١.١١.3١.١١.3٢.9٢.6٢.٢١١.3١٠.9١٠.6إيطاليا

3.١٢.٨٢.٢٢.٠١.7١.6١.7١.6١.7١7.٢١5.5١4.٨إسبانيا	

3.١3.٢٢.4١.3٢.٠٢.٢9.٨9.6٨.95.١4.94.٨هولندا	

١.7١.9١.7٢.٢١.6١.٨٠.١٠.3٠.٢7.٢7.٠6.٨بلجيكا

٢.9٢.6١.9٢.٢٢.٢٢.٢٢.١٢.5٢.٠5.55.٢5.١النمسا	

٢١.5١9.٨١٨.٠–٠.6–٠.٨–١.4٢.٠١.٨١.١٠.7١.١٠.٨اليونان

٨.97.36.7–٢.7٢.4١.٨١.6١.6١.6٠.5٠.٢٠.١البرتغال	

7.٨4.54.٠٠.3٠.9١.3١٢.59.٨٨.76.75.55.٢آيرلندا

3.٠٢.6٢.٠٠.٨١.٢١.7٠.7١.4١.9٨.7٨.٠7.5فنلندا

٠.5٨.37.57.4–٠.3–3.44.٠4.٢١.3١.9١.9١.5اجلمهورية	السلوفاكية

7.١6.96.٨–٠.6–3.٨3.٢3.٠3.7٢.٢٢.٢١.٠٠.١ليتوانيا	

5.٠4.٠3.٢١.4١.7٢.٠6.55.75.٢6.٨5.95.5سلوفينيا	

3.54.33.7٢.١١.4١.٨5.55.45.35.٨5.55.٢لكسمبرغ

٨.7٨.٢٨.١–٢.٢–١.9–4.54.٠3.5٢.93.٠٢.5٠.٨التفيا	

4.93.93.٢3.73.٠٢.53.٢٢.٠٠.75.٨6.36.7إستونيا	

١١.3١٠.٠9.١–4.6–4.١–3.93.63.٠٠.7٠.4١.64.7قبرص

6.65.74.6١.3١.6١.٨١٠.٢9.99.54.٠4.٢4.4مالطا	

4.44.44.5–3.4–3.7–١.٨١.6١.5٢.7٢.7٢.٢4.١اململكة	املتحدة

١.١٢.3٢.٠٠.5٠.7١.٠9.39.79.43.٢3.٠3.٠سويسرا	

٢.4٢.6٢.٢١.9١.5١.63.٢3.١3.١6.76.36.3السويد

١.٨٢.١٢.١١.9١.9٢.٠5.١6.١6.54.٢3.93.7النرويج	

4.33.53.٠٢.4٢.3٢.٠١.١٠.3٠.4٢.93.٠3.٢اجلمهورية	التشيكية	

٢.١٢.٠١.9١.١١.4١.77.67.67.٢5.٨5.75.6الدانمرك	

3.63.٢3.٠١.٨٢.4٢.33.63.3٢.6٢.٨3.١3.3آيسلندا	

٨.٠7.46.٨.	.	..	.	..	.	.١.5١.3١.3٠.9١.٠١.١سان	مارينو	

. . .. . .. . .–2.7–2.9–5.84.33.76.26.86.32.6أوروبا الصاعدة والنامية 6

١١.٠١٠.7١٠.7–4.٨–5.4–7.٠4.44.٠١١.١١١.4١٠.55.5تركيا

4.94.١4.٠–١.٢–4.64.١3.5٢.٠٢.5٢.5٠.٠٠.9بولندا	

5.٠4.64.6–3.7–3.7–7.٠5.١3.5١.34.73.١3.5رومانيا	

4.٠3.٨3.٠٢.4٢.73.33.6٢.5٢.44.٠3.٨3.5هنغاريا	

3.63.٨3.١١.٢٢.٠٢.١4.53.٠٢.36.٢6.٠5.٨بلغاريا5	

١4.6١4.3١4.٠–4.١–4.5–١.٨3.53.53.١٢.73.٠4.6صربيا	

٢.٨٢.٨٢.6١.١١.5١.53.73.٠٢.١١٢.٢١٢.٠١١.٢كرواتيا

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

١	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	يُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تم	تصحيح	مركز	احلساب	اجلاري	إلبالغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامالت	بين	بلدان	املنطقة.

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

6	تشمل	ألبانيا	والبوسنة	والهرسك	وكوسوفو	وجمهورية	مقدونيا	اليوغوسالفية	السابقة	واجلبل	األسود.
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جــدول املرفــق 1- 1- 2: اقتصــادات آســيا واحمليــط الهــادئ: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

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

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

. . .. . .. . .5.75.65.62.12.92.92.11.81.8آسيا 

2.42.11.91.01.41.54.34.34.33.43.43.3آسيا املتقدمة

١.7١.٢٠.9٠.5١.١١.١4.٠3.٨3.7٢.9٢.9٢.9اليابان	

3.١3.٠٢.9١.9١.7١.95.١5.55.٨3.73.63.3كوريا

5.65.35.٢–٢.3–١.9–٢.33.٠3.١٢.٠٢.٢٢.4٢.3أستراليا

٢.٨١.9٢.٠٠.6١.3١.3١3.٨١3.6١3.53.٨3.٨3.7مقاطعة	تايوان	الصينية

3.6٢.9٢.7٠.6١.٢١.٠١٨.٨١٨.9١٨.7٢.٢٢.١٢.١سنغافورة	

3.٨3.63.٢١.5٢.٢٢.١3.٠3.١3.٢3.١3.١3.١منطقة	هونغ	كونغ	اإلدارية	اخلاصة	

4.74.54.6–3.٠–٢.6–3.٠٢.9٢.9١.9١.7٢.١٢.7نيوزيلندا	

9.37.٠6.١١.٢٢.٢٢.43٠.43٢.١33.١٢.٠٢.٠٢.٠منطقة	ماكاو	اإلدارية	اخلاصة	

. . .. . .. . .6.56.56.62.43.33.30.90.60.6آسيا الصاعدة والنامية 

6.96.66.4١.6٢.5٢.6١.4١.٢١.٢3.94.٠4.٠الصين

.	.	..	.	..	.	.–٢.١–٢.3–6.77.47.٨3.65.٠5.٠٢.٠الهند4	

.	.	..	.	..	.	.5.35.35.43.١3.٢٢.9٢.١١.5١.3جمموعة آسيان- 5

5.45.٢5.٠–١.9–١.9–5.١5.35.53.٨3.53.4١.7إندونيسيا	

3.93.93.٨٠.7١.4٠.7١٠.٨9.3٨.6٠.7٠.7٠.7تايلند	

5.95.35.٠3.٨3.٢٢.43.٠٢.4٢.٢3.43.٢3.٠ماليزيا	

5.75.55.5–٠.6–٠.5–6.76.76.٨3.٢4.٢3.٨٠.4الفلبين	

6.٨6.66.53.53.٨4.٠4.١3.٠٢.4٢.٢٢.٢٢.٢فييت	نام	

. . .. . .. . .–2.6–2.7–6.06.16.35.25.25.32.2آسيا الصاعدة والنامية األخرى 5 

بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.6.66.56.6٢.33.٢3.٢١.٠٠.7٠.7آسيا	الصاعدة	6

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

١	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	يُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	راجع	امللحوظات	القطرية	للهند	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

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

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

6	آسيا	الصاعدة	تشمل	اقتصادات	جمموعة	آسيان-	5	)إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام(	والصين	والهند.
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جــدول املرفــق 1- 1- 3: اقتصــادات نصــف الكــرة الغربــي: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد 

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

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

. . .. . .. . .–3.3–3.0–2.32.82.62.52.72.52.4أمريكا الشمالية 

4.43.93.5–3.4–3.٠–٢.3٢.9٢.7٢.١٢.5٢.4٢.4الواليات	املتحدة	

6.36.٢6.٢–٢.5–3.٢–3.٠٢.١٢.٠١.6٢.٢٢.٢3.٠كندا	

3.43.53.4–٢.٢–١.9–٢.٠٢.33.٠6.٠4.43.١١.6املكسيك	
١٢.5١٢.٠١١.3.	.	..	.	..	.	.١.9٢.٢٠.٨–١.٢–3.6–7.7بورتو	ريكو	4

. . .. . .. . .–2.2–2.0–1.4. . .. . .. . .0.71.72.5أمريكا اجلنوبية 5

١٢.٨١١.6١٠.5–١.٨–١.6–١.٠٢.3٢.53.43.54.٢٠.5البرازيل	

٨.4٨.٠7.5–5.5–5.١–٢.9٢.٠3.٢٢5.7٢٢.7١5.44.٨األرجنتين	

9.39.٢9.١–٢.6–٢.6–١.٨٢.73.34.33.53.43.4كولومبيا	

١,٠٨7.5١3,٨64.6١٢,٨74.6٢.٠٢.43.6٢7.١33.337.4–6.٠–١5.٠–١4.٠فنزويال	

6.76.٢5.٨–١.9–١.٨–١.53.43.3٢.٢٢.43.٠١.5شيلي	

6.76.76.7–١.١–٠.7–٢.53.74.٠٢.٨١.6٢.٠١.3بيرو	

٠.34.64.34.3–٠.١–٢.7٢.5٢.٢٠.4١.٠١.4٠.4إكوادور	

4.٠4.٠4.٠–5.٢–5.4–4.٢4.٠3.٨٢.٨3.54.55.٨بوليفيا	

7.47.١7.١–3.١3.43.١6.٢7.٠6.١١.6٠.6٠.١أوروغواي

5.75.75.7–١.٢–٢.٠–4.34.54.١3.64.٢4.٠١.٨باراغواي	

. . .. . .. . .–2.6–2.9–3.73.94.02.63.43.42.5أمريكا الوسطى 6

. . .. . .. . .–2.9–3.2–2.73.83.73.84.53.53.2الكاريبي 7

بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.–٢.3–٢.١–١.3٢.٠٢.٨4.١3.63.5١.6أمريكا	الالتينية	والكاريبي	٨

.	.	..	.	..	.	.–٨.5–١٢.٠–١.٨١.٨3.6١.١١.٢١.٨9.٢االحتاد	النقدي	لدول	شرق	الكاريبي	9	

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

١	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	يُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

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

5	تشــمل	غيانــا	وســورينام.	وتُســتبعد	بيانــات	أســعار	املســتهلكين	بالنســبة	لألرجنتيــن	وفنزويــال.	وبالنســبة	لألرجنتيــن	وفنزويــال،	راجــع	امللحوظــات	اخلاصــة	بــكل	بلــد	علــى	حــدة	يف	قســم	

»امللحوظــات	القُطْريــة«	يف	امللحــق	اإلحصائــي.

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

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

فنســنت	وجــزر	غريناديــن	وترينيــداد	وتوباغــو.

٨	منطقة	أمريكا	الالتينية	والكاريبي	تتضمن	املكســيك	واقتصادات	من	الكاريبي	وأمريكا	الوســطى	وأمريكا	اجلنوبية.	وتُســتبعد	بيانات	أســعار	املســتهلكين	بالنســبة	لألرجنتين	وفنزويال.	

وبالنســبة	لألرجنتين	وفنزويال،	راجع	امللحوظات	اخلاصة	بكل	بلد	على	حدة	يف	قســم	»اامللحوظات	القُطْرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

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

ومونتســيرات،	وهمــا	ليســا	أعضــاء	يف	صنــدوق	النقــد	الــدويل.
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جــدول املرفــق 1- 1- 4: اقتصــادات كومنولــث الــدول املســتقلة: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد 

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

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

. . .. . .. . .2.12.22.15.54.64.81.32.82.3كومنولث الدول املستقلة 4

البلــدان املصــدرة للطاقــة علــى أســاس 

. . .. . .. . .2.02.12.04.84.14.51.93.63.1صاف 

١.5١.7١.53.7٢.٨3.7٢.64.53.٨5.٢5.55.5روسيا	

5.٠5.٠5.٠–١.3–١.4–4.٠3.٢٢.٨7.46.45.6٢.9كازاخستان	

.	.	..	.	..	.	.–5.35.٠5.٠١٢.5١9.5١٢.93.7٠.٢١.١أوزبكستان	

٠.١٢.٠3.9١3.٠7.٠6.٠3.55.67.٠5.٠5.٠5.٠أذربيجان	

.	.	..	.	..	.	.–7.٨–9.٠–6.56.٢5.6٨.٠9.4٨.٢١١.5تركمانستان	

أســاس	 علــى	 للطاقــة	 املســتوردة	 البلــدان	

.	.	..	.	..	.	.–4.١–4.٢–3.١3.٢3.3١٠.٢٨.36.73.7صــاف	

9.49.٢٨.٨–3.5–3.7–٢.53.٢3.3١4.4١١.٠٨.٠3.7أوكرانيا	

١.٠١.٠١.٠–٢.7–٢.5–٢.4٢.٨٢.46.٠6.٠6.٠١.٨بيالروس

.	.	..	.	..	.	.–9.5–١٠.5–4.٨4.54.٨6.٠3.63.٠9.3جورجيا	

١٨.9١٨.9١٨.6–٢.٨–٢.٨–7.53.43.5٠.93.54.٠٢.6أرمينيا

.	.	..	.	..	.	.–4.7–5.٢–7.١4.٠4.٠7.36.36.٠٢.6طاجيكستان	

7.١7.٠7.٠–١٢.٢–١3.6–4.53.34.93.٢4.55.٠7.٨جمهورية	قيرغيزستان	

4.٢4.٢4.١–4.7–3.7–4.٠3.53.٨6.64.75.١4.7مولدوفا	

بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.–١.7–٢.٠–4.١3.73.99.٠9.١7.٢٢.5القوقاز	وآسيا	الوسطى	5

البلدان	منخفضة	الدخل	يف	منطقة	
.	.	..	.	..	.	.–4.٢–4.٠–5.44.64.79.5١3.59.6١.١كومنولث	الدول	املستقلة	6

البلدان	املصدرة	للطاقة	على	أساس	صاف	

.	.	..	.	..	.	.–١.٠–١.٢–3.93.73.٨9.69.97.6٢.٠ما	عدا	روسيا

إبــالغ	 التــي	تعتمــد	فتــرات	 البلــدان	إىل	الســنوات	املاليــة.	يُرجــى	مراجعــة	اجلــدول	»واو«	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	قائمــة	باالقتصــادات	 ملحوظــة:	تســتند	بيانــات	بعــض	

اســتثنائية.

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	ألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

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

االقتصــادي.

5	تتضمن	القوقاز	وآسيا	الوسطى	أرمينيا	وأذربيجان	وجورجيا	وكازاخستان	وجمهورية	قيرغيزستان	وطاجيكستان	وتركمانستان	وأوزبكستان.

6	تتضمن	البلدان	منخفضة	الدخل	يف	منطقة	كومنولث	الدول	املستقلة	أرمينيا	وجورجيا	وجمهورية	قيرغيزستان	ومولدوفا	وطاجيكستان	وأوزبكستان.
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جــدول املرفــق 1- 1- 5: اقتصــادات منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان: إجمــايل النــاجت 

احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

. . .. . .. . .–0.50.3–2.63.43.76.38.26.80.9وأفغانستان وباكستان 

. . .. . .. . .1.72.83.33.46.35.51.23.01.8البلدان املصدرة للنفط 4

.	.	..	.	..	.	.3.7٢.٠٢.75.43.6–١.7١.9٠.9–٠.7اململكة	العربية	السعودية	

4.34.٠4.٠9.9١٢.١١١.54.37.٠6.3١١.٨١١.7١١.6إيران	

.	.	..	.	..	.	.٠.5٢.٠3.٠٢.٠4.٢٢.54.75.35.١اإلمارات	العربية	املتحدة	

١١.7١١.٢١١.٨–9.7–9.3–٢.٠3.٠٢.75.67.47.6١٢.3اجلزائر	

.	.	..	.	..	.	.–3.١4.9٠.١٢.٠٢.٠٠.7٠.٢١.6–٠.٨العراق	

.	.	..	.	..	.	.٢.١٢.6٢.7٠.43.93.5١.3٢.5١.٨قطر	

١.33.٨١.5٢.53.7٢.٠5.٨3.6١.١١.١١.١–٢.5الكويت	

. . .. . .. . .–5.7–6.2–4.24.74.612.412.29.56.5البلدان املستوردة للنفط 5

١٢.٢١١.١9.7–3.9–4.4–4.٢5.٢5.5٢3.5٢٠.١١3.٠6.5مصر	

6.٠6.١6.١–4.4–4.٨–5.35.64.74.١5.٠5.٢4.١باكستان	

١٠.٢9.59.٢–3.5–3.6–4.٢3.١4.٠٠.٨١.4٢.٠3.٨املغرب	

١9.6١٨.6١7.6–6.٨–6.٢–3.٢3.73.53٢.443.539.55.5السودان	

١5.3١5.٠١4.٨–7.٨–9.٢–١.9٢.4٢.95.37.٠6.١١٠.١تونس	

.	.	..	.	..	.	.–٢5.٢–٢5.٨–١.٢١.5١.٨4.54.33.٠٢5.٠لبنان	

.	.	..	.	..	.	.–7.9–٨.5–٢.3٢.5٢.73.3١.5٢.5٨.7األردن	

بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.١.١٠.٢–٢.٢3.٢3.66.6٨.77.١٠.6الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	

3.33.33.5٠.٢٠.7١.33.٠٢.6٢.74.٢4.٢4.٢إسرائيل	6

.	.	..	.	..	.	.–7.٨–7.٨–6.43.٨3.٠5.46.76.3٨.٢بلدان	املغرب	العربي	7

.	.	..	.	..	.	.–7.6–٨.٢–3.94.٨5.١٢٠.٨١7.٨١١.79.7بلدان	املشرق	العربي	٨

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

١	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	يُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تشمل	البحرين	وليبيا	وعمان	واليمن.

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

6	تدخل	إسرائيل،	وهي	من	غير	اقتصادات	املنطقة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	جغرافية.	وجتدر	اإلشارة	إىل	أن	إسرائيل	ال	تدخل	يف	حساب	اجملمالت	اإلقليمية.

7	يشمل	املغرب	العربي	اجلزائر	وليبيا	وموريتانيا	واملغرب	وتونس.

٨	يشمل	املشرق	العربي	مصر	واألردن	ولبنان.	وال	يتضمن	سوريا	نظرا	لعدم	اليقين	احمليط	بأوضاعها	السياسية.
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جــدول املرفــق 1- 1- 6: اقتصــادات منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار 

والبطالــة اجلــاري  املســتهلكين ورصيــد احلســاب 

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

. . .. . .. . .–3.1–2.9–2.83.43.711.09.58.92.6إفريقيا جنوب الصحراء 

. . .. . .. . .0.0–0.41.92.018.315.514.80.20.2البلدان املصدرة للنفط 4

.	.	..	.	.٠.٨٢.١١.9١6.5١4.٠١4.٨٢.5٠.5٠.4١6.5نيجيريا	

.	.	..	.	..	.	.–٠.١–٢.٢–٠.7٢.٢٢.43١.7٢7.9١7.٠4.5أنغوال	

.	.	..	.	..	.	.–١.9–١.5–٠.٨٢.73.73.٠٢.٨٢.54.٨غابون	

.	.	..	.	..	.	.–5.5–4.3–٢.١٢.65.٢–3.5٢.٨٠.9–3.١تشاد	

.	.	..	.	..	.	.3.٠4.٨–٠.74.6٠.5١.5١.6١٢.7–4.6جمهورية	الكونغو	

. . .. . .. . .–2.9–2.7–3.03.13.55.25.05.02.3البلدان متوسطة الدخل 5

٢7.5٢7.9٢٨.3–3.١–٢.9–١.3١.5١.75.35.35.3٢.3جنوب	إفريقيا	

.	.	..	.	..	.	.–4.٠–4.١–٨.46.37.6١٢.4٨.7٨.٠4.5غانا	

.	.	..	.	..	.	.–١.3–١.5–7.٨7.47.١٠.٨١.7٢.٠١.٢كوت	ديفوار	

.	.	..	.	..	.	.–٢.4–٢.5–3.٢4.٠4.5٠.6١.١١.3٢.5الكاميرون	

.	.	..	.	..	.	.–١.9–٢.6–3.64.٠4.56.6٨.٢٨.٠3.3زامبيا	

.	.	..	.	..	.	.–7.5–7.9–7.٢7.٠7.٠١.4١.5١.59.4السنغال	

. . .. . .. . .–7.5–6.7–6.05.86.18.97.46.26.8البلدان منخفضة الدخل 6

.	.	..	.	..	.	.–6.3–6.5–١٠.9٨.5٨.39.9١١.٢٨.6٨.١إثيوبيا	

.	.	..	.	..	.	.–5.7–6.٢–4.٨5.56.٠٨.٠4.٨5.٠6.4كينيا	

.	.	..	.	..	.	.–6.٠–5.4–6.٠6.46.65.34.٨5.٠3.٨تنزانيا	

.	.	..	.	..	.	.–9.5–6.9–4.55.٢5.٨5.63.64.34.5أوغندا	

.	.	..	.	..	.	.–4.٨–4.٠–4.١5.١5.6٨.١7.٨6.٨3.4مدغشقر	

.	.	..	.	..	.	.–٠.3٠.9–3.43.٨4.٠4١.5٢5.٨١3.7٠.5جمهورية	الكونغو	الديمقراطية	

بنود	للتذكرة

إفريقيا	جنوب	الصحراء	ما	عدا	جنوب	

.	.	..	.	..	.	.–3.١–٢.9–٢.93.43.7١٠.59.٢٨.6٢.6السودان	

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

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	ألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تشمل	غينيا	االستوائية	وجنوب	السودان.

5	تشمل	بوتسوانا	وكابو	فيردي	وليسوتو	وموريشيوس	وناميبيا	وسيشيل	وسوازيلند.

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

تومي	وبرينســيبي	وســيراليون	وتوغو	وزمبابوي.
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جدول املرفق 1-1-7: ملخص نصيب الفرد احلقيقي من الناجت يف العامل

)التغير السنوي %، بعملة دولية على أساس تعادل القوى الشرائية(

توقعاتمتوسط

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

2.44.03.02.02.22.32.11.92.42.72.72.5العامل

1.12.51.10.70.91.61.71.11.92.01.81.1االقتصادات املتقدمة

٠.٨١.7٠.9١.5١.٠١.٨٢.١٠.7١.5٢.١١.٨٠.6الواليات	املتحدة
١.١١.7١.5٢.3٢.٢١.9١.4–٠.5–١.٠١.٨١.3١.١منطقة	اليورو	١	

٠.94.٢3.7٠.5٠.3١.5٠.6١.٠٢.١٢.4١.9١.3أملانيا

٠.١٠.4٠.6٠.٨١.5١.6١.6١.١–٠.7١.5١.6٠.3فرنسا	

٠.9١.١١.6١.3١.٢٠.٨–٠.3–٢.3–٠.١١.٢٠.٢3.٢إيطاليا

١.73.53.33.٢٢.9٢.3١.٨–١.3–3.٠–١.4–١.3٠.4إسبانيا

١.7٢.٢٠.5١.5١.٠١.9١.4١.٢١.٠–٠.44.٢٠.3اليابان

١.١٠.9٠.6٠.٨١.4٢.3١.5١.١١.٢١.٠٠.9١.٢اململكة	املتحدة

١.٠١.9٢.١٠.6١.3١.7٠.١٠.3١.7٠.٨١.١٠.7كندا
٢.65.٠٢.5١.3١.6٢.١١.3١.5٢.٠١.9١.9١.6اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

اقتصادات األسواق الصاعدة 

4.45.94.93.73.63.22.82.83.33.63.73.7واالقتصادات النامية

٠.٠١.٨١.9١.٨٢.٠–5.94.34.9٢.٨٢.٠١.4٢.5كومنولث	الدول	املستقلة

١.5١.7١.5١.7–٠.3–5.74.55.٠3.6١.7٠.6٢.6روسيا

١.٠٢.9٢.٨٢.93.٢–7.٠4.45.٢١.93.4٢.6١.7كومنولث	الدول	املستقلة	عدا	روسيا

6.9٨.56.75.95.95.٨5.٨5.45.55.55.65.4آسيا	الصاعدة	والنامية

9.6١٠.١9.٠7.47.36.76.46.١6.36.٠5.95.4الصين

5.٢٨.75.٢4.١5.٠6.٠6.٨5.75.46.٠6.46.٨الهند	3

3.65.53.٢4.73.73.33.63.74.٠4.١4.١4.٢جمموعة	آسيان	–	5	4

3.53.76.٢٢.١4.33.44.3٢.٨5.33.٨3.٢٢.٨أوروبا	الصاعدة	والنامية

٠.١٠.9١.7١.٨–١.9–١.64.73.4١.7١.٨٠.٢٠.9أمريكا	الالتينية	والكاريبي

٠.٢١.5١.٨١.6–4.٢–4.3–٢.١6.53.٠١.٠٢.١٠.4البرازيل

٠.٢3.٨٢.4٢.4٠.٢١.7٢.٢١.٨١.٠١.3٢.١٢.٠املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	

١.4١.7١.7–٠.٢٢.3٠.١–١.9٢.53.9١.٠٠.١٠.١وأفغانستان	وباكستان

٠.3–٠.١–٠.3–٢.7–١.١3.3٠.7–٠.5١.37.١٢.5٠.١اململكة	العربية	السعودية

٠.١٠.٨١.٠١.4–٢.74.٢٢.4١.3٢.6٢.4٠.7١.٢إفريقيا	جنوب	الصحراء

–٠.٨–٠.٨–٠.6–١.9–4.٢–5.4٨.3٢.١١.5٢.63.5٠.١نيجيريا
٠.١٠.٢–٠.١–٠.3–١.٠–٢.3١.6١.٨٠.7١.٠٠.3٠.3جنوب	إفريقيا

بنود للتذكرة

٠.١١.6٢.٠١.7٢.4٢.3٢.٠١.6–١.4١.٨١.5٠.6االحتاد	األوروبي

3.75.33.5١.93.73.7١.9٠.9٢.3٢.٨3.١3.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

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

١	البيانات	حمسوبة	كمجموع	فرادى	بلدان	منطقة	اليورو.

٢	ال	تشمل	بلدان	جمموعة	السبعة	)كندا	وفرنسا	وأملانيا	وإيطاليا	واليابان	واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة(	وبلدان	منطقة	اليورو.

3	راجع	امللحوظات	القطرية	للهند	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

4	إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام.
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معظم  يف  السكان  شيخوخة  وتيرة  تسارع  من  الرغم  على 

االقتصادات املتقدمة على مدار العقد املاضي، فإن املعدالت 

الكلية للمشاركة يف سوق العمل تتخذ مسارات متباينة. كذلك 

ارتباط  حتول  يف  شاسعة  فروقا  حتجب  الكلية  األرقام  فإن 

مشاركة  ازدادت  فقد  العمل:  بسوق  اخملتلفة  العمالة  فئات 

العمالة  مشاركة  مؤخرا  وازدادت  العمر،  مقتبل  يف  النساء 

األكبر سنا، لكنها تراجعت بين الشباب وعلى مستوى الرجال 

يف مقتبل العمر. ويخُلص هذا الفصل إىل أن شيخوخة السكان 

وعبء األزمة املالية العاملية يمكن أن يفسرا نسبة كبيرة من 

غير  املاضي.  العقد  أثناء  الرجال  معدل مشاركة  التراجع يف 

أن تصاعد معدالت مشاركة النساء يبرهن على أهمية عوامل 

ويشير  العمل.  سوق  يف  املشاركة  قرارات  تشكيل  يف  أخرى 

جانب  إىل  ومؤسساته،  العمل  سوق  سياسات  أن  إىل  التحليل 

تفسر  كلها  التعليمي،  التحصيل  وحتسين  الهيكلية  التغيرات 

اجلانب األكبر من الزيادة الهائلة يف مشاركة النساء يف مقتبل 

العمر والعمالة األكبر سنا خالل الثالثة عقود املاضية. ويف 

نفس الوقت، فإن التقدم التكنولوجي مثل التحول إىل التشغيل 

اآليل، رغم فائدته لالقتصاد ككل، كان له تأثير حمدود على 

معدالت املشاركة. وتلقي هذه النتائج الضوء على أن اجملال 

واسع أمام السياسات لتخفيف أثر عوامل الشيخوخة بإتاحة 

العمل للراغبين فيه. ويمكن التشجيع على االنضمام إىل سوق 

التعليم والتدريب،  العمل والبقاء فيه من خالل االستثمار يف 

وإصالح النظام الضريبي، وتقليل حوافز التقاعد املبكر—إىل 

جانب تقوية السياسات الرامية إىل حتسين عملية التوفيق بين 

العمالة املتوافرة والوظائف املعروضة ومساعدة العمالة على 

الشديدة  التحوالت  اجلمع بين احلياة األسرية والعملية. ولكن 

املطاف  نهاية  يف  تطغى  أن  يمكن  الديمغرافية  الهياكل  يف 

على قدرة السياسات على تعويض آثار شيخوخة السكان على 

النظر  إعادة  العمل، مما يؤكد احلاجة إىل  املشاركة يف سوق 

االقتصادات  يف  العمالة  عرض  لتعزيز  الهجرة  سياسات  يف 

املتقدمة.

مقدمة 
السكاين،  النمو  يف  تباطؤا  املتقدمة  االقتصادات  تشهد 

وارتفاعا يف متوسط العمر املتوقع، وطفرة كبيرة يف عدد كبار 

تشير  الزخم،  من  مزيدا  االجتاهات  هذه  اكتساب  ومع  السن. 

القرن،  هذا  منتصف  بحلول  أنه  على  املتحدة  األمم  توقعات 

سينكمش جمموع السكان يف حوايل نصف االقتصادات املتقدمة 

)الشكل البياين ٢-١(. وسيقع العبء على أولئك الذي ُيعتبرون 

قليلة  عقود  غضون  يف  والذي سيقدمون  العمل،  سن  يف  اليوم 

الدعم ملا يقرب من ضعف عدد كبار السن الذين يدعمونهم يف 

الوقت احلاضر. وما مل ينضم مزيد من القوى العاملة إىل أسواق 

العمل، قد تؤدي الشيخوخة إىل إبطاء نمو االقتصادات املتقدمة 

وتفضي يف كثير من احلاالت إىل إضعاف قدرة نظم الضمان 

 Clements and االجتماعي اخلاصة بهم على االستمرار )دراسة

others 2015(. وكان لزيادة عرض العمالة دور كبير يف النمو 
املمكن يف االقتصادات املتقدمة خالل الفترة ١9٨5-٢٠٠٠، 

عدد  يف   3 )الفصل  احلين  ذلك  منذ  تراجعت  مساهمتها  ولكن 

إبريل ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(.

السكان  شيخوخة  تفرضها  التي  الضغوط  برغم  وحتى 

تطور  يف  الشاسعة  الفروق  فإن  العمالة،  عرض  على  بالفعل 

االقتصادات  يف  واضحة  تبدو  ككل  العمل  سوق  يف  املشاركة 

املتقدمة يف أنحاء العامل )الشكل البياين ٢-٢(.١١ وكان معدل 

االقتصادات  بالفعل يف نصف هذه  ارتفع  قد  الكلية  املشاركة 

مضى،  عقد  نحو  منذ  وقعت  التي  العاملية  املالية  األزمة  منذ 

كذلك  الديمغرايف.  التحول  وتيرة  تسارع  مع  تزامن  ما  وهو 

حتجم األرقام الكلية فروقا شاسعة يف معدالت مشاركة فئات 

الذكور  مشاركة  تراجعت  املثال،  سبيل  على  اخملتلفة.  العمالة 

اإلناث  مشاركة  ازدادت  بينما  تقريبا،  االقتصادات  كل  يف 

آفاق  تقرير  من   ٢٠١7 أكتوبر  عدد  يف   ١-١ اإلطار  )راجع 

االقتصاد العاملي(. 

البلدان  بين  املسارات  الشاسعة يف  الفروق  يؤكد  الذي  وما 

العمالة اخملتلفة؟ هناك عوامل مؤثرة خمتلفة. إن  وبين فئات 

الفروق يف توقيت التحول الديمغرايف ووتيرته حتديدا قد تفسر 

بعض التفاوت. ومع هذا، فإن التفاوت يف االجتاهات السائدة 

الدور املهم  العمالة يشير إىل  للمشاركة بين فئات حمددة من 

احملتمل للسياسات واملؤسسات املؤثرة على قرارات االنضمام 

إىل القوى العاملة أو البقاء فيها أو العودة إليها. وكذلك الفروق 

يف التعرض لعوامل عاملية والصالبة يف مواجهتها مثل التقدم 

١معدل املشاركة يف سوق العمل هو نسبة السكان البالغين )١5 سنة 
,1

فأكثر( الذين يعملون حاليا أو يبحثون عن فرصة عمل. ويف هذا الفصل، 

العاملة  القوى  وارتباط  العمل  سوق  يف  املشاركة  مصطلح  ُيستخدم 

بالتبادل.

وتشوكا  غريغويل،  فرانسيسكو  هم  الفصل  لهذا  الرئيسيون  املؤلفون 

هيلغنستوك،  بنجامين  من  بدعم  )رئيسا(،  توبالوفا  وبيتيا  كوتسان، 

بلودورن،  جون  من  وبمساهمات  يل،  وجونغجين  جونز،  وكريستوفر 

وبنجامين هيلغنستوك، وديفيد ماالكرينو. ونود أن نعرب عن امتناننا 

إلتاحة  فورسيري  وديفيد  ديوفال،  ورومين  داس،  ميتايل  من  لكل 

بياناتهم عن حتول املهام الروتينية إىل التشغيل اآليل وسياسات سوق 

العمل. واستفاد هذا الفصل من تعليقات واقتراحات ستيفاين أرونسون.     

املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: 

الدوافع واآلفاق املتوقعة 2 ل
ص

ف
ل

ا

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



72

آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

املدى  على  الطلب  ضغط  إىل  أدى  ربما  والتجارة  التكنولوجي 

الطويل على العمالة التي لديها مهارات معينة.٢٢ ويشكل تعريف 

السكان  الرئيسية وراء مشاركة خمتلف فئات  الدوافع  وترتيب 

التي  السياسات  تصميم  عند  ضروريا  مطلبا  العمل  سوق  يف 

من  واحلد  هدفهم  حتقيق  من  العمل  يف  الراغبين  أولئك  تمكن 

 Autorو Acemoglu and Autor (20011) ٢راجع على سبيل املثال دراسات

 Autor, Dorn,و ،Goos, Manning, and Salomons (2014)و ،and Dorn (2013)
آفاق  تقرير  إبريل ٢٠١6 من  والفصل 3 يف عدد   ،and Hanson (2016)
آفاق  تقرير  من   ٢٠١7 أكتوبر  عدد  يف   ٢ والفصل  العاملي،  االقتصاد 

االقتصاد العاملي. 

تأثير عوامل الشيخوخة. وبالفعل، يشير التحليل الوارد يف هذا 

الفصل إىل أن تقوية ارتباط فئات عمالة حمددة بسوق العمل 

السكان  آثار شيخوخة  البلدان على تخفيف  قد ساعد كثير من 

على املشاركة الكلية يف سوق العمل.

وبناء على ذلك، يتناول هذا الفصل التساؤالت التالية: 

• عبر 	 العمل  سوق  في  المشاركة  معدالت  تطورت  كيف 

بشكل  الديناميكيات  تختلف  وهل  المتقدمة؟  االقتصادات 

العمالة؟ وهل تغيرت االتجاهات  منهجي حسب خصائص 

السائدة للمشاركة في أعقاب األزمة المالية العالمية؟

• ما الدوافع الرئيسية لتغير معدالت المشاركة الكلية وارتباط 	

أكثر  وبصورة  العمل؟  بسوق  العمالة  من  المختلفة  الفئات 

تحديدا: 

o  العقد الكلية  المعدالت  شهدتها  التي  التغيرات  مقدار  ما 

الماضي والتي يمكن عزوها إلى تسارع وتيرة التحوالت 

الركود  فترات  ذلك  في  بما  الدورية،  واآلثار  الديمغرافية 

الشديد المصاحبة لألزمة المالية العالمية وأزمة الديون 

األوروبية؟ 

o  من المنظور التاريخي، ما الدور الذي قامت به السياسات

بالعمل،  األفراد  قرارات  على  تؤثر  التي  والمؤسسات 

على  الطلب  تحول  إلى  أدت  ربما  التي  بالعوامل  مقارنة 

أنواع معينة من العمالة، مثل التحول إلى التشغيل اآللي 

والتحول الهيكلي؟ 

• ما هي اآلفاق المتوقعة للمشاركة في سوق العمل؟ 	

يبدأ هذا الفصل بحصر التغيرات يف مشاركة خمتلف فئات 

مدار  على  املتقدمة  االقتصادات  يف  العمل  سوق  يف  العمالة 

الثالثة عقود املاضية. وهناك عدة اعتبارات تبرر التركيز على 

املشاركة. أوال، توافر عوامل اإلنتاج، بما فيها العمالة، هو أحد 

الطويل.  املدى  على  واملمكن  الفعلي  للنمو  املهمة  احملددات 

ومعدل املشاركة، إىل جانب النمو السكاين، هو احملدد الرئيسي 

العمل  سوق  يف  املشاركة  بيانات  وثانيا،  العمالة.  لعرض 

تتسم بتغطية جيدة جغرافيا وزمنيا، حسب نوع اجلنس والفئة 

بدوام  تعمل  التي  للعمالة  املكبوت  العرض  وترصد  العمرية، 

جزئي بينما ترغب يف العمل بدوام كامل وأولئك العاطلين عن 

Bur�  العمل يف الوقت احلاضر لكنهم يرغبون يف العمل )دراسة

niaux, Duval, and Jaumotte 2004(. وأخيرا، تقدم لنا النظرية 
االقتصادية إرشادات واضحة حول تطور مشاركة العمالة يف 

ذلك  بعد  الفصل  ويستخدم  حياتهم.  فترات  طوال  العمل  سوق 

االجتاهات  تشكل  التي  العوامل  لتقييم  تكميلية  حتليل  منهاج 

يف  التغيير  مقدار  األول  اجلزء  ويقيس  للمشاركة.  السائدة 

معدالت املشاركة على مستوى البلدان التي تتسق مع التحوالت 

وتيرة  تسارعت  عندما  األلفينات،  منتصف  منذ  الديمغرافية 

املتقدمة.  االقتصادات  من  كثير  يف  كثيرا  السكان  شيخوخة 

وُيجري اجلزء الثاين تقييما بمزيد من التفصيل لدوافع املشاركة 
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١- االقتصادات املتقدمة ٢- اقتصادات األسواق الصاعدة

      واالقتصادات النامية

٣- االقتصادات املتقدمة  ٤- اقتصادات األسواق الصاعدة

      واالقتصادات النامية    
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الشكل البياين ٢-١: التحول الديمغرايف—االجتاهات يف 

الفترة األخيرة والتوقعات املستقبلية

النمــو الســكاين آخــذ يف التباطــؤ يف جمموعتــي االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. ويف االقتصــادات املتقدمــة، يرتفــع عــدد كبــار الســن بصــورة 

حــادة مقارنــة بالســكان يف ســن العمــل، وقــد تســارعت وتيــرة هــذه العمليــة بدرجــة كبيــرة بعــد 

 .٢٠٠٨

املصادر: األمم املتحدة وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

املظللــة  املســاحات  تشــير  بينمــا  الوســيط،  املســتوى  إىل  املتصلــة  تشــير اخلطــوط  ملحوظــة: 

باللــون األزرق إىل املــدى بيــن الربيعــات. وتشــير املســاحات املظللــة باللــون الرمــادي إىل 

التوقعات. وتشير اخلطوط الرأسية املتقطعة يف اللوحتين ٣-٤ إىل سنة ٢٠٠٨.  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



73

    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

على مستوى فئات حمددة من العمالة من خالل فحص الفروق 

يف هذه االجتاهات بين البلدان ومع مرور الوقت. ويشحذ اجلزء 

الضوء  ويلقي  الفردية،  املشاركة  بقرارات  التنبؤ  أدوات  الثالث 

والتعرض  العائلة،  وتكوين  التعليم،  مثل  خصائص  دور  على 

آفاق  تقييم  يجري  وأخيرا،  التكنولوجي.  التقدم  من  خملاطر 

املشاركة يف سوق العمل على املدى الطويل باستخدام نموذج 

مبني على اجملموعات العمرية.  

وفيما يلي النتائج الرئيسية التي يستخلصها هذا الفصل: 

• للمشاركة 	 الكلية  المعدالت  مسارات  تباعد  من  الرغم  على 

األمر  كان  المتقدمة،  االقتصادات  في  العمل  سوق  في 

عبر  مماثلة  اتجاهات  ظهور  هو  الدهشة  على  يبعث  الذي 

البلدان بين فئات محددة من العمالة. ويختلف حجم التغير 

منذ  كثيرا  ازدادت  النساء  مشاركة  ولكن  آخر،  إلى  بلد  من 

أقرب،  تاريخ  وفي  الماضي.  القرن  ثمانينات  منتصف 

بينما  سنا،  األكبر  العمالة  مشاركة  في  كبير  تحسن  حدث 

االقتصادات  كل  وفي  الشباب.  بين  المشاركة  تراجعت 

)ممن  العمر  مقتبل  في  الرجال  أصبح  تقريبا،  المتقدمة 

في  األقل  وخاصة  عاما(،   54-٢5 بين  أعمارهم  تتراوح 

سوق  عن  متزايدة  بصورة  منفصلين  التعليمي،  التحصيل 

العمل على مدى الخمسة وثالثين عاما الماضية، برغم أن 

المشاركة ال تزال مرتفعة وتختلف بصورة طفيفة  معدالت 

بين البلدان. 

• أما شيخوخة السكان واآلثار السلبية لألزمة المالية العالمية 	

فيمكن أن تفسر نسبة كبيرة من التراجع في معدل المشاركة 

الكلية للرجال أثناء العقد الماضي. غير أن تصاعد معدالت 

السياسات وعوامل أخرى  النساء يؤكد أهمية دور  مشاركة 

عوامل  تأثير  من  والحد  العمالة  عرض  قرارات  تشكيل  في 

النساء  أعمار  متوسط  ارتفاع  ظل  في  حتى  الشيخوخة، 

وبرغم التطورات الدورية غير المواتية.  

• نظام 	 مثل  والمؤسسات،  السياسات  أن  إلى  التحليل  يشير 

على  العام  واإلنفاق  االجتماعية،  واإلعانات  الضرائب 

تستهدف  التي  والسياسات  النشطة،  العمل  سوق  برامج 

إلى  المشاركة،  على  العمالة  من  معينة  مجموعات  تشجيع 

التعليمي،  التحصيل  وتحسين  الهيكلية  التغييرات  جانب 

في مشاركة  الهائلة  الزيادة  من  األكبر  الجانب  تفسر  كلها 

الثالثة  األكبر سنا خالل  والعمالة  العمر  النساء في مقتبل 

عقود الماضية. 

• من ناحية أخرى، فإن التقدم التكنولوجي، مثل التحول إلى 	

التشغيل  مهام  اآللية—أي  بالطرق  الروتينية  المهام  أداء 

اآللي التي تمكن بسهولة من االستعاضة عن العمالة برأس 

المال—كان كابحا لمعدالت مشاركة معظم فئات العمالة. 

ويقترن انخفاض السعر النسبي لالستثمار بمزيد من تراجع 

المشاركة في البلدان األكثر تعرضا لمخاطر التشغيل اآللي 

للمهام الروتينية بسبب مزيج وظائف العمالة فيها، والذي 

–4 –3 –2 –1 0 1 2

١- املعدالت الكلية

–5 –4 –3 –2 –1 0 1 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5
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٢- الرجال  ٣- النساء 

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تعرض اللوحات أكبر ٢٠ اقتصادا متقدما على أساس جمموع عدد السكان يف ٢٠١٧. 

التغيــرات يف معــدالت املشــاركة الكليــة يف الفتــرة بيــن ٢٠٠٨ و٢٠١٦ تبيــن درجــة كبيــرة مــن عــدم التجانــس عبــر االقتصــادات املتقدمــة، مــع انخفــاض (ارتفــاع) معــدالت 

مشاركة الرجال (النساء) عموما. 

الشكل البياين ٢-٢: تغير معدالت املشاركة يف سوق العمل، ٢٠٠٨-٢٠١٦
(نقاط مئوية)
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مقتبل  في  الذكور  مشاركة  انخفاض  من  جزءا  يفسر  ربما 

العمر. 

• وبينما يؤكد تحليل البيانات الجزئية التأثير الكبير للتعرض 	

انفصال  على  الروتينية  للمهام  اآللي  التشغيل  لمخاطر 

العمالة عن سوق العمل، يشير كذلك إلى أن جهود السياسات 

الرامية إلى تعزيز شبكات االتصال في أسواق العمل يمكن 

أن تعوض جزءا من هذه التأثير. وتقترن زيادة اإلنفاق على 

النشطة والتعليم بتراجع احتمال تسرب  العمل  برامج سوق 

األشخاص، الذين كانوا يعملون في وظيفة روتينية عرضة 

العاملة.  القوى  من  اآللي،  التشغيل  إلى  تحويلها  لمخاطر 

الحضرية،  المناطق  في  كثيرا  االحتمال  هذا  يتراجع  كذلك 

مما يشير إلى أهمية النفاذ إلى مجمعات وظائف متنوعة. 

جناح  إىل  الفصل  هذا  إليها  يخُلص  التي  النتائج  وتشير 

العوامل  تأثير  من  احلد  يف  هذا  وقتنا  حتى  البلدان  من  كثير 

يف  اإلجمالية  املشاركة  على  الشيخوخة  عن  الناجمة  السلبية 

العمالة  ارتباط فئات حمددة من  العمل من خالل تقوية  سوق 

من  تتحقق  التي  املكاسب  نطاق  توسيع  ويمكن  العمل.  بسوق 

إتاحة فرصة العمل للراغبين يف املشاركة يف سوق العمل من 

العمالة  تثبط  التي  للعوامل  حدا  تضع  التي  السياسات  خالل 

والسياسات  فيها،  البقاء  أو  العاملة  القوى  إىل  االنضمام  عن 

 3
التي تساعد العمالة على اجلمع بين احلياة األسرية والعملية.3

ومن شأن زيادة االستثمارات يف التعليم والتدريب وسياسات 

التفعيل أن تشجع األفراد على املشاركة بفعالية يف سوق العمل 

التطورات  مواجهة  يف  صالبة  أكثر  العاملة  القوى  جتعل  وأن 

التي ربما انتفت  العوملة،  أو  التكنولوجي  التقدم  العاملية، مثل 

معها احلاجة إىل مهارات معينة.

المتوقعة  الديمغرافية  الهياكل  الشديدة في  التحوالت  ولكن 

في االقتصادات المتقدمة يمكن أن تطغى في نهاية المطاف على 

قدرة السياسات على تعويض األثر الكامل لعوامل الشيخوخة. 

الفصل  هذا  في  الواردة  التوضيحية  المحاكاة  عمليات  وتشير 

– حتى  إلى أن المشاركة الكلية ستنخفض في نهاية المطاف 

– وأن مشاركة  الجنسين بشكل كامل  الفجوات بين  إذا تم سد 

العمالة األكبر سنا يتعين أن تحقق ارتفاعا كبيرا حتى يتالشى 

االنخفاض في المشاركة الكلية بشكل كامل. وما لم يحقق التقدم 

عرض  زيادة  من  املمكن  الناجت  يف  الواضحة  املساهمة  3بخالف 
,3

منافع  يحقق  العمل  سوق  يف  اإلناث  مشاركة  زيادة  أن  تبين  العمالة، 

 Kazandjian اقتصادية كلية أخرى، مثل زيادة التنوع االقتصادي )دراسة

 Gonzales and others (، ويحد من عدم املساواة )دراسةand others 2016
 Grigoli and Robles 2015(، ويحقق نموا أقل تأثرا بعدم املساواة )دراسةb
الشركات  يف  الرفيعة  املناصب  يف  املرأة  تمثيل  زيادة  وترتبط   .)2017
بارتفاع ربحية الشركات )دراسة Christiansen and others 2016a(، بينما 

تعيين مزيد من النساء يف اجملالس الرقابية يف القطاع املصريف يرتبط 

 Sahay and )دراسة  املايل  القطاع  وصالبة  املصارف  استقرار  بتعزيز 

من  الحقة  فترة  يف  التوظيف  أن  إىل  كذلك  األدلة  وتشير   .)others 2017
حياة املرء ينطوي على حتسين النتائج غير املالية، مثل شعور الشخص 

 Erikson, Erikson, and )دراسة  والدعم  بهويته، واالندماج يف اجملتمع، 

الرفاه العاطفي واملادي  Cohen 2004(، وكذلك  Kivnick 1986، ودراسة 
)دراسة Cohen 2004;، ودراسة Calvo 2006، على سبيل املثال(.  

التكنولوجي مكاسب تعويضية على صعيد اإلنتاجية، تلقي هذه 

االقتصادات  الضوء على حاجة كثير من  المستخلصة  النتائج 

لتعزيز عرض  الهجرة  في سياسات  النظر  إعادة  إلى  المتقدمة 

على  سنا  األكبر  العمالة  تشجع  سياسات  انتهاج  مع  العمالة، 

أن  المهاجرين يمكن  استقبال  أن  التقاعد. وبالرغم من  تأجيل 

يفرض تحديات، وربما أثار ردود فعل سياسية سلبية، فيمكن 

في  التحليل  ويشير  المضيفة.  للبلدان  نفع  فيه  يكون  أن  كذلك 

النمو  نصف  بنحو  تسهم  الصافية  الهجرة  أن  إلى  الفصل  هذا 

السكاني في االقتصادات المتقدمة في العقود الثالثة الماضية. 

والهجرة يمكن أن تخفف الضغط الناجم عن شيخوخة السكان 

وأن تساهم في تحقيق مكاسب أخرى على المدى الطويل، مثل 

)راجع  أخرى  وثائق  في  ورد  مثلما  واإلنتاجية،  النمو  ارتفاع 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١6 أكتوبر  عدد  في   4 الفصل 

العالمي(. 

ومن الضروي التأكيد من البداية على أن هذا الفصل يسعى 

بناء  وليس  المختلفة  االرتباط  وعالقات  األنماط  عرض  إلى 

الهيكلية  والخصائص  السياسات  مختلف  بين  سببية  عالقة 

ناحية  من  العمل  سوق  في  والمشاركة  ناحية،  من  والفردية 

أخرى. وكثير من المتغيرات التي يبحثها عند النظر في حاالت 

واإلنجاب— والزواج  التعليم  خيارات  فيها  فردية—بما 

كانت  وربما  العمل.  سوق  في  المشاركة  قرارات  مع  تتزامن 

التغيرات في سياسات سوق العمل والمؤسسات الوطنية ترجع 

العمل  إزء  والثقافية  االجتماعية  المواقف  تطور  إلى  كذلك 

العمالة  عرض  في  الُمشاهدة  االتجاهات  على  تؤثر  والتي 

البحث في هذه  السياسات.44 ويتجاوز  فضال عن تأثيرها على 

وصف  عرض  إلى  يهدف  الذي  الفصل  هذا  نطاق  االحتماالت 

البلدان ومع مرور  العمل عبر  المشاركة في سوق  ثري ألنماط 

الوقت وارتباطها بمجموعة واسعة من الدوافع، ويقدم بالتالي 

إرشادات مفيدة حول المجاالت المحتملة التخاذ إجراءات على 

صعيد السياسات. 

أنماط المشاركة في أسواق العمل       

في االقتصادات المتقدمة

المدى  طويلة  السائدة  االتجاهات  بحث  خالل  من  يتبين 

إلجمالي المشاركة في سوق العمل وارتباط مجموعات فردية 

من العمالة بالسوق في االقتصادات المتقدمة أن هناك العديد 

 5

من األنماط الالفتة لالنتباه.5

4على سبيل املثال، تطور املعايير االجتماعية نحو مزيد من املساواة 
4444

يف األدوار بين اجلنسين قد يستحث التشريعات بشأن األسرة ويدفع إىل 

عرض  يف  التحوالت  فإن  كذلك  العمل.  سوق  يف  اإلناث  مشاركة  زيادة 

العمالة من اإلناث قد تولد الدعم السياسي ملزيد من السياسات الداعمة 

لألسرة، وتؤدي على الفور إىل زيادة توظيف اإلناث ومنح مزيد من حقوق 

  .)Olivetti and Petrongolo 2017 احلصول على اإلجازات الوالدية )دراسة

معدالت  حتليل  إىل  املدى  طويلة  العامة  االجتاهات  مناقشة  5تستند 

املشاركة يف ٢١ اقتصادا متقدما تتوافر بياناتها عن الفترة ١9٨5-٢٠١6 

لضمان اتساق العينة. وتتماثل األنماط الوارد وصفها من حيث نوعيتها يف 

حالة إدراج كل االقتصادات املتقدمة يف التحليل. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

معدالت المشاركة الكلية 

على مدى الثالثين عاما الماضية، لم يحدث أي تغير ُيذكر 

في متوسط معدل المشاركة الكلية في سوق العمل في مجموعة 

اللوحة ١(. ومع  البياني ٢-3،  )الشكل  المتقدمة   االقتصادات 

هذا، فإن إجمالي المجموعة يحجب فروقا كبيرة بين التجارب 

الكلية  المشاركة  كانت  فبينما  حدة.  على  بلد  كل  بها  مر  التي 

في سوق العمل في نسبة كبيرة من االقتصادات المتقدمة في 

عليه  كانت  بما  مقارنة  مئويتين  نقطتين  نطاق  ضمن   ٢٠١6

ارتباط  في  كبيرا  ارتفاعا  البلدان  من  العديد  شهد   ،١9٨5 في 

بما  الكلية  المشاركة  معدالت  وارتفعت  العمل،  بسوق  سكانها 

وكوريا  ألمانيا  مثل  بلدان  في  مئوية  نقاط  خمس  على  يزيد 

وإضافة   .)٢ اللوحة   ،3-٢ البياني  )الشكل  وإسبانيا  وهولندا 

إلى ذلك، كان هنا تقارب ملحوظ في توزيع معدالت المشاركة 

عبر االقتصادات المتقدمة.

مشاركة فئات عمالة محددة 

األغرب من ذلك هو تفاوت اتجاهات مشاركة فئات العمالة 

المختلفة في سوق العمل )الشكل البياني ٢-3، اللوحات 3-٨(. 

في  هائلة  زيادة  حدثت  المتقدمة،  االقتصادات  مستوى  وعلى 

وفي  عمل.  عن  بفعالية  الباحثات  أو  العامالت  النساء  نسبة 

مشاركة  ارتفعت  المتقدمة،  لالقتصادات  الوسيط  المستوى 

اإلناث في سوق العمل بما يقرب من ١٠ نقاط مئوية. وكانت 

زيادة مشاركة اإلناث أكبر كثيرا في البلدان التي يشير تاريخها 

كانت  العاملة  القوى  إلى  المرأة  انضمام  احتماالت  أن  إلى 

هذا  وساهم  المرفق(،  في   ٢-٢-١ البياني  الشكل  )راجع  أقل 

التفاوت في مشاركة  التقارب بصورة هائلة في تضييق هوة 

تتسق  كذلك   .١9٨5 منذ  المتقدمة  االقتصادات  عبر  المرأة 

زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة مع ارتفاع نسبة األسر 

البياني  الشكل  )راجع  أعضائها  من  اثنان  دخلها  يكسب  التي 

ُوِجد أن معدالت  ٢-٢-٢ في المرفق(. وعلى العكس من ذلك، 

مشاركة الرجال، وهي أعلى كثيرا وغالبا ما تتشابه بقدر أكبر 

وفي  االقتصادات.  معظم  في  انخفضت  قد  البلدان،  عبر  بكثير 

مشاركة  معدل  كان  المتقدمة،  لالقتصادات  الوسيط  المستوى 

مقارنة   ٢٠١6 في  مئوية  نقاط   4 على  يزيد  بما  أقل  الرجال 

تضييق  إلى  المتباينة  االتجاهات  هذه  وأدت   .١9٨5 بعام 

الفجوات بين الجنسين. 

وهناك كذلك فروق كبيرة في طريقة تطور معدالت المشاركة 

البياني ٢-3،  بين األفراد من مختلف الفئات العمرية )الشكل 

هم  )ممن  الشباب  انضمام  احتماالت  وكانت   .)٨-5 اللوحات 

في أعمار تتراوح بين ١5 و٢4 عاما( إلى سوق العمل أقل بكثير 

في ٢٠١6 مقارنة بعام ١9٨5، مع مشاهدة اتجاهات متماثلة 

اتجاهات  لمعرفة   ٢-١ اإلطار  )راجع  والنساء  الرجال  بين 

المتقدمة  االقتصادات  عبر  العمل  سوق  في  الشباب  مشاركة 

وُيعزى  النامية(.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

االتجاهات  إلى  كبيرة  بدرجة  العمل  بسوق  االرتباط  تراجع 

الشكل البياين ٢-٣: معدالت املشاركة يف سوق العمل 

حسب نوع اجلنس والعمر

(٪ ما مل يذكر خالف ذلك)

املصــادر: منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

ملحوظــة: يف اللوحــات ١ و٣ و٤، تشــير اخلطــوط إىل املســتوى الوســيط، وتشــير املســاحات 

اُملظللــة إىل املــدي الُربيعــي، وتشــير اخلطــوط املتقطعــة إىل املتوســط املرجــح بالســكان. ويف 

اللوحات من ٥-٨، تشــير اخلطوط الســوداء إىل املســتوى الوســيط، واملســاحات املظللة باللون 

الرمــادي تشــير إىل املــدى بيــن الربيعــات، واخلطــوط الســوداء املتقطعــة تشــير إىل املتوســط 

املرجــح بالســكان �مــوع الفئــات العمريــة، علــى التــوايل. وتشــير اخلطــوط الزرقــاء واحلمــراء 

إىل املستوى الوسيط للرجال والنساء، على التوايل. ويف اللوحة   ٦، تشير اخلطوط الزرقاء واحلمراء 

املتقطعــة إىل املــدى بيــن الربيعــات للرجــال والنســاء علــى التــوايل. ويســتند الشــكل البيــاين إىل 

بيانات مقطعية زمنية متوازنة من ٢١ اقتصادا متقدما.    
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

المال  رأس  في  االستثمار  زيادة  نحو  األجل  طويلة  السائدة 

البياني  )الشكل  بالمدارس  االلتحاق  معدالت  ورفع  البشري 

٢-4(.66 وبالفعل، فإن نسبة الشباب »العاطلين« — وُيَعرَّفون 

وغير  العمل  عن  وعاطلين  يعملون  ال  الذين  أولئك  بأنهم 

مطلع  منذ  مستقرة  وظلت  كثيرا  بالمدارس—أقل  ملتحقين 

المردود من االلتحاق بالتعليم في  األلفينات.77 ونظرا الرتفاع 

تراجع  أسباب  أحد  كان  ربما  المتقدمة،  االقتصادات  من  كثير 

المتوقعة  االستجابة  هو  العمل  سوق  في  الشباب  مشاركة 

هناك  وبالفعل،   .)Krueger 2017 )دراسة  االقتصادية  للحوافز 

في  الشباب  مشاركة  في  التغيرات  بين  سالب  ارتباط  عالقة 

الثانوي مقارنة  التعليم بعد  سوق العمل والتغيرات في مردود 

 ٨

بمردود التعليم االبتدائي عبر البلدان.٨

والنساء  الرجال  مشاركة  معدالت  ارتفعت  الوقت،  نفس  وفي 

منتصف  منذ  كبيرة  بدرجة  فأكثر(  عاما   55( سنا  األكبر 

التسعينات، بعد عقود من التراجع المطرد.9 ويتجلى هذا االرتفاع 

بصفة خاصة في الفئة الُعمرية 55-64، غير أن العقد الماضي 

سوق  في  عاما   65 من  أكثر  البالغين  حتى  األفراد  بقاء  شهد 

التي تتحقق  المكاسب  إلى  النظر  أطول.١٠ وينبغي  لفترات  العمل 

بشكل  األعمار  طول  سياق  في  سنا  األكبر  العمالة  مشاركة  من 

سبع  بنحو  الوالدة  عند  المتوقع  العمر  متوسط  فارتفع  كبير. 

سنوات، وفي سن الخمسين بما يزيد على خمس سنوات، منذ عام 

تشجع  سياسات  اعتماد  إلى  البلدان  من  كثير  دفع  مما   ،١9٨5

١١

إطالة الحياة العملية من خالل تأخير سن التقاعد.١١

مقتبل  في  هم  ممن  العاملين  بين  السائدة  األنماط  وأبرز 

العمل  بسوق  لالرتباط  العامة  االتجاهات  تباعد  هو  العمر 

باملدارس  ملتحقون  العمرية  الفئة  هذه  يف  هم  من  بعض  6بينما 

ومنضمون للقوى العاملة، هناك ارتباط قوي بين ارتفاع معدالت االلتحاق 

 Canon, دراسة  راجع  البلدان.  عبر  املشاركة  معدالت  وتراجع  باملدارس 

)Kudlyak, and Liu (2015  لالطالع على أدلة من الواليات املتحدة.

7يختلف مفهوم الشباب العاطلين هنا عن مفهوم  NEETs )املقصود 

األخير  ألن  نظرا  والتدريب(،  والتعليم  العمل  دائرة  خارج  هم  من  به 

يتضمن األفراد العاطلين عن العمل. وقد ارتفع معدل بطالة الشباب وظل 

املتقدمة  االقتصادات  من  كثير  يف  العاملية  املالية  األزمة  منذ  عاليا 

 .)Banerji, Lin, and Saksonovs 2015 دراسة(

من  العمالة  دخل  متوسط  نسبة  هو  التعليم  ملردود  البديل   املتغير 
٨

مقارنة  أعلى  تعليم  مستوى  على  احلاصلين  العمر  مقتبل  يف  الرجال 

إال  احلاصلين  غير  العمر  مقتبل  يف  الرجال  من  العمالة  دخل  بمتوسط 

دراسة  بيانات  قاعدة  أساس  على  وحُتتسب  االبتدائي  التعليم  على 

الفترة  خالل  للدخل   )Luxembourg Income Study Database( لكسمبرغ 

١9٨7-٢٠١3. وتشير األدلة التي ظهرت يف وقت أقرب إىل أن عالوات 

املهارات ظلت ثابتة أو تراجعت بصورة حدية خالل العقد املاضي عبر 

معظم االقتصادات املتقدمة )راجع اإلطار ٢-١ يف عدد أكتوبر ٢٠١7 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(.

9لالطالع على مناقشة حول االجتاهات السابقة للتقاعد، راجع دراسة
 

Blöndal and Scarpetta (1999)، ودراسة Gruber and Wise (1999)، وتقرير
 .OECD (2001)

١٠بالنسبة للرجال، ترجع الزيادة امُلشاهدة يف ارتباط القوى العاملة 
 

مشاركة  )زيادة  التقاعد  معدالت  انخفاض  إىل  سنا  األكبر  املرحلة  يف 

استقرار  ظل  يف  األكبر(  الُعمرية  الفئة  يف  هم  ومن  عاما   55 البالغين 

املشاركة يف سوق العمل أو تراجعها بنسبة طفيفة بين األصغر سنا )دون 

تنامي  عن  ناجتة  املشاهدة  الزيادة  كانت  للنساء،  وبالنسبة   .)55 سن 

جممع النساء العامالت البالغات هذه األعمار وكذلك تغير سلوك التقاعد.   

متوسط  يف  ارتفاع  عموما  املتوقع  العمر  متوسط  ارتفاع  ١١صاحب 
 

 Salomon and سنوات احلياة الصحية املتوقعة على نحو ما توثقه دراسة

  .others (2012)

القوى العاملة  العاطلون  الطالب

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي «يوروســتات»، ومســح القــوى العاملــة يف 

االحتــاد األوروبــي، وقاعــدة بيانــات دراســة لكســمبرغ للدخــل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير العالمــات يف اللوحــة ٢ إىل التغيــرات بيــن كل عاميــن علــى أســاس ســنوي 

املتوافــرة.  البيانــات  حملدوديــة  نتيجــة  الفاصلــة  الفتــرات  أطــوال  تختلــف  وقــد  مقــارن. 

واإلحصاءات املبينة يف اللوحة ٣ هي تقديرات مأخوذة من مسح القوى العاملة يف االحتاد 

األوروبي على املستوى الُقْطري على امتداد الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٦. وتعرض اللوحة املتوسط 

املرجح بالسكان من الشباب على مستوى البلدان. ويف اللوحة ٣، يضم الشباب «العاطلون» 

أولئك الذين ليست لديهم وظائف وعاطلين عن العمل وغير ملتحقين بالتعليم.   
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١- تغير معدالت التحاق الشباب بالتعليم ومشاركتهم يف 

       سوق العمل، ٢٠٠٠-٢٠١٢

      (نقاط مئوية)

الشكل البياين ٢-٤: املشاركة يف سوق العمل والتحاق

الشباب بالتعليم

٣- توزيع الشباب حسب حالة النشاط، ٢٠٠٠-٢٠١٦

(٪)       

 

y = –0.58**x – 0.81
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متوسط التغير السنوي يف العائد من التعليم

٢- تغير العائد من التحاق الشباب بالتعليم ومشاركتهم 

      يف سوق العمل، ١٩٨٧-٢٠١٣ 

      (نقاط مئوية)

y = –2.15*x – 0.40**

آخــذة يف  املتقدمــة  االقتصــادات  العمــل يف  الشــباب (١٥-٢٤ عامــا) يف ســوق  مشــاركة 

التراجع، بينما معدل التحاقهم بالتعليم آخذ يف االرتفاع. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وازن  فقد  سابقا.  ناقشناه  كما  بالنساء،  مقارنة  الرجال  بين 

مقتبل  في  الرجال  مشاركة  معدالت  في  الطفيف  االنخفاض 

بلد  من  قليال  اختالفها  مع  للغاية  مرتفعة  بقيت  والتي  العمر، 

بأعداد  العمل  سوق  العمر  مقتبل  في  النساء  دخول  آخر،  إلى 

المشاركة  معدالت  ارتفاع  إلى  أدى  مما  وتجاوزه،  بل  هائلة، 

االقتصادات  معظم  في  العمل  مقتبل  في  للعاملين  الكلية 

مشاركة  زيادة  تكون  بأن  احتمال  هناك  وبينما  المتقدمة. 

اإلناث قد سمحت لبعض الرجال باالنسحاب من سوق العمل، 

ال توجد أدلة ُتذكر على هذا األمر على مستوى البلدان. وعالقات 

االرتباط بين التغيرات في معدالت مشاركة اإلناث والذكور في 

مقتبل العمر، إن ُوِجدت، موجبة )راجع الشكل البياني ٢-٢-3 

في المرفق(، وتراجعت مشاركة الرجال المتزوجين بدرجة أقل 

 ١٢
من مشاركة العزاب )الشكل البياني ٢-5، اللوحة ٢(.١٢

تعكس  قد  العمل  سوق  في  المشاركة  أنماط  ألن  ونظرا 

العمر—مثل  السكان في مقتبل  تحوالت كبيرة في خصائص 

البياني  الهجرة—الشكل  وحالة  والزواج  والخصوبة  التعليم 

مشاركة  في  للتغيرات  تفصيال  أكثر  صورة  يعطي   5-٢

االقتصادات  معظم  في   ٢٠٠٠ عام  منذ  الفرعية  المجموعات 

المتقدمة  األوروبية  واالقتصادات  و5(   ١ )اللوحتان  المتقدمة 

الملحوظ  االستثناء  عدا  وفيما   

١3
و6-٨(.١3  ،4-٢ )اللوحات 

مشاركة  زيادة  كانت  نسبيا،  تعليما  األقل  النساء  في  المتمثل 

أنحاء  وفي  ملحوظة.  بصورة  منتشرة  العمل  سوق  في  اإلناث 

 ٢٠١6 عام  في  بكثير  أكبر  احتماالت  هناك  كانت  أوروبا، 

والمتزوجات،  العازبات  النساء  بتوظيف   ٢٠٠٠ بعام  مقارنة 

والالتي لديهن أبناء صغار )في أعمار دون السادسة(، أو أبناء 

مهاجرات،  أو  مواطنات  سواء  عاما(،   ١5 سن  )دون  سنا  أكبر 

مقتبل  في  للرجال  وبالنسبة  عمل.  على  للحصول  سعيهن  أو 

العمر، كان تراجع مشاركتهم أعمق بين أصحاب أقل مستويات 

التعليم. وعلى مستوى الفئات المتبقية، حدث تراجع طفيف أو 

ركود في المستوى الوسيط لالقتصادات المتقدمة. ويشير ذلك 

 Council of االقتصاديين  املستشارين  جملس  تقرير  يخُلص  ١٢باملثل، 
 

االعتماد على  أن  أدلة حمدودة على  إىل وجود   Economic Advisers (2016)
دخل الزوجين قد ساهم بدرجة كبيرة يف تراجع مشاركة الذكور يف مقتبل 

مشاركة  زيادة  كانت  وربما  املتحدة.  الواليات  يف  العمل  سوق  يف  العمر 

النساء يف مقتبل العمر مدفوعة بتراجع دخل األسرة، وإن كان من الصعب 

املتغيرات  بشأن  للشواغل  نتيجة  ُقْطري  حتليل  يف  املسألة  هذه  فحص 

قرارات  يف  النظر  عند  التفصيل  من  بمزيد  القضية  هذه  وُتفحص  الداخلية، 

املشاركة.   

اخلصائص  أساس  على  املشاركة  بتحليل  البيانات  نقص  يسمح  ١3ال 
 

الديمغرافية اخملتلفة إال على مدى فترات زمنية أقصر بكثير ولعينة أصغر من 

القوى  مسح  من  الفردي  املستوى  على  بيانات  على  التحليل  ويعتمد  البلدان. 

يف    )European Union Labour Force Survey(األوروبي االحتاد  يف  العاملة 

العمالة  فرعية من  الُقْطري جملموعات  املستوى  على  املشاركة  بناء معدالت 

حسب احلالة االجتماعية، وعدد األطفال، وحالة الهجرة، وعلى بيانات املكتب 

السلطات  من  بيانات  تكملها  )يوروستات(،  األوروبي  لالحتاد  اإلحصائي 

الوطنية، لبناء صورة عن املشاركة حسب التحصيل التعليمي.

2000
2016

2000
2016

الشكل البياين ٢-٥: معدالت مشاركة الرجال والنساء   

يف مقتبل العمر يف سوق العمل حسب اخلصائص 

الديمغرافية، ٢٠٠٠ و٢٠١٦

(٪) 

ازدادت مشاركة النساء بصورة شبه شاملة يف االقتصادات املتقدمة، بينما ظلت مشاركة 

الرجال ثابتة أو تراجعت، خاصة من هم أقل حظا من التعليم. 

العاملــة يف  القــوى  ومســح  (يوروســتات)،  األوروبــي  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر:   

االحتاد األوروبي، والسلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وتســتند  الُربيعــي.  املــدي  إىل  اخلطــوط  وتشــير  الوســيط  مســتوى  إىل  األعمــدة  تشــير  ملحوظــة: 

اللوحتان ١ و٥ إىل البيانات من معظم االقتصادات املتقدمة، بينما تستند اللوحات ٢-٤ و٦-٨ 

إىل البيانــات مــن االقتصــادات األوروبيــة املتقدمــة. وتعــرض اللوحتــان ٣ و٧ إحصــاءات األفــراد 

املتزوجيــن. ويف اللوحتيــن ٤ و٨، تشــير األعمــدة الداكنــة إىل بيانــات ٢٠٠٤ بــدال مــن ٢٠٠٠. 

وُيَعــرَّف مقتبــل العمــر بأنــه بيــن ٢٥-٥٤. واملقصــور باألطفــال الصغــار مــن هــم دون ٦ ســنوات، 

التحصيــل  مســتوى  وُيَعــرَّف  عامــا.   ٦-١٤ بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  مــن  هــم  األكبــر  واألطفــال 

التعليمي وفق التصنيف الدويل املوحد للتعليم (ISCED). ويضم التعليم االبتدائي املستويات من 

صفــر-٢ يف التصنيــف الــدويل املوحــد للتعليــم (ISCED 2011)، والتعليــم الثانــوي مــن املســتويات 

يتضمــن  الثانــوي  بعــد  والتعليــم   ،(ISCED 2011) للتعليــم  املوحــد  الــدويل  التصنيــف  يف   ٣-٤

     .(ISCED 2011) املستويات ٥-٨ يف التصنيف الدويل املوحد للتعليم
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      العائلي

٣- الرجال حسب تكوين 

       العائلة

٤- الرجال حسب حالة 

      الهجرة
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

إلى أن التغيرات في الخصائص السكانية بما يعكس انخفاض 

مشاركة فئات معينة، مثل تراجع نسبة الرجال في مقتبل العمل 

المتحدة  الواليات  األمثلة  أبرز  ومن  كبيرة.  كانت  المتزوجين، 

النساء  مشاركة  في  خاصة  بصفة  عميقا  تراجعا  شهدت  التي 

تحصيلهم  مستويات  مختلف  على  العمر  مقتبل  في  والرجال 

التعليمي. 

وبرغم أن تراجع مشاركة الرجال في مقتبل العمل في سوق 

المتقدمة،  االقتصادات  وسيط  مستوى  في  طفيفا  يبدو  العمل 

واسع  التراجع  هذا  أوال،  أسباب.  لعدة  القلق  على  يبعث  أنه  إال 

ال  وثانيا،  المتقدمة.  االقتصادات  معظم  في  ويحدث  النطاق، 

العاملة  القوى  فئات  أكبر  هم  العمر  مقتبل  في  الرجال  يزال 

الدخل  أصحاب  هم  عادة  وكانوا  المتقدمة  االقتصادات  في 

الرئيسيين في أسرهم، لذلك فإن أي تراجع وإن كان صغيرا في 

له عواقب كبيرة  أن تكون  الفئة يمكن  العمالة من هذه  عرض 

 . وأخيرا، فإن االنفصال عن سوق العمل 

على االقتصاد الكلي.١4

في سنوات ذروة إنتاجية الرجال يصاحبه تراجع في شعورهم 

 Winkelmann and )دراسات  حياتهم  في  واالرتياح  بالسعادة 

 Knabe andو  ،Lucas and others 2004و  ،Winkelmann 1995
الصحية  حالتهم  وضعف   ،)Krueger 2017 و   ،Ratzel 2011
Gerdtham and Johannes�  وراتفاع معدالت الوفيات )دراسات

 Sullivan and vonو  ،Eliason and Storrie 2009و  ،son 2003
وظائف  على  حصولهم  احتماالت  وتراجع   ،)Wachter 2009
ودراسة   ،Arulampalam, Booth, and Taylor 2000 )دراسة 

   .)Arulampalam, Gregg, and Gregory 2001

 غير املشاركين يف السوق

الذي  األسباب  من  لالهتمام  مثيرة  رؤى  استخالص  يمكن 

ويستخدم  العمل.  سوق  خارج  لوجودهم  العاملون  يبديها 

الشكل البياين ٢-6 بيانات من ماليين العاملين الذي شملهم 

املسح يف ٢4 بلدا يف أوروبا لتقسم غير املشاركين إىل طالب 

ومتقاعدين وغير متقاعدين لكنهم مل يلتحقوا بعمل أبدا، وأولئك 

الذين كانوا يعملون ولكن مل تعد لديهم وظائف. ويواصل تقسيم 

الفئة األخيرة من غير املشاركين يف السوق حسب السبب الذي 

أبدوه النفصالهم عن سوق العمل. 

العمر  مقتبل  يف  الرجال  إجابات  بين  املقارنة  خالل  ومن 

بين  جلية  فروق  هنالك  أن  يتضح  العمر  مقتبل  يف  والنساء 

ال  املثال،  سبيل  على  العمل:  عن  توقفهم  أسباب  يف  اجلنسين 

العمل  سوق  من  النساء  بانسحاب  أكبر  احتمال  هناك  يزال 

الرجال أن أسباب  لرعاية أطفالها، بينما تذكر نسبة أعلى من 

املرض أو اإلعاقة هي التي أقعدتهم عن العمل. 

وتشير اإلجابات كذلك إىل أن نسبة ال ُيستهان بها من أولئك 

غير املنضمين إىل سوق العمل قد أصبحوا »غير عاملين رغما 

عنهم«: فقد اعتادوا العمل لكنهم توقفوا نتيجة عوامل اقتصادية 

)على جانب الطلب(، وليس بقرار شخصي نابع منهم. ويمكن أن 

هو  السابقة  وظائفهم  من  صرفهم  إن  قالوا  الذين  أولئك  نرى 

 ١5

سبب عدم فعاليتهم يف أدنى هذه الفئة.١5

االقتصادات  متوسط  يف  العاملة  القوى  تكوين  كان   ،٢٠١5 ١4يف 
 

مقتبل  يف  الرجال  من  كانوا  العاملين  من   %37 يلي:  كما  املتقدمة 

بين  أعمارهم  تتراوح  العمر، و١١%  النساء يف مقتبل  العمر، و3١% من 

١5-٢4 عاما، و٢١% تتجاوز أعمارهم 55 عاما. وكان تكوين السكان 

يف متوسط االقتصادات املتقدمة كما يلي: ٢٠% رجال يف مقتبل العمر، 

و٢٠% نساء يف مقتبل العمر، و١٢% تتراوح أعمارهم بين ١5-٢4 عاما، 

و3١% تتجاوز أعمارهم 55 عاما.

املقارنة  التي ناقشناها سابقا، تشير  ١5تماشيا مع احلقاق املبسطة 
 

الوقت، من  بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١6 إىل ارتفاع نسبة الطالب، بمرور 

الشباب وكذلك من هم يف مقتبل العمر ويف سن العمل، بينما انخفضت 

نسبة املتقاعدين )مبكرا( ممن هم يف مقتبل العمر، كما انخفضت نسبة 

النساء يف مقتبل العمل الالتي مل يعملن أبدا من قبل والبالغة أعمارهن 

نسبيا  أكبر  أهمية  واإلعاقة  املرض  عوامل  واكتسبت  وأكثر.  سنة   55

بمرور الوقت كمسببات لعدم املشاركة.   

انتهاء عقد مؤقت املرض أو اإلعاقة

الفصل من العمل املتقاعدون

أخرى الطالب

رعاية األسرة أو الطفل مل يعمل من قبل
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الطــالب  للغايــة، منهــم  مــن جمموعــات فرعيــة خمتلفــة  الســوق  املشــاركين يف  يتألــف غيــر 

النشــطين  («غيــر نشــطين طوعــا»)، وكذلــك غيــر  األطفــال  لرعايــة  واملتقاعديــن واملتفرغيــن 

ألسباب اقتصادية («غير نشطين قسرا»). 

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي («يوروســتات»)، مســح القــوى العاملــة يف 

االحتاد األوروبي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تقديرات اإلحصاءات املعروضة مأخوذة من عينية عشوائية تضم ١٠ آالف جميب 

مــن كل بلــد عــن كل ســنة مــن مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي. والفئــات باللونيــن 

يتقاعــدوا.  ومل  قبــل  مــن  يعملــون  كانــوا  الذيــن  ألولئــك  فرعيــة  فئــات  هــي  واألحمــر  األزرق 

التقاعد يتضمن التقاعد املبكر. 

٢-النساء، ٢٥-٥٤ عاما

٤-اجلميع ٥٥ عاما فأكثر

الشكل البياين ٢-٦: ا�موعات الفرعية غير النشطة،

٢٠٠٠ و٢٠١٦
(٪) 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وليس ثمة تناسب يف انسحاب غير املشاركين رغما عنهم من 

قطاعات معينة يف االقتصاد )الشكل البياين ٢-7، اللوحة ١(. 

وتسهم قطاعات جتارة اجلملة والتجزئة، والصناعة التحويلية، 

عدم  نصف  على  يزيد  بما  معا  واملرافق  واحملاجر،  والتعدين 

الفعالية غير الطوعية، حتى برغم أن أقل قليال من ثلث العمالة 

مرتبطة  العمل(  عن  والعاطلين  العاملين  فيها  )بما  الفعالة 

الزائدة—ُتقاس  الطوعية  غير  الفعالية  وعدم  القطاعات.  بهذه 

املرتبطين  الفعالين  غير  األفراد  نسبة  بين  الفرق  أساس  على 

بقطاع ما إىل غير املشاركين ونسبة العمالة الفعالة املرتبطة 

بنفس القطاع إىل القوى العاملة—غالبا ما تتركز حتديدا يف 

املعرضة  الروتينية  الوظائف  من  كبيرة  نسبة  لديها  قطاعات 

خملاطر حتويلها إىل التشغيل اآليل )الشكل البياين ٢-7، اللوحة 

 .)٢

الضرر  على  مغزى  ذات  أدلة  املبسطة  احلقائق  هذه  وتقدم 

مشاركة  نسبة  يصيب  والذي  التكنولوجي  التقدم  من  احملتمل 

أنواع معينة من العمالة، وهي قضية يبحثها هذا الفصل بمزيد 

من التفصيل. وألقت الضوء كذلك على العواقب الكبيرة احملتملة 

أن  ويبدو  الدخل.  توزيع  على  الطوعية  غير  الفعالية  عدم  من 

فصل العاملين يحدث بصورة غير تناسبية بين الوظائف التي 

تطلب مهارات منخفضة ومتوسطة )الشكل البياين ٢-7، اللوحة 

الروتينية  التشغيل اآليل لألعمال  التعرض خملاطر  3(، ويظهر 

من  األدنى  واجلزء  املتوسط  اجلزء  يف  خاصة  بصفة  واضحا 

توزيع الدخل )الشكل البياين ٢-7، اللوحة 4(. 

املشاركة بعد األزمة املالية العاملية

العمل  سوق  يف  املشاركة  اجتاهات  تغير  درجة  تختلف 

)الشكل  عمالة  جمموعة  كل  حسب  العاملية  املالية  األزمة  منذ 

أكبر  هم  ومن  الشباب  من  للعاملين  وبالنسبة   .)٢-٨ البياين 

ملعدالت  السائدة  االجتاهات  يف  ُيذكر  فرق  يوجد  ال  سنا، 

كانت  هذا،  ومع  لالقتصادات.  الوسيط  املستوى  يف  املشاركة 

املشاركة تتراجع بوتيرة سريعة بين الرجال يف مقتبل العمر، 

كما انخفض معدل انضمام النساء يف مقتبل العمر إىل القوى 

العاملة بعد ٢٠٠٨. ومن الصعب برغم ذلك عزل تأثير األزمة 

عن التراجع املطرد يف املكاسب من مشاركة النساء على مدى 

العقود الثالثة املاضية. وتتشابه هذه األنماط بشكل كبير يف 

البلدان التي شهدت تراجعا كبيرا نسبيا يف الناجت بسبب األزمة 

تمتعت  التي  وتلك  األوروبية  الديون  وأزمة  العاملية  املالية 

البياين  الشكل  )راجع  املعاكسة  آثارهما  من  نسبية  بحماية 

٢-٢-4 يف املرفق(.

االقتصادات  معظم  يف  العمالة  توظيف  معدالت  وكانت 

املتقدمة قد ارتفعت قبل األزمة املالية العاملية، لكنها تراجعت 

البياين  الشكل  ويفكك  نصفها.  على  يزيد  فيما  الوقت  ذلك  منذ 

٢-9 التغيرات يف توظيف العمالة إىل تغيرات يف البطالة ويف 

قبل  يقابلها،  كان  العمالة  توظيف  زيادة  أن  ويبين  املشاركة 

معظم  يف  املشاركة  يف  وارتفاعا  البطالة  يف  تراجعا  األزمة، 

البلدان، وبرغم ذلك كان تراجع توظيف العمالة بعد األزمة يف 
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اآليل للمهام الروتينية بصفة خاصة بين الرجال يف وسط منحنى توزيع الدخل.
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الشكل البياين ٢-٧: دور التعرض �اطر حتويل 
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األوروبــي  اإلحصائــي  واملكتــب  اإلصــدار)،  (قيــد   Das and Hilgenstock دراســة  املصــادر: 

(«يوروســتات»)، ومســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

ملحوظــة: اإلحصــاءات الــواردة هــي تقديــرات مــن عينــة عشــوائية تضــم ١٠ آالف جميــب مــن كل 

الفتــرة  امتــداد  علــى  األوروبــي  االحتــاد  يف  العاملــة  القــوى  مســح  مــن  ســنة  كل  عــن  بلــد 

العمــل،  العامليــن والعاطليــن عــن  النشــطون  اللوحتيــن ١ و٣، يتضمــن  ٢٠٠٠-٢٠١٦. ويف 

واملقصــود بغيــر النشــطين ألســباب غيــر طوعيــة األشــخاص غيــر النشــطين بســبب الفصــل مــن 

العمــل. ويف حالــة غيــر النشــطين، يتحــدد القطــاع أو املهنــة حســب آخــر وظيفــة شــغلها الشــخص. 

ويف اللوحة ٢، يشير عدم النشاط «الزائد» غير الطوعي إىل الفرق بين األفراد غير النشطين يف 

قطــاع مــا كنســبة مــن جميــع غيــر املشــاركين واألفــراد النشــطين املرتبطيــن بالقطــاع كنســبة 

من القوى العاملة. ويف اللوحة ٢، التعرض �اطر التشغيل اآليل للمهام الروتينية هو متغير 

بديــل لنســبة الوظائــف يف قطــاع معيــن املعرضــة �اطــر حتويلهــا إىل التشــغيل اآليل بنــاء 

علــى دراســة Das and Hilgenstock (قيــد اإلصــدار). واللوحــة ٤ بدورهــا تبيــن وضــع املهــن القابلــة 

اإلداريــة  األنشــطة   =   ADM الغذائيــة؛  واخلدمــات  اإلســكان  أنشــطة   =   ACC اآليل.  للتشــغيل 

واخلدمــات الداعمــة؛ AGR = الزراعــة واحلراجــة وصيــد األســماك؛  AGRIC = العمالــة الزراعيــة 

  EDU احلرفيــون؛ = CRAFT اإلنشــاءات؛ =  CON العاملــون يف وظائــف كتابيــة؛ =  CLER املاهــرة؛

 = FIN مهن بسيطة؛ = ELEM توريد الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء؛ = ELC التعليم؛ =

 =  INF االجتماعــي؛  والعمــل  البشــرية  الصحــة  أنشــطة   =  HEA والتأميــن؛  املاليــة  األنشــطة 

 =  MNF املديــرون؛   =  MAN واآلالت؛  املصانــع  مشــغلو   =  MACH واالتصــاالت؛  املعلومــات 

الصناعــات التحويليــة؛ MNG = التعديــن واحملاجــر؛ OTH = خدمــات أخــرى؛ PROF  = أصحــاب 

 =  SERV العقــارات؛   أنشــطة   =  REA والدفــاع؛  العامــة  اإلدارة   =   PUB املتخصصــة؛  املهــن 

 =  TRD النقــل والتخزيــن؛ = TRA الفنيــون؛ = TECH العاملــون يف قطــاع املبيعــات واخلدمــات؛

جتــارة اجلملــة والتجزئــة؛ WAT = أنشــطة توريــد امليــاه، والصــرف الصحــي، وإدارة النفايــات 

ومعاجلتها. 
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

نحو نصف العينة ُيترجم إىل ارتفاع يف البطالة وانخفاض يف 

املشاركة. 

العمالة  نسبة  أن  إىل  الفعالية  عدم  نحو  التدفقات  وتدل 

املثبطة )غير الفعالة يف الوقت احلاضر، لكنها كانت عاطلة عن 

وتقترب  األزمة  منذ  تتزايد  أخذت  السابقة(  السنوات  يف  العمل 

البياين  )الشكل  األزمة  قبل  بلغته  الذي  الذروة  مستوى  من 

٢-٢-5 يف املرفق(. 

فهم االجتاهات يف معدالت املشاركة

إطار املفاهيم وتصميم البحث

إن تقييم االستجابات املالئمة على صعيد السياسات للحد 

من الضغوط اخلافضة لعرض العمالة الناجتة عن الشيخوخة 

يقتضي تكوين فهم واضح للدوافع وراء معدل املشاركة الكلية 

للقوى العاملة وقرارات األفراد بالتواجد يف سوق العمل. 

معدالت  يف  التغيرات  وراء  أساسيان  عامالن  هناك 

املشاركة الكلية: التحوالت يف هيكل أعمار السكان والتغيرات 

العمل.  بسوق  العمرية  الفئات  خمتلف  من  األفراد  ارتباط  يف 

امتداد  على  كبيرا  اختالفا  العمل  سوق  يف  املشاركة  وتختلف 

حياة املرء، حيث ترتفع بسرعة يف مرحلة املراهقة، وتظل يف 

التقدم  مع  تتراجع  ثم  العمل،  سن  يف  أنه  طاملا  استواء  حالة 

يف السن والتقاعد. ومن ثم، فإن التحوالت يف توزيع السن من 

هذه  وأصبح  الكلية.  املشاركة  معدل  لتحركات  املهمة  الدوافع 

التحوالت واضحة بصفة خاصة يف االقتصادات املقدمة خالل 

اللوحة 3( ألن اجملموعة  البياين ٢-١،  )الشكل  املاضي  العقد 

استثنائية من مواليد  أعدادا كبيرة بصورة  التي تضم  العمرية 

سنوات ما بعد احلرب العاملية الثانية بدأت تبلغ سن التقاعد. 

قرارات  على  بدورها  تؤثر  مترابطة  عديدة  عوامل  وهناك 

حياتهم  من  خمتلفة  فترات  يف  للعمل  عرضهم  بشأن  األفراد 

بناء على تقييمهم للعائد املتوقع من العمل يف السوق مقارنة 

بعدم املشاركة فيه. ومن الواضح أن اخلصائص الفردية، مثل 

وهيكل  السابقة  والوظيفة  التعليمي  والتحصيل  اجلنس  نوع 

األسرة، تشكل هذه القرارات، ألنها حتدد املكاسب احملتملة من 

االنضمام إىل سوق العمل مقارنة بعدم املشاركة فيه. 

العمل  سوق  بسياسات  كذلك  تتأثر  قد  املشاركة  ولكن 

احتماالت  حتكم  التي  االقتصادية  غير  والعوامل  واملؤسسات 

احلصول على وظيفة )أو االحتفاظ بها( كما أن املنفعة النسبية 

من العمل يمكن أن تؤثر على املشاركة يف السوق. وبعض هذه 

تؤثر  االجتماعية،  واإلعانات  الضرائب  نظام  مثل  السياسات، 

أخرى،  عوامل  وهناك  العمل،  عرض  على  احلافز  على  مباشرة 

غير  بطريقة  العرض  تشكل  قد  األجور،  حتديد  مؤسسات  مثل 

سبيل  على  العمالة.  على  الطلب  تخفيض  خالل  من  مباشرة 

املثال، من شأن زيادة فرق ضرائب العمل أن يقلل احلافز على 

العمل أو البحث عن وظيفة، من خالل تخفيض األجور الصافية 

الرتفاع  نتيجة  العمالة  على  الشركات  طلب  كبح  وكذلك 

تكاليفها. وعلى العكس من ذلك، فإن برامج سوق العمل النشطة 

التي تدعم الباحثين عن عمل يف احلصول على وظائف شاغرة 

قد حتفز األفراد على االنضمام إىل القوى العاملة وتمنع أولئك 

حالة  إىل  التحول  من  مؤقتة  بصفة  وظائفهم  يفقدون  الذين 

االنفصال بشكل دائم. كذلك ثقافة اجملتمع وموقفه جتاه دور 

الشخص فيه لهم أهميته ألنه يحدد مدى عدم منفعة العمل يف 

السوق—وذلك على سبيل املثال من خالل املعايير االجتماعية 

  .)Fernandez 2013 أو املعتقدات الشخصية )دراسة

أمام  التحديات  التي ُتصمم خصيصا ملعاجلة  والسياسات 

أن تؤثر كذلك على قراراتها بشأن عرض  عمالة بعينها يمكن 

العمالة. على سبيل املثال، توفير خدمات رعاية الطفل، وكذلك 

السياسات الداعمة لألسرة التي تضفي مزيدا من املرونة على 

ظروف العمل، وتيسر على املرأة اجلمع بين احلصول على وظيفة 

العمل.١6  سوق  من  اخلروج  عن  تثني  وربما  وأمومتها  بأجر 

يف  املهمة  االعتبارات  فمن  سنا،  األكبر  للعمالة  بالنسبة  أما 

نظم  يف  املتضمنة  املالية  احلوافز  التقاعد  بشأن  قراراتها 

١6يف نموذج استاتيكي بسيط لعرض العمالة، يمكن أن يختار الوالدان 
  

أجورهم  حساب  على  صغير  طفل  أو  رضيع  ورعاية  املنزل  يف  املكوث 

بالساعة )مكسب ضائع( ناقصا سعر خدمة رعاية الطفل. ومن شأن توفير 

تكاليف  خصم  بعد  األبوين  أجر  يزيد  أن  الطفل  لرعاية  سخاء  أكثر  دعم 

رعاية الطفل، ويزيد بالتايل تكلفة الفرصة الضائعة من املكوث يف املنزل 

ويزيد عرض العمالة بشكل كبير.    
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الشكل البياين ٢-٨: متوسط التغيرات السنوية يف 

معدالت املشاركة يف سوق العمل
(نقاط مئوية)

أصبــح تراجــع مشــاركة الرجــال يف مقتبــل العمــل يف االقتصــادات املتقدمــة أشــد وضوحــا بعــد 

األزمة املالية العاملية، بينما تباطأت الزيادة يف مشاركة النساء يف مقتبل العمر. 

املصــادر: منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

بيــن  املــدى  توضــح  الرأســية  واخلطــوط  الوســيط،  املســتوى  إىل  األعمــدة  تشــير  ملحوظــة: 

الُربيعات. وتشير عالمات النجمة إىل الفروق ذات الداللة اإلحصائية من ٢٠٠١-٢٠٠٧ عند 

مستوى ١٠٪. 

٢- النساء، ٢٥-٥٤ عاما
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التقاعد وغيرها من برامج التحويالت االجتماعية. والسياسات 

العمل،  أسواق  يف  بسرعة  االندماج  من  املهاجرين  تمكن  التي 

مثل تصاريح العمل وإمكانية االستفادة من برامج تعليم اللغة 

وسوق العمل النشطة، وما إىل ذلك، من شأنها أن تساعدهم يف 

االفتقار  فيها  بما  لديهم،  النقص  أوجه  من  كثير  على  التغلب 

إىل املعلومات، وضعف قدرتهم على الوصول إىل الشبكات غير 

للتحويل، وتدين  القابلة  الرسمية، ونقص املهارات واملؤهالت 

 .)Aiyar and others 2016 مستوى إتقان اللغة )دراسة

التغير يف معدل توظيف العمالة التغير يف معدل البطالة التغير يف معدل عدم النشاط

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: ُيَعــرَّف معــدل توظيــف العمالــة، ومعــدل البطالــة، ومعــدل عــدم النشــاط، بأنــه جممــوع الوظائــف، وجممــوع البطالــة، وجممــوع الســكان غيــر النشــطين، كنســبة مئويــة مــن جممــوع 

السكان، على التوايل.
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البرتغال

الشكل البياين ٢-٩: تفكيك التحوالت يف سوق العمل

(نقاط مئوية)

١- ٢٠٠٠-٢٠١٦

٢- ٢٠٠٠-٢٠٠٨

أصبح تراجع توظيف العمالة أشد وضوحا بعد األزمة املالية العاملية وأخذ ُيرجتم بصورة متزايدة إىل انخفاض يف املشاركة إىل جانب ارتفاع البطالة. 
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كندا إيطاليا النرويج الدانمرك سلوفينيا آيرلندا قبرص
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٣- ٢٠٠٨-٢٠١٦
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يتأثر  أن  يمكن  العمل  بسوق  األفراد  ارتباط  فإن  كذلك 

على  العمالة.  مهارات  على  الطلب  يف  األمد  طويلة  بالتغيرات 

من  كثير  اخلدمات يف  لقطاع  املتواصل  التوسع  املثال،  سبيل 

ربما  التقرير(  هذا  من   3 الفصل  )راجع  املتقدمة  االقتصادات 

بمزايا  يتمتعن  الالئي  للنساء،  العمل  فرص  من  الكثير  وفر 

تنافسية يف جمال اخلدمات، وأدى بالتايل إىل زيادة مشاركة 

١7 ومن ناحية أخرى، فإن التقدم التكنولوجي الذي مكن 
اإلناث.١7

من أداء الوظائف الروتينية بالوسائل اآللية ربما خفض الطلب 

ووضع  املتقدمة  االقتصادات  يف  مهارة  األقل  العمالة  على 

هذه  تعود  وبينما  الزمن.  عليها  عفا  معينة  لوظائف  نهاية 

فرصا  وتوفر  ككل،  االقتصاد  على  بالنفع  العاملية  التطورات 

جديدة يف قطاعات أخرى،  قد ال تستطيع العمالة االستفادة من 

هذه الفرص نتيجة الفتقارها إىل املهارات والتدريب الالزم، أو 

أو عدم كفاية  االنتقال جغرافيا،  أو مصاعب  بسبب األفضلية، 

العائد مقارنة بما كانوا يحققونه من مكاسب يف السابق. 

يف  أمدا  أقصر  بتغيرات  كذلك  املشاركة  قرارات  وتتشكل 

الدورية  التقلبات  تسببها  التي  تلك  مثل  العمالة،  على  الطلب 

 Elsby, Hobijn, and Sahin دراسة  املثال  سبيل  على  )راجع 

إىل  الركود  فترات  أثناء  البطالة  ارتفاع  يؤدي  وقد   .)2015
كذلك  دائمة.  بصفة  العمل  سوق  من  العمالة  بعض  انسحاب 

فإن تقلص اآلفاق احملتملة لتوفير وظائف أثناء فترات الركود 

أو يؤدي  أطول  لفترات  الدراسة  الطالب على مواصلة  قد يحفز 

باآلباء )وخاصة النساء( الذين لديهم أبناء صغار بالبقاء يف 

 ١٨
املنزل بدال من السعي للحصول وظائف.١٨

ويستخدم هذا الفصل عدة مناهج تكميلية، كل منها مصمم 

لقياس جمموعة منفصلة من الدوافع احملتملة. ويبدأ بالقياس 

يف  األعمار  هيكل  على  تطرأ  التي  التحوالت  ملساهمة  الكمي 

العقد املاضي، باستخدام  الكلية خالل  التغيرات يف املساهمة 

تفكيك معياري للتحول يف األنصبة. 

ونظرا ألن كال من حتليل التحول واحلصة واحلقائق املبسطة 

فئات  ارتباط  تغيرات كبيرة يف  إىل حدوث  آنفا تشير  املقدمة 

انحدارات  التحليل  يستخدم  العمل،  بسوق  العمالة  من  معينة 

 Ngai and Petrongolo (2017) دراسة  املثال  سبيل  على  ١7راجع 
 

النسبية  املكاسب  فيه  تكون  الهيكلي  للتحول  نموذج  على  لالطالع 

إنتاج  قطاع  نحو  االجتاه  بتغير  مدفوعة  النساء  عمل  سوق  نتائج  من 

على  لالطالع   Olivetti and Petrongolo (2016) دراسة  وكذلك  اخلدمات، 

الُقطرية يف  الفروق  الهيكل الصناعي يف مراعاة  أدلة جتريبية على دور 

نتائج اجلنسين. ولالطالع على مناقشة حول املزايا النسبية على أساس 

 ،Galor and Weil (1996)و ،Feingold (1994) نوع اجلنس، راجع دراسات

 Christiansen andو ،Baron�Cohen, Knickmeyer, and Belmonte (2005)و
 ،Cortes, Jaimovich, and Siu (2018)و ،Rendall (2017)و ،others (2016a)

وغيرها.  

١٨يشير تزايد األدلة إىل أن أوضاع سوق العمل املبدئية املعاكسة يمكن 
  

راجع  الكليات.  املدى على كسب خريجي  آثار كبيرة طويلة  أن تسفر عن 

 Kahnو  ،Genda, Kondo, and Ohta (2010) دراسات  املثال  سبيل  على 

.Oreopoulos, von Wachter, and Heisz (2012)(2010)، و

لتفكيك  مقاَرن  ُقطري  أساس  على  املقطعية  الزمنية  السالسل 

فئات  مشاركة  على  األخرى  والعوامل  العمل  سياسات  تأثير 

الدوافع  من  كبيرة  جمموعة  هناك  وبينما  خمتلفة.  سكانية 

احملتملة، يركز التحليل على املتغيرات األكثر شيوعا يف اجلدل 

الدائر حول السياسات: نظام الضرائب واإلعانات االجتماعية، 

التفعيل، واملؤسسات املعنية بتحديد األجور، ودور  وسياسات 

األعمال  أداء  إىل  التحول  والتعرض خملاطر  الهيكلية  التغيرات 

الزمنية  الروتينية بالوسائل اآللية. ومن مزايا منهج السالسل 

املقطعية على أساس ُقْطري مقارن رصد آثار الدوافع اخملتلفة 

على التوازن العام وإمكانية القياس الكمي لدورها ضمن إطار 

موحد. ومع هذا، فإن قياس السياسات ال يكون تاما يف كثير 

من األحيان، وحتديد اآلثار السببية يمكن أن يمثل إشكالية.  

وإىل جانب حتليل البيانات الكلية، فإن توافر بيانات على 

بإلقاء نظرة  أوروبيا يسمح  اقتصادا  الفردي من ٢4  املستوى 

مدى  منها  جوانب  على  الفردية  اخلصائص  تأثير  على  أعمق 

وعلى  اآليل،  التشغيل  إىل  )املاضي(  وظائف  حتويل  إمكانية 

لهذه  السياسات  تشكيل  واحتماالت  العمل،  بسوق  االرتباط 

العالقة. 

دور الشيخوخة واألوضاع الدورية

هذا  ُيجري  الشيخوخة،  تأثير  حجم  على  التعرف  أجل  من 

مشاركة  إلجمايل  واحلصة  للتحول  معياريا  حتليال  القسم 

إجمايل  يف  املشاهدة  التغيرات  ويفكك  والنساء.  الرجال 

يف  تغيرات  إىل   ٢٠٠٨ عام  منذ  واإلناث  الذكور  مشاركة 

حصص  ثبات  مع  عمرية  فئة  كل  داخل  املشاركة  معدالت 

النسبية  األجحام  يف  حتول  وإىل  التغيرات«(،  )»داخل  السكان 

للفئات العمرية مع ثبات معدالت املشاركة )»بين التغيرات«(، 

»بين  خالل  من  الشيخوخة  دور  تقريب  ويمكن  للتفاعل.  وحد 

إذا كانت  امُلحتسب  املشاركة  تغير  أخرى،  التغيرات«، وبعبارة 

معدالت مشاركة كل فئة عمرية ظلت عند نفس مستوياتها يف 

١9
   .٢٠٠٨

مع  الديمغرافية  اخلصائص  انقالب  نقطة  لتزامن  ونظرا 

الدور  حجم  كذلك  التحليل  يقيس  العاملية،  املالية  األزمة 

من  كثير  يف  العادية  غير  احلاد  الركود  فترات  به  تقوم  الذي 

الدوري يف تغير  االقتصادات املتقدمة. ويجري تقدير العنصر 

الكلية  التاريخية بين معدالت املشاركة  العالقة  املشاركة من 

أكتوبر ٢٠١7 من تقرير »آفاق االقتصاد   راجع اإلطار ١-١ يف عدد 

١9
 

العاملي« لالطالع على حتليل التحول واحلصة للمشاركة يف سوق العمل يف 

وتقرير   Aaronson and others (2006) ودراسة  خمتارة  متقدمة  اقتصادات 

 Council of Economic Advisers (2014) االقتصاديين  املستشارين  جملس 

يف الواليات املتحدة. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وفجوات الناجت )أو البطالة( غير االجتاهية، مما يسمح باختالف 

 ٢١ ،
٢٠

استجابة املشاركة يف سوق العمل لفترات الركود احلاد.٢٠

ويف متوسط احلاالت، تتسق التغيرات املشاهدة يف مشاركة 

الرجال إىل حد كبير مع التحوالت يف نمط أعمار السكان منذ 

)الشكل  العاملية  املالية  األزمة  من  السلبي  والتأثير   ٢٠٠٨

البياين ٢-١٠(. ومع هذا، ازدادت كثيرا احتماالت عمل النساء 

العمر، يف متوسط  التقدم يف  أو بحثهن عن فرص عمل، برغم 

مما  املتحدة(،  الواليات  يف  ليس  )ولكن  املتقدمة  االقتصادات 

يشير إىل دور السياسات والعوامل األخرى كذلك. وهناك فروق 

اجلغرافية  املناطق  عبر  والنساء  الرجال  حالتي  يف  ملحوظة 

أكبر  الواليات املتحدة، تراجعت املشاركة بقدر  اخملتلفة. ويف 

وحده.  الشيخوخة  عامل  على  بناء  توقعه  يمكن  مما  بكثير 

املتقدمة  واالقتصادات  األوروبية  االقتصادات  متوسط  ويف 

كل  داخل  املشاركة  زيادة  كانت  أخرى،  ناحية  من  األخرى، 

جمموعة ديمغرافية تعادل جزءا من التأثير السلبي للشيخوخة، 

وتتجاوزه يف بعض احلاالت. 

ارتفاع  أدى  فقد  الدورية.  التطورات  دور  كذلك  ويتضح 

إىل  األزمة  بعد  للوظائف  املستقبلية  اآلفاق  وضعف  البطالة 

خفض املشاركة، وخاصة يف أوروبا والواليات املتحدة. ولكن 

مع ترسخ التعايف، تراجع التأثير السلبي للتطورات الدورية. 

دوافع معدالت مشاركة جمموعات حمددة     

من العاملين

خُلص التحليل إىل عدم إمكانية تفسير التغيرات يف املشاركة 

أو  الديمغرافية  التحوالت  خالل  من  كامال  تفسيرا  اإلجمالية 

التجانس  عدم  يشير  كما  البلدان،  بعض  يف  الدورية  اآلثار 

قيام  احتمال  إىل  البلدان  عبر  املشاركة  معدالت  يف  الشاسع 

السياسات وعوامل أخرى بدور مهم يؤثر على مواصلة العمل أو 

البحث عن فرصة عمل. ويبحث هذا القسم العالقة التاريخية بين 

والدوافع احملتملة  العمالة على حدة  مشاركة كل جمموعة من 

منذ ١9٨٠ عبر ٢3 اقتصادا متقدما. ويستخدم بعد ذلك الروابط 

الواردة  تلك  مع  املتحدة  الواليات  يف  الدوري  األثر  تقديرات  ٢٠تتسق 
 

 ،Aaronson and others 2014و ،Erceg and Levin 2014( يف دراسة أخرى

 Balakrishnanو  ،Hall 2015و  ،Council of Economic Advisers 2014و

and others 2015(، برغم الفروق يف املواصفات وتعديل تقديرات الناجت 
.)Grigoli and others 2015 املمكن )دراسة

٢١توثق دراسة Duval, Eris, and Furceri (2011) اآلثار الكبيرة الدائمة 
 

ال  احملدود  الهبوط  فترات  بينما  املشاركة،  على  احلاد  الركود  لفترات 

بين  سببية  عالقة  القياسي  االقتصاد  حتليل  ويقيم  األثر.  هذا  حُتدث 

املركز  ومقاييس  العام  االجتاه  عن  املفصولة  الكلية  املشاركة  معدالت 

باختالف  يسمح  مما  املوزعة،  الزمنية  الفجوات  مواصفة  يف  الدوري 

امللحق  راجع  األزمات.  فترات  يف  املشاركة  معدالت  حساسية  درجة 

٢-3 لالطالع على التفاصيل.

الرجال املسنون

النساء املسنات

العوامل الدورية للرجال

العوامل الدورية للنساء

املتبقي

الفعلي

الشــيخوخة يمكــن أن تفســر اجلــزء األكبــر مــن تراجــع مشــاركة الرجــال منــذ ٢٠٠٨. ويف معظــم 

املناطق، ارتفعت مشاركة النساء، برغم عوامل الشيخوخة. 
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       االقتصادات املتقدمة

٣- الرجال، أوروبا

٥- الرجال، الواليات املتحدة

٧- الرجال، اقتصادات 
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٦- النساء، الواليات املتحدة

٨- النساء، اقتصادات 

       متقدمة أخرى

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اللوحــات ١-٤ و٧-٨ تبيــن متوســطات بســيطة عبــر البلــدان. واقتصــادات متقدمــة 

أخرى تضم أستراليا وكندا واليابان وكوريا ونيوزيلندا. 

الشكل البياين ٢-١٠: التغيرات يف معدالت املشاركة،

٢٠٠٨-٢٠١٦ 
(نقاط مئوية)
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

التقديرية يف توفير قياس كمي توضيحي ملساهمة هذه الدوافع 

يف التغيرات املشاهدة يف عرض العمالة.٢٢ 

وُيَقدِّر هذا الفصل نموذجا مصغرا للمشاركة يف سوق العمل، 

مقتبل  يف  والرجال  الشباب  حاالت  يف  منفصل  بشكل  وينظر 

ويربط  سنا.  األكبر  والعمالة  العمر  مقتبل  يف  والنساء  العمر 

النموذج بين معدالت مشاركة هذه الفئات والعوامل التي قد تؤثر 

البلدان  بين  الفروق  كل  أثر  العمالة، مع ضبط  قرار عرض  على 

الثابتة بمرور الوقت وكل الصدمات التي تؤثر على البلدان على 

نحو متساٍو.٢3 وُيسترشد يف اختيار أدوات التنبؤ بإطار املفاهيم 

احملدد سلفا وقصور البيانات. 

ويبحث التحليل نظام الضرائب واإلعانات االجتماعية، كما 

وينظر يف  البطالة،  إعانات  العمل وسخاء  فرق ضرائب  يرصده 

بين  التوفيق  عملية  حتسين  نحو  حتديدا  املوجهة  السياسات 

برامج  على  اإلنفاق  املعروضة:  والوظائف  املتوافرة  العمالة 

البحث  واملساعدة يف  التدريب  برامج  )مثل  النشطة  العمل  سوق 

الرئيسية  السياسات  يف  والتغيرات  ذلك(  إىل  وما  وظائف،  عن 

وعند  املضيف.  البلد  يف  االندماج  على  املهاجرين  تساعد  التي 

جمموعة  يف  التحليل  يتوسع  باملشاركة،  النساء  قرارت  دراسة 

يف  والرعاية  التعليم  على  العام  اإلنفاق  لتتضمن  السياسات 

تكفلها  التي  األمومة  إجازة  وطول  املبكرة،  الطفولة  مراحل 

الوظيفة، وفرص العمل بدوام جزئي.٢4 ويف حالة العمالة األكبر 

نظم  سخاء  ومدى  القانوين  التقاعد  سن  يف  التحليل  ينظر  سنا، 

األجور  حتديد  وأطر  ملؤسسات  البديلة  التقاعد.٢5واملتغيرات 

٢4ال تتوافر سوى بيانات حمدودة عن الضريبة على صاحب الدخل الثاين 
 

يف األسرة، وبالتايل ال ُيدرج هذا املتغير يف املواصفة التجريبية. 

التقاعد  ٢5يف مواصفة السيناريو األساسي، ُيقاس مدى سخاء خطط 
 

الناجت  إجمايل  من  مئوية  كنسبة  واملعاقين  السن  كبار  على  باإلنفاق 

وديمغرافية.  دورية  عوامل  عن  الناجتة  التقلبات  منه  مستبعدا  احمللي، 

أكبر جتاه حوافز  بقدر  إجراءات مالئمة  اتخاذ  فإن  املفهوم،  ومن حيث 

التقاعد املبكر، مثل تغير صايف ثروة التقاعد نتيجة قضاء سنة إضافية 

أو معدالت استبدال املعاش، سيضع قيودا شديدة على  العمل،  يف سوق 

العينة، لكنها ُتفحص يف اختبارات الثبات.  

هي كثافة العمل النقابي ومستوى التنسيق يف التفاوض بشأن 

األجور.

العمالة  من  خمتلفة  أنواع  على  الطلب  يف  التغيرات  أما 

نتيجة للتحول الهيكلي والعوملة فترصدها نسبة التوظيف يف 

قطاع اخلدمات إىل قطاع الصناعة التحويلية، ودرجة التوسع 

من   3 الفصل  يف  ورد  وكما  التجاري.  واالنفتاح  احلضري، 

ودراسة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١7 إبريل  عدد 

Das and Hilgenstock )قيد اإلصدار(، املتغير البديل الحتمال 
الروتينية  املهام  »أداء  هو  العمالة  حمل  التكنولوجيا  إحالل 

ما  بلد  يف  املبدئي  الوظائف  مزيج  يف  اآللية«  بالوسائل 

وتفاعله مع السعر النسبي للسلع االستثمارية يف االقتصادات 

اآللية.  الوسائل  إىل  الروتنية  املهام  حتويل  املتقدمة—أي، 

التعليم،  بينما  الناجت،  فجوة  أثر  تضبط  التجريبة  واملواصفة 

العمر-نوع  فئة  يف  السكان  نسبة  أساس  على  ُيقاس  الذي 

يدخل  الثانوي،  بعد  وما  ثانوي  تعليم  على  احلاصلة  اجلنس 

كمتغير بديل الحتمال العودة إىل العمل.٢6

بين  قوية  ارتباط  عالقة  هناك  أن  إىل  التحليل  ويشير 

على  الطلب  يف  األمد  وطويلة  الدورية  والتحوالت  التعليم، 

العمالة، وسياسات سوق العمل من ناحية، ومعدالت املشاركة 

من ناحية أخرى )اجلدول ٢-١(. ومع هذا، هناك فروق كبيرة 

يف استجابة االرتباط بسوق العمل لهذه العوامل بين خمتلف 

فئات العمالة.

تنبؤ  أداة  التعليم  يشكل  االقتصادية،  النظرية  مع  وتماشيا 

بين  ارتباط  عالقة  وهناك  العمل.  سوق  يف  للمشاركة  قوية 

بعد  وتعليم  ثانوي  تعليم  على  احلاصلة  العمالة  نسبة  ارتفاع 

سيما  ال  كبير،  بقدر  املشاركة  وزيادة  خاصة،  بصفة  الثانوي 

بين النساء يف مقتبل العمر والعمالة األكبر سنا. وهناك كذلك 

عالقة ارتباط موجب بين التعليم العايل ومشاركة الرجال يف 

على  الفصل  هذا  يف  التجريبي  املنهج  الُقْطرية  الدراسات  ٢6تستخدم 
 

 ،Blanchard and Wolfers (2000) من  كل  دراسات  وتبحث  واسع.  نطاق 

 Bertola, Blau, andو  ،Genre, Gómez�Salvador, and Lamo (2005)و
de Serres, Mur�و ،Bassanini and Duval (2006, 2009)و ،Kahn (2007)
 ،Murtin, de Serres, and Hijzen (2014)و ،tin, and Maisonneuve (2012)
والبطالة،  العمالة  لتوظيف  احملددة  العوامل   Gal and Theising (2015)و
 Genre,و  ،Jaumotte (2003) دراسات  املثال  سبيل  على  راجع  وغيرها. 

Cipol�و ،Blau and Kahn (2013)و ،Gómez�Salvador, and Lamo (2010)
 Dao andو  ،Thévenon (2013)و  ،lone, Patacchini, and Vallanti (2013)
others (2014)، وChristiansen and others (2016b) لالطالع على حتليل 
 Blöndal and العمل وتوظيفهن ودراسة  ُقْطري ملشاركة اإلناث يف سوق 

ُقْطري  حتليل  على  لالطالع   Duval (2004) ودراسة   ،Scarpetta (1999)
التغطية  يف  الفصل  هذا  يتوسع  بالدراسات،  ومقارنة  التقاعد.  لقرارات 

يف  كبيرة  تغيرات  شهد  الذي  األخير  العقد  ويرصد  للتحليل،  الزمنية 

املشاركة. واجلديد يف هذا الفصل كذلك تركيزه على آثار الصدمات طويلة 

األجل يف الطلب على العمالة، مثل تلك التي تنشأ من التقدم التكنولوجي، 

وعلى سياسات اندماج املهاجرين.   

املصنف  البلدان  جمموعة  إىل  األساسي  السيناريو  نتائج  ٢٢تستند 

الفترة  معظم  يف  العاملي«  االقتصاد  »آفاق  تقرير  يف  متقدمة  كبلدان 

الزمنية، وتستبعد بالتايل البلدان الثمانية التي أصبحت متقدمة بعد عام 

٢٠٠6. وتتسم النتائج املستخلصة يف هذا الفصل بالثبات عند استخدام 

اجملموعة الكاملة من البلدان املصنفة حاليا كبلدان متقدمة.

٢3 املواصفة التجريبية كما يلي

  LFP  i,t  g   =   β   X,g  X  i,t  g   +  β   D,g   D  i,t   +  β   GAP,g   GAP  i,t − 1   +   β   Z,g  Z  i,t    
 +  π  i  g  +  τ  t  g  +  ε  i,t  g   ,

حيث LFP يشير إىل معدالت مشاركة فئات العمالة  g  يف البلد  i  يف الوقت  

t ، و  GAP  هــي املركــز الــدوري لالقتصــاد، وX تمثــل جمموعــة السياســات 
واملؤسســات )بعضهــا خــاص باجملموعــة g (، و  D هــي العوامــل التــي قــد 

حتــول الطلــب علــى فئــة العمالــة g، وZ  تتألــف مــن حمــددات أخــرى لعــرض 

العمالــة )التعليــم(، و   π  i    و   τ  t    همــا اآلثــار الُقْطريــة والزمنيــة الثابتــة. راجــع 

املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول التقديــر التجريبــي 

واختبــارات الثبــات، ووصــف كامــل للمتغيــرات املســتخدمة ومصادرهــا.
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اجلدول ٢-١: الدوافع وراء معدالت املشاركة يف سوق العمل

(١)(٢)(3)(4)(5)

الجميعالجميعالنساءالرجالالجميع

١5 عاما فأكثر55 عاما فأكثر٢5-54 عاما٢5-54 عاما١5-٢4 عاما

ى 
خر

 أ
ل

م
وا

ع

٠.١٨3***–٠.١7٠٠.٠٠6*٠.٠7٢***٠.36٠***فترة تأخر فجوة الناجت

 (٠.١١٢)(٠.٠٢٠)(٠.٠9٢)(٠.٠6٨)(٠.٠44)

٠.536***٠.5٠5*١.793***٠.3٠٢***٠.3٠3التشغيل اآليل للمهام الروتينية × السعر النسبي لالستثمار

 (٠.٢99)(٠.٠4٨)(٠.٢٠6)(٠.٢٨٨)(٠.١75)

٠.٠١٢*–٠.٠59***٠.٠١٠–٠.٠59٠.٠٠5***فترة تأخر االنفتاح التجاري

 (٠.٠٢٢)(٠.٠٠5)(٠.٠١4)(٠.٠٠9)(٠.٠٠7)

٠.٠١٠**٠.٠١5٠.٠٠9***–٠.٠٠٢–٠.٠٠٢التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات

 (٠.٠١٠)(٠.٠٠٢)(٠.٠٠5)(٠.٠٠6)(٠.٠٠4)

٠.٢49***٠.355٠.١94***٠.١٠١***٠.66٨***التوسع احلضري 

 (٠.١4٢)(٠.٠١9)(٠.٠7١)(٠.١١5)(٠.٠47)

٠.٠63***٠.٠3٨*٠.٢١١***٠.٠١9***–٠.٠5٠التعليم (الثانوي %)

 (٠.٠4٢)(٠.٠٠7)(٠.٠١7)(٠.٠٢١)(٠.٠١7)

٠.١35***٠.3٨9***٠.33٢***٠.٠١9–٠.٢75***التعليم (بعد الثانوي %)

(٠.٠57)(٠.٠١5)(٠.٠3٠)(٠.٠5٠)(٠.٠3١)

ت
سا

يا
س

ال

–٠.٢4٠***–٠.٢63***–٠.١٢9***–٠.٠٠٢–٠.١٠3فروق الضرائب
 (٠.٠64)(٠.٠١5)(٠.٠٢9)(٠.٠37)(٠.٠٢6)

–٠.٠7٨***–٠.٠٨١–٠.٠35–٠.٠4١***–٠.٠٠٢نسبة إحالل إعانات البطالة
 (٠.٠6٨)(٠.٠٠7)(٠.٠33)(٠.٠5٠)(٠.٠٢5)

٠.٠3١***–٠.٠٢5**٠.٠39***٠.٠4١٠.٠٠5***اإلنفاق العام على برامج سوق العمل النشطة

 (٠.٠١4)(٠.٠٠5)(٠.٠٠6)(٠.٠٠9)(٠.٠٠7)

–٠.٢٠7***٠.٠56–٠.46٢***–٠.٠47**٠.49١***قيود سياسات إدماج املهاجرين
 (٠.٠9٨)(٠.٠٢٠)(٠.٠49)(٠.٠٨٨)(٠.٠49)

–٠.٠١5–٠.١١5***٠.١53***–٠.٠٠١–٠.٠٠9كثافة العمل النقابي 
 (٠.٠6٨)(٠.٠١١)(٠.٠44)(٠.٠3٢)(٠.٠٢5)

٠.٢56**٠.7٠١٠.٠4٠***٠.١3١**١.١٠4***التنسيق بشأن حتديد األجور

 (٠.٢45)(٠.٠63)(٠.٢١9)(٠.٢٢٢)(٠.١٢٠)

اإلنفاق العام على تعليم الطفل ورعايته يف مرحلة 

  3.7٠٨***  مبكرة من العمر

  (١.٢١٠)  

  ٠.946***  نسبة الوظائف بدوام جزئي

   (٠.١١٨)  

  ٠.٠٢5***  إجازة األمومة مع احلماية الوظيفية

   (٠.٠٠6)  

 ٠.66١***   سن التقاعد القانوين 

    (٠.١74) 

 –٠.75٠***   اإلنفاق العام على معاشات كبار السن

    (٠.١54) 

 –٠.4٢١   اإلنفاق العام على املعاقين

    (٠.56٢) 

57١57١4٨956٨57٠عدد املشاهدات

٢3٢3٢3٢3٢3البلدان   

R 2 ٠.5١5٠.6٠6٠.٨٨7٠.6٨6٠.57٨ معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة (٢-3) مــع اســتخدام معــادالت انحــدار منفصلــة ملعــدل مشــاركة كل فئــة مــن العامليــن يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة 

١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب املتغيــرات التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع 

املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. واألخطــاء املعياريــة يف دراســة دريســكول-كراي بيــن عالمتــي تنصيــص. 

.*p < .10; **p < .05; ***p < .01
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

مقتبل العمر، ولكن بدرجة أصغر، تماشيا مع التغير األقل بكثير 

٢7
يف معدالت مشاركتهم التي يعرضها الشكل البياين ٢-5. ٢6

وفيما يخص معظم فئات العمالة، تعتمد معدالت املشاركة 

أن  ُوِجد  متوقعا،  كان  وكما  االقتصادية.  الدورة  حالة  على 

عالقة االرتباط أعلى بكثير يف حالة أولئك الذين تربطهم بسوق 

العمل عالقات هامشية بدرجة أكبر، مثل الشباب والنساء. 

ويؤكد التحليل كذلك أن التحول الهيكلي الذي قد يؤدي إىل 

العمالة يؤثر على مشاركتها  أنواع معينة من  الطلب على  نقل 

قطاع  يف  التوظيف  يف  النسبي  واالرتفاع  العمل.  سوق  يف 

سوق  العمر  مقتبل  يف  النساء  دخول  يعقبه  ما  عادة  اخلدمات 

كل  مشاركة  زيادة  إىل  احلضري  التوسع  يؤدي  بينما  العمل، 

الفئات، ربما بعرض جمموعة أكبر من فرص العمل. 

يمكن  التكنولوجي  التغير  أن  برغم  ذلك،  من  العكس  وعلى 

يف  جديدة  فرصا  ويوفر  ككل  االقتصاد  على  بالنفع  يعود  أن 

بعض  منظور  من  تماما  حميدا  يكون  ال  فقد  أخرى،  قطاعات 

العاملين. ويرتبط تراجع السعر النسبي لالستثمارات بانخفاض 

معدالت املشاركة يف البلدان التي يميل مزيج الوظائف املبدئي 

على  الضوء  يلقي  مما  الروتينية،  املهام  وظائف  نحو  لديها 

يف  حملها  اآللية  الوسائل  حتل  التي  العمالة  أمام  املصاعب 

 3-٢ واإلطار   ٢-٢ اإلطار  )راجع  بديلة  وظائف  على  العثور 

الواليات  من  املركزي  دون  املستوى  على  أدلة  على  لالطالع 

   ٢7

املتحدة وأوروبا، على التوايل(.٢٨

العمل  سوق  لسياسات  كذلك  املشاركة  معدالت  وتستجيب 

ومؤسساته )اجلدول ٢-١، والشكالن البيانيان ٢-١١ و٢-١٢(. 

وبصفة خاصة: 

• العالقة بين نظام الضرائب واإلعانات االجتماعية ومعدالت 	

ارتفاع فروق ضرائب  ارتباط بين  املشاركة ثابتة. وهناك 

العمل وزيادة سخاء إعانات البطالة من ناحية، وانخفاض 

العمالة من ناحية  العمل بين معظم فئات  االرتباط بسوق 

الدراسات  تستخلصها  التي  النتائج  مع  تماشيا  أخرى، 

الُقْطرية املقارنة حول تأثيرها على العمل )راجع على سبيل 

   ٢٨

املثال دراسة Gal and Theising 2015 ومراجعها(.٢9

٢7عالقة االرتباط السالب بين املشاركة يف سوق العمل ونسبة السكان 
 ,26

البالغين ١5-٢4 عاما ممن حصلوا على جزء من التعليم بعد الثانوي أو 

أتموه ترجع على األرجح إىل استمرارهم يف الدراسة.  

٢٨تتسق هذه النتيجة مع دور التقدم التكنولوجي، إىل جانب اختالف 
 ,27

العمالة يف  تراجع نسبة  الروتينية، يف  املهن  التعرض خملاطر  درجات 

من   ٢٠١7 إبريل  عدد  يف   3 الفصل  يوثقه  الذي  املتقدمة  االقتصادات 

وتقدم   .Dao and others (2017) ودراسة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير 

دراسة Acemoglu and Restrepo (2017) أدلة على ضياع وظائف كثيرة 

يف أسواق العمل احمللية يف الواليات املتحدة مع زيادة التعرض خملاطر 

الروبوتات، وتبحث دراسة Autor and Dorn (2013) يف تأثير انخفاض 

التي  الوظائف  استقطاب  على  الروتينية  للوظائف  اآليل  التشغيل  تكلفة 

تتطلب مستويات خمتلفة من املهارة.  

٢9من الناحية النظرية، يتسم صايف تأثير ارتفاع الضرائب على عرض 
 

صايف  خفض  إىل  العمل  ضرائب  ارتفاع  أدى  وإذا  بالغموض.  العمالة 

العمل للحفاظ على دخلهم. ومن  األجور، قد يستجيب األفراد بمزيد من 

املشاركة  انخفاض  إىل  يؤدي  أن  يمكن  الضرائب  ارتفاع  أخرى،  ناحية 

من خالل تخفيض العائد النسبي على العمل يف السوق. والعالقة السالبة 

بين معدالت املشاركة وسخاء إعانات البطالة، التي ُتقاس على أساس 

املوجب  االرتباط  عالقة   )١( مع  تتسق  املنافع،  استبدال  إجمايل  معدل 

اجلميع، ١٥-٢٤ عامااجلميع، ١٥ عاما فأكثر

الرجال، ٢٥-٥٤ عاما

النساء، ٢٥-٥٤ عاما

اجلميع، ٥٥ عاما فأكثر

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل التغيــر التقديــري يف املشــاركة مــن ارتفــاع بمقــدار وحــدة واحــدة 

يف متغير السياســات، بينما تشــير اخلطوط الرأســية إىل فترة الثقة بمقدار ٩٠٪. راجع املرفق 

الفــرق الضريبــي  ٢-٤ لالطــالع علــى تعاريــف املتغيــرات وتفاصيــل املواصفــات. وُيقــاس 

كنســبة مئويــة مــن تكاليــف العمــل. وُيقــاس معــدل إحــالل إجمــايل إعانــات البطالــة كنســبة 

لــكل  النشــطة  العمــل  العــام علــى سياســات ســوق  اإلنفــاق  وُيقــاس  العمــل.  مــن دخــل  مئويــة 

النــاجت احمللــي.  إجمــايل  مــن  الفــرد  مــن نصيــب  العمــل وكنســبة مئويــة  عــن  شــخص عاطــل 

وُتقــاس كثافــة العمــل النقابــي علــى أســاس صــايف عضويــة النقابــات وكنســبة ممــن يكســبون 

أجــورا علــى رأس عملهــم. وتشــكل سياســة الهجــرة مؤشــرا ُيبنــى عــن طريــق تراكــم التغيــرات 

الرئيســية يف السياســات والقواعــد التنظيميــة التــي توجــه حقــوق مــا بعــد الدخــول واجلوانــب 

التــي تفرضهــا  القيــود  مــن  القيمــة إىل مزيــد  ارتفــاع  األخــرى يف دمــج املهاجريــن، ويشــير 

مركــزي)  (ال   ١ بيــن  يتــراوح  مؤشــرا،  األجــور  حتديــد  بشــأن  التنســيق  ويشــكل  السياســات. 

و٥ (مركزي). 
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       العمل النشطة

٤- سياسات الهجرة
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       األجور

ارتفــاع الفــروق الضريبيــة وزيــادة ســخاء إعانــات البطالــة يخفضــان املشــاركة، بينمــا اإلنفــاق 

علــى برامــج ســوق العمــل النشــطة وارتفــاع مســتويات التنســيق بشــأن حتديــد األجــور يقترنــان 

بزيــادة املشــاركة. والسياســات التــي تشــجع علــى دمــج املهاجريــن تقتــرن بزيــادة مشــاركة 

العمالة يف مقتبل العمر. 

الشكل البياين ٢-١١: الدوافع وراء معدالت املشاركة: 

السياسات
(نقاط مئوية)
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة
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• نحو 	 املوجهة حتديدا  السياسات  أن  أخرى، جند  ناحية  من 

والوظائف  املتوافرة  العمالة  بين  التوفيق  عملية  حتسين 

3٠ وارتفاع 
املعروضة ترتبط عموما بمعدالت مشاركة أقوى.٢9

اإلنفاق العام على برامج سوق العمل النشطة غالبا ما يؤدي 

إىل زيادة نسبة الشباب والنساء يف مقتبل العمر ممن يعملون 

أو يبحثون عن عمل. ويشير التحليل كذلك إىل أن السياسات 

التي تشجع اندماج املهاجرين يمكن أن تساعد يف مشاركة 

مزيد من العمالة يف مقتبل العمر، وما لها من آثار أبرز على 

النساء. ويرجع هذا االرتباط املوجب على األرجح إىل جناح 

املشاركة  يف  الكبيرة  الفجوات  تضييق  يف  السياسات  هذه 

حالة  يف  تتسع  والتي  واملهاجرة،  املواطنة  العمالة  بين 

قنوات  عبر  املرور  يمكن  هذا،  ومع  خاصة.  بصفة  النساء 

للمهاجرين  دعما  أكثر  موقفا  السياسات  فاتخاذ  أخرى. 

أقل  يكونون  املهاجرين  أن  وبرغم  منهم.  املزيد  يجذب  قد 

أن  األرجح  فمن  وصولهم،  لدى  املواطنين  من  للعمل  ميال 

وقد  األصليين  بالسكان  مقارنة  العمر  مقتبل  يف  يكونوا 

يف  التحوالت  خالل  من  الكلية  املشاركة  معدالت  يرفعون 

العديد  أكد  كذلك   .)4-٢ اإلطار  )راجع  السكانية  التركيبة 

املهاجرين  مهارات  تكامل  مسألة  مؤخرا  الدراسات  من 

نتائج  رفع  على  مما ساعد  األصليين،  السكان  مهارات  مع 

3٠ وعالقة االرتباط 

سوق العمل للمواطنين، وخاصة النساء.3١

ومشاركة  للهجرة  دعما  األكثر  السياسات  بين  السالب 

الشباب يف سوق العمل أمر ال يبعث على الدهشة، نظرا ألن 

التعليم  فرصة  املهاجرين  منح  تتضمن  االندماج  مقاييس 

ارتفاع عدد الطالب  والتدريب، وهو ما يمكن أن يؤدي إىل 

األجانب وزيادة التحاق الشباب غير املواطنين بالتعليم.  

• تتأثر 	 عمل  فرص  عن  بحثهن  أو  العمل  يف  النساء  رغبة 

العمل  بين  التوفيق  على  تساعدها  التي  بالسياسات  كثيرا 

داخل منزلها وخارجه )الشكل البياين ٢-١٢(. واتساقا مع 

يشير  الدراسات،  من  كبير  عدد  إليها  يخُلص  التي  النتائج 

التي ُوِجدت يف البيانات الُقطرية بين سخاء إعانات البطالة ومستويات 

التثبيط، و)٢( نظم  أثر  أن تقلل املشاركة من خالل  التي يمكن  البطالة، 

تأمينات البطالة يف كثير من البلدان تفتح مسارا لتقاعد العمالة األكبر 

سنا مبكرا.   

سوق  برامج  على  اإلنفاق  هو  التنشيط  لسياسات  البديل  3٠املتغير 
,٢9

العمل النشطة لكل شخص عاطل عن العمل كنسبة من نصيب الفرد من 

هذا  يبني  املهاجرين،  إدماج  سياسات  ولقياس  احمللي.  الناجت  إجمايل 

التي  القواعد  يف  الرئيسية  السياسات  تغيرات  إىل  يستند  مؤشرا  الفصل 

حتكم إدماج املهاجرين مثل إمكانية االستفادة بعد دخولهم من برامج 

واإلعانات  الثقايف،  واإلدماج  واإلسكان  اللغة  جماالت  يف  التدريب 

قاعدة  من  وغيرها  البطالة،  وإعانات  والتعليم،  والصحة،  االجتماعية، 

 .)de Haas, Natter, and Vezzoli 2014 دراسة( DEMIG POLICY بيانات

 Carrasco, Jimeno, and Ortega دراسات  املثال  سبيل  على  3١راجع 
 ,30

 Cattaneo, Fiorio, and Periو  ،D’Amuri and Peri (2014)و  ،(2008)
(2015)، وFoged and Peri (2015)، وAiyar and others (2016)، والفصل 4 

يف عدد أكتوبر ٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.
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اإلنفاق على تعليم/

رعاية الطفل*

نسبة العاملين

بدوام جزئي*

إجازة األمومة يف ظل

 احلماية الوظيفية**

الشكل البياين ٢-١٢: الدوافع وراء معدالت املشاركة: 

سياسات إضافية 
(نقاط مئوية)

١- السياسات التي تؤثر على النساء يف املقام األول  

٢- السياسات التي تؤثر على العمالة األكبر سنا يف املقام األول

تقتــرن السياســات الداعمــة لألســرة بارتفــاع مشــاركة النســاء، بينمــا تؤثــر حوافــز التقاعــد 

كثيرا على قرارات العمالة األكبر سنا باملشاركة. 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل التغيــر التقديــري يف املشــاركة مــن ارتفــاع يف متغيــر السياســات، 

بينمــا تشــير اخلطــوط الرأســية إىل فتــرات الثقــة بمقــدار ٩٠٪. راجــع املرفــق ٢-٤ لالطــالع على 

تعاريــف املتغيــرات وتفاصيــل املواصفــات. وتشــير عالمــة النجمــة (*) إىل ارتفــاع يف املتغيــر 

بمقــدار ٠٫١ وحــدة. وتشــير النجمتــان (**) إىل ارتفــاع املتغيــر بمقــدار ١٠ وحــدات. وُيقــاس 

اإلنفــاق العــام علــى رعايــة الطفــل والتعليــم كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي. وتقــاس 

القانــوين  التقاعــد  ســن  وُيقــاس  باألســابيع.  الوظيفيــة  احلمايــة  ظــل  يف  األمومــة  إجــازة 

بالســنوات. والضريبــة الضمنيــة علــى مواصلــة العمــل هــي التغيــر يف القيمــة احلاليــة لتدفــق 

مدفوعــات معاشــات التقاعــد يف املســتقبل ناقــص مســاهمات العامليــن ملــدة خمــس ســنوات 

الدخــل املتــاح  التقاعــد هــي نســبة وســيط  اســتبدال معــاش  النظــام، بينمــا نســبة  فأكثــر يف 

للبالغين ٦٥-٧٤ عاما إىل وسيط الدخل املتاح للبالغين ٥٠-٥٩ عاما. وُيقاس اإلنفاق على 

معاشــات تقاعــد كبــار الســن واملعاقيــن كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي مســتبعدا 

منــه التقلبــات الناجتــة عــن عوامــل دوريــة وديمغرافيــة. وتشــير اخلطــوط املتقطعــة املنقطــة 

الرأسية يف اللوحة ٢ إىل نتائج انحدارات خمتلفة. 
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احلصول  إمكانات  حتسن  أن  إىل  الفصل  هذا  يف  التحليل 

على خدمة رعاية الطفل، ومنح إجازة أمومة أطول، وزيادة 

مشاركة  بزيادة  ترتبط  عوامل  كلها  العمل  ترتيبات  مرونه 

3٢
اإلناث يف سوق العمل.3١

• التقاعد 	 حلوافز  فإن  سنا،  األكبر  العمالة  يخص  وفيما 

3٢ ويقترن رفع سن 

تأثير قوي على االرتباط بسوق العمل.33

التقاعد القانوين بتأخر اخلروج من سوق العمل، بينما يبدو 

املبكر.  التقاعد  على  تشجع  التقاعد  خطط  سخاء  زيادة  أن 

وتتسم هذه النتيجة األخيرة بثباتها عند استخدام مقاييس 

كان  وإن  املفهوم  حيث  من  أنسب  املبكر،  التقاعد  حلوافز 

العمل  على  الضمنية  الضريبة  مثل  أضيق،  توافرها  نطاق 

املتواصل أو نسب استبدال التقاعد )الشكل البياين ٢-١٢(. 

• حتديد 	 مؤسسات  دور  على  خمتلطة  أدلة  هناك  أخيرا، 

التفاوض  يف  التنسيق  ودرجة  النقابي  األجور—العمل 

ارتفاع درجة  البياين ٢-١١(. ويرتبط  )الشكل  على األجور 

سوق  يف  املشاركة  بزيادة  األجور  حتديد  بشأن  التنسيق 

الفكرة  مع  يتسق  ما  وهو  العمالة،  فئات  معظم  بين  العمل 

التفاوض  النظم  بين  التنسيق  من  مزيد  أن  مفادها  التي 

النشاط  هبوط  فترات  يف  األجور  خفض  سرعة  إىل  يؤدي 

االقتصادي ألن النقابات تستدخل اآلثار الضارة احملتملة 

 Soskice من فرط ضغوط األجور على التوظيف ككل )دراسة

33 ومع هذا، فإن عالقة 

34.)1990; Bassanini and Duval 2006

االرتباط بين العمل النقابي واملشاركة يف سوق العمل أقل 

ثباتا أمام التغيرات يف العينة أو إدراج سياسات أخرى.   

وبوجه عام، تشير هذه النتائج إىل أن السياسات يمكن أن 

يمكن  هل  ولكن  العمل.  سوق  يف  املشاركة  قرارات  على  تؤثر 

التغيرات  يف  البلدان  بين  الكبيرة  الفروق  تفسير  يف  تسهم  أن 

امُلشاهدة يف معدالت املشاركة؟ لإلجابة على هذا السؤال، يبحث 

هذا الفصل تغير ارتباط فئات خمتلفة من العمالة بسوق العمل 

بياناتها  تتوافر  التي  و٢٠١١—وهي   ١995 بين  الفترة  يف 

املتوقعة  بالتغيرات  تقريبا—مقارنة  بلد  عن كل سياسة وكل 

3٢راجع دراسة Olivetti and Petrongolo (2017) ومراجعها لالطالع على 
,3١

أحدث استعراض لألدلة على العواقب االقتصادية لسياسات األسر وكذلك، 

 Genre, Gómez�Salvador,و ،Jaumotte (2003) على سبيل املثال، دراسات 

 Cipollone, Patacchini, andو ،Blau and Kahn (2013)و ،and Lamo (2010)
Vallanti (2013)، وThévenon (2013)، وDao and others (2014)، والفصل 3 
 Christiansen يف عدد إبريل ٢٠١6 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، ودراسة

     .and others (2016b)
33راجع دراسة Blundell, French, and Tetlow (2016) ومراجعها لالطالع 

,3٢

على استعراض للدراسات التي تتناول حوافز التقاعد وعرض العمالة. 

34باملثل، تخُلص دراسة Janssen (2018) إىل أن تكاليف تسريح العمالة 
  

أعلى يف نظم التفاوض على األجور التي تتسم بقدر أكبر من الالمركزية، 

يف  األجور  على  التفاوض  لنظام  ُأجري  كبير  إصالح  دراسة  خالل  من 

الدانمرك. 

أحدها  جتريبيين:  نموذجين  وفق  العمل  سوق  يف  للمشاركة 

املشاركة  حتدد  كعوامل  واملؤسسات  السياسات  عمدا  يستبعد 

واآلخر يدرجها. ومن خالل املقارنة بين دقة هذين النموذجين 

يف مراعاة التغيرات املشاهدة يف املشاركة عبر البلدان يتبين 

ومؤسساته  العمل  سوق  سياسات  على  تطرأ  التي  التغيرات  أن 

يمكن أن تفسر جزءا كبيرا من التغيرات املشاهدة يف املشاركة 

وتتسم   .)١3-٢ البياين  )الشكل  البلدان  عبر  العمل  سوق  يف 

أقوى  بأنها  واملتوقعة  الفعلية  املشاركة  بين  االرتباط  عالقة 

كثيرا يف نموذج يتضمن سياسات سوق العمل مقارنة بنموذج 

ال يتضمنها. ومع هذا، هناك فروق كبيرة يف مدى دقة النموذج 

التجريبي يف تفسير االختالفات الُقْطرية يف االجتاهات العامة 

للمشاركة بين الفئات السكانية. وجتدر مالحظة أن قسما كبيرا 

للغاية من التغير امُلشاهد يف مشاركة الشباب يف سوق العمل 

يظل دون تفسير بالنظر إىل العوامل التي ينظر فيها التحليل. 

والتحوالت  والتعليم  السياسات  بين  اجلمع  خالل  ومن 

الهيكلية والتكنولوجيا، يبحث الشكل البياين ٢-١4 مساهمات 

بين  الفترة  خالل  املشاركة  معدالت  تغير  يف  العوامل  هذه 

١995 و٢٠١١. وكانت السياسات الداعمة وارتفاع املستويات 

يف  الهائلة  الزيادة  وراء  الرئيسية  العوامل  من  التعليمية 

وهكذا  سنا،  األكبر  والعمالة  العمر  مقتبل  يف  النساء  مشاركة 

ناحية  ومن  كذلك.  إيجابية  الهيكلي  التحول  مساهمة  كانت 

أخرى، كان للتقدم التكنولوجي تأثير على مشاركة جميع فئات 

العمالة، باستثناء الشباب. 

يف  الذكور  من  العمالة  ما  حد  وإىل  الشباب،  يخص  وفيما 

مقتبل العمر، يرجع جزء كبير من تراجع مشاركتهم إىل عنصر 

يف  الزمنية  اآلثار  ترصده  املتقدمة  االقتصادات  بين  مشترك 

االنحدارات. وقد ُيعزى هذا العامل املشترك إىل التأثير املشترك 

من عوامل عاملية مثل التقدم التكنولوجي أو العوملة، أو التغيرات 

املتزامنة يف السياسات، أو التحوالت الهيكلية، أو عوامل أخرى 

مثل  املتقدم،  العامل  عبر  العمالة  عرض  قرارات  على  تؤثر  قد 

تغير مردود التعليم، أو ارتفاع متوسط العمر املتوقع، أو الندوب 

الندوب  هذه  أدت  وربما  العاملية.  املالية  األزمة  من  املشتركة 

العنصر  يرصدها  كما  سنا  األكبر  العمالة  تقاعد  تأخير  إىل 

املشترك املوجب، نتيجة تراجع العائدات على مدخرات التقاعد 

املالية،  الثروات  وخسائر  العاملية،  الفائدة  أسعار  هبوط  مع 

وربما ارتفاع الديون. 

ومن خالل مقارنة ارتباط العوامل اخملتلفة بتغير املشاركة 

وراء  األسباب  على  الضوء  إلقاء  يمكن  اجلغرافية  املناطق  عبر 

تباين اجتاهاتها )يف بعض األحيان(. على سبيل املثال، يكشف 

النساء  الفروق الشاسعة يف اجتاهات مشاركة  التحليل عن أن 

يف  لالجتاه  املتوسط  باملستوى  مقارنة  املتحدة  الواليات  يف 

أوروبا يمكن عزوها إىل التغيرات يف السياسات التي تمنح قدرا 

التعليمي  التحصيل  وارتفاع مردود  أوروبا  الدعم يف  أكبر من 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة
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السيناريو 

األساسي

السيناريو األساسي زائد السياسات

الشكل البياين ٢-١٣: التغيرات يف معدالت املشاركة، 

الفعلية مقابل املتوقعة، ١٩٩٥-٢٠١١

(نقاط مئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: راجع املرفق ٢-٤ لالطالع على تعاريف املتغيرات وتفاصيل املواصفات. 
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مستوى االقتصادات املتقدمة. 
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املتبقي

الفعلي

 العوامل الهيكلية

 فجوة الناجت

آثار السنوات

 التكنولوجيا والتجارة

السياسات

 التعليم

الشكل البياين ٢-١٤: متوسط املساهمة يف التغيرات يف 

معدالت املشاركة، ١٩٩٥-٢٠١١
(نقاط مئوية)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: راجع املرفق ٢-٤ لالطالع على تعاريف املتغيرات وتفاصيل املواصفات. 

تشمل االقتصادات املتقدمة األخرى أستراليا، وكندا، واليابان، وكوريا، ونيوزيلندا.

١- اجلميع، ١٥-٢٤ عاما

مــردود  فــإن  هــذا،  ومــع  العمــل.  ســوق  املشــاركة يف  علــى  بعبئــه  يلقــي  التكنولوجــي  التغيــر 

التعليــم والسياســات عوضــا وجتــاوزا هــذا التأثيــر بالنســبة للنســاء يف مقتبــل العمــر والعمالــة 

األكبر سنا. 
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

بين النساء األوروبيات يف مقتبل العمر. وتتشابه العوامل وراء 

زيادة املشاركة على مستوى العمالة األكبر سنا كثيرا بين جميع 

املناطق: مردود التعليم، والتحوالت الهيكلية، ووضع سياسات 

زيادة  وراء  السبب  فإن  هذا،  ومع   34

املبكر.35 التقاعد  عن  تثني 

انفصال الرجال يف مقتبل العمر والشباب يف الواليات املتحدة 

العمل بقدر أكبر بكثير مقارنة بنظرائهم األوروبيين  عن سوق 

املتبقي  الكبير  اجلزء  من  يتضح  مثلما  للحيرة،  مثيرا  يزال  ال 

الفرضيات بشأن هذا  لتعلق كثير من  التغير. ونظرا  يف تفكيك 

تقييمها  بالتايل  يمكن  ال  حتديدا،  املتحدة  بالواليات  التراجع 

يف إطار ُقْطري مقارن—على سبيل املثال، دور زيادة حاالت 

وحتسن  احلبس،  وتزايد  األفيونية،  املواد  واستخدام  اإلعاقة، 

35 وتشير األدلة من البيانات على املستوى 

تكنولوجيا الترفيه.36

الالمركزي التي يعرضها اإلطاران ٢-٢ و٢-3 إىل أن الضرر 

الذي حلق باملشاركة يف سوق العمل بسبب التقدم التكنولوجي 

أطول أمدا يف الواليات املتحدة مقارنة بأوروبا. 

دوافع قرارات املشاركة الفردية

اخلطوة األخيرة يف هذا التحليل تكمل النتائج املستخلصة 

حاالت  من  األدلة  فحص  خالل  من  الُقْطري  املستوى  على 

اجلزئية  البيانات  استخدام  ويتيح  أوروبا.  يف  األفراد  ماليين 

الواردة مناقشتها حتى  الُقْطرية  مزايا كبيرة مقارنة بالنتائج 

املشاركة  حتدد  التي  للعوامل  أعمق  باستكشاف  ويسمح  اآلن. 

على املستوى الفردي ومستوى األسرة، ويخفف بالتايل التحيز 

والسببية  احملذوفة  املتغيرات  من  ينشأ  الذي  الداخلي  للمنشأ 

Hurt and Rohwed� ودراسة  ،Blau and Goodstein (2008) 35راجع دراسة
  

املتحدة ودراسة  الواليات  أدلة من  der (2011)، وغيرهما، لالطالع على 
Börsch�Supan and Ferrari (2017) للتعرف على األدلة من أملانيا. 

Council of Economic Advis�و ،Eberstadt (2016) 36راجع دراسات 
  ,35

 Abraham and Kearneyو  ،Krause and Sawhill (2017)و  ،ers (2016)
املسألة. وتناقش  للدراسات حول هذه  استعراض  (2018) لالطالع على 
املشاركين  للرجال غير  الصحية  احلالة  Krueger (2017) ضعف  دراسة 

دراسة  وتوثق  اآلالم.  معاجلة  عقاقير  استخدام  وزيادة  العمل  سوق  يف 

اإلدمان  نتيجة  الوفيات  معدالت  ارتفاع   Case and Deaton (2017)
مقتبل  يف  البيض  البالغين  بين  يأسا«(  )»املوت  واالنتحار  واالكتئاب 

املطرد  التراجع  إىل  تعود  قد  املسألة  هذه  جذور  أن  وتفترض  العمر 

 Holzer, Offner, and دراسات  وتعرض  لهم.  املتاحة  العمل  فرص  يف 

 Schmitt andو ،Pager, Western, and Sugie (2009)و ،Sorensen (2005)
Warner (2010)  أدلة على حدوث ارتفاع هائل يف عدد السكان يف احلجز 
والسجناء السابقين يف الواليات املتحدة الذين يواجهون حواجز كبيرة 

إىل   Aguiar and others (2017) دراسة  وتذهب  عمل.  فرص  إيجاد  يف 

الفيديو  ألعاب  بتطور  يرتبط  قد  الشباب  من  العمالة  عرض  تراجع  أن 

وغيرها من أنشطة الكمبيوتر الترفيهية. ومع هذا، ينبغي اإلشارة إىل أن 

من  الفرضيات  هذه  يف  واجتاهها  السببية  العالقة  مدى  إثبات  صعوبة 

املنظور التجريبي. وتقدم دراسة Abraham and Kearney (2018) حتديدا 

كميا تقريبيا لدور العوامل اخملتلفة يف اجتاه معدل توظيف العمالة يف 

الواليات املتحدة منذ ١999 بناء على الدراسات القائمة.

ويركز  الكلية.  البيانات  على  اعتمادا  االنحدارات  يف  العكسية 

السياسات  قدرة  ومدى  التكنولوجيا  تأثير  على  كذلك  التحليل 

األفراد  قرارات  على  تأثيرها  موازنة  يف  املساعدة  على 

باالنسحاب من سوق العمل. 

باملشاركة  الفرد  لقرار  نموذجا  التجريبي  التحليل  ويعد 

وحالة  )التعليم  الشخصية  للخصائص  كدالة  العمل  سوق  يف 

مع  العيش  مقابل  )أعزب  العائلة  وتكوين  واملوقع(،  الهجرة 

خملاطر  والتعرض  وجودهم(،  عدم  أو  أبناء  وجود  يف  شريك، 

خملاطر  التعرض  ولقياس  الروتينية.  لألعمال  اآليل  التشغيل 

األفراد  مهن  عن  معلومات  التحليل  يستخدم  اآليل،  التشغيل 

شغلها  مهنة  آخر  عن  وكذلك  احلاضر،  الوقت  يف  املشتغلين 

أولئك العاطلون أو غير الفعالين، ويحدد درجة لكل منهم حسب 

على  بناء  اآليل  التشغيل  إىل  الروتيني  عمله  حتويل  إمكانية 

)أحدث( مهنة شغلها، على غرار ما جاء يف الفصل 3 يف عدد 

 Das ودراسة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١7 إبريل 

 36

and Hilgenstock )قيد اإلصدار(.37
وتماشيا مع النتائج املستخلصة على املستوى الكلي، يشير 

)الشكل  آثارا كبيرة وذات داللة  العايل  للتعليم  أن  إىل  التحليل 

زيادة  إىل  الثانوي  بعد  ما  التعليم  ويؤدي   .)١5-٢ البياين 

بمستوى  مقارنة  تقريبا  الضعف  بمقدار  الفعالية  احتماالت 

حالة  يف  ما  حد  إىل  أكبر  آثار  حدوث  مع  املتوسط،  التعليم 

النساء. كذلك يؤدي العيش يف منطقة حضرية إىل رفع مستوى 

إىل  الوصول  إلمكانية  نتيجة  األرجح  على  وذلك  املشاركة، 

سوق عمل أكثر تنوعا واحلصول على مزيد من الفرص. وتزداد 

احتماالت املشاركة بين املواطنين مقارنة باملهاجرين. 

ولتكوين األسرة تأثير كبير على قرار الفرد بالعمل أو البحث 

الكبيرة بين اجلنسين. ومقارنة بفئة  الفروق  عن وظيفة، برغم 

بدون  أسرة  يف  الوحيد  البالغ  للشخص  األساسي  السيناريو 

مشاركة  بزيادة  أبناء  وإجناب  شريك  مع  العيش  يرتبط  أبناء، 

فإن  وباملثل،  النساء.  مشاركة  انخفاض  مع  ولكن  الرجال، 

ارتفاع عدد األبناء يقترن بانخفاض مشاركة النساء، ولكن مع 

بين  العمل  توزيع  الرجال، على نحو يتسق مع  زيادة مشاركة 

اجلنسين داخل األسرة على مر التاريخ. واألمر املثير لالهتمام 

بزيادة  يرتبط  األسرة  يف  آخرين  بالغين  أشخاص  عمل  أن 

احتماالت الفعالية، وهو ما يرجح أن يدل على آثار سوق العمل 

املشتركة. ومع ذلك، ينبغي معاملة هذه النتائج كعالقات ربط 

ر النموذج على عينة فرعية من ١٨ بلدا مقارنة بالعينة املستخدمة  37ُيَقدَّ
  

يف احلقائق املبسطة وحتتوي على معلومات مفصلة عن تكوين األسرة. 

وتقيم االنحدارات اللوغاريتيمة عالقة سببية بين متغير ثنائي للنتيجة 

يرصد ما إذا كان الشخص داخل سوق العمل أو خارجه وعوامل حتديد 

واآلثار  الكلية  الناجت  فجوة  أثر  ضبط  مع  أعاله،  املذكورة  املشاركة 

الُقطرية والزمنية الثابتة. ويقدم املرفق ٢-5 وصفا تفصيليا للمنهجية 

التجريبية. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وليس كآثار سببية ألن قرارات عرض العمالة وتكوين األسرة 

 37

من املرجح أن يتقررا معا.3٨

يشير  الُقْطري،  املستوى  على  النتائج  مع  تماشيا  وأخيرا، 

التعرض  من  سلبية  كبيرة  آثار  وقوع  إىل  اجلزئي  التحليل 

خملاطر املهام الروتينية. فالعمل حاليا أو يف أي وقت مضى 

إىل  الروتينية  مهامها  حتويل  خملاطر  تعرضا  أكثر  مهنة  يف 

السوق.  يف  املشاركة  احتماالت  بتراجع  يقترن  اآليل  التشغيل 

ويقع هذا التأثير بشكل أكبر على الرجال ويظهر بوضوح بصفة 

خاصة بين العمالة البالغة 55 عاما فأكثر. ولهذه اآلثار داللة 

إحصائية واقتصادية فتغير درجات حتول املهام الروتينية إىل 

التشغيل اآليل بمقدار وحدة واحدة يكاد يقابله تقريبا الفرق يف 

درجة حتويل املهام الروتينية للفنيين ودرجة املديرين. وبينما 

يتسم نحو ٨7% من املديرين الذكور يف مقتبل العمر بالفعالية، 

هناك حوايل ٨4% من الفنيين الذكور يف مقتبل العمر يف سوق 

إىل  الروتينية  مهامهم  حتويل  درجات  يف  العمل—الفرق 

الفرق يف  ثلث هذا  أن يفسر وحده حوايل  اآليل يمكن  التشغيل 

3٨

معدالت املشاركة البالغ ثالث نقاط مئوية.39

هل تستطيع السياسات أن تساعد العمالة املعرضة خملاطر 

فقدان وظائفها بسبب إحالل التكنولوجيا حملها على االحتفاظ 

يبحث  السؤال،  هذا  على  ولإلجابة  العمل؟  سوق  يف  بفعاليتها 

اخملتلفة،  الُقْطرية  العمل  سوق  سياسات  كانت  إذا  ما  التحليل 

مثل اإلنفاق على برامج سوق العمل النشطة أو حماية الوظائف، 

يمكن أن تعوض بعض اآلثار السلبية التي تقع على املشاركة 

يف سوق العمل نتيجة التشغيل اآليل للمهام الروتينية. ويضيف 

إىل  الفصل  هذا  يف  سلفا  وصفه  الوارد  اللوغاريتمي  النموذج 

التشغيل اآليل  الروتينية إىل  التفاعل بين درجة حتويل املهام 

 ١6-٢ البياين  الشكل  ويعرض  الصلة.  ذي  السياسات  وإجراء 

تأثير تغير درجة التشغيل اآليل للمهام الروتينية بمقدار وحدة 

واحدة، وتشير التقديرات إىل أنه يف املئين اخلامس والسبعين 

)وبعبارة  السياسات  توزيع  من  والعشرين  اخلامس  واملئين 

قليلة  البلدان  مقابل  نسبيا  اإلنفاق  كثيرة  البلدان  يف  أخرى، 

اإلنفاق نسبيا على برامج سوق العمل النشطة، وما إىل ذلك(. 

من  جزءا  األقل  على  تعوض  أن  السياسات  شأن  ومن 

التشغيل  إىل  الروتينية  املهام  حتويل  بين  السالب  االرتباط 

أن  يبدو  خاصة،  وبصفة  العمل.  سوق  يف  واملشاركة  اآليل 

3٨بينما املواصفات يف السيناريو األساسي ال تضبط أثر دخل األسر 
 

تأثير  املتوقع، يتحول  الدخل  ُعشير  ُأدِرج  البيانات، متى  نتيجة لقصور 

العيش مع شريك وإجناب أبناء على مشاركة النساء إىل اجلانب املوجب، 

ويتحول تأثير البالغين اآلخرين العاملين يف األسرة إىل اجلانب السالب، 

أعلى  يف  األفراد  أن  إىل  ذلك  ويشير  سالب.  تأثير  نفسه  للدخل  ويكون 

اُلعشيرات ربما كانون قادرين على حتمل االنسحاب من القوى العاملة، 

النساء بعض الشيء قد يرجع إىل  أو، بدال من ذلك، أن ارتفاع مشاركة 

تراجع دخل األسرة )راجع املرفق ٢-5(.  

39بينما تعتمد املواصفة يف السيناريو األساسي على سلسلة بيانات 
 

النتائج:  هذه  على حدة  بلد  لكل  التقديرات  تؤكد  ُقطرية،  زمنية مقطعية 

آثار التعرض خملاطر التشغيل اآليل للمهام الروتينية كبيرة وسلبية يف 

معظم البلدان وعادة ما تكون أكثر وضوحا بين الرجال مقارنة بالنساء. 

ارتفاع اإلنفاق على برامج سوق العمل النشطة يضعف الرابط 

بين املشاركة وحتويل مهام املهن الروتينية إىل التشغيل اآليل. 

الروتينية  املهام  حتويل  إمكانية  بين  السالب  االرتباط  ويبلغ 

يف  البلدان  يف  العمل  سوق  يف  واملشاركة  اآليل  التشغيل  إىل 

املئين اخلامس والسبعين من اإلنفاق على سوق العمل النشطة 

والعشرين.  اخلامس  املئين  يف  البلدان  يف  حجمه  ثلث  حوايل 

وتشير البيانات املفصلة عن خمتلف برامج سوق العمل النشطة 

إىل أن هذه النتيجة مدفوعة باإلنفاق على التدريب، مما يخفف 

39

بعض اآلثار السلبية على النساء يف مقتبل العمر.4٠

4٠مع ذلك، ينبغي إضافة إن برامج سوق العمل النشطة قد تكون مكلفة، 
 

ويتوقف جناحها بدرجة كبيرة على سمات حمددة يف تصميمها، وهناك 

IMF/WB/ تقرير  )راجع  أوسع  نطاق  على  فعاليتها  على  خمتلطة  أدلة 

WTO 2017 لالطالع على أحدث مراجعة للدراسات االقتصادية(. ومن 
تخُلص  وأوروبا،  الشمالية  أمريكا  عن  الدراسات  من  األدلة  مسح  خالل 

التوظيف  برامج  أن  إىل   Heckman, Lalonde, and Smith (1999) دراسة 

والتدريب يف القطاع العام لها يف أفضل احلاالت تأثير إيجابي حمدود 

على الكسب من خالل زيادة احتماالت توظيف العمالة. وتخُلص دراسة

Card, Kluve, and Weber (2010)  إىل وجود تباين كبير يف تقدير فعالية 
البرامج بين الدراسات اخملتلفة.

املصــادر: دراســة Das and Hilgenstock (قيــد اإلصــدار)، واملكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي 

(يوروســتات)، ومســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

ملحوظــة: االنحــدارات اللوغاريتميــة بنــاء علــى عينــة عشــوائية مــن ١٠ آالف جميــب لــكل بلد عن 

كل سنة من مسح القوى العاملة يف االحتاد األوروبي على مدار الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٦ يف ١٨ 

الداللــة اإلحصائيــة عنــد مســتوى ١٠٪. والفئــة  اآلثــار ذات  الشــكل ســوى  بلــدا. وال يعــرض 

األساســية للتعليــم هــي «حتــى التعليــم اإلعــدادي.» وبالنســبة لتكويــن األســرة، الفئــة األساســية 

هي «فرد بالغ بال أطفال». ويعرض الشكل التغيرات يف نسب االحتماالت. راجع املرفق ٢-٥ 

لالطالع على تفاصيل املواصفات. 

الشكل البياين ٢-١٥: تغير احتماالت حاالت النشاط
(٪)

200–50

الــزواج وإجنــاب  النشــاط، بينمــا يرتبــط  العــايل بارتفــاع احتمــاالت حــاالت  التعليــم  يرتبــط 

األطفــال بانخفــاض مشــاركة النســاء يف مقتبــل العمــر يف ســوق العمــل. وتــزداد احتمــاالت 

االنفصال عن سوق العمل بين الالتي يعملن يف مهن أكثر تعرضا للتشغيل اآليل. 

التشغيل اآليل ملهام املهنة (األخيرة)
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ويف حالة كل من النساء والرجال، يؤدي توفير حماية أكثر 

صرامة للعاملين )زيادة الصعوبة يف التعيين والفصل من العمل( 

إىل تعويض بعض األثر السلبي للمشاركة الفردية الناجت عن شغل 

على  جاء  ربما  ذلك  ولكن  اآليل،  للتحويل  قابلة  روتينية  وظيفة 

حساب مرونة سوق العمل على املستوى الُقْطري وتراجع الفرص 

املتاحة يف سوق التوظيف أمام بعض الفئات األخرى، كالشباب 

OECD 2004, 2010، ودراسة  )راجع على سبيل املثال تقريري 

Betcherman 2012(. وفيما يخص الرجال يف مقتبل العمر، يرتبط 
ارتفاع مستوى التنسيق بشأن حتديد األجور بحدوث تأثير سلبي 

أقل من التشغيل اآليل للمهام الروتينية، نظرا ألن زيادة التنسيق 

يف التفاوض بشأن األجور قد يستدخل بعض الصدمات السلبية 

يف توظيف العمالة.  

والتأثير السلبي لتحول املهام الروتينية إىل التشغيل اآليل 

ألن  الريفية،  باملناطق  مقارنة  احلضرية  املناطق  يف  أصغر 

تنوعا  أكثر  عمل  أسواق  إىل  الوصول  إمكانية  تمنح  قد  املدن 

ومن ثم تتيح مزيدا من الفرص أمام العمالة امُلَسرَّحة للحصول 

على فرص عمل أخرى. وتؤكد هذه النتيجة أهمية تيسير احلركة 

صدمات  مواجهة  يف  التكيف  على  العمالة  ملساعدة  جغرافيا 
الطلب على العمالة حمليا.4١

الروتينية  املهام  لتحول  السلبية  اآلثار  بينما  وأخيرا، 

سنا،  األكبر  العمالة  حالة  يف  أكبر  تكون  اآليل  التشغيل  إىل 

فالسياسات كذلك قاصرة عن تعويضها. 

آفاق املشاركة يف سوق العمل

املدى  طويلة  اآلفاق  الفصل  هذا  يبحث  التحليل،  ختام  يف 

للمشاركة يف سوق العمل. ويستخدم هذا القسم نموذجا مبنيا 

املشاركة  الجتاهات  تقديرات  ليضع  العمرية  اجملموعة  على 

بدقة  مقسمة  والنساء  الرجال  من  جملموعات  العمل  سوق  يف 

العوامل  كل  مراعاة  مع  متقدما،  اقتصادا   ١7 يف  السن  حسب 

السن ونوع اجلنس وعلى  أساس  العمالة على  لعرض  احملددة 

مع  التقديرات  هذه  وجُتمع  اجلنس.  ونوع  امليالد  سنة  أساس 

التوقعات بشأن التوزيع الديمغرايف يف الثالثين عاما القادمة 

وأخيرا،  العمل.  الكلية يف سوق  املشاركة  معدل  باجتاه  للتنبؤ 

مسار  تبين  توضيحية  حماكاة  عمليات  ثالث  التحليل  يعرض 

تطور هذه االجتاهات العامة مع افتراض حدوث زيادة كبيرة 

يف مشاركة النساء والعمالة األكبر سنا يف سوق العمل وتنفيذ 

سياسات لزيادة املشاركة. 

حتليل على أساس اجملموعة العمرية 

اجملموعة  على  املبني  العمل  سوق  يف  املشاركة  حتليل 

نماذج  واسع يف وضع  أداة مستخدمة على نطاق  العمرية هو 

 4٠

العمالة.4٢ بعرض  والتنبؤ  املشاركة  معدالت  الجتاهات 

الفئات  بين  املشاركة  يف  االختالف  املنهج  هذا  ويستخدم 

عن  للكشف  بلد  كل  يف  الوقت  وبمرور  اجلنسين  وبين  العمرية 

أنماط املشاركة األساسية حسب العمر )آثار العمر( والتحوالت 

من هذه األنماط نتيجة دخول جمموعة عمرية جديدة إىل سوق 

اجملموعة  آثار  وتتضمن   4١

العمرية(.43 اجملموعة  )آثار  العمل 

4١غير أن التشجيع على االنتقال إىل حيث يتوافر مزيد من فرص العمل 
 

يمكن أن يفضي إىل سوء أوضاع من يتركون خلفهم وزيادة االستقطاب 

اجلغرايف.

4٢راجع على سبيل املثال دراسة Fitzenberger and Wunderlich (2004) عن 
 

 Fallick and Pingle  و Aaronson and others (2006, 2014) أملانيا، ودراسات

Balakrishnan and others (2015) عن الواليات املتحدة، والفصل  (2007)، و 
 Euwals, 3 يف عدد إبريل ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، ودراسة

 Balleer, Gómez�Salvador, and عن هولندا، و Knoef, and van Vuuren (2011)
 Blagrave and Santoro (2017) عن بلدان أوروبية خمتارة، و Turunen (2014)

عن شيلي. ويقدم املرفق ٢-6 مزيدا من التفاصيل عن منهجية التقدير.   

43زيادة يف الدقة، النموذج املبني على اجملموعات العمرية يتألف من 
 

تقدير نظام من املعادالت على أساس ُقْطري وحسب نوع اجلنس، حيث 

ُيجرى انحدار ملعدل مشاركة كل جمموعة تغطي خمس سنوات بين أعمار 

١5-64، وأولئك البالغين 65 عاما فأكثر، على متغيرات صورية ثابتة 

لالقتصاد.  الدوري  للمركز  بديل  ومتغير  املواليد،  جمموعات  خملتلف 

ونظرا ألن من أهم أهداف التحليل وهو تقدير آثار اجملموعات العمرية، 

الذي يقتضي توافر سالسل بيانات طويلة بالقدر الكايف، ال ُتدرج عوامل 

الرجال ٢٥-٥٤ عاما النساء ٢٥-٥٤ عاما

 املصادر: دراسة Das and Hilgenstock (قيد اإلصدار)، واملكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي 

(يوروســتات)، ومســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل. 

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل تأثيــر ارتفــاع مقــداره وحــدة واحــدة يف التعــرض �اطــر التشــغيل 

اآليل للمهــام الروتينيــة علــى احتمــاالت حــاالت النشــاط علــى السياســات يف مئيــن معيــن، بنــاء 

على انحدارات لوغاريتمية يف عينة عشوائية من ١٠ آالف جميب يف كل بلد عن كل سنة من 

مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي يف الفتــرة مــن ٢٠٠٠-٢٠١٦ يف ٢٤ بلــدا. وتشــير 

اخلطوط إىل فترة ثقة بمقدار ٩٥٪. وتشير األلوان الباهتة إىل أن اآلثار التي ليست لها داللة 

إحصائيــة تختلــف عــن بعضهــا البعــض عنــد مســتوى ١٠٪. راجــع املرفــق ٢-٥ لالطــالع علــى 

تفاصيل املواصفة. 

الشكل البياين ٢-١٦: السياسات وتأثير التعرض �اطر 

التشغيل اآليل للمهام الروتينية على املشاركة يف سوق 

العمل

(٪)

25th 75thريف حضر  25th 75th 25th 75th 25th 75th 25th 75th

السياســات، مثــل اإلنفــاق علــى برامــج ســوق العمــل النشــطة والتعليــم، يمكــن أن تســاعد علــى 

تخفيــف بعــض اآلثــار الســلبية مــن التعــرض �اطــر التشــغيل اآليل للمهــام الروتينيــة علــى 

املشــاركة يف ســوق العمــل، وخاصــة مشــاركة النســاء. واآلثــار الســلبية للتشــغيل اآليل تكــون 

أصغر حجما كذلك يف املناطق احلضرية. 
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معينة،  ميالد  بسنة  املرتبطة  العوامل  جميع  املذكورة  العمرية 

مثل تأثير اخليارات يف مرحلة مبكرة من احلياة )مثل االستثمار 

آثار  لها  التي  واألبناء(  بالزواج  املتعلقة  والقرارات  التعليم  يف 

يف  بطيئا  تغييرا  حُتِدث  أنها  كما  العمالة  عرض  على  دائمة 

العمل.  إزاء  والتفضيالت  واملؤسسات  االجتماعية  املعايير 

وتوضع تنبؤات املشاركة الكلية يف املستقبل باجلمع بين آثار 

العمرية  الفئات  بين  السكان  توزيع  وتوقعات  التقديرية  العمر 

اخملتلفة. 

التقديرية  اآلثار  فحص  املفيد  من  التنبؤات،  وضع  وقبل 

والنساء  الرجال  ارتباط  أن  وجند  العمرية.  واجملموعة  للسن 

دورة  امتداد  على  املعروف  احملدب  شكل  يأخذ  العمل  بسوق 

البياين  )الشكل  اجلنسين  بين  كبيرة  فروق  وجود  مع  احلياة، 

٢-١7، اللوحات ١ و3 و4(. وعلى مستوى كل األعمار، يشكل 

الرجال على األرجح جزءا من سوق العمل أكبر من النساء، لكن 

يف  السنوات  أثناء  خاصة  بصفة  تبرز  اجلنسين  بين  الفجوة 

مقتبل العمر. 

وهناك كذلك فروق شاسعة بين الرجال والنساء يف طريقة 

ومل  جمموعة.  إىل  جمموعة  من  العمرية  األنماط  هذه  حتول 

اجملموعات  عبر  الذكور  مشاركة  معدالت  اجتاه  كثيرا  يتغير 

العمرية، ما عدا التراجع الطفيف يف مشاركة اجملموعة العمرية 

األخيرة، وهو أعمق بشكل ملحوظ يف الواليات املتحدة. وفيما 

عبر  املشاركة  يف  كبيرة  زيادة  هناك  كانت  النساء،  يخص 

الواردة  املبسطة  احلقائق  مع  تماشيا  العمرية،  اجملموعات 

44 على سبيل املثال، ُيرجح أن تزيد نسبة النساء 
مناقشتها آنفا.4٢

الباحثات  أو  العامالت  املاضي  القرن  سبعينات  مواليد  من 

الالتي  النساء  بنسبة  مقارنة  مئوية  نقاط   4 بمقدار  عمل  عن 

آثار  تشتت  فإن  ذلك،  على  عالوة  الثالثينات.  مطلع  يف  ُوِلدن 

اجملموعات  يف  بكثير  أقل  النساء  حالة  يف  العمرية  اجملموعة 

العمرية األخيرة مما يؤكد التقارب بين مشاركة املرأة يف سوق 

آثار اجملموعة  البلدان اخملتلفة. ومع هذا، أصبحت  العمل عبر 

خاصة  االنخفاض،  نحو  واجتهت  بل  مؤخرا  مستقرة  العمرية 

يف الواليات املتحدة. ولهذه النتيجة انعكاسات مهمة: االرتفاع 

دخول  بفضل  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  يف  التاريخي 

جمموعات عمرية جديدة وخروج اجملموعات األكبر سنا قد ال 

االقتصادات  كثير من  املشاركة يف  لزيادة  متاحا  يظل خيارا 

املتقدمة بدون بذل جهود كبيرة على صعيد السياسات. 

أخرى حمددة لعرض العمالة، مثل التحصيل التعليمي والسياسات، نظرا 

حملدودية التغطية الزمنية.

44لتفسير آثار اجملموعة العمرية على مشاركة النساء يف سوق العمل، 
 

من  املرأة  فيه  تتعلم  نظريا  نموذجا   Fernandez (2013) دراسة  تقترح 

 Goldin دراسة  أخرى،  ناحية  ومن  السابقة.  لألجيال  املشاركة  سلوك 

(2006) ُتعزي آثار اجملموعة العمرية اإليجابية إىل زيادة مردود التعليم، 
وتغير اخليارات املفضلة، وزيادة تراكم رأس املال البشري. 

االقتصادات املتقدمة األخرى      أوروبا       الواليات املتحدة

الرجال

النساء

الرجال

النساء

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

الســن  وآثــار  واليابــان.  وكنــدا  أســتراليا  تتضمــن  األخــرى  املتقدمــة  االقتصــادات  ملحوظــة: 

نمــط  يف  التحــوالت  تصــف  العمريــة  ا�موعــة  وآثــار  الســن،  حســب  املشــاركة  نمــط  تصــف 

املشــاركة حســب الســن عبــر ا�موعــات العمريــة ا�تلفــة. راجــع املرفــق ٢-٦ لالطــالع علــى 

تفاصيل املواصفة. 

املتوســط  إىل  املنقطــة  املتقطعــة  اخلطــوط  وتشــير  الوســيط،  املســتوى  إىل  اخلطــوط  ١تشــير 

املرجح بالسكان، واملساحات املظللة تشير إىل املدى بين الربيعاـت. 

0

20

40

60

80

100
١- آثار السن١ ٢- آثار ا�موعة العمرية١ 

أصبحــت زيــادة مشــاركة اإلنــاث يف خمتلفــة الفئــات العمريــة مســتقرة، وانخفضــت مؤخــرا، 

خاصــة يف الواليــات املتحــدة. ويظــل نمــط أعمــار املشــاركة بيــن النســاء دون مســتوى الرجــال، 

وينطبق ذلك بشكل كبير على السكان يف مقتبل العمر. 

الشكل البياين ٢-١٧: آثار السن وا�موعات العمرية 

على املشاركة يف سوق العمل
(٪)
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٣- آثار السن، الرجال ٤- آثار السن، النساء
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

سيناريوهات التوقعات 

املشاركة  اجتاه  بشأن  األساسية  للتوقعات  سيناريو  ُيبنى 

يف سوق العمل حتى ٢٠5٠ عن طريق اجلمع بين اجتاه معدالت 

السن ونوع اجلنس واجملموعة العمرية املقدرة والتوقعات بشأن 

مسار تطور التوزيع الديمغرايف استنادا إىل التوقعات السكانية 

العاملية التي تصدرها األمم املتحدة.45 وتشير احملاكاة إىل أن 

املستوى الوسيط الجتاه معدل املشاركة سينخفض، يف غياب 

على  مئوية  نقطة   5.5 بمقدار  املشاركة،  إىل  تدفع  سياسات 

مدى الثالثين عاما القادمة )الشكل البياين ٢-١٨(. ومع ثبات 

املشاركة  بهذا احلجم يف  تراجع  األخرى، فإن حدوث  العوامل 

اإلجمالية سُيترجم إىل انخفاض الناجت املمكن بمقدار 3 نقاط 

 46
القياسية. املتقدمة  االقتصادات  يف   ٢٠5٠ بحلول  مئوية 

تكون  وأن  النطاق،  واسع  املشاركة  تراجع  يكون  أن  وُيتوقع 

وإيطاليا  وفرنسا  بلجيكا  يف  أقل  أو   %5٠ حدود  يف  املعدالت 

والبرتغال وإسبانيا. 

وإلعطاء حملة عن نطاق دفع عرض العمالة، جُترى عملية 

معدالت  بتقارب  صريحة  فرضية  وتضع  توضيحية  حماكاة 

مشاركة النساء يف مقتبل العمل تدريجيا من معدالت الرجال 

يف مقتبل العمر على مدار العشرين عاما القادمة )الشكل البياين 

املستوى  يتراجع  السيناريو،  هذا  ويف   45

47.)١ اللوحة   ،٢-١٨

ويرتفع،  التدرج  من  أكبر  بقدر  الكلية  املشاركة  الوسيط ملعدل 

عن  مئوية  نقطة   ٢.5 بمقدار  للتوقعات،  الزمني  األفق  بنهاية 

املستوى يف السيناريو األساسي. 

األكبر سنا  العمالة  بقاء  البديل  نموذج احملاكاة  ويفترض 

يف سوق العمل لفترة أطول. وحتديدا، فإن معدل مشاركة الفئة 

العمرية 55-59 عاما يتقارب من معدل مشاركة الفئة العمرية 

5٠-54 على مدى العشرين عاما القادمة، كما يتقارب معدل 

العمرية  الفئة  العمرية 6٠-64 عاما من معدل  الفئة  مشاركة 

5٠-54 عاما على مدى األربعين عاما القادمة، وتظل فجوات 

املشاركة بين اجلنسين عبر الفئات العمرية اخملتلفة دون تغيير 

العمالة  مشاركة  وزيادة   .)٢ اللوحة   ،٢-١٨ البياين  )الشكل 

معدل  الجتاه  الوسيط  املستوى  تراجع  ستجعل  سنا  األكبر 

45ُيفترض أن اجملموعات العمرية اجلديدة التي تدخل سوق العمل ال 
 

حتول نمط املشاركة على أساس العمر وأن الناجت يساوي املمكن خالل 

األفق الزمني للتوقعات. 

 ،%56 هي  العمالة  دخل  حصة  أن  ُيفترض  العملية،  هذه  46ألغراض 
 

وهو ما يقابل متوسط حصة العمالة من الدخل يف ٢٠١7 يف جمموعة 

وإيطاليا  وأملانيا  وكندا  )أستراليا  املتقدمة  االقتصادات  من  فرعية 

واليابان وإسبانيا والواليات املتحدة(. ومن ثم، يتم التوصل إىل هبوط 

الهبوط  يف  الدخل  من  العمالة  حصة  متوسط  بمضاعفة  املمكن  الناجت 

كان  وإذا  الفترة ٢٠١7-٢٠5٠.  العمل يف  للمشاركة يف سوق  املتوقع 

يف  انخفاض  يقابله  فسوف  عام،  كل  املعدل  بنفس  سيتكرر  األمر  هذا 

الناجت املمكن يبلغ ٠.٠9 نقطة مئوية يف السنة على مدى 33 عاما.  

47يفترض هذا السيناريو عدم تغير معدالت املواليد، حيث إن ارتفاع 
  

مع  جنب  إىل  جنبا  يسير  أن  يتعين  ال  العمل  سوق  يف  اإلناث  مشاركة 

انخفاض اخلصوبة. تسجل السويد، على سبيل املثال، أحد أعلى معدالت 

مشاركة اإلناث يف سوق العمل وأحد أعلى معدالت اخلصوبة على مستوى 

االقتصادات املتقدمة نتيجة للسياسات املصممة لدعم هذين الهدفين. 

السيناريو األساسي، املستوى الوسيط

السيناريو األساسي، متوسط مرجح
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يفتــرض ســيناريو «ســد الفجــوات بيــن اجلنســين» أن معــدل مشــاركة النســاء البالغــات 

٢٥-٥٤ عاما يقترب من معدل مشاركة الرجال البالغين ٢٥-٥٤ عاما على مدار ٢٠ عاما، 

ويفتــرض ســيناريو «إطالــة احليــاة العمليــة» أن معــدل مشــاركة ا�موعــات العمريــة ٥٥-٥٩ 

عاما يقترب من معدل مشــاركة ا�موعات العمرية ٥٠-٥٤ عاما على مدار ٢٠ عاما، وأن 

مشــاركة ا�موعــة  معــدل  مــن  تقتــرب  عامــا  العمريــة ٦٠-٦٤  مشــاركة ا�موعــة  معــدل 

أن  السياســات»  «تنفيــذ  ســيناريو  ويفتــرض  عامــا؛  مــدار ٤٠  علــى  عامــا  العمريــة ٥٠-٥٤ 

السياســات تتقــارب نحــو املئيــن العاشــر أو التســعين للمســتوى املشــاهد بيــن االقتصــادات 

املتقدمة. 

زيــادة مشــاركة النســاء يف مقتبــل العمــر والعمالــة األكبــر ســنا عــن طريــق تطبيــق سياســات 

تهدف إىل تعزيز احلوافز على املشاركة قد تعوض جزءا من اآلثار السلبية للشيخوخة. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

املشاركة أكثر تدرجا. ويف ٢٠5٠، تشير التوقعات إىل ارتفاع 

نقطة   ٢.75 بمقدار  الكلية  املشاركة  ملعدل  الوسيط  املستوى 

احلال،  وبطبيعة  األساسي.  السيناريو  يف  مستواه  عن  مئوية 

مشاركة  معدالت  يف  كاٍف  بقدر  كبيرة  زيادات  حدوث  فإن 

العمالة األكبر سنا، وال سيما من هم أكبر من 65 عاما، يمكن 

46

أن يعوض تماما، أو حتى يعكس تأثير الشيخوخة.4٨

لقدرة  كميا  قياسا  ُيجري  أن  التحليل  يحاول  وأخيرا، 

التراجع املتوقع يف املشاركة الكلية.  السياسات على تعويض 

السياسات  أطر  تقارب  ُيفترض  توضيحي،  سيناريو  ويف 

»أفضل  من  القادمة  عاما  العشرين  مدى  على  بالتدريج 

مستوياتها املمكنة«، وُتَعرَّف بأنها املئين التسعين )أو العاشر( 

)الشكل  املتقدمة  االقتصادات  بين  امُلشاهد  املستوى  يف 

يجري  التي  املعامالت  وُتستخدم   .)3 اللوحة   ،٢-١٨ البياين 

تقديرها من خالل النموذج الُقطري التجريبي يف التنبؤ بتأثير 

حسب  املشاركة  معدالت  اجتاهات  على  السياسات  هذه  تغير 

باستخدام  ذلك  بعد  وجُتمع  اجلنس،  ونوع  العمرية  اجملموعة 

األوزان الترجيحية الديمغرافية املتوقعة. وتشير هذه احملاكاة 

اعتباره  يمكن  ما  إىل  بالسياسات  الوصول  أن  إىل  البسيطة 

أفضل املمارسات )من منظور املشاركة يف سوق العمل( يمكن 

شيخوخة  من  السلبي  التأثير  كل،  وليس  بعض،  يعوض  أن 

السكان. وبحلول عام ٢٠5٠، ستكون معدالت املشاركة الكلية 

أعلى بنحو ١.٢5 نقطة مئوية من السيناريو األساسي.

النتائج املستخلصة واالنعكاسات    

على السياسات 

تاريخ  يف  النجاحات  أبرز  أحد  األعمار  طول  زيادة  تمثل 

قد  أنها  إال   .)Bloom and others 2015 )دراسة  البشرية 

تقترن  عندما  الكلي  االقتصاد  على  وخيمة  عواقب  إىل  تفضي 

يف  تشارك  سنا  األكبر  العمالة  وبينما  السكاين.  النمو  بتراجع 

السكان  شيخوخة  تثير  بكثير،  أقل  بمعدالت  العاملة  القوى 

وهو  املتقدمة،  االقتصادات  يف  العمالة  عرض  بشأن  خماوف 

التأمين  النمو احملتمل واستمرارية نظم  انعكاسات على  له  ما 

االجتماعي. 

املتقدمة  االقتصادات  من  كثير  قدرة  الفصل  هذا  ويوثق 

على احلد من الضغوط اخلافضة للمشاركة يف سوق العمل—

برغم تسارع وتيرة شيخوخة السكان على مدار العقد املاضي. 

وارتفع معدل املشاركة الكلية يف سوق العمل يف حوايل نصف 

أن  غير  العاملية.  املالية  األزمة  بعد  املتقدمة  االقتصادات 

شاسعا  اختالفا  خمتلفة  حتوالت  حتجب  الكلية  التطورات  هذه 

معدالت  وتراجعت  العمل.  بسوق  والنساء  الرجال  ارتباط  يف 

األزمة،  وقوع  منذ  البلدان  معظم  يف  للرجال  الكلية  املشاركة 

للعمالة األكبر  العمرية  الفئات  البيانات عن مشاركة  4٨يحول قصور 
 

من 65 عاما دون حماكاة السيناريوهات البديلة مثل رفع سن التقاعد 

سن  ربط  أو  التقاعد  مرحلة  يف  احلياة  فترة  نسبة  على  للحفاظ  الفعلي 

التقاعد الفعلي بمؤشر احلياة الصحية املتوقعة. 

السكان  أعمار  هياكل  يف  التغيرات  مع  كبير  حد  إىل  تماشيا 

والعبء الذي فرضته األزمة املالية العاملية. ومع هذا، ازدادت 

مشاركة النساء يف معظم البلدان، برغم الشيخوخة والتطورات 

وعوامل  السياسات  دور  أهمية  يؤكد  مما  املعاكسة،  الدورية 

أخرى يف تشكيل معدالت املشاركة. 

خمتلف  عبر  العمل  سوق  يف  املشاركة  أن  الواضح  ومن 

املدى  على  متباينة  تطورات  شهدت  للعمالة  العمرية  الفئات 

الطويل. فأخذت مشاركة الشباب والشابات والرجال يف مقتبل 

املاضية.  عاما  وثالثين  اخلمسة  مدى  على  تتراجع  العمر 

منذ  شديدة  زيادة  العمر  مقتبل  يف  النساء  مشاركة  وازدادت 

منتصف ثمانينات القرن املاضي، بينما ارتفعت على مستوى 

العمالة األكبر سنا ارتفاعا كبيرا منذ منتصف تسعينات القرن 

املاضي. 

ويشير التحليل يف هذا الفصل إىل أن التغيرات يف سياسات 

سوق العمل ومؤسساته إىل جانب التغيرات الهيكلية ومكاسب 

ارتباط  زيادة  من  األكبر  باجلزء  ساهمت  العلمي  التحصيل 

يف  العمل  بسوق  سنا  األكبر  والعمالة  العمر  مقتبل  يف  النساء 

التقدم  فإن  ذلك،  من  العكس  وعلى  املاضية.  الثالثة  العقود 

فائدته  اآليل—رغم  التشغيل  إىل  التحول  أي  التكنولوجي، 

مستوى  على  العمالة  لعرض  كابحا  ككل—كان  لالقتصاد 

معظم فئات العمالة ويمكن أن يفسر جزءا من تراجع مشاركة 

الفردي  املستوى  على  األدلة  وتؤكد  العمر.  مقتبل  يف  الذكور 

اآليل  التشغيل  إىل  التحول  للتعرض خملاطر  كبير  تأثير  وجود 

للمهام الروتينية. وتزداد احتماالت االنفصال عن سوق العمل 

كثيرا بين األفراد الذين يعملون حاليا أو عملوا فيما مضى يف 

مهن أكثر تعرضا خملاطر حتويل مهامها الروتينية إىل التشغيل 

التعليم  على  اإلنفاق  زيادة  أن  هو  املشجع  األمر  ولكن  اآليل. 

وبرامج سوق العمل النشطة، وإمكانية الوصول إىل أسواق عمل 

أكثر تنوعا، غالبا ما تخفف هذا األثر السلبي. 

سوق  يف  املشاركة  آلفاق  بالنسبة  ذلك  يعنيه  الذي  وما 

العمل يف االقتصادات املتقدمة؟ إذا مل ُتبذل جهود على صعيد 

الديمغرافية املتوقعة أن تؤدي  التطورات  السياسات، من شأن 

إىل تراجع كبير يف معدالت املشاركة الكلية. وتنطوي عمليات 

الكلية  املشاركة  معدالت  أن  على  الفصل  هذا  يف  احملاكاة 

يمكن أن تهبط بحلول عام ٢٠5٠ بمقدار 5.5 نقطة مئوية يف 

املستوى الوسيط لالقتصادات املتقدمة. 

غير أن اجملال متاح أمام السياسات للحد من تأثير عوامل 

للراغبين.  العمل  فرص  توافر  من  التأكد  خالل  من  الشيخوخة 

وعلى وجه اخلصوص، فإن إصالح نظام الضرائب واإلعانات 

تعزيز  مع  العمل،  ضرائب  فروق  بتخفيض  مثال،  االجتماعية 

املتوافرة  العمالة  بين  التوفيق  عملية  حتسن  التي  السياسات 

مواصلة  على  األفراد  يشجع  أن  يمكن  املعروضة،  والوظائف 

العمل أو البحث عن وظائف. وهناك كذلك أدلة قوية على فعالية 

العمل  بين  اجلمع  التي تساعد على  الداعمة لألسرة  السياسات 

التعليم  على  العام  الوالدية—كاإلنفاق  ومتطلبات  السوق  يف 

العمل  ترتيبات  ومرونة  املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  والرعاية 
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وإجازات الوالدية—يف جذب املرأة إىل سوق العمل. وبالنسبة 

للعمالة األكبر سنا، يمكن إطالة احلياة العملية من خالل تقليل 

حوافز التقاعد املبكر، أو رفع سن التقاعد القانوين، أو جعل نظم 

ينبغي  كان  وإن  اإلكتوارية،  الناحية  من  إنصافا  أكثر  التقاعد 

األخرى،  األهداف  على  التأثير  إىل  اإلصالحات  هذه  تؤدي  أال 

 47

مثل إقامة شبكة أمان اجتماعي أساسية لألفراد األقل دخال.49

وبرغم ذلك، تشير نماذج احملاكاة التوضيحية البسيطة يف 

أفضل  من  البلدان  تقارب  حالة  يف  حتى  أنه  إىل  الفصل  هذا 

فإن  العمالة،  عرض  على  تشجيعا  )املشاهدة(  السياسات  أطر 

معدالت  خفض  تواصل  قد  املتوقعة  الديمغرافية  التحوالت 

النشاط  على  سلبا  وتؤثر  املتقدمة،  االقتصادات  يف  املشاركة 

االقتصادي. وما مل يحقق التقدم التكنولوجي مكاسب تعويضية 

على صعيد اإلنتاجية، قد يتعين على كثير من البلدان أن تعيد 

النظر يف سياسات الهجرة لتعزيز عرض العمالة على الصعيد 

على  سنا  األكبر  العمالة  تشجع  سياسات  انتهاج  مع  احمللي، 

يفرض  املهاجرين  استقبال  أن  من  وبالرغم  التقاعد.  تأجيل 

الفصل  هذا  يف  التحليل  يشير  املضيفة،  البلدان  على  حتديات 

يف  السكاين  النمو  نصف  نحو  يشكل  الهجرة  صايف  أن  إىل 

املاضية—وأي   الثالثة  العقود  خالل  املتقدمة  االقتصادات 

49من الضروري اإلقرار بأن بعض هذه السياسات قد يستتبع تكاليف 
 

على  أخرى  سياسات  تنطوي  قد  بينما  العامة،  املالية  تتحملها  باهظة 

مصاعب من املنظور السياسي نتيجة عواقبها على التوزيع عبر األجيال. 

الضغوط  جتعل  أن  شأنها  من  الدولية  الهجرة  لكبح  جهود 

4٨

الديمغرافية أسوأ.5٠

عمليات  يحول  الذي  التكنولوجي  التقدم  فإن  وأخيرا، 

اإلنتاج ويقلل احلاجة إىل العمالة يمكن أن يساعد على تخفيف 

التحديات التي تفرضها شيخوخة السكان على النمو الكلي. غير 

أن على صناع السياسات االنتباه إىل التعديالت الصعبة التي 

تفرضها هذه التطورات على بعض القطاعات واملهن واملناطق 

التكنولوجيا  حتل  التي  العمالة  خماوف  ومعاجلة  اجلغرافية، 

وبناء  التدريب،  إلعادة  الفعال  الدعم  منها  بوسائل  حملها، 

واجلغرايف.  املهني  الصعيد  على  احلركة  وحرية  املهارات، 

زيادة  فإن  الفصل،  هذا  يستخلصها  التي  النتائج  تشير  وكما 

االستثمار يف التعليم والتدريب ستكسب القوى العاملة الصالبة 

يف مواجهة احتياجات العمل املتغيرة، كما أنها ستشجع على 

تعليم  يف  االستثمار  زيادة  أن  كما  العمل.  سوق  يف  املشاركة 

الصغار يكتسب أيضا أهمية بالغة يف إعدادهم لشغل الوظائف 

التي يحملها املستقبل. 

آفاق  تقرير  من   ٢٠١6 أكتوبر  عدد  يف   4 الفصل  يناقش  5٠كما 
 

االقتصاد العاملي، من شان الفروق يف الثقافة واللغة، وكذلك اخملاوف 

رد  وتثير  االجتماعية  التوترات  حترك  أن  الوطنية،  العمالة  تسريح  من 

الفوري  البلدان املضيفة. واإلدماج  الهجرة يف  فعل سياسي عنيف ضد 

تؤثر  أن  ويمكن  اخملاوف.  هذه  من  للحد  ضروري  مطلب  للمهاجرين 

الهجرة يف بلدان املصدر على آفاق النمو طويلة املدى إذا اقترنت بهجرة 

العاملين  أنه يمكن تخفيف هذه اآلثار من خالل حتويالت  العقول، غير 

يف اخلارج أو شبكات ربط مواطني الشتات.  
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

علــى مــدى اخلمســة وعشــرين عامــا املاضيــة، أخــذ املســتوى 

الوســيط ملعــدالت مشــاركة الســكان يف ســن العمــل ككل يف ســوق 

العمــل يف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصادات النامية يتقلب يف حدود 6٠%. ومع هذا، تراجعت 

االقتصــادات  العمــل يف جمموعتــي  ســوق  الشــباب يف  مشــاركة 

)الشــكل البيــاين ٢-١-١(.١ والنظــر إىل هــذا التراجــع باعتبــاره 

مصدرا للقلق يتوقف بقدر كبير على ما إذا كان يرجع يف املقام 

األول إىل زيــادة االلتحــاق باملــدارس أو ارتفــاع نســبة الشــباب 

العاطليــن. وتكتســب هــذه املســألة أهميــة خاصــة يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، حيــث يشــكل الشــباب 

نقــاط   6 بنحــو  أعلــى  أي  الســكان،  مــن  نحــو ١٨%  املتوســط  يف 

مئويــة مــن نســبتهم يف االقتصــادات املتقدمــة.٢ وبدافــع مــن هــذه 

يف  الشــباب  مشــاركة  تطــور  يف  اإلطــار  هــذا  ينظــر  االعتبــارات، 

املتقدمــة  االقتصــادات  عبــر  األخيــرة  الســنوات  العمــل يف  ســوق 

واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة.3 

ويثيــر االنخفــاض والتراجــع يف مشــاركة الشــباب يف ســوق 

العمــل قــدرا أكبــر مــن القلــق يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

ويف  املتقدمــة.  باالقتصــادات  مقارنــة  الناميــة  واالقتصــادات 

كلتــا احلالتيــن، شــهدت هــذه االقتصــادات تناميــا يف االســتثمار 

يف رأس املــال البشــري مــن الشــباب )الشــكل البيــاين ٢-١-٢(. 

االقتصــادات  وســيط  الثانويــة يف  باملــدارس  االلتحــاق  وازداد 

املتقدمــة بمــا يزيــد علــى ١٠ نقــاط مئويــة منــذ ١99٠، ليبلــغ 

االلتحــاق  معــدالت  ارتفــاع  وكان   .٢٠١٠ يف   %97 نحــو 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  ذلــك  مــن  أشــد  باملــدارس 

باملــدارس  االلتحــاق  وســيط  النامية—ارتفــع  واالقتصــادات 

الثانويــة بحــوايل 4٠ نقطــة مئويــة، ليبلــغ نحــو 7٠%. ومــع هــذا، 

وتشــابه  باملــدارس  لاللتحــاق  الكلــي  املعــدل  انخفــاض  يشــير 

أكبــر  قســما  أن  إىل  العمــل  ســوق  يف  الشــباب  مشــاركة  نمــط 

مــن الشــباب يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة غيــر مشــارك يف ســوق العمــل وال يــدرس. فضــال علــى 

ذلــك، هنــاك فــروق كبيــرة يف معــدالت االلتحــاق بالتعليــم بيــن 

مؤلفــا هــذا اإلطــار همــا جــون بلــودورن وديفيــد ماالكرينــو بمســاعدة 

بحثيــة مــن دانييــال موهــاي.   

البيانــات  بيــن جمموعــات  األحيــان  بعــض  اختالفــات يف  ١تظهــر 

وُيســتخدم  الشــباب.  الســكان  أعمــار  نطــاق  حتديــد  يف  واملطبوعــات 

تعريــف منظمــة العمــل الدوليــة وهــو الفتــرة بيــن ١5-٢4 عامــا، مــا 

مل ُيذكــر خــالف ذلــك. والســكان يف ســن العمــل عــن البالغيــن ١5-64 

عامــا.   

٢املســتوى الوســيط حلصــص الســكان يف اجملموعــات الُقْطريــة يف 

٢٠١5 )قســم الســكان يف إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة يف 

األمم املتحــدة ٢٠١7(. 

3تبحــث دراســة Ahn and others )قيــد اإلصــدار( بمزيــد مــن التعمــق 

األنمــاط والدوافــع وراء نتائــج الشــباب يف ســوق العمــل يف اقتصــادات 

االنعكاســات  فيهــا  بمــا  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق 

احملتملــة للسياســات. 

أوروبــا  يف  بالتعليــم  االلتحــاق  اخملتلفة—معــدالت  املناطــق 

الصاعــدة هــي تقريبــا نفســها يف االقتصــادات املتقدمــة، بينمــا 

معــدالت إفريقيــا جنــوب الصحــراء أقــل بكثيــر، برغــم حتســنها. 

يف  الشــباب  مشــاركة  يف  اجلنســين  بيــن  الفجــوة  وكذلــك 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  بكثيــر  أكبــر  العمــل  ســوق 

واجتــه   .)3-٢-١ البيــاين  )الشــكل  الناميــة  واالقتصــادات 

نحــو  العمــل  ســوق  يف  الشــباب  ملشــاركة  الوســيط  املســتوى 

االقتصــادات  يف  والذكــور  اإلنــاث  حالتــي  يف  االنخفــاض 

مــن  النســاء  مشــاركة  يف  األوليــة  الفجــوة  تقلصــت  املتقدمــة: 

الشكل البياين ٢-١-١: املشاركة يف سوق العمل 

حسب الفئة العمرية

(٪)

املصادر: منظمة العمل الدولية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

١-االقتصادات املتقدمة

السكان يف سن العمل، املستوى الوسيط

السكان يف سن العمل، املدى بين الربيعات

الشباب، املستوى الوسيط

الشباب، املدى بين الربيعات

اإلطار 2-١: مشاركة الشباب يف سوق العمل يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مقابل 

االقتصادات املتقدمة
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نحــو ١٠ نقــاط مئويــة إىل مــا ال يزيــد علــى نقطتيــن مئويتيــن 

يف الســنوات األخيــرة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، ال تــزال الفجــوة 

بيــن اجلنســين كبيــرة للغايــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

مئويــة.  نقطــة   ٢٠ نحــو  فتبلــغ  الناميــة،  واالقتصــادات 

وتســمح بيانــات التعــداد علــى مســتوى األفــراد ببحــث أعمــق 

لديناميكيــات الفجــوة بيــن اجلنســين مــن الشــباب عبــر البلــدان. 

وبنــاء علــى هــذه البيانــات، عــن كل بلــد وســنة، يمكــن حســاب 

ســوق  يف  شــابة  امــرأة  كل  ملشــاركة  املتوقعــة  االحتماليــة 

حســاب  كذلــك  ويمكــن  املشــاهدة.4  خلصائصهــا  نظــرا  العمــل، 

4علــى وجــه التحديــد، ُيَقــدِّر التحليــل نمــاذج لوغاريتــم االحتماليــة 

متعــددة احلــدود حســب البلــد والســنة، ونــوع اجلنــس، والفئــة العمريــة 

حــدة  علــى  عمــل  ســوق  كل  لنتائــج  الشــباب(  وغيــر  الشــباب  )مــن 

أو  والعامليــن،  العمــل،  عــن  والعاطليــن  باملــدارس،  امللتحقيــن  )أي 

خــارج ســوق العمــل، أو غيــر مشــتغلين بمهنــة( وهــو مــا يتوقــف علــى 

االحتماليــة  شــابة:  امــرأة  لــكل  للواقــع  املنافيــة  االحتماليــة 

املتوقعــة للمشــاركة يف ســوق العمــل إذا كانــت ذكــرا، مــع تثبيــت 

كل اخلصائــص املشــاهدة األخــرى. وبنــاء علــى متوســط الفــرق 

بيــن هاتيــن الكميتيــن علــى املســتوى الفــردي يمكــن التوصــل إىل 

ســوق  املشــاركة يف  اجلنســين يف  بيــن  للفجــوة  بديــل  مقيــاس 

مــع  والعــام احملدديــن،  البلــد  الشــابات يف  التــي تواجــه  العمــل 

اخلصائــص املشــاهدة علــى مســتوى األفــراد )مثــل احلالــة الزوجيــة، 

وُتســتخدم  وغيرهــا(.  التعليمــي،  والتحصيــل  عدمهــا،  مــن  والوالديــة 

النمــاذج بعــد ذلــك يف حســاب االحتماليــات املتوقعــة علــى املســتوى 

الفــردي، وهــو مــا يمكــن جتميعــه للتعــرف علــى متوســط الســلوك. 

AEs
EMDEs

EAP
ECA

LAC
MENA

SA
SSA

الشكل البياين ٢-١-٢: املستوى الوسيط 

لاللتحاق بالتعليم الثانوي حسب املنطقة 
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 ،Lee and Lee, Long-Run Education Dataset (2016) املصادر: جمموعة بيانات

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

 = AEs  .ملحوظة: يعرض الشكل النسب املعدلة إلجمايل االلتحاق بالتعليم

االقتصــادات املتقدمــة، EAP = شــرق آســيا واحمليــط الهــادي، ECA= أوروبــا 

EMDEs= اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات  الوســطى،   وآســيا 

األوســط  الشــرق   =MENA والكاريبــي،   الالتينيــة  أمريــكا   =LAC الناميــة،  

وشمال إفريقيا،   SA= جنوب آسيا،  SSA= إفريقيا جنوب الصحراء. 

الذكور، املستوى املتوسط الذكور، املدى بين الُربيعات

اإلناث،  املستوى املتوسط اإلناث، املدى بين الُربيعات

الشكل البياين ٢-١-٣: مشاركة الشباب يف 

سوق العمل حسب نوع اجلنس

(٪)

املصادر: منظمة العمل الدولية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

تميــزه بمراعــاة آثــار اخلصائــص الفرديــة غيــر املتصلــة بنــوع 

اجلنــس.  

وهناك نطاق واســع من الفجوات بين اجلنســين من الشــباب 

عبر البلدان، تتراوح بين 5 نقاط مئوية ونحو 7٠ نقطة مئوية 

يف آخــر ســنة تتوافــر بياناتهــا )الشــكل البيــاين ٢-١-4(.5 ومــع 

هــذا، حــدث حتســن واســع النطاق—معظــم النقــاط دون خــط 45 

درجــة، ممــا يشــير علــى تقلــص الفجــوة بيــن اجلنســين. وبينمــا 

هــذا التراجــع أمــر مشــجع، ال يــزال يتعيــن بــذل جهــد كبيــر لســد 

العمــل  ســوق  يف  الشــباب  مشــاركة  يف  اجلنســين  بيــن  الفجــوة 

 Elborgh�Woytek and دراســات  تناقــش  وكمــا  تامــة.  بصــورة 

 Ahn andو  ،Gonzales and others (2015a)و  ،others (2013)
others )قيد اإلصدار(، تتضمن اســتجابات السياســات احملتملة 
مزيجــا مــن إصالحــات ســوق العمــل، والسياســات االجتماعيــة، 

وغيرهــا.   

 Minnesota Population Center 5راجــع تقريــر مركــز مينيســوتا للســكان

IPUMS In� (2017). ومصــادر جمموعــة البيانــات األساســية لقاعــدة بيانــات
ternational هــي: األرجنتيــن )املعهــد الوطنــي لإلحصــاء والتعــداد(، والنمســا 
)اجلهــاز الوطنــي لإلحصــاء(، وبنغالديــش )جهــاز اإلحصــاء(، وبوليفيــا 

)املعهــد الوطنــي لإلحصــاء(، وبوتســوانا )اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء(، 

والبرازيــل )معهــد اجلغرافيــا واإلحصــاء(، وكمبوديــا )املعهــد الوطنــي 

لإلحصــاء(، وكولومبيــا )اإلدارة الوطنيــة لإلحصــاءات(، وكوســتاريكا 

الدومينيكيــة  واجلمهوريــة  والتعــداد(،  لإلحصــاء  الوطنــي  )املعهــد 

لإلحصــاء  الوطنــي  )املعهــد  وإكــوادور  لإلحصــاء(،  الوطنــي  )اجلهــاز 

والتعــداد(،  لإلحصــاء  العامــة  )اإلدارة  والســلفادور  والتعــداد(، 

االقتصاديــة(،  والدراســات  لإلحصــاء  الوطنــي  )املعهــد  وفرنســا 

اإلحصــاءات  )وزارة  والهنــد  غانــا(،  يف  اإلحصــاءات  )هيئــة  وغانــا 

وتنفيــذ البرامــج(، وإندونيســيا )إحصــاءات إندونيســيا(، وإيــران )مركــز 

اإلحصــاءات(، وجمهوريــة قيرغيزســتان )اللجنــة الوطنيــة لإلحصــاء(، 

وماليزيــا )إدارة اإلحصــاءات(، واملكســيك )املعهــد الوطنــي لإلحصــاء 

لإلحصــاء  الوطنــي  )املعهــد  ونيكاراغــوا  واملعلوماتيــة(،  واجلغرافيــة 

)املعهــد  وبيــرو  واإلحصــاءات(،  التعــداد  )إدارة  وبنمــا  والتعــداد(، 

الوطنــي  )املعهــد  والبرتغــال  واملعلوماتيــة(،  لإلحصــاءات  الوطنــي 

وجنــوب  لإلحصــاءات(،  الوطنــي  )املعهــد  ورومانيــا  لإلحصــاءات(، 

الوطنــي  )اجلهــاز  وتنزانيــا  إفريقيــا(،  جنــوب  )إحصــاءات  إفريقيــا 

لإلحصــاء(،  املركــزي  )اجلهــاز  وتوباغــو  وترينيــداد  لإلحصــاء(، 

الوطنــي  )املعهــد  وأوروغــواي  التعــداد(،  )مكتــب  املتحــدة  والواليــات 

وزامبيــا  لإلحصــاءات(،  الوطنــي  )املعهــد  وفنزويــال  لإلحصــاءات(، 

لإلحصــاءات(.   املركــزي  )املكتــب 

 االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

الشكل البياين ٢-١-٤: التحسن الضمني 

على مدى عشر سنوات يف الفجوات الُقطرية 

بين الشباب من اجلنسين
(نقاط مئوية)

املصــادر: Integrated Public Use Microdata Series International؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: ُتَعــرَّف الفجــوة بيــن اجلنســين يف بلــد مــا بأنهــا متوســط الفــرق علــى 

مســتوى الفــرد بيــن االحتماليــة املتوقعــة ملشــاركة امــرأة شــابة يف ســوق 

العمــل بالنظــر إىل املشــاهدات واالحتماليــة املتوقعــة اخلاصــة بهــا وبالنظــر 

إىل نفس املشاهدات إذا كانت ذكرا (خمالفة الواقع). راجع احلاشية ٤ يف متن 

النــص لالطــالع علــى وصــف موجــز لنمــاذج االحتماليــة األساســية. وكل بلــد 

يف الشــكل، تتوافــر عنــه ســنتين علــى األقــل مــن بيانــات التعــداد، ولكــن الفــرق 

الزمني يختلف بين ٥ أعوام و٢٠ عاما. وألغراض املقارنة بين البلدان، تؤخذ 

آخــر بيانــات متوافــرة كمــا هــي وُيســتعدل التغيــر يف الفجــوة بيــن اجلنســين 

لســحب الفجــوة الضمنيــة بيــن اجلنســين منــذ ١٠ ســنوات ســابقة يف كل بلــد. 

وُيَعرَّف الشباب بأنهم البالغون ١٥-٢٩ عاما.   
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يف  املشــاركة  تراُجــع  واســع  نطــاق  علــى  الدراســات  وثقــت 

سوق العمل يف الواليات املتحدة على مدار العقدين املاضيين، 

وكمــا يلقــي هــذا الفصــل الضــوء، يتبايــن هــذا التراجــع كثيــرا عــن 

تطــور املشــاركة يف كثيــر مــن االقتصــادات األوروبيــة املتقدمــة. 

وُوِضــع كثيــر مــن الفرضيــات لهــذا التراجــع املثيــر للحيــرة 

الدوريــة  اآلثــار  ذلــك  ويتضمــن  الشــيخوخة(.  آثــار  جانــب  )إىل 

علــى  الطلــب  يف  الهيكلــي  والتراجــع  الكبيــر،  الركــود  وحــدة 

بيــن  ســيما  )ال  والتكنولوجيــا  التجــارة  عوامــل  بفعــل  العمالــة 

العمالــة  عــرض  وانخفــاض  املنخفضــة(،  املهــارات  أصحــاب 

)بســبب احلبــس واإلعاقــة واألمل( وكذلــك تراجــع آثــار اجملموعــة 

السياســات.١  ودور  املــرأة  مشــاركة  علــى  العمريــة 

ويبحــث هــذا اإلطــار فــروق املشــاركة يف ســوق العمــل بيــن 

علــى  الضــوء  إللقــاء  املتحــدة  الواليــات  يف  اخملتلفــة  املناطــق 

ويوثــق  املشــاركة.  تراجــع  أســاس  كانــت  ربمــا  التــي  العوامــل 

حدوث تراجع واســع النطاق يف املشــاركة، خاصة يف املناطق 

الريفيــة. فضــال علــى ذلــك، يخُلــص إىل أن تراجــع املشــاركة يف 

املناطــق احلضريــة يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتعــرض خملاطــر 

إىل  اإلنتــاج  مواقــع  ونقــل  الروتينيــة  للمهــام  اآليل  التشــغيل 

اخلــارج. ويدعــم ذلــك الفرضيــات حــول مــا يــؤدي إليــه تراجــع 

فــرص العمــل أمــام بعــض العمالــة نتيجــة للتكنولوجيــا والعوملــة 

مــن زيــادة انفصالهــم عــن القــوى العاملــة )وهــو مــا يتماشــى مــع 

 Acemoglu and Autor دراســات  إليهــا  خُلَصــت  التــي  النتائــج 

 Krause andو ،Council of Economic Advisers 20162011، و
 .)Sawhill 2017

تراجع واسع النطاق يف خمتلف الواليات 

يتســع نطــاق تراجــع معــدالت املشــاركة كثيــرا بيــن خمتلــف 

 .)١ اللوحــة   ،٢-٢-١ البيــاين  )الشــكل  األمريكيــة  الواليــات 

يف  و٢٠١6   ٢٠٠٠ بيــن  الفتــرة  خــالل  املشــاركة  وتراجعــت 

كل الواليــات تقريبــا،٢ ولكــن التراجــع كان أوضــح يف اجلنــوب 

الشرقي3 ويف أجزاء من الغرب األوسط والغرب.4 وكان التراجع 

أصغــر بكثيــر يف واليــات وســط األطلنطــي5 ونيــو إنغالنــد.6 

ويتناقــض هــذا التراجــع بشــدة مــع التطــورات التــي شــهدتها 

فترة ما قبل األلفينات، عندما ازدادت املشاركة بصورة كادت 

تغطي كل املناطق بمتوسط يزيد على 5 نقاط مئوية يف الفترة 

بين ١976 و٢٠٠٠ )الشكل البياين ٢-٢-١، اللوحتان ٢ و3(. 

مؤلفا هذا اإلطار هما بنجامين هيلغنستوك وتشوكا كوتسان. 

 ،Aaronson and others (2006) ١راجــع علــى ســبيل املثــال دراســات

 Councilو  ،Blau and Kahn (2013)و  ،Fallick and Pingle (2007)و
 Balakrishnan and othersو  ،of Economic Advisers (2014, 2016)
 ،Krause and Sawhill (2017)و ،Case and Deaton (2017)(2015)، و
Abraham and Kearney (2018) دراســة  وراجــع   .Krueger (2017)و

لالطــالع علــى اســتعراض صــدر مؤخــرا. 

٢ُتعامل مقاطعة دي سي كوالية ألغراض هذا اإلطار. 

3واليات أالباما وجورجيا وكنتاكي ومسيسيبي وساوث كارولينا.

4واليات أالسكا وميشيغان ونيفادا وأوريغون.

5واليات ميريالند ونيوجيرسي وبنسلفانيا. 

6واليتا كونيتيكات وماساتشوستس. 

صورة أوضح خارج املناطق احلضرية

يمكن مشاهدة أنماط مماثلة على مستوى املناطق احلضرية 

ســوق  يف  املشــاركة  معــدل  وتراجــع   .)٢-٢-٢ البيــاين  )الشــكل 

العمــل يف الفتــرة بيــن ٢٠٠٠ و٢٠١6 يف ثالثــة أربــاع املناطــق 

بالســكان،  مأهولــة  منطقــة   5٠ مــن  أكثــر  بيــن  ومــن  احلضريــة، 

< = –6
[–5; –6]
[–4; –5]
[–3; –4]
[–3; 0]
> = 0

الشكل البياين ٢-٢-١: املشاركة يف سوق 

العمل وتغير املشاركة حسب الوالية

٢-التغير يف معدل املشاركة يف سوق العمل، 

  ١٩٧٦-٢٠٠٠     

١- التغير يف معدل املشاركة، ٢٠٠٠-٢٠١٦ 

      (نقاط مئوية) 
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املصــادر: مكتــب إحصــاءات العمــل األمريكــي؛ ومكتــب التعــداد األمريكــي؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

التــي ســجلت انخفاضــا  ملحوظــة: تشــير العالمــات احلمــراء إىل الواليــات 

(اللوحــة ٢) أو انخفاضــا بالغــا (اللوحــة ٣). وتشــير العالمــات الصفــراء إىل 

الواليات التي سجلت ارتفاعا (اللوحة ٣) أو ارتفاعا بالغا (اللوحة ٢). 

اإلطار 2-2: هل هو تسريح دائم؟ املشاركة يف سوق العمل يف الواليات املتحدة واملناطق احلضرية 
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معــدالت  تكــون  مــا  )عــادة  ســوى ١6 منطقــة  ارتفاعــا  يســجل  مل 
مشــاركتها مرتفعــة بالفعــل(، كان معظمهــا صغيــرا نســبيا.7

بأكملهــا  واليــة  يف  أكبــر  عــادة  التراجــع  كان  هــذا،  ومــع 

مقارنــة بمناطقهــا احلضريــة، ممــا يــؤدي إىل تفاقــم الفــروق بيــن 

املناطــق احلضريــة واملناطــق الريفيــة )الشــكل البيــاين ٢-٢-٢، 

اللوحــة 3، هــو مــا يتماشــى مــع النتائــج املســتخلصة يف دراســة 

 .)Weingarden 2017

دور األزمة وتغير هوامش التصحيح

املاليــة  األزمــة  بعــد  انتشــارا  املشــاركة  تراجــع  ازداد 

متزايــدة  الوظائــف بصــورة  انخفــاض  ُترِجــم  العامليــة، حينمــا 

 .)3-٢-٢ البيــاين  )الشــكل  املشــاركة  يف  انخفــاض  علــى 

وكانت الوظائف قد ازدادت قبل ٢٠٠٠، يف املتوسط، وقابلها 

انخفاض يف البطالة وارتفاع يف املشاركة. وبعد عام ٢٠٠٠، 

تراجعــت الوظائــف، وقابلهــا ارتفــاع يف البطالــة وانخفــاض يف 

ُترِجــم إىل  الوظائــف  التراجــع يف  أن معظــم  املشــاركة. وبرغــم 

ارتفــاع البطالــة قبــل األزمــة، فقــد تراجعــت املشــاركة بعــد األزمــة 

بصــورة حــادة. 

دوافع املشاركة يف سوق العمل

مســتوى  علــى  املســتعرضة  القطاعيــة  االنحــدارات  تفصــح 

الفتــرة  خــالل  التغيــرات  بيــن  االرتبــاط  احلضريــة  املناطــق 

٢٠٠٠-٢٠١6 التــي طــرأت علــى معــدالت املشــاركة يف ســوق 

العمــل واألوضــاع الدوريــة والشــيخوخة والتعليــم وكذلــك تأثيــر 

خملاطــر  املبدئــي  التعــرض  يرصدهــا  والتجــارة،  التكنولوجيــا 

إىل  اإلنتــاج  مواقــع  ونقــل  الروتينيــة  للمهــام  اآليل  التشــغيل 

الواليــات،  حتديــد  خطــوط  عبــر  احلضريــة  املناطــق  تعــدد  7بســبب 

الشــكل البيــاين ٢-٢-٢، اللوحــة 3، يــدرج املناطــق اجلغرافيــة ضمــن 

الواليــات بنــاء علــى تعريــف مكتــب اإلدارة واملوازنــة األمريكــي.

 التغير، الوالية (الواليات) احمليطة

التغير، املنطقة احلضرية

الشكل البياين ٢-٢-٢: التغير يف املشاركة 

يف سوق العمل حسب املنطقة احلضرية

٢- التغير يف معدل املشاركة يف سوق العمل،
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١-التغير يف معدل املشاركة يف سوق العمل،
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٣-التغيرات يف املناطق احلضرية مقابل 

      التغيرات يف الواليات، ٢٠٠٠- ٢٠١٦ 
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األمريكــي؛  التعــداد  ومكتــب  األمريكــي؛  العمــل  إحصــاءات  مكتــب  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: العالمــات احلمــراء يف اللوحتيــن ١ و٢ تعــرض املناطــق احلضريــة 

العمــل. وتظهــر يف  انخفاضــا يف معــدالت املشــاركة يف ســوق  التــي ســجلت 

الشــكل أكبــر ١٠ واليــات حســب تعــداد الســكان ٢٠١٦. يف اللوحــة ٣، إذا كانــت 

إىل  الزرقــاء  األعمــدة  تشــير  متعــددة،  واليــات  حتــت  احلضريــة  املناطــق 

املتوسطات املرجحة بالسكان يف الواليات احمليطة. 

التغير يف معدل توظيف العمالة

 التغير يف معدل البطالة

 التغير يف معدل عدم النشاط
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الشكل البياين ٢-٢-٣: تفكيك التغيرات يف 

سوق العمل يف املناطق احلضرية

(نقاط مئوية) 

األمريكــي؛  التعــداد  ومكتــب  األمريكــي؛  العمــل  إحصــاءات  مكتــب  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

عــدم  ومعــدل  البطالــة،  ومعــدل  العمالــة،  توظيــف  معــدل  ُيَعــرَّف  ملحوظــة: 

النشــاط، علــى التــوايل، بأنهــا جممــوع الســكان العامليــن وجممــوع العاطليــن 

الســكان.  جممــوع  مــن  مئويــة  كنســبة  النشــطين  غيــر  وجممــوع  العمــل  عــن 

واألرقام تمثل متوسطات بسيطة على مستوى املناطق احلضرية. 

اإلطار 2-2: )تابع(
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اخلــارج.٨ وتؤكــد هــذه النتائــج اآلثــار الكبيــرة لألوضــاع الدورية 

الفصــل  هــذا  الضــوء  عليهــا  يلقــي  التــي  والتعليــم  والشــيخوخة 
9.)٢-٢-١ )اجلــدول 

معــدالت  يف  الالحــق  التراجــع  ازداد  ذلــك،  إىل  وإضافــة 

مبدئيــا  معرضــة  كانــت  التــي  احلضريــة  املناطــق  يف  املشــاركة 

اإلنتــاج  مواقــع  ونقــل  اآليل  التشــغيل  خماطــر  مــن  أكبــر  لدرجــة 

إىل اخلــارج، نتيجــة لتكويــن املهــن فيهــا.١٠ ويشــير ذلــك إىل أن 

التشــغيل اآليل ونقــل مواقــع اإلنتــاج إىل اخلــارج قــد يحــالن حمــل 

تعــود  آثارهمــا  كانــت  وإن  حتــى  دائمــة،  بصفــة  العمالــة  بعــض 

يف  عمــل  فــرص  خلــق  خــالل  مــن  ككل  االقتصــاد  علــى  بالنفــع 

اإلنتاجيــة.      مكاســب  أو  أخــرى  قطاعــات 

إىل  القصيــر  املــدى  علــى  الدعــم،  تقديــم  ينبغــي  ثــم،  ومــن 

للتشــغيل  نتيجــة  تســريحها  يجــري  التــي  العمالــة  إىل  املتوســط، 

اآليل والعوملــة لتخفيــف اآلثــار الســلبية مــن صدمــات ســوق العمــل 

التــي ربمــا تكــون عاليــة التركيــز يف بعــض القطاعــات أو املهــن 

اجلغرافيــة.   املناطــق  أو 

٨التعــرض خملاطــر التشــغيل اآليل للمهــام الروتينيــة ونقــل مواقــع 

املعرضــة  الوظائــف  لنســبة  بديــالن  متغيــران  اخلــارج  إىل  اإلنتــاج 

خملاطــر التشــغيل اآليل أو النقــل إىل اخلــارج )راجــع الفصــل الثالــث يف 

 Das عــدد إبريــل ٢٠١7 مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي«، ودراســة

and Hilgenstock، قيــد اإلصــدار(. وتتضمــن االنحــدارات اآلثــار الثابتــة 
علــى مســتوى الواليــات.  

9اآلثــار الدوريــة علــى مســتوى الواليــات موثقــة كذلــك يف دراســات 

 ،Council of Economic Advisers (2014)و ،Erceg and Levin (2014)
 Dao, Furceri, and وتلقــي دارســة .Balakrishnan and others (2015)و
Loungani (2014) الضــوء علــى اتســاع دور املشــاركة يف امتصــاص 
صدمــات الطلــب علــى العمالــة علــى مســتوى الواليــات. وتبحــث دارســة

Sanchez, Shen, and Peng (2004) تأثيــر احلركيــة علــى نتائــج توظيــف 
العمالــة علــى مســتوى املناطــق احلضريــة. 

١٠يشــير الشــكالن البيانيــان ٢-٢-4 و٢-٢-١، اللوحــة ١، إىل أن 

هــذا الرابــط ينطبــق كذلــك علــى مســتوى الواليــات: التعــرض خملاطــر 

اخلــارج  إىل  اإلنتــاج  مواقــع  ونقــل  الروتينيــة  للمهــام  اآليل  التشــغيل 

كان عاليــا بصفــة خاصــة يف اجلنــوب الشــرقي والغــرب األوســط، وقــد 

شــهدا كذلــك أكبــر مســتويات التراجــع يف املشــاركة. 

> = .55
[.50; .55]
[.45; .50]
< = .45

> = .3
[.2; .3]
[.1; .2]
< = 0.1

١-التعرض �اطر التشغيل اآليل للمهام الروتينية 

حسب الوالية، ٢٠٠٠ (املؤشر)

٢-التعرض �اطر نقل مواقع اإلنتاج إىل اخلارج 

     حسب الوالية، ٢٠٠٠ (املؤشر)

الشكل البياين ٢-٢-٤: التعرض �اطر 

التشغيل اآليل للمهام الروتينية ونقل مواقع 

اإلنتاج إىل اخلارج حسب الوالية

األمريكــي؛  التعــداد  ومكتــب  األمريكــي؛  العمــل  إحصــاءات  مكتــب  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول 2-2-١: الدوافع وراء معدالت املشاركة يف سوق العمل يف املناطق احلضرية يف الواليات املتحدة

  )٢()١()3()4()5(

٠.36٨***٠.444***٠.44٢***متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 )٠.١45()٠.١44()٠.١4٠(

–٠.١5٢***–٠.١3٠***–٠.١44***التغير في نسبة إعالة المسنين
 )٠.٠4٠.٠()٠4٠.٠()١3٨(

٠.٠53**٠.٠4٠*٠.٠37التغير في نسبة التعليم بعد الثانوي

 )٠.٠٢3()٠.٠٢3()٠.٠٢٢(

–٢.49٢**–٢.٨١١**التعرض المبدئي لمخاطر التشغيل اآللي للمهام الروتينية
 )١.١53()١.٢٢٢(

–4.9٢9***–4.٢١٢***التعرض المبدئي لمخاطر نقل مواقع اإلنتاج إلى الخارج
 )٠.935()٠.96٢(

37٠37٠335335335المشاهدات

R 2 ٠.٢٨9٠.3١9٠.36٠٠.369٠.4١4معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: األخطاء املعيارية بين عالمات تنصيص. واملتغير التابع هو التغير يف معدل املشاركة يف سوق العمل. 

.*p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01

اإلطار 2-2: )تتمة(
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إضافــة إىل االختــالف الكبيــر بيــن البلــدان يف أوروبــا علــى 

يف  كبيــرة  فــروق  كذلــك  هنــاك  الفصــل،  هــذا  يوثقــه  مــا  نحــو 

احلــال  هــو  وكمــا  بلــد.١  كل  داخــل  العمــل  ســوق  يف  املشــاركة 

يف الواليــات املتحــدة )اإلطــار ٢-٢(، شــهدت املناطــق الريفيــة 

هبوطــا أكبــر أو ارتفاعــا أقــل يف معــدالت املشــاركة يف ســوق 

فيهــا  التراجــع  كان  وإن  احلضريــة،  باملناطــق  مقارنــة  العمــل 

كان عــادة يبــدأ متأخــرا وكان نطاقــه أضيــق ممــا يف الواليــات 

تعرضــا  األكثــر  األوروبيــة  املناطــق  فــإن  هــذا،  ومــع  املتحــدة. 

خملاطــر التشــغيل اآليل للمهــام الروتينيــة ونقــل مواقــع اإلنتــاج 

تشــهد  مل  فيهــا  املبدئــي  املهــن  مزيــج  خــالل  مــن  اخلــارج  إىل 

تراجــع أكبــر يف املشــاركة علــى امتــداد أفــق زمنــي أطــول، متــى 

ُأتيــح الوقــت لتكيــف أســواق العمــل.٢ 

عدم التجانس بين البلدان  

تراجعــت املشــاركة يف ســوق العمــل يف نحــو ثلــث املناطــق 

بعــض  يف  بــدا  مــا  وبرغــم  و٢٠١6.   ٢٠٠٠ بيــن  األوروبيــة 

)مثــل  اخملتلفــة  املناطــق  عبــر  متشــابهة  أنمــاط  مــن  البلــدان 

تراجــع املشــاركة يف كل مناطــق النرويــج ورومانيــا وارتفاعهــا 

يف كل مناطــق إســبانيا والســويد(، بــدا يف بعضهــا اآلخــر )مثــل 

داخــل  فــروق  املتحــدة(  واململكــة  والبرتغــال  وأملانيــا  فرنســا 

نفــس البلــد الواحــد )الشــكل البيــاين ٢-3-١(.3 ويتناقــض ذلــك 

مــع التراجــع واســع النطــاق املشــاهد عبــر الواليــات األمريكيــة 

واملناطق احلضرية )اإلطار ٢-٢(. ويتناقض ذلك مع التراجع 

واســع النطــاق املشــاهد عبــر الواليــات واملناطــق احلضريــة يف 

الواليــات املتحــدة )اإلطــار ٢-٢(. ومل تتراجــع املشــاركة إال يف 

بيــن ٢٠٠٠ و٢٠٠٨ ويف  األوروبيــة  املناطــق  مــن  نحــو ٢7% 

   5،4
نحــو 45% مــن املناطــق بيــن ٢٠٠٨ و٢٠١6. 

مؤلفا هذا اإلطار هما بنجامين هيلغنستوك وتشوكا كوتسان.

للنســاء(  )خاصــة  املشــاركة  دوافــع  الدراســات  مــن  كثيــر  ١حلــل 

أساســي  بشــكل  التركيــز  مــع  القطــري،  املســتوى  علــى  أوروبــا  يف 

بــدوام جزئــي واإلجــراءات  العمــل  السياســات )مثــل حوافــز  علــى دور 

 Genre, دراســات  املثــال  ســبيل  علــى  راجــع   — لألســرة  الداعمــة 

 Cipollone, Patacchini, andو  ،Gómez�Salvador, and Lamo 2010
 ،)Miani and Hoorens 2014و  ،Thévenon 2013و  ،Vallanti 2013
 Balleer, وآثــار اجملموعــات العمريــة )راجــع، علــى ســبيل املثــال، دراســة

Gómez�Salvador, and Turunen 2014، لالطــالع علــى دراســة ُقطريــة 
للتعــرف    Euwals, Knoef, and van Vuuren 2011 ودراســة  مقارنــة 

 Dauth, Findeisen, and Suedekum علــى حالــة هولنــدا(. وتنظــر دراســة

(2014)( يف تأثيــر التجــارة علــى أســواق العمــل يف أملانيــا. واملســاهمة 
الرئيســية التــي يقدمهــا هــذا اإلطــار هــي التركيــز علــى االختــالف علــى 

التكنولوجيــا. تأثيــر  خاصــة  وبصفــة  املناطــق،  مســتوى 

٢يشير مصطلح »مناطق« فيما يلي إىل »تسمية الوحدات اإلقليمية 

لالحتــاد  اإلحصائــي  للمكتــب   )NUTS 2(  »٢ اإلحصــاءات  ألغــراض 

توافــرت  أينمــا   ٢ املســتوى  يف  للمناطــق  )»يوروســتات«(  األوروبــي 

البيانــات. وعندمــا ال تتوافــر هــذه البيانــات، ُتســتخدم بــدال مــن ذلــك 

املناطــق يف مســتوى NUTS 1 و NUTS 0. ويتضمــن معظــم اإلطــار 

مناطــق يف أوروبــا املتقدمــة وكذلــك أوروبــا الصاعــدة؛ ولالتســاق مــع 

وحســب.  املتقدمــة  أوروبــا  علــى  االنحــدار  يركــز حتليــل  الفصــل،  هــذا 

وُتســتخدم متوســطات بســيطة يف التحليــل بأكملــه.  

االنقســام  حــول   Centre for Cities (2018) دراســة  كذلــك  3راجــع 

املتحــدة.  اململكــة  يف  االقتصــادي 

4ال تتوافر معدالت املشاركة اإلقليمية قبل عام ٢٠٠٠. 

5إضافــة إىل ذلــك، يحجــب ذلــك قــدرا كبيــرا مــن التبايــن يف عناصــر 

أساســية: اســتمرت املشــاركة يف االرتفاع بعد األزمة وكذلك قبلها يف 

3٨% مــن املناطــق )يف النمســا وأملانيــا وسويســرا، علــى ســبيل املثــال(، 

وواصلــت االنخفــاض يف ١٠% )يف رومانيــا واململكــة املتحــدة، علــى 

ومــع هــذا، هنــاك انقســام، كمــا يف الواليــات املتحــدة، بيــن 

الريفيــة  املناطــق  تشــهد  حيــث  والريفيــة،  احلضريــة  املناطــق 

انخفاضــا أكبــر أو ارتفاعــا أقــل يف معــدالت املشــاركة )الشــكل 

 .)3 اللوحــة   ،٢-3-٢ البيــاين 

دور األزمة وتغير هوامش التكيف

يف  كان  وإن  كذلــك،  أوروبــا  يف  التكيــف  هوامــش  تغيــرت 

-3-٢ البيــاين  )الشــكل  املتحــدة  الواليــات  عــن  متأخــر  وقــت 

املتحــدة  الواليــات  يف  العمــل  فــرص  تراجــع  بــدأ  وبينمــا   .)3

حــوايل عــام ٢٠٠٠، ازدادت الوظائــف يف املناطــق األوروبيــة، 

يف املتوســط، حتــى وقــوع األزمــة، يقابلهــا انخفــاض البطالــة 

وارتفــاع املشــاركة. وبينمــا بــدأت الوظائــف تتراجــع بعــد األزمــة، 

ُترِجم ذلك إىل ارتفاع يف البطالة، بينما ال تزال املشاركة، يف 

املتوســط، تســجل ارتفاعــا صغيــرا.    

دوافع املشاركة يف سوق العمل

كمــا ورد يف اإلطــار ٢-٢، تفحــص االنحــدارات القطاعيــة 

هــذه  يف  األوروبيــة  املناطــق  مســتوى  )علــى  املســتعرضة 

 ٢٠١6-٢٠٠٠ الفتــرة  خــالل  التغيــرات  بيــن  الرابــط  احلالــة( 

الدوريــة والشــيخوخة  العاملــة واألوضــاع  القــوى  يف مشــاركة 

والدانمــرك  بلجيــكا  )يف   %35 يف  تتراجــع  وبــدأت  املثــال(،  ســبيل 

وهولنــدا والبرتغــال، علــى ســبيل املثــال(، لكنهــا بــدأت ترتفــع يف ١٨% 

علــى  الســلوفاكية،  واجلمهوريــة  وبولنــدا  التشــيكية  اجلمهوريــة  )يف 

املثــال(.  ســبيل 

اإلطار 2-3: هل ال يزال االرتباط قائما؟ اجتاهات املشاركة يف سوق العمل يف املناطق األوروبية 
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والتعليــم.6 وتؤكــد األدلــة علــى املســتوى الالمركــزي وجــود آثــار 

يوضــح  كمــا  والتعليــم  الدوريــة  واألوضــاع  للشــيخوخة  كبيــرة 

هــذا الفصــل )اجلــدول ٢-3-١(. ومــع هــذا، علــى خــالف الوضــع 

يِّد اآلثار الُقْطرية الثابتة.  6االنحدارات حُتَ

يف الواليــات املتحــدة )اإلطــار ٢-٢(، فــإن املناطــق األوروبيــة 

للمهــام  اآليل  التشــغيل  خماطــر  مــن  أكبــر  لدرجــة  املعرضــة 

ملزيــج  نتيجــة  اخلــارج  إىل  اإلنتــاج  مواقــع  ونقــل  الروتينيــة 

املهن الذي شــهدته يف ٢٠٠٠، ازدادت املشــاركة فيها بصورة 

أكبــر، إن صــح القــول، خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١6 )الشــكالن 

و٢-5-3(.7   4-3-٢ البيانيــان 

النتيجــة  لهــذه  حمتملــة  تفاســير  عــدة  إىل  التوصــل  ويمكــن 

األنمــاط  مــع  يتناقــض  يبــدو  مــا  علــى  وذلــك  املســتخلصة، 

املشاهدة يف هذا الفصل وعبر املناطق احلضرية يف الواليات 

املتحــدة. أوال، بخــالف التحليــل يف متــن النــص، الــذي يفحــص 

العواقب التي تقع على املشــاركة من التغير الســنوي يف الســعر 

النســبي لالســتثمار كمتغيــر بديــل للحوافــز التــي تدفــع الشــركات 

هــذه  تركــز  اآليل،  التشــغيل  إىل  الروتينيــة  املهــام  حتويــل  إىل 

املواصفــة علــى التغيــرات التــي تطــرأ علــى املشــاركة علــى امتــداد 

أفــق زمنــي أطــول، ممــا يســمح بتكيــف أســواق العمــل يف مواجهــة 

الطلــب. وربمــا كانــت عالقــة االرتبــاط املوجــب بيــن  صدمــات 

إىل   Dauth, Findeisen, and Suedekum (2014) دراســة  7تخُلــص 

أن تقــدم الصيــن وشــرق أوروبــا يف االقتصــاد العاملــي ســبب فقدانــا 

كبيــرا يف الوظائــف يف املناطــق األملانيــة املتخصصــة يف صناعــات 

تنافســية قائمــة علــى الــواردات، ولكنــه أدى إىل زيــادة الوظائــف يف 

التجــاري  للتكامــل  كان  بينمــا  التصديــر،  نحــو  املوجهــة  الصناعــات 

تأثيــر كلــي إيجابــي علــى الوظائــف. 

خبــراء  وحســابات  األوروبــي؛  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يف اللوحتيــن ١ و٢، العالمــات احلمــراء تــدل علــى املناطــق التــي 

ســجلت انخفاضــا يف معــدالت املشــاركة يف ســوق العمــل. ويعــرض الشــكل 

أسماء أكبر ١٠ مناطق حسب تعداد السكان يف ٢٠١٦. 

١-تغير معدل املشاركة يف سوق العمل،
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معدل املشاركة، ٢٠٠٠ (٪)

٢-تغير معدل املشاركة يف سوق العمل، 

 ٢٠٠٨-٢٠١٦      

٣-الكثافة السكانية وتغير معدالت 

      املشاركة يف القوى العاملة

الشكل البياين ٢-٣-٢: تغير املشاركة يف 

سوق العمل حسب املنطقة
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(متوسط الكثافة السكانية، ٢٠٠٠-٢٠١٦)

R 2 = 0.0344

   

التغير يف معدل توظيف العمالة
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املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

عــدم  ومعــدل  البطالــة،  ومعــدل  العمالــة،  توظيــف  معــدل  ُيَعــرَّف  ملحوظــة: 

النشــاط، علــى التــوايل، بأنهــا جممــوع الســكان العامليــن وجممــوع العاطليــن 

الســكان.  جممــوع  مــن  مئويــة  كنســبة  النشــطين  غيــر  وجممــوع  العمــل  عــن 

واألرقام تمثل متوسطات بسيطة على مستوى املناطق. 

الشكل البياين ٢-٣-٣: تفكيك تغيرات 

املشاركة يف سوق العمل 

(نقاط مئوية)

اإلطار 2-3: )تابع(
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املناطــق األوروبيــة ترصــد تأثيــرا إضافيــا للعمالــة. وقــد يدخــل 

أصحاب الدخل الثانوي إىل سوق العمل نتيجة انخفاض دخل 

األســرة. وسيتســق ذلــك مــع االرتفــاع احلــاد يف مشــاركة اإلنــاث 

املشــاهد يف معظــم املناطــق األوروبيــة وارتفــاع عــدد األســر التــي 

يعولهــا اثنــان كمــا يوثــق هــذا الفصــل. وثانيــا، ربمــا ســمحت أطــر 

أولئــك  ارتبــاط  باســتمرار  أوروبــا  يف  وسياســاتها  املؤسســات 

الذيــن مــن احملتمــل أن يتأثــروا بالتشــغيل اآليل للمهــام الروتينيــة 

ونقــل مواقــع اإلنتــاج إىل اخلــارج بالقــوى العاملــة و/أو تشــجيع 

مــع  األوىل  النقطــة  وتتســق  العمــل.  ســوق  إىل  جــدد  داخليــن 

التغيــرات األصغــر حجمــا يف مزيــج املهــن يف البلــدان األوروبيــة 

عــدد  أن  علــى  يشــير  ممــا  الزمنيــة،  الفتــرة  هــذه  امتــداد  علــى 

ُنِقلــت إىل اخلــارج  الوظائــف التــي حتولــت إىل التشــغيل اآليل أو 

كان أقــل مقارنــة بالواليــات املتحــدة. وتتســق النقطــة الثانيــة مــع 

مســاهمة السياســات بدرجــة أكبــر بكثيــر يف املشــاركة يف ســوق 

العمــل التــي شــهدتها أوروبــا مقارنــة بالواليــات املتحــدة، وهــو 

مــا يوثقــه هــذا الفصــل. 

يف  املشــاركة  تطــور  يف  لالنتبــاه  الالفتــة  الفــروق  وكانــت 

علــى  كبيــرة  انعكاســات  لهــا  الواحــد  البلــد  داخــل  العمــل  ســوق 

بالُبعــد  صراحــة  أكثــر  اعتــراف  إىل  تدعــو  السياســات—حيث 

املــكاين للمخاطــر االقتصاديــة نظــرا ألن التكاليــف علــى املــدى 

القصير إىل املتوسط ال تتركز يف قطاعات ومهن معينة وحسب 

أماكــن خمتلفــة بطــرق خمتلفــة.     وإنمــا هــي كذلــك تؤثــر يف 

اجلدول 2-3-١: الدوافع وراء معدالت املشاركة يف سوق العمل يف املناطق األوروبية

 )٢()١()3()4()5(

١.١76***١.٠6١***٠.457متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

 )٠.3٢5()٠.3٨3()٠.3٨7(

–٠.٢١٨***–٠.٢١١***–٠.٢٨٢***التغير في نسبة إعالة المسنين
 )٠.٠56()٠.٠7٠.٠()٢7٢(

٠.١١7*٠.١45**٠.١٨7***التغير في نسبة التعليم بعد الثانوي

 )٠.٠53()٠.٠69()٠.٠7٠(

التعرض المبدئي لمخاطر التشغيل اآللي        

5.435***4.٢5٨**للمهام الروتينية

 )١.995()١.٨١5(

التعرض المبدئي لمخاطر نقل مواقع اإلنتاج      

5.5١٨***4.١57**إلى الخارج

 )١.96١.٨()٨46(

١4٨١4٨٢٢3١4٠١39المشاهدات

R 2 ٠.645٠.644٠.646٠.73٠٠.7٢9معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: األخطاء املعيارية بين عالمات تنصيص. واملتغير التابع هو التغير يف معدل املشاركة يف سوق العمل.

 .*p < 0.1; **p < 0.05; ***p < 0.01 
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كمــا يناقــش هــذا الفصــل، مــن شــأن تباطــؤ النمــو الســكاين 

كبيــرة  ضغوطــا  يفــرض  أن  املتوقــع  العمــر  متوســط  وارتفــاع 

خافضــة لعــرض العمالــة. وحتــى املكاســب الكبيــرة التــي حتققــت 

فيمــا يخــص املشــاركة يف ســوق العمــل مــن أولئــك املرتبطيــن 

بصــورة هامشــية أكبــر بالســوق، مثــل النســاء والعمالــة األكبــر 

ســنا، قــد تغلــب عليهــا ضغــوط الشــيخوخة يف نهايــة املطــاف. 

ويف هــذا الســياق، يذهــب كثيــرون إىل أن الهجــرة الدوليــة يمكــن 

أن حتقق منافع كبيرة، بزيادة عرض العمالة يف االقتصادات 

يف  الديمغرافيــة  امليــزة  تدعــم  بينمــا  للمهاجريــن  املســتقبلة 

أنحــاء أخــرى مــن العــامل. وكانــت الهجــرة الصافيــة تســاهم بنحــو 

نصــف النمــو الســكاين يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ منتصــف 

الثمانينات، بينما النمو الســكاين الطبيعي )مقيســا على أســاس 

الفرق بين اإلجناب والوفيات( أخذ يف التراجع )الشــكل البياين 

 .)١-4-٢

يف  املشــاركة  علــى  الهجــرة  آثــار  اإلطــار  هــذا  ويبحــث 

)املســتقبلة  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  مســتقبال  العمــل  ســوق 

للمهاجريــن(، وكذلــك الدوافــع وراء قــرار املهاجريــن باملشــاركة 

الســوق.  يف 

ويوثــق الــدور بالــغ األهميــة لفرضيــات الهجــرة، املتضمنــة 

يف  املتقدمــة،  لالقتصــادات  الســكانية  التوقعــات  يف  بالفعــل 

تخفيــف حــدة ضغــوط الشــيخوخة. ويف غيــاب الهجــرة، ســيكون 

مــن  مزيــد  حتقيــق  ويمكــن  بكثيــر.  أعمــق  املشــاركة  تراجــع 

املكاســب اجلمــة مســتقبال بدعــم اندمــاج املهاجريــن بســرعة يف 

ســوق العمــل. 

الهجرة: دور آثار التركيبة العمرية  

يف  العمالــة  عــرض  علــى  املهاجريــن  تأثيــر  قنــوات  إحــدى 

وُيرجــح  العمريــة.  التركيبــة  هــي  يســتقبلهم  الــذي  االقتصــاد 

مقارنــة  العمــل  وســن  العمــر  مقتبــل  يف  املهاجــرون  يكــون  أن 

بالســكان األصلييــن ألنهــم عــادة مــا يصلــون بعــد اســتكمالهم 

)الشــكل  التقاعــد  عنــد  يغــادرون  مــا  وغالبــا  التعليــم  مرحلــة 

أعلــى  املشــاركة  لبلــوغ  ونظــرا   .)١ اللوحــة   ،٢-4-٢ البيــاين 

فــإن  العمــل،  العمــر وســن  بيــن مــن هــم يف مقتبــل  مســتوياتها 

للتركيبــة العمريــة انعكاســات كبيــرة علــى املشــاركة الكليــة يف 

العمــل. ســوق 

التطــور   ،٢ اللوحــة   ،٢-4-٢ البيــاين  الشــكل  ويوضــح 

املتوقــع إلجمــايل املشــاركة يف ســوق العمــل يف االقتصــادات 

األوروبيــة املتقدمــة يف ظــل ســيناريوهات الهجــرة البديلــة التــي 

وضعهــا املكتــب اإلحصائــي األوروبــي )»يوروســتات«(؛ وتنشــأ 

الفــروق نتيجــة ســبب واحــد هــو التغيــرات يف التركيبــة العمريــة 

الســيناريو  الهجــرة.١ ويف ظــل  البلــدان نتيجــة لصــايف  لســكان 

مؤلفا هذا اإلطار هما بنجامين هيلغنستوك وتشوكا كوتسان.

لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  وضعــه  الــذي  األساســي  ١الســيناريو 

 ٢٠5٠ عــام  حتــى  االجتــاه  اســتقراء  إىل  عمومــا  يســتند  األوروبــي 

ارتفــاع يف  علــى  املثــال،  ســبيل  علــى  وينطــوي،   .)EC 2017 )دراســة 

ويشــير   .%٢9 إىل  حاليــا   %١4 مــن  املهاجريــن  مــن  أملانيــا  رصيــد 

)انخفــاض(  ارتفــاع  إىل  الهجــرة  )انخفــاض(  ارتفــاع  ســيناريوهي 

األساســي  بالســيناريو  مقارنــة  الهجــرة  صــايف  يف  الثلــث  بمقــدار 

)إذن، يف حالــة أملانيــا، ســينتج عــن ذلــك رصيــد نســبته ٢5% و%33 

 جمموع النمو السكاين

 النمو السكاين الطبيعي

 صايف الهجرة

املصادر: األمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تســتند اللوحة ١ إىل عينة متوازنة من ٣٤ اقتصادا متقدما. ويشــير 

النمو السكاين الطبيعي إىل الفرق بين اخلصوبة والوفيات. 
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الشكل البياين ٢-٤-١: مساهمات النمو 

السكاين الطبيعي وصايف الهجرة يف ا�موع
(٪)

اإلطار 2-4: هل تنذر الغيوم بعاصفة يف املستقبل؟ الهجرة ومعدالت املشاركة يف سوق العمل 
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الكليــة  املشــاركة  معــدل  متوســط  يتراجــع  ســوف  األساســي، 

بمقــدار 7.4 نقــاط مئويــة بحلــول عــام ٢٠5٠. وسيســمح ذلــك 

التراجــع:  هــذا  بعــض  بتعويــض  الهجــرة  االرتفــاع يف  لصــايف 

ســيكون الهبــوط أقــل بمقــدار ٠.٨ نقطــة مئويــة يف ظــل فرضيــة 

يف  مئويــة  نقطــة   ٠.٨ بمقــدار  أعلــى  )ســيكون  الهجــرة  زيــادة 

أكثــر  سياســات  وفــرض  الهجــرة(.  انخفــاض  ســيناريو  ظــل 

التــي  الســلبية  الهجــرة ســيفضي إىل تفاقــم اآلثــار  تشــددا علــى 

ِدثهــا شــيخوخة الســكان يف املشــاركة بشــكل كبيــر. واألمــر  حُتْ

الالفــت لالنتبــاه أنــه إذا مل ُيســمح بهجــرات جديــدة، فــإن تراجــع 

املشــاركة ســيزداد بمــا يصــل إىل ٢.7 نقطــة مئويــة. وســتكون 

هــذه اآلثــار كبيــرة بصفــة خاصــة يف البلــدان التــي يــزداد فيهــا 

 .)3 اللوحــة   ،٢-4-٢ البيــاين  )الشــكل  املهاجــرون 

آثار الهجرة على املشاركة يف السوق 

بينمــا تســتطيع الهجــرة أن ترفــع معــدالت املشــاركة الكليــة مــن 

خــالل التحــول يف عناصــر التكويــن، مــن الضــروري أن نعتــرف 

املهاجريــن  بيــن  املشــاركة  معــدالت  يف  كبيــر  فــرق  بوجــود 

والســكان األصلييــن، كمــا تختلــف هــذه الفــروق باختــالف نــوع 

اجلنــس والعمــر. 

أوروبيــا  اقتصــادا  وتشــير بيانــات جــرى تفكيكهــا مــن ٢4 

متقدمــا إىل أن نســبة الشــباب املهاجريــن املشــاركين يف ســوق 

املواطنيــن  الشــباب  نســبة  مــن  أعلــى  األرجــح  علــى  هــي  العمــل 

املتوســط،  يف  املواطنيــن،  الشــباب  بينمــا   ،%36 مقابــل   %4٢(

مشــاركة  لكــن  بالتعليــم(،  ملتحقيــن  يكونــوا  أن  املرجــح  مــن 

املهاجريــن البالغيــن 55 عامــا فأكثــر أقــل قليــال مــن املواطنيــن 

يف نفــس اجملموعــة العمريــة )5% مقابــل 6%(.٢ وبإلقــاء نظــرة 

أكثــر تفحصــا علــى العمالــة يف مقتبــل العمــر يتبيــن أن مشــاركة 

املواطنيــن  بيــن  للغايــة  متماثلــة  العمــر  مقتبــل  يف  الرجــال 

يف  النســاء  مشــاركة  يف  الفــروق  أبــرز  وتظهــر  واملهاجريــن. 

املهاجــرات  النســاء  مشــاركة  كثيــرا  تقــل  حيــث  العمــر،  مقتبــل 

.)١ اللوحــة   ،3-4-٢ البيــاين  الشــكل   ،%٨١ مقابــل   %75(

نحــو  املهاجريــن  مشــاركة  معــدالت  تتقــارب  هــذا،  ومــع 

مشــاركة املواطنيــن بمــرور الوقــت: تــزداد املشــاركة مــع مــرور 

الســنوات يف البلــد املضيــف، وال ســيما بيــن النســاء يف مقتبــل 

هــذا  وينطبــق   .)٢ اللوحــة   ،3-4-٢ البيــاين  )الشــكل  العمــر 

مــن املهاجريــن، علــى التــوايل، بحلــول ٢٠5٠(. ويفتــرض الســيناريو 

ســادت  التــي  الهجــرة  اجتاهــات  اســتمرار  املتحــدة  لــألمم  األساســي 

مؤخــرا مــن تدفقــات غيــر الالجئيــن حتــى ٢٠5٠، ولكنــه يأخــذ كذلــك 

موقــف سياســات الهجــرة يف البلــد املعنــي بعيــن االعتبــار )راجــع تقريــر 

يف  ذلــك،  عــن  تنتــج  وبينمــا  التفاصيــل(.  علــى  لالطــالع   UN 2017
املتوســط، تقديــرات تتســق إىل حــد كبيــر مــع ســيناريو انخفــاض الهجــرة 

لالحتــاد األوروبــي، ال ينطبــق ذلــك بالضــرورة علــى كل بلــد علــى حــدة. 

ويعــرض الشــكل البيــاين ٢-4-٢، اللوحــة ٢، املتوســطات املرجحــة 

بالســكان عبــر البلــدان. 

٢البيانــات التفصيليــة مأخــوذة مــن مســح القــوى العاملــة األوروبيــة 

للمكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي. واإلحصــاءات الــوارد وصفهــا 

أعــاله مأخــوذة مــن عينــة عشــوائية مــن ١٠ آالف ُمجيــب مــن كل بلــد 

عــن كل ســنة. 

 الهجرة يف السيناريو األساسي

هجرة عالية إىل منخفضة

 ال هجرة

السيناريو األساسي لألمم املتحدة

املواطنون

املهاجرون

ال هجرة الهجرة يف السيناريو األساسي

هجرة عالية إىل منخفضة  سيناريو األمم املتحدة

املتحــدة؛  واألمم  األوروبــي؛  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تتضمــن اللوحتــان ١و٢ بلدانــا هــي النمســا وبلجيــكا وقبــرص 

وفرنســا  وفنلنــدا  وإســتونيا  وإســبانيا  والدانمــرك  وأملانيــا  والتشــيك 

والتفيــا  ولكســمبرغ  وليتوانيــا  وإيطاليــا  وآيرلنــدا  واليونــان  وبريطانيــا 

ومالطــة وهولنــدا والنرويــج والبرتغــال وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد. 

األوروبــي  املكتــب  بيانــات  إىل  الهجــرة  ســيناريوهات  تفاصيــل  وتســتند 

لإلحصاء ومقارنتها بالسيناريو األساسي لألمم املتحدة. 

الشكل البياين ٢-٤-٢: التطور املتوقع 

ملعدالت املشاركة يف سوق العمل
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صندوق النقد الدويل  |  إبريل 108٢٠١٨

التأثيــر حتــى عنــد ضبــط أثــر خصائــص األفــراد واألســر: تشــير 

التقديــرات إىل أن قضــاء ســنة إضافيــة يف البلــد املضيــف يزيــد 

 .%6-5 بمقــدار  املشــاركة  احتمــاالت  مــن 

وبغض النظر عن تأثير التركيبة العمرية الواردة مناقشــته 

آنفا، فإن السماح بارتفاع نسب مشاركة املهاجرين إىل نسب 

نقطــة   ١.4 مقــداره  ارتفــاع  عنــه  ســينتج  املواطنيــن  مشــاركة 

مئويــة يف املشــاركة الكليــة )مقارنــة بســيناريو عــدم التقــارب(، 

النســبية للفئــات العمريــة يف  حتــى يف حالــة ثبــات احلصــص 

الســكان.3  

الفئــات  مــن  الســكان  حصــص  ثبــات  علــى  املثــال  هــذا  3ُيبقــي 

مقتبــل  يف  والنســاء  العمــر،  مقتبــل  يف  والرجــال  )الشــباب،  الثمانيــة 

العمــر، والبالغيــن 55 عامــا فأكثــر مــن املواطنيــن واملهاجريــن بشــكل 

كيــف  ويبحــث   ،٢٠١6-٢٠٠٠ يف  نســبهم  متوســط  عنــد  منفصــل( 

ســيكون املعــدل الكلــي إذا تســاوت مشــاركة املهاجريــن مــع مشــاركة 

قرارات مشاركة املهاجرين 

مــا الــذي يمنــع مشــاركة املهاجريــن يف ســوق العمــل؟ يقــوم 

التــي  اللوغاريتميــة  املواصفــة  علــى   4-4-٢ البيــاين  الشــكل 

يقدرهــا هــذا الفصل—ينظــر يف آثــار خصائــص األفــراد واألســر 

علــى القــرارات الفرديــة باملشــاركة—لكنها ُتفحــص هنــا بشــكل 

منفصــل لــكل مــن املهاجريــن واملواطنيــن. 

املهاجريــن  مشــاركة  قــرارات  تتشــكل  كثيــرة،  نــواح  ومــن 

بنفــس العوامــل التــي تشــكل قــرارات املواطنيــن. فأولئــك األوفــر 

املواطنيــن. ونظــرا ألن مشــاركة الشــباب املهاجريــن تتجــاوز مشــاركة 

الشــباب املواطنيــن ُيفتــرض ثبــات ذلــك، وُيفتــرض ارتفــاع مشــاركة 

املهاجريــن يف مقتبــل العمــر وســن العمــل والبالغيــن 55 عامــا فأكثــر 

لتصــل إىل مســتويات املواطنيــن.    

مواطنون

مهاجرون

مواطنات

مهاجرات

مواطنون

مهاجرون

مواطنات

مهاجرات

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف 

االحتاد األوروبي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

املتقدمــة  األوروبيــة  االقتصــادات  إىل   ١ اللوحــة  يف  «كل»  تشــير  ملحوظــة: 

حســب مــا ورد يف ملحوظــة الشــكل البيــاين ٢-٤-٢. وتســتند اللوحــة ٢ إىل 

البلدان الثمانية الواردة يف اللوحة ١. ويشير احملور السيني يف اللوحة ٢ إىل 

السنوات منذ الهجرة. 
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جميع

 البلدان
أملانيا  بريطانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا هولندا  السويد بلجيكا 

١-معدالت املشاركة حسب نوع اجلنس 

      ووضع الهجرة 

٢-تطور معدالت املشاركة حسب نوع اجلنس 

     ووضع الهجرة

الشكل البياين ٢-٤-٣: معدالت مشاركة 

املواطنين واملهاجرين يف مقتبل العمر يف 

سوق العمل، ٢٠٠٠-٢٠٠٦ 
(٪)

املواطنات، ٢٥-٥٤ 

عاما

املهاجرات، ٢٥-٥٤ 

عاما

جميع املواطنين، ٥٥ 

عاما فأكثر

جميع املهاجرين، ٥٥ 

عاما فأكثر 

املواطنون، ٢٥-٥٤ 

عاما

املهاجرون، ٢٥-٥٤ 

عاما

املصــادر: املكتــب اإلحصائــي لالحتــاد األوروبــي، مســح القــوى العاملــة يف 

االحتاد األوروبي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: االنحــدارات اللوغاريتميــة بنــاء علــى عينــة عشــوائية مــن ١٠ آالف 

جميــب لــكل بلــد عــن كل ســنة يف ١٨ بلــدا. وال يعــرض الشــكل ســوى اآلثــار ذات 

التعليــم  «حتــى  هــي  للتعليــم  األساســية  والفئــة   .٪١٠ مســتوى  عنــد  الداللــة 

اإلعــدادي.» وبالنســبة لتكويــن األســرة، الفئــة األساســية هــي «فــرد بالــغ بــال 

أبنــاء». وُيقــاس معاِمــل التعــرض �اطــر التشــغيل اآليل للمهــام الروتينيــة 

اخلامــس  واملئيــن  والعشــرين  اخلامــس  املئيــن  بيــن  الفــرق  أســاس  علــى 

واملوقــع  اجلنــس  ونــوع  الســن  أثــر  كذلــك  االنحــدارات  وتضبــط  والســبعين. 

احلضري/الريفــي، والســنة، واآلثــار الثابتــة للبلــد واملنطقــة، وفجــوة النــاجت. 

وُجتمع األخطاء املعيارية على مستوى البلد-السنة. 
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الشكل البياين ٢-٤-٤: تغير احتماالت 

حاالت النشاط
(٪)
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    الفصل 2    املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

حظــا مــن التعليــم يشــاركون بقــدر أكبــر، ولتكويــن األســرة دور 

كذلــك، ويرتبــط خطــر التشــغيل اآليل بتراجــع احتماليــة النشــاط. 

كبيــرة  فــروق  وجــود  علــى  كذلــك  النتائــج  تشــير  هــذا،  ومــع 

مقارنــة باملواطنيــن. وبرغــم أن ارتفــاع مســتوى التعليــم يزيــد 

احتمــاالت نشــاط كل مــن املهاجريــن واملواطنيــن، فــإن آثــاره 

أقــل بكثيــر يف حالــة املهاجريــن، ممــا يشــير علــى األرجــح إىل 

وجــود مصاعــب يف االعتــراف باملؤهــالت األجنبيــة أو وجــود 

حواجــز اللغــة التــي تعرقــل االندمــاج يف ســوق العمــل.    

وتتسم آثار تكوين األسرة بأنها أكبر بكثير على املهاجرين: 

اآلثــار الســلبية علــى مشــاركة املهاجــرات املتزوجــات ولديهــن 

أبنــاء أكبــر مقارنــة باملواطنــات. كذلــك تتســم آثــار ســوق العمــل 

احملليــة بأنهــا أضعــف يف حالــة املهاجــرات. 

سياسات إدماج املهاجرين 

اندمــاج  تدعــم  التــي  السياســات  أن  إىل  النتائــج  هــذه  تشــير 

التدريــب  أو  التعليميــة  باملؤهــالت  االعتــراف  مثــل  املهاجريــن، 

لتعليمهــم اللغــة، يمكــن أن تزيــد مــن األثــر اإليجابــي للمهاجريــن 

)املســتقبلة  املتقدمــة  االقتصــادات  أســواق  يف  املشــاركة  علــى 

لهــم(، ناهيــك عــن آثارهــا علــى التركيبــة العمريــة )راجــع أيضــا 

الفصل الرابع يف عدد أكتوبر ٢٠١6 من تقرير »آفاق االقتصاد 

العاملــي«. وقــد يســاعد ذلــك علــى تخفيــف بعــض اآلثــار الســلبية 

للشــيخوخة مســتقبال ويســاعد علــى جعــل زيــادة اســتدامة شــبكات 

األمــان االجتماعيــة يف هــذا االقتصــادات.   

العمالة  عرض  يف  املهاجرين  تدفقات  زيادة  تساهم  وقد 

نصيب  كذلك—زيادة  أوسع  بصورة  املضيف  االقتصاد  ويف 

الفرد من الناجت عن طريق زيادة الطلب واالستثمار، واملساهمة 

يف التقدم التكنولوجي، وزيادة إنتاجية العمالة، بوسائل منها 

تكامل املهارات.4

»آفــاق  تقريــر  يف   ٢٠١6 أكتوبــر  عــدد  يف  الرابــع  الفصــل  4راجــع 

 Peri االقتصــاد العاملــي« لالطــالع علــى ملخــص؛ وراجــع كذلــك دراســات

 Farré,و  ،Hunt and Gauthier�Loiselle (2010)و  ،and Sparber (2009)
 Ortegaو ،D’Amuri and Peri (2014)و ،González, and Ortega (2011)
Catta�و ،Alesina, Harnoss, and Rapoport (2015)و ،and Peri (2014)

 Aiyarو ،Peri, Shih, and Sparber (2015)و ،neo, Fiorio, and Peri (2015)
ويف   .aumotte, Koloskova, and Saxena (2016)و  ،and others (2016)
نفــس الوقــت، ُوِجــد أن تأثيــر الهجــرة علــى متوســط أجــور العمالــة املواطنــة 

 IMFو  ،Peri 2014و  ،Card 1990 دراســات  )راجــع  حمــدود  توظيفهــا  أو 

  .)Aiyar and others 2016و  ،2015

اإلطار 2-4: )تتمة(
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املرفق 2-١: مصادر البيانات    

والتغطية الُقْطرية

منظمــة  هــي  الفصــل  لهــذا  األساســية  البيانــات  مصــادر 

بيانــات  وقاعــدة  االقتصــادي،  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون 

»آفــاق االقتصــاد العاملــي« لصنــدوق النقــد الــدويل، و”التوقعــات 

ويســتند  املتحــدة.  األمم  عــن  الصــادرة  العامليــة«  الســكانية 

التحليــل علــى املســتوى اجلزئــي إىل البيانــات مــن مســوح القــوى 

العاملــة يف االحتــاد األوروبــي مــن ٢٠٠٠-٢٠١6 التــي جتريهــا 

لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  ويوفرهــا  األوروبيــة،  املفوضيــة 

يف   ٢-١-١ اجلــدول  ويحتــوي  )»يوروســتات«(.  األوروبــي 

البيانــات املســتخدمة يف  املرفــق علــى قائمــة بجميــع مصــادر 

األطــر(.  عــدا  )مــا  الرئيســي  التحليــل 

كاقتصــادات  مصنفــة  اقتصــادا   39 مــن  العينــة  وتتألــف 

تقريــر  مــن   ٢٠١٨ إبريــل  عــدد  يف  بــاء  اجلــدول  يف  متقدمــة 

»آفــاق االقتصــاد العاملــي«، مــا عــدا االقتصــادات األصغــر )وهــي 

منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة، ومنطقــة مــاكاو اإلداريــة 

ومقاطعــة  مارينــو،  وســان  وبورتوريكــو،  ومالطــة،  اخلاصــة، 

تايــوان الصينيــة(. ومــع هــذا، نتيجــة لقصــور البيانــات، تختلــف 

االقتصــادات املدرجــة بيــن كل عمليــة حتليــل وأخــرى، كمــا يشــير 

اجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق. ويعتمــد حتليــل التحــول واحلصــة 

على عينة من 3٢ اقتصادا متقدما خالل الفترة ١9٨٠-٢٠١6 

تتوافــر بيانــات تفصيليــة عــن املشــاركة يف ســوق العمــل حســب 

الفئــة العمريــة ونــوع اجلنــس. ويســتند التحليــل الُقْطــري املقــارن 

لــدور السياســات والعوامــل األخــرى إىل البيانــات الســنوية عــن 

٢3 اقتصــادا متقدمــا أثنــاء الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١، والتــي كانــت 

ُتَصنِّــف كاقتصــادات متقدمــة طــوال فتــرة العينــة، والتــي تتوافــر 

بيانــات عــن متغيــرات سياســاتها. ويســتد التحليــل علــى املســتوى 

اجلزئــي إىل البيانــات الســنوية عــن ٢4 اقتصــادا أوروبيــا متقدمــا 
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املصدراملؤشر

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات توظيف العمالةاملشاركة يف سوق العمل

املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي )يوروستات(، والسلطات الوطنيةاملشاركة يف سوق العمل حسب التعليم

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات توظيف العمالةمعدل توظيف العمالة

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العاملي« معدل البطالة

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العاملي«فجوة الناجت

دراسة Gourinchas and Obstfeld (2012)مؤشر األزمات

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العاملي«السعر النسبي لالستثمار

دراسة Das and Hilgenstock )قيد اإلصدار( بناء على دراسة  Autor and Dorn (2013)، املكتب اإلحصائي لالحتاد التعرض خملاطر حتويل املهام الروتينية إىل التشغيل اآليل

األوروبي والتعدادات السكانية. 

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات »آفاق االقتصاد العاملي«االنفتاح التجاري

البنك الدويل، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية، واالحتاد األوروبي، حتليل املستوى ملدخالت رأس املال التوظيف يف الصناعة واخلدمات حسب القطاع

)EU KLEMS والعمال والطاقة واملواد واخلدمات )قاعدة بيانات

البنك الدويل، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العامليةسكان املناطق احلضرية

جمموعة بيانات التحصيل التعليمي يف دراسة Barro-Leeالسكان حسب مستوى التعليم )االبتدائي، والثانوي، وبعد الثانوي(

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات الضرائب؛ ودراسة Bassanini and Duval (2006)؛  فروق ضرائب العمل

والفصل 3 يف عدد إبريل ٢٠١6 من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«.

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اإلعانات واألجور: اإلحصاءاتإعانات البطالة

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات النفقات االجتماعيةاإلنفاق العام على برامج سوق العمل النشطة

معهد الهجرة الدويل، قاعدة بيانات DEMIG POLICY سياسات الهجرة

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات توظيف العمالةكثافة العمل النقابي

معهد أمستردام لدراسات العمالة املتقدمة، قاعدة بيانات اخلصائص املؤسسية للنقابات العمالية، وحتديد األجور، التنسيق بشأن حتديد األجور

وتدخل الدولة، واملواثيق االجتماعية

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات النفقات االجتماعيةاإلنفاق العام على تعليم الطفل ورعايته يف مرحلة مبكرة من الطفولة

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات توظيف العمالةالعمل بدوام جزئي

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات األسرة إجازة األمومة مع احلماية الوظيفية

االحتاد الدويل للضمان االجتماعي، برامج الضمان االجتماعي يف أنحاء العاملسن التقاعد القانوين

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات النفقات االجتماعيةاإلنفاق على معاشات املسنين

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات النفقات االجتماعية اإلنفاق على املعاقين

دراسة Duval (2004)؛ والفصل 3 يف عدد إبريل ٢٠١6 من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«الضريبة الضمنية على مواصلة العمل

قاعدة بيانات لكسمبرغ لدراسات الدخلنسبة استبدال املعاش

»التوقعات السكانية يف العامل« الصادرة عن األمم املتحدة، تنقيح ٢٠١7 التوقعات السكانية

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات التعليم االلتحاق بالتعليم

قاعدة بيانات لكسمبرغ لدراسات الدخل مردود التعليم

املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي )يوروستات(اإلنفاق على التعليم

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات توظيف العمالةحماية الوظائف

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.
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خــال الفتــرة 2000-2016. وال تتوافــر معلومــات عــن تكويــن 

األسرة يف الدانمرك أو فنلندا أو آيسلندا أو النرويج أو السويد أو 

سويســرا، ويجــري بالتــايل تقديــر االنحــدارات التــي تتضمــن هــذه 

املتغيــرات جملموعــة فرعيــة تضــم 18 اقتصــادا. ويعتمــد التحليــل 

عــن  الســنوية  البيانــات  العمريــة علــى  القائــم علــى اجملموعــات 

17 اقتصــادا متقدمــا يف الفتــرة مــن 1985 إىل 2016 تتوافــر 

بيانــات عــن معــدل املشــاركة يف ســوق العمــل حســب نــوع اجلنــس 

ــمة إىل فئــات عمريــة كل خمــس ســنوات تبــدأ مــن ســن 15  ُمَقسَّ

عامــا وحتــى 64 عامــا وتغطــي األعمــار مــن 65 إىل 99. 

املرفق ٢-٢: حقائق مبسطة إضافية

تقــارب  مــن احلقائــق املبســطة عــن  القســم مزيــدا  يقــدم هــذا 

بيــن  والرابــط  اخملتلفــة،  االقتصــادات  عبــر  املشــاركة  معــدالت 

العامليــة.  املاليــة  األزمــة  وآثــار  والنســاء،  الرجــال  مشــاركة 

كانــت  إذا  مــا  املرفــق  يف   1-2-2 البيــاين  الشــكل  ويبحــث 

االقتصــادات  املشــاركة عبــر  تقــارب معــدالت  أدلــة علــى  هنــاك 

اخملتلفــة. وبينمــا تبــدو هــذه املســألة حمــدودة يف حالــة الرجــال، 

كانت زيادة مشاركة اإلناث أكبر كثيرا بالفعل يف االقتصادات 

التــي كانــت احتمــاالت انضمــام املــرأة إىل القــوى العاملــة فيهــا 

الفصــل،  التاريــخ. نتيجــة لذلــك، وكمــا يوثــق هــذا  أقــل علــى مــر 

االقتصــادات  عبــر  املــرأة  مشــاركة  يف  التفــاوت  هــوة  تقلصــت 

املتقدمــة منــذ عــام 1985. 

كذلــك تتســق زيــادة مشــاركة النســاء يف القــوى العاملــة مــع 

ارتفــاع نســبة األســر التــي يعولهــا اثنــان. واســتنادا إىل البيانــات 

اجلزئيــة مــن مســح القــوى العاملــة يف االحتــاد األوروبــي، يوضــح 

عــام  منــذ  تراجــع  حــدوث  املرفــق  يف   2-2-2 البيــاين  الشــكل 

2000 يف نســبة األســر التــي يعمــل مــن أفرادهــا شــخص بالــغ 

واحد بينما الشــخص البالغ اآلخر ال يعمل، بينما ارتفعت نســبة 

األســر التــي يعمــل اثنــان مــن أفرادهــا البالغيــن. 

ويبحث الشكل البياين 2-2-3 يف املرفق فرضية أن زيادة 

مشــاركة النســاء ربمــا ســمحت لبعــض الرجــال باالنســحاب مــن 

ســوق العمــل وال جتــد أي أدلــة علــى ذلــك علــى املســتوى الُقْطــري. 

مشــاركة  معــدالت  تغيــر  بيــن  وجــدت،  إن  االرتبــاط،  وعاقــات 

وإن  موجبــة،  عاقــات  هــي  العمــر  مقتبــل  يف  والذكــور  اإلنــاث 

كانــت ضعيفــة نســبيا. 

اجلدول ٢-1-٢ يف املرفق: التغطية الُقْطرية

البلدانالعملية

حتليل التحول 

واحلصة

وإيطاليا  وإسرائيل  وآيرلندا  وآيسلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  وإستونيا  والدانمرك  التشيكية  واجلمهورية  وقبرص  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا 

واليابان وكوريا والتفيا وليتوانيا ولكسمبرغ وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة 

املتحدة والواليات املتحدة 

والبرتغال التحليل الكلي والنرويج  وهولندا  ولكسمبرغ  وكوريا  واليابان  وإيطاليا  وآيرلندا  واليونان  وأملانيا  وفرنسا  وفنلندا  والدانمرك  وكندا  وبلجيكا  والنمسا  أستراليا 

وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة 

 التحليل على املستوى

اجلزئي

 النمسا وبلجيكا وقبرص واجلمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وآيسلندا وآيرلندا وإيطاليا والتفيا وليتوانيا وهولندا

والنرويج والبرتغال واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة

 التحليل على أساس

 اجملموعات العمرية

 أستراليا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا وأملانيا واليونان وإسرائيل وإيطاليا واليابان ولكسمبرغ والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة

 والواليات املتحدة

 املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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معدل املشاركة يف سوق العمل، ١٩٨٥ (٪) 
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معدل املشاركة يف سوق العمل، ١٩٨٥ (٪) 

١- الرجال، ٢٥-٥٤ عاما

٢- النساء، ٢٥-٥٤ عاما 

R 2 = 0.05

R 2 = 0.87

الشكل البياين ٢-٢-١ يف املرفق: تغير معدالت املشاركة يف 

سوق العمل، ١٩٨٥-٢٠١٦
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يف  و5-2-2   4-2-2 البيانيــان  الشــكالن  ويســتفيض 

املرفــق يف حتليــل آثــار األزمــة املاليــة العامليــة وأزمــات الديــن 

بيــن  املرفــق  يف   4-2-2 البيــاين  الشــكل  ويقــارن  األوروبيــة. 

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  تكبــدت خســائر يف  التــي  االقتصــادات 

إىل  ويخُلــص  األزمــة  أثنــاء  الوســيط  املســتوى  مــن  وأقــل  أعلــى 

أن ديناميكيــات معــدالت املشــاركة يف أســواق العمــل بهــا كانــت 

يف   5-2-2 البيــاين  الشــكل  ويبحــث  عــام.  بوجــه  متشــابهة 

املرفــق بــدوره تطــور احتمــاالت التحول—التدفقــات مــن العمــل 

والبطالــة وعــدم النشــاط إىل العمــل والبطالــة وعــدم النشــاط—

بمــرور الوقــت. ويشــير ذلــك إىل أن نســبة العمالــة املثبطــة )غيــر 

النشــطة وإن كانــت قــد ظلــت عاطلــة عــن العمــل يف العــام الســابق( 

الــذي  الــذروة  مســتوى  مــن  وتقتــرب  األزمــة  منــذ  تتزايــد  أخــذت 

بلغتــه قبــل األزمــة. ويوضــح هــذا الشــكل أيضــا تصاعــد التدفقــات 

العامليــة، وكذلــك  املاليــة  األزمــة  أثنــاء  البطالــة  العمــل إىل  مــن 

التدفقــات مــن البطالــة عــودة إىل العمــل بعــد األزمــة. 

 جميع البالغين يعملون بدوام كامل

 فرد واحد بالغ على األقل يعمل وفرد واحد بالغ ال يعمل
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الشكل البياين ٢-٢-٢ يف املرفق: حصة األسر حسب      

تكوين الوظائف، ٢٠٠٠-٢٠١٦

(٪)

العاملــة يف االحتــاد األوروبــي،  القــوى  (يوروســتات)، مســح  املصــادر: املكتــب اإلحصائــي األوروبــي 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اإلحصــاءات يف الشــكل البيــاين هــي تقديــرات مأخــوذة مــن عينــة عشــوائية مــن ١٠ آالف جميــب 

لكل بلد عن كل سنة من مسح القوى العاملة يف االحتاد األوروبي على مدار الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٦. 

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ُيَعرَّف مقتبل العمر بأنه بين ٢٥ و٥٤ عاما. 

الشكل البياين ٢-٢-٣ يف املرفق: تغير معدالت مشاركة الرجال 

والنساء يف مقتبل العمر يف سوق العمل، ١٩٨٥-٢٠١٦

(نقاط مئوية)
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تغير معدل مشاركة الرجال يف مقتبل العمر

 R 2 = 0.04
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١- الرجال، ٢٥-٥٤ عاما
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٢- النساء، ٢٥-٥٤ عاما

٣- اجلميع، ١٥-٢٤ عاما ٤- اجلميع، ٥٥ عاما فأكثر

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل املســتوى الوســيط؛ وتشــير اخلطــوط الرأســية إىل املــدى بيــن الُربيعــات. ويف 

جميــع اللوحــات، األعمــدة علــى اجلانــب األيســر يف كل فتــرة زمنيــة تشــير إىل البلــدان األعلــى مــن املســتوى 

الوسيط النخفاض إجمايل الناجت احمللي احلقيقي خالل الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٢ واألعمدة على اجلانب األيمن 

تشير إىل البلدان دون املستوى الوسيط. 

الشكل البياين ٢-٢-٤ يف املرفق: متوسط التغير السنوي        

يف معدالت املشاركة يف سوق العمل

(نقاط مئوية)
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املرفق ٢-3: دور الشيخوخة والعوامل 

الدورية

حتليل التحول واحلصة

ُيجــرى حتليــل معيــاري للتحــول واحلصــة للتحقــق مــن مــدى 

االقتصــادات  شــهدتها  التــي  الديمغرافيــة  التغيــرات  ســاهمة  م

املتقدمــة يف اجتاهــات معــدالت املشــاركة منــذ 2008. ويمكــن 

إعــادة كتابــة معــدل املشــاركة اإلجماليــة يف ســوق العمــل حســب 

نــوع اجلنــس،   LFP   a، كمعــدالت مشــاركة العمالــة مــن نــوع اجلنــس  

a  يف الفئــة العمريــة  g، مرجحــة بنســبتها يف الســكان مــن الذكــور 
أو اإلنــاث، علــى التــوايل: 

   LFP  i,t  a   =  ∑ g = 1  n     LFP  i,t  a,g    
 pop  i,t  a,g 

 _  pop  i,t  
  ,    (1-2)

  g نــوع اجلنــس، و  a مؤشــر الوقــت، و   t تــدل علــى البلــد، و  i  حيــث

  pop الفئة العمرية )15-24، و25-54، و55-64، و65 فأكثر(، و

هــي الســكان. ويتــم التوصــل إىل تأثيــر الشــيخوخة علــى أســاس 

الفــرق بيــن معــدل املشــاركة الفعليــة والتأثيــر الــذي تــم التوصــل 

إليــه باحلفــاظ علــى ثبــات معــدالت املشــاركة حســب نــوع اجلنــس 

والفئة العمرية عند مستوياتها يف LFP   i,2008  a,g       ،2008، ولكن مع 

      علــى النحــو امُلشــاهد 
pop  i,t  a,g 

 _____  pop  i,t
 
الســماح باختــاف حصــص الســكان،    

يف البيانــات. 

تقدير دور األوضاع الدورية

تؤدي حاالت انكماش النشاط االقتصادي عموما إىل ارتفاع 

البطالــة وانخفــاض املشــاركة يف ســوق العمــل ألنهــا تثبــط بعــض 

العامليــن وينفصلــون بصــورة نهائيــة عــن القــوى العاملــة، ويختــار 

البعــض اآلخــر تأخيــر الدخــول إىل الســوق. ولرصــد تأثيــر الــدورة 

الفصــل  هــذا  يقــدر  العاملــة،  القــوى  اركة  ـ مشـ ـى  ـ عل ة  ـ االقتصاديـ

االنحــدار التــايل: 

  LFP  i,t  *   =  ∑ k = 0  1     β   k   UG  i,t − k   +  ∑ k = 0  1     δ   k   Crisis  i,t − k   

   +  ∑ k = 0  1     γ   k   UG  i,t − k    Crisis  i,t − k   +  π  i   

 +  τ  t   +  ε  it  ,   (2-2)

   LFP   هــو معــدل املشــاركة الكليــة يف ســوق العمــل اجملــرد 

حيــث *

مــن االجتــاه العــام، وتــم التوصــل إليــه بتطبيــق مرشــح هودريــك-

بريســكوت علــى معــدل املشــاركة يف ســوق العمــل، و  UG  فجــوة 

البطالــة، وُتَعــرَّف بأنهــا الفجــوة بيــن البطالــة احلاليــة ومعــدل 

البطالــة التضخمــي غيــر املتســارع )NAIRU(،51 و Crisis متغيــر 

صــوري يأخــذ القيمــة 1 عنــد حــدوث أزمــة عملــة، أو توقــف مفاجــئ، 

أو أزمــة ديــن، أو أزمــة مصرفيــة، اســتنادا إىل قاعــدة بيانــات 

Gourinchas-Obstfeld، و   π  i   ، و   τ  t     هــي اآلثــار الثابتــة للبلــد 
والوقــت.

وُيَقــدَّر االنحــدار باســتخدام البيانــات الســنوية يف الفتــرة 

  t الوقــت الــدوري يف  األثــر  التوصــل إىل  ويتــم   ،2016 -1980

علــى أســاس القيمــة املتوقعــة يف االنحــدار. والفــرق يف املكــون 

الــدوري املتوقــع مقارنــة بقيمتــه يف 2008 يرصــد دور الــدورة 

يف تغير املشــاركة الكلية منذ ذلك الوقت. وبينما تعتمد النتائج 

الفصل  )NAIRU( يف  التضخمي غير املتسارع  البطالة  ب معدل  َركَّ 51ُي

الثالث يف عدد إبريل 2013 من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي.«

الوظائف  البطالة عدم النشاط

الوظائف  البطالة عدم النشاط 

(املقياس األيمن)
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١- التدفقات نحو الوظائف حسب احلالة السابقة

٢- التدفقات نحو البطالة حسب احلالة السابقة
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٣- التدفقات نحو عدم النشاط حسب احلالة السابقة

األوروبــي؛  العاملــة يف االحتــاد  القــوى  (يوروســتات)، ومســح  األوروبــي  املصــادر: املكتــب اإلحصائــي 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير احلالــة الســابقة إىل حالــة القــوى العاملــة يف الســنة الســابقة. واإلحصــاءات يف الشــكل 

البياين هي تقديرات مأخوذة من عينة عشوائية من ١٠ آالف جميب لكل بلد عن كل سنة من مسح القوى 

العاملة يف االحتاد األوروبي على مدار الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٦. 

الشكل البياين ٢-٢-٥ يف املرفق: التدفقات نحو الوظائف 

والبطالة وعدم النشاط

(٪)
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املســتخلصة علــى مواصفــة ذات فتــرة تأخــر واحــدة ) k = 1 ( يتــم 

تقديرهــا يف سلســلة بيانــات زمنيــة مقطعيــة، فــإن نوعيــة هــذه 

إذا ســمحت  أو  أثــرى،  إذا اســتخدم هيــكل تأخــر  النتائــج تتشــابه 

حساســية املشــاركة يف ســوق العمــل جتــاه الــدورة بالتغيــر عبــر 

اســتخدام  عنــد  بثباتهــا  كذلــك  النتائــج  وتتســم  االقتصــادات. 

هودريــك- مرشــح  مــن  بــدال   )CO( كوربيه-أولياريــس  مرشــح 

ســوق  يف  اإلجماليــة  املشــاركة  معــدل  إىل  للتوصــل  بريســكوت 

العمــل اجملــرد مــن االجتــاه العــام يف املعادلــة )٢-٢(، وكذلــك 

عنــد حســابها كانحرافــات عــن متوســط متحــرك لثــالث ســنوات، 

النهايــة يف  التــي تســببها مشــكلة نقطــة  التشــوهات  مــن  واحلــد 

هودريك-برســيكوت.    مرشــح 

املرفق 2-4: دور السياسات والعوامل 

األخرى: التحليل الُقْطري املقارن الكلي

يقــدر هــذا التحليــل صيغــة خمتزلــة مــن مواصفــة املشــاركة يف 

ســوق العمــل والتــي تربــط بيــن معــدل مشــاركة جمموعــات حمــددة 

مــن العمالــة والعوامــل التــي قــد تؤثــر علــى قــرار عــرض العمالــة. 

ويضبــط أثــر جميــع الفــروق عبــر االقتصــادات الثابتــة بمــرور الوقــت 

والصدمــات التــي تؤثــر علــى جميــع االقتصــادات. وبينمــا جمموعــة 

الدوافــع احملتملــة كبيــرة، يسترشــد هــذا التحليــل بإطــار املفاهيــم 

الــوارد وصفهــا يف متــن النــص، ويركــز علــى العوامــل التــي يمكــن 

الوقــت وهــي  قياســها باتســاق نســبيا عبــر االقتصــادات وبمــرور 

أكثــر املوضوعــات شــيوعا يف اجلــدل حــول السياســات.5٢ وحتديــدا، 

يســتند التحليــل الكلــي إىل تقديــر املعادلــة 

   LFP  i,t  g   =   β   X,g  X  i,t  g   +  β   D,g   D  i,t   +  β   GAP,g   GAP  i,t − 1    
 +   β   Z,g  Z  i,t   +  π  i  g  +  τ  t  g  +  ε  i,t  g  ,    (3-٢)

  i  يف البلــد  g   إىل معــدل مشــاركة فئــات العمالــة  LFP  حيــث تشــير

يف الســنة t ، و GAP   هــو املركــز الــدوري لالقتصــاد، و X   تمثــل 

جمموعــة السياســات واملؤسســات )بعضهــا حمــدد للمجموعــة 

g(، وD تشــير إىل جمموعــة مــن العوامــل التــي قــد حتــول الطلــب 
g، وZ تتضمــن عوامــل أخــرى حمــددة  علــى جمموعــة العمالــة 

πi و τt همــا اآلثــار الثابتــة للبلــد  لعــرض العمالــة )التعليــم(، و 

والوقت.53وتتضمــن املواصفــة بعــض املتغيــرات التــي مــن الواضح 

أنها داخلية املنشأ بفترة تأخر عاما واحدا. وتضم اجملموعات 

العامليــن الشــباب )١5-٢4 عامــا(، والرجــال يف مقتبــل العمــر 

ـر )٢5-54(، والعمالــة  العمـ ـاء يف مقتبــل  )٢5-54(، والنسـ

األكبــر ســنا )55 عامــا فأكثــر(؛ ويتــم تقديــر معادلــة إضافيــة 

جملموعــة تضــم جميــع العامليــن البالغيــن ١5 عامــا فأكثــر.

ونظــرا لتعقــد هيــكل االرتبــاط يف حــد اخلطــأ مــع املتغيــرات 

الذاتــي  ـة االرتبــاط  ـادات، نســتخدم عالقـ ـر االقتصـ ـة عبـ التابعـ

الناجتــة عــن طبيعــة املتغيــر التابــع بطــيء احلركــة، وجتانــس 

 Driscoll and التبايــن، وتصحيــح األخطــاء املعياريــة يف دراســة

Kraay (1998) بغــرض االســتنباط اإلحصائــي. وتتســم النتائــج 

املســتخلصة بالثبــات أمــام خمتلــف أنــواع التصحيــح البديلــة 

لألخطــاء املعياريــة كمــا نناقــش الحقــا. 

وبعــد ذلــك يفــكك التحليــل مســاهمات كل انحــدار يف التغيــرات التــي تطــرأ 

علــى مشــاركة اجملموعــة  g  بيــن الســنوات t   و  ʹt  علــى النحــو التــايل 

      C   i,t,tʹ•  S,g   =  ̂   β   S,g     (  S   i,tʹ   g   −  S  i,t  g   ),    )4-٢)

 .S هي مساهمة املتغير  C  i,t,tʹ•   S,g و    S =  {  X, D, GAP, Z } حيث

واملتغيرات الرئيسية التي يتضمنها التحليل هي كما يلي:   

• تتأثــر 	 النــاجت. وال  باســتخدام فجــوة  الــدوري  املركــز  ُيرصــد 

البطالــة.  مثــل معــدل  بديلــة،  النتائــج باســتخدام مقاييــس 

• ُيقــاس التعــرض خملاطــر التقــدم التكنولوجــي وفــق مــا ورد 	

يف الفصــل الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١7 مــن تقريــر »آفــاق 

)قيــد    Das and Hilgenstock العاملــي« ودراســة  االقتصــاد 

الســعر  بيــن  التفاعــل  هــو  الصلــة  ذو  واملتغيــر  اإلصــدار(. 

اآليل  التشــغيل  خملاطــر  البلــد  وتعــرض  لالســتثمار  النســبي 

فيــه.  املبدئــي  املهــن  مزيــج  خــالل  مــن  الروتينيــة  للمهــام 

ويتألــف هــذا األخيــر مــن درجــات تعتمــد علــى املقاييــس علــى 

 ،Autor and Dorn (2013) مســتوى املهنــة كمــا يف دارســة 

والتــي ترتــب املهــن حســب حصتهــا مــن املهــام الروتينيــة ثــم 

تســتخدم حصــص الوظائــف يف هــذه املهــن لبنــاء مقاييــس 

علــى املســتوى الُقْطــري إلمكانيــة حتويــل املهــام الروتينيــة 

النســبي  الســعر  متوســط  وُيســتخدم  اآليل.  التشــغيل  إىل 

مــن  للحــد  املتقدمــة  االقتصــادات  مســتوى  علــى  لالســتثمار 

اخملــاوف مــن النشــأة الداخليــة ورصــد التغيــرات الناجتــة عــن 

التقــدم التكنولوجــي يف العــامل )بــدال مــن سياســات الضرائــب 

علــى رأس املــال يف بلــد معيــن، علــى ســبيل املثــال(. 

5٢تعــرض الدراســات النظريــة الواســعة عــن عــرض العمالــة عــددا كبيــرا 

مــن النمــاذج بفرضيــات خمتلفــة، بمــا فيهــا عــن )١( قــدرة العمــالء علــى 

احليــاة  دورة  إطــار  ومراعــاة  الزمنيــة  الفتــرات  عبــر  املــال  رأس  حتويــل 

بصــورة أعــم، و)٢( مــا إذا كانــت األســرة هــي التــي تتخــذ قــرارات عــرض 

العمالــة أم العامــل املنفــرد فيهــا، و)3( دور عــدم اليقيــن بشــأن الدخــل يف 

املســتقبل، وتكويــن األســرة، واحلالــة الصحيــة، و)4( كيــف تؤثــر البرامــج 

   Blundell and Macurdy 1999 احلكوميــة علــى حوافــز العمــل )راجــع دراســة

لالطــالع علــى اســتعراض لهــا(. أمــا وضــع نظريــة اقتصاديــة كليــة لعــرض 

العمالــة تضــم كل هــذه الســمات جملموعــات العمالــة اخملتلفــة فيتجــاوز 

نطــاق التحليــل يف هــذا الفصــل. 

يف  الوحــدة  جــذر  اختبــارات  مــن  املســتخلصة  النتائــج  53تشــير 

الزمنيــة  السالســل  بيانــات  أن  إىل  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل 

ملعــدالت مشــاركة خمتلــف الفئــات العمريــة يف ســوق العمــل ذات اجتــاه 

ســاكن. ونتيجــة حملدوديــة البيانــات املتوافــرة عــن بعــض املتغيــرات 

التفســيرية، فاســتخدام مواصفــة ديناميكيــة يف وجــود آثــار ثابتــة للبلــد 

 .)Nickell 1981 )دراســة  تقديــرات متحيــزة  يجلــب  ســوف 
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• أنــواع 	 علــى خمتلــف  الطلــب  التحــوالت احملتملــة يف  ُتقــاس 

نســبة  أســاس  علــى  الهيكلــي  التحــول  عــن  الناجتــة  العمــل 

بتوظيــف  مقارنــة  اخلدمــات  قطــاع  يف  العمالــة  توظيــف 

العمالــة يف القطــاع الصناعــي ونســبة الســكان يف املناطــق 

احلضريــة.

• 	 Barro�Lee database ويؤخــذ التحصيــل التعليمــي مــن دراســة

الســكان  نســبة  أســاس  علــى  وُيقــاس   ،(Lee and Lee 2016)
والتــي  اجلنــس  ونــوع  العمــر  حيــث  مــن  معينــة  فئــة  ضمــن 

حصلت على أعلى مســتويات تعليمية وفق البيانات الواردة 

كالتعليــم االبتدائــي أو الثانــوي أو بعــد الثانــوي. 

• متوســط 	 بيــن  النســبة  بأنــه  العمــل  ضريبــة  فــرق  ُيَعــرَّف 

واحــد  فــرد  يعولهــا  التــي  األســرة  تدفعهــا  التــي  الضريبــة 

)أحــد اآلبــاء عنــد ١٠٠% مــن متوســط الدخــل ولديــه طفــالن( 

وجممــوع تكلفــة العمالــة التــي يتحملهــا صاحــب العمــل يف 

التعــاون  منظمــة  مــن  العمــل  فــرق ضريبــة  ويؤخــذ  املقابــل. 

-٢٠٠٠ الفتــرة  عــن  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة 

 Bassanini ُيمــد إىل ١979 اعتمــادا علــى دراســة  ثــم   ٢٠١6

and Duval (2006)، والفصــل الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١6 
مــن تقريــر »آفــاق االقتصــاد العاملــي.« ويقتصــر توافــر هــذه 

السلســلة األخيــرة علــى الســنوات األحاديــة، ويتــم التوصــل إىل 

قيمــة فــرق ضريبــة العمــل يف الســنوات الزوجيــة عــن طريــق 

اخلطــي.          االســتيفاء 

• إجمــايل 	 أســاس  علــى  البطالــة  إعانــات  نظــام  ُيقــاس ســخاء 

إعانــات  مســتويات  إجمــايل  يســاوي  وهــو  اإلحــالل،  معــدل 

الســابق  الكســب  إجمــايل  مــن  مئويــة  كنســبة  البطالــة 

وتنشــره منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي. 

هــو  تغطيــة  أفضــل  يوفــر  الــذي  للمنظمــة  املوجــز  واملقيــاس 

متوســط إجمــايل معــدالت إحــالل إعانــات البطالــة يف اثنيــن 

مــن مســتويات الدخــل، وثالثــة أوضــاع أســرية، وثــالث فتــرات 

زمنيــة للبطالــة. وتتوافــر هــذه املقاييــس للســنوات األحاديــة 

الــواردة  والقيــم  املزدوجــة.  للســنوات  اســتيفاؤها  ويجــري 

هــي متوســط العامــل مــن ٢٠٠١ إىل ٢٠١١ ومتوســط عامــل 

السلســلتين  ربــط  ويتــم   .٢٠٠5 إىل   ١9٨١ مــن  اإلنتــاج 

الزمنيتيــن.  

• حُتسب النفقات العامة على برامج سوق العمل النشطة، التي 	

تنشــرها منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

علــى أســاس اإلنفــاق علــى برامــج ســوق العمــل النشــطة لــكل 

فــرد عاطــل عــن العمــل كنســبة مئويــة مــن نصيــب الفــرد مــن 

 Gal and إجمايل الناجت احمللي على غرار ما ورد يف دراسة

 .Theising (2015)
• نحصــل علــى بيانــات القيــود التــي تفرضهــا سياســة الهجــرة 	

مــن قاعــدة بيانــات DEMIG POLICY التــي يعدهــا املعهــد 

اإلطــار  يف  التغيــرات  كل  يوثــق  والــذي  للهجــرة،  الــدويل 

القانــوين احلــايل ذي الصلــة بالهجــرة )راجــع كذلــك دراســة 

الفصــل  de Haas, Natter, and Vezzoli 2014(. ويركــز هــذا 
علــى التغيــرات الرئيســية يف السياســات التــي توجــه حقــوق 

الدخــل الالحــق أو اجلوانــب األخــرى يف تكامــل املهاجريــن. 

ويبــدأ تراكــم هــذه التغيــرات يف ١9٨٠ لتركيــب مؤشــر لــكل 

التــي  القيــود  مــن  مزيــد  علــى  القيمــة  ارتفــاع  ويشــير  بلــد، 

السياســات.  تفرضهــا 

• ُتقــاس كثافــة العمــل النقابــي علــى أســاس صــايف العضويــة 	

أجــوار.  يكســبون  الذيــن  العامليــن  مــن  كنســبة  النقابــات  يف 

وتتــوىل منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

نشــر هــذا املتغيــر.

• يمثــل التنســيق بشــأن حتديــد األجــور مؤشــرا لدرجــة مركزيــة 	

أمســتردام  معهــد  بيانــات  قاعــدة  وتنشــره  التفــاوض، 

املؤسســية  اخلصائــص  حــول  املتقدمــة  العمــل  لدراســات 

للنقابــات العماليــة، وحتديــد األجــور، وتدخــل الدولــة واملواثــق 

االجتماعية. ويتراوح املؤشر بين ١ و5 وُتَعرَّف قيمه بأنها 

)١( انقســام املفاوضــات علــى األجــور، واقتصارهــا إىل حــد 

كبيــر علــى الشــركات أو املصانــع املنفــردة، و)٢( مفاوضــات 

خمتلطــة علــى مســتوى قطــاع النشــاط أو الشــركات، وضعــف 

التنســيق احلكومي من خالل وضع حد أدنى لألجور أو ربط 

األجــور بمؤشــر، و)3( املبــادئ التوجيهيــة للتفــاوض مبنيــة 

التفــاوض املركــزي، و)4( معاييــر األجــور تقــوم علــى  علــى 

مفاوضــات مركزيــة يجريــه احتــاد بــارز مــع تدخــل احلكومــة 

ملعــدالت/ األدنــى  احلــد  أو  األقصــى  احلــد  و)5(  بدونــه،  أو 

زيــادة األجــور بنــاء علــى مفاوضــات مركزيــة. 

• املتغيــر البديــل للسياســات التــي تســاعد علــى التوفيــق بيــن 	

علــى  العــام  اإلنفــاق  هــو  وخارجــه  املنــزل  داخــل  العمــل 

الطفولــة  مــن  مبكــرة  مرحلــة  يف  وتعليمــه  الطفــل  رعايــة 

كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، ونســبة املوظفيــن 

العامليــن بعقــود للعمــل بــدوام جزئــي إىل جممــوع العامليــن، 

وإجــازة األمومــة يف ظــل احلمايــة الوظيفيــة، وُتَعــرَّف بأنهــا 

العــدد اإلجمــايل ألســابيع إجــازة األمومــة واإلجــازة الوالديــة 

واإلجــازة املمتــدة التــي تتوافــر لألمهــات وحتميهــا الوظيفــة، 

التعــاون  منظمــة  وتتــوىل  الدخــل.  دعــم  عــن  النظــر  بصــرف 

املتغيــرات.  هــذه  نشــر  االقتصــادي  امليــدان  والتنميــة يف 

• القانــوين 	 التقاعــد  ســن  هــو  التقاعــد  حلوافــز  البديــل  املتغيــر 

ودرجــة ســخاء خطــط التقاعــد. ويجــري إعــداد قاعــدة بيانــات 

لســن التقاعــد القانــوين مــن املطبوعــات اخملتلفــة الصــادرة 

العــامل.«  أنحــاء  يف  االجتماعــي  الضمــان  »برامــج  عــن 

التقاعــد.  خطــط  ســخاء  مــدى  لرصــد  بدائــل  عــدة  وُتســتخدم 

علــى  اإلنفــاق  هــو  وزمنيــة  ُقطريــة  تغطيــة  أفضــل  ومقيــاس 

النــاجت  إجمــايل  مــن  مئويــة  كنســبة  واملعاقيــن  الســن  كبــار 

امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  مــن منظمــة  احمللــي مأخــوذ 

التقلبــات  أوال  املقيــاس  هــذا  مــن  وُتســتبعد  االقتصــادي. 

الناجتــة عــن عوامــل دوريــة وديمغرافيــة )هــي نســبة الســكان 

واملتغيــر  الصحيــة،  واحلالــة  العمريــة  الفئــات  خمتلــف  يف 

البديــل لهــا هــو العمــر املتوقــع( التــي ربمــا أدت بصــورة آليــة 

إىل توليــد عالقــة ارتبــاط ســالب مــع ارتبــاط العمالــة األكبــر 

ســنا بســوق العمــل. وللتحقــق مــن الثبــات، ينظــر التحليــل يف 

الضريبــة الضمنيــة علــى مواصلــة العمــل )وهــو مناســب بقــدر 

أكبــر مــن حيــث املفهــوم ولكنــه متوافــر يف نطــاق حمــدود(، 

لتيــار  احلاضــرة  القيمــة  يف  التغيــر  أســاس  علــى  وحُتســب 
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مدفوعات التقاعد املستقبلية مطروحا منها املساهمات يف 

النظــام مــن العمالــة مــن خمتلــف األعمــار التــي تواصــل العمــل 

  Duval 2004 دراســة  )راجــع  إضافيــة  ســنوات  خمــس  ملــدة 

»آفــاق  تقريــر  مــن   ٢٠١6 إبريــل  عــدد  يف  الثالــث  والفصــل 

هــو  بديــل  مقيــاس  يف  كذلــك  وننظــر  العاملــي«(.  االقتصــاد 

نســبة اإلحــالل الكليــة، وحُتســب علــى أســاس نســبة املســتوى 

البالغيــن 74-65  لألشــخاص  املتــاح  الدخــل  مــن  الوســيط 

عامــا إىل املســتوى الوســيط للدخــل املتــاح ألولئــك البالغيــن 

5٠-59 عاما، وتؤخذ من قاعدة بيانات لكســمبرغ لدراســة 

الدخــل. ويمكــن احتســاب هــذا املتغيــر لســنوات خمتــارة بنــاء 

علــى توافــر بيانــات مســح األســرة وُتســتويف للســنوات التــي ال 

تتوافــر بياناتهــا. 

املرفــق  يف   5-4-٢ إىل   ١-4-٢ مــن  اجلــداول  وتعــرض 

أهــم نتائــج انحــدارات السالســل الزمنيــة املقطعيــة الُقْطريــة، إىل 

جانــب عــدد مــن اختبــارات التحقــق مــن الثبــات. ويتضمــن اجلــدول 

علــى  لالنحــدارات  التقديريــة  املعامــالت  املرفــق  يف   ١-4-٢

الشــباب، واجلــدول ٢-4-٢ يف املرفــق علــى العامليــن الذكــور 

يف مقتبــل العمــر، واجلــدول ٢-4-3 يف املرفــق علــى العامــالت 

علــى  املرفــق  يف   4-4-٢ واجلــدول  العمــر،  مقتبــل  يف  اإلنــاث 

العمالــة األكبــر ســنا، واجلــدول ٢-4-5 يف املرفــق علــى معــدل 

املشــاركة اإلجماليــة. ويوضــح كل جــدول منهــا نتائــج املواصفــة 

)اجلــدول  النــص  متــن  يناقشــها  التــي  األساســي  الســيناريو  يف 

٢-١، العمــود ١( ويتحقــق مــن ثباتهــا أمــام املقاييــس البديلــة، 

واملواصفــة، وهيــكل اخلطــأ، ومــا إىل ذلــك. 

• املشــاركة 	 معــدالت  حــدا  ألن  نظــرا  اللوجيســتي:  التحــول 

باســتخدام  التحليــل  يتكــرر  و١٠٠،  صفــر  همــا  بطبيعتهــا 

 .)٢( العمــود  يف  التابــع  للمتغيــر  اللوجيســتي  التحــول 

• عمليات التصحيح البديلة لألخطاء املعيارية كما يلي:	

o  هنــاك كانــت  ربمــا  املعــادالت:  بيــن  االرتبــاط  عالقــة 

ارتبــاط عبــر حــدود اخلطــأ يف تقديــرات خمتلــف  عالقــة 

فئــات العمالــة. وتقديــر النظــام يتضمــن معادلــة واحــدة 

لــكل فئــة يف إطــار انحــدار غيــر مرتبــط ظاهريــا يخُلــص 

 .)3( العمــود  يف  متشــابهة  نتائــج  إىل 

o  التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة: االختبــارات التــي أجرتهــا

دراستا Pesaran (2004) وFrees (1995)  ترفض فرضية 

ولكــن  املســتعرضة،  القطاعيــة  االســتقاللية  يف  العــدم 

نتائــج االختبــار يف دراســة Friedman (1937) تشــير إىل 

عــدم وجــود تبعيــة قطاعيــة مســتعرضة. وتتســم النتائــج 

البديلــة  التصحيــح  عمليــات  أمــام  بالثبــات  عمومــا 

تغيــر  يوجــد  ال  خاصــة،  وبصفــة  املعياريــة.  لألخطــاء 

 Beckــدِّر ُيذكــر يف النتائــج املســتخلصة عنــد اســتخدام ُمَق

and Katz (1995)   يف العمــود )4(، واقتصــار تصحيــح 
التبايــن  جتانــس  تقديــرات  علــى  املعياريــة  األخطــاء 

واعتمــاد   )5( العمــود  يف  الذاتــي  االرتبــاط  وعالقــة 

نيــوي- ُمَقــدِّر  باســتخدام  املعياريــة  األخطــاء  تصحيــح 

   .)6( العمــود  يف  وســت 

• اآلثــار الدوريــة: يجــري ضبــط أثــر التشــوهات احملتملــة التــي 	

عــن  الدوريــة  اآلثــار  حتييــد  علــى  القــدرة  عــدم  نتيجــة  تنشــأ 

طريــق تقديــر املعادلــة ملتوســطات خمــس ســنوات، وذلــك مــن 

شــأنه كذلــك أن يســتبعد احتمــال اعتمــاد النتائــج علــى بعــض 

جــذور الوحــدة احملليــة غيــر املكشــوفة. واملتغيــرات التابعــة 

يســتبعد  مــا  وهــو  ســاكن،  عــام  اجتــاه  ذات  االنحــدارات  يف 

مــع  الكشــف عــن أي عالقــات تكامــل مشــترك  احتمــال عــدم 

املتغيــرات التفســيرية. وبينمــا بعــض املتغيــرات التفســيرية 

غيــر ســاكنة حمليــا، يتــراوح معظمهــا يف نطــاق بيــن صفــر 

ســنوات  خمــس  متوســطات  علــى  املبنيــة  والنتائــج  و١٠٠. 

التــي يعرضهــا العمــود )7( تضاهــي إىل حــد كبيــر النتائــج يف 

الســيناريو األساســي.  تقديــرات 

• األزمــة املاليــة العامليــة: ال تتأثــر داللــة امُلعاِمــالت وحجمهــا 	

بإســقاط ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، كمــا يتبيــن مــن العمــود 

 .)٨(

• العينــة 	 نطــاق  توســيع  األخــرى:  املتقدمــة  االقتصــادات 

يف  املتقدمــة  ضمــن  مصنفــة  كانــت  اقتصــادات  ليتضمــن 

قاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العاملــي« بعــد عــام ٢٠٠6 

 .)9( العمــود  مــن  نــرى  كمــا  عمومــا،  النتائــج  يبــدل  ال 

• يضــع 	  ،)١٠( العمــود  النــاجت: يف  لفجــوة  البديلــة  املقاييــس 

التحليــل معــدل البطالــة حمــل فجــوة النــاجت. وتتوصــل هــذه 

املواصفــة إىل نتائــج مماثلــة مــن حيــث النوعيــة. ومــع هــذا، 

يف هــذه احلالــة، يتبيــن أن معــدالت مشــاركة العمالــة األكبــر 

ســنا تتأثــر باألوضــاع الدوريــة لالقتصــاد. 

• اختيــار العينــة: يســتبعد التحليــل احتمــال تســبب اقتصــادات 	

منفــردة يف هــذه النتائــج عــن طريــق تقديــر نفــس املواصفــة 

حالــة  التقديــرات  وتبيــن  مــرة.  كل  واحــد  اقتصــاد  بإســقاط 

كذلــك   .)١١( العمــود  مــن  يتضــح  كمــا  ملحــوظ،  اســتقرار 

النتائــج  أن  مــن  للمخــاوف  حــدا  تضــع  العمليــة  هــذه  فــإن 

املســتخلصة بشــأن دور متغيــرات معينــة قــد تكــون مــن صنــع 

االقتصــادات.     بعــض  بيانــات  سلســلة  يف  قيــاس  أخطــاء 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



عة
ق

تو
مل

 ا
ق

فا
آل

وا
ع 

ف
وا

لد
 ا
ة:

م
قد

ملت
 ا
ت

دا
صا

قت
ال

 ا
يف

ل 
م

ع
ال

ق 
سو

يف 
ة 

ك
ر
شا

مل
 ا
  
 2

ل 
ص

ف
ل

   ا
 

1
1

7
٢

٠
١

٨
ل 

ي
بر

|  إ
يل  

و
لد

 ا
قد

ن
ل

 ا
ق

و
ند

ص

اجلدول 2-4-١ يف املرفق: الدوافع وراء معدالت مشاركة الشباب )١5-24 عاما( يف سوق العمل: الثبات 

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9()١١()١٠(

السيناريو 

األساسي

التحويل 

اللوجيستي

انحدارات غير 

مرتبطة ظاهريا

ُمَقدِّر بيك 

وكاتز

األخطاء املعيارية 

يف تقديرات جتانس 

التباين وعالقة 

االرتباط الذاتي املتسقة

أخطاء معيارية 

يف ُمَقدِّر 

نيوي-وست

متوسطات خمس 

سنوات

استبعاد 

األزمة املالية 

العاملية

إدراج كل 

االقتصادات 

املتقدمة

استبدال فجوة 

الناجت 

بمعدل البطالة

إسقاط بلد واحد 

كل مرة

٠.354–٠.5١9***٠.٢٨6***٠.366***٠.473**٠.36٠***٠.36٠***٠.٢٢6***٠.٢١9***٠.٠١5***٠.36٠***تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠٠()٠.١١٢5()٠.٠73()٠.٠63()٠.١٠()٠.٠٨٠3()٠.١٨3()٠()٠.١٠٠()٠.١٠٠()٠.١٢١.393 ;٠.٢9٢(

 x ٠.3٠3٠.3٠3٠.35٨٠.35٨٠.٢95٠.4٠4٠.٢97–٠.3٠3٠.٠١٢٠.3١3٠.١43التشغيل اآليل للمهام الروتينية

)٠.١٨4; ٠.4٨9()٠.٢93()٠.٢9١()٠.3١3()٠.٢99()٠.344()٠.٢6٢()٠.377()٠.٢٨٠()٠.٠١٢()٠.٢99(السعر النسبي لالستثمار

٠.٠43٠.٠٢١٠.٠57*٠.٠53**٠.٠59*٠.٠59***٠.٠59***٠.٠45٠.٠٢٠***٠.٠٠3***٠.٠59***تأخر االنفتاح التجاري 

 )٠.٠١()٠.٠٠١()٠.٠٢٢6()٠.٠١9()٠.٠١()٠.٠١٨9()٠.٠٢6()٠.٠٢4()٠.٠()٠.٠٢٨()٠.٠٢٢7٠.٠; ١45(

–٠.٠٠٢٠.٠٠4٠.٠٠١–٠.٠٠4–٠.٠٠4–٠.٠٠٢–٠.٠٠٢–٠.٠٢٠**–٠.٠٢6***–٠.٠٠٠–٠.٠٠٢التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات
 )٠.٠٠()٠.٠٠٨()٠.٠٠٠()٠.٠١٠9()٠.٠٠9()٠.٠٠()٠.٠١٢()٠.٠١١9()٠.٠٠9()٠.٠٠9()٠.٠١; ٠.٠٠١–(

٠.7١5٠.669***٠.6٨5***٠.7٠٠***٠.56٠***٠.66٨***٠.66٨***٠.575***–٠.٠3٠٠.٠٨9***٠.66٨***تأخر التوسع احلضري

 )٠.١4٠.٠٠()٢6()٠.٠9٠.١()٨35()٠.٠٨5()٠.١59()٠.١39()٠.١7٠.١()٠39()٠.١75()٠.7٠; ٠٢.6٢6(

–٠.٠49–٠.٠5٠–٠.٠5٠–٠.٠6٢–٠.٠49–٠.٠5٠–٠.٠5٠*–٠.٠٠7٠.٠4٢–٠.٠٠٢–٠.٠5٠التعليم )الثانوي %(
 )٠.٠4٠.٠()٠.٠٢٢()٠.٠٠٢()٢3٠.٠٢()٢6()٠.٠36()٠.٠6٠.٠()٠49()٠.٠4٠.٠()٢49()٠.٠3٠.٠; –١76–(

–٠.٢73–٠.٢94***–٠.٢٨6***–٠.٢9٠***–٠.٢53*–٠.٢75***–٠.٢75***–٠.٢٢7***–٠.١٠5***–٠.٠١٢***–٠.٢75***التعليم )بعد الثانوي %(
 )٠.٠57()٠.٠()٠.٠٠٢3٠.٠()٨47()٠.٠4٠.٠()٢54()٠.١٠5()٠.٠64()٠.٠4٠.٠()٨6٠.٢()٢47– ;٠.3٠3–(

–٠.٠57٠.١٠4–٠.٠94–٠.٠٨٢–٠.٠٨6–٠.١٠3*–٠.١٠3**–٠.٠٢9–٠.٠٢١–٠.٠٠5*–٠.١٠3فروق الضرائب
 )٠.٠64()٠.٠٠3()٠.٠46()٠.٠5٠.٠()٠4٠.٠()٨5٠.٠()٨6٠.٠()٠64()٠.٠59()٠.٠74()٠.٠5٠.١٢; –٨7–(

٠.٠٠7٠.٠٠3–٠.٠١6٠.٠٠9–٠.٠٠١–٠.٠٠٢–٠.١١١٠.٠٠9٠.٠٠٢***–٠.٠٠٠–٠.٠٠٢نسبة إحالل إعانات

)–٠.٠36; ٠.٠34()٠.٠66()٠.٠65()٠.٠7٠()٠.١4٠()٠.٠59()٠.٠39()٠.٠44()٠.٠35()٠.٠٠3()٠.٠6٨(  البطالة

٠.٠3٠٠.٠4١*٠.٠45***٠.٠4٨***٠.٠4١٠.٠٢3**٠.٠4١***٠.٠3١–٠.٠٠٢٠.٠٠4**٠.٠4١***اإلنفاق العام على برامج سوق العمل 

)٠.٠36; ٠.٠4٨()٠.٠١7()٠.٠١4()٠.٠١4()٠.٠33()٠.٠١9()٠.٠١4()٠.٠٢3()٠.٠١3()٠.٠٠١()٠.٠١4( النشطة

٠.4٢١٠.4٨7***٠.464***٠.49٢***٠.5٢١***٠.49١***٠.49١***٠.٢77**٠.4٢١***٠.٠٢١***٠.49١***تشدد سياسات إدماج

)٠.4١4; ٠.539()٠.١١4()٠.٠94()٠.١٠9()٠.٠9١()٠.١46()٠.٠9٠()٠.١٠٨()٠.٠79()٠.٠٠4()٠.٠9٨(املهاجرين

–٠.٠١١٠.٠١–٠.٠٠١–٠.٠٢٠–٠.٠٢١–٠.٠٠9–٠.٠٠9–٠.١١6**–٠.٠65–٠.٠٠٠–٠.٠٠9كثافة العمل النقابي
 )٠.٠6٠.٠٠()٨3()٠.٠46()٠.٠57()٠.٠46()٠.٠66()٠.٠9٠.٠()١69()٠.٠6٠.٠()١65()٠.٠١6 ;٠.٠٢6–(

٠.694١.١٠5**١.٠٨٨***١.١١7***١.٨4٨***١.١٠4***١.١٠4***٠.94٢٠.٠٨١***٠.٠45***١.١٠4***التنسيق بشأن حتديد األجور

 )٠.٢45()٠.٢()٠.٠١٠4٠.٢()٠.١٨٠()١5٠()١.3٢9()٠.45٠.٢()١5٠.٢()٢33()٠.٢٨4()١.٢55 ;٠.٨5٢(

 57١57١4٨957١57١57١١3٢5٢55935٢5عدد املشاهدات

 ٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢5٢3البلدان

R2 ٠.9٢٢٠.5١5٠.5١5٠.573٠.5٢9٠.5١7٠.54٠ ٠.5١5٠.5٢١معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )٢-3( ومعــدل مشــاركة الشــباب )١5-٢4 عامــا( هــو املتغيــر التابــع يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب املتغيــرات 

التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. ويعــرض كل مــن العمــود )١( نتائــج التقديــرات يف الســيناريو األساســي، والعمــود )٢( النتائــج بعــد تطبيــق  التحويــل اللوجيســتي علــى 

املتغيــر التابــع، والعمــود )3( يعــرض تقديــرات مــن انحــدارات غيــر مرتبطــة ظاهريــا يف نظــام مــن أربــع معــادالت )معادلــة واحــدة لــكل فئــة عمالــة(، ويعــرض العمــود )4( النتائــج املســتخلصة باســتخدام ُمَقــدِّر بيــك وكاتــز )١995(، والعمــود )5( يعــرض تقديــرات بضبــط 

أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة، دون ضبــط أثــر التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة، والعمــود )6( يعــرض نتائــج تصحيــح األخطــاء املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت، والعمــود )7( يبيــن النتائــج بنــاء علــى عينــة 

مــن متوســطات خمــس ســنوات، والعمــود )٨( يعــرض النتائــج بعــد اســتبعاد األزمــة املاليــة العامليــة يف الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، والعمــود )9( يعــرض املعاِمــالت بعــد إضافــة اجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية إىل العينــة، واللتيــن انضمتــا إىل 

االقتصــادات املتقدمــة مؤخــرا، والعمــود )١٠( يوضــح النتائــج بعــد اســتبدال تأخــر فجــوة النــاجت بتأخــر معــدل البطالــة، والعمــود )١١( يبيــن وســيط املعامــل مــن توزيــع للتقديــرات التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد إســقاط بلــد واحــد كل مــرة مــن العينــة. واألخطــاء املعياريــة 

يف دراســة دريســكول-كراي بيــن عالمتــي تنصيــص يف األعمــدة )١( و)٢( ومــن )7(-)١٠(؛ واألخطــاء املعياريــة الناجتــة بعــد إعــادة املعاينــة واإلرجــاع واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )3(، ويعــرض العمــود )4( ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات 

جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة مــع افتــراض االرتبــاط بيــن بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة. والعمــود )١١( يعــرض املئيــن العاشــر واملئيــن التســعين للمعامــالت التقديريــة بيــن عالمتــي تنصيــص.  

.*p < .10; **p < .05; ***p < .01

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 2-4-2 يف املرفق: الدوافع وراء معدالت مشاركة الذكور يف مقتبل العمر )25-54 عاما( يف سوق العمل: الثبات 

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9()١١()١٠(

 السيناريو

األساسي

التحويل

 اللوجيستي

انحدارات غير 

مرتبطة ظاهريا

ُمَقدِّر بيك 

وكاتز

األخطاء املعيارية 

يف تقديرات 

جتانس التباين 

وعالقة االرتباط 

الذاتي املتسقة

أخطاء معيارية 

يف ُمَقدِّر 

نيوي-وست

متوسطات خمس 

سنوات

استبعاد 

األزمة املالية 

العاملية

إدراج كل 

االقتصادات 

املتقدمة

استبدال فجوة 

الناجت 

بمعدل البطالة

إسقاط بلد واحد 

كل مرة

٠.٠7–٠.٠6٢٠.٠٠٢***٠.٠7٠***٠.١١7*****٠.٠7٢***٠.٠5٨٠.٠٢٠***٠.٠١٢***٠.٠7٢***تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠٠()٠.٠٢٠3()٠.٠١7()٠.٠١6()٠.٠()٠.٠٢٢()٠.٠١٨37()٠.٠١()٠.٠٢٢9()٠.٠٢9()٠.٠; ٠.٠٨١6(

٠.3١5٠.3٠٢***٠.٢٨4***٠.3٠3***٠.٢66***٠.3٠٢***٠.3٠٢***٠.٢١7***٠.٢٠4***٠.٠7٠***٠.3٠٢***التشغيل اآليل للمهام الروتينية × 

)٠.٢٨5; ٠.33()٠.٠49()٠.٠37()٠.٠4٨()٠.٠7٢()٠.٠74()٠.٠57()٠.٠57()٠.٠67()٠.٠١١()٠.٠4٨(السعر النسبي لالستثمار

–٠.٠٠5–٠.٠١٠–٠.٠٠5–٠.٠٠7–٠.٠٠3–٠.٠٠5–٠.٠٠5–٠.٠١5***–٠.٠١٢***–٠.٠٠١–٠.٠٠5تأخر االنفتاح التجاري 
 )٠.٠٠5()٠.٠٠()٠.٠٠١4()٠.٠٠5()٠.٠٠4()٠.٠٠5()٠.٠٠9()٠.٠٠6()٠.٠٠4()٠.٠٠6()٠.٠٠3– ;٠.٠٠6–(

–٠.٠٠٢–٠.٠٠٢–٠.٠٠3–٠.٠٠١٠.٠٠٢–٠.٠٠٢–٠.٠٠٢–٠.٠٠٠–٠.٠٠٠–٠.٠٠٠–٠.٠٠٢التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات
 )٠.٠٠; –٠.٠٠١()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٠()٠.٠٠٢3–(

٠.١١٠٠.١٠١***٠.١٠4***٠.١٠5***٠.٠7٢**٠.١٠١***٠.١٠١***٠.١٠5***٠.٠١5٠.٠٠6***٠.١٠١***تأخر التوسع احلضري 

 )٠.٠١9()٠.٠٠4()٠.٠٢3()٠.٠٢7()٠.٠١9()٠.٠٢()٠.٠٢٠3()٠.٠٢3()٠.٠٢()٠.٠٢٠6()٠.١١4 ;٠.٠9١(

٠.٠٢3٠.٠١9***٠.٠١٨**٠.٠٢٢***٠.٠١5**٠.٠١9**٠.٠١9**٠.٠٢٢***٠.٠37***٠.٠٠3**٠.٠١9***التعليم )الثانوي %(

 )٠.٠٠7()٠.٠٠()٠.٠٠٨()٠.٠٠١9()٠.٠٠()٠.٠٠٨9()٠.٠٠5()٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠٢()٠.٠٠٨6 ;٠.٠١6(

٠.٠١9٠.٠١9٠.٠١7٠.٠٢7٠.٠١٨٠.٠٢9٠.٠١٨*٠.٠3٠*٠.٠٢3**٠.٠١9٠.٠٠١التعليم )بعد الثانوي %(

 )٠.٠١5()٠.٠١()٠.٠١٠()٠.٠٠٢6()٠.٠١()٠.٠١٢()٠.٠١٠9()٠.٠١9()٠.٠١4()٠.٠٢()٠.٠١٨7 ;٠.٠١٢(

–٠.٠٠4٠.٠٠٢٠.٠٠٢–٠.٠٠١–٠.٠٠٢–٠.٠٠٢–٠.٠٠5٠.٠٠٢–٠.٠٠9–٠.٠٠3–٠.٠٠٢فروق الضرائب
 )٠.٠١5()٠.٠٢()٠.٠١٠()٠.٠١٠()٠.٠١١()٠.٠١٠()٠.٠٠٢7()٠.٠١6()٠.٠١4()٠.٠١7()٠.٠٠; ٠.٠٠١7–(

–٠.٠4–٠.٠44***–٠.٠39***–٠.٠4١***–٠.٠3١***–٠.٠4١***–٠.٠4١***–٠.٠٢4**–٠.٠37***–٠.٠٠7***–٠.٠4١***نسبة إحالل إعانات
)–٠.٠45; –٠.٠34()٠.٠٠٨()٠.٠٠٨()٠.٠٠٨()٠.٠٠٨()٠.٠١١()٠.٠٠٨()٠.٠١٠()٠.٠٠٨()٠.٠٠١()٠.٠٠7(  البطالة

٠.٠١٠٠.٠٠5*٠.٠٠5٠.٠٠5٠.٠٠5٠.٠٠5٠.٠٠7٠.٠٠6–٠.٠٠5٠.٠٠١٠.٠٠٠اإلنفاق العام على برامج سوق

)٠.٠٠4; ٠.٠٠6()٠.٠٠5()٠.٠٠5()٠.٠٠5()٠.٠٠9()٠.٠٠5()٠.٠٠3()٠.٠٠5()٠.٠٠3()٠.٠٠١()٠.٠٠5( العمل النشطة

–٠.٠46–٠.٠56**–٠.٠4٨**–٠.٠53**–٠.٠9٢**–٠.٠47**–٠.٠47**–٠.٠١9–٠.٠5٢***–٠.٠٠7**–٠.٠47**تشدد سياسات
)–٠.٠6٢; –٠.٠34()٠.٠٢٢()٠.٠٢١()٠.٠٢٠()٠.٠٢5()٠.٠٢3()٠.٠٢٠()٠.٠٢4()٠.٠١9()٠.٠٠3()٠.٠٢٠(إدماج املهاجرين

–٠.٠٠١–٠.٠٠٠–٠.٠٠٠٠.٠٠4–٠.٠١١–٠.٠٠١–٠.٠٠١–٠.٠٢3*–٠.٠٠٢٠.٠١6–٠.٠٠١كثافة العمل النقابي
 )٠.٠١()٠.٠١٠()٠.٠١٢()٠.٠١١()٠.٠٠٢()٠.٠١١3()٠.٠١9()٠.٠١()٠.٠١١()٠.٠١١3()٠.٠٠7 ;٠.٠١–(

٠.١39٠.١3١٠.١3١**٠.١34*٠.3٠٢**٠.١3١*٠.١3١**٠.٠73*٠.٠١٨٠.٠74*٠.١3١**التنسيق بشأن حتديد األجور

 )٠.٠63()٠.٠()٠.٠١٠57()٠.٠4٠.٠()٠55()٠.٠69()٠.٠9٠.٠()٠6٠.٠()٨6٠.١()٠.٠٨٠()٢5 ;٠.١١7(

 57١57١4٨957١57١57١١3٢5٢55935٢5عدد املشاهدات

 ٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢5٢3البلدان

R 2 ٠.997٠.6٠6٠.6٠6٠.695٠.6٢٢٠.6٠٠٠.6١١ ٠.6٠6٠.6٢٢معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )٢-3( ومعــدل مشــاركة الرجــال يف مقتبــل العمــر )٢5-54 عامــا( هــو املتغيــر التابــع يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب 

املتغيــرات التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. ويعــرض كل مــن العمــود )١( نتائــج التقديــرات يف الســيناريو األساســي، والعمــود )٢( النتائــج بعــد تطبيــق  التحويــل اللوجيســتي 

علــى املتغيــر التابــع، والعمــود )3( يعــرض تقديــرات مــن انحــدارات غيــر مرتبطــة ظاهريــا يف نظــام مــن أربــع معــادالت )معادلــة واحــدة لــكل فئــة عمالــة(، ويعــرض العمــود )4( النتائــج املســتخلصة باســتخدام ُمَقــدِّر بيــك وكاتــز )١995(، والعمــود )5( يعــرض تقديــرات بضبــط 

أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة، دون ضبــط أثــر التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة، والعمــود )6( يعــرض نتائــج تصحيــح األخطــاء املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت، والعمــود )7( يبيــن النتائــج بنــاء علــى عينــة مــن 

متوســطات خمــس ســنوات، والعمــود )٨( يعــرض النتائــج بعــد اســتبعاد األزمــة املاليــة العامليــة يف الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، والعمــود )9( يعــرض املعاِمــالت بعــد إضافــة اجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية إىل العينــة، واللتيــن انضمتــا إىل االقتصــادات 

املتقدمــة مؤخــرا، والعمــود )١٠( يوضــح النتائــج بعــد اســتبدال تأخــر فجــوة النــاجت بتأخــر معــدل البطالــة، والعمــود )١١( يبيــن وســيط املعامــل مــن توزيــع للتقديــرات التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد إســقاط بلــد واحــد كل مــرة مــن العينــة. واألخطــاء املعياريــة يف دراســة دريســكول-

كــراي بيــن عالمتــي تنصيــص يف األعمــدة )١( و)٢( ومــن )7(-)١٠(؛ واألخطــاء املعياريــة الناجتــة بعــد إعــادة املعاينــة واإلرجــاع واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )3(، ويعــرض العمــود )4( ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط 

الذاتــي املتســقة مــع افتــراض االرتبــاط بيــن بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة. واألخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )5(؛ وتصحيــح أخطــاء معياريــة يف ُمَقــدِّر نيوي-وســت واردة يف 

العمــود )6(؛ والعمــود )١١( يعــرض املئيــن العاشــر واملئيــن التســعين للمعامــالت التقديريــة بيــن عالمتــي تنصيــص.  

.*p < .10; **p < .05; ***p < .01
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اجلدول 2-4-3 يف املرفق: الدوافع وراء معدالت مشاركة اإلناث يف مقتبل العمر )25-54 عاما( يف سوق العمل: الثبات

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9()١١()١٠(

السيناريو 

األساسي

التحويل 

اللوجيستي

انحدارات غير 

مرتبطة ظاهريا

ُمَقدِّر بيك 

وكاتز

األخطاء املعيارية يف 

تقديرات جتانس التباين 

وعالقة االرتباط الذاتي 

املتسقة

أخطاء معيارية 

يف ُمَقدِّر نيوي-وست

متوسطات خمس 

سنوات

استبعاد 

األزمة املالية 

العاملية

إدراج كل 

االقتصادات 

املتقدمة

استبدال فجوة الناجت 

بمعدل البطالة

إسقاط بلد 

واحد 

كل مرة

٠.١67–٠.4٠7**٠.٢٠١٠.١١9*٠.١7٠٠.١١4*٠.١7٠***٠.١١4**٠.١٨٠***٠.٠٠٨*٠.١7٠*تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠9٠.٠٠()٢4()٠.٠5٠.٠()٢5٠.٠()٠56()٠.٠95()٠.٢٢3()٠.٠9٠.٠()٨7٠.١()٢5٠.١; ٠.١٨٨()١39(

١.69٢١.7٨١***١.57٨***١.7٢٠***١.565***١.793***١.793***١.٢45***١.٨66***٠.٠7٢***١.793***التشغيل اآليل للمهام الروتينية ×

)١.67٢; ١.9١4()٠.٢37()٠.٢٠5()٠.٢٠4()٠.٢٢9()٠.3٢6()٠.٢٢٢()٠.١9٢()٠.٢٠6()٠.٠٠٨()٠.٢٠6(السعر النسبي لالستثمار

٠.٠١4٠.٠٠9–٠.٠١٠٠.٠٠٠٠.٠١6٠.٠٠9٠.٠١٠٠.٠١٠٠.٠١3٠.٠٢٢٠.٠٠3تأخر االنفتاح التجاري 

 )٠.٠١4()٠.٠١()٠.٠١٢()٠.٠٠١3()٠.٠١3()٠.٠١6()٠.٠٠٢; ٠.٠٢()٠.٠١٨()٠.٠١١()٠.٠٢٠()٠.٠٢٢(

٠.٠١6٠.٠١5***٠.٠٢٠***٠.٠١6***٠.٠١7**٠.٠١5**٠.٠١5**٠.٠١٠*٠.٠١5***٠.٠٠٠*٠.٠١5***التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات

 )٠.٠٠5()٠.٠٠()٠.٠٠٠5()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠7()٠.٠٠6()٠.٠٠5()٠.٠٠5()٠.٠٠5()٠.٠١9 ;٠.٠١(

٠.34١٠.35***٠.39٨***٠.37٢***٠.343***٠.355***٠.355***٠.3١3***٠.373***٠.٠٢١***٠.355***تأخر التوسع احلضري

 )٠.٠7٠.٠٠()١4()٠.٠6٠.٠()٨6٠.٠()١73()٠.٠75()٠.٠4٠.٠()٨79()٠.٠7٠.٠()٨77()٠.393 ;٠.٢99(

٠.٢٢١٠.٢٠9***٠.١95***٠.٢١5***٠.١٨7***٠.٢١١***٠.٢١١***٠.٢47***٠.٢٠3***٠.٠١٠***٠.٢١١***التعليم )الثانوي %(

 )٠.٠١7()٠.٠٢()٠.٠٠١3()٠.٠3٠.٠٢()٠5()٠.٠3٠.٠١()١6()٠.٢()٠.٠٢٢()٠.٠١٨()٠.٠٢٠36 ;٠.١9(

٠.36٠٠.333***٠.3١9***٠.33٢***٠.٢49***٠.33٢***٠.33٢***٠.36٠***٠.٢6٨***٠.٠١6***٠.33٢***التعليم )بعد الثانوي %(

 )٠.٠3٠.٠()٠.٠٠١()٠3٠.٠()٨4٠.٠()٨4٠.٠()٢53()٠.٠49()٠.٠35()٠.٠3٠.٠()١4٠()٢.374 ;٠.٢٨5(

–٠.١3–٠.١١5***–٠.١٠4***–٠.١٢5***–٠.١4١–٠.١٢9***–٠.١٢9***–٠.٠95***–٠.١34***–٠.٠٠٢–٠.١٢9***فروق الضرائب
 )٠.٠٢9()٠.٠()٠.٠٠١3٠.٠٢()٢6()٠.٠35()٠.٠4٠.٠()١7٠.٠٢()٠.٠٢٨()١9()٠.٠٢7()٠.١٠4– ;٠.١5٨–(

–٠.٠34–٠.٠4٨–٠.٠3٠–٠.٠44٠.٠4٠–٠.٠35–٠.٠35–٠.٠٢٨–٠.٠36–٠.٠٠3–٠.٠35نسبة إحالل إعانات
)–٠.٠47; –٠.٠٢5()٠.٠34()٠.٠33()٠.٠35()٠.٠95()٠.٠33()٠.٠٢6()٠.٠٢١()٠.٠٢5()٠.٠٠٢()٠.٠33(  البطالة

٠.٠4٢٠.٠39***٠.٠46***٠.٠3٨***٠.٠39٠.٠٢٢***٠.٠39***٠.٠3٨***٠.٠4٠***٠.٠٠٢***٠.٠39***اإلنفاق العام على برامج سوق

)٠.٠3١; ٠.٠4٢()٠.٠٠٨()٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠١6()٠.٠١3()٠.٠١٠()٠.٠٠٨()٠.٠٠9()٠.٠٠٠()٠.٠٠6( العمل النشطة

–٠.463–٠.496***–٠.436***–٠.47٠***–٠.449***–٠.46٢***–٠.46٢***–٠.33٠***–٠.464***–٠.٠١9***–٠.46٢*** تشدد سياسات إدماج
)–٠.49١; –٠.4١٨()٠.٠57()٠.٠47()٠.٠5٢()٠.٠٨3()٠.٠٨٢()٠.٠6٠()٠.٠63()٠.٠56()٠.٠٠٢()٠.٠49(املهاجرين

٠.١١6٠.١5١**٠.١56***٠.١٢7**٠.١53٠.٠5٠***٠.١53***٠.٠٨4**٠.١65***٠.٠٠4**٠.١53***كثافة العمل النقابي

 )٠.٠44()٠.٠()٠.٠٠٢33()٠.٠4٠.٠()١36()٠.٠47()٠.٠94()٠.٠46()٠.٠4٠.٠()٢46()٠.١73 ;٠.١١4(

٠.6٠3٠.7٠7**٠.6٨7***٠.64٠**١.65٨**٠.7٠١***٠.7٠١***٠.675٠.١9٠***٠.٠٢6***٠.7٠١***التنسيق بشأن حتديد األجور

 )٠.٢١9()٠.١()٠.٠١٠64()٠.١٢6()٠.١77()٠.٢35()٠.444()٠.٢59()٠.٢١9()٠.٢47()٠.77٠; ١.64(

3.7٠93.699***3.67٠***3.6٢٨***5.٨55**3.7٠٨***3.7٠٨***٢.١5١***3.4٢3***٠.٢5٠***3.7٠٨***اإلنفاق العام على تعليم ورعاية

)3.١٢٢; 4.٢٨5()١.٢76()١.١77()١.٢95()٢.١46()٠.95١()٠.6٨3()٠.799()٠.6٢٢()٠.٠7١()١.٢١٠(األطفال يف مرحلة مبكرة من الطفولة

٠.٨٨9٠.956***١.٠٢١***٠.943***٠.9٨٢***٠.946***٠.946***٠.735***٠.93٢***٠.٠45***٠.946***نسبة التوظيف

)٠.٨6٨; ٠.994()٠.١٠4()٠.١٠9()٠.١٢6()٠.١6٨()٠.٠9٨()٠.٠73()٠.٠64()٠.٠66()٠.٠٠6()٠.١١٨(بدوام جزئي

٠.٠٢5٠.٠٢4***٠.٠٢٠***٠.٠٢4***٠.٠٨7***٠.٠٢5***٠.٠٢5***٠.٠٢6٠.٠١3***٠.٠٠١***٠.٠٢5***إجازة األمومة يف ظل

)٠.٠٢١; ٠.٠٢٨()٠.٠٠6()٠.٠٠7()٠.٠٠6()٠.٠١١()٠.٠٠9()٠.٠٠٨()٠.٠٠9()٠.٠٠7()٠.٠٠٠()٠.٠٠6(  الحماية الوظيفية

 4٨94٨94٨94٨94٨94٨9١١74435١١443عدد املشاهدات

 ٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢5٢3البلدان

R 2 ٠.٨٨7٠.٨7٠٠.97١٠.٨٨7٠.٨٨7٠.٨9١٠.٨٨١٠.٨79٠.٨79معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )٢-3( ومعــدل مشــاركة النســاء يف مقتبــل العمــر )٢5-54 عامــا( هــو املتغيــر التابــع يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب 

املتغيــرات التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. ويعــرض كل مــن العمــود )١( نتائــج التقديــرات يف الســيناريو األساســي، والعمــود )٢( النتائــج بعــد تطبيــق  التحويــل اللوجيســتي علــى 

املتغيــر التابــع، والعمــود )3( يعــرض تقديــرات مــن انحــدارات غيــر مرتبطــة ظاهريــا يف نظــام مــن أربــع معــادالت )معادلــة واحــدة لــكل فئــة عمالــة(، ويعــرض العمــود )4( النتائــج املســتخلصة باســتخدام ُمَقــدِّر بيــك وكاتــز )١995(، والعمــود )5( يعــرض تقديــرات بضبــط أثــر األخطــاء 

املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة، دون ضبــط أثــر التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة، والعمــود )6( يعــرض نتائــج ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت، والعمــود )7( يبيــن النتائــج بنــاء علــى عينــة مــن متوســطات 

خمــس ســنوات، والعمــود )٨( يعــرض النتائــج بعــد اســتبعاد األزمــة املاليــة العامليــة يف الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، والعمــود )9( يعــرض املعاِمــالت بعــد إضافــة اجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية إىل العينــة، واللتيــن انضمتــا إىل االقتصــادات املتقدمــة 

مؤخــرا، والعمــود )١٠( يوضــح النتائــج بعــد اســتبدال تأخــر فجــوة النــاجت بتأخــر يف معــدل البطالــة، والعمــود )١١( يبيــن وســيط املعامــل مــن توزيــع للتقديــرات التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد إســقاط بلــد واحــد كل مــرة مــن العينــة. واألخطــاء املعياريــة يف دراســة دريســكول-كراي 

بيــن عالمتــي تنصيــص يف األعمــدة )١( و)٢( ومــن )7(-)١٠(؛ واألخطــاء املعياريــة الناجتــة بعــد إعــادة املعاينــة واإلرجــاع واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )3(، ويعــرض العمــود )4( ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط 

الذاتــي املتســقة مــع افتــراض االرتبــاط بيــن بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة. واألخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )5(؛ وتصحيــح أخطــاء معياريــة يف ُمَقــدِّر نيوي-وســت واردة يف 

العمــود )6(؛ والعمــود )١١( يعــرض املئيــن العاشــر واملئيــن التســعين للمعامــالت التقديريــة بيــن عالمتــي تنصيــص.  

.*p < .10; **p < .05; ***p < .01

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 2-4-4 يف املرفق: الدوافع وراء معدالت مشاركة العمالة األكبر سنا )55 عاما فأكثر( يف سوق العمل: الثبات 

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9()١١()١٠(

السيناريو 

التحويل اللوجيستياألساسي

انحدارات غير 

مرتبطة ظاهريا

ُمَقدِّر بيك 

وكاتز

األخطاء املعيارية يف 

تقديرات جتانس التباين 

وعالقة االرتباط الذاتي 

املتسقة

أخطاء معيارية 

يف ُمَقدِّر 

نيوي-وست

متوسطات خمس 

سنوات

استبعاد 

األزمة املالية 

العاملية

إدراج كل 

االقتصادات 

املتقدمة

استبدال فجوة الناجت 

بمعدل البطالة

إسقاط بلد واحد 

كل مرة

–٠.٠٠٨–٠.٢6٨***٠.١7٨٠.٠٠3٠.٠٠٠–٠.٠٠6–٠.٠٠9٠.٠٢5٠.٠٠6–٠.٠٠٠–٠.٠٠6تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠6٠.٠٠()٨3()٠.٠56()٠.٠37()٠.٠55()٠.٠٨3()٠.١3٠.٠()١7٠.٠()٨65()٠.٠79()٠.٠١4 ;٠.٠45–(

٠.74٢٠.47٢٠.5٠3***٠.5٠5٠.5٠5٠.473٠.46٨***١.٠3٨٠.١9٨***٠.5٠5٠.٠٠9*التشغيل اآليل للمهام الروتينية × 

)٠.٢١9; ٠.593()٠.٢٨9()٠.٢4١()٠.٢9٢()٠.٢9٨()٠.37٢()٠.١٨4()٠.٢٢9()٠.٢٢٢()٠.٠١5()٠.٢٨٨(السعر النسبي لالستثمار

–٠.٠6–٠.٠63***–٠.٠45***–٠.٠63***–٠.٠5١***–٠.٠59***–٠.٠59***–٠.٠١٢–٠.٠66***–٠.٠٠٢***–٠.٠59***تأخر االنفتاح التجاري 

 )٠.٠٠9()٠.٠١()٠.٠٠٠3()٠.٠١()٠.٠٠٨3()٠.٠١4()٠.٠١3()٠.٠١5()٠.٠١()٠.٠١٢3()٠.٠44– ;٠.٠7–(

٠.٠٠١٠.٠٠7٠.٠٠٢٠.٠٠9٠.٠٠9٠.٠٠7٠.٠٠٨٠.٠٠5٠.٠٠٨٠.٠١***٠.٠٠9التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات

 )٠.٠٠6()٠.٠٠()٠.٠٠٠6()٠.٠٠4()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠١4 ;٠.٠٠4(

٠.٢٢3٠.١94*٠.١٨9*٠.٢٢5*٠.١94٠.١3٨*٠.١94***٠.١١٨–٠.٠١4٠.٠56**٠.١94تأخر التوسع احلضري 

 )٠.١١5()٠.٠٠7()٠.٠٨4()٠.٠9٠.٠()٢64()٠.١١4()٠.١7٠.١٢()٢7()٠.١٢()٠.١١١6()٠.٢45 ;٠.٠95(

٠.٠37٠.٠36*٠.٠53**٠.٠37*٠.٠3٨٠.٠3٨٠.٠٠4*–٠.٠3٨٠.٠٠١٠.٠١9٠.٠١6*التعليم )الثانوي %(

 )٠.٠٢()٠.٠٢٠()٠.٠٢١()٠.٠٢١()٠.٠٠١()٠.٠٢١7()٠.٠43()٠.٠()٠.٠٢٢()٠.٠٢٠()٠.٠٢٢59 ;٠.٠١6(

٠.3٨6٠.3٨7***٠.397***٠.3٨4***٠.٢96**٠.3٨9***٠.3٨9***٠.٢6٠***٠.3٢١***٠.٠١٨***٠.3٨9***التعليم )بعد الثانوي %(

 )٠.٠5٠.٠()٠.٠٠٢()٠59()٠.٠57()٠.٠5٠.٠()٨93()٠.٠٨5()٠.٠53()٠.٠46()٠.٠56()٠.44 ;٠.3(

–٠.٢6٨–٠.٢55***–٠.٢45***–٠.٢55***–٠.33٢***–٠.٢63***–٠.٢63***–٠.٠6٢**–٠.١٨5***–٠.٠١٢***–٠.٢63***فروق الضرائب

 )٠.٠37()٠.٠()٠.٠٠٢35()٠.٠٢9()٠.٠3٠.٠()٢49()٠.٠7٠.٠()٠39()٠.٠4٠.٠()٠4٠.٢٨٨; –٠.٢٠٨()٠–(

–٠.٠٨–٠.٠5١–٠.٠79–٠.٠5١–٠.٠73–٠.٠٨١*–٠.٠٨١***–٠.٠39–٠.٠36–٠.٠٠6**–٠.٠٨١نسبة إحالل إعانات

)–٠.٠٨٨; –٠.٠4٢()٠.٠47()٠.٠5٢()٠.٠49()٠.٠5٢()٠.٠43()٠.٠٢9()٠.٠٢4()٠.٠٢9()٠.٠٠٢()٠.٠5٠(  البطالة

–٠.٠٢5–٠.٠٢7***–٠.٠٢7***–٠.٠٢6**–٠.٠39**–٠.٠٢5**–٠.٠٢5**–٠.٠٠3–٠.٠٢4**–٠.٠٠١–٠.٠٢5**اإلنفاق العام على برامج سوق

)–٠.٠٢9; –٠.٠١٨()٠.٠٠9()٠.٠١٠()٠.٠١٠()٠.٠١٢()٠.٠١٢()٠.٠١٠()٠.٠٠٨()٠.٠١٠()٠.٠٠١()٠.٠٠9( العمل النشطة

٠.١3١٠.٠66٠.٠56٠.٠56٠.١٢6٠.٠63٠.١٠٨٠.٠63٠.٠55*٠.٠56٠.٠٠١تشدد سياسات

)–٠.٠٢4; ٠.١١()٠.٠٨4()٠.٠9٢()٠.٠٨7()٠.١3٢()٠.٠9٢()٠.٠69()٠.٠5٨()٠.٠6٨()٠.٠٠5()٠.٠٨٨(إدماج املهاجرين

–٠.١١4–٠.١٢5***–٠.١٢5***–٠.١٢7***–٠.٠77–٠.١١5***–٠.١١5***–٠.١١٨***–٠.١٢6***–٠.٠٠6***–٠.١١5***كثافة العمل النقابي

 )٠.٠3٠.٠()٠.٠٠٢()٢36()٠.٠3٠.٠()١3٠.٠()٢3٠.٠()٨5٠.٠()٢3٠.٠٢()٨6()٠.٠36()٠.٠96– ;٠.١46–(

٠.٨٠3٠.١٠9٠.١٠6٠.٠٨٨٠.٠٢9*٠.١٠٢٠.٠4٠٠.٠4٠–٠.٠4٠٠.٠١٠٠.٠١6التنسيق بشأن حتديد األجور

 )٠.١٨()٠.٠١١()٠.٢٢٢5()٠.٠7٠.١()٨73()٠.٢١4()٠.363()٠.٢39()٠.٢3٠.٢()١46()٠.٠; ٠.١١١66–(

٠.594٠.65٨***٠.943***٠.59١***٠.66١٠.5٠5**٠.66١***٠.495**٠.677***٠.٠35***٠.66١***سن التقاعد القانوني

 )٠.١74()٠.١()٠.٠١٠96()٠.٢٠9()٠.٢٠4()٠.3٠()٢١.3٠.١()٠٨7٠.٢٠()٨4()٠.١79()٠.٨١5 ;٠.456(

–٠.749–٠.٨4٠***–٠.596***–٠.٨٢6***–٠.٨73***–٠.75٠***–٠.75٠***–٠.3٠6**–٠.597***–٠.٠3٨***–٠.75٠***اإلنفاق العام على معاشات تقاعد

)–٠.٨39; –٠.566()٠.١79()٠.١6١()٠.١5٢()٠.٠95()٠.٢55()٠.١76()٠.١٢6()٠.١96()٠.٠٠9()٠.١54(كبار السن

–٠.4٢6–٠.٢٠3–٠.3٢٠–٠.٢٠٨–٠.659–٠.4٢١–٠.4٢١–٠.٠٠٨–٠.6٨9**–٠.٠٢5-٠.4٢١اإلنفاق العام على المعاقين

 )٠.56٠.٠()٢3٠()١.34٠()٨.3٠.٢()٠٠95()٠.4٠4()٠.٨3٠()١.5٨6()٠.57٠()٠.5٨4()٠.١63– ;٠.634–(

56٨56٨4٨956٨56٨56٨١3٢5٢٢5٨95٢٢عدد املشاهدات
 

 ٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢5٢3البلدان

R 2 ٠.9٢5٠.6٨6٠.6٨6٠.737٠.665٠.69٠٠.666 ٠.6٨6٠.6٨١معامل التحديد
 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )٢-3( ومعــدل مشــاركة العمالــة األكبــر ســنا )55 عامــا فأكثــر( هــو املتغيــر التابــع يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب املتغيــرات 

التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. ويعــرض كل مــن العمــود )١( نتائــج التقديــرات يف الســيناريو األساســي، والعمــود )٢( النتائــج بعــد تطبيــق  التحويــل اللوجيســتي علــى املتغيــر التابــع، 

والعمــود )3( يعــرض تقديــرات مــن انحــدارات غيــر مرتبطــة ظاهريــا يف نظــام مــن أربــع معــادالت )معادلــة واحــدة لــكل فئــة عمالــة(، ويعــرض العمــود )4( النتائــج املســتخلصة باســتخدام ُمَقــدِّر بيــك وكاتــز )١995(، والعمــود )5( يعــرض تقديــرات بضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف 

تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة، دون ضبــط أثــر التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة، والعمــود )6( يعــرض نتائــج ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت، والعمــود )7( يبيــن النتائــج بنــاء علــى عينــة مــن متوســطات خمــس ســنوات، والعمــود 

)٨( يعــرض النتائــج بعــد اســتبعاد األزمــة املاليــة العامليــة يف الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، والعمــود )9( يعــرض املعاِمــالت بعــد إضافــة اجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية إىل العينــة، واللتيــن انضمتــا إىل االقتصــادات املتقدمــة مؤخــرا، والعمــود )١٠( يوضــح 

النتائــج بعــد اســتبدال تأخــر فجــوة النــاجت بالتأخــر يف معــدل البطالــة، والعمــود )١١( يبيــن وســيط املعامــل مــن توزيــع للتقديــرات التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد إســقاط بلــد واحــد كل مــرة مــن العينــة. واألخطــاء املعياريــة يف دراســة دريســكول-كراي بيــن عالمتــي تنصيــص يف األعمــدة )١( 

و)٢( ومــن )7(-)١٠(؛ واألخطــاء املعياريــة الناجتــة بعــد إعــادة املعاينــة واإلرجــاع واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )3(، ويعــرض العمــود )4( ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة مــع افتــراض االرتبــاط بيــن بيانــات 

السالســل الزمنيــة املقطعيــة. واألخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة واردة بيــن عالمــات تنصيــص يف العمــود )5(؛ وتصحيــح أخطــاء معياريــة يف ُمَقــدِّر نيوي-وســت واردة يف العمــود )6(؛ والعمــود )١١( يعــرض املئيــن العاشــر واملئيــن 

التســعين للمعامــالت التقديريــة بيــن عالمتــي تنصيــص.  

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 2-4-5 يف املرفق: الدوافع وراء معدالت املشاركة الكلية يف سوق العمل: الثبات 

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9()١٠(

السيناريو األساسي

التحويل

 اللوجيستي

ُمَقدِّر بيك 

وكاتز

األخطاء املعيارية يف تقديرات 

جتانس التباين وعالقة 

االرتباط الذاتي املتسقة

أخطاء معيارية 

يف ُمَقدِّر نيوي-وست

متوسطات خمس 

سنوات

استبعاد 

األزمة املالية العاملية

إدراج كل 

االقتصادات 

املتقدمة

استبدال فجوة الناجت 

بمعدل البطالة

إسقاط بلد واحد 

كل مرة

٠.١٨٢–٠.364***٠.١36***٠.١93***٠.٢5٠**٠.١٨3***٠.١٨3***٠.٠9٠***٠.٠٠٨***٠.١٨3***تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠44()٠.٠٢()٠.٠٠٢5()٠.٠36()٠.٠4٠.٠()٢96()٠.٠45()٠.٠39()٠.٠37()٠.١; ٠.٢43(

٠.54٨٠.533***٠.653***٠.5٠6***٠.55٢*٠.536***٠.536***٠.٢7٢**٠.٠٢٢***٠.536***التشغيل اآليل للمهام الروتينية × 

)٠.459; ٠.6١()٠.١53()٠.١56()٠.١67()٠.٢47()٠.١3٨()٠.١١٨()٠.١٢٠()٠.٠٠7()٠.١75(السعر النسبي لالستثمار

٠.٠٢٠٠.٠٠3٠.٠٠4٠.٠١3**٠.٠١٢٠.٠٠٠٠.٠٠3٠.٠١٢٠.٠١٢٠.٠١6*تأخر االنفتاح التجاري 

 )٠.٠٠7()٠.٠٠()٠.٠٠٠7()٠.٠٠9()٠.٠٠()٠.٠٠٨()٠.٠١١()٠.٠١٠7()٠.٠٠7()٠.٠١6 ;٠.٠٠3(

٠.٠١6٠.٠١١***٠.٠١3***٠.٠١٠**٠.٠١6***٠.٠١٠**٠.٠١٠***٠.٠٠٠٠.٠٠٢**٠.٠١٠**التوظيف النسبي يف قطاع اخلدمات

 )٠.٠٠4()٠.٠٠()٠.٠٠٠3()٠.٠٠4()٠.٠٠5()٠.٠٠4()٠.٠٠4()٠.٠٠4()٠.٠٠4()٠.٠٠; ٠.٠١٢6(

٠.٢6٨٠.٢5***٠.٢57***٠.٢6٠***٠.٢4٠***٠.٢49***٠.٢49***٠.٢٠٨***٠.٠١١***٠.٢49***تأخر التوسع احلضري 

 )٠.٠47()٠.٠()٠.٠٠٢4٠.٠()٢39()٠.٠7٠.٠()١47()٠.٠56()٠.٠45()٠.٠63()٠.٢94 ;٠.٢٠٢(

٠.٠66٠.٠64***٠.٠6٢***٠.٠6١***٠.٠5٨**٠.٠63***٠.٠63***٠.٠٠3٠.٠١٨***٠.٠63***التعليم )الثانوي %(

 )٠.٠١7()٠.٠١()٠.٠٠١4()٠.٠١5()٠.٠١7()٠.٠١7()٠.٠١9()٠.٠١6()٠.٠١7()٠.٠74 ;٠.٠47(

٠.٠6٠٠.١34**٠.١36***٠.١١5***٠.١٢١**٠.١35***٠.١35***٠.١٠٨***٠.٠٠6***٠.١35***التعليم )بعد الثانوي %(

 )٠.٠3٠.٠٢()٠.٠٠١()١7()٠.٠3٠.٠()٢35()٠.٠34()٠.٠٢9()٠.٠3٠.٠٢()١6()٠.١5٠.١١; ٨9(

–٠.٢4٢–٠.١٢5***–٠.٢٢6***–٠.٢٢3***–٠.٢75***–٠.٢4٠***–٠.٢4٠***–٠.٠73***–٠.٠١٠***–٠.٢4٠***فروق الضرائب
 )٠.٠٢6()٠.٠٢()٠.٠٢١()٠.٠٢٠()٠.٠٠١7()٠.٠٢9()٠.٠٢4()٠.٠٢5()٠.٠3٠.٢١()٠6– ;٠.٢53–(

–٠.٠76–٠.٠69***–٠.٠76***–٠.٠6٨**–٠.٠٨3*–٠.٠7٨***–٠.٠7٨***–٠.٠3٢**–٠.٠٠3***–٠.٠7٨***نسبة إحالل إعانات
)–٠.٠٨5; –٠.٠67()٠.٠٢3()٠.٠٢4()٠.٠٢5()٠.٠4١()٠.٠٢٨()٠.٠١7()٠.٠١3()٠.٠٠١()٠.٠٢5(  البطالة

٠.٠١5٠.٠3١*٠.٠33***٠.٠3٠***٠.٠34**٠.٠3١***٠.٠3١***٠.٠١7***٠.٠٠١***٠.٠3١***اإلنفاق العام على برامج سوق

)٠.٠٢4; ٠.٠34()٠.٠٠٨()٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠١3()٠.٠٠9()٠.٠٠6()٠.٠٠6()٠.٠٠٠()٠.٠٠7( العمل النشطة

–٠.٢١١–٠.٢3٠***–٠.١9٨***–٠.١9١***–٠.٢45***–٠.٢٠7***–٠.٢٠7***–٠.٠٨4**–٠.٠٠٨***–٠.٢٠7***تشدد سياسات
)–٠.٢55; –٠.١٨4()٠.٠5٢()٠.٠47()٠.٠54()٠.٠55()٠.٠7٠()٠.٠4٠()٠.٠3٨()٠.٠٠٢()٠.٠49(إدماج املهاجرين

–٠.٠١6–٠.٠٠4–٠.٠٠7–٠.٠٢١٠.٠3٠–٠.٠١5–٠.٠١5–٠.٠64***–٠.٠٠١–٠.٠١5كثافة العمل النقابي
 )٠.٠٢5()٠.٠()٠.٠٢١()٠.٠١٨()٠.٠٠١3٠.٠٢()١4()٠.٠٢5()٠.٠٢3()٠.٠; –٠.٠٠١()٠.٠٢٢33–(

٠.٢6–٠.٢3٨٠.٠٢7*٠.٢74**٠.٢56٠.٢٨9*٠.٢56**٠.٠١١٠.٠٢٠**٠.٢56**التنسيق بشأن حتديد األجور

 )٠.٠٠()٠.١٢٠5()٠.٠65()٠.١()٠.١١٢4٠()٨.3٠.١١()٠.١٢١()٠.١٠٨()٠٢5()٠.3٠.٢٠; ١٢3(

 57٠57٠57٠57٠57٠١3٢5٢459٢5٢4عدد املشاهدات

 ٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢3٢5٢3البلدان

R 2 ٠.57٨٠.569٠.9٨3٠.57٨٠.57٨٠.596٠.56٠٠.567٠.6٠٢معامل التحديد 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يعــرض هــذا اجلــدول نتائــج تقديــر املعادلــة )٢-3( ومعــدل مشــاركة كل العمالــة )١5 عامــا فأكثــر( هــو املتغيــر التابــع يف عينــة مــن ٢3 اقتصــادا متقدمــا خــالل الفتــرة ١9٨٠-٢٠١١ باســتخدام بيانــات ســنوية. راجــع املرفــق ٢-4 لالطــالع علــى تركيــب املتغيــرات 

التفســيرية واجلــدول ٢-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان يف العينــة. وتتضمــن جميــع املواصفــات اآلثــار الثابتــة للبلــد والســنة. ويعــرض كل مــن العمــود )١( نتائــج التقديــرات يف الســيناريو األساســي، والعمــود )٢( النتائــج بعــد تطبيــق التحويــل اللوجيســتي علــى املتغيــر 

التابــع، والعمــود )3( يعــرض النتائــج املســتخلصة باســتخدام ُمَقــدِّر بيــك وكاتــز )١995(، والعمــود )4( يعــرض تقديــرات بضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة، دون ضبــط أثــر التبعيــة القطاعيــة املســتعرضة، والعمــود 

)5( يعــرض نتائــج ضبــط أثــر األخطــاء املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت، والعمــود )6( يبيــن النتائــج بنــاء علــى عينــة مــن متوســطات خمــس ســنوات، والعمــود )7( يعــرض النتائــج بعــد اســتبعاد األزمــة املاليــة العامليــة يف الســنوات ٢٠٠٨ و٢٠٠9 مــن العينــة، والعمــود 

)٨( يعــرض املعاِمــالت بعــد إضافــة اجلمهوريــة التشــيكية واجلمهوريــة الســلوفاكية إىل العينــة، واللتيــن انضمتــا إىل االقتصــادات املتقدمــة مؤخــرا، والعمــود )9( يوضــح النتائــج بعــد اســتبدال تأخــر فجــوة النــاجت بتأخــر معــدل البطالــة، والعمــود )١٠( يبيــن وســيط املعامــل 

مــن توزيــع للتقديــرات التــي يتــم التوصــل إليهــا بعــد إســقاط بلــد واحــد كل مــرة مــن العينــة. واألخطــاء املعياريــة يف دراســة دريســكول-كراي بيــن عالمتــي تنصيــص يف األعمــدة )١( و)٢( ومــن )6( -)9(؛ ويعــرض العمــود )3( األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن 

وعالقــة االرتبــاط الذاتــي املتســقة مــع افتــراض االرتبــاط بيــن بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة؛ ويعــرض العمــود )4( األخطــاء املعياريــة يف تقديــرات جتانــس التبايــن وعالقــة االرتبــاط الذاتــي بيــن عالمــات تنصيــص؛ ويعــرض العمــود )5( نتائــج ضبــط أثــر األخطــاء 

املعياريــة باســتخدام ُمَقــدِّر نيوي-وســت. والعمــود )١٠( يعــرض املئيــن العاشــر واملئيــن التســعين للمعامــالت التقديريــة بيــن عالمتــي تنصيــص.  

.* p < .10; ** p < .05; *** p < .01
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املرفق 2-5: دور خصائص األفراد 

واألسر: التحليل على املستوى اجلزئي 

القــوى  مســح  علــى  اجلزئــي  املســتوى  علــى  التحليــل  يعتمــد 

متقدمــا  اقتصــادا   ٢4 شــمل  الــذي  األوروبــي  لالحتــاد  العاملــة 

يف  لوغاريتميــة  نمــاذج  ويقــدر   .٢٠١6-٢٠٠٠ الفتــرة  خــالل 

الســنة.  يف  بلــد  كل  مــن  شــخص  آالف   ١٠ مــن  عشــوائية  عينــة 

واملتغيــر التابــع هــو متغيــر صــوري يشــير إىل مــا إذا كان أحــد 
54

خارجــه.١ أم  العمــل  ســوق  داخــل  األشــخاص 

واملتغيــرات التفســيرية تشــمل الســن، ونــوع اجلنــس )جمموعــة 

البالغيــن 55 عامــا فأكثــر(، ومــا إذا كان الشــخص ُوِلــد يف هــذا 

البلــد أم خارجــه، ومــا إذا كان هــذا الشــخص يعيــش يف منطقــة 

)التعليــم  أتمــه  تعليمــي  مســتوى  وأعلــى  ريفيــة،  أم  حضريــة 

وُتضبــط  الثانــوي(.  بعــد  مــا  أو  الثانــوي  التعليــم  أو  املتوســط 

أثــر مقاييــس تكويــن األســرة: عــدد األطفــال،  االنحــدارات كذلــك 

كان  إذا  مــا  يعملــون،  الذيــن  األخريــن  البالغيــن  األســرة  وأفــراد 

بــدون  أعــزب  بالــغ  مــن شــخص  تتكــون  أســرة  يعيــش يف  الفــرد 

أطفــال )الفئــة األساســية(، أو أعــزب ولديــه أطفــال، أو مــع شــريك 

ولديهمــا أطفــال أو بــدون أطفــال. وأخيــرا، تضبــط االنحــدارات أثــر 

درجــة حتويــل املهــام الروتينيــة إىل التشــغيل اآليل التــي تنالهــا 

احلاضــر(  الوقــت  يعمــل يف  كان  )إذا  للشــخص  احلاليــة  املهنــة 

الوقــت  أو غيــر نشــط يف  )إذا كان عاطــال  آخــر مهنــة شــغلها  أو 

احلاضــر(. وُتــدرج آثــار البلــد واملنطقــة والســنة الثابتــة. والنتائــج 

ثابتــة يف حالــة إدراج آثــار البلد-الســنة الثابتــة بــدال مــن ذلــك. 

البلد-الســنة.  وجُتمــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى 

الدخــل  أثــر  األساســي  الســيناريو  يف  املواصفــة  تضبــط  وال 

بســبب قصــور البيانــات )اجلــدول ٢-5-١ يف املرفــق، األعمــدة 

١-3(. ومــع هــذا، تتســم النتائــج بالثبــات عمومــا عنــد ضبــط أثــر 

ُعشير الدخل لألفراد العاملين وُعشير الدخل املتوقع )بناء على 

العمــر ونــوع اجلنــس والتعليــم واملوقــع وحالــة الهجــرة والقطــاع 

وآخــر مهنــة عمــل بهــا( يف حالــة األشــخاص العاطليــن عــن العمــل 

أو غيــر النشــطين )الذيــن ال تتوافــر معلومــات عــن دخلهــم(. ومتــى 

ُأدِرج ُعشــير دخل )متوقع(، يتحول التأثير على مشــاركة النســاء 

الالتــي يعشــن مــع شــريك أو لديهــن أطفــال إىل اجلانــب اإليجابــي، 

ويتحــول تأثيــر أفــراد األســرة البالغيــن اآلخريــن الذيــن يعملــون 

إىل اجلانــب الســلبي، ويكــون للدخــل ذاتــه تأثيــر ســلبي )اجلــدول 

٢-5-١ يف املرفــق، األعمــدة 4-6(. ويشــير ذلــك إىل أن األفــراد 

يف أعلــى الُعشــيرات ربمــا كان يف وســعهم االنســحاب مــن ســوق 

العمــل. والنتائــج بشــأن التعــرض خملاطــر التشــغيل اآليل للمهــام 

الســيناريو  يف  للنتائــج  للغايــة  مشــابهة  والتعليــم  الروتينيــة 

األساســي.       

 employed54الرمــوز املســتخدمة ألوضــاع القــوى العاملــة الرئيســية هــي

)إذا كان الشــخص يشــغل وظيفــة أو يعمــل يف مهنــة، بمــا فيــه العمــل غيــر 

التدريــب  أو  مهنــة،  علــى  التــدرب  أو  األســرة،  أعمــال  يف  األجــر  مدفــوع 

الطــالب  )بمــن فيهــم    out of the labor force أو   ،unemployed أو  املدفــوع( 

واملتقاعديــن وأصحــاب اإلعاقــة الدائمــة وامللتحقيــن باخلدمــة العســكرية 

ألي  النشــطين  وغيــر  حمليــة  مهامــا  يــؤدون  الذيــن  وأولئــك  اإلجباريــة 

ســبب آخــر(. وُيحــدد الرمــز بنــاء علــى ردود اجمليبيــن حــول نشــاطهم أثنــاء 

إليــه.  األســبوع املشــار 

املرفق 2-6: احتماالت املشاركة 

يف سوق العمل: حتليل على أساس 

اجملموعات العمرية 

يعتمــد التحليــل املبنــي علــى اجملموعــات العمريــة علــى بيانــات 

امليــدان االقتصــادي عــن معــدالت  التعــاون والتنميــة يف  منظمــة 

خــالل  متقدمــا  اقتصــادا   ١7 مــن  متوازنــة  عينــة  يف  املشــاركة 

الفترة ١9٨5-٢٠١6. وُيَقدِّر نظاما من ١١ انحدارا غير مرتبطة 

ظاهريــا )انحــدار واحــد لــكل فئــة عمريــة( لــكل بلــد، وبشــكل منفصــل 

للرجــال والنســاء، يف الصيغــة التاليــة:

   LFP  t  a,g  =  α   a,g  +   1 _  n  g  
    ∑ t − g    T       β   a,g   C  t − g    a    +  λ   a,g   X  t   +  ε  t  a,g ,    (5-٢)

حيــث   α   a,g   متغيــر ثابــت لنــوع اجلنــس والســن؛ و      C  t − g    a   جمموعــة 

من املتغيرات الصورية جملموعات املواليد ونوع اجلنس، تأخذ 

 g تبدو يف اجملموعة العمرية t - g قيمة ١ إذا كانت فئة املواليد

يف الســنة t، وβ   a,g آثار ثابتة لنوع اجلنس واملواليد-الســنة )أي 

أنها، تأثير اجملموعة العمرية(، التي تنقسم على عدد جمموعات 

   λ   a,g النــاجت؛ و  nn  g   ؛ وX  t    فجــوة  املواليــد يف اجملموعــة العمريــة 

معاِمــل فجــوة النــاجت التــي تختلــف حســب نــوع اجلنــس والفئــة 

55 وداخــل كل جمموعــة مــن نوعــي اجلنــس والبلــد، يظــل 
العمريــة.٢

معامــل كل جمموعــة مواليــد   β   a,g   مقيــدا كمــا هــو يف املعــادالت. 

ـن  ـة مواليــد يف معادلتيـ ـر كل جمموعـ ـك، تظهـ ذلـ ـة إىل  وإضافـ

علــى األقــل، وهــو مــا ينطــوي علــى أن العينــة تغطــي اجملموعــات 

املولــودة يف الفتــرة بيــن ١9٢5 و١994. 

ويضمــن إجــراء سلســلة مــن االختبــارات ثبــات النتائــج عمومــا 

لتطبيــق التحويــل اللوجيســتي علــى املتغيــر التابــع، ووضــع معــدل 

البطالة حمل فجوة الناجت، وإســقاط مزيد من جمموعات املواليد 

يف نهايــة العينــة. 

ويتــم التوصــل إىل معــدالت اجتــاه املشــاركة يف ســوق العمــل 

حسب الفئة العمرية على أساس القيم املتوقعة لتقديرات النموذج 

القائــم علــى اجملموعــات العمريــة، مــع افتــراض أن فجــوة النــاجت 

تســاوي صفــرا. وُيحســب معــدل اجتــاه املشــاركة الكليــة يف ســوق 

العمــل علــى أســاس متوســط متحــرك يغطــي ثــالث ســنوات ملعــدالت 

اجتاه املشــاركة يف ســوق العمل جملموعة عمرية حمددة مضروبة 

يف نســبة ســكانها. 

وتعتمد السيناريوهات املتوقعة الجتاه املشاركة يف سوق 

عن  الصادرة  للعامل  السكانية  التوقعات  بيانات  على  ل  م ع ل ا

وتدفقات  املتوسطة  اخلصوبة  فرضية  ظل  يف  املتحدة،  األمم 

التاريخية.  االجتاهات  على  املبنية  والسياسات  اجرين  ه مل ا

العمرية  آثار من اجملموعات  التوقعات عدم حدوث  وتفترض 

اجلديدة التي تدخل القوى العاملة. وُتبنى ثالثة سيناريوهات 

السيناريو  يفترض  التالية.  الفرضيات  أساس  توضيحية على 

العمر )٢5-54 عاما(،  السكان يف مقتبل  أنه يف حالة  األول 

تتقارب معدالت مشاركة النساء بالتدريج من معدالت الرجال 

الثاين  السيناريو  ويفترض  القادمة.  عاما  العشرين  مدى  على 

أن معدل مشاركة البالغين 55-59 عام سيتقارب من معدل 

55علــى ســبيل املثــال، يف ١9٨5، كان املتغيــر الصــوري لفئــة املواليــد 

ملــن ُوِلــدوا يف الفتــرة بيــن ١97٠ و١974 يأخــذ القيمــة ١ يف املعادلــة 

للمجموعــة العمريــة مــن ١5-١9 عامــا. 
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مشاركة اجملموعة العمرية للبالغين 5٠-54 عاما على مدى 

العشرين عاما القادمة. وأن معدل مشاركة اجملموعة العمرية 

البالغة 6٠-64 عاما تكون مماثلة للمجموعات العمرية البالغة 

ويفترض  القادمة.  عاما  األربعين  مدى  على  عاما   54-5٠

السيناريو الثالث أن السياسات تتقارب من أفضل املستويات 

املمكنة، وُتَعرَّف بأنها املئين التسعين )أو العاشر( يف املستوى 

العشرين عاما  املتقدمة، على مدى  االقتصادات  بين  املشاهد 

القادمة. ويجري بالتايل حماكاة التأثير باستخدام معامالت 

تقديرية يف النموذج التجريبي للمقارنة بين البلدان. 
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 )٠.٠3٠.٠()١46(
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١.٢4٠***٢.763***٢.٢١7***١.594***٢.96١***٢.759***التعليم بعد الثانوي

 )٠.٠()٠.٠٨٢77()٠.٠59()٠.٠97()٠.١١5()٠.٠63(

١.١67**١.5٢٠***١.76١***١.٠9١**١.333***١.4٨9***مواليد البلد

 )٠.٠35()٠.٠٢4()٠.٠46()٠.٠5٠.٠()١5٠.٠()٠75(

٠.٨66***٠.٨64***٠.٨96***١.٠٢4١.٠١9*١.٠٠٨احلضر

 )٠.٠١9()٠.٠١3()٠.٠٢7()٠.٠٢7()٠.٠()٠.٠٢٢37(

٠.٨69١.٠39***١.٠94***٠.96٠*٠.٨١6***١.٠49***عدد األطفال يف األسرة

 )٠.٠٠9()٠.٠٠7()٠.٠()٠.٠١٢()٠.٠١٢()٠.٠٢٠35(

٠.٨46١.٢١7***١.7٨5١.٠45***٠.٨46***١.٠4٢فرد بالغ لديه أطفال

 )٠.٠59()٠.٠٢6()٠.394()٠.٠٨7()٠.٠39()٠.33٠(

١.١6١***١.74١***١.757***٠.٨4٢***٠.9٠6***١.356***زوجان بال أطفال

 )٠.٠35()٠.٠34()٠.٠٢5()٠.٠٨3()٠.٠()٠.١٢٨5١(

٢.4٢9***١.٢4٨***٢.١4١***١.446***٠.757***١.7٢6***زوجان مع أطفال

 )٠.٠5٠.١١()٠.١٢٨()٠.٠٢٨()٢4()٠()٠.٠٨٨.35٠(

١.7٢6***١.334***١.٢١٢***٠.٨١٢***٠.٨6٨***٠.937**هياكل أسرية أخرى

 )٠.٠٢7()٠.٠3٠.٠()٠3٠.٠()٨63()٠.٠9٠.١()٢3٨(

٠.636***٠.6٠١***١.7٠3٠.99٢***١.١5٢***١.497***فرد بالغ آخر عامل يف األسرة

 )٠.٠35()٠.٠3٠.٠()٨9٠.٠()١43()٠.٠46()٠.٠79(

٠.4٨٨***٠.49٠***٠.467***٠.7١6***٠.9٠٠***٠.٨٢5***درجة التشغيل اآليل للمهام الروتينية يف املهنة

 )٠.٠١()٠.٠١٠()٠.٠١١3()٠.٠١()٠.٠١٢()٠.٠١٢6(

١.٠37***١.٠3٠***١.٠4٢***١.٠3١***١.٠٢3***١.٠37***تأخر فجوة الناجت 

 )٠.٠٠6()٠.٠٠4()٠.٠٠7()٠.٠١٢()٠.٠٠٨()٠.٠٠٨(

٠.95٢***٠.95٠***٠.95٢***ُعشير الدخل املتوقع١

 )٠.٠٠٢()٠.٠٠١()٠.٠٠١(

49١,٨٢٠474,٢4٠٨6,44١474,434443,6٨763,9٨٢عدد املشاهدات 

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: االنحــدارات اللوغاريتميــة بنــاء علــى عينــة عشــوائية مــن ١٠ آالف جميــب لــكل بلــد عــن كل ســنة يف ١9 بلــدا، واملعامــالت األســية. وجميــع املواصفــات تتضمــن اآلثــار الثابتــة للبــد 

عــة علــى مســتوى  واملنطقــة والســنة. والفئــة األساســية للتعليــم »حتــى التعليــم اإلعــدادي«. وبالنســبة لتكويــن األســرة، الفئــة األساســية هــي ”فــرد بالــغ بــال أطفــال”. واألخطــاء املعياريــة ُمَجمَّ

البلد-الســنة. 

.*p < .10; **p < .05; ***p < .01
١ُعشــير الدخــل املتوقــع يســتخدم ُعشــير الدخــل الفعلــي للعامليــن يف الوقــت احلاضــر ويتوقــع ُعشــير الدخــل للعاطلين/غيــر النشــطين يف الوقــت احلاضــر، باســتخدام العمــر ونــوع اجلنــس والتعليــم 

ووضــع الهجــرة واملوقــع والقطــاع واملهنــة؛ واآلثــار الثابتــة للبلــد واملنطقــة والســنة.  
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يمثل انخفاض نسبة الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية 

مــن العمالــة اإلجماليــة مصــدر قلــق ســواء لصنــاع السياســات أو 

اجلمهــور العــام يف االقتصــادات املتقدمــة وبعــض االقتصــادات 

الناميــة علــى حــد ســواء. ومصــدر القلــق هــذا ناجــم عــن اعتقــاد 

واســع أن الصناعــة التحويليــة تــؤدي دورا فريــدا كعامــل حافــز 

لنمــو اإلنتاجيــة وتقــارب الدخــول وكمصــدر للوظائــف اجملزيــة 

للعمــال ذوي املهــارات املنخفضــة. وبنــاء علــى مــا تقــدم، يهــدف 

هذا الفصل إىل توفير أدلة جديدة عن دور الصناعة التحويلية 

العمالــة  كســب  مســتوى  ويف  العامــل  نــاجت  ديناميكيــة  يف 

وتوزيعه. والدرســان الرئيســيان املســتخلصان من هذا التحليل 

همــا )1( أن حتــول العمالــة مــن قطــاع الصناعــة التحويليــة إىل 

قطــاع اخلدمــات ال يعــوق بالضــرورة نمــو اإلنتاجيــة علــى نطــاق 

االقتصــاد ككل وال يضــر باآلفــاق املتاحــة أمــام االقتصــادات 

االقتصــادات  يف  الســائدة  الدخــل  بمســتويات  للحــاق  الناميــة 

قطــاع  مــن  العمــال  انتقــال  تزامــن  بينمــا  )2( وأنــه  املتقدمــة، 

الصناعــة التحويليــة إىل قطــاع اخلدمــات يف البلــدان املتقدمــة 

مــع زيــادة عــدم املســاواة يف دخــل العمالــة، فــإن هــذه الزيــادة 

كانــت مدفوعــة أساســا بتفاوتــات أكبــر يف الكســب عبــر جميــع 

يف  املتمثــل  الهــدف  أن  علــى  النتائــج  هــذه  وتــدل  القطاعــات. 

دعــم النمــو املنصــف يمكــن أن يســتفيد بشــكل أكبــر مــن اجلهــود 

املبذولــة علــى مســتوى السياســات لزيــادة اإلنتاجيــة عبــر جميــع 

القطاعــات وجعــل املكاســب احملققــة مــن زيــادة اإلنتاجيــة أكثــر 

القطاعــات  إىل  العمالــة  توزيــع  إعــادة  تيســير  ويعتبــر  احتــواء. 

أمــام  احلواجــز  إزالــة  منهــا  بطــرق  املنتجــة،  الديناميكيــة 

العمــال  دخــول قطــاع اخلدمــات والتجــارة فيــه ودعــم إكســاب 

املتضرريــن مــن التغيــر الهيكلــي مهــارات جديــدة، عامــا بالــغ 

األهميــة لزيــادة اإلنتاجيــة والتصــدي لعــدم املســاواة.

مقدمة

يبــدو أن دور قطــاع الصناعــة التحويليــة كمصــدر للوظائــف 

فقــد   .)١-3 البيــاين  )الشــكل  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  تالشــى  قــد 

االقتصــادات  القطــاع يف  يتيحهــا  التــي  الوظائــف  نســبة  أخــذت 

املتقدمــة تتراجــع لنحــو خمســة عقــود. وكانــت العمالــة يف هــذا 

القطــاع أكثــر اســتقرارا يف االقتصــادات الناميــة، وإن بــدا أنهــا 

تصــل إىل مســتويات الــذروة يف البلــدان الناميــة األحــدث عهــدا 

عنــد مســتويات منخفضــة نســبيا مــن العمالــة اإلجماليــة وعنــد 

اقتصــادات  يف  املســجلة  تلــك  مــن  أقــل  قومــي  دخــل  مســتويات 

نســبة  زادت  وقــد  أســبق.١  وقــت  يف  صعــدت  التــي  الســوق 

فحلــت  تقريبــا،  مــكان  كل  يف  اخلدمــات  قطــاع  يف  الوظائــف 

يف  )معظمهــا  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  الوظائــف  حمــل 

االقتصــادات املتقدمــة( أو يف قطــاع الزراعــة )يف االقتصــادات 

الناميــة؛ الشــكل البيــاين 3-٢(. ومــن منظــور اقتصــادي طويــل 

املــال والعمالــة إىل أشــكال خمتلفــة  األجــل، يكــون حتــول رأس 

مــن النشــاط االقتصــادي مقبــوال باعتبــاره »حتــوال هيكليــا« — 

النتيجــة الطبيعيــة للتغيــرات يف الطلــب والتكنولوجيــا وقابليــة 

التــداول.

ودار نقــاش واســع حــول انعكاســات انخفــاض نســبة العمالــة 

السياســات  الباحثــون وصنــاع  التحويليــة، وركــز  يف الصناعــة 

علــى مســألتين، همــا: )١( هــل يعــوق ذلــك النمــو الكلــي؟ )٢( وهــل 

يــؤدي إىل زيــادة عــدم املســاواة؟ 

وبالنســبة للســؤال األول، يبــدو مــن منظــور تاريخــي أن نمــو 

اإلنتاجيــة والدخــل يتباطــأ بمجــرد أن تبــدأ عوامــل اإلنتــاج يف 

 Baumol التحــول مــن الصناعــة التحويليــة إىل اخلدمــات )دراســة

الظاهــرة  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن   .)Imbs 2016 ودراســة  1967؛ 
مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص بالنســبة لالقتصــادات الناميــة التــي 

متخطيــة  اخلدمــات،  إىل  الزراعــة  مــن  الوظائــف  حتــول  تشــهد 

الصناعــة التحويليــة، نظــرا ألن تخطــي إحــدى مراحــل التصنيــع 

التقليديــة يمكــن أن يعــوق قدرتهــا علــى تضييــق فجــوات الدخــل 

مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة )دراســة Rodrik 2016(. غيــر أن 

مــا إذا كان توســع قطــاع اخلدمــات يؤثــر بالضــرورة علــى نمــو 

اإلنتاجيــة علــى نطــاق االقتصــاد ككل ال يــزال ســؤاال مطروحــا 

للمناقشــة. فقطــاع اخلدمــات يتألــف مــن قطاعــات فرعيــة يمكــن 

أن تتفــاوت فيهــا مســتويات اإلنتاجيــة ومعــدالت النمــو؛ وربمــا 

تــداول  وقابليــة  التكنولوجيــا  يف  احلديثــة  التطــورات  تكــون 

بعــض  يف  اإلنتاجيــة  مكاســب  تســارع  إىل  أدت  قــد  اخلدمــات 

علــى  العمالــة  نســب  يف  التحــوالت  أثــر  فــإن  وبالتــايل،  منهــا. 

نمو داخل القطاع

)احملــرر  غــروس  وبرترانــد  شــن  وينجــي  هــم  الفصــل  هــذا  مؤلفــو 

ليــان وناتاليــا نوفتــا ويــو شــي، بمســاعدة  الرئيســي( ونــان يل وويشــنغ 

مــن فيليســيا بيلوستســينيتش وهــاو جيانــغ وإفجينيــا بوغاشــيفا وجيلــون 

زنــغ ومســاهمات مــن خورجــي ألفاريــز وكــي وانــغ. ونعــرب عــن تقديرنــا 

جليســوس فيليبــي لتوفيــر بياناتــه اخلاصــة بالعمالــة يف قطــاع الصناعــة 

واســتفاد  كابوســكي.  جوزيــف  اخلارجــي  املستشــار  وكان  التحويليــة. 

وأنــدري  هالوارد-دريميــر  مــاري  تعليقــات  مــن  الفصــل  هــذا  إعــداد  يف 

رودريــك. وداين  ليفشــينكو 

١ يف هــذا الفصــل، تمثــل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

النامية، أو األسواق النامية اختصارا، جمموعة موسعة تتألف من جميع 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي يصنفهــا حاليــا 

علــى هــذا النحــو تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي إىل جانــب االقتصــادات 

)وتشــمل   ١996 عــام  منــذ  متقدمــة  كاقتصــادات  تصنيفهــا  أُعيــد  التــي 

املثــال، منطقــة هونــغ  ســبيل  علــى  االقتصــادات،  مــن  الثانيــة  اجملموعــة 

املرفــق  راجــع  اإلداريــة اخلاصــة وإســرائيل وكوريــا وســنغافورة(.  كونــغ 

3-١ لالطــالع علــى مصــادر البيانــات وتكويــن العينــة.

الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها 

على اإلنتاجية وعدم املساواة ٣ ل
ص

ف
ل

ا

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



130

آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

للقطاعــات  الدقيــق  املزيــج  علــى  ســيعتمد  اإلنتاجيــة  إجمــايل 

التــي حتقــق مكاســب أو خســائر يف هــذه النســب. الفرعيــة 

وينشــأ الســؤال الثــاين ألن العمــال ذوي املهــارات املنخفضــة 

واملتوســطة درجــوا علــى كســب أجــور أعلــى يف قطــاع الصناعــة 

 Helper, Krueger, التحويليــة مقارنــة بقطــاع اخلدمــات )دراســات

 Lawrenceو وLangdon and Lehrman 2012؛  and Wial 2012؛ 

قطــاع  يف  العمالــة  نســبة  انخفــاض  يميــل  وبالتــايل،  2017(؛ 

الصناعــة التحويليــة إىل زيــادة عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل. 

التــي زاد فيهــا عــدم املســاواة يف  البلــدان  العــادة، شــهدت  ويف 

دخــل العمالــة منــذ عــام ١9٨٠ انخفاضــا يف نســبة العمالــة يف 

قطاع الصناعة التحويلية )الشكل البياين 3-3(. إال أن حتليالت 

اآلليــات التــي يرتكــز عليهــا هــذا االرتبــاط قليلــة. فالبلــدان التــي 

التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  العمالــة يف  نســبة  فيهــا  انخفضــت 

بقــدر أكبــر قــد تكــون أكثــر عرضــة أيضــا الجتاهــات أخــرى تزيــد 

عــدم املســاواة )مثــل التغيــر التكنولوجــي والتشــغيل اآليل للمهــام 

توزيــع  يف  املســاواة  عــدم  يف  الحقــة  زيــادة  وإىل  الروتينيــة(، 

التفســير  القطاعــات. وتقتضــي أهميــة  العمالــة يف جميــع  دخــل 

األخيــر إعــادة النظــر فيــه ألنــه يمكــن أن يعنــي أن التصــدي لعــدم 

تكــون  أن  ضمــان  علــى  السياســات  تركــز  أن  يســتلزم  املســاواة 

مكاســب التحــول الهيكلــي شــاملة للجميــع بــدال مــن أن تركــز علــى 

دعــم العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة.

وكانــت التغيــرات يف نســبة وظائــف الصناعــة التحويليــة مــن 

العمالــة مصحوبــة بتغيــرات أكثــر تنوعــا يف نســبة نــاجت قطــاع 

الصناعــة التحويليــة عبــر البلــدان.٢ وباإلضافــة إىل ذلــك، شــهد 

نســبة  زيــادات كبيــرة يف  الناميــة  االقتصــادات  مــن  قليــل  عــدد 

العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة وحجــم ناجتهــا علــى حــد 

الصيــن.  وأبرزهــا  املاضــي،  القــرن  منــذ مطلــع ســبعينات  ســواء 

ويمكــن أن تعكــس هــذه الصــورة غيــر املتجانســة إعــادة توزيــع 

اإلنتــاج عبــر البلــدان أو تفاوتــات قُطْريــة يف الطلــب علــى الســلع 

املصنعــة، أو مزيــج مــن االثنيــن.

يعادلهــا،  مــا  )أو  الثابتــة  باألســعار  النــاجت  يقــاس  الفصــل،  هــذا  ٢ يف 

احلقيقيــة(. باألســعار  مضافــة  كقيمــة 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

الصين

شــهدت العمالــة يف الصناعــة التحويليــة تراجعــا نســبيا لنحــو خمســة عقــود يف االقتصــادات 

الــذروة يف البلــدان الناميــة األحــدث عهــدا عنــد  املتقدمــة، ويبــدو أنهــا تصــل إىل مســتويات 

مستويات منخفضة نسبيا من العمالة اإلجمالية.

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: تشــير اخلطوط املتصلة واملســاحات املظللة إىل املتوســط البســيط والنطاق الرُبيعي 

عبــر االقتصــادات، علــى التــوايل. وتتألــف العينــة مــن ٢١ اقتصــادا متقدمــا و٤٤ مــن اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي لديهــا بيانــات قطاعيــة بشــأن العمالــة منــذ 

عام ١٩٧٠. راجع املرفق ٣-١ لالطالع على مصادر البيانات والتغطية القُطْرية.
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الشكل البياين ٣-١: نسبة الصناعة التحويلية من 

العمالة اإلجمالية

(٪)

الزراعة  الصناعة التحويلية اخلدمات أخرى

املصــادر: قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة؛ وقاعــدة بيانــات World KLEMS؛ 

وحسابات خبراء الصندوق.

جميــع  عبــر  مرجــح  كمتوســط  لوحــة  كل  يف  القطاعيــة  العمالــة  نســب  حتســب  ملحوظــة: 

االقتصــادات يف ا�موعــة التــي لديهــا أوزان ترجيحيــة حمــددة حســب العمالــة اإلجماليــة يف 

كل بلد. وتشمل فئة «أخرى» التعدين والبناء واملرافق.

بمــا  مــكان تقريبــا،  العمالــة اإلجماليــة يف كل  ارتفعــت نســبة وظائــف قطــاع اخلدمــات يف 

يعكــس حتــوال بعيــدا عــن العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة يف االقتصــادات املتقدمــة 

وأساسا حتوال من قطاع الزراعة يف االقتصادات النامية.

الشكل البياين ٣-٢: نسب الوظائف القطاعية

(٪)
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وبنــاء علــى مــا تقــدم، يســعى هــذا الفصــل إىل حتقيــق هدفيــن 

أفضــل  فهــم  إىل  الوصــول  يف  )١( اإلســهام  همــا:  مترابطيــن، 

للتحــول اجلــاري يف نشــاط الصناعــة التحويليــة داخــل البلــدان 

إذا كانــت الصناعــة  مــا  العاملــي، )٢( ودراســة  وعلــى املســتوى 

العامــل  نــاجت  حيــث  مــن  فعــال  خــاص  طابــع  ذات  التحويليــة 

رؤى  توفيــر  يتســنى  بحيــث  وتوزيعــه،  العمالــة  كســب  ومســتوى 

حتقيــق  ضمــان  يف  السياســات  تســاعد  أن  يمكــن  كيــف  بشــأن 

الهيكلــي. وســعيا  التحــول  إطــار  للجميــع يف  قــوي وشــامل  نمــو 

علــى  اإلجابــة  الفصــل  هــذا  يحــاول  الهدفيــن،  هذيــن  لتحقيــق 

التاليــة: األســئلة 

· يف 	 العمالــة  نســب  تطــورت  كيــف  واحملــركات:  االجتاهــات 

وعلــى  البلــدان  داخــل  وناجتــه  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع 

املســتوى العاملــي منــذ ســبعينات القــرن املاضــي؟ ومــا هــي 

القطاعــات  هــي  ومــا  التغيــرات؟  هــذه  وراء  القائمــة  اآلليــات 

اخلمســة  العقــود  خــالل  توســعت  التــي  للخدمــات  الفرعيــة 

املاضيــة؟

· نمــو دخــل الفــرد: مــا مــدى تنــوع االجتاهــات يف نــاجت العامــل 	

القطاعــات  خمتلــف  عبــر  الفــرد(  لدخــل  الرئيســي  )احملــرك 

الصناعــة  يف  بمثيالتهــا  تُقــارن  وكيــف  للخدمــات  الفرعيــة 

بيــن  العمالــة  نســب  يف  التحــوالت  أثــرت  وهــل  التحويليــة؟ 

القطاعــات علــى نمــو إنتاجيــة العمالــة علــى نطــاق االقتصــاد 

قطــاع  يف  للعمالــة  النســبية  الزيــادة  تفــرض  وهــل  ككل؟ 

يف  الناميــة  االقتصــادات  علــى  كبيــرا  حتديــا  اخلدمــات 

ســعيها لتضييــق فجــوات دخــل الفــرد مقارنــة باالقتصــادات 

املتقدمــة؟

· الصناعــة 	 توفــر  هــل  الدخــل:  توزيــع  يف  املســاواة  عــدم 

للكســب  موحــدا  توزيعــا  أو  أعلــى  دخــوال  وحدهــا  التحويليــة 

الزيــادة  مــن  اجلــزء  حجــم  ومــا  املوظفيــن؟  خمتلــف  بيــن 

امللحوظــة يف عــدم املســاواة يف بلــدان كثيــرة خــالل العقــود 

النســبي  احلجــم  يف  بالتغيــرات  املرتبــط  املاضيــة  القليلــة 

التحويليــة؟ الصناعــة  لقطــاع 

والنتائج الرئيسية لهذا الفصل كما يلي:

· إن التطــور غيــر املتجانــس لنــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة 	

ونســب العمالــة فيــه عبــر البلــدان يعكــس مزيجــا مــن القــوى: 

يرتبــط  ومــا  احملليــة  الدخــول  يف  املتباينــة  االجتاهــات 

وتبايــن  املصنعــة،  الســلع  علــى  الطلــب  يف  تفــاوت  مــن  بهــا 

والقطاعــات  التحويليــة  الصناعــة  يف  اإلنتاجيــة  اجتاهــات 

أســاس  علــى  اإلنتــاج  توزيــع  وإعــادة  والتخصــص  األخــرى، 

املزايــا النســبية، والتــي تيســره التجــارة الدوليــة واالندمــاج 

الصناعــة  قطــاع  نــاجت  نمــو  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  املــايل. 

التحويليــة جتــاوز نمــو العمالــة فيــه يف معظــم البلــدان منــذ 

نمــو  يعكــس  نحــو  علــى  املاضــي،  القــرن  ســبعينات  مطلــع 

اإلنتاجيــة الســريع نســبيا يف هــذا القطــاع، فلــم يتحقــق نفــس 

املوازيــة  احلركــة  وتعكــس  العاملــي.  املســتوى  علــى  النمــط 

عمومــا يف نــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة ونســب العمالــة 

القُطْــري  التكويــن  يف  تغيــرا  العاملــي  املســتوى  علــى  فيــه 

العاملــي  املســتوى  علــى  التحويليــة  الصناعــة  يف  للعمالــة 

لصالــح االقتصــادات الناميــة حيــث يميــل نــاجت الفــرد إىل أن 

منخفضــا. يكــون 

· وال تؤدي الزيادة يف قطاع اخلدمات واالنخفاض أو الثبات 	

يف قطــاع الصناعــة التحويليــة كمصــدر للعمالــة بالضــرورة 

ككل.  االقتصــاد  نطــاق  علــى  اإلنتاجيــة  نمــو  إعاقــة  إىل 

فمســتويات اإلنتاجيــة ومعــدالت النمــو يف بعــض صناعــات 

اخلدمات أعلى من نظيرتها يف الصناعة التحويلية بأسرها. 

العمالــة  الزيــادة يف نســبة  أســهمت  األلفينــات،  ومنــذ مطلــع 

اإلنتاجيــة  نمــو  يف  إيجابيــا  إســهاما  اخلدمــات  قطــاع  يف 

علــى نطــاق االقتصــاد ككل يف معظــم االقتصــادات الناميــة. 

وباإلضافــة إىل ذلــك، تميــل مســتويات اإلنتاجيــة يف قطــاع 

اخلدمــات إىل التقــارب مــع احلــدود العامليــة )أي مــع مســتوى 

اإلنتاجيــة يف البلــدان األكثــر إنتاجــا(، كمــا هــو احلــال تمامــا 

يف الصناعــة التحويليــة. وبالتــايل، فــإن الزيــادة يف نســبة 

العمالــة التــي تتيحهــا قطاعــات اخلدمــات يمكــن أن تعــزز نمــو 

اإلنتاجيــة اإلجماليــة وتســاعد علــى تقــارب دخــل العامــل عبــر 

البلــدان.

· ويف حيــن أن كســب العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 	

أعلــى بالفعــل إىل حــد مــا مــن قطــاع اخلدمــات ومــوزع بشــكل 

أكثــر توحيــدا، فــإن احملــرك الرئيســي لزيــادة عــدم املســاواة 

مطلــع  منــذ  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  الدخــل  توزيــع  يف 

يف  املســاواة  عــدم  زيــادة  هــو  املاضــي  القــرن  ثمانينــات 

القطاعــات. جميــع 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

Standardized World Income Inequality Database (Solt 2016)؛  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.

والفتــرة   ١٩٨٠-١٩٨٩ الفتــرة  خــالل  املتوســطات  بيــن  التغيــرات  حتســب  ملحوظــة: 

والتحويــالت  الضرائــب  خصــم  قبــل  الدخــل  إىل  جينــي  معامــل  ويســتند   .٢٠١٠-٢٠١٦

ويتراوح من صفر إىل ١٠٠. وتستخدم مسميات البيانات رموز البلدان الصادرة عن املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

يميــل عــدم املســاواة يف كســب العمالــة إىل الزيــادة يف االقتصــادات التــي ســجلت تراجعــا أكثــر 

حدة يف نسبة العمالة يف الصناعة التحويلية.
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التغير يف نسبة العمالة يف الصناعة التحويلية

الشكل البياين ٣-٣: التغير يف نسبة العمالة وعدم 

املساواة يف قطاع الصناعة التحويلية، ١٩٨٠-٢٠١٠

(بالنقاط املئوية على احملور السيني؛ وبالنقاط على احملور الصادي)
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

ويتمثل أحد األســئلة الرئيســية على مســتوى السياســات فيما 

إذا كانــت أنمــاط النمــو التــي يقودهــا قطــاع اخلدمــات وامللحوظــة 

األلفينــات  مطلــع  منــذ  الناميــة  االقتصــادات  مــن  كثيــر  يف 

ستســتمر أم مــا إذا كانــت ناجتــا ثانويــا لطفــرة مؤقتــة يف الطلــب 

العاملي. فقد تكون زيادة إيرادات الســلع األولية وتيســير شــروط 

االقتــراض، علــى ســبيل املثــال، قــد أديــا بشــكل مؤقــت إىل تعزيــز 

الطلــب علــى اخلدمــات غيــر املتداولــة التــي تنتجهــا العمالــة األقــل 

مهــارة، ويســرا حتــول العمالــة بعيــدا عــن قطــاع الزراعــة — حيــث 

 Diao, تميــل اإلنتاجيــة إىل أن تكــون منخفضــة نســبيا )دراســة 

McMillan, and Rodrik 2017(. ويف كثير من البلدان النامية، قد 
يــؤدي انخفــاض نمــو الطلــب احمللــي يف الفتــرة املقبلــة إىل تقييــد 

نقــص  يــؤدي  أن  بينمــا يمكــن  املتداولــة،  توســع اخلدمــات غيــر 

املهــارات إىل كبــح التوســع يف اخلدمــات املتداولــة التــي تتســم 

بديناميكيــة إنتاجيــة. ويقتضــي عــدم اليقيــن احمليــط باجتاهــات 

العامــل  نــاجت  يف  الكبيــرة  والفجــوات  املســتقبل  يف  اإلنتاجيــة 

السياســات  جمــال  يف  اجلهــود  مضاعفــة  الناميــة  البلــدان  بيــن 

لتعزيــز اإلنتاجيــة يف جميــع القطاعــات واملســاعدة يف توجيــه 

إنتاجيــة  وأكثرهــا  الديناميكيــة  األنشــطة  أكثــر  إىل  العمالــة 

الدخــول يف  أمــام  احلواجــز  وإزالــة  املهــارات  تنميــة  خــالل  مــن 

التــي تختفــي  البلــدان  فيهــا. ويف  والتــداول  اخلدمــات  قطاعــات 

فيهــا بشــكل تــام الوظائــف يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، علــى 

صنــاع السياســات تيســير إكســاب العمــال الســابقين يف القطــاع 

وتعزيــز  توزيعهــم،  إعــادة  تكاليــف  مــن  واحلــد  جديــدة  مهــارات 

شــبكات األمــان لتخفيــف وطــأة اآلثــار الســلبية للبطالــة والنقــل 

الوظيفــي علــى العمــال وجمتمعاتهــم.

القســم  فيتضمــن  التــايل.  النحــو  علــى  الفصــل  بقيــة  وتنُظَّــم 

علــى  التحويليــة  الصناعــة  اســتعراضا عامــا الجتاهــات  التــايل 

وراء  الكامنــة  اآلليــات  ويناقــش  والعاملــي  القُطْــري  املســتويين 

التحويليــة  الصناعــة  لقطــاع  النســبية  املســاهمة  يف  التغيــرات 

يف النشــاط االقتصــادي. ويوفــر أيضــا بعــض اإلحصــاءات عــن 

زيــادة الوظائــف يف قطــاع اخلدمــات. ويركــز القســمان التاليــان 

علــى االختالفــات بيــن قطاعــي الصناعــة التحويليــة واخلدمــات 

العمالــة  كســب  مســتوى  وعلــى  اإلنتاجيــة  اجتاهــات  حيــث  مــن 

تضمــن  أن  يمكــن  كيــف  اخلتامــي  القســم  ويناقــش  وتوزيعــه. 

السياســات حتقيــق نمــو قــوي وشــامل للجميــع يف ظــل التحــول 

اجلــاري. الهيكلــي 

التحول الهيكلي: االجتاهات واحملركات 

الرئيسية

اســتقرارا  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  الوظائــف  شــهدت 

ملحوظــا كنســبة مــن العمالــة العامليــة خــالل نحــو خمســة عقــود 

)الشــكل البيــاين 3-4، اللوحــة ١(. وال يــزال القطــاع يوظــف نفــس 

— حــوايل  النســبة تقريبــا مــن القــوى العاملــة العامليــة حاليــا 

عامــل واحــد مــن بيــن كل ســبعة عمــال — علــى النحــو الــذي كان 

عليــه احلــال يف ســبعينات القــرن املاضــي. وظلــت نســبة القطــاع 

مــن النــاجت العاملــي )القيمــة املضافــة مقيســة باألســعار الثابتــة( 

العمالة القيمة املضافة االسمية القيمة املضافة احلقيقية

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

لوحــة  املضافــة) يف كل  (القيمــة  التحويليــة  الصناعــة  العمالــة يف  نســبة  ملحوظــة: حتســب 

كنســبة املتوســط املرجــح بيــن جميــع البلــدان يف ا�موعــة، وحتــدد األوزان الترجيحيــة حســب 

العمالــة اإلجماليــة (إجمــايل النــاجت احمللــي بالــدوالرات األمريكيــة بأســعار صــرف الســوق) 

لكل بلد. وتشير اخلطوط املتقطعة يف اللوحة ٣ إىل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية ما عدا الصين.

(القيمــة  والنــاجت  العمالــة  مــن  التحويليــة  الصناعــة  نســبة  تغيــرت  العاملــي،  املســتوى  علــى 

املضافة احلقيقية) تغيرا طفيفا منذ عام ١٩٧٠. إال أن هذا االستقرار العاملي امللحوظ يحجب 

التغيرات البارزة يف النسب على املستوى القُطْري.
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

واأللفينــات  املاضــي  القــرن  ســبعينات  بيــن  عمومــا  مســتقرة 
وســجلت اجتاهــا صعوديــا طفيفــا منــذ ذلــك احليــن.3

ويحجب استقرار نسب العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية 

وناجتــه علــى املســتوى العاملــي تغيــرات بــارزة علــى املســتوى 

الصناعــة  نســبة  ظلــت  فقــد   .)5-3 البيــاين  )الشــكل  القُطْــري 

هــي  كمــا  املتقدمــة  االقتصــادات  نــاجت  إجمــايل  مــن  التحويليــة 

دون تغييــر منــذ ســبعينات القــرن املاضــي، ولكــن حدثــت تغيــرات 

متنوعــة )ومقابلــة( علــى مســتوى فــرادى البلــدان )الشــكل البيــاين 

3-4، اللوحــة ٢؛ والشــكل البيــاين 3-6، اللوحــة 3(. ويف الوقــت 

ذاته، شــهدت جميع االقتصادات املتقدمة تقريبا على املســتوى 

الفــردي، وجمموعــة االقتصــادات املتقدمــة علــى املســتوى الكلــي، 

تراجعــا مطــردا يف نســبة العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 

مــن إجمــايل العمالــة خــالل خمســة عقــود تقريبــا )الشــكل البيــاين 

3-4، اللوحة ٢؛ الشكل البياين 3-6، اللوحة ١(، وهو ما يؤكد 

أن إنتاجية العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية زادت بوتيرة 

أســرع مــن جميــع القطاعــات األخــرى جمتمعــة.

نســب  يف  التغيــر  وســيط  كان  الناميــة،  االقتصــادات  ويف 

العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة وناجتــه منــذ عــام ١97٠ 

قريبــا مــن الصفــر )الشــكل البيــاين 3-6، اللوحتــان ٢ و4(. ويف 

حالــة اســتبعاد الصيــن، شــهدت اجملموعــة إجمــاال تغيــرا طفيفــا 

يف نســب الناجت والعمالة يف قطاع الصناعة التحويلية )الشــكل 

البيــاين 3-4، اللوحــة 3(. وســجلت كل مــن الصيــن وإندونيســيا 

وكوريــا وماليزيــا وتايلنــد مكاســب كبيــرة يف هــذه النســب منــذ 

عــام ١97٠ )الشــكل البيــاين 3-5، اللوحــة ٢(، علــى الرغــم مــن 

أن قطــاع الصناعــة التحويليــة يف بعــض مــن هــذه االقتصــادات 

العاملــة )علــى  القــوى  يــزال يوظــف جــزءا صغيــرا نســبيا مــن  ال 

ســبيل املثــال، ظلــت نســبة العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 

القــرن  تســعينات  منتصــف  منــذ  تقريبــا   %١3 إندونيســيا  يف 

املاضــي؛ وســجلت أقــل مــن ١5% يف تايلنــد يف عــام ٢٠١٠؛ أمــا 

يف الصيــن، فقــد بلغــت النســبة اخلُمــس تقريبــا يف عــام ٢٠١3(.

وبالنســبة ملعظم االقتصادات النامية، بلغت نســب الصناعة 

التحويليــة ذروتهــا قــرب منتصــف الفتــرة التــي تغطيهــا العينــة، 

حيــث زادت نســب النــاجت والعمالــة خــالل ســبعينات وثمانينــات 

انخفاضــا  ســجلت  ولكنهــا  البلــدان  معظــم  يف  املاضــي  القــرن 

البيــاين  )الشــكل  املاضــي  القــرن  تســعينات  منــذ  الثلثيــن  بنحــو 

3-6، اللوحتــان ٢ و4(. ومل يشــهد ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان 

3 تبيــن نســبة الصناعــة التحويليــة يف النــاجت العاملــي مقيســة باألســعار 

احلاليــة تراجعــا كبيــرا خــالل العقــود اخلمســة املاضيــة نظــرا ألن مكاســب 

أســعار  انخفــاض  إىل  أدت  التحويليــة  الصناعــة  يف  األســرع  اإلنتاجيــة 

اخلدمــات  مثــل  األخــرى،  املنتجــات  بأســعار  مقارنــة  املصنعــة  الســلع 

الزراعيــة. والســلع 

العمالة الناجت
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

يف حيــن تراجعــت نســبة وظائــف الصناعــة التحويليــة مــن العمالــة اإلجماليــة يف جميــع االقتصــادات املتقدمــة وكثيــر مــن االقتصــادات الناميــة منــذ عــام ١٩٧٠، كانــت التغيــرات يف نســبة 

الناجت أكثر تنوعا، وسجل عدد قليل من االقتصادات زيادات كبيرة يف نسب العمالة يف الصناعة التحويلية وناجته.

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: يوضح الشكل البياين متوسط معدل النمو السنوي يف نسب العمالة يف الصناعة التحويلية والقيمة املضافة احلقيقية خالل الفترة ١٩٦٠-٢٠١٥ (حسب توافر البيانات) ألكبر 

٢٠ اقتصــادا مــن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة حســب ترتيــب إجمــايل النــاجت احمللــي يف عــام ٢٠١٥ بالــدوالرات األمريكيــة بأســعار صــرف 

السوق. وتستخدم مسميات البيانات رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

الشكل البياين ٣-٥: االجتاهات املقدرة يف نسب العمالة والناجت يف قطاع الصناعة التحويلية، ١٩٦٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية سنويا)
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

ارتفاعا يف نسب العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية وناجته 

يف األلفينــات )علــى ســبيل املثــال، بنغالديــش والصيــن وإثيوبيــا 

االقتصــادات  مــن  كثيــرا  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  ومــالوي(. 

الناميــة، التــي ســجلت تراجعــا يف نســب الصناعــة التحويليــة، مل 

تشــهد أبــدا أي زيــادة كبيــرة يف تلــك النســب أصــال، علــى خــالف 

معظم االقتصادات التي حققت تقدما اقتصاديا يف وقت أسبق. 

ونتيجــة لذلــك، درج كثيــر مــن االقتصــادات الناميــة علــى بلــوغ 

الذروة عند نسب ومستويات دخل منخفضة، مقارنة بمثيالتها 

 يف االقتصــادات الناميــة األقــدم عهــدا )الشــكل البيــاين 7-3(.4 

التــي  الناميــة  االقتصــادات  مــن  قليــل  عــدد  ســوى  يشــهد  ومل   

كان لديهــا قطــاع صناعــة حتويليــة كبيــر نســبيا بالفعــل بحلــول 

عــام ١9٨٠ - منطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا 

وموريشــيوس وبولنــدا ورومانيــا وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان 

الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  نســبة  يف  ذروة   – الصينيــة 

االقتصــادات  ســجلته  الــذي  املســتوى  مــن  أعلــى  التحويليــة 

يف  العمالــة  نســبة  بــدأت  عليــه،  وبنــاء  املتوســط.  يف  املتقدمــة 

قطــاع اخلدمــات يف االرتفــاع عنــد مســتوى أقــل مــن دخــل الفــرد 

عليــه  كان  بمــا  مقارنــة  املعاصــرة  الناميــة  االقتصــادات  يف 

املعاصــرة. املتقدمــة  االقتصــادات  يف  احلــال 

حمركات نسب ناجت قطاع الصناعة التحويلية 

والعمالة فيه

يمكــن أن يســاعد طيــف مــن التفســيرات يف مطابقــة النســب 

املســتقرة للنــاجت يف قطــاع الصناعــة التحويليــة والعمالــة فيــه 

على املستوى العاملي مع التغيرات املتنوعة يف جميع البلدان. 

فعنــد أحــد طــريف الطيــف، يمكــن أن يرجــع ســبب التحــوالت يف 

 Rodrik (2016) ودراســة Dasgupta and Singh (2006) 4 تطلــق دراســة

علــى هــذه الظاهــرة اســم »وقــف التصنيــع الســابق ألوانــه«
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املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان ملتوســط تغيــر النســبة املئويــة يف نســب 

العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة والقيمــة املضافــة احلقيقيــة للقطــاع. ويمثــل اخلــط 

األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األســفل لــكل إطــار الربيــع 

األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير األعلــى والعشــير األدنــى. ويشــير 

ــن األحمــر إىل املتوســط املرجــح للمجموعــة. وتشــير مســميات احملــور الســيني إىل بدايــة  املعيّ

كل عقد. وتمثل إطارات عام ٢٠٠٠ بيانات الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٥، متى توافرت.

تراجعــت نســبة الوظائــف يف الصناعــة التحويليــة مــن العمالــة اإلجماليــة بصــورة مطــردة يف 

معظم االقتصادات املتقدمة منذ عام ١٩٧٠، يف حين ارتفعت نسبة ناجت الصناعة التحويلية 

االقتصــادات  معظــم  ويف  املاضــي.  القــرن  تســعينات  حتــى  االقتصــادات  تلــك  نصــف  يف 

الناميــة، بلغــت نســب عمالــة قطــاع الصناعــة التحويليــة وناجتــه مســتوى الــذروة قــرب منتصــف 

فترة العينة.

لالجتاهــات  مقــارن  قُطْــري  توزيــع   :٣-٦ البيــاين  الشــكل 

املقدرة يف نسب الصناعة التحويلية، ١٩٧٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية سنويا)

٢- اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات 

النامية

٢- اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات 

النامية

١- االقتصادات املتقدمة

١- االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تقتصــر العينــة علــى االقتصــادات التــي تشــهد تراجعــا يف نســب عمالــة الصناعــة 

التحويلية منذ عام ١٩٩٠ أو ما قبله. ويوضح احملور السيني مستوى الدخل عند وصول نسب 

العمالة يف الصناعة التحويلية إىل مستوى الذروة.

مقارنــة باالقتصــادات التــي حققــت تقدمــا يف وقــت أســبق، وصلــت نســب العمالــة يف الصناعــة 

التحويليــة يف كثيــر مــن االقتصــادات الناميــة إىل ذروتهــا عنــد مســتويات أدنــى ومســتويات 

دخل أقل.
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

نسب ناجت قطاع الصناعة التحويلية والعمالة فيه إىل عمليات 

إعــادة التوزيــع الصفريــة علــى جانــب العــرض، مــع انتقــال إنتــاج 

الصناعــة التحويليــة مــن أماكــن تتســم بارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج 

إىل االقتصــادات األقــل تكلفــة )معظمهــا اقتصــادات ناميــة( التــي 

وعنــد  العاملــي.  التجــاري  النظــام  يف  اندماجــا  أكثــر  أصبحــت 

الطــرف اآلخــر، فــإن التغيــرات يف نســب النــاجت والعمالــة يمكــن 

أن تعكــس االجتاهــات يف الدخــل والطلــب. فالطلــب علــى الســلع 

املصنعــة يزيــد بوتيــرة أســرع مــن الطلــب علــى األغذيــة واخلدمــات 

يف املراحــل األوىل مــن تنميــة البلــد. أمــا يف املراحــل املتأخــرة، 

فيشــهد الطلــب علــى اخلدمــات زيــادة أســرع، إال أن االنخفــاض 

كبــح  إىل  يــؤدي  أن  يمكــن  املصنعــة  للســلع  النســبي  الســعر  يف 

التحــول النســبي بعيــدا عــن اســتهالكها مــع نمــو الدخــل. ووفقــا 

للتفســير القائــم علــى الطلــب، ســتكون نســبة نــاجت قطــاع الصناعــة 

التحويليــة علــى املســتوى العاملــي مســتقرة يف البدايــة أو ربمــا 

الدخــول  تقــارب  مــع   )٢٠٠٠ عــام  منــذ  احلــال  هــو  )كمــا  تزيــد 

علــى مســتوى العــامل، وستســتهلك االقتصــادات الناميــة ســريعة 

بينمــا ستســتهلك  املصنعــة  الســلع  مــن  نســبيا  أكبــر  قــدرا  النمــو 

االقتصــادات املتقدمــة األبطــأ نمــوا قــدرا أقــل. ومــن املتوقــع أن 

تنخفــض نســبة نــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة علــى املســتوى 

االقتصــادات  احتيــاج جميــع  مــع  الطويــل  املــدى  علــى  العاملــي 

بشــكل متزايــد إىل خدمــات أكثــر.

املســتقر  العاملــي  الوضــع  تفســير  فــإن  الفعلــي،  الواقــع  ويف 

التفســيرين.  هذيــن  بيــن  يقــع  ربمــا  القُطْريــة  التفاوتــات  وســط 

ومــن املرجــح أن يكــون األداء العاملــي انعكاســا جلــزء مــن إعــادة 

توزيــع إنتــاج الصناعــة التحويليــة نحــو البلــدان التــي تنخفــض 

فيهــا تكاليــف اإلنتــاج وللتفاوتــات بيــن البلــدان يف الطلــب علــى 

التحويليــة. الصناعــة 

مــن  حمــرك  كل  علــى  كثيــرة  دراســات  األدبيــات  وتناولــت 

احملــركات احملتملــة للتغيــرات يف نســب نــاجت قطــاع الصناعــة 

التحويليــة والعمالــة فيــه — التفاوتــات يف الطلــب علــى الســلع 

يف  النســبي  واالنخفــاض  الدخــول  بارتفــاع  املقتــرن  املصنعــة 

إىل  تعــود  دراســات  فتشــدد  احلــدود.  عبــر  واالندمــاج  ســعرها، 

أعمــال  عــن  فضــال   )Engel 1895 )دراســة  عشــر  التاســع  القــرن 

 Bueraو Kongsamut, Rebelo, and Xie 2001؛  )دراســات  حديثــة 

 Herrendorf, Rogerson, andو و2012؛   and Kaboski 2009
Valentinyi 2013؛ وBoppart 2014( علــى تغيــر أنمــاط االســتهالك 
مع نمو الدخل احلقيقي للفرد. وتبدي نســبة االســتهالك النهائي 

للســلع املصنعــة عالقــة حمدّبــة الشــكل مــع الدخــل احلقيقــي للفــرد 

لألفــراد  احلقيقــي  الدخــل  ارتفــاع  فمــع   .)٨-3 البيــاين  )الشــكل 

مــن مســتويات منخفضــة، تنخفــض نســبة إنفاقهــم علــى الســلع 

الســلع  علــى  إنفاقهــم  نســبة  وتزيــد  إنغــل(،  )قانــون  الغذائيــة 

املصنعة. إال أنه مع استمرار ارتفاع الدخل، تزيد نسبة اإلنفاق 

الســلع املصنعــة. علــى اخلدمــات علــى حســاب 

وهنــاك عامــل ثــان يرتبــط بزيــادة الكفــاءة اإلنتاجيــة بوتيــرة 

بالقطاعــات  مقارنــة  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  أســرع 

 Ngai and؛ وBaumol 1967؛ وKuznets 1966 األخــرى )دراســات 

العمالــة  حجــم  انخفــاض  إىل  أدى  مــا  وهــو   ،)Pissarides 2007
التحويليــة  الصناعــة  نــاجت  مــن  معينــة  كميــة  إلنتــاج  املطلــوب 

وتيــرة  زيــادة  وتبيــن  الســعر.  معقولــة  املصنعــة  الســلع  وجعــل 

تتطلــب  النــاجت  يف  زيــادة  أي  أن  اإلنتــاج  يف  الكفــاءة  مكاســب 

زيــادات أصغــر يف العمالــة وعوامــل اإلنتــاج األخــرى مــع مــرور 

الوقــت؛ وأن الزيــادة األســرع نســبيا يف نــاجت العامــل يف قطــاع 

نمــو  بتباطــؤ  بالتــايل  مصحوبــة  كانــت  التحويليــة  الصناعــة 

بالقطاعــات  مقارنــة  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة 

إىل  أيضــا  اإلنتاجيــة  يف  األســرع  الزيــادة  أدت  وقــد  األخــرى. 

انخفــاض تكاليــف إنتــاج الوحــدة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 

بســرعة أكبــر مــن القطاعــات األخــرى، ممــا خفــض الســعر النســبي 

للســلع املصنعــة يف الغالبيــة العظمــى مــن البلــدان خــالل العقــود 

توافــر  زيــادة  وأدت   .)9-3 البيــاين  )الشــكل  املاضيــة  اخلمســة 

الســلع املصنعــة بأســعار معقولــة إىل تهدئــة التراجــع يف الطلــب 

الدخــل  ارتفــاع  يحركــه  الــذي  املصنعــة  الســلع  علــى  النســبي 

والتحــول يف التفضيــالت، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي يحــول دون 

التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  نســبة  يف  االنخفــاض 

 5.)١٠-3 البيــاين  )الشــكل  اإلنتاجيــة  حتركــه  الــذي 

ســلوك  علــى  املصنعــة  للســلع  النســبي  الســعر  يف  االنخفــاض  يؤثــر   5

املتــاح لإلنفــاق، ممــا  الدخــل  مــن  أوال، فهــو يزيــد  املســتهلك بطريقتيــن. 

)تأثيــر  واخلدمــات  الســلع  علــى  اإلنفــاق  بزيــادة  للمســتهلكين  يســمح 

الدخــل(. وثانيــا، قــد يمكــن أن ينفــق املســتهلكون أكثــر نســبيا علــى الســلع 

املصنعــة التــي أصبحــت اآلن معقولــة الســعر )تأثيــر االســتبدال(. غيــر أن 

بالســلع  اخلدمــات  املســتهلكون  يســتبدل  ال  قويــة:  ليســت  الثانيــة  القنــاة 

يف  املصنعــة  الســلع  نســبة  تــزداد  منخفضــة،  مســتويات  مــن  احلقيقــي  الدخــل  ارتفــاع  مــع 

االســتهالك. غيــر أنــه مــع اســتمرار ارتفــاع الدخــل، تــزداد نســبة اإلنفــاق علــى اخلدمــات علــى 

حساب السلع املصنعة.

املصــادر: قاعــدة بيانــات برنامــج املقارنــات الدوليــة للبنــك الــدويل (ICP)؛ وحســابات خبــراء 

الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح اخلــط األســود العالقــة املقــدرة بيــن نســب الصناعــة التحويليــة مــن االســتهالك 

النهائــي ودخــل الفــرد اســتنادا إىل تقديــر تربيعــي باســتخدام اآلثــار القُطْريــة الثابتــة. وتســتند 

نســب اإلنفاق على االســتهالك النهائي إىل بيانات برنامج املقارنات الدولية (ICP) (بيانات 

األســرة  حســب  االســتهالك  وتشــمل  و٢٠١١)  و٢٠٠٥  و١٩٩٦  و١٩٨٥   ١٩٨٠ األعــوام 

املعيشية واحلكومة. وتستبعد البلدان التي يقل تعداد سكانها عن مليون نسمة يف عام ٢٠١٤.

لوغاريتم نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (بالدوالرات الدولية لعام ٢٠١١)
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االســتهالك  يف  التحويليــة  الصناعــة  نســبة   :٣-٨ الشــكل 

النهائي مقابل دخل الفرد، ١٩٨٠-٢٠١١
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

واملــايل  التجــاري  االندمــاج   — ثالــث  عامــل  وهنــاك 

نســب  علــى  جديــدة  مؤثــرة  عوامــل  إىل  يــؤدي  أن  يمكــن   —
يختلــف  بــأن  تســمح  الدوليــة  فالتجــارة  التحويليــة.  الصناعــة 

التكويــن القطاعــي للطلــب احمللــي عــن العــرض احمللــي نظــرا ألنــه 

)دراســات  احلــدود  عبــر  اخلدمــات  وبعــض  الســلع  تــداول  يمكــن 

Matsuyama 2009؛ وUy, Yi, and Zhang 2013؛ وSwiecki 2017؛ 

أنمــاط  علــى  التجــارة  تكاليــف  تراجــع  ويؤثــر   .)Wood 2017و

التخصــص عبــر البلــدان، ممــا يــؤدي إىل زيــادة نســبة نــاجت قطــاع 

تتمتــع  التــي  البلــدان  يف  فيــه  والعمالــة  التحويليــة  الصناعــة 

بميــزة نســبية يف ذلــك القطــاع وانخفاضهمــا يف البلــدان التــي 

ال تتمتــع بتلــك امليزة.6ومــن شــأن زيــادة إمكانيــة احلصــول علــى 

الســعر  منخفضــة  املصنعــة  الســلع  تكــون  عندمــا  كبيــر  بقــدر  املصنعــة 

 Herrendorf, Rogerson, andو Buera and Kaboski 2009؛  )دراســات 

.)Lawrence 2017و Valentinyi 2013؛ 

6 تســمح التجــارة أيضــا بالتخصــص داخــل قطــاع الصناعــة التحويليــة: 

ســينتقل تصنيع املنتجات التي تتطلب أساســا عمالة منخفضة املهارات 

إىل البلــدان التــي لديهــا وفــرة مــن هــؤالء العمــال، يف حيــن ســينتقل إنتــاج 

تتمتــع  التــي  البلــدان  إىل  األخــرى  التحويليــة  الصناعــة  منتجــات  أنــواع 

التكاليــف  فيهــا  وتنخفــض  العاليــة  املهــارات  ذوي  العمــال  مــن  بوفــرة 

الرأســمالية علــى املســتخدم. ويمكــن أن تظــل نســبة الصناعــة التحويليــة 

مــن النــاجت كمــا هــي دون تغييــر يف كال اجملموعتيــن، بينمــا ســتزيد نســبة 

العمالــة منخفضــة  أينمــا كانــت  التحويليــة  الصناعــة  العمالــة يف قطــاع 

املهــارات متاحــة بوفــرة، وتنخفــض يف األماكــن األخــرى.

املصــادر: قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة؛ وقاعــدة بيانــات األمم املتحــدة؛ 

وقاعدة بيانات WORLD KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: توضــح اللوحــة ١ لوغاريتــم الســعر النســبي للقيمــة املضافــة للصناعــة التحويليــة 

لوغاريتــم  مقابــل  ســنة  وكل  بلــد  كل  يف  اإلجمــايل)  لالقتصــاد  النســبي  بالســعر  (مقارنــة 

اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج يف قطــاع الصناعــة التحويليــة. وكال املتغيريــن يعبــر عنهمــا 

كانحرافات من املتوسط القُطْري عبر فترة العينة. وتوضح اللوحة ٢ التوزيع عبر البلدان ملتوسط 

التغيــر الســنوي يف لوغاريتــم الســعر النســبي للصناعــة التحويليــة. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل 

كل إطــار الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األســفل لــكل إطــار الربيــع األعلــى والربيــع 

تســميات  وتشــير  األدنــى.  والعشــير  األعلــى  العشــير  إىل  احلمــراء  العالمــات  وتشــير  األدنــى؛ 

احملور الســيني إىل بداية كل عقد. وتمثل إطارات عام ٢٠٠٠ بيانات الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٥، 

متى توافرت.

تراجــع الســعر النســبي للســلع املصنعــة يف معظــم االقتصــادات خــالل العقــود اخلمســة املاضيــة، 

مقارنــة  التحويلــة  الصناعــة  قطــاع  يف  اإلنتاجيــة  مكاســب  ســرعة  زيــادة  يعكــس  بمــا 

بالقطاعات األخرى.

يف  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة   -٢

الصناعة التحويلية والسعر النسبي

٢- التغير يف لوغاريتم السعر النسبي

(بالنقاط املئوية سنويا)

الشــكل البياين ٣-٩: الســعر النســبي للصناعة التحويلية، 

١٩٧٠-٢٠١٥

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

لوغاريتم اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج (ناقصا املتوسط)
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اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية االقتصادات املتقدمة

املصــادر: قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة؛ وقاعــدة بيانــات األمم املتحــدة؛ 

وحسابات خبراء الصندوق.

بالنســبة  التحويليــة  للصناعــة  املضافــة  القيمــة  ســعر  إىل  النســبي  الســعر  يشــير  ملحوظــة: 

لالقتصاد ككل.

أدى تراجــع الســعر النســبي للســلع املصنعــة إىل زيــادة الطلــب النســبي علــى الســلع، ولكــن ليــس 

إىل حد يحول دون حتول العمالة من الصناعة التحويلية إىل اخلدمات.

١- نسبة العمالة يف الصناعة التحويلية

٢- نسبة القيمة املضافة احلقيقية للصناعة التحويلية

الشــكل البيــاين ٣-١٠: التغيــر املقــدر يف نســب الصناعــة 

التحويلية وأسعارها النسبية، ١٩٦٠-٢٠١٥

(بالنقاط املئوية سنويا)

لوغاريتم السعر النسبي
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

يــؤدي  أن  املــال  رأس  تكلفــة  يخفــض  الــذي  األجنبــي  التمويــل 

إىل ترســيخ أنمــاط التخصــص يف االقتصــادات التــي تعــاين مــن 

شــح رؤوس األمــوال، وال ســيما التــي تنتشــر فيهــا أوجــه القصــور 

املاليــة ويتقيــد فيهــا االئتمــان. وتــؤدي إعــادة توزيــع الصناعــة 

إىل  أيضــا  نســبية  بمزايــا  تتمتــع  التــي  البلــدان  إىل  التحويليــة 

خفــض الســعر النســبي للســلع املصنعــة علــى املســتوى العاملــي، 

ممــا يرفــع الطلــب علــى تلــك الســلع.

إىل  أيضــا  واملــايل  التجــاري  االندمــاج  يــؤدي  أن  ويمكــن 

عبــر  ونشــرها  التكنولوجيــة  التطــورات  اعتمــاد  وتيــرة  تســريع 

أســرع  بشــكل  االبتــكارات  نشــر  ويســمح   .)4 )الفصــل  احلــدود 

وتقليــل  أكبــر  بســرعة  اإلنتاجيــة  احلــدود  مــن  البلــدان  باقتــراب 

الفتــرة املطلوبــة لتوظيــف نســبة متزايــدة مــن العمالــة يف قطــاع 

الصناعة التحويلية )ما يطلق عليها مرحلة التصنيع من عملية 

التنميــة(.7 ويــؤدي االنتشــار األســرع أيضــا إىل اشــتداد املنافســة 

بيــن املنتجيــن علــى املســتوى العاملــي ووضــع ضغــوط خافضــة 

على أسعار منتجات الصناعة التحويلية يف كل مكان، وهو ما 

يــؤدي أيضــا إىل زيــادة الطلــب النهائــي علــى الســلع املصنعــة.٨ 

القطاعيــة  واإلنتــاج  اإلنفــاق  بيانــات  تعطــي  أن  ويمكــن 

توزيــع  إعــادة  مــدى  عــن  فكــرة  العاملــي  املســتوى  علــى 

الشــكل  ويقــارن  املاضييــن.  العقديــن  مــدى  علــى  اإلنتــاج 

املصنعــة  الســلع  علــى  اإلنفــاق  يف  التغيــر  بيــن   ١١-3 البيــاين 

املصنعــة.9 للســلع  احمللــي  اإلجمــايل  النــاجت  يف   والتغيــرات 

 وارتفعت نسب االقتصادات النامية يف كل من الناجت اإلجمايل 

العاملــي والنفقــات النهائيــة للصناعــة التحويليــة مــا بيــن عامــي 

١995 و٢٠١١، يف حيــن انخفضــت مثيالتهــا يف االقتصــادات 

التغيــرات  أن  إال   .)١ اللوحــة  البيــاين 3-١١،  )الشــكل  املتقدمــة 

نســب  التغيــرات يف  مــع  اإلجمــايل مل تتطابــق  النــاجت  نســب  يف 

تراجعــت  املتقدمــة،  االقتصــادات  ففــي  تامــا.  تطابقــا  اإلنفــاق 

نســب النــاجت اإلجمــايل بقــدر أكبــر مــن نســب اإلنفــاق )بنحــو %5 

مــن اإلنفــاق العاملــي علــى الســلع املصنعــة( مــع انتقــال اإلنتــاج 

إىل االقتصــادات الناميــة. ويف االقتصــادات الناميــة، جتــاوزت 

الزيــادة يف  التحويليــة  النــاجت اإلجمــايل للصناعــة  الزيــادة يف 

النفقــات النهائيــة علــى الســلع املصنعــة.

التغيــرات  بيــن  كبيــرا  فرقــا  البلــدان  بعــض  وشــهدت 

التحويليــة  الصناعــة  لقطــاع  اإلجمــايل  النــاجت  نســب  يف 

-١995 الفتــرة  يف  التوزيــع(  إعــادة  مــدى  )أي،  ونفقاتــه 

و3(.١٠  ٢ اللوحتــان   ،١١-3 البيــاين  )الشــكل   ٢٠١١ 

النــاجت  تراجــع  الكبيــرة،  املتقدمــة  االقتصــادات  بيــن  وفيمــا   

اإلجمــايل أكثــر مــن اإلنفــاق النهائــي يف فرنســا )بمقــدار 4% مــن 

واليابــان   ،)%3( املتحــدة  والواليــات  احمللــي(،  النــاجت  إجمــايل 

)١.5%(. وســجل أيضــا عــدد مــن االقتصــادات الناميــة املشــمولة 

بالعينة، مثل الهند واملكســيك وروســيا وتركيا، فرقا ســالبا بين 

خــالف  وعلــى  النهائــي.  واإلنفــاق  اإلجمــايل  النــاجت  يف  التغيــر 

ذلــك، كانــت زيــادة نســبة نــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة يف 

كل مــن الصيــن وأملانيــا وآيرلنــدا وكوريــا أكبــر مــن الزيــادة يف 

نســبة اإلنفــاق. وكان الفــرق يف حالــة الصيــن بــارزا )نحــو ١٠% 

مــن إجمــايل النــاجت احمللــي(، نظــرا ألنهــا تشــكل حــوايل ٢.5% مــن 

اإلنفــاق العاملــي علــى الســلع املصنعــة. غيــر أن عمليــات إعــادة 

توزيــع النــاجت اإلجمــايل مل تقابلهــا يف جميــع احلــاالت حتــوالت 

احملليــة.  التحويليــة  للصناعــة  املضافــة  القيمــة  يف  مكافئــة 

القيمــة  مكــون  إىل  التوزيــع  إعــادة  حــاالت  بعــض  وانتقلــت 

املضافــة للخدمــات اخلــاص بنــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة 

)اإلطــار 3-١(.  أيضــا 

وقــد تبــدو التحــركات املوازيــة عمومــا يف نســب نــاجت قطــاع 

الصناعــة التحويليــة والعمالــة فيــه علــى املســتوى العاملــي مثيــرة 

الســريعة نســبيا لنمــو اإلنتاجيــة يف  الوتيــرة  للحيــرة يف ضــوء 

القطــاع، وهــو مــا يُتوقــع أن يــؤدي إىل زيــادة الفجــوة بيــن نســب 

نــاجت قطــاع الصناعــة التحويليــة والعمالــة فيــه علــى املســتوى 

الوقــت )كمــا حــدث يف جميــع االقتصــادات  مــرور  مــع  العاملــي 

وتفســير  الناميــة(.  االقتصــادات  معظــم  ويف  تقريبــا  املتقدمــة 

ذلــك هــو حــدوث حتــول تدريجــي يف تكويــن العمالــة يف قطــاع 

الصناعــة التحويليــة علــى املســتوى العاملــي نحــو االقتصــادات 

الناميــة، التــي تميــل فيهــا اإلنتاجيــة إىل أن تكــون أكثــر انخفاضــا 

ولكــن يكــون الطلــب فيهــا علــى الســلع املصنعــة أعلــى وتنخفــض 

فيهــا تكاليــف إنتــاج الوحــدة.١١

وتســاعد العالقــات الثنائيــة بيــن نســب نــاجت قطــاع الصناعــة 

فيــه وحمركاتهمــا احملتملــة يف احلصــول  والعمالــة  التحويليــة 

علــى فكــرة عــن اآلليــات الكامنــة وراء التحــول الهيكلــي. غيــر أن 

7 تذهب دراســة Huneeus and Rogerson (2016) إىل أن نمو اإلنتاجية 

يف قطــاع الصناعــة التحويليــة )مقارنــة بالقطاعــات األخــرى( قــد يكــون 

أســرع يف البلــدان الناميــة احلاليــة منــه يف البلــدان الناميــة األقــدم عهــدا 

نتيجــة تأثيــرات اللحــاق، ممــا يســاعد علــى تفســير الســبب يف وصــول نســب 

العمالة يف الصناعة التحويلية إىل الذروة عند مستويات أقل يف البلدان 

النامية.

٨ تذهب دراسة Rodrik (2016) إىل أن االقتصادات النامية »استوردت« 

نهــج وقــف التصنيــع مــع انفتاحهــا للتجــارة )بمــا يف ذلــك االقتصــادات 

التــي مل تكــن قــد شــهدت تقدمــا تكنولوجيــا كبيــرا(، مــن خــالل تعرضهــا 

لضغوط خافضة على الســعر النســبي للســلع املصنعة ناجمة عن مكاســب 

اإلنتاجيــة يف االقتصــادات املتقدمــة.

9 تتضمــن املنتجــات تامــة الصنــع القيمــة املضافــة مــن قطــاع الصناعــة 

التحويليــة والقطاعــات األخــرى احملليــة واألجنبيــة علــى الســواء. فاملركبــة 

مصنعــة  أجــزاء  تتضمــن  املثــال،  ســبيل  علــى  املســتهلك،  يشــتريها  التــي 

حمليــا وأجــزاء مصنعــة يف اخلــارج فضــال عــن خدمــات هندســية وتســويقية 

الصناعــة  لقطــاع  احمللــي  اإلجمــايل  النــاجت  ويمثــل  وأجنبيــة.  حمليــة 

التحويليــة جممــوع كل احملتــوى املنتــج حمليــا لناجتــه النهائــي. واإلنفــاق 

اإلجمــايل  النــاجت  جممــوع  يســاوي  مــا  بلــد  يف  املصنعــة  الســلع  علــى 

لقطــاع الصناعــة التحويليــة احمللــي، صــايف واردات الســلع تامــة الصنــع، 

الوســيطة.  املدخــالت  مــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  واردات  وصــايف 

وتُســتمد بيانــات النــاجت اإلجمــايل واإلنفــاق املســتخدمة يف هــذه العمليــة 

مــن قاعــدة البيانــات العامليــة للمدخــالت واخملرجــات التــي تغطــي الفتــرة 

١995-٢٠١١. راجــع املرفــق 3-٢ لالطــالع علــى التفاصيــل.

١٠ الفرق بين التغيرات يف الناجت اإلجمايل لقطاع الصناعة التحويلية 

واإلنفــاق علــى الســلع املصنعــة مــع مــرور الوقــت لفــرادى البلــدان يمكــن 

النــاجت  يف  تراجعــا  بالضــرورة  وليــس  اإلنفــاق  زيــادة  ســرعة  يعكــس  أن 

اإلجمــايل للصناعــة التحويليــة.

يف  التغيــرات  أثــر  أيضــا   Felipe and Mehta (2016) دراســة  توثــق   ١١

قطــاع  نــاجت  نســب  علــى  التحويليــة  الصناعــة  لنشــاط  القُطْــري  التكويــن 

العاملــي. املســتوى  علــى  فيــه  والعمالــة  التحويليــة  الصناعــة 
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تقديــر األهميــة النســبية لــكل مــن هــذه اآلليــات عمليــا جملموعــة 

هــذه  تعقيــد  وبخــالف  كبيــرا.  حتديــا  يمثــل  البلــدان  مــن  واســعة 

اآلليــات األساســية، لــن نســتطيع أن نُالحــظ إال النتائــج الالحقــة 

النســبية،  — تكاليــف اإلنتــاج واألســعار  للمحــركات العرضيــة 

بوســعنا  يكــون  ولــن   — الدخــل  ومســتويات  التجــارة،  وكثافــة 

الهيكلــي.  التغيــر  حتــرك  التــي  اخلارجيــة  القــوى  مالحظــة 

وبالتايل، ســعت األدبيات احلديثة بشــكل كبير إىل تفســير أنماط 

التحــول الهيكلــي باســتخدام نمــاذج التــوازن العــام علــى املســتوى 

١٢
العاملــي، مــع التركيــز عــادة علــى آليــة واحــدة فقــط يف كل مــرة. 

صعود قطاع اخلدمات

البــارزة للتحــول الهيكلــي يف توســع  الســمات  تتمثــل إحــدى 

قطــاع اخلدمــات. فقــد زادت نســبة قطــاع اخلدمــات مــن العمالــة 

العامليــة بنحــو ١6 نقطــة مئويــة منــذ ســبعينات القــرن املاضــي. 

الزيــادة يف نســبة الوظائــف يف قطــاع اخلدمــات  وبينمــا تمثــل 

مــن العمالــة الكليــة إىل حــد كبيــر الوجــه املقابــل لتراجــع نســبة 

العمالة يف قطاع الصناعة التحويلية يف االقتصادات املتقدمة 

)الشــكل البيــاين 3-٢، اللوحــة ١(، فــإن الزيــادة يف االقتصــادات 

قطــاع  عــن  بعيــدا  العمالــة  حتــول  معظمهــا  يف  تعكــس  الناميــة 

الزراعــة )الشــكل البيــاين 3-٢، اللوحــة ٢(.

وزادت العمالــة يف قطــاع اخلدمــات غيــر الســوقية )احلكومــة 

االقتصــادات  ســريعة يف جمموعــة  بوتيــرة  والصحــة(  والتعليــم 

املتقدمــة، حيــث أســهمت بنحــو ثلــث الزيــادة الكليــة يف العمالــة 

 يف قطــاع اخلدمــات منــذ عــام ١97٠ )الشــكل البيــاين 3-١٢(.١3

 ويف قطاع اخلدمات السوقية — الذي أسهم بالثلثين املتبقيين 

مــن الزيــادة يف قطــاع اخلدمــات — شــكّلت خدمــات الوســاطة 

املاليــة والعقــارات وأنشــطة األعمــال القطاعــات الفرعيــة األســرع 

قطــاع  يف  العمالــة  أســهمت  الناميــة،  االقتصــادات  ويف  نمــوا. 

اخلدمــات الســوقية بنصيــب األســد يف الزيــادة الكليــة يف العمالــة 

يف قطــاع اخلدمــات، حيــث شــهدت القطاعــات الفرعيــة لتجــارة 

اجلملــة والتجزئــة والفنــادق واملطاعــم زيــادات كبيــرة للغايــة.

بشــكل  يتضمــن،  التحويليــة  الصناعــة  نــاجت  وأصبــح 

عليــه  يطلــق  مــا   — اخلدمــات  قطــاع  مــن  مدخــالت  متزايــد، 

 National Board( التحويليــة  الصناعــة  يف  اخلدمــات  إدخــال 

ودراســة  Baldwin 2016؛  ودراســة  of Trade of Sweden 2010؛ 
البيانــات  HallwardDriemeier and Nayyar 2017(. وباســتخدام 
املدخــالت  بيــن  العامليــة  الروابــط  عــن  مؤخــرا  أتيحــت  التــي 

ارتفــاع   ١-3 اإلطــار  يف  الــوارد  التحليــل  يوثــق  واخملرجــات، 

 Herrendorf, Rogerson, and Valentinyi (2014) دراســة  تتضمــن   ١٢

الهيكلــي. بالتحــول  املتعلقــة  األدبيــات  يف  احلديثــة  لإلســهامات  مســحا 

ســوقية  وغيــر  ســوقية  خدمــات  إىل  اخلدمــات  صناعــات  تصنيــف   ١3

يتبــع املبــادئ التوجيهيــة لنظــام احلســابات القوميــة. وتتألــف اخلدمــات 

الســوقية من جتارة اجلملة والتجزئة يف الســلع وإصالح الســلع؛ والفنادق 

واإلسكان؛ والنقل، والتخزين واالتصاالت؛ والوساطة املالية؛ والعقارات، 

والتأجيــر وأنشــطة األعمــال؛ واألنشــطة اجملتمعيــة والشــخصية األخــرى؛ 

وأنشــطة األســر املعيشــية اخلاصــة. وتتألــف اخلدمــات غيــر الســوقية مــن 

االجتماعــي(؛  والضمــان  والدفــاع،  العامــة،  )اإلدارة  احلكوميــة  اخلدمــات 

والتعليــم؛ والصحــة. راجــع املرفــق 3-١ لالطــالع علــى قائمــة بالقطاعــات 

وفــرادى الصناعــات واخملتصــرات.

الناجت اإلجمايل

اإلنفاق النهائي
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املصادر: قاعدة البيانات العاملية للمدخالت وا�رجات؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: توضــح اللوحــة ١ نســبة كل جمموعــة مــن االقتصــادات يف النــاجت اإلجمــايل العاملــي 

للصناعــة التحويليــة (األعمــدة) ويف اإلنفــاق النهائــي العاملــي علــى الصناعــات التحويليــة 

(املربعــات). وتوضــح اللوحتــان ٢ و٣ الفــرق بيــن التغيــر يف إجمــايل النــاجت احمللــي للصناعــة 

التحويلية والتغير يف اإلنفاق النهائي على الصناعة التحويلية يف الفترة بين ١٩٩٥ و٢٠١١، 

ويعبــر عنهــا كنســبة ملتوســط إجمــايل النــاجت احمللــي خــالل الفتــرة. ويشــمل إجمــايل النــاجت 

احمللــي للصناعــة التحويليــة القيمــة املضافــة مــن جميــع القطاعــات احملليــة الداخلــة يف إنتــاج 

الصناعة احمللية (تستبعد القيمة املضافة األجنبية). راجع املرفق ٣-٢ لالطالع على التفاصيل. 

وتستخدم مسميات البيانات رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.
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للصناعــة  العاملــي  النــاجت  إجمــايل  نســبة  يف  أكبــر  توســعا  الناميــة  االقتصــادات  شــهدت 

التحويليــة مقارنــة بنســبة اإلنفــاق العاملــي علــى الصناعــات التحويليــة، وهــو مــا يشــير إىل 

إعــادة توزيــع بعــض اإلنتــاج نحــو تلــك االقتصــادات كمجموعــة. ولكــن هنــاك تباينــات كبيــرة 

عبر االقتصادات.
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١- نسبة الناجت العاملي واإلنفاق النهائي

(٪)

٣- التغير يف ناجت الصناعة التحويلية مقابل التغير يف اإلنفاق 

على الصناعة التحويلية: اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

الشكل البياين ٣-١١: الناجت اإلجمايل للصناعة التحويلية 

واإلنفاق النهائي على سلع الصناعة التحويلية، 

١٩٩٥-٢٠١١

٢- التغيــر يف نــاجت الصناعــة التحويليــة مقابــل التغيــر يف اإلنفــاق 

على الصناعة التحويلية: االقتصادات املتقدمة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



139

الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

يف  التحويليــة  الصناعــة  إنتــاج  يف  اخلدمــات  مدخــالت  نســبة 

معظــم البلــدان خــالل العقديــن املاضييــن. غيــر أن نســبة الســلع 

معظــم  يف  تنخفــض  أخــذت  النهائيــة  النفقــات  يف  املصنعــة 

البلــدان، وال تــزال مدخــالت اخلدمــات يف الســلع املصنعــة تشــكل 

نســبة صغيــرة مــن القيمــة املضافــة الكليــة يف قطــاع اخلدمــات، 

التحويليــة  الصناعــة  اخلدمــات يف  إدخــال  يســهم  وبالتــايل، مل 

إســهاما كبيــرا يف زيــادة نســبة اخلدمــات يف النــاجت الكلــي علــى 

املاضييــن. العقديــن  مــدى 

مــن  املتغيــر  التحويليــة  الصناعــة  نــاجت  حمتــوى  ويفــرض 

الهيكلــي.  التغيــر  بقيــاس  يتعلــق  فيمــا  حتديــات  اخلدمــات 

النســبي  الــوزن  يف  التغيــرات  تقيــس  ال  املتاحــة  فاإلحصــاءات 

للمهــام واألنشــطة اخملتلفــة يف االقتصــاد إال بطريقــة غيــر تامــة. 

وزيــادة جتــزؤ اإلنتــاج يف الصناعــة التحويليــة تعنــي أن بعــض 

األنشطة التي اعتادت على تنفيذها شركات الصناعة التحويلية 

تتفــكك  واللوجســتيات(  القانونيــة  واخلدمــات  التســويق  )مثــل 

وتعهــد بهــا إىل جهــات خارجيــة. ومــن شــأن إعــادة تصنيــف هــذه 

األنشــطة علــى أنهــا خدمــات يف اإلحصــاءات الرســمية أن تــؤدي 

الوقــت  الهيكلــي.١4ويف  التحــول  مــدى  تقديــر  يف  املبالغــة  إىل 

تنتــج  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  الشــركات  بــدأت  ذاتــه، 

مــع  يتــم جتميعهــا  مســاعدة  متزايــد خدمــات  نحــو  علــى  وتبيــع 

الســلع تامــة الصنــع؛ ومــن شــأن إدراج أنشــطة اخلدمــات هــذه يف 

إنتــاج الصناعــة التحويليــة أن يــؤدي إىل تقديــر املــدى احلقيقــي 

البيانــات  تســمح  حجمــه.١5وال  مــن  بأقــل  الهيكلــي  للتحــول 

املتاحــة بتحديــد احلجــم النســبي لهذيــن التأثيريــن املتضاديــن 

بشــكل موثــوق، وهنــاك أدلــة جزئيــة مســتمدة مــن دراســات قائمــة 

العمالــة  نســب  مقاييــس  علــى  تأثيرهمــا  صــايف  أن  إىل  تشــير 

القطاعيــة غيــر واضــح. والنــاجت 

النمو والتنمية فيما يتجاوز الصناعة 

التحويلية

أكثــر  التاريــخ  مــر  علــى  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  اعتُبــر 

تطــورا مــن الناحيــة التكنولوجيــة مــن قطــاع اخلدمــات، وبالتــايل 

التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  مــن  اإلنتــاج  توزيــع  إعــادة  أثــارت 

اإلنتاجيــة  نمــو  بشــأن  عمومــا  القلــق  اخلدمــات  قطــاع  إىل 

يف  املعيشــة  ملســتوى  حمــدد  عامــل  أهــم  وهــو   — اإلجماليــة 

١6.)Kaldor 1967 ودراســة  Baumol 1967؛  )دراســة  بلــد   أي 

 Bernard, Smeets, and ودراســة  دراســة Berlingieri (2014)؛   ١4

.Warzynski (2017)
 National Board of Trade ofو Pilat and Wölfl (2005)؛  دراســات   ١5

.Crozet and Milet (2017)و Sweden 2010؛ 
لقطــاع  الرئيســية  الســمات  مــن  كثيــر  اعتبــار  علــى  العــرف  جــرى   ١6

االبتــكار،  مســتويات  يف  النســبي  االرتفــاع   - التحويليــة  الصناعــة 

ووفــورات  التكنولوجيــا(،  نشــر  )تيســير  املباشــر  األجنبــي  واالســتثمار 

القطاعــات  مــع  الروابــط  وقــوة  التــداول،  قابليــة  درجــة  وارتفــاع  احلجــم، 

الطويــل.  املــدى  علــى  والتنميــة  للنمــو  األهميــة  بالغــة  ســمات  األخــرى - 

هــذه  أن  إىل   HallwardDriemeier and Nayyar (2017) دراســة  وتشــير 

للصناعــة  الفرعيــة  القطاعــات  بيــن  كبيــر  بشــكل  تتفــاوت  اخلصائــص 

الوقــت. مــرور  ومــع  التحويليــة 

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

العمالــة  التراكمــي يف نســبة  للتغيــر  البلــدان  التوزيــع عبــر  البيــاين  الشــكل  ملحوظــة: يوضــح 

الفتــرة  ومتوســط  املاضــي  القــرن  ســبعينات  متوســط  بيــن  اخلدمــات  صناعــات  لفــرادى 

٢٠٠٠-٢٠١٥. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف 

العشــير  إىل  احلمــراء  العالمــات  وتشــير  األدنــى؛  والربيــع  األعلــى  الربيــع  إطــار  لــكل  األســفل 

األعلــى والعشــير األدنــى. وتتألــف اخلدمــات غيــر الســوقية مــن اخلدمــات احلكوميــة والتعليــم 

والصحة. وتعد جميع صناعات اخلدمات األخرى خدمات سوقية. راجع املرفق ٣-١ لالطالع 

على قائمة بالقطاعات وفرادى الصناعات وا�تصرات.

تشــكل اخلدمات الســوقية نحو ثلثي الزيادة الكلية يف عمالة قطاع اخلدمات منذ عام ١٩٧٠ 

يف االقتصادات املتقدمة، وأكثر من ٨٠٪ يف االقتصادات النامية.
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االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

١- صناعات اخلدمات السوقية وغير السوقية 

٢- صناعات اخلدمات السوقية

قطــاع  يف  العمالــة  نســبة  يف  التغيــر   :٣-١٢ الشــكل 

اخلدمات، ١٩٧٠-٢٠١٥

(التغير التراكمي، بالنقاط املئوية)
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مســتوى  يف  كبيــرا  تقاربــا  حققــت  التــي  البلــدان  وســجلت   

الســتينات زيــادات  مــع االقتصــادات األكثــر تقدمــا منــذ  الدخــل 

كبيــرة يف العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة وصادراتهــا 

 Johnson, Ostry, and Jones and Olken 2005؛ ودراســة  )دراســة 

تفيــد  التــي  املالحظــة  فــإن  وبالتــايل،   .)Subramanian 2007
بنفــس  ليســت  الناميــة  االقتصــادات  يف  التصنيــع  مرحلــة  بــأن 

يف  تقدمــا  حققــت  التــي  البلــدان  يف  عليهــا  كانــت  التــي  القــوة 

وقــت أســبق دفعــت البعــض إىل التشــكيك يف قــدرة االقتصــادات 

الناميــة علــى تضييــق فجــوات الدخــل مــع االقتصــادات املتقدمــة. 

هــذه  تؤكــد  دامغــة  أدلــة   Rodrik (2013, 2016) دراســتا  وتوفــر 

الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  إنتاجيــة  أن  وتوثــق  الشــواغل، 

التقــارب  إىل  تميــل  اقتصــادا  عينــة ضمــت ١3٠  التحويليــة يف 

املعتمــدة  السياســات  عــن  النظــر  بغــض  العامليــة،  احلــدود  مــع 

)التقــارب  الُقطْريــة األخــرى  القائمــة واخلصائــص  واملؤسســات 

العمالــة  إنتاجيــة  مــع  ذلــك  يحــدث  مل  بينمــا  املشــروط(،  غيــر 

التحويليــة(.١7 الصناعــة  قطــاع  )وبالتــايل  ككل  االقتصــاد   يف 

تــؤدي  التحويليــة  الصناعــة  أن  تعنــي  الفريــدة  الســمة  وهــذه   

دورا حموريــا يف عمليــة التنميــة؛ فيمكــن أن يشــكل ركــود قطــاع 

الناميــة  االقتصــادات  أمــام  هائلــة  عقبــة  التحويليــة  الصناعــة 

املتقدمــة.  االقتصــادات  يف  الفــرد  دخــل  بمســتويات  للحــاق 

    McMillan and Rodrik وتمشيا مع هذه املالحظة، توثق دراسة

 ١99٠ عامــي  بيــن  حــدث  الــذي  الهيكلــي  التحــول  أن   (2011)
و٢٠٠5 مــال إىل أن يكــون خافضــا للنمــو يف البلــدان الناميــة 

الصناعــة  العمالــة يف قطــاع  نســبة  زيــادات يف  التــي مل تشــهد 

التحويليــة.

إال أن األنشطة يف القطاعات غير قطاع الصناعة التحويلية 

ديناميكيــات  وتتفــاوت  للغايــة.١٨  متنوعــة  جمموعــة  تشــكل 

اإلنتاجيــة تفاوتــا كبيــرا داخــل قطــاع اخلدمــات، وتشــهد نســب 

العمالــة يف القطاعــات غيــر قطــاع الصناعــة التحويليــة حتــوالت 

كبيــرة، وال ســيما يف االقتصــادات الناميــة )حيــث حتــول النشــاط 

الضــوء  املالحظــات  هــذه  وتســلط  اخلدمــات(.  إىل  الزراعــة  مــن 

علــى أهميــة تقييــم انعكاســات التحــول الهيكلــي علــى اإلنتاجيــة 

باســتخدام بيانــات علــى املســتوى القطاعــي أكثــر تفصيــال ممــا 

االقتصــاد.  وبقيــة  التحويليــة  الصناعــة  لقطــاع  بالنســبة  عليــه 

أنــواع  لبعــض  الدوليــة  احلــدود  نحــو  اإلنتاجيــة  تقاربــت  فــإذا 

اخلدمــات، وحتولــت نســب العمالــة نحــو هــذه القطاعــات الفرعيــة، 

يعــوق  لــن  الصناعــة  يتخطــى  الــذي  الهيكلــي  التحــول  فــإن 

اإلنتاجيــة علــى نطــاق االقتصــاد ككل. نمــو  بالضــرورة 

القطاعــات  كانــت  إذا  مــا  علــى  الضــوء  تســليط  إىل  وســعيا 

بشــكل  النمــو  تدفــع  أن  يمكــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  غيــر 

البلــدان،  عبــر  الدخــول  فجــوات  تضييــق  علــى  وتســاعد  متزايــد 

ودراســة   McMillan and Rodrik (2011) دراســة  التحليــل  يتبــع 

باعتبــاره  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  علــى  ويركــز   Rodrik (2013)
النــاجت  أنهــا  علــى  العمالــة  إنتاجيــة  وتُعــرّف  مرجعيــا.  مقياســا 

باألســعار الثابتــة مقســوما علــى عــدد العمــال يف االقتصــاد أو 

يف قطــاع معيــن. وعنــد مقارنــة مســتويات اإلنتاجيــة القطاعيــة 

الدوليــة  بالــدوالرات  النــاجت  عــن  يُعبــر  اخملتلفــة،  البلــدان  بيــن 

باســتخدام تعــادل القــوى الشــرائية لــكل قطــاع، وهــو مــا يســاعد 

علــى ضمــان عــدم تأثــر املقارنــات بفــروق األســعار عبــر البلــدان. 

ويوفــر التحليــل أيضــا بعــض األدلــة بشــأن الفــروق يف معــدالت 

نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج مفصلــة حســب القطــاع، 

حيــث تُعــرّف اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج علــى أنهــا نــاجت 

مزيج من مدخالت العمالة ورأس املال، وهي مقياس ملكاســب 

الكفــاءة الكليــة ال يتغيــر )علــى خــالف إنتاجيــة العمالــة( مــع تغيــر 

حجــم رأس املــال للعامــل ولكنــه متــاح جملموعــة حمــدودة نســبيا 

مــن البلــدان. ١9 

وكتحذيــر أخيــر بشــأن هــذا التحليــل، فــإن بيانــات اإلنتاجيــة 

مــن  فرعيــة  إال جملموعــة  غيــر متاحــة  القطــاع  املفصلــة حســب 

قاعدة البيانات الواردة يف دراسة Rodrik (2013). ومتى أمكن، 

البيانــات  جمموعــات  مــن  متنوعــة  طائفــة  التحليــل  يســتخدم 

للتأكــد مــن ثبــات النتائــج. ويف الوقــت ذاتــه، تتضمــن جمموعــات 

القــوى  تعــادل  مقاييــس  الفصــل  هــذا  املســتخدمة يف  البيانــات 

الشــرائية اخلاصــة بــكل قطــاع والتــي تيســر مقارنــة اإلنتاجيــة 

 Rodrik القطاعيــة عبــر البلــدان، وهــو مــا مل يكــن ممكنــا يف دراســة

.(2013)
وخارطــة طريــق بقيــة هــذا القســم الفرعــي علــى النحــو التــايل: 

بمســتويات  املتعلقــة  األدلــة  إىل  ذلــك  بعــد  النقــاش  ســينتقل 

الفرعيــة  القطاعــات  خمتلــف  يف  النمــو  ومعــدالت  اإلنتاجيــة 

ويبحــث  التحويليــة.  والصناعــة  اخلدمــات  لقطاعــي  املفصلــة 

القســم الفرعــي التــايل مــا إذا كانــت التحــوالت يف نســب العمالــة 

علــى  الضــرر  أو  بالنفــع  تعــود  أن  إىل  تميــل  القطاعــات  بيــن 

اإلنتاجية اإلجمالية. ويفحص القسم األخير ما إذا كان تقارب 

اإلنتاجيــة خاصيــة فريــدة لقطــاع الصناعــة التحويليــة وحــده أم 

كذلــك. اخلدمــات  قطاعــات  لبعــض  أنــه خاصيــة 

اإلنتاجية يف قطاع اخلدمات: هل هي متأخرة؟

بيــن  اإلنتاجيــة  نمــو  أن  علــى  الدراســات  مــن  كثيــر  شــدد 

الســوقية  وغيــر  الســوقية  الصناعــات  مــن  املتنوعــة  اجملموعــة 

متنــوع بــدوره أيضــا، إذ يتــراوح مــا بيــن األبطــأ إىل األســرع يف 

١7 يســتلزم التقــارب أن تنمــو اإلنتاجيــة بوتيــرة أســرع يف البلــدان التــي 

كانــت مســتوياتها األوليــة منخفضــة نســبيا.

أنشــطة  داخــل  كبيــرا  تفاوتــا  اإلنتاجيــة  ديناميكيــات  تتفــاوت   ١٨

التحويليــة  الصناعــات  يف  الشــركات  عبــر  وكذلــك  التحويليــة،  الصناعــة 

 Hsieh and Klenow وغير التحويلية املعرفة تعريفا ضيقا. وتوثق دراسة

شــركات  جميــع  بيــن  والعمالــة  املــال  رأس  توزيــع«  »ســوء  أن   (2009)
الصناعــة التحويليــة يف الصيــن والهنــد تعــوق اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 

 Dias, Marques, and اإلنتــاج علــى نطــاق االقتصــاد ككل. وتخلــص دراســة

Richmond (2016) إىل أن حجــم ســوء توزيــع املــوارد يف قطــاع اخلدمــات 
يف البرتغــال أكبــر مــن قطــاع الصناعــة التحويليــة.

اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  مقاييــس  كــون  إىل  باإلضافــة   ١9

متاحــة جملموعــة صغيــرة مــن البلــدان علــى أســاس قطاعــي، فهــي )علــى 

التفكيــك  عمليــات  مــع  تتناســب  ال  العمالــة(  إنتاجيــة  مقاييــس  خــالف 

الهيكلــي. التحــول  وآثــار  القطاعــات  داخــل  لآلثــار  الصريحــة 
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صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

االقتصــاد.٢٠ وبعــض صناعــات اخلدمــات التــي تقــع عنــد الطــرف 

األعلى من نمو اإلنتاجية هي من بين أكثر املستخدمين كثافة 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )دراسة Stiroh 2002(. ومن 

املرجــح أن تكــون التطــورات األخيــرة يف تلــك التكنولوجيــات قــد 

أدت دورا مهمــا يف تعزيــز إنتاجيــة القطاعــات التــي تســتخدمها 

 Jorgenson and ؛ وBosworth and Triplett 2003, 2007 دراسات(
٢١ .)Timmer 2011 

وتكشــف نظــرة أوىل إىل إنتاجيــة العمالــة وفقــا لبيانــات جممعــة 

مــا  عــادة  ككل  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  أن  القطــاع  حســب 

قطــاع  مــن  أســرع  اإلنتاجيــة  مســتوى  علــى  مكاســب  يشــهد 

اخلدمــات )معظــم مشــاهدات فــروق نمــو اإلنتاجيــة بيــن قطاعــي 

الصناعــة التحويليــة واخلدمــات موجبــة علــى النحــو الــوارد يف 

الشــكل البيــاين 3-١3، ســواء قبــل عــام ٢٠٠٠ أو بعــده(. ومــع 

ذلــك، فقــد تقلصــت الفــروق منــذ عــام ٢٠٠٠ يف معظــم البلــدان 

)حيــث تأتــي معظــم املشــاهدات حتــت خــط 45 درجــة يف نفــس 

اآلونــة  يف  جتــاوز  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  البيــاين(.  الشــكل 

األخيــرة متوســط نمــو اإلنتاجيــة يف قطــاع اخلدمــات يف كثيــر 

مــن االقتصــادات الناميــة، ومنهــا الصيــن والهنــد وبعــض بلــدان 

قطــاع  يف  اإلنتاجيــة  نمــو  متوســط  الصحــراء،  جنــوب  إفريقيــا 

التحويليــة. الصناعــة 

بعــض  أن  العمالــة  إلنتاجيــة  املفصلــة  البيانــات  وتُظهــر 

صناعات اخلدمات تســجل نموا ســريعا يف ناجت العامل كما هو 

البيــاين  أداء )الشــكل  احلــال يف الصناعــات التحويليــة األفضــل 

الصناعــات  يف  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  توزيــع  ويأتــي   .)١4-3

علــى  مــا  حــد  إىل  املاضيــة  اخلمســة  العقــود  خــالل  التحويليــة 

يميــن توزيــع نمــو إنتاجيــة العمالــة يف صناعــات اخلدمــات. غيــر 

أن عينــة مكونــة مــن ١9 اقتصــادا متقدمــا و43 اقتصــادا ناميــا 

خــالل الفتــرة ١965-٢٠١٠ أظهــرت أن نمــو إنتاجيــة العمالــة 

يف بعــض صناعــات اخلدمــات الواســعة يضاهــي نمــو اإلنتاجيــة 

يف قطــاع الصناعــة التحويليــة بأســره )الشــكل البيــاين ١4-3، 

اللوحــة ١(. وتظهــر صــورة مماثلــة مــن البيانــات املســتمدة مــن 

لعــدد  واملتاحــة  خدمــات  صناعــة  و١3  حتويليــة  صناعــة   ١3

 .)٢ اللوحــة   ،١4-3 البيــاين  )الشــكل  االقتصــادات  مــن  أقــل 

وتُظهــر البيانــات اخلاصــة بالواليــات املتحــدة، واملتاحــة علــى 

صناعــة  و39  حتويليــة  صناعــة   ٢٠( أعلــى  تفصيــل  مســتوى 

العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  بيــن  التداخــل  مــن  أكبــر  خدمــات( درجــة 

يف القطاعــات الفرعيــة لقطاعــي اخلدمــات والصناعــة التحويليــة 

)الشــكل البيــاين 3-١4، اللوحــة 3(.٢٢ ويتمثــل الــدرس األساســي 

بيــن  اإلنتاجيــة  نمــو  بيــن  كبيــر  تداخــل  وجــود  يف  املســتخلص 

التحويليــة. والصناعــة  اخلدمــات  لقطاعــي  الفرعيــة  القطاعــات 

 ١9 مــن  لعينــة  العمالــة  إنتاجيــة  مســتويات  تشــير  وأخيــرا، 

اقتصــادا متقدمــا و43 اقتصــادا ناميــا يف عــام ٢٠٠5 إىل أن 

العمال، داخل كل بلد، الذين يعملون يف قطاعات منتجة للسلع 

ليســوا بالضــرورة أكثــر إنتاجيــة مــن العمــال يف قطــاع اخلدمــات 

تضاهــي  حتديــدا،  أكثــر  نحــو  وعلــى   .)١5-3 البيــاين  )الشــكل 

صناعــات  أربــع  أصــل  مــن  صناعتيــن  يف  العمالــة  إنتاجيــة 

خدمات ســوقية )النقل واالتصاالت؛ والوســاطة املالية وأنشــطة 

أو  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  إنتاجيــة  األعمــال( 

تزيــد عنهــا.

وتعــد النتيجــة املتمثلــة يف قــوة نمــو اإلنتاجيــة بيــن اخلدمــات 

خبرا مبشــرا لالقتصادات النامية التي تشــهد اســتقرارا يف نســبة 

 Baumol, Blackman, and Wolff ٢٠ راجع، على ســبيل املثال، دراســات

 Youngو وVerma (2012)؛  وJorgenson and Timmer (2011)؛  (1985)؛ 
 Duernecker, Herrendorf,و وDuarte and Restuccia (2017)؛  (2014)؛ 
بصعوبــة  اخلدمــات  صناعــات  إنتاجيــة  وتتســم   .and Valentinyi (2017)
بالغــة يف قياســها )دراســة Triplett and Bosworth 2000(، إال أن األعمــال 

الســابقة تشــير إىل أن تصحيح ســوء قياس الناجت يف قطاع اخلدمات من 

املرجــح أن يــؤدي إىل ارتفــاع نمــو اإلنتاجيــة يف هــذا القطــاع مقارنــة بمــا 

.)Gordon 1996 هــو مســجل يف البيانــات الرســمية )دراســة

٢١ يمكــن أن تســاعد تكنولوجيــات االتصــاالت والتكنولوجيــات الرقميــة 

طريــق  عــن  اخلدمــات  صناعــات  بعــض  يف  اإلنتاجيــة  نمــو  زيــادة  يف 

تيســير التجــارة الدوليــة يف اخلدمــات )دراســة Heuser and Mattoo 2017؛ 

مــن  يزيــد  ممــا   ،)٢-3 واإلطــار  Loungani and others 2017؛  ودراســة 

املنافســة، وييســر تداعيــات املعرفــة عبــر احلــدود، ويعــزز وفــورات احلجــم.

٢٢ تكشــف بيانــات اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج أيضــا عــن تداخــل 

الصناعــة  لقطاعــي  الفرعيــة  القطاعــات  يف  اإلنتاجيــة  نمــو  بيــن  كبيــر 

املرفــق(. يف   ١-3-3 البيــاين  )الشــكل  واخلدمــات  التحويليــة 

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

االقتصادات املتقدمة

 WORLD بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين متوســط فــرق النمــو الســنوي بيــن نمــو إنتاجيــة العمالــة يف 

قطاعــي الصناعــة التحويليــة واخلدمــات خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٥ علــى احملــور الصــادي 

وخــالل الفتــرة ١٩٦٥-١٩٩٩ علــى احملــور الســيني. وتشــير املشــاهدات الــواردة حتــت اخلــط 

القيمــة  بأنهــا  العمالــة  إنتاجيــة  وتعــرّف  اإلنتاجيــة.  نمــو  فــروق  انخفــاض يف  إىل  القطــري 

املضافة لكل عامل باألسعار الوطنية الثابتة. 

تقلــص الفــرق بيــن نمــو اإلنتاجيــة يف قطاعــي الصناعــة التحويليــة واخلدمــات منــذ عام ٢٠٠٠ 

قطــاع  يف  اإلنتاجيــة  نمــو  متوســط  تخطــى  األخيــرة،  اآلونــة  ويف  االقتصــادات.  معظــم  يف 

اخلدمات نظيره يف قطاع الصناعة التحويلية يف كثير من االقتصادات النامية.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

مســاهمة قطــاع الصناعــة التحويليــة مــن النشــاط الكلــي. غيــر أن 

ال  قــد  هــذه  اإلنتاجيــة  الديناميكيــة  ذات  اخلدمــات  صناعــات 

ربمــا  وبالتــايل  العمالــة،  مــن  كبيــرة  بنســبة  بالضــرورة  تشــكل 

تــؤدي دورا حمــدودا يف دفــع اإلنتاجيــة اإلجماليــة. وباإلضافــة 

إىل ذلــك، يمكــن أن يتقيــد هــذا التوســع يف املســتقبل بســبب توافــر 

العمالــة املاهــرة أو بســبب وتيــرة الزيــادة يف الطلــب احمللــي. غيــر 

قــد ال تشــكل  العوامــل  أدلــة داعمــة تشــير إىل أن هــذه  أن هنــاك 

قطــاع  يقــوده  الــذي  اإلنتاجيــة  لنمــو  مقيــدة  بالضــرورة عوائــق 

اخلدمــات علــى املــدى القريــب.

وتشــكل صناعــات اخلدمــات التــي تتســم بديناميكيــة إنتاجيــة 

مواتيــة نســبة كبيــرة مــن العمالــة ويمكــن أن تــؤدي دورا أساســيا 

يف دفــع نمــو اإلنتاجيــة اإلجماليــة. فعلــى ســبيل املثــال، شــكلت 

صناعــات اخلدمــات التــي جــاءت يف الثلــث األعلــى مــن توزيــع 

نمــو إنتاجيــة العمالــة )الشــكل البيــاين 3-١4، اللوحــة ٢( خــالل 

الصناعة التحويلية اخلدمات

0.00

0.25

 WORLD بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين توزيــع متوســط نمــو إنتاجيــة العمالــة لــكل عقــد يف فــرادى 

نمــو  متوســط  عــن  كانحرافــات  عنــه  (ويعبــر  اخلدمــات  وصناعــات  التحويليــة  الصناعــات 

إنتاجية العمالة يف جميع القطاعات يف كل بلد وكل عقد). وتستند اللوحة ١ إىل بيانات الصناعة 

التحويليــة اإلجماليــة و٥ صناعــات خدمــات يف ١٩ اقتصــادا متقدمــا و٤٣ مــن اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. وتســتند اللوحــة ٢ إىل بيانــات مــن ١٣ صناعــة 

األســواق  اقتصــادات  مــن  و١٢  متقدمــا  اقتصــادا   ١٩ يف  خدمــات  صناعــة  و١٣  حتويليــة 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. وتســتند اللوحــة ٣ إىل بيانــات ٢٠ صناعــة حتويليــة و٣٩ 

صناعــة خدمــات يف الواليــات املتحــدة (دراســة Jorgenson, Ho, and Samuels 2012). راجــع 

املرفق ٣-٣ لالطالع على التفاصيل.

لقطاعــي اخلدمــات  الفرعيــة  القطاعــات  العمالــة يف  إنتاجيــة  نمــو  بيــن  كبيــر  تداخــل  هنــاك 

والصناعــة التحويليــة، حيــث شــهدت بعــض صناعــات اخلدمــات معــدالت نمــو إنتاجيــة مرتفعــة 

تماثل معدالت أعلى الصناعات التحويلية أداء.

١- إجمايل الصناعات التحويلية وصناعات اخلدمات الواسعة

(٦٢ اقتصادا، ١٩٦٥-٢٠١٠)
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الشكل البياين ٣-١٤: توزيع نمو إنتاجية العمالة لفرادى 
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ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان يف ٦٢ اقتصــادا للفــرق بالنســبة املئويــة 

بيــن إنتاجيــة العمالــة يف كل قطــاع (القيمــة املضافــة للعامــل) واإلنتاجيــة اإلجماليــة للعمالــة 

يف عــام ٢٠٠٥. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف 

األســفل لإلطــار الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير األعلــى 

والعشير األدنى.

ال تنخفــض إنتاجيــة العمالــة يف صناعــات اخلدمــات بالضــرورة مقارنــة بالقطاعــات املنتجــة 

للســلع، داخــل كل اقتصــاد. وكانــت إنتاجيــة العمالــة يف صناعتيــن مــن أصــل أربعــة صناعــات 

تلــك  وتضاهــي  ككل،  االقتصــاد  نطــاق  علــى  املســجل  املتوســط  مــن  أعلــى  ســوقية  خدمــات 

املسجلة يف قطاع الصناعة التحويلية أو تزيد عنها.

 

–200

200

الشكل البياين ٣-١٥: إنتاجية العمالة القطاعية، ٢٠٠٥

(الفرق بالنسبة إلنتاجية العمالة على نطاق االقتصاد ككل، بالنقاط املئوية)

–150

–100

–50

0

50

100

150

ة
ع

را
لز

ا

ة
لي

ي
و
ح

لت
 ا
ة
ع

نا
ص

ال

ن
كا

س
إل

وا
ة 

ر
جا

لت
ا

ت
ال

صا
ت
ال

وا
ل 

نق
ال

ة 
لي

ملا
 ا
ت

ما
خلد

ا

ل
ما

ع
أل

 ا
ت

ما
خد

و

ة
عي

م
�ت

 ا
ت

ما
خلد

ا

ة
شي

عي
مل

 ا
سر

أل
 ا
ت

ما
خد

و

ة
مي

و
ك

حل
 ا
ت

ما
خلد

ا

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



143

الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٠ نصــف العمالــة الكليــة تقريبــا يف قطــاع 

العمالــة  مــن   %3٠ وحــوايل  املتوســط،  يف  الســوقية  اخلدمــات 

اإلجماليــة يف قطــاع اخلدمــات، ومــا يقــرب مــن ٢٠% مــن العمالــة 

الكليــة.٢3 وســجلت بعــض صناعــات اخلدمــات يف نفــس الوقــت 

نموا فوق املتوسط يف إنتاجية العمالة وزيادة يف نسب العمالة 

خــالل األلفينــات، وذلــك بفضــل الطلــب القــوي )علــى ســبيل املثــال، 

الوســاطة املاليــة يف هنغاريــا وروســيا وســلوفينيا؛ واخلدمــات 

البريديــة واالتصــاالت يف كوريــا وليتوانيــا؛ وجتــارة اجلملــة يف 

اجلمهوريــة التشــيكية والتفيــا(. وعلــى الرغــم مــن أن العمالــة يف 

بعــض صناعــات اخلدمــات القابلــة للتــداول — مثــل الوســاطة 

املاليــة —كثيفــة املهــارات، فــإن كثافــة املهــارات يف صناعــات 

اخلدمــات األخــرى التــي تتســم بنمــو مرتفــع نســبيا يف إنتاجيــة 

العمالــة، ومنهــا صناعــة االتصــاالت، تضاهــي كثافــة املهــارات 

يف   3-3-3 البيــاين  )الشــكل  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف 

املرفــق(.

غيــر  اخلدمــات  قطاعــات  نمــو  بالفعــل  يتقيــد  أن  ويمكــن 

املتداولــة بوتيــرة الزيــادة يف الطلــب احمللــي. وعلــى الرغــم مــن 

زيــادة قابليــة تــداول اخلدمــات يف املاضــي القريــب، وال ســيما 

والوســاطة  االتصــاالت  مثــل  اإلنتاجيــة،  عاليــة  اخلدمــات  بيــن 

الدوليــة يف اخلدمــات  التجــارة  فــإن  األعمــال،  املاليــة وأنشــطة 

ال تــزال حمــدودة إىل حــد مــا )اإلطــار 3-٢(. وبنــاء عليــه، تشــير 

التــي  الطلــب احمللــي علــى اخلدمــات  أن  الدراســات احلديثــة إىل 

تشــهد نمــوا قويــا يف اإلنتاجيــة يمكــن أن يزيــد بالقيــم النســبية 

ونظــرا  معقولــة.٢4  أســعارها  تصبــح  عندمــا  الوقــت  مــرور  مــع 

الرتفــاع احلواجــز أمــام التجــارة الدوليــة يف اخلدمــات مقارنــة 

 ،)Miroudot, Sauvage, and Shepherd 2013 )دراســة  بالســلع 

هنــاك إمكانيــة أن تكتســب صــادرات اخلدمــات ســرعة يف حالــة 

السياســات. مســتوى  علــى  املناســبة  اإلجــراءات  اتخــاذ 

هل أثر التحول الهيكلي على نمو اإلنتاجية 

اإلجمالية؟

القطاعــات  عبــر  العمالــة  نســب  يف  التحــوالت  أثــر  لقيــاس 

املفصلــة، يســتند هــذا القســم إىل حتليــل تفكيكــي علــى غــرار مــا 

 Diao, دراســة McMillan and Rodrik (2011) ودراســة  ورد يف 

بأنــه يمكــن  املنهــج  McMillan, and Rodrik (2017). ويقــر هــذا 

ككل  االقتصــاد  نطــاق  علــى  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  حتقيــق 

القطاعــات  اإلنتاجيــة داخــل  تزيــد  أن  بطريقتيــن.٢5 أوال، يمكــن 

ارتفــاع  أو  عامــل،  لــكل  املــال  رأس  يف  زيــادة  خــالل  مــن 

العمالــة  توزيــع  إعــادة  أو  اإلنتــاج،  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة 

ورأس املــال نحــو الشــركات األكثــر إنتاجيــة داخــل القطاعــات. 

»داخــل  اســم  عليــه  يطلــق  الــذي  التفكيــك  مكــون عمليــة  ويرصــد 

القطاعــات« مســاهمة نمــو اإلنتاجيــة داخــل القطاعــات يف نمــو 

اإلنتاجيــة علــى نطــاق االقتصــاد ككل. وثانيــا، يمكــن أن تزيــد 

إنتاجيــة العمالــة علــى نطــاق االقتصــاد ككل إذا انتقــل العمــال 

إىل  منخفضــة  إنتاجيتهــم  فيهــا  تكــون  التــي  القطاعــات  مــن 

إنتاجيتهــم مرتفعــة. ويرصــد هــذا  التــي تكــون فيهــا  القطاعــات 

اجلــزء الثــاين — الــذي يطلــق عليــه مكــون »بيــن القطاعــات« أو 

— أثــر عمليــات إعــادة توزيــع العمالــة عبــر  »التغيــر الهيكلــي« 

وعندمــا  اإلنتاجيــة.  يف  املتفاوتــة  املســتويات  ذات  القطاعــات 

القطاعــات مرتفعــة اإلنتاجيــة، ســيعود  العمالــة يف  تزيــد نســب 

التغيــر الهيكلــي بالنفــع علــى نمــو إنتاجيــة العمالــة علــى نطــاق 

ككل. االقتصــاد 

تغطــي  بيانــات  باســتخدام  املكونــات  تفكيــك  نتائــج  وتؤكــد 

١٠ قطاعــات يف عينــة مــن 6٢ اقتصــادا خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-

أن  يمكــن  القطاعــات  داخــل  اإلنتاجيــة  مكاســب  أن   ٢٠١٠

تشــكل اجلــزء األكبــر مــن نمــو اإلنتاجيــة اإلجماليــة للعمالــة يف 

االقتصــادات املتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء )الشــكل البيــاين 

أن  أيضــا  تُظهــر  النتائــج  أن  هــو  واملهــم   .)١ اللوحــة   ،١6-3

التغيــر الهيكلــي ال يتســبب يف تقييــد اإلنتاجيــة اإلجماليــة. ففــي 

االقتصــادات املتقدمــة، حيــث انتقلــت نســب العمالــة بشــكل مطــرد 

مــن قطــاع الصناعــة التحويليــة أساســا إىل صناعــات اخلدمــات 

غيــر الســوقية )الشــكل البيــاين 3-١6، اللوحــة ٢( وحيــث تكــون 

كانــت  نســبيا،  صغيــرة  القطاعــات  بيــن  اإلنتاجيــة  فجــوات 

مســاهمة التغيــر الهيكلــي ســالبة وإن كانــت ال تذكــر مــن الناحيــة 

 McMillan الكميــة. وهــذه نتيجــة متوقعــة: فحســبما وثقــت دراســة

اإلنتاجيــة  مســتويات  بيــن  الفجــوات  فــإن   ،and Rodrik (2011)

تضيــق مــع مــرور الوقــت مــع تطــور البلــدان. 

اإلنتاجيــة  نمــو  يف  الهيكلــي  التغيــر  مســاهمة  وكانــت 

اإلجماليــة يف االقتصــادات الناميــة موجبــة يف جميــع املناطــق 

منــذ عــام ٢٠٠٠ - وهــي فتــرة شــهدت انتقــال العمالــة مــن قطــاع 

الزراعــة املنخفــض اإلنتاجيــة إىل قطــاع الصناعــة التحويليــة يف 

الســوقية بشــكل أوضــح  بعــض األحيــان، وإىل قطــاع اخلدمــات 

)الشــكل البيــاين 3-١6، اللوحــة ٢(. وتمشــيا مــع االســتنتاجات 

 McMillan, Rodrik, and Verduzco-Gallo دراســة  يف  الــواردة 

يُظهــر   ،Diao, McMillan, and Rodrik (2017) ودراســة   (2014)

التحليــل أن املســاهمة املوجبــة للتغيــر الهيكلــي منــذ عــام ٢٠٠٠ 

ويُفســر  الصحــراء.  جنــوب  إفريقيــا  يف  للغايــة  كبيــرة  كانــت 

الزراعــة يف  الكبيــرة للعمالــة إىل خــارج قطــاع  ذلــك التحــوالت 

٢5 راجع املرفق 3-3 لالطالع على التفاصيل.

٢3 صناعــات اخلدمــات التــي جــاءت يف الثلــث األعلــى مــن توزيــع نمــو 

البريديــة  اخلدمــات  هــي   ٢٠٠٠-٢٠١٠ الفتــرة  يف  العمالــة  إنتاجيــة 

)الشــكل  والتجزئــة  اجلملــة  وجتــارة  املاليــة،  والوســاطة  واالتصــاالت، 

املرفــق(. يف   ٢-3-3 البيــاين 

 Duernecker, Herrendorf, and Valentinyi (2017) ٢4 خلصــت دراســة 

مرتفعــة  بمســتويات  تتســم  التــي  اخلدمــات  بيــن  اإلحــالل  مرونــة  أن  إىل 

ومنخفضــة مــن نمــو اإلنتاجيــة يف الواليــات املتحــدة أكبــر مــن ١. وتــدل 

تتســم  التــي  علــى اخلدمــات  الطلــب  أن  علــى  هــذه  اإلحــالل  قابليــة  درجــة 

بارتفاع نمو اإلنتاجية وانخفاض أسعارها النسبية يمكن أن يحل حمل 

الطلــب علــى اخلدمــات التــي تتســم بانخفــاض نمــو اإلنتاجيــة، ممــا يــؤدي 

إىل زيــادة نســبة العمالــة فيهــا برغــم مكاســب اإلنتاجيــة الســريعة.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

املنطقــة خــالل هــذه الفتــرة، إىل جانــب االنخفــاض يف اإلنتاجيــة 

الــذي ال يــزال كبيــرا يف الزراعــة مقارنــة بالصناعــة التحويليــة 

واخلدمات الســوقية )الشــكل البياين 3-3-4 يف املرفق(.٢6 غير 

 Diao, McMillan, التــي شــددت عليهــا دراســة  أن أحــد الشــواغل 

يدعــم  الــذي  الهيكلــي  التغيــر  أن  يتمثــل يف   and Rodrik (2017)
النمــو يف اآلونــة األخيــرة كان مدفوعــا فيمــا يبــدو بالنمــو القــوي 

التحويــالت  مــن  )بدعــم  املنطقــة  يف  اإلجمــايل  للطلــب  للغايــة 

األوليــة(،  الســلع  علــى  القائمــة  اإليــرادات  ارتفــاع  أو  اخلارجيــة 

مــع  يتباطــأ  أن  يمكــن  الكلــي  اإلنتاجيــة  نمــو  أن  إىل  يشــير  ممــا 

فقــدان الطلــب للزخــم، مــا مل يعــاود نمــو اإلنتاجيــة االرتفــاع مــرة 

أخــرى داخــل القطاعــات.

وبنــاء عليــه، يختلــف نمــو اإلنتاجيــة داخــل القطاعــات بشــكل 

اإلنتاجيــة  نمــو  يف  التفــاوت  مــن  األكبــر  اجلــزء  ويشــكل  كبيــر 

الكليــة عبــر املناطــق )الشــكل البيــاين 3-١6، اللوحــة ١(. وكانــت 

نمــو  يف  الســوقية  واخلدمــات  التحويليــة  الصناعــة  مســاهمة 

اإلنتاجيــة اإلجماليــة خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٠ أكبــر بكثيــر 

يف آســيا )١.9% و٢.١% ســنويا، علــى التــوايل( منهــا يف إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء )قرابــة الصفــر يف الصناعــة التحويليــة و٠.٨% 

 %٠.٢ )حــوايل  الالتينيــة  أمريــكا  ويف  الســوقية(  اخلدمــات  يف 

يف كل منهمــا(. وبالتــايل، ال يتمثــل التحــدي الــذي يواجــه كثيــر 

مــن االقتصــادات الناميــة يف تيســير إعــادة توزيــع العمالــة إىل 

القطاعــات مرتفعــة اإلنتاجيــة فحســب، بــل وأيضــا يف زيــادة نمــو 

اإلنتاجيــة يف جميــع القطاعــات.

االنعكاسات على فجوات الدخل عبر البلدان

قد ال تكون حتوالت العمالة إىل قطاعات ذات إنتاجية أعلى 

نســبيا وســريعة النمــو )بمعاييــر البلــد املعنــي( كافيــة لتضييــق 

الفجــوة مــع احلــدود العامليــة إذا كانــت اإلنتاجيــة تنمــو بشــكل 

 Rodriks (2013) أســرع عند هذه احلدود. ويشــير اســتنتاج دراســة

أن  التحويليــة إىل  الصناعــة  التقــارب غيــر املشــروط يف  بشــأن 

نتيجــة  يكــون  قــد  البلــدان  مســتوى  علــى  الدخــول  تقــارب  عــدم 

الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  يف  نســبيا  الصغيــر  االنخفــاض 

التحويليــة يف االقتصــادات الناميــة وأن التقــارب سيتســارع إذا 

مــا أمكــن زيــادة نســبة العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة.٢7

غيــر  القطاعــات  إنتاجيــة  تتقــارب  مل  إذا  وحتــى 

مســتويات  أعلــى  مــع  ككل  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع 

قطاعاتهــا  بعــض  تتقــارب  فقــد  العاملــي،  االقتصــاد 

الفرضيــة. هــذه  صحــة  القســم  هــذا  ويختبــر   الفرعيــة. 

 Bernard and Jones ويعمل املنهج التجريبي، القائم على دراسة

(1996) ودراســة Sorensen (2001)، علــى اختبــار مــا إذا كان نمــو 
الفجــوة  تكــون  عندمــا  أســرع  يكــون  مــا  قطــاع  يف  اإلنتاجيــة 

األوليــة بيــن مســتوى إنتاجيــة القطــاع واإلنتاجيــة عنــد احلــدود 

التكنولوجيــة أكبــر. وســيعني ذلــك أنــه كلمــا زادت الفجــوة، كلمــا 

٢6 يف عمــل ســابق، خلصــت دراســة McMillan and Rodrik (2011) إىل 

أن التغيــر الهيكلــي أســهم ســلبيا يف نمــو اإلنتاجيــة علــى نطــاق االقتصــاد 

وهــي   ،٢٠٠5-١995 الفتــرة  خــالل  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  يف  ككل 

الزراعــة بنحــو ٠.١ نقطــة  العمالــة يف قطــاع  فتــرة تراجعــت فيهــا نســبة 

الزراعــة  قطــاع  يف  العمالــة  نســبة  تراجعــت  املقابــل،  ويف  فقــط.  مئويــة 

مــن العمالــة الكليــة بمقــدار 5 نقــاط مئويــة خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٠ 

وحــدث اجلــزء األكبــر مــن هــذا التغييــر خــالل النصــف الثــاين مــن تلــك الفتــرة.

٢7 يشــكل اختبــار التقــارب غيــر املشــروط إلنتاجيــة فــرادى القطاعــات 

حتديــا ألنــه يتطلــب توافــر بيانــات عــن نــاجت العامــل بأســعار دوليــة قابلــة 

للمقارنــة عبــر البلــدان. ويســتخدم هــذا القســم بيانــات جديــدة بشــأن تعــادل 

القــوى الشــرائية اخلاصــة بــكل قطــاع مــن قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن 

للنمــو والتنميــة. وتُســتبعد صناعــات اخلدمــات غيــر الســوقية مــن التحليــل 

علــى  الشــرائية  القــوى  تعــادل  عــن  موثوقــة  بيانــات  وجــود  لعــدم  نظــرا 

املســتوى القطاعــي. راجــع املرفــق 3-3 لالطــالع علــى التفاصيــل.

النمو داخل القطاع

التغير الهيكلي

 WORLD بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: توضــح اللوحــة ١ مســاهمة نمــو إنتاجيــة العمالــة داخــل القطــاع والتغيــرات يف نســب 

العمالــة القطاعيــة يف اإلجمــايل الســنوي لنمــو إنتاجيــة العمالــة (املتوســط املرجــح) يف كل 

جمموعــة مــن ا�موعــات االقتصاديــة (ُترجــح االقتصــادات بالعمالــة اإلجماليــة) اســتنادا إىل 

بيانات ١٠ قطاعات واسعة. راجع املرفق ٣-٣ لالطالع على التفاصيل. وتوضح اللوحة ٢ التغير 

غيــر  اخلدمــات  وتتألــف  القطاعــات.  مــن  جمموعــات  خلمــس  القطاعيــة  العمالــة  نســب  يف 

اخلدمــات  صناعــات  جميــع  وتعــد  والصحــة.  والتعليــم؛  احلكوميــة؛  اخلدمــات  مــن  الســوقية 

األخرى خدمات سوقية. راجع املرفق ٣-١ لالطالع على قائمة بالقطاعات وفرادى الصناعات 

وا�تصرات.
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كانــت مســاهمة التغيــر الهيكلــي يف االقتصــادات الناميــة إيجابيــة منــذ عــام ٢٠٠٠، عندمــا 

حتولت أغلب العمالة من الزراعة إىل اخلدمات السوقية.

الشــكل البيــاين ٣-١٦: التحــول الهيكلــي ونمــو اإلنتاجيــة 

اإلجمالية للعمالة، ٢٠٠٠-٢٠١٠
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زادت ســرعة التقــارب نحــو مســتوى حــدود اإلنتاجيــة — وهــو 

 Barro and مفهــوم للتقــارب يعــرف باســم تقــارب بيتــا )دراســة 

.)Sala-i-Martin 1992

و٢٠  متقدمــا  اقتصــادا   ١9 مــن  بعينــة  التحليــل  ويبــدأ 

اقتصــادا ناميــا ويقــدم أدلــة قويــة علــى التقــارب غيــر املشــروط 

لإلنتاجيــة مــع احلــدود العامليــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، 

تمشــيا مع دراســة Rodrik (2013)، وكذلك يف كثير من قطاعات 

 .)١ اللوحــة   ،١7-3 البيــاين  )الشــكل  التحويليــة  غيــر  الصناعــة 

واملهــم، هــو أن النتائــج تشــير إىل وجــود تقــارب كبيــر يف ثالثــة 

وهــي:  الدراســة،  قيــد  األربعــة  الســوقية  اخلدمــات  قطاعــات  مــن 

املاليــة  واخلدمــات  واالتصــاالت،  والنقــل  واإلســكان،  التجــارة 

األعمــال. وخدمــات 

غيــر  تقاربــا  العينــة  هــذه  تُظهــر  ال  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

مشــروط لقطــاع الزراعــة، الــذي كان يوظــف حــوايل ثلثــي القــوى 

العاملــة يف االقتصــادات الناميــة يف ســبعينات القــرن املاضــي 

احلــادي  القــرن  مــن  األول  العقــد  مــن نصفهــا حتــى  يقــرب  ومــا 

قطــاع  يف  املشــروط  غيــر  التقــارب  عــدم  ويمثــل  والعشــرين. 

الصعوبــة  أن يفســر  اســتنتاجا مهمــا نظــرا ألنــه يمكــن  الزراعــة 

يف إيجــاد أدلــة علــى التقــارب غيــر املشــروط يف إجمــايل دخــل 

العامــل يف عينــات أكبــر مــن البلــدان، بمــا يف ذلــك البلــدان ذات 

نســبة  يوظــف  فيهــا  الزراعــة  قطــاع  يــزال  ال  التــي  األقــل  الدخــل 

كبيــرة مــن القــوى العاملــة )راجــع، علــى ســبيل املثــال، املناقشــة 

الــواردة يف الفصــل ٢ مــن عــدد إبريــل ٢٠١7 مــن تقريــر آفــاق 

االقتصــاد العاملــي واإلطــار ١-3 مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١7 مــن 

العاملــي(.٢٨  االقتصــاد  آفــاق  تقريــر 

تشــتت  كان  إذا  مــا  يوضــح  للتقــارب  آخــر  مؤشــر  وهنــاك 

الوقــت،  مــرور  مــع  قــد ضــاق  البلــدان  القطاعيــة عبــر  اإلنتاجيــة 

انخفــض  وقــد  ســيغما.  تقــارب  اســم  عليــه  يطلــق  مقيــاس  وهــو 

يف  الوقــت  مــرور  مــع  البلــدان  عبــر  اإلنتاجيــة  تشــتت  بالفعــل 

بيتــا  تقــارب  علــى  كبيــرة  أدلــة  أظهــرت  التــي  القطاعــات  جميــع 

املرفــق(.٢9 ويف  يف   5-3-3 اللوحــة   ،١٨-3 البيــاين  )الشــكل 

حالــة قطاعــات اخلدمــات، يبــدو أن مســتوى التقــارب قــد تســارع 

منــذ منتصــف تســعينات القــرن املاضــي أو منتصــف األلفينــات 

٢٨ إال أن التقارب القطاعي ال يعني بالضرورة تقاربا إجماليا. فحتى 

لــو تقاربــت اإلنتاجيــة القطاعيــة نحــو مســتوى حــدود اإلنتاجيــة العامليــة 

اإلنتاجيــة  مســتويات  يف  فــروق  هنــاك  ســتظل  القطاعــات،  جميــع  يف 

)دراســة  البلــدان  عبــر  للقطاعــات  النســبي  احلجــم  تفــاوت  إذا  اإلجماليــة 

.)Bernard and Jones 1996
٢9 نظــرا ألن دراســة تقــارب ســيغما تتطلــب توفــر عينــة متوازنــة، يســتند 

الشــكل البيــاين 3-١٨ إىل عينــة أصغــر مــن عينــة تقــارب بيتــا، تتألــف مــن 

٢٨ بلــدا وتغطــي الفتــرة ١97١-٢٠١٠ )باســتبعاد بلــدان أوروبــا الشــرقية 

التــي ال تتوافــر بيانــات قطاعيــة بشــأنها إال منــذ عــام ١995(.

املصادر: قاعدة بيانات مركز غرونينجن للنمو والتنمية؛ وقاعدة بيانات WORLD KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح هــذا الشــكل البيــاين اُملعامــالت املقــدرة مــن حتليــل انحــدار للتقــارب غيــر املشــروط لــكل قطــاع علــى إنتاجيــة العمالــة. وتشــير اخلطــوط املتصلــة إىل أن املعامــل ذو داللــة 

إحصائية عند مستوى ٩٥٪. ويشير املعامل ذو القيمة السالبة وذو الداللة إىل أدلة على تقارب اإلنتاجية عبر البلدان. واستبعدت صناعات اخلدمات غير السوقية نظرا لعدم وجود بيانات 

موثوقة عن تعادل القوى الشرائية على املستوى القطاعي. واللوحة ١ خاصة بعينة موسعة من ١٩ اقتصادا متقدما و٢٠ اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

املتاح بشأنها بيانات لتسعة قطاعات سوقية من عام ١٩٦٥ إىل عام ٢٠١٥. واللوحة ٢ خاصة بعينة مصغرة من ١٩ اقتصادا متقدما و١١ اقتصادا من اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية املتاح بشأنها بيانات تخص ٢٦ قطاعا سوقيا خالل الفترة ١٩٧٠-٢٠١٠. راجع املرفق ٣-٣ لالطالع على التفاصيل.

هنــاك أدلــة قويــة عــن تقــارب اإلنتاجيــة غيــر املشــروط نحــو احلــدود العامليــة (أي نحــو مســتوى اإلنتاجيــة املســجل يف أكثــر االقتصــادات إنتاجــا) للصناعــة التحويليــة فضــال عــن عــدة 

صناعات خدمات كذلك.

الشكل البياين ٣-١٧: نتائج عملية التقدير، تقارب بيتا

(باُملعامل)

١- العينة املوسعة (تسعة قطاعات) ٢- العينة املصغرة (٢٦ قطاعا)
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الصناعة التحويلية

اخلدمات

اخلدمات ا�تمعية واألسرية

املرافق

اخلدمات املالية وخدمات األعمال

التجارة واإلسكان

النقل واالتصاالت

الزراعة

التعدين

البناء

الصناعة التحويلية

التجارة
العقارات
النقل
البريد واالتصاالت
خدمات األسر املعيشية
الفنادق واملطاعم
اخلدمات ا�تمعية
األعمال
التمويل
املطاط
األغذية
معدات النقل
الورق
البترول
املنسوجات
إعادة التدوير
الكيماويات
األخشاب
اآلالت
األجهزة الكهربائية
املعادن اخلفيفة األخرى
املعادن األساسية
البناء
الزراعة
التعدين
املرافق
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

— وهــو وقــت زادت فيــه قابليــة تــداول اخلدمــات زيــادة كبيــرة 
.)٢-3 واإلطــار  Heuser and Mattoo 2017؛  )دراســة 

مــن  مصغــرة  عينــة  فيــه  اســتُخدمت  آخــر  حتليــل  ويكشــف 

تفاصيــل  ناميــا وتضمــن  اقتصــادا  اقتصــادا متقدمــا و١١   ١9

قطاعيــة أدق أن نحــو نصــف الصناعــات التحويليــة تقريبــا )بمــا 

يف ذلــك صناعــات الكيماويــات واألغذيــة والــورق واملطــاط( مل 

تبــد أي أدلــة علــى التقــارب )الشــكل البيــاين 3-١7، اللوحــة ٢(. 

ومــن بيــن صناعــات اخلدمــات، أظهــرت ثمــاين صناعــات ســوقية 

)بمــا  مشــروط  غيــر  تقــارب  حــدوث  علــى  أدلــة  تســع  أصــل  مــن 

واالتصــاالت،  البريديــة  واخلدمــات  املاليــة،  الوســاطة  ذلــك  يف 

األعمــال(.3٠  وخدمــات 

قطــاع  إنتاجيــة  التقــارب يف  علــى  األدلــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

القطــاع  هــذا  يف  اإلنتاجيــة  مســتوى  يــزال  ال  ربمــا  اخلدمــات، 

بقطاعــي  مقارنــة  التكنولوجيــة  احلــدود  مســتوى  عــن  بعيــدا 

آفــاق  فــإن  احلالــة،  هــذه  ويف  التحويليــة.  والصناعــة  الزراعــة 

تضييــق فجــوات دخــل العامــل مــع حتــول العمالــة مــن القطاعــات 

املنتجــة للســلع إىل قطــاع اخلدمــات ســتكون غيــر مؤكــدة، علــى 

األقــل مؤقتــا. غيــر أن فجــوة اإلنتاجيــة يف معظــم البلــدان مقارنــة 

بالواليــات املتحــدة يف عــام ٢٠٠5 كانــت أكبــر يف القطاعــات 

املنتجــة للســلع عمــا كانــت يف قطــاع اخلدمــات )الشــكل البيــاين 

الدخــل. للبلــدان منخفضــة  بالنســبة  ســيما  وال   ،)١9-3

التحليــل  أجــزاء  مــن  املنبثقــة  الرئيســية  الرســالة  وتتمثــل 

اخملتلفــة يف هــذا القســم يف أن تخطــي إحــدى املراحــل التقليديــة 

نطــاق  علــى  اإلنتاجيــة  نمــو  بالضــرورة  يُضعــف  لــن  للتصنيــع 

االقتصــاد ككل يف االقتصــادات الناميــة. فلــدى بعــض صناعــات 

اخلدمــات إمكانيــة تعزيــز نمــو اإلنتاجيــة اإلجماليــة ويمكــن أن 

البلــدان. ولكــن يســتلزم  تســاعد علــى تقــارب دخــل العامــل عبــر 

مســتويات  يف  مؤخــرا  طــرأت  التــي  التحســنات  علــى  احلفــاظ 

علــى  إجــراءات  اتخــاذ  الناميــة  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  املعيشــة 

مســتوى السياســات لتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة يف جميــع القطاعــات.

3٠ قــد يكــون هنــاك بعــض القلــق مــن أن تقــارب إنتاجيــة العمالــة يأتــي 

أساســا مــن التعميــق الرأســمايل. وتوفــر عمليــة للتأكــد مــن ثبــات النتائــج 

علــى أســاس عينــة مصغــرة أدلــة علــى التقــارب غيــر املشــروط لإلنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل اإلنتــاج يف بعــض قطاعــات اخلدمــات الســوقية )علــى ســبيل 

املثــال، الوســاطة املاليــة، وخدمــات األعمــال، وجتــارة اجلملــة والتجزئــة؛ 

راجــع اجلــدول 3-3-٢ يف املرفــق(. وراجــع أيضــا املناقشــة يف دراســة 

.McMillan and Rodrik (2011)

 WORLD بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظة: راجع املرفق ٣-٣ لالطالع على التفاصيل. 

١- الصناعة التحويلية ٢- التجارة واإلسكان

٣- النقل واالتصاالت ٤- اخلدمات املالية 

وخدمات األعمال

صناعــات  عــدة  يف  الوقــت  مــرور  مــع  البلــدان  عبــر  اإلنتاجيــة  تشــتت  مســتويات  انخفضــت 

التقــارب. وتســارع مــدى تقــارب اإلنتاجيــة يف  خدمــات، ممــا يوفــر مزيــدا مــن األدلــة علــى 

صناعات اخلدمات منذ منتصف تسعينات القرن املاضي أو مطلع األلفينات.

الشكل البياين ٣-١٨: تقارب سيغما

(االنحراف املعياري للوغاريتم إنتاجية العمالة، معدال بتعادل القوى الشرائية)
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املصادر: دراسة Inklaar and Timmer (2014)؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: حتســب فجــوة اإلنتاجيــة علــى أنهــا الفــرق اللوغاريتمــي بيــن القيمــة املضافــة للعامــل 

بلــد.  كل  يف  ومثيلتهــا  املتحــدة  الواليــات  يف  قطــاع  لــكل  الشــرائية  القــوى  بتعــادل  معدلــة 

واملرافــق  التحويليــة  والصناعــة  والتعديــن  الزراعــة  علــى  للســلع  املنتــج  القطــاع  ويشــتمل 

والبناء. ويشمل قطاع اخلدمات بقية ا�االت.

كانت فجوة اإلنتاجية مقارنة بالواليات املتحدة يف عام ٢٠٠٥ أكبر يف القطاعات املنتجة 

للســلع منهــا يف قطــاع اخلدمــات. وال تضــر حتــوالت املــوارد مــن القطاعــات املنتجــة للســلع إىل 

قطاع اخلدمات بالضرورة آفاق التقارب.
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الشكل البياين ٣-١٩: فجوة اإلنتاجية يف عام ٢٠٠٥

(الفرق يف مستوى اإلنتاجية مقارنة بالواليات املتحدة، بالنقاط املئوية)
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

االنعكاسات على عدم املساواة يف 

توزيع الدخل

التحويليــة  الصناعــة  عــن  الواســع  التصــور  كان  تاريخيــا، 

وبالتــايل،  اجلــودة.  عاليــة  للوظائــف  رئيســي  مصــدر  أنهــا  هــو 

أدى تراجــع نســبة وظائــف الصناعــة التحويليــة، وال ســيما بيــن 

االقتصــادات املتقدمــة، إىل زيــادة القلــق مــن أن اختفــاء مــا يُعتقــد 

التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  نســبيا  جمزيــة  وظائــف  أنهــا 

يف  ويســهم  املتأثريــن  للعمــال  املعيشــية  باملســتويات  ســيضر 
 3١ االجتماعيــة.  املشــكالت  مــن  متنوعــة  جمموعــة  ظهــور 

وظائــف  مــن  العمــال  حتــول  يســهم  اآلليــة،  هــذه  إطــار  ويف 

يف  أجــرا  األقــل  الوظائــف  إىل  اجملزيــة  التحويليــة  الصناعــة 

نقــل  طريــق  عــن  الدخــل  توزيــع  »تفريــغ«  يف  اخلدمــات  قطــاع 

العمــال مــن وســط ســلم الدخــل إىل طرفــه األدنــى، ممــا يــؤدي إىل 

ارتفــاع عــدم املســاواة يف الكســب. وقــد عمــدت جمموعــة كبيــرة 

مــن البحــوث إىل تقصــي أســباب تنامــي عــدم املســاواة يف توزيــع 

الدخــل واســتقطابه، وركــزت أساســا علــى دور التجــارة والتشــغيل 

اآليل.3٢ غيــر أن عــددا قليــال مــن الدراســات ســعى إىل عــزل آثــار 
التحــول الهيكلــي علــى توزيــع دخــل العمالــة.33

علــى  بيانــات  القســم  هــذا  يســتخدم  تقــدم،  مــا  ضــوء  ويف 

لبحــث  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  املســتوى اجلزئــي جملموعــة 

مــا إذا كانــت األجــور تميــل بشــكل منتظــم إىل االرتفــاع والتوزيــع 

بشــكل أكثــر توزيعــا يف قطــاع الصناعــة التحويليــة، كمــا يُفتــرض 

يف كثير من األحيان. ثم يقيس مدى إمكانية عزو التغيرات يف 

عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل إىل التحــوالت يف نســب العمالــة 

عبــر القطاعــات، علــى أســاس التفــاوت األويل يف كســب خمتلــف 

الرئيســي املســتخلص  الــدرس  العمالــة وعبرهــا. ويتمثــل  أنــواع 

وفقــا  الربــع  مــن  )أقــل  فقــط  جــزءا حمــدودا  أن  التحليــل يف  مــن 

الفتــراض متطــرف( مــن زيــادة عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل 

يمكن أن يعزى إىل حتول العمالة بين قطاع الصناعة التحويلة 

والقطاعــات األخــرى.

يف  املســتخدمة  اجلزئــي  املســتوى  علــى  البيانــات  وتُســتمد 

هــذا التحليــل مــن قاعــدة بيانــات دراســة الدخــل يف لكســمبرغ. 

ونظــرا لقيــود البيانــات، يُمثَّــل قطــاع الصناعــة التحويليــة بقطــاع 

الصناعــة األوســع نطاقــا. 34 وتغطــي البيانــات املســتخدمة هنــا 

دخــل العمالــة املســتمد مــن مســوح األســر املعيشــية يف جمموعــة 

غيــر متوازنــة تضــم ٢٠ اقتصــادا متقدمــا منــذ ثمانينــات القــرن 

املاضــي.

هل الكسب يف قطاع الصناعة أعلى من الكسب 

يف قطاع اخلدمات وهل هو متساو بشكل أكبر؟

تُظهــر البيانــات أن تعويضــات العمالــة أعلــى بالفعــل إىل حــد 

ملســتويات  اخلدمــات  بقطــاع  مقارنــة  الصناعــة  قطــاع  يف  مــا 

املهــارات املقارنــة )الشــكل البيــاين 3-٢٠(.35 وبالنســبة للعمــال 

ذوي املهــارات املتوســطة يف القطاعيــن، يــكاد ال يكــون هنــاك 

فــرق يف املكاســب مــن الناحيــة العمليــة. فوســيط الفــرق يف كســب 

العمالــة بيــن قطاعــي الصناعــة واخلدمــات بالنســبة للعمــال ذوي 

املهــارات املرتفعــة واملنخفضــة قــدره نحــو 6 نقــاط مئويــة و9 

دور  كان  ذلــك،  مــن  الرغــم  التــوايل. وعلــى  علــى  مئويــة  نقــاط 

دور  مــن  أهميــة  أكثــر  باملهــارات  املرتبطــة  األجــر  يف  العــالوة 

قطــاع عملهــم يف تفســير التبايــن يف الكســب بيــن العمــال داخــل 

املهــارات  ذوي  العمــال  بيــن  الكســب  فجــوة  الواحــد:  القطــاع 

داخــل  املنخفضــة  املهــارات  ذوي  العمــال  مقابــل  املتوســطة 

العمــال ذوي  بيــن  الفجــوة  أي قطــاع تكــون نحــو ضعــف حجــم 

الصناعــة واخلدمــات. املنخفضــة يف قطاعــي  املهــارات 

وباملثــل، يشــهد قطــاع الصناعــة درجــة أقــل نســبيا مــن عــدم 

اخلدمــات  بقطــاع  مقارنــة  العمالــة  دخــل  توزيــع  يف  املســاواة 

أقصــى  علــى  الوارديــن  اإلطاريــن  إليــه يف  املشــار  النحــو  )علــى 

ولكــن   .)١ اللوحــة   ،٢١-3 البيــاين  الشــكل  مــن  األيســر  اجلانــب 

تشــير البيانــات أيضــا إىل أن البلــدان التــي لديهــا درجــة أعلــى مــن 

عدم املساواة يف توزيع الداخل داخل قطاع اخلدمات تميل إىل 

أن تســجل أيضــا مســتوى أعلــى مــن عــدم املســاواة داخــل قطــاع 
الصناعــة أيضــا )الشــكل البيــاين 3-٢١، اللوحــة ٢(.36

 Helper, Krueger, and Wial (2012) دراســة  توثــق  املثــال،  ســبيل  علــى   3١

وظائــف  مــن  أعلــى  التحويليــة  غيــر  الصناعــة  وظائــف  كســب  متوســط  أن 

خصائــص  يف  الفــروق  ضبــط  بعــد   %٨ بحــوايل  التحويليــة  الصناعــة 

Lawrence (2017) علــى أن الصناعــة  العمــال والوظائــف. وتشــدد دراســة 

التحويليــة أتاحــت، عبــر التاريــخ، فرصــة للعمــال غيــر املهــرة نســبيا لكســب 

أجور عالية نسبيا؛ وتشير إىل أن قطاع الصناعة التحويلية يف الواليات 

املتحــدة كان يوظــف أكثــر مــن ثلــث الرجــال غيــر احلاصليــن علــى شــهادات 

 Autor, جامعيــة يف عــام ١97٠ و١7% يف عــام ٢٠١5. وتســلط دراســة 

Dorn, and Hanson (2017) الضــوء علــى انعكاســات فقــدان الوظائــف يف 
قطــاع الصناعــة التحويليــة علــى ديناميكيــات تشــكيل األســر.

وعــدم  الوظائــف  باســتقطاب  املتعلقــة  الســابقة  األدبيــات  ركــزت   3٢

املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة أساســا علــى املهــن وليــس الصناعــات. 

وتشــير تلــك الدراســات إىل أن العمالــة واألجــور يف كثيــر مــن االقتصــادات 

املتقدمة كانت تميل منذ ثمانينات القرن املاضي إىل تنمو بشكل أسرع 

يف املهــن املرتفعــة واملنخفضــة املهــارات مــن املهــن املتوســطة املهــارات 

 Goos, Manning, and ؛ ودراســةAutor, Katz, and Kearney 2006 دراســة(

 Autor, Dorn, and Hanson (2013, Salomons 2014(. وتذهــب دراســات 
(2016 وAcemoglu and Restrepo (2017) إىل أن التجــارة والتكنولوجيــا 
تؤديان إىل تغير يف قطاع الصناعة التحويلية يف الواليات املتحدة عن 

طريــق خفــض الطلــب علــى العمالــة، وال ســيما للفئــة املتوســطة املهــارات.

33 مــن االســتثناءات علــى ذلــك دراســة Bárány and Siegel (2018)، التــي 

الواليــات  يف  الصناعــات  خمتلــف  بيــن  العمالــة  حتــوالت  أن  إىل  تذهــب 

املتحــدة تــؤدي إىل تعزيــز االســتقطاب يف ســوق العمــل.

الزراعــة  التحليــل  هــذا  يغطيهــا  التــي  الواســعة  القطاعــات  تضــم   34

والتعديــن  والبنــاء  التحويليــة  الصناعــة  مــن  تتألــف  )التــي  والصناعــة 

والمرافــق( والخدمــات وفئــة متبقيــة. وتوفــر قاعــدة بيانــات دراســة الدخــل 

فــي لكســمبرغ تصنيفــا قطاعيــا بديــال يميــز قطــاع الصناعــة التحويليــة. 

العينــة  حجــم  يخفــض  أن  شــأنه  مــن  التصنيــف  هــذا  اســتخدام  أن  غيــر 

فــي  التحويليــة  الصناعــة  تشــكل  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة  كبيــرة.  بصــورة 

ويمكــن  الواســع،  الصناعــة  قطــاع  فــي  العمالــة  ثلثــي  نحــو  المتوســط 

قطــاع  فــي  العمالــة  بدخــل  المتعلقــة  التوزيعيــة  اإلحصــاءات  مضاهــاة 

بشــأنها  تتوافــر  التــي  البلــدان  فــي  ككل  والصناعــة  التحويليــة  الصناعــة 

القطاعيــن. عــن  بيانــات 

35 يرتفــع متوســط كســب العمالــة فــي قطــاع الخدمــات عنــه فــي قطــاع 

ككل  الخدمــات  قطــاع  أن  إلــى  ذلــك  يرجــع  ولكــن  التحويليــة،  الصناعــة 

يوظــف عــددا أكبــر مــن العمــال ذوي المهــارات المرتفعــة مقارنــة بقطــاع 

الصناعــة التحويليــة. وتُحــدد مســتويات المهــارات وفقــا لتصنيــف المهــن 

التالــي الــوارد فــي التصنيــف الدولــي الموحــد للمهــن علــى النحــو التالــي: 

يصنــف المديــرون والمهنيــون )التصنيفــان ١ و٢( فــي فئــة ذوي المهــارات 

المرتفعــة؛ والحرفيون/المبتدئــون )التصنيــف 9( فــي فئــة ذوي المهــارات 

المنخفضــة؛ والعمــال المهــرة اآلخــرون )التصنيفــات 3 إلــى ٨ و١٠( فــي 

فئــة ذوي المهــارات المتوســطة.

36 بينمــا يركــز هــذا القســم علــى االقتصــادات المتقدمــة، فــإن احتمــال 

أيضــا  شــاغال  يشــكل  الخدمــات  قطــاع  وظائــف  فــي  الكســب  انخفــاض 

 .)Hallward-Driemeier and Nayyar 2017 )دراســة  الناميــة  للبلــدان 

ويتنــاول اإلطــار 3-3 تجربــة العمــال الفردييــن فــي البرازيــل بيــن عامــي 
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كيف أثر حتول العمال بين قطاعي الصناعة 

واخلدمات على توزيع دخل العمالة؟

لعــزل آثــار التحــوالت يف نســب العمالــة القطاعيــة علــى عــدم 

فــإذا  فكريــة.  جتربــة  إىل  التحليــل  يلجــأ  الكســب،  يف  املســاواة 

عــدم  ومســتويات  القطاعــات  بيــن  األجــور  فــروق  متوســط  كان 

املســاواة داخلهــا قــد ظلــت عنــد مســتوياتها األوليــة، فبــأي قــدر 

أدت التحــوالت يف نســب العمالــة القطاعيــة إىل تغييــر يف عــدم 

املســاواة يف الكســب؟ ويشــير تفكيــك مكونــات التحليــل علــى هــذا 

النحــو إىل أن حتــول العمالــة مــن قطــاع الصناعــة التحويليــة إىل 

قطــاع اخلدمــات مل يكــن ليؤثــر تأثيــرا ســلبيا كبيــرا علــى توزيــع 

الكســب  مســتوى  كان  لــو  ككل  االقتصــاد  نطــاق  علــى  الدخــل 

األوليــة.  مســتوياتهما  عنــد  ظــال  قــد  قطــاع  كل  يف  وتوزيعــه 

ومل تســهم التحــوالت يف نســب العمالــة بيــن قطاعــي الصناعــة 

واخلدمــات إال بحــوايل ١5% مــن الزيــادة يف عــدم املســاواة يف 

علــى  احلفــاظ  )مــع  ككل  االقتصــاد  نطــاق  علــى  الدخــل  توزيــع 

تشــتت الكســب ومســتواه النســبي عنــد قيمهمــا األوليــة(.37 وبــدال 

الزيــادة يف عــدم املســاواة يف الكســب  مــن ذلــك، جــاءت معظــم 

واأللفينــات،  املاضــي  القــرن  ثمانينــات  بيــن  البلــدان،  داخــل 

37 إجــراء اختبــار قاطــع حــول مــا إذا كان حتــول العمــال ذوي املهــارات 

املتوســطة مــن قطــاع الصناعــة التحويليــة إىل قطــاع اخلدمــات يــؤدي إىل 

تــآكل دخلهــم يتطلــب توافــر البيانــات زمنيــة علــى مســتوى األفــراد، وهــي 

غيــر متاحــة جملموعــة واســعة مــن البلــدان.

١996 و٢٠١3 - وهــي فتــرة توســع فيهــا قطــاع الخدمــات بينمــا ظلــت 

العمالــة فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة ثابتــة عمومــا. وعلــى الرغــم مــن 

إلــى  يخلــص  ال  التحليــل  فــإن  االســتنتاجات،  هــذه  تعميــم  يمكــن  ال  أنــه 

تحقيــق مكاســب كبيــرة فــي أجــور العمــال الذيــن انتقلــوا إلــى وظائــف فــي 

أخــرى. قطاعــات  مــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع 

املصادر: قاعدة بيانات دراسة الدخل يف لكسمبرغ؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان للفــرق بيــن متوســط إجمــايل األجــور 

(بيــن األفــراد) حســب قطــاع العمالــة واملهنــة ومتوســط إجمــايل األجــور علــى نطــاق االقتصــاد 

ككل بالنســبة ألفــراد األســرة العامليــن بــدوام كامــل والذيــن تتوافــر بياناتهــم املهنيــة. ويمثــل 

إطــار  لــكل  الطــرف األعلــى والطــرف األســفل  الوســيط؛ ويمثــل  إطــار  اخلــط األفقــي داخــل كل 

الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير األعلــى والعشــير األدنــى. 

وتشمل العينة ١٢ بلدا؛ وتوافق البيانات آخر سنة متاحة خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٩.

كان كســب العمالــة يف قطــاع الصناعــة أكبــر مــن مثيلــه يف قطــاع اخلدمــات بالنســبة للعمــال 

ذوي املهــارات املرتفعــة واملنخفضــة ويضاهــي بوجــه عــام كســب العمــال ذوي املهــارات 

املتوسطة.
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الصناعة اخلدمات الصناعة اخلدمات الصناعة اخلدمات

املصادر: قاعدة بيانات دراسة الدخل يف لكسمبرغ؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يســتند التحليــل، بالنســبة لــكل بلــد، علــى بيانــات مــن آخــر ســنة متاحــة خــالل الفتــرة 

٢٠٠٠-٢٠٠٩. ومقيــاس عــدم املســاواة املســتخدم هــو املؤشــر العشــوائي العمومــي اســتنادا 

إىل الدخــل املتــاح لإلنفــاق (راجــع املرفــق ٣-٤ لالطــالع علــى التفاصيــل). وتظهــر اللوحــة ١ 

التوزيــع عبــر البلــدان لعــدم املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة يف قطاعــي الصناعــة واخلدمــات؛ 

ومســاهمة الفــروق يف متوســط الكســب عبــر القطاعــات يف عــدم املســاواة اإلجماليــة؛ وعــدم 

املســاواة اإلجماليــة. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى 

والطــرف األســفل لــكل إطــار الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل 

العشير األعلى والعشير األدنى. وتستخدم تسميات البيانات يف اللوحة ٢ رموز البلدان الصادرة 

عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

عــدم املســاواة يف توزيــع كســب العمالــة أقــل إىل حــد مــا يف قطــاع الصناعــة مقارنــة بقطــاع 

اخلدمــات، غيــر أن اخلصائــص الُقْطريــة هــي األهــم يف تفســير عــدم املســاواة داخــل القطــاع يف 

كل من الصناعة واخلدمات.
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

قطاعــي  داخــل  األجــور  يف  املســاواة  عــدم  يف  الزيــادة  نتيجــة 

 3٢٢(.٨-3 البيــاين  )الشــكل  والصناعــة  اخلدمــات 

إال أن الزيــادة يف تشــتت الكســب داخــل القطاعــات يمكــن أن 

تنجــم يف جــزء منهــا عــن حركــة العمــال عبــر القطاعــات اخملتلفــة 

لســببين. أوال، مــن شــأن انتقــال عمــال الصناعــة التحويليــة مــن 

قطاعهــم إىل وظائــف منخفضــة املهــارات )ومنخفضــة األجــور( 

نســبة  »تلقائيــة« يف  زيــادة  إىل  يــؤدي  أن  قطــاع اخلدمــات  يف 

العمــال عنــد اجلــزء األدنــى مــن توزيــع الدخــل وزيــادة اســتقطاب 

الدخــل وعــدم املســاواة. ومــع زيــادة متوســط دخــل العمــال ذوي 

عــن   %3٠ بنســبة  الصناعــة  قطــاع  يف  املتوســطة  املهــارات 

قطــاع  يف  املنخفضــة  املهــارات  ذوي  العمــال  دخــل  متوســط 

اخلدمات )الشكل البياين 3-٢٠(، فإن اختفاء وظائف الصناعة 

التحويليــة املتوســطة املهــارات يمكــن أن يعنــي انخفاضــا كبيــرا 

يف أجور عمال تلك اجملموعة الذين ينتقلون للعمل يف وظائف 

منخفضة املهارات يف قطاع اخلدمات. وثانيا، يمكن أن يؤدي 

تدفــق أعــداد كبيــرة مــن العمــال الذيــن يتنافســون علــى الوظائــف 

األجــور  علــى  خافضــة  ضغــوط  وضــع  إىل  املهــارات  منخفضــة 

عنــد الطــرف األدنــى مــن توزيــع الدخــل، ممــا يوســع الفجــوة بيــن 

الدخــول عنــد الطرفيــن األعلــى واألدنــى مــن الطيــف.

الكميــة، تفتــرض  الناحيــة  مــن  القنــاة األوىل  ولتقييــم حجــم 

بشــأنها  تتوافــر  اقتصــادات  ثمانيــة  تشــمل  مبســطة،  عمليــة 

بيانــات منــذ ثمانينــات القــرن املاضــي وانخفضــت فيهــا نســب 

أن  املطلقــة،  بالقيــم  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة 

جميــع وظائــف الصناعــة التحويليــة التــي فقــدت يف الفتــرة مــا 

بين ثمانينات القرن املاضي واأللفينات كانت وظائف العمال 

ذوي املهــارات املتوســطة الذيــن انتقلــوا إىل وظائــف منخفضــة 

املئيــن  )يف  اخلدمــات  قطــاع  األجــور يف  املهــارات ومنخفضــة 

٢5 لألجــور يف وظائــف قطــاع اخلدمــات منخفضــة املهــارات(. 

ويف إطــار هــذا الســيناريو، لــكان عــدم املســاواة يف توزيــع دخــل 

العمالــة الكلــي زاد، يف املتوســط، بنحــو 9% مــن الزيــادة الفعليــة 

يف عــدم املســاواة يف الفتــرة مــا بيــن ثمانينــات القــرن املاضــي 

واأللفينــات وحتــى الربــع يف أي مــن البلــدان قيــد النظــر.

ويتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل اختبــار مــا إذا كان انتقــال عمــال 

املهــارات  منخفضــة  وظائــف  إىل  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع 

يفــرض ضغوطــا خافضــة علــى أجــور جميــع العمــال عنــد الطــرف 

جمــاال  يكــون  أن  يمكــن  ولكنــه  الكســب،  توزيــع  مــن  األدنــى 

جمديــا للبحــث يف املســتقبل. وتذهــب دراســة Autor (2015) إىل 

يف  املهــارات  منخفضــة  الوظائــف  يف  األجــور  نمــو  تباطــؤ  أن 

الفتــرة ١999-٢٠٠7 يف الواليــات املتحــدة ربمــا كان مرتبطــا 

ذلــك  يف  بمــا   — املتوســطة  املهــارات  ذوي  العمــال  بانتقــال 

أولئــك الذيــن انتقلــوا مــن وظائــف روتينيــة للغايــة — للعمــل يف 

املهــارات. وظائــف منخفضــة 

أن  إىل  تشــير  القســم  هــذا  اســتنتاجات  أن  هــي  واخلالصــة 

التغيــرات يف عــدم املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة اإلجمــايل 

دخــل  توزيــع  يف  املســاواة  عــدم  زيــادة  كبيــر  بشــكل  تفســرها 

العمالــة داخــل القطاعــات. وعلــى النحــو الــذي تناولتــه بالتحليــل 

عــدم  زيــادة  وراء  الرئيســية  احملــركات  أن  يبــدو  األدبيــات، 

املســاواة يف األجــور مــع مــرور الوقــت هــي انتقــال العمــال ذوي 

املهارات املتوسطة بسبب التكنولوجيا والتجارة — وما ينجم 

املتوســطة  الوظائــف  أجــور  علــى  خافضــة  ضغــوط  مــن  عنهمــا 

واملنخفضــة املهــارات — وليــس التحــوالت يف احلجــم النســبي 

الصناعــة واخلدمــات. بيــن قطاعــي  للعمالــة 

إال أن هنــاك مــا يدعــو لتوخــي احلــذر إزاء هــذه النتائــج. أوال، 

قــد ينتهــي األمــر بالعمــال ذوي املهــارات املتوســطة املســرّحين 

مطولــة  فتــرات  يف  بالدخــول  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  مــن 

مــن البطالــة أو اخلــروج مــن القــوى العاملــة بــدال مــن العمــل يف 

وظائــف منخفضــة األجــور يف قطــاع اخلدمــات، ممــا يــؤدي إىل 

زيــادة عــدم املســاواة الكليــة التــي ال يمكــن رصدهــا يف التحليــل 

يف  الــوارد  التحليــل  ويُظهــر  العمالــة.  كســب  إىل  يســتند  الــذي 

الفصــل ٢ بالفعــل أن العمــال يف املهــن الروتينيــة كانــوا أكثــر 

عرضــة للخــروج مــن القــوى العاملــة ال إراديــا. وثانيــا، يبــدو أن 

3٨ يســتند التحليــل إىل تفكيــك التغيــر الكلــي يف عــدم املســاواة يف دخــل 

العمالة بين ثمانينات القرن املاضي واأللفينات لعينة من ١3 اقتصادا 

إىل مســاهمة التغيــرات داخــل القطــاع يف عــدم املســاواة، والتغيــرات يف 

احلجــم النســبي لــكل قطــاع، والتغيــرات يف متوســط الدخــل عبــر القطاعــات. 

املســوح.  بيانــات  توافــر  حســب  بلــد  كل  يف  املســتخدمة  الســنة  وتختلــف 

راجــع املرفــق 3-4 لالطــالع علــى التفاصيــل.

املصادر: قاعدة بيانات دراسة الدخل يف لكسمبرغ؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان للتغيــر يف إجمــايل عــدم املســاواة يف 

دخــل العمالــة بيــن الفتــرة ١٩٨٠-١٩٨٩ والفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠٩ واملســاهمة الناجتــة عــن 

للقطاعــات،  النســبي  احلجــم  يف  والتغيــرات  القطاعــات،  داخــل  املســاواة  عــدم  يف  التغيــرات 

والتغيــرات يف فــرق مســتوى الدخــل املتوســط عبــر القطاعــات. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل 

إطــار الوســيط؛ ويوضــح الطــرف العلــوي والطــرف الســفلي يف كل إطــار الربيــع األعلــى والربيــع 

عــدم  ومقيــاس  األدنــى.  والعشــير  األعلــى  العشــير  إىل  احلمــراء  العالمــات  وتشــير  األدنــى؛ 

لإلنفــاق.  املتــاح  الدخــل  إىل  اســتنادا  العمومــي  العشــوائي  املؤشــر  هــو  املســتخدم  املســاواة 

وتتألف العينة من ١٣ بلدا (راجع املرفق ٣-٤ لالطالع على التفاصيل).

يفســر تزايــد عــدم املســاواة داخــل القطاعــات، وليــس التحــوالت يف احلجــم النســبي للعمالــة بيــن 

قطاعــي الصناعــة واخلدمــات، معظــم الزيــادة يف عــدم املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة الكلــي 

بين ثمانينات القرن املاضي واأللفينات.
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عــدم  يف  التغيــر  يف  املســاهمة   :٣-٢٢ البيــاين  الشــكل 

املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة الكلــي بيــن ثمانينــات 
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

بعــض الســمات القيّمــة غيــر األجــور لوظائــف قطــاع الصناعــة 

التحويليــة غيــر منتشــرة بنفــس القــدر يف القطاعــات األخــرى. 

تتســم  أن  إىل  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  وظائــف  فتميــل 

بترتيبــات عمــل رســمية مــع مــا يرتبــط بهــا مــن مزايــا للعمــال، 

مثــل االســتفادة مــن نظــم التقاعــد وإجــازات األعيــاد واإلجــازات 

علــى  والتأميــن  الصحــي  والتأميــن  األجــر،  مدفوعــة  املرضيــة 

ترتيبــات  توفيــر  إىل  أيضــا  الوظائــف  هــذه  وتميــل  احليــاة. 

بــدوام  العمــل  أقــل علــى عقــود  مســتقرة نســبيا، تعتمــد بدرجــة 

 ٢ )الفصــل  األخــرى  بالقطاعــات  مقارنــة  املؤقتــة  أو  جزئــي 

مــن عــدد أكتوبــر ٢٠١7 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي(، 

النقابــات  خــالل  مــن  اجلماعيــة  املفاوضــة  تتيــح  أن  ويمكــن 

)دراسة Jaumotte and Osorio Buitron 2015(. وأخيرا، حتى إذا 

كانــت التحــوالت يف نســب العمالــة بيــن القطاعيــن تســهم بقــدر 

الســلبية  االنعكاســات  فــإن  املســاواة،  عــدم  إجمــايل  يف  قليــل 

أن  يمكــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع  يف  الوظائــف  لتراجــع 

تكــون كبيــرة لبعــض اجملموعــات. ويمكــن أن تكــون التكاليــف 

أيضــا  كبيــرة  القطاعــي  التوزيــع  بإعــادة  املرتبطــة  االنتقاليــة 

علــى فــرادى العمــال بســبب فتــرات البطالــة املطولــة وانخفــاض 

 Walker الكســب يف الوظائــف الالحقــة علــى حــد ســواء )دراســة

2013(. ويمكــن أن يكــون لهــذه التكاليــف الفرديــة أثــرا إجماليــا 
تقدمــا  التــي حققــت  املناطــق  شــأنه يف  مــن  التقليــل  يمكــن  ال 

التحويليــة. للصناعــة  لتصبــح مراكــز 

االستنتاجات واالنعكاسات على مستوى 

السياسات

يخلــص هــذا الفصــل إىل أن االنخفــاض يف نســبة وظائــف 

يضــر  لــن  الكليــة  العمالــة  مــن  التحويليــة  الصناعــة  قطــاع 

بالضــرورة النمــو أو يــؤدي إىل زيــادة عــدم املســاواة. فبعــض 

الصناعــة  قطــاع  تضاهــي  أن  يمكــن  اخلدمــات  قطاعــات 

النمــو،  ومعــدالت  اإلنتاجيــة  مســتويات  حيــث  مــن  التحويليــة 

النســبية يف حجــم قطاعــات  الزيــادة  أن تســاعد  بحيــث يمكــن 

مســتويات  مــن  القومــي  الدخــل  اقتــراب  يف  هــذه  اخلدمــات 

أنهــا  يبــدو  التــي  االقتصــادات  يف  املتقدمــة  االقتصــادات 

بعــض  وتُظهــر  التقليديــة.  التصنيــع  مراحــل  إحــدى  تتخطــى 

قطاعــات اخلدمــات دالئــل علــى تقــارب اإلنتاجيــة مــن احلــدود 

العامليــة، وحقــق حتــول نســب العمالــة مــن الزراعــة إىل اخلدمــات 

منــذ األلفينــات نفعــا لإلنتاجيــة علــى مســتوى االقتصــاد ككل 

الناميــة. البلــدان  مــن  كثيــر  يف 

ومــع ذلــك، فــإن هــذه النتائــج ال تعنــي بالضــرورة أن تقــارب 

الدخل مســألة مضمونة — ســواء توســعت الصناعة التحويلية 

أم ال — أو أن االجتاهــات املواتيــة األخيــرة يف نــاجت العامــل 

يمكــن أن تســتمر يف املســتقبل. فهنــاك حاجــة إىل جهــود قويــة 

النشــاط نحــو  إعــادة توزيــع  لتيســير  السياســات  علــى مســتوى 

القطاعــات األعلــى إنتاجيــة وتعزيــز نمــو اإلنتاجيــة عبــر جميــع 

القطاعــات. 39 

نحــو  العمالــة  نســب  يف  التحــوالت  حتققــت  وربمــا 

منهــا  جــزء  يف  املاضييــن  العقديــن  خــالل  اخلدمــات  قطــاع 

مــن  كثيــر  يف  زخمــه  فقــد  الــذي  احمللــي،  الطلــب  قــوة  بفضــل 

االقتصــادات الناميــة، وال ســيما بيــن البلــدان املصــدرة للســلع 

املفيــد  الهيكلــي  التغيــر  علــى  احلفــاظ  وللمســاعدة يف  األوليــة. 

يعــوق  أال  السياســات  صنــاع  يضمــن  أن  ينبغــي  لإلنتاجيــة، 

العاملــة املتاحــة توســع  القــوى  نمــو الطلــب احمللــي ومهــارات 

أنشــطة اخلدمــات عاليــة اإلنتاجيــة. ومــن شــأن خفــض احلواجــز 

أمــام التجــارة واالســتثمار الدولييــن يف اخلدمــات، التــي عــادة 

)دراســة  الناميــة  االقتصــادات  يف  للغايــة  عاليــة  تكــون  مــا 

 Koske and ؛ ودراســةMiroudot, Sauvage, and Shepherd 2013
يتعلــق  فيمــا  اخلدمــات  قطــاع  فــرص  يزيــد  أن   ،)others 2015
بقابليــة التــداول واحلجــم ونمــو اإلنتاجيــة. كذلــك يــؤدي تعديــل 

لتشــمل  األطــراف  املتعــددة  التجــارة  اتفاقيــات  يف  القواعــد 

)علــى  اإللكترونيــة  والتجــارة  الرقميــة  التجــارة  مثــل  جمــاالت 

الفصــل ١ واإلطــار ٢-٢ مــن  الــذي تمــت مناقشــته يف  النحــو 

العاملــي( إىل  آفــاق االقتصــاد  مــن تقريــر  أكتوبــر ٢٠١6  عــدد 

حتقيــق فائــدة يف هــذا الصــدد. ولتيســير عمليــة إعــادة توزيــع 

العمــال إىل القطاعــات التــي تكــون فيهــا كفاءتهــم أعلــى، ينبغــي 

أن تضمــن السياســات أيضــا أن تكــون مهــارات القــوى العاملــة 

متواءمــة مــع املهــارات املطلوبــة يف قطاعــات االقتصــاد عاليــة 

التوســع. يف  واآلخــذة  اإلنتاجيــة 

نمــو  أن  أيضــا إىل  الفصــل  الــوارد يف هــذا  التحليــل  ويشــير 

االقتصــادات  يف  هزيــال  يــزال  ال  القطاعــات  داخــل  اإلنتاجيــة 

البلــدان،  مــن  كثيــر  ويف  آســيا.  شــرق  منطقــة  خــارج  الناميــة 

— الــذي ال يــزال  تشــكل زيــادة اإلنتاجيــة يف قطــاع الزراعــة 

املشــغِّل الرئيســي وال يزال يتســم بمســتويات إنتاجية منخفضة 

جــدا — عامــال أساســيا لتيســير انتقــال العمــال إىل صناعــات 

واخلدمــات.  التحويليــة  الصناعــة  قطاعــي  يف  ديناميكيــة 

وبشــكل أعــم، يلــزم اعتمــاد منهــج شــامل لتعزيــز اإلنتاجيــة عبــر 

القطاعــات، بمــا يف ذلــك عــن طريــق تعزيــز رأس املــال البشــري 

والبنيــة التحتيــة املاديــة وحتســين منــاخ األعمــال واالســتثمار. 

وتعتبــر اإلصالحــات الهادفــة إىل تذليــل العقبــات أمــام كفــاءة 

حركة عوامل اإلنتاج بين الشــركات وتعزيز املنافســة أساســية 

يتســم  مــا  عــادة  الــذي  اخلدمــات  قطــاع  يف  ســيما  وال  أيضــا، 

بارتفــاع احلواجــز أمــام الدخــول فيــه وينخفــض فيــه مســتوى 

 Koske املنافســة مقارنــة بالقطاعــات املنتجــة للســلع )دراســة 

and others 2015؛ والفصــل 3 مــن عــدد إبريــل ٢٠١6 مــن تقريــر 
آفــاق االقتصــاد العاملــي(. وعلــى ســبيل املثــال، ال يــزال مســتوى 

الكهربــاء  )مثــل  الشــبكات  قطاعــات  يف  احلكومــات  مشــاركة 

واخلدمــات  اجلــوي  والنقــل  احلديديــة  بالســكك  والنقــل  والغــاز 

يف  الدخــول  أمــام  القائمــة  واحلواجــز  واالتصــاالت(  البريديــة 

)اخلدمــات  األخــرى  اخلدمــات  وقطاعــات  الشــبكات  قطاعــات 

تركــز  ولكــن  حمــدد  ســوقي  إلخفــاق  تتصــدى  ال  التــي  السياســات   39

حصــرا علــى احلجــم النســبي لقطــاع الصناعــة التحويليــة يمكــن أن تأتــي 

بأثــر معاكــس، حيــث يمكــن أن تــؤدي إىل اإلبقــاء علــى الشــركات منخفضــة 

 Fournier and اإلنتاجيــة وتأجيــل إعــادة توزيــع املــوارد بكفــاءة )دراســة

.)Johansson 2016
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

واســعة  التجزئــة(  وتوزيــع  البضائــع  نقــل  وخدمــات  املهنيــة 

االنتشــار وكبيــرة للغايــة يف االقتصــادات الناميــة. ومــن شــأن 

دخــول  ييســر  أن  اخلدمــات  علــى  مــن  التنظيميــة  القيــود  رفــع 

 Koske and شركات جديدة إىل القطاع ويعزز املنافسة )دراسة

others 2015؛ ودراسة Adler and others 2017(. وباإلضافة إىل 
ذلــك، يمكــن أن تــؤدي مكاســب اإلنتاجيــة الالحقــة يف اخلدمــات 

إىل تداعيــات إيجابيــة علــى الصناعــات األوليــة والنهائيــة، بمــا 

 Fernandes )دراســات  التحويليــة  الصناعــة  ذلــك يف قطــاع  يف 

 Lanau andو وBourlès and others 2013؛  and Paunov 2012؛ 
.)Topalova 2016

عــدم  يف  التغيــرات  أن  إىل  أيضــا  الفصــل  هــذا  ويخلــص 

املســاواة يف توزيــع دخــل العمالــة يف االقتصــادات املتقدمــة 

داخــل  الكســب  يف  املســاواة  عــدم  ارتفــاع  أساســا  يفســرها 

عــدم املســاواة يف األجــور  ارتفــاع  أن  القطاعــات. غيــر  جميــع 

الصناعــة  قطــاع  يف  العمالــة  نســب  انخفــاض  مــع  تزامــن 

التحويليــة وارتفــاع نســب وظائــف قطــاع اخلدمــات، بمــا يعكــس 

االجتاهــات، مثــل التشــغيل اآليل، التــي تؤثــر علــى الطلــب علــى 

أنــواع املهــارات املطلوبــة يف املهــن التــي يمكــن إضفــاء الطابــع 

للجميــع  شــاملة  مكاســب  حتقيــق  ولضمــان  عليهــا.  الروتينــي 

مــن التقــدم التكنولوجــي، ينبغــي أن تســاعد السياســات العمــال 

علــى مواكبــة انعكاســاته الســلبية. وربمــا تكــون هنــاك طائفــة 

مــن العوامــل — بمــا يف ذلــك القيــود املاليــة، والروابــط القويــة 

التــي   — املطلوبــة  املهــارات  ونقــص  احملليــة،  باملناطــق 

حتــول دون حصــول العمــال املســرّحين مــن وظائــف الصناعــة 

التحويلية على وظائف مالئمة يف قطاعات أخرى. ومن شــأن 

التــي  والتعليــم  التدريــب  برامــج  مــن  االســتفادة  نطــاق  توســيع 

التطــور )بمــا يف  تتــواءم مــع احتياجــات االقتصــاد اآلخــذ يف 

ذلــك املســاعدة يف البحــث عــن الوظائــف والتدريــب( إىل جانــب 

شــبكات األمــان وسياســات إعــادة التوزيــع املوجهــة إىل العمــال 

املســرّحين أن يســاعد علــى تخفيــف أثــر الضربــة التــي يتلقاهــا 

تتطلــب  وقــد  الهيكلــي.  التحــول  بســبب  وجمتمعاتهــم  العمــال 

الصناعــة  وظائــف  علــى  كبيــرا  اعتمــادا  تعتمــد  التــي  املناطــق 

علــى  التوجيــه  حمــددة  تدابيــر  التراجــع  يف  اآلخــذة  التحويليــة 

االنتقــال. لتيســير عمليــة  السياســات  مســتوى 
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اإلجماليــة  القيمــة  مــن  متزايــدة  نســبة  اخلدمــات  تشــكل 

بعــض  يف  عليهــا  يطلــق  زيــادة  وهــي   - املصنعــة  للســلع 

األحيــان »إدخــال اخلدمــات« يف الصناعــة التحويليــة.١ ويشــير 

التغيــر يف روابــط املدخــالت واخملرجــات بيــن قطاعــي اخلدمــة 

والصناعــة التحويليــة مــن عــام ١995 إىل عــام ٢٠١١ إىل أن 

نســبة املدخــالت مــن اخلدمــات يف إجمــايل قيمــة إنتــاج الســلع 

املصنعــة زادت بنحــو 6 نقــاط مئويــة عبــر البلــدان يف املتوســط. 

ارتفــاع  املثــال،  ســبيل  علــى  الزيــادة،  هــذه  تعكــس  أن  ويمكــن 

طلــب املســتهلكين علــى الســلع األكثــر كثافــة مــن حيــث املدخــالت 

مــن اخلدمــات )علــى ســبيل املثــال، التصميــم والبرجميــات(، أو 

متزايــد  بشــكل  جغرافيــا  املنتشــرة  اإلنتــاج  مدخــالت  جمــع  أن 

يتطلــب املزيــد مــن املدخــالت مــن اخلدمــات )علــى ســبيل املثــال، 

اخلدمــات  مــن  املدخــالت  أن  غيــر  واالتصــاالت(.  اللوجســتيات 

مــن   )%١٢ )حــوايل  نســبة صغيــرة  تشــكل  املصنعــة  الســلع  يف 

وانخفضــت  اخلدمــات،  قطــاع  يف  املضافــة  القيمــة  إجمــايل 

بشــكل  النهائيــة  النفقــات  إجمــايل  يف  املصنعــة  الســلع  نســبة 

ويرجــع   .)١-١-3 البيــاين  )الشــكل  الفتــرة  هــذه  خــالل  مطــرد 

نصيــب األســد مــن زيــادة نســبة اخلدمــات مــن القيمــة املضافــة 

اإلجماليــة - 6 نقــاط مئويــة مــن 7 نقــاط مئويــة، يف املتوســط  ، 

بيــن عامــي ١995 و٢٠١١ - إىل زيــادة يف النفقــات النهائيــة 

علــى اخلدمــات — وليــس إىل زيــادة يف نســبة املدخــالت مــن 

األخــرى. القطاعــات  تســتخدمها  التــي  اخلدمــات 

تامــة  الســلع  قيمــة  زيــادة  إىل  اخلدمــات  تــؤدي  أن  ويمكــن 

أو  التصنيــع،  عمليــة  يف  )١( كمدخــالت  بطريقتيــن:  الصنــع 

عنــد  الصنــع  تامــة  ســلع  مــع  جممّعــة  مســاعدة  )٢( كأنشــطة 

بيعهــا للمســتهلكين. ومــن األمثلــة علــى املدخــالت مــن اخلدمــات 

ومــن  املعلومــات؛  وتكنولوجيــا  والتطويــر  والبحــث  التصميــم 

واخلدمــات  التمويــل  املســاعدة  اخلدمــات  أنشــطة  علــى  األمثلــة 

والتركيــب. اللوجســتية 

وحتتــوي جــداول املدخــالت واخملرجــات علــى معلومــات عــن 

البلــدان  الصناعــات داخــل  بيــن  العــرض واالســتخدام  عالقــات 

تقيــس  التــي  الدراســات  اقتصــرت  اآلن،  وحتــى  بينهــا.  وفيمــا 

مــدى إدخــال اخلدمــات يف الصناعــة التحويليــة علــى البلــدان أو 

الصــادرات الفرديــة وليــس علــى النــاجت الكلــي.٢ ويســتخدم هــذا 

اإلطــار بيانــات املدخــالت واخملرجــات العامليــة لتحديــد احلجــم 

الكمــي حملتــوى اخلدمــات يف اخملرجــات اإلجماليــة للصناعــة 

التحويليــة.3، 4

فعلــى املســتوى العاملــي، زادت مســاهمة األنشــطة بخــالف 

الصناعــة التحويليــة — مثــل الزراعــة والتعديــن واخلدمــات - 

مــن  مــن %4٢  التحويليــة  للصناعــة  يف اخملرجــات اإلجماليــة 

عــام  يف  التحويليــة  للصناعــة  الكليــة  اإلجماليــة  اخملرجــات 

 .)١-١-3 البيــاين  )الشــكل   ٢٠١١ عــام  يف   %47 إىل   ١995

الصناعــة  بخــالف  اخملرجــات  مســاهمة  ثلثــي  حــوايل  ويأتــي 

التحويليــة  للصناعــة  اإلجماليــة  اخملرجــات  يف  التحويليــة 

القيمــة  حمتــوى   :٣-١-١ البيــاين  الشــكل 

الصناعــة  قطــاع  خــالف  للقطاعــات  املضافــة 

للصناعــة  اإلجمــايل  النــاجت  يف  التحويليــة 

التحويلية، ١٩٩٥-٢٠١١

 (٪)

وا�رجــات؛  للمدخــالت  العامليــة  البيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح اخلــط املتصــل (املقيــاس األيمــن) اإلنفــاق العاملــي 

علــى الســلع املصنعــة كنســبة مــن إجمــايل اإلنفــاق العاملــي. وتوضــح 

املســاحة املظللــة (املقيــاس األيســر) نســبة حمتــوى القيمــة املضافــة 

للقطاعــات خــالف قطــاع الصناعــة التحويليــة يف النــاجت اإلجمــايل 

للصناعة التحويلية.
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اإلطار ٣-1: تغير حمتوى اخلدمات يف السلع املصنعة

3 البيانــات املســتخدمة يف هــذا التحليــل مســتمدة مــن إصــدار عــام ٢٠١3 

مــن قاعــدة البيانــات العامليــة للمدخــالت واخملرجــات، التــي تغطــي االقتصــاد 

اقتصــادا  بيانــات 4٠  ذلــك  )بمــا يف  الفتــرة ١995-٢٠١١  خــالل  العاملــي 

ومــن  العاملــي(  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن   %٨5 مــن  أكثــر  تشــكل  فرديــا، 

 Timmer and others )دراســة  املقابلــة  االقتصاديــة  االجتماعيــة  احلســابات 

2015(. ويــرد وصــف للحســابات املســتخدمة يف هــذا اإلطــار يف املرفــق 3-٢.
4 اخملرجــات اإلجماليــة لقطــاع الصناعــة التحويليــة هــي جممــوع القيمــة 

املنتجــة  ســواء  يســتخدمها،  التــي  الوســيطة  واملدخــالت  للقطــاع  املضافــة 

حمليــا أو يف اخلــارج. ويمكــن إعــداد بيانــات اخملرجــات اإلجماليــة احملليــة 

للمدخــالت  القيمــة املضافــة  مــن  األجنبــي  اســتخالص احملتــوى  عــن طريــق 

الوســيطة.

مؤلفة هذا اإلطار هي وينجي شن.

١ اســتُخدم هــذا املصطلــح يف دراســات Baldwin, Forslid, and Ito (2015)؛ 

 ،Hallward-Driemeier and Nayyar (2017)؛ وMiroudot and Cadestin (2017)و
ضمــن غيرهــا.

 National Board of Trade of Sweden تقريــر  يبيــن  املثــال،  ســبيل  علــى   ٢

2010 ودراســة Lodefalk (2013) أن نســبة اخلدمــات مــن املدخــالت اإلجماليــة 
املســتخدمة يف الصناعــة التحويليــة يف الســويد تضاعفــت علــى مــدى الفتــرة 

١975-٢٠٠5، وحتققــت معظــم املكاســب يف عــام ١995. وتســتخدم دراســة 

Baldwin, Forslid, and Ito (2015) بيانــات املدخــالت واخملرجــات جملموعــة 
مــن االقتصــادات اآلســيوية وتوثــق وجــود ارتفــاع يف نســبة القيمــة املضافــة 

 Heuser and دراســة  وتســتخدم  املصنعــة.  الســلع  صــادرات  يف  للخدمــات 

Mattoo (2017) قاعــدة بيانــات التجــارة يف القيمــة املضافــة ملنظمــة التعــاون 
والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي لتوثيــق تطــور جتــارة اخلدمــات يف سالســل 

القيمــة العامليــة.
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حتديــدا مــن صناعــات اخلدمــات. وبالنســبة لالقتصــاد الوســيط   

يف العينــة، كانــت مســاهمة اخلدمــات يف اخملرجــات اإلجماليــة 

للصناعة التحويلية حوايل ثلث اخملرجات اإلجمالية للصناعة 

التحويليــة يف عــام ٢٠١١ )الشــكل البيــاين 3-١-٢(، وإن كان 

هناك تباين كبير، إذ تراوح من حوايل ١5% يف إندونيسيا إىل 

5٠% يف فرنســا و7٠% يف لكســمبرغ. ويف جميــع اقتصــادات 

العينة، ارتفعت نســبة القيمة املضافة للخدمات يف اخملرجات 

يف  مئويــة  نقــاط   6 بحــوايل  التحويليــة  للصناعــة  اإلجماليــة 

عامــي  بيــن  الســنة  مئويــة يف  نقطــة   ٠.4 حــوايل  أو  املتوســط، 

اجملموعــة  عبــر  اخلدمــات  مســاهمة  وزادت  و٢٠١١.   ١995

الكاملــة مــن الصناعــة التحويليــة )الشــكل البيــاين 3-١-3(.

أســعار  أخــذت  الرئيســي،  النــص  يف  املوثــق  النحــو  وعلــى 

الســلع املصنعــة يف االنخفــاض مقارنــة باخلدمــات يف معظــم 

إىل  اخلدمــات  نســبة  يف  الزيــادة  فــإن  وبالتــايل  االقتصــادات. 

إجمــايل قيمــة اإلنتــاج مــن الســلع املصنعــة يمكــن أن تعكــس أن 

ســعر القيمــة املضافــة للخدمــات قــد فاقــت ســعر القيمــة املضافــة 

للصناعــة التحويليــة. وبالفعــل، عنــد حســاب الزيــادة يف نســبة 

التحويليــة  للصناعــة  اإلجماليــة  اخملرجــات  مــن  اخلدمــات 

بأســعار ثابتــة )حقيقيــة(، فإنهــا تكــون أصغــر ممــا هــي عليــه 

1995 2011

القيمــة  حمتــوى   :٣-١-٢ البيــاين  الشــكل 

النــاجت  يف  اخلدمــات  لقطــاع  املضافــة 

و  ١٩٩٥ التحويليــة،  للصناعــة  اإلجمــايل 

٢٠١١

(٪)

وا�رجــات؛  للمدخــالت  العامليــة  البيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تســتخدم تســميات البيانــات رمــوز البلــدان الصــادرة عــن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

      واالقتصادات النامية

١- االقتصادات املتقدمة

الشكل البياين ٣-١-٣: التغير يف حمتوى 

القيمة املضافة لقطاع اخلدمات يف الناجت 

اإلجمايل للصناعة التحويلية، 

١٩٩٥-٢٠١١

(بالنقاط املئوية)

وا�رجــات؛  للمدخــالت  العامليــة  البيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل التوزيــع عبــر البلــدان للتغيــرات يف حمتــوى 

للصناعــة  اإلجمــايل  النــاجت  اخلدمــات يف  لقطــاع  املضافــة  القيمــة 

التحويليــة بيــن عامــي ١٩٩٥ و٢٠١١ لــكل مــن الصناعات التحويلية 

يمثــل  إطــار  كل  داخــل  األفقــي  واخلــط  صناعــة.   ١٤ عددهــا  البالــغ 

الوســيط؛ ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األســفل لــكل إطــار الربيــع 

األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير األعلــى 

والعشير األدنى.
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اإلطار ٣-1: )تابع(
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

باألســعار احلاليــة، بــل وتنخفــض يف العديــد مــن االقتصــادات 

خــالل الفتــرة ١995-٢٠٠9 )الشــكل البيــاين 3-١-4(.5 ومــع 

ذلــك، فــإن النســبة املقاســة باألســعار احلقيقيــة زادت يف حــوايل 

ثلثــي اقتصــادات العينــة.

يف  اخلدمــات  حمتــوى  ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  وأخيــرا، 

يف  الزيــادة  فــإن  أعــاله،  املوثــق  النحــو  علــى  املصنعــة  الســلع 

نســبة مدخــالت اخلدمــات يف القيمــة اإلجماليــة إلنتــاج الســلع 

املصنعــة خــالل الفتــرة ١995-٢٠٠9 مل تــؤد دورا كبيــرا يف 

يف  الزيــادة  وكانــت  االقتصــاد.  يف  للخدمــات  الكليــة  الزيــادة 

القيمــة املضافــة للخدمــات كنســبة مــن إجمــايل القيمــة املضافــة 

 ١995 عامــي  بيــن   ، املتوســط   يف  مئويــة،  نقــاط   7 )بحــوايل 

النهائــي  الطلــب  الزيــادة يف  إىل  ترجــع يف معظمهــا  و٢٠١١( 

علــى اخلدمــات )حــوايل 6 نقــاط مئويــة، يف املتوســط(، وليــس 

للزيــادة يف اســتخدام اخلدمــات كمدخــالت وســيطة مــن جانــب 

األخــرى. القطاعــات 

االسمية احلقيقية 

الشــكل البيــاين ٣-١-٤: التغيــر يف حمتوى 

واحلقيقيــة  االســمية  املضافــة  القيمــة 

اإلجمــايل  النــاجت  يف  اخلدمــات  لقطــاع 

للصناعة التحويلية، ١٩٩٥-٢٠١١

(بالنقاط املئوية)

وا�رجــات؛  للمدخــالت  العامليــة  البيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تســتخدم تســميات البيانــات رمــوز البلــدان الصــادرة عــن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

      واالقتصادات النامية

١- االقتصادات املتقدمة
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اإلطار ٣-1: )تتمة(

والنتائــج   .٢٠٠9-١995 فتــرة  علــى  املقارنــة  تقيــد  البيانــات  قيــود   5

.٢٠٠7-١995 للفتــرة  مماثلــة 
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

علــى  باطــراد  اخلدمــات  يف  احلــدود  عبــر  التجــارة  زادت 

مــدى العقــود األربعــة املاضيــة، وأصبحــت تشــكل اآلن حــوايل 

خُمــس الصــادرات العامليــة )الشــكل البيــاين 3-٢-١(. وزادت 

املتقدمــة  البلــدان  معظــم  يف  الصــادرات  يف  اخلدمــات  نســبة 

والناميــة )الشــكل البيــاين 3-٢-٢، اللوحــة ١(، وكانــت الزيــادة 

أكثــر بــروزا يف اجملموعــة الثانيــة مــن البلــدان. ويف ربــع هــذه 

االقتصــادات، زادت نســبة اخلدمــات يف الصــادرات بأكثــر مــن 

القــرن املاضــي. أوائــل ثمانينــات  ٢٠ نقطــة مئويــة منــذ 

ويأتــي جــزء كبيــر مــن الزيــادة يف نســبة صــادرات اخلدمــات 

التقــدم  عــن  بــدوره  الناجــم  التجــارة،  تكاليــف  انخفــاض  مــن 

ظهــور  ارتبــط  وقــد  واالتصــاالت.١  املعلومــات  تكنولوجيــا  يف 

سالســل القيمــة العامليــة ارتباطــا وثيقــا أيضــا بزيــادة جتــارة 

اخلدمــات. ومثلمــا كان احلــال مــع الســلع، ســمح ظهــور سالســل 

املســتوى  علــى  اخلدمــات  مهــام  بتخصــص  العامليــة  القيمــة 

الــدويل، وجــرى تــداول اخلدمــات بصــورة متزايــدة كمكونــات يف 

السالســل العامليــة للقيمــة.٢ وبالفعــل، أصبحــت خدمــات كثيــرة 

 Gervais دراســة  )راجــع  املصنعــة  الســلع  مثــل  للتــداول  قابلــة 

احلــدود  عبــر  التــداول  زاد  لذلــك،  ونتيجــة   .)and Jensen 2014
3% يف  حــوايل  مــن  العامليــة  اخلدمــات  خمرجــات  مــن  كنســبة 

عــام ١97٠ إىل ١٠% يف عــام ٢٠١4 )الشــكل البيــاين 3-٢-

١(. وكانــت الزيــادة يف قابليــة جتــارة اخلدمــات منتشــرة عبــر 

.)٢ اللوحــة  البيــاين 3-٢-٢،  )الشــكل  البلــدان 

صــادرات  يف  الزيــادة  كانــت  الصناعــات،  حيــث  ومــن 

للغايــة يف اخلدمــات »احلديثــة«  اخلدمــات كبيــرة بشــكل كبيــر 

وخدمــات  االتصــاالت  مثــل  بُعــد،  عــن  تســليمها  يمكــن  التــي 

املاليــة  والوســاطة  الفكريــة  وامللكيــة  واملعلومــات  احلاســوب 

والتطويــر  البحــث  ذلــك  يف  بمــا  األخــرى،  األعمــال  وأنشــطة 

نســبة  وزادت   3.)3-٢-3 البيــاين  )الشــكل  املهنيــة  واخلدمــات 

النسبة من إجمايل الصادرات العاملية

النسبة من ناجت اخلدمات (املقياس األيمن)

Loungani and others (2017)؛ وحســابات خبــراء  دراســة  املصــادر: 

الصندوق.
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الشكل البياين ٣-٢-١: صادرات اخلدمات

 (٪)

الشــكل البيــاين ٣-٢-٢: الزيــادة يف جتــارة 

اخلدمات، ١٩٨٠-٢٠١٤

(بالنقاط املئوية)

املصــادر: دراســةLoungani and others (2017) ؛ وحســابات خبــراء 

الصندوق.

ملحوظــة: اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط؛ ويمثــل الطــرف 

األعلــى والطــرف األســفل لــكل إطــار الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى؛ 

وتشير العالمات احلمراء إىل العشير األعلى والعشير األدنى.

٢- التغير يف نسبة صادرات اخلدمات من ناجت

      اخلدمات، ١٩٨٠-٢٠١٤

١- التغير يف نسبة اخلدمات من إجمايل 

       الصادرات، ١٩٨٠-٢٠١٤
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اإلطار ٣-2: صعود التجارة يف اخلدمات

مؤلفة هذا اإلطار هي كي وانغ.

 Francois and ودراســة Copeland and Mattoo (2007) ١ تســتعرض دراســة

Hoekman (2010) األدبيــات املتناميــة عــن التجــارة يف اخلدمــات.
٢ تقــدم دراســة Heuser and Mattoo (2017) نظــرة عامــة علــى دور التجــارة 

يف اخلدمــات يف سالســل القيمــة العامليــة.

3 بنــاء علــى دراســة Loungani and others (2017)، تشــير اخلدمــات احلديثــة 

والبائــع.  املشــتري  بيــن  الفعلــي  القــرب  تتطلــب  ال  التــي  اخلدمــات  إىل  عــادة 

أن  مــن  الرغــم  علــى  تقليديــة،  أنهــا  علــى  األخــرى  اخلدمــات  وتُصنــف جميــع 

احلــدود بيــن اخلدمــات التقليديــة واحلديثــة تتالشــى بشــكل متزايــد مــع تطــور 

التكنولوجيــا.
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اخلدمــات  صــادرات  إجمــايل  يف  احلديثــة  اخلدمــات  صــادرات 

 .٢٠١4 عــام  يف   %5٠ إىل   ١99٠ عــام  يف   %3٢ حــوايل  مــن 

االتصــاالت  صناعــات  هــي  نمــوا  األســرع  الشــريحة  وكانــت 

وخدمــات احلاســوب واملعلومــات، التــي بلغــت صادراتهــا ١٠% 

مــن إجمــايل صــادرات اخلدمــات يف عــام ٢٠١4، مرتفعــة مــن 

مــن  كبيــرا  جــزءا  الســفر  وتشــكل صناعــة  عــام ١99٠.  ١% يف 

صــادرات اخلدمــات يف االقتصــادات الناميــة، علــى الرغــم مــن 

الوقــت. مــرور  مــع  انخفضــت  النســبية  أهميتهــا  أن 

أكبــر  الدوليــة  التجــارة  تعتــرض  التــي  احلواجــز  وتعــد 

لصــادرات اخلدمــات مقارنــة بالســلع، وهــي كبيــرة للغايــة يف 

 Miroudot, Sauvage, and Shepherd البلــدان الناميــة )دراســات

 Heuser and Mattooو وKoske and others 2015؛  2013؛ 
التــي  اخلدمــات  قطاعــات  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة   .)2017
تتســم بتكاليــف جتاريــة أقــل تميــل إىل أن تكــون أكثــر إنتاجيــة 

 Miroudot, Sauvage, وتشــهد نمــوا أكبــر يف اإلنتاجيــة )دراســة

and Shepherd 2013(. ومــن شــأن العمــل املتعلــق بالسياســات 
الرامــي إىل احلــد مــن احلواجــز التــي تعتــرض التجــارة يف قطــاع 

اخلدمــات أن يعــزز قابليتهــا للتــداول ويســاعد علــى تعزيــز نمــو 

اخلدمــات. يف  اإلنتاجيــة 

الشــكل البيــاين ٣-٢-٣: صــادرات اخلدمات 

حسب الصناعة، ١٩٩٠-٢٠١٤

(٪)

Loungani and others (2017)؛ وحســابات خبــراء  دراســة  املصــادر: 

الصندوق.

اخلدمــات  تمثــل  (األحمــر)  بــاألزرق  املظللــة  املســاحات  ملحوظــة: 

التقليدية (احلديثة).
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اإلطار ٣-2: )تتمة(
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الصناعــة  يف  وليــس  اخلدمــات،  قطــاع  يف  الوظائــف  حتــل 

يف  الزراعيــة  العمالــة  حمــل  متزايــد  بشــكل  التحويليــة، 

االقتصــادات الناميــة. ويســتخدم هــذا اإلطــار جمموعــة بيانــات 

غنية على املســتوى اجلزئي من البرازيل لإلجابة على األســئلة 

التاليــة: هــل تعــد األجــور أعلــى يف الصناعــة التحويليــة مقارنــة 

يحصــل  وهــل  املماثلــة؟  املهــارات  ذوي  للعمــال  باخلدمــات 

العمــال الذيــن ينتقلــون إىل وظائــف يف الصناعــة التحويليــة مــن 

وظائــف يف الزراعــة أو اخلدمــات علــى مكاســب أوليــة يف األجــور 

ونمــو أســرع يف األجــور؟ وهــل تــوزع أربــاح العمــل يف الصناعــة 

التحويليــة بشــكل أكثــر توحيــدا مقارنــة باخلدمــات؟

وقــد انتقــل نحــو ١٠% مــن القــوى العاملــة يف البرازيــل مــن 

أنشطة الزراعة إىل اخلدمات بين عامي ١996 و٢٠١3، بينما 

ظلــت نســبة وظائــف الصناعــة التحويليــة مســتقرة إىل حــد كبيــر 

)الشــكل البيــاين 3-3-١(. وانخفــض عــدم املســاواة يف األجــور 

خــالل تلــك الفتــرة. وتتيــح بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة 

فحــص  عملهــم  وقطــاع  البرازيلييــن  العمــال  أجــور  تتبــع  التــي 

العالقــة بيــن الــدور املتزايــد للعمالــة يف قطــاع اخلدمــات وعــدم 
املســاواة يف األجــور.١

مــن  بكثيــر  أعلــى  ليســت  التحويليــة  الصناعــة  يف  واألجــور 

األجــور يف اخلدمــات )الشــكل البيــاين 3-3-٢(. وبعــد الضبــط 

ملراعــاة عوامــل الســن والتعليــم ومناطــق ســوق عمــل العمــال، مل 

تكــن فجــوة األجــور بيــن القطاعــات يف بدايــة الفتــرة إال حــوايل 

6 نقــاط مئويــة، وبحلــول عــام ٢٠١3 كانــت تلــك الفجــوة قريبــة 

مــن الصفــر.

الصناعــة  يف  األجــور  بيــن  الطفيفــة  الفــروق  مــع  وتماشــيا 

الذيــن  العمــال  يحصــل  مل  األخــرى،  والقطاعــات  التحويليــة 

انتقلــوا مــن قطاعــي الزراعــة أو اخلدمــات إىل قطــاع الصناعــة 

أوليــة كبيــرة يف  العينــة علــى مكاســب  فتــرة  التحويليــة خــالل 

الزراعة الصناعة التحويلية

اخلدمات عدم املساواة (املقياس األيمن)

العمالــة  نســب   :٣-٣-١ البيــاين  الشــكل 

القطاعية وعدم املساواة يف األجور

(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

املصادر: دراسة Alvarez (2017)؛ وحسابات خبراء الصندوق.

األجــور  لوغاريتــم  تبايــن  هــو  املســاواة  عــدم  مقيــاس  ملحوظــة: 

 Pesquisa Nacional por اســتنادا إىل بيانــات مســح األســر املعيشــية 

Amostra de Domicílios. وبيانات املسح غير متاحة لألعوام ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٣ و٢٠١٠.
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الشــكل البيــاين ٣-٣-٢: فجــوة األجــور بيــن 

الصناعة التحويلية واخلدمات

(بالنقاط املئوية)

املصادر: دراسة Alvarez (2017)؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين متوســط الفــرق يف متوســط لوغاريتــم 

األجــور بيــن العمــال يف الصناعــة التحويليــة والعمــال يف اخلدمــات 

 Pesquisa Nacional por Amostra استنادا إىل مسوح األسر املعيشية من

de Domicílios. والفــرق املتبقــي هــو متوســط الفــرق بعــد ضبــط عمــر 
وتعليــم ونــوع جنــس وعــرق وديــن فــرادى العمــال. وبيانــات املســح 

غير متاحة لألعوام ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ و٢٠١٠.
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علــى  أدلــة  أفضــل؟  أجــور  التحويليــة علــى  الصناعــة  الوظائــف يف  هــل حتصــل  اإلطــار ٣-٣: 

البرازيــل مــن  العامــل  مســتوى 

مؤلف هذا اإلطار هورهيه ألفاريس.

مــن  كبيــرة  وجموعــة  املعيشــية  األســر  مســوح  مــن  مســتمدة  البيانــات   ١

الســجالت املقابلــة ألصحــاب العمــل والعمــال بشــأن دخــل العمــال وســاعات 

أخــرى. ديمغرافيــة  وخصائــص  والتعليــم  العمــل 
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األجــور. ومل يــزد متوســط   االرتفــاع عــن املكاســب املتوقعــة مــن 

ســنة إضافيــة مــن اخلبــرة يف القطــاع األصلــي )الشــكل البيــاين 
٢.)3-3-3

حققهــا  التــي  األجــور  مكاســب  فــإن  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 

العمــال الذيــن انتقلــوا إىل وظيفــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 

قبــل  عليــه  كانــت  ممــا  الالحقــة  الســنوات  يف  أســرع  تكــن  مل 

االنتقــال، بعــد مراعــاة االجتــاه املشــترك يف األجــور عبــر جميــع 

العمــال. وخصائــص  العمــال 

املســاواة  عــدم  يكــن  مل  الرســمي،  القطــاع  يف  األقــل  وعلــى 

التحويليــة،  الصناعــة  منــه يف  اخلدمــات  أعلــى يف  األجــور  يف 

وكان انخفــاض عــدم املســاواة يف القطاعيــن علــى مــدى العقــود 

 .)4-3-3 البيــاين  )الشــكل  جــدا  متشــابها  املاضيــة  القليلــة 

يف  الشــركات  عبــر  األجــور  تشــتت  أن  أيضــا  التحليــل  ويبيــن 

القطاعيــن يــؤدي دورا هامــا يف تفســير املســتوى العــام لعــدم 

املســاواة يف كل قطــاع واالنخفــاض الــذي حــدث منــذ منتصــف 

تســعينات القــرن املاضــي. واألقــل حجمــا هــو عــدم املســاواة بيــن 

شــركات  بيــن  املســاواة  عــدم  مقابــل  اخلدمــات  قطــاع  شــركات 

التحويليــة. الصناعــة 

بيــن قطاعــي اخلدمــات والصناعــة  الفــروق  وإجمــاال، ظلــت 

يف  صغيــرة  وتشــتتها  األجــور  مســتوى  حيــث  مــن  التحويليــة 

نســبة  زيــادة  شــهدا  الزمــن  مــن  عقديــن  مــدى  علــى  البرازيــل 

العمالــة يف قطــاع اخلدمــات وانخفــاض عــدم املســاواة عمومــا. 

القطاعــات، مثــل  تؤثــر علــى جميــع  التــي  التغييــرات  أن  ويبــدو 

 Engbom and Moser الزيــادة يف احلــد األدنــى لألجــور )دراســة

 Alvarez 2018(، وعوامــل أخــرى علــى مســتوى الشــركات )دراســة
بــروزا يف توجيــه إجمــايل  أكثــر  and others 2018(، أدت دورا 
عــدم املســاواة يف دخــل العمالــة مقارنــة بالتغيــرات يف احلجــم 

النســبي للوظائــف يف الصناعــة التحويليــة مقابــل اخلدمــات يف 

العمالــة الكليــة.

–1 0 1 2 3 4

من اخلدمات

من الزراعة

العمــال  أجــور   :٣-٣-٣ البيــاين  الشــكل 

الصناعــة  وظائــف  إىل  حتولــوا  الذيــن 

التحويلية

القطاعــات، بالنقــاط  (األجــر مقابــل املســتوى وقــت حتويــل 

املئوية)

املصــادر: احلســابات مــن دراســة Alvarez (2017) باســتخدام بيانــات 

 Relação Anual de Informações مــن  املقطعيــة  الزمنيــة  السالســل 

Sociais بشأن العمال الرسميين.
لفــرادى  النســبية  األجــور  البيــاين متوســط  الشــكل  ملحوظــة: يوضــح 

العمــال الذيــن حتولــوا إىل وظائــف الصناعــة التحويليــة (بالنســبة إىل 

الثابتــة  التأثيــرات  مســتوى أجورهــم وقــت التحويــل)، بعــض ضبــط 

للوقــت والعمــال. وتســميات احملــور الســيني تشــير إىل عــدد الســنوات 

قبل وبعد حتويل القطاعات (١ = السنة األوىل يف القطاع).
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داخل الشركات بين الشركات

الشــكل البيــاين ٣-٣-٤: عــدم املســاواة يف 

الصناعة التحويلية واخلدمات

(تباين لوغاريتم كسب العمالة)

خبــراء  وحســابات  Alvarez and others (2018)؛  دراســة  املصــادر: 

الصندوق.

ملحوظــة: مقيــاس عــدم املســاواة هــو تبايــن لوغاريتــم كســب العمالــة 

ويحســب باســتخدام بيانــات السالســل الزمنيــة املقطعيــة مــن مســح 

األسر املعيشية Relação Anual de Informações Sociais بشأن العمال 

الرسميين.
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0.0

1.0 ٢- اخلدمات

١- الصناعة التحويلية
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اإلطار ٣-٣: )تتمة(

التأثيــرات  ضبــط  بعــد  االنتقــال  عــن  الناجتــة  املكاســب  التحليــل  يُظهــر   ٢

الزمنيــة. وعلــى النحــو الــذي نوقــش يف دراســة Alvarez (2017)، فــإن هــذه 

املكاســب املتوقعــة تعــادل العــالوات القطاعيــة بعــد الضبــط ملراعــاة الفــروق 

وتُســجل  القطاعيــن.  يف  للعمــال  امللحوظــة  وغيــر  امللحوظــة  اخلصائــص  يف 

اجتاهــات مماثلــة عنــد اســتخدام األجــور أو الكســب.
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

املرفق ٣-1: مصادر البيانات والتغطية 

القطرية

هــذا  يف  املســتخدمة  البيانــات  مصــادر  جميــع  قائمــة  تــرد 

القُطْريــة  التغطيــة  وتــرد   .١-١-3 املرفــق  جــدول  يف  الفصــل 

هــذا  ويف   .١-٢-3 املرفــق  جــدول  يف  اخملتلفــة  لألقســام 

الفصــل، فــإن االقتصــادات املتقدمــة هــي تلــك التــي تصنــف علــى 

هــذا النحــو يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي يف عــام ١996. 

وتعتبر جميع االقتصادات األخرى أسواقا صاعدة واقتصادات 

ناميــة )اقتصــادات ناميــة لالختصــار(. ويعــرض جــدول املرفــق 

املســتخدمة  الرئيســية  القطاعيــة  للتكوينــات  ملخصــا   3-١-3

وفقــا  القطاعــات  مــع  واملقابلــة  الفصــل  هــذا  أجــزاء  جميــع  يف 

للتصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد لــألمم املتحــدة )املراجعــة 

.)١-3

العمالــة  تغطيــة  لزيــادة  متعــددة  مصــادر  مــن  بيانــات  وتُســتخدم 

مركــز   :)١-3-3 املرفــق  )جــدول  اخملرجــات  وسالســل  القطاعيــة 

يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  والتنميــة،  للنمــو  غرونينجــن 

اجلدول ٣-1-1 يف املرفق: مصادر البيانات
املصدراملؤشر

حسابات خبراء الصندوق استنادا إىل قاعدة البيانات العاملية للمدخالت واخملرجاتاإلنفاق النهائي على السلع املصنعة

حسابات خبراء الصندوق استنادا إىل قاعدة بيانات دراسة الدخل يف لكسمبرغاملؤشر العشوائي العمومي

حسابات خبراء الصندوق استنادا إىل قاعدة بيانات دراسة الدخل يف لكسمبرغإجمايل األجور بالساعة

حسابات خبراء الصندوق استنادا إىل قاعدة بيانات برنامج املقارنات الدولية للبنك الدويل databaseنسبة استهالك الصناعة التحويلية

حسابات خبراء الصندوق استنادا إىل قاعدة البيانات العاملية للمدخالت واخملرجاتإجمايل ناجت الصناعة التحويلية

اإلصدار 9.٠ من جداول بن العاملية )Penn World Table 9.0(تعادل القوى الشرائية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العامليإجمايل الناجت احمللي احلقيقي للفرد

حســابات خبــراء الصنــدوق اســتنادا إىل قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة؛ وقاعــدة البيانــات القطريــة السعر النسبي للسلع املصنعة

للحســابات القومية لألمم املتحدة

الدوليــة؛ العمالة القطاعية العمــل  ومنظمــة  والتنميــة،  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  وقاعــدة   ،Felipe and Mehta (2016) دراســة 

للتنميــة  املتحــدة  األمم  ومنظمــة  االقتصــادي،  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  الوطنيــة؛  واملصــادر 

World KLEMS بيانــات  وقاعــدة  الصناعيــة، 

قاعدة بيانات مركز غرونينجن للنمو والتنمية؛ وقاعدة بيانات World KLEMSاإلنتاجية القطاعية للعمالة

World تعادل القوى الشرائية القطاعية بيانــات  Inklaar and Timmer (2009)؛ وقاعــدة  للنمــو والتنميــة؛ ودراســة  بيانــات مركــز غرونينجــن  قاعــدة 

KLEMS
دراسة Jorgenson, Ho, and Samuels (2013)؛ وقاعدة بيانات World KLEMSاإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج القطاعية

قاعــدة بيانــات مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة؛ وقاعــدة البيانــات القطريــة للحســابات القوميــة لــألمم املتحــدة؛ القيمة املضافة القطاعية )باألسعار احلالية والثابتة(

World KLEMS وقاعــدة بيانــات

املصدر: جتميع خبراء الصندوق.

اجلدول ٣-1-2 يف املرفق: عينة االقتصادات املدرجة يف العمليات التحليلية

االقتصادات٢اجملموعة١

العمليات3

السادسةاخلامسةالرابعةالثالثةالثانيةاألوىل

ألف

األرجنتين* وأستراليا والنمسا وبلجيكا والبرازيل* وكندا وشيلي* والصين* والدانمرك وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان 

والهند* وإندونيسيا* وآيرلندا وإيطاليا واليابان وكوريا* ولكسمبرغ واملكسيك* وهولندا وبولندا* والبرتغال وجنوب 

إفريقيا* وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة

XXX

باء

بوليفيا* وبوتسوانا* وكولومبيا* وكوستاريكا* ومصر* وإثيوبيا* وغانا* ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة* 

وكينيا* ومالوي* وماليزيا* وموريشيوس* واملغرب* ونيجيريا* وبيرو* والفلبين* والسنغال* وسنغافورة* ومقاطعة 

تايوان الصينية* وتنزانيا* وتايلند* وفنزويال* وزامبيا*

XX

جيم
بنغالديش* والسلفادور* وغواتيماال* وهندوراس* والنرويج وباكستان* وبنما* وبورتوريكو* ورومانيا* وسورينام* 

وسويسرا وسوريا* وترينيداد وتوباغو*
X

دال
قبرص* واجلمهورية التشيكية* وإستونيا* وهنغاريا* والتفيا* وليتوانيا* ومالطة* وروسيا* واجلمهورية 

السلوفاكية*وسلوفينيا*
XX

XXXالنمسا وفنلندا وأملانيا وآيرلندا وهولندا والواليات املتحدةهاء

XXأستراليا وكندا والدانمرك وفرنسا وإيطاليا والسويد واململكة املتحدةواو

XXبلجيكا واليونان وآيسلندا ولوكسمبورغ وإسبانيا وسويسرازاي

Xاليابانحاء
١ جمموعة االقتصادات حسب استخدامها يف العمليات التحليلية اخملتلفة.

٢ تشــير عالمــة النجمــة )*( إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة حســب تصنيــف صنــدوق النقــد الــدويل، آفــاق االقتصــاد العاملــي، باإلضافــة إىل االقتصــادات املســتخدمة يف العمليــات التــي أعيــد 

تصنيفهــا علــى أنهــا اقتصــادات متقدمــة منــذ عــام ١996 )قبــرص واجلمهوريــة التشــيكية وإســتونيا ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا والتفيــا وليتوانيــا ومالطــة وبورتوريكــو وســنغافورة واجلمهوريــة 

الســلوفاكية وســلوفينيا ومقاطعــة تايــوان الصينيــة(.

3 العمليات التحليلية التي تم إجراؤها يف هذا الفصل: األوىل = حقائق مبســطة )األشــكال البيانية 3-١ و3-4 إىل 3-7 و3-9 و3-١٠(؛ والثانية = العمالة القطاعية )الشــكل البياين 3-٢( واإلنتاجية القطاعية 

)األشــكال البيانيــة 3-١٢ إىل 3-١6(؛ والثالثــة = تقــارب بيتــا )الشــكل البيــاين 3-١7(؛ والرابعــة = تفكيــك عــدم املســاواة، األلفينــات )الشــكل البيــاين 3-٢١(؛ واخلامســة = تفكيــك عــدم املســاواة مــع مــرور الوقــت 

)الشــكل البيــاين 3-٢٢(؛ والسادســة = األجــور )الشــكل البيــاين 3-٢٠(.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

امليــدان االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات World KLEMS، ومنظمــة 

العمــل الدوليــة، وقاعــدة بيانــات منظمــة األمم املتحــدة للتنميــة 

 .Felipe and Mehta (2016) ودراســة  )اليونيــدو(،  الصناعيــة 

قاعــدة  هــي  القطاعيــة  العمالــة  لبيانــات  الرئيســي  واملصــدر 

بيانــات العشــرة قطاعــات لــدى مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة. 

ويتم تمديد التغطية القطرية والزمنية باســتخدام، حســب ترتيب 

للتنميــة  املتحــدة  األمم  ومنظمــة   ،World KLEMS األفضليــة، 

مصــادر  إىل  باإلضافــة  الدوليــة،  العمــل  ومنظمــة  الصناعيــة، 

 Felipe and وطنيــة للــدول الفرديــة.4٠ وتوفــر البيانــات مــن دراســة

Mehta (2016) بيانــات العمالــة يف قطــاع الصناعــة التحويليــة 

لبلــدان إضافيــة. وبيانــات القيمــة املضافــة القطاعيــة مســتمدة 

غرونينجــن  مركــز  لــدى  قطاعــات  العشــرة  بيانــات  قاعــدة  مــن 

للنمــو والتنميــة، وWorld KLEMS، وقاعــدة البيانــات الرســمية 

القطرية للحسابات القومية لألمم املتحدة، والسلطات الوطنية. 

ويعتمــد التحليــل املتعلــق بعــدم املســاواة علــى قاعــدة بيانــات 

لعــدم  املوحــدة  البيانــات  وقاعــدة  لكســمبرغ  الدخــل يف  دراســة 

املســاواة يف توزيــع الدخــل يف العــامل.

املرفق ٣-2: تفكيك القيمة املضافة

تُســتخدم بيانــات مــن قاعــدة البيانــات العامليــة للمدخــالت 

واخملرجــات للتحليــل األساســي الــوارد يف الشــكل البيــاين 3-١١ 

للمدخــالت  العامليــة  البيانــات  قاعــدة  وتقــدم   .١-3 واإلطــار 

املدخــالت  بيــن  العامليــة  الروابــط  عــن  بيانــات  واخملرجــات 

عامــي  بيــن  ســنة  لــكل  والصناعــات  البلــدان  عبــر  واخملرجــات 

١995 و٢٠١١. وهي تغطي 4٠ اقتصادا )١9 اقتصادا متقدما 

و٢١ اقتصــادا ناميــا، تشــكل أكثــر مــن ٨5% مــن إجمــايل النــاجت 

احمللــي العاملــي(، إىل جانــب قيمــة متبقيــة للجــزء غيــر املشــمول 

مــن االقتصــاد العاملــي، و35 صناعــة. وحتتــوي البيانــات أيضــا 

علــى النفقــات النهائيــة والقيمــة املضافــة حســب الصناعــة لــكل 

بلــد.4١

الــوارد  لالســتهالك  املضافــة  القيمــة  إجــراء  التحليــل  ويتبــع 

 Herrendorf, Rogerson, and Valentinyi (2013) وصفه يف دراسة

لتفكيــك قيمــة معينــة مــن النفقــات النهائيــة إىل مكونــات قيمتهــا 

املضافــة األساســية. ويتيــح تطبيــق هــذا املنهــج علــى البيانــات 

العامليــة للمدخــالت واخملرجــات بتفكيــك قيمــة اإلنفــاق النهائــي 

العاملــي علــى املنتجــات تامــة الصنــع إىل القيمــة املضافــة مــن 

الصناعــة  وخــالف  التحويليــة  الصناعــة  )أي  وقطــاع  بلــد  كل 

الســلع املصنعــة. ويعطــي جمــع  تلــك  التحويليــة( املتضمنــة يف 

معيــن  لبلــد  القطاعــات  عبــر  الناجتــة  املضافــة  املفككــة  القيــم 

املســتخدمة  املصنعــة  للســلع  النــاجت احمللــي  مقياســا إلجمــايل 

ويعطــي   .١١-3 البيــاين  الشــكل  يف  املعروضــة  احلســابات  يف 

جمــع القيمــة املضافــة الناجتــة عبــر القطاعــات بخــالف الصناعــة 

التحويليــة يف جميــع البلــدان املقيــاس الــوارد يف الشــكل البيــاين 

3-١-١ )اإلطــار 3-١(. ويتــم احلصــول علــى النتائــج الــواردة 

يف الشــكل البيــاين 3-١-٢ عــن طريــق جمــع القيمــة املضافــة 

تقابــل  بينمــا  بلــد  كل  يف  اخلدمــات  صناعــات  عبــر  املفككــة 

املضافــة  القيمــة  البيــاين 3-١-3  الشــكل  الــواردة يف  النتائــج 

والصيــن  وكنــدا  أســتراليا  مــن  لــكل  الوطنيــة  املصــادر  تُســتخدم   4٠

والبرازيــل وكوســتاريكا والســلفادور وغواتيمــاال والهنــد وكوريــا وماليزيــا 

وتوباغــو. وترينيــداد  وتايلنــد  والفلبيــن 

4١ تقــدم دراســة Timmer and others (2015) املزيــد مــن التفاصيــل عــن 

طريقــة إعــداد قاعــدة البيانــات وتناقــش ســمات إضافيــة.

اجلدول ٣-1-٣ يف املرفق: القطاعات والصناعات الفردية واخملتصرات املستخدمة يف هذا الفصل

أسماء القطاعات العشرةجمموعة القطاع

الصناعــي  )التصنيــف  املدرجــة  القطاعــات 

)١-3 املراجعــة  املوحــد،  أمثلة على الصناعات املدرجةالــدويل 

 الزراعة؛ وصيد األسماكالزراعةالزراعة
واألخشــاب الصناعة التحويليةالصناعة التحويليةالصناعة التحويلية واجللــود  واملالبــس  واملنســوجات  والتبــغ  األغذيــة 

الكــوك والكيماويــات واملطــاط واملنتجــات  والــورق وفحــم 

واملعــدات  األساســية  واملعــادن  األخــرى  املعدنيــة  غيــر 

التدويــر  وإعــادة  النقــل  ومعــدات  واآلالت  الكهربائيــة 

والبتــرول

الســلع؛ التجارة واإلسكاناخلدمات السوقية وإصــالح  والتجزئــة؛  اجلملــة  جتــارة 

واملطاعــم  والفنــادق 

جتارة اجلملة والتجزئة؛ وبيع املركبات وصيانتها وإصالحها 

النقل البري واملائي واجلوي؛ والبريد واالتصاالت النقل والتخزين واالتصاالتالنقل واالتصاالت

التقاعديــة والعقــارات الوساطة املالية؛ والعقارات وأنشطة األعمالاخلدمات املالية وخدمات األعمال الوســاطة املاليــة والتأميــن واملعاشــات 

ذلــك  يف  )بمــا  واحلواســيب  واملعــدات  اآلالت  وتأجيــر 

االستشــارات بشــأن األجهــزة وإنتــاج البرجميــات ومعاجلــة 

البيانــات( والبحــث والتطويــر واألنشــطة التجاريــة األخــرى 

املهنيــة( اخلدمــات  ذلــك  يف  )بمــا 

األســر  وخدمــات  اجملتمعيــة  اخلدمــات 

ملعيشــية ا

وأنشــطة  والشــخصية؛  اجملتمعيــة  اخلدمــات 

اخلاصــة املعيشــية  األســر 

الترفيهيــة  واألنشــطة  الصحيــة؛  والنظافــة  الصحــي  الصــرف 

اخلاصــة  املعيشــية  األســرة  وأنشــطة  األخــرى؛  واألنشــطة 

املنــازل عمــال  عمــل  كأصحــاب 

اإلدارة العامة والدفاع؛ والتعليم؛ الصحةاإلدارة العامة والدفاع؛ والتعليم؛ والصحةاخلدمات احلكوميةاخلدمات غير السوقية

 الكهرباء والغاز وإمدادات املياهاملرافقأخرى
البناء

التعدين

البناء

التعدين وأنشطة احملاجر

 

املصدر: جتميع خبراء الصندوق.
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

القيمــة  حســاب  ويتطلــب  خدمــات.  صناعــة  كل  يف  املفككــة 

البيــاين  الشــكل  يف  )احلقيقيــة(  الثابتــة  باألســعار  املضافــة 

املضافــة  القيمــة  مؤشــرات حمــددة ألســعار  اســتخدام   4-١-3

قاعــدة  مــن  االجتماعيــة  االقتصاديــة  احلســابات  بيانــات  يف 

واخملرجــات. للمدخــالت  العامليــة  البيانــات 

املرفق ٣-٣: اإلنتاجية القطاعية والنمو 

اإلجمايل والتقارب

الــوارد  التحليــل  عــن  إضافيــة  تفاصيــل  املرفــق  هــذا  يقــدم 

يف قســم »النمــو والتنميــة فيمــا يتجــاوز الصناعــة التحويليــة«. 

ويعــرض جــدول املرفــق 3-١-٢ عينــة االقتصــادات املدرجــة 

القســم. هــذا  الــواردة يف  التحليــالت  يف 

حتليل اإلنتاجية القطاعية

البيانات

يتــم حســاب قيمــة إنتاجيــة العمالــة القطاعيــة كقيمــة مضافــة 

باألســعار الثابتــة يف قطــاع معيــن مقســومة علــى عــدد العامليــن 

يف هــذا القطــاع )الشــكل البيــاين 3-١4، اللوحــة ١(، أو مقســومة 

البيــاين  )الشــكل  القطــاع  يف  العمــل  ســاعات  جممــوع  علــى 

3-١4، اللوحتــان ٢ و3( باســتخدام بيانــات مــن قاعــدة بيانــات 

و والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  لــدى  قطاعــات  العشــرة 

World KLEMS؛ ودراسة Jorgenson, Ho, and Samuels (2013)؛ 

والبيانــات   .)١-١-3 املرفــق  جــدول  )راجــع  وطنيــة  ومصــادر 

لعينــة  متاحــة   ،١ اللوحــة   ١4-3 البيــاين  الشــكل  يف  الــواردة 

مــن 6٢ اقتصــادا )١9 اقتصــادا متقدمــا و43 اقتصــادا ناميــا( 

 .٢٠١5-١965 الفتــرة  خــالل  واســعة  قطاعــات   ١٠ وتغطــي 

وتتوافــر بيانــات علــى مســتوى قطاعــي أكثــر تفصيــال لعــدد أقــل 

مــن البلــدان: عينــة مــن 3١ اقتصــادا )١9 اقتصــادا متقدمــا و١٢ 

صناعــة   ١3 وتغطــي   ١-٢٠١٠97٠ للفتــرة  ناميــا(  اقتصــادا 

حتويليــة و١3 صناعــة خدمــات )الشــكل البيــاين 3-١4، اللوحــة 

 ١-٢٠١٠947 للفتــرة  املتحــدة  الواليــات  عــن  وبيانــات   ،)٢

)الشــكل  خدمــات  صناعــة  و39  حتويليــة  صناعــة   ٢٠ وتغطــي 

البيــاين 3-١4، اللوحــة 3(. وتتوافــر بيانــات اإلنتاجيــة الكليــة 

القطاعيــة  املضافــة  القيمــة  علــى  القائمــة  اإلنتــاج  لعوامــل 

مــن  تتألــف  مصغــرة  جملموعــة   )١-3-3 املرفــق  يف  )الــواردة 

٢٠ اقتصادا )١6 اقتصادا متقدما و4 اقتصادات نامية(.4٢، 43

ويســتند الشــكل البيــاين 3-3-٢ يف املرفــق إىل نفــس العينــة 

مــن البلــدان والصناعــات املســتخدمة يف الشــكل البيــاين ١4-3، 

اللوحــة ٢، ولكنــه يبيــن توزيــع املتوســط النســبي لنمــو إنتاجيــة 

إنتاجيــة  نمــو  إىل  )بالنســبة  البلــدان  عبــر  القطاعيــة  العمالــة 

العمالــة علــى مســتوى االقتصــاد بأكملــه( خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-

التحويليــة  والصناعــة  فرديــة  ٢٠١٠ يف ١3 صناعــة خدمــات 

ككل. ويُستخدم بعد ذلك متوسط نمو إنتاجية العمالة القطاعية 

عبــر البلــدان خــالل تلــك الفتــرة لتقســيم صناعــات اخلدمــات إىل 

تقابــل  التــي  املرتفــع،  اإلنتاجيــة  نمــو  جمموعــة  جمموعتيــن: 

يف  نمــو  أعلــى  املتوســط  يف  تســجل  التــي  األربــع  الصناعــات 

البريديــة واالتصــاالت، والوســاطة  العمالــة )اخلدمــات  إنتاجيــة 

نمــو  وجمموعــة  التجزئــة(؛  وجتــارة  اجلملــة،  وجتــارة  املاليــة، 

الثابتــة(، وK  t  i   يقيــس خدمــة  النــاجت اإلجمــايل )باألســعار  و  Y  t  i   يشــير إىل 
رأس املــال، و  L  t  i   هــو املدخــالت مــن العمالــة، و  M  t  i   هــو املدخــالت الوســيطة.

الصناعة التحويلية

اخلدمات

 WORLD بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة؛  للنمــو  غرونينجــن  مركــز  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين توزيــع متوســط نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج لــكل 

عقــد يف فــرادى الصناعــات التحويليــة وصناعــات اخلدمــات (ويعبــر عنــه كانحرافــات عــن 

متوســط نمــو اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج عبــر القطاعــات يف كل بلــد وكل عقــد). وتســتند 

اللوحة ١ إىل بيانات عن نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف جميع القطاعات يف ٢٠ صناعة 

 Jorgenson, Ho, and Samuels حتويليــة و٣٩ صناعــة خدمــات يف الواليــات املتحــدة (دراســة

2013). وتستند اللوحة ٢ إىل بيانات عن نمو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف ١٣ صناعة 
حتويليــة و١٣ صناعــة خدمــات يف ١٦ اقتصــادا متقدمــا (بمــا فيهــا الواليــات املتحــدة) وأربعة 

من االقتصادات الصاعدة واقتصادات األسواق النامية.

0.0

0.7 ١- الصناعة التحويلية وصناعة اخلدمات املفصلة 

      (الواليات املتحدة، ١٩٤٧-٢٠١٠)

0.00

0.25 ٢- الصناعة التحويلية وصناعة اخلدمات املفصلة   

      (٢٠ اقتصادا، ١٩٧٠-٢٠١٠)

الشــكل البيــاين ٣-٣-١ يف املرفــق: توزيــع نمــو اإلنتاجيــة 

الكلية لعوامل اإلنتاج لفرادى الصناعات

(بكثافة كرنل)
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4٢ مصــدر البيانــات القطاعيــة لإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج هــي 

حســابات النمــو واإلنتاجيــة الصــادرة علــن World KLEMS )النســخة 3، 

إصــدار ٢٠١١، والنســخة 4، إصــدار ٢٠١7(.

43 بموجــب افتراضــات املنافســة الكاملــة، واالســتخدام الكامــل للطاقــة، 

وعائــد ثابــت علــى احلجــم، يتــم حســاب اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج 

لــكل قطــاع اســتنادا إىل منهجيــة حســاب النمــو املعيــاري:

 ∆ ln TFP  t  i  = ∆ ln Y  t  i  −    v ¯    t  k,i  ∆ ln K  t  i  −   v ¯    t  L,i  ∆ ln  L  t  i  −  (  1 −   v ¯    t  k,i −    v ¯    t  L,i  )   ∆ ln M  t  i    ,

حيــث i يشــير إىل البلــد، و   v ¯    t  k,i   و    v ¯    t  L,i   يشــيران إىل متوســط نســبة مدخــالت 

 .)t – 1و t( رأس املال والعمالة يف الناجت اإلجمايل االسمي يف الفترتين

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

اإلنتاجيــة املنخفــض، التــي تشــمل صناعــات اخلدمــات املتبقيــة. 

مهــارات  كثافــة  املرفــق  يف   3-3-3 البيــاين  الشــكل  بيــن  وي

العمالــة يف هاتيــن اجملموعتيــن مــن صناعــات اخلدمــات، وكذلــك 

يف الصناعــة التحويليــة ككل، اســتنادا إىل بيانــات علــى مســتوى 

الصناعــة عــن التحصيــل التعليمــي مــن قاعــدة البيانــات العامليــة 

للمدخــالت واخملرجــات يف 4٠ اقتصــادا )١9 اقتصــادا متقدمــا 

و٢١ اقتصــادا ناميــا( خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠٠7.

تفكيك اإلنتاجية اإلجمالية للعمالة 

التــي أجريــت لقيــاس  يصــف هــذا القســم عمليــة التفكيــك 

مســاهمة التغيير الهيكلي الواردة يف الشــكل البياين ١6-3. 

ويمكــن التعبيــر عــن القيمــة املضافــة اإلجماليــة لــكل عامــل 

لــكل  املضافــة  للقيمــة  املرجحــة(  العمالــة  )نســبة  كمتوســط 

عامــل يف كل صناعــة علــى حــدة:

  y  t   =  ∑  i    y  t  i   θ  t  i   , (١-3)

حيــث  y  t    القيمــة املضافــة اإلجماليــة لــكل عامــل )باألســعار 

 θ  t  i  ؛ و i  القيمــة املضافــة لــكل عامــل يف القطــاع   y  t  i  الثابتــة(؛ و

نســبة العمالــة يف القطــاع  i . ويمكــن بعــد ذلــك تفكيــك معــدل نمــو 

إنتاجيــة العمــل علــى مســتوى االقتصــاد ككل إىل مكونيــن:

  g  t − k,t   =    ∑  i    θ  t − k     i        
 y  t − k  i  

 ____  y  t − k  
    g  t − k,t     i    

               
      

 

    
                  {

نمو داخل القطاع                        

 +     ∑  i      
 y  t − k  i  

 _  y  t − k  
      (  1 +  g  t − k,t  i   )   (  θ  t  i   − θ  t

 
−
 
k  i   )  ,    

 

      

 

     (٢-3)
                             {

التغير الهيكلي                                       

   t − k  إجمــايل نمــو اإلنتاجيــة يف الفتــرة  g  t − k,t   =   
 y  t   ____  y  t − k  

حيــث  1 −   

      
y  t − k  i  

 ____  y  t − k

 
   =   g  t − k,t  i نمــو اإلنتاجيــة يف القطــاع  i ؛ و    

 y  t  i  ____ 
 y  t − k  i  

إىل  t ؛ و  1 −   

. i  مســتوى اإلنتاجيــة النســبية يف القطــاع

ـات« -  القطاعـ ـل  ـر »داخـ التأثيـ ـون األول  املكـ  ويقيــس 

ومســتوى  ب  ـ بالنسـ ــاظ  االحتف ع  ـ مـ   i اع   ـ القطـ و  ـ نمـ اهمة  ـ مسـ

الــذي كانــت عليــه يف الفتــرة األوليــة.  ـو  اإلنتاجيــة علــى النحـ

ويقيــس املكــون الثــاين املســاهمة اإلجماليــة النتقــال العمــال عبر 

قطاعــات ذات مســتويات ومعــدالت نمــو إنتاجيــة خمتلفــة. وبنــاء 

 Diao, McMillan,؛ وTimmer and others (2015) علــى دراســة 

and Rodrik (2017)، يتــم أوال حســاب معــدل النمــو علــى أســاس 

املصادر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان يف ١٩ اقتصــادا متقدمــا و١٢ اقتصــادا 

بيــن  املئويــة  بالنســبة  للفــرق  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن 

للعمالــة  العمالــة يف كل قطــاع ومتوســط نمــو اإلنتاجيــة اإلجماليــة  إنتاجيــة  متوســط نمــو 

خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠١٠. ويمثل اخلط األفقي داخل كل إطار الوسيط؛ ويمثل الطرف األعلى 

والطــرف األســفل لإلطــار الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى؛ وتشــير العالمــات احلمــراء إىل العشــير 

األعلــى والعشــير األدنــى. وتتألــف اخلدمــات غيــر الســوقية مــن اخلدمــات احلكوميــة والتعليــم 

والصحة. وتعد جميع صناعات اخلدمات األخرى خدمات سوقية.

8

اإلنتاجيــة  نمــو  املرفــق:  يف   ٣-٣-٢ البيــاين  الشــكل 

القطاعية للعمالة، ٢٠٠٠-٢٠١٠

بالنقــاط  ككل،  االقتصــاد  نطــاق  علــى  العمالــة  إنتاجيــة  لنمــو  بالنســبة  (الفــرق 
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الصناعة التحويلية

اخلدمات – عالية 

اإلنتاجية

اخلدمات – منخفضة

 اإلنتاجية

املصادر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: اخلدمــات عاليــة (منخفضــة) اإلنتاجيــة تتوافــق مــع صناعــات اخلدمــات التــي حتتــل 

أعلــى ثلــث (أدنــى ثلثيــن) مــن توزيــع نمــو إنتاجيــة العمالــة خــالل الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٠ للعينــة 

املســتخدمة يف الشــكل البيــاين ٣-١٤، اللوحــة ٢. ونســبة العمــال ذوي املهــارات املنخفضــة 

واملتوسطة والعالية تتوافق مع متوسط كل جمموعة صناعات خالل الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧ 

وعبــر ٤٠ اقتصــادات مدرجــة يف قاعــدة البيانــات العامليــة للمدخــالت وا�رجــات. وتســتند 

 .(Timmer and others 2015 راجع دراسة) فئات املهارات إىل مستوى التعليم

60

الشــكل البيــاين ٣-٣-٣ يف املرفــق: تكويــن مهــارات العمــال 

حسب القطاع، ٢٠٠٠-٢٠٠٧

(نسبة العمال حسب مستوى القطاع، ٪)
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

ســنوي )أي أن قيمــة  k  تســاوي ١(، ثــم يتــم اإلبــالغ عــن متوســط 

فتــرة  يف  بينهــا  وفيمــا  البنــود  ل  ـ خـ دا الســنوي  النمــو  معــدالت 

خــالل  مــن  قطــاع  لــكل   )٢٠٠٠-٢٠١٠ الفتــرة  )أي،   T معينــة 

البســيط: املتوســط  أخــذ 

  g  T  within  =   1 __ T    ∑ t∈T      ∑ i      θ  t − 1  i      
 y  t − 1  i  

 ____  y  t − 1  
    g  t  i  , (3-3)

  g  T  structural  =   1 __ T    ∑ t∈T      ∑ i       
 y  t − 1  i  

 _  y  t − 1  
      (  1 +  g  t  i  )   (  θ  t  i   − θ  t − 1  i  )  . (4-3)

حتليل تقارب اإلنتاجية عبر البلدان

البيانات

يتطلــب اختبــار تقــارب اإلنتاجيــة عبــر البلــدان مقارنــة بيــن 

إنتاجياتهــا القطاعيــة. وهنــاك حاجــة إىل معــدالت تقــارب تعادل 

القــوى الشــرائية القطاعيــة لتحويــل القيمــة املضافــة القطاعيــة 

للمقارنــة  قابلــة  وحــدات  إىل  الوطنيــة  بالعمــالت  ــا  عنه ــر  املعب

عبــر البلــدان. ويشــكل اســتخدام معــدالت تعــادل القــوى الشــرائية 

إلجمــايل النــاجت معضلــة ألنهــا ال ترصــد االختالفــات املنهجيــة 

 Sorensen يف األســعار النســبية القطاعيــة عبــر البلــدان )دراســة 

 Rodrik دراســة  علــى  اء  ـ وبنـ  .)Rogerson 2008 2001؛ ودراســة 
(2013)، يســتند التحليــل األساســي إىل بيانــات إنتاجيــة العمالــة 
القطاعــة. وتُســتخدم بيانــات اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج 

القائمــة علــى القيمــة املضافــة القطاعيــة يف عمليــات التحقــق مــن 

ثبــات النتائــج. ويتــم اســتبعاد صناعــات اخلدمــات غيــر الســوقية، 

ألن  التقــارب  عمليــة  مــن  والتعليــم  ة  ـ والصحـ ة  ـ احلكومـ ل  ـ ـ مث

التمويــل العــام واالعتمــادات العامــة جتعــل مــن الصعــب قيــاس 

.)Heston 2013 أســعار اخملرجــات )دراســة

ويُجــرى التحليــل باســتخدام عينتيــن توفــران تغطيــة قُطْريــة 

وقطاعيــة خمتلفــة:

املصادر: قاعدة بيانات مركز غرونينجن للنمو والتنمية؛ وقاعدة بيانات WORLD KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين التوزيــع عبــر البلــدان يف كل منطقــة لنســبة إنتاجيــة العمالــة (القيمــة املضافــة للعامــل) يف كل قطــاع إىل إنتاجيــة العمالــة علــى نطــاق االقتصــاد ككل يف 

عام ٢٠١٠ (بأسعار ٢٠٠٥). ويمثل اخلط األفقي داخل كل إطار الوسيط؛ ويمثل الطرف األعلى والطرف األسفل لإلطار الربيع األعلى والربيع األدنى؛ وتشير العالمات احلمراء إىل العشير 

األعلى والعشير األدنى. وترد النتائج اخلاصة بقطاعي التعدين واملرافق على املقياس األيسر.

0

30 ١- آسيا الصاعدة ٢- أمريكا الالتينية والكاريبي الصاعدة

٣- أوروبا الصاعدة ٤- إفريقيا جنوب الصحراء الصاعدة

الشكل البياين ٣-٣-٤ يف املرفق: اإلنتاجية القطاعية للعمالة، ٢٠١٠

(النسبة إىل إنتاجية العمالة على نطاق االقتصاد ككل)
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

· للنمــو 	 عينــة موســعة، تســتند إىل بيانــات مركــز غرونينجــن 

مــن  متوازنــة  غيــر  جمموعــة   -  World KLEMSو والتنميــة 

يف  ســوقية  قطاعــات  لتســع  عامــل  لــكل  املضافــة  القيمــة 

الفتــرة ١965-٢٠١5. وتــم احلصــول علــى  39 بلــدا خــالل 

عــام  يف  القطاعيــة  الشــرائية  القــوى  تعــادل  عــن  بيانــات 

٢٠٠5 مــن قاعــدة بيانــات علــى مســتوى اإلنتاجيــة ملركــز 
والتنميــة.44 للنمــو  غرونينجــن 

· عينــة مصغــرة، تســتند إىل World KLEMS - جمموعــة غيــر 	

-١97٠ الفتــرة  خــالل  ســوقيا  قطاعــا   ٢6 تغطــي  متوازنــة 

ســاعة  لــكل  املضافــة  القيمــة  عــن  بيانــات  وتشــمل   ٢٠٠7

يف 3٠ بلــدا وبيانــات عــن اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج 

دوليــا  للمقارنــة  القابلــة  البيانــات  وتُســتمد  بلــدا.   ٢٠ يف 

وإنتاجيــة  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  ملســتويات 

 World العمالــة علــى مســتوى القطاعــات مــن قاعــدة بيانــات

التفاصيــل،  مــن  )للمزيــد   ١997 لعــام  املرجعيــة   KLEMS
54.)Inklaar and Timmer 2009 دراســة  راجــع 

ُتســتخدم سلســلة نمــو   ،Sorensen (2001) وبنــاء علــى دراســة 

مســتوى  الســتقراء  بلــد  لــكل  صناعــة  بــكل  اخلاصــة  اإلنتاجيــة 

العينــة  فتــرة  مــدار  علــى   ١997 أو   ٢٠٠5 لعامــي  اإلنتاجيــة 

بأكملهــا.

املنهجية والنتائج األساسية

اإلنتاجيــة  تقــارب  الختبــار  األساســية  املواصفــات  إن 

الــواردة  املواصفــات  تتبــع  قطــاع  كل  يف  املشــروط  غيــر 

 Sorensen ودراســة   Bernard and Jones (1996) دراســة  يف 

:(2001)

   P ˆ    i,t   = α + βln  P  i,t   +   D  t     +  ε  i,t   , (5-3)

حيــث   P ˆ    i,t     معــدل نمــو اجتــاه اإلنتاجيــة )إنتاجيــة العمالــة أو 

  i  البلــد لقطــاع معيــن يف  اإلنتــاج(  لعوامــل  ة  ـ الكليـ اإلنتاجيــة 

    P   i ,t و   t؛  الزمنيــة  الفتــرة  خــالل  دة  ـ املتحـ ات  ـ ـ للوالي بة  ـ لنسـ با

مســتوى اإلنتاجية القطاعية املعدل بتعادل القوى الشــرائية يف 

البلــد  i  بالنســبة للواليــات املتحــدة يف الســنة األوىل مــن الفتــرة؛ 

   ε  i,t العوامــل املشــتركة؛ و   ـر  أثـ ـط  ـي فتــرة صوريــة لضبـ وDt هـ
 تشــير إىل صدمــة متوســطة لإلنتاجيــة النســبية بيــن البلديــن.46

 وكل فترة تقابل نافذة غير متداخلة مدتها ١٠ سنوات.

وتشــير β التقديــرات الســالبة للعامــل  لقطــاع معيــن إىل دليــل 

ـا كانــت  البلديــن: كلمـ ـة بيــن  علــى وجــود تقــارب يف اإلنتاجيـ

ـا زاد  ـر، كلمـ أكبـ ـن  البلديـ ـن  بيـ ـة  ـة يف اإلنتاجيـ ـوة األوليـ الفجـ

معــدل نمــو اإلنتاجيــة يف البلــد الــذي لديــه إنتاجيــة قطاعيــة أقــل 

)بالنســبة إىل النمــو يف البلــد األعلــى إنتاجيــة(. ويُعــرّف مفهــوم 

التقــارب هــذا بأنــه تقــارب بيتــا.

وتــرد نتائــج التقديــر باســتخدام العينــة املوســعة التــي تغطــي 

تســعة قطاعــات ســوقية يف جــدول املرفــق 3-3-١. وتســتند 

ـى  ـي علـ ـدار أساسـ انحـ ألــف إىل  ـة  اللوحـ ـواردة يف  الـ ـج  النتائـ

إنتاجيــة العمالــة اســتنادا إىل فتــرات غيــر متداخلــة مدتهــا ١٠ 

ســنوات وعينة واســعة مكونة من 39 بلدا خالل الفترة ١965-

٢٠١5 علــى النحــو املوضــح يف الشــكل البيــاين 3-١7 )اللوحــة 

١(.47 وترد نتائج التقدير باســتخدام نموذج خمفض يغطي ٢6 

قطاعا يف جدول املرفق 3-٢-٢، حيث إن اللوحة ألف تعرض 

النتائــج القائمــة علــى إنتاجيــة العمالــة علــى مــدى فتــرات غيــر 

متداخلة مدة كل منها ١٠ سنوات خالل الفترة ١97٠-٢٠١٠، 

 علــى النحــو املوضــح يف الشــكل البيــاين 3-١7 )اللوحــة ٢(.47 

44 يُحســب مســتوى إنتاجيــة الصناعــة القابــل للمقارنــة علــى املســتوى 

الــدويل علــى أنــه القيمــة املضافــة االســمية يف عــام ٢٠٠5 للعامــل يف 

صناعــة وبلــد مــا خمفضــا بالنــاجت بتعــادل القــوى الشــرائية يف نفــس 

Inklaar and Timmer (2014) لالطــالع  الصناعــة والبلــد. راجــع دراســة 

علــى التفاصيــل.

45 مقاييــس إنتاجيــة الصناعــة املســتمدة مــن World KLEMS معدلــة 

بتعــادل القــوى الشــرائية للنــاجت اإلجمــايل وأيضــا بتعــادل القــوى الشــرائية 

للمدخــالت الوســيطة )مــا يطلــق عليــه نمــوذج مــزدوج التخفيــض(. ويكــون 

التخفيــض املــزدوج مفضــال ولكنــه غيــر قابــل للتطبيــق علــى عينــة قاعــدة 

بيانــات العشــرة قطاعــات لــدى مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة نتيجــة 

قيــود البيانــات.

للمســتوى  انحــدار  مــن عمليــة  االجتــاه  P    كمعامــل   ˆ     i,t ـاب  ـم حسـ يتـ  46

اللوغاريتمــي علــى ثابــت واجتــاه خطــي لتقليــل إىل أدنــى حــد املشــاكل 

املرتبطــة بخطــأ القيــاس والــدورات االقتصاديــة ومســائل نهايــة العينــة، 

.Bernard and Jones (1996) علــى النحــو الــوارد يف دراســة

47 ال يــؤدي اســتبعاد املشــاهدات مــن عــام ٢٠٠٨ فصاعــدا، والتــي 

يمكــن أن تعكــس تطــورات مرتبطــة باألزمــة املاليــة العامليــة، إىل تغيــر يف 

النتائــج.

اجلدول ٣-٣-1 يف املرفق: نتائج التقدير، تقارب بيتا— العينة املوسعة )تسعة قطاعات(

باء ٢- االنحدار املقطعيباء ١- املواصفة األساسيةألف- املواصفة األساسية

اجملموعة املتوازنةاجملموعة املتوازنةالعينة الكاملة

بيتاالقطاع

األخطاء 

بيتاtR 2املعيارية

األخطاء 

بيتاtR 2املعيارية

األخطاء 

tR 2املعيارية

٠.٠١٠.٢3٠.٠4٠.٠٠ ٠.٢7٠.١9١.4١٠.44 ٠.١3٠.١٨٠.73٠.34الزراعة

٠.١5–٠.3١٢.١6–٠.67 ٠.35–٠.333.٠3–١.٠٠ ٠.37–٠.3٠4.39–١.3١التعدين

٠.٢3–٠.49٢.39–١.١6 ٠.٢٨–٠.٢٨٢.٠7–٠.5٨ ٠.٢7–٠.٢63.37–٠.٨7الصناعة التحويلية

٠.4٨–٠.٢75.١٨–١.39 ٠.3٨–٠.4٢4.٢١–١.77 ٠.٢9–٠.5٠4.67–٢.35املرافق

٠.٠١–٠.63٠.3٢–٠.٢٠ ٠.49–٠.443.36–١.49 ٠.46–٠.4٠3.94–١.5٨البناء

٠.١٨–٠.٢63.٠6–٠.7٨ ٠.45–٠.33٢.٨7–٠.94 ٠.4٠–٠.333.35–١.١٠التجارة واإلسكان

٠.٢4–٠.4٠٢.39–٠.95 ٠.١٨–٠.47٢.55–١.١9 ٠.١9–٠.45٢.94–١.3١النقل واالتصاالت

٠.5٠–٠.4٢3.٨7–١.6٢ ٠.١3–٠.36٢.79–٠.99 ٠.١3–٠.35٢.95–١.٠4اخلدمات املالية وخدمات األعمال

اخلدمات اجملتمعية وخدمات األسر 

٠.١6–٠.٢٢٢.١٢–٠.46 ٠.٢١–٠.33١.9١–٠.64 ٠.١6–٠.37١.33–٠.5٠املعيشية

املصادر: قاعدة بيانات مركز غرونينجن للنمو والتنمية؛ قاعدة بيانات World KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول األخطــاء املعياريــة الثابتــة. وتوضــح اللوحــة ألــف نتائــج التقديــر اســتنادا إىل نوافــذ غيــر متداخلــة مــدة كل منهــا ١٠ ســنوات مــع متغيــرات صوريــة للعقــود وجمموعــة غيــر متوازنــة مــن 39 

بلــدا. وتوضــح اللوحــة بــاء١ النتائــج جملموعــة متوازنــة مــن ٢٨ بلــدا. وتســتند اللوحــة بــاء٢ إىل انحــدار مقطعــي علــى نفــس العينــة الــواردة يف اللوحــة بــاء١
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اجلدول ٣-٣-2 يف املرفق: نتائج التقدير، تقارب بيتا — العينة املصغرة )26 قطاعا(

جيم٢- املواصفة األساسيةجيم١- املواصفة األساسيةباء ٢- االنحدار املقطعيباء ١- املواصفة األساسيةألف- املواصفة األساسية

إنتاجية العمالة، اجملموعة املتوازنةإنتاجية العمالة، اجملموعة املتوازنةإنتاجية العمالة

إنتاجية العمالة، نفس عينة جيم٢ 

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاجاملتوازنة

BetaS.E.tR 2BetaS.E.tR 2BetaS.E.tR 2BetaS.E.tR 2BetaS.E.tR 2القطاع

٠.4٨٠.5٨–٠.٢4٠.49– ١.١٢٠.57–٠.5١٠.46– ١.١٠٠.٠٨–٠.36٠.3٢– ١.4١٠.47–٠.49٠.35– ٢.٠4٠.37–٠.7٨٠.3٨–الزراعة

٢.54٠.47–٢.4٠٠.95– ١.6٠٠.49–١.3١٠.٨٢– ١.5٢٠.١6–٠.94٠.6٢– ١.46٠.53–٠.9٢٠.63– ٢.4٠٠.5٢–١.٢6٠.5٢–التعدين

5.٢3٠.46–٢.99٠.57– ٢.4٢٠.56–٢.١٠٠.٨7– 6.3٢٠.69–١.7٨٠.٢٨– 4.3٨٠.4٨–٢.٠9٠.4٨– 3.٢١٠.3٢–١.6٠٠.5٠–املرافق

٠.١٠٠.67٠.١5٠.57 ٠.١5٠.56٠.٢6٠.6٠ ١.6١٠.١١–٠.94٠.5٨– ١.١٨٠.5٠–٠.49٠.4٢– ١.١٨٠.54–٠.44٠.37–البناء

                        الصناعة التحويلية

٠.١4٠.٢٨–٠.١١٠.٨٠– ٠.33٠.6٨٠.4٨٠.٢6 ١.74٠.١5–١.٠3٠.59– ١.٠١٠.٢١–٠.36٠.36– ٠.٨١٠.١5–٠.34٠.4٢–األغذية 

١.١6٠.١5–٠.٨4٠.73– ٠.7٢٠.٢6–٠.55٠.76– ١.7٢٠.١١–٠.9٨٠.57– ٢.3٠٠.٢5–١.7١٠.74– ٢.١٨٠.٢١–١.3١٠.6٠–املنسوجات

١.73٠.4٨–٠.99٠.5٨– ٠.79٠.4٨–٠.4٠٠.5٠– ١.93٠.٢7–١.3٨٠.7١– ٢.٠٢٠.43–١.5١٠.75– 3.١٢٠.37–١.97٠.63–األخشاب

٠.١7٠.7٢٠.٢4٠.١5 ٠.5٠٠.7٨٠.64٠.36 3.9٢٠.3٠–١.59٠.4١– ١.37٠.39–٠.٨7٠.63– ١.6٨٠.3١–٠.٨٢٠.49–الورق

٠.74٠.7٢–٠.٨٢١.١١– ٠.٨7٠.7٢–١.١٢١.٢9– 6.٢5٠.64–3.٢٢٠.5٢– ٢.٨٨٠.٨٢–٢.99١.٠4– ٠.64٠.63–٠.9٠١.4٠–البترول 

١.4٠٠.55–١.47١.٠5– ١.59٠.4٢–١.٠٨٠.6٨– ١.54٠.٠9–١.٠٨٠.7٠– ٠.94٠.33–٠.٨١٠.٨6– ١.٨4٠.١9–١.5٢٠.٨3–الكيماويات

٠.66٠.55١.٢١٠.4١ ٠.45٠.3٨–٠.3٠٠.67– ١.١5٠.٠7–٠.6١٠.53– ٠.9٨٠.39–٠.45٠.46– ٠.43٠.٢5–٠.٢٨٠.65–املطاط

١.67٠.4٢–٠.99٠.59– ٢.٠4٠.3٨–١.٢4٠.6١– 3.3١٠.٢5–١.٢3٠.37– ٢.٨٠٠.٢٨–١.67٠.59– 4.93٠.35–٢.57٠.5٢–املعادن اخلفيفة األخرى

4.٠٨٠.55–3.4٠٠.٨3– 3.65٠.57–٢.97٠.٨١– 7.١6٠.73–٢.3٢٠.3٢– 5.5٨٠.49–3.٢٢٠.5٨– 6.69٠.64–4.٠٨٠.6١–املعادن األساسية

٠.9٢٠.37–١.٠3١.١٢– ١.77٠.٢5–١.6١٠.9١– 4.34٠.4٨–٢.٠6٠.47– 4.3٠٠.3٨–١.95٠.45– 3.65٠.3١–٢.٢٢٠.6١–اآلالت

٠.55١.7٢٠.3٢٠.6٠ ٠.٠3٠.6٢–٠.٠4١.4٠– 7.٠٢٠.7١–3.٨٢٠.54– 3.75٠.59–٢.96٠.79– 3.٢٢٠.55–٢.5٢٠.7٨–املعدات الكهربائية

١.6٢٠.4٠–٠.٨6٠.53– ١.7٠٠.45–٠.7٨٠.46– 3.٨5٠.٢5–٠.٨٨٠.٢3– ١.٨7٠.3٠–٠.77٠.4١– ١.3٢٠.١7–٠.75٠.57–معدات النقل

٢.٨9٠.63–١.١9٠.4١– ٢.57٠.67–١.٠٢٠.4٠– ٢.66٠.٢6–٠.٨6٠.3٢– ٢.6٠٠.53–١.٠3٠.4٠– 3.79٠.4١–١.46٠.39–إعادة التدوير

                        اخلدمات السوقية

٢.73٠.59–١.٢3٠.45– ٢.39٠.59–١.١٠٠.46– ٠.77٠.٠٢–٠.٢5٠.3٢– ٠.67٠.54–٠.١9٠.٢9– ٢.36٠.49–٠.7٢٠.3١–التجارة

٠.٨٢٠.٢3–٠.46٠.56– ٠.٨١٠.٢٨–٠.4١٠.5١– 4.٨٢٠.5٨–١.٠5٠.٢٢– ٢.77٠.3٨–١.43٠.5١– 3.49٠.3٠–١.97٠.57–املطاعم والفنادق

٠.95٠.37–٠.3٢٠.33– ١.57٠.35–٠.5٠٠.3٢– ٢.4١٠.٢7–٠.9٢٠.3٨– ٢.5٠٠.4١–٠.٨6٠.34– 3.4١٠.3٠–١.١5٠.34–النقل

١.67٠.57–١.45٠.٨7– ١.63٠.6١–١.١3٠.69– ٢.٢5٠.4٢–١.٢٢٠.54– 3.٠5٠.63–١.4١٠.46– 3.36٠.59–١.٢3٠.37–البريد واالتصاالت

3.٢٢٠.49–3.95١.٢3– 6.9٠٠.6٢–4.59٠.67– ١٠.١5٠.79–٢.46٠.٢4– 7.6٠٠.5٨–4.64٠.6١– 4.٨١٠.4٨–3.9٠٠.٨١–التمويل

١.6١٠.45–١.٠7٠.66– ١.63٠.56–٠.75٠.46– 3.٢4٠.١٨–٠.٨4٠.٢6– ١.4١٠.36–٠.67٠.4٨– ٢.٠٠٠.33–٠.94٠.47–العقارات

4.56٠.39–3.٢5٠.7١– 4.5٠٠.37–٢.57٠.57– 4.٨6٠.5١–١.94٠.4٠– 4.٨3٠.3١–٢.٨3٠.59– 3.7١٠.٢٢–٢.٢9٠.6٢–األعمال

4.٢3٠.4٢–3.٨١٠.9٠– ٢.١٨٠.35–٢.٠3٠.93– 5.١9٠.6٠–١.3١٠.٢5– ٢.9٢٠.34–١.69٠.5٨– 3.٠٢٠.٢٢–٢.١9٠.73–اخلدمات اجملتمعية

4.9٨٠.6١–5.9٢١.١9– 6.٠٨٠.3٨–4.56٠.75– 7.44٠.٨١–٢.34٠.3١– 5.3٨٠.33–3.5١٠.65– ١.٠6٠.١١–١.67١.5٨–خدمات األسر املعيشية

املصادر: دراسة Inklaar and Timmer (2009)؛ وقاعدة بيانات World KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول األخطــاء املعياريــة الثابتــة. وتوضــح اللوحــة ألــف نتائــج التقديــر للمواصفــة األساســية )باســتخدام نوافــذ غيــر متداخلــة مــدة كل منهــا ١٠ ســنوات مــع متغيــرات صوريــة للعقــود( علــى جمموعــة غيــر متوازنــة مــن 3٠ بلــدا. وتوضــح اللوحــة بــاء١ النتائــج للمواصفــة األساســية باســتخدام 

جمموعــة متوازنــة مــن ٢٠ بلــدا خــالل الفتــرة ١973-٢٠٠7، وتوضــح اللوحــة بــاء٢ النتائــج اســتنادا إىل انحــدار مقطعــي علــى نفــس العينــة. وتوضــح اللوحــة جيــم١ النتائــج للمواصفــة األساســية باســتخدام جمموعــة غيــر متوازنــة مــن ٢٠ بلــدا خــالل الفتــرة ١97٠-٢٠٠7، وتوضــح اللوحــة جيــم٢ النتائــج للمواصفــة 

األساســية علــى نفــس العينــة ولكــن باســتخدام اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج بــدال مــن إنتاجيــة العمالــة. راجــع اجلــدول 3-١-٢ يف املرفــق لالطــالع علــى البلــدان املســتخدمة يف كل عمليــة انحــدار.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

ويعــد التقــارب بيتــا عبــر القطاعــات شــرطا أساســيا ولكــن غيــر 

كاف لتقــارب مســتويات اإلنتاجيــة. وحتــى إذا كان تقــارب بيتــا 

صحيحــا، إذا كانــت الصدمــات التــي تتعــرض لهــا عمليــة النمــو 

 Young, )دراســة  ســيغما  تقــارب  يتحقــق  ال  فقــد  نســبيا،  كبيــرة 

البيــاين 3-3-5 يف  الشــكل  Higgins, and Levy 2008(. ويبيــن 

عبــر  العمالــة  إنتاجيــة  للوغاريتــم  املعيــاري  االنحــراف  املرفــق 

قاعــدة  يف  التســعة  الســوق  قطاعــات  مــن  قطــاع  لــكل  البلــدان 

بيانــات العشــرة قطاعــات لــدى مركــز غرونينجــن للنمــو والتنميــة.

عمليات التحقق من الثبات

املرتبطــة  الشــواغل  أحــد  يتمثــل  املتوســط.  إىل  العــودة 

منهــا  كل  مــدة  تبلــغ  والتــي  املتداخلــة  غيــر  النوافــذ  باســتخدام 

١٠ ســنوات يف أن الدليــل علــى التقــارب قــد يعكــس العــودة إىل 

4٨ يقــدم جــدوال املرفــق 3-3-١ و3-3-٢ األخطــاء املعياريــة لعمليــة 

التحقــق مــن الثبــات. وال يــؤدي جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى 

البلــدان إىل تغيــر يف نتائــج التحليــل.
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املصادر: قاعدة بيانات WORLD KLEMS؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يوضــح كل رســم بيــاين لوغاريتــم االنحــراف املعيــاري إلنتاجيــة العمالــة املعدلــة بتعــادل القــوى الشــرائية (تقــارب ســيغما) عبــر البلــدان، لــكل مــن القطاعــات التســعة املتاحــة يف 

قاعدة بيانات العشرة قطاعات لدى مركز غرونينجن للنمو والتنمية.

1.04

1.24

الشكل البياين ٣-٣-٥ يف املرفق: تقارب سيغما

(لوغاريتم االنحراف املعياري إلنتاجية العمالة، معدال بتعادل القوى الشرائية)
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الفصل ٣     الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

جيــم  اللوحــة  وتوضــح  االقتصاديــة.  الــدورة  خــالل  املتوســط 

مــن جــدول املرفــق 3-3-١ نتائــج عمليــة التحقــق مــن الثبــات 

مقطعيــة  بيانــات  جمموعــة  علــى  مقطعــي  حتليــل  باســتخدام 

متوازنــة. وبالنســبة لــكل قطــاع، جتــرى عمليــة انحــدار ملعــدل نمــو 

إنتاجيــة العمالــة خــالل الفتــرة ١965-٢٠١٠ علــى مســتواه يف 

عــام ١965 وعامــل ثابــت. وتؤكــد النتائــج الــواردة يف اللوحــة 

بــاء٢ أن النتائــج األساســية ال ترجــع إىل العــودة إىل املتوســط 

)ألغــراض املقارنــة، تعــرض اللوحــة بــاء١ النتائــج املســتمدة مــن 

املواصفــات األساســية ولكــن باســتخدام نفــس العينــة املتوازنــة(.

املصغــرة  للعينــة  الثبــات  مــن  التحقــق  عمليــة  نتائــج  وتــرد 

بــاء٢  اللوحــة   ،٢-٢-3 املرفــق  جــدول  يف  قطاعــا(   ٢6(

املســتمدة  النتائــج  بــاء١  اللوحــة  تعــرض  املقارنــة،  )ألغــراض 

العينــة  نفــس  باســتخدام  ولكــن  األساســية  املواصفــات  مــن 

املتوازنــة(. وبالنســبة لــكل قطــاع، جتــرى عمليــة انحــدار ملعــدل 

الفتــرة  خــالل  العــام  لالجتــاه  املمثــل  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو 

ثابــت. عــام ١973 وعامــل  علــى مســتواها يف   ٢٠٠7-١973 

 ومل يطرأ أي تغيير عموما على النتائج.

أن  إىل  بالنظــر  اإلنتــاج.  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة 

املــال  رأس  تعميــق  تعكــس  قــد  العمالــة  إنتاجيــة  يف  التغيــرات 

وليــس اإلنتاجيــة الفعليــة، جتــرى عمليــة إضافيــة للتحقــق مــن 

الثبــات باســتخدام اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج القياســية 

املرفــق  جــدول  يف  النتائــج  وتــرد  العمالــة.  إنتاجيــة  مــن  بــدال 

اللوحــة  تعــرض  املقارنــة،  )ألغــراض  جيــم٢  اللوحــة   ،٢-3-3

فتــرة  نفــس  علــى  العمالــة  إنتاجيــة  باســتخدام  النتائــج  جيــم١ 

العينــة(. والنتائــج مماثلــة لتلــك القائمــة علــى إنتاجيــة العمالــة 

يف عينــة مماثلــة: )١( ال تُظهــر العديــد مــن الصناعــة التحويليــة 

قطاعــات  مــن  العديــد  وتُظهــر   )٢( بيتــا،  تقــارب  علــى  دليــل  أي 

بيتــا. تقــارب  علــى  قويــا  دليــال  اخلدمــات 

املرفق ٣-4: التصنيع وعدم املساواة

يقــدم هــذا املرفــق تفاصيــل إضافيــة عــن التحليــل الــذي أجــري 

يف القســم املعنــون »االنعكاســات علــى عــدم املســاواة يف توزيــع 

الدخل«.

ويســتخدم التحليــل الــوارد يف القســم اخلــاص بعــدم املســاواة 

يف توزيع الدخل بيانات جزئية من دراسة الدخل يف لكسمبرغ 

حلساب عدم املساواة يف كسب العمالة على املستوى القطاعي 

واإلجمــايل. وتقــدم دراســة الدخــل يف لكســمبرغ بيانــات قائمــة 

علــى املســح علــى مســتوى األســر املعيشــية واألفــراد بشــأن دخــل 

العمالــة، وقطــاع العمــل، واملهنــة جملموعــة واســعة مــن البلــدان، 

أوائــل  منــذ  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  جمموعــة  ذلــك  يف  بمــا 

جتــرى  املســوح  أن  إىل  وبالنظــر  املاضــي.  القــرن  ثمانينــات 

فــإن  البلــدان،  بيــن  تختلــف  منتظمــة  غيــر  زمنيــة  فتــرات  علــى 

اإلحصــاءات القُطْريــة الــواردة يف هــذا الفصــل تخــص أحــدث ســنة 

أجري فيها مسح لكل بلد ضمن نطاق حمدد، على النحو املشار 

إليــه يف التحليــل. وبســبب قيــود البيانــات، يتنــاول التحليــل ثالثــة 

قطاعــات واســعة: الزراعــة والصناعــة )التــي تتألــف مــن التصنيــع 

والتعديــن والكهربــاء والبنــاء( واخلدمــات.5٠ 

القطاعــات  العمالــة عبــر  التحليــل املتعلــق بكســب  ويســتخدم 

واملهارات الوارد يف الشكل البياين 3-٢٠ بيانات دراسة الدخل 

كامــل  بــدوام  العمــل  ســاعات  بإجمــايل  املتعلقــة  لكســمبرغ  يف 

 ألفــراد األســر املعيشــية املتــاح بشــأنهم بيانــات عــن املهــارات.

 وتســتند مســتويات املهــارة - عاليــة ومتوســطة ومنخفضــة - 

علــى تصنيــف املهــن الــوارد يف التصنيــف الــدويل املوحــد للمهــن 

وينقســم إىل املديريــن واملهنييــن )التصنيفــان ١ و٢(، والعمــال 

واحلرفييــن/ و١٠(،   ٨ إىل   3 )التصنيفــات  اآلخريــن  املهــرة 

عــن  التعبيــر  ويتــم  التــوايل.  علــى   ،)9 )التصنيــف  املبتدئيــن 

متوســط إجمايل األجور لكل ســاعة لكل مهارة قطاعية بالنســبة 

إىل متوســط األجــور علــى مســتوى االقتصــاد ككل.

العشــوائي  املؤشــر  هــو  املســتخدم  املســاواة  عــدم  ومقيــاس 

العمومي )GE]0( )Generalized Entropy[(، أو متوسط االنحراف 

عكــس  ــى  عل تفكيكــه،  بإمكانيــة  يتميــز  الــذي  اللوغاريتمــي، 

 Mookherjee Shorrocks 1980، ودراســة  معامــل جينــي )دراســة 

ــى متوســط االنحــراف  and Shorrocks 1982(. ويتــم احلصــول عل
ــى النحــو التــايل:5٢ GE(0)، عل اللوغاريتمــي، أو 

 GE (0)  = −   1 __ n    ∑ i     ln (     
 y  i   _   ̄  y     )    , (6-3)

  y  ̄ و ،i دخــل األســرة املعيشــية    y  i  عــدد األســر املعيشــية، و  n  حيــث

.   y  i   متوســط لقيــم

ككل  باالقتصــاد  اخلــاص   GE(0) املؤشــر  ك  ـ تفكيـ ويمكــن 

)عــدم  قطــاع  كل  يف  املســاواة  دم  ـ عـ م  ـ حلجـ ح  ـ مرجـ كمجمــوع 

املســاواة داخــل القطــاع( واملســاهمة الناشــئة عــن الفــروق يف 

متوســط الدخــول عبــر القطاعــات )عــدم املســاواة بيــن القطاعــات(:

ـة لتحقيــق أقصــى  ـنة األوليـ السـ ـه  أنـ ١973 علــى  تــم اختيــار عــام   49

تغطيــة قُطْريــة، نظــرا ألن البيانــات اخلاصــة باليابــان ال تبــدأ إال مــن عــام 

١973. ونظــرا ألن البيانــات اخلاصــة ببلــدان أوروبــا الشــرقية والوســطى 

غيــر متاحــة قبــل عــام ١995، فــإن هــذا التحليــل املقطعــي يشــمل عــددا أقــل 

مــن مشــاهدات البلــدان )٢٠ بلــدا(.

كان  إذا  متاحــة  العمــل  بقطــاع  املتعلقــة  املعلومــات  تكــون  ال  قــد   5٠

رب األســرة عاطــال أو خــارج قــوة العمــل، أو إذا كانــت البيانــات ناقصــة. 

األســرة إىل قطــاع منفصــل بعنــوان  يتــم تخصيــص  احلــاالت،  ويف هــذه 

»البيانــات الناقصــة« لضمــان حســاب مقيــاس عــدم املســاواة اإلجمــايل 

عــدم  ملســتوى  مســاويا  املكونــات  جممــوع  يكــون  وأن  الســكان  ميــع  جل

بأكملــه. االقتصــاد  علــى صعيــد  املســاواة 

القيــم  ملراعــاة  بالســاعة  لألجــور  ودنيــا  قصــوى  حــدود  تُوضــع   5 ١

علــى  الصفريــة  أو  الســالبة  األجــور  تعيــن  الدنيــا،  القيــم  وعنــد  املتطرفــة. 

أنهــا »ناقصــة«. وعنــد القيــم القصــوى، حتـُـدد األجــور التــي تزيــد بأكثــر مــن 

١٠ أضعــاف عــن وســيط البلــد يف ســنة معينــة علــى أنهــا ١٠ أضعــاف هــذا 

الوســيط.

5٢ املعادلة العامة للمؤشر العشوائي العمومي هي

 GE (α)  =    1 _______ nα (  α  −  1 )  
    ∑ i       ]     (  

 y  i   _   ̄  y    )    
α
  − 1]  ,

حيث α ≠ 0,1  وعندما تكون α  = 0، يُعرّف GE كما يف املعادلة 6-3.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



168

آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

 GE (0)  =    ∑ k      v  k    GE (0)   k    
                 

     
        

      +    ∑ k      v  k   ln (     1 _  λ  k  
   )     

                 

     

          

    , (7-3)
                           { {

داخل                         بين                                   

   =   λ  k     الدخــل 
   ̄  y    k   __   ̄  y   و ،k نســبة الســكان يف القطــاع   v  k   =   

 n  k   __ n    حيــث

املتوســط النســبي للقطــاع k. ويُســتخدم قطــاع عمــل رب األســرة 

حلســاب عــدم املســاواة علــى مســتوى القطــاع. ومتوســط الفــروق 

 ٢١-3 ـاين  البيـ ـكل  الشـ الــوارد يف  القطاعــات  ـل عبــر  الدخـ يف 

يقابــل بنــد عــدم املســاواة بيــن القطاعــات.

ويمكــن حتليــل التغيــرات يف عــدم املســاواة مــع مــرور الوقــت 

عــن طريــق تطبيــق مشــغل الفــرق علــى جانبــي املعادلــة 7-3:

  GE (0)   t + 1   −  GE (0)   t   =  ∑ k      v  k,t    ∆ GE (0)   k   

 +  ∑ k       GE (0)   k,t + 1   ∆ v  k   

 −  ∑ k     ln ( λ  k,t + 1  )  ∆  v  k   

 −  ∑ k      v  k,t   ∆ ln (    λ  k   )    . (٨-3)

واملعادلة 3-٨ هي نفس التفكيك للتغير الوارد يف املؤشر 

يمكن  بنود  أربعة  إىل  الوقت  مرور  مع  العمومي  العشوائي 

تفسيرها على أنها ويمكن تفسيرها على أنها )١( تأثير التغيرات 

الزمنية يف عدم املساواة داخل القطاعات، )٢( وتأثير التغيرات 

القطاعات«،  »داخل  مكون  على  القطاعية  العمالة  نسب  يف 

القطاعية على مكون  العمالة  التغيرات يف نسب  3( وتأثير  (

»بين القطاعات«، )4( وتأثير التغيرات يف املستويات النسبية 

للدخل القطاعي )دراسة Mookherjee and Shorrocks 1982(. ويف 

التحليل الوارد يف الشكل البياين 3-٢٢، تتم إضافة البندين 

»التغيرات يف حجم  أنهما  إليهما على  الثاين والثالث ويشار 

القطاع«.
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إىل أي مدى تتدفق املعرفة والتكنولوجيا بين البلدان بسهولة؟ 

وهــل تغيــرت هــذه العاقــة خــال العقــود املاضيــة التــي شــهدت 

زيــادة التكامــل االقتصــادي بيــن بلــدان العــامل وحتــول طبيعــة 

الدوليــة؟ وهــل ســاعد ذلــك يف نمــو اإلنتاجيــة علــى  املنافســة 

نظــرا  مهمــة  األســئلة  وهــذه  ككل؟  والعــامل  البلــدان  مســتوى 

الختــاف وتيــرة التقــدم التكنولوجــي مــن بلــد آلخــر. وبالتــايل 

التكنولوجيــات اجلديــدة علــى نطــاق أوســع يخلــق  إتاحــة  فــإن 

فرصــا لزيــادة اإلنتاجيــة والدخــول. وعلــى هــذه اخللفيــة، يعــرض 

التحــول يف نمــط  الفصــل شــواهد جتريبيــة جديــدة بشــأن  هــذا 

االنتشــار التكنولوجــي عبــر البلــدان وأثــر ذلــك علــى اإلنتاجيــة. 

بــراءات  عــن  البيانــات  مــن  كبيــرة  جمموعــة  وباســتخدام 

املســجلة،  االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  واإلشــارات  االختــراع، 

واإلنفــاق علــى البحــوث والتطويــر، واإلنتاجيــة، يخلــص الفصــل 

املعرفــة  انتشــار  تكثيــف  بالفعــل يف  ســاهمت  العوملــة  أن  إىل 

والتكنولوجيــا علــى املســتوى العاملــي وتوزيــع إمكانــات النمــو 

اقتصــادات  األثــر اإليجابــي حتديــدا يف  البلــدان. ويتضــح  عبــر 

الســوق الصاعــدة، حيــث ســاهم يف زيــادة التقــارب بيــن الدخــول 

عبــر هــذه االقتصــادات بفضــل زيــادة اعتمادهــا علــى املعرفــة 

أيضــا  بوســعهم  التكنولوجيــا  رواد  ولكــن  املتاحــة.  األجنبيــة 

االســتفادة مــن ابتــكارات اآلخريــن. إذ يمكــن مــن خــال تطبيــق 

األطــراف  جميــع  اســتفادة  تعظيــم  الســليم  السياســات  مزيــج 

الترابــط  املعنيــة، بمــا يف ذلــك السياســات الهادفــة إىل تعزيــز 

املتبــادل والطاقــة االســتيعابية. ومــن الضــروري توفيــر درجــة 

مائمــة مــن احلمايــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة جلعــل املبتكريــن 

قادريــن باســتمرار علــى اســترداد التكلفــة مــع ضمــان االســتفادة 

مــن املعرفــة اجلديــدة يف دعــم النمــو العاملــي.

مقدمة

الدخــل  لتحســين  أساســية  قاطــرة  التكنولوجيــا  تمثــل 

تتركــز  التكنولوجيــة  التطــورات  وكانــت  املعيشــة.  ومســتويات 

يف الســابق يف عــدد قليــل مــن االقتصــادات الصناعيــة الكبــرى 

)الشــكل البيــاين 4-١(. ولذلــك تعتبــر طريقــة انتشــار التكنولوجيــا 

عبــر البلــدان حمــدِّدا مهمــا لكيفيــة توليــد النمــو العاملــي واشــتراك 

قــد  العوملــة  تكــون  أن  املرجــح  ومــن  ثمــاره.  جنــي  يف  البلــدان 

يشــير  التكنولوجــي، حيــث  االنتشــار  أنمــاط  ســاهمت يف حتــول 

واالســتثمار  التجــارة  أهميــة  إىل  الدراســات  مــن  كبيــر  عــدد 

   .)Keller 2004, 2010 )راجــع  الصــدد  هــذا  املباشــر يف  األجنبــي 

كثــب كيفيــة  عــن  الفصــل  هــذا  يتنــاول  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى 

انتشــار التكنولوجيــا عبــر البلــدان. وينظــر فيمــا إذا كانــت العوملــة 

التكنولوجيــا  رواد  مــن  املســتمدة  املعرفــة  انتشــار  يف  تســاهم 

بوتيــرة أســرع عــن الســابق، وأثــر ذلــك علــى قــدرة االقتصــادات 

اســتخدام  ويمكــن  اإلنتاجيــة.  وزيــادة  االبتــكار  علــى  األخــرى 

جوانــب  مــن  آخــر  جانــب  تأثيــر  مناقشــة  يف  نفســها  املنهجيــة 

الفهــم  خــال  ومــن  الدوليــة.  املنافســة  زيــادة  وهــو   – العوملــة 

األفضــل لكيفيــة تقاســم مكاســب نمــو اإلنتاجيــة عبــر اقتصــادات 

العامل، يمكن تفسير الفروق يف نصيب الفرد من الدخل والتقدم 

التكنولوجــي بيــن البلــدان وإلقــاء الضــوء علــى السياســات التــي 

تؤثــر علــى تلــك الفــروق. 

وحتديدا، يتناول الفصل األسئلة التالية:

· كيف تطورت أنماط االبتكار التكنولوجي؟	

· ازدادت 	 وهــل  البلــدان؟  عبــر  املعرفــة  تنتشــر  مــدى  أي  إىل 

الســابق؟ عــن  املعرفــة  عوملــة 

· هــل تســهم تدفقــات املعرفــة األجنبيــة يف زيــادة االبتــكارات 	

واإلنتاجيــة احملليــة، ســواء يف االقتصــادات املتقدمــة أو يف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة؟

· مــا هــو تأثيــر زيــادة املنافســة الدوليــة علــى انتشــار االبتــكار 	

والتكنولوجيــا؟

· أي السياســات تســاعد علــى زيــادة انتشــار التكنولوجيــا إىل 	

الداخــل؟

قاعدة  الفصــل  هــذا  يســتخدم  األســئلة،  هــذه  عــن  ولإلجابــة 

العالم  حول  االختراعات  لبراءات  اإلحصائيــة  البيانــات 

عاليــة  اجلزئيــة  البيانــات  مــن  جمموعــة  وهــي   ،)PATSTAT(

قاعــدة  اســتخدام  ويمكــن  االختــراع.  ببــراءات  اخلاصــة  اجلــودة 

البيانــات تلــك، التــي يديرهــا مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي، 

يف إنشــاء مقاييــس لابتــكارات التكنولوجيــة )بــراءات االختــراع( 

االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  )اإلشــارات  انتشــارها  ومــدى 
القطاعــات.١ وخمتلــف  البلــدان  عبــر  املســجلة( 

ويتيح استخدام بيانات براءات االختراع والبحوث والتطوير 

ويف  انتشــاره.  ومــدى  املتولــد  املعرفــة  حلجــم  الدقيــق  التحديــد 

الوقــت نفســه، تنطــوي هــذه البيانــات علــى بعــض أوجــه القصــور 

نظــرا ألن االبتــكارات ليســت مشــمولة جميعهــا ببــراءات اختــراع. 

فبــراءات االختــراع أقــل يف قطــاع اخلدمــات علــى ســبيل املثــال، 

نظــرا ألن االبتــكارات يف هــذا القطــاع عــادة مــا تتــم حمايتهــا مــن 

خــال حقــوق امللكيــة الفكريــة التــي يصعــب توثيقهــا عبــر البلــدان 

والفتــرات الزمنيــة. لذلــك يتضمــن هــذا الفصــل إىل جانــب حتليــل 

لتحديــد  اإلنتاجيــة  ملقاييــس  مكمــا  حتليــا  االختــراع  بــراءات 

١  لاطــاع علــى الدراســات الســابقة التــي اســتخدمت بيانــات بــراءات 

االختــراع أو اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة، راجــع دراســة 

Branstetter (2001)؛ ودراســة Peri (2005)؛ ودراســة MacGarvie (2006)؛ 
.Aghion, Howitt, and Prantl (2015) ودراســة ،Madesn (2007) ودراســة

ويوهانــس  كويلــي  وفيديريــكا  أســلم  عاقــب  تأليــف  مــن  الفصــل  هــذا 

وكارولينــا  الفريــق(  )رئيــس  جومــوت  وفلورنــس  هــو  وجانــغ  أوغســتر 

أوسوريو-بويترون وروبرتو بياتسا، بدعم من بانكوري دوت وشــانبينغ 

زاراجــا. ومينيكســينيا  فيزاروتــــي 

هل تتقاسم اقتصادات العالم المعولم مكاسب نمو 

اإلنتاجية؟ 4 ل
ص

ف
ل

ا
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مــا إذا كانــت أنمــاط انتشــار التكنولوجيــا الدوليــة تعكــس بدقــة 

التطــورات علــى جانــب اإلنتاجيــة.

نموذجــا مفاهيميــا  الفصــل  هــذا  مــن  األول  اجلــزء  ويعــرض 

االجتاهــات  يوثــق  كمــا  وانتشــارها،  االبتــكارات  إنتــاج  لكيفيــة 

يف جمــال البحــوث والتطويــر وبــراءات االختــراع واإلنتاجيــة يف 

االقتصــادات  مــن  وغيرهــا  تكنولوجيــا  املتطــورة  االقتصــادات 

الفصــل  يتنــاول  ثــم  الصاعــدة.  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة 

علــى  ذلــك  وأثــر  الدوليــة  التكنولوجيــا  انتشــار  قــوة  مــدى 

املعرفيــة  التدفقــات  لتأثيــر  تقديــرات  يتضمــن  كمــا  اإلنتاجيــة، 

مــن البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا علــى االبتــكارات واإلنتاجيــة يف 

االقتصــادات املتلقيــة لهــذه املعرفــة. ونظــرا ألن ساســل القيمــة 

العامليــة ربمــا تكــون قنــاة مهمــة النتشــار املعرفــة، يلقــي التحليــل 

نظــرة مفصلــة علــى تأثيــر انتشــار التكنولوجيــا يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة. ويناقــش اجلــزء األخيــر مــن الفصــل العاقــة 

املعقــدة بيــن املنافســة الدوليــة وتركــز الســوق واالبتــكار، حيــث 

يعــرض بعــض الشــواهد علــى تأثيــر هــذه التغيــرات الهيكليــة علــى 

التكنولوجيــا.   وانتشــار  االبتــكارات 

يف  ســاهمت  العوملــة  أن  إىل  الفصــل  هــذا  نتائــج  وتشــير 

تعزيــز انتشــار املعرفــة والتكنولوجيــا عبــر احلــدود، ممــا ســاعد 

البلــدان وتعزيــزه علــى املســتوى  النمــو املمكــن بيــن  يف توزيــع 

العاملــي. وانتشــار مكاســب اإلنتاجيــة علــى هــذا النحــو أمــر مهــم 

نظــرا ألن إنتــاج املعرفــة والتكنولوجيــا كان متركــزا يف معظمــه 

حتــى وقــت قريــب يف عــدد مــن االقتصــادات الصناعيــة الكبــرى. 

وقــد انتشــرت االبتــكارات مــن خــال قنــوات عديــدة، بمــا يف ذلــك 

استخدام براءات االختراع والتجارة على املستوى الدويل. ومن 

اآلليــات األخــرى التــي يبــدو أن العوملــة ســاهمت مــن خالهــا يف 

تعزيــز انتشــار املعرفــة والتكنولوجيــا زيــادة املنافســة الدوليــة، 

التــي أدت بدورهــا إىل زيــادة احلافــز علــى االبتــكار واســتخدام 

التكنولوجيــا األجنبيــة.

والتكنولوجيــا  املعرفــة  علــى  االعتمــاد  زيــادة  خــال  ومــن 

مــن  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  تمكنــت  املتاحــة،  األجنبيــة 

زيــادة نشــاطها االبتــكاري ومســتويات اإلنتاجيــة. وقــد ســاهمت 

زيادة انتشــار املعرفة إىل اقتصادات األســواق الصاعدة بالفعل 

يف  مؤخــرا  االبتــكارات  وتيــرة  تراجــع  آثــار  بعــض  موازنــة  يف 

االقتصــادات املتطــورة تكنولوجيــا. وتشــهد اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة انتقــال مزيــد مــن التكنولوجيــات الرائــدة إليهــا مقارنــة 

يف  منــه  إنتاجهــا  نمــو  زيــادة  تفســير  يف  يســاعد  ممــا  بغيرهــا، 

تقــارب  يف  ذلــك  ســاهم  وقــد  عمومــا،  املتقدمــة  االقتصــادات 

وقــد  األخيــرة.  الســنوات  يف  البلــدان  مــن  العديــد  بيــن  الدخــول 

 ،٢٠١4-٢٠٠4 الفتــرة  فخــال  هائلــة:  آثــار  ذلــك  عــن  نشــأت 

تفســر تدفقــات املعرفــة والتكنولوجيــا مــن االقتصــادات املتقدمــة 

تكنولوجيــا حــوايل 4٠% مــن متوســط نمــو اإلنتاجيــة القطاعيــة 

الصاعــدة. األســواق  اقتصــادات  يف 

جانــب  إىل  والتكنولوجيــا  املعرفــة  تتدفــق  ال  وأخيــرا، 

رواد  أن  علــى  بالفعــل  شــواهد  الفصــل  ويعــرض   – فقــط  واحــد 

ويؤكــد  الغيــر.  ابتــكارات  مــن  يســتفيدون  أنفســهم  التكنولوجيــا 

ذلــك علــى أن إنتــاج املعرفــة والتكنولوجيــا وانتشــارهما يمثــان 

آلية مهمة تســتطيع العوملة من خالها حتقيق مكاســب عاملية. 

وبالرغــم مــن أن معظــم إنتــاج املعرفــة والتكنولوجيــا كان يتركــز 

مــن االقتصــادات املتقدمــة،  عــدد صغيــر  حتــى وقــت قريــب يف 

أصبحــت الصيــن وكوريــا مــن كبــار املســاهمين يف حركــة التقــدم 

التكنولوجي العاملية. لذلك قد تكون هناك فرصة يف املســتقبل 

النتقــال التكنولوجيــا مــن هــؤالء املبتكريــن اجلــدد إىل املبتكريــن 

التقليدييــن.

ويعــد هــذا الفصــل مســاهمة يف اجلــدال احلــايل بشــأن مزايــا 

للعوملــة  الســلبية  اجلانبيــة  اآلثــار  أن  العوملــة. ورغــم  ومســاوئ 

كانــت حمــل اهتمــام كبيــر يف املناقشــات العامــة، يشــير الفصــل 

إىل وجود إيجابيات أيضا: فالعوملة تساعد يف انتشار املعرفة 

علــى  مكاســبهما  توزيــع  ثــم  ومــن  احلــدود،  عبــر  والتكنولوجيــا 

نطاق عاملي أوسع. ومن منظور السياسات، فإن زيادة الترابط 

العاملــي تعــد بالتــايل أمــرا أساســيا لتعزيــز انتقــال التكنولوجيــا 

غيــر  االقتصــادات.  خمتلــف  يف  النمــو  وإمكانــات  الداخــل  إىل 

األجنبيــة  املعرفــة  اســتيعاب  أن  أكــدوا  االقتصادييــن طاملــا  أن 

واســتخدامها بشــكل فعال يتطلبان غالبا االســتثمار يف البحوث 

والتطويــر علــى املســتوى احمللــي ويف رأس املــال البشــري، ممــا 

يســهم يف زيــادة الطاقــة االســتيعابية )راجــع علــى ســبيل املثــال 

 Griffith, Redding, ودراســة ،Cohen and Levinthal 1989 دراســة

.)and Van Reenen 2004
أن  إىل  تشــير  التــي  الشــواهد  بعــض  الفصــل  ويعــرض 

املؤسســات القويــة التــي تدعــم ســيادة القانــون تعــود بالنفــع علــى 

االبتــكارات، ولكنــه ال يتنــاول حتديــدا مســتوى احلمايــة األمثــل 

حلقــوق امللكيــة الفكريــة، بمــا يف ذلــك بــراءات االختــراع. وهــذه 

قضيــة معقــدة وال يمكــن التعامــل معهــا بشــكل حاســم يف إطــار 

اليابان

جمموعة الثالثة الواليات املتحدة 

باالحتاد األوروبي

بلدان أخرى

املصــادر: قاعدة البیانات اإلحصائیة لبراءات االختراعات حول العالم لــدى مكتــب بــراءات 

االختراع األوروبي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: جمموعة الثالثة باالحتاد األوروبي = فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة.

الدوليــة  االختــراع  بــراءات  جمموعــات   :٤-١ البيــاين  الشــكل 

حسب سنة اإلصدار

(متوسط ١٩٩٥-٢٠١٤)
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

التحليــل العــام املتضمــن يف هــذا الفصــل. وتتيــح حمايــة أفــكار 

املبتكريــن حوافــز مائمــة والقــدرة علــى اســترداد التكلفــة. ولكــن 

تصميــم السياســات ينبغــي أن يســمح بقــدر كاف مــن املنافســة، 

بحيــث يمكــن للمنافســين تنفيــذ ابتــكارات جديــدة مســتمدة مــن 

علــى  الســلطة  اســتخدام  ســوء  يمنــع  وبمــا  الســابقة،  االبتــكارات 

نحــو يضــر بمصلحــة املســتهلكين. وأخيــرا، فــإن اخملــاوف مــن 

العوملــة  بســبب  البلــدان  داخــل  املســاواة  عــدم  تفاقــم  احتماليــة 

تنطبق أيضا على مكاسب النمو الناجتة عن انتقال التكنولوجيا 

إىل الداخل. لذلك من املهم أن يضمن صناع السياســات تقاســم 

مكاســب النمــو بيــن خمتلــف الشــرائح الســكانية.

اإلطار املفاهيمي

بفضــل  املتولــدة  املعرفــة  علــى  احملليــة  االبتــكارات  تعتمــد 

جهــود البحــث داخــل البلــدان وخارجهــا )الشــكل البيــاين 4-٢(.٢ 

وبينمــا يمكــن أن تؤثــر جهــود البحــث والتطويــر احملليــة تأثيــرا 

مباشــرا علــى االبتــكارات احملليــة، مــن املفيــد حتديــد اخلطــوات 

االبتــكارات  علــى  األجنبيــة  املعرفــة  خالهــا  مــن  تؤثــر  التــي 

حمليــا،  اســتخدامها  ومــدى  األجنبيــة،  املعرفــة  توافــر  احملليــة: 

وتأثيــر تدفقــات املعرفــة علــى االبتــكارات واإلنتاجيــة احملليــة 

بصــورة أعــم.

· املعرفــة األجنبيــة املتاحــة: مــن املقاييــس الشــائعة الرصيــد 	

مــع  والتطويــر،  البحــوث  علــى  الســابقة  للنفقــات  التراكمــي 

تعديلــه الســتبعاد تأثيــر تراجــع أهميــة املعرفــة إىل حــد مــا 

٢  راجع دراسة Grossman and Helpman (1991) لاطاع على نماذج 

النمــو الداخلــي، والتــي تســتند إىل فكــرة أن املعرفــة املســتمدة مــن جهــود 

البحــث الســابقة تزيــد مــن إنتاجيــة جهــود البحــث احلاليــة.

املقيــاس  هــو  وهــذا   .)١-4 املرفــق  )راجــع  الوقــت  بمــرور 

التحليــل. هــذا  يف  املســتخدم  األجنبيــة  للمعرفــة  األساســي 

· املعرفــة 	 تنتقــل  األجنبيــة:  املعرفــة  رصيــد  اســتخدام  مــدى 

قــوة  وحتــدد  قنــوات.  عــدة  خــال  مــن  الــدول  عبــر  األجنبيــة 

انتقــال املعرفــة األجنبيــة مــدى اســتخدام املعرفــة األجنبيــة 

حمليــا. غيــر أنــه مــن الصعــب قيــاس انتقــال املعرفــة. وتتمثــل 

القنوات األساســية التي أشــارت لها الدراســات يف االســتثمار 

األجنبــي املباشــر والتجــارة الدوليــة والهجــرة )راجــع دراســة 

مفصلــة  مناقشــة  علــى  لاطــاع   Keller 2004 and 2010
للشــواهد التجريبيــة(.3 ومــن بيــن هــذه القنــوات، قــد تنطــوي 

تدفقات املعرفة على إجراء معامات سوقية – مثل التجارة 

أو االســتخدام املرخــص لبــراءات االختــراع األجنبيــة – أو قــد 

تنشــأ مــن خــال آثــار احملــاكاة والنســخ املباشــر لابتــكارات 

األجنبيــة املتاحــة حمليــا املشــمولة وغيــر املشــمولة ببــراءات 

االختــراع. وتنطــوي تدفقــات املعرفــة يف هــذه احلالــة علــى 

مؤثــرات خارجيــة كبيــرة.

· االبتــكارات 	 إنتــاج  علــى  األجنبيــة  املعرفــة  تدفقــات  تأثيــر 

األجنبيــة  املعرفــة  تدفقــات  االقتصــاد:  وإنتاجيــة  احملليــة 

ومــدى  املتاحــة  األجنبيــة  التكنولوجيــا  بمنتــج  املقيســة   –
االبتــكارات  علــى  تؤثــر   – املعــريف  الرصيــد  ذلــك  اســتخدام 

احملليــة بالفعــل، كمــا يمكــن أن تســاهم يف زيــادة اإلنتاجيــة 

االبتــكارات احملليــة،  مــن خــال تعزيــز  فقــط  ليــس  احملليــة، 

3  معظــم الدراســات التجريبيــة ال تختبــر إال قنــاة واحــدة. ويف الواقــع 

العملــي، ترتبــط جميــع القنــوات ببعضهــا البعــض، ممــا يصعــب معــه الفصــل 

بيــن مســاهمات فــرادى القنــوات. كذلــك قــد تتأثــر اختبــارات دور التجــارة أو 

االســتثمار األجنبــي املباشــر ببعــض العوامــل الداخليــة، نظــرا ألن روابــط 

تكنولوجيــا  الرائــدة  بالبلــدان  املباشــر  األجنبــي  واالســتثمار  التجــارة 

موضــوع  البلــد  يف  أوالتكنولوجيــا  باالبتــكارات  األرجــح  علــى  ســتتأثر 

االختبــار.  

اإلنتاجية

االبتكار

الشكل البياين ٤-٢: انتشار التكنولوجيا

املصدر: خبراء صندوق النقد الدويل.

تدفقات املعرفة

االستخدام
أنشطة البحوث 

والتطوير األجنبية

أنشطة البحوث 

والتطوير احمللية
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ولكــن مــن خــال تطبيــق التكنولوجيــا األجنبيــة مباشــرة يف 

عملية اإلنتاج أيضا )على ســبيل املثال، من خال ترخيص 

اســتخدام التكنولوجيــا األجنبيــة أو التكنولوجيــا التــي تكــون 

أو اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة(. يف صــورة واردات 

قياس االبتكار

هــذا  ويناقــش  الســهلة.  باملهمــة  ليــس  االبتــكار  قيــاس  إن 

الفصــل.  هــذا  يف  املســتخدم  املنهــج  ومســاوئ  مزايــا  القســم 

ويركــز التحليــل علــى متغيريــن يكثــر اســتخدامهما يف الدراســات 

ذات الصلــة: اإلنفــاق علــى البحــوث والتطويــر، وبيانــات بــراءات 

بميزتيــن:    يتســمان  القياســان  وهــذان  االختــراع. 

· البحــث 	 نفقــات  تقيــس  االبتــكار:  لنشــاط  املباشــر  القيــاس 

تقيــس  بينمــا  الشــركات.  يف  البحثيــة  املدخــات  والتطويــر 

البحثيــة.  األنشــطة  خمرجــات  االختــراع  بــراءات  بيانــات 

واألفــكار التــي يمكــن حمايتهــا ببــراءات االختــراع يجــب أن 

يف  للمتمرســين  بديهيــة  )»ليســت  ومبتكــرة  جديــدة  تكــون 

)راجــع  الصناعــي  اجملــال  يف  للتطبيــق  وقابلــة  اجملــال«( 

دوليــا  متاحــة  املتغيريــن  هذيــن  وبيانــات   .)OECD 2009
مــدى  دراســة  يف  اســتخدامها  ويمكــن  مفصلــة،  صــورة  ويف 

البلــدان. وعبــر  الصناعــات  بيــن  االبتــكار  روابــط  قــوة 

· تتيــح 	 األجنبيــة:  للمعرفــة  بديــل لاســتخدام احمللــي  مؤشــر 

وســيلة  املســجلة  االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  اإلشــارات 

حجــم   – الدوليــة  املعرفــة  تدفقــات  قــوة  لقيــاس  مباشــرة 

مــن  املتلقيــة  البلــدان  علــى  تعــود  التــي  الفعليــة  االســتفادة 

إىل  الوصــول  ويســهل  العامليــة.  املعرفــة  رصيــد  اســتخدام 

هــذه اإلشــارات املرجعيــة نظــرا ألن تســجيل بــراءات االختــراع 

وشــاملة. دقيقــة  مرجعيــة  إشــارات  توافــر  يتطلــب 

البحــوث  ومقيــاس  االختــراع  بــراءات  مقيــاس  أن  غيــر 

يمكــن  أوال،  القصــور.  أوجــه  بعــض  علــى  ينطويــان  والتطويــر 

علــى  للقــدرة  ضوضائيــا  مقياســا  االختــراع  بــراءات  تكــون  أن 

علــى  احلافــز  الختــاف  متعــددة  أســباب  وتوجــد  االبتــكار. 

اســتخراج بــراءات اختــراع االبتــكارات بيــن البلــدان وعبــر الفتــرات 

مكاتــب  ومتطلبــات  إجــراءات  اختــاف  ذلــك  يف  بمــا  الزمنيــة، 

إصــدار بــراءات االختــراع. لذلــك فــإن األفــكار الــواردة يف فــرادى 

بــراءات االختــراع قــد تختلــف اختافــا كبيــرا مــن حيــث عددهــا 

أو قيمتهــا االقتصاديــة، ممــا يصعــب معــه مقارنــة عــدد بــراءات 

االختــراع بيــن الــدول. ولزيــادة قابليــة املقارنــة، يســتخدم هــذا 

لوضــع  الصلــة  ذات  الدراســات  الــواردة يف  املمارســات  الفصــل 

اجلــودة  فــروق  ملراعــاة  معدلــة  االختــراع  لبــراءات  مقاييــس 

)يناقــش اإلطــار 4-١ املفاهيــم ومشــكات القيــاس ذات الصلــة 

بمؤشــرات بــراءات االختــراع(. وتركــز املقاييــس املقترحــة علــى 

»جمموعــات« بــراءات االختــراع الدوليــة أو »جمموعــات« بــراءات 

منفصلــة  طلبــات  تتضمــن  التــي  الرئيســية  الثاثــة  االختــراع 

التكنولوجيــا. لنفــس  اختــراع  بــراءات  الســتصدار 

وتتكون جمموعة براءات االختراع الدولية من طلب تســجيل 

بــراءة اختــراع يتــم تقديمــه لــدى مكتبيــن منفصليــن علــى األقــل 

هــو  ذلــك  مــن  والهــدف  االختــراع.  بــراءات  تســجيل  مكاتــب  مــن 

اســتبعاد الكثيــر مــن بــراءات االختــراع ذات القيمــة االقتصاديــة 

املنخفضــة، نظــرا ألن تــدين املكســب املتوقــع منهــا يحــول دون 

حتمــل التكلفــة اإلضافيــة املرتبطــة بتقديــم طلــب تســجيل بــراءة 

هــذا  ويســهم  أجنبــي.  بلــد  يف  وتســجيله  فيــه  والنظــر  االختــراع 

املنهــج أيضــا يف احلــد مــن تأثيــر العوامــل الفرديــة احملتملــة التــي 

قــد تنطــوي عليهــا عمليــة تســجيل بــراءات االختــراع عبــر خمتلــف 

املكاتــب اخملتصــة.

الرئيســية  الثاثــة  االختــراع  بــراءات  جمموعــات  وتتضمــن 

تقديــم طلــب الســتصدار بــراءة اختــراع ملكتــب واحــد علــى األقــل 

مــن مكاتــب بــراءات االختــراع الثاثــة الرئيســية )مكتــب بــراءات 

االختــراع األوروبــي، ومكتــب بــراءات االختــراع اليابــاين، ومكتــب 

بــراءات االختــراع والعامــات التجاريــة األمريكــي(. وباملقارنــة 

باملقيــاس الســابق، يعــد هــذا املقيــاس أكثــر اتســاقا نظــرا ألنــه 

يغطــي عــددا حمــدودا للغايــة مــن مكاتــب بــراءات االختــراع، ولكــن 

وجــه القصــور يتمثــل يف أن املقيــاس يعطــي أفضليــة للمبتكريــن 

ومقدمــي الطلبــات مــن أوروبــا واليابــان والواليــات املتحــدة.

التحليــات  تتضمــن  مثــايل،  مقيــاس  يوجــد  ال  ألنــه  ونظــرا 

التجريبيــة – التــي تســتخدم بيانــات القطاعــات أو الشــركات يف 

كل بلــد – آثــارا قطريــة وزمنيــة ثابتــة الســتيعاب العوامــل املاليــة 

واملؤسســية والثقافيــة والقانونيــة التــي تؤثــر علــى احلافــز علــى 

االختــراع  بــراءات  إىل  اإلشــارة  أو  االختــراع  بــراءات  اســتصدار 
املســجلة األخــرى عبــر البلــدان والفتــرات الزمنيــة.4

وجــه  علــى  االختــراع  بــراءات  بيانــات  اســتخدام  وينطــوي 

جميعهــا  قابلــة  ليســت  االبتــكارات  أن  يف  يتمثــل  آخــر  قصــور 

بــراءة اختــراع. فبعــض القطاعــات، مثــل قطــاع  للحصــول علــى 

مقارنــة  االختــراع  بــراءات  فيهــا  تــزداد  التحويليــة،  الصناعــة 

علــى  أكبــر  بدرجــة  يعتمــد  الــذي  اخلدمــات  كقطــاع  بغيرهــا، 

خمتلــف أشــكال حمايــة امللكيــة الفكريــة التــي ال يتــم تســجيلها 

بقــدر بــراءات االختــراع.5 وقضايــا البيانــات تلــك وغيرهــا يصعــب 

معها دراســة كيفية انتشــار التكنولوجيا يف ســياق األنشــطة غير 

لذلــك  التصنيــع.  قطاعــات  علــى  التركيــز  وتســتلزم  الصناعيــة، 

فــإن مــدى انطبــاق نتائــج هــذا الفصــل علــى القطاعــات األخــرى 

االختــراع  بــراءات  بيانــات  بيــن  الترابــط  درجــة  علــى  يتوقــف 

واألنشــطة االبتكاريــة ككل، بمــا يف ذلــك األنشــطة التــي ال تنشــأ 

بــراءات اختــراع. ورغــم اســتحالة اختبــار هــذا االفتــراض  عنهــا 

التحليــات  ولكــن  تؤيــده.6  التــي  الشــواهد  بعــض  توجــد  بدقــة، 

إجرائهــا.    احلــرص يف  مــن  قــدرا  تتطلــب  الكليــة  االقتصاديــة 

4  يعالــج ذلــك أيضــا مشــكلة الشــركات احملليــة األقــل ميــا الســتصدار 

بــراءات اختــراع حمليــة، بســبب ضعــف احلمايــة الفعليــة لبــراءات االختــراع 

يف االقتصــاد احمللــي، أو دوليــة، بســبب أن الســوق احملليــة كبيــرة بحيــث 

وتوجــد  اخلــارج.  يف  اختــراع  بــراءات  اســتصدار  إىل  الشــركات  ال حتتــاج 

حجــج مماثلــة أيضــا بالنســبة لنفقــات البحــث والتطويــر، نظــرا ألن احلوافــز 

علــى قيــاس وتصنيــف جهــود االبتــكار بدقــة تتفــاوت بدرجــة كبيــرة عبــر 

بيــن  والفــروق  الضريبيــة،  املعاملــة  ذلــك  يف  بمــا  والبلــدان،  القطاعــات 

نظــم التأييــد اجلماهيــري، وغيــر ذلــك مــن الفــروق القانونيــة واملؤسســية 

والثقافيــة.  

5  حقــوق الطبــع والنشــر، علــى ســبيل املثــال، والتــي تســتخدم حلمايــة 

أشــكال  مــن  وغيرهــا  اإللكترونيــة  والبرامــج  للنصــوص  الفكريــة  امللكيــة 

العمــل اإلبداعــي، ال يلــزم تســجيا عمومــا، ممــا يصعــب مــن عمليــة حفــظ 

املعلومــات حتــى وإن كانــت عامــة. وينطبــق ذلــك أيضــا علــى أســرار املهنــة 

بطبيعــة احلــال. وتعــد البرامــج اإللكترونيــة مفتوحــة املصــدر مــن األمثلــة 

األخــرى علــى وســائل انتشــار التكنولوجيــا التــي ال تنطــوي علــى تســجيل 

بــراءات اختــراع أو اإلشــارة إىل بــراءات االختــراع املســجلة.  

6  فعلــى ســبيل املثــال، يوجــد ارتبــاط قــوي بيــن التصنيفــات القطريــة 

إىل  اســتنادا   Bloomberg Finance L.P. مؤسســة  مؤخــرا  أعدتهــا  التــي 

علــى  القائمــة  القطريــة  والتصنيفــات  نطاقــا  األوســع  االبتــكار  مقاييــس 

التحليــل. هــذا  يف  املســتخدمة  االختــراع  بــراءات  مقاييــس 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



177

الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وتنطوي براءات االختراع على بعض أوجه القصور، ولكنها 

تعــد مــن مقاييــس االبتــكار املفضلــة، وهــو مــا ينعكــس أيضــا يف 

تكــرار اســتخدامها يف الدراســات االقتصاديــة. وترتبــط بــراءات 

االختــراع باألفــكار اجلديــدة التــي حتقــق غرضــا اقتصاديــا فعليــا 

أو ممكنــا. غيــر أن امليــزة األساســية لبــراءات االختــراع تتمثــل يف 

دقــة عــزو الفكــرة إىل مبدعهــا يف حلظــة زمنيــة معينــة وربطهــا 

بأفــكار أخــرى مــن خــال اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات االختــراع 

املسجلة. 

ومــن شــأن انتشــار التكنولوجيــا زيــادة االبتــكارات، ولكنهــا 

تطبيــق  خــال  مــن  مباشــرة  اإلنتاجيــة  علــى  أيضــا  تؤثــر  قــد 

التكنولوجيا احلالية. والختبار هذه القناة املباشرة، يتم حتليل 

عــدد مــن مؤشــرات اإلنتاجيــة. ويتيــح ذلــك مؤشــرا أوســع نطاقــا، 

ولكن أقل دقة، للتقدم التكنولوجي، وأداة مكملة للتحليل القائم 

علــى بيانــات بــراءات االختــراع. ومقارنــة بمقيــاس عــدد بــراءات 

االختــراع، تتمثــل مســاوئ هــذه املقاييــس يف أنهــا تنطــوي علــى 

قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن )ال ســيما مقيــاس اإلنتاجيــة الكليــة 

باالبتــكار  مرتبطــة  غيــر  عناصــر  وتتضمــن  اإلنتــاج(  لعوامــل 

)فعلى سبيل املثال، تزداد إنتاجية العمالة نتيجة االستثمارات 

يف رأس املــال املــادي والبشــري(. أمــا امليــزة األساســية فتتمثــل 

يف أن جميــع االبتــكارات، بغــض النظــر عــن وســيلة انتشــارها، 

يُتوقــع أن تتحــول إىل تطــورات علــى جانــب اإلنتاجيــة يف نهايــة 

املطــاف. كذلــك يســاعد اســتخدام مقاييــس اإلنتاجيــة يف الفصــل 

بيــن تأثيــر أعمــال البحــث والتطويــر األجنبيــة علــى االبتــكارات 

)بــراءات االختــراع( احملليــة ومســاهمة تلــك األعمــال يف كفــاءة 

اإلنتــاج احمللــي )اإلنتاجيــة(.

اإلشــارات  كانــت  إذا  فيمــا  تتمثــل  أخيــرة  قضيــة  وثمــة 

املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة تعــد مقياســا بديــا جيــدا 

خــال  مــن  احمللــي  لاســتخدام  األجنبيــة  املعرفــة  توافــر  ملــدى 

خمتلــف قنــوات انتقــال املعرفــة. وتعــد كثافــة التجــارة الدوليــة، 

علــى ســبيل املثــال، مــن املقاييــس البديلــة الشــائعة. ولكــن هــذا 

املنهــج ينطــوي علــى بعــض القصــور نظــرا ألن نســبة كبيــرة مــن 

جتــارة الســلع ليســت مرتبطــة بانتشــار التكنولوجيــا. ومــن أهــم 

مزايــا مقيــاس امليــل إىل اســتخدام اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات 

اســتخدام  حجــم  يقيــس  أنــه  اخلــارج  يف  املســجلة  االختــراع 

املعرفــة بشــكل مباشــر، ويرتبــط يف الوقــت نفســه ارتباطــا وثيقــا 

باملقاييــس األخــرى غيــر املباشــرة، مثــل امليــل إىل االســتيراد.7 

تعــد  االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  اإلشــارات  فــإن  وعمومــا، 

األجنبيــة،  املعرفــة  اســتخدام  مــدى  لقيــاس  املفضــل  املؤشــر 

ولكــن الفصــل يعــرض أيضــا بعــض التقديــرات اســتنادا إىل كثافــة 

النتائــج. ثبــات  مــن  للتحقــق  التجــارة 

بيئة االبتكار

يمكــن رصــد تطــور االبتــكارات مــن خــال دراســة البيانــات 

عبــر خمتلــف املقاييــس والبلــدان والفتــرات الزمنيــة، ممــا يؤكــد 

أن التطــورات التكنولوجيــة العامليــة ظلــت مركــزا يف عــدد قليــل 

مــن البلــدان الصناعيــة الكبــرى.

.MacGarvie (2006) 7  راجع على سبيل املثال دراسة

البيــاين  الشــكل  )انظــر   ٢٠١4-١995 مــن  الفتــرة  وخــال 

4-١(، تركزت ثاثة أرباع جمموعات براءات االختراع الدولية 

واململكــة  وفرنســا  وأملانيــا  واليابــان  املتحــدة  الواليــات  يف 

اخلمســة(،  جمموعــة  باســم  بعــد  فيمــا  إليهــا  )يشــار  املتحــدة 

كمــا تركــزت فيهــا معظــم نفقــات التمويــل والتنميــة خــال تلــك 

الســنوات )الشــكل البيــاين 3-4. ولهــذا الســبب، يســتخدم النشــاط 

الكلي يف جمموعة اخلمســة كمؤشــر بديل ألحدث التكنولوجيات 

يف  عامليــا  التكنولوجيــا  النتشــار  أساســي  وكمصــدر  العامليــة، 

التحليــل الــوارد يف هــذا الفصــل.

غيــر أن ذلــك ال يعنــي أن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات 

األســواق الصاعــدة األخــرى مل تســهم يف تطــور املعرفــة العامليــة. 

الســنوات  يف  والصيــن  كوريــا  انضمــت  املثــال،  ســبيل  فعلــى 

مــن  عــدد  تكنولوجيــا يف  الرائــدة  اخلمســة  البلــدان  إىل  األخيــرة 

القطاعــات، وذلــك قياســا برصيــد نفقــات البحــوث والتطويــر و/أو 

رصيــد بــراءات االختــراع الدوليــة )الشــكل البيــاين 4-4(. وصعــود 

واألجهــزة  الكهربــاء  قطــاع  يف  أكثــر  يتضــح  البلديــن  هذيــن 

البصريــة، ويف قطــاع األجهــزة واآلالت ال ســيما يف كوريــا.

االقتصــادات  بيــن  فيمــا  االبتــكار  ديناميكيــات  وتتباعــد 

ومنــذ   .)5-4 البيــاين  )الشــكل  وغيرهــا  تكنولوجيــا  املتطــورة 

بداية العقد األول من القرن احلادي والعشرين، شهدت جمموعة 
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١ – تسجيل براءات االختراع

       (جمموعات براءات االختراع الدولية حسب سنة اإلصدار)
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٢ – جمموع النفقات احمللية على البحوث والتطوير

(بماليين الدوالرات األمريكية بالقيمة الثابتة، 

تعادل القوى الشرائية)

الشــكل البيــاين ٤-٣: تســجيل بــراءات االختــراع وأنشــطة البحــث 

والتطوير يف البلدان املتطورة تكنولوجيا

املصــادر: قاعدة البیانات اإلحصائیة لبراءات االختراعات حول العالم لــدى مكتــب بــراءات 

االختــراع األوروبــي، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: جمموعة الثالثة باالحتاد األوروبي = فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة.
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اخلمســة تباطــؤا شــديدا يف نمــو بــراءات االختــراع – ويف نفقــات 

البحث والتطوير ولكن بدرجة أقل – مما يعكس تباطؤ إنتاجية 

أشــارت  حســبما  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  واإلنتاجيــة  العمالــة 

االقتصــادات  يف  حــدة  أقــل  التباطــؤ  وكان  عديــدة.٨  دراســات 

األســواق  اقتصــادات  اخلمســة ويف  بخــاف جمموعــة  املتقدمــة 

كثيــرا،  أعلــى  واإلنتاجيــة  االبتــكار  يف  النمــو  وكان  الصاعــدة. 

ال ســيما يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة. وقــد يعكــس تباعــد 

املتطــورة  بالبلــدان  اخلاصــة  القضايــا  بعــض  الديناميكيــات 

تكنولوجيــا و/أو التغيــرات يف وســائل انتشــار التكنولوجيــا مــن 

هــذه البلــدان إىل البلــدان األخــرى. ونشــرح ذلــك بالتفصيــل فيمــا 

يلــي:

· توجــد 	 تكنولوجيــا:  املتطــورة  بالبلــدان  خاصــة  قضايــا 

املتطــورة  البلــدان  شــهدته  الــذي  التباطــؤ  وراء  فرضيتــان 

موجــة  تأثيــر  أن  يف  األوىل  الفرضيــة  وتتمثــل  تكنولوجيــا. 

تكنولوجيــا  بتطــور  املرتبطــة  األخيــرة  الضخمــة  االبتــكار 

٨  علــى العكــس، ارتفــع عــدد بــراءات االختــراع يف الواليــات املتحــدة يف 

الســنوات األخيــرة. 

أن  حيــن  يف  التاشــي،  يف  بــدأ  واالتصــاالت  املعلومــات 

لــن  اآليل  والتعلــم  وامليكنــة  االصطناعــي  الــذكاء  تأثيــر 

يظهــر إال بعــد عــدة ســنوات مــن نشــأة هــذه اجملــاالت )راجــع 

Brynjolfsson, Rock, and Syverson 2017( نظــرا ألن  دراســة 

حتولهــا  سيســتغرق  اجملــاالت  تلــك  مــن  املســتمدة  املنافــع 

إىل تكنولوجيــات جديــدة ذات أغــراض عامــة بعــض الوقــت. 

وتشــير آراء أكثــر تشــاؤما )راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة 

أن  إىل   )Bloom and others 2017 ودراســة   ،Gordon 2012

الشكل البياين ٤-٤: البلدان على حدود التكنولوجيا احلديثة
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١ على أساس جمموعات براءات االختراع الدولية.

٢ جممــوع اإلنفــاق احمللــي التراكمــي علــى البحــوث والتطويــر (بمالييــن الــدوالرات األمريكيــة 

بالقيمة الثابتة على أساس تعادل القوى الشرائية).
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الشكل البياين ٤-٥: تباطؤ وتيرة تسجيل براءات 

االختراع واإلنتاجية

١ – جمموعة اخلمسة: نمو رصيد البحوث والتطوير 

وبراءات االختراع

(٪)

٢ – نمو حجم براءات االختراع

(النمو السنوي ٪، متوسط القطاعات القطرية)
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٣ – نمو إنتاجية العمالة14

(النمو السنوي ٪، متوسط القطاعات القطرية)
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امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة   ،KLEMS بيانــات  وقاعــدة  األوروبــي،  االختــراع 

االقتصــادي، ومنظمــة األمم املتحــدة للتنميــة الصناعيــة، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان  وأملانيــا  فرنســا   = اخلمســة  جمموعــة  ملحوظــة: 

املتحدة.

جمموعة اخلمسة

االقتصادات 

املتقدمة بخالف 

جمموعة اخلمسة

اقتصادات 

األسواق الصاعدة 

بخالف الصين

الصين 

(املقياس األيمن)

جمموعة اخلمسة
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

األفــكار اجليــدة حقــا تــزداد صعوبــة اكتشــافها بمــرور الوقــت، 

ممــا يــؤدي إىل تراجــع مطــول يف نمــو اإلنتاجيــة. ووفقــا لهــذا 

الســيناريو، فــإن احلفــاظ علــى نمــو اإلنتاجيــة يســتلزم زيــادة 
والتطويــر.9 البحــوث  جمــال  يف  االســتثمارات  يف  كبيــرة 

املنافســة  زيــادة  أن  إىل   Autor and others (2016) دراســة  أشــارت   9

التجارية من جانب الصين قد تكون السبب وارء تراجع وتيرة االبتكارات 

يف الشــركات األمريكيــة، نظــرا ألنهــا أدت إىل انخفــاض األربــاح والعمليــات 

الكليــة للشــركات التجاريــة، بمــا يف ذلــك اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر. 

 Bloom, ولكــن هــذا االســتنتاج يتعــارض مــع االســتنتاج الــوارد يف دراســة

Draca, and Van Reenen (2016) التــي توصلــت إىل وجــود تأثيــر إيجابــي 
لصدمــة الصيــن علــى النشــاط االبتــكاري يف أوروبــا، كمــا أنــه ال يتســق علــى 

مــا يبــدو مــع البيانــات الكليــة التــي تشــير إىل عــدم وجــود تباطــؤ مطــول يف 

اإلنفــاق علــى البحــوث والتطويــر يف الواليــات املتحــدة. 

· التغيــرات يف وســائل انتشــار التكنولوجيــا: بالرغــم مــن أن 	

وتيــرة اســتحداث املعرفــة تباطــأت علــى مــا يبــدو يف الوقــت 

املعلومــات  تكنولوجيــا  جمــال  يف  التقــدم  أتــاح  احلــايل، 

واالتصــاالت واتســاع نطــاق العوملــة خــال الفتــرة املاضيــة 

إمكانيــة نقــل املعرفــة بشــكل أســرع وأوســع نطاقــا. ويعــرض 

الشــكل البيــاين 4-6 خريطــة لتدفقــات املعرفــة حيــث تمثــل 

االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  اإلشــارات  احلمــراء  األســهم 

الزرقــاء  األســهم  وتشــير  مــا،  أو منطقــة  بلــد  داخــل  املســجلة 

إىل اإلشــارات املرجعيــة عبــر البلــدان أو املناطــق. وعلــى غــرار 

االجتاهــات  تغيــر  إىل  اخلريطــة  تشــير  األخــرى،  املقاييــس 

الدوليــة. ففــي حيــن شــهد عــام ١995 ســيطرة مــن الواليــات 

علــى  أقــل،  بدرجــة  ولكــن  واليابــان  أوروبــا  ومــن  املتحــدة، 

الشكل البياين ٤-٦: تطور نمط اإلشارات املرجعية لبراءات االختراع املسجلة داخل املناطق وفيما بينها

١ – ١٩٩٥

٢ – ٢٠١٤

املصادر: قاعدة البیانات اإلحصائیة لبراءات االختراعات حول العالم لدى مكتب براءات االختراع األوروبي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين تطــور تدفقــات اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة بيــن (األزرق) وداخــل (األحمــر) أهــم البلــدان واملناطــق. ويتناســب ســمك األســهم يف أي ســنة 

مــن الســنوات مــع عــدد اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة يف تلــك الســنة، ولكنــه ال يتناســب مــع زيــادة عــدد اإلشــارات املرجعيــة بمــرور الوقــت حفاظــا علــى وضــوح الشــكل 

البيــاين (معامــل املعايــرة التقريبــي لعــام ٢٠١٤ مقابــل عــام ١٩٩٥ يســاوي ١٫٥ يف الشــكل البيــاين، بينمــا يســاوي ٢٫٥ يف الواقــع). االحتــاد األوروبــي (٢٨) = النمســا وبلجيــكا وبلغاريــا 

وقبــرص واجلمهوريــة التشــيكية وأملانيــا والدانمــرك وإســبانيا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا واململكــة املتحــدة واليونــان وكرواتيــا وهنغاريــا وآيرلنــدا وإيطاليــا وليتوانيــا ولكســمبرغ والتفيــا 

ومالطــا وهولنــدا وبولنــدا والبرتغــال ورومانيــا وســلوفاكيا وســلوفينيا والســويد. بلــدان آســيا األخــرى = الصيــن وكوريــا. وأعــدت املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين باســتخدام رمــوز 

البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

املســجلة،  االختــراع  لبــراءات  العامليــة  املرجعيــة  اإلشــارات 

يف  األخــرى(  آســيا  )بلــدان  وكوريــا  الصيــن  نصيــب  ازداد 

الشــكل  يف  اخلريطــة  وتشــير  العامليــة.  املرجعيــة  اإلشــارات 

املرجعيــة  اإلشــارات  عــدد  زيــادة  إىل  أيضــا   6-4 البيــاين 

لبــراءات االختــراع املســجلة عمومــا بمــرور الوقــت، وهــو مــا 

يتضــح مــن زيــادة حجــم األســهم. ولكــن ذلــك ال يشــير يف حــد 

العامليــة.  املعرفــة  رصيــد  انتشــار  وتيــرة  تســارع  إىل  ذاتــه 

حلجــم  دالــة  املرجعيــة  اإلشــارات  تعــد  آنفــا،  أشــرنا  فكمــا 

واإلشــارة  االختــراع  بــراءات  تســجيل  إىل  وامليــل  االبتــكار 

إىل بــراءات االختــراع املســجلة األخــرى، وتتأثــر هــذه الدالــة 

بالفــروق املؤسســية والقانونيــة بيــن البلــدان بمــرور الوقــت. 

يعالــج  املعرفــة  لتدفقــات  مقياســا  التــايل  القســم  ويســتخدم 

القضايــا. هــذه 

حمددات تدفقات املعرفة

يمكــن قيــاس قــوة تدفقــات املعرفــة الوافــدة مــن االقتصــادات 

املتطــورة تكنولوجيــا، وكيفيــة تطــور هــذه التدفقــات، باســتخدام 

طريقــة أكثــر منهجيــة مــن تلــك الــواردة يف القســم الســابق. ويعتقــد 

العديــد مــن خبــراء االقتصــاد أن تدفقــات املعرفــة تظــل متوطنــة 

داخــل اقتصــاد املنشــأ، نظــرا ألن احلواجــز، كالفــروق اجلغرافيــة 

شــأن  ومــن  انتشــارها.  مــن  حتــد  التكنولوجيــة،  أو  اللغويــة  أو 

انتشــار املعرفــة بشــكل مباشــر أو غيــر  هــذه احلواجــز احلــد مــن 

مباشــر، نظــرا ألنهــا تــؤدي إىل انخفــاض املعامــات االقتصاديــة 

كالتجــارة، واالســتثمار األجنبــي املباشــر، والهجــرة، وجميعهــا 

عوامــل مهمــة لنقــل املعرفــة. ويســتخدم هــذا القســم أحــد نمــاذج 

تدفقــات  كثافــة  علــى  احلواجــز  هــذه  تأثيــر  لتقديــر  اجلاذبيــة 

بمــرور  تضــاءل  قــد  تأثيرهــا  كان  إذا  فيمــا  ينظــر  ثــم  املعرفــة، 

.)Peri 2005 الوقــت )راجــع املرفــق 4-٢، ودراســة 

مــن  دوليــا  املعرفــة  انتشــار  علــى  هنــا  التركيــز  وينصــب 

جمموعــة  بلــدان  يف  ممثلــة  تكنولوجيــا  املتطــورة  االقتصــادات 

تعريــف  ذات  صناعيــة  قطاعــات  يف  بديــل  كمؤشــر  اخلمســة 

واســع النطــاق.١٠ ويغفــل التركيــز علــى بلــدان جمموعــة اخلمســة 

وكوريــا،  الصيــن  ســيما  ال  ااقتصــادات،  لبعــض  املتغيــر  الــدور 

ولكنــه يرصــد مســاهمة معظــم اقتصــادات العينــة يف يف رصيــد 

بــراءات االختــراع ونفقــات البحــث والتطويــر علــى مســتوى العــامل. 

متلقيــة  كبلــدان  والصيــن  كوريــا  مــع  التحليــل  يتعامــل  ولذلــك 

للتكنولوجيــا، حتــى وإن كان هذيــن البلديــن قــد تــزداد أهميتهمــا 
العامليــة.١٢،١١ املعرفــة  لتدفقــات  كمصــادر  مســتقبا 

مــن  بــدال  قطرية-قطاعيــة  بيانــات  التحليــل  ويســتخدم 

اخلاصــة  العوامــل  اســتبعاد  يتيــح  ممــا  االقتصاديــة،  البيانــات 

لبــراءات  املرجعيــة  اإلشــارات  يســتخدم  قطــري  قطــاع  بــكل 

االختــراع املســجلة أو يــرد اســمه فيهــا يف كل فتــرة. وتتضمــن 

أو  املؤسســية  والســمات  االختــراع  بــراءات  عــدد  العوامــل  هــذه 

أو  االختــراع  بــراءات  لتســجيل  امليــل  علــى  تؤثــر  التــي  الثقافيــة 

اإلشــارة إىل بــراءات االختــراع املســجلة األخــرى. ويعــد املنهــج 

ألن  نظــرا  املعرفــة  انتشــار  لدراســة  أيضــا  مائمــا  القطاعــي 

إمكانــات التقــدم التكنولوجــي تتفــاوت بيــن الصناعــات، ويؤثــر 

التكويــن القطاعــي للنشــاط االقتصــادي يف البلــدان علــى مــدى 

القطاعيــة  البيانــات  وتنطــوي  والتكنولوجيــا.  املعرفــة  انتشــار 

التوصــل  أنهــا حتــد مــن إمكانيــة  أوجــه قصــور تتمثــل يف  علــى 

إىل اســتنتاجات بشــأن االقتصــاد الكلــي. ولكــن متوســط اآلثــار 

القطاعيــة يعكــس إىل حــد مــا اآلثــار االقتصاديــة األوســع نطاقــا.

وتتمثــل أهــم النتائــج املوجــزة التــي توصــل إليهــا التحليــل يف 

االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة  لإلشــارات  النســبي  التواتــر  توقــع 

املســجلة لــكل قطــاع قطــري )يعبــر عنهــا الحقــا بالرمــز   ϕ الــذي 

يســتخدم يف األقســام التاليــة(. ويقصــد بالتواتــر النســبي حجــم 

املعرفة الذي ينتقل إىل البلدان التي تستشهد ببراءات االختراع 

املعرفــة  بحجــم  مقارنــة  بهــا  املستشــهد  البلــدان  مــن  املســجلة 

١٠  تنتقــل التكنولوجيــا داخــل القطاعــات بوتيــرة أقــوى كثيــرا مقارنــة 

واســع  تعريــف  اســتخدام  جزئيــا  يعكــس  ممــا  القطاعــات،  عبــر  بانتقالهــا 

النطــاق للقطاعــات التــي يغطيهــا التحليــل. ويعــرض املرفــق 4-٢ شــواهد 

علــى ذلــك. 

١١  يشــير املرفــق 4-٢ إىل أن النتائــج التجريبيــة تظــل ثابتــة حتــى مــع 

اســتبعاد الصيــن.

١٢  توجــد اعتبــارات إضافيــة يف حالــة الصيــن، وهــي عــدم توافــر بيانــات 

قطاعيــة كافيــة عــن نفقــات البحــث والتطويــر خــال فتــرة تاريخيــة طويلة.
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١ – تراجع تدفقات املعرفة مع تزايد احلواجز

(عدد اإلشارات املرجعية لبلدان جمموعة اخلمسة مقابل عدد 

اإلشارات املرجعية داخل القطاع القطري)

الشكل البياين ٤-٧: انتشار املعرفة عبر احلواجز 

بمرور الوقت

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

والواليــات  املتحــدة  واململكــة  واليابــان  وأملانيــا  فرنســا   = اخلمســة  جمموعــة  ملحوظــة: 

املرجعيــة  اإلشــارات  علــى  القطــاع  نفــس  انحــدار  مــن معامــالت  اللوحــات مشــتقة  املتحــدة. 

 ،tech_spec إىل املئين اخلمسين للمتغير tech_spec 50th لبلدان جمموعة اخلمسة. ويشير الرمز

.tech_ dev إىل املئين اخلمسين للمتغير tech_dev 50th ويشير الرمز

األثر الفردي األثر التراكمي

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟
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الــذي ينتقــل داخــل القطــاع القطــري املستشــهد بــه )راجــع املرفــق 

نســبة  العليــا(  )اللوحــة   7-4 البيــاين  الشــكل  ويعــرض   .)٢-4

املعرفــة املنتقلــة مــن جمموعــة اخلمســة عبــر احلواجــز التراكميــة 

بيــن طرفيــن ينتميــان إىل نفــس القطــاع خــال الفتــرة ١995-

البلــد  النســبة ١ يف قطــاع  ٢٠١4. وبطبيعــة احلــال، تبلــغ هــذه 

األم، وتتراجــع بمقــدار النصــف تقريبــا عندمــا تعبــر املعلومــات 

التجــاور  تأثيــر  أن  ورغــم   .)diff_country( الوطنيــة  احلــدود 

diff_( أقــل حــدة، يــؤدي اختــاف اللغــة )diff_border( اجلغــرايف

تــؤدي  كذلــك  النســبة.  هــذه  كبيــر يف  تراجــع  إىل  lang( خمتلفــة 
والتطــور   )tech_spec( التكنولوجــي  التخصــص  االختافــات يف 

التكنولوجــي )tech_dev( إىل تراجــع تدفقــات املعرفــة. وبإضافــة 

الفروق التكنولوجية واللغوية واجلغرافية، يبلغ متوســط انتشــار 

تظــل  املعرفــة  تدفقــات  فــإن  وبالتــايل   .%٢٠  -  %١5 املعرفــة 

متوطنــة إىل حــد مــا داخــل اقتصــاد املنشــأ.

وينظــر التحليــل فيمــا بعــد يف كيفيــة تطــور انتقــال املعرفــة 

مــن جمموعــة اخلمســة بمــرور الوقــت، وذلــك اســتنادا إىل نمــاذج 

انحــدار خمتلفــة لــكل فتــرة مــن خمــس ســنوات. ويعــرض الشــكل 

املعرفــة  انتشــار  متوســط  يف  التغيــر   )٢ )اللوحــة   7-4 البيــاين 

يف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة. ويف 

للمعلومــات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  اســتخدام  زاد  حيــن 

كبيــرة  زيــادة  تكنولوجيــا  املتطــورة  االقتصــادات  يف  املتاحــة 

بمــرور الوقــت، ال ينطبــق ذلــك علــى االقتصــادات املتقدمــة التــي 

شهدت تراجعا يف انتقال املعرفة – ال سيما منذ األزمة املالية 

تباطــؤ  إىل  يرجــع  قــد  مــا  وهــو   –  ٢٠٠٨ عــام  يف  العامليــة 

التجــارة يف مرحلــة مــا بعــد األزمــة. وتعمــق اندمــاج اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة يف تدفقــات املعرفــة ينتــج يف معظمــه عــن 

ففــي   .)tech_dev( التكنولوجــي  التطــور  فــروق  تأثيــر  التغيــر يف 

عــن  البعــد  بســبب  املعرفــة  تدفقــات  ضعفــت  الســابقة،  الفتــرات 

قــد  هــذا  التباعــد  مصــدر  ولكــن  احلديثــة،  التكنولوجيــا  حــدود 

تاشــى وحلــت حملــه درجــة مــن التقــارب يف الســنوات األخيــرة. 

وتظــل هــذه األنمــاط ثابتــة حتــى مــع اســتبعاد الصيــن، ممــا يشــير 

إىل نمــط أوســع نطاقــا عبــر اقتصــادات األســواق الصاعــدة.

التأثير على االبتكار واإلنتاجية

ركز القسم السابق على تدفقات املعرفة بين البلدان الواقعة 

علــى حــدود التكنولوجيــا احلديثــة والبلــدان األخــرى. وأشــار إىل 

املشــترك  التأثيــر  ولكــن  مهمــة،  واللغويــة  الوطنيــة  احلــدود  أن 

للجاذبيــة قــد تراجــع بالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة، 

يف  املتاحــة  املعرفــة  إىل  الوصــول  علــى  قدرتهــا  مــن  زاد  ممــا 

البلــدان املتطــورة تكنولوجيــا.

علــى  املعرفيــة  التدفقــات  هــذه  تأثيــر  القســم  هــذا  ويتنــاول 

نشــاط االبتــكار واإلنتاجيــة يف البلــدان املتلقيــة. ويســتخدم هــذا 

التحليــل أيضــا البيانــات القطرية-القطاعيــة بــدال مــن البيانــات 

نظــرا  املهمــة،  اآلثــار  كشــف  الطريقــة يف  هــذه  وتســاعد  الكليــة. 

علــى  تؤثــر  قــد  التــي  الكليــة  االجتاهــات  تأثيــر  تســتبعد  ألنهــا 

االبتــكار احمللــي ولكنهــا تعــزى باخلطــأ إىل اجتاهــات تدفقــات 

الحقــا  القطاعيــة  اآلثــار  جممــات  وحتســب  األجنبيــة.  املعرفــة 

علــى  التأثيــر  حجــم  حتديــد  يف  تســاعد  شــواهد  إىل  للتوصــل 

ككل.١3 االقتصــاد 

لــدى  املعرفــة  رصيــد  بترجيــح  املعرفــة  تدفقــات  وتقــاس 

بلــدان جمموعــة اخلمســة – مقيســا برصيــد نفقاتهــا علــى البحــوث 

تدفقــات  املتفاوتــة زمنيــا يف  الثنائيــة  – باألنصبــة  والتطويــر 

املعرفــة  ϕ التــي تــم تقديرهــا يف القســم الســابق )الشــكل البيــاين 

4-٢(.١4 وكمــا ناقشــنا آنفــا، فــإن طريقــة الترجيــح املســتخدمة 

هنــا تعكــس ضمنيــا خمتلــف قنــوات انتقــال املعرفــة، بمــا يف ذلــك 

التجــارة واالســتثمار األجنبــي املباشــر والهجــرة. كذلــك تســتخدم 

يف اختبــارات الثبــات طريقــة ترجيــح بديلــة أكثــر ســهولة تســتند 

إىل الروابــط التجاريــة املتفاوتــة زمنيــا علــى مســتوى القطاعــات، 

خــال  مــن  احملتمــل  عرفــة  مل ا انتشــار  مــدى  مباشــرة  وتعكــس 

التجــارة مــع البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا )املرفــق 3-4(.

بــراءات  ـات  )تدفقـ االبتــكار  اعتمــاد  مــدى  التحليــل  يقــدر  ثــم 

االختــراع( أو اإلنتاجيــة يف قطــاع البلــد املتلقــي )P( علــى رصيــد 

البحــوث والتطويــر اخلــاص بــه ) R     c   ( وجممــوع رصيــد البحــوث 

 .)    R  l  ( تكنولوجيــا  دة  ـ الرائـ اخلمســة  للبلــدان  املرجــح  والتطويــر 

 Coe, Helpman, and ودراســة Peri (2005) واســتنادا إىل دراســة

Hoffmaister (2009) ودراسة Acharya and Keller (2009)، يمكن 
تلخيــص املنهــج علــى النحــو التــايل:

 lnP     i,c,t   =  D  c,t   + γlnR     i,c,t   + μln ∑ l≠c      ϕ  i,c,l,t   R     i,l,t    
 +  ε  i,c,t  ,    (١-4)

c يعبــر  حيــث الرمــز i يعبــر عــن القطــاع الصناعــي، والرمــز 

عــن البلــد الــذي تنتقــل إليــه آثــار التكنولوجيــا، والرمــز l يعبــر عــن 

البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا )أي بلــدان جمموعــة اخلمســة(، والرمــز 

البحــوث  ـد  ـل رصيـ الزمنيــة. ويعكــس معامـ ـرة  الفتـ t يعبــر عــن 
م  تخدا ـ اسـ اءة  ـ ـ كف متوســط   )μμ ( ح  ـ املرجـ بــي  األجن لتطويــر  وا

ت  ا ـ ـ ن ا ي ب ل ا باســتخدام  ة  ـ ـ ل د ا ع مل ا ر  د ـ ـ وتق ــة.  األجنبي عرفــة  مل ا

القطاعيــة لعينــة واســعة مــن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات 

ن  ـ وتتضمـ  .٢٠١4 -١995 الفتــرة  ـال  خـ الصاعــدة  األســواق 

معادلــة االنحــدار آثــارا قطرية-زمنيــة ثابتــة الســتبعاد العوامــل 

املتفاوتــة زمنيــا التــي قــد تكــون الســبب وراء اجتاهــات االبتــكار 

أو اإلنتاجيــة.

التأثير على االبتكار

تشــير التقديــرات إىل أن تدفقــات املعرفــة مــن بلــدان جمموعــة 

اخلمســة لهــا دور مهــم يف تشــجيع تدفقــات االبتــكارات احملليــة، 

مــن  كبيــرا  قــدرا  يعكــس  ممــا  احملليــة،  البــراءات  بعــدد  قيســة  م

)اجلــدول 4-١،  مــن االقتصــادات املتطــورة تكنولوجيــا  التعلــم 

العمــود ]١[(. فعلــى ســبيل املثــال، تــؤدي زيــادة بمقــدار ١% يف 

رصيــد البحــوث والتطويــر األجنبــي املرجــح بتدفقــات املعرفة إىل 

١3  هــذا املنهــج القطاعــي يحــدد بوضــوح عمومــا الســبب وراء التأثيــر، 

ولكنــه ال يرصــد آثــار التــوازن العــام الكليــة. 

١4  يســاعد اســتخدام القيــم املتوقعــة بــدال مــن القيــم الفعليــة يف جتنــب 

مشــكلة املنشــأ الداخلي احملتملة، نظرا ألنها تســتند إىل متغيرات خارجية 

تمامــا وتســتبعد جميــع اآلثــار الثابتــة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي
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مــن جانــب  املســجلة  االختــراع  بــراءات  عــدد جمموعــات  زيــادة 

قطــاع البلــد املتلقــي بمقــدار ثلــث ١% يف املتوســط. كذلــك يبــدو 

أن انتشــار التكنولوجيــا عبــر احلــدود قــد ازداد كثيــرا كمــا يتضــح 

البحــوث  الكبيــر املطــرد يف قيمــة معامــل رصيــد  مــن االرتفــاع 

والتطوير األجنبي املرجح خال الفترة ١995-٢٠١4 )اجلدول 

4-١، العمود )٢((. ويف حين يبدو تســارع انتشــار التكنولوجيا 

بمــرور الوقــت جليــا يف االقتصــادات املتقدمــة املتلقيــة، جنــد أنــه 

أكثــر وضوحــا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة املتلقيــة )راجــع 

املرفــق 4-3 لاطــاع علــى التفاصيــل(.

بديــل  مــن خــال مواصفــة  تقديــرات مماثلــة  علــى  وحصلنــا 

اإلشــارات  أوزان  مــن  بــدال  بســيطة  جتاريــة  أوزانــا  يســتخدم 

حلجــم  بديــل  كمؤشــر  املســجلة  االختــراع  لبــراءات  املرجعيــة 

يــدل  ممــا  األجنبــي،  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  مــن  االســتفادة 

النتائــج  وتظــل  املرفــق 3-4-١(.  )جــدول  النتائــج  ثيــات  علــى 

يف  بمــا  احلساســية،  اختبــارات  إجــراء  مــع  حتــى  أيضــا  ثابتــة 

ذلــك اســتخدام مقاييــس أخــرى لبــراءات االختــراع معدلــة ملراعــاة 

الفــروق يف اجلــودة، أو اســتخدام طريقــة تقديــر بديلــة ممثلــة يف 

وبقيــاس  الديناميكيــة.١5  العاديــة  الصغــرى  املربعــات  طريقــة 

الرصيــد  باســتخدام  اخلمســة  جمموعــة  لبلــدان  املعرفــة  رصيــد 

رصيــد  مــن  بــدال   – بهــا  اخلاصــة  االختــراع  لبــراءات  املرجــح 

املعرفــة  تدفقــات  حجــم  لتحديــد   – املرجــح  والتطويــر  البحــوث 

ببلــدان  اخلاصــة  االختــراع  بــراءات  أن  ذلــك  يؤكــد  األجنبيــة، 

جمموعة اخلمسة تساهم مساهمة كبيرة يف االبتكار يف البلدان 

١5  مــن شــأن طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة الديناميكيــة معاجلــة 

املقطعيــة  الزمنيــة  السلســلة  يف  املشــترك  والتكامــل  الاســكون  مشــكلة 

والتطويــر. والبحــوث  االختــراع  لبــراءات 

اخلــرى. وباســتخدام إطــار مماثــل، يعــرض اإلطــار 4-٢ شــواهد 

علــى مســتوى الشــركات تؤكــد علــى أن املعرفــة األجنبيــة تعــزز 

قــدرة الشــركات علــى االبتــكار، ويبــرز دور تعهيــد التكنولوجيــا – 

البحــوث التــي يتــم إجراؤهــا يف أهــم البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا 

واســتخدام  للتكنولوجيــا  احملليــة  الســمة  علــى  التحايــل  يف   –
تكنولوجيــا. الرائــدة  البلــدان  يف  املتاحــة  املعرفــة 

التأثير على اإلنتاجية

املعرفــة األجنبيــة لهــا أيضــا دور مهــم يف تعزيــز اإلنتاجيــة 

احملليــة )اجلــدول 4-١، العمــود )3( والعمــود )5((. وينطبــق ذلــك 

علــى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات املتقدمــة علــى 

اقتصــادات  حالــة  يف  كثيــرا  أكبــر  التأثيــر  كان  وإن  ســواء،  حــد 

األســواق الصاعــدة. وتشــير تقديــرات منفصلــة للبلــدان املتلقيــة 

تســتفيد  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الصناعــات  أن  إىل 

استفادة أكبر كثيرا مقارنة بمثياتها يف االقتصادات املتقدمة 

مــن دور تدفقــات املعرفــة األجنبيــة يف زيــادة إنتاجيــة العمالــة 

مــن خــال انتقــال التكنولوجيــا )جــدول املرفــق 3-4-٢(.

ومــن املثيــر لاهتمــام أن تأثيــر تدفقــات املعرفــة األجنبيــة 

علــى االبتــكار ظــل قويــا )بــل وأصبــح أكثــر قــوة( بمــرور الوقــت، 

ولكــن التأثيــر خمتلــط علــى اإلنتاجيــة )اجلــدول 4-١، العمــود )4( 

والعمــود )6((. إذ يتضــح مــن املؤشــرات أن التأثيــر علــى اإلنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل اإلنتــاج ارتفــع خــال العقديــن املاضييــن،١6 بينمــا 

١6  عينــة تقديــر اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج أقــل حجمــا وتتكــون 

يف معظمهــا مــن اقتصــادات متقدمــة. 

اجلدول 4-1: تأثير املعرفة األجنبية على االبتكار واإلنتاجية احملليين

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاجإنتاجية العمالةتدفقات براءات االختراعاملتغير التابع

)٢()١()3()4()5()6(

فترة العينة )١995-٢٠١4(
السيناريو األساسي

التغير يف نمط 

السيناريو األساسياالنتشار

التغير يف نمط 

السيناريو األساسياالنتشار

التغير يف نمط 

االنتشار

رصيد البحوث والتطوير األجنبي، 
املرجح١

٠.35٠.١***٠99***٠.٠57***٠.٠4٠.٠*٠53**٠.٠١٨

]٠.٠55[]٠.٠57[]٠.٠[]٠.٠٢١[]٠.٠٢٢[]٠.٠٢٠37[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠4-٢٠٠٠
٠.١37***٠.٠39***٠.٠٢6*

]٠.٠3٠.٠١[]٠.٠١٢[]١4[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠9-٢٠٠5
٠.١9٠.٠***١43**٠.٠5٢**

]٠.٠39[]٠.٠٢[]٠.٠١٨4[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠١4-٢٠١٠
٠.٢59***–٠.٠٠9٠.٠7٢**

]٠.٠4٠.٠٢[]٨6[]٠.٠3٠[

*٠.٠5٨**٠.٠6٠***٠.١١٨***٠.١١٨***٠.44١***٠.44٨رصيد البحوث والتطوير احمللي
]٠.٠6٠.٠[]١6٠.٠٢[]٠.٠٢٢[]٠.٠٢٢[]٠3[]٠.٠3٠[

3,4٨73,4٨73,7٢١3,7٢١١,١9٢959املاحظات

R 2 ٠.779٠.7٨4٠.75٨٠.759٠.95٨٠.955معامل التحديد

نعمنعمنعمنعمنعمنعماآلثار الثابتة للبلد-السنة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: أخطاء معيارية ثابتة )جممعة على مستوى البلد-القطاع( بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1
١ تستخدم معادالت انحدار إنتاجية العمالة واإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج القيمة املتأخرة ملتغير رصيد البحوث والتطوير األجنبي املرجح. 
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

يبدو أن التأثير على إنتاجية العمالة قد تراجع يف السنوات التي 

تلــت األزمــة مــن ٢٠١٠ إىل ٢٠١4. ١7 وقــد يتســق ذلــك مــع اآلراء 

التــي ناقشــاها آنفــا – التــي تشــير إىل أن تأثيــر االبتــكارات يقــل 

Bloom and others 2017(. ويوجــد  )دراســة  الوقــت  بمــرور  كثيــرا 

تفســير آخــر – وهــو األفضــل – يشــير إىل أن الفتــرة الطويلــة التــي 

العامليــة  املاليــة  األزمــة  االســتثمار عقــب  انخفاضــا يف  شــهدت 

الســلع  أن  نظــرا  التكنولوجــي،  االنتشــار  تراجــع  يف  ســاهمت 

االســتثمارية تمثــل وســيلة مهمــة لدمــج التكنولوجيــا اجلديــدة يف 

  .)Adler and others 2017 عمليــات اإلنتــاج )راجــع دراســة

ويتضــح أن تدفقــات املعرفــة األجنبيــة لهــا تأثيــر اقتصــادي 

كبيــر علــى إنتاجيــة العمالــة، وإن كان ذلــك اســتنادا إىل البيانــات 

التقديــرات  باســتخدام  يمكــن  ولإليضــاح،  وحدهــا.  القطاعيــة 

املاحظــة  التغيــرات  تأثيــر  حســاب   ١-4 اجلــدول  يف  الــواردة 

يف رصيــد البحــوث والتطويــر األجنبــي املرجــح ورصيــد البحــوث 

كل  يف  احملليــة  العمالــة  إنتاجيــة  نمــو  علــى  احمللــي  والتطويــر 

قطــاع قطــري – بافتــراض ثبــات جميــع العوامــل األخــرى )راجــع 

مســاهمات  متوســط  حســاب  يمكــن  ثــم  ومــن   ١٨.)3-4 املرفــق 

البلــدان والقطاعــات الــواردة يف التحليــل لتحديــد حجــم اآلثــار. 

وتشــير التقديــرات إىل أن التغيــرات يف رصيــد البحــوث والتطويــر 

احمللــي واألجنبــي جمتمعيــن خــال الفتــرة ١995-٢٠١4 مــن 

املفتــرض أن تــؤدي إىل نمــو متوســط إنتاجيــة العمالــة القطاعيــة 

مــا يســاوي حــوايل 6٠% مــن  بمقــدار نقطــة مئويــة تقريبــا، أي 

النمــو املاحــظ يف إنتاجيــة العمالــة القطاعيــة، وهــو مــا يتســق 

مــع وجــود مصــادر أخــرى الرتفــاع مســتوى اإلنتاجيــة. ويبلــغ 

حــوايل  اخلمســة وحدهــا  مــن جمموعــة  املعرفــة  تدفقــات  تأثيــر 

٢٠% مــن متوســط النمــو املفســر يف إنتاجيــة العمالــة القطاعيــة 

يف العينة وثمن متوسط النمو املاحظ يف اإلنتاجية القطاعية 

)الشــكل البيــاين 4-٨(.

يف  عنهــا  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  اآلثــار  وتختلــف 

التــايل: النحــو  علــى  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 

· يف 	 اإلنتاجيــة  نمــو  تعزيــز  يف  التكنولوجيــا  انتشــار  ســاهم 

بمثابــة  كان  ممــا  أكبــر،  بدرجــة  الصاعــدة  االقتصــادات 

االقتصــادات  يف  االبتــكار  اجتاهــات  لتباطــؤ  مقابلــة  قــوة 

 ،٢٠١4-٢٠٠4 الفتــرة  وخــال  تكنولوجيــا.  املتطــورة 

ســاهمت املعرفــة األجنبيــة بحــوايل ٠.7% نقطــة مئويــة مــن 

اإلنتاجيــة  نمــو  مــن  أو %4٠  العمالــة ســنويا،  إنتاجيــة  نمــو 

١7  يتســق ذلــك مــع دراســة OECD (2015) التــي توصلــت، اســتنادا إىل 

عينــة مــن الشــركات يف االقتصــادات املتقدمــة، إىل شــواهد علــى اتســاع 

الفجــوة يف نمــو اإلنتاجيــة بيــن الشــركات العامليــة املتقدمــة تكنولوجيــا 

 Andrews, Criscuolo, and Gal والشــركات األخــرى. راجــع أيضــا دراســة 

.(2016)
١٨  لتقديــر تأثيــر التغيــر الكلــي )علــى املســتوى القطــري( علــى املعامــات 

املقــدرة يف املعادلــة )4-١(، تــم حســاب االنحــدار مــرة أخــرى مــع اســتبعاد 

يذكــر يف  تغييــر  أي  إىل  ذلــك  يــؤد  ومل  الثابتــة.  القطرية-الزمنيــة  اآلثــار 

علــى  املرجــح  األجنبــي  والتطويــر  البحــوث  لرصيــد  التقديــري  التأثيــر 

العمالــة.  إنتاجيــة 

القطاعيــة املاحــظ، مقابــل نمــو ســنوي بلــغ ٠.4 نقطــة مئويــة 

البيــاين 4-٨(.  الشــكل  )انظــر  الفتــرة ١995-٢٠٠3  خــال 

أكبــر  بدرجــة  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  اســتفادت  وقــد 

تدفقــات  تأثيــر  أن  كمــا   – املتاحــة  األجنبيــة  املعرفــة  مــن 

اقتصــادات  يف  الصناعــات  علــى  كثيــرا  أكبــر  تلــك  املعرفــة 

رصيد البحوث والتطوير احمللي

رصيد البحوث والتطوير األجنبي

النمو السنوي يف إنتاجية العمالة

رصيد البحوث والتطوير احمللي

رصيد البحوث والتطوير األجنبي

النمو السنوي يف إنتاجية العمالة

رصيد البحوث والتطوير 

احمللي ورأس املال البشري

رصيد البحوث والتطوير األجنبي

النمو السنوي يف إنتاجية العمالة
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نمــو  يف  األجنبيــة  املعرفــة  مســاهمة   :٤-٨ البيــاين  الشــكل 

إنتاجية العمالة

(النمو السنوي ٪، متوسط القطاعات القطرية)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

إىل  الفرعيــة  الفتــرات  حســب  الصاعــدة  األســواق  باقتصــادات  اخلــاص  التحليــل  يســتند   ١

توصيــف انحــدار خمتلــف قليــال يتطلــب بيانــات أقــل، ممــا يتيــح اســتخدام عينــة أكبــر كثيــرا مــن 

اقتصادات األسواق الصاعدة (املرفق ٤-٣).
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

االقتصــادات  يف  الصناعــات  علــى  منــه  الصاعــدة  األســواق 

املتقدمــة – ممــا كان بمثابــة عامــل مهــم يف اســتمرار تفــوق 

هــذه االقتصــادات علــى االقتصــادات املتقدمــة مــن حيــث أداء 

إنتاجيــة العمالــة. وتظــل النتائــج ثابتــة حتــى مــع اســتبعاد 

الصيــن، ممــا يشــير إىل أن اقتصــادات األســواق الصاعــدة قــد 

عــام. اســتفادت جميعهــا بوجــه 

· املعرفــة 	 مســاهمة  كانــت  املتقدمــة،  االقتصــادات  ويف 

األجنبيــة يف نمــو إنتاجيــة العمالــة أقــل كثيــرا بســبب التباطــؤ 

يف االقتصــادات املتطــورة تكنولوجيــا وعــدم زيــادة االعتمــاد 

علــى اســتخدام املعرفــة األجنبيــة )بــل إن اســتخدام املعرفــة 

األجنبيــة تراجــع عقــب األزمــة املاليــة العامليــة(.

تقدير الديناميكيات قصيرة األجل

الثبــات،  واختبــار  األجــل  طويــل  لإلطــار  تكميلــي  كمنهــج 

النتشــار  األجــل  قصيــرة  الديناميكيــات  القســم  هــذا  يتنــاول 

)راجــع  املوضعيــة  التوقعــات  طريقــة  باســتخدام  التكنولوجيــا 

دراســة Jordà 2005(. ويعــد هــذا املنهــج امتــدادا للتحليــل الــوارد 

يف دراســة Duval and others )تصــدر قريبــا(، ويركــز علــى تأثيــر 

صدمــات اإلنتاجيــة أو االبتــكار يف البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا 

علــى اإلنتاجيــة أو االبتــكار يف قطــاع البلــد املتلقــي علــى املــدى 

القصيــر )راجــع املرفــق 4-4 لاطــاع علــى تفاصيــل وتعريــف 

الرصيــد  التغيــرات يف  االبتــكار  الصدمــات(. ويقصــد بصدمــات 

الكلــي لبــراءات االختــراع يف البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا. وترجــح 

الثنائيــة  باألنصبــة  تكنولوجيــا  الرائــدة  البلــدان  يف  الصدمــات 

وتتضمــن  اخلمســة.  جمموعــة  بلــدان  مــن  املتدفقــة  للمعرفــة 

املواصفــة التجريبيــة آثــارا قطرية-زمنيــة ثابتــة لرصــد العوامــل 

مســتوى  علــى  واالبتــكار  اإلنتاجيــة  ديناميكيــات  حتــرك  التــي 

االقتصاديــة. الــدورات  مثــل  القصيــر،  املــدى  البلــدان يف 

ويكــون تأثيــر صدمــات التكنولوجيــا أقــوى كثيــرا يف حالــة 

مقاييــس االبتــكار. ففــي املتوســط، تــؤدي صدمــة مقدارهــا ١% 

يف بــراءات االختــراع يف البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا إىل زيــادة 

رصيــد بــراءات االختــراع يف البلــد املتلقــي بمــا ال يقــل عــن ١% 

إىل  ذلــك  ويشــير   .)9-4 البيــاين  )الشــكل  ســنوات  خمــس  بعــد 

تكنولوجيــا  الرائــدة  البلــدان  يف  االبتــكارات  وتيــرة  تســارع  أن 

األخــرى.١9  البلــدان  يف  االبتــكار  علــى  للغايــة  قــوي  تأثيــر  لــه 

ولكــن اآلثــار كبيــرة أيضــا بالنســبة ملقاييــس اإلنتاجيــة واســعة 

النطــاق: ففــي حالــة حــدوث صدمــة مقدارهــا ١% يف اإلنتاجيــة 

الكليــة لعوامــل اإلنتــاج )أو إنتاجيــة العمالــة( يف البلــدان الرائــدة 

تكنولوجيــا، تقــدر الزيــادة يف اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج 

بحــوايل  العــادي  املتلقــي  البلــد  قطــاع  يف  العمالــة(  )إنتاجيــة 

أن  إىل  النتائــج  وتشــير  ســنوات.  خمــس  بعــد   )%٠.٠7(  %٠.١5

تداعيــات صدمــات التكنولوجيــا عــادة مــا تكــون ســريعة نســبيا– 

خــال ســنوات قليلــة مــن الصدمــة األوليــة –وكبيــرة أيضــا.     

التدفقات داخل البلدان املتطورة تكنولوجيا

املنهــج  ركــز  نفســها؟  اخلمســة  جمموعــة  بلــدان  عــن  مــاذا 

املعرفــة  لتدفقــات  األساســي  النمــط  علــى  اآلن  حتــى  التجريبــي 

بلــدان  يف  التحليــل  يغطيهــا  التــي  الفتــرة  خــال  والتكنولوجيــا 

العينــة – أي مــن البلــدان املتطــورة تكنولوجيــا إىل غيرهــا. غيــر 

فقــط.  واحــد  اجتــاه  ذات  كانــت  التدفقــات  أن  يعنــي  ال  ذلــك  أن 

ويمكــن إلقــاء الضــوء علــى هــذه املســألة مــن خــال تطبيــق املنهــج 

التجريبي املشار إليه آنفا )راجع املعادلة )4-١(( لتقدير مدى 

انتشــار املعرفــة والتكنولوجيــا داخــل بلــدان جمموعــة اخلمســة. 

غيــر أن هــذا التحليــل ينطــوي علــى شــواغل اقتصاديــة قياســية 

مقارنــة  التحليــل،  هــذا  يف  األصعــب  مــن  ألنــه  نظــرا  إضافيــة، 

بالتحليــات الســابقة، ضمــان عــدم وجــود عوامــل داخليــة مؤثــرة 

١9  يشــير ذلــك إىل أن االبتــكارات اجلديــدة املســتمدة مــن ابتــكارات أخــرى 

تســتجيب بدرجــة أكبــر كثيــرا مقارنــة باالبتــكارات األولية.  
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٣ – استجابة براءات االختراع يف البلد املتلقي لصدمات براءات 

االختراع يف البلدان الرائدة تكنولوجيا

الشكل البياين ٤-٩: ديناميكيات انتشار التكنولوجيا

(٪)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير الظــالل الزرقــاء إىل نطــاق ثقــة نســبته ٩٠٪. تــم تقديــر االســتجابة لصدمــة 

االختــراع  العمالة/بــراءات  اإلنتاج/إنتاجيــة  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  يف   ٪١ مقدارهــا 

باســتخدام التوقعــات املوضعيــة. يشــير احملــور الســيني إىل الســنوات. الســنة t = ١ هــي ســنة 

الصدمة.
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

وحتيــز تزامنــي. ومــع مراعــاة هــذه احملاذيــر، تشــير النتائــج إىل 

تدفقــات  مــن  نفســها  هــي  تســتفيد  اخلمســة  جمموعــة  بلــدان  أن 

املعرفــة مــن البلــدان األخــرى املتطــورة تكنولوجيــا، ممــا يســهم 

يف تعزيــز ابتكاراتهــا احملليــة. وبالفعــل فــإن زيــادة بمقــدار ١% 

يف  املعرفــة  بتدفقــات  املرجــح  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  يف 

بمقــدار  زيــادة  إىل  تــؤدي  »األخــرى«  اخلمســة  جمموعــة  بلــدان 

العضــو  البلــد  يف  االختــراع  بــراءات  جمموعــات  عــدد  يف   %٠.5

الزيــادة  مــن  قليــا  أعلــى  أي   – اخلمســة  جمموعــة  يف  املعنــي 

للبلــدان  األساســي  الســيناريو  يف  احملققــة   %١ ثلــث  بمقــدار 

املتلقيــة خــارج جمموعــة اخلمســة )اجلــدول 4-١، العمــود )١((. 

وباســتخدام بيانات الشــركات لتحليل حجم انتشــار املعرفة من 

خــال تعهيــد التكنولوجيــا، يعــرض اإلطــار 4-٢ أيضــا شــواهد 

علــى أن انتشــار املعرفــة بيــن البلــدان املتطــورة تكنولوجيــا قــوي 

للغايــة – بــل ربمــا أقــوى مقارنــة بالبلــدان املتلقيــة غيــر الرائــدة 

تكنولوجيــا.

تأثير سالسل القيمة العاملية على براءات 

االختراع: حتليل على مستوى الشركات           

بينمــا كان الغــرض مــن األقســام الســابقة تقييــم مــدى قــوة 

اإلنتاجيــة،  علــى  ذلــك  وآثــار  البلــدان  بيــن  التكنولوجيــا  انتشــار 

وهــي  التكنولوجيــا،  انتشــار  قنــوات  إحــدى  القســم  هــذا  يتنــاول 

تــزداد  إذ  العامليــة.  القيمــة  ساســل  يف  الشــركات  مشــاركة 

التــي تقــوم   – الشــركات يف شــبكات اإلنتــاج املعقــدة  مشــاركة 

غالبــا علــى شــركات متعــددة اجلنســيات – التــي تضطلــع بتجهيــز 

شــركات  توفرهــا  التــي  واخلدمــات  الســلع  مدخــات  خمتلــف 

حمليــة وأجنبيــة أخــرى. واملكاســب االقتصاديــة احملتملــة التــي 

قــد تعــود علــى الشــركات يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة قــد 

اجلنســيات  متعــددة  الشــركات  ألن  نظــرا  للغايــة،  كبيــرة  تكــون 

عــادة مــا تقــع ضمــن حــدود اإلنتاجيــة العامليــة )راجــع دراســة 

OECD 2015(. ويتيــح العمــل مــع الشــركات متعــددة اجلنســيات 
املعرفــة  النتشــار  فرصــا  العامليــة  القيمــة  ساســل  خــال  مــن 

إىل الشــركات احملليــة املشــاركة يف ساســل القيمــة مــن خــال 

مبادلــة املعرفــة مــع املورديــن احمللييــن وتشــجيع املمارســات 

اجلديــدة، والتخصــص يف املهــام املنتجــة، واســتخدام متنوعــات 

جديــدة وســلع وخدمــات ومدخــات غيــر ملموســة أجنبيــة أعلــى 

جــودة.

وهكــذا يمثــل النمــط اجلديــد لإلنتــاج العاملــي الامركــزي قنــاة 

أساســية يمكــن مــن خالهــا للشــركات يف األســواق الصاعــدة بــاء 

علــى  إيجابيــة  آثــار  لــه  تكــون  قــد  ممــا  االبتــكار،  علــى  قدراتهــا 

باقــي االقتصــاد. غيــر أنــه قــد توجــد بعــض القــوى املعاكســة: 

· الغربيــة 	 للشــركات  االبتــكاري  النشــاط  ازداد  ناحيــة،  مــن 

مقارنــة  هائلــة  زيــادة  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف 

هــذه  وجــاءت  الســابق،  يف  نســبيا  منخفضــة  بمســتويات 

الزيــادة مدفوعــة بعــدد قليــل مــن الشــركات الكبــرى متعــددة 

 Griffith وتنظــر دراســة .)UNCTAD 2005 اجلنســيات )راجــع

قيــام  كيفيــة  علــى  األمثلــة  بعــض  يف   and Miller (2011)
الشــركات متعــددة اجلنســيات يف غــرب أوروبــا بخلــق املعرفــة 

األســواق  اقتصــادات  يف  بمبتكريــن  باالســتعانة  اجلديــدة 

الصاعــدة

· أن 	 إىل  األخيــرة  التحليــات  تشــير  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة غالبــا مــا تعنــي نقــل 

النشــاط االبتــكاري داخــل الشــركات متعــددة اجلنســيات إىل 

أماكن أخرى حيث يمكن ممارســة هذا النشــاط بأعلى كفاءة 

الكبيــرة  فالزيــادة   .)Stiebale 2016 دراســة  )راجــع  ممكنــة 

عقــب  املدجمــة  الشــركات  إلحــدى  االبتــكاري  النشــاط  يف 

االســتحواذ عليهــا تكــون مدفوعــة بمبتكريــن يف بلــد الشــركة 

يف  عــادة  االبتــكاري  النشــاط  يتراجــع  بينمــا  املســتحوذة، 

بلــد الكيــان املســتحوذ عليــه. ويف حالــة اقتصــادات األســواق 

االبتكاريــة  األنشــطة  نقــل  يعكــس  قــد  حتديــدا،  الصاعــدة 

أوجــه  علــى  للتغلــب  جهــود  اجلنســيات  متعــددة  للشــركات 

القصــور املازمــة للمؤسســات الضعيفــة، بمــا يف ذلــك ضعــف 

نظــم امللكيــة الفكريــة )راجــع دراســة Zhao 2006(. وتســتجيب 

الشــركات الغربيــة باالحتفــاظ بامللكيــة الفكريــة التــي تنشــأ 

الــذي  البلــد  الصاعــدة يف  االبتــكاري لألســواق  النشــاط  عــن 

الشــركة األم.٢٠ بــه مقــر  يقــع 

القيمــة العامليــة يف هــذا الصــدد؟ للوهلــة  ومــا دور ساســل 

األوىل، تشــير االجتاهــات إىل أن املشــاركة يف ساســل القيمــة 

اقتصــادات  يف  االختــراع  بــراءات  بتســجيل  مرتبطــة  العامليــة 

األســواق الصاعــدة )الشــكل البيــاين 4-١٠، اللوحــة ١(، ممــا قــد 

يعنــي وجــود تأثيــر إيجابــي. ولتحديــد مــا إذا كانــت هــذه البلــدان 

قــد تمكنــت بالفعــل مــن االســتفادة مــن مشــاركتها يف ساســل 

القيمــة العامليــة عــن طريــق زيــادة نشــاطها االبتــكاري، يســتخدم 

 Bloom, Draca, and التحليــل إطــار الشــركات الــوارد يف دراســة

Van Reenen (2016) )راجــع املرفــق 4-5(.٢١ ويتيــح العمــل علــى 
مســتوى الشــركات التمييــز بيــن نوعيــن مــن انتشــار التكنولوجيــا 

نتيجــة املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة: )١( بنــاء القــدرة 

باآلثــار  يســمى  مــا  أي   – العاديــة  الشــركات  يف  االبتكاريــة 

التــي  الشــركات  التأثيــر بيــن  الشــركات، و)٢( تمايــز هــذا  داخــل 

تتفــاوت وتيــرة تســجيل بــراءات االختــراع فيهــا – اآلثــار »بيــن 

الشــركات«.٢٢ وهــذا التحليــل القائــم علــى التأثيــر بيــن الشــركات 

يف  الفكريــة  امللكيــة  نظــم  أن  إىل   Strokova (2010) دراســة  تشــير    ٢٠

اقتصــادات األســواق الصاعــدة تشــهد حتســنا يف الوقــت احلــايل، ولكنهــا ال 

تــزال ضعيفــة نســبيا.

٢١  يمكــن للشــركات أيضــا االســتفادة مــن املشــاركة يف ساســل القيمــة 

العامليــة مــن خــال تطبيــق التكنولوجيــا دون اســتحداث ابتــكارات خاصــة 

Lopez-Garcia and Tagli-  بهــا بالضــرورة )راجــع علــى ســبيل املثــال دراســة

oni 2018 لاطــاع علــى شــواهد عــن أوروبــا(. ويتطلــب اختبــار هــذه اآلثــار 
توافــر مقاييــس إنتاجيــة علــى مســتوى الشــركات، وهــي غيــر متاحــة بدرجــة 

العينــة  تغطيهــا  التــي  الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  بالنســبة  كبيــرة 

املســتخدمة يف هــذا الفصــل. ويتطلــب االختبــار الــوارد يف هــذا القســم مزيــدا 

إذا كانــت املشــاركة يف ساســل  مــن املعلومــات، نظــرا ألنــه ينظــر فيمــا 

القيمــة العامليــة قــد عــززت قــدرة شــركات األســواق الصاعــدة علــى االبتــكار 

وليــس علــى تطبيــق التكنولوجيــا األجنبيــة فقــط.  

٢٢  نظــرا لنــدرة البيانــات املتاحــة عــن الطاقــة االســتيعابية يف الشــركات 

أو القطاعات، يســتخدم التحليل منهجا مباشــرا باســتبعاد املســتوى األويل 

 Bloom, Draca, and Van Reenen لابتــكار يف الشــركات )راجــع دراســة 

2016( ومنهجــا غيــر مباشــر يربــط بيــن اآلثــار القطرية-الزمنيــة الثابتــة 
لانحــدار األساســي واملقاييــس القطريــة للطاقــة االســتيعابية، مثــل التعليــم 

وجــودة البنيــة التحتيــة وســيادة القانــون. 
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يســتخدم أيضــا يف قيــاس تأثيــر املشــاركة يف ساســل القيمــة 

الشــركات  للعمالــة يف  القطاعــي  التكويــن  تغييــر  علــى  العامليــة 

ببــراءات  )مقيســة  للتكنولوجيــا  اســتخدامها  كثافــة  حســب 

األخــرى  املزايــا  ومــن  الســابقة(.  الفتــرة  املســجلة يف  االختــراع 

يف  املشــاركة  تأثيــر  قيــاس  الشــركات  مســتوى  علــى  للعمــل 

ساســل القيمــة العامليــة بدقــة أكبــر، وذلــك باســتبعاد خصائــص 
الشــركات التــي قــد حتــدد أيضــا مــدى القــدرة علــى االبتــكار.٢3

٢3  بيانــات بــراءات االختــراع األساســية مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات 

PATSTAT، وتســتخدم جــداول املدخات-اخملرجــات العامليــة يف وضــع 
مقاييــس للمشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة علــى مســتوى الصناعــات 

القيمــة  يف ساســل  املشــاركة  تأثيــر  قيــاس  دقــة  ولضمــان 

االســتراتيجية  خــال  مــن  نســعى  االبتــكار،  علــى  العامليــة 

احملتملــة  العكســية  الســببية  عاقــة  دراســة  إىل  التجريبيــة 

القيمــة  االختــراع واملشــاركة يف ساســل  بــراءات  بيــن تســجيل 

العامليــة. ويف حيــن قــد تتحســن التكنولوجيــا نتيجــة املشــاركة 

لساســل  الشــركات  جُتتــذب  قــد  العامليــة،  القيمــة  ساســل  يف 

علــى  قدرتهــا  أو  املرتفعــة  إنتاجيتهــا  بســبب  العامليــة  القيمــة 

االبتــكار أو مــن خــال االختيــار الذاتــي نتيجــة امتــاك خصائــص 

ويســتفيد  العامليــة.  القيمــة  ساســل  يف  للمشــاركة  مائمــة 

التحليــل مــن العاقــة بيــن املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة 

واالســتثمارات األجنبيــة املباشــرة لتحديــد عاقــة الســببية: مــن 

املعــروف للغايــة وجــود ارتبــاط قــوي بيــن املشــاركة يف ساســل 

بســبب  املباشــرة  األجنبيــة  واالســتثمارات  العامليــة  القيمــة 

ارتباطهمــا بتوزيــع اإلنتــاج بيــن البلــدان )انظــر الشــكل البيــاين 

4-١٠، اللوحــة ٢(. لذلــك تقــاس التغيــرات يف حجــم املشــاركة 

يف ساســل القيمــة العامليــة باســتخدام أدوات السياســات التــي 

تؤثر على االســتثمارات األجنبية املباشــرة والتجارة – ال ســيما 

املفروضــة  القيــود  تقيــس  التــي  القطاعيــة  السياســات  مؤشــرات 

علــى االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة والتغيــرات يف التعريفــة 

اجلمركيــة. وقــد تراجعــت القيــود والتعريفــة مــع زيــادة املشــاركة 

يف ساسل القيمة العاملية )انظر الشكل البياين 4-١٠، اللوحة 

اقترانــا ســلبيا بالتغيــرات يف حجــم املشــاركة  3(، كمــا تقتــرن 

يف ساســل القيمــة العامليــة يف التحليــل االقتصــادي القياســي 

)راجــع املرفــق 4-5(. وتســاعد هــذه األدوات يف اســتبعاد تأثيــر 

القيمــة  بــراءات االختــراع علــى مقاييــس املشــاركة يف ساســل 
العامليــة.٢4

وتشــير النتائــج إىل أن زيــادة املشــاركة يف ساســل القيمــة 

العامليــة تــؤدي إىل إعــادة توزيــع نشــاط االبتــكار، ولكــن تأثيرهــا 

يف  االختــراع  بــراءات  تســجيل  نشــاط  علــى  إيجابــي  الكلــي 

الشــركات. ويــؤدي التغيــر يف مســتويات املشــاركة يف ساســل 

القيمــة العامليــة إىل تأثيــر إيجابــي للغايــة علــى تدفقــات بــراءات 

ولكنــه  الشــركات«(،  داخــل  )»التأثيــر  الشــركات  لــدى  االختــراع 

يتراجــع بالنســبة للشــركات التــي تســجل بــراءات اختــراع للمــرة 

.))١( العمــود  )اجلــدول 4-٢،  البينــي«(  »التأثيــر  األوىل 

بيــن  احملتملــة  الداخليــة  اآلثــار  حلقــة  اســتبعاد  وبمجــرد 

تســجيل  ونشــاط  العامليــة  القيمــة  ساســل  يف  املشــاركة  حجــم 

بــراءات االختــراع، يتضــح أن تأثيــر املشــاركة يف ساســل القيمــة 

كثيــرا  أقــوى  االختــراع  بــراءات  تســجيل  نشــاط  علــى  املضافــة 

الشــركات  داخــل  ذلــك  ويحــدث   .))٢( اجلــدول   ،٢-4 )اجلــدول 

التــي  الشــركات  أن  إىل  التقديريــة  اآلثــار  وتشــير  بينهــا.  وفيمــا 

كانــت تســجل بــراءات اختــراع بالفعــل قبــل زيــادة املشــاركة يف 

ساســل القيمــة املضافــة عــادة مــا تشــهد تراجعــا إىل حــد مــا يف 

توزيــع  إعــادة  يعكــس  قــد  مــا  وهــو  االختــراع،  بــراءات  تدفقــات 

سلســلة  ف  أخــرى  أجــزاء  علــى  االبتــكاري  النشــاط  مــن  بعــض 

العامليــة  القيمــة  ساســل  يف  املشــاركة  وتقــاس   .)5-4 املرفــق  )راجــع 

بحاصــل جمــع )١( املكــون احمللــي يف الصــادرات املعــاد اســتخدامها يف 

صــادرات الشــركاء التجارييــن )الروابــط األماميــة(، و)٢( القيمــة املضافــة 

األجنبيــة التــي حتتويهــا الصــادرات )الروابــط اخللفيــة( معبــرا عنهــا كنســبة 

مــن الصــادرات الكليــة.

٢4  تؤكد االختبارات املعيارية على أن األدوات تلبي قيد االستبعاد.

تدفقات براءات االختراع (لوغاريتم)

املشاركة يف سالسل القيمة العاملية (نسبة 

من الصادرات الكلية، املقياس األيمن)

متوسط التعريفات يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية (٪)

مؤشر االستثمارات األجنبية املباشرة (مفتوح = صفر، مغلق = ١، 

املقياس األيمن)
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رصيد االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة (اللوغاريتم الطبيعي)

٢- املشاركة يف سالسل القيمة العاملية مقابل أرصدة 

االستثمارات األجنبية املباشرة الوافدة
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١- اجتاهات تسجيل براءات االختراع واملشاركة يف سالسل 

القيمة العاملية على مستوى الشركات العادية
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٣- القيود املفروضة على االستثمارات األجنبية املباشرة 

والتعريفات اجلمركية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

y = 0.4709x + 13.533
R 2 = 0.5912

الشكل البياين ٤-١٠: نشاط تسجيل براءات االختراع 

واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

الثــروة  بيانــات  وقاعــدة  املناطــق،  ملدخــالت وخمرجــات   EORA بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

األوروبــي،  االختــراع  بــراءات  مكتــب  لــدى   PATSTAT بيانــات  وقاعــدة  لــألمم،  اخلارجيــة 

وإحصــاءات االســتثمار األجنبــي املباشــر، وعــدد أكتوبــر ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدويل، وقاعــدة بيانــات Orbis، ومؤتمــر األمم املتحــدة 

للتجارة والتنمية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

القيمــة  القيمــة العامليــة.٢5 ولكــن زيــادة املشــاركة يف ساســل 

العامليــة علــى نحــو أكثــر كثافــة يــؤدي إىل زيــادة متوســط عــدد 

بــراءات االختــراع لــدى الشــركات التــي مل تســجل لهــا أي بــراءات 

اختــراع مــن قبــل. وتمثــل هــذه الشــركات 75% مــن العينــة – %9٠ 

عنــد اســتبعاد الصيــن. والتأثيــر الكلــي علــى عــدد بــراءات االختــراع 

يف الشــركات العاديــة إيجابــي، حيــث جنــد أن الزيــادة املاحظــة 

يف املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة بمقــدار ١% كل خمــس 

لــدى  االختــراع  بــراءات  عــدد  يف  الزيــادة  بعشــر  تســهم  ســنوات 

الشــركات العاديــة خــال نفــس الفتــرة )الشــكل البيــاين 4-١١، 

اللوحــة العليــا(.

وبالنســبة للتأثيــر االقتصــادي األوســع نطاقــا، تــؤدي زيــادة 

املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة إىل ارتفــاع نمــو العمالــة 

يف  أكبــر  بدرجــة  العمالــة  نمــو  وتســريع  العاديــة  الشــركات  يف 

الشــركات التــي لديهــا بــراءات اختــراع مســجلة منــه يف الشــركات 

التــي ليــس لهــا بــراءات اختــراع مســجلة )اجلــدول 4-٢، العمــود 

)3((.٢7،٢6 ويعــد ارتفــاع نســبة العمالــة املتدفقــة مــن الشــركات 

٢5  يتراجع التأثير األخير كثيرا بمجرد اســتبعاد نشــاط تســجيل براءات 

االختــراع يف الصيــن )راجــع املرفــق 4-5(. وقــد يوجــد تفســير بديــل يتمثــل 

يف نقــل جــزء مــن النشــاط االبتــكاري إلحــدى شــركات األســواق الصاعــدة 

املتقدمــة  االقتصــادات  أحــد  يف  املتاحــة  التكنولوجيــا  مــن  لاســتفادة 

)راجــع اإلطــار 4-٢(.   

٢6  تتــم املضاهــاة بيــن قاعدتــي البيانــات PATSTAT وOrbis إلنشــاء 

اختــراع مســجلة  بــراءات  لهــا  التــي  الشــركات  تتضمــن  بيانــات  جمموعــة 

والشــركات التــي ليــس لهــا بــراءات اختــراع مســجلة. 

٢7  حتــول قيــود البيانــات دون اختبــار اآلثــار علــى إنتاجيــة الشــركات. 

وتنطــوي مقاييــس األداء أيضــا، مثــل العائــد علــى األصــول والعائــد علــى 

غيــر املبتكــرة إىل الشــركات املتطــورة تكنولوجيــا وســيلة أخــرى 

تســاعد املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة مــن خالهــا علــى 

زيــادة كثافــة اســتخدام التكنولوجيــا يف االقتصــادات.

يف  االبتكاريــة  القــدرات  بنــاء  يف  السياســات  دور  ولقيــاس 

)اللوحــة   ١١-4 الشــكل  يوضــح  الصاعــدة،  األســواق  شــركات 

الناجتــة  للبلد/الســنة  الثابتــة  اآلثــار  بيــن  االرتبــاط  األخيــرة( 

العوامــل  مــن  وعــدد  التقديريــة  االختــراع  بــراءات  عاقــات  عــن 

املرتبطــة بالسياســات. ومــن املهــم تطبيــق سياســات تهــدف إىل 

تطويــر  خــال  مــن  بالعــامل  واالتصــال  التعليــم  جــودة  حتســين 

البنيــة التحتيــة، ممــا سيســهم يف زيــادة نمــو بــراءات االختــراع 

 3-4 اإلطــار  ويناقــش  ســنوات.  خمــس  مــدى  علــى   %٢ بنســبة 

الــدور احملتمــل للمســاعدات اخلارجيــة يف نقــل التكنولوجيــا إىل 

البلــدان منخفضــة الدخــل مــن خــال املســاعدة يف بنــاء تقنيــات 

وأخيــًرا،  التعليــم.  يف  واالســتثمار  األساســية  التحتيــة  البنيــة 

 )٢ )اللوحــة  البيــاين 4-١١  الشــكل  الــواردة يف  الشــواهد  تشــير 

إىل أن تعزيــز االلتــزام بســيادة القانــون تســهم يف زيــادة بــراءات 

االختــراع املســجلة للشــركات، ممــا قــد يحــد مــن حاجــة الشــركات 

متعــددة اجلنســيات إىل االعتمــاد علــى آليــات داخليــة، مثــل نقــل 

أنشــطة االبتــكار مــن الشــركات التابعــة إىل الشــركة األم للتغلــب 

علــى اإلخفــاق الســوقي النــاجت عــن ضعــف املؤسســات.    

حقــوق امللكيــة، علــى بعــض القيــود، نظــرا لتأثرهــا بتوزيــع القيمــة املضافــة 

بيــن العمــل ورأس املــال.

اجلدول 4-2: تأثير املشاركة يف سالسل القيمة العاملية على عدد براءات االختراع املسجلة وحجم 

العمالة يف الشركات العادية

تدفقات براءات االختراع )لوغاريتم، فرق خمس سنوات(املتغير التابع

العمالة

)لوغاريتم، فرق خمس سنوات(

)٢()١()3(

فترة العينة )٢٠١٢-٢٠٠٢(

املربعات الصغرى العادية 

)الشركات الواردة يف قاعدة 

)PATSTAT بيانات

تقدير املتغيرات املساعدة 

)الشركات الواردة يف قاعدة 
١)PATSTAT بيانات

املربعات الصغرى العادية 

)جمموعة بيانات الشركات 

املستمدة من قاعدتي بيانات 

)PATSTATو ORBIS

*٠.٠٢–***٠.٠9–***٠.٠7–رصيد براءات االختراع األويل )٢٠٠٠(
]–5.7٠3[]–3١.٨–[]٠.٠٠٢73[

اآلثار داخل الشركات

املشاركة يف ساسل القيمة العاملية )التغير خال خمس 

سنوات(
٠***٠.٢٨.9١.٨٢***٨***

]3.١33[]7.4٨.٠٠٢[]٢٠[

اآلثار بين الشركات

*٠.9١***١.67–***١.3١–رصيد براءات االختراع األويل )٢٠٠٠( ×
املشاركة يف ساسل القيمة العاملية )التغير خال خمس 

سنوات(
]–4.١6٠[]–4.963[]١.943[

4,٠44,٠66٢,9٢٨,٨٨٢٨7,9٢9املاحظات

R 2 ٠.٠٢6٠.٠3٠٠.١٨٢معامل التحديد

نعمنعمنعماآلثار الثابتة للبلد × السنة

نعمنعمنعماآلثار الثابتة للقطاع

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تظهر إحصاءات t الثابتة بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1
١ تتضمــن األدوات قيــود العمالــة األجنبيــة )الفــرق الســنوي % واملســتوى(، وإجــراءات التقييــم واالعتمــاد )املســتوى(، والتعريفــات )الفــرق بعــد مــرور خمــس ســنوات(. )راجــع 

املرفــق 4-5 لاطــاع علــى تفاصيــل(.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

دور تعزيز املنافسة الدولية

االنتشــار الــدويل للتكنولوجيــا هــو قنــاة رئيســية تؤثــر العوملــة 

مــن خالهــا علــى االبتــكار، ولكنهــا قــد ال تكــون الوحيــدة. فعلــى 

ســبيل املثــال، يمكــن للعوملــة أن حتــدث فرقــا مــن خــال التأثيــر 

املنافســة  تطــورات  فــإن  وبالفعــل،  العامليــة.  املنافســة  علــى 

العامليــة والتركــزات الســوقية العامليــة وتأثيرهــا علــى االبتــكار 

تعــد قضيــة حمــل جــدل كبيــر )انظــر اإلطــار 4-4(.

ويف حيــن أن هــذا القســم ال يدعــي تقديــم إجابــات حاســمة، 

يفســح اجملــال الستكشــاف  الفصــل  املســتخدم يف  اإلطــار  فــإن 

تأثيــر  علــى  التقريبيــة  الشــواهد  بعــض  ويقــدم  املســألة  هــذه 

التكنولوجيــا. ونشــر  االبتــكار  علــى  املنافســة 

قوتيــن  علــى  واالبتــكار  املنافســة  بيــن  العاقــة  وتنطــوي 

املنافســة  فزيــادة   .)4-4 )اإلطــار  األقــل  علــى  متعارضتيــن 

وانخفــاض التركــزات الســوقية مــن شــأنهما تقليــل احلافــز علــى 

الســوقية  القــوة  انخفــاض  ألن  نظــرا  الشــركات  لــدى  االبتــكار 

الوقــت  يف  أنــه  غيــر  ابتــكار.  أي  علــى  العائــد  انخفــاض  يعنــي 

التركــزات  املنافســة وانخفــاض  زيــادة  تــؤدي  أن  نفســه، يمكــن 

إىل تعزيــز احلافــز علــى االبتــكار للهــروب مــن املنافســة وحتقيــق 

عائــد يف املقــام األول. ويف حيــن أن التجــارة الدوليــة تزيــد مــن 

حجــم الســوق علــى نحــو يمكــن املتنافســين الفائزيــن مــن حتقيــق 

العائــد، فإنهــا تعــزز أيضــا تأثيــر »الهــروب مــن املنافســة« )راجــع 

.)Akcigit and others 2017 دراســة 

ووفقا لبعض املقاييس، تشــير الشــواهد إىل زيادة املنافســة 

زيــادة  مــن  الرغــم  علــى   - العاملــي  التركــز  وتراجــع  الدوليــة 

 Gutierrez and التركزات احمللية يف بعض البلدان )راجع دراسة

 .)Grullon, Larkin, and Michaely 2017 ودراسة ،Philippon 2017
وقــد ارتفعــت التجــارة مــع الصيــن علــى مــدى العقديــن املاضييــن، 

ليــس فقــط يف قطــاع النســيج، ولكــن أيضــا يف القطاعــات كثيفــة 

ومعــدات  والبصريــة  الكهربائيــة  املعــدات  مثــل  االبتــكارات، 

النقــل )الشــكل البيــاين 4-١٢(. وأدى صعــود جنــم الشــركات يف 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة إىل تغييــر نمــط املنافســة الدوليــة 

بشــكل عــام )راجــع دراســة Freund and Sidhu 2017(، ممــا ســاهم 

يف انخفــاض التركــزات الســوقية العامليــة يف معظــم القطاعــات. 

وعــادًة مــا يقــاس التركــز الســوقي علــى مســتوى القطاعــات، وذلــك 

باســتخدام مؤشــر بديــل يتمثــل إمــا يف نســبة التركــز )مثــل نســبة 

شــركات  أربــع  أكبــر  إىل  تذهــب  التــي  القطــاع  مبيعــات  إجمــايل 

وتعكــس   .Herfindahl-Hirschman مؤشــر  أو  القطــاع(  هــذا  يف 

البيانــات املتعلقــة بالتركــز العاملــي لبــراءات االختــراع صــورة 

ارتفــاع  أو  حجــم  تقــدر  قــد  أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  تفاوتــا،  أكثــر 

ال   PATSTAT بيانــات  قاعــدة  ألن  الواقــع  مــن  بأقــل  التركــزات 

تتضمــن معلومــات عــن هيــكل ملكيــة الشــركات.

وإذا كانت املنافسة العاملية قد زادت بالفعل ، فهل أدى ذلك 

إىل زيــادة االبتــكارات أم تراجعهــا؟ يمكــن توســيع نطــاق اإلطــار 

القطاعــي للتحليــل )انظــر املعادلــة 4-١( للنظــر يف هــذه املســألة 

 .)Coe, Helpman, and Hoffmaister 2009  راجــع أيضــا دراســة(

ووفقــا لهــذا اإلطــار التحليلــي املوســع، يتفاعــل رصيــد البحــوث 

والتطويــر األجنبــي املرجــح باملعرفــة مــع العوامــل الهيكليــة ذات 

الصلــة )S(، بمــا يف ذلــك زيــادة التجــارة مــع الصيــن ومقاييــس 

التركــز الســوقية العامليــة:

 lnP     i,c,t   =  D  c,t   + γlnR     i,c,t      +  μln ∑ l ≠ c      ϕ  i,c,l,t   R     i,l,t    

 + δln ∑ l ≠ c      ϕ  i,c,l,t   R     i,l,t   *  S  i,c,t    

 + θ  S  i,c,t   +  ε  i,c,t   .    (٤-٢)

ويف هــذه املواصفــة، يعكــس معامــل »التأثيــر الرئيســي« 

( θ ) التأثيــر املباشــر لعامــل االبتــكارات الهيكلــي. ويمكــن اآلن 
ـح  ـة املرجـ ـة األجنبيـ ـايل لرصيــد املعرفـ التأثيــر اإلجمـ حســاب 

علــى االبتــكار مــن خــال   μ + δS ، وبالتــايل فــإن معامــل حــد 

التفاعــل ( δ ) يعكــس الدفعــة احلديــة الداعمــة النتشــار املعرفــة 

نتيجــة العامــل البنيــوي )راجــع املرفــق 4-3 لاطــاع علــى مزيــد 

مــن التفاصيــل(.

املنافســة  زيــادة  مــن  تاحــظ  مــا  أن  إىل  ج  ـ ـ ئ ا ت ن ل ا ر  ي ـ ـ ش ت و

التجاريــة وتراجــع التركــزات الســوقية العامليــة ربمــا ســاعد يف 
)شــكل ١3-4(.٢٨ البلــدان  عبــر  التكنولوجيــا  ار  ـ انتشـ ز  ـ تعزيـ

علــى  يؤثــر  قــد  والتكنولوجيــا  رات  ا ك ـ ـ ت ب ال ا ر  ا ـ ـ ش ت ن ا ن  أ ن  ـ ـ ي ح يف   ٢٨

املنافســة والتركــز، ممــا قــد تنشــأ عنــه عاقــة ســببية عكســية، فإنــه أمــر غيــر 

مرجــح يف حالــة مقاييــس املنافســة املســتخدمة يف هــذا التحليــل. ويعكــس 

جودة البنية التحتية يف املوانئ

جودة تعليم الرياضيات والعلوم

حماية حقوق امللكية
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١ – التغيــر يف نشــاط تســجيل بــراءات االختــراع ومســتوى املشــاركة يف 

سالسل القيمة العاملية يف الشركات العادية 

(الفرق اللوغاريتمي، احملاكاة على أساس العينة ككل)

 PATSTAT ملدخــالت وخمرجــات املناطــق، وقاعــدة بيانــات EORA املصــادر: قاعــدة بيانــات

لــدى مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي، ومعهــد فريــزر للحريــة االقتصاديــة يف العــامل، وتقريــر 

التنافســية العامليــة الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي العاملــي، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: تعرض اللوحة ١ نتائج احملاكاة على أساس العينة ككل. وتعرض اللوحة ٢ التغير 

بعد خمس سنوات يف حجم املساهمة يف اآلثار القطرية الزمنية الثابتة.  

الشكل البياين ٤-١١: آثار املشاركة يف سالسل القيمة 

العاملية ومتغيرات السياسات

٢ – العالقــة املتوقعــة بيــن جمموعــة خمتــارة مــن متغيــرات السياســات 

والتغير يف نشاط تسجيل براءات االختراع يف الشركات العادية

(الفرق اللوغاريتمي، التغير بعد مرور خمس سنوات، املساهمة 

يف اآلثار القطرية الزمنية الثابتة)
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

· كمــا 	 احمللــي،  االبتــكار  تعــزز  الصيــن  مــع  التجــارة  زيــادة 

تعــزز انتشــار التكنولوجيــا مــن خــال زيــادة كفــاءة اســتخدام 

املعرفــة األجنبيــة )التأثيــر الرئيســي وتأثيــر التفاعــل كاهمــا 

إيجابيــان(.

رصيــد التجــارة الصينيــة بدرجــة كبيــرة تغيــرات خارجيــة يف السياســات، 

بمــا يف ذلــك انضمــام الصيــن إىل منظمــة التجــارة العامليــة. وغالبــا مــا 

الــواردات  تغلغــل  مــن  احلــد  إىل  قطــري  قطــاع  االبتــكار يف  زيــادة  تــؤدي 

الصينيــة يف هــذا القطــاع، ممــا ينتــج عنــه حتيــز يف تقديــر املعامــل. أمــا 

أن  املرجــح  غيــر  فمــن  العامليــة،  الســوقية  التركــزات  ملقيــاس  بالنســبة 

يتأثــر باالبتــكار يف فــرادى البلــدان، ال ســيما أن بلــدان جمموعــة اخلمســة 

)التــي تعامــل علــى أنهــا أكثــر البلــدان تطــورا يف جمــال التكنولوجيــا( تــم 

العينــة. مــن  اســتبعادها 

· وباملثــل، فــإن تراجــع التركــزات العامليــة - مقيســة بحصــة 	

أكبــر أربــع شــركات يف املبيعــات - يشــجع االبتــكار وانتشــار 

كبيــر  تأثيــر  التراجــع  فلهــذا  ســواء.  حــد  علــى  التكنولوجيــا 

علــى  التقديــرات  ضــوء  ففــي  التكنولوجيــا:  انتشــار  علــى 

ســبيل املثــال، تــؤدي زيــادة بنســبة ١٠% يف رصيــد البحــوث 

والتطويــر األجنبــي إىل زيــادة عــدد بــراءات االختــراع احملليــة 

أن  حيــن  يف  التركيــز،  منخفــض  قطــاع  يف   %5.6 بنســبة 

ذلــك  مــن  أقــل  ســتكون  االبتــكار  سيشــهدها  التــي  الدفعــة 

التركيــز. عــايل  قطــاع  يف   )%٢.7( بالنصــف 

لهــذا  التحليلــي  اإلطــار  يعرضهــا  التــي  الشــواهد  أن  ورغــم 

الفصــل شــواهد تقريبيــة، فإنهــا تشــير إىل وجــود عاقــة إيجابيــة 

بيــن املنافســة الدوليــة وانتشــار االبتــكار والتكنولوجيــا. ويتفــق 

 Bloom, Draca, ذلــك بشــكل عــام مــع النتائــج الــواردة يف دراســة

Coelli, Moxnes, and Ulltveit- ودراسة and Van Reenen (2016)
التجــارة  زيــادة  أن  إىل  تقديراتهمــا  تشــير  اللتيــن   Moe (2016)
لهــا تأثيــر إيجابــي علــى االبتــكار. ومــع ذلــك ، يبــدو أن النتائــج 

 Autor and others (2016) خمتلفــة عــن تلــك الــواردة يف دراســة 

التــي تشــير تقديراتهــا إىل أن التجــارة مــع الصيــن كان لهــا تأثيــر 

ســلبي علــى االبتــكار يف الشــركات األمريكيــة. ومــن الواضــح أن 

النسيج واملالبس واجللود واملنتجات ذات الصلة
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األنصبة يف عام ٢٠٠٦

٢ – نصيب الشركات األربعة الكبرى يف املبيعات العاملية

0

60 ١ – واردات السلع النهائية من الصين حسب القطاع

       (٪، نسبة من خمرجات القطاع)

٣ – أنصبة الشركات األربعة الكبرى يف جمموعات براءات 

       االختراع العاملية

الشكل البياين ٤-١٢: التنافسية الدولية والتركز العاملي

 Freund لــدى مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي، ودراســة PATSTAT املصــادر: قاعــدة بيانــات

خبــراء  وحســابات  العامليــة،  وا�رجــات  املدخــالت  بيانــات  وقاعــدة   ،and Sidhu (2017)
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املتوسط

املئين العاشر/التسعين

التقدير بالنقط

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

0

10 ١ – التأثير املباشر على االبتكار

٢ – التأثير من خالل انتشار املعرفة

الشكل البياين ٤-١٣: تأثير املنافسة على انتشار 

االبتكارات والتكنولوجيا

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ١ التغيــر التقديــري يف نشــاط تســجيل بــراءات االختــراع لــدى البلــد 

املتلقــي نتيجــة متوســط التغيــر يف العوامــل الهيكليــة خــالل فتــرة العينــة. ويشــير احلــدان األدنــى 

واألعلــى إىل فتــرة ثقــة نســبتها ٩٠٪. وتعــرض اللوحــة ٢ االســتجابة التقديريــة لنشــاط تســجيل 

بــراءات االختــراع يف البلــد املتلقــي جتــاه زيــادة بنســبة ١٠٪ يف رصيــد البحــوث والتطويــر 

األجنبي املرجح يف ظل عوامل هيكلية ذات قيم خمتلفة.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

مــن  مزيــد  إجــراء  إىل  وهنــاك حاجــة  يــزال مســتمرا،  ال  النقــاش 

هــذا  يف  املؤثــرة  املعاكســة  للقــوى  فهمنــا  لتعميــق  التحليــل 

الصــدد. فعلــى ســبيل املثــال، قــد تختلــف العاقــة بيــن املنافســة 

والتركز واالبتكار أو انتشــار التكنولوجيا مع مرور الوقت وعبر 

والقطاعــات. البلــدان 

النتائج واالنعكاسات على السياسات

العوملــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى االنتشــار الــدويل للمعرفــة 

الســلبية للعوملــة  والتكنولوجيــا. ويف حيــن أن اآلثــار اجلانبيــة 

كانــت حمــل جــدال كبيــر يف املناقشــات العامــة، يســلط الفصــل 

تقاســم  يف  العوملــة  مســاهمة   - رئيســية  ميــزة  علــى  الضــوء 

إمكانــات النمــو عبــر البلــدان. إذ تســهل العوملــة انتشــار املعرفــة 

والتكنولوجيــا مــن خــال اســتخدام بــراءات االختــراع والتجــارة 

دوليــا. كذلــك ففــي حيــن أن تأثيــر املنافســة علــى االبتــكار مســألة 

أن  إىل  تشــير  أدلــة  توجــد  الدراســة،  مــن  مزيــًدا  تتطلــب  معقــدة 

العوملــة ســاهمت مــن خــال تعزيــز املنافســة الدوليــة يف زيــادة 

التكنولوجيــا األجنبيــة. االبتــكار وتطبيــق  احلافــز علــى 

كذلــك توصــل الفصــل إىل أن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

زاد اســتخدامها للمعرفــة والتكنولوجيــا األجنبيــة املتاحــة بمــرور 

االبتــكارات  تباطــؤ  أثــر  تخفيــف  علــى  ذلــك  ســاعد  وقــد  الوقــت. 

األســواق  اقتصــادات  علــى  تكنولوجيــا  املتطــورة  البلــدان  يف 

الصاعــدة، كمــا ســاهم يف تقــارب الدخــل عبــر البلــدان. وكانــت 

املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة أحــد العوامــل املهمــة وراء 

هــذا التطــور، رغــم أن هــذه الفائــدة مل تعــم علــى جميــع الشــركات 

نظرا ألن الشــركات متعددة اجلنســيات أحيانا ما تنقل أنشــطتها 

االبتكاريــة إىل الشــركة األم.

وأخيــرًا، تشــير الشــواهد إىل أن املعرفــة ال تتدفــق يف اجتــاه 

واحــد فقــط. فقــد اســتفادت البلــدان الرائــدة تكنولوجيــا مــن جهــود 

مســاهمة  تزايــد  ومــع  البعــض.  بعضهــم  لــدى  واملعرفــة  البحــث 

الصيــن وكوريــا يف توســيع احلــدود التكنولوجيــة، يمكننــا توقــع 

انتقــال تداعيــات إيجابيــة مــن هــذه البلــدان إىل رواد التكنولوجيــا 

املعتادين. وإىل جانب قنوات االستفادة التقليدية من التجارة، 

لتبــادل  مهمــا  مصــدرا  والتكنولوجيــا  املعرفــة  انتشــار  يتيــح 

منافــع العوملــة.

ومــن زاويــة السياســات، يتمثــل أحــد االســتنتاجات الرئيســية 

املعرفــة  تدفقــات  يعــزز  العاملــي  الترابــط  أن  يف  الفصــل  لهــذا 

األجنبيــة. والسياســات الراميــة إىل تعزيــز هــذه الروابــط - ســواء 

من خال ساســل القيمة العاملية أو االســتثمار اجلنبي املباشــر 

القيــود  تخفيــف  تشــمل  وهــي  جيــدًا.  معروفــة   - التجــارة  أو 

التنظيميــة الصارمــة علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر، وخفــض 

احلواجــز التجاريــة، وبنــاء البنيــة التحتيــة الازمــة. ولكــن الترابــط 

أن  إىل  االقتصاديــون  أشــار  فلطاملــا  يكفــي.  ال  ذاتــه  حــد  يف 

 Cohen اســتيعاب املعرفة يتطلب قدرة اســتيعابية )راجع دراســة

املعرفــة  وحتــوي  املثــال(.  ســبيل  علــى   ،and Levinthal 1989
اكتســاب  خــال  مــن  إال  فهمــه  يمكــن  ال  مهمــا  ضمنيــا  مكونــا 

املعرفــة العلميــة والهندســية. لذلــك فــإن الســتثمار يف البحــوث 

والتطويــر ورأس املــال البشــري أمــر ضــروري، ليــس فقــط لبنــاء 

القــدرة علــى االبتــكار ولكــن أيضــا لزيــادة اســتيعاب االبتــكارات 

 Coe ودراســة ،Griffith and others 2004 احلاليــة )راجــع دراســة

.)and others 2009
آثار  على  الضوء  الفصل  سلط  فبينما  آخرًا،  وليس  وأخيرًا 

صناع  على  يجب  العوملة،  عن  الناجتة  اإليجابية  النمو 

السياسات التأكد من تقاسم هذه املنافع على نطاق واسع بين 

املبتكرة  الشركات  استغال  عدم  ضمان  ذلك  ويشمل  السكان. 

للتكنولوجيا املكتسبة حديًثا للسيطرة على السوق بشكل مفرط 

السياسات لتسهيل عملية التصحيح  يضر باملستهلكين، ودعم 

)من خال االستثمار يف التعليم وإعادة تشكيل املهارات على 

، وتعديل نظام الضريبة-املنافع إلعادة توزيع  سبيل املثال( 

مكاسب الدخل تمشيا مع التفضيات االجتماعية للبلدان.
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

بــراءات  بيانــات  علــى  كبيــرا  اعتمــادا  الفصــل  هــذا  يعتمــد 

االختــراع لرصــد تدفقــات االبتــكارات واملعلومــات، ويوضــح هــذا 

اإلطــار املفاهيــم األساســية التــي تقــوم عليهــا البيانــات ويلقــي 

نظــرة ســريعة علــى كيفيــة جتميــع البيانــات.

البيانــات  قاعدة  هــي  هنــا  املســتخدمة  البيانــات  وقاعــدة 

 ،)PATSTAT( العالم  حول  االختراعات  لبراءات  اإلحصائيــة 

بــراءة  والتــي تتضمــن معلومــات عــن حــوايل 7٠ مليــون طلــب 

اختــراع مــن ٨٠ دولــة والعاقــات فيمــا بينهــا.

· طلــب بــراءة االختــراع هــو عبــارة عــن طلــب يتــم تقديمــه إىل 	

الفكريــة يف  امللكيــة  معيــن حلمايــة  اختــراع  بــراءات  مكتــب 

البلــد املعنــي. وطلبــات بــراءات االختــراع حمليــة، ممــا يعنــي 

ضــرورة تقديــم طلــب منفصــل للحصــول علــى بــراءة اختــراع 

يف كل بلــد تكــون فيــه احلمايــة مطلوبــة.

· علــى 	 للحصــول  طلبــات  االختــراع  بــراءات  جمموعــة  تضــم 

طلــب  وأي  التكنولوجيــا.  نفــس  حلمايــة  اختــراع  بــراءات 

اجملموعــة،  مــن  جــزءا  يعــد  اختــراع  بــراءة  علــى  للحصــول 
ذاتــه.١ حــد  يف  جمموعــة  الفــردي  الطلــب  يمثــل  أن  ويمكــن 

· اإلشــارات املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة تربــط بيــن 	

علــى  ويجــب  البعــض.  بعضهــا  علــى  تقــوم  التــي  البــراءات 

مقدمــي الطلبــات اإلشــارة إىل املعرفــة الســابقة لتحديــد مــدى 

حداثة الطلب وحدوده القانونية. ويمكن أن تكون اإلشارات 

املرجعيــة يف حــد ذاتهــا مؤشــرا لتدفقــات املعلومــات.

بــراءات  علــى  تعتمــد  الفصــل  هــذا  أجــزاء  بعــض  أن  ورغــم 

البيانــات  جتميــع  يتــم  اجلزئــي،  املســتوى  علــى  االختــراع 

ملضاهاتهــا  والقطــاع  البلــد  مســتوى  علــى  أخــرى  أجــزاء  يف 

باملتغيــرات األخــرى. ولهــذا الغــرض، يتــم عــزو بــراءات االختــراع 

التــايل:  النحــو  علــى 

· اخملتــرع األول: قــد يكــون اخملتــرع خمتلفــا عــن 	 بلــد إقامــة 

ألن  ونظــرا  االختــراع.  بــراءة  يمتلــك  الــذي  الطلــب  املقــدم 

إقامــة  بلــد  أن  يبــدو  اجلديــدة،  املعرفــة  خمتــرع  هــو  األول 

أكثــر أهميــة يف حتديــد مــكان االختــراع. ويعكــس  اخملتــرع 

ترتيــب اخملترعيــن يف طلــب بــراءة االختــراع درجــة أهميتهــم. 

مــن  جــزء  عــزو  مــن  )بــدال  األول  اخملتــرع  علــى  والتركيــز 

العمليــة  يــؤدي إىل تبســيط  مــن اخملترعيــن(  لــكل  االختــراع 

كبيــر. بشــكل  الصــورة  تغييــر  دون 

· أحــد القطاعــات الصناعيــة الثاثــة عشــر التــي يمكــن تطبيــق 	

االختــراع فيهــا: يحــدد مكتــب بــراءات االختــراع مــدى إمكانيــة 

خمططــا  املكتــب  يضــع  حيــث  لاختــراع،  الفنــي  التطبيــق 

لتطبيــق االختــراع يف القطاعــات املمكنــة، مــع حتديــد الــوزن 

 Van ودراســة   ،PATSTAT )راجــع  قطــاع  لــكل  الترجيحــي 

إىل  االختــراع  بــراءة  وتعــزى   .)Looy and Vereyen 2015
أكبــر وزن ترجيحــي. الكلــي ذي  القطــاع 

ويعــد تنســيق إجــراءات اســتصدار بــراءات االختــراع مــن أوائــل 

فيمــا  مســتمر  تقــدم  أحــرز  وقــد  الــدويل.  التعــاون  علــى  األمثلــة 

يتعلــق بإجــراءات التنســيق منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر. غيــر 

أن الفروق الثقافية والقانونية ال تزال تؤثر سلبا على إمكانية 

املقارنــة الدوليــة. ونســوق مثــاالن للتوضيــح:

· يتعيــن 	 كان   ،١9٨٨ عــام  حتــى  األفــكار:  وعــدد  اليابــان 

)راجــع دراســة  لــكل فكــرة علــى حــدة  اختــراع  بــراءة  إصــدار 

إىل  القاعــدة  هــذه  أدت  وقــد   ،)Dernis and Khan 2004
بــراءات  مكتــب  االختــراع يف  بــراءات  طلبــات  عــدد  تضخيــم 

االختــراع اليابــاين. وبالرغــم مــن أن عــدد األفــكار يف بــراءة 

تســعينات  منــذ  ملحوظــة  بدرجــة  ازداد  الواحــدة  االختــراع 

القــرن املاضــي، ظــل هــذا العــدد أقــل كثيــرا مقارنــة بمثيلــه يف 

مكتــب بــراءات االختــراع والعامــات التجاريــة األمريكــي أو 

مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي خــال معظــم الفتــرة التــي 

تغطيهــا العينــة بســبب الثقافــة وهيــكل الرســوم )راجــع دراســة 

.)Katznelson 2008
· يعــود 	 االختــراع:  بــراءات  تســجيل  علــى  واحلافــز  الصيــن 

بــراءات  عــدد  يف  الكبيــرة  الزيــادة  وراء  الســبب  مــن  جــزء 

تشــجيع  مــن سياســات  الصيــن إىل جمموعــة  االختــراع يف 

مــن  تقلــل  وغيرهــا  املاليــة  فاحلوافــز  االختــراع.  بــراءات 

تكلفــة تســجيل بــراءات االختــراع أو تزيــد مــن املكاســب غيــر 

املرتبطة مباشــرة بحماية امللكية الفكرية. لذلك فإن بعض 

األفــكار تصــدر لهــا بــراءات اختــراع يف الصيــن دون غيرهــا 

البلــدان. مــن 

وقــد يكــون تأثيــر هــذه الفــروق الثقافيــة والقانونيــة كبيــرا 

الصيــن  أن  جنــد  فقــط،  الطلبــات  عــدد  إىل  فاســتنادا  للغايــة. 

بلــدان  باقــي  الصــادر يف  االختــراع  بــراءات  عــدد  نفــس  تصــدر 

ملراعــاة  املعدلــة  املقاييــس  اســتخدام  ولكــن  جمتمعــة.  العــامل 

تأثيــر اجلــودة، والتــي ترجــح عــدد بــراءات االختــراع بمؤشــرات 

البــراءات، يقــل هــذا  أو االقتصاديــة لتلــك  الفنيــة  بديلــة للقيمــة 

كثيــرا. العــدد 

اجلــودة.٢  تأثيــر  ملراعــاة  للتعديــل  خيــارات  عــدة  وتوجــد 

عــدد  يف  متمثــل  مقيــاس  اســتخدام  الفصــل  هــذا  يف  ويفضــل 

علــى  هنــا  التركيــز  وينصــب  االختــراع،  بــراءات  جمموعــات 

جمموعــات:      ثــاث  أهــم  أو  الدوليــة  اجملموعــات 

· طلبــا 	 تضــم  أن  يجــب  الدوليــة  االختــراع  بــراءات  جمموعــة 

واحــدا يف مكتبــي بــراءات اختــراع منفصليــن. والفكــرة هنــا 

تتمثل يف أن هذا املرشح سيرصد العديد من البراءات األقل 

قيمــة، نظــرا ألن املكاســب املتوقعــة القليلــة ال تبــرر التكلفــة 

اإلضافيــة الناجتــة عــن تقديــم الطلــب والفحــص والتســجيل 

          Squicciarini, Dernis, and Criscuolo (2013) دراســة  راجــع   ٢

يف  املســتخدمة  املقاييــس  خمتلــف  حــول  مناقشــة  علــى  لاطــاع 

املشــمولة  لاختراعــات  والتكنولوجيــة  االقتصاديــة  القيمــة  حســاب 

اختــراع. ببــراءات 

هذا اإلطار من تأليف جوهانس أوغستر. 

طلــب  أول  أو  األولويــة،  ذي  بالطلــب  اخملتلفــة  الطلبــات  ترتبــط   ١

باريــس  التفاقيــة  ووفقــا  مــا.  لتكولوجيــا  اختــراع  بــراءة  الســتصدار 

علــى  احلصــول  طلبــات  تقديــم  شــهرا   ١٢ خــال  يجــب   ،١٨٨3 لعــام 

احلمايــة  وطلــب  األخــرى  األعضــاء  البلــدان  يف  االختــراع  بــراءات 

بأثــر رجعــي اعتبــارا مــن تاريــخ األولويــة )تاريــخ تقديــم أول طلــب(. 

وتتضمــن جمموعــة بــراءات االختــراع حســب التعريــف املســتخدم هنــا 

األولويــة. تاريــخ  نفــس  لهــا  يكــون  التــي  البــراءات   )DOCDB(

اإلطار 4-1: بيانات براءات االختراع واملفاهيم ذات الصلة
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

يف دولــة أجنبيــة. وســيحد ذلــك أيضــا مــن التأثيــر الثقــايف 

االختــراع. بــراءات  تســجيل  مكاتــب  لبعــض 

· أن 	 يجــب  الكبــرى  الثاثــة  االختــراع  بــراءات  جمموعــات 

تضــم طلبــا واحــدا يف أحــد مكاتــب بــراءات االختــراع الثاثــة 

الكبــرى )مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي، ومكتــب بــراءات 

والعامــات  االختــراع  بــراءات  ومكتــب  اليابــاين،  االختــراع 

التجاريــة األمريكــي(. ومقارنــة باملقيــاس الســابق، ينطــوي 

هــذا املقيــاس علــى مزيــد مــن االتســاق، نظــرا ألنــه يغطــي عــددا 

حمــدودا للغايــة مــن مكاتــب تســجيل بــراءات االختــراع. ولكنــه 

تشــوبه أيضــا بعــض أوجــه القصــور نظــرا ألن مقاييــس العــدد 

مــن  الطلبــات  ومقدمــي  للمخترعيــن  عــادة  أفضليــة  تعطــي 

أوروبــا واليابــان والواليــات املتحــدة.

وضعــف  قــوة  مواطــن  علــى  اخملتلفــة  املقاييــس  وتنطــوي 

خمتلفــة، وليــس فيهــا مــا يمكــن اعتبــاره مثاليــا تمامــا. لذلــك مــن 

املهــم تضميــن آثــار ثابتــة مائمــة يف التحليــل التجريبــي لرصــد 

الفــروق املتفاوتــة زمنيــا يف عمليــة تســجيل بــراءات االختــراع 

وثقافــة اســتخدام اإلشــارات املرجعيــة. ويســتخدم الفصــل آثــارا 

قطريــة وزمنيــة ثابتــة بالفعــل حيثمــا أمكــن. 

اإلطار 4-1: )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



193

الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟
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علــى الرغــم مــن االنتشــار العاملــي لتكنولوجيــا املعلومــات، 

يتركــز  املعرفــة  انتشــار  أن  االقتصادييــن  مــن  العديــد  يعتقــد 

 Audretsch and بدرجــة كبيــرة يف أماكــن حمــددة )راجــع دراســة

 Jaffe, Trajtenberg, and Henderson ودراســة ،Feldman 1996 
1993، ودراســة Keller 2002(. ويف رأيهــم أن القــرب اجلغــرايف 
معرفتهــم.  مــن  للتعلــم  مهــم  أمــر  اآلخريــن  اخملترعيــن  مــن 

ومــن خــال تنفيــذ أنشــطة االبتــكار يف اخلــارج - خاصــة يف 

االقتصادات املتقدمة تكنولوجيًا - يمكن للشركات االستفادة 

مــن املعرفــة األجنبيــة بشــكل أكثــر فعاليــة وحتســين اإلنتاجيــة. 

بالشــركات  اخلاصــة  البيانــات  تســتخدم  اإلطــار،  هــذا  ويف 

يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  يف  بالبورصــة  املقيــدة 

امليــدان االقتصــادي لتقديــم شــواهد علــى تطــورات عمليــة تعهيــد 

واختبــار  تكنولوجيــا،  املتقدمــة  للبلــدان  االبتكاريــة  األنشــطة 

دورهــا كإحــدى قنــوات انتقــال املعرفــة. والبيانــات املســتخدمة 

لــدى   PATSTAT بيانــات  قاعــدة  مــن  مأخــوذة  التحليــل  يف 

مكتــب بــراءات االختــراع األوروبــي وقاعــدة بيانــات Orbis لــدى 

  .Bureau van Dijk

تطور شبكات االبتكار العاملية

يتــم بنــاء روابــط االبتــكار باســتخدام معلومــات عــن بلــدان 

مصــدر ومقصــد بــراءات االختــراع املمنوحــة للشــركات املقيــدة 

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  يف  بالبورصــة 

االقتصادي. ويقصد ببلد املنشأ بلد إقامة اخملترعين، ويقصد 

ببلد املقصد البلد الذي يقع فيه املقر الرئيســي للشــركة املالكة 

لبــراءة االختــراع. وقــد ظهــرت ثاثــة أنمــاط مهمــة خــال العقــود 

االبتــكار  روابــط  قــوة  خالهــا  زادت  التــي  املاضيــة  األربعــة 

الدوليــة بشــكل مطــرد. أوال، يــزداد عــدد االبتــكارات التــي تنفذهــا 

البيــاين 4-٢-١(. ثانيــا، ازداد  )الشــكل  الشــركات يف اخلــارج 

عــدد البلــدان املشــاركة يف الشــبكة: ففــي املتوســط، ارتفــع عــدد 

البلــدان التــي تتواجــد فيهــا الشــركات بغــرض االبتــكار. وثالثــا، 

توجــد مراكــز رئيســية يف الشــبكة – أي البلــدان التــي تســتحوذ 

علــى نســبة كبيــرة مــن بــراءات االختــراع. وعلــى مســتوى العينــة، 

جند أن ٢٨% من جميع براءات االختراع يف عام ٢٠١3 تتركز 

يف الواليــات املتحــدة، وتليهــا أملانيــا )١4%( واململكــة املتحــدة 

)١3%( واليابــان )7%( كمــا يتضــح مــن الشــكل البيــاين 4-٢-

٢. وربمــا ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن هــذه البلــدان تمتلــك أيضــا 

أكبــر رصيــد معــريف كلــي بيــن بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

والتطويــر.  البحــوث  برصيــد  مقيســا  االقتصــادي  امليــدان  يف 

املراتــب  يف  وأملانيــا  واليابــان  املتحــدة  الواليــات  وتأتــي 

الثاثــة األوىل، وتأتــي اململكــة املتحــدة يف املرتبــة السادســة. 

ومــن املاحــظ أن معظــم البــراءات األجنبيــة يتــم اختراعهــا يف 

مراكــز املعرفــة تلــك، وهــو مــا يتســق مــع دور تعهيــد األنشــطة 

لاســتفادة  كوســيلة  تكنولوجيــا  املتقدمــة  للبلــدان  االبتكاريــة 

مــن املعرفــة األجنبيــة.

اختبار دور تعهيد األنشطة االبتكارية للبلدان 

املتقدمة تكنولوجيا كإحدى قنوات انتقال 

املعرفة

املزايــا  مــن  عــددا  الشــركات  مســتوى  علــى  التحليــل  يتيــح 

التحليــل  إطــار  يف  يمكــن  أوال،  الكلــي.  التحليــل  يف  تتوافــر  ال 

يف  االبتكاريــة  االجتاهــات  اســتبعاد  الشــركات  مســتوى  علــى 

البلــد األم وقطــاع البلــد األم باســتخدام اآلثــار الثابتــة. وثانيــا، 

يتيــح هــذا املنهــج قــدرا مــن املرونــة يف اســتبعاد تأثيــر العوامــل 

باالبتــكارات  وترتبــط  اإلنتاجيــة  علــى  تؤثــر  التــي  األخــرى 

للشــركات  يمكــن  املثــال،  ســبيل  فعلــى  للشــركات.  األجنبيــة 

تســجل  أن  األجنبيــة  االبتــكارات  مــن  أكبــر  عــددا  تمتلــك  التــي 

مســتويات إنتاجيــة أعلــى ال لســبب إال أنهــا تمتلــك أيضــا قــدرا 

أكبــر مــن املعرفــة. وقــد تكــون هــذه الشــركات أكثــر تفوقــا أيضــا 

يف اســتخدام املعرفــة األجنبيــة بوجــه عــام نظــرا ألنهــا تمتلــك 

أعلــى. اســتيعابية«  »قــدرة 

مســتوى  علــى  إنتــاج  دالــة  التجريبــي  النمــوذج  ويســتخدم 

واملعرفــة  بالشــركات،  اخلاصــة  املعرفــة  تتضمــن  الشــركات 

القطاعيــة احملليــة واألجنبيــة، إىل جانــب عــدد مــن املتغيــرات 

 Griffith, Harrison, and Van Reenen الضابطــة )راجــع دراســة

املعرفــة  وتقــاس   .)Chen and Dauchy 2018 ودراســة   ،2006
برصيــد البحــوث والتطويــر. ويقــاس تعهيــد األنشــطة االبتكاريــة 

للبلــدان املتقدمــة تكنولوجيــا بإجمــايل عــدد بــراءات االختــراع 

العامليــة لشــركة مــا التــي كان يقيــم خمترعهــا يف بلــد أجنبــي 

خــال الفتــرة التــي ســبقت العينــة، أي خــال عــام ١997 وعــام 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1978 83 88 93 98 2003 08 13

الشكل البياين ٤-٢-١: كثافة االبتكار

(عدد الشركات أو براءات االختراع)

بيانــات  وقاعــدة   ،Chen and Dauchy 2018 دراســة  املصــادر: 

PATSTAT لدى مكتب براءات االختراع األوروبي.

براءات االختراع األجنبية

الشركات ذات براءات االختراع 

األجنبية (املقياس األيمن)

اإلطار 4-2: تعهيد األنشطة االبتكارية للبلدان املتقدمة تكنولوجيا وانتقال املعرفة

موســاوي.  هالــة  مــن  بدعــم  تشــين،  صوفيــا  تأليــف  مــن  اإلطــار  هــذا 

راجــع دراســة Chen and Dauchy (2018) لاطــاع علــى مزيــد مــن 

التفاصيــل.
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

٢٠٠6. ثــم يتــم التفاعــل بيــن هــذا املقيــاس ورصيــد البحــوث 

انتقــال  قنــوات  كإحــدى  دوره  الختبــار  األجنبــي  والتطويــر 

االنحــدار باســتخدام سلســلة بيانــات  املعرفــة. وتقــدر معادلــة 

بلــدان  البورصــة يف  مقيــدة يف  شــركة  حــوايل ١٢٠٠٠  تضــم 

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي تعمــل يف  منظمــة 

.٢٠٠-٢٠١٢9 الفتــرة  خــال  وخدمــي  تصنيعــي  قطــاع   ٢٠

ويميــز املنهــج بيــن جمموعتيــن مــن بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي حســب رصيــد املعرفــة الكلــي. 

الكليــة  ويتيــح ذلــك جتميــع تفاصيــل عــن االجتاهــات واآلثــار 

تقدمــا  األكثــر  االقتصــادات  مــن  االبتكاريــة  األنشــطة  لتعهيــد 

واألقــل تقدمــا. واالفتــراض األساســي هنــا هــو أن البلــدان التــي 

تمتلــك معرفــة كليــة أكبــر تكــون أقــرب إىل حــدود التكنولوجيــا 

تكنولوجيــا  املتطــورة  البلــدان  جمموعــة  وتضــم  املتطــورة. 

اجملموعــة  وتتضمــن  املتحــدة،  والواليــات  وأملانيــا  اليابــان 

األخــرى جميــع البلــدان األخــرى يف منظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليــدان االقتصــادي. وتتســق النتائــج مــع افتــراض تعهيــد 

يف  أكبــر  تواجــد  لهــا  التــي  فالشــركات  االبتكاريــة:  األنشــطة 

حتقــق  تكنولوجيــا  املتطــورة  البلــدان  يف  االبتــكاري  اجملــال 

الكلــي  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  مــن  كثيــرا  أكبــر  اســتفادة 

وإىل  التواجــد.  هــذا  مثــل  إىل  تفتقــر  التــي  بالشــركات  مقارنــة 

جانب التأثير اإليجابي الكلي، تشير النتائج إىل أنماط مثيرة 

لاهتمــام يف اجتــاه وحجــم تعهيــد األنشــطة االبتكاريــة. فقيمــة 

حدود التفاعل بين تعهيد األنشطة االبتكارية ورصيد البحوث 

والتطويــر الكلــي يف االقتصــادات األقــل تقدمــا ليســت مرتفعــة، 

ممــا يشــير إىل ضعــف انتقــال املعرفــة مــن االقتصــادات األقــل 

تقدمــا. كذلــك فــإن انتقــال املعرفــة الناجتــة عــن رصيــد البحــوث 

أقــوى  يكــون  تكنولوجيــا  الرائــدة  البلــدان  الكلــي يف  والتطويــر 

مــا يكــون عندمــا تكــون البلــدان املتلقيــة مــن رواد التكنولوجيــا 

أيضــا. وتظــل هــذه النتائــج ثابتــة حتــى مــع اســتخدام تفســيرات 

ونمــاذج   – األربــاح  مثــل حتويــل   – األجنبــي  لابتــكار  بديلــة 

بديلــة تســتبعد تأثيــر القــدرة االســتيعابية للشــركات.

االبتكاريــة  األنشــطة  تعهيــد  أن  فكــرة  النتائــج  وتدعــم 

فعالــة  قنــاة  يكــون  أن  يمكــن  تكنولوجيــا  املتطــورة  للبلــدان 

املثاليــة  السياســات  الدوليــة. وعنــد تصميــم  النتقــال املعرفــة 

الهادفــة إىل تشــجيع االبتــكار، ينبغــي مراعــاة مفهــوم تدويــل 

االبتكارات. فالسياسات الهادفة إىل إعادة توطين االبتكارات 

التــي تــم اختراعهــا باخلــارج علــى ســبيل املثــال قــد تضــر بنمــو 

اإلنتاجيــة احملليــة مــن خــال تعطيــل االبتــكار احمللــي. وعنــد 

تقييــم فعاليــة سياســة فــرض الضرائــب علــى أعمــال البحــوث 

والتطويــر، ينبغــي أيضــا مراعــاة العائــد االجتماعــي مــن انتقــال 

العامليــة. املعرفــة 
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االختــراع  بــراءات   :٤-٢-٢ البيــاين  الشــكل 

األجنبية حسب بلد املصدر، ٢٠١٣

(عدد براءات االختراع)

 PATSTAT وقاعدة بيانات ،Chen and Dauchy 2018 املصادر: دراسة

لدى مكتب براءات االختراع األوروبي.

ملحوظــة: أعــدت املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين باســتخدام رمــوز 

البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس. 

اإلطار 4-2: )تتمة(
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

مثــل  قنــوات  خــال  مــن  الدوليــة  التكنولوجيــا  انتقــال  إن 

اســتخدام  وترخيــص  املباشــر  األجنبــي  واالســتثمار  التجــارة 

التكنولوجيــا  علــى  للحصــول  فعالــة  وســيلة  يعــد  التكنولوجيــا 

 Hoekman, Maskus, and دراســة  )راجــع  اإلنتاجيــة  وحتســين 

Saggi 2005(. غيــر أن احتمــاالت انتقــال التكنولوجيــا الدوليــة 
مــن خــال هــذه القنــوات تكــون أقــل يف حالــة البلــدان منخفضــة 

الدخــل. والســبب يف ذلــك أن هــذه البلــدان عــادة مــا تكــون أقــل 

اندماجــا يف االقتصــاد العاملــي، وتمتلــك قــدرات اســتيعابية أقــل 

مــن غيرهــا، كمــا أن احتياجاتهــا التكنولوجيــة قــد تختلــف عــن 

)راجــع  املتقدمــة  االقتصــادات  املســتخدمة يف  التكنولوجيــات 

دراسة World Bank 2008(. ورغم وجود قدر كبير من التباين 

فيمــا بيــن البلــدان منخفضــة الدخــل، ال ســيما وأن البلــدان يف 

شــرق وجنــوب آســيا تســتفيد مــن اندماجهــا يف ساســل القيمــة 

تفتقــر  األخــرى  املناطــق  تــزال  ال  بالصيــن،  احمليطــة  العامليــة 

دراســة  )راجــع  العامليــة  التجــارة  يف  االندمــاج  هــذا  مثــل  إىل 

يف  املعروضــة  الشــواهد  وتشــير   .)Allard and others 2016
هــذا اإلطــار إىل أنــه يف البلــدان التــي تكــون فيهــا قنــوات انتقــال 

األجنبــي  االســتثمار  مثــل   – ضعيفــة  التقليديــة  التكنولوجيــا 

يكــون  أن  يمكــن   – العامليــة  التجــارة  يف  واالندمــاج  املباشــر 

الفجــوة  هــذه  للمســاعدات األجنبيــة دور تكميلــي مهــم يف ســد 

    .)١-3-4 البيــاين  )الشــكل 

وقــد أوضحــت البحــوث أن املســاعدات األجنبيــة مــن شــأنها 

املســاعدة علــى املســتوى الكلــي يف انتقــال التكتولوجيــا وزيــادة 

املثــال،  الدخــل. فعلــى ســبيل  البلــدان منخفضــة  اإلنتاجيــة يف 

تشــير دراســة Walley and Cushing (2013) إىل أن املســاعدات 

إنمائيــة  مســاعدة  ومنــح  دويل  تعــاون  صــورة  يف  األجنبيــة 

انتقلــت  مهمــة  قنــوات  التجــارة،  مثــل  مثلهــا  تعــد،  خارجيــة 

البحــوث  اســتثمارات  نتيجــة  إيجابيــة  تداعيــات  خالهــا  مــن 

والتطويــر يف بلــدان جمموعــة الســبعة إىل ١١ بلــدا يف إفريقيــا 

وباســتخدام   .٢٠٠4-١9٨٠ الفتــرة  خــال  الصحــراء  جنــوب 

 Tiruneh, Wamboye, and Sergi منهــج مماثــل، توصلــت دراســة

(2017) إىل شــواهد علــى أن املســاعدات األجنبيــة كانــت وســيلة 
بلــدان  تســعة  يف  والتطويــر  البحــث  أعمــال  خالهــا  مــن  أثــرت 

أعضــاء يف منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي 

علــى إنتاجيــة العمالــة يف ٢٨ بلــدا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

.١-٢٠١١99٢ الفتــرة  خــال 

اســتخدام  علــى  القائمــة  النمــو  دراســات  أن  مــن  وبالرغــم 

األجنبيــة  املســاعدات  فعاليــة  شــككت يف  قــد  االنحــدار  نمــاذج 

 Rajan دراســة  )مثــل  الصاعــدة  األســواق  القتصــادات  املقدمــة 

تقديــم  اســتراتيجيات  أن  يبــدو   ،)and Subramanian 2008
املســاعدات اجلديــدة التــي تطبقهــا البلــدان املانحــة حتقــق نتائــج 
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جنــوب  إفريقيــا   :٤-٣-١ البيــاين  الشــكل 

االســتثمار  تدفقــات  صــايف  الصحــراء: 
األجنبي املباشر الوافدة واملساعدات ١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

الــدويل،  البنــك  عــن  الصــادرة  العامليــة  التنميــة  املصــادر: مؤشــرات 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الوافــدة،  التدفقــات  صــايف  املباشــر  األجنبــي  باالســتثمار  ١ يقصــد 

الرســمية  اإلنمائيــة  املســاعدات  صــايف  باملســاعدات  ويقصــد 

واملساعدات الرسمية املتلقاة.

املساعدات االستثمار األجنبي املباشر

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

املصــادر: إحصــاءات التنميــة الدوليــة الصــادرة عــن منظمــة التعــاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات صندوق النقد الدويل.

البنية التحتية واخلدمات االجتماعية

البنية التحتية واخلدمات االقتصادية

قطاعات اإلنتاج

أخرى

الشــكل البيــاين ٤-٣-٢: حجــم املســاعدات 

حســب  بهــا  امللتــزم  الرســمية  اإلنمائيــة 

القطاع

(٪)

هذا اإلطار من تأليف بانكوري دوت.   

اإلطار 4-3: دور املساعدات األجنبية يف حتسين اإلنتاجية يف البلدان النامية منخفضة الدخل
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

إيجابيــة يف بعــض احلــاالت. فمــن شــأن املســاعدات األجنبيــة 

تعزيــز انتقــال التكنولوجيــا واإلنتاجيــة يف البلــدان منخفضــة 

الدخــل مــن خــال عــدة قنــوات:

· املساعدات من أجل تكنولوجيات البنية التحتية األساسية: 	

علــى مــدار الســنوات، ازدادت تدفقــات املســاعدات اإلنمائيــة 

الرســمية إىل قطاعــات البنيــة التحتيــة االقتصاديــة انطاقــا 

مــن إدراك اجلهــات املانحــة ألهميــة حتســين البنيــة التحتيــة 

البلــدان  يف  بالتجــارة  املرتبطــة  اإلنتاجيــة  والقــدرات 

املتلقية، بما يف ذلك كجزء من مبادرة املساعدات من أجل 

التجــارة التــي أطلقتهــا منظمــة التجــارة العامليــة اعتبــارا مــن 

عــام ٢٠٠5 )الشــكل البيــاين 4-3-٢(. وحتتــاج العديــد مــن 

البلــدان منخفضــة الدخــل إىل قــدر هائــل مــن االســتثمارات 

وإىل  والكهربــاء.  كالطــرق  األساســية،  التحتيــة  البنيــة  يف 

تعــد  واألجنبيــة،  احملليــة  اخلاصــة  االســتثمارات  جانــب 

املســاعدات مصــدرا مهمــا لتمويــل التنميــة يف هــذا القطــاع 

يف هــذه البلــدان. وداخــل قطــاع البنيــة التحتيــة االقتصاديــة، 

تغطــي قطاعــات النقــل واالتصــاالت، والطاقــة، واملصــارف 

94% تقريبــا مــن املســاعدات. كذلــك فــإن املســاعدات التــي 

تســتهدف حتســين البنيــة التحتيــة جتعــل البلــد املتلقــي أيضــا 

مــن  احلــد  خــال  مــن  األجنبيــة  لاســتثمارات  جذبــا  أكثــر 

تكلفــة البيــع للمســتهلكين يف البلــد املتلقــي وزيــادة مشــاركة 

هــذه البلــدان يف روابــط اإلنتــاج العامليــة. وتشــير الشــواهد 

لقطــاع  املوجهــة  املســاعدات  أن  إىل  األخيــرة  التجريبيــة 

التحتيــة  البنيــة  أثــر فعــال يف حتســين  التحتيــة لهــا  البنيــة 

املثــال  ســبيل  علــى  )راجــع  املتلقيــة  البلــدان  يف  املتاحــة 

 Donabauer, ودراســة   ،Vigil and Wagner 2012 دراســة 

.)Meyer, and Nunnenkamp 2016
· منخفضــة 	 للبلــدان  يمكــن  املســتدامة:  التنميــة  مســاعدات 

الدخــل االســتفادة مــن االبتــكارات التكنولوجيــة التــي حتــد 

فعلــى  املتقدمــة.  االقتصــادات  التكنولوجيــا يف  تكلفــة  مــن 

املنــاخ  تغيــر  مكافحــة  مبــادرات  ســاهمت  املثــال،  ســبيل 

وااللتزامــات بتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الصــادرة 

املســاعدات  حجــم  يــادة  يف  املتحــدة  األمم  منظمــة  عــن 

البيــاين  )الشــكل  املتجــددة  الطاقــة  ملشــروعات  املوجهــة 

جديــدة  تكنولوجيــات  اســتحداث  إىل  أدى  ممــا   ،)3-3-4

أكثــر كفــاءة ســاعدت يف احلــد مــن كثافــة اســتخدام الطاقــة 

)اســتخدام الطاقــة كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي( يف 

 Kretschmer, Hübler, دراســة  )راجــع  املتلقيــة  البلــدان 

أن  إىل  الشــواهد  تشــير  كذلــك   .)and Nunnenkamp 2013
الــدويل كان  التــي اقترنــت بالتعــاون  املســاعدات األجنبيــة 

لهــا تأثيــر ضخــم علــى حجــم الطاقــة املتجــددة يف البلــدان 

املســاعدات  أن  حيــن  يف  الطويــل،  املــدى  علــى  املتلقيــة 

مباشــرة  آثــار  ســوى  حتقــق  مل  دويل  تعــاون  دون  املقدمــة 

.)Kim 2014 دراســة  )راجــع  القصيــر  املــدى  علــى 

· بناء الطاقة االستيعابية: يمكن أيضا أن يكون للمساعدات 	

تأثيــر إيجابــي علــى الطاقــة االســتيعابية للبلــد املتلقــي عنــد 

توجيههــا لقطاعــي الصحــة والتعليــم. وقــد توصلــت دراســة 

أن  إىل   Donabauer, Herzer, and Nunnenkamo (2014)
املســاعدات املوجهــة لقطــاع التعليــم لهــا تأثيــر إيجابــي دال 

يف  املباشــر  األجنبــي  االســتثمار  تدفقــات  علــى  إحصائيــا 

بلــدان أمريــكا الاتينيــة التــي تقــل فيهــا مســتويات التعليــم 

 Selaya دراســة  تشــير  وباملثــل،  العاملــة.  القــوة  ومهــارات 

إىل أن املســاعدات تســهم يف زيــادة   and Sunesen (2012)
توجيههــا  عنــد  اخلــاص  املــال  لــرأس  احلديــة  اإلنتاجيــة 

والصحــة  كالتعليــم  التكميليــةـ،  املدخــات  عــرض  لزيــادة 

واالتصــاالت. والنقــل  والطاقــة 

· األجنبــي 	 لاســتثمار  مكملــة  أداة  بوصفهــا  املســاعدات 

ــن تكــون املســاعدات األجنبيــة أداة مكملــة  املباشــر: يمكــن أـ

جلــذب االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة، مــن خــال حتســين 

قنــاة  وبوصفهــا  االســتثمارات  جلــذب  الامــة  األوضــاع 

دراســة  تشــير  املثــال،  ســبيل  فعلــى  اإلشــارات.  إلرســال 

Garriga and Phillips (2014) إىل أن املســاعدات األجنبيــة 
تقتــرن  أهــداف جغرافية-اســتراتيجية  أي  لهــا  ليســت  التــي 

االســتثمار  بتدفقــات  إحصائيــا  ودال  إيجابيــا  اقترانــا 

األجنبــي املباشــر الوافــدة يف االقتصــادات الناميــة املتلقيــة 

يف مرحلة ما بعد النزاع. ووفقا للدراســة، تمثل املســاعدات 

مصــدرا  النــزاع  بعــد  مــا  مرحلــة  يف  للبلــدان  املوجهــة 

للمعلومات العامة املوثوقة التي تسهم يف تعزي مصداقية 

حكومــة البلــد املتلقــي، نظــرا ألن احلصــول علــى املســاعدات 

يقتــرن بمجموعــة مــن التعهــدات املاليــة والهيكليــة. وتشــير 

الشــواهد التجريبيــة إىل أن املســاعدات تكــون فعالــة أكثــر مــا 
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املصــادر: نظــام اإلبــالغ مــن الدائنيــن لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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تكــون يف البلــدان املتلقيــة التــي تتمتــع بحكومــات مســتقرة 

 Burnside and Dollar دراســة  )راجــع  قويــة  ومؤسســات 

 Dutta, ودراســة ،Collier and Dollar 2002 2000، ودراســة
Mukherjee, and Roy 2015(.

انتقــال  لقنــوات  بديــا  األجنبيــة  املســاعدات  تعــد  وال 

التكنولوجيــا األخــرى، ولكــن عنــد اســتخدامها بفعاليــة فإنهــا 

االســتثمارات  جلــذب  الازمــة  األوضــاع  إرســاء  يف  تســاعد 

العامليــة  التجــارة  يف  االندمــاج  وتعزيــز  املباشــرة  األجنبيــة 

اجتاهــات  أحــدث  هــو  اخملتلــط  والتمويــل  القيمــة.  وساســل 

اســتخدام  بذلــك  ويقصــد  واســتخدامها.  املســاعدات  توجيــه 

لتمويــل  اخلاصــة  االســتثمارات  جــذب  يف  اإلنمائــي  التمويــل 

التنميــة املســتدامة كجــزء مــن مبــادرة »مــن مليــارات  أهــداف 

إىل تريليونــات«، التــي تشــير إىل الفجــوة الضخمــة يف تمويــل 

التنميــة املســتدامة. وتســتخدم الصيــن بالفعــل جميــع  أهــداف 

القنوات الثاثة، املتمثلة يف املساعدات والتجارة واالستثمار 

األجنبــي املباشــر، لاســتثمار يف إفريقيــا، وقــد أصبحــت أكبــر 

األخيــرة  عامــا  عشــر  اخلمســة  خــال  للقــارة  جتــاري  شــريك 

ويف   .)Busse, Erdogan, and Mühlen 2016 دراســة  )راجــع 

ظــل اإلمكانــات الديمغرافيــة التــي تتمتــع بهــا إفريقيــا، يتعيــن 

شــبكات  يف  اندماجهــا  وتعميــق  املنطقــة  هــذه  يف  االســتثمار 

وخلدمــة  املنطقــة  تنميــة  بهــدف  وذلــك  العامليــة،  اإلنتــاج 

ككل. العاملــي  االقتصــاد 
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يوجــد رابــط نظــري معقــد بيــن املنافســة واالبتــكار. وتؤكــد 

الدراســات الســابقة حــول النمــو الداخلــي علــى »تأثيــر األربــاح« 

تراجــع  يــؤدي  النظريــة،  هــذه  وحســب  شــومبيتر.  نظريــة  وفــق 

املنافســة يف أســواق املنتجــات إىل زيــادة أربــاح مالــك االبتــكار 

اجلديــد عقــب طــرح االبتــكار، ممــا يســهم يف تعزيــز احلافــز علــى 

إضافيــة،  قــوة  أهميــة  الاحقــة  الدراســات  وأبــرزت  االبتــكار. 

ضغــوط  كانــت  إذا  املنافســة«:  مــن  »الهــروب  تأثيــر  وهــي 

بالفعــل، ســيكون  واألربــاح مرتفعــة  للغايــة  املنافســة ضعيفــة 

التفــوق  بغــرض  لابتــكار  جهــود  بــذل  علــى  الشــركات  حافــز 

علــى املنافســين ضعيفــا أيضــا. ولتأثيــر األربــاح والهــروب مــن 

فعلــى  الــدويل.  الســياق  يف  نطاقــا  أوســع  تداعيــات  املنافســة 

ســبيل املثــال، يتيــح انخفــاض احلواجــز الدوليــة املفروضــة علــى 

التجــارة للمبتكريــن حتقيــق أربــاح أعلــى نظــرا ألن حجــم الســوق 

الضغــوط  تــزداد  نفســه،  الوقــت  ويف  أكبــر.  بهــا  يعملــون  التــي 

الناجمــة عــن جمموعــة املنافســين احملتمليــن التــي تتضمــن اآلن 

 Akcigit and others دراســة  )راجــع  أيضــا  األجنبيــة  الشــركات 

.)2017
القــوى  هــذه  مــن  بعضــا  التجريبيــة  الدراســات  وتعكــس 

املتضاربــة. فعلــى ســبيل املثــال، وجــد أن السياســات التــي تزيــد 

مــن املنافســة يف أســواق املنتجــات تــؤدي إىل تشــجيع االبتــكار، 

االبتــكارات  مســتوى  بعــده  يتراجــع  فقــط  معيــن  حــد  إىل  ولكــن 

عــدد  نظــر  وقــد   .)Aghion and others 2005 دراســة  )راجــع 

االبتــكار يف  تأثــر معــدالت  األخيــرة يف كيفيــة  الدراســات  مــن 

االقتصــادات املتقدمــة بزيــادة ضغــوط املنافســة الناجتــة عــن 

العوملــة ودخــول الصيــن يف التجــارة العامليــة. وتوصلــت هــذه 

الدراســات إىل أن التأثير على االبتكار كان إيجابيا يف أوروبا 

 Autor وســلبيا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة )راجــع دراســة

 Bloom, Draca, and Van Reenen ودراســة ،and others 2016
تتفاعــل  املنتجــات  أســواق  يف  املنافســة  أن  ويبــدو   .)2016
 – الفكريــة  امللكيــة  حقــوق  حمايــة  درجــة  مــع  مهمــة  بطريقــة 

وهــي حمــدد آخــر حجــم األربــاح التــي يحققهــا املبتكــرون. فعلــى 

ســبيل املثــال، تشــير بعــض الشــواهد إىل أن زيــادة املنافســة يف 

أســواق املنتجــات ال تــؤدي إىل زيــادة االبتــكارات إال إذا كانــت 

دراســة  )راجــع  قويــة  بحمايــة  تتمتــع  الفكريــة  امللكيــة  حقــوق 

أن  مــن  بالرغــم  ولكــن   .)Aghion, Howitt, and Prantl 2015
احلمايــة القويــة تشــجع الشــركات متعــددة اجلنســيات علــى نقــل 

التكنولوجيــا عبــر البلــدان، فإنهــا حتــد مــن االبتــكار يف ســياقات 

.)Bilir 2014 Williams 2013، ودراســة  )راجــع دراســة  أخــرى 

وتــدرس مناقشــات متصلــة العاقــة بيــن املنافســة الســوقية 

التركــزات  علــى  الدراســات  معظــم  وتركــز  الســوقية.  والتركــزات 

تقــاس  والتــي  القطاعــات،  علــى مســتوى  املنتجــات  أســواق  يف 

عــادة بمؤشــر بديــل يتمثــل إمــا يف مؤشــر هرفندال-هيرشــمان 

أو نســبة التركــز )أي حجــم مبيعــات القطــاع التــي تعــزى إىل أكبــر 

أربــع شــركات فيــه(. ومــن الناحيــة النظريــة، فــإن ارتفــاع التركــز 

– وزيــادة االبتــكار  قــد يتســق مــع زيــادة الضغــوط التنافســية 

كذلك – إذا كانت الشــركات املبتكرة الكبرى تعمل يف األســواق 

 Autor and others األكثــر تنافســية علــى األرجــح )راجــع دراســة

2017(. غيــر أنــه توجــد شــواد جتريبيــة علــى أن زيــادة التركــز يف 
الواليــات املتحــدة مرتبــط جزئيــا علــى األقــل بتراجــع املنافســة 

 ،Grullon, Larkin, and Michaely 2017 دراســة  )راجــع 

ماحظــة  وثمــة   .)Gutierrez and Philippon 2017 ودراســة 

حاســمة أخيــرة، وهــي أن اجتاهــات التركــز تختلــف باختــاف 

البلــدان  التركــز يف بعــض  يــزداد  املثــال،  الســوق. فعلــى ســبيل 

الكبــرى، ولكــن يبــدو أن التركــز العاملــي يتراجــع بســبب زيــادة 

)راجــع  الدوليــة  األســواق  يف  الصاعــدة  األســواق  شــركات  دور 

    .)Freund and Sidhu 2017 دراســة  هذا اإلطار من تأليف روبرتو بياسا.  

اإلطار 4-4: العالقة بين املنافسة والتركز واالبتكار
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املرفق 4-1: تعريف البيانات والعينة واملتغيرات

جدول املرفق 4-1-1: قائمة املتغيرات وتعريفها ومصادرها1

املصدرالتعريفاملتغير

جمموعات براءات االختراع التي يوجد طلب لتسجيلها يف مكتبين تدفقات براءات االختراع )الدولية(

منفصلين على األقل

PATSTAT مستمدة من قاعدة بيانات

تدفقات براءات االختراع )اجملموعات 

الثاثة الكبرى(

جمموعات براءات االختراع التي يوجد طلب لتسجيلها يف أحد 

مكاتب تسجيل براءات االختراع الثاثة الكبرى )مكتب براءات 

االختراع األوروبي، ومكتب براءات االختراع الياباين، ومكتب 

براءات االختراع األمريكي(

 PATSTAT مستمدة من قاعدة بيانات

تدفقات براءات االختراع الكلية حمسوبة بطريقة اجلرد املستمر رصيد براءات االختراع

)باستخدام سعر خصم ١٠%(

PATSTAT مستمدة من قاعدة بيانات

اإلنفاق على البحوث والتطوير مقيسا باألسعار الثابتة للدوالر مصروفات البحوث والتطوير

األمريكي على أساس تعادل القوى الشرائية

قاعدة بيانات ANBERD لدى منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي

مصروفات البحوث والتطوير الكلية حمسوبة بطريقة اجلرد املستمر رصيد البحوث والتطوير

)باستخدام سعر خصم ١٠%(

قاعدة بيانات ANBERD لدى منظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي 

مقيسة باستخدام بيانات KLEMS ومنظمة األمم القيمة املضافة احلقيقية لكل عامل، بالدوالر األمريكيإنتاجية العمالة

املتحدة للتنمية الصناعية 

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج معدلة ملراعاة التفاوت يف اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج

استخدام املدخات )راجع املرفق ٢ لاطاع على تفاصيل(

KLEMS بيانات

واردات السلع النهائية من الصين كنسبة من اخملرجات الكلية التجارة مع الصين

للقطاعات

جداول املدخات واخملرجات العاملية

دراسة Freund and Sidhu (2017) نصيب الشركات األربعة الكبرى يف اإليرادات العامليةالتركز العاملي

املصروفات احمللية الكلية املتراكمة على البحوث والتطوير رصيد البحوث والتطوير الكلي

)باألسعار الثابتة للدوالر األمريكي على أساس تعادل القوى 

الشرائية(، مقيسة باستخدام طريقة اجلرد املستمر )سعر خصم 

)%١٠

البيانات الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي 

قاعدة بيانات Barro-Lee متوسط عدد سنوات الدراسة باملدرسةرأس املال البشري الكلي

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مؤشر التنظيم يف أسواق املنتجاتتنظيم أسواق املنتجات

مقيسة باستخدام بيانات KLEMS ومنظمة األمم اإلنفاق على البحوث والتطوير للعامل الواحدكثافة البحوث والتطوير يف القطاعات

املتحدة للتنمية الصناعية 

مكتب إحصاءات العمل، وإحصاءات الوظائف مقيسة كواحد ناقصا نصيب عامل اإلنتاجكثافة املهارات يف القطاع

املهنية

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي معدل التناقص الطبيعي لعدد الشركاتمعدل الدوران يف القطاع

االرتباط الثنائي غير املركزي بين متجهات طلبات براءات التخصص التكنولوجي

االختراع لقطاعين قطريين التي تندرج ضمن القسم الفرعي رقم 

٢3 يف التصنيف الدويل لبراءات االختراع

 PATSTAT قاعدة بيانات

اللوغاريتم الطبيعي للفرق بين قطاعين قطريين من حيث نسبة الفجوة التكنولوجية

البحوث والتطوير )حسب تعادل القوى الشرائية بالقيمة الثابتة( 

على أساس عدد األفراد املشاركين

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 KLEMS وقاعدة بيانات

دراسة Mayer and Zignago (2011) متغير صوري يعبر عن بلدين خمتلفيناختاف البلد

دراسة Mayer and Zignago (2011) متغير صوري يعبر عن بلدين ال يشتركان يف نفس احلدوداختاف احلدود

دراسة Mayer and Zignago (2011) متغير صوري يعبر عن بلدين ال يتحدثان نفس اللغة الرسميةاختاف اللغة 

دراسة Mayer and Zignago (2011) املسافة بين عاصمتي بلدين، وتساوي صفر يف حالة البلد الواحداملسافة الدولية

اإلشارات املرجعية الثنائية لبراءات 

االختراع املسجلة

قاعدة بيانات PATSTATجمموع اإلشارات املرجعية بين قطاعين قطريين

قاعدة بيانات Eora للمدخات واخملرجات يف ساسل القيمة العاملية

املناطق وقاعدة بيانات املدخات واخملرجات 

العاملية )٢٠٠٠-٢٠١٢( 

الفرق يف لوغاريتم عدد املوظفين يف كل شركة بفاصل خمس نمو العمالة يف الشركات

سنوات

Bureau van Dijk Orbis (2000-2012) قاعدة بيانات

مؤشر التقييد التنظيمي قياسا قياسا على 

االستثمار األجنبي املباشر

مؤشر يضم جميع القيود التنظيمية املفروضة على االستثمار 

األجنبي املباشر، النطاق من صفر )مفتوح( إىل ١ )مغلق(

قاعدة بيانات االستثمار األجنبي املباشر لدى 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 )٢٠٠٠-٢٠١٢(

نظام معلومات حتليل التجارة لدى مؤتمر األمم التعريفة اجلمركية

املتحدة للتجارة والتنمية )٢٠٠٠-٢٠١٢(

حقوق امللكية الفكرية والتعليم وجودة 

البنية التحتية

املنتدى االقتصادي العاملي )٢٠٠٠-٢٠١٢(مؤشر يتراوح من ١ )أقل درجة( إىل 7 )األفضل(

معهد فريزر )٢٠٠٠-٢٠١٢(مؤشر يتراوح من ١ )أقل درجة( إىل ١٠ )األفضل(تنظيم أسواق املنتجات، واملؤسسات

.Notes on CEPII’s distances measures: The GeoDist Database,” CEPII Working Paper 2011–25  ١ راجع
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جدول املرفق 4-1-2: قائمة القطاعات املستخدمة يف عينات التقدير1

كود التصنيف الدويل الصناعي املوحد 

 ISIC4 وصف القطاعجلميع األنشطة االقتصادية

منتجات الغذاء واملشروبات والتبغ١٠–١٢

النسيج واملابس واجللود واملنتجات ذات الصلة١3–١5

املنتجات اخلشبية والورقية، والطباعة، ونسخ املواد املسجلة١6–١٨

فحم الكوك واملنتجات البترولية املكررة١9

الكيماويات واملنتجات الكيميائية٢٠–٢١

املنتجات املطاطية والباستيكية، واملنتجات املعدنية األخرى بخاف الفلزات٢٢–٢3

الفات األساسية واملنتجات الفلزية املصنعة، بخاف املاكينات واملعدات٢4–٢5

األجهزة الكهربائية والبصرية٢6–٢7

املاكينات واملعدات غير املصنفة يف موضع آخر٢٨

معدات النقل٢9–3٠

أعمال أخرى يف جمال تصنيع املاكينات واملعدات وإصاحها وتركيبها3١–33

البناء والتشييدواو

خدمات تكنولوجيا املعلومات واخلدمات املعلوماتية األخرى6٢–63

١ ال يرد قطاع البناء والتشييد وقطاع خدمات تكنولوجيا املعلومات إال يف املرحلة األوىل من العينة. 

جدول املرفق 4-1-3: قائمة البلدان التي تغطيها عينات التقدير1

اقتصادات األسواق الصاعدةاالقتصادات املتقدمةاالنحدار

نموذج اجلاذبية القائم على عينة انتشار املعرفة 

)تقاس الفجوة التكنولوجية على أساس البحوث 

والتطوير(

أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا 

وفرنسا وأملانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا 

واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج 

والبرتغال وسنغافورة وإسبانيا والسويد 

وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

الصين واجلمهورية التشيكية وإستونيا وهنغاريا 

واملكسيك وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتركيا

نموذج جاذبية بديل قائم على عينة انتشار املعرفة 

)تقاس الفجوة التكنولوجية على أساس القيمة 

املضافة(

أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا 

وفرنسا وأملانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا 

واليابان وكوريا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج 

والبرتغال وسنغافورة وإسبانيا والسويد 

وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة

األرجنتين والبرازيل وبلغاريا وشيلي والصين 

وكولومبيا واجلمهورية التشيكية وإستونيا 

وهنغاريا والهند وإندونيسيا وماليزيا واملكسيك 

وبولندا وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب 

إفريقيا وتايلند وتركيا وأوروغواي وفييت نام

أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفنلندا عينة براءات االختراع وإنتاجية العمالة

وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا وكوريا وهولندا 

ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسنغافورة 

وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة

الصين واجلمهورية التشيكية وإستونيا وهنغاريا 

واملكسيك وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وتركيا

عينة براءات االختراع وإنتاجية العمالة، عينة 

موسعة من اقتصادات األسواق الصاعدة

األرجنتين وبلغاريا والبرازيل وشيلي والصين  

وكولومبيا واجلمهورية التشيكية وإستونيا 

وهنغاريا والهند وماليزيا واملكسيك وبولندا 

وروسيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا 

وتركيا وأوروغواي

النمسا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندا عينة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج

وإسبانيا والسويد

اجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا

عينة براءات االختراع وسلسلة القيمة العاملية، على 

مستوى شركات األسواق الصاعدة

البرازيل والصين والهند وإندونيسيا واملكسيك  

والفلبين وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلند 

وتركيا

١ تم تصنيف البلدان إىل اقتصادات متقدمة واقتصادات صاعدة منذ بداية فترة العينة، أي عام ١995 تقريبا. إسرائيل وكوريا وسنغافورة أصبحت جميعها 

اقتصادات متقدمة يف عام ١997 تقريبا، وتصنف بالتايل كاقتصادات متقدمة يف العينة. 
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املرفق 4-2: حمددات تدفقات املعرفة: 

نتائج إضافية

يعــرض هــذا املرفــق تفاصيــل واختبــارات للتحقــق مــن ثبــات 

النتائــج األساســية الــواردة يف القســم بعنــوان »حمــددات تدفقــات 

املعرفة«.

نتائج السيناريو األساسي

كمــا ناقشــنا يف الفصــل، يســاعد نمــوذج اجلاذبيــة يف دراســة 

حمــددات تدفقــات املعرفــة. ويتفــق هــذا النمــوذج مــع مــا جــاء يف 

بــراءات االختــراع  Peri (2005)، ويعتبــر أن مــا تتضمنــه  دراســة 

لبــراءات  إشــارات مرجعيــة  مــن  مــا  الصــادرة يف قطــاع قطــري 

دالــة  تكنولوجيــا  املتطــورة  البلــدان  يف  الصــادرة  االختــراع 

والتكنولوجيــة.  واللغويــة  اجلغرافيــة  املتغيــرات  مــن  جملموعــة 

وحتــدد املتغيــرات الصوريــة مــا إذا كانــت اإلشــارات املرجعيــة 

بلديــن منفصليــن  أو   )diff_sector( تتضمــن قطاعيــن منفصليــن 

)diff_country(، ومــا إذا كان البلــدان يشــتركان يف نفــس احلــدود 

)diff_lang(. وتتضمــن معادلــة  الرســمية  اللغــة  أو   )diff_border(
dist_( االنحــدار أيضــا مقياســا للمســافة بيــن عاصمتــي البلديــن

 )tech_spec( التكنولوجــي  التخصــص  يف  واالختافــات   )int
التطــور  )tech_dev(. ويف حيــن يرصــد  التكنولوجــي  والتطــور 

)مقيســة  التكنولوجيــا  اســتخدام  كثافــة  الفــرق يف  التكنولوجــي 

كلوغاريتم الفرق يف رصيد البحث والتطوير أو القيمة املضافة 

يف  الفــروق  التكنولوجــي  التخصــص  يرصــد  الواحــد(،  للعامــل 

الرمــز   ١وباســتخدام 

 ٢9
التكنولوجيــا املســتخدمة.  أنــواع  مكونــات 

النمــوذج  صياغــة  يمكــن  املرجعيــة،  اإلشــارات  علــى  للداللــة    ϕ
علــى النحــو التــايل: 

  ϕ  i,n;j,m   = exp [a +  ρ  i,n   +  ϑ  j,m   +  b  1   (diff _ sector)  
 +  b  2   (diff _ country)  +  b  3   (diff _ border)  
 +  b  4   (diff _ lang)  +  b  5   (dist _ int)  +  b  6   (tech _ spec)  
 +  b  7   (tech _ dev)  +  ε  i,n;j,m  ]  ,  (3-4)

حيث يشــير الرمزان i وn إىل البلد والقطاع املستشــهدين ببراءات 

االختــراع املســجلة، والرمــزان j وm إىل البلــد والقطــاع املستشــهد 

بهما. ويتضمن النموذج آثارا قطرية-قطاعية ثابتة لقطاع البلد 

املستشــهد وقطــاع البلــد املستشــهد بــه الســتبعاد أثــر االختافــات 

يف حجم االبتكارات والعوامل املؤسسية أو الثقافية التي قد تؤثر 

علــى امليــل علــى تســجيل بــراءات االختــراع واإلشــارة إىل بــراءات 

االختراع املســجلة الســابقة. ويتم تقدير النموذج باســتخدام شــبه 

طريقــة اجلوازيــة الكبــرى التــي اســتحدثها بواصــون، وهــي اختيــار 

ـي علــى الفــروق التكوينيــة  ٢9 يقــوم الفــرق يف التخصــص التكنولوجـ

ـة Peri (2005)، يُحســب  ـرار دراسـ ـراع. وعلــى غـ ـراءات االختـ يف طلبــات بـ

متجــه لــكل قطــاع قطــري، وتعكــس خايــاه نســب طلبــات بــراءات االختــراع 

املرتبطــة بــكل مــن األقســام الفرعيــة يف تصنيــف بــراءات االختــراع الــدويل، 

وعددهــا ٢3 قســما فرعيــا. ثــم يحســب املتغيــر كواحــد ناقصــا االرتبــاط غيــر 

املركــزي بيــن متجهــي القطاعيــن القطرييــن.   

طبيعــي لنمــوذج جاذبيــة ينطــوي علــى قــدر كبيــر مــن عــدم جتانــس 

التبايــن علــى مســتوى البيانــات، والعديــد مــن البيانــات الصفريــة، 

 Santos Silva وعــدد كبيــر مــن املتغيــرات الصوريــة )راجــع دراســة

 .)and Tenreyro 2006, 2011
ومــن أهــم نتائــج التحليــل توقــع التواتــر النســبي لإلشــارات 

القيــم املتوقعــة  ) ϕ(. وتســتبعد  املرجعيــة يف كل قطــاع قطــري 

اآلثار الثابتة. ونظرا لوجود الدالة األســية وأن جميع املتغيرات 

القيمــة  ستســاوي  الواحــد،  القطــري  القطــاع  يف  صفــرا  تســاوي 

مــن  وجــزءا  تلفــة،  اخمل القطريــة  القطاعــات  داخــل   ١ املتوقعــة 

 Peri 2005 )راجــع دراســة  القطريــة اخملتلفــة  القطاعــات  ١ عبــر 

لاطــاع علــى مزيــد مــن التفاصيــل(. ويمكــن تفســير هــذه القيــم 

بأنها تعكس العاقة بين حجم املعرفة الذي ينتقل من القطاع 

املستشــهد بــه إىل القطــاع املستشــهد وحجــم املعرفــة الــذي ينتقــل 

داخــل القطــاع القطــري املستشــهد بــه.

ويركــز التقديــر األساســي علــى انتقــال املعرفــة داخــل نفــس 

القطــاع، ويقصــر البلــدان املستشــهد بهــا علــى أعضــاء جمموعــة 

اخلمســة )فرنســا وأملانيــا واليابــان واململكــة املتحــدة والواليــات 

املتحــدة. ويتــم تقديــر النمــوذج باســتخدام عينتيــن )راجــع املرفــق 

  :)١-4

· رصيــد 	 يف  االختــاف  لوغاريتــم  األوىل  العينــة  تســتخدم 

البحــوث والتطويــر للعامــل الواحــد لقيــاس الفجــوة يف التطــور 

واملستشــهد  املستشــهد  القطــري  القطــاع  بيــن  التكنولوجــي 

بــه. ويف هــذه احلالــة، تتضــم عينــة البلــدان املستشــهدة ٢3 

اقتصــادا متقدمــا و9 اقتصــادات أســواق صاعــدة، ممــا يعكــس 

البحــوث  أعمــال  عــن  املتاحــة  البيانــات  حمدوديــة  جزئيــا 

الصاعــدة. األســواق  اقتصــادات  قطاعــات  يف  والتطويــر 

· األســواق 	 اقتصــادات  تغطيــة  نطــاق  توســيع  وبغــرض 

 Peri (2005) دراســة  يف  جــاء  مــا  الفصــل  يطبــق  الصاعــدة، 

بشــأن اســتخدام مقيــاس بديــل لفجــوة التطــور التكنولوجــي: 

لوغاريتــم االختــاف يف القيمــة املضافــة احلقيقيــة للعامــل 

القطــري  والقطــاع  املستشــهد  القطــري  القطــاع  بيــن  الواحــد 

املستشــهد بــه. ويــؤدي ذلــك إىل توســيع نطــاق العينــة لتشــمل 

الصاعــدة. األســواق  اقتصــادات  مــن  اقتصــادا   ٢٢

ويعرض جدول املرفق 4-٢-١ نتائج الســيناريو األساســي 

املســتخدم يف هــذا الفصــل، وذلــك اســتنادا إىل مقيــاس البحــوث 

والتطويــر الــذي يعكــس الفجــوة يف التطــور التكنولوجــي. ويعرض 

العمــود )١( نتائــج النمــوذج املقــدر كمقطــع عرضــي خــال الفتــرة 

نتائــج   )5( إىل   )٢( مــن  األعمــدة  وتعــرض   ،٢٠١4-١995

النمــوذج املقــدر لــكل خمــس ســنوات خــال الفتــرة التــي تغطيهــا 

العينــة.

التطــور  يف  االختــاف  يقــاس  بديلــة،  مواصفــة  ويف 

بــدال  عامــل  لــكل  املضافــة  القيمــة  أســاس  علــى  التكنولوجــي 

أن  حيــن  ويف  والتطويــر.  البحــوث  علــى  اإلنفــاق  حجــم  مــن 

اإلنفــاق علــى  آثــار املتغيــرات اجلغرافيــة مماثلــة عمومــا آلثــار 

البحــوث والتطويــر، فــإن آثــار االختــاف يف التخصــص والتطــور 

األقــل(  علــى  ســلبية  أقــل  )أو  إيجابيــة  أكثــر  تكــون  التكنولوجــي 
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يف حالــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة. غيــر أن حجــم وتطــور 

للســيناريو  للغايــة  مماثــان  للمعلومــات  املتوقــع  االســتخدام 

.)٢-١-4 املرفــق  )شــكل  املســتخدم  األساســي 

ثبات النتائج

يتضــح مــن هــذا القســم أن نتائــج الســيناريو األساســي تظــل 

ثابتــة أمــام اختــاف العينــة املســتخدمة يف التقديــر ومواصفــات 

االنحــدار األخــرى. وتــم اســتخدام ثاثــة بدائــل أساســية:

· تضميــن إشــارات مرجعيــة بيــن قطاعــات خمتلفــة: تــم توســيع 	

اختــراع  لبــراءات  مرجعيــة  إشــارات  لتشــمل  العينــة  نطــاق 

معادلــة  تضميــن  خــال  خمتلفةمــن  قطاعــات  يف  مســجلة 

اجلاذبيــة املتغيــر الصــوري )diff_sector( يف حالــة اختــاف 

القطــاع املستشــهد عــن القطــاع املستشــهد بــه. ويعــرض شــكل 

املرفــق 4-٢-٢ نتيجــة انحــدار حجــم املعرفــة املتدفقــة مــن 

قطــاع قطــري معيــن ) ϕ(. وكمــا هــو متوقــع، فــإن عبــور احلــدود 

املعرفــة.  انتقــال  يف  كبيــر  اض  ـ انخفـ إىل  يــؤدي  القطاعيــة 

أقــل  مســتويات  إىل  اآلن  يقتــرب   )( متوســط  فــإن  وبالتــايل 

داخــل  املنتقلــة  املعرفــة  حجــم  نصــف  أي   ،%١٠ مــن  قليــا 

نتائــج   ٢-٢-4 املرفــق  جــدول  ويعــرض  الواحــد.  القطــاع 

التفصيليــة.  االنحــدار 

· هــذه 	 يف  للتكنولوجيــا:  كمصــدر  البلــدان  جميــع  تضميــن 

املواصفــة، يتــم تضميــن جميــع بلــدان العينــة، وليــس بلــدان 

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة

0.00

0.30

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين متوســط حجــم التكنولوجيــا التــي تنتقــل مــن جمموعــة اخلمســة 

اســتنادا إىل نمــوذج انحــدار لــذات القطــاع، ويقــاس الفــرق يف التطــور التكنولوجــي علــى أســاس 

منفصلــة  معامــالت  لتقديــر  املتبادلــة  التأثيــرات  وباســتخدام  عامــل  لــكل  املضافــة  القيمــة 

القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات املتقدمــة. جمموعــة اخلمســة = فرنســا وأملانيــا 

واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

الشكل البياين ٤-٢-١ يف املرفق: قياس انتقال املعرفة 

من جمموعة اخلمسة باستخدام عينة موسعة من 

اقتصادات األسواق الصاعدة

البلــدان  قطاعــات  عبــر  املتوســط  املتوقعــة،  املعرفــة  انتقــال  (نســبة 

املتلقية)

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

1995 97 99 2001 03 05 07 09 11 13 14

جدول املرفق 4-2-1: قياس انتشار املعرفة باستخدام نموذج اجلاذبية: نتائج السيناريو األساسي 

خملتلف الفترات الزمنية

 
 

)٢()١()3()4()5(

٢٠١4–١995١999–١995٢٠٠4–٢٠٠٠٢٠٠9–٢٠٠5٢٠١4–٢٠١٠

***٠.7٢6–***٠.37٠–***٠.4٠7–***٠.595–***٠.457–اختاف البلد
]–3.69[]–7.45[]–5.١٨[]–3.7٨[]–4.5٢[

*٠.435–٠.٠١١7٠.١١7***٠.333–٠.١٢4–اختاف احلدود
]–٠.93[]–4.٨9[]١.٠[]٠.١٢9[]–٢.53[

***٠.٨١5–***٠.94٠–***٠.7٠٨–***٠.539–***٠.٨١٠–اختاف اللغة
]–١١.96[]–١٠.4١١–[]٢.7١٢–[]٠.6١[]–7.66[

٠.٠٠4***٠.٠5٠–**٠.٠36–*٠.٠٢493٠.٠١7–املسافة الدولية

]–١.5١[]١.96[]–3.٠٢[]–4.5٠.٢٠[]١[

***٢.7٨6–***٢.4١١–***٢.97١–***3.779–***٢.٢١4–التخصص التكنولوجي
]–3.3٨–[]٠.3٢[]–5.96[]–4.5٢[]–4.٠3[

٠.١٨5***٠.١69–***٠.١69–***٠.١43–٠.٠655–التطور التكنولوجي مقيسا بالبحوث والتطوير

]–٠.6٨[]–3.٨9[]–3.63[]–3.3١[]٢.4٨[

تأثير ثابت للبلد- القطاع املستشهد ببراءات 

نعمنعمنعمنعمنعماختراع مسجلة سابقة

نعمنعمنعمنعمنعمتأثير ثابت للبلد- القطاع املستشهد به

١,759١,١39١,٢63١,7١٠١,654املشاهدات

ملحوظة: نتائج االنحدار يف القطاع الواحد يف البلدان املستشهد بها تقتصر على جمموعة اخلمسة )فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة(. 

ترد بين األقواس إحصاءات t الثابتة )جممعة على مستوى القطاعات القطرية املستشهدة ببراءات اختراع مسجلة سابقة(.      

.***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

)مــن  للمعرفــة  حمتملــة  كمصــادر  فقــط،  اخلمســة  جمموعــة 

خــال تضميــن جميــع البلــدان يف جانــب البلــدان املستشــهدة 

والبلــدان املستشــهد بهــا علــى ســبيل املثــال(. وال يوجــد ســوى 

اختــاف طفيــف عــن التقديــر األساســي )كمــا يتضــح مــن شــكل 

أعلــى  احلواجــز  معظــم  تأثيــر  كان  وإن   ،)3-٢-4 املرفــق 

قليــا مقارنــة بالســيناريو األساســي، وهــو مــا يتســق مــع مــا 

تــم التوصــل إليــه يف الســابق مــن أن املعلومــات الناشــئة يف 

)راجــع  أقــل  الرائــدة تكنولوجيــا تنتقــل بدرجــة  البلــدان غيــر 

.)Peri 2005 دراســة 

· اســتبعاد الصين من االنحدار األساســي: هذه املواصفة هي 	

نفسها املستخدمة يف السيناريو األساسي ولكن مع استبعاد 

املرفــق  شــكل  مــن  يتضــح  وكمــا  التقديــر.  عيــة  مــن  الصيــن 

يســتعاض  ولكــن  الوطنيــة،  احلــدود  أهميــة  تقــل   ،4-٢-4

التكنولوجيــة.  احلــدود  أهميــة  بزيــادة  جزئيــا  ذلــك  عــن 

كذلــك ياحــظ وجــود حتــول بيــن احلــدود املشــتركة )تراجــع 

أهميتهــا( واملســافة الدوليــة )ازديــاد أهميتهــا(. وعمومــا فــإن 

التقديــرات بالنقــط مماثلــة يف قيمتهــا ملتوســطات )ϕ ˆ   (، ممــا 

األساســي  احملــرك  هــو  ليــس  الصيــن  تضميــن  أن  إىل  يشــير 

وراء النتائــج رغــم أهميتــه.    

التأثير التراكمي التأثير الفردي السيناريو األساسي

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير املربــع إىل الســيناريو األساســي املســتخدم يف الشــكل البيــاين ٤-٧ ألغــراض 

املقارنة.

الشكل البياين ٤-٢-٢ يف املرفق: تراجع تدفقات املعرفة 

مع زيادة احلواجز: بما يف ذلك اإلشارات املرجعية لبراءات 

االختراع املسجلة على مستوى القطاعات

(حجم املعلومات الذي ينتقل عبر احلواجز التراكمية والفردية)
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جدول املرفق 4-2-2: قياس انتشار املعرفة باستخدام نموذج اجلاذبية: بما يف ذلك فيما بين 

القطاعات اخملتلفة

)٢()١()3()4()5(

٢٠١4–١99599–١995٠4–٢٠٠٠٠9–٢٠٠5١4–٢٠١٠

–٠.97٢***–٠.٨١٨***–٠.٨75***–٠.9٠٨***–٠.٨66***اختاف القطاع
]5.١5–[]4.١4–[]3.٨7–[]5.5٠–[]5.٨٢–[

–٠.56٠***–٠.466***–٠.496***–٠.67٢***–٠.49٠***اختاف البلد
]5.5٨[]–٠.59–[]6.٢١–[]5.٢١–[]6.٢١–[

–٠.٢9٢*٠.١١4–٠.٠٠757–٠.3٠9***–٠.٠735اختاف احلدود
]٠.67–[]4.١6–[]٠.٠9–[]١.١6[]١.97–[

–٠.956***–٠.٨99***–٠.6٨7***–٠.54٢***–٠.٨١٠***اختاف اللغة
]١٢.9١٢.١[]–١٢.٢٠[]–٠9–[]١٢.5١٢.٢٠[]–٠–[

–7.٢75–54.4٨***–35.65***١٢.٠3–3١.٨4*املسافة الدولية
]٢.٢5–[]١.3٨[]3.4١–[]5.34–[]٠.3٨–[

–١.٨٨6***–١.9٠6***–١.٨٨7***–٢.٠٨6***–١.9٢6***التخصص التكنولوجي
]9.7٠–[]7.97–[]6.6٢–[]9.٨7–[]9.6٢–[

التطور التكنولوجي مقيسا بالبحوث 

–٠.٠٢9١–٠.٠66٠*–٠.٠٨66***–٠.٠997***–٠.٠6١٠والتطوير
]١.7٠–[]5.75–[]3.3٢[]–٨.3٠[]–٠.65–[

تأثير ثابت للبلد- القطاع املستشهد 

نعمنعمنعمنعمنعمببراءات اختراع مسجلة سابقة

نعمنعمنعمنعمنعمتأثير ثابت للبلد- القطاع املستشهد به

٢٢,7٢6١4,337١5,93٠٢٢,١6٢٢١,5٠٢املشاهدات

ملحوظة: نتائج االنحدار يف القطاع الواحد يف البلدان املستشهد بها تقتصر على جمموعة اخلمسة )فرنسا وأملانيا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة(. 

ترد بين األقواس إحصاءات t الثابتة )جممعة على مستوى البلدان-القطاعات املستشهدة ببراءات اختراع مسجلة سابقة(.      

.***p < 0.001, **p < 0.01, *p < 0.05
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آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي

صندوق النقد الدويل |  إبريل ٢٠١٨

املرفق 4-3: تأثير املعرفة األجنبية 
على االبتكار واإلنتاجية احملليين: 

نتائج إضافية لتقدير العالقات على 
املدى الطويل باستخدام بيانات 

السالسل الزمنية املقطعية

واالختبــارات  املناقشــات  مــن  مزيــدا  املرفــق  هــذا  يعــرض 

للتحقــق مــن ثبــات نتائــج التقديــر باســتخدام بيانــات الساســل 

الزمنيــة املقطعيــة الــواردة يف القســمين »التأثيــر علــى االبتــكار 

الدوليــة«.     املنافســة  تعزيــز  و»دور  واإلنتاجيــة« 

التأثير على االبتكار واإلنتاجية:

اختبارات إضافية للتحقق من ثبات النتائج

تضمــن الفصــل تقديــر العاقــة علــى املــدى الطويــل بيــن رصيــد 

البحــوث والتطويــر األجنبــي واالبتــكار احمللــي )مقيســا بتدفقــات 

بيانــات  باســتخدام  احملليــة  اإلنتاجيــة  أو  االختــراع(  بــراءات 

الساســل الزمنيــة املقطعيــة علــى مســتوى البلد-القطاع-الســنة. 

وتــم إجــراء عــدد مــن االختبــارات للتحقــق مــن ثبــات التأثيــر علــى 

)جــدول  اإلنتاجيــة  وعلــى   )١-3-4 املرفــق  )جــدول  االبتــكار 

املرفــق 4-3-٢(. وفيمــا يلــي ملخــص النتائــج التــي تــم التوصــل 

إليها:

· األســواق 	 اقتصــادات  مقابــل  املتقدمــة  االقتصــادات 

الصاعــدة: يتضــح مــن تقســيم عينــة التقديــر إىل اقتصــادات 

متقدمــة واقتصــادات أســواق صاعــدة أن املعرفــة األجنبيــة 

االبتــكار–  تشــجيع  أجــل  مــن  البلــدان  جمموعتــي  يف  مهمــة 

)جــدول  اإلنتاجيــة  ويــادة   – االختــراع  ببــراءات  مقيســا 

 )١( العمــودان   ،٢-3-4 املرفــق  وجــدول   ١-3-4 املرفــق 

لــه  األجنبــي  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  أن  ويبــدو  و)٢((. 

دور أكثــر أهميــة بالنســبة لابتــكار يف اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة، يف حيــن تــزداد أهميــة جهــود البحــوث والتطويــر 

احملليــة يف االقتصــادات املتقدمــة. ومقارنــة باالقتصــادات 

املتقدمــة، تشــهد األســواق الصاعــدة املتلقيــة دفعــة أقــوى يف 

إنتاجيتهــا نتيجــة تغيــر رصيــد املعرفــة األجنبــي. وبالتركيــز 

علــى ديناميكيــات انتشــار املعرفــة، يبــدو أن تأثيــر تدفقــات 

أكبــر  بقــوة  ازداد  احمللــي  االبتــكار  علــى  األجنبيــة  املعرفــة 

)جــدول  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  الوقــت  بمــرور 

 )3( العمــودان   ،٢-3-4 املرفــق  وجــدول   ١-3-4 املرفــق 

و)4((.

التأثير التراكمي التأثير الفردي السيناريو األساسي

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير املربــع إىل الســيناريو األساســي املســتخدم يف الشــكل البيــاين ٤-٧ ألغــراض 

املقارنة.

تدفقــات  تراجــع  املرفــق:  يف   ٤-٢-٣ البيــاين  الشــكل 

تغطــي  مقيــدة  غيــر  عينــة  احلواجــز:  زيــادة  مــع  املعرفــة 

البلدان املستشهد بها يف اإلشارات املرجعية 

(حجم املعلومات الذي ينتقل عبر احلواجز التراكمية والفردية)
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التأثير التراكمي التأثير الفردي السيناريو األساسي

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير املربــع إىل الســيناريو األساســي املســتخدم يف الشــكل البيــاين ٤-٧ ألغــراض 

املقارنة.
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الشكل البياين ٤-٢-٤ يف املرفق: تراجع تدفقات املعرفة 

مع زيادة احلواجز: مع استبعاد الصين من السيناريو 

األساسي

(حجم املعلومات الذي ينتقل عبر احلواجز التراكمية والفردية)
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

جدول املرفق 4-3-1: تأثير املعرفة األجنبية على االبتكار احمللي: ثبات النتائج

)٢()١()3()4()5()6()7()٨()9(

املتغيرات

االقتصادات 

املتقدمة 

املتلقية

األسواق 

الصاعدة 

املتلقية

التغير 

يف نمط 

االنتشار يف 

االقتصادات 

املتقدمة

التغير يف 

نمط االنتشار 

يف األسواق 

الصاعدة

األسواق 

الصاعدة 

املتلقية — 

عينة واسعة 

النطاق

املربعات 

الصغرى 

العادية 

الديناميكية

جمموعات 

براءات 

االختراع 

الثاثة 

وزن التجارةالكبرى

اآلثار الثابتة 

للقطاع/

السنة

٠.5٠٨***٠.٢4٠***٠.359***٠.٢9٨***٠.٢4٠***٠.٢3٢٠.١١5***٠.34٢***٠.353***رصيد البحوث والتطوير األجنبي، املرجح

]٠.٠7٠.٠[]٠.٠٨٨[]٠7٠.٠٨[]٨5[]٠.٠7٠.٠[]٨7٠.٠[]٠57[]٠.٠33[]٠.١١3[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠4-٠.١٢***٢٠٠٠5***٠.٢39

]٠.٠34[]٠.٠64[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠9-٢٠٠5***٠.١٨4***٠.٢٨٠

]٠.٠44[]٠.٠76[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠١4-٠.٢***٢٠١٠49***٠.353

]٠.٠56[]٠.٠٨3[

٠.7٢4***٠.46٨***٠.464***٠.4١٠***٠.346***٠.44٠***٠.36١***٠.477***رصيد البحوث والتطوير احمللي

]٠.٠77[]٠.٠٨9[]٠.٠9٠.١٠[]١7[]٠.٠4٠.٠[]٢64[]٠.٠66[]٠.٠39[

٠.١3٠***رصيد البحوث والتطوير الكلي*

]٠.٠4٢[كثافة البحوث والتطوير يف القطاعات

٠.١39*رأس املال البشري*

]٠.٠73[كثافة املهارات يف القطاعات

٢,345١,١4٢٢,١3٢94٠٢,١١5١,6٠53,46٨3,٠٢١3,4٨7املشاهدات

R 2 ٠.75٠٠.7٠7٠.747٠.7٢3٠.646٠.3٢3٠.79٠٠.794٠.75٨معامل التحديد

النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالتأثير الثابت للبلد-السنة

نعمالالالالالالالالالتأثير الثابت للقطاع-السنة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ترد األخطاء املعيارية الثابتة )اجملمعة على مستوى البلد-القطاع( بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1

جدول املرفق 4-3-2: تأثير املعرفة األجنبية على إنتاجية العمالة احمللية: ثبات النتائج

)٢()١()3()4()5()6(

املتغيرات

االقتصادات 

املتقدمة املتلقية

األسواق الصاعدة 

املتلقية

التغير يف نمط 

االنتشار يف 

االقتصادات 

املتقدمة

التغير يف نمط 

االنتشار يف األسواق 

الصاعدة

األسواق الصاعدة 

املتلقية — عينة 

واسعة النطاق

املربعات الصغرى 

العادية الديناميكية

٠.٠65**٠.٠73**٠.٠٨٠٠.٠٢١٠.٠74**٠.٠39**رصيد البحوث والتطوير األجنبي، 

]٠.٠3٢[]٠.٠3١[]٠.٠46[]٠.٠٢٠[]٠.٠4٠[]٠.٠١7[املرجح )املتأخر(

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠4-٠.٠٢**٢٠٠٠7***٠.٠6٠

]٠.٠٢١[]٠.٠١١[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠٠9-٢٠٠5***٠.٠5٠.٠**٠6٢

]٠.٠٢[]٠.٠١٨9[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * 

٢٠١4-٢٠١٠٠.٠٠6–٠.٠34–
]٠.٠33[]٠.٠55[

رصيد البحوث والتطوير احمللي 

٠.١33***٠.١٠٨***٠.١٢3***٠.١٠3***٠.١33***)املتأخر(

]٠.٠[]٠.٠٢٢37[]٠.٠٢5[]٠.٠3٠.٠٢[]٨3[

٠.٠39*رصيد البحوث والتطوير الكلي*

]٠.٠٢٢[كثافة البحوث والتطوير يف القطاعات

٠.٠35رأس املال البشري*

]٠.٠64[كثافة املهارات يف القطاعات

١,96٨١,753١,75١١,5١١٢,٢4٨١,7٨5املشاهدات

R 2 ٠.6١9٠.693٠.633٠.7٢5٠.99٢٠.٠67معامل التحديد

نعمنعمنعمنعمنعمنعمالتأثير الثابت للبلد-السنة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ترد األخطاء املعيارية الثابتة )اجملمعة على مستوى البلد-القطاع( بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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· الوقــت 	 بمــرور  االرتفــاع  املعرفــة:  انتشــار  ديناميكيــات 

البحــوث والتطويــر األجنبــي يف معادلــة  يف معامــل رصيــد 

االبتــكار يظــل ثابتــا حتــى مــع تقييــد العينــة لتصبــح متوازنــة 

تقريبــا )أي االقتصــار علــى القطاعــات القطريــة التــي تغطــي 

بياناتهــا فتــرة طويلــة( لتجنــب اآلثــار الناجمــة عــن تكويــن 

فتــرة  كل  تقديــر  عنــد  نتائــج مماثلــة  علــى  العينــة. ونحصــل 

املعامــات  قيــم جميــع  تفــاوت  تغيــر  يتيــح  علــى حــدة، ممــا 

بمــرور الوقــت. وجميــع معامــات رصيــد البحــوث والتطويــر 

دالــة إحصائيــا. الفرعيــة  الفتــرات  األجنبــي خــال 

· كــم 	 ألن  نظــرا  الصاعــدة:  األســواق  عينــة  نطــاق  توســيع 

علــى  والتطويــر  البحــوث  أعمــال  عــن  املتوافــرة  البيانــات 

مــن  قليــل  عــدد  علــى  العينــة  يقصــر  القطاعــات  مســتوى 

لعــدد  بديلــة  تقــدر مواصفــة  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات 

أكبــر مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة مــع اســتبعاد رصيــد 

البحــوث والتطويــر علــى مســتوى القطــاع احمللــي واســتخدام 

الكلــي  والتطويــر احمللــي  البحــوث  بيــن رصيــد  التفاعــل  حــد 

مــن  بــدال  القطــاع  يف  والتطويــر  البحــوث  أعمــال  وكثافــة 

٢ كذلــك تســتبعد املواصفــة مقيــاس رأس املــال البشــري 

ذلــك.3٠ 

)أي حــد التفاعــل بيــن إجمــايل عــدد ســنوات الدراســة وكثافــة 

3 وتظــل نتائــج الداللــة االقتصاديــة 

املهــارات يف القطــاع(. 3١ 

لرصيــد البحــوث والتطويــر األجنبــي ثابتــة مــع اســتخدام هــذه 

وجــدول   ١-3-4 املرفــق  )جــدول  نطاقــا  األوســع  العينــة 

.))5( العمــود   ،٢-3-4 املرفــق 

· نظــرا 	 الديناميكيــة:  العاديــة  الصغــرى  املربعــات  طريقــة 

وبــراءات  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  بيانــات  سلســلة  ألن 

ويوجــد  ســاكنة  غيــر  تكــون  قــد  العمالــة  االختراع/إنتاجيــة 

فيمــا بينهــا تكامــل مشــترك، يعــاد تقديــر املواصفــة األساســية 

باســتخدام طريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة الديناميكيــة 

)راجــع دراســة Kao and Chiang 201(. ويتضمــن هــذا اإلجــراء 

يف األســاس إضافــة عــدد مــن التغيــرات املتأخــرة واملبكــرة 

يف املتغيــرات املســتقلة، كمــا يتطلــب اســتخدام عينــة متوازنــة 

التغيــرات  وعــدد  اثنــان،  املتأخــرة  التغيــرات  وعــدد  للغايــة. 

املبكــرة واحــد. وتظــل نتائــج الســيناريو األساســي ثابتــة يف 

مواصفتــي االبتــكار وإنتاجيــة العمالــة يف ظــل ارتفــاع قيمــة 

)جــدول  طفيفــا  ارتفاعــا  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  معامــل 

املرفــق 4-3-١ وجــدول املرفــق 4-3-٢، العمــود )6((. أمــا 

أدى  اإلنتــاج،  لعوامــل  الكليــة  اإلنتاجيــة  بالنســبة ملواصفــة 

شــرط العينــة املتوازنــة إىل التقليــل مــن درجــة احلريــة إىل حــد 

كبيــر، ومــن ثــم مل تمكــن إعــادة تقديرهــا باســتخدام طريقــة 

املربعــات الصغــرى العاديــة الديناميكيــة.

· يســتخدم 	 حيــن  يف  االختــراع:  لبــراءات  بديــل  مقيــاس 

الســيناريو األساســي جمموعــات بــراءات االختــراع الدوليــة، 

بــراءات  جمموعــات  باســتخدام  مماثلــة  نتائــج  إىل  نتوصــل 

االختــراع التــي تضــم طلبــا واحــدا علــى األقــل لــدى أحــد مكاتــب 

تســجيل بــراءات االختــراع الثاثــة الكبــرى، ويعــد ذلــك مقياســا 

خمتلفــا لعــدد بــراءات االختــراع املعــدل ملراعــاة فــروق اجلــودة 

العمــود )7((.    )جــدول املرفــق 3-4-١، 

3٠  تبلــغ قيمــة االرتبــاط بيــن رصيــد البحــوث والتطويــر علــى مســتوى 

أســاس  علــى  )حمســوبا   ٠.49 حــوايل  املتفاعــل  املتغيــر  وهــذا  القطــاع 

القطاعــات التــي تتوافــر فيهــا بيانــات عــن رصيــد البحــوث والتطويــر علــى 

مســتوى القطــاع وهــذا املتغيــر(. ويســتند مقيــاس كثافــة أعمــال البحــوث 

علــى  تفاوتــات  خللــق  التفاعــل  حــد  يف  املســتخدم  القطاعيــة  والتطويــر 

أمريكيــة.  بيانــات  إىل  القطــاع  مســتوى 

3١  تستند كثافة املهارات يف القطاع إىل بيانات أمريكية.

· األساســي 	 الســيناريو  نتائــج  تظــل  بديلــة:  مرجحــة  طريقــة 

الثنائيــة  التجاريــة  الروابــط  اســتخدام  مــع  حتــى  ثابتــة 

)املتفاوتــة زمنيــا( بيــن القطاعــات القطريــة بــدال مــن نصيــب 

اإلشــارات  أســاس  علــى   )ϕ  ( املتوقــع  املعرفــة  تدفقــات 

املرجعيــة لبــراءات االختــراع املســجلة. وبالنســبة ألي قطــاع 

علــى  التجاريــة  ــة  الترجيحي األوزان  حتســب  متلــق،  قطــري 

أســاس الــواردات الســلعية مــن قطــاع بلــد املنشــأ كنســبة مــن 

.))٨( العمــود   ،١-3-4 املرفــق  )جــدول  الكلــي  النــاجت 

· الســيناريو 	 مواصفــات  تســتخدم  حيــن  يف  الثابتــة:  اآلثــار 

 Peri لدراســة  وفقــا  للبلد-الســنة  ثابتــة  آثــارا  األساســي 

(2005)، تظــل النتائــج ثابتــة حتــى مــع اســتخدام آثــار ثابتــة 
للقطاع-الســنة والتــي مــن شــأنها رصــد التطــورات القطاعيــة 

معامــات رصيــد  قيمــة  4 وترتفــع 

 3٢ البلــدان.  عبــر  املشــتركة 

عنــد  كبيــرا  ارتفاعــا  واحمللــي  األجنبــي  والتطويــر  البحــوث 

تضميــن اآلثــار الثابتــة للقطاع-الســنة يف املواصفــة )جــدول 

.))9( العمــود   ،١-3-4 املرفــق 

· حســاب املســاهمات: حلســاب مســاهمة املعرفــة األجنبيــة يف 	

اإلنتاجيــة، يطبــق املعامــل املقــدر لرصيــد البحــوث والتطويــر 

األجنبي على متوسط التغير السنوي يف املتغير خال الفترة 

البلــدان  جمموعــات  حســب  املســاهمات  وحتســب  املعنيــة. 

باســتخدام تقديــرات انحــدار منفصلــة لاقتصــادات املتقدمــة 

املســاهمات  حتســب  بينمــا  املتلقيــة،  الصاعــدة  واألســواق 

حســب الفتــرات الفرعيــة باســتخدام مواصفــة انحــدار تســمح 

األجنبــي  والتطويــر  البحــوث  رصيــد  معامــل  قيمــة  بتفــاوت 

بمــرور الوقــت. ويقتصــر حســاب املســاهمات علــى »الساســل 

الزمنيــة املقطعيــة الطويلــة« فقــط )أي القطاعــات التــي تتوافــر 

عنهــا بيانــات تغطــي فتــرة طويلــة للغايــة( لضمــان عــدم تأثــر 

النتائــج بالتغيــرات يف تكويــن العينــة.

دور تعزيز املنافسة الدولية: النتائج وقياس 

الثبات

االبتــكار  علــى  الســوقية  والتركــزات  املنافســة  تأثيــر  يقــدر 

احمللــي وقــوة انتشــار التكنولوجيــا يف نفــس اإلطــار املســتخدم 

لتقديــر تأثيــر املعرفــة األجنبيــة علــى االبتــكار احمللــي. ويعــرض 

علــى  تؤثــر  التــي  املقاييــس  تقديــرات   3-3-4 املرفــق  جــدول 

الســوقية  والتركــزات  الصيــن،  مــع  التجــارة  املنافســة:  حجــم 

املنتجــات. أســواق  وتنظيــم  العامليــة، 

· الســلع 	 واردات  أســاس  علــى  تقــاس  الصيــن  مــع  التجــارة 

قطــاع  يف  الكلــي  النــاجت  مــن  كنســبة  الصيــن  مــن  النهائيــة 

املدخــات  جــداول  باســتخدام  يحســب  الــذي  املتلقــي  البلــد 

زيــادة  إىل  املتغيــر  هــذا  ويــؤدي  العامليــة.  واخملرجــات 

مــن  أيضــا  مباشــر  غيــر  وبشــكل  مباشــرة،  احمللــي  االبتــكار 

خــال زيــادة االنتشــار التكنولوجــي )جــدول املرفــق 3-4-

3، العمــود )١((. ونحصــل علــى تقديــرات مماثلــة باســتخدام 

مقاييــس بديلــة لتجــارة الســلع النهائيــة مســتمدة مــن قاعــدة 

والتنميــة  التعــاون  منظمــة  لــدى  الهيكلــي  التحليــل  بيانــات 

يف امليــدان االقتصــادي أو مقاييــس بديلــة إلجمــايل جتــارة 

الســلع مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األساســية. 

3٢ يــؤدي اســتخدام اآلثــار الثابتــة للبلد/الســنة واآلثــار الثابتــة القطاعية 

البيانــات،  عليــه  تنطــوي  الــذي  التفــاوت  مــن  األكبــر  اجلــزء  اســتبعاد  إىل 

ولذلــك ال نناقــش هــذه النتائــج هنــا.
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مــن  املدخــات  اســتيراد  مقاييــس  أن  إىل  اإلشــارة  وجتــدر 

الصيــن يبــدو أنهــا ال تؤثــر علــى االبتــكار، ممــا يشــير إىل أن 

التأثير ينشــأ عن قناة املنافســة التي يمكن رصدها بصورة 

النهائيــة. الســلع  أفضــل مــن خــال جتــارة 

· التركــزات الســوقية العامليــة تقــاس لــكل قطــاع علــى أســاس 	

الســوق  مبيعــات  مــن  الكبــرى  األربعــة  الشــركات  نصيــب 

العامليــة. ويحســب هــذا النصيــب باســتخدام جمموعــة بيانــات 

 Freund and اخلاصــة بالشــركات واملتاحــة يف دراســة Orbis
Sidhu (2017)، ووفقــا للمنهجيــة الــواردة يف نفــس الدراســة 
والتــي تســتخدم بيانــات أكبــر 65٠ شــركة عامليــة مــن حيــث 

حجــم اإليــرادات يف كل قطــاع. والبيانــات املتاحــة فقــط هــي 

بيانــات عامــي ٢٠٠6 و٢٠١4 وتــم اســتكمال قيــم األعــوام 

التــي تقــع فيمــا بينهمــا الســتخدامها يف معادلــة االنحــدار. 

وتؤثــر التركــزات العامليــة تأثيــرا ســلبيا علــى االبتــكار احمللــي 

بشــكل مباشــر وبشــكل غير مباشــر من خال احلد من انتشــار 

التكنولوجيا )جدول املرفق 4-3-3، العمود )٢((. ونتوصل 

مؤشــر  مثــل  بديلــة،  مقاييــس  باســتخدام  مماثلــة  نتائــج  إىل 

هرفنــدال أو مقاييــس التركــز القائمــة علــى بــراءات االختــراع 

5 وتظــل النتائــج ثابتــة 

 33 .PATSTAT واملســتمدة مــن بيانــات

أيضــا مــع تضميــن حــد تفاعــل بيــن رصيــد البحــوث والتطويــر 

األجنبــي واملتغيــرات الصوريــة الزمنيــة الســتبعاد تأثيــر أي 

اجتــاه عاملــي حمتمــل يف نمــط انتشــار التكنولوجيــا. ويضمــن 

مســتوى  )علــى  العامليــة  التركــزات  يف  التغيــرات  أن  ذلــك 

القطاعــات( ليســت جمــرد انعــكاس لهــذا االجتــاه العاملــي.  

تقــدر حجــم  قــد  بــراءات االختــراع  القائمــة علــى  أن املقاييــس  33 غيــر 

التركــزات بأقــل مــن الواقــع نظــرا ألن قاعــدة بيانــات PATSTAT ال تتضمــن 

أي معلومــات عــن هيــكل ملكيــة الشــركات.

· املنافســة احملليــة تقــاس باســتخدام مؤشــر بديــل يتمثــل يف 	

مؤشــر تنظيــم أســواق املنتجــات الصــادر عــن منظمــة التعــاون 

بيانــات  اســتكمال  )تــم  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة 

املؤشــر عــن األعــوام التــي تقــع بيــن العاميــن املتــاح عنهمــا 

البيانــات(. ونظــرا ألن بيانــات املؤشــر متاحــة علــى مســتوى 

البلــدان فقــط، يطبــق منهــج قيــاس الفــروق بيــن االختافــات 

مــن خــال اســتخدام حــد تفاعــل بيــن تنظيــم أســواق املنتجــات 

)مقيســا  املتحــدة  الواليــات  يف  القطاعــي  الــدوران  ومعــدل 

حســب  الشــركات  لعــدد  الطبيعــي  التناقــص  معــدل  بمتوســط 

البيانات املســتمدة من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

افتــراض  علــى  االســتراتيجية  هــذه  وتقــوم  االقتصــادي(. 

مفــاده أن القطاعــات التــي يرتفــع فيهــا معــدل الــدوران تكــون 

علــى  املفروضــة  التنظيميــة  بالقيــود  للتأثــر  عرضــة  أكثــر 

دخــول وخــروج الشــركات. وتعــد معامــات احلــدود األساســية 

وحــدود التفاعــل دالــة إحصائيــا يف حــد ذاتهــا، ولكــن تصبــح 

غيــر ذات داللــة إحصائيــة بمجــرد تضميــن جميــع متغيــرات 

 ،3-3-4 املرفــق  )جــدول  االنحــدار  معادلــة  يف  املنافســة 

العمــودان )3( و)4((. ونتوصــل إىل نتائــج مماثلــة باســتخدام 

مقاييــس بديلــة للتركــزات احملليــة تقــوم علــى بيانــات بــراءات 

االختــراع، ولكــن خطــر وجــود عاقــة ســببية عكســية قــد يكــون 

أعلــى عنــد اســتخدام هــذه املقاييــس.

· متغيرات إضافية: إىل جانب املتغيرات املستقلة الواردة يف 	

جدول املرفق 4-3-3، تم استخدام التعليم وحماية حقوق 

امللكيــة الفكريــة أيضــا كمتغيــرات مســتقلة بديلــة. ويبــدو أن 

هــذه املقاييــس مؤثــرة علــى االبتــكار وانتشــار التكنولوجيــا 

عنــد تضمينهــا بشــكل منفصــل كل علــى حــدة، ولكــن داللتهــا 

اإلحصائيــة مل تظــل ثابتــة عنــد اســتبعاد عوامــل السياســات 

والعوامــل الهيكليــة األخــرى. لذلــك تــم حــذف النتائــج. 

جدول املرفق 4-3-3: تأثير املنافسة على االبتكار

)4()3()٢()١(املتغيرات

٠.4٠5***٠.335***٠.4١3***٠.337***رصيد البحوث والتطوير األجنبي

]٠.٠54[]٠.٠46[]٠.٠45[]٠.٠75[

٠.47٨***٠.447***٠.435***٠.494***رصيد البحوث والتطوير احمللي

]٠.٠63[]٠.٠55[]٠.٠6٠.٠[]١59[

٢.٠٨6***٢.465***التجارة مع الصين

]٠.777[]٠.75٨[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * التجارة مع 

١.٢36***١.474***الصين

]٠.44٠[]٢.394[

-4.٠59***-4.٠٢١***التركز العاملي

]٠.9٢3[]٠.٨79[

-٢.٢7***-٢.١٢١***رصيد البحوث والتطوير األجنبي * التركز العاملي

]٠.559[]٠.565[

٠.٠٢-٠.٠٢١***تنظيم أسواق املنتجات * معدل الدوران يف الشركات

]٠.٠٠7[]٠.٠١9[

رصيد البحوث والتطوير األجنبي * )تنظيم أسواق 

٠.٠٠4-٠.٠١***املنتجات * معدل الدوران يف الشركات(

]٠.٠٠3[]٠.٠٠٨[

٢,٢٨١١,559٢,533١,١75املشاهدات

R 2 ٠.٨٠١٠.٨١9٠.7٨9٠.٨3٢معامل التحديد

نعمنعمنعمنعمالتأثير الثابت للبلد-السنة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ترد األخطاء املعيارية الثابتة )اجملمعة على مستوى البلد-القطاع( بين األقواس.

.p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1***
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املرفق 4-4: منهجية التقدير باستخدام 

طريقة التوقعات املوضعية

يعــرض هــذا املرفــق إطــار التقديــر الــذي يقــوم عليــه التحليــل 

بطريقــة التوقعــات املوضعيــة املســتخدم يف قســم »التأثيــر علــى 

االبتــكار واإلنتاجيــة« ويشــرح كيفيــة حتديــد صدمــات اإلنتاجيــة 

املســتخدمة يف هــذا اإلطــار.

إطار التقدير

املــدى  علــى  التكنولوجيــا  انتشــار  ديناميكيــات  لدراســة 

لصدمــات  واالبتــكار  اإلنتاجيــة  اســتجابة  تقــدر  القصيــر، 

التاليــة  املعادلــة  باســتخدام  الرائــدة  البلــدان  يف  التكنولوجيــا 

:h (h = 1, . . . ,5) زمنــي  نطــاق  لــكل  )معادلــة 

 dlnY     i,c,t + h   =  α  h    ω  i,c,l,t   dln  Y  i,l,t   +  β  h  ·    X  i,c,t − 1   

 +  θ  ct   +  ε  i,c,t  ,  (4-4)

البلــد  عــن   c لرمــز  وا اع،  ـ القطـ عــن  ــر  يعب  i ز  ـ الرمـ حيــث 

الرائــد  د  ـ ـ بل ل ا عــن   l ز  ـ ـ لرم وا االنتشــارية،  ر  ا ـ ـ لآلث ــي  املتلق

تكنولوجيــا، والرمــز t عــن الفتــرة الزمنيــة. وتقيــس املعادلــة

dlnY     i,c,t + h   = lnY     i,c,t + h   − lnY     i,c,t − 1   التغيــر يف Y يف البلــد 
املتلقــي خــال الفتــرة مــا بيــن t – 1 و t + h، وتعبــر املعادلــة 

dln  Y  i,l,t   = lnY     i,l,t   − lnY     i,l,t − 1   عــن الصدمــة يف البلــد الرائــد 
ا  ـ إمـ الدراســة  ـوع  Y موضـ املتغيــر  ـون  يكـ ـث  ا، وحيـ ـ تكنولوجيـ

اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج، أو إنتاجيــة العمالــة، أو رصيــد 

بــراءات االختــراع يف القطــاع القطــري. وعلــى غــرار منهــج املــدى 

الطويــل، يتــم ترجيــح الصدمــة باســتخدام األوزان الترجيحيــة 

الثنائيــة للبلد-القطــاع )   ω  i,c,l,t   ( التــي تعكــس قــوة الروابــط بيــن 

    X  i,c,t − 1   القطاع القطري املتلقي والقطاع يف بلد املنشأ. والرمز

هــو عبــارة عــن متجــه املتغيــرات الضابطــة، ويتضمــن متغيريــن 

الرائــدة ومتغيريــن متأخريــن  ـدان  البلـ متأخريــن للصدمــة يف 

 6

 34
ة.  ـ ـ ي احملل اإلنتــاج  ل  ـ لعوامـ ة  ـ ـ ي الكل ة  ـ ـ اإلنتاجي و  ـ نمـ دل  ـ ملعـ

وأخيــرا، يعبــر الرمــز   θ  ct     عــن اآلثــار الثابتــة للبلد-الســنة، ويرصــد 

العوامــل املتفاوتــة زمنيــا التــي تؤثــر علــى اجتاهــات اإلنتاجيــة 

واالبتــكار علــى مســتوى البلــد، مثــل الــدورة االقتصاديــة. وحتســب 

االســتجابة لصدمات التكنولوجيا يف البلدان الرائدة باســتخدام 

سلســلة مــن تقديــرات املعلمــات       α  h   }    h = 1     5{ واألخطــاء املعياريــة 

  .)Jordà 2005 املقترنــة بهــا )راجــع دراســة

حتديد صدمات إنتاجية العمالة

حتــدد صدمــات إنتاجيــة العمالــة باســتخدام نمــوذج انحــدار 

ذاتــي للمتجهــات الهيكليــة يتضمــن قيــودا علــى املــدى الطويــل 

التقديــر باســتخدام  Galí (1999). ويجــرى  ـة  ـرار دراسـ ـى غـ علـ

.R جمموعــة االنحــدارات الذاتيــة للمتجهــات

ــى غــرار دراســة  ة، عل ـ ـوع الصدمـ ابقة لوقـ ـ رات سـ ـ ـتخدام متغيـ 34 اسـ

Teulings and Zubanov (2014)، الســتبعاد تأثيــر أي أخطــاء حمتملــة يف 
املواصفــة ال يــؤدي إىل اختافــات كبيــرة يف النتائــج. 

واملواصفــة املســتخجمة عبــارة عــن طــرح تفاضلــي لإلنتاجيــة 

والســاعات. وحتديــدا، يقــدر يف البدايــة االنحــدار الذاتــي للمتجهــات 

باســتخدام الصيغة التالية:

  y  t   =  A  1    y  t − 1   +  . . .  +  A  p    y  t − p   +  u  t   ,  (5-4)

x  t ∆     يعبــر عــن التغيــر يف        ، وحيــث الرمــز  
  
y  t   =  [  

 ∆ x  t    
 ∆ n  t

حيــث]  

لوغاريتــم إنتاجيــة العمالــة )مقيســة كإجمــايل القيمــة املضافــة 

يف الســاعة(، وحيــث الرمــز  n  t ∆       يعبــر عــن التغيــر يف لوغاريتــم 

p  حســب معيــار  ـم   اللوغاريتـ ـة  ـار درجـ ـم اختيـ ـاعات. ويتـ السـ

ـات  البيانـ ـة  ـه يف حالـ ـاوي قيمتـ ـا تسـ مـ ـا  ـذي دائمـ الـ ـي  أكايكـ

. p = 1  الســنوية

ـد االبتــكارات الهيكليــة مــن خــال فــرض قيــود  ويتــم حتديـ

علــى مصفوفــة اآلثــار  B  التــي يمكــن حســابها ضمنــا باســتخدام 

الصيغــة التاليــة:

  u  t   = B  ϵ  t   ,  (6-4)

  ]  =   ϵ  t عــن متجــه االبتــكارات الهيكليــة، 
 ϵ  t  z    ϵ  t  m  [    حيــث يعبــر الرمــز

ويســاوي التبايــن املشــترك مصفوفــة الوحــدة. وتفــرض القيــود 

ـي، ممثــا  ـكار غيــر تكنولوجـ ابتـ ـون ألي  يكـ ـث ال  B  بحيـ ـى   علـ

بالصدمــة   ϵ  t  m   ، أي تأثيــر علــى   x  t    علــى املــدى الطويــل. وبالضــرب 

املســبق للمتجــه املقــدر للصدمــات   u ˆ    t    اخملتذلــة  يف   B   −1  ، يمكــن 

  .  ϵ ˆ    t   استخدام املعادلة يف حساب متجه االبتكارات الهيكلية املقدرة

وأخيــرا، حتســب سلســلة الصدمــات التكنولوجيــة   e ˆ    t  z  كتسلســل 

اآلثــار التكنولوجيــة علــى إنتاجيــة العمالــة:

   e ˆ    t  z  = B (1,1)    ϵ ˆ    t  z  .  (7-4)

ويتــم احلصــول علــى البيانــات املســتخدمة يف التقديــر مــن 

ـات  ـن بيانـ ISIC4 مـ دار  ـ ISIC3 واإلصـ دار  ـ ـج اإلصـ ـال دمـ خـ

KLEMS اخلاصــة بمجموعــة اخلمســة )فرنســا وأملانيــا واليابــان 
واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة(. ونظــرا لعــدم توافر بيانات 

كافية، يقتصر التحليل على قطاعي الصناعة التحويلية والبناء 

فقــط. وبالنســبة خملتلــف القطاعــات األخــرى، تتــاح عنهــا بيانــات 

ســنوية عــن الفتــرة مــا بيــن ١97٠ و٢٠١5 )تســتخدم صدمــات 

ـات  التوقعـ ة  ـ ر بطريقـ ـ التقديـ ـط يف  ١995-٢٠١5 فقـ ـرة  الفتـ

املوضعيــة(.

حتديد صدمات اإلنتاجية الكلية لعوامل 

اإلنتاج

مقياســا  املوضعيــة  التوقعــات  بطريقــة  التقديــر  م  د خ ت ـ ـ س ي

يف  التغيــرات  عــن  عبــارة  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  ــة  ي ج ا ت ن إل ل

تأثيــر  ملراعــاة  معدلــة  اإلنتــاج  لعوامــل  الكليــة  ة  ـ ـ ي ج ا ت ن إل ا

االســتخدام، أي اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل اإلنتــاج معدلــة ملراعــاة 

اإليــرادات،  ثبــات  املدخــات، وعــدم  اســتخدام  ـات يف  االختافـ

واملنافســة غيــر الكاملــة، وذلــك للوصــول إىل مقيــاس »خالــص« 

 Basu, Fernald, and للصدمــات التكنولوجيــة علــى غــرار دراســة

علــى  إنتــاج  دالــة  تقديــر  التعديــل  Kimball (2006). ويتضمــن 
مســتوى القطاعــات. وبالنســبة للقطــاع i حتديــدا الــذي ينتمــي إىل 

اجملموعــة k( k = الصناعــات التحويليــة املعمــرة، أو الصناعــات 

ـر املعمــرة، أو الصناعــات غيــر التحويليــة(: ـة غيـ التحويليـ
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الفصل 4     هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟

صندوق النقد الدويل  |  إبريل ٢٠١٨

 dy     i   =  γ   k  dx     i   +  β   k  d  h  i   + dz     i   ,  (٨-4)

حيــث يعبــر الرمــز   dy     i    عــن معــدل نمــو النــاجت الكلــي احلقيقــي، 

واملعادلــة  dx     i   =  sk  i   d  k  i   +  sl  i   d  l  i   +  sm  i   d  m  i    عــن معــدل نمــو 

ث  ـ ـ حي واد(،  ـ واملـ ــة  ل والعما ال  ـ املـ )رأس  ة  ـ اجملمعـ ـات  املدخـ

ـاجت  النـ ـل يف  ـب كل مدخـ ـن نصيـ عـ ر  ـ تعبـ  sm sk وsl و الرمــوز 

عــن معــدل نمــو ســاعات العمــل )مقيســا 
 
   d  h  i  الكلــي. ويعبــر الرمــز

كالفــرق مــن الدرجــة األوىل يف لوغاريتــم الســاعات اجملــرد مــن 

ـات  املدخـ بديــل الســتخدام  ـاس  ـو مقيـ – وهـ العــام(  االجتــاه 

عــن اإلنتاجيــة الكليــة لعوامــل 
 
   dz     i  غيــر املاحــظ. ويعبــر الرمــز

اإلنتــاج املتبقية/املعدلــة أو مقيــاس للصدمــات التكنولوجيــة 

القطــاع. يف 

γ واملعلمــة  β  متماثلتــان يف جميــع  أن املعلمــة  ويفتــرض 

 7 ونظــرا لوجــود ارتبــاط حمتمــل بيــن نمــو 

35
قطاعــات اجملموعــة. 

املدخــات ) dx     i    و d  h  i   ( والصدمــات التكنولوجيــة يف املتبقيــات، 

تســتخدم متغيــرات مســاعدة للداللــة علــى نمــو املدخــات، وهــي 

أســعار النفــط، أو نمــو اإلنفــاق احلكومــي احلقيقــي علــى الدفــاع 

)يف حالــة الواليــات املتحــدة(، أو التغيــرات يف رصيــد املاليــة 

العامــة املعــدل ملراعــاة العوامــل الدوريــة )بالنســبة لاقتصــادات 

للصدمــات  ـب مقيــاس  ـة(، إىل جانـ العينـ األخــرى يف  املقتدمــة 

٨

 36
النقديــة. 

 ١7 يف  وخدميــا  تصنيعيــا  قطاعــا   ٢4 التقديــر  يتضمــن  و

37 خــال الفتــرة ١995-٢٠١5 )فتــرة العينــة 
اقتصــادا متقدمــا9 

اخلاصــة بالواليــات املتحــدة تبــدأ عــام ١97٠(. وتســتمد بيانــات 

النــاجت الكلــي والعمالــة ورأس املــال واملدخــات الوســيطة علــى 

   .KLEMS مســتوى القطاعــات مــن قاعــدة بيانــات

املرفق 4-5: تأثير سالسل القيمة 

العاملية على براءات االختراع على 

مستوى الشركات: املنهجية والثبات

حتليــل  يف  املســتخدم  التقديــر  إطــار  املرفــق  هــذا  عــرض  ي

القيمــة  ساســل  تأثيــر   « بعنــوان  القســم  يف  الــوارد  لشــركات  ا

العامليــة علــى بــراءات االختــراع: حتليــل علــى مســتوى الشــركات«. 

اســتخدام  واســتراتيجية  النتائــج،  ثبــات  مــدى  أيضــا  يناقــش  و

الــوارد يف دراســة  35 هــذا االفتــراض أكثــر تقيــدا مقارنــة باالفتــراض 

Basu, Fernald, and Kimball (2006)، وهــو يســمح بتفــاوت معلمــة مــردود 
أداء  االفتــراض حتســين  هــذا  ويتيــح  القطاعــات.  عبــر جميــع   )  γ  ( احلجــم 

املتغيــرات املســاعدة.  

36 بالنســبة للواليــات املتحــدة األمريكيــة، تســتمد بيانــات الصدمــات 

للمتجهــات  ذاتــي  انحــدار  نمــوذج  باســتخدام  حتســب  ي  ـ تـ ال  — لنقديــة  ا

 Basu, Fernald, and مــن دراســة —Burnside (1996)  ـة علــى غــرار دراسـ

Kimball (2006). وبالنســبة لاقتصــادات املتقدمــة األخــرى يف العينــة، 
الفائــدة األساســية، ويقصــد  تقدرالصدمــات النقديــة كخطــأ توقــع أســعار 

بذلــك الفــرق بيــن أســعار الفائــدة األساســية الفعليــة والســعر الــذي توقعــه 

احملللــون يف شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه باســتخدام التنبــؤات الصــادرة 

عــن مؤسســة Consensus Economics. وهــذا النهــج مطابــق لذلــك الــوارد يف 

   .Furceri, Loungani, and Zdzienicka 2016 دراســة 

وفرنســا  ــدا  ن ل وفن والدانمــرك  وكنــدا  وبلجيــكا  والنمســا  أســتراليا   3 7

وأملانيــا وأيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا وهولنــدا وإســبانيا والســويد 

املتحــدة. والواليــات  املتحــدة  واململكــة 

املتغيــرات املســاعدة، ودراســة تأثيــر املتغيــرات املؤسســية علــى 

الشــركات. مســتوى  علــى  االبتــكارات 

إطار التقدير

الــوارد يف  التحليــل علــى مســتوى شــركات القطــاع القطــري 

االختــراع  وبــراءات  العامليــة  القيمــة  بساســل  اخلــاص  لقســم  ا

 Autor and others (2016) يستند إىل اإلطار املستخدم يف دراسة

Bloom, Draca, and Van Reenen (2016). ولتقييــم مــا  ودراســة 

القيمــة  ساســل  يف  املشــاركة  حجــم  يف  التغيــرات  كانــت  ذا  إ

العامليــة علــى مســتوى القطاعــات مرتبطــة بالتغيــر التكنولوجــي 

يف الشــركات – مقيســا بالتغيــر يف تدفقــات بــراءات االختــراع – 

وآفــاق نموهــا، مقيســة بالتغيــر يف مســتوى العمالــة، يتــم تقديــر 

املعادلــة التاليــة:

  ∆   5   X  ijkt   =   δ   X   P  ijk,2000  s   + α   X   ∆   5   GVC  jkt   

 +  γ   X  ( P  ijk,2000  s   *  ∆   5   GVC  jkt  )  

 +  f  kt  X   +  s  j  X  +  ε  ijkt  X    ,  (9-4)

  j  املكتــوب أســفل اخلــط يعبــر عــن الشــركات، والرمــز  i  حيــث الرمــز

يعبــر عــن القطاعــات، والرمــز  k  يعبــر عــن البلــدان، والرمــز  t  يعبــر 

عــن الفتــرات الزمنيــة.

الرمــز  N  هــو لوغاريتــم مســتوى  ـث  X =  { P   f , N}، حيـ و  
العمالة، والرمزان   P   f   و  P   s   هما لوغاريتم التحول يف عدد تدفقات 

    P  ijk,2000  s           ١٠ ويعبر الرمز 

وأرصدة براءات االختراع على الترتيب. 3٨

عــن رصيــد بــراءات االختــراع لشــركة مــا يف بدايــة الفتــرة التــي 

تغطيها العينة، وهو مقياس لكثافة اســتخدام التكنولوجيا لدى 

الشركة يف بداية الفترة. والرمز  GVC  jkt    هو املقياس املعياري 

ـا  ـاع قطــري مـ العامليــة يف قطـ القيمــة  ـل  ـاركة يف ساسـ للمشـ

يف ســنة مــا، ويحســب كحاصــل جمــع )١( املكــون احمللــي يف 

الصــادرات املعــاد اســتخدامها يف صــادرات الشــركاء التجارييــن 

)روابــط أماميــة( و)٢( القيمــة املضافــة األجنبيــة املتضمنــة يف 

الصــادرات )روابــط خلفيــة( كنســبة مــن جممــوع الصــادرات. 

والرمــز   f   kt  X    هــو جمموعــة املتغيــرات القطريــة الصوريــة الكاملــة 

املتفاعلــة مــع املتغيــرات الصوريــة للســنوات )اآلثــار الثابتــة 

للبلد-الســنة(، والتــي تســتخدم لرصــد العوامــل القطريــة التــي 

تدعــم القــدرة علــى االبتــكار، مثــل مســتويات التعليــم والبنيــة 

التحتيــة والصدمــات االقتصاديــة الكليــة. والرمــز   s  j  X   هــو اآلثــار 

الفــروق املنهجيــة يف  ـر  ـتبعد تأثيـ التــي تسـ ـة  ـة القطاعيـ الثابتـ

اجتاهــات بــراءات االختــراع والعمالــة عبــر القطاعــات. والرمــز  5 

∆    يعبــر عــن الفــروق بعــد مــرور خمــس ســنوات، ويفتــرض أن 
األخطــاء (  ε  ijkt )    غيــر متجانســة التبايــن.

3٨ ملراعــاة القيــم الصفريــة يف عــدد بــراءات االختــراع عنــد اســتخدام 

  Bloom,اللوغاريتمــات، يتــم إجــراء التقديــر بالطريقــة املتبعــة يف دراســة

Draca, and Van Reenen (2016) وباســتخدام معادلــة التحــول التاليــة:    
P   d  = ln ( 1 + pat   d ) ، حيــث d =  {f, s}    وحيــث الرمــز  pat  هــو عــدد بــراءات 
االختراعــات غيــر احملــول. ويحــول قصــور البيانــات دون إنشــاء مقاييــس 

توى  ـ ـى مسـ ـ ة عل ـ ـ ة العمال ـ ـ اج وإنتاجي ـ ل اإلنتـ ـ ة لعوامـ ـ ـ ة الكلي ـ ـ لإلنتاجي

الشــركات. وتــم النظــر يف اســتخدام مقاييــس أخــرى ألداء الشــركات، مثــل 

العائــد علــى األصــول والعائــد علــى حقــوق امللكيــة، ولكــن تــم اســتبعادها 

مــن التحليــل بســبب اخملــاوف مــن تأثــر هــذه املقاييــس بتقســيم القيمــة 

املضافــة بيــن العمالــة ورأس املــال.   
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اقتصــادا   ١١ يف  تصنيعيــة  قطاعــات   ٨ البيانــات  وتغطــي 

الناميــة:  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن 

والفلبيــن  واملكســيك  وإندونيســيا  والهنــد  والصيــن  زيــل  البرا

وبولنــدا وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد وتركيــا، خــال الفتــرة 

قاعــدة  مــن  االساســية  البيانــات  ١٢،١١ وتســتمد 

4٠،39.٢ ٠ ١٢ -٢٠٠٠

بيانــات PATSTAT التــي تتيــح تغطيــة شــاملة جلميــع الشــركات 

املدخــات- جــداول  وتســتخدم  اختــراع.  بــراءات  ل ة  ـ املالكـ

اخملرجــات العامليــة يف إنشــاء مقاييــس للمشــاركة يف ساســل 

تأثيــر  ولدراســة  القطاعــات.  مســتوى  علــى  امليــة  ع ل ا القيمــة 

PATSTAT مــع  تــم دمــج جمموعــة بيانــات  العمالــة،  مســتويات 

Orbis لوضــع جمموعــة بيانــات عــن الشــركات املالكــة  بيانــات 

علــى  احلصــول  ذلــك  ويتيــح  االختــراع.  اءات  ر ـ ـ ب ل املالكــة  وغيــر 

بيانــات مســتويات العمالــة، ودراســة انتقــال العمالــة فيمــا بيــن 
4١

االختــراع.١3 لبــراءات  واملالكــة  املالكــة  غيــر  الشــركات 

ويتيح هذا اإلطار حتليل نوعين من اآلثار:

· ويعكســه 	 املكثــف(،  )الهامــش  الشــركات«  »داخــل  تأثيــر 

حجــم  يف  التغيــرات  بيــن  العاقــة  ويقيــس   ،   α   X املعامــل   

أداء  ومتوســط  العامليــة  القيمــة  ل  ـ اسـ س يف  املشــاركة 

الشــركات مــن حيــث التطويــر التكنولوجــي أو نمــو مســتويات 

العمالة وكما ناقشــنا يف نص الفصل، تشــير النتائج إىل أن   

α   X  > 0، ممــا يعنــي أن زيــادة املشــاركة يف ساســل القيمــة 
الشــركات. أداء  ين  ـ تســهم يف حتسـ العامليــة 

· تأثير »بين الشــركات« )الهامش املوســع(، ويعكســه املعامل   	

γ   X   الــذي يقيــس مــا إذا كان تراكــم االبتــكارات أو خلــق فــرص 
عمــل جديــدة بعــد عــام ٢٠٠٠ نتيجــة زيــادة املشــاركة يف 

األقــل  الشــركات  يف  كثيــرا  أكبــر  العامليــة  ــة  م ي ق ال ل  ـ ـ س سا

 .)γ   X  > 0 ( أم يف الشــركات األكثــر تطــورا )γ   X  < 0 ( تطــورا

وتشــير النتائــج إىل أن التقــدم التكنولوجــي كان أكبــر نســبيا 

 ،)γ   P  < 0 ( يف الشــركات التــي كانــت أقــل تطــورا يف البدايــة

بينمــا كان نمــو الوظائــف أكبــر نســبيا يف الشــركات األكثــر 

   .)γ   N  > 0 ( تطــورا

)جــدول  االختبــارات  مــن  عــدد  ـام  أمـ ثابتــة  ـج  النتائـ ـل  وتظـ

علــى  األخطــاء  ع  ـ ١( جتميـ ( ـك  ذلـ ا يف  ـ بمـ  ،)١ -5 -4 ـق  املرفـ

بديلــة  س  ـ ـ يي مقا م  تخدا ـ اسـ و)٢(  ري،  ـ لقطـ ا اع  ـ لقطـ ا توى  ـ مسـ

للمشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة – روابــط خلفيــة وروابــط 

أماميــة ومقاييــس متأخــرة ومشــاركة االقتصــادات املتقدمــة 

ة  ـ ـ ي واجلمهور كية  ي ـ ـ ش ت ل ا ة  ـ ـ ي ر و ه م جل ا ة  ـ ـ ي ل ص أل ا ة  ـ ـ ن ي ع ل ا ت  ـ ـ ن م ض ت  3 9

ـرا ألنهمــا ليــس لهمــا أي  ـا نظـ ـم اســتبعادهما الحقـ ـلوفاكية، ولكــن تـ السـ

بــراءات اختــراع مســجلة يف قاعــدة بيانــات PATSTAT. ورغــم أن بولنــدا 

تعتبــر حاليــا مــن االقتصــادات املتقدمــة، فإنهــا ال تــزال مدرجــة يف العينــة 

نظــرا ألنهــا مل تكــن تعتبــر مــن البلــدان مرتفعــة الدخــل يف بدايــة الفتــرة التــي 

ـا العينــة. تغطيهـ

والــورق،  واخلشــب  واملابــس،  والنســيج  بات،  و ر ـ ـ ش مل ا و ة  ـ ـ ي ذ غ أل ا  4 ٠

واملنتجــات  الافلزيــة،  املعدنيــة  واملنتجــات  ت  ا ـ ـ ي و ا م ي ك ل ا - ل و ر ت ب ل ا و

واألنشــطة  النقــل  ومعــدات  واآلالت،  ربائيــة  ه ك ل ا ت  ا د ـ ـ ع مل ا و  ، ة ـ ـ ي ز ل ف ل ا

رى. ـ األخـ ة  ـ ـ ي ع ي لتصن ا

4١ يف البداية، تختبر العاقة بين املشــاركة يف ساســل القيمة العاملية 

والقــدرة االبتكاريــة يف شــركات العينــة املالكــة لبــراءات اختــراع فقــط. ورغــم 

أن عينــة الشــركات املالكــة لبــراءات اختــراع أصغــر كثيــرا، تؤكــد النتائــج 

ـة النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا باســتخدام  ـا علــى صحـ ـتمدة منهـ املسـ

ـل األصلــي الــذي يســتخدم قاعــدة  ـن التحليـ ـوذة مـ ة املأخـ ـ ـ ة الكامل ـ العينـ

  .PATSTAT بيانــات

فقــط، و)3( اســتخدام طــرق بديلــة لتعديــل عــدد بــراءات االختــراع 

ملراعاة جودتها – مثل براءات االختراع التش تتضمن إشارات 

مرجعيــة لبــراءات اختــراع ســابقة أو األوزان الترجيحيــة حلجــم 

جمموعــات بــراءات االختــراع أو التركيــز علــى بــراءات االختــراع 

املمنوحــة فقــط، و)4( إجــراء التقديــر خــال فتــرة زمنيــة خمتلفــة 

العامليــة  ـة  ـة املاليـ ـت األزمـ تلـ ـي  التـ ـنوات  السـ ـتبعاد  اسـ ـم  تـ  –
لضمــان عــدم تأثــر النتائــج بصدمــة التــي خلفتهــا األمــة، و)5( 

اســتبعاد الصيــن أو قطــاع املعــدات الكهربائيــة واملاكينــات مــن 

العينــة – وكل منهمــا يمثــل نســبة كبيــرة مــن العينــة.

استخدام املتغيرات املساعدة

يف املعادلــة اخلاصــة ببــراءات االختــراع، يرجــح أن يكــون 

هنــاك ارتبــاط بيــن التغيــرات يف حجــم املشــاركة يف ساســل 

نظــرا    ( ε  ijkt  XP  ) املاحظــة  ر  ـ ـ غي ات  ـ والصدمـ ة  ـ ـ لعاملي ا ة  ـ ـ م لقي ا

إلمكانيــة وجــود عاقــة ســببية عكســية )فالشــركات االبتكاريــة 

يتــم جذبهــا علــى األرجــح للمشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة 

بســبب إنتاجيتهــا املرتفعــة أو قدرتهــا الكبيــرة علــى االبتــكار( أو 

االختيــار الذاتــي )قــد يتــم تهيئــة الشــركات للمشــاركة يف ساســل 

القيمــة العامليــة(. لذلــك ينظــر يف اســتخدام املتغيــرات املســاعدة 

– القيود التنظيمية املفروضة على االستثمار األجنبي املباشر 
والتغيــرات يف قيــود االســتثمار األجنبــي املباشــر والتعريفــات – 

4٢ ويمكن صياغة 
للتغلب على مشــكلة املنشــأ الداخلي احملتملة.١4

املرحلــة األوىل مــن انحــدار النمــوذج علــى النحــو التــايل:     

  ∆   5   G  jkt   = θ  Z  kt  n   +  f  kt  G  +  s  j  G  +  ε  ijkt  G   , (١٠-4)

حيــث G  jkt   =  { ∆   5   GVC  jkt  ,  P  ijk,2000  s   *  ∆   5   GVC  jkt  }   5   ∆ ، وحيــث 

الرمــز  Z  kt هــو متجــه املتغيــرات املســاعدة. وكمــا هــو متوقــع، فــإن 

θ  حتمــل إشــارة ســالبة، ممــا يشــير إىل  جميــع املعامــات يف  

أن زيــادة القيــود املفروضــة علــى االســتثمار األجنبــي املباشــر 

أو قيمــة التعريفــات يُتوقــع أن تــؤدي إىل تراجــع االندمــاج يف 

ساســل القيمــة العامليــة يف الســنوات اخلمســة التاليــة. وتشــير 

االختبــارات املعياريــة إىل أن جمموعــة املتغيــرات املســاعدة 

يتحقــق فيهــا شــرط االســتبعاد الــذي يتطلــب عــدم ارتبــاط حــد 

اخلطــأ بالتغيــرات يف التعريفــات وقيــود االســتثمار األجنبــي 

١5 

املباشر على مستوى القطاعات، وبدرجة صرامة تلك القيود.43

4٢ يشــير اختبــار Durbin-Wu-Hausmann لقيــاس العوامــل الداخليــة 

إىل أن التغيــرات يف متغيــرات املشــاركة يف ساســل القيمــة العامليــة — 

ـد التفاعــل — ذات منشــأ داخلــي بالفعــل. وتتضمــن  املتغيــر نفســه وحـ

ر  ـ التقديـ تخدمة يف  ـ ر املسـ ـ ي املباشـ ـ ـ تثمار األجنب ـ ود االسـ ـ ـ ر قي ـ عناصـ

إجــراءات االختيــار واالعتمــاد والقيــود املفروضــة علــى املوظفيــن األجانــب. 

وال يمكــن ربــط املتغيــرات املســاعدة اخملتــارة إال بخمســة قطاعــات مــن 

القطاعــات الثمانيــة املســتخجمة يف جمموعــة البيانــات األساســية، ولكــن 

إعــادة تقديــر االنحــدار بطريقــة املربعــات الصغــرى العاديــة باســتخدام 

نفــس العينــة الفرعيــة التــي تــم اســتخدامها يف تقديــر املتغيــرات املســاعدة 

تنشــأ عنــه نتائــج مماثلــة عمومــا.    

43 يمكــن بوجــه عــام وجــود ارتبــاط بيــن التعريفــة وقيــود االســتثمار 

األجنبــي املباشــر مــن جهــة واالبتــكار مــن جهــة أخــرى مــن خــال قنــوات 

أخــرى بخــاف ساســل القيمــة العامليــة، مثــل تدفقــات املعرفــة عمومــا أو 

التغيــرات يف درجــة املنافســة. غيــر أن االختبــارات تؤكــد قــوة وماءمــة 

املتغيــرات املســاعدة، ممــا قــد يعكــس الفــرق يف مســتويات التجميــع بيــن 

ة  ـ ة العامليـ ـ ل القيمـ ـ ة بساسـ ـ ـاعدة اخلاصـ رات املسـ ـ ـس واملتغيـ املقاييـ

ـى  ـع علـ ـراع )التجميـ راءات االختـ ـ ـاع( وبـ ـتوى القطـ ـى مسـ ـع علـ )التجميـ

مســتوى الشــركات(، ممــا يجعــل األوىل أكثــر تأثــرا بالعوامــل اخلارجيــة.  
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االرتباط بين اآلثار الثابتة للبلد-السنة 

ومتغيرات السياسات   

اخلصوصيــة  ذات  العوامــل  ارتبــاط  درجــة  تختبــر  خيــرا،  وأ

القطريــة — املقــدرة باســتخدام اآلثــار الثابتــة القطريــة الزمنيــة 

  f ̂    kt )   يف املعادلــة )4-9( — بعوامــل 
P
ملتغيــر بــراءات االختــراع    (  

القطــري مــن خــال تقديــر  القــدرة االســتيعابية علــى املســتوى 

املعادلــة التاليــة:

  f ̂    kt  
P
   =  ω  0   +  ω  m    I  kt  m  +  μ  kt    , (١١-4)

جدول املرفق 4-5-1: تأثير املشاركة يف سالسل القيمة العاملية على االبتكار يف الشركات: ثبات 

النتائج

تدفقات براءات االختراع )لوغاريتم، بفاصل خمس سنوات(املتغير التابع

فترة العينة )٢٠٠٢-٢٠١٢(

السيناريو 

األساسي 

)األخطاء 

الثابتة(

األخطاء 

املعيارية

الروابط 

األمامية يف 

ساسل القيمة 

العاملية

الروابط اخللفية 

يف ساسل 

القيمة العاملية

جمموعة 

براءات 

االختراع 

املرجحة بحجم 

اجملموعة

براءات 

االختراع 

ما عدا الصيناملمنوحة

ما عدا املعدات 

الكهربائية 

واملاكينات

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
***٠.٠5–***٠.٠5–***٠.٠6–***٠.٠٨–***٠.٠7–***٠.٠٨–***٠.٠7–***٠.٠7–رصيد براءات االختراع األويل )٢٠٠٠(

]–9١.3١7[]–5.7٠3[]–١١١.6٢٠[]–9٠.٨96[]–9٠.6٢4[]–٨٢.359[]–4٨.643[]–5٠.6٨6[

اآلثار داخل الشركات

املشاركة يف ساسل القيمة العاملية 

***٠.55***٠.١4***٠.١١***٠.٢٨***٠.44***٠.١9***٠.٢٨***٠.٢٨)التغير بعد مرور خمس سنوات(
]١6.494[]3.١33[]9.٢73[]١3.756[]١4.356[]7.٢69[]4.656[]٢٨.١3١[

اآلثار بين الشركات

***١.49–*٠.٠٨–***٠.94–***١.36–***١.4٢–***١.٠3–***١.3١–***١.3١–رصيد براءات االختراع األويل )٢٠٠٠( ×
املشاركة يف ساسل القيمة العاملية 

]37.9٢٨–[]١.٨٨9–[]36.3٠6–[]4٢.٠٨7–[]4١.9٨٠–[]٢١.٢49–[]4.١6٠–[]44.٨7٨–[)التغير بعد مرور خمس سنوات(

4,٠44,٠664,٠44,٠664,٠44,٠664,٠44,٠664,٠44,٠664,٠44,٠6679٢,5٨4١,6٨4,٠33املشاهدات

R 2 ٠.٠٢6٠.٠٢6٠.٠٢5٠.٠٢6٠.٠٢5٠.٠٢٢٠.٠٢5٠.٠٢4معامل التحديد

نعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالتأثير الثابت للبلد × السنة

النعمنعمنعمنعمنعمنعمنعمالتأثير الثابت للقطاع

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ترد إحصاءات t الثابتة بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1

جدول املرفق 4-5-2: العالقة بين اآلثار الثابتة للبلد-السنة وجمموعة خمتارة من متغيرات السياسات

)٢()١()3()4()5()6()7()٨(

التواصل

    *٠.٠١١٨9  *٠.٠١٠٨٠جودة البنية التحتية للموانئ

    ]١.93٢[  ]١.754[التعليم

      **٠.٠١3٠٨ جودة التعليم االبتدائي 

  ]٢.59٠[     

    **٠.٠٠733*٠.٠٠66٨ جودة تعليم الرياضيات والعلوم 

    ]٢.3٢٨[]١.٨75[  سيادة القانون

**٠.٠٠553  *٠.٠٠4٠7    حماية حقوق امللكية الفكرية 
     ]١.955[  ]٢.٢٠٠[

**٠.٠٠3٢٠ *٠.٠٠3٠١     نزاهة النظام القانوين 
]٢.٠44[ ]١.9٠6[     تنظيم أسواق املنتجات

**٠.٠٠3٢9–**٠.٠٠346–      قيود استصدار التراخيص
       ]–٢.39٢.١١٨–[]١[

٠.٠٢333***٠.٠7٢٠٠***٠.٠3٠6٨**٠.٠١56٢٠.٠٢63١–**٠.٠١6١٠٠.٠١٠6٨٠.٠٢9١9املتغير الثابت 

  ]٠.7٠[]٠١.69٢[]٨.4٠–[]٢٨.75٢.٢[]٢56[]3.٢4٨[]7.6٠9[]١.١٢٢[

7٠6٠7٠7٠١١٠١١٠9٠9٠املشاهدات 

R 2 ٠.٠4٢٠.٠٨9٠.٠44٠.٠95٠.٠3١٠.٠٢3٠.٠6٠٠.١٢٨معامل التحديد

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ترد إحصاءات  t الثابتة بين األقواس.

.***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1
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 ،m  هــو متجــه يتضمــن متغيــرات مؤسســية   I  kt  m  حيــث الرمــز

بمــا يف ذلــك تصــورات الشــركة جلــودة البنيــة التحتيــة والتعليــم، 

وقــوة نظــام حقــوق امللكيــة، واملنافســة، وســيادة القانــون. 

ه  ذ ـ ـ ه يــن  ب بــاط  االرت  ٢-5-4 املرفــق  جــدول  ويعــرض 

املتغيــرات املؤسســية واآلثــار القطريــة الزمنيــة الثابتــة املســتمدة 

مــن عاقــات بــراءات االختــراع املقــدرة. وكمــا يتضــح مــن هــذا 

الفصــل، تشــير النتائــج إىل أن اآلثــار القطريــة الزمنيــة الثابتــة 

لبــراءات االختــراع ترتبــط ارتباطــا إيجابيــا بتصــورات الشــركات 

امللكيــة،  حقــوق  نظــام  وقــوة  والتعليــم،  التحتيــة  البنيــة  جلــودة 

القانــون. وســيادة  واملنافســة، 
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يقدم	امللحق	اإلحصائي	بيانات	تاريخية	وتوقعات	اقتصادية.	

ويتألف	من	سبعة	أقسام	هي	كالتايل:	االفتراضات،	وما	اجلديد،	

والبيانات	واألعراف	املتبعة،	وامللحوظات	القطرية،	وتصنيف	

البلدان،	وتوثيق	البيانات	الرئيسية،	واجلداول	اإلحصائية.	

تقوم	 التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 قسم	 ل ا ن	 ضم ت وي

عليها	التقديرات	والتوقعات	للفترة	٢٠١٨-٢٠١9،	والسيناريو	

الثاين	 القسم	 ويعرض	 	.٢٠٢3-٢٠٢٠ للفترة	 جل	 أل ا سط	 و مت

البيانات	 قاعدة	 على	 طرأت	 التي	 للتغيرات	 زا	 ج مو ا	 ف وص

آفاق  أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	 واجلداول	اإلحصائية	منذ	عدد	

عاما	 وصفا	 الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	 د  ا تص االق

اجملمعة	 البيانات	 حساب	 يف	 املتبعة	 واألعراف	 ات	 ن يا للب

القُطرية.	ويلخص	القسم	الرابع	معلومات	رئيسية	 للمجموعات	

خمتارة	لكل	بلد.	ويلخص	القسم	اخلامس	تصنيف	البلدان	ضمن	

اجملموعات	اخملتلفة	الواردة	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	

إعداد	 ومعايير	 أساليب	 عن	 معلومات	 السادس	 القسم	 دم	 ق وي

التقارير	بشأن	مؤشرات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	يف	

البلدان	األعضاء	التي	يشملها	هذا	التقرير.	

اجلداول	 فيتضمن	 الرئيسي،	 القسم	 وهو	 األخير،	 القسم	 	 ا أم

أما	 ألف	 اإلحصائي	 امللحق	 الوثيقة	 )تتضمن	هذه	 اإلحصائية	

امللحق	اإلحصائي	باء	فهو	متاح	إلكترونيًا(.	وقد	أُعدت	بيانات	

إبريل	 	٢ حتى	 املتاحة	 املعلومات	 أساس	 على	 اجلداول	 هذه	

٢٠١٨.	وتظهر	األرقام	ذات	الصلة	بعام	٢٠١٨	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	

لعامي	 وبالنسبة	 	.٢٠١٨ فبراير	 	٢3 إىل	 يناير	 	٢6 من	 الفترة	

٢٠١٨	و٢٠١9،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١.454	و١.464،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	

مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١.٢54	 	١.٢4٠ اليورو	

الدوالر	األمريكي	١٠7.5	و١٠5.7	على	الترتيب.	

أما	متوسط	سعر النفط،	فمن	املفترض	بلوغه	6٢.3١	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١٨	و5٨.٢4	دوالرا	للبرميل	يف	عام	٢٠١9.

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	٢.4%	يف	عام	٢٠١٨	و3.4%	يف	عام	

أشهر	 ثالثة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	 	،٢٠١9

	،٢٠١9 عام	 يف	 وصفر%	 	٢٠١٨ عام	 يف	 	%٠.3- باليورو	

بالين	 أشهر	 ستة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	

الياباين	صفر%	يف	٢٠١٨	و	٠.١%	يف	عام	٢٠١9.

قرر	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 فيما	 بأنه	 التذكير	 ويجدر	

أسعار	 تكون	 أن	 	١99٨ ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	 االحتاد	 جملس	

التي	 األعضاء	 البلدان	 وعمالت	 اليورو	 بين	 النهائية	 الثابتة	 التحويل	

أقرت	استخدامه	كما	هو	مبين	فيما	يلي	اعتبارا	من	أول	يناير	١999:

االقتصاد	 آفاق	 أكتوبر	١99٨	من	تقرير	 راجع	اإلطار	5-4	يف	عدد	

العاملي	لالطالع	على	وصف	مفصل	لكيفية	حتديد	أسعار	التحويل.	

شلن	نمساوي 		١3.76٠3	= ١	يورو	

فرنك	بلجيكي 			4٠.3399	= 	
جنيه	قبرصي١ 		٠.5٨5٢74	= 	

مارك	أملاين 		١.955٨3	= 	

كرون	استوين٢		 	١5.6466	= 	

ماركا	فنلندية 		5.94573	= 	

فرنك	فرنسي	 		6.55957	= 	

دراخمة	يونانية3	 		34٠.75٠	= 	

جنيه	آيرلندي	 		٠.7٨7564	= 	

ليرة	إيطالية	 		١.936.٢7	= 	
التس	التفي4 		٠.7٠٢٨٠4	= 	

ليتاس	ليتواين5 		3.45٢٨٠	= 	

فرنك	لكسمبرغ 		4٠.3399	= 	
ليرة	مالطية١ 		٠.4٢93٠	= 	

غيلدر	هولندي 		٢.٢٠37١	= 	

إسكودو	برتغايل	 		٢٠٠.4٨٢	= 	
كورونا	سلوفاكية6 				3٠.١٢6٠	= 	

توالر	سلوفيني7 		٢39.64٠	= 	

بيزيتا	إسبانية 		١66.3٨6	=	 	

١	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠٨.	

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.	

7	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠7.
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ما اجلديد

مل	يتم	إجراء	أي	تغييرات	يف	قاعدة	بيانات	عدد	إبريل	٢٠١٨	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

البيانات واألعراف املتبعة 

األساس	 اقتصادا	 	١93 بعدد	 املتعلقة	 والتوقعات	 البيانات  تشكل	

وتشترك	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 لقاعدة	 اإلحصائي	

يف	 اجلغرافية	 املناطق	 وإدارات	 البحوث	 إدارة	 البيانات	 هذه	 حفظ	 يف	

القُطرية	 التوقعات	 حتديث	 األخيرة	 تتوىل	 حيث	 الدويل،	 النقد	 صندوق	

بانتظام	على	أساس	افتراضات	شاملة	متسقة.

يف	 النهائي	 املرجع	 هي	 الوطنية	 اإلحصائية	 الهيئات	 أن	 ورغم	

املنظمات	 فإن	 املستخدمة،	 والتعاريف	 التاريخية	 البيانات	 تقديم	

التوافق	 حتقيق	 بغية	 اإلحصائية	 القضايا	 يف	 بدورها	 تشارك	 الدولية	

بين	املنهجيات	اخملتلفة	إلعداد	اإلحصاءات	على	املستوى	الوطني،	بما	

وإجراءات	 والتصنيفات	 والتعاريف	 واملفاهيم	 التحليلية	 األطر	 ذلك	 يف	

قاعدة	 وتمثل	 االقتصادية.	 اإلحصاءات	 إنتاج	 يف	 املستخدمة	 التقدير	

بيانات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	انعكاسا	للمعلومات	املأخوذة	من	

مصادر	البيانات	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

يعرضها	 التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	عموما	مع	نظام	احلسابات	القومية	لعام	

املعايير	اإلحصائية	 أو	جاري	مواءمة	جميع	 بالفعل	 ١993.	وقد	تمت	

دليل  الدويل-	 النقد	 صندوق	 يضعها	 والتي	 اخملتلفة	 للقطاعات	

ودليل  السادسة،  الطبعة  الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان 

اإلحصاءات النقدية واملالية واملرشد إلعداد بياناته، ودليل إحصاءات 

لعام  القومية  احلسابات  نظام  مع   -  2014 لعام  احلكومة  مالية 

2008.	وتعبر	هذه	املعايير	عن	مدى	اهتمام	صندوق	النقد	الدويل	بصفة	

املالية	 وأوضاع	 املايل	 القطاع	 واستقرار	 اخلارجية	 باملراكز	 خاصة	

األدلة	بدأت	 البلدان.	ومع	صدور	هذه	 العام	يف	خمتلف	 للقطاع	 العامة	

أن	 غير	 اجلديدة.	 املعايير	 مع	 القُطرية	 البيانات	 مواءمة	 عملية	 جديا	

قيام	 على	 املطاف	 نهاية	 يف	 يعتمد	 األدلة	 مع	 تماما	 البيانات	 تطابق	

وبالتايل	 منقحة.	 قُطرية	 بيانات	 بتقديم	 الوطنية	 اإلحصاءات	 معدي	

العاملي	ال	تتواءم	سوى	جزئيا	مع	 فإن	تقديرات	تقرير	آفاق	االقتصاد	

واجملمالت	 األرصدة	 على	 سيقع	 الذي	 فالتأثير	 هذا،	 ومع	 األدلة.	 هذه	

تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	 التي	 املعايير	 إىل	 للتحول	 نتيجة	 األساسية	

البلدان	األخرى	املعايير	 البلدان.	وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	 يف	كثير	من	

األخيرة	جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١

بيانات	إجمايل	املالية	العامة	وصايف	الدين	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العاملي	مستمدة	من	مصادر	البيانات	الرسمية	وتقديرات	خبراء	صندوق	

النقد	الدويل.	ورغم	حماولة	مواءمة	بيانات	إجمايل	وصايف	الدين	وفقا	

للتعاريف	الواردة	يف	دليل	إحصاءات	مالية	احلكومة،	فإن	هذه	البيانات	

نقص	 نتيجة	 الرسمية	 التعاريف	 عن	 األحيان	 بعض	 يف	 تنحرف	 قد	

النظام	 أو	 	٢٠٠٨ لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 ١	يطبق	

من	 قليل	 عدد	 ويستخدم	 	،٢٠١٠ لعام	 واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	

ويتوقع	 القومية.	 احلسابات	 نظام	 من	 	١993 طبعة	 من	 أقدم	 طبعات	 البلدان	

اتباع	نمط	مشابه	يف	اعتماد	الطبعة	السادسة	من	دليل	ميزان	املدفوعات	ووضع	

الرجوع	 يرجى	 	.٢٠١4 لعام	 احلكومة	 مالية	 إحصاءات	 ودليل	 الدويل،	 االستثمار	

إىل	اجلدول	“زاي”	الذي	يضم	قوائم	باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

البيانات	أو	بعض	الظروف	اخلاصة	يف	البلدان	املعنية.	وعلى	الرغم	من	

بذل	كل	اجلهود	املمكنة	لضمان	اتساق	البيانات	الواردة	يف	هذا	التقرير	

وإمكانية	مقارنتها	على	املستوى	الدويل،	فإن	الفروق	يف	نطاق	تغطية	

القطاعات	واألدوات	تعني	عدم	إمكانية	مقارنة	هذه	البيانات	على	نحو	

مصادر	 يف	 تغييرات	 أي	 فإن	 املعلومات،	 من	 مزيد	 توافر	 ومع	 شامل.	

تعديالت	يف	 إجراء	 عليها	 يترتب	 قد	 األدوات	 تغطية	 نطاق	 أو	 البيانات	

البيانات	قد	تكون	كبيرة	يف	بعض	األحيان.	ولالطالع	على	توضيحات	

يرجى	 واألدوات،	 القطاعات	 تغطية	 نطاق	 يف	 لالنحرافات	 بالنسبة	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 يف	 الوصفية	 للبيانات	 الرجوع	

العاملي	عبر	اإلنترنت.

وتتضمن	البيانات	اجملمعة	للمجموعات	القُطرية	الواردة	يف	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي	إما	جماميع	كلية	أو	متوسطات	مرجحة	لبيانات	

عدة	 تغطي	 التي	 النمو	 معدالت	 متوسطات	 عن	 ويُعَبَّر	 املنفردة.	 البلدان	

سنوات	بمعدالت	تغير	سنوية	مركبة٢	ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك.	وتُستخدم	

متوسطات	مرجحة	حسابيا	جلميع	بيانات	جمموعة	اقتصادات	األسواق	

النقود	 ونمو	 التضخم	 بيانات	 عدا	 ما	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

املتبعة	يف	 األعراف	 يلي	 وفيما	 لها	متوسطات	هندسية.	 التي	تستخدم	

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.

· األرقام	اجملمعة	لنصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي		

حسب	تعادل القوى الشرائية	هي	جمموع	البيانات	للبلد	الواحد	بعد	

حتويلها	إىل	الدوالر	الدويل	يف	السنوات	احملددة.

· اليورو،		 منطقة	 قطاعات	 جلميع	 اجملمعة	 األرقام	 تصحيح	 يتم	

بين	 املعامالت	 التفاوت	يف	 أوجه	 يُذكر	خالف	ذلك،	إلبالغ	 ما	مل	

السنوي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 بيانات	 وتُستخدم	 املنطقة.	 بلدان	

باستثناء	 املنفردة،	 البلدان	 وملعظم	 اليورو	 ملنطقة	 املعدَّلة	 غير	

البيانات	 بإبالغ	 تقوم	 والتي	 والبرتغال	 وآيرلندا	 وأملانيا	 قبرص	

٢	حتُسب	متوسطات	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	ومكوناته،	وتوظيف	العمالة	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 ونصيب	 اإلنتاج	 عوامل	 وإنتاجية	 والتضخم	

والتبادل	التجاري	وأسعار	السلع	األولية	بناء	على	معدالت	التغير	السنوية	املركبة،	

ما	عدا	معدل	البطالة	الذي	يتم	حسابه	على	أساس	املتوسط	احلسابي	البسيط.

3	راجع	»األوزان	الترجيحية	املنقحة	املستندة	إىل	تعادل	القوى	الشرائية«	

يوليو	٢٠١4	لالطالع	 الصادرة	يف	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  مستجدات  يف	

القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 األوزان	 عن	 موجز	 على	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 إبريل	٢٠٠4	 عدد	 ألف-٢	يف	 واإلطار	 الشرائية،	

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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عام	 قبل	 للبيانات	 وبالنسبة	 التقويمية.	 اآلثار	 الستبعاد	 املعدَّلة	

١999،	فإن	أسعار	صرف	وحدة	النقد	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.

من	 قليل	 عدد	 باستثناء	 التقويمية،	 السنوات	 إىل	 البيانات	 وتشير	

امللحق	 )واو(	يف	 املالية.	ويعرض	اجلدول	 السنة	 التي	تستخدم	 البلدان	

استثنائية	 إبالغ	 فترات	 تعتمد	 التي	 باالقتصادات	 قائمة	 اإلحصائي	

لبيانات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

قبله	 وما	 األرقام	عن	عام	٢٠١7	 تستند	 البلدان،	 لبعض	 وبالنسبة	

إىل	تقديرات	وليس	إىل	نتائج	فعلية.	ويضم	اجلدول	»زاي«	يف	امللحق	

اإلحصائي	قوائم	بآخر	النتائج	الفعلية	للمؤشرات	يف	احلسابات	القومية،	

واألسعار،	ومالية	احلكومة،	ومؤشرات	ميزان	املدفوعات	لكل	بلد.

ملحوظات قُطرية

· تعكس	بيانات	أسعار	املستهلكين	يف	األرجنتين	قبل	ديسمبر	٢٠١3		

بينما	 الكبرى،	 آيرس	 بوينس	 منطقة	 املستهلكين	يف	 أسعار	 مؤشر	

بيانات	الفترة	من	ديسمبر	٢٠١3	إىل	أكتوبر	٢٠١5	تمثل	انعكاسا	

ملؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني.	وقد	أوقفت	احلكومة	التي	تولت	

السلطة	يف	ديسمبر	٢٠١5	العمل	بمؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني،	

أنه	معيب،	وأصدرت	مؤشرا	جديدا	ألسعار	املستهلكين	 مشيرة	إىل	

ملنطقة	بوينس	آيرس	الكبرى	يف	١5	يونيو	٢٠١6	)تم	نشر	مؤشر	

أسعار	املستهلكين	الوطني	اجلديد	اعتبارا	من	شهر	يونيو	٢٠١7(.	

ويف	اجتماع	اجمللس	التنفيذي	للصندوق	بتاريخ	9	نوفمبر	٢٠١6،	

تم	اعتبار	سلسلة	بيانات	مؤشر	أسعار	املستهلكين	اجلديدة	متسقة	

مع	املعايير	الدولية،	ورفع	إعالن	توجيه	اللوم	الصادر	يف	٢٠١3.	

العينات،	 وأخذ	 واألوزان،	 اجلغرافية،	 التغطية	 يف	 للفروق	 ونظرا	

إبريل	٢٠١٨	 البيانات،	ال	يتضمن	عدد	 واملنهجية	بين	جمموعتي	

أسعار	 مؤشر	 تضخم	 متوسط	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	

التضخم	يف	 املستهلكين	لألعوام	٢٠١4	و٢٠١5	و٢٠١6	ومعدل	

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	 األولية	 املفرط«	 العجز	 مواجهة	 »إجراءات	

التي	 	)٢٠١٠ واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	 )النظام	

اعتبارا	 	(ELSTAT) الوطنية	 اإلحصائية	 اخلدمات	 إدارة	 توفرها	

من	٢3	أكتوبر	٢٠١7.	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		

كسنة	 	٢٠٠5/٢٠٠4 سنة	 اعتماد	 مع	 القومية	 احلسابات	 وفق	

األساس	للفترة	من	١99٨	إىل	٢٠١١،	وبعد	ذلك	تكون	سنة	األساس	

هي	٢٠١٢/٢٠١١.

· إمكانية		 تتراجع	 القدرات،	 وضعف	 األهلية	 احلرب	 خلفية	 وعلى	

االعتماد	على	بيانات	ليبيا،	وال	سيما	التوقعات	على	املدى	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	

طويلة	يف	تلقي	البيانات	)مع	وجود	فجوات	يف	املعلومات(،	وعدم	

اكتمال	توفير	املعلومات،	والصعوبات	يف	تفسير	بعض	املؤشرات	

االقتصادية	التي	تُبَلِّغها	يف	ظل	التطورات	االقتصادية.	وحسابات	

املالية	العامة	تشمل	وحدات	احلكومة	املركزية	املدرجة	يف	املوازنة	

(PD- 	وشركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية	»بتروليوس	دي	فنزويال«

خبراء	 تقديرات	 فهي	 	٢٠٢3-٢٠١6 السنوات	 بيانات	 أما	 	،VSA)
صندوق	 خبراء	 تقديرات	 اإليرادات	 وتشمل	 الدويل.	 النقد	 صندوق	

النقد	الدويل	ألرباح	الصرف	األجنبي	التي	يحولها	البنك	املركزي	

إىل	احلكومة	)شراء	الدوالرات	األمريكية	بأعلى	سعر	صرف	وبيعها	

ويستبعد	 الصرف(،	 ألسعار	 الشرائح	 متعدد	 نظام	 يف	 أسعار	 بأقل	

منها	تقديرات	خبراء	الصندوق	لإليرادات	املتحصلة	من	بيع	شركة	

البترول	الوطنية	الفنزويلية	»بتروليوس	دي	فنزويال«	ألصولها	يف	

التضخم	 آثار	 وتعني	 املركزي.	 البنك	 إىل	 »بتروكاريبي«	 حتالف	

ينبغي	احلذر	عند	 أنه	 البيانات	 إليها	يف	 املشار	 والفجوات	 املفرط	

فعلى	 الكلي.	 االقتصاد	 ملؤشرات	 الصندوق	 خبراء	 توقعات	 تفسير	

بافتراض	 االسمي	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 تقدير	 يتم	 املثال،	 سبيل	

ارتفاع	خمفِّض	إجمايل	الناجت	احمللي	بما	يتسق	مع	توقعات	خبراء	

الدين	 نسبة	 توقعات	 وتوضع	 التضخم.	 معدل	 ملتوسط	 الصندوق	

الناجت	احمللي	باستخدام	تقدير	خبراء	 العام	إىل	إجمايل	 اخلارجي	

املالية	 وحسابات	 العام.	 خالل	 الصرف	 سعر	 ملتوسط	 الصندوق	

احلكومة	 وحدات	 حسابات	 هي	 	٢٠٢3-٢٠١٠ للفترة	 العامة	

املركزية	املدرجة	يف	املوازنة	وشركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية	

»بتروليوس	دي	فنزويال.«	وحسابات	املالية	العامة	قبل	عام	٢٠١٠	

املوازنة،	 يف	 املدرجة	 املركزية	 احلكومة	 وحدات	 حسابات	 هي	

واملؤسسات	العامة	)بما	فيها	شركة	البترول	الوطنية	الفنزويلية(،	

ضمان	 وصندوق	 	،(IVSS) االجتماعي	 للضمان	 فنزويال	 ومعهد	

	.(FOGADE)	البنوك	وحماية	الودائع
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تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

بتقسيمها	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 العامل	يف	 بلدان	 تُصنف	

واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	 وهما:	 رئيسيتين،	 جمموعتين	 إىل	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	وال	يعتمد	هذا	التصنيف	على	

معايير	قاطعة،	سواء	اقتصادية	أو	غير	اقتصادية،	كما	أنه	تطور	بمرور	

االقتصادي	 التحليل	 الهدف	من	ذلك	يف	تيسير	عملية	 الوقت.	ويتمثل	

ويقدم	 معقول.	 منطقي	 بشكل	 البيانات	 لتنظيم	 نسق	 توفير	 من	خالل	

اجلدول	»ألف«	فكرة	عامة	عن	التصنيف	القُطري،	ويوضح	عدد	البلدان	

يف	كل	جمموعة	حسب	املنطقة	مع	اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	املؤشرات	

بتعادل	 املقوم	 احمللي	 الناجت	 )إجمايل	 النسبية	 ألحجامها	 الرئيسية	

وتعداد	 واخلدمات،	 السلع	 من	 الصادرات	 وجمموع	 الشرائية،	 القوى	

السكان(.	

ال	 ثم	 ومن	 القُطْري،	 التصنيف	 هذا	 خارج	 البلدان	 بعض	 يزال	 وال	

الصندوق،	 يف	 األعضاء	 غير	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 يدخل	

تخضع	 ال	 وبالتايل	 الشعبية،	 الديمقراطية	 كوريا	 وجمهورية	 كوبا	

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

سبعة	 أكبر	 من	 السبعة،	 بمجموعة	 عادة	 إليها	 يُشار	 والتي	 الرئيسية،	

على	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 حيث	 من	 اجملموعة	 هذه	 يف	 اقتصادات	

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	

احلاليين	عن	كل	 األعضاء	 بيانات	 اليورو	 اجملمعة	يف	جداول	منطقة	

السنوات،	على	الرغم	من	زيادة	أعضائها	بمرور	الوقت.

ويعرض	اجلدول	»جيم«	قائمة	بأسماء	البلدان	األعضاء	يف	االحتاد	

األوروبي،	وليست	جميعها	مصنفة	كاقتصادات	متقدمة	يف	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

تضم	جمموعة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

)١54(	جميع	االقتصادات	غير	املصنفة	كاقتصادات	متقدمة.

الصاعدة	 األسواق	 القتصادات	 اإلقليمية	 التقسيمات  وتتضمن	

الصاعدة  وآسيا  املستقلة؛  الدول  كومنولث  النامية	 واالقتصادات	

أيضا	 أحيانا	 إليها	 )التي	يشار	 والنامية	 الصاعدة  وأوروبا  والنامية؛ 

هذا	 يف	 استخدامه	 حسب	 »اقتصاد«،	 أو	 »بلد«	 مصطلح	 يشير	 ال	 		4

مفهوم	 دولة	حسب	 يشكل	 إقليمي	 كيان	 إىل	 احلاالت	 التقرير،	يف	جميع	

يف	 املذكورة	 اإلقليمية	 الكيانات	 فبعض	 الدوليين.	 والعرف	 القانون	

اإلحصائية	 ببياناتها	 االحتفاظ	 يتم	 كان	 وإن	 دوال،	 تشكل	 ال	 التقرير	

بشكل	منفصل	ومستقل.

والشرق  والكاريبي؛  الالتينية  وأمريكا  والشرقية(؛	 الوسطى	 بأوروبا	

جنوب  وإفريقيا  وباكستان؛  وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط 

الصحراء.

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وتُصَنَّف	

العناصر	 التحليلية	 املعايير  وتعكس	 التحليلية.	 املعايير	 أيضا	حسب	

الدائن	 املركز	 اقتصادات	 بين	 وتميز	 الصادرات	 إليرادات	 املكونة	

و«هاء«	 »دال«	 اجلدوالن	 ويوضح	 الصايف.	 املدين	 واملركز	 الصايف	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 لتكوين	 التفصيلية	 العناصر	

يف	اجملموعات	اإلقليمية	واجملموعات	التحليلية.

ويميز	معيار	التحليل	-	مصدر إيرادات التصدير-	بين	فئتي	الوقود	

)التصنيف	املوحد	للتجارة	الدولية	(SITC 3))	وغير الوقود،	ثم	يركز	

للتجارة	 املوحد	 )التصنيف	 الوقود	 بخالف  األولية  املنتجات  على	

الدولية	(SITCs 0, 1, 2, 4, and 68)) .	وتُصَنَّف	االقتصادات	ضمن	

إليراداتها	 الرئيسي	 املصدر	 إذا	جتاوز	 اجملموعات	 هذه	 من	 جمموعة	

من	الصادرات	5٠%	من	جمموع	صادراتها	يف	املتوسط	يف	الفترة	بين	

عامي	٢٠١٢	و٢٠١6.	

الصايف،  الدائن  املركز  اقتصادات  على	 املالية	 املعايير	 وتركز	

واقتصادات املركز املدين الصايف، والبلدان الفقيرة املثقلة بالديون	

وتُصَنَّف	 الدخل.	 منخفضة	 النامية	 والبلدان	 »هيبيك«(،	 )بلدان	

االقتصادات	كمدين	صاف	إذا	كان	آخر	بيان	لصايف	وضع	االستثمار	

الدويل	لديها،	حال	توافره،	أقل	من	صفر	أو	إذا	كانت	تراكمات	أرصدة	

تاريخ	 أي	 )أو	 	١97٢ عام	 من	 الفترة	 يف	 سالبة	 اجلارية	 حساباتها	

سابق	لتوافر	البيانات(	حتى	عام	٢٠١6.	ويتم	التمييز	بين	اقتصادات	

املركز	املدين	الصايف	حسب جتربة خدمة الدين.5

من	 )»هيبيك«(	 بالديون	 املثقلة	 الفقيرة	 البلدان	 وتتألف	جمموعة	

البلدان	التي	تعتبر	أو	كانت	تعتبر	من	وجهة	نظر	صندوق	النقد	الدويل	

والبنك	الدويل	أنها	مؤهلة	للمشاركة	يف	مبادرتهما	املتعلقة	بالديون	

)»هيبيك«(،	 بالديون	 املثقلة	 الفقيرة	 البلدان	 مبادرة	 باسم	 واملعروفة	

البلدان	 جميع	 عن	 اخلارجية	 الديون	 أعباء	 تخفيف	 إىل	 تهدف	 والتي	

املؤهلة	لالستفادة	من	املبادرة	بحيث	تصل	ديونها	إىل	مستوى	»يمكن	

أفاد	 وقد	 ومعقولة.6	 وجيزة	 زمنية	 فترة	 حتمله«	خالل	 االستمرار	يف	

كثير	من	هذه	البلدان	بالفعل	من	مساعدات	تخفيف	أعباء	الديون	وخرج	

من	مرحلة	األهلية	لالستفادة	من	املبادرة.

أما	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	فهي	بلدان	تقل	فيها	مستويات	

يف	 دوالرا	 	٢7٠٠ بمبلغ	 )حمدد	 معين	 حدي	 مستوى	 عن	 الفرد	 دخل	

عام	٢٠١6	وفق	القياس	بطريقة	أطلس	املستخدمة	يف	البنك	الدويل(،	

وسماتها	الهيكلية	متسقة	مع	ضعف	التنمية	والتحوالت	الهيكلية،	وعدم	

كفاية	الروابط	املالية	اخلارجية	الوثيقة	حتى	يمكن	اعتبارها	عموما	يف	

مصاف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.

متأخرات	 اقتصادا	 	٢5 حتمل	 من٢٠١٢–٢٠١6،	 الفترة	 5	خالل	

أو	 الرسمية	 اتفاقات	إلعادة	جدولة	ديونه	 أبرم	 أو	 املدفوعات	اخلارجية	

كاقتصادات عليها  التجارية.	ويُشار	إىل	هذه	اجملموعة	 ديون	مصارفه	

متأخرات و/أو أعيدت جدولة ديونها	خالل	الفترة	٢٠١٢-٢٠١6.

 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

39100.041.3100.063.6100.014.4االقتصادات املتقدمة

36.9١5.3١6.٢١٠.33٠.64.4الواليات	املتحدة

١9٢٨.١١١.64١.4٢6.33١.٨4.6منطقة	اليورو

7.93.3١٢.١7.77.٨١.١أملانيا

5.4٢.٢5.43.46.١٠.9فرنسا

4.4١.٨4.٢٢.75.7٠.٨إيطاليا

3.4١.43.١٢.٠4.4٠.6إسبانيا

١٠.34.36.١3.9١١.9١.7اليابان

5.6٢.35.63.56.٢٠.9اململكة	املتحدة

3.4١.43.5٢.33.4٠.5كندا

١6١5.76.5٢7.3١7.3١6.٠٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

774.٠3٠.653.١33.٨7١.7١٠.4االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

154100.058.7100.036.4100.085.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢7.64.57.5٢.74.53.9كومنولث	الدول	املستقلة	٢

5.43.٢5.٠١.٨٢.3٢.٠روسيا

3٠55.٢3٢.449.5١٨.٠56.64٨.5آسيا	الصاعدة	والنامية

3١.١١٨.٢٢9.4١٠.7٢٢.٠١٨.٨الصين	

١٢.77.46.٠٢.٢٢٠.9١7.9الهند	

٢٨١١.56.7١4.١5.٢١3.٨١١.٨ما	عدا	الصين	والهند

١٢6.١3.69.93.6٢.٨٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

3٢١3.١7.7١4.١5.١9.٨٨.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.3٢.63.١١.١3.3٢.٨البرازيل

3.3١.95.3١.9٢.٠١.7املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان
٢3١٢.٨7.5١4.65.3١٠.99.3

٢١١١.36.6١4.٢5.٢7.٢6.١الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

455.١3.٠4.4١.6١5.3١3.١إفريقيا	جنوب	الصحراء

43٢.6١.5٢.6٠.9١١.49.٨ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢٨١7.9١٠.5٢٠.٨7.6١١.٨١٠.١الوقود

١٢5٨٢.١4٨.٢79.٢٢٨.9٨٨.٢75.5غير	الوقود

3١4.٨٢.٨5.١١.9٨.47.٢منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢١49.٨٢9.٢46.5١6.967.١57.4اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

٢53.3١.9٢.3٠.٨5.74.٨ديونها		خالل	٢٠١٢-٢٠١6

جمموعات أخرى

39٢.5١.4١.9٠.7١١.59.٨البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

597.١4.٢6.7٢.4٢٢.7١9.4البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

١	تستند	حصص	إجمايل	الناجت	احمللي	إىل	تقييم	إجمايل	الناجت	احمللي	لالقتصادات	املعنية	حسب	تعادل	القوى	الشرائية.	وُيعبِّر	عدد	االقتصادات	الذي	تتألف	منه	كل	

جمموعة	عن	االقتصادات	التي	أدرجت	بياناتها	يف	جممالت	اجملموعة.

٢		تدخل	جورجيا	وتركمانستان	وأوكرانيا،	وهم	ليسوا	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	

الهيكل	االقتصادي.

3	استبعدت	سوريا	من	مصدر	إيرادات	التصدير	واستبعد	جنوب	السودان	وسوريا	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لنقص	البيانات.
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اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية

مناطق العمالت الرئيسية

الواليات	املتحدة

منطقة	اليورو

اليابان

منطقة اليورو

هولندااليونانالنمسا

البرتغالآيرلندابلجيكا

اجلمهورية	السلوفاكيةإيطالياقبرص

سلوفينياالتفياإستونيا

إسبانياليتوانيافنلندا

لكسمبرغفرنسا

مالطةأملانيا 

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

الواليات	املتحدةإيطالياكندا

اليابانفرنسا

اململكة	املتحدةأملانيا

اقتصادات أخرى متقدمة

سنغافورةكورياأستراليا

السويدإقليم	ماكاو	ااإلداري	اخلاص٢اجلمهورية	التشيكية

سويسرانيوزيلنداالدانمرك

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية
			اإلدارية	اخلاصة١

مقاطعة	تايوان	الصينيةالنرويج

بورتوريكوآيسلندا

سان	مارينوإسرائيل

١	أعيدت	هونغ	كونغ	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	األول	من	يوليو	١997	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

باراغوايفنزويال

سورينام

أوروغواي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أفغانستاناجلزائر

موريتانياالبحرين

املغربإيران

السودانالعراق

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

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرميانمار

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

٢٠١6٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغاين	األفغانستاين		أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6١996خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١996

٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

كوانزا	أنغويلأنغوال
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠٢

القومية	لعام	١995
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠6	٢٠١66البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	أرجنتينىاألرجنتين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١994

٢٠١6٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

١974	NSO and CB٢٠١46دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١6٢٠١5البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١6البنك	املركزيمن	١995

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠١/٢٠٠٠	٢٠١6/٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6/٢٠١5البنك	املركزي

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١6١99٠مكتب	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

٢٠١7١995مكتب	اإلحصاء	القوميريال	برازيليالبرازيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and GAD٢٠١6٢٠١٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and GAD٢٠١7

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١7مكتب	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
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١١

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	كنديكندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١7٢٠٠5البنك	املركزيفرنك	إفريقيتشاد

٢٠١3	٢٠١76البنك	املركزيبيزو	شيليشيلي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠3

٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييوان	صينيالصين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠أخرى٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا

فرنك	جزر	القمرجزر	القمر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠٠٠

جمهورية	الكونغو	

الديمقراطية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغو

لعام	١993
٢٠١6البنك	املركزي

٢٠١6١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكيكوستاريكا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١6البنك	املركزي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

NSO, MoF, and CB٢٠١7BPM 5النقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	أفغانستان

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيأخرى٢٠١6١9٨6CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيأخرى

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7١9٨6CG,SG,SSالقوميالنقدية	اإلحصاء	٢٠١7مكتبBPM 6

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١6/٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6١9٨6وزارة	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

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١7/٢٠١6١9٨6CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١5/٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١9٨6وزارة	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	المركزية٢٠١6/٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتسوانا

البرازيل
,CG,SG,LG,SS ٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

MPC,NFPC
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

NSO, MEP, and GAD٢٠١5BPM 6النقديةCG, BCGأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبروين	دار	السالم

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكابو	فيردي

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6١9٨6وزارة	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 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١9٨6CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتشاد

شيلي
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الصين
احلكومة	املركزية،	احلكومة	أخرى٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١7BPM 6قسم	اإلدارة	العامةالنقدية

البنك	المركزي	ومكتب	أخرى٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكولومبيا

اإلحصاء	القومي
٢٠١7BPM 6

٢٠١6BPM 5البنك	المركزي	و	خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	القمر

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو	الديمقراطية

احمللية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة	و	البنك	المركزي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6
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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

فرنك	إفريقيكوت	ديفوار
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١9٨٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي

٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠7البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

من	٢٠٠7
٢٠١7البنك	المركزي

٢٠١6٢٠٠7البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
NSO and CB٢٠١7

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١7/٢٠١6٢٠١٢/٢٠١١

نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١7/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١6١99٠البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور

نظام	الحسابات	MEP and CB٢٠١6٢٠٠6فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية

القومية	لعام	١993

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١7

٢٠٠6٢٠٠5خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠١٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١	٢٠١76مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي
نظام	الحسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١9٨٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١9٨٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا

القومية	لعام	١993

من	١996
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١99١
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١995
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

من	٢٠٠١
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6١9٨7/١9٨6مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١6البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
٢٠١7٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

من	١9٨٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١7

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١99٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7/٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6٢٠١٢/٢٠١١البنك	المركزيريال	إيراينإيران
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١7/٢٠١6البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠7
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١96٨/١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

آيرلندا
مكتب	اإلحصاء	القومييورو

٢٠١7٢٠١5
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995
٢٠١7

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١5
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995
٢٠١7

يوروإيطاليا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠
٢٠١7

دوالر	جامايكاجامايكا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠7
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6
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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	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوت	ديفوار

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكرواتيا

قبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

القومية	لعام	٢٠١٠

CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 6

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجيبوتي

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةدومينيكا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SS,NMPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	الدومينيكية

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	

المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١6١9٨6CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١6البنكBPM 6

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمصر

السلفادور
وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	

و	البنك	المركزي

٢٠١7١9٨6CG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١6البنكBPM 6

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا	االستوائية

٢٠٠٨BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠٨٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإريتريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١/١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإستونيا

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5١9٨6CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإثيوبيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفيجي

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنلندا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١6BPM 5

جورجيا
مكتب	اإلحصاء	القومي	النقدية٢٠١7٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

والبنك	المركزي

٢٠١6BPM 5

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياليونان

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغرينادا

٢٠١6BPM 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	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغيانا

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهايتي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا
MEP and NSO٢٠١6	للحسابات	األوروبي	النظام

القومية	لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١7البنكBPM 6

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميآيسلندا

٢٠١7/٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,SG/MoF and IMF staff٢٠١7الهند

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإندونيسيا

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإيران

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالعراق

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقMoF and NSO٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSآيرلندا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميأخرىMoF and NSO٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSإسرائيل

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجامايكا
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	منهجية	
الترجيح	بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

ين	يابايناليابان
٢٠١7٢٠١١قسم	اإلدارة	العامة

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

٢٠١7قسم	اإلدارة	العامةمن	١9٨٠

دينار	أرديناألردن
٢٠١6١994مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزيمن	١994

شلن	كينييكينيا
٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
٢٠١7٢٠١٠البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠

يوروكوسوفو
٢٠١6٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

دينار	كويتيالكويت
MEP and NSO

٢٠١6٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

NSO and MEP
٢٠١6

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

٢٠١6٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروالتفيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995
٢٠١7

ليرة	لبنانيةلبنان
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠
٢٠١6/٢٠١5

لوتى	ليسوتوليسوتو
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6/٢٠١5٢٠١3/٢٠١٢
مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى

٢٠١7

دوالر	أمريكيليبيريا
البنك	المركزي

٢٠١6١99٢
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

البنك	المركزي
٢٠١6

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١6٢٠٠3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

يوروليتوانيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5
٢٠١7

يورولكسمبرغ
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص
٢٠١6٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١
٢٠١7

دينار	مقدونىمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠5
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١96٨

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

كواشا	ماالوىمالوي
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

رينجت	ماليزيماليزيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO

٢٠١6٢٠١4
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

البنك	المركزي
٢٠١7

فرنك	إفريقيمايل
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6١999
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

يورومالطا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠
٢٠١7

دوالر	أمريكيجزر	مارشال
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6٢٠٠4/٢٠٠3
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

أوقية	موريتانيةموريتانيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠4
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

روبية	موريشيوسموريشيوس
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠6
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١999
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك
٢٠١6٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا
٢٠١5/٢٠١4٢٠٠4

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١5/٢٠١4

مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا
٢٠١6١995

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا
٢٠١6٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود
٢٠١6٢٠٠6

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب
٢٠١6٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٨
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق
٢٠١6٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨/١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١7/٢٠١6٢٠١١/٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا
٢٠١6٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

أخرىدوالر	أسترايلناورو
٢٠١6/٢٠١5٢٠٠7/٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال
٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١/٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

البنك	المركزي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا
٢٠١7٢٠١٠

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا
٢٠١7٢٠١٠/٢٠٠9

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨7أخرى
٢٠١7

البنك	املركزيكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا
٢٠١6٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

البنك	المركزيمن	١994
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر
٢٠١6٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القومينيرا	نيجيرىنيجيريا
٢٠١7٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميكرون	نرويجيالنرويج
٢٠١7٢٠١5

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠
٢٠١7
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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

٢٠١7BPM 6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SSقسم	اإلدارة	العامةاليابان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LGمكتب	اإلحصاء	القوميكازاخستان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LGأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	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

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالتفيا

لبنان
البنك	المركزي	وخبراء	مزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١5BPM 5

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليسوتو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١9٨6CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١6٢٠١4CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١9٨6CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقدونيا	اليوغسالفية	السابقة

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١6BPM 6	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١7/٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠١4CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١5/٢٠١4Otherمكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمولدوفا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمنغوليا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلبل	األسود

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	املغرب

والتجارة،	و/أو	التنمية

GAD٢٠١7BPM 6االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١6٢٠٠١CG,SGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموزامبيق

٢٠١7/٢٠١6BPM 5خبراء	الصندوقالنقديةCG,NFPCأخرى٢٠١7/٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميانمار

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناميبيا

٢٠١5/٢٠١4BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناورو

٢٠١6/٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا

٢٠١6BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالنيجر

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيجيريا

٢٠١7BPM 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	١96٨/	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7/٢٠١6

٢٠١6/٢٠١5٢٠٠5/٢٠٠4وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١6/٢٠١5وزارة	المالية

٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠7

القومي
٢٠١7

NSO and MoFكينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١6١994البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١7البنك	المركزي

٢٠١7٢٠٠7البنك	المركزيسول	بيرويف	اجلديدبيرو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١7البنك	المركزي

٢٠١7٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولنديبولندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١9٨٠

القومي
٢٠١7

٢٠١5/٢٠١4١954مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبورتوريكو
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١96٨

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6

NSO and MEP٢٠١6٢٠١3ريال	قطريقطر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١7

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومياللو	الروماينرومانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١6

٢٠١7٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١7

٢٠١6٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	روانديرواندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠٨

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7/٢٠١6٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	أخرى٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

القومي
٢٠١7

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

NSO and MEPريال	سعودياململكة	العربية	السعودية
٢٠١6٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

NSO and MEP
٢٠١6

٢٠١6٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١6

٢٠١5٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١6

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١997

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١7

٢٠١6٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

٢٠١6٢٠١٢البنك	المركزيدوالر	أمريكيالصومال
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١993

٢٠١4البنك	المركزي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا
٢٠١7٢٠١٠

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا
٢٠١7٢٠١٠

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١66	٢٠٠6

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا
٢٠١6٢٠٠6

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠66

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان
٢٠١5١996

مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى
٢٠١5

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام
٢٠١6٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7
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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

٢٠١7/٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان
CG,SG,LG

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو
٢٠١6/٢٠١5BPM 6وزارة	الماليةأخرى

٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما
CG,SG,LG,SS,NFPC

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
 CG,SG,LG,SS,MPC,

NFPC
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيرو
CG,SG,LG,SS

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7٢٠٠١وزارة	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

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	بورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

……. . .االستحقاقأخرى٢٠١5٢٠٠١/٢٠١6

الحكومة	المركزية٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةقطر
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١7BPM 5

٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرومانيا
CG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا
CG,SG,SS

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيج

٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا
CG,LG

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيج

الحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا
٢٠١7/٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزيةأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسان	مارينو
…….	.	.أخرى

الحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	والجماركساو	تومي	وبرينسيبي
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاململكة	العربية	السعودية
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسنغال
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١7BPM 6

٢٠١6٢٠٠١/١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل
CG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسنغافورة
٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية
CG,LG,SS

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١7١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	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	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا
٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١6/٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسودان

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسورينام
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العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	

احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	

الفعلية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالجنيني	سوازيالندسوازيالند

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١7٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١993

النظام	األوروبي	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	سوريةسوريا

لعام	١993

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	تايواين	جديدمقاطعة	تايوان	الصينية

لعام	٢٠٠٨

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7١995مكتب	اإلحصاء	القوميساماين	طاجيكستاينطاجيكستان

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	تنزاينتنزانيا

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	البات	التايلنديتايلند

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠٢

لعام	١993
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	من	١993

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١56وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

لعام	٢٠٠٨

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيتوغو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١993

٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ترينيداد	و	توباغوترينيداد	و	توباغو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

لعام	١993
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

النظام	األوروبي	٢٠١6٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠٨مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

لعام	١993
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١993

٢٠١7/٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠٨
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

لعام	١993

٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	إسترلينياململكة	املتحدة

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١9٨٠أخرى٢٠١7٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيالواليات	املتحدة

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

لعام	١993

٢٠١7مكتب	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	٢٠١6١997البنك	المركزيبوليفار	فنزويليفنزويال

لعام	٢٠٠٨

٢٠١6البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدونغ	فيتناميفييت	نام

لعام	١993

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠٨١99٠خبراء	الصندوقريال	يمنياليمن

لعام	١993
 NSO, CB and IMF

staff
٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكواشا	زامبيزامبيا

لعام	١993

٢٠١7مكتب	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

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوازيالند

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسويسرا

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠٠9١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقاطعة	تايوان	الصينية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١9٨6CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةطاجيكستان

احلكومة	املركزية،	٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

احلكومة	احمللية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوغو

CB and NSO٢٠١6BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونغا

CB and NSO٢٠١6BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7/٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

احلكومة	املركزية،	٢٠١5١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

احلكومة	احمللية

NSO and IMF staff٢٠١5BPM 6النقدية

٢٠١٢BPM 6خبراء	الصندوقمزيجاحلكومة	املركزيةأخرى٢٠١6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوفالو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوغندا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوكرانيا

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,BCG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاإلمارات	العربية	املتحدة

احلكومة	املركزية،	٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياململكة	املتحدة

احلكومة	احمللية

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	الواليات	املتحدة

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7٢٠١4CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١6مكتبBPM 6

 ,٢٠١7١9٨6CG,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 6

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١3٢٠٠١BCG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفييت	نام

احلكومة	املركزية،	٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليمن

احلكومة	احمللية

٢٠٠9BPM 5خبراء	الصندوقالنقدية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠١6BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١4١9٨6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزيمبابوي

ملحوظة:	BPM=	دليل ميزان املدفوعات	؛	CPI	=	مؤشر	أسعار	املستهلكين؛	ESA	=	النظام	األوروبي	للحسابات	القومية؛	SNA	=	نظام	احلسابات	القومية.

	=	MoF التنميــة؛	و/أو	والتجــارة،	والتخطيــط	االقتصــاد	وزارة	=	MEP	الدوليــة؛	االقتصاديــة	املنظمــات	= IEO	العامــة؛	اإلدارة	قســم	= GAD	اجلمــارك؛	مصلحــة	=	Customs	املركــزي؛	البنــك	=	CB	١

وزارة	املاليــة	و/أو	اخلزانــة؛		NSO	=	مكتــب	اإلحصــاء	القومــي؛	PFTAC	=	مركــز	املســاعدة	الفنيــة	املاليــة	ملنطقــة	احمليــط	الهــادئ.

٢	سنة	األساس	للحسابات	القومية	هي	الفترة	التي	تقارن	بها	فترات	أخرى	والتي	تظهر	األسعار	يف	مقام	نسب	السعر	املستخدمة	يف	حساب	املؤشر	.

3	اســتخدام	منهجيــة	الترجيــح		بالسلســلة	يســمح	للبلــدان	قيــاس	نمــو	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	أكثــر	دقــة	عــن	طريــق	احلــد	مــن	أو	إلغــاء	التحيــز	الســالب	يف	سلســلة	حجــم	مبنيــة	علــى	األرقــام	القياســية	حيــث	أن	

مكونــات	متوســط	احلجــم	تســتخدم	أوزان	ترجيحيــة	مأخــوذة	مــن	ســنة	ســابقة	ليســت	بعيــدة.

4	بالنســبة	لبعــض	البلــدان،	تشــمل	هيــاكل	احلكومــة	تغطيــة	أكبــر	مــن	احملــددة	للحكومــة	العامــة.	التغطيــة:	BCG	=	احلكومــة	املركزيــة	املدرجــة	يف	املوازنــة؛	CG	=	احلكومــة	املركزيــة؛	EUA=	الوحــدات/

احلســابات	خــارج	امليزانيــة؛		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

تستند	افتراضات	سياسة	املالية	العامة	قصيرة	األجل	املستخدمة	

املعلنة	 املوازنات	 إىل	 عادة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 يف	

الوطنية	 السلطات	 افتراضات	 بين	 الفروق	 حسب	 واملعدلة	 رسميا	

وتوقعات	 الكلي	 االقتصاد	 بشأن	 الدويل	 النقد	 صندوق	 وخبراء	

نتائج	املالية	العامة.	ويف	حالة	عدم	اإلعالن	رسميا	عن	املوازنة،	

تنفيذها.	 يُرجح	 التي	 السياسات	 تدابير	 التوقعات	 تتضمن	

إىل	 املتوسط	 األجل	 يف	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 وباملثل،	

عدم	 حالة	 ويف	 السياسات.	 تنتهجها	 التي	 املسارات	 أرجح	 تقدير	

السلطات	 الكافية	خلبراء	الصندوق	لتقدير	خطط	 توافر	املعلومات	

تغير	 عدم	 يُفترض	 السياسات،	 تنفيذ	 وتوقعات	 املوازنة	 بشأن	

فيما	 ونقدم	 ذلك.	 خالف	 يذكر	 مل	 ما	 الهيكلي،	 األويل	 الرصيد	

االقتصادات	 بعض	 يف	 تستخدم	 حمددة	 الفتراضات	 عرضا	 يلي	

القسم	 أيضا	اجلداول	»باء-5«	إىل	»باء-9«	يف	 )راجع	 املتقدمة.	

اإللكتروين	من	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	البيانات	املتعلقة	

بصايف	اإلقراض/االقتراض	يف	أرصدة	املالية	العامة	واألرصدة	

الهيكلية(.١

املعلومات	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 األرجنتين: 

املتاحة	عن	نتائج	املوازنة	وخطط	املوازنة	يف	احلكومة	الفيدرالية	

عنها	 أعلنت	 التي	 العامة	 املالية	 وتدابير	 املقاطعات،	 وحكومات	

السلطات	والتوقعات	االقتصادية	الكلية	التي	أعدها	خبراء	صندوق	

النقد	الدويل.

مكتب	 بيانات	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 أستراليا: 

	٢٠١٨/٢٠١7 املالية	 السنة	 وموازنات	 األسترايل؛	 اإلحصاءات	

واملالية	 االقتصادية	 واآلفاق	 واألقاليم؛	 والواليات	 للكومنولث	

عن	 الصادرة	 وحتديثاتها	 	٢٠١7 عام	 منتصف	 يف	 للكومنولث	

الواليات	واألقاليم؛	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

النمسا: تستند	توقعات	املالية	العامة	على	البيانات	املأخوذة	

وتقديرات	 السلطات،	 وتوقعات	 النمسا«،	 »إحصاءات	 مكتب	 من	

وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

الفترة	 خالل	 االستقرار	 برنامج	 إىل	 التوقعات	 تستند	 بلجيكا:	

املالية	 املتاحة	بشأن	خطط	 األخرى	 واملعلومات	 	٢٠١-٢٠٢٠7

الناجت	املمكن	كنسبة	 الفعلي	ناقصا	 الناجت	 الناجت	بأنها	 ١		تعرّف	فجوة	

من	 مئوية	 كنسبة	 الهيكلية	 األرصدة	 عن	 ويعبر	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	

الفعلي	 اإلقراض/االقتراض	 صايف	 هو	 الهيكلي	 والرصيد	 املمكن.	 الناجت	

عوامل	 ملراعاة	 املصحح	 املمكن،	 الناجت	 من	 الدوري	 الناجت	 آثار	 ناقصا	

تكوين	 وآثار	 األولية	 والسلع	 األصول	 أسعار	 مثل	 أخرى،	 وعوامل	 تتكرر	 ال	

التدابير	املؤقتة	 آثار	 الهيكلي	تشمل	 الرصيد	 التغيرات	يف	 الناجت.	لذلك	فإن	

الدين	 خدمة	 وتكاليف	 الفائدة	 أسعار	 يف	 التقلبات	 وأثر	 العامة،	 للمالية	

وتستند	 اإلقراض/االقتراض.	 صايف	 يف	 الدورية	 غير	 األخرى	 والتقلبات	

الصندوق	إلجمايل	 الهيكلية	إىل	تقديرات	خبراء	 عمليات	احتساب	األرصدة	

األول	يف	 امللحق	 )راجع	 والنفقات	 اإليرادات	 املمكن	ومرونة	 الناجت	احمللي	

عدد	أكتوبر	١993	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	ويُحسب	صايف	الدين	

وحتيط	 الدين.	 ألدوات	 املقابلة	 املالية	 األصول	 ناقصا	 الدين	 إجمايل	 بأنه	

بتقديرات	فجوة	الناجت	والرصيد	الهيكلي	أجواء	كثيفة	من	عدم	اليقين.	

العامة	التي	وضعتها	السلطات،	مع	إجراء	تعديالت	عليها	ملراعاة	

افتراضات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

املالية	 توقعات	 تستند	 	٢٠١٨ عام	 لنهاية	 بالنسبة	 البرازيل:	

العامة	حتى	يناير	٢٠١٨،	وهدف	العجز	 أداء	املوازنة	 العامة	إىل	

املعتمد	يف	قانون	املوازنة.

األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حُتدد	 كندا: 

موازنات	 مستجدات	 وأحدث	 	٢٠١٨ لعام	 الفيدرالية	 املوازنة	 يف	

بعض	 الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	 حسب	 املقاطعات	

التوقعات	 يف	 الفروق	 حسب	 التنبؤات	 هذه	 على	 التعديالت	

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	الرابع	من	عام	٢٠١7.

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.

أرقام	 أحدث	 مع	 	٢٠١6 لعام	 التقديرات	 تتسق	 الدانمرك: 

املوازنة	الرسمية،	املعدلة	حسبما	يكون	مالئما	وفق	االفتراضات	

-٢٠١7 للفترة	 وبالنسبة	 الصندوق.	 خلبراء	 الكلية	 االقتصادية	

العامة	 املالية	 خطة	 سمات	 أهم	 التوقعات	 تشمل	 	،٢٠١٨

		»٢٠١7 التقارب	 »برنامج	 يف	 وردت	 حسبما	 األجل	 متوسطة	

السلطات	 أعدته	 الذي	 	(Convergence Programme 2017)
وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	

املوازنة	 لقانون	 انعكاس	 هي	 	٢٠١7 عام	 توقعات	 فرنسا: 

وإلغاء	قرارات	اإلنفاق	املتخذة	يف	يوليو	٢٠١7.	وبالنسبة	للفترة	

٢٠١٨-٢٠٢٢،	فهي	تستند	إىل	املوازنة	متعددة	السنوات	وموازنة	

االفتراضات	 يف	 الفروق	 ملراعاة	 تعديلها	 تم	 وقد	 	،٢٠١٨ عام	

وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	 املتعلقة	

التعديالت	 التاريخية	 العامة	 املالية	 بيانات	 وتعكس	 اإليرادات.	

حسابات	 على	 	٢٠١7 وسبتمبر	 مايو	 يف	 املدخلة	 والتحديثات	

عامي	 عن	 القومية	 واحلسابات	 الدين	 وبيانات	 العامة	 املالية	

٢٠١4	و٢٠١5.	

أملانيا: تستند	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٨	واألعوام	

وحتديثات	 	٢٠١٨ لعام	 املوازنة«	 خطة	 »مشروع	 إىل	 الالحقة	

البيانات	من	هيئة	اإلحصاءات	القومية،	واملعدلة	ملراعاة	الفروق	

الصندوق	 خبراء	 وضعه	 الذي	 الكلي	 االقتصادي	 اإلطار	 يف	

التوقعات	 تشمل	 وال	 اإليرادات.	 بمرونات	 املتعلقة	 واالفتراضات	

اجلديد	 احلكومي	 االئتالف	 اتفاق	 يف	 املدرجة	 السياسة	 إجراءات	

الدين	 إجمايل	 تقديرات	 وتشمل	 	.٢٠١٨ فبراير	 يف	 نُشرت	 والتي	

احملولة	 الثانوية	 واألعمال	 القيمة	 متراجعة	 األصول	 حمافظ	

وغيرها	من	 التصفية	 إىل	 التي	يف	سبيلها	 املالية	 املؤسسات	 إىل	

العمليات	املساندة	للقطاع	املايل	واالحتاد	األوروبي.	

اإلطار ألف-1: افتراضات السياسات االقتصادية التي تستند إليها التوقعات بشأن بعض االقتصادات 

اخملتارة 
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يف	 	٢٠١6 لعام	 األويل	 الرصيد	 تقديرات	 تستند	 اليونان:	

املفرط	 األويل	 العجز	 مواجهة	 إجراءات	 بيانات	 إىل	 اليونان	

القومية	 للحسابات	 األوروبي	 )النظام	 االستحقاق	 أساس	 على	

واإلقليمية	(ESA 2010)(	املقدمة	من	مصلحة	اإلحصاء	الوطنية 

 (ELSTAT)	اعتبارا	من	٢3	أكتوبر	٢٠١7.	ويتم	تعديل	بيانات	
املالية	العامة	منذ	٢٠١٠	وفقا	لتعريف	البرنامج.

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة:	تستند	التوقعات	

إىل	توقعات	املالية	العامة	التي	وضعتها	السلطات	بشأن	النفقات	

يف	األجل	املتوسط.	

توقعات	خبراء	 العامة	على	 املالية	 توقعات	 تنطوي	 هنغاريا:	

وتأثير	 الكلي،	 االقتصاد	 بإطار	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 النقد	 صندوق	

املالية	 سياسة	 خطط	 إىل	 باإلضافة	 األخيرة	 التشريعية	 التدابير	

العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١٨.

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	 منذ	 املستحدثة	 الوقود	 دعم	 تسعير	 وإصالحات	

والزيادة	التدريجية	يف	اإلنفاق	االجتماعي	والرأسمايل	على	املدى	

املتوسط	تماشيا	مع	احليز	املايل	املتاح.

آيرلندا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	موازنة	الدولة	لعام	

.٢٠١٨

إحصاءات	 بيانات	 إىل	 التاريخية	 البيانات	 	تستند	 إسرائيل:

ومن	 لإلحصاءات.	 املركزي	 املكتب	 أعدها	 التي	 احلكومة	 مالية	

املفترض	أن	يظل	عجز	احلكومة	املركزية	عند	سقف	مستواه	احلايل	

البالغ	٢.9%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	طوال	فترة	التوقعات،	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	

موازنة	 خطة	 مشروع	 يف	 املتضمنة	 العامة	 املالية	 خطط	 إىل	

يف	 واملالية	 االقتصادية	 الوثيقة	 وحتديث	 	٢٠١٨ لعام	 احلكومة	

سبتمبر	٢٠١7.	

العامة	 املالية	 تدابير	 على	 التوقعات	 تنطوي	 اليابان:	

الضرائب	 زيادة	 تتضمن	 والتي	 بالفعل،	 احلكومة	 أعلنتها	 التي	

االستهالكية	يف	أكتوبر	٢٠١9.	

متوسط	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا:	

األجل	لإلنفاق	العام	الذي	أعلنته	احلكومة.	

لعام	٢٠١٨	بشكل	 العامة	 املالية	 املكسيك:	تتماشى	توقعات	

	٢٠١9 عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 عام	

قانون	 عليها	 نص	 التي	 للقواعد	 االمتثال	 التالية	 والسنوات	

املسؤولية	املالية.

للفترة	٢٠١7-٢٠٢3	 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: 

يف	 واملالية	 االقتصادية	 واملستجدات	 	٢٠١٨/٢٠١7 املالية	

منتصف	عام	٢٠١7،	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

البرتغال: تستند	توقعات	هذا	العام	إىل	املوازنة	التي	اعتمدتها	

السلطات،	املعدلة	ملراعاة	التنبؤات	االقتصادية	الكلية	التي	أعدها	

عدم	 افتراض	 إىل	 ذلك	 بعد	 التوقعات	 وتستند	 الصندوق.	 خبراء	

حدوث	أي	تغييرات	يف	السياسات.	

بورتو	 »خطة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 ريكو:  بورتو 

االنتهاء	 تم	 التي	 	،(FEGP) واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	

من	 اعتمادها	 انتظار	 ويف	 	٢٠١٨ فبراير	 	١٢ يف	 وضعها	 من	

تفترض	 اخلطة،	 هذه	 افتراضات	 مع	 وتماشيا	 الرقابي.	 اجمللس	

اإلعمار	 إلعادة	 فيدرالية	 مساعدات	 تقديم	 الصندوق	 توقعات	

وتفترض	 اجلزيرة	يف	سبتمبر	٢٠١7.	 ماريا	 إعصار	 دمر	 أن	 بعد	

إلغاء	 يلي:	 مما	 اإليرادات	 يف	 خسائر	 حدوث	 أيضا	 التوقعات	

التمويل	الفيدرايل	اخملصص	لبورتوريكو	بموجب	قانون	»الرعاية	

حوافز	 وإلغاء	 	،٢٠١٨ عام	 من	 اعتبارا	 املتناول«	 يف	 الصحية	

آثار	 حيدت	 التي	 	)٢٠١٨ عام	 من	 )اعتبارا	 الفيدرالية	 الضريبة	

وآثار	 األجنبية،	 الشركات	 بشأن	 	»١54 رقم	 ريكو	 بورتو	 »قانون	

املزايا	 يخفض	 الذي	 والوظائف«	 الضريبية	 التخفيضات	 »قانون	

باإلنتاج	 تقوم	 التي	 األمريكية	 للشركات	 املمنوحة	 الضريبية	

فقد	 السياسات	 بشأن	 اليقين	 عدم	 حلجم	 ونظرا	 ريكو.	 بورتو	 يف	

االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 افتراضات	 بعض	 تختلف	

واملايل«	والصندوق،	وخاصة	املتعلقة	بإصالح	ضريبة	الشركات	

واملعدالت(؛	 )الرسوم	 الضريبية	 والتعديالت	 الضريبي	 واالمتثال	

لفاتورة	 التشغيلية	 التكاليف	 وجتميد	 والنفقات،	 الدعم	 وتخفيض	

وعلى	 الصحية.	 الرعاية	 كفاءة	 ورفع	 احلركية؛	 وحتسين	 األجور،	

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	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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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.

روسيا:	التوقعات	للفترة	٢٠١٨-٢٠٢٠	تعكس	تقديرات	خبراء	

الفترة	 توقعات	 وتستند	 السلطات.	 موازنة	 على	 بناء	 الصندوق،	

٢٠٢١-٢٠٢3	إىل	القاعدة	اجلديدة	ألسعار	النفط،	مع	تعديالتها	

التي	وضعها	خبراء	الصندوق.	

اململكة العربية السعودية: تعكس	توقعات	السيناريو	األساسي	

أثر	 احلكومية	 اإليرادات	 إلجمايل	 الصندوق	 خبراء	 وضعه	 الذي	

اإليرادات	 وتستند	 	.٢٠١٨ عام	 موازنة	 يف	 املعلنة	 السياسات	

آفاق	 لتقرير	 األساسي	 السيناريو	 يف	 النفط	 أسعار	 إىل	 النفطية	

االقتصاد	العاملي	وافتراض	استمرار	اململكة	يف	الوفاء	بتعهداتها	

بموجب	اتفاق	أوبك+.	وتأخذ	توقعات	النفقات	موازنة	عام	٢٠١٨	

كنقطة	بداية،	وتعكس	تقديرات	خبراء	الصندوق	آلثار	آخر	التغييرات	

يف	السياسات	والتطورات	االقتصادية.	وتتضمن	النفقات	يف	عام	

واحدة	 تسري	ملدة	سنة	 التي	 األخرى	 واإلجراءات	 البدالت	 	٢٠١٨

واملعلنة	يف	املرسوم	امللكي	الصادر	يف	يناير	٢٠١٨.	

تستند	 	،٢٠١9/٢٠١٨ املالية	 للسنة	 بالنسبة	 سنغافورة:	

التوقعات	إىل	أرقام	املوازنة.	ويفترض	خبراء	الصندوق	عدم	تغير	

السياسات	بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

جنوب إفريقيا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	موازنة	عام	

٢٠١٨.	وال	تشمل	اإليرادات	غير	الضريبية	املعامالت	يف	األصول	

مرتبطة	 إيرادات	 على	 أساسا	 تنطوي	 ألنها	 املالية	 واخلصوم	

بمكاسب	تقييم	سعر	الصرف	املتحققة	من	حيازة	الودائع	بالعمالت	

األجنبية،	وبيع	األصول،	والبنود	املماثلة	من	الناحية	املفاهيمية.	

العامة	 املالية	 بيانات	 تستند	 لعام	٢٠١7،	 بالنسبة	 إسبانيا: 

نتائج	 تعكس	 التي	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 خبراء	 توقعات	 إىل	

التدفقات	النقدية	حتى	نهاية	شهر	نوفمبر.	وبالنسبة	لعام	٢٠١٨	

وما	بعده،	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	املعلومات	احملددة	يف	

خطة	موازنة	احلكومة	لعام	٢٠١٨،	وعلى	توقعات	خبراء	الصندوق	

لالقتصاد	الكلي.	

السويد: تراعي	توقعات	املالية	العامة	التوقعات	التي	وضعتها	

السلطات	استنادا	إىل	املوازنة	العامة	لربيع	٢٠١٨.	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	٢٠١٨	إىل	البرنامج	

للفترة	٢٠١٨-٢٠٢٠	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 

الدولة	الصادرة	يف	نوفمبر	٢٠١7،	وحتديثاتها	الصادرة	يف	مارس	

٢٠١٨،	بينما	استندت	توقعات	النفقات	إىل	القيم	االسمية	الواردة	

بين	 الفروق	 ملراعاة	 اإليرادات	 توقعات	 تعديل	 ومع	 املوازنة	 يف	

نمو	 )مثل	 الكلية	 االقتصادية	 للمتغيرات	 الصندوق	 خبراء	 تنبؤات	

إجمايل	الناجت	احمللي	والتضخم(	والتنبؤات	بشأن	هذه	املتغيرات	

بيانات	 وتستبعد	 العامة.	 للمالية	 السلطات	 توقعات	 يف	 الواردة	

حتويل	 على	 املترتب	 واألثر	 العام	 القطاع	 بنوك	 الصندوق	 خبراء	

األصول	من	خطة	معاشات	تقاعد	مؤسسة	البريد	البريطانية،	التي	

	 (Royal Mail Pension Plan) امللكي«،	 »البريد	 باسم	 تعرف	

االستهالك	 مستوى	 ويمثل	 	.٢٠١٢ إبريل	 يف	 العام	 القطاع	 إىل	

الناجت	 إجمايل	 مسار	 من	 جزءًا	 احلقيقي	 احلكومي	 واالستثمار	

احمللي	احلقيقي،	الذي	قد	يكون	أو	ال	يكون،	وفقا	خلبراء	الصندوق،	

مماثالً	لتوقعات	»مكتب	مسؤولية	املوازنة	البريطاين«.	

الواليات املتحدة: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

املوازنة	 مكتب	 وضعه	 والذي	 	٢٠١7 يونيو	 لشهر	 األساسي	

الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 للكونغرس	 التابع	

آثار	 التوقعات	 الكلي.	وتتضمن	هذه	 واالقتصاد	 السياسات	 بشأن	

والوظائف«،	 الضريبية	 التخفيضات	 )»قانون	 الضريبي	 اإلصالح	

وقانون	 	)٢٠١7 عام	 نهاية	 يف	 قانونا	 ليصبح	 توقيعه	 تم	 الذي	

املوازنة	لعام	٢٠١٨	الذي	يدعمه	احلزبان	اجلمهوري	والديمقراطي	

املالية	 توقعات	 تُعَدَّل	 وأخيرا،	 	.٢٠١٨ فبراير	 يف	 صدر	 والذي	

أهم	 بشأن	 الصندوق	 خبراء	 لتنبؤات	 انعكاسا	 تكون	 لكي	 العامة	

احملاسبية	 واملعاجلات	 واملالية	 الكلية	 االقتصادية	 املتغيرات	

املزايا	احملددة،	 ذات	 التقاعد	 ونظم	 املايل	 القطاع	 لدعم	 اخملتلفة	

ويتم	حتويلها	إىل	صيغة	تقوم	على	أساس	احلكومة	العامة.	ويجري	

لعام	٢٠٠٨،	 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	٢٠٠١	بسبب	نقص	

البيانات	املتاحة.

افتراضات السياسة النقدية

النقدية	 السياسة	 إطار	 إىل	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تستند	

املعمول	به	يف	كل	بلد.	وهذا	يعني	ضمنا،	يف	معظم	احلاالت،	عدم	

فترتفع	 االقتصادية،	 الدورة	 لتطورات	 النقدية	 السياسة	 مسايرة	

أن	 االقتصادية	 املؤشرات	 توحي	 عندما	 الرسمية	 الفائدة	 أسعار	

التضخم	سوف	يتجاوز	املعدل	أو	النطاق	املقبول،	بينما	تنخفض	

عند	وجود	مؤشرات	توحي	بأنه	لن	يتجاوز	لهذا	املعدل	أو	النطاق،	

التراخي	 هوامش	 وأن	 املمكن،	 املعدل	 من	 أقل	 الناجت	 نمو	 وأن	

يبلغ	 أن	 املفترض	 من	 األساس،	 هذا	 وعلى	 كبيرة.	 االقتصادي	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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متوسط	سعر	الفائدة	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	على	الودائع	بالدوالر	

األمريكي	ملدة	ستة	أشهر	٢.4%	يف	٢٠١٨	و3.4%	يف	عام	٢٠١9	

)راجع	اجلدول	١-١(.	ويفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	على	

عام	٢٠١٨	وصفر	 أشهر	-٠.3%	يف	 ثالثة	 باليورو	ملدة	 الودائع	

بالين	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 متوسط	 أما	 	.٢٠١9 عام	 يف	 	%

الياباين	ملدة	ستة	أشهر،	فمن	املفترض	أن	يبلغ	صفر	%	يف	٢٠١٨	

و٠.١%	يف	٢٠١9.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 أستراليا:	

السوق.	

التقارب	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 البرازيل:	

التدريجي	ملعدل	التضخم	نحو	منتصف	النطاق	املستهدف.	

كندا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

أسعار	 ارتفاع	 مع	 النقدية	 السياسة	 تشديد	 يُتوقع	 الصين:	

الفائدة	بالتدريج.	

ربط	 على	 احلفاظ	 إىل	 النقدية	 السياسة	 تهدف	 الدانمرك: 

العملة	باليورو.	

منطقة اليورو:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	يف	البلدان	

األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

خبراء	 يفترض	 اخلاصة:	 اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة 

الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

مع	 األساسي	 الفائدة(	 )سعر	 السعر	 افتراضات	 تتفق	 الهند: 

معدل	التضخم	يف	حدود	النطاق	املستهدف	من	بنك	االحتياطي	

الهندي.	

احلفاظ	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 إندونيسيا:	

البنك	 من	 املستهدف	 النطاق	 حدود	 يف	 التضخم	 معدالت	 على	

املركزي.

اليابان:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

كوريا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.

املكسيك:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	حتقيق	هدف	

التضخم.

الفائدة	 أسعار	 تراجع	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا: 

انخفاض	 مع	 القادمين	 العامين	 أو	 العام	 مدار	 على	 األساسية	

املركزي	 البنك	 يستهدفه	 الذي	 املستوى	 عن	 التضخم	 معدالت	

أن	 املرجح	 ومن	 النقدي،	 املوقف	 تقييد	 ظل	 4%	يف	 وهو	 الروسي	

تكون	فجوة	الناجت	حمدودة.	

اململكة العربية السعودية:	تستند	توقعات	السياسة	النقدية	إىل	

استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	نحو	 سنغافورة: 

يتماشى	مع	النمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي.

جنوب إفريقيا:	سيظل	موقف	السياسة	النقدية	حمايدا.

السويد	 بنك	 توقعات	 مع	 النقدية	 التوقعات	 تتماشى	 السويد: 

املركزي.

سويسرا:	تفترض	التوقعات	عدم	حدوث	تغيير	يف	سعر	الفائدة	

األساسي	يف	٢٠١6-٢٠١7.

تركيا:	آفاق	األوضاع	النقدية	واملالية	تفترض	عدم	حدوث	أي	

تغييرات	يف	موقف	السياسة	النقدية.	

اململكة املتحدة:	يستند	مسار	أسعار	الفائدة	يف	األجل	القريب	

إىل	توقعات	أسعار	الفائدة	السوقية.

عودة	 تستمر	 أن	 الصندوق	 خبراء	 يتوقع	 املتحدة:  الواليات 

سعر	الفائدة	املستهدف	على	األموال	الفيدرالية	إىل	طبيعته	بصورة	

االقتصادية	 اآلفاق	 مع	 تماشيا	 املتوسط،	 املدى	 على	 تدريجية	

الكلية	األوسع	نطاقا.

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-7:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	أسعار	املستهلكين

السياسات املالية

اجلدول	ألف-٨:		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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

3.95.44.33.53.53.63.53.23.83.93.93.7العامل

1.83.01.71.21.32.12.31.72.32.52.21.5االقتصادات املتقدمة

١.٨٢.5١.6٢.٢١.7٢.6٢.9١.5٢.3٢.9٢.7١.4الواليات املتحدة

١.3٢.١١.٨٢.3٢.4٢.٠١.4–٠.٢–١.4٢.١١.6٠.9منطقة اليورو

١.5٢.٠٠.4١.4٠.9١.7١.٢٠.9٠.5–٠.54.٢٠.١اليابان
٢.٨4.6٢.9٢.٠٢.43.٠٢.١٢.١٢.5٢.4٢.3٢.١اقتصادات أخرى متقدمة٢

6.17.46.45.45.14.74.34.44.84.95.15.0السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
٠.4٢.١٢.٢٢.١٢.3–5.94.65.33.7٢.5١.٠٢.٠كومنولث الدول املستقلة3

٨.١9.67.97.٠6.96.٨6.٨6.56.56.56.66.٢آسيا الصاعدة والنامية

4.٠4.36.6٢.54.93.94.73.٢5.٨4.33.73.٢أوروبا الصاعدة والنامية

١.3٢.٠٢.٨٢.٨–3.٠6.١4.6٢.9٢.9١.3٠.3٠.6أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

5.٢4.74.45.٠٢.6٢.٨٢.54.9٢.63.43.73.6وباكستان

5.٢4.94.45.١٢.5٢.6٢.44.9٢.٢3.٢3.63.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.77.٠5.١4.45.35.١3.4١.4٢.٨3.43.74.٠إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.3١.٨٢.4٢.٠٢.7٢.5٢.١١.7–١.7٢.٠١.٨٠.3االحتاد األوروبي

6.٢7.65.١4.96.٠6.٠4.53.54.75.٠5.35.4البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.٨5.١5.٢5.٠٢.7٢.٢٠.3١.٨١.٢٢.٠٢.4٢.4الوقود

6.٢٨.١6.75.55.75.35.٢4.95.55.65.65.5غير الوقود

3.76.64.7٢.٢4.٠٢.٠3.٠١.43.٠3.٠3.43.7منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

4.96.95.34.34.74.44.٢3.٨4.75.٠5.٢5.4اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

4.٨4.3٢.4١.٨٢.9١.6٠.4٢.43.٢4.٢4.75.٠   جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.3٢.3٢.٠١.٠١.6٢.5٢.٠٢.١3.٠٢.9٢.4١.9االقتصادات املتقدمة

4.64.74.٨4.34.33.٨3.43.١3.٢3.53.٨3.٨السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

5.٠6.36.١5.٠5.34.74.٠3.٨4.١4.٠4.75.٠البلدان النامية منخفضة الدخل

نصيب الفرد من الناجت4

٢.5١.١٠.7٠.9١.6١.7١.١١.9٢.٠١.١–١.٨4.٠االقتصادات املتقدمة

4.5١.١6.٠4.٨3.73.63.٢٢.٨٢.٨3.33.63.7السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.53.١5.33.5١.93.73.7١.9٠.9٢.3٢.٨3.١البلدان النامية منخفضة الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

2.54.13.12.52.62.82.82.53.23.43.32.9   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

46,64365,96٠73,١6574,53576,5967٨,66374,4٢975,4٨579,٨65٨7,5٠59٢,734١١4,353بأسعار الصرف السائدة يف السوق

66,645٨9,34694,9٢599,7٢6١٠4,749١١٠,34٢١١5,٢5٢١٢٠,367١٢7,٠44١34,9٨١١43,٢٨3١7٨,٠١٨على 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 بالعمالت الدوليةعلى 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
٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3٢ Q4:٢٠١7٢ Q4:٢٠١٨٢ Q4:٢٠١9

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

1.83.01.71.21.32.12.31.72.32.52.21.52.62.42.0االقتصادات املتقدمة
١.٨٢.5١.6٢.٢١.7٢.6٢.9١.5٢.3٢.9٢.7١.4٢.63.٠٢.3الواليات املتحدة

١.3٢.١١.٨٢.3٢.4٢.٠١.4٢.7٢.٢٢.٠–٠.٢–١.4٢.١١.6٠.9منطقة اليورو

٠.٨3.93.7٠.7٠.6١.9١.5١.9٢.5٢.5٢.٠١.٢٢.9٢.5١.9أملانيا

١.4٢.٠٢.١٠.٢٠.6٠.9١.١١.٢١.٨٢.١٢.٠١.6٢.5١.٨٢.٠فرنسا

٠.١١.٠٠.9١.5١.5١.١٠.٨١.6١.3١.١–١.7–٠.5١.7٠.6٢.٨إيطاليا

١.43.43.33.١٢.٨٢.٢١.73.١٢.5٢.١–١.7–٢.9–٢.7٠.٠١.٠إسبانيا

١.4٢.3٢.٢3.١3.٢٢.4١.93.4٢.9٢.3–٠.٢–١.6١.4١.7١.١هولندا

١.7٢.7١.٨٠.٢٠.٢١.4١.4١.5١.7١.9١.7١.5١.9٢.٢١.3بلجيكا

١.7١.٨٢.9٠.7٠.٠٠.٨١.١١.5٢.9٢.6١.9١.53.6٢.١٢.٠النمسا

١.4٢.٠١.٨١.9١.9٢.7١.٠–٠.٢–٠.7٠.3–3.٢–7.3–9.١–٢.75.5اليونان

٠.9١.٨١.6٢.7٢.4١.٨١.٢٢.4٢.٠٢.4–١.١–4.٠–٠.9١.9١.٨البرتغال

3.9١.٨٢.9٠.٠١.6٨.3٢5.55.١7.٨4.54.٠٢.٨7.٨٢.٢٢.٠آيرلندا

٠.١٢.١3.٠٢.6٢.٠١.٢٢.٨٢.7١.6–٠.6–٠.٨–٢.٠3.٠٢.6١.4فنلندا

4.55.٠٢.٨١.7١.5٢.٨3.93.33.44.٠4.٢3.43.53.94.٢اجلمهورية السلوفاكية

4.6١.66.٠3.٨3.53.5٢.٠٢.33.٨3.٢3.٠٢.53.7٢.73.3ليتوانيا

3.٠٢.33.١5.٠4.٠3.٢٢.١6.٢٢.43.6–١.١–٢.9١.٢٠.6٢.7سلوفينيا

3.75.٨٢.93.١3.54.33.73.٠5.٢١.45.١–3.٠4.9٢.5٠.4لكسمبرغ

6.44.٠٢.4١.93.٠٢.٢4.54.٠3.53.٠4.74.9٢.6–4.73.9التفيا

4.١٢.37.64.3١.9٢.9١.7٢.١4.93.93.٢٢.95.34.٢3.٢إستونيا

٢.٠3.٠3.93.63.٠٢.43.93.٠3.٠–١.4–5.9–3.5١.3٠.33.١قبرص 

١.63.5١.3٢.74.7٨.١9.95.56.65.74.63.٢4.56.54.١مالطة

–١.5٢.٠٠.4١.4٠.9١.7١.٢٠.9٠.5٢.١٠.٨٠.١–٠.54.٢٠.١اليابان
١.7١.7١.5١.5٢.١3.١٢.3١.9١.٨١.6١.5١.6١.4١.6١.6اململكة املتحدة

4.76.53.7٢.3٢.93.3٢.٨٢.٨3.١3.٠٢.9٢.63.٠3.4٢.9كوريا

٢.١3.١3.١١.7٢.5٢.9١.٠١.43.٠٢.١٢.٠١.6٢.9٢.١١.9كندا

3.١٢.4٢.73.9٢.٢٢.6٢.5٢.6٢.33.٠3.١٢.6٢.43.٠3.4أستراليا

3.٨١٠.63.٨٢.١٢.٢4.٠٠.٨١.4٢.٨١.9٢.٠٢.٠٢.9١.٨١.٨مقاطعة تايوان الصينية

١.9٢.9١.٨١.٠١.9٢.5١.٢١.4١.١٢.3٢.٠١.7١.9٢.٢١.9سويسرا

١.٢٢.64.53.٢٢.4٢.6٢.٢١.93.3١.9٢.6–٢.٠6.٠٢.7٠.3السويد

5.٢١5.٢6.44.١5.١3.9٢.٢٢.43.6٢.9٢.7٢.63.6١.63.6سنغافورة

4.٢6.٨4.٨١.73.١٢.٨٢.4٢.١3.٨3.63.٢3.٠3.43.9٢.7منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١.٨٠.7١.٠٢.7١.٠٢.٠٢.٠١.١١.٨٢.١٢.١١.9١.4٢.7١.7النرويج

٢.75.3٢.64.33.53.٠٢.55.٢3.١3.٢–٠.5–3.4٢.3١.٨٠.٨اجلمهورية التشيكية

3.55.55.٢٢.٢4.٢3.5٢.64.٠3.33.33.53.٠3.٠3.١3.٨إسرائيل

١.٠١.9١.3٠.٢٠.9١.6١.6٢.٠٢.١٢.٠١.9١.7١.٢٢.7١.9الدانمرك

٢.9٢.٠١.9٢.5٢.٢3.٢4.٢4.٢3.٠٢.9٢.9٢.43.٢٢.53.3نيوزيلندا

. . .. . .. . .–٠.٨–١.٢–3.6–7.7–٢.6–١.١–١.٢–٠.٠٠.3–٠.4–١.٠٠.4بورتوريكو

. . .. . .. . .9.37.٠6.١4.3–٠.9–٢١.6–٢5.3٢١.79.٢١١.٢١.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢.٠١.34.3٢.٢4.37.53.63.٢3.٠٢.6١.٢4.٠3.9–3.53.6آيسلندا

. . .. . .. . .٠.6٢.٢١.5١.3١.3١.3–٠.9–3.٢–7.6–9.3–4.٨. . .سان ماريتو

للتذكرة

١.4٢.٨١.6١.4١.4٢.٠٢.١١.4٢.١٢.4٢.١١.3٢.4٢.3١.٨االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

1.62.91.40.81.02.02.51.82.32.72.41.42.52.82.0االقتصادات املتقدمة

١.7٢.9١.6٢.١١.3٢.73.5١.7٢.43.53.٢١.٠٢.63.6٢.٨الواليات املتحدة

١.3٢.٠٢.4٢.٠٢.٢١.9١.5١.5٢.٨١.6–٠.6–١.3١.5٠.7٢.4منطقة اليورو

١.٠١.3١.5٢.4٢.4٢.3٢.٠١.5٢.٠٢.7١.٨–٠.3٢.93.٠٠.٨أملانيا

٠.7١.4١.6١.9٢.3١.9١.٨١.6٢.١٢.3١.6–١.7٢.١٢.٠٠.3فرنسا

٠.٢١.5١.١١.4١.6١.١٠.7١.٢١.7٠.7–٢.6–5.6–٠.7٢.٠٠.6إيطاليا

٢.٠4.٠٢.6٢.9٢.6٢.١١.53.3٢.4٢.٠–3.٢–5.١–3.١–٢.9٠.5إسبانيا

–٠.٢٢.4٠.7٢.3٢.4٠.4١.٠٠.4١.٢١.١١.٠٠.5١.٨٠.٨٠.٢اليابان
١.٨١.93.١٢.3٢.٢١.4١.4١.3١.6١.9١.٠١.4–١.٨٢.5٠.6اململكة املتحدة

٢.٨5.١3.4٢.٠٢.١١.٨٠.١٠.93.٨٢.5١.٢١.45.١١.3١.٢كندا
٢.96.١3.١٢.٠١.5٢.7٢.5٢.٢3.4٢.9٢.٨٢.64.3٢.9٢.7اقتصادات أخرى متقدمة 3

للتذكرة

١.3٢.٨١.4١.١١.٢١.9٢.4١.6٢.١٢.6٢.3١.١٢.4٢.6١.9االقتصادات 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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١9–٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

2.01.81.91.30.91.21.82.52.22.22.22.0االقتصادات املتقدمة

٢.4٢.5١.9٢.3١.5١.5٢.93.6٢.7٢.٨٢.9٢.6الواليات املتحدة

٠.٨١.٨٢.٠١.6١.٨١.6–٠.6–١.١–١.4٠.9٠.٨٠.١منطقة اليورو

٠.7١.4٠.3١.3١.3٠.٨١.٠١.6١.9٢.١٢.٠١.7أملانيا

٠.5٠.٨١.4٢.٢١.3١.4١.7–٢.٠١.١١.٨٠.5٠.٢فرنسا

٠.٢١.9١.4١.3١.3١.١–٢.4–٠.6٠.٢١.٢٠.٠4.٠إيطاليا

١.53.٠3.٠٢.4٢.3٢.٠–3.١–3.5–٢.5٠.5٠.3٢.4إسبانيا

٠.٠٠.١١.١٠.6٠.٨–٢.٠٢.4٠.9–٠.٨٠.٨٢.4٠.4اليابان

١.6١.7٢.١٢.6٢.9١.7١.٠١.١–٢.٢١.5٠.6٠.7اململكة املتحدة

3.٢٢.43.6٢.3١.9٢.6٢.6٢.٢٢.33.4٢.4١.٠كندا
3.١٢.73.٨3.٠٢.٢٢.3٢.4٢.7٢.5٢.5٢.٨٢.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.٨١.٨١.7١.3١.١١.3١.٨٢.5٢.١٢.٢٢.١١.9االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

0.61.51.60.92.11.6–0.10.3–2.30.91.00.5االقتصادات املتقدمة

١.3١.٠٠.١3.١١.9–٠.5–٢.4–٠.9–٢.٢٠.١٠.١٢.7الواليات املتحدة

٠.3٠.7١.3١.٨١.٢١.4١.١–٠.3–٢.٠٠.٨٠.7٠.١منطقة اليورو

١.٢١.٨١.3٠.9١.١١.4١.5٢.93.7١.6٢.٠١.7أملانيا

١.7١.٢١.3١.٠١.6١.5١.3١.١١.3١.6١.٠٠.5فرنسا

٠.6٠.١٠.3٠.3–٠.6–٠.7–٠.3–١.4–٠.6١.٨–١.3٠.3إيطاليا

٢.١٠.٨١.6١.٠٠.7–٠.3–٢.١–4.7–5.١٠.٠١.5٠.3إسبانيا

١.١–١.7١.١١.9١.9١.7١.5٠.5١.5١.3٠.١٠.3اليابان

٢.٨٠.٨٠.5٠.٢١.3٠.٢٢.5٠.6٠.٨٠.١١.٠٠.9اململكة املتحدة

٠.5١.6٢.٢٢.٢١.٢٠.6–٢.6١.٢٢.3١.3٠.7٠.7كندا
٢.9٢.5٢.7١.6١.9٢.3٢.4٢.63.33.٠٢.9٢.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.3١.4١.4٠.5٢.٠١.4–٠.١٠.7–٢.٠٠.6٠.7٠.9االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

0.62.91.72.92.41.53.52.71.93.54.54.3االقتصادات املتقدمة
٠.١3.٨١.١3.76.33.١4.٨3.5٠.63.45.66.5الواليات املتحدة

١.93.34.63.54.43.5–٢.5–١.53.4–٠.9١.6٠.3منطقة اليورو

3.٨١.١٢.94.٠3.5٢.9–١.٢–٢.95.٠7.4٠.١–٠.4أملانيا

٠.١١.٠٢.93.74.٠3.7–١.6١.9٢.١٢.١٠.٢٠.٨فرنسا

٢.١3.٢3.74.٠٢.١–٢.3–6.6–9.3–١.9–٠.5–٠.٨٠.7إيطاليا

4.76.53.35.٠4.53.6–3.4–٨.6–6.9–٢.4٠.٢4.9إسبانيا

١.73.54.93.١١.7١.١٢.53.4١.6–٢.٢١.6–٢.٠اليابان

3.٢4.5٢.٢٢.١3.47.١٢.٨١.٨4.٠٢.٢٢.5–٠.١اململكة املتحدة

٢.٨3.٢٢.٢–٢.9–3.١٢.4١١.44.64.9١.3٢.45.٢كندا
٢.٨3.35.94.١3.٠٢.5٢.5١.9٢.44.٠3.53.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠3.٠١.٨3.٢3.4١.93.7٢.3١.٢3.44.54.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



امللحق اإلحصائي

243 صندوق النقد الدويل  |  إبريل  ٢٠١٨   

اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١9–٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

الطلب احمللي النهائي

1.81.91.71.31.11.02.02.42.12.32.72.4االقتصادات املتقدمة

١.9٢.4١.5١.7١.9١.٢٢.73.3٢.١٢.53.43.٢الواليات املتحدة

١.٠٢.٠٢.5١.9٢.3١.9–٠.٨–١.4١.٠٠.5٠.3١.5منطقة اليورو

٠.5١.٨١.4٢.5١.٠٠.5١.7١.٨٢.5٢.4٢.3١.9أملانيا

١.٨١.3١.٨٠.9٠.3٠.4٠.7١.٢٢.٢١.9١.9١.٨فرنسا

١.4١.5١.5١.6١.١–٠.4–٢.٨–4.5–٠.7٠.٨–٠.٨٠.١إيطاليا

١.٨3.5٢.6٢.٨٢.5٢.١–3.٠–4.٨–3.٠–٢.9٠.3٠.7إسبانيا

٠.3١.٢١.4٠.5٢.3٢.٨٠.٢٠.7٠.6١.٢١.3١.٠اليابان

١.6١.73.٠٢.٢٢.4١.٨١.٢١.3–٢.٠١.6١.٢٠.١اململكة املتحدة

3.٠٢.٢5.٠٢.6٢.4١.6٢.١٠.3١.١3.٠٢.3١.٢كندا
3.٠٢.٨4.١3.٠٢.3٢.4٢.5٢.5٢.53.١3.٠٢.٨اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.5١.٨١.6١.3١.3١.١١.9٢.3١.9٢.٢٢.6٢.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.00.00.0–0.00.10.10.3–0.11.30.10.2–0.1االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٢٠.4–٠.١٠.٢٠.١–٠.١١.5٠.١–٠.٢الواليات املتحدة

٠.١٠.٠٠.٠–٠.٢٠.3٠.٠٠.١–٠.١٠.9٠.5٠.9–٠.١منطقة اليورو

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.١–٠.3–٠.5٠.4–٠.٠١.4٠.5١.6–٠.٢أملانيا

٠.4٠.٠٠.٠–٠.٢٠.7٠.3٠.١–٠.٢٠.3١.١٠.6–٠.١فرنسا

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٢٠.6٠.١٠.4–٠.١١.3٠.٢١.١–٠.١إيطاليا

٠.٢٠.4٠.٠٠.١٠.١٠.٠–٠.3–٠.٢–٠.٠٠.٠٠.٢٠.١إسبانيا

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.١٠.3٠.٢–٠.٠٠.١١.٠٠.٢٠.٠٠.4اليابان

٠.١٠.٠–٠.4–٠.٢٠.١٠.٢٠.١٠.٢–٠.١١.4٠.6–٠.٢اململكة املتحدة

٠.٠٠.٠–٠.4–٠.٢–٠.٢–٠.5٠.4–٠.٠٠.٠٠.١٠.7٠.3كندا
–٠.١–٠.3٠.١–٠.٢٠.٠٠.3–٠.٨–٠.١١.9٠.٢٠.3–٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٢٠.٠٠.٢٠.3–٠.١١.٢٠.١٠.٢–٠.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

–0.2–0.00.1–0.2–0.10.00.10.30.40.30.00.2االقتصادات املتقدمة
–٠.6–٠.6–٠.٢–٠.٢–٠.7–٠.٠٠.١٠.3٠.٢–٠.5–٠.٠٠.3الواليات املتحدة

٠.4٠.3٠.١–٠.١٠.4٠.6٠.9١.5٠.4٠.١٠.١٠.4منطقة اليورو

٠.٢٠.4٠.٢–٠.7٠.١٠.4–٠.5٠.4١.١٠.9١.4٠.3أملانيا

٠.١٠.٠–٠.4–٠.٨–٠.5–٠.5–٠.٠٠.5٠.١–٠.١–٠.٢–٠.3فرنسا

٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–٠.5–١.٢٢.٨٠.٨٠.١–٠.4٠.3–٠.٢إيطاليا

٠.7٠.3٠.3٠.٢–٠.4–٠.7٠.5٢.١٢.٢١.5٠.5–٠.٢إسبانيا

–٠.٠٠.3٠.5٠.5٠.١٠.١–٠.4–٠.٨–٠.١٠.١١.6٠.9اليابان
٠.6٠.3٠.٢–٠.٨–٠.١–٠.5–٠.6–١.4٠.7–٠.7–٠.١–٠.١اململكة املتحدة

٠.٨–٠.3–٠.3١.١٠.9٠.7٠.9–٠.4–٠.3–٠.٠٢.١–٠.٨كندا
٠.٠٠.١–٠.6–٠.١–٠.6٠.١٠.٠٠.5٠.5٠.9٠.4٠.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

–٠.3–٠.٠٠.٢–٠.٢–٠.١٠.٢٠.١٠.٠٠.3–٠.١–٠.٠٠.١االقتصادات 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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

0.42.12.22.12.3–5.94.65.33.72.51.02.0كومنولث الدول املستقلة2،1

١.5١.7١.5١.5–٠.٢–5.44.55.١3.7١.٨٠.7٢.5روسيا

١.93.63.53.63.9–7.55.٠6.٠3.64.٢١.9٠.6ما عدا روسيا

٨.5٢.٢4.77.١3.33.63.3٠.37.53.43.54.٠أرمينيا

٠.١٢.٠3.9٢.6–٢.١5.9٢.7٠.63.١–١4.64.6١.6أذربيجان

٢.4٢.٨٢.4٢.٠–٢.5–7.٢7.٨5.5١.7١.٠١.73.٨بيالروس

5.96.٢7.٢6.43.44.6٢.9٢.٨4.٨4.54.٨5.٢جورجيا

٨.57.37.55.٠6.٠4.3١.٢١.١4.٠3.٢٢.٨3.4كازاخستان

١٠.94.٠3.93.٨4.53.34.93.3–6.٠٠.١–4.6٠.5جمهورية قيرغيزستان

4.34.٠3.53.٨3.9–9.44.٨٠.4–4.67.١6.٨٠.7مولدوفا

٨.٢6.57.47.57.46.76.٠6.97.١4.٠4.٠4.٠طاجيكستان

١4.٢9.٢١4.7١١.١١٠.٢١٠.36.56.٢6.56.٢5.65.7تركمانستان
٢.4٢.53.٢3.34.٠–9.٨–4.5٠.35.5٠.٢٠.٠6.6أوكرانيا 3

أوزبكستان
6.4٨.5٨.3٨.٢٨.٠٨.٠7.97.٨5.35.٠5.٠6.٠

8.19.67.97.06.96.86.86.56.56.56.66.2آسيا الصاعدة والنامية

5.٨6.٠6.56.36.٠6.36.٨7.٢7.١7.٠7.٠7.٠بنغالديش

٨.٢9.39.76.43.64.٠6.١6.36.٠7.١7.6١١.4بوتان

٠.5١.٠٨.٠9.١–٢.5–٠.4–٢.5–١.4٢.73.7٠.9٢.١بروين دار السالم

٨.36.٠7.٢7.37.47.١7.٢7.٠6.96.96.٨6.٠كمبوديا

١٠.3١٠.69.57.97.٨7.36.96.76.96.66.45.5الصين

٠.93.٠٢.7١.44.75.63.٨٠.43.٨3.53.43.٢فيجي
6.9١٠.36.65.56.47.4٨.٢7.١6.77.47.٨٨.٢الهند 4

5.36.46.٢6.٠5.65.٠4.95.٠5.١5.35.55.6إندونيسيا

١٠.3١.١3.١٢.3٢.4١.٨–١.64.64.3٠.6–١.4٠.9كيريباتي

7.٠٨.٠٨.٠7.٨٨.٠7.67.37.٠6.٨6.٨7.٠6.٨جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

4.77.55.35.54.76.٠5.٠4.٢5.95.35.٠4.9ماليزيا

6.37.١٨.4٢.37.١7.6٢.٢4.54.٨5.٠5.٠5.4ملديف

١.9٢.٠١.9١.٨١.7١.5–٠.4–١.9١.٢3.5٢.9٠.٨جزر مارشال

3.9٢.9٢.٠١.4٠.9٠.6–٢.5–3.٠–٠.53.3١.٠١.7ميكرونيزيا

5.67.3١7.3١٢.3١١.67.9٢.4١.٢5.١5.٠6.37.٠منغوليا

١١.١5.35.67.3٨.4٨.٠7.٠5.96.76.97.٠7.5ميانمار

٠.٠٢.٠–١3.6١١.7١٠.١34.٢36.5٢.٨١٠.44.٠3.٠. . .ناورو

4.١4.٨3.44.٨4.١6.٠3.3٠.47.55.٠4.٠3.٨نيبال

١.٠4.٠٢.٠–5.4١١.4٠.5١.٠–3.٠5.١3.9٢.١. . .باالو

٢.٨١٠.١١.١4.63.٨١٢.5٨.٠٢.4٢.5٢.9٢.63.3بابوا غينيا اجلديدة

4.47.63.76.77.١6.١6.١6.96.76.76.٨7.٠الفلبين

١.٢١.67.١٢.4٢.5٢.٨٢.٢–5.6٠.4١.9–3.٢٢.٠ساموا

١.٢6.٨١3.٢4.63.٠٢.3٢.53.53.٢3.٠٢.9٢.9جزر سليمان

5.١٨.٠٨.49.١3.45.٠5.٠4.53.١4.٠4.55.٠سري النكا

4.37.5٠.٨7.٢٢.7١.٠3.٠3.33.93.93.٨3.5تايلند

٢.٨5.75.٢–٨.57.75.5٢.54.١4.٠5.3٠.5. . .تيمور- ليشتي 5 

٢.93.53.١3.١3.٢٢.9١.4–٠.6–١.١3.٢١.٨١.١تونغا

4.6١.39.١3.٠3.٢3.53.١٢.٠–7.93.٨–3.١. . .توفالو

3.3١.6١.٢١.٨٢.٠٢.3٠.٢3.54.٢3.٨3.53.٠فانواتو

6.96.46.٢5.٢5.46.٠6.76.٢6.٨6.66.56.5فييت نام

4.04.36.62.54.93.94.73.25.84.33.73.2أوروبا الصاعدة والنامية

5.93.7٢.5١.4١.٠١.٨٢.٢3.43.93.73.٨4.٠ألبانيا

٢.4١.١3.١3.٢٢.73.٢3.54.٠–4.٢٠.٨٠.9٠.7البوسنة والهرسك

5.٠١.3١.9٠.٠٠.9١.33.63.93.63.٨3.١٢.٨بلغاريا

٢.33.٢٢.٨٢.٨٢.6٢.٢–٠.١–٠.6–٢.٢–٠.3–3.٠١.4كرواتيا

٢.١4.٢3.4٢.٢4.٠3.٨3.٠٢.٢–٢.4٠.7١.7١.6هنغاريا

3.34.4٢.٨3.4١.٢4.١4.١4.١4.٠4.٠4.٠. . .كوسوفو

٢.93.63.9٢.9٠.٠٢.٨3.٠3.5–3.١3.4٢.3٠.5جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

3.5١.٨3.4٢.94.٢3.١٢.43.٠–٢.73.٢٢.7. . .اجلبل األسود

3.93.65.٠١.6١.43.33.٨٢.94.64.١3.5٢.٨بولندا

٢.٠١.٢3.53.١4.٠4.٨7.٠5.١3.53.١–4.٨٢.٨رومانيا

٠.٨٢.٨١.٨3.53.54.٠–٢.6١.٨–5.١٠.6١.4١.٠صربيا

3.٨٨.5١١.١4.٨٨.55.٢6.١3.٢7.٠4.44.٠3.6تركيا
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـط

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

1.32.02.82.8–3.06.14.62.92.91.30.30.6أمريكا الالتينية والكاريبي

5.١4.١5.3٢.٨3.53.٠٢.٠–3.5٠.١–٢.١–٢.٨7.٢أنتيغوا وبربودا

٢.9٢.٠3.٢3.3–٢.7١.٨–٢.4٢.5–٢.3١٠.١6.٠١.٠األرجنتين 

٠.٢١.3٢.5٢.٢١.5–3.١–١.٢–١.٠١.5٠.63.١٠.6جزر البهاما

٠.١١.٠١.6٠.9٠.5٠.٨١.٠–١.4٠.3٠.٨٠.3٠.6بربادوس

٠.٨١.٨٢.٠١.7–4.93.3٢.١3.7٠.74.٠3.٨٠.5بليز

3.74.١5.٢5.١6.٨5.54.94.34.٢4.٠3.٨3.7بوليفيا

١.٠٢.3٢.5٢.٢–3.5–3.47.54.٠١.93.٠٠.53.5البرازيل

4.٢5.٨6.١5.34.١١.٨٢.3١.3١.53.43.33.٠شيلي

4.٠4.٠6.64.٠4.94.43.١٢.٠١.٨٢.73.33.5كولومبيا

4.٢5.٠4.34.٨٢.33.53.64.53.٢3.63.63.5كوستاريكا

١٢.٢١.5–١6.3–٢.64.٢–٠.٨4.٢3.7–١.١–٢.6٠.7٠.٢دومينيكا

4.٢٨.33.١٢.٨4.77.67.٠6.64.65.55.٠5.٠اجلمهورية الدومينيكية

٢.7٢.5٢.٢١.٨–3.93.57.95.64.93.٨٠.١١.6إكوادور

٢.٠١.4٢.٢١.9١.٨١.4٢.3٢.4٢.4٢.3٢.3٢.٢السلفادور

٢.47.36.43.73.53.63.6٢.7–٠.٨١.٢–٢.3٠.5غرينادا

3.3٢.94.٢3.٠3.74.٢4.١3.١٢.٨3.٢3.63.6غواتيماال

١.٨4.45.44.٨5.٢3.٨3.١3.3٢.١3.53.7٢7.٨غيانا

5.5٢.94.٢٢.٨١.٢١.5١.٢٢.٠3.٠٢.٠–٠.٨5.5هايتي

4.53.73.٨4.١٢.٨3.١3.٨3.٨4.٨3.53.63.٨هندوراس

٠.٢٠.6٠.٨١.5١.٠١.5١.٨٢.4–١.4٠.5–٠.9١.4جامايكا

١.45.١3.73.6١.4٢.٨3.3٢.9٢.٠٢.33.٠٢.9املكسيك

٢.94.46.36.54.94.٨4.94.74.94.74.54.5نيكاراغوا

5.55.٨١١.٨9.٢6.66.٠5.٨5.٠5.45.65.٨5.5بنما

١4.٠4.73.٠4.٠4.34.54.١4.٠–١.9١3.١4.3١.٢باراغواي

5.٠٨.56.56.٠5.٨٢.43.34.١٢.53.74.٠3.٨بيرو

6.65.١4.93.١٢.63.53.٢٢.7–٠.٨–٠.٨–3.٢٢.9سانت كيتس ونيفس

3.43.٠٢.5٢.3١.6–٠.6٠.٢٠.33.6٠.9–٢.٢١.6سانت لوسيا

٠.٢١.3٢.5٠.3٠.9٠.٨١.٠٢.١٢.5٢.٨–3.١٢.3سانت فنسنت وجزر غرينادين

٠.٠١.4٢.٠3.٠–5.١–4.55.٢5.٨٢.7٢.9٠.3٢.6سورينام

٠.٢٠.٢١.9–٢.6–١.56.٠–١.3١.٠٠.3–6.33.3٠.3ترينيداد وتوباغو

٢.٢7.٨5.٢3.54.63.٢٠.4١.53.١3.43.١3.٠أوروغواي

فنزويال
3.7١.5–4.٢5.6١.33.9–6.١–٢6.5–١4.١–٠5.٠–6.١–٠.5–

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.24.74.45.02.62.82.54.92.63.43.73.6وأفغانستان وباكستان

٨.46.5١4.٠5.7٢.7١.3٢.4٢.5٢.53.٠5.٠. . .أفغانستان

3.93.6٢.٨3.4٢.٨3.٨3.73.3٢.٠3.٠٢.7٠.5اجلزائر

5.64.3٢.٠3.75.44.4٢.93.٢3.٢3.٠٢.3٢.3البحرين

3.٢4.١7.34.٨5.٠6.٠6.56.56.76.76.76.٠جيبوتي

5.٠5.١١.٨٢.٢3.3٢.94.44.34.٢5.٢5.56.٠مصر

١٢.54.34.٠4.٠4.١–3.٢١.6–٠.3–4.٨5.73.١7.7إيران

3.١4.9٢.4–١٠.96.47.5١3.97.6٠.74.٨١١.٠٠.٨العراق

6.5٢.3٢.6٢.7٢.٨3.١٢.4٢.٠٢.3٢.5٢.73.٠األردن

١.33.٨٢.9–٢.٢٢.5–١٠.97.9٠.4٠.6١.٠–5.3٢.4الكويت

4.9٨.٠٠.9٢.٨٢.6٢.٠٠.٨١.٠١.٢١.5١.٨٢.٨لبنان
7٠.٨١6.4١.4١.5–7.4–١3.٠–53.٠–١٢4.736.٨–4.٢3.٢66.7ليبيا4

4.34.٨4.75.٨6.١5.6٠.٨١.63.٢٢.74.55.3موريتانيا

4.٨3.٨5.٢3.٠4.5٢.74.5١.٢4.٢3.١4.٠4.6املغرب

٢.١4.٢٢.3–9.34.4٢.٨4.7١.٨٠.3–3.54.٨١.١عُمان

4.7٢.63.63.٨3.74.١4.١4.55.35.64.75.٠باكستان

١٢.١١٨.١١3.44.74.44.٠3.6٢.٢٢.١٢.6٢.7٢.7قطر

١.7١.9٢.3–3.44.٨١٠.35.4٢.73.74.١١.7٠.7اململكة العربية السعودية

١.٢١.9٢.4٢.5٢.4١.٨٢.5٢.٨3.5. . .. . .. . .الصومال
٢.٢3.٢3.٠3.53.٢3.73.53.٠–١٠.6–5.55.٢3.7السودان6

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .4.43.4سوريا7

3.9٢.4٢.3١.١١.٠١.9٢.4٢.94.٢–4.6٢.6١.9تونس

4.9١.66.45.١5.٨3.33.٨3.٠٠.5٢.٠3.٠3.١اإلمارات العربية املتحدة

١7.96.3–٠.5–١3.٨–34.3–37.١–٢.44.٨٠.٢–4.١7.7١٢.7اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

5.77.05.14.45.35.13.41.42.83.43.74.0إفريقيا جنوب الصحراء

٠.7٢.٢٢.44.9–١١.33.53.95.٢6.٨4.73.٠٠.٨أنغوال

4.٢٢.١3.٠4.٨7.٢6.4٢.١4.٠5.66.٠6.36.١بنن

4.3٢.٢4.64.54.٢–3.4٨.66.٠4.5١١.34.١١.7بوتسوانا

5.3٨.46.66.55.٨4.33.95.96.46.٠6.٠5.3بوركينا فاسو

٠.٠٠.١٠.4٠.5–١.٠–3.45.١4.٠4.45.94.54.٠بوروندي

6.٠١.54.٠١.١٠.٨٠.6١.٠3.٨4.٠4.34.٠4.٠كابو فيردي

3.93.44.١4.55.45.95.74.53.٢4.٠4.55.5الكاميرون

١.٠4.٨4.54.٠4.٠4.٠4.٠–١.٠3.٠3.34.١36.7جمهورية إفريقيا الوسطى

3.5٢.٨4.٢–3.١–٨.3١3.6٠.١٨.٨5.٨6.9١.٨6.4تشاد

٢.٠٢.١٢.٢3.٠3.5٢.٠١.٠٢.٢٢.53.٠3.٠3.٠جزر القمر

3.١7.١6.97.١٨.59.56.9٢.43.43.٨4.٠4.7جمهورية الكونغو الديمقراطية

٠.74.6٠.٢–4.6–4.6٨.73.43.٨3.36.٨٢.6٢.٨جمهورية الكونغو

١٠.١9.3٨.٨٨.٨٨.37.٨7.47.١6.4–٠.7٢.٠4.٢كوت ديفوار

١.٠–٢.٨–٨.5–4.4–9.7–9.١–٠.7–6.5٨.34.١–٢5.3٨.9غينيا االستوائية

٢.٢٨.77.٠4.6٢.9٢.6١.95.٠4.٢3.٨4.3–٠.9إريتريا

٨.4١٠.6١١.4٨.79.9١٠.3١٠.4٨.٠١٠.9٨.5٨.3٨.٠إثيوبيا

٠.66.37.١5.35.54.43.9٢.١٠.٨٢.73.74.7غابون

5.64.٨٠.94.3٢.٢3.55.45.٢4.٨–3.76.54.3غامبيا

5.47.9١4.٠9.37.34.٠3.٨3.7٨.46.37.65.١غانا

٢.94.٢5.65.93.93.73.56.66.75.٨5.95.٠غينيا

3.3١.٠6.١5.٨5.55.55.55.٠–٢.74.6٨.١١.7غينيا-بيساو

3.4٨.46.١4.65.95.45.75.٨4.٨5.56.٠6.٠كينيا

3.76.36.74.9٢.٢3.٠٢.53.١3.١١.7٢.6١.٨ليسوتو

٢.53.٢4.75.3–6.47.7٨.4٨.٨٠.7٠.٠١.6. . .ليبريا

3.٠٠.3١.53.٠٢.33.33.١4.٢4.١5.١5.65.١مدغشقر

4.٢6.94.9١.95.٢5.7٢.9٢.34.٠3.54.56.5مالوي

٢.37.٠6.٠5.٨5.35.٠4.74.7–5.٢5.43.٢٠.٨مايل

4.44.١3.93.٢3.٢3.63.53.93.93.94.٠4.٠موريشيوس

7.66.77.١7.٢7.١7.46.63.٨٢.93.٠٢.59.9موزامبيق

١.٢3.33.5–3.٨6.٠5.١5.١5.66.46.٠١.١١.٢ناميبيا

4.3٨.4٢.٢١١.٨5.37.54.٠5.٠5.٢5.١5.45.6النيجر

٠.٨٢.١١.9٢.٠–٨.3١١.34.94.35.46.3٢.7١.6نيجيريا

٨.37.37.٨٨.٨4.77.6٨.96.٠6.١7.٢7.٨7.5رواندا

3.94.54.٨4.54.34.١4.٠4.١4.٠5.٠5.55.5سان تومي وبرينسيبي

4.٠4.3١.94.53.64.١6.56.77.٢7.٠7.٠6.5السنغال

١.95.95.43.76.٠4.55.٠4.54.٢3.33.33.3سيشيل

6.33.53.55.67.3–٨.75.36.3١5.٢٢٠.74.6٢٠.5سيراليون

3.63.٠3.3٢.٢٢.5١.٨١.3٠.6١.3١.5١.7١.٨جنوب إفريقيا

–٠.7–٢.6–3.٨–١١.١–١3.٨–٢9.3٢.9٠.٢–5٢.4. . .. . .. . .جنوب السودان
٠.٢٢.٢–3.٨3.5٢.٠3.54.٨3.6١.١٠.٠٠.٢٠.9سوازيلند

6.٢6.47.95.١7.37.٠7.٠7.٠6.٠6.46.66.5تنزانيا

١.56.١6.46.56.١5.95.75.١4.44.95.٢5.٨توغو

7.57.76.٨٢.٢4.74.65.7٢.34.55.٢5.٨7.3أوغندا

6.٨١٠.35.67.65.٠4.7٢.93.73.64.٠4.54.5زامبيا
١5.4١6.3١3.65.3٢.٨١.4٠.73.٠٢.44.٢5.٠–6.١زمبابوي٨

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 ٢٠٠٨. 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.

7 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

٨ 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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.80.91.31.21.21.41.31.01.41.71.81.8االقتصادات املتقدمة

٢.٢١.٢٢.١١.٨١.6١.٨١.١١.3١.٨٢.3٢.٢١.7الواليات املتحدة

٢.٠٠.7١.٠١.3١.٢٠.9١.4٠.٨١.١١.3١.6٢.٠منطقة اليورو

٠.5١.١٠.٨–١.7٢.١٠.3٠.٢–٠.3–٠.٨–١.7–١.9–١.١اليابان
٢.١٢.٠٢.٠١.٢١.4١.3١.٠١.٢٢.٠١.9١.7٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

٢.٠١.5٢.7٢.٠١.4١.4٠.3٠.٨١.7٢.٠١.9٢.٠االقتصادات املتقدمة

٢.6١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.5٢.4٢.١الواليات املتحدة
٢.١١.6٢.7٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.5١.5١.6٢.١منطقة اليورو ٢

٠.5١.١١.١١.3–٠.3٢.٨٠.٨٠.١–٠.١–٠.3–٠.7–٠.3اليابان
٢.١٢.43.3٢.١١.7١.5٠.5١.٠١.٨٢.٠١.9٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

6.85.67.15.85.54.74.74.34.04.64.34.1   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

١3.77.٢9.٨6.٢6.5٨.١١5.5٨.35.54.64.٨4.٢كومنولث الدول املستقلة 4

4.٠5.١6.54.64.63.4٢.7٢.٨٢.43.33.33.5آسيا الصاعدة والنامية

١٢.75.75.56.١4.54.١3.٢3.٢6.٢6.٨6.35.٢أوروبا الصاعدة والنامية

6.٢4.٢5.٢4.64.64.95.55.64.١3.63.53.4أمريكا الالتينية والكاريبي

6.76.69.39.٨9.٢6.75.64.76.3٨.٢6.٨5.7منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

6.56.٢٨.79.79.46.55.٨4.96.6٨.77.١5.٨منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١٠.3٨.١9.49.٢6.66.37.٠١١.3١١.٠9.5٨.97.5إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٢.5٢.٠3.١٢.6١.5٠.5٠.٠٠.٢١.7١.9١.٨٢.٢االحتاد األوروبي

9.69.٢١١.٨9.9٨.١7.٢7.4٨.79.59.3٨.٨7.١البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١٠.٢6.7٨.6٨.٠٨.١6.4٨.٨6.95.36.١5.95.5الوقود

5.95.36.75.34.94.٢3.٨3.73.74.34.٠3.٨غير الوقود
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .منها: منتجات أولية 5

حسب مصدر التمويل اخلارجي

7.76.77.77.٠6.35.75.55.١5.45.65.٢4.6اقتصادات املركز املدين الصايف

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

٨.٨9.7١٠.٠7.٨6.7١٠.3١5.4٨.7١6.٨١5.7١١.56.7   جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.٢١.93.٢٢.6١.4٠.7٠.١٠.6١.6١.7١.٨٢.٠االقتصادات املتقدمة

5.١4.١5.44.53.٨3.٢٢.7٢.73.33.63.43.٠السوق 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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

2.01.52.72.01.41.40.30.81.72.01.92.01.72.02.0االقتصادات املتقدمة

٢.6١.63.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.5٢.4٢.١٢.١٢.6٢.3الواليات املتحدة
٢.١١.6٢.7٢.5١.3٠.4٠.٠٠.٢١.5١.5١.6٢.١١.4١.6١.٨منطقة اليورو3

١.6١.٢٢.5٢.١١.6٠.٨٠.١٠.4١.7١.6١.7٢.7١.6١.6١.9أملانيا

١.9١.7٢.3٢.٢١.٠٠.6٠.١٠.3١.٢١.5١.6١.9١.٢١.4٢.٠فرنسا

١.3١.١١.3١.6٠.7١.6١.3–٢.3١.6٢.93.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

٢.٠١.7١.6١.٨١.١١.6١.6–٠.٢–٠.5–3.٠١.٨3.٢٢.4١.4٠.١إسبانيا

٢.3٠.9٢.5٢.٨٢.6٠.3٠.٢٠.١١.3٢.٠٢.٢٢.4١.7٢.١٢.٢هولندا

٢.١٢.33.4٢.6١.٢٠.5٠.6١.٨٢.٢١.6١.٨٢.٠١.6١.5٢.٠بلجيكا

١.9١.73.5٢.6٢.١١.5٠.٨١.٠٢.٢٢.٢٢.٢٢.١٢.3٢.٢٢.٢النمسا

٠.٠١.١٠.7١.١١.7١.٠٠.9١.٢–١.١–١.4–3.٢4.73.١١.٠٠.9اليونان

٠.5٠.6١.6١.6١.6٢.١١.6١.٨٢.5–٢.6١.43.6٢.٨٠.4٠.٢البرتغال

١.٨١.4–٠.3٠.9١.3١.9٠.١–١.٢١.9٠.6٠.3٠.٠٠.٢–٢.9١.6آيرلندا

٠.4٠.٨١.٢١.7٢.٠٠.5١.7١.7–١.٨١.73.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

١.3١.9١.9٢.٠٢.٠١.9٢.٠–٠.5–٠.3–5.٢٠.74.١3.7١.5٠.١اجلمهورية السلوفاكية

٠.73.7٢.٢٢.٢٢.53.٨٢.٢٢.٢–3.٠١.٢4.١3.٢١.٢٠.٢٠.7ليتوانيا

١.4١.7٢.٠٢.٠١.7١.7٢.٠–٠.١–4.9١.٨١.٨٢.6١.٨٠.٢٠.5سلوفينيا

٢.7٢.٨3.7٢.9١.7٠.7٠.١٠.٠٢.١١.4١.٨٢.٠٠.9١.43.١لكسمبرغ

4.٢٢.3٠.٠٠.7٠.٢٠.١٢.93.٠٢.5٢.3٢.٢3.٠٢.5–5.٨١.٢التفيا

4.3٢.75.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.93.73.٠٢.5٢.١3.٨١.٨٢.5إستونيا

٢.٢٢.١–٠.7٠.4١.6٢.٠٠.5–١.٢–١.5–٢.6٢.63.53.١٠.4٠.3قبرص

٢.5٢.٠٢.53.٢١.٠٠.٨١.٢٠.9١.3١.6١.٨٢.٠١.3١.7١.٨مالطة

٠.5١.١١.١١.3٠.6٠.٨٢.١–٠.3٢.٨٠.٨٠.١–٠.١–٠.3–٠.7–٠.3اليابان

١.٨3.34.5٢.٨٢.6١.5٠.٠٠.7٢.7٢.7٢.٢٢.٠3.٠٢.7٢.٠اململكة املتحدة3

3.١٢.94.٠٢.٢١.3١.3٠.7١.٠١.9١.7١.9٢.٠١.5٢.١٢.٠كوريا

٢.١١.٨٢.9١.5٠.9١.9١.١١.4١.6٢.٢٢.٢٢.٠١.٨٢.٢٢.١كندا

3.٢٢.93.3١.7٢.5٢.5١.5١.3٢.٠٢.٢٢.4٢.5٢.٠٢.3٢.4أستراليا

١.4٠.6١.3١.3٢.٠١.٢١.3١.3–١.٠١.٠١.4١.9٠.٨١.٢٠.3مقاطعة تايوان الصينية

٠.5٠.7١.٠١.٠٠.6٠.9٠.9–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–١.٠٠.7٠.٢٠.7سويسرا

١.9١.9١.4٠.9٠.4٠.٢٠.7١.١١.9١.5١.6٢.٠١.٨١.5١.٨السويد

٠.6١.٢١.٠١.٠٠.4١.٨٠.4–٠.5–١.5٢.٨5.٢4.6٢.4١.٠٠.5سنغافورة

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

٢.35.34.١4.34.43.٠٢.4١.5٢.٢٢.١٢.6١.5٢.٢٢.١–٠.٢اخلاصة

٢.١٢.4١.3٠.7٢.١٢.٠٢.٢3.6١.9١.9٢.٠٢.٠١.6١.٨٢.٠النرويج

٢.٨١.5١.93.3١.4٠.3٠.3٠.7٢.4٢.3٢.٠٢.٠٢.4٢.٢٢.٠اجلمهورية التشيكية

٠.٢٠.7١.3٢.٠٠.4١.٠١.5–٠.5–٢.٠٢.73.5١.7١.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.١٢.3٢.٨٢.4٠.٨٠.6٠.5٠.3١.١١.4١.7٢.٠١.٠١.6١.٨الدانمرك

٢.7٢.34.١١.٠١.١١.٢٠.3٠.6١.9١.7٢.١٢.٠١.6٢.٢٢.٠نيوزيلندا

١.9٢.٢٠.٨١.63.١٢.٢٠.٨–٠.3–٢.٨٢.5٢.9١.3١.١٠.6٠.٨بورتوريكو

٢.٨5.٨6.١5.56.٠4.6٢.4١.٢٢.٢٢.4٢.٨٢.٠٢.٢٢.4. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

6.٢5.44.٠5.٢3.9٢.٠١.6١.7١.٨٢.4٢.3٢.5١.9٢.7٢.5آيسلندا

٢.6٢.٠٢.٨١.6١.١٠.١٠.6٠.9١.٠١.١١.٢٠.9١.٠١.١. . .سان مارينو

                                                            للتذكرة

االقتصادات املتقدمة الرئيسية
١.9١.4٢.6١.9١.3١.5٠.3٠.٨١.٨٢.١٢.٠٢.٠١.7٢.١٢.١

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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

13.77.29.86.26.58.115.58.35.54.64.84.24.74.94.7كومنولث الدول املستقلة3، 4

١3.96.9٨.45.١6.٨7.٨١5.57.١3.7٢.٨3.74.٠٢.53.54.٠روسيا

١3.3٨.١١3.39.٢5.7٨.٨١5.5١١.39.99.٢7.٢4.5١٠.١٨.36.4ما عدا روسيا

٠.93.54.٠4.٠٢.64.٠4.٠–3.67.37.7٢.55.٨3.٠3.7١.4أرمينيا

7.٠5.77.٨١.١٢.5١.54.١١٢.6١3.٠7.٠6.٠4.٠١٠.٠7.٠5.٠أذربيجان

3١.67.753.٢59.٢١٨.3١٨.١١3.5١١.٨6.٠6.٠6.٠5.٠4.66.٠6.٠بيالروس

3.١4.٠٢.١6.٠3.63.٠3.٠6.73.٠3.٠–٠.5–6.37.١٨.5٠.9جورجيا

9.٢7.١٨.35.١5.٨6.76.7١4.67.46.45.6٢.١7.١6.٠5.٢كازاخستان

٨.5٨.٠١6.6٢.٨6.67.56.5٠.43.٢4.55.٠5.٠3.75.55.٢جمهورية قيرغيزستان

١١.77.47.64.64.65.١9.66.46.64.75.١5.١7.34.٠6.٠مولدوفا

١6.٠6.5١٢.45.٨5.٠6.١5.٨5.97.36.36.٠6.٠6.76.36.٠طاجيكستان

7.64.45.35.36.٨6.٠7.43.6٨.٠9.4٨.٢6.٠١٠.49.4٨.٢تركمانستان
١٢.١4٨.7١3.9١4.4١١.٠٨.٠5.٠١3.79.٠6.5–١٢.99.4٨.٠٠.6٠.3أوكرانيا5

١5.٨١٢.3١٢.4١١.9١١.79.١٨.5٨.٠١٢.5١9.5١٢.97.3١٨.9١6.9١٠.١أوزبكستان

4.05.16.54.64.63.42.72.82.43.33.33.52.83.53.3آسيا الصاعدة والنامية
5.69.4١١.56.٢7.57.٠6.٢5.75.76.٠6.٠5.55.96.٠6.٠بنغالديش

4.٨5.77.39.3١١.39.96.33.93.44.١4.64.73.54.54.5بوتان

٠.١٠.3٠.٢٠.٠٠.3٠.٢–٠.١–٠.7–٠.4–٠.6٠.٢٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين دار السالم

4.64.٠5.5٢.93.٠3.9١.٢3.٠٢.93.33.٢3.٠٢.٢3.33.٢كمبوديا

١.٨3.35.4٢.6٢.6٢.٠١.4٢.٠١.6٢.5٢.63.٠١.٨٢.٨٢.6الصين

3.43.77.33.4٢.9٠.5١.43.93.43.33.٠3.٠٢.٨3.33.٠فيجي

5.99.59.5١٠.٠9.45.٨4.94.53.65.٠5.٠4.٨4.75.٢4.9الهند

٨.55.١5.34.٠6.46.46.43.53.٨3.53.43.٠3.63.53.6إندونيسيا

٢.١٠.6١.9٢.٢٢.5٢.5٢.5٢.٢٢.5٢.5–١.5–١.53.٠–3.53.9كيريباتي

7.٨6.٠7.64.36.44.١١.3١.6٠.٨٢.33.١3.١٠.١٢.6٢.9جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.٢١.73.٢١.7٢.١3.١٢.١٢.١3.٨3.٢٢.4٢.53.53.٠٢.5ماليزيا

3.٢6.٢١١.3١٠.93.٨٢.١١.٠٠.5٢.٨١.5١.7٢.3٠.5٢.3٢.4ملديف

٠.7١.١١.5٢.١٠.7١.١١.5–١.5–١.٨5.44.3١.9١.١٢.٢. . .جزر مارشال

٠.5٠.5٢.٠٢.٠٢.٠٠.5٢.٠٢.٠–3.١3.74.١6.3٢.٢٠.7٠.٢ميكرونيزيا

٨.٨١٠.٢7.7١5.٠٨.6١٢.95.9٠.64.66.46.٨6.37.٢7.٨6.9منغوليا

١٨.9٨.٢٢.٨٢.٨5.75.١١٠.٠6.٨5.١5.55.٨5.75.55.٨6.١ميانمار

٠.39.٨٨.٢5.١٢.٠٢.٠٢.٠١.6٢.٠٢.٠–٠.3١.١–3.4–٢.٠. . .ناورو

5.59.69.6٨.39.99.٠7.٢9.94.56.٠5.٨5.5٢.75.75.7نيبال

٠.9٢.٠٢.٠٢.٠٠.9٢.٠٢.٠–١.44.73.63.44.١٠.9١.٠. . .باالو

7.55.١4.44.55.٠5.٢6.٠6.75.٢٢.9٢.5٢.43.9٢.6٢.5بابوا غينيا اجلديدة

4.93.٨4.73.٢٢.94.٢١.4١.٨3.٢4.٢3.٨3.٠3.34.١3.7الفلبين

١.9٠.١١.3٢.9٢.53.٠١.٠٢.6٢.5–١.٢–٢.96.٢٠.٢–5.7٠.٢ساموا

١.95.٠–١.3١.44.٢٢.٢–٠.5٠.4–9.١١.٠7.45.95.45.٢٠.6جزر سليمان

9.76.٢6.77.56.9٢.٨٢.٢4.٠6.54.٨4.٨4.97.١4.74.٨سري النكا

٠.٢٠.7١.4٠.7٢.٠٠.٨٠.٨١.٠–٢.43.33.٨3.٠٢.٢١.9٠.9تايلند

٠.6١.٨٢.74.٠٠.٨٢.5٢.٨–5.٢١3.٢١٠.99.5٠.7٠.6١.3. . .تيمور- ليشتي

٢.6٨.٠3.٠٢.5٢.57.5٢.5٢.5–٨.٠3.56.3١.١٢.١١.٢١.١تونغا

٠.5١.4٢.٠١.١3.٢3.5٢.4٢.7٢.5٢.6٢.93.4٢.٨–١.9. . .توفالو

٢.9٢.٨٠.9١.3١.5٠.٨٢.5٠.٨3.١4.٨3.43.٠3.٨4.63.4فانواتو

6.59.٢١٨.79.١6.64.١٠.6٢.73.53.٨4.٠4.٠٢.64.٠4.٠فييت نام

12.75.75.56.14.54.13.23.26.26.86.35.26.86.66.0أوروبا الصاعدة والنامية

٢.73.63.4٢.٠١.9١.6١.9١.3٢.٠٢.5٢.٨3.٠١.٨٢.٨٢.9ألبانيا

١.3١.5١.6٢.٠١.6١.9١.7–١.١–١.٠–٠.9–٢.9٢.١3.7٢.٠٠.١البوسنة والهرسك
١.٢٢.٠٢.١٢.١١.٨٢.١٢.١–١.3–١.١–6.73.٠3.4٢.4٠.4١.6بلغاريا 6

١.١١.5١.5١.٨١.٢١.٢١.4–١.١–٠.5–3.٢١.٠٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.4٢.73.33.٠٢.١3.٢3.٢–٠.١–6.١4.93.95.7١.7٠.٢هنغاريا

٠.3١.5١.٠١.9٢.٢٠.7١.٨٢.٠–3.57.3٢.5١.٨٠.4٠.5. . .كوسوفو

١.4١.٨١.9٢.٠٢.4١.٨٢.٠–٠.٢–٠.3–٢.6١.53.93.3٢.٨٠.3جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

٢.4٢.٨١.٨٢.٠١.9٢.7١.٨–١.5٠.3–١٠.١٠.43.54.١٢.٢٠.7اجلبل األسود

٢.٠٢.5٢.5٢.5٢.١٢.9٢.٢–٠.6–3.5٢.64.33.7٠.9٠.٠٠.9بولندا

١.34.73.١3.١3.33.53.٢–١.6–١5.66.١5.٨3.34.٠١.١٠.6رومانيا

٢٠.٢6.١١١.١7.37.7٢.١١.4١.١3.١٢.73.٠3.٠3.٠3.٠3.٠صربيا

٢١.7٨.66.5٨.97.5٨.97.77.٨١١.١١١.4١٠.5٨.٠١١.9١٠.9١٠.٠تركيا
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

6.24.25.24.64.64.95.55.64.13.63.53.44.13.63.5أمريكا الالتينية والكاريبي7
٢.5١.4٢.٠٢.٠٢.٨٢.٠٢.٠–١.٨3.43.53.4١.١١.١١.٠٠.5أنتيغوا وبربودا

٢5.7٢٢.7١5.4٨.٠٢4.٨١9.٢١3.6. . .. . .. . .٨.4١٠.59.٨١٠.٠١٠.6األرجنتين٨
١.4٢.٢٢.5٢.١٢.٠٢.4٢.6–٢.3١.63.١١.9٠.4١.٢١.9٠.3جزر البهاما

١.54.45.4٢.9٢.76.6٢.٢3.5–3.75.٨9.44.5١.٨١.٨١.١بربادوس
٠.7١.١١.3١.9١.7١.١١.6٢.١–٢.5٠.9١.7١.٢٠.5١.٢٠.9بليز

4.٨٢.59.94.55.75.٨4.١3.6٢.٨3.54.54.5٢.74.54.5بوليفيا
6.95.٠6.65.46.٢6.39.٠٨.73.43.54.٢4.١٢.93.94.3البرازيل

3.5١.43.33.٠١.94.44.33.٨٢.٢٢.43.٠3.٠٢.3٢.63.٠شيلي
6.3٢.33.43.٢٢.٠٢.95.٠7.54.33.53.43.٠4.١3.43.٠كولومبيا

١٠.95.74.94.55.٢4.5٠.٨٠.٠١.6٢.٨3.٠3.٠٢.63.٠3.٠كوستاريكا
٠.٠٠.6١.4١.6١.6١.4١.4١.٨–٢.٠٢.٨١.١١.4٠.٠٠.٨٠.٨دومينيكا

١٢.٢6.3٨.53.74.٨3.٠٠.٨١.63.34.43.54.٠4.٢3.73.٨اجلمهورية الدومينيكية
٢.5١.4–١5.33.64.55.١٢.73.64.٠١.7٠.4١.٠١.4١.٨٠.٢إكوادور

٠.6١.٠١.7١.9٢.٠٢.٠٢.١٢.٠–3.5١.٢5.١١.7٠.٨١.١٠.7السلفادور
١.7٢.٠٢.٠١.٨١.9٠.5١.٨١.9–٠.6–٢.٨3.43.٠٢.4٠.٠١.٠غرينادا

7.٠3.96.٢3.٨4.33.4٢.44.44.44.٢3.73.٨5.74.٢3.5غواتيماال
٠.٨٢.١٢.6٢.93.3٢.3٢.٨3.٠–6.١4.34.4٢.4١.9٠.7٠.9غيانا

١4.٨4.١7.46.٨6.٨3.97.5١3.4١4.7١١.١6.٠5.٠١5.4٨.٠5.٠هايتي
٨.٢4.76.٨5.٢5.٢6.١3.٢٢.73.94.74.54.54.75.٠4.5هندوراس
١٠.9١٢.67.56.99.4٨.33.7٢.34.44.95.٠5.٠5.٢5.١5.٠جامايكا
5.٢4.٢3.44.١3.٨4.٠٢.7٢.٨6.٠4.43.١3.٠6.٨3.63.٠املكسيك

٨.95.5٨.١7.٢7.١6.٠4.٠3.53.96.٢7.٢7.٢5.76.37.4نيكاراغوا
٢.43.55.95.74.٠٢.6٠.١٠.7٠.9٢.٢٢.5٢.3٠.5٢.٢٢.5بنما

٨.٢4.6٨.٢3.7٢.75.٠3.١4.١3.64.٢4.٠4.٠4.54.٠4.٠باراغواي
٢.6١.53.43.7٢.٨3.٢3.53.6٢.٨١.6٢.٠٢.٠١.4٢.3٢.٠بيرو

٠.١١.١٢.٠٢.٠٠.٢٢.٠٢.٠–٠.7–3.4٠.95.٨٠.٨١.١٠.٢٢.3سانت كيتس ونيفس
٠.١١.5١.6١.5٢.٢١.4١.5–3.١–٢.٨3.3٢.٨4.٢١.53.5١.٠سانت لوسيا

٢.٠١.5١.5١.5٢.٢١.5١.5–٠.٢–٢.9٠.٨3.٢٢.6٠.٨٠.٢١.7سانت فنسنت وجزر غرينادين
١5.36.9١7.75.٠١.93.46.955.5٢٢.٠٨.99.63.99.3١١.٢7.٨سورينام

6.3١٠.55.١9.35.٢5.74.73.١١.9٢.7٢.١3.٢١.3٢.7٢.١ترينيداد وتوباغو
٨.56.7٨.١٨.١٨.6٨.9٨.79.66.٢7.٠6.١6.١6.66.66.5أوروغواي

٢٠.٨٢٨.٢٢6.١٢١.١43.557.3١١١.٨٢54.4١,٠٨7.5١3,٨64.6١٢,٨74.6١٢,٨74.6٢,٨١٨.4١٢,٨74.6١٢,٨74.6فنزويال٨

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

6.76.69.39.89.26.75.64.76.38.26.85.77.27.37.4وأفغانستان وباكستان
4.45.٠5.٠5.٠5.٠3.٠5.٠5.٠–٢.٢١١.٨6.47.44.7٠.7. . .أفغانستان

3.٢3.94.5٨.93.3٢.94.٨6.45.67.47.6١3.94.9١٠.46.9اجلزائر

٢.٨3.3٢.7١.٨٢.٨١.4٢.94.9١.5١.4٢.74.7–١.6٢.٠٠.4البحرين

١.٠٢.٠–3.44.٠5.١3.7٢.4٢.9٢.١٢.7٠.7١.٠٢.٠٢.5١.٠جيبوتي

7.٠١١.7١١.١٨.66.9١٠.١١١.٠١٠.٢٢3.5٢٠.١١3.٠7.٠٢9.٨١٠.4١5.٢مصر

١4.7١٢.3٢١.53٠.634.7١5.6١١.99.١9.9١٢.١١١.5١٠.٢١٠.٢١١.٢١3.4إيران 

٢.45.66.١١.9٢.٢١.4٠.4٠.١٢.٠٢.٠٢.٠٠.4٢.٠٢.٠. . .العراق

3.3١.5٢.5٢.5٢.5٢.5٢.5–٠.٨–3.64.٨4.٢4.54.٨٢.9٠.9األردن

٢.94.54.93.٢٢.73.١3.73.5١.5٢.53.7٢.7١.5٢.53.7الكويت

4.54.33.٠٢.55.٠3.5٢.5–٠.٨–٢.44.٠5.٠6.64.٨١.93.7لبنان
٢.5١5.96.١٢.6٢.49.٨٢5.9٢٨.٠٢4.3١4.49.٠3٠.٠٢٠.٠١٠.٠–٠.١ليبيا٨

6.٢6.35.74.94.١3.٨٠.5١.5٢.33.75.٠4.4١.٢4.75.٠موريتانيا

١.9١.٠٠.9١.3١.9٠.4١.5١.6٠.٨١.4٢.٠٢.٠١.9٢.٠٢.٠املغرب

٢.53.34.٠٢.9١.٢١.٠٠.١١.١١.6٢.53.53.٠١.6٢.53.5عُمان

7.5١٠.١١3.7١١.٠7.4٨.64.5٢.94.١5.٠5.٢5.٠3.95.45.٠باكستان

. . .. . .. . .٢.٠١.٨3.٢3.4١.٨٢.7٠.43.93.5٢.٢–5.5٢.4قطر

3.7٢.٠–3.7٢.٠٢.١٠.9–١.63.٨3.٨٢.93.5٢.٢١.3٢.٠٠.9اململكة العربية السعودية

5.٢٢.٨٢.6. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومال
٨.6١3.٠١٨.335.436.536.9١6.9١7.٨3٢.443.539.5٢٢.5٢5.٢4٢.٠37.٠السودان9
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .4.٨4.4سوريا١٠

٢.٨3.33.55.١5.٨4.94.93.75.37.٠6.١3.96.46.55.9تونس

5.5٠.9٠.9٠.7١.١٢.34.١١.6٢.٠4.٢٢.5٢.٠٢.٠4.٢٢.5اإلمارات العربية املتحدة

اجلمهورية اليمنية
١٠.9١١.٢١9.59.9١١.٠٨.٢6١.4٢٠.3–4.9٢3.٠٢٠.٠5.٠١6.٠3٠.٠١٠.٠
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

10.38.19.49.26.66.37.011.311.09.58.97.510.39.69.3إفريقيا جنوب الصحراء

6٢.4١4.5١3.5١٠.3٨.٨7.3١٠.33٢.43١.7٢7.9١7.٠6.5٢6.3٢4.6١5.٠أنغوال

٠.١٢.9٢.9٢.73.٠٢.٨3.٠–٠.3٠.٨–3.٢٢.٢٢.76.7١.٠١.١بنن

٨.76.9٨.57.55.94.43.١٢.٨3.33.73.٨4.٠٢.93.53.7بوتسوانا

٠.4٢.٠٢.٠٢.٠٢.١٢.٠٢.٠–٠.9٠.٢–٢.٨3.٨٠.5٠.3–٢.٨٠.6بوركينا فاسو

١٠.76.59.6١٨.٢7.94.45.65.5١6.6١٢.7٢٢.١١4.5١٠.5١٨.9٢4.7بوروندي

٠.٨١.٠١.5٢.٠٠.3١.٠١.5–٠.١١.4–٢.٠٢.١4.5٢.5١.5٠.٢كابو فيردي

٢.6١.3٢.9٢.4٢.١١.9٢.7٠.9٠.6١.١١.3٢.٠٠.٨١.١١.3الكاميرون

3.4١.5١.٢5.96.6١١.64.54.63.٨3.53.٢3.٠3.63.63.4جمهورية إفريقيا الوسطى

5.4–٢.١٢.63.٠7.٢٢.3–٠.9–١.97.7٠.٢١.76.٨١.١–3.5٢.١تشاد

4.43.9٢.٢5.9١.6١.3٢.٠١.٨١.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.93.5٢.٠جزر القمر

6١.5٢3.5١4.9٠.9٠.9١.٢١.٠١٨.٢4١.5٢5.٨١3.73.555.٠٢9.5١5.٨جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢.9٠.4١.٨5.٠4.6٠.93.٢3.٢٠.5١.5١.63.٠١.٨١.٨١.9جمهورية الكونغو

3.٠١.44.9١.3٢.6٠.4١.٢٠.7٠.٨١.7٢.٠٢.٠١.١٢.٠٢.٠كوت ديفوار

١.34.٠–5.65.34.٨3.43.٢4.3١.7١.4٠.7٠.6٢.٨٢.٨٠.٢غينيا االستوائية

١٨.7١١.٢3.96.٠6.5١٠.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠إريتريا

١٠.3٨.١33.٢٢4.١٨.١7.4١٠.١7.39.9١١.٢٨.6٨.٠١3.6١٠.٠٨.٠إثيوبيا

٢.١3.٠٢.٨٢.5٢.53.٠٢.٨٢.5–١.١١.4١.3٢.7٠.54.5٠.١غابون

6.65.٠4.٨4.65.٢6.36.٨7.٢٨.٠5.٨5.٠4.٨6.95.١4.٨غامبيا

١7.76.77.77.١١١.7١5.5١7.٢١7.5١٢.4٨.7٨.٠6.٠١١.٨٨.٠٨.٠غانا

١5.١١5.5٢١.4١5.٢١١.99.7٨.٢٨.٢٨.9٨.٢٨.٠7.٨9.5٨.٠٨.٠غينيا

٢.٠٢.3–١.5١.5١.١٢.٠٢.٢3.٠١.3–3.٠١.١5.١٢.١٠.٨١.٠غينيا-بيساو

7.34.3١4.٠9.45.76.96.66.3٨.٠4.٨5.٠5.٠4.55.١5.٠كينيا

7.33.36.٠5.55.٠4.64.36.٢5.65.55.55.٠6.٠5.55.5ليسوتو

9.٨7.3٨.56.٨7.69.97.7٨.٨١٢.4١١.7١٠.56.٢١3.9١١.٠١٠.٠ليبريا

١٠.49.٢9.55.75.٨6.١7.46.7٨.١7.٨6.٨5.٠٨.١7.96.٢مدغشقر

١4.١7.47.6٢١.3٢٨.3٢3.٨٢١.9٢١.7١١.5١٠.47.65.٠7.١9.٠7.5مالوي

١.٨١.4١.7٢.٢١.١١.6١.7–٠.9١.4١.٨–٢.5١.33.١5.3٠.6مايل

5.9٢.96.53.93.53.٢١.3١.٠3.75.١4.53.74.٢5.94.7موريشيوس

١٠.5١٢.7١٠.4٢.١4.٢٢.3٢.4١9.٢١5.36.75.75.57.٢6.55.5موزامبيق

7.64.95.٠6.75.65.33.46.76.١5.٨5.٨5.٨5.٢5.75.٨ناميبيا

١.٠٠.٢٢.43.9٢.٠٢.٠4.٨١.9٢.١–٢.9٠.5٢.3٠.9–3.١٢.٨النيجر

١٢.3١3.7١٠.٨١٢.٢٨.5٨.٠9.٠١5.7١6.5١4.٠١4.٨١4.٠١5.4١4.5١6.6نيجيريا

٨.١٢.35.76.34.٢١.٨٢.55.74.٨٢.٨5.٠5.٠٠.75.٠5.٠رواندا

١5.9١3.3١4.3١٠.6٨.١7.٠5.34.65.55.44.73.٠5.٨5.٠4.5سان تومي وبرينسيبي

٠.١٠.9١.4١.5١.5١.5٠.3١.5١.5–٢.٠١.٢3.4١.4٠.7١.١السنغال

٢.93.٨3.٠3.٠3.53.٨3.3–٢.67.١4.3١.44.٠١.٠–٨.6٢.4سيشيل

7.5١7.٨١٨.5١3.٨9.٨٨.39.٠١١.5١٨.٠١3.9١١.٢7.٢١3.٨١3.٠9.9سيراليون

6.٠4.35.٠5.65.٨6.١4.66.35.35.35.35.54.75.65.3جنوب إفريقيا

45.١٠.٠١.75٢.٨379.٨١٨7.9١٠4.١١٠٨.٢39.٠١١7.796.4١٢5.١. . .. . .. . .جنوب السودان

7.54.56.١٨.95.65.75.٠٨.٠6.35.45.45.54.76.٠4.9سوازيلند

6.57.٢١٢.7١6.٠7.96.١5.65.٢5.34.٨5.٠5.٠4.٠5.٠5.٠تنزانيا

٢.4٠.٢–٠.4١.٢3.٠١.6–3.٠١.43.6٢.6١.٨٠.٢١.٨٠.9٠.7توغو

6.43.7١5.٠١٢.74.93.١5.45.55.63.64.35.٠3.34.٠4.5أوغندا

١7.٢٨.5٨.76.67.٠7.٨١٠.١١7.96.6٨.٢٨.٠٨.٠6.١٨.٠٨.٠زامبيا
١.35.٢6.3٢.33.57.94.9–١.6–٢.4–3.٠3.53.7١.6٠.٢–5.5زمبابوي١١

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.

7 ما عدا األرجنتين وفنزويال. 

٨ 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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–٢.7–3.7–3.5–3.4–3.3–3.٠–3.6–4.3–6.4–4.٢صايف اإلقراض/االقتراض
٠.6١.١٠.7–٠.١–٠.7–٠.7–١.3–١.9–٠.4٢.٠فجوة الناجت٢

–3.٠–4.٢–3.6–3.3–3.٢–٢.٨–3.٢–3.٨–5.٢–4.١الرصيد الهيكلي٢
الواليات املتحدة

–5.٠–5.9–5.3–4.6–4.٢–3.5–4.٠–4.4–7.9–4.6صايف اإلقراض/االقتراض3
٠.3١.٢١.٨١.١–٠.٠٠.٢–١.١–١.9–١.٠٢.٢فجوة الناجت٢

–5.3–6.٨–5.6–4.6–4.3–3.6–3.٨–4.4–6.4–4.4الرصيد الهيكلي٢
45.٢٨٠.5٨١.3٨٠.٨٨٠.5٨١.5٨٢.3٨١.4٨٢.79٠.٢صايف الدين

65.3١٠3.5١٠5.4١٠5.١١٠5.3١٠7.٢١٠7.٨١٠٨.٠١٠9.4١١6.9إجمايل الدين

منطقة اليورو

٠.١–٠.5–٠.6–٠.9–١.5–٢.١–٢.6–3.٠–3.6–٢.4صايف اإلقراض/االقتراض
٠.3٠.6٠.5–٠.5–١.4–١.9–٢.5–٢.٨–٠.6٢.٠فجوة الناجت٢

–٠.٢–٠.٨–٠.7–٠.6–٠.7–٠.9–١.١–١.٢–٢.١–٢.9الرصيد الهيكلي٢
55.٢7٢.٢74.675.٠73.973.٢7١.٠6٨.966.95٨.6صايف الدين

6٨.7٨9.49١.39١.٨٨9.9٨٨.9٨6.6٨4.٢٨١.77١.7إجمايل الدين

أملانيا  

٠.3٠.6٠.٨١.١١.5١.7١.4–٠.٠٠.١–٢.٢صايف اإلقراض/االقتراض
٠.١٠.١٠.٢٠.9١.6١.7٠.٨–٠.5٠.3–٠.3فجوة الناجت٢

٠.١٠.5٠.6٠.٨٠.9٠.6٠.7١.٠–٠.٢–٢.٢الرصيد الهيكلي٢

5٢.35٨.457.454.٢5١.٢4٨.545.١4١.53٨.١٢7.٢صايف الدين

63.979.٨77.474.77١.٠6٨.٢64.١59.٨55.74٢.4إجمايل الدين

فرنسا

–٠.3–3.١–٢.4–٢.6–3.4–3.6–3.9–4.٠–4.٨–3.٢صايف اإلقراض/االقتراض
٠.١–٠.5–١.١–١.٨–٢.3–٢.5–٢.5–٢.4–٠.3١.9فجوة الناجت٢

–٠.4–٢.7–١.5–١.4–١.٨–١.9–٢.3–٢.4–3.5–3.4الرصيد الهيكلي٢
56.5٨٠.٠٨3.١٨5.6٨6.5٨7.5٨7.7٨7.٠٨6.979.7صايف الدين

65.49٠.793.595.٠95.٨96.697.٠96.396.٢٨9.٠إجمايل الدين

إيطاليا

٠.٠–٠.9–١.6–١.9–٢.5–٢.6–3.٠–٢.9–٢.9–3.٢صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٢–٠.٢–٠.7–١.6–٢.6–3.٢–4.١–4.١–٠.١٢.٨فجوة الناجت٢

–٠.١–٠.7–١.3–١.5–١.3–٠.7–١.٠–٠.6–١.5–3.9الرصيد الهيكلي٢،4
94.9١١١.6١١6.7١١٨.٨١١9.5١٢٠.٢١١9.9١١٨.5١١6.5١٠6.5صايف الدين

١٠3.٢١٢3.4١٢9.٠١3١.٨١3١.5١3٢.٠١3١.5١٢9.7١٢7.5١١6.6إجمايل الدين

اليابان

–٢.٠–٢.٨–3.4–4.٢–3.7–3.٨–5.6–7.9–٨.6–6.3صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.١٠.١–٠.٢–٠.٨–١.٨–٢.٠–٢.6–٢.3–3.7–١.3فجوة الناجت٢

–١.9–٢.٨–3.4–4.٠–4.١–4.٢–5.3–7.3–7.4–5.9الرصيد الهيكلي٢
93.6١46.7١46.4١4٨.5١47.6١5٢.٨١53.٠١5٢.6١5٠.٨١46.3صايف الدين

١6٨.9٢٢9.٠٢3٢.5٢36.١٢3١.3٢35.6٢36.4٢36.٠٢34.٢٢٢9.6إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 

–٠.6–١.5–١.٨–٢.3–3.٠–4.3–5.4–5.4–7.6–3.٠صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٢–٠.3–٠.٨–٢.٠–٠.9٢.٢فجوة الناجت٢

–٠.6–١.5–١.٨–٢.٢–٢.٨–3.9–4.6–3.٨–5.9–3.7الرصيد الهيكلي٢
36.٨76.٠77.٢79.١79.679.١7٨.٢77.477.٠73.6صايف الدين

4١.7٨4.5٨5.6٨7.4٨٨.٢٨٨.٢٨7.٠٨6.3٨5.9٨٢.5إجمايل الدين

كندا

–٠.7–٠.٨–٠.٨–١.٠–١.١–٠.٢٠.١–١.5–٠.5٢.5صايف اإلقراض/االقتراض
٠.4٠.5٠.6٠.٠–٠.4١.٢٠.١٠.5–٠.5٠.٢فجوة الناجت٢

–٠.7–١.١–١.١–١.٢–٠.٨–٠.٢–٠.7–١.7–٠.٢٢.4الرصيد الهيكلي٢
3١.3٢٨.3٢9.3٢٨.٠٢7.7٢٨.5٢7.٨٢7.4٢6.6٢3.5صايف الدين

74.6٨4.٨٨5.٨٨5.٠9٠.59١.١٨9.7٨6.6٨3.٨74.3إجمايل 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 ٢٠٠٨ )وهــي، أســتراليا وكنــدا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والواليــات املتحــدة( الســتبعاد التزامــات معاشــات التقاعــد غيــر املمولــة لنظــم معاشــات التقاعــد ذات املزايــا 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 ٢٠٠١-٢٠٠7.

٢ ٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن.

3 تم تعديل األرقام املبلغة من قبل الهيئات اإلحصائية الوطنية الستبعاد البنود املتعلقة بالنظام احملاسبي على أساس االستحقاق لنظم معاشات التقاعد ذات املزايا احملددة ملوظفي احلكومة.

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

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١9–٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية1

5.٠4.9١٢.57.١3.٠3.53.٨٢.7٢.34.95.١4.7احلجم

خمفض األسعار

4.46.١١.٢–4.١–١3.٢–١.7–٠.7–3.4٠.55.5١١.٢١.7بالدوالر األمريكي

4.6١.٢٠.6–3.4–5.٨–٢.٢١.٠6.67.4١.3٠.١١.7بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

3.94.6١٢.١6.٠٢.٨3.١3.93.٨٢.٠4.٢4.53.9االقتصادات املتقدمة

7.95.4١3.٨٨.73.54.٨3.٢١.5٢.66.45.١5.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

3.64.5١١.55.١١.7٢.33.94.6٢.74.٠5.١4.5االقتصادات املتقدمة

١.٨6.46.٠5.6–9.٠5.9١4.3١١.55.35.٢4.٢٠.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.6٠.٢–٠.9٠.3٢.٠٠.9٠.٢–٠.6–١.6–٠.١٠.9–٠.٢االقتصادات املتقدمة

–٠.6١.١٠.5–١.4–4.٢–٠.6–١.5٠.١١.94.١٠.6٠.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
جتارة السلع

التجارة العاملية1

4.٨5.٠١4.57.٠٢.33.33.١٢.٢٢.٢5.45.34.٨احلجم

خمفض األسعار

4.٨6.3١.٠–5.٠–١4.3–٢.5–١.3–3.4٠.46.4١٢.6١.4بالدوالر األمريكي

5.١١.3٠.4–4.3–7.٠–٢.5–٢.١٠.97.5٨.٨١.6٠.5بوحدات حقوق السحب اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

١.4١.9١.3–5.٢–٢.٢–٠.5–١.7٠.3٢.34.٢٢.٨3.٠املصنوعات

–٢3.3١٨.٠6.5–١5.7–47.٢–7.5–٢7.93١.6١.٠٠.9–١3.١٠.6النفط
6.٨5.6٠.5–١.5–١7.6–3.9–١.5–5.3١.6٢6.7١٨.١١٠.٢السلع األولية غير الوقود

٢.7٢.٢٢.6١.٨–١7.4–٠.44.١–5.5١.4١٢.3٢٠.5٢.9املواد الغذائية

4.9–3.5–9.3–5.٠–٢٠.73.١–١١.9–١4.١١6.6١٨.6–5.٢٠.3املشروبات

–٢.33.6٠.9–5.7–١.6٢.٠١3.5–٠.١٢.433.٢٢٢.7١٢.7املواد اخلام الزراعية
–٢٢.٢١3.٠١.١–5.4–٢3.٠–١٠.١–4.3–9.4١.٨4٨.٢١3.5١6.٨املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق 
السحب اخلاصة2

٠.7–١.7٢.9–6.١4.5–٠.4–٠.5٠.٨3.4٠.76.٠٢.٢املصنوعات

–٢3.6١٢.57.١–١5.١–4٢.7–7.5–٢9.3٢7.٢4.١٠.١–١١.٨٠.١النفط
–7.٠٠.6٠.١–٠.9–١٠.5–3.9–٠.7–4.١٢.١٢٨.٠١4.٢7.4السلع األولية غير الوقود

١.٢–3.4٢.5٢.٢–١٠.3–4.٢١.9١3.5١6.5٠.١١.٢4.١املواد الغذائية

4.٢–٨.٠–9.٠–٢٠.٨5.٢4.4–١١.٢–4.٠٠.3١5.3١٢.7١6.١املشروبات

–١.6–٢.6١.3–5.١–٢.4٢.٠6.١–٢.934.6١٨.5١٠.٠–١.١املواد اخلام الزراعية
–٢٢.57.7١.7–4.٨–١6.4–١٠.١–3.5–٨.١٢.449.٨9.7١4.3املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2

٠.٢–7.٢–٠.6–١7.١4.9–٠.5–١١.36.١–١.37.4٠.7–١.٠املصنوعات

–٢٠.٨7.57.6–١5.4–36.٨–7.6–١٠.٢٠.534.3٢5.59.34.١النفط
–٠.6–4.63.٨–١.3–١.3–4.٠–4.6–٢.6٢.73٢.9١٢.7٢.٨السلع األولية غير الوقود

٠.6–3.٠٠.٢6.6–١.١–4.٢–٢.7٢.4١7.9١4.95.١٢.٨املواد الغذائية

3.7–١٢.١–١١.١–٢٠.7١6.١4.٨–١4.7–٢.5٠.٨١9.٨١١.٢١١.9املشروبات

–٢.١–٠.٢5.7–١.93.65.5–١.7–3.539.٨١7.٠5.5–٢.6املواد اخلام الزراعية
–١9.٨٢.9٢.٢–5.١–7.٨–١٠.٢–7.3–6.6٢.955.5٨.3١٠.٠املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات 

٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١9–٢٠١٠٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

3.64.6١4.96.٠١.9٢.73.53.١١.٨4.44.73.٨االقتصادات املتقدمة

7.75.4١5.37.63.٨4.7٢.6١.١٢.66.45.١5.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٢.٨١.3٠.٨١.93.٠–4.9٢.66.٨5.7٢.6٢.٢٠.6مصدِّرة للوقود

٨.٨6.4١٨.7٨.34.45.٨3.9٠.53.٠7.٨5.95.9مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

3.34.5١3.٢5.3٠.3٢.١3.63.6٢.34.75.44.٨االقتصادات املتقدمة

٢.37.٠6.٢5.٨–٨.٨5.9١5.6١١.١5.١4.7٢.5٠.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.١6.6١.4–5.٠–١٠.93.٠٨.٢١١.7٨.٢3.9٠.77.3مصدِّرة للوقود

٨.46.5١7.5١٠.94.44.9٢.9١.٠3.97.٨6.١6.6مصدِّرة لغير الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

4.4٢.٠٠.9–٢.4–6.١–١.3٠.74.36.4٠.3٠.٢٢.٢االقتصادات املتقدمة

–6.9١.٢٠.6–7.٢–٨.٨–3.١–4.7١.3١٢.5١3.33.١١.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
–١6.١٨.١3.7–١3.3–٢9.6–6.7–9.٢٠.7٢١.3٢5.64.6٢.6مصدِّرة للوقود

٠.٢–4.6٠.6–5.4–٠.٨–١.6–3.٠١.49.٠٨.4٢.4٠.7مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

4.3١.3٠.٨–3.5–7.9–٢.٢–١.7٠.76.٢٨.7١.5٠.6االقتصادات املتقدمة

5.7٠.٢٠.٠–5.٨–4.9–٢.6–3.٠١.٢١٠.7٨.5٢.6٠.7السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٠.6–3.١١.5–3.٨–3.٢–3.4١.٠٨.٠6.53.3٠.٢٢.4مصدِّرة للوقود

–6.٢٠.6٠.١–6.٢–5.٢–٢.7–٢.9١.3١١.3٨.9٢.4٠.9مصدِّرة لغير الوقود
معدالت التبادل التجاري

٠.٨٠.١١.9١.٢٠.١٠.7٠.١–١.١–٢.١–٠.٠١.٨–٠.4االقتصادات املتقدمة

–١.١٠.9٠.6–١.5–4.١–٠.5–١.7٠.١١.64.4٠.5٠.6السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية
–١٠.37.73.٢–١3.3–١9.9–١.5–3.٨٠.١١٢.6٢٠.6١.66.٨كومنولث الدول املستقلة3

٠.7–١.4–١.3٠.9٢.٢٨.6٠.33.4–٢.3–٠.٠6.٠–٠.7آسيا الصاعدة والنامية

٠.3–١.١–١.5١.3٢.4١.7٢.١–١.١–١.9–3.6–٠.5٠.3أوروبا الصاعدة والنامية

–١.34.6٠.١١.١–9.١–٢.٢–١.3–٢.3٠.٢7.١5.١١.7أمريكا الالتينية والكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١٠.٢٨.53.6–6.٢–٢5.7–4.6–٠.١–٨.5١٢.6٠.١–5.٠٠.7وباكستان
–١٠.7٨.63.7–6.7–٢6.4–٨.5١٢.٨٠.4٠.٠4.7–5.3٠.7منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

–٨.١3.١٢.3–١.4–١5.5–3.4–١.٢–3.6٠.٨١٢.3١٢.6١.4إفريقيا جنوب الصحراء
اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–١٢.69.74.3–9.٨–٢7.٢–4.4–١٢.3١7.9١.٢٢.7–5.6٠.3الوقود
٠.3–١.٢–٠.٠٠.٢١.٢4.6٠.٨١.5–٠.5–٠.٢٠.٢٢.١غير الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات الدوالرات األمريكية

١٢,353٢٢,699١٨,7١3٢٢,٢٨4٢٢,596٢3,3٠4٢3,7٢9٢١,٠7٠٢٠,669٢٢,654٢5,٢73٢6,7٠١السلع واخلدمات

9,79٢١7,755١4,9٠7١7,93١١٨,١35١٨,549١٨,635١6,٢٢3١5,757١7,4٢٢١9,474٢٠,5١5السلع
–٢3.3١٨.٠6.5–١5.7–47.٢–7.5–٢7.93١.6١.٠٠.9–١3.١٠.6متوسط سعر النفط4

49.١775.5479.٠3١٠4.٠١١٠5.٠١١٠4.٠796.٢55٠.794٢.٨45٢.٨١6٢.3١5٨.٢4بالدوالر األمريكي للبرميل

١.4١.9١.3–5.٢–٢.٢–٠.5–١.7٠.3٢.34.٢٢.٨3.٠قيمة 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 ٨3٪ 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

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

5.7200.6217.4295.8316.7396.2345.8287.2414.3–49.1–16.1االقتصادات املتقدمة

–739.7–7٢7.3–6١4.7–466.٢–45١.7–434.6–373.٨–349.5–4٢6.٢–444.6–43٠.7الواليات املتحدة
١74.١٢93.١3٢6.637١.74٠٨.٢44٢.446٠.٨47٨.١5١٠.5–١٢.4–7.7منطقة اليورو

١9٢.3٢٢9.7٢4٨.9٢5٢.5٢9١.٠3٠١.١٢97.5٢96.6346.٨364.١4١3.6أملانيا

–٨.٢–٢6.6–39.١–36.٨–٢١.٠–١٠.7–36.٢–٢4.5–3٢.٨–٢٨.3–٢٢.٢فرنسا
٢١.١4١.3٢٨.45٠.456.١56.١5٠.٨٢3.٢–7.٠–6٨.3–7٢.6إيطاليا

٢٠.7١4.9١3.5٢3.٨٢١.7٢3.7٢6.٢34.6–3.١–47.4–56.٢إسبانيا

٢٢١.٠١٢9.٨59.745.936.٨١34.١١٨٨.١١95.4١94.5١99.٠٢3٨.9اليابان

–١٠١.٠–١٠3.٢–١١٠.١–١٠6.7–١53.9–١5٠.٠–١6١.4–١5١.٨–١١3.١–6٢.3–9٢.3اململكة املتحدة
–4٢.١–4٨.6–57.3–49.3–49.3–55.9–43.٢–59.4–65.7–49.6–5٨.٢كندا

٢٨3.٠٢66.4٢7٢.٢347.٨36٠.١365.534٨.5346.١393.54٠6.445٠.3اقتصادات أخرى متقدمة ١

–345.5–76.0–23.7–25.2–90.6–280.1379.1355.7177.5168.859.7السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

٢6.663.554.٢5١.7–6٨.9١٠7.367.5١٨.٠57.٨5٢.4٠.3كومنولث الدول املستقلة ٢

67.597.37١.333.457.56٨.٨٢5.54٠.٢76.٨67.367.6روسيا

–١5.٨–١3.١–١3.3–١3.6–٢5.9–٠.٢١6.4–١5.4–١.4١٠.٠3.٨ما عدا روسيا
–٢33.39٨.٢١٢٢.١99.3٢3١.١3١٢.٠٢٢6.6١5١.٠١٢٢.9١3١.46.7آسيا الصاعدة والنامية

٢37.٨١36.١٢١5.4١4٨.٢٢36.٠3٠4.٢٢٠٢.٢١64.9١66.7١79.١١3٢.٢الصين

–١٢١.٢–67.4–66.6–5١.٢–١5.3–٢٢.١–٢6.٨–3٢.3–٨7.٨–7٨.٢–47.9الهند
–٢٢.43٠.743.549.33٨.536.٢١.٢–45.449.46.33.6آسيان-5 3

–7٢.6–63.٢–6٢.٢–49.6–3٢.٨–35.3–59.9–7٢.٠–٨١.9–١١9.5–٨6.9أوروبا الصاعدة والنامية
–١7١.5–١33.6–١١6.9–٨5.4–96.٢–١74.٠–١٨4.5–١6٢.٨–١36.6–١١١.3–95.3أمريكا الالتينية والكاريبي

–5١.١–4٠.١–33.5–9.٨–٢3.5–59.4–١٠4.٢–74.٨–74.٢–77.٠–75.٨البرازيل
–3١.٠–٢٨.5–٢3.3–١٨.٨–٢٢.٨–٢9.3–٢3.7–3٠.9–١٨.4–١٢.4–5.٠المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–64.5–١7.٨9.١–٢٨.٠–١3٠.3–١7٠.64١3.١4١١.433١.٢١٨٨.٠١٢3.3وباكستان
–٨١.9–55.6–4٨.7–39.٨–57.6–9١.5–63.7–36.٢–٢6.9–٨.٨–١٠.5إفريقيا جنوب الصحراء

–١5.4–١١.9–١٠.6–7.9–9.6–١4.٠–١٨.7–٢١.6–٢٠.3–9.٢–5.6جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

63.6١45.4١١3.٠6٠.3–٨6.٢–3٠9.66١9.9597.١465.43١١.377.4الوقود

–4٠5.٨–١٨9.٠–١69.١–٨٨.٨–١7.74.3–١4٢.5–٢٨٨.٠–٢4١.4–٢4٠.٨–٢7.٨غير الوقود
–٨7.٠–69.6–6١.9–56.٠–43.٨–54.٨–55.4–٨١.٨–6٨.٠–3١.٠–١١.7منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–49٠.5–336.3–3١٠.٢–٢3٢.3–٢١7.٢–3٠9.7–369.6–399.9–433.5–3٨١.4–٢٨٢.7اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–59.3–3٨.٠–35.4–39.١–5٢.5–47.7–35.١–5٠.١–5٠.5–3١.5–٢١.٢جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

264.0330.0361.4378.1386.3236.1226.2371.0322.2211.268.8العامل
6٢.4١٨٨.4٢69.٢٢٨6.٠33٨.٠33٢.54١7.٢47٠.7495.١5٢9.٢–٢3.9االحتاد األوروبي

–٨9.5–5٨.٨–4٨.9–3٠.٨–44.4–77.٢–45.٨–39.6–3١.5–١9.6–١5.5البلدان النامية منخفضة الدخل
–33.45.946.5–١5.9–١٢6.٨–١7٠.٠4٠٨.١4١3.9333.7١9٠.٠١٢٢.٠منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

0.00.40.50.70.70.80.70.50.7–0.00.1االقتصادات املتقدمة

–3.٠–3.4–3.٠–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–٢.9الواليات املتحدة
١.4٢.٢٢.43.٢3.43.53.٢3.٢٢.9–٠.١–٠.١منطقة اليورو

5.66.١7.٠6.77.5٨.9٨.5٨.٠٨.٢٨.٢7.٨أملانيا

–٠.٢–٠.9–١.3–١.4–٠.9–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.٠–٠.٨فرنسا
١.٠١.9١.5٢.7٢.9٢.6٢.٢٠.9–٠.3–3.٠–3.4إيطاليا

١.5١.١١.١١.9١.7١.6١.7١.٨–٠.٢–3.٢–3.9إسبانيا

3.9٢.١١.٠٠.9٠.٨3.١3.٨4.٠3.٨3.74.٠اليابان

–٢.9–3.4–3.7–4.١–5.٨–5.٢–5.3–5.5–4.٢–٢.4–3.٨اململكة املتحدة
–١.7–٢.5–3.٢–3.٠–3.٢–3.6–٢.4–3.٢–3.6–٢.٨–3.6كندا

5.٠4.١4.١5.١5.٢5.٨5.45.٠5.٢5.١4.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
1.21.41.30.60.50.2–0.3–0.1–0.1–0.2–0.7–

اجملموعات اإلقليمية
3.٢4.٠٢.4٠.6٢.١٢.٨٠.٠١.3٢.٨٢.3١.9كومنولث الدول املستقلة ٢

4.١4.73.٢١.5٢.٨5.٠٢.٠٢.64.53.٨3.4روسيا

–٢.١–٢.3–٢.5–٢.7–5.6–٠.٠3.١–٢.٢–٠.3١.7٠.6ما عدا روسيا
٢.4٠.٨١.٠٠.7١.5٢.٠١.4٠.9٠.6٠.6٠.٠آسيا الصاعدة والنامية

3.9١.٨٢.5١.5٢.٢٢.7١.٨١.4١.٢١.٢٠.6الصين

–٢.6–٢.١–٢.3–٢.٠–٠.7–١.١–١.3–١.7–4.٨–4.3–٢.٨الهند
١.١١.5٢.٠٢.١١.5١.3٠.٠–٢.7٢.6٠.3٠.٢آسيان-5 3

–٢.5–٢.7–٢.9–٢.6–١.٨–١.9–٢.9–3.6–4.4–6.3–5.٠أوروبا الصاعدة والنامية
–٢.4–٢.3–٢.١–١.6–١.9–3.4–3.١–٢.7–٢.3–١.9–١.9أمريكا الالتينية والكاريبي

–١.9–١.٨–١.6–٠.5–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4البرازيل
–٢.٠–٢.٢–١.9–١.6–٢.١–٢.5–١.٨–٢.4–١.5–١.٠–٠.5المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١.5–٠.5٠.3–٠.9–4.٢–6.١١٢.7١٢.49.٨5.44.٠وباكستان
–3.٢–3.١–٢.9–٢.6–4.١–6.٠–3.٨–٢.٢–١.7–٠.6–٠.٨إفريقيا جنوب الصحراء

–3.4–3.١–٢.9–٢.3–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١.3٢.7٢.٠٠.9–١.9–6.4١٠.59.77.35.١١.6الوقود

–٠.9–٠.6–٠.6–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–١.٢–١.١–١.٢–٠.٢غير الوقود
–3.5–3.5–3.3–3.١–٢.7–3.١–3.٢–4.6–3.9–١.9–٠.٨منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.3–٢.١–٢.١–١.7–١.7–٢.4–٢.6–٢.9–3.3–3.٠–٢.5اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–5.7–4.٨–4.٨–5.5–6.٨–6.٠–4.٢–6.٠–6.3–4.٢–3.٢جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

0.40.50.50.50.50.30.30.50.40.20.1العامل
٠.3١.١١.5١.5٢.١٢.٠٢.4٢.4٢.4٢.٢–٠.١االحتاد األوروبي

–٢.٨–٢.7–٢.5–١.7–٢.5–4.٢–٢.4–٢.٢–١.9–١.3–١.٢البلدان النامية منخفضة الدخل
–١.١٠.٢١.٢–٠.6–4.6–6.6١3.5١3.4١٠.65.94.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(

)% من صادرات السلع واخلدمات(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

0.01.41.52.22.42.82.21.72.0–0.3–0.1االقتصادات املتقدمة

–٢٢.6–٢7.4–٢4.5–٢٠.٠–٢٠.5–١9.٢–١5.7–١5.٢–١9.٢–٢٠.9–٢3.٢الواليات املتحدة
. . .. . .. . .5.4٨.69.٢١١.5١٢.7١٢.6–٠.4–٠.3منطقة اليورو 

١3.3١3.6١5.3١4.٨١6.3١9.٠١٨.5١7.٠١7.5١7.3١6.١أملانيا

–٠.٨–3.٠–4.7–4.7–٢.٨–١.4–4.٢–٢.9–4.١–3.4–3.١فرنسا
3.46.55.٢9.١9.٢7.96.7٢.5–١.٢–١١.١–١3.5إيطاليا

4.73.33.45.٨4.٨4.54.74.9–٠.٨–١١.٠–١5.3إسبانيا

٢5.4١3.96.55.54.3١7.١٢3.٢٢٢.4٢٠.6٢٠.3٢٢.4اليابان

–١٠.٠–١٠.9–١١.9–١3.3–٢٠.5–١9.٠–١٨.9–١٨.7–١4.3–7.٨–١3.4اململكة املتحدة
–5.7–٨.١–١٠.٢–9.7–١٠.4–١١.4–7.6–١٠.7–١١.9–9.١–١٢.4كندا

٨.66.٨6.٨٨.4٨.79.99.6٨.٨9.١٨.9٨.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
4.04.53.92.02.10.7–1.2–0.3–0.2–0.7–2.9–

اجملموعات اإلقليمية
4.3٨.97.56.١–١٠.3١٢.١7.4٢.٠6.٨٨.9٠.١كومنولث الدول املستقلة ٢

١5.3١7.٠١٢.١5.6١٠.٢١7.57.79.٨١6.١١4.٢١٢.١روسيا

–5.6–5.4–5.7–6.6–١4.9–٠.١٨.4–5.٠–٠.63.٢١.٢ما عدا روسيا
–٨.3٢.٨3.3٢.65.٨٨.٢6.٢3.7٢.7٢.7٠.١آسيا الصاعدة والنامية

١4.٨6.٨9.96.39.6١٢.99.٢6.٨6.36.44.٠الصين

–١3.9–١١.١–١٢.١–١٠.4–3.5–5.3–5.7–6.9–١9.4–١7.3–١٢.6الهند
–٢.33.44.٨4.73.4٢.9٠.١–6.١5.5٠.7٠.4آسيان-5 3

–5.6–6.3–6.7–6.١–4.6–5.٠–7.6–9.7–١١.9–١7.3–١4.٨أوروبا الصاعدة والنامية
–١٠.6–١٠.٢–9.3–7.3–9.٢–١6.١–١4.٨–١٢.9–١٠.٨–9.١–9.6أمريكا الالتينية والكاريبي

–١5.4–١4.4–١٢.5–3.9–١٠.٨–٢6.5–39.5–٢6.٨–٢6.4–٢6.3–3٢.7البرازيل
–4.9–5.7–5.٠–4.3–5.7–7.3–5.7–7.7–4.٨–3.4–١.6المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–3.9–١.7٠.3–٢.4–١١.7–١3.6٢7.٠٢4.3٢٠.٨١3.49.9وباكستان
–١6.٠–١3.٠–١١.٨–١١.٠–١٨.4–٢6.5–١4.٠–7.5–5.6–١.٨–٢.7إفريقيا جنوب الصحراء

–١١.4–١٠.٢–9.5–7.6–١٠.٨–١4.5–١7.٠–١9.٠–١7.3–7.3–5.٢جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

3.77.76.٠3.٠–5.5–١6.5٢5.3٢٢.6١٨.4١3.74.١الوقود

–4.٢–٢.5–٢.3–١.4–٠.3٠.١–٢.٢–4.5–4.٠–4.١–٠.6غير الوقود
–١4.٢–١4.١–١3.3–١3.3–١١.6–١4.٢–١٢.4–١٨.٠–١4.9–6.7–3.٠منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٨.١–7.3–7.3–6.١–6.4–9.١–9.7–١٠.6–١١.٨–١٠.6–9.5اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–٢٠.٢–١6.5–١6.7–٢٠.6–3١.4–٢6.٠–١5.7–٢٠.٨–٢٠.9–١٢.٨–١٠.٢جدولة ديونها خالل ٢٠١٢-٢٠١6

للتذكرة

1.31.51.51.61.71.21.11.61.30.80.2العامل
٠.٨٢.63.53.64.74.65.35.٢5.٢4.5–٠.4االحتاد األوروبي

–٨.7–٨.4–7.7–5.6–9.3–١6.١–٨.6–7.7–6.6–4.١–4.٢البلدان النامية منخفضة الدخل
–٢.9٠.٨٢.9–١.4–١١.7–١3.9٢7.3٢5.٠٢١.4١3.٨١٠.١منطقة 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

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

0.00.40.50.70.70.80.70.50.7–0.00.1االقتصادات املتقدمة

–3.٠–3.4–3.٠–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–٢.9–٢.9الواليات املتحدة
١.4٢.٢٢.43.٢3.43.53.٢3.٢٢.9–٠.١–٠.١منطقة اليورو١

5.66.١7.٠6.77.5٨.9٨.5٨.٠٨.٢٨.٢7.٨أملانيا

–٠.٢–٠.9–١.3–١.4–٠.9–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.٠–٠.٨فرنسا
١.٠١.9١.5٢.7٢.9٢.6٢.٢٠.9–٠.3–3.٠–3.4إيطاليا

١.5١.١١.١١.9١.7١.6١.7١.٨–٠.٢–3.٢–3.9إسبانيا

7.49.١١٠.٨9.9٨.6٨.7٨.49.٨9.6٨.97.7هولندا

٠.١٠.١٠.3٠.٢٠.5–٠.١–٠.9–٠.3–٠.١–١.٨١.١بلجيكا

٢.9١.6١.5١.9٢.5١.9٢.١٢.١٢.5٢.٠١.9النمسا

٠.٠–٠.6–٠.٨–٠.٨–١.١–٠.٢–١.6–٢.٠–3.٨–١٠.٠–١١.4اليونان

–١.4–١.6٠.١٠.١٠.6٠.5٠.٢٠.١–١.٨–6.٠–١٠.١البرتغال
٢.١١.6١٠.93.3١٢.59.٨٨.76.5–٢.6–١.6–١.٢آيرلندا

٠.7١.4١.9٢.٢–١.4–١.٠–١.3–١.6–١.9–١.٢١.٨فنلندا

٠.5٠.7–٠.3–١.5–١.5–٠.9١.9١.١١.7–5.٠–4.7اجلمهورية السلوفاكية

–٢.٨–٠.6–١.٠٠.١–١.١–٠.٨3.٢٢.٨–١.4–4.5–١.3ليتوانيا
٠.٢٢.١4.45.٨4.45.٢6.55.75.٢٢.٨–٠.١سلوفينيا

6.76.٠5.65.55.٢5.١4.٨5.55.45.35.٠لكسمبرغ

–٢.5–٢.٢–١.9–١.4٠.٨–٠.5–١.7–٢.7–3.6–٢.٠3.٢التفيا
–٠.5٠.3٢.٠١.93.٢٢.٠٠.7٢.5–١.٨١.3١.9إستونيا
–4.5–4.6–4.١–4.7–4.9–١.5–4.3–4.9–6.٠–4.١–١١.3قبرص
١.7٢.7٨.٨4.56.5١٠.٢9.99.59.6–٠.٢–4.7مالطة

3.9٢.١١.٠٠.9٠.٨3.١3.٨4.٠3.٨3.74.٠اليابان

–٢.9–3.4–3.7–4.١–5.٨–5.٢–5.3–5.5–4.٢–٢.4–3.٨اململكة املتحدة
٢.6١.64.٢6.٢6.٠7.77.٠5.١5.55.٨5.6كوريا

–١.7–٢.5–3.٢–3.٠–3.٢–3.6–٢.4–3.٢–3.6–٢.٨–3.6كندا
–٢.3–٢.3–١.9–٢.3–3.١–4.7–3.١–3.4–4.3–3.١–3.7أستراليا

٨.37.٨٨.9١٠.٠١١.7١4.3١3.6١3.٨١3.6١3.5١3.5مقاطعة تايوان الصينية

١4.٨7.9١٠.3١١.3٨.5١٠.99.49.39.79.49.٠سويسرا

6.٠5.65.65.٢4.54.54.٢3.٢3.١3.١3.٠السويد

٢3.4٢٢.١١7.٠١6.5١٨.7١٨.6١9.٠١٨.٨١٨.9١٨.7١6.٠سنغافورة

7.٠5.6١.6١.5١.43.34.٠3.٠3.١3.٢3.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١٠.9١٢.4١٢.5١٠.3١٠.57.93.٨5.١6.١6.57.٠النرويج

–٠.٢٠.٢١.١١.١٠.3٠.4١.4–٠.5–١.6–٢.١–3.6اجلمهورية التشيكية
3.7٢.٢٠.53.١4.٠4.93.53.٠٢.6٢.73.٠إسرائيل

6.66.66.37.٨٨.9٨.٨7.37.67.67.٢6.3الدانمرك

–٢.٨–3.٠–٢.6–٢.7–٢.3–3.١–3.٢–3.٢–3.9–٢.٨–٢.3نيوزيلندا
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .بورتوريكو

39.44٠.939.34٠.٢34.٢٢5.3٢6.93٠.43٢.١33.١34.٨إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

5.94.٠5.37.73.63.3٢.63.٨–3.9–5.٢–6.6آيسلندا

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

                                 للتذكرة

–٠.5–٠.7–٠.6–٠.3–٠.4–٠.5–٠.7–٠.٨–١.٠–٠.٨–٠.٨االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.5٠.٨٢.٢٢.٨3.٠3.73.63.٨3.٨3.73.4منطقة اليورو ٢

١ تم تصحيح البيانات ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة. 

٢ تم حساب البيانات على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
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امللحق اإلحصائي

259 صندوق النقد الدويل  |  إبريل  ٢٠١٨   

اجلدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

3.24.02.40.62.12.80.01.32.82.31.9كومنولث الدول املستقلة1
4.١4.73.٢١.5٢.٨5.٠٢.٠٢.64.53.٨3.4روسيا

–٢.١–٢.3–٢.5–٢.7–5.6–٠.٠3.١–٢.٢–٠.3١.7٠.6ما عدا روسيا
–4.6–٢.٨–٢.٨–٢.6–٢.3–٢.6–7.6–7.3–١٠.٠–١٠.4–١3.6أرمينيا

3.55.67.٠7.٢–3.6–٢٨.4٢6.٠٢١.4١6.6١3.9٠.4أذربيجان

–١.7–٢.7–٢.5–١.٨–3.5–3.3–6.6–١٠.٠–٢.٨–٨.٢–١4.5بيالروس
–7.7–9.5–١٠.5–9.3–١٢.٨–١٢.٠–١٠.7–5.٨–١١.7–١٢.٨–١٠.3جورجيا

–٠.3–١.3–١.4–٢.9–6.7–٠.95.3٠.5٠.5٢.٨٢.٨كازاخستان
–١٠.١–١٢.٢–١3.6–7.٨–١٢.١–١6.٠–١6.٠–3.7١3.3–٢.9–٢.٢جمهورية قيرغيزستان

–4.٠–4.7–3.7–4.7–4.٠–5.7–3.9–4.٢–6.7–١١.7–7.5مولدوفا
–4.٠–4.7–5.٢–٢.6–3.٨–6.٠–٢.٨–7.٨–9.٢–7.3–9.6طاجيكستان
–7.6–7.٨–9.٠–١١.5–١9.9–١5.6–6.١–7.3–٠.9–٠.٨–١٢.9تركمانستان

–4.٠–3.5–3.7–3.7–4.١–٠.3–3.9–9.٢–٨.١–6.3–٢.٢أوكرانيا٢ 
–٢.3–7.١5.7١.٢٢.٨١.7٠.7٠.73.7٠.٢١.١أوزبكستان

2.40.81.00.71.52.01.40.90.60.60.0آسيا الصاعدة والنامية
–١.7–٢.3–٢.٠–٠.7١.٢١.٢١.7٠.6١.٢–٠.4١.٠بنغالديش

–3.٨–١5.9–١9.6–٢٠.5–٢9.١–٢٨.3–٢6.4–٢5.4–٢١.4–٢9.٨–٢٢.٢بوتان
36.634.7٢9.٨٢٠.93٠.7١6.٠9.66.١5.٠١3.١١٨.6بروين دار السالم

–7.٨–9.5–١٠.7–٨.٨–٨.٨–9.3–9.٨–١3.٠–٨.٢–5.9–9.3كمبوديا
3.9١.٨٢.5١.5٢.٢٢.7١.٨١.4١.٢١.٢٠.6الصين

–3.5–4.5–5.٢–4.5–5.٠–3.6–7.6–9.7–١.4–5.١–4.5فيجي
–٢.6–٢.١–٢.3–٢.٠–٠.7–١.١–١.3–١.7–4.٨–4.3–٢.٨الهند

–٢.٠–١.9–١.9–١.7–١.٨–٢.٠–3.١–3.٢–٠.7٠.٢٢.7إندونيسيا
–٨.3٢5.٠46.7١9.49.٠١7.٠7.١١5.7–4.4–١3.١–٢.٢كيريباتي

–9.٢–١3.7–١4.9–١3.٠–١٢.٠–١٨.٠–٢٠.٠–٢٨.4–٢6.٠–١5.3–١6.5جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١٠.١١٠.95.٢3.54.43.٠٢.43.٠٢.4٢.٢١.9ماليزيا

–١٠.5–١5.٢–١٨.٠–٢٢.١–٢4.5–7.4–3.٢–4.3–6.6–١4.٨–7.3ملديف
–١.9١6.5٨.55.54.53.٨٢.3–٢.٠٠.١5.3–٢٠.9جزر مارشال

١.٢4.٢3.33.63.٢3.١3.٢–١٠.١–١3.4–١٨.٨–١5.4ميكرونيزيا

٢.٠–٨.3–6.4–٨.٨–6.3–4.٠–١١.3–٢5.4–٢7.4–٢6.5–١3.٠منغوليا

–5.٨–5.6–5.4–5.3–3.9–5.١–٢.٢–4.9–4.٠–١.٨–١.١ميانمار
٠.١٢.١–١.7٠.7٠.7–9.5–46.3٢6.١3٨.١١٨.٨١3.5ناورو

–٢.6–3.١–3.6–4.٨3.34.55.٠6.3٠.4–١.٠–٢.4نيبال
–١3.4–١3.٨–١3.4–١3.6–١٠.4–7.7–١5.٠–١١.6–١١.٢–١١.٨–9.٠باالو

١.3١3.3١6.7١6.٨٢٠.٢١9.٢١5.9–3٠.٨–36.١–٢4.٠–٢٠.4بابوا غينيا اجلديدة

–١.٢–٠.6–٠.5–٠.4–3.6٢.5٢.٨4.٢3.٨٢.5٠.3الفلبين
–4.٠–3.4–١.٨–١.3–4.٢–٢.٨–٨.١–٠.4–6.3–4.3–7.٠ساموا

–5.9–6.4–5.٠–4.4–3.9–3.٠–4.3–١.73.4–٨.3–3٢.9جزر سليمان
–٢.١–٢.5–٢.7–٢.9–٢.4–٢.4–٢.5–3.4–5.٨–7.١–١.9سري النكا

3.7٨.٠١١.7١٠.٨9.3٨.63.5–١.٢–3.4٢.5٠.4تايلند

–٢١.3–٢4.7–٢٢.6–١3.٠–4٢.٠4١.44١.٠4٢.3٢7.٠6.4٢١.6تيمور- ليشتي 
–9.7–١١.9–١٢.١–١٠.9–١٢.7–١4.7–١٠.7–٨.3–١٢.3–١6.٨–١9.٠تونغا

–٢5.3–٢9.7–٢٠.5–١9.٢–3٢.٠–٢3.٨–١5.٢–١7.١–36.4–63.6–4٢.٢توفالو
–7.4–٨.6–9.٢–9.٠–4.١–١٠.6–٠.3–3.3–6.5–٨.١–5.4فانواتو

3.٠4.١3.٠٢.4٠.5–٠.٢6.٠4.54.9٠.١–3.٨فييت نام

–2.5–2.7–2.9–2.6–1.8–1.9–2.9–3.6–4.4–6.3–5.0أوروبا الصاعدة والنامية
–6.١–6.7–6.7–7.٢–7.6–٨.6–١٠.٨–9.3–١٠.١–١3.٢–١١.3ألبانيا

–4.٨–6.5–5.9–5.٢–5.١–5.7–7.4–5.3–٨.7–9.5–6.٠البوسنة والهرسك
١.3٠.١٠.٠٢.34.53.٠٢.3٠.١–٠.3٠.9–١.7بلغاريا

٠.9٢.٠4.5٢.53.73.٠٢.١٠.3–٠.١–٠.7–١.١كرواتيا

٠.3٠.7١.٨3.٨١.53.56.٠3.6٢.5٢.4٢.٠هنغاريا

–7.7–٨.6–٨.9–٨.7–٨.9–٨.7–7.٠–3.6–5.٨–١٢.7–١١.6كوسوفو
–٢.7–١.٨–١.5–١.3–٢.7–٢.٠–٠.5–١.6–3.٢–٢.5–٢.٠جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

–١٠.٢–١7.٨–١9.٠–١٨.9–١٨.١–١3.٢–١5.٢–١4.5–١٨.5–١7.6–٢٢.7اجلبل األسود
–٢.١–١.٢–٠.٠٠.9–٠.3–٠.6–٢.١–١.3–3.7–5.٢–5.4بولندا

–3.5–3.7–3.7–3.5–٢.١–١.٢–٠.7–١.١–4.٨–5.٠–5.١رومانيا
–3.٨–4.١–4.5–4.6–3.١–4.7–6.٠–6.١–١١.5–٨.6–6.4صربيا
–3.3–4.٨–5.4–5.5–3.٨–3.7–4.7–6.7–5.5–٨.9–5.٨تركيا
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الجدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

–2.4–2.3–2.1–1.6–1.9–3.4–3.1–2.7–2.3–1.9–1.9أمريكا الالتينية والكاريبي
–١.٠–٢.3–١٢.١–٢.٠6.٨٠.٢7.٠. . .. . .. . .. . .أنتيغوا وبربودا

–5.9–5.5–5.١–4.٨–٢.7–٢.7–١.6–٢.١–٠.4–١.٠–٠.4األرجنتين
–4.7–٨.٨–١3.6–١6.4–7.7–١4.3–٢٠.٢–١4.٢–١4.3–١٠.9–7.9جزر البهاما

–٢.5–٢.9–3.٠–3.7–4.4–6.١–9.3–٨.4–٨.4–١١.٨–5.6بربادوس
–5.٠–5.٨–6.٠–7.7–9.٠–9.٨–7.٨–4.5–١.٢–١.١–٢.9بليز

–4.٢–5.٢–5.4–5.٨–5.7–3.9٠.37.٢3.4١.75.٨بوليفيا
–١.9–١.٨–١.6–٠.5–١.3–3.3–4.٢–3.٠–3.٠–٢.9–3.4البرازيل

–٢.٢–١.9–١.٨–١.5–١.4–٢.3–١.7–4.٠–3.9–١.4١.6شيلي
–٢.3–٢.6–٢.6–3.4–4.3–6.4–5.٢–3.3–3.١–٢.9–3.٠كولومبيا

–3.3–3.٠–3.١–3.١–٢.6–3.6–4.٨–4.٨–5.١–5.3–3.٢كوستاريكا
–١٠.4–٢١.5–37.١–٠.٨١7.٨–١.9–7.١. . .. . .. . .. . .دومينيكا

–٢.6–١.4–١.٠–٠.٢–١.١–١.9–3.3–4.١–6.5–7.5–7.5اجلمهورية الدومينيكية
٠.3٠.9–٠.١–١.5٠.4–٢.١–٠.5–١.٠–٠.٢–٠.5–٢.3إكوادور

–3.9–3.١–3.٢–٢.٢–٢.٠–3.6–4.٨–6.5–5.4–4.٨–٢.5السلفادور
–7.٠–6.4–7.١–6.6–3.٢–3.٨–4.4. . .. . .. . .. . .غرينادا

–١.5١.4١.١٠.6١.3–٠.٢–٢.١–٢.5–٢.6–3.4–١.4غواتيماال
44.١–4.7–5.٢–٠.34.٢–5.١–9.5–١3.3–١١.3–١٢.٢–٨.4غيانا

–3.١–3.٠–4.١–٢.9–١.٠–3.١–٨.5–6.6–5.7–4.3–١.5هايتي
–3.9–4.٠–3.9–١.7–٢.7–4.7–6.9–9.5–٨.5–٨.٠–4.3هندوراس
–٠.٨–٢.9–٢.9–٢.٨–٢.7–3.٢–7.5–9.٢–١١.١–١٢.٢–٨.٠جامايكا
–٢.٠–٢.٢–١.9–١.6–٢.١–٢.5–١.٨–٢.4–١.5–١.٠–٠.5املكسيك

–٨.4–7.7–7.٨–6.٢–٨.6–9.٠–7.١–١٠.9–١٠.7–١١.9–٨.9نيكاراغوا
–3.6–4.3–6.٠–6.١–5.5–7.9–١3.١–9.4–١٠.٠–١٢.6–١٠.3بنما

–٠.5–١.٢–٢.٠–١.5١.٨–١.١–٢.١٠.٢–٠.٢٠.٨١.٢باراغواي
–٢.٠–١.١–٠.7–١.3–٢.7–4.٨–4.4–4.7–٢.٨–١.٨–٢.4بيرو

–١٠.٢–١٢.١–١3.١–١٢.6–١١.4–9.7–4.9. . .. . .. . .. . .سانت كيتس ونيفس
–٠.١–٠.6–٠.3١.٠–3.46.9١.9. . .. . .. . .. . .سانت لوسيا

–١٠.6–١3.١–١3.5–١4.4–١5.٨–١4.9–٢5.7. . .. . .. . .. . .سانت فنسنت وجزر غرينادين
٨.96.35.٢١.٨–3.١–١6.5–7.9–١4.99.٨3.33.٨سورينام

–6.5–4.٠–3.٠–5.6–١٨.9١6.٨١3.٢٢٠.4١4.53.٨١٠.7ترينيداد وتوباغو
–١.5–١.6١.6٠.6٠.١–٠.7–3.٠–3.4–4.٠. . .. . .أوروغواي

٢.٠٢.43.6٢.5–١.6–١.94.9٠.٨٢.٠٢.36.6فنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

–1.5–0.50.3–0.9–4.2–6.112.712.49.85.44.0وأفغانستان وباكستان
–١.9–٢9.4٢6.6١٠.٨٠.35.57.57.١١.6٠.6٠.٢أفغانستان

–4.٠–9.7–9.3–١٢.3–١6.6–١6.5–7.59.95.9٠.44.4اجلزائر
–4.3–3.3–3.٢–3.9–4.6–3.٠٨.٨٨.47.44.6٢.4البحرين
–١١.5–١٨.٨–١9.5–٢3.٢–3٠.4–3١.٨–٢5.١–٢3.3–١٨.٨–٢.٨١3.١جيبوتي

–3.٢–3.9–4.4–6.5–6.٠–3.7–٠.9–٢.٢–3.6–٢.5–١.9مصر
4.٢١٠.46.٠6.73.٢٠.34.٠4.37.٠6.36.٠إيران

–4.4–٠.7٠.٢١.6–٨.6–١.6١٠.95.١١.١٢.66.5العراق
–6.4–7.9–٨.5–٨.7–9.3–9.١–7.3–١٠.4–١5.٢–١٠.3–7.١األردن
–٢.٠5.٨3.6٠.3–3١.٨4٢.945.54٠.333.43.54.5الكويت

–٢3.4–٢5.٢–٢5.٨–٢5.٠–٢3.3–١9.6–3١.٢–٢9.5–٢5.7–١5.٢–٢٠.٢لبنان
–6.٠–١٠.9–٢.٢١٠.7–٢4.7–54.4–٢١.١9.9٢9.9٠.٠7٨.4ليبيا3

١.4–٨.4–9.9–١٠.٠–١4.9–١9.٨–٢7.3–٢٢.٠–٢4.١–5.٠–٨.٢موريتانيا

–٢.٠–3.5–3.6–3.٨–4.4–٢.١–5.9–7.6–9.3–7.6–4.4املغرب
–٨.6–6.٠–6.٢–١١.5–١٨.4–٨.3١3.٠١٠.٢6.65.٢١5.9عُمان

–3.٨–4.4–4.٨–4.١–١.7–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١–٢.٢باكستان
١.3٢.5١.٨١.6–١9.١3١.١33.٢3٠.4٢4.٠٨.45.5قطر

–٢.75.43.6٢.٢–3.7–١٢.7٢3.6٢٢.4١٨.١9.٨٨.7اململكة العربية السعودية
–5.3–6.5–7.٢–6.7–6.3–4.7–5.3–3.6. . .. . .. . .الصومال
–5.٨–6.٨–6.٢–5.5–٨.9–١٠.٢–٨.١–١٠.١–٨.6–٠.4–١.٨السودان4

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .–٢.٨سوريا5

–5.٨–7.٨–9.٢–١٠.١–٨.٨–٨.9–9.١–٨.4–٨.3–7.4–4.٨تونس
4.٢١٢.6١9.7١9.٠١3.54.9١.44.75.35.١4.٠اإلمارات العربية املتحدة

–٢.7–3.٨–6.5–١.٠–5.٢–6.5–١.7–3.١–١.7–3.٠–3.4اجلمهورية اليمنية
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امللحق اإلحصائي

261 صندوق النقد الدويل  |  إبريل  ٢٠١٨   

الجدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9٢٠٢3

–3.2–3.1–2.9–2.6–4.1–6.0–3.8–2.2–1.7–0.6–0.8إفريقيا جنوب الصحراء
–٢.9–٠.١–٢.٢–4.5–5.١–١٠.٠–9.١١٢.6١٢.٢6.73.٠أنغوال

–5.١–7.9–٨.5–9.4–9.4–9.٠–٨.6–7.4–7.4–7.3–٨.٢بنن
3.١٠.3٨.9١5.47.٨١١.7١٠.٨٨.37.56.7–٢.٨بوتسوانا

–6.7–6.5–7.5–٨.3–7.3–٨.5–٨.١–١١.3–6.7–4.٠–٢.3بوركينا فاسو
–9.9–١١.9–١3.٢–١٢.7–١3.١–١7.7–١٨.5–١9.3–١٨.6–١4.4–١٢.٢بوروندي

–9.9–١٠.٠–9.5–٨.٨–٢.٨–3.٢–9.١–4.9–١٢.6–١6.3–١٢.4كابوفيردي
–٢.4–٢.4–٢.5–٢.5–3.٢–3.٨–4.٠–3.6–3.3–٢.7–٢.5الكاميرون

–5.4–9.٢–9.3–١٠.٢–9.١–9.٠–5.6–3.٠–4.6–7.6–١٠.٢جمهورية إفريقيا الوسطى
–4.٠–5.5–4.3–5.٢–9.٢–١3.6–٨.9–9.١–7.٨–5.٨–٨.5تشاد

–7.١–٨.5–6.9–4.9–٠.٠7.4–6.3–7.٠–5.5–6.٠–٠.4جزر القمر
–٢.١–٠.3٠.9–٠.5–3.١–3.7–4.6–5.٠–4.6–5.٢–١٠.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

–3.٠4.٨9.٢–١٢.7–74.١–7.3١4.٠١7.7١3.٨١.454.١جمهورية الكونغو
–١.5–١.3–١.5–١.٢–١.١–١.4٠.6–١.4–١.9١٠.4١.٢كوت ديفوار

٠.١–١3.3–٠.9–٠.5–١١.٨–١7.7–4.3–٢.5–١.١–5.7–٢٠.٢غينيا االستوائية

–٢.6–٢.١–١.5–٢.4–٢.١–3.٢٢.73.64.٠١.4–6.١إريتريا
–4.١–6.3–6.5–٨.١–9.٠–١٠.٢–6.4–5.9–6.9–٢.5–١.4إثيوبيا
7.4–١.9–١.5–4.٨–١٠.١–١4.9٢4.٠١7.97.37.65.6غابون

–١3.6–١6.9–١٨.4–١4.3–٨.9–١5.٠–١٠.٨–١٠.3–7.٠–١١.7–١6.3غامبيا
–4.١–4.٠–4.١–4.5–6.7–7.7–9.5–١١.9–١١.7–9.٠–٨.6غانا

–١٠.6–١٠.٠–١9.١–٢3.٠–3١.9–١5.4–١3.4–١٢.5–٢٠.٠–١٨.4–6.4غينيا
–١.7–٢.6–٠.5٢.3١.3٠.١3.3–4.6–٨.4–١.3–٨.3غينيا-بيساو

–5.٢–5.7–6.٢–6.4–5.٢–6.7–١٠.4–٨.٨–٨.4–9.٢–5.9كينيا
–١3.٨–١٢.١–١٢.٢–6.9–7.4–4.5–4.9–5.5–٨.4–١3.4–٨.9ليسوتو
–١9.9–٢٢.4–٢٢.5–٢٢.4–١٨.5–٢6.5–٢6.3–٢١.6–١7.3–١7.6–٢٠.7ليبريا

–4.٨–4.٨–4.٠–٠.63.4–١.9–٠.3–5.9–7.6–7.٠–١٠.٢مدغشقر
–7.6–٨.١–٨.9–١٠.٠–١3.6–9.4–٨.3–٨.4–9.٢–٨.6–٨.6مالوي

–6.4–6.4–6.9–6.٢–7.٢–5.3–4.7–٢.9–٢.٢–5.١–١٠.7مايل
–٢.١–٨.7–7.4–6.٠–4.4–4.9–5.7–6.3–7.3–١3.٨–١٠.3موريشيوس

–١١7.7–44.6–١6.9–١6.١–39.٢–4٠.3–3٨.٢–4٢.9–44.7–٢5.3–١6.١موزامبيق
–٨.3–5.١–3.6–١.4–١4.١–١٢.6–١٠.٨–4.٠–5.7–3.٠–3.5ناميبيا
–١٢.٠–١6.7–١6.١–١3.٢–١5.5–٢٠.5–١5.4–١6.٨–١6.١–٢5.١–١9.٨النيجر

٠.7٢.5٠.5٠.4٠.٢–3.6٢.63.٨3.7٠.٢3.٢نيجيريا

–5.9–9.٢–٨.4–6.٨–١4.3–١3.3–١١.٨–٨.7–١١.٢–7.4–7.٢رواندا
–7.٠–9.9–١١.3–١3.٠–6.٠–١٢.6–٢١.9–١3.٨–٢١.9–٢7.7–٢٢.9سان تومي وبرينسيبي

–6.4–7.5–7.9–9.4–5.5–7.٠–9.٠–١٠.5–١٠.9–٨.٠–4.4السنغال
–١٢.١–١3.9–١4.4–١6.٠–١٨.3–١٨.6–٢3.١–١١.9–٢١.١–٢3.٠–١9.4سيشيل

–١9.7–٢١.6–١٨.9–٢١.9–١9.4–١7.4–١٨.٢–١7.5–3١.٨–65.٠–٢٢.7سيراليون
–3.4–3.١–٢.9–٢.3–3.3–4.4–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5جنوب إفريقيا

–١.٨–4.3–6.١–١.٨6.٠–7.٢–١.6–3.9–١٨.٢١5.9. . .جنوب السودان
١.٠١٢.7١9.3٢١.6٢6.7١6.7١4.6١5.4١5.٠١5.7–٨.6سوازيلند

–4.7–6.٠–5.4–3.٨–4.5–٨.4–١٠.١–١٠.6–١١.6–١٠.٨–7.7تنزانيا
–٢.5–6.4–7.٨–٨.٢–9.6–١١.٠–١٠.٠–١3.٢–7.6–7.٨–5.٨توغو

–3.١–9.5–6.9–4.5–3.4–6.7–7.٨–7.٢–6.٨–9.9–٨.٠أوغندا
–١.3–١.9–٢.6–3.3–4.5–٢.١3.9–7.54.75.4٠.6زامبيا

–٢.5–٢.4–٢.6–٢.6–3.4–9.5–١4.٢–١6.6–١3.١–٢٠.١–١4.3زمبابوي6
١ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٢  تستبعد كريميا وسيفاستوبول من بيانات عام ٢٠١4 وما بعده.

3 راجع امللحوظات القُطرية بشأن ليبيا حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

4 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

5 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

6 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات.
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

االقتصادات املتقدمة

٢3٠.634٢.٠3٢٢.٢43٨.44٢4.4335.٨٢3١.٨–١3٠.٠–٢٢4.١–١6٨.١رصيد احلساب املايل

433.١3١5.٠3٢7.3–34٠.735٨.9١١١.9١55.4٢١3.535.7١4.5   االستثمار املباشر، صاف

–٢٨7.5–١49.١–3٠.6١76.١374.4١٢6.9–539.9–٢46.3–١,١١١.5–969.٠   استثمارات احلافظة، صاف
45.34١.3٢9.٢5١.٢–١٠5.3–73.9١٢.4–9٨.3–6.4–١١4.١   املشتقات املالية، صاف

6٨.٠64.3–7٠.6–4.٠١37.٢–399.5١١.7–٢6١.5١9١.7١55.٠   استثمارات أخرى، صاف

35٢.9349.٨٢73.٢١53.١١34.9٢٢6.٨١79.6١7٠.49٢.993.7   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–763.٨–6٠6.4–349.٢–377.7–333.٢–3٢6.٨–4٠4.٠–44٨.9–5٢5.6–446.4   رصيد احلساب املايل
–95.5–75.7١٠٢.7–١67.٨–٨5.٨١73.١١٢6.9١٠4.7١٠١.٢١95.٠      االستثمار املباشر، صاف

–6٠٨.١–4٨١.7–٢47.5–١96.7–53.6–١٢٠.٨–3٠.7–49٨.3–٢٢6.3–6٢٠.٨      استثمارات احلافظة، صاف
9.3–١5.٨٢6.4١٢.7–٢5.٢–7.١٢.٢54.3–35.٠–١4.١      املشتقات املالية، صاف

–69.5–9.3–٢٠٢.١–3١.٠–53.٠–٢49.4–477.١–٨9.٠–١٠٠.9453.4      استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠–٢.١١.7–6.3–3.6–١.٨١5.94.53.١      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١٨4.3443.735١.93١4.9343.3466.6–4٠.9–١6.9   رصيد احلساب املايل

. . .. . .–٨٢.3١٢4.959.4٢3.٨95.6٢6٨.٢٢46.6٠.5      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .35.٠١٠7.٠46١.٠43٢.6–١56.9–١75.٨–3٨3.3–٨١.4      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .5.53٨.94٢.١65.596.٨٢٠.5١٠.5–4.4      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .٢5.5–4٠٢.١–١97.7٢4٢.95٢٨.5١5٠.٠١6٨.7–٢7.١      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .–١3.7١4.3١9.٠6.٢5.٨١١.7١7.4١.4      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

١٢3.7١67.7١94.33٠٠.٠3١6.3٢59.6٢69.١3١١.4346.٨364.١      رصيد احلساب املايل

6٠.6١٠.333.6٢6.٠96.659.9٢3.٨47.75٢.747.5         االستثمار املباشر، صاف

66.٨٢٠9.6١75.٠٢١7.9٢3٠.4٢٢6.١٢7٨.6٢٨٨.7–١54.١5١.4         استثمارات احلافظة، صاف

١7.639.٨3٠.93١.٨4٢.3٢9.٢36.١١٠.١3١.١3٠.٢         املشتقات املالية، صاف

–٢.3–٢٨.9١5.6–٢3.١–١65.١6١.١3١.45.645.٠–١١٠.7         استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠–١.9١.4–٢.4–٢.١3.9١.7١.٢3.3         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

–٢6.6–39.١–36.٨–3١.٨–١3.5–١٠.3–١9.٢–4٨.٠–7٨.6–١.6      رصيد احلساب املايل
٢9.٠33.74١.646.6–47.٢٢.6–34.3١9.٨١9.4١3.9         االستثمار املباشر، صاف

–33.٢–3٢.5–١9.3–5١.54.٠–٢3.٨–79.3–5٠.6–335.١–١55.٠         استثمارات احلافظة، صاف
١٢.٠٠.77.7١6.4٢5.١–3١.٨–٢٢.3–١٨.4–١9.4–4.١         املشتقات املالية، صاف

–6٨.٠–67.٢–6١.٢–6٠.٠–٨٢.4–9٨.٢٢.9–١١5.5٢63.٨3.6         استثمارات أخرى، صاف
١.٠٨.٠٢.5٢.3٢.6٢.٨–5.٢١.9–7.77.7         التغير يف االحتياطيات

      إيطاليا

٢9.٠6٨.54٠.٠73.753.45٨.353.٠–4.١–79.9–١٠7.١      رصيد احلساب املايل

٠.٨١.٠–9.٠–٢١.3١7.٢6.٨٠.93.١٢.73.3         االستثمار املباشر، صاف

5.5١٠9.١١76.6١١١.479.949.3–5.4–6٢.5٢5.6٢٢.4         استثمارات احلافظة، صاف

–٠.7–٢.٨–6.6–٢.63.3–7.54.٠4.٨–6.6١٠.١         املشتقات املالية، صاف
3.3–١9.5–45.5–95.١–٢.١٢7.565.975.٠–١١3.9–١9٨.9         استثمارات أخرى، صاف

         التغير يف االحتياطيات
١.4١.3١.9٢.٠١.3–٠.6١.3–3.٠٠.٠٠.٠
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263 صندوق النقد الدويل  |  إبريل  ٢٠١٨   

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

        إسبانيا

٠.54١.6١4.٨٢3.١٢7.9٢4.9٢7.33٠.٠–43.4–5٨.9       رصيد احلساب املايل

٨.63١.٠١٨.5٢4.١٢6.7٢٨.١–٢4.6–١٢.٨٢7.٢–١.9         االستثمار املباشر، صاف

–٢.١–١٠.٢55.١١٢.53.٢–١٢.١–43.١53.7٨3.6–46.6         استثمارات احلافظة، صاف
٠.٠٠.٠٠.٠–٢.9–١.4١.7١.١–٢.9١٠.7–١١.4         املشتقات املالية، صاف

3.74.٠–١١.7–5١.٨–١47.٨١١.5٢٢.6–١٨.٢–٠.٠١١6.٢         استثمارات أخرى، صاف

١.١١3.9٢.٨٠.75.١5.69.١٠.٠٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

5٨.9١7٨.6٢66.7١53.١١9١.١١95.6–٢47.3١5٨.453.94.3   رصيد احلساب املايل

7٢.5١١7.٨١١7.5١44.7١١٨.6١3١.٠١34.6١46.٢١34.٠١47.٠      االستثمار املباشر، صاف

–46.٢–4٨.9–١3١.5٢٨٢.٢54.4–4٢.٢–٢٨.٨٢٨٠.6–١47.9١6٢.9      استثمارات احلافظة، صاف
3٠.43٢.٢33.4–6.75٨.١34.٠١7.7١6.7–١7.١–١١.9      املشتقات املالية، صاف

7.463.35٠.4–١٢7.7–١٠6.7–34.٨6٠.١–43.46١.١–5.5      استثمارات أخرى، صاف

٢3.6١٠.5١١.٠–3٨.7٨.55.١5.7–44.3١77.337.9      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–١٠5.4–١١٢.4–٨7.4–١43.4–١3٨.9–١4٨.٠–١3٢.5–9٢.5–4٨.١–١١٢.4   رصيد احلساب املايل
٨4.667.557.4–٢١9.5–١١6.٢–١76.١–١١.٢–53.434.٨–١٠.١      االستثمار املباشر، صاف

٠.٠٠.٠–٨7.7–١93.٢–٢٢.6٢١٢.3–٢75.٠٢٨4.3–٢١5.5–٢٠١.٠      استثمارات احلافظة، صاف

–٢9.3١٢.5١.99.١–63.43١.٢١٢٨.6–7.465.٨–69.3      املشتقات املالية، صاف
–١67.9–١94.٨–٢٨6.١٢3١.١١٠5.6–9١.٨37.5–١5٨.69٨.6٢79.١      استثمارات أخرى، صاف

9.47.9١٢.١7.٨١١.73٢.٢٨.٨٨.٨١3.٠١4.١      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–4٨.6–57.3–49.3–5١.5–57.٨–4٢.٢–56.9–6٢.7–49.4–5٨.3   رصيد احلساب املايل
١.3٢٢.٢36.3١٠.٢٢١.7٢٢.5–6.3١٢.5١٢.٨١٢.٠      االستثمار املباشر، صاف

–٨5.9–٨3.٢–65.7–١١9.٢–44.٨–3٢.9–٢7.١–63.٨–١٠4.3–١٠9.9      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

٢5.٨6.٢4.١١4.9–43.٨–١5.9–٢٢.5–4١.434.3١3.4      استثمارات أخرى، صاف

3.9٨.١١.74.75.3٨.55.6٠.٠٠.٠٠.٠      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

٢43.6٢7٨.5٢4٠.٨364.١339.5٢٨7.33٢7.73٠٨.٨37١.43٨٢.٢   رصيد احلساب املايل

–7٢.٨–7٨.5–99.٠–76.9–١٠9.9–٢6.37.5–34.٨–93.56.5      االستثمار املباشر، صاف
46.٨١4٨.7١3٨.4١٨٠.١334.٠٢73.٢٢76.73٢١.334١.5–57.١      استثمارات احلافظة، صاف

–37.٠–35.٠–٠.7٢7.9–١4.٢–٢3.5–33.5–3١.١٢٨.3–١5.٢      املشتقات املالية، صاف
43.7١١9.١١٠4.١–١٠.9–١43.١97.١٨3.4–٨٨.5١٠4.٠–١6.٨      استثمارات أخرى، صاف

٢79.3١٢5.١٢74.7١٠١.3١٠6.3١75.9١5١.٠١3٨.364.663.7      التغير يف االحتياطيات

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–4.٨56.4–٢54.9–43١.5–١37.١٢37.3١١3.٢3٨.7١5.٨٢76.٢رصيد احلساب املايل
–396.4–3٨٨.5–375.3–٢79.9–34٠.5–4١5.4–4٨٢.9–49١.4–53٠.9–455.9   االستثمار املباشر، صاف

–7٨.١–٨4.6–١63.٠–١١3.١44.7–١١5.3–١56.7–٢37.5–١4٨.٠–٢٢٢.5   استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١66.54٠٨.٨٨9.54٠9.546١.٨3٨6.٢١35.7343.63٢5.١–٢٢.9   استثمارات أخرى، صاف

١64.6١43.6١٠٢.6–4٨٢.4–٨37.٢745.٠43٢.٠59٠.٨١٢٨.45١5.5   التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

اجملموعات اإلقليمية

كومنولث الدول املستقلة2

75.9١٠٠.95٢.١٢.5١٢.٢5٢.٨٢.١63.١65.656.3   رصيد احلساب املايل

–١.٨–٠.3–5.٠–١9.٢٠.934.6–3.6–٢7.6–١5.٢–٨.5      االستثمار املباشر، صاف
–4.٢–4.٨–١5.٨–٢٨.٨١٢.٠٢.4–١7.93.5٠.٢–١4.٢      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

36.٠64.344.3٢7.573.٠39.4٢٨.٨٢١.9٢٢.١٢7.٢      استثمارات أخرى، صاف

9.٨6١.74٨.435.٠–6.٨–١١4.١–6٠.93٢.٠3٠.5٢١.5      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

١3١.١١37.٨–٨5.٠–١4٨.465.٢9.733.٠١49.5٨6.94٠.٠   رصيد احلساب املايل

–١45.٠–١53.٨–١57.٨–٢7.7–١39.9–٢٠3.4–٢73.٢–٢٢١.9–٢77.3–٢٢5.٠      االستثمار املباشر، صاف
–٢3.9–٢١.9–٨٢.73١.95٠.5–١٢3.9–64.7–١١5.6–5٨.٠–9١.3      استثمارات احلافظة، صاف

–١٠.6–١٠.٠–١١.5–١٠.٢–٠.4١.5–١.5٢.٠–٠.٢٠.3      املشتقات املالية، صاف
٢44.٢٢44.9–٢٨٠.٨46١.5346.٢5٨.9–٢٠7.47٨.7–٢٨.7–97.5      استثمارات أخرى، صاف

١93.٨73.١73.٠–379.٨–56٢.943١.3١39.١45١.١١95.43١6.٠      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–49.6–45.9–4٢.9–١4.١–9.7–43.5–6٢.3–66.3–١٠7.١–٨9.١   رصيد احلساب املايل
–3٢.3–٢٨.5–٢3.٠–3٠.9–34.٨–3٢.٨–٢6.5–٢7.6–39.٨–٢6.7      االستثمار املباشر، صاف

–١٨.9–٢١.٢–٢5.٠–٢4.64.٢–١9.3–4٠.٠–7٠.٠–53.5–45.٨      استثمارات احلافظة، صاف
٠.٨٠.٨–٠.١٠.9–٠.3١.٨–١.4–٠.٠١.6٢.9      املشتقات املالية، صاف

–١٠.4–١٨.73.9–٨.6١٢.7٢.٨–6.5١٢.9–3٠.١–5٢.5      استثمارات أخرى، صاف
6.9١١.١–٢3.6١٢.7–١٠.4–35.9١4.6٢7.٨١٨.5٠.٢      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١3١.9–١٠9.6–٨٨.5–١٠3.9–١9٢.5–٢٠5.١–١٨7.7–١46.7–١٢6.4–١١4.5   رصيد احلساب املايل
–١3٨.5–١37.٠–١37.9–١36.9–١34.4–١39.4–١47.5–١53.6–١44.6–١١٠.٠      االستثمار املباشر، صاف

–45.٢–37.٠–33.5–49.5–6٠.5–١١٠.9–١٠١.9–٨3.9–١٠9.4–96.٠      استثمارات احلافظة، صاف
4.4٠.6٠.7–٠.75.5٢.3١.74.4١.4١.١      املشتقات املالية، صاف

١4.١٢9.54٨.٢١.٨3٠.٠6٢.٨59.٢44.64٢.٨–٠.٢      استثمارات أخرى، صاف

٢٠.٨٢9.٠١9.١٨.3–9٠.9١٠٨.٠59.٠١١.739.٠٢9.٠      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–5.4٢٠.٢–55.4–٢٠٨.٨–١٢٢.53٢٠.3٢٨5.٨3٠6.7١٨٠.3١33.١   رصيد احلساب املايل
–٢9.6–٢7.٨–١6.9–7.6–٠.3–٢9.6–٨.6–٢6.١–٢١.6–4٨.9      االستثمار املباشر، صاف

١١.١١٨.6–١٨.٠–٢5.٢74.٢56.٨7٢.١١3١.969.56.9      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١٠١.١39.7١٨.3–4٨.3–6٠.١١٢9.5١٠٠.5١١4.96١.663.3      استثمارات أخرى، صاف

–٢٨.٠–١7.9–١٢١.9–١46.4–٨6.١١3٨.٢١54.7١٢٨.١١6.٢١39.3      التغير يف االحتياطيات
   إفريقيا جنوب الصحراء

–4٨.٨–4١.9–46.3–66.6–٨٠.6–77.5–53.5–٢١.4–١5.6–6.٠   رصيد احلساب املايل
–49.٢–4١.٠–34.7–4٢.٢–3٢.٠–٢9.3–٢3.5–34.5–3٢.5–36.٨      االستثمار املباشر، صاف

–4.7–١٠.9–٢٠.3–١3.6–١5.٢–٢١.٨–٢٢.٠–٢٨.4–١9.3–٠.4      استثمارات احلافظة، صاف
٠.9١.١٠.٠٠.٠–٠.4–١.5–٠.٨–١.7–١.7–٠.٢      املشتقات املالية، صاف

٢.3–3.١–6.3–٠.5–١٨.4–١6.٢–3١.٢١7.5٢٠.59.4      استثمارات أخرى، صاف

١4.7١4.١3.٢–١٠.4–١4.١–٠.5٢٠.7٢١.٠٢.97.9      التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

       الوقود
53.7١٢٨.٨١٠١.4–١65.٢–٢5١.٨5١٢.٢445.٨375.9٢٢3.6٨5.7      رصيد احلساب املايل

–١3.9–١٢.٨–7.3–١٠.٨7.٠7.4٢9.5–33.3–٢3.٨–3١.٢         االستثمار املباشر، صاف
٢٠.6٢١.6–٢5.١–٢٠.٢٨7.٠47.٢7٨.٢١6٢.٨79.97.٢         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

١45.٨٢53.٠١96.٠١٨6.4١55.١9.٢33.7١47.79٠.3٨4.٠         استثمارات أخرى، صاف

3٠.59.6–6١.9–١6٢.6–١٨9.5–١١5.١١94.7٢34.5١٠٠.٢١٠6.5         التغير يف االحتياطيات

      غير الوقود

–١57.٨–١٢4.٠–3٠٨.6–٢66.3–١9٠.5–٢٠7.9–337.3–33٢.7–٢74.9–١١3.١      رصيد احلساب املايل
–3٨٢.4–375.7–367.9–٢5٠.3–347.9–4٢٢.4–493.7–45٨.١–5٠7.١–4٢٢.4         االستثمار املباشر، صاف

–99.٨–١٠5.٢–١37.9–33.١37.5–٢7٨.١–٢34.٨–٢٨4.7–٢35.٠–٢4٢.7         استثمارات احلافظة، صاف
–9.٢–٨.6–7.٠–١٠.3–3.6٢.٢–٢.4–٠.75.٨١.٠         املشتقات املالية، صاف
٢53.3٢4١.١–٢54.445٢.735٢.5١٢.٠–٢١٢.٨96.٨–٨6.6–١6٨.3         استثمارات أخرى، صاف

٢٢6.5١١3.١93.٠–3١9.7–7٢١.٠55٠.3١97.549٠.6٢34.93٢6.٠         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–3٠7.٢–٢73.١–٢3١.6–٢37.9–٢93.5–3٨٢.٨–4٢٠.٠–433.7–393.6–٢٨٨.٢      رصيد احلساب املايل
–3٢9.7–3٠7.6–٢9٢.9–٢99.١–٢٨6.١–٢95.4–٢٨4.4–٢9٢.5–٢٨5.5–٢٢٨.7         االستثمار املباشر، صاف

–6٢.6–7٠.٠–١١٠.7–5٠.9–39.3–١9٨.٨–١75.9–١9٨.9–١٨١.٠–٢١٠.١         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

3٢.73١.965.5٢9.٠١5.3–١١.4–٢١.١–5٨.١–65.٨–٨3.9         استثمارات أخرى، صاف

٢34.6١35.9١١6.663.٠١١7.9١.39٢.6١٢4.٨٨5.٠79.4         التغير يف االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

جدولة ديونها خالل 2016-2012 
–33.٨–٢٨.6–35.٨–55.١–4١.١–٢9.٠–44.٠–54.5–٢5.9–١١.7       رصيد احلساب املايل

–3١.9–٢6.4–٢4.7–٢7.6–٢6.5–٢٠.6–٢4.6–٢6.9–٢١.٠–٢١.٨           االستثمار املباشر، صاف
–6.5–١6.١–٢١.١–١.٨١.4–٠.4–١٠.٢–٠.9١.5–١١.٢           استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .           املشتقات املالية، صاف

١٠.٢5.74.6–٢3.١–٠.7٢٢.٢–١١.٨–7.36.43.٢           استثمارات أخرى، صاف

–٠.٠٨.7٠.١–6.١٢.5–3.٢٨.3–٢4.7–١4.٢١١.٨           التغير يف االحتياطيات
للتذكرة

العامل

٢69.3357.٨46.٠6.٨١69.434٠.6١75.4–١3.٢١6.٨–3١.٠رصيد 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

٢٠٠9–٢٠٠٠

–٢٠٠4

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

–٢٠٢٠

٢٠٢3

االقتصادات املتقدمة

٠.١٠.5٠.5٠.5٠.7٠.٨٠.7٠.5٠.6–٠.7–٠.٨صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.4٠.5٠.7٠.7٠.٨٠.7٠.5٠.6–٠.7–٠.9     رصيد احلساب اجلاري

٢١.9٢١.4٢١.3٢١.5٢٢.١٢٢.4٢١.9٢٢.٠٢٢.٢٢٢.3٢٢.6        االدخار

٢٢.6٢٢.٠٢١.٠٢٠.9٢١.٢٢١.٢٢١.٠٢١.٢٢١.5٢١.٨٢٢.١        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–3.3–3.3–3.٠–٢.3–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–4.3–4.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.3–3.4–3.٠–٢.4–٢.4–٢.4–٢.١–٢.١–٢.6–4.3–4.5      رصيد احلساب اجلاري

١7.7١6.5١7.7١٨.3١9.3١9.4١٨.٠١7.5١7.٢١7.4١7.٨         االدخار

٢١.9٢٠.٨١9.4١9.٨٢٠.١٢٠.4١9.7١9.٨٢٠.٢٢٠.٨٢١.١         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.٠١.5٢.4٢.63.١3.43.3–٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض

١.4٢.٢٢.43.٢3.43.53.٢3.٢3.٠–٠.١–٠.٢      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.٨٢٢.7٢٢.3٢٢.4٢٢.9٢3.٨٢4.٠٢4.4٢4.6٢4.٨٢4.9         االدخار

٢٢.5٢٢.٢٢٠.١١9.6١9.9٢٠.٠٢٠.4٢٠.9٢١.١٢١.3٢١.6         االستثمار

. . .. . .. . .–٠.٠٠.٢–٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

3.45.57.٠6.77.5٨.9٨.6٨.٠٨.٢٨.٢7.9      صايف اإلقراض واالقتراض

3.45.67.٠6.77.5٨.9٨.5٨.٠٨.٢٨.٢7.9         رصيد احلساب اجلاري

٢3.7٢5.3٢6.3٢6.٢٢7.٠٢٨.١٢7.7٢7.7٢٨.٠٢٨.٢٢٨.٢            االدخار

٢٠.3١9.٨١9.3١9.5١9.5١9.١١9.٢١9.7١9.7٢٠.٠٢٠.3            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

–٠.3–٠.9–١.3–١.4–٠.9–٠.4–١.٢–٠.٨–١.٢–١.٠٠.١      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.3–٠.9–١.3–١.4–٠.9–٠.4–١.3–٠.9–١.٢–١.٠٠.٢         رصيد احلساب اجلاري

٢3.3٢٢.6٢١.4٢١.4٢١.5٢٢.3٢٢.١٢٢.٠٢١.9٢٢.٢٢٢.6            االدخار

٢٢.4٢٢.7٢٢.6٢٢.3٢٢.7٢٢.٨٢3.٠٢3.4٢3.٢٢3.١٢٢.9            االستثمار

٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

٠.9٢.١١.٨٢.6٢.9٢.7٢.3١.5–٠.١–١.٨–٠.٨      صايف اإلقراض واالقتراض

١.٠١.9١.5٢.7٢.9٢.6٢.٢١.4–٠.3–١.9–٠.9         رصيد احلساب اجلاري

٢٠.٢١9.٢١7.5١7.9١٨.9١٨.9١9.٨٢٠.4٢٠.٢٢٠.١١9.٨            االدخار

٢١.١٢١.١١7.9١7.٠١7.٠١7.3١7.١١7.5١7.7١7.9١٨.4            االستثمار

٠.٠٠.١٠.١٠.١–٠.١٠.١٠.٢٠.٠٠.٢٠.٢٠.٢         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

٠.3٢.٢١.6١.٨٢.٢١.9١.٨١.9٢.٠–6.٠–5.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.5١.١١.١١.9١.7١.6١.7١.7–٠.٢–6.5–6.٢         رصيد احلساب اجلاري

٢٢.٢٢١.١١9.٨٢٠.٢٢٠.5٢١.5٢٢.4٢٢.٨٢3.١٢3.3٢3.5            االدخار

٢٨.3٢7.6٢٠.٠١٨.7١9.5٢٠.4٢٠.5٢١.١٢١.5٢١.7٢١.٨            االستثمار

٠.7٠.5٠.5٠.6٠.5٠.7٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

3.١3.4٠.9٠.7٠.73.٠3.74.٠3.73.64.٠   صايف اإلقراض واالقتراض

3.٢3.4١.٠٠.9٠.٨3.١3.٨4.٠3.٨3.74.٠      رصيد احلساب اجلاري

٢7.9٢6.9٢3.6٢4.١٢4.7٢7.١٢7.4٢٨.٠٢٨.3٢٨.4٢٨.7         االدخار

٢4.7٢3.5٢٢.7٢3.٢٢3.9٢4.٠٢3.6٢4.٠٢4.6٢4.7٢4.7         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.١–٠.٠٠.١–٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
   اململكة املتحدة

–3.١–3.5–3.٨–4.١–5.9–5.3–5.4–5.6–4.3–3.3–٢.9   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.١–3.4–3.7–4.١–5.٨–5.٢–5.3–5.5–4.٢–3.3–٢.9      رصيد احلساب اجلاري

١4.4١3.3١١.5١٠.5١١.٨١١.٨١١.١١٢.٨١3.3١3.7١4.4         االدخار

١7.3١6.6١5.7١6.١١7.١١7.٠١6.9١6.9١7.٠١7.١١7.5         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠9–٢٠٠٠

–٢٠٠4

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

–٢٠٢٠

٢٠٢3

    كندا

–١.٨–٢.5–3.٢–3.٠–3.٢–3.6–٢.4–3.٢–3.6–١.١٠.4   صايف اإلقراض واالقتراض
–١.٨–٢.5–3.٢–3.٠–3.٢–3.6–٢.4–3.٢–3.6–١.١٠.4      رصيد احلساب اجلاري

٢3.٠٢٢.٨٢١.3٢١.7٢٢.5٢٠.5٢٠.٠٢٠.7٢٠.٨٢١.5٢٢.5         االدخار

٢١.9٢3.٢٢4.9٢4.9٢4.9٢4.١٢3.٢٢3.7٢3.9٢4.١٢4.4         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

3.٨4.١4.١5.٢5.١5.45.54.٨5.١5.٠4.٨   صايف اإلقراض واالقتراض

3.٨4.١4.١5.١5.٢5.٨5.45.٠5.٢5.١4.9      رصيد احلساب اجلاري

٢9.٨3٠.43٠.33٠.43٠.53٠.93٠.٢3٠.٢3٠.53٠.53٠.٢         االدخار

٢5.6٢5.9٢6.٠٢5.١٢5.٢٢4.٨٢4.7٢5.3٢5.4٢5.4٢5.5         االستثمار

–٠.١–٠.٠٠.١–٠.١٠.٢–٠.4–٠.٠٠.٠٠.١٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.4–٠.٠٠.١٠.١–٢.6٢.9١.3٠.7٠.6٠.٠٠.٢صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.5–٠.٢–٠.١–٠.١–٠.3–٢.5٢.٨١.3٠.6٠.5٠.٢     رصيد احلساب اجلاري

٢9.53٢.٢33.53٢.٨33.٠3٢.63١.٨3٢.٢3٢.٨3٢.93٢.5        االدخار

٢7.3٢9.63٢.43٢.43٢.63٢.93٢.١3٢.33٢.933.٠33.٠        االستثمار

٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

6.٠4.٨٢.٢٠.6٠.6٢.٨٠.٠١.3٢.٨٢.4١.9   صايف اإلقراض واالقتراض

6.55.١٢.4٠.6٢.١٢.٨٠.٠١.3٢.٨٢.3١.9        رصيد احلساب اجلاري

٢7.4٢7.١٢7.٢٢4.3٢5.١٢6.١٢4.7٢5.9٢6.٨٢6.9٢6.4           االدخار

٢١.١٢٢.٠٢4.٨٢3.6٢٢.9٢3.٠٢4.3٢4.4٢3.٨٢4.4٢4.3           االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠١.5–٠.٢–٠.3–٠.5        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

3.73.9١.٠٠.٨١.6٢.٠١.4٠.9٠.7٠.6٠.3   صايف اإلقراض واالقتراض

3.63.٨١.٠٠.7١.5٢.٠١.4٠.9٠.6٠.6٠.3        رصيد احلساب اجلاري

3٨.44٢.443.743.٠43.64٢.44١.٠4٠.94٠.94٠.639.5           االدخار

35.٢3٨.٨4٢.64٢.34٢.٠4٠.439.64٠.٠4٠.٢4٠.٠39.٢           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–١.9–١.9–١.٨–١.9–١.١–٠.6–١.7–٢.5–3.4–5.3–4.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.6–٢.7–٢.9–٢.6–١.٨–١.9–٢.9–3.6–4.4–5.٨–4.٨        رصيد احلساب اجلاري

١9.7١9.9٢٠.5٢١.5٢٢.١٢٢.9٢٢.5٢3.٢٢3.١٢3.3٢3.6           االدخار

٢4.٢٢5.7٢4.9٢5.٠٢5.٠٢4.7٢4.١٢5.5٢5.9٢5.9٢6.٠           االستثمار

٠.3٠.5٠.9١.١١.3١.3٠.6٠.6١.٠٠.9٠.6        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.4–٢.٢–٢.١–١.5–١.9–3.3–3.١–٢.7–٢.3–٠.١–٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.4–٢.3–٢.١–١.6–١.9–3.4–3.١–٢.7–٢.3–٠.٢–٠.٢        رصيد احلساب اجلاري

٢٠.١٢١.٢٢٠.٠١9.٢١7.9١٨.١١7.٢١7.5١7.3١7.5١٨.٢           االدخار

٢٠.4٢١.3٢٢.5٢٢.4٢١.7٢٢.٠١9.4١9.١١9.4١9.٨٢٠.6           االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–٠.٨٠.٠١.١–٠.٨–4.١–٨.٠9.6١١.9١٠.٠6.١3.6   صايف اإلقراض واالقتراض
–١.3–٠.5٠.3–٠.9–4.٢–٨.3١٠.١١٢.49.٨5.44.٠        رصيد احلساب اجلاري

34.737.437.936.١33.٠٢4.9٢4.١٢6.4٢٨.6٢7.٨٢6.4           االدخار

٢7.٠٢٨.٠٢5.9٢5.9٢6.٨٢٨.4٢7.6٢7.٠٢7.4٢7.٢٢6.٨           االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–٢.9–٢.7–٢.6–٢.٢–3.6–5.6–3.4–١.٨–٢.٠٢.4٠.6   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.٢–3.١–٢.9–٢.6–4.١–6.٠–3.٨–٢.٢–٠.7٠.9١.7        رصيد احلساب اجلاري

٢٠.3٢١.6١9.5١٨.7١٨.3١6.١١6.١١7.٨١7.6١٨.١١٨.١           االدخار

١9.7٢٠.6٢١.٠٢١.٠٢١.9٢١.٨١9.٨٢٠.٢٢٠.5٢١.١٢١.٢           االستثمار

١.3١.5١.١٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.3        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠9–٢٠٠٠

–٢٠٠4

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

–٢٠٢٠

٢٠٢3

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

١.٢٢.9٢.٢١.٢–١.٨–9.3١٠.١9.37.44.7١.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.3٢.7٢.٠١.١–١.9–9.6١٠.49.77.35.١١.6           رصيد احلساب اجلاري

33.935.٠34.73٢.٠3٠.٢٢6.5٢4.٨٢7.١٢٨.7٢٨.3٢6.6              االدخار

٢4.7٢5.٠٢5.4٢4.9٢5.4٢٨.3٢6.٢٢5.5٢5.4٢5.5٢4.٨              االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.١–٠.١–٠.٠٠.7–٠.٠٠.٠٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.7–٠.5–٠.4–٠.٢٠.١٠.٢–٠.4–١.٠–٠.٨٠.٨٠.9      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٨–٠.6–٠.6–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–١.٢–٠.6٠.6١.١           رصيد احلساب اجلاري

٢٨.43١.433.٢33.١33.733.٨33.١33.٢33.533.633.4              االدخار

٢٨.٠3٠.934.٢34.٢34.333.٨33.٢33.534.١34.٢34.٢              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف
–٢.٠–١.9–١.٨–١.5–١.5–٢.١–٢.3–٢.6–3.٠–١.4–١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض

–٢.٢–٢.١–٢.١–١.7–١.7–٢.4–٢.6–٢.9–3.3–١.7–١.3           رصيد احلساب اجلاري
٢٢.١٢3.4٢3.٠٢٢.5٢٢.5٢٢.١٢٢.3٢٢.9٢3.٠٢3.3٢4.١              االدخار

٢3.6٢5.٢٢6.٢٢5.3٢5.١٢4.5٢3.9٢4.5٢5.٠٢5.4٢6.٢              االستثمار

٠.3٠.4٠.3٠.3٠.3٠.3٠.٢٠.٢٠.3٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

       اقتصادات املركز املدين الصايف

          حسب جتربة خدمة الدين

          اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

              جدولة ديونها خالل 2016-2012
–5.٢–4.5–4.5–5.3–6.7–5.٨–4.٠–5.٨–5.7–١.6–٠.3        صايف اإلقراض واالقتراض

–5.4–4.٨–4.٨–5.5–6.٨–6.٠–4.٢–6.٠–6.3–٢.١–٠.٨           رصيد احلساب اجلاري
٢٠.9٢٠.7١4.7١3.4١4.3١١.٨١٢.١١3.٨١5.9١6.5١7.4              االدخار

٢٢.٢٢٢.7٢٠.6١9.٢١٨.3١7.٨١٨.7١9.١٢٠.5٢١.١٢٢.7              االستثمار

٠.6٠.6٠.6٠.٢٠.3٠.3٠.١٠.3٠.٢٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل
٠.٠٠.3٠.5٠.6٠.5٠.3٠.3٠.5٠.4٠.3٠.٢صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.3٠.5٠.5٠.5٠.3٠.3٠.5٠.4٠.٢٠.١      رصيد احلساب اجلاري

٢3.9٢4.6٢6.٠٢6.٠٢6.4٢6.4٢5.٨٢6.١٢6.4٢6.6٢6.9         االدخار

٢3.٨٢4.4٢5.3٢5.3٢5.6٢5.٨٢5.٢٢5.6٢6.٠٢6.4٢6.7         االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١   رصيد احلساب الرأسمايل

ملحوظــة: تســتند التقديــرات يف هــذا اجلــدول إىل إحصــاءات احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات للبلــدان املنفــردة. وحُتســب األرقــام اجملمعــة للمجموعــات القُطْريــة اخملتلفــة علــى اعتبــار أنهــا حاصــل 

قيــم للــدوالر األمريكــي يف البلــدان املنفــردة ذات الصلــة. ويختلــف ذلــك عــن عمليــات احلســاب يف عــدد إبريــل ٢٠٠5 واألعــداد الســابقة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، حيــث كانــت األرقــام اجملمعــة 

مرجَّحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي املقــوم بتعــادل القــوى الشــرائية كحصــة مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي. وتســتمد تقديــرات إجمــايل االدخــار القومــي واالســتثمار )أو إجمــايل تكــون رأس 

املــال( مــن إحصــاءات احلســابات القوميــة للبلــدان املنفــردة. وتســتمد تقديــرات رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل ورصيــد احلســاب املــايل )أو صــايف اإلقــراض/ صــايف 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

                                     ٢٠٠9–٢٠٠٠٢٠١9–٢٠١٠٢٠١6٢٠١7٢٠١٨٢٠١9

–٢٠١6

٢٠١9

–٢٠٢٠

٢٠٢3

                                  
3.93.93.23.83.93.93.73.7إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

١.٨٢.٠١.7٢.3٢.5٢.٢٢.٢١.6االقتصادات املتقدمة

6.١5.٢4.44.٨4.95.١4.٨5.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

١.9١.3١.4١.5١.6١.7١.6١.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

5.04.92.34.95.14.74.23.9حجم التجارة العاملية1

الواردات

3.64.5٢.74.٠5.١4.54.١3.٢االقتصادات املتقدمة

9.٠5.9١.٨6.46.٠5.64.95.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

3.94.6٢.٠4.٢4.53.93.73.3االقتصادات املتقدمة

7.95.4٢.66.45.١5.34.٨4.7السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.6٠.٢٠.4٠.٠–٠.١٠.9٠.٢–٠.٢ االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.٠–٠.6١.١٠.5–١.5٠.١١.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

٠.٨–١.4١.9١.3٠.٢–١.7٠.35.٢املصنوعات

–3.5٢.١–٢3.3١٨.٠6.5–١5.7–١3.١٠.6النفط
–6.٨5.6٠.5٢.٨٠.5–5.3١.6١.5السلع األولية غير الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٠١.6٠.٨١.7٢.٠١.9١.6٢.٠االقتصادات املتقدمة

6.٨5.١4.34.٠4.64.34.34.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار الفائدة
٠.9٠.٠١.5–٠.٢–٠.3–٠.٢–١.١٠.7سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

٠.٠٠.5٠.٢٠.9–٢.١٠.5٠.4٠.٢سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

أرصدة احلساب اجلاري

٠.4٠.7٠.٨٠.7٠.5٠.7٠.6–٠.9االقتصادات املتقدمة

–٠.5–٠.٢–٠.٢–٠.١–٠.١–٢.5٠.4٠.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
جمموع الدين اخلارجي

3١.٠٢7.9٢9.6٢9.7٢٨.4٢7.7٢٨.9٢6.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

9.39.9١٠.79.99.49.49.99.٠السوق 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	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العاملي:		التداعيات	والدورات	يف	االقتصاد	العاملي		

أكتوبر	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العاملي:		العوملة	وعدم	املساواة	

إبريل	٢٠٠٨ آفاق	االقتصاد	العاملي:		اإلسكان	والدورة	االقتصادية	

أكتوبر	٢٠٠٨ 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	٢٠١7 آفاق	االقتصاد	العاملي:	هل	يتزايد	الزخم؟	

آفاق	االقتصاد	العاملي:	نحو	حتقيق	نمو	قابل	لالستمرار:	تعاف	يف	األجل	القريب	

أكتوبر	٢٠١7 					وحتديات	يف	األجل	البعيد	

إبريل	٢٠١٨ آفاق	االقتصاد	العاملي:	انتعاش	دوري	وتغير	هيكلي	

أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	4-١ قياس	عدم	املساواة:	قضايا	املفاهيم	واملنهجيات	والقياس	

مؤشرات	الدورة	االقتصادية	اجلديدة	يف	أمريكا	الالتينية:

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-5 					إعادة	بناء	البيانات	التاريخية	

إبريل	٢٠٠٨،	امللحق	١-١ انعكاسات	التقديرات	اجلديدة	لتعادل	القوى	الشرائية	على	قياس	النمو	العاملي	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	١-3 قياس	فجوات	الناجت		

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	

آفاق االقتصاد العاملي 

موضوعات خمتارة
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أكتوبر	٢٠١6،	إطار	السيناريو	١ سيناريوهات	التعريفة	اجلمركية	

أكتوبر	٢٠١6،	اإلطار	١-١ توقعات	النمو	العاملي	يف	األجل	املتوسط	

ثانيا: استقصاءات تاريخية

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	

	إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الرابع فصل	القاطرة	عن	القطار؟	التداعيات	والدورات	يف	االقتصاد	العاملي	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-4 التداعيات	وتزامن	الدورات	االقتصادية	الدولية:	من	منظور	أوسع	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-١ ما	هي	اخملاطر	التي	تمثلها	أسواق	املساكن	للنمو	العاملي؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	امللحق	١-٢ تغير	املناخ:	التأثير	االقتصادي	واالستجابات	على	مستوى	السياسات	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-7 النقاش	الدائر	حول	تطبيق	سعر	اخلصم	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٨ 	)Weitzman, 1974	)دراسة	اليقين	عدم	ظل	يف	بالكميات	مقارنة	الضرائب

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-9 جتارب	االجتار	يف	رخص	إطالق	االنبعاثات	يف	االحتاد	األوروبي	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	اخلامس الدورة	االقتصادية	العاملية	وديناميكيتها	املتغيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ االقتصادات	الرئيسية	وتقلبات	النمو	العاملي	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-٢ حتسن	أداء	االقتصاد	الكلي	—	هل	هو	حسن	حظ	أم	حسن	سياسات	

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	
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يف	الطرف	املتلقي؟	األوضاع	اخلارجية	والنمو	يف	األسواق	الصاعدة	قبل	

إبريل	٢٠١4،	الفصل	الرابع 		األزمة	املالية	العاملية	وأثنائها	وبعد	وقوعها	

أثر	األوضاع	اخلارجية	على	النمو	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	4-١ 			على	املدى	املتوسط	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	١-٢ أصول	مراجعات	تنبؤات	صندوق	النقد	الدويل	للنمو	منذ	عام	٢٠١١	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	٢،	 أهمية	العوامل	األساسية	املؤثرة	على	أسعار	العائد	األمريكي	لفهم	التداعيات	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	 	

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	٢٠١7،	الفصل	الثاين 						يف	بيئة	خارجية	معقدة	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	٢-٢ النمو	يف	ظل	التدفقات:	شواهد	مستمدة	من	بيانات	الصناعات	

نمو	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	التفاوتات	وتقارب	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	١-3 					مستويات	الدخل	خالل	فترة	التنبؤات	

إبريل	٢٠١٨،	الفصل	3 الوظائف	يف	قطاع	الصناعة	التحويلية:	انعكاساتها	على	اإلنتاجية	وعدم	املساواة	

إبريل	٢٠١٨،	الفصل	4 هل	تتقاسم	اقتصادات	العامل	املعومل	مكاسب	نمو	اإلنتاجية؟	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-3 ديناميكيات	النمو	املمكن	يف	اآلونة	األخيرة	

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	٢٠٠7،	اإلطار	١-١ من	املتضرر	من	االرتفاع	الهائل	يف	أسعار	األغذية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-5 اختناقات	مرحلة	التكرير	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-6 حتقيق	أقصى	استخدام	ممكن	ألنواع	الوقود	البيولوجي	

إبريل	٢٠٠٨،	امللحق	١-٢ املستجدات	يف	أسواق	السلع	األساسية	واحتماالتها	املستقبلية	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	١-4 العالقة	بين	انخفاض	قيمة	الدوالر	األمريكي	وأسعار	السلع	األساسية	

إبريل	٢٠٠٨،	امللحق	١-5 ملاذا	مل	يستجب	عرض	النفط	بدرجة	أكبر	الرتفاع	األسعار؟			

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	١-6 أسعار	النفط	املستخدمة	كقواعد	معيارية				

إبريل	٢٠٠٨،	الفصل	اخلامس العوملة	وأسعار	السلع	والبلدان	النامية			

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	5-٢ االنتعاش	الراهن	ألسعار	السلع	يف	السياق	الصحيح	

أكتوبر	٢٠٠٨،	الفصل	الثالث هل	عاد	التضخم	من	جديد؟	أسعار	السلع	األولية	وتضخم	األسعار	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	3-	١	 هل	تؤثر	االستثمارات	املالية	يف	سلوكيات	أسعار	السلع	األولية؟		

استجابات	املالية	العامة	إزاء	الزيادات	األخيرة	يف	أسعار	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	3-	٢ 					السلع	األولية:	دراسة	تقييمية		

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	
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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	١-7 ما	الذي	يفسر	زيادة	التقلبات	يف	أسعار	الغذاء؟		

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-٢ إىل	أي	مدى	يخرج	تعايف	أسعار	السلع	األولية	الراهن	عن	املعتاد؟	

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-3 منحنيات	أسعار	العقود	املستقبلية	للسلع	األولية	وتكيف	األسواق	الدوري	

أكتوبر	٢٠١٠،	امللحق	١-١ التطورات	والتوقعات		يف	أسواق	السلع	األولية	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-٢ التوقعات	القاتمة	للقطاع	العقاري		

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-5 هل	أصبحت	املعادن	أكثر	ندرة	وما	انعكاسات	ندرتها	على	األسعار؟		

إبريل	٢٠١١،	امللحق	١-٢ تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	املتوقعة	

إبريل	٢٠١١،	الفصل	الثالث شح	النفط	والنمو	واالختالالت	العاملية	

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	
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أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-١ مريض	أملت	به	وعكة	بسيطة:	طفرات	السلع	األولية	وظاهرة	املرض	الهولندي	

هل	تُصاب	اقتصادات	البلدان	املصدرة	للسلع	األولية	بفورة	يف	النشاط	أثناء	طفرات	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-4 			السلع	األولية؟	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	مع	التركيز	على	التحول	يف	استخدام	الطاقة	

إبريل	٢٠١6،	الفصل	١،	تقرير	خاص 			يف	ظل	انخفاض	أسعار	الوقود	األحفوري	

أكتوبر	٢٠١6،	الفصل	3 انخفاض	التضخم	عامليا	يف	عصر	يشهد	سياسة	نقدية	مقيدة	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية،	مع	التركيز	على	األمن	الغذائي	وأسواق	الغذاء	

أكتوبر	٢٠١6،	الفصل	١،	 								يف	االقتصاد	العاملي	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١6،	اإلطار	3-3 ما	مدى	أهمية	األسعار	العاملية	بالنسبة	لتضخم	أسعار	الغذاء؟	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية،	مع	التركيز	على	دور	التكنولوجيا	واملصادر	

إبريل	٢٠١7،	الفصل	١،	 			غير	التقليدية	يف	سوق	النفط	العاملية	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١7،	الفصل	١ تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١٨،	الفصل	١ تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-٢ ما	أسباب	كبح	التضخم	األساسي	يف	االقتصادات	املتقدمة؟	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-ت	خ-١ دور	املعادن	يف	اقتصاديات	السيارات	الكهربائية	

خامسا: سياسة املالية العامة

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	٢-١ حتسن	أداء	املالية	العامة	يف	بلدان	األسواق	الصاعدة:	دوري	أم	هيكلي؟	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	٢-١ متى	تكون	الدفعة	املالية	التنشيطية	فعالة؟	

أكتوبر	٢٠٠٨،	الفصل	اخلامس سياسة	املالية	العامة	كأداة	مضادة	لالجتاهات	الدورية		

االختالفات	يف	مدى	أهمية	أدوات	الضبط	التلقائي	وعالقتها	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	5-١ 					بسياسة	املالية	العامة	االستنسابية	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	5-٢ ما	السبب	وراء	الصعوبة	البالغة	يف	حتديد	آثار	الدفعة	املالية؟	

هل	جاءت	التخفيضات	الضريبية	األمريكية	يف	حينها	واتسمت	

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	٢٠١7،	الفصل	4 آثار	سياسة	املالية	العامة	العابرة	للحدود:	هل	ال	تزال	مؤثرة؟	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	4-١ تأثير	تداعيات	صدمات	اإلنفاق	احلكومي	يف	الواليات	املتحدة	على	املراكز	اخلارجية	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-5 تأثير	التغيرات	يف	سياسة	ضريبة	الشركات	على	االقتصاد	الكلي	

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	٢٠٠7،	اإلطار	4-١ الروابط	املالية	والتداعيات	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	4-٢ أوضاع	االقتصاد	الكلي	يف	البلدان	الصناعية	والتدفقات	املالية	إىل	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-4 ما	هي	السيولة	العاملية؟	
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االنعكاسات	االقتصادية	الكلية	لالضطراب	املايل	األخير:	أنماط	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٢ 					مستمدة	من	احلاالت	السابقة	

إبريل	٢٠٠٨،	الفصل	الثالث دورة	أسعار	املساكن	املتغيرة	وانعكاساتها	على	السياسة	النقدية	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	3-١ تقييم	احتماالت	تعرض	أسواق	املساكن	للتصحيح	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	١-١ هل	هناك	أزمة	ائتمان؟	

أكتوبر	٢٠٠٨،	الفصل	الرابع الضغط	املايل	وهبوط	النشاط	االقتصادي	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	١-١ نوبة	العسر	املايل	األخيرة:	كيف	تغير	األساسيات	التي	ترتكز	عليها	اآلفاق	العاملية؟	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	4-١ السياسات	السليمة	للتخلص	من	ضغوط	النظم	املالية	واستعادة	سالمة	الوساطة	املالية	

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	٢٠١7،	اإلطار	١-٢ هل	تستمر	انتعاشة	التدفقات	الرأسمالية	الوافدة	إىل	األسواق	الصاعدة؟	

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم املساواة

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	اخلامس عوملة	العمالة	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ الهجرة		والتجارة:	كيف	يؤثران	على	البلدان	النامية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-٢ إصالحات	سوق	العمل	يف	منطقة	اليورو	واملفاضلة	بين	األجور	والبطالة	

أكتوبر	٢٠٠7،	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؟	
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إصالح	نظم	التفاوض	اجلماعي	بهدف	زيادة	معدالت	توظيف	العمالة	

إبريل	٢٠١6،	اإلطار	3-٢ 				واحلفاظ	على	استقرارها	

إبريل	٢٠١7،	الفصل	الثالث فهم	االجتاه	العام	التنازيل	يف	أنصبة	العمالة	من	الدخل		

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	١-١ نسب	املشاركة	يف	القوة	العاملة	يف	االقتصادات	املتقدمة	

أكتوبر	٢٠١7،	الفصل	٢ ديناميكية	األجور	األخيرة	يف	االقتصادات	املتقدمة:	احملركات	واالنعكاسات	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	٢-١ ديناميكيات	سوق	العمل	حسب	مستوى	املهارات	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	٢-٢ اجلمود	يف	عقود	العمل	واألجور	االسمية	يف	أوروبا:	أدلة	على	مستوى	الشركات	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	٢-3 تصحيح	األجور	والوظائف	بعد	األزمة	املالية	العاملية:	أدلة	على	مستوى	الشركات	

إبريل	٢٠١٨،	الفصل	٢ املشاركة	يف	سوق	العمل	يف	االقتصادات	املتقدمة:	الدوافع	واآلفاق	املتوقعة	

مشاركة	الشباب	يف	سوق	العمل	يف	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	مقابل	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	٢-١ 				االقتصادات	املتقدمة	

هل	تنذر	الغيوم	بعاصفة	يف	املستقبل؟	الهجرة	ومعدالت	املشاركة	يف	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	٢-4 				سوق	العمل	

هل	حتصل	الوظائف	يف	الصناعة	التحويلية	على	أجور	أفضل؟	أدلة	على	مستوى	العامل	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	3-3 				من	البرازيل	

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

سبتمبر	٢٠٠6،	اإلطار	١-3 كيف	سيتسنى	تصحيح	االختالالت	العاملية؟	

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الثالث أسعار	الصرف	وتصحيح	االختالالت	اخلارجية	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-3 انتقال	آثار	أسعار	الصرف	إىل	أسعار	التجارة	وعالقته	بعملية	التصحيح	اخلارجي	

إبريل	٢٠٠٨،	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	٢٠١7،	اإلطار	١-١ نسب	املشاركة	يف	القوة	العاملة	يف	االقتصادات	املتقدمة	

أكتوبر	٢٠١7،	الفصل	٢ ديناميكية	األجور	األخيرة	يف	االقتصادات	املتقدمة:	احملركات	واالنعكاسات	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	٢-١ ديناميكيات	سوق	العمل	حسب	مستوى	املهارات			

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	٢-٢ اجلمود	يف	عقود	العمل	واألجور	االسمية	يف	أوروبا:	أدلة	على	مستوى	الشركات				

أكتوبر	٢٠١7،	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	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ إمكانية	استمرار	املركز	اخلارجي	وعالقتها	بالتكامل	املايل	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-٢ االختالالت	الكبيرة	واملستمرة	يف	احلساب	اجلاري	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-3 املشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العاملية	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-3 إدارة	اآلثار	االقتصادية	الكلية	لتدفقات	املعونة	الكبيرة	واملتقلبة	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الثالث إدارة	التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	الكبيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ هل	يمكن	أن	تنجح	القيود	على	رأس	املال؟		

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	١-3 املشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العاملية:	تقرير	مرحلي	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	5-١ كيف	تؤثر	العوملة	التجارية	واملالية	على	النمو؟	النظرية	واألدلة	

أكتوبر	٢٠٠٨،	الفصل	السادس تفاوت	أرصدة	احلساب	اجلاري	عبر	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	6-١ حمددات	احلساب	اجلاري	يف	البلدان	املصدرة	للنفط	

أكتوبر	٢٠٠٨،	اإلطار	6-٢ صناديق	الثروة	السيادية:	انعكاساتها	على	األسواق	املالية	العاملية		

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-4 االختالالت	العاملية	واألزمة	املالية	
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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	١9٨6	

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	٢٠١7،	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	٢٠١7،	اإلطار	٢-4 				بالنسبة	القتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	١-4 التصحيحات	االقتصادية	الكلية	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	املصدرة	للسلع	األولية	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	١-5 حتويالت	املغتربين	وتمهيد	االستهالك	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-6 منهج	متعدد	األبعاد	يف	مؤشرات	سياسة	التجارة	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	3-٢ صعود	التجارة	يف	اخلدمات	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	3-4 دور	املساعدات	األجنبية	يف	حتسين	اإلنتاجية	يف	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	

عاشرا: قضايا إقليمية

أكتوبر	٢٠٠٨،	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	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	٢-3 هل	ال	يزال	االرتباط	قائما؟	اجتاهات	املشاركة	يف	سوق	العمل	يف	املناطق	األوروبية	

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؟	
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ما	هي	الدروس	املستفادة	من	الدراسات	القطرية	لتأثير	العوملة

أكتوبر	٢٠٠7،	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	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	٢-٢ هل	هو	تسريح	دائم؟	املشاركة	يف	سوق	العمل	يف	الواليات	املتحدة	واملناطق	احلضرية	

ثاين عشر: موضوعات خاصة

إبريل	٢٠٠٨،	الفصل	الرابع تغير	املناخ	واالقتصاد	العاملي	

االرتفاع	املستمر	يف	ملكية	السيارات	يف	االقتصادات	الصاعدة:

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	4-١ 					انعكاساته	على	تغير	املناخ	

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	4-٢ جنوب	آسيا:	التأثير	التوضيحي	لصدمة	مناخية	مفاجئة	

السياسات	االقتصادية	الكلية	الرامية	إىل	التكيف	بشكل	أكثر	سالسة

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	3-4 					مع	صدمات	املناخ	املفاجئة		

التأمين	ضد	الكوارث	وسندات	الكوارث:	األدوات	اجلديدة	للتحوط

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	4-4 					من	خماطر	األحوال	اجلوية	املتطرفة		

إبريل	٢٠٠٨،	اإلطار	5-4 املبادرات	األخيرة	على	مستوى	السياسات	من	أجل	تخفيض	االنبعاثات		

إبريل	٢٠٠٨،	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	٢٠١7،	اإلطار	٢-١ 					والصين	وجنوب	إفريقيا	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	3-١ التقدم	التكنولوجي	وأنصبة	العمالة:	نظرة	عامة	تاريخية	

إبريل	٢٠١7،		اإلطار	3-٢ مرونة	اإلحالل	بين	رأس	املال	والعمالة:	املفهوم	والتقدير	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	3-3 املهام	الروتينية	والتشغيل	اآليل	والتخلخل	االقتصادي	حول	العامل	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	4-3 تعديل	نصيب	العمالة	من	الدخل	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	١-١ 	الصراعات	والنمو	والهجرة	

إبريل	٢٠١7،	اإلطار	١-٢ معاجلة	املصاعب	يف	قياس	النشاط	االقتصادي	اآليرلندي	

آثار	صدمات	األحوال	اجلوية	على	النشاط	االقتصادي:	كيف	يمكن	أن	تواكبها	

أكتوبر	٢٠١7،	الفصل	3 					البلدان	منخفضة	الدخل؟	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	3-١ تأثير	األعاصير	االستوائية	على	النمو	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	3-٢ دور	السياسات	يف	مواجهة	صدمات	األحوال	اجلوية:	حتليل	قائم	على	استخدام	النماذج	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	3-3 استراتيجيات	التصدي	لصدمات	األحوال	اجلوية	وتغير	املناخ:	دراسات	حالة	خمتارة	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	4-3 التصدي	لصدمات	األحوال	اجلوية:	دور	األسواق	املالية	

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	5-3 التطورات	التاريخية	للمناخ	والتنمية	االقتصادية	وتوزيع	الدخل	العاملي		

أكتوبر	٢٠١7،	اإلطار	6-3 تخفيف	آثار	تغير	املناخ	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-١ الهواتف	الذكية	والتجارة	العاملية	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	١-4 هل	تأثرت	إحصاءات	اإلنتاجية	بخطأ	يف	قياس	االقتصاد	الرقمي؟	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	3-١ تغير	حمتوى	اخلدمات	يف	السلع	املصنعة	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	4-١ بيانات	براءات	االختراع	واملفاهيم	ذات	الصلة	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	4-٢ تعهيد	األنشطة	االبتكارية	للبلدان	املتقدمة	تكنولوجيا	وانتقال	املعرفة	

إبريل	٢٠١٨،	اإلطار	4-4 العالقة	بين	املنافسة	والتركز	واالبتكار	

موضوعات	خمتارة
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التي	 الرسائل	 أهم	 مع	 عموما	 التنفيذيون	 املديرون	 اتفق	

وردت	يف	تقارير	الصندوق	الرائدة	ورأوا	أن	فصولها	التحليلية	

العاملي	 االقتصاد	 بتعايف	 حمورية	ومهمة	ومتعمقة.	ورحبوا	

وذكر	 والتجارة.	 االستثمار	 انتعاش	 من	 بدعم	 النطاق،	 واسع	

املديرون	أنه	من	املتوقع	ارتفاع	النمو	العاملي	أكثر	يف	األجل	

كثيرة،	 بلدان	 يف	 ضعيفا	 التضخم	 يزال	 ال	 وبينما	 القريب.	

نتيجة	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 مكبوحا	 النمو	 يزال	 وال	

أدت	 وبينما	 السكان،	 وشيخوخة	 العمالة	 إنتاجية	 نمو	 ضعف	

الزيادة	األخيرة	يف	أسعار	السلع	األولية	إىل	دعم	التعايف	يف	

املعتمدة	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

على	السلع	األولية،	فال	تزال	إجراءات	التصحيح	اجلارية	تثقل	

كاهل	النمو.

واتفق	املديرون	على	أن	اخملاطر	احمليطة	بآفاق	االقتصاد	

يف	األجل	القريب	تتسم	بالتوازن	بوجه	عام،	ولكنها	تميل	نحو	

السنة.	وعلى	اجلانب	 أرباع	 السلبية	بعد	عدة	 التطورات	 حتقق	

االقتصادات	 نمو	 يف	 الدوري	 التحسن	 أن	 جند	 اإليجابي،	

الحتمال	 نظرا	 متوقعا	 كان	 مما	 أقوى	 يكون	 قد	 املتقدمة	

زيادة	التراخي	يف	أسواق	العمل	أكثر	مما	تشير	إليه	التقديرات	

احلالية.	وعلى	اجلانب	السلبي،	فإن	أي	تشديد	حاد	لألوضاع	

مع	 النمو،	 على	 وخيمة	 عواقبه	 تكون	 قد	 العاملية	 املالية	

احتمال	تزايد	أثر	حتركات	أسعار	األصول	على	النظام	املايل	

من	 السنين	 مر	 على	 املايل	 الضعف	 جوانب	 تراكم	 نتيجة	

النمو	يف	األجل	 الفائدة	املنخفضة،	مما	قد	يهدد	 جراء	أسعار	

يف	 الضريبي	 اإلصالح	 أن	 املديرين	 معظم	 وذكر	 املتوسط.	

وقد	 االقتصادية	 الدورة	 لتطورات	 مساير	 املتحدة	 الواليات	

يولد	ضغوطا	تضخمية	ويؤدي	إىل	التراجع	عن	التيسير	النقدي	

بأسرع	من	املتوقع،	واتساع	نطاق	االختالالت	العاملية،	رغم	

أنه	تم	اإلعراب	أيضا	عن	وجهة	النظر	القائلة	إن	هذا	اإلصالح	

يمكن	أن	يعزز	االستثمار	والكفاءة	ومن	ثم	يمضي	باالقتصاد	

األمريكي	يف	مسار	النمو	األعلى	القابل	لالستمرار.	ومن	شأن	

التشديد	املفاجئ	لألوضاع	املالية	العاملية،	وخاصة	إذا	اقترن	

صعوبات	 يخلق	 أن	 املال،	 رأس	 تدفقات	 مسار	 يف	 بتحوالت	

للعديد	من	األسواق	الصاعدة	والبلدان	النامية	منخفضة	الدخل،	

على	الرغم	من	زيادة	قدرة	نظمها	املالية	على	الصمود.	وتتضح	

خماطر	التطورات	السلبية	بصفة	خاصة	من	تصاعد	احلمائية	

املستويات	 أن	 جند	 كذلك	 االنغالقية.	 والسياسات	 التجارية	

الدين	العاملي،	والتوترات	اجلغرافية-السياسية،	 املرتفعة	من	

واألحداث	املتعلقة	باملناخ	تهدد	آفاق	النمو	العاملي.

وإزاء	هذه	اخللفية،	أكد	املديرون	أن	االنتعاش	الدوري	يوفر	

لتعزيز	 واإلصالحات	 بالسياسات	 قدما	 للمضي	 ذهبية	 فرصة	

اآلفاق	على	املدى	املتوسط	واحلد	من	مواطن	الضعف.	وتتمثل	

اجلميع	 مشاركة	 وضمان	 املمكن،	 الناجت	 زيادة	 يف	 األولويات	

يف	املكاسب	املتحققة،	وتعزيز	الصالبة	االقتصادية	واملالية،	

واحلفاظ	على	مستوى	الدين	ضمن	احلدود	التي	يمكن	االستمرار	

يف	حتملها.	وشدد	املديرون	على	أن	إطار	العمل	متعدد	األطراف	

أن	 يمكن	 اجلميع	 به	 ويلتزم	 والصالبة	 باالنفتاح	 يتسم	 الذي	

يدعم	النمو	ويعود	بالنفع	على	االقتصاد	العاملي.	ويمثل	تعزيز	

االلتزام	بالتعاون	متعدد	األطراف	مطلبا	حيويا	بغية	احلد	من	

وتشجيع	 التشويهية،	 التجارية	 واملمارسات	 التجارية	 احلواجز	

قواعد	حمددة	 على	 قائم	 األطراف	 متعدد	 بنظام	جتاري	 العمل	

التعاون	 إىل	 أيضا	 املديرون	 ودعا	 اجلميع.	 لصالح	 ويعمل	

األرباح	عبر	احلدود	 نقل	 أكثر	من	حوافز	 للحد	 األطراف	 متعدد	

والتهرب	الضريبي،	وجتنب	التنافس	الضريبي،	وتنفيذ	برنامج	

والتصدي	 األزمات،	 أعقاب	 يف	 املايل	 التنظيمي	 لإلصالح	

والتهديدات	 الالجئين،	 مثل	 املشتركة	 التحديات	 من	 ذلك	 لغير	

احلد	 ويقتضي	 املناخ.	 وتغير	 اإللكترونية،	 واخملاطر	 األمنية،	

مستوى	 على	 اجلهود	 بذل	 املفرطة	 اخلارجية	 االختالالت	 من	

السياسات	لزيادة	التركيز	على	مساهمة	موارد	النمو	احمللية	يف	

بلدان	الفائض	أكثر	من	نمو	إجمايل	الناجت	احمللي	الكلي	وتعزيز	

الناجت	املمكن	واالدخار	يف	بلدان	العجز.

النقدي	 التيسير	 مواصلة	 ضرورة	 على	 املديرون	 واتفق	

فيها	 التضخم	 معدالت	 تقل	 التي	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	

من	 الفعلي	 الناجت	 يقترب	 وحيثما	 املستهدفة.	 املعدالت	 عن	

املستوى	 من	 مقتربة	 التضخم	 معدالت	 وتتزايد	 املمكن	 الناجت	

النقدي	 الدعم	 عن	 التراجع	 األمر	 يقتضي	 فسوف	 املستهدف	

تدريجيا	وعلى	أساس	البيانات	مع	توخي	اإلفصاح	اجليد	عنه.	

فورا	 العامة	 املالية	 سياسات	 تبدأ	 لكي	 الدعوة	 املديرون	 وأيد	

احليز	 خللق	 أمكن،	 حيثما	 الوقائية،	 الهوامش	 بناء	 إعادة	 يف	

الالزم	حتسبًا	لتراجع	النمو	يف	نهاية	املطاف،	واحليلولة	دون	

أن	تصبح	مواطن	الضعف	يف	املالية	العامة	مصدرًا	للضغوط.	

معايرته	 مع	 البلدان،	 معظم	 يف	 املايل	 الضبط	 تنفيذ	 وينبغي	

إصالحات	 على	 وارتكازه	 الدورية	 االجتاهات	 مسايرة	 لتجنب	

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس التنفيذي لتقرير	

الراصد	املايل	وتقرير	االستقرار	املايل	العاملي	وتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي يف 2 إبريل 2018.

املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق 

النقد الدويل حول آفاق االقتصاد، يف إبريل 2018
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رأس	 وتعزيز	 اإلنتاجية	 زيادة	 على	 تعمل	 التي	 العامة	 املالية	

املال	البشري	واملادي.	وينبغي	استخدام	سياسة	املالية	العامة	

يف	البلدان	التي	لديها	حيز	مايل	كبير	وتعمل	على	مستوى	الناجت	

الهيكلية	 اإلصالحات	 تنفيذ	 تيسير	 بغية	 منه	 قريبًا	 أو	 املمكن	

العامة	 املالية	 أن	سياسة	 املديرون	كذلك	 للنمو.	ورأى	 الداعمة	

العمل	 سياسات	 وأن	 املساواة	 تشجيع	 يف	 املساهمة	 يمكنها	

والهجرة	يمكن	أن	تسهم	يف	زيادة	عرض	العمالة.

واتفق	املديرون	على	أن	الرقمنة	تمثل	فرصة	سانحة	ومصدرا	

للخطر	على	حد	سواء.	فالرقمنة	يمكنها	تخفيض	تكاليف	االمتثال	

الضريبي،	وحتسين	كفاءة	اإلنفاق،	وتعزيز	احلماية	االجتماعية.	

ولكنها	يف	ذات	الوقت	تخلق	حتديات	أمام	سياسة	املالية	العامة	

حدة	 تخفيف	 أن	 املديرون	 وذكر	 الدويل.	 الضريبي	 والنظام	

إصالحي	 برنامج	 تنفيذ	 يقتضي	 الرقمنة	 عن	 الناجمة	 اخملاطر	

شامل،	وتوفير	املوارد	الكافية،	والعمل	بمنهج	منسق	نحو	حتقيق	

رؤية	الهيكل	الضريبي	الدويل	على	املدى	البعيد.

ورحب	املديرون	بزيادة	قدرة	النظام	املصريف	على	الصمود	

برنامج	 استكمال	 ضرورة	 وأكدوا	 الصدمات	 مواجهة	 يف	

صناع	 وحثوا	 وتنفيذه.	 األزمات	 بعد	 ملا	 التنظيمي	 اإلصالح	

وكلية	 جزئية	 احترازية	 أدوات	 وتطبيق	 إعداد	 على	 السياسات	

ملعاجلة	جوانب	الضعف	املايل،	كما	حثوهم	على	توخى	املراقبة	

تزامن	 وزيادة	 االئتمان	 بتخصيص	 املتعلقة	 للمخاطر	 الوثيقة	

أسعار	املساكن	يف	خمتلف	البلدان.	ورأوا	كذلك	أن	االنعكاسات	

االحتاد	 من	 بريطانيا	 على	خروج	 املترتبة	 للتحديات	 العاملية	

األوروبي	تستدعي	التعاون	الوثيق	عبر	احلدود.	واتفق	املديرون	

على	أن	األصول	املشفرة	وإن	كانت	ال	تشكل	خطرا	مباشرا	على	

إذا	ما	استخدمت	على	نطاق	واسع،	يمكن	أن	 االستقرار	املايل،	

املستثمرين	واملستهلكين،	 تثير	بعض	املشكالت	بشأن	حماية	

وغسل	األموال،	والتهرب	الضريبي.				

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 أن	 على	 املديرون	 واتفق	

النامية	بوسعها	زيادة	قدرتها	على	الصمود	يف	 واالقتصادات	

مواجهة	الصدمات	اخلارجية	من	خالل	حتسين	جودة	الوساطة	

االئتمانية،	وجتنب	الطفرات	االئتمانية	التي	تؤدي	إىل	اإلفراط	

أسعار	 بتطبيق	 أمكن	 حيثما	 والسماح	 اخملاطر،	 خوض	 يف	

الصين	 الذي	أحرزته	 الصرف	املرنة.	ورحب	املديرون	بالتقدم	

يف	احلد	من	جوانب	الضعف	املايل	وحثوها	على	بذل	مزيد	من	

اجلهود	لتعزيز	أطرها	التنظيمية	والرقابية،	وال	سيما	يف	قطاع	

صيرفة	الظل.

تواجه	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 أن	 املديرون	 وذكر	

حتديات	متعددة	يف	جهودها	الرامية	إىل	إحراز	تقدم	نحو	حتقيق	

أهداف	التنمية	املستدامة	لعام	٢٠3٠.	وأعربوا	عن	قلقهم	بشأن	

أعداد	 وتزايد	 العام،	 الدين	 أعباء	 يف	 النطاق	 واسعة	 الزيادة	

البلدان	املعرضة	خملاطر	جسيمة	بالوصول	إىل	وضع	املديونية	

امللحة	 احلاجة	 يؤكد	 ذلك	 أن	 ورأوا	 البيانات.	 وثغرات	 احلرجة،	

إدارة	 قدرات	 وحتسين	 العامة،	 املالية	 يف	 احليطة	 لتوخي	

الدين	على	مستوى	املدينين	والدائنين،	 الدين،	وزيادة	شفافية	

باإلضافة	اىل	تضافر	جهود	اجملتمع	الدويل.	وهناك	عدة	بلدان	

زيادة	 لتغطية	 العامة	 موازناتها	 يف	 حيز	 إيجاد	 إىل	 بحاجة	

اإلنفاق	على	اخلدمات	االجتماعية	كالرعاية	الصحية	والتعليم،	

واالستثمارات	العامة،	وذلك	بتعبئة	املوارد	احمللية	ورفع	كفاءة	

املعرضة	 وتلك	 األولية	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 أما	 اإلنفاق.	

متشعبة	 حتديات	 فتواجه	 باملناخ	 املتعلقة	 األحداث	 خملاطر	

ظروف	 تتباين	 وبينما	 اقتصاداتها.	 بتنويع	 تتعلق	 إضافية	

االقتصادي	 التنوع	 لزيادة	 املشتركة	 األولويات	 فإن	 البلدان	

االئتمان،	 على	 احلصول	 فرص	 زيادة	 تتضمن	 والتوظيف	

وحتسين	 املهنية،	 املهارات	 الكتساب	 التدريب	 يف	 والتوسع	

جودة	البنية	التحتية.

وأعرب	املديرون	عن	قلقهم	بشأن	تعطل	التقدم	الذي	حترزه	

النامية	يف	عملية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

يقتضي	 الدخل	 يف	 التقارب	 تيسير	 إن	 وقالوا	 بالركب.	 اللحاق	

خمرجات	 وحتسين	 احلوكمة،	 تعزيز	 إىل	 السياسات	 تهدف	 أن	

الشركات	 أمام	 القيود	 وتخفيض	 الصحية،	 والرعاية	 التعليم	

اجلديدة	للدخول	إىل	األسواق.
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