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االفتراضات واألعراف املتبعة

ط

ُ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 14 ينايــر إىل 11 فبرايــر 2019، باســتثناء تلــك 

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

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

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

59,16 دوالرا للبرميــل يف 2019 و59,02 دوالرا للبرميــل يف 2020، وســيظل ثابتــا بالقيمــة احلقيقيــة علــى املــدى املتوســط؛ وأن 

متوســط ســعر الفائــدة الســائد بيــن بنــوك لنــدن )ليبــور( لســتة أشــهر علــى الودائــع بالــدوالر األمريكــي ســيبلغ 3,2% يف 2019 و3,8% يف 

2020؛ وأن متوســط ســعر الفائدة لثالثة أشــهر على الودائع باليورو ســيبلغ -0,3% يف 2019 و-0,2% يف 2020؛ وأن متوســط ســعر 

الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســيبلغ صفــر% يف 2019 و2020، علــى الترتيــب. 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 حتــى 29 مــارس 2019.

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

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

فيمــا بيــن الســنوات أو الشــهور )2018-2019 أو ينايــر- يونيــو، علــى ســبيل املثــال( لإلشــارة إىل الســنوات أو الشــهور   -

والنهايــة؛ البدايــة  شــهور  أو  ســنوات  فيهــا  بمــا  املشــمولة، 

بين السنوات أو الشهور )2019/2018، 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. ويرجــى 

الرجــوع إىل اجلــدول )واو( يف امللحــق اإلحصائــي الــذي يحتــوي علــى قائمــة باالقتصــادات التــي تعتمــد فتــرات إبــالغ اســتثنائية لبيانات 

احلســابات القوميــة وماليــة احلكومــة لــكل بلــد. 

وبالنســبة لبعــض البلــدان، تســتند األرقــام املســجلة لعــام 2018 ومــا قبلــه إىل التقديــرات وليــس النتائــج الفعليــة. ويرجــى الرجــوع 

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

ومؤشــرات ماليــة احلكومــة وميــزان املدفوعــات يف كل بلــد. 

ما اجلديد يف هذه املطبوعة:

جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة تسمى حاليا مقدونيا الشمالية.    	 

تــي جــي إس دوالر(، 	  )آر  التســوية اإلجماليــة اآلنيــة«  زمبابــوي عملــة حمليــة جديــدة، وهــي »دوالر  يف فبرايــر 2019، اعتمــدت 

وأصبحــت هــذه العملــة هــي وحــدة احلســاب الرســمية. ويجــري العمــل حاليــا علــى تعديــل وحتديــث جميــع سالســل بيانــات احلســابات 

القوميــة لتقويمهــا بعملــة )آر تــي جــي إس دوالر( اجلديــدة. وتســتند البيانــات احلاليــة إىل تقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد الــدويل 

بشــأن تطــورات األســعار وأســعار الصــرف بالــدوالر األمريكــي و )آر تــي جــي اس دوالر(. وقــد تختلــف تقديــرات خبــراء الصنــدوق 

لقيمــة الــدوالر األمريكــي عــن تقديــرات الســلطات.

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 يُحتفــظ ببياناتهــا اإلحصائيــة 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 ألي جمموعــة قُطريــة تمثــل حســابات تســتند إىل 90% أو أكثــر مــن البيانــات املرجحــة لهــذه 

اجملموعــة.

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

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

ي

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

الطبعات املطبوعة

يمكــن طلــب النســخ املطبوعــة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي مــن مكتبــة بيــع مطبوعــات الصنــدوق عــن طريــق الرابــط التــايل: 

.imfbk.st/25771

الطبعات الرقمية

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

 .www.elibrary.imf.org/APR19WEO :يف العنوان التايل HTML و Mobi و enhanced PDF

ويمكــن تنزيــل نســخة جمانيــة بصيغــة PDF مــن التقريــر وجمموعــات البيانــات لــكل الرســوم البيانيــة املدرجــة فيــه مــن موقــع 

أو مســح رمــز االســتجابة   ،)www.imf.org/publications/WEO( التــايل:  العنــوان  الــدويل علــى شــبكة اإلنترنــت يف  النقــد  صنــدوق 

الســريعة أدنــاه للدخــول مباشــرة إىل صفحــة تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي علــى شــبكة اإلنترنــت: 

حقوق النشر وإعادة االستخدام

املعلومات املتعلقة بشروط إعادة استخدام حمتويات هذه املطبوعة متاحة يف العنوان التايل: 

.www.imf.org/external/terms.htm
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يمكــن االطــالع علــى النــص الكامــل لهــذه النســخة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي يف موقــع مكتبــة صنــدوق النقــد الــدويل 

الطبعــة  ويصاحــب   .)www.imf.org( االنترنــت  شــبكة  علــى  الــدويل  النقــد  صنــدوق  وموقــع   )www.elibrary.imf.org( اإللكترونيــة 

املتاحــة 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 تنزيــل 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 الطبعــات اإللكترونيــة املتاحــة مــن مكتبــة صنــدوق 

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

World Economic Studies Division
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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 املتعلقــة 

بالتطــورات 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 للســيدة غيتــا غوبينــاث، املستشــار 

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

أويــا تشيالســون، رئيــس قســم بــإدارة البحــوث، والســيد هيلــج برغــر، املديــر املســاعد يف إدارة البحــوث ورئيــس فرقــة عمــل الصنــدوق 

املعنيــة بالتداعيــات.

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم كريســتيان بوغمانــز، ووينجــي شــن، وفيديريكــو دييــث، وآالن ديزيــويل، وروميــن 

دوفــال، ويوهانّــس أوغســتر، وبنجاميــن هانــت، وفلورنــس جومــوت، وكالــوم جونــز، وتــو كــوان، وويتشــنغ ليــان، ومارغــو ماكدونالــد، 

وأكيتــو ماتســوموتو، ومالهــار نابــار، وناتاليــا نوفتــا، وأندريــا بيســكاتوري، وروبرتــو بياتســا، رافاييــل بورتيللــو، وإفجينيــا بوغاتشــيفا، 

وكارولينــا فييغــاس سانشــيز، ويانيــك تيمــر، وبيتيــا توبالوفــا. 

ومن املســاهمين اآلخرين ميشــال أندريل، وغافين أســدوريان، وكارلوس كاســيريس، ولويزا كاليكســتو، ودييغو ســيرديرو، وكيون 

ســوك شــانغ، ومــاي شــي داو، وبانكــوري دات، وأنغيــال إســبيريتو، وريبيــكا أياســو، وجايايــو فــان، وشــنفنغ فيزاروتــي، وســوارنايل أحمــد 

حنــان، ومانــدي هيماتــي، وآفــا يبيــن هونــغ، وكريســتوفر جونــز، وملــى قياســه، وتشــوكا كوتســان، وجونــغ جيــن يل، ونــان يل، وروي 

مانــو، وســيرغي ميليشــيوك، وســينثيا نيانشــاما نياكــري، وإيمــوري أوكــس، وإلســا بيرتســيغيل، وأدريــان روبلــز فيالميــل، وماريــكا 

ســانتورو، وســوزي جــاوي ســون، وأريانــا طيبــي، ونيكــوالس تونــغ، ومينيكســينيا ساروشــا، وشــان وانــغ، وجوليــا شــوليانغ وانــغ، 

وجيلــون جينــغ، ويــوان زينــغ، وكايوكيــو زانــغ، وهيويــوان زاو، وكاروليــن شــينكي شــو، وجيليــان فــاي زيرنهلــت.     

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

 .“Vector Talent Resources” إبراهيــم زاده، وقــدم املســاعدة التحريريــة كل مــن جيمــس أنويــن، ولوســي ســكوت موراليــس، وشــركة

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

مناقشــتهم للتقريــر يف 21 مــارس 2019. 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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يتحرك  االقتصادي  النشاط  كان  مضى،  عام 

بمعدل سريع يف كل مناطق العامل تقريبا، وكان 

عامي  يف   %3,9 بمعدل  ينمو  أن  العاملي  لالقتصاد  يُتوقع 

2018 و 2019. وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة: فتصاعُد 

التوترات التجارية بين الواليات املتحدة والصين، والضغوط 

واالضطرابات  وتركيا،  األرجنتين  يف  الكلية  االقتصادية 

سياسات  وتشديد  أملانيا،  يف  السيارات  صناعة  قطاع  يف 

جانب  إىل  املالية  األوضاع  وتضييق  الصين،  يف  االئتمان 

عودة السياسة النقدية إىل طبيعتها يف االقتصادات املتقدمة 

العاملي إىل حد  التوسع  الكبرى، كل هذا ساهم يف إضعاف 

الثاين من 2018. ومع ما تشير  النصف  كبير، وخاصة يف 

األول  النصف  يف  الضعف  هذا  استمرار  من  التوقعات  إليه 

انخفاض  العاملي  االقتصاد  آفاق  من 2019، يتوقع تقرير 

النمو يف 2019 يف 70% من االقتصاد العاملي. وكان النمو 

العاملي قد بلغ ذروة قاربت 4% يف 2017، ثم انخفض إىل 

3,6% يف 2018، ومن املتوقع أن يزداد انخفاضا إىل %3,3 

يف 2019. وبالرغم من أن التوسع العاملي بمعدل 3,3% ال 

يزال معقوال، فإن اآلفاق حمفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة 

املدى  اليقين على  قدر كبير من عدم  البلدان، مع  لكثير من 

االقتصادات  نمو  معدالت  اقتراب  مع  وخاصة  القصير، 

املتقدمة من مستواها املمكن احملدود على املدى الطويل.  

فمن   ،2019 عام  بها  بدأ  التي  الواهنة  اخلطى  ورغم 

املتوقع حدوث انتعاش يف النصف الثاين من العام، يدعمه 

أمكن  والذي  الكبرى  االقتصادات  لسياسات  الكبير  التيسير 

فجوات  سد  رغم  التضخمية  الضغوط  غياب  بفضل  حتقيقه 

الناجت. واستجابة لزيادة اخملاطر العاملية، أوقف االحتياطي 

الفيدرايل األمريكي أي زيادات يف أسعار الفائدة وأشار إىل 

عدم إجراء أي زيادة يف الفترة املتبقية من العام. وحتول كل 

من البنك املركزي األوروبي وبنك اليابان وبنك إجنلترا نحو 

اتخاذ موقف أكثر تيسيرا. وعززت الصين إجراءات التنشيط 

املايل والنقدي ملواجهة التأثير السلبي الناجم عن التعريفات 

بين  التجارية  التوترات  هدأت  ذلك،  على  وعالوة  التجارية. 

اتفاق  إىل  تشير  بوادر  ظهور  مع  والصين  املتحدة  الواليات 

جتاري وشيك. 

السياسات  وساعدت هذه اإلجراءات املتخذة على صعيد 

بين  متفاوتة  بدرجات  املالية  األوضاع  ضيق  من  احلد  يف 

البلدان. وشهدت األسواق الصاعدة استئناف تدفقات احلافظة، 

أمام  السيادية، وارتفاع عمالتها  القروض  وتراجُع تكاليف 

املالية  األسواق  يف  األوضاع  حتسن  كان  وبينما  الدوالر. 

بعد.  يتحقق  مل  العيني  االقتصاد  يف  التحسن  فإن  سريعا، 

وال تزال اإلجراءات املتعلقة باإلنتاج الصناعي واالستثمار 

ضعيفة يف معظم االقتصادات املتقدمة والصاعدة، كما أن 

التجارة العاملية مل تتعاف بعد. 

ومع التحسن املرتقب يف النصف الثاين من 2019، يُتوقع 

عام  يف   %3,6 معدل  إىل  العاملي  االقتصادي  النمو  عودة 

2020. وتعتمد هذه العودة على حدوث تعاٍف يف األرجنتين 

وتركيا وبعض التحسن يف جمموعة من اقتصادات األسوق 

حتت  الواقعة  األخرى  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

اليقين.  عدم  من  كبير  بقدر  حماطة  فهي  ثم  ومن  ضغوط، 

النمو يف مستوى 3,5% تقريبا،  وفيما بعد 2020، سيستقر 

بدعم أساسي من النمو يف الصين والهند وزيادة وزنيهما يف 

النمو  سيواصل  املتقدمة،  االقتصادات  ويف  العاملي.  الدخل 

تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط املايل يف 

الواليات املتحدة وميل النمو يف هذه اجملموعة نحو مستواه 

وانخفاض  الشيخوخة  الجتاهات  نظرا  احملدود،  املمكن 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  النمو  أما  اإلنتاجية.  نمو 

واالقتصادات النامية فسوف يستقر يف مستوى 5% تقريبا، 

املتوقعة  اآلفاق  لضعف  نظرا  البلدان  بين  كبير  تفاوت  مع 

والصراعات  األولية  السلع  أسعار  انخفاض  بسبب  لبعضها 

األهلية.

وال تزال اآلفاق مواتية بوجه عام، لكن خماطر التطورات 

الهدنة غير املستقرة بشأن  السلبية كثيرة. فهناك حالة من 

جديد  من  التوترات  تشتعل  أن  يمكن  إذ  التجارية،  السياسة 

مع  السيارات(  صناعة  )مثل  أخرى  جماالت  إىل  وتمتد 

التوريد  سالسل  يف  كبيرة  اضطرابات  من  ذلك  يسببه  ما 

العاملية. وقد يشهد النمو يف الصين تطورات سلبية مفاجئة، 

االحتاد  من  بريطانيا  بخروج  احمليطة  اخملاطر  تزال  وال 

األوروبي عالية. ويف مواجهة مواطن الضعف املايل الكبيرة 

املقترنة بارتفاع ديون القطاعين اخلاص والعام يف العديد 

الدمار  من  حلقة  يف  الدخول  خماطر  فيها  بما  البلدان،  من 

ما  غرار  )على  والبنوك  السيادية  الكيانات  بين  املتبادل 

حدث يف إيطاليا(، قد يحدث تغير سريع يف األوضاع املالية 

خروج  أو  اخملاطر  جتنب  من  بمرحلة  املرور  مثل  ألسباب 

بريطانيا من االحتاد األوروبي دون اتفاق.

العامل،  من  مهمة  ألجزاء  املتوقع  الضعيف  التوسع  ومع 

اآلفاق  تفاقم  إىل  السلبية  اخملاطر  هذه  حتقق  يؤدي  قد 

بدرجة حادة. ويمكن أن يحدث ذلك يف وقت يكون فيه حيز 

وسياسة  التقليدية  النقدية  السياسة  أمام  حمدودا  التصرف 

هذا  يف  ناجعة  إجراءات  اتخاذ  يتعذر  بحيث  العامة  املالية 

اخلصوص. وبالتايل، يتحتم تاليف أخطاء السياسات باهظة 

تقديم
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التكلفة. وينبغي لصناع السياسات أن يعملوا على أساس من 

التعاون للمساعدة على ضمان عدم تراجع االستثمار نتيجة 

لعدم اليقين احمليط بالسياسات. وسيكون على سياسة املالية 

الطلب  دعم  بين  املتاحة  املفاضالت  مع  تتعامل  أن  العامة 

وضمان بقاء الدين العام على مسار يمكن حتمله، وسيتوقف 

املزيج األمثل على ظروف كل بلد على حدة. وينبغي أن تعالج 

استباقية  بصورة  الضعف  مواطن  املايل  القطاع  سياسات 

على  الكلية  االحترازية  السالمة  أدوات  استخدام  طريق  عن 

البلدان  تسعى  أن  ينبغي  ذلك،  إىل  وباإلضافة  واسع.  نطاق 

منخفضة الدخل املصدرة للسلع األولية إىل تنويع أنشطتها 

بعيدا عن السلع األولية نظرا لضعف اآلفاق املتوقعة ألسعار 

هذه السلع. أما السياسة النقدية فينبغي أن تظل معتمدة على 

البيانات، مع مراعاة اإلفصاح اجليد، وضمان استمرار ثبات 

التوقعات التضخمية.   

وعلى مستوى جميع االقتصادات، ال بد من اتخاذ إجراءات 

وزيادة  االحتوائي،  الطابع  وتعزيز  املمكن،  الناجت  لزيادة 

اجتماعي  حوار  إجراء  االقتصادات  لكل  املفيد  فمن  الصالبة. 

والسخط  املساواة  عدم  ملعاجلة  املعنية  األطراف  جميع  بين 

السياسي. وهناك حاجة إىل مزيد من التعاون متعدد األطراف 

لتسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير املناخ واخملاطر 

الضريبي  النظام  اإللكتروين، وحتسين فعالية  التي تهدد األمن 

الدويل.  

ويتناول هذا العدد من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« أيضا 

ثالثة تطورات رئيسية يتعين معاجلتها لتعزيز النمو على املدى 

االستثمار،  ضعف  وثانيها  املساواة،  عدم  زيادة  أولها  الطويل. 

الثاين  الفصل  ويبحث  التجارية.  احلمائية  زيادة  وثالثها 

األسعار(  بعالوات  )مقيسة  للشركات  السوقية  القوة  تطورات 

وقدرتها على تفسير العديد من الظواهر الكلية، بما فيها ضعف 

االستثمار وتراجع حصص العمالة بما يساعد على احتدام عدم 

املساواة. ويخلص الفصل إىل أن ارتفاع العالوات السعرية ككل 

انعكاساتها على  وبالتايل، كانت  ظل حمدودا منذ عام 2000، 

من  كبيرا  قدرا  هناك  أن  غير  نسبيا.  حمدودة  الكلي  االقتصاد 

الكلي يأتي مدفوعا يف األساس  إذ إن االرتفاع  التجانس،  عدم 

الشركات  من  صغير  لعدد  السعرية  العالوات  يف  أكبر  بزيادة 

القوة  زيادة  أن  اآلن  حتى  يبدو  لذلك  وابتكارا.  إنتاجية  األكثر 

هي  ما  بقدر  املنافسة  ضعف  ظواهر  من  ليست  الكلية  السوقية 

من ظواهر ديناميكية »الفائز له نصيب األسد«، التي تكون فيها 

العالوات السعرية تعويضا جزئيا عن االستثمار يف األصول غير 

امللموسة. غير أن هذه الهيمنة على األسواق يمكن أن تؤدي يف 

املرحلة القادمة إىل اكتساب مزايا غير عادلة تضعف إمكانات 

دخول السوق واملنافسة، واألهم من ذلك أنها تضعف االستثمار 

واالبتكار. وبالتايل، فمن الضروري تقليص احلواجز أمام دخول 

السوق وإصالح قانون املنافسة وتقويته لكي يصبح أكثر اتساقا 

مع االقتصاد اجلديد.   

تعود على  التي  املنافع  على  الضوء  الثالث  الفصل  ويلقي 

االستثمار من تخفيض احلواجز التجارية. فعلى مدى الثالثة 

يف  واملعدات  لآلالت  النسبي  السعر  انخفض  املاضية،  عقود 

القطاعات  يف  اإلنتاجية  بارتفاع  مدفوعا  البلدان،  جميع 

التجاري. وساهم  الرأسمالية وزيادة االندماج  املنتجة للسلع 

هذا االنخفاض يف دعم ارتفاع معدالت االستثمار العيني يف 

اآلالت واملعدات، مما عاد بالنفع على البلدان النامية. ويمكن 

هذه  مسار  حتويل  يف  التجارية  التوترات  تزايد  يتسبب  أن 

الضعيف  باالستثمار  الضرر  وإحلاق  السعرية  االنخفاضات 

حل  سرعة  إىل  املاسة  احلاجة  يؤكد  مما  بالفعل،  حاليا 

اخلالفات التجارية القائمة.   

العاملي«  الفصل األخير من تقرير »آفاق االقتصاد  ويبحث 

الرابطة بين التعريفات التجارية الثنائية واالختالالت التجارية. 

ركزت  والصين  املتحدة  الواليات  بين  التجارية  فاالحتكاكات 

معاجلة  ينبغي(  )أو  يمكن  كان  إذا  ما  مسألة  على  االهتمام 

التجارة  إجراءات  باستخدام  الثنائية  التجارية  االختالالت 

الثنائية. ويوضح الفصل عدم استقرار الرابطة بين االثنين. فمنذ 

منتصف التسعينات، كانت موازين التجارة الثنائية تعكس يف 

معظمها القوى االقتصادية الكلية اجملمعة املعروفة بأنها حتدد 

يكن  مل  والتي  القُطْري  املستوى  على  الكلية  التجارية  املوازين 

ارتباطها كبيرا بالتعريفات الثنائية. ومن املرجح أن استهداف 

مسار  حتول  إىل  سوى  يؤدي  لن  الثنائية  التجارية  املوازين 

القُطْرية.  التجارة، ومن ثم سيكون تأثيره طفيفا على املوازين 

وتساعد النتائج املستخلصة يف هذا الفصل على تفسير أسباب 

بلوغ العجز التجاري للواليات املتحدة أعلى مستوياته منذ عام 

2008، برغم اإلجراءات بشأن التعريفات اجلمركية. ويثبت هذا 

أصبح  الناجت  على  للتعريفات  السلبي  التأثير  أن  أيضا  الفصل 

أشد يف الوقت الراهن مقارنة بعام 1995 نتيجة لقيام سالسل 

العرض العاملية بدور أكبر يف التجارة العاملية. 

مل  فإذا  العاملي.  لالقتصاد  بالنسبة  دقيق  بعام  نمر  إننا 

تتحقق خماطر التطورات السلبية وثبتت فعالية الدعم املقدم من 

السياسات، سيعود النمو العاملي بالتايل إىل مستوى 3,6% يف 

يحدث  ال  فقد  الرئيسية،  اخملاطر  من  أي  حتقق  إذا  أما   .2020

الواقعة حتت وطأة الضغوط،  التعايف املتوقع يف االقتصادات 

املثقلة  واالقتصادات  الصادرات،  على  املعتمدة  واالقتصادات 

السياسات  صناع  على  سيتعين  احلالة،  تلك  ويف  بالديون. 

التكيف مع هذه األوضاع. وطبقا للظروف، قد يقتضي األمر أن 

تقدم السياسة لكل االقتصادات دفعة تنشيطية متزامنة تتوافق 

عنصرا  التيسيرية  النقدية  السياسة  وتكون  بلد،  كل  ظروف  مع 

مكمال لها. ويمكن أن يؤدي التزامن إىل زيادة فعالية إجراءات 

التنشيط املايل من خالل اإلشارة إىل اآلثار التي ترفع مستوى 

ثقة األسر واألعمال، ومن خالل تخفيف التسربات املمكنة عبر 

الكافية  املوارد  توفير  الضروري  يزال من  وأخيرا، ال  الواردات. 

عاملية  أمان  شبكة  على  للحفاظ  األطراف  متعددة  للمؤسسات 

فعالة، مما يمكن أن يساعد على استقرار االقتصاد العاملي. 

غيتا غوبيناث

املستشار االقتصادي 

ن
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التوسع يزداد ضعفا

يف  قويا  نموا  العاملي  االقتصادي  النشاط  حقق  أن  بعد 

2017 ومطلع 2018، شهد تباطؤا ملحوظا يف النصف الثاين 

أثرت  التي  العوامل  من  لطائفة  انعكاسا  املاضي،  العام  من 

على االقتصادات الكبرى. فقد انخفض النمو يف الصين عقب 

نشاط  لكبح  الزمة  كانت  التي  التنظيمي  التشديد  إجراءات 

التجارية مع  التوترات  زيادة  تزامنت مع  والتي  الظل  صيرفة 

أكبر  زخما  اليورو  منطقة  اقتصاد  وفقد  املتحدة.  الواليات 

واضطرب  واألعمال  املستهلكين  ثقة  ضعف  مع  املتوقع  من 

إنتاج السيارات يف أملانيا نتيجة لتطبيق معايير االنبعاثات 

فروق  اتساع  مع  إيطاليا  يف  االستثمار  هبط  كما  اجلديدة؛ 

الطلب اخلارجي، ال سيما  السيادية؛ وقلّ  السندات  العائد على 

تضرر  العامل،  من  أخرى  مناطق  ويف  الصاعدة.  آسيا  من 

التوترات  وأثرت  الطبيعية.  الكوارث  بفعل  اليابان  يف  النشاط 

تدهور  وبالتايل  األعمال،  ثقة  التجارية بصورة متزايدة على 

األوضاع  زيادة ضيق  املالية، مع  األسواق  السائد يف  املزاج 

املالية بالنسبة لألسواق الصاعدة املعرضة للمخاطر يف ربيع 

2018 ثم االقتصادات املتقدمة يف أواخر العام، مما أثر سلبا 

عندما   2019 يف  األوضاع  حدة  وخفت  العاملي.  الطلب  على 

تيسير موقف  زيادة  إىل  األمريكي  الفيدرايل  االحتياطي  أشار 

السياسة النقدية وازداد تفاؤل األسواق حيال االتفاق التجاري 

أكثر  تزال  ال  األوضاع  لكن  والصين،  املتحدة  الواليات  بين 

تقييدًا بقليل مقارنًة بما كانت عليه يف اخلريف.

النمو العاملي مهيأ للتراجع على املدى 

القصير، ثم يشهد حتسنا حمدودا فيما بعد 

النمو  يتباطأ  أن  حاليا  يُتوقع  التطورات،  لهذه  نتيجة 

العاملي من 3,6% يف 2018 إىل 3,3% يف 2019، قبل أن يعود 

إىل 3,6% يف 2020. وقد خُفِّضت توقعات النمو لعام 2018 

بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنًة بتوقعات عدد أكتوبر 2018 

النمو  العاملي«، تعبيرا عن ضعف  »آفاق االقتصاد  من تقرير 

التنبؤات  العام، كما يتم اآلن تخفيض  الثاين من  النصف  يف 

نقطة  و0,1  مئوية  نقطة   0,4 بمقدار  و2020   2019 لعامي 

مئوية، على الترتيب. وتشير التنبؤات احلالية إىل استقرار النمو 

العاملي يف النصف األول من 2019 ثم اكتسابه قوة أكبر بعد 

النصف  يف  املتوقع  التحسن  ويرتكز   .)1 البياين  )الشكل  ذلك 

التنشيطية  املستمر لإلجراءات  التراكم  الثاين من 2019 على 

يف  التحسن  ومظاهر  الصين،  يف  السياسات  تتخذها  التي 

بعض  وانحسار  مؤخرا،  العاملية  املالية  األسواق  مزاج 

واالستقرار  اليورو،  منطقة  يف  النمو  أمام  املؤقتة  املعوقات 

التدريجي لألوضاع يف اقتصادات األسواق الصاعدة الواقعة 

استمرار  ويُتوقع  وتركيا.  األرجنتين  ومنها  ضغوط،  حتت 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الزخم  حتسن 

النامية عام 2020، مما يرجع يف األساس إىل التطورات يف 

مستوى  على  عُسر  حالة  من  حاليا  تعاين  التي  االقتصادات 

عدم  من  كبير  لقدر  يخضع  تنبؤ  وهو   — الكلي  االقتصاد 

اليقين. وعلى النقيض من ذلك، يُتوقع استمرار تباطؤ النشاط 

التنشيط  أثر  انحسار  مع  بالتدريج  املتقدمة  االقتصادات  يف 

املمكن  مستواه  نحو  النمو  وميل  املتحدة  الواليات  يف  املايل 

احملدود للمجموعة.  

وبعد عام 2020، يُتوقع استقرار النمو العاملي عند حوايل 

النسبي  احلجم  زيادة  تدعمه  املتوسط،  املدى  على   %3,6

اللتين  والهند،  الصين  اقتصادي  غرار  على  لالقتصادات، 

املتقدمة  باالقتصادات  مقارنة  قوي  نمو  حتقيق  لهما  يُتوقع 

)وإن  أبطأ  بوتيرة  تنمو  التي  الصاعدة  األسواق  واقتصادات 

كان نمو الصين إىل مستوى أكثر اعتداال يف نهاية املطاف(. 

وكما اُشارت أعداد سابقة من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«، 

ملخص واف

االقتصادات املتقدمة 

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

العامل

الشكل البياين ١: معدالت النمو نصف السنوي

(التغير نصف السنوي ٪، حمسوبا على أساس سنوي) 

من املتوقع أن يستقر النمو العاملي يف النصف األول من ٢٠١٩ ثم يعاود االرتفاع. 

 :٢٠١٦
النصف األول 

 :٢٠١٧
النصف األول 

 :٢٠١٨
النصف األول 

 :٢٠١٩
النصف األول 

 :٢٠٢٠
النصف الثاين 

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

صندوق النقد الدويل  |  إبريل 2019  س 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر

فسيتجه نمو االقتصادات املتقدمة إىل االنخفاض على امتداد 

فترة التوقع متأثرا بضعف نمو إنتاجية العمالة وتباطؤ توسع 

القوى العاملة يف سياق شيخوخة السكان.  

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  النمو  استقرار  ويُتوقع 

وإن   ،%5 من  قليال  أقل  مستوى  عند  النامية  واالقتصادات 

كان سيختلف من منطقة إىل أخرى ومن بلد إىل آخر. وال تزال 

اآلفاق املتوقعة آلسيا الصاعدة مواتية يف السيناريو األساسي، 

مع توقع حدوث تباطؤ تدريجي يف نمو الصين يقترب به من 

املستويات القابلة لالستمرار ومع تقارُب االقتصادات الواعدة 

أصبحت  األخرى،  املناطق  ويف  أعلى.  دخل  مستويات  نحو 

وتباطؤ  الهيكلية،  االختناقات  من  مزيج  بسبب  معقدة  اآلفاق 

الديون وضيق  ارتفاع  املتقدمة، وكذلك  االقتصادات  النمو يف 

األوضاع املالية يف بعض احلاالت. وهذه العوامل، إىل جانب 

النزاعات  أو  األهلية  والصراعات  األولية  السلع  أسعار  تراجع 

األجل  متوسطة  اآلفاق  ضعف  يف  تساهم  احلاالت،  بعض  يف 

وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  من  لكل 

إفريقيا وباكستان، وأجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء. وعلى 

 41 حلوايل  بالنسبة  قاتمة  التقارب  آفاق  تبدو  التحديد،  وجه 

التي  والنامية،  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  اقتصادا 

املقيس  العاملي  الناجت احمللي  إجمايل  تساهم بنحو 10% من 

على أساس تعادل القوى الشرائية ويقترب عدد سكانها الكلي 

من مليار نسمة، مع توقُّع زيادة هبوط نصيب الفرد من الدخل 

إىل مستويات أقل من االقتصادات املتقدمة على مدار اخلمس 

سنوات املقبلة. 

ميزان اخملاطر يرجح كفة التطورات السلبية

إذا  سارة  مفاجأة  العاملي  النمو  يحقق  أن  يمكن  بينما 

األعمال  ثقة  التجارية بسرعة السترداد  تمت تسوية اخلالفات 

احمليطة  اخملاطر  ميزان  أن  إال  املستثمرين،  مزاج  وحتسين 

فمن  السلبية.  التطورات  كفة  يرجح  يزال  ال  االقتصاد  بآفاق 

املمكن أن يزداد ضعف النمو إذا زاد تصاعُد التوترات التجارية 

السياسات.  بشأن  اليقين  عدم  يف  زيادة  من  يصاحبه  وما 

مزاج  احلاد يف  التدهور  إىل جانب  تميل  االحتماالت  تزال  وال 

للحافظة  توزيع  إعادة  عمليات  حدوث  يعني  قد  مما  األسواق، 

بعيدا عن األصول اخلطرة، واتساع فروق العائد مقارنة بسندات 

املالذ اآلمن، ووجود أوضاع مالية أضيق بشكل عام، وخاصة 

الدوافع  وتتضمن  للخطر.  املعرضة  لالقتصادات  بالنسبة 

االحتاد  من  املتحدة  اململكة  انسحاب  احلالة  لهذه  احملتملة 

االقتصادية  البيانات  ضعف  واستمرار  اتفاق،  دون  األوروبي 

العاملي،  النمو  يف  التباطؤ  من  مطولة  فترة  إىل  تشير  التي 

وامتداد فترة عدم اليقين بشأن املالية العامة وارتفاع العائدات 

يف إيطاليا — وخاصة إذا صاحبها ركود أعمق — مع احتمال 

منطقة  يف  أخرى  اقتصادات  إىل  السلبية  التداعيات  انتقال 

اليورو. ويمكن أيضا أن يزداد ضيق األوضاع املالية العاملية 

السياسة  ملوقف  سريعة  تقييم  إعادة  األسواق  أجرت  ما  إذا 

النقدية يف الواليات املتحدة. وعلى املدى املتوسط، يشكل تغير 

املناخ واخلالف السياسي القائم يف سياق تزايد عدم املساواة 

مما  املمكن،  العاملي  الناجت  تخفض  أن  يمكن  بارزة  خماطر 

البلدان املعرضة للمخاطر  انعكاسات حادة على بعض  يُحْدِث 

بوجه خاص. 

أولويات السياسات

وسط تراجُع زخم النمو العاملي وحمدودية احليز املُتاح على 

مستوى السياسات ملكافحة حاالت الهبوط االقتصادي، ينبغي 

أن يكون جتنب اخلطوات اخلاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط 

تهدف  أن  وينبغي  السياسات.  أولويات  رأس  على  االقتصادي 

املزيد  منع  إىل  املالية  والسياسة  الكلية  االقتصادية  السياسة 

من  أقل  إىل  الناجت  هبوط  املمكن  من  كان  حيثما  التباطؤ  من 

املستوى احملتمل وأن تهدف أيضا إىل تسهيل الهبوط الهادئ 

الذي  الدعم  سحب  إىل  احلاجة  عند  االقتصادي  النشاط  يف 

يقتضي هذا وجود  الوطني،  املستوى  وعلى  السياسات.  تقدمه 

سياسة نقدية تضمن بقاء التضخم على املسار الصحيح الذي 

يحقق هدف البنك املركزي )أو إذا كان قريبا من الهدف، تضمن 

التوقعات  ثبات  استمرار  وتكفل  املستوى(  هذا  عند  استقراره 

التضخمية. ويتطلب هذا أيضا حسن إدارة سياسة املالية العامة 

العام  الدين  استمرار  من  والتأكد  الطلب  دعم  بين  للمفاضالت 

يتطلب  األمر  كان  وإذا  حتمله.  يف  االستمرار  يمكن  مسار  على 

معايرة  ينبغي  مقيدة،  نقدية  سياسة  وجود  يف  ماليا  ضبطا 

بالنمو  اإلضرار  جتنب  مع  االستقرار  لضمان  الضبط  وتيرة 

حمدودي  حتمي  التي  البرامج  واستنزاف  القصير  املدى  على 

الدخل. وإذا تبين أن تباطؤ النشاط يف الوقت الراهن أشد حدة 

السيناريو األساسي، ينبغي أن تصبح  وأطول أمدا مما يتوقعه 

ظل  إذا  سيما  وال  تيسيرا،  أكثر  الكلية  االقتصادية  السياسات 

الناجت أقل من مستواه املمكن ومل يكن االستقرار املايل معرضا 

للخطر. ويف جميع االقتصادات، ال بد من اتخاذ إجراءات تدفع 

الصالبة  وتدعم  االحتوائي،  طابعه  وتعزز  املمكن،  الناجت  نمو 

يف مواجهة الصدمات. وعلى املستوى متعدد األطراف، تتمثل 

على  التجارية  اخلالفات  تسوية  يف  للبلدان  القصوى  األولوية 

أساس تعاوين، دون زيادة احلواجز التشويهية التي من شأنها 

أن تزيد من زعزعة االقتصاد العاملي املتباطئ. 

آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر
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آخر التطورات: التوسع العاملي يفقد 
زخمه

الــدوري	 النمــو	 يف	 النطــاق	 واســع	 انتعــاش	 حــدوث	 عقــب	

االقتصــادي	 التوســع	 وتيــرة	 تباطــأت	 عاميــن،	 قرابــة	 اســتمر	

العاملــي	يف	النصــف	الثــاين	مــن	٢٠١8.	وتراجــع	النشــاط	وســط	

زيــادة	التوتــرات	التجاريــة	وارتفــاع	التعريفــات	اجلمركيــة	بيــن	

األعمــال،	 قطــاع	 ثقــة	 وتراجــع	 والصيــن،	 املتحــدة	 الواليــات	

وضيــق	األوضــاع	املاليــة،	وتزايــد	عــدم	اليقيــن	بشــأن	السياســات	

عبــر	كثيــر	مــن	االقتصــادات.	وعلــى	هــذه	اخللفيــة	العامليــة،	اســتمر	

العوامــل	ذات	اخلصوصيــة	 الزخــم	نتيجــة	جمموعــة	مــن	 تراجــع	

القُطْريــة	واخلصوصيــة	القطاعيــة.	وبعــد	أن	بلــغ	النمــو	العاملــي	

مســتوى	ذروة	قريبــة	مــن	4%	يف	٢٠١7،	ظــل	قويــا	حيــث	بلغــت	

نسبته	3.8%	يف	النصف	األول	من	٢٠١8،	لكنه	هبط	إىل	٢.%3	

يف	النصــف	الثــاين	مــن	العــام.	

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

يف	 ســيما	 وال	 الصيــن	 يف	 احملليــة	 االســتثمارات	 تباطــأت	

البنيــة	التحتيــة	يف	ظــل	التشــديد	التنظيمــي	الــازم	علــى	املســتوى	

الوســاطة	 أنشــطة	 علــى	 قيــود	 وفــرض	 الديــون،	 لكبــح	 احمللــي	

كذلــك	 مســتدام.	 مســار	 علــى	 النمــو	 ووضــع	 الظــل،	 يف	 املاليــة	

تراجــع	اإلنفــاق	علــى	الســلع	االســتهاكية	املعمــرة،	مــع	انخفــاض	

مبيعــات	الســيارات	عــام	٢٠١8	بعــد	انتهــاء	مــدة	برامــج	التحفيــز	

إبطــاء	 يف	 التطــورات	 هــذه	 وســاهمت	 ســيارات.	 شــراء	 علــى	

تقلــص	 نتيجــة	 الضغــوط	 وتزايــدت	 العــام،	 امتــداد	 علــى	 الزخــم	

طلبــات	التصديــر	مــع	بــدء	ترســخ	اإلجــراءات	اخلاصــة	بالتعريفــة	

اجلمركيــة	يف	الواليــات	املتحــدة	خــال	النصــف	الثــاين	مــن	العــام.	

ونتيجــة	لذلــك،	تراجــع	نمــو	الصيــن	مــن	6.8%	يف	النصــف	األول	

مــن	٢٠١8	إىل	6.٠%	يف	النصــف	الثــاين	مــن	العــام.	وكان	يبــدو	

أن	مــا	نتــج	عــن	ذلــك	مــن	ضعــف	الطلــب	علــى	الــواردات	أثــر	بــدوره	

علــى	صــادرات	الشــركاء	التجارييــن	يف	آســيا	وأوروبــا.	

ويف	أنحــاء	أخــرى	مــن	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة،	تراجــع	

النشــاط	حيــث	أدى	تدهــور	مــزاج	األســواق	املاليــة	العامليــة	خــال	

النصــف	الثــاين	مــن	٢٠١8	إىل	مضاعفــة	تأثيــر	العوامــل	القُطْريــة.	

واتخذت	األرجنتين	وتركيا	اإلجراءات	الازمة	لتشــديد	السياســة	

الكليــة،	 واالقتصاديــة	 املاليــة	 االختــاالت	 مــن	 احلــد	 أجــل	 مــن	

الســيادية	 الســندات	 علــى	 العائــد	 فــروق	 وارتفعــت	 املــزاج	 وســاء	

يف	املكســيك	علــى	أثــر	قيــام	اإلدارة	اجلديــدة	بإلغــاء	خطــة	املطــار	

الــذي	كان	مقــررا	إنشــاؤه	يف	العاصمــة	والتراجــع	عــن	إصاحــات	

الطاقــة	والتعليــم؛	وســاهمت	التوتــرات	اجلغرافية-السياســية	يف	

إضعــاف	النشــاط	يف	الشــرق	األوســط.	

االقتصادات املتقدمة

كان	 ممــا	 أكثــر	 بدرجــة	 اليــورو	 منطقــة	 يف	 النشــاط	 تباطــأ	

متوقعــا	بســبب	جمموعــة	مــن	العوامــل	التــي	أثــرت	علــى	النشــاط	

املســتهلك	 مــزاج	 تراجــع	 	)١( ومنهــا	 اخملتلفــة،	 البلــدان	 عبــر	

وقطــاع	األعمــال،	و)٢(	فتــرات	التأخــر	املقترنــة	بتطبيــق	معاييــر	

تعمــل	 التــي	 بالســيارات	 اخلاصــة	 الوقــود	 النبعاثــات	 جديــدة	

بالديــزل	يف	أملانيــا،	و)3(	عــدم	اليقيــن	احمليــط	بسياســة	املاليــة	

العامــة،	وارتفــاع	فــروق	العائــد	علــى	الســندات	الســيادية،	وتراجــع	

االســتثمار	يف	إيطاليا،	و)4(	املظاهرات	التي	اجتاحت	الشــوارع	

التجزئــة	وأثــرت	علــى	اإلنفــاق	علــى	 وأدت	إىل	تعطيــل	مبيعــات	

بشــأن	 املتزايــدة	 اخملــاوف	 فــإن	 كذلــك	 فرنســا.	 يف	 االســتهاك	

خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	بــدون	اتفــاق	أثــرت	كذلــك	

علــى	األرجــح	علــى	اإلنفــاق	االســتثماري	داخــل	منطقــة	اليــورو.	

وبعــد	أن	ارتفعــت	صــادرات	اقتصــادات	منطقــة	اليــورو	ارتفاعــا	

ملحوظــا	يف	٢٠١7،	تراجعــت	بشــكل	كبيــر	ألســباب	منهــا	ضعــف	

التجــارة	البينيــة	يف	منطقــة	اليــورو،	ممــا	أدى	إىل	تفاقــم	املشــاعر	

الضعيفــة	عبــر	منطقــة	العملــة.							

يف	 النشــاط	 ضعُــف	 األخــرى،	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 ويف	

يف	 الطبيعيــة	 للكــوارث	 نتيجــة	 كبيــر	 حــد	 إىل	 وذلــك	 اليابــان،	

الربــع	الثالــث.	وكان	االســتثناء	الوحيــد	مــن	هــذا	النمــط	األوســع	

نطاقــا	هــو	اســتمرار	الزخــم	القــوي	يف	الواليــات	املتحــدة	وســط	

ضيــق	األوضــاع	يف	ســوق	العمــل	ونمــو	االســتهاك	بقــوة،	غيــر	أن	

العــام.	 الثــاين	مــن	 النصــف	 بــدا	ضعيفــا	يف	 االســتثمار	

وكان	هنــاك	تأثيــر	شــائع	علــى	املــزاج	العــام	يف	االقتصــادات	

تمثــل	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 واألســواق	 املتقدمــة	

اإلجــراءات	علــى	 أعقــاب	 السياســات	يف	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 يف	

اتفــاق	بشــأن	 التوصــل	إىل	 السياســات	واملصاعــب	يف	 مســتوى	

قضايــا	مثيــرة	للخافــات.	وحلســن	احلــظ،	ســاعد	مــد	الهدنــة	يف	

النــزاع	التجــاري	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	علــى	التقــاط	

األنفاس	على	خلفية	تتسم	فيما	عدا	ذلك	باضطراب	السياسات،	

والتــي	تضمنــت	املفاوضــات	بشــأن	خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	

والتغيــرات	يف	 إيطاليــا،	 موازنــة	 حــول	 واملناقشــات	 األوروبــي،	

اجتــاه	السياســات	املكســيكية	يف	ظــل	اإلدارة	اجلديــدة،	وإغــاق	

املتحــدة	 الواليــات	 وسياســة	 األمريكيــة،	 الفيدراليــة	 احلكومــة	

بشــأن	إيــران.	

تراجع اإلنتاج الصناعي وتباطؤ التجارة

بالسياســات	 احمليــط	 اليقيــن	 عــدم	 أجــواء	 ارتفــاع	 وســط	

وتيــرة	 تباطــأت	 العاملــي،	 للطلــب	 املتوقعــة	 اآلفــاق	 وضعــف	

اإلنتــاج	الصناعــي	)الشــكل	البيــاين	١-١(،	ال	ســيما	علــى	الســلع	

الرأســمالية.	وكان	التباطؤ	واســع	النطاق،	ال	ســيما	على	مســتوى	

االقتصــادات	املتقدمــة،	مــا	عــدا	الواليــات	املتحــدة.	وبينمــا	كانــت	

التوقعات	ستشير	إىل	حدوث	تباطؤ	دوري	يف	البلدان	التي	كان	
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يــرى	التحليــل	أنهــا	حتقــق	نمــوا	أعلــى	مــن	املســتوى	املمكــن،	كان	

التباطــؤ	أكبــر	وبــدا	مرتبطــا	بزيــادة	مــزاج	الســوق	ســوءا،	ويتمثــل	

أحــد	أســباب	ذلــك	يف	التوتــرات	التجاريــة.	وتراجــع	نمــو	التجــارة	

مــع	 	،٢٠١7 يف	 ذروتــه	 مســتوى	 عــن	 حــادة	 بصــورة	 العامليــة	

التــي	 الصيــن	 مــن	 املتحــدة	 الواليــات	 واردات	 توقــف	 أو	 تراجــع	

املتحــدة	 الواليــات	 اجلديــدة	يف	 اجلمركيــة	 للتعريفــات	 خضعــت	

بنهايــة	العامــة	)بعــد	تكثيــف	االســتيراد	بعــض	الشــيء	يف	بدايــة	

الفترة	حتســبا	لرفع	التعريفات	اجلمركية،	الشــكل	البياين	١-٢(.	

وتعكــس	مؤشــرات	مديــري	املشــتريات	ضعــف	توقعــات	النشــاط	

مســتقبا	ممــا	يشــير	إىل	اســتمرار	تباطــؤ	الزخــم	هــذا	العــام.	

انخفاض أسعار السلع األولية وانحسار الضغوط 

التضخمية

تراجعــت	أســعار	الطاقــة	العامليــة	بنســبة	١7%	بيــن	الفترتيــن	

املرجعيتيــن	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	والعــدد	احلــايل	مــن	تقريــر	

“آفاق االقتصاد العاملي”	نظرا	لهبوط	ســعر	النفط	من	مســتوى	

االقتصادات املتقدمة٢
اقتصادات األسواق الصاعدة٣

العامل

الواليات املتحدة  أملانيا  الصين (املقياس األيمن)

اململكة املتحدة  اليابان
منطقة اليورو٤ ١

اإلنتاج الصناعي

أحجام التجارة العاملية

مؤشر مديري املشتروات يف 

قطاع الصناعة التحويلية: 

طلبات جديدة

الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي

(متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ حمسوبا على أساس سنوي، ما مل يذكر 

خالف ذلك)

تراجعت مؤشرات النشاط العاملي بوجه عام منذ النصف الثاين من ٢٠١٨.

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

Analytics؛ ومؤسسة Markit Economics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
١ تضم منطقة اليورو ٤ كال من فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا.

والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  فحســب)،  املشــتروات  مديــري  (مؤشــر  وكنــدا  أســتراليا   ٢

ومنطقــة اليــورو ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة (ثقــة املســتثمر فحســب)، 

وإســرائيل واليابــان وكوريــا ونيوزيلنــدا (مؤشــر مديــري املشــتروات فحســب)، والنرويــج (ثقــة 

املســتهلك فحســب)، وســنغافورة (مؤشــر مديــري املشــتروات فحســب)، والســويد (ثقــة املســتهلك 

فحسب)، وسويسرا ومقاطعة تايوان الصينية واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

٣األرجنتيــن (ثقــة املســتهلك فحســب)، والبرازيــل والصيــن وكولومبيــا (ثقــة املســتهلك فحســب)، 

وهنغاريــا والهنــد (مؤشــر مديــري املشــتروات فحســب)، وإندونيســيا والتفيــا (ثقــة املســتهلك 

فحســب)، وماليزيــا (مؤشــر مديــري املشــتروات فحســب)، واملكســيك (مؤشــر مديــري املشــتروات 

فحســب)، والفلبيــن (ثقــة املســتهلك فحســب)، وبولنــدا وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد (ثقــة 

املستهلك فحسب)، وتركيا وأوكرانيا (ثقة املستهلك فحسب). 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١األعمدة الرأســية تعكس توقيت زيادة التعريفية: قائمة اخلمســين مليار دوالر أُعْلِنَت يف ١٥ 

يونيــو ٢٠١٨، و٣٤ مليــار دوالر (مــن قائمــة اخلمســين مليــار دوالر) أصبحــت ســارية يف ٦ 

يوليــو ٢٠١٨، و١٦ مليــار دوالر (مــن قائمــة اخلمســين مليــار دوالر) أصبحــت ســارية يف ٢٣ 

أغسطس ٢٠١٨، وقائمة ٢٠٠ مليار دوالر أُعْلِنَت يف ١٠ يوليو ٢٠١٨، وأصبحت نسبة ١٠٪ 

من التعريفة على ٢٠٠ مليار دوالر ســارية اعتبارا من ٢٤ ســبتمبر ٢٠١٨. وتوضح السلســلة 

تطور واردات الواليات املتحدة من السلع يف قوائم التعريفات ا�تلفة. 

تراجــع نمــو التجــارة العامليــة بصــورة حــادة عــن مســتوى الــذروة الــذي بلغــه يف ٢٠١٧. وعقــب 

بعــض اإلجــراءات التــي اتُخـِـذَت يف بدايــة الفتــرة، كانــت واردات الواليــات املتحــدة مــن الصيــن 

التــي خضعــت للتعريفــات اجلمركيــة اجلديــدة يف الواليــات املتحــدة قــد تراجعــت أو توقفــت 

بنهاية العام.

الشكل البياين ١-٢: مؤشرات التجارة
(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)
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للبرميــل	يف	 بلــغ	8١	دوالرا	 الــذي	 ســنوات	 أربــع	 خــال	 الــذروة	

أكتوبــر	إىل	6١	دوالرا	يف	فبرايــر	)الشــكل	البيــاين	١-3(.	وبينمــا	

كانت	اآلثار	على	جانب	العرض	هي	املهيمنة	مبدئيا—أبرزها	

اإلعفــاء	املؤقــت	مــن	عقوبــات	الواليــات	املتحــدة	علــى	الصــادرات	

النفطيــة	مــن	إيــران	إىل	بلــدان	معينــة	ووصــول	إنتــاج	النفــط	اخلــام	

قياســية—أدى	 مرتفعــة	 مســتويات	 إىل	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	

ضعــف	النمــو	العاملــي	إىل	زيــادة	الضغــوط	اخلافضــة	لألســعار	

بنهايــة	٢٠١8.	ومنــذ	بدايــة	هــذا	العــام،	تعافــت	أســعار	النفــط	إىل	

حــد	مــا	بفضــل	قيــام	البلــدان	املصــدرة	للنفــط	بتخفيــض	إنتاجهــا.	

أغســطس	 بنســبة	7.6%	منــذ	 البخســة	 املعــادن	 أســعار	 وارتفعــت	

نتيجــة	الضطــراب	العــرض	يف	بعــض	أســواق	املعــادن	بقــدر	أكبــر	

مــن	جمــرد	موازنــة	التراجــع	يف	الطلــب	العاملــي.	

االقتصــادات	 عبــر	 ضعيفــا	 املســتهلك	 أســعار	 تضخــم	 وظــل	

البيــاين	 )الشــكل	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 لهبــوط	 نظــرا	 املتقدمــة،	

التضخــم	 يبلــغ	 اجملموعــة،	 هــذه	 بلــدان	 معظــم	 ويف	 	.)4-١

األساســي	مســتوى	أقــل	بكثيــر	مــن	الهــدف	الــذي	وضعتــه	البنــوك	

املركزيــة	برغــم	حتســن	الطلــب	احمللــي	يف	العاميــن	املاضييــن،	

ويقترب	يف	الواليات	املتحدة	واململكة	املتحدة	من	٢%.	وبرغم	

ارتفــاع	نمــو	األجــور	يف	معظــم	االقتصــادات	املتقدمــة،	وخاصــة	

الواليــات	املتحــدة	واململكــة	املتحــدة،	فهــو	ال	يــزال	بطيئــا	برغــم	

التراخــي	يف	ســوق	 البطالــة	وتراجــع	درجــة	 انخفــاض	معــدالت	

العمــل.	ويف	حيــن	أن	نمــو	األجــور	يتســق	بدرجــة	كبيــرة	مــع	نمــو	

إنتاجيــة	العمالــة،	ال	تــزال	تكاليــف	وحــدة	العمــل	مقيــدة	)اإلطــار	

علــى	 االحتــواء	 قيــد	 التضخميــة	 التوقعــات	 تــزال	 وال	 	.)١-١

مســتوى	االقتصــادات	املتقدمــة،	كمــا	أنهــا	تراجعــت	مؤخــرا	يف	

كثيــر	مــن	احلــاالت،	اتســاقا	مــع	تراجــع	ضغــوط	األســعار	واألجــور	

ككل،	وربمــا	عززهــا	تباطــؤ	زخــم	النمــو.	

ظــل	 الصاعــدة،	 األســواق	 اقتصــادات	 مســتوى	 وعلــى	

التضخــم	األساســي	أقــل	مــن	٢%	يف	الصيــن	مــع	تراجــع	النشــاط	

االقتصــادي.	ويف	حــاالت	أخــرى،	تراجعــت	الضغــوط	التضخميــة	

البنــك	املركــزي	مــع	 نحــو	احلــد	األدنــى	للنطــاق	املســتهدف	مــن	

هبــوط	أســعار	الســلع	األوليــة	)إندونيســيا(	وتباطــؤ	وتيــرة	تضخــم	

أســعار	الســلع	الغذائيــة	)الهنــد(.	ويف	بعــض	االقتصــادات،	انتقلــت	

آثار	انخفاض	أسعار	العملة	فأدت	إىل	إرتفاع	األسعار	احمللية،	

ممــا	وازن	جــزءا	مــن	الضغــوط	اخلافضــة	الناجتــة	عــن	انخفــاض	

أســعار	الســلع	األوليــة.

األوضــاع املاليــة أشــد قليــا مــن وقــت اخلريــف: الضغــوط 

احمللية ال تزال مستمرة

عــام	 أواخــر	 املاليــة	 األوضــاع	 يف	 امللحــوظ	 الضيــق	 عقــب	

٢٠١8،	حتســن	مــزاج	الســوق	مــن	جديــد	يف	مطلــع	٢٠١٩.	وكان	

املــزاج	العــام	يف	الســوق	قــد	تأثــر	أواخــر	عــام	٢٠١8	بالعامــات	

التــي	بــدت	آنــذاك	علــى	تباطــؤ	النمــو	العاملــي،	وتراجــع	مكاســب	

وتيــرة	 بشــأن	 الســوق	 وخمــاوف	 حمــدودة،	 بصــورة	 الشــركات	

االحتياطي	الفيدرايل	يف	تشديد	السياسة.	كذلك	تأثرت	حتركات	

املنظــم	 غيــر	 اخلــروج	 باحتمــاالت	 أكتوبــر	 شــهر	 منــذ	 الســوق	

بريطانيــا	 )»خــروج	 األوروبــي	 االحتــاد	 مــن	 املتحــدة	 للمملكــة	

بــدون	اتفــاق«(	واألنبــاء	حــول	دفعــة	التنشــيط	االقتصــادي	الكلــي	

الســوق	 يف	 العــام	 املــزاج	 وحتســن	 الصيــن.	 يف	 الســيولة	 ودعــم	

اتخــاذ	 نحــو	 النقديــة	 السياســات	 بفضــل	حتــول	 أقــرب	 وقــت	 يف	

فيهــا	 )بمــا	 املركزيــة	 البنــوك	 غالبيــة	 يف	 تيســيرا	 أكثــر	 مواقــف	

قيــام	االحتياطــي	الفيــدرايل	بوقــف	زيــادة	أســعار	الفائــدة	مؤقتــا(	

ونتائــج	املفاوضــات	التجاريــة	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن.	

املتقدمــة	 االقتصــادات  يف  املاليــة  األوضــاع  وتراجعــت	

األخيــرة	 األشــهر	 يف	 بشــدة	 ضاقــت	 أن	 بعــد	 العــام،	 بدايــة	 منــذ	

مــن	٢٠١8	علــى	خلفيــة	تراجــع	أســعار	األســهم	وارتفــاع	فــروق	

العائــد	علــى	اخملاطــر.	ويف	مطلــع	شــهر	مــارس،	كانــت	األوضــاع	

أشــد	قليــا	مقارنــة	بمــا	كانــت	عليــه	يف	أكتوبــر	)الشــكل	البيــاين	

١-5،	والشــكل	البيــاين	١-٢	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	“تقريــر 

االســتقرار املــايل العاملــي”(،	لكنهــا	ال	تــزال	تيســيرية	يف	معظــم	

الواليــات	 علــى	 خاصــة	 بصفــة	 األمــر	 هــذا	 وينطبــق	 احلــاالت.	

املتحــدة	حيــث	هبــط	العائــد	علــى	الســندات	مــع	قيــام	املســتثمرين	

بإعــادة	تقييــم	آفــاق	عــودة	السياســة	النقديــة	إىل	طبيعتهــا.	وكان	

الرئيســية	عامــا	مهمــا	 البنــوك	املركزيــة	 أســلوب	تواصــل	 تغيــر	

ساهم	يف	تيسير	األوضاع	املالية	منذ	مطلع	٢٠١٩.	ويف	يناير،	

كانــت	طريقــة	تواصــل	االحتياطــي	الفيــدرايل	األمريكــي	تــدل	علــى	

طبيعتهــا،	 إىل	 السياســة	 عــودة	 يف	 ومــرن	 متــأن	 منهــج	 اتخــاذ	

الــذي	 املفتوحــة	 للســوق	 الفيدراليــة	 اللجنــة	 اجتمــاع	 وأشــار	يف	

هــذا	 الفائــدة	 أســعار	 لرفــع	 املؤقــت	 وقفــه	 إىل	 مــارس	 انعقــد	يف	

“تقريــر	االســتقرار	املــايل	 العــام	)راجــع	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	

العاملــي”(.	وكان	البنــك	املركــزي	األوروبــي،	الــذي	أنهــى	عمليــات	

شــراء	األصــول	الصافيــة	يف	ديســمبر،	قــد	أعلــن	يف	مــارس	عــن	

جولــة	جديــدة	مــن	التمويــل	املصــريف	املوجــه	واســتمرار	تأجيــل	

رفــع	أســعار	الفائــدة	األساســية	حتــى	نهايــة	العــام	اجلــاري	علــى	

اليابــان	 وبنــك	 إجنلتــرا	 بنــك	 مــن	 نظــرة	كل	 وكانــت	 تقديــر.	 أقــل	

جتــاه	اآلفــاق	املتوقعــة	أكثــر	حــذرا.	واتســاقا	مــع	هــذه	التحــول	يف	

أســلوب	التواصــل،	أخــذت	األوراق	املاليــة	الســيادية	لاقتصــادات	

ســنوات	 لعشــر	 األمريكيــة	 اخلزانــة	 ســندات	 )وخاصــة	 املتقدمــة	

متوسط سعر النفط الفوري املواد 

الغذائية 

املعادن

الشكل البياين ١-٣: مؤشرات التجارة
(خمفضة باستخدام مؤشر أسعار املستهلك يف الواليات املتحدة، املؤشر، 

(٢٠٠٤ = ١٠٠

أخــذت أســعار الســلع األوليــة تتقلــب يف األشــهر األخيــرة، ممــا يرجــع إىل حتــول تأثيــر العــرض 

على خلفية تراجع الطلب. 
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أن  بعــد  العــام،  بدايــة  منــذ  املتقدمــة  االقتصــادات  املاليــة يف  األوضــاع  علــى  القيــود  خفَّــت 

ضاقت بصورة حادة يف األشهر األخيرة من ٢٠١٨. 

 �omson ؛ ومؤسســةHaver Analytics ؛ ومؤسســةBloomberg Finance L.P. املصــادر: مؤسســة

Reuters Datastream؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
١تســتند التوقعــات إىل أســعار الفائــدة علــى القــروض املســتقبلية مــن االحتياطــي الفيــداريل يف 

الواليــات املتحــدة، ومتوســط ســعر الفائــدة بيــن البنــوك علــى القــروض لليلــة واحــدة باجلنيــه 

اإلســترليني يف اململكــة املتحــدة، وســعر الفائــدة الســائد يف العقــود اآلجلــة بيــن البنــوك يف 

منطقة اليورو، حتديث البيانات يف ٢٢ مارس ٢٠١٩.

٢البيانات حتى ٢٢ مارس ٢٠١٩.   

  

ظــل تضخــم أســعار املســتهلك منخفضــا علــى مســتوى االقتصــادات املتقدمــة، نظــرا لهبــوط 

أســعار الســلع األوليــة. ويف بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة، انعكســت آثــار انخفــاض 

أســعار العملــة يف ارتفــاع األســعار احملليــة، ممــا وازن جــزءا مــن الضغــوط اخلافضــة الناجتــة 

عن انخفاض أسعار السلع األولية. 

خبــراء  وحســابات  Haver Analytics؛  ومؤسســة  Consensus Economics؛  مؤسســة  املصــادر: 

صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: االقتصــادات املتقدمــة تضــم النمســا وبلجيــكا وكنــدا وسويســرا والتشــيك وأملانيــا 

والدانمــرك وإســبانيا وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا واململكــة املتحــدة واليونــان ومنطقــة هونــغ 

كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة وآيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان وكوريــا وليتوانيــا 

وســلوفينيا  وســلوفاكيا  وســنغافورة  والبرتغــال  والنرويــج  وهولنــدا  والتفيــا  ولكســمبرغ 

الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  املتحــدة؛  والواليــات  الصينيــة  تايــوان  ومقاطعــة  والســويد 

وهنغاريــا  وكولومبيــا  والصيــن  وشــيلي  والبرازيــل  بلغاريــا  تضــم  الناميــة  واالقتصــادات 

وإندونيســيا والهنــد واملكســيك وماليزيــا وبيــرو الفلبيــن وبولنــدا ورومانيــا وروســيا وتايلنــد 

وتركيا وجنوب إفريقيا. 

١االقتصادات املتقدمة تتضمن أستراليا، وتستبعد لكسمبرغ. 

٤- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

      (املقياس األيمن)
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(متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ على أساس سنوي، ما مل يُذكر خالف ذلك)

٣- التضخم األساسي يف أسعار املستهلك 

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

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية

5 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

يف	 البريطانيــة(	 اخلزانــة	 وســندات	 األملانيــة	 اخلزانــة	 وســندات	

حســبانها	اجتــاه	أســعار	الفائــدة	األساســية	مســتقبا	نحــو	مســار	

منخفــض	وتبلــغ	عمومــا	مســتوى	أقــل	بمــا	يتــراوح	بيــن	4٠-8٠	

مطلــع	 يف	 بلغتهــا	 التــي	 الــذروة	 مســتويات	 مــن	 أســاس	 نقطــة	

العائــد	علــى	الســندات	اإليطاليــة	 فــروق	 نوفمبــر	٢٠١8.	وبلغــت	

مقارنــة	بســندات	اخلزانــة	األملانيــة،	حــوايل	٢5٠	نقطــة	أســاس	

يف	أواخــر	مــارس،	فتراجعــت	مــن	مســتويات	ذروتهــا	يف	أواخــر	

فئــات	 وكانــت	 مرتفعــة.	 تــزال	 ال	 لكنهــا	 نوفمبــر،	 أكتوبر/مطلــع	

األصــول	التــي	تنطــوي	علــى	خماطــر	أكبــر	قــد	اســتفادت	عمومــا	

مــن	حتســن	املــزاج	يف	بدايــة	٢٠١٩.	واســتعادت	أســواق	األســهم	

يف	الواليــات	املتحــدة	وأوروبــا	رســوخها	بعــد	املوجــات	العارمــة	

ذلــك	 منــذ	 بينمــا	ضاقــت	 نهايــة	٢٠١8،	 البخــس	يف	 البيــع	 مــن	

الوقــت	فــروق	العائــدات	الكبيــرة	علــى	ســندات	الشــركات—التي	

اتســعت	كثيــرا	يف	ديســمبر،	وإن	كانــت	ال	تــزال	أوســع	ممــا	كانــت	

يف	أكتوبــر.			

وحتســنت	األوضــاع املاليــة يف األســواق الصاعــدة	يف	مطلــع	

٢٠١٩،	لكنهــا	ظلــت	أشــد	إىل	حــد	مــا	ممــا	كانــت	عليــه	يف	أكتوبــر	

)الشــكل	البيــاين	١-6(.	وظلــت	األساســيات	االقتصاديــة	القُطْريــة	

والعوامــل	السياســية	هــي	الدافــع	وراء	الفــروق	بيــن	االقتصــادات	

مــن	 كثيــر	 يف	 املركزيــة	 البنــوك	 وأقدمــت	 اجملموعــة.	 هــذه	 يف	

واملكســيك	 وإندونيســيا	 )شــيلي	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

والفلبيــن	وجنــوب	إفريقيــا(	علــى	رفــع	أســعار	الفائــدة	األساســية	

التضخــم	 ارتفــاع	 احتمــال	 مــن	 اخملــاوف	 بســبب	 أكتوبــر	 منــذ	

علــى	أثــر	زيــادة	أســعار	النفــط	يف	٢٠١8،	كمــا	يرجــع	الســبب	يف	

الســابق	يف	 االنخفــاض	 مــن	 اآلثــار	 انتقــال	 إىل	 البلــدان	 بعــض	

ســعر	العملــة.	ويف	الصيــن،	قــدم	البنــك	املركــزي	دعمــا	للســيولة	

وخفــض	شــروط	رأس	املــال	اإللزامــي	يف	جميــع	البنــك	مــع	تراجــع	

األجــل	 طويلــة	 الســيادية	 الســندات	 علــى	 العائــدات	 أمــا	 النمــو.	

عــادت	 فقــد	 املتقدمــة	 باالقتصــادات	 مقارنــة	 العائــد	 وفــروق	

عموما	إىل	مستويات	شهر	أكتوبر.	ويف	املكسيك،	أدت	اخملاوف	

إىل	 اجلديــدة	 اإلدارة	 ظــل	 السياســات	يف	 مســار	 انعــكاس	 بشــأن	

كبيــر	يف	 بشــكل	 الســيادية	 الســندات	 علــى	 العائــد	 فــروق	 اتســاع	

شــهري	نوفمبــر	وديســمبر،	لكنهــا	ضاقــت	منــذ	ذلــك	الوقــت.	ويف	

العائــد	منــذ	أكتوبــر	وســط	أجــواء	مــن	 فــروق	 البرازيــل،	تراجعــت	

التفــاؤل	بشــأن	احتمــاالت	إصــاح	نظــام	معاشــات	التقاعــد	يف	

التصحيــح	اجلاريــة	 أثــر	عمليــات	 ظــل	احلكومــة	اجلديــدة.	وعلــى	

لكبــح	االختــاالت	املاليــة	يف	األرجنتيــن	وتركيــا،	تراجعــت	فــروق	

العائــد	يف	البلديــن	إىل	حــد	مــا	لكنهــا	ال	تــزال	مرتفعــة.	وتماشــيا	

مــع	حتســن	الرغبــة	يف	اإلقــدام	علــى	اخملاطــر	هــذا	العــام،	اســتردت	

مؤشــرات	األســهم	يف	األســواق	الصاعــدة	بعضــا	ممــا	فقدتــه	يف	

أواخــر	٢٠١8	وبلغــت	اآلن	عمومــا	املســتويات	التــي	كانــت	عليهــا	

يف	شــهر	أكتوبر	أو	جتاوزتها	يف	معظم	احلاالت	)الشــكل	البياين	

				.)7-١

عــاد	 الرئيســية،	 بالعمــات	 يتعلــق	 فيمــا	 الصــرف:  أســعار 

الدوالر	األمريكي	يف	أواخر	مارس	إىل	املستوى	الذي	كان	عليه	

يف	ســبتمبر	٢٠١8:	فانعكــس	مســار	ارتفــاع	ســعر	الصــرف	الــذي	

شــهده	أواخــر	٢٠١8	عقــب	حتــول	توقعــات	الســوق	بشــأن	وتيــرة	

اللوحــة	 البيــاين	١-8،	 )الشــكل	 النقديــة	ومــداه	 السياســة	 تشــديد	

١(.	وانخفــض	ســعر	صــرف	اليــورو	بنحــو	3%	علــى	امتــداد	هــذه	

الفتــرة،	علــى	خلفيــة	الضعــف	الــذي	فــاق	التوقعــات	يف	البيانــات	

ســعر	 وارتفــع	 إيطاليــا.	 بشــأن	 واخملــاوف	 الكليــة	 االقتصاديــة	

صــرف	اليــن	ارتفاعــا	حمــدودا،	واكتســب	اجلنيــه	اإلســترليني	قــوة	

التوقعــات	بشــأن	نتائــج	 فارتفــع	بنحــو	3%	علــى	خلفيــة	حتــول	

الصين  البرازيل  تركيا 

املكسيك األرجنتين (املقياس األيمن)           

سبتمبر ٢٠١٨ مقابل إبريل ٢٠١٩

أحدث بيانات مقابل سبتمبر ٢٠١٨ 

الشكل البياين ١-٦: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسعار 

الفائدة وفروق العائد  
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١- سعر الفائدة األساسي
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حتســنت األوضــاع املاليــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة يف مطلــع ٢٠١٩، مــع وجــود 

تفاوت بين االقتصادات تبعا لألساسيات القُطْرية. 

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics؛ وصنــدوق النقــد الــدويل، «اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة؛ 

ومؤسسة omson Reuters Datastream�؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١بيانات األسواق املالية حتى ٢٢ مارس ٢٠١٩. 
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آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	6

األوروبــي.	 االحتــاد	 مــن	 بريطانيــا	 خــروج	 حــول	 املفاوضــات	

واكتســبت	عمــات	األســواق	الصاعــدة	قــوة	بوجــه	عــام،	وســاعدها	

علــى	ذلــك	توقــف	االحتياطــي	الفيــدرايل	عــن	رفــع	أســعار	الفائــدة	

والهدنــة	مــن	النــزاع	التجــاري	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	

)الشكل	البياين	١-8،	اللوحة	٢(.	ويتضمن	ذلك	عمات	خضعت	

األرجنتيــن	 بيــزو	 الســابقة—أبرزها	 األشــهر	 يف	 أشــد	 لضغــوط	

ورانــد	 البرازيلــي	 الريـــال	 كذلــك	 تضمــن	 لكنــه	 التركيــة،	 والليــرة	

جنــوب	إفريقيا—إضافــة	إىل	الروبيــة	الهنديــة	والروبــل	الروســي.	

كذلــك	ارتفعــت	أســعار	معظــم	العمــات	اآلســيوية	األخــرى،	بينمــا	

ارتفــع	ســعر	اليــوان	الصينــي	بنحــو	٢%.	

الســوق	جتــاه	األســواق	 حتســن	مــزاج	 الرأســمالية:  التدفقــات 

الصاعــدة	ممــا	انعكــس	علــى	اســتقرار	تدفقــات	احلافظــة	وتعافيهــا	

الحقا،	وكانت	هذه	التدفقات	قد	شهدت	هبوطا	حادا	يف	الربعين	

بصفــة	 ملحوظــا	 التعــايف	 وكان	 	.٢٠١8 مــن	 والثالــث	 الثــاين	
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الشكل البياين ١-٧: اقتصادات األسواق الصاعدة: أسواق 
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(املؤشر، ٢٠١٥ = ١٠٠) 

استردت مؤشرات األسهم يف األسواق الصاعدة بعض ما فقدته يف أواخر ٢٠١٨. 

النقــد  وصنــدوق  Haver Analytics؛  ومؤسســة  .Bloomberg Finance L.P؛  مؤسســة  املصــادر: 

الــدويل، «اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة»؛ ومؤسســة omson Reuters Datastream�؛ وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

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

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

تقريــر «عمليــات السياســة النقديــة وائتمــان النظــام املــايل»  الــذي ينشــره البنــك املركــزي يف 

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

حسب عمليات مبادلة الديون على مستوى احلكومات احمللية.  
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: أحدث البيانات املتوافرة يف ٢٢ مارس ٢٠١٩. 
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الواليــات  يف  النقديــة  السياســة  تشــديد  ومــدى  وتيــرة  بشــأن  الســوق  توقعــات  حتــول  عقــب 

املتحدة، انعكس مسار ارتفاع سعر صرف الدوالر الذي شهدته أواخر عام ٢٠١٨ وبدأت عمالت 

األسواق الصاعدة بوجه عام تكتسب قوة. 

الشكل البياين ١-٨: تغير سعر الصرف الفعلي احلقيقي، 

سبتمبر ٢٠١٨ – مارس ٢٠١٩  
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية

7 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

خاصــة	يف	مطلــع	٢٠١٩	حيــث	زاد	املســتثمرون	خمصصاتهــم	

للســندات	وصناديــق	االســتثمار	يف	األســهم	اخلاصــة	باألســواق	

الصاعــدة	)الشــكل	البيــاين	١-٩(.	

التنبؤات

تراجع على املدى القصير، ثم حتسن حمدود 

تشــير	أرقــام	اإلنتــاج	الصناعــي	ومســوح	مديــري	املشــتريات	

إىل	أن	تباطــؤ	زخــم	النمــو	العاملــي	يف	النصــف	الثــاين	مــن	٢٠١8	

التنبــؤات	 وتتوخــى	 	.٢٠١٩ مطلــع	 يف	 يســتمر	 أن	 املرجــح	 مــن	

ثــم	حــدوث	تعــاٍف	 العــام	 النصــف	األول	مــن	 النمــو	يف	 اســتقرار	

تدريجــي	بعــد	ذلــك	)الشــكل	البيــاين	١-١٠(.	

	٢٠١8 مــن	 الثــاين	 النصــف	 يف	 النشــاط	 لتباطــؤ	 وانعكاســا	

العاملــي	مــن	 النمــو	 يُتوقــع	تراجــع	 والنصــف	األول	مــن	٢٠١٩،	

3.6%	يف	٢٠١8	إىل	3.3%	يف	٢٠١٩،	ثــم	ارتفاعــه	جمــددا	إىل	

3.6%	يف	٢٠٢٠.	وتتراجــع	التنبــؤات	لعــام	٢٠١٩	بمقــدار	4.٠	

نقــاط	مئويــة	مقارنــة	بمــا	جــاء	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	

أقــل	 لعــام	٢٠٢٠	 التنبــؤات	 بينمــا	 العاملــي«،	 االقتصــاد	 »آفــاق	

بمقــدار	٠.١	نقطــة	مئويــة	)اجلــدول	١-١(.	

سندات
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الشكل البياين ١-٩: اقتصادات األسواق الصاعدة: 

التدفقات الرأسمالية

زاد املســتثمرون ا�صصات لســندات االســتثمار يف األســهم والســندات يف األســواق الصاعدة 

يف مطلع ٢٠١٩. 

الــدويل،  النقــد  وصنــدوق  Haver Analytics؛  ومؤسســة  EPFR Global؛  شــركة  املصــادر: 

خبــراء  وحســابات  omson Reuters Datastream�؛  ومؤسســة  الدوليــة؛  املاليــة  اإلحصــاءات 

صندوق النقد الدويل. 

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

األصــول  مــن  احمللييــن  املقيميــن  صــايف  هــي  اخلارجــة  الرأســمالية  والتدفقــات  احملليــة. 

األجنبيــة. وآســيا الصاعــدة مــا عــدا الصيــن تتضمــن الهنــد وإندونيســيا وماليزيــا والفلبيــن 

وتايلنــد، وأوروبــا الصاعــدة تتضمــن بولنــدا ورومانيــا وروســيا وتركيــا، وأمريــكا الالتينيــة 

تتضمن البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو. 
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اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي
)التغير % ما مل يذكر خالف ذلك(

2018

توقعات

االختالف عن 

تقرير مستجدات آفاق 

االقتصاد العاملي 

الصادر يف يناير 
1 2019

االختالف عن 

توقعات عدد أكتوبر 

2018 من تقرير آفاق 
االقتصاد العاملي1

201920202019202020192020

–0.1–0.00.4–3.63.33.60.2الناجت العاملي
0.0–0.00.3–2.21.81.70.2االقتصادات املتقدمة

٠.١–٠.١٠.٢–٢.٩٢.3١.٩٠.٢الواليات	املتحدة

–٠.٢–٠.6–٠.٢–١.8١.3١.5٠.3منطقة	اليورو
–٠.٢–١.١–٠.٢–١.5٠.8١.4٠.5أملانيا
–٠.٢–٠.3–٠.٢–١.5١.3١.4٠.٢فرنسا	
٠.٠–٠.٠٠.٩–٠.٩٠.١٠.٩٠.5إيطاليا

٠.٠–٠.٠٠.١–٢.5٢.١١.٩٠.١إسبانيا

٠.٠٠.١٠.٢–٠.8١.٠٠.5٠.١اليابان

–٠.١–٠.3–٠.٢–١.4١.٢١.4٠.3اململكة	املتحدة
٠.١–٠.٠٠.5–١.8١.5١.٩٠.4كندا

٠.٠–٠.٠٠.3–٢.6٢.٢٢.5٠.3اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

–0.1–0.3–0.1–4.54.44.80.1النامية 
–٠.١–٢.8٢.٢٢.3٠.٠٠.٠٠.٢كومنولث	الدول	املستقلة

–٠.١–٢.3١.6١.7٠.٠٠.٠٠.٢روسيا
٠.٠–٠.٠٠.١–3.٩3.53.7٠.٢ما	عدا	روسيا

–٠.٠٠.١–6.46.36.3٠.٠٠.١آسيا	الصاعدة	والنامية
–٠.١٠.١–6.66.36.١٠.١٠.١الصين
–٠.٢–٠.١–٠.٢–7.١7.37.5٠.٢الهند3	

٠.٠–5.٢5.١5.٢٠.٠٠.٠٠.١جمموعة	آسيان-5	4

٠.٠–3.6٠.8٢.8٠.١٠.4١.٢أوروبا	الصاعدة	والنامية

–٠.3–٠.8–٠.١–١.٠١.4٢.4٠.6أمريكا	الاتينية	والكاريبي
٠.٢–٠.3٠.3–١.١٢.١٢.5٠.4البرازيل

–٠.8–٠.٩–٠.3–٢.٠١.6١.٩٠.5املكسيك
٠.٢–٠.٢١.٢–١.8١.53.٢٠.٩الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	

٠.٢–٢.٢١.8٢.١٠.٠٠.٠٠.6اململكة	العربية	السعودية

–٠.٢–3.٠3.53.7٠.٠٠.١٠.3إفريقيا	جنوب	الصحراء
٠.٠–١.٩٢.١٢.5٠.١٠.3٠.٢نيجيريا

–٠.٢–٠.٢–٠.٢–٠.8١.٢١.5٠.٢جنوب	إفريقيا

للتذكرة

–٠.١–٠.4–٠.١–٢.١١.6١.7٠.3االحتاد	األوروبي
–٠.٢–٠.٠٠.٢–4.65.٠5.١٠.١البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

٠.3–٠.3١.٢–١.4١.33.٢٠.٩الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

٠.٠–٠.٠٠.4–3.١٢.7٢.٩٠.3النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق	

–0.2–0.6–0.1–3.83.43.90.6حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( 
الواردات

–٠.3–١.٠–٠.١–3.33.٠3.٢١.١االقتصادات	املتقدمة
–٠.٢–٠.٢–٠.3–5.64.65.3٠.5اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

الصادرات

–٠.3–٠.4–٠.3–3.١٢.73.١٠.٢االقتصادات	املتقدمة
٠.٠–٠.٠٠.8–4.34.٠4.8٠.5اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
4.٢–٠.7٠.٢١٢.5–٠.٢–٢٩.4١3.4النفط5

غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	
٠.5٠.8–١.١٢.5٠.١–١.6٠.٢العاملية(6

أسعار املستهلك

٠.١–٠.١٠.3–٢.٠١.6٢.١٠.١االقتصادات	املتقدمة
٠.١–٠.١٠.3–4.84.٩4.7٠.٢اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	7

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

–٠.١–٢.53.٢3.8٠.٠٠.٠٠.٢على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(
–٠.3–٠.١–٠.٠٠.٢–٠.٢–٠.3–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثاثة	أشهر(

–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١على	الودائع	بالين	الياباين	)ستة	أشهر(		
ملحوظــة:	يُفتــرض	بقــاء	أســعار	الصــرف	الفعليــة	احلقيقيــة	ثابتــة	عنــد	مســتوياتها	الســائدة	يف	الفتــرة	مــن	١4	ينايــر	إىل	١١	فبرايــر	٢٠١٩.	واالقتصــادات	مرتبــة	علــى	أســاس	حجمهــا	االقتصــادي.	

والبيانات	ربع	الســنوية	اجملمعة	معدلة	ملراعاة	التغيرات	املوســمية.		

١	تأتــي	الفــروق	مــن	تقريــب	األرقــام	يف	تنبــؤات	التقريــر	احلــايل	وتقريــر	مســتجدات	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	الصــادر	يف	ينايــر	٢٠١٩،	وعــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.	

كذلــك	تُعـَـدَّل	الفــروق	إلدراج	أســعار	املســتهلك	يف	األرجنتيــن	منــذ	تقريــر	املســتجدات	يف	يوليــو	٢٠١8.	

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

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

الســوق،	والســنة	املاليــة	٢٠١٢/٢٠١١	كســنة	األســاس.	

4إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام.		
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اجلدول 1-1: )تتمة(
من ربع سنة إىل ربع سنة آخر8على أساس سنوي مقارن

توقعاتتوقعات

٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠
3.83.63.33.64.03.43.53.6الناجت العاملي 

2.42.21.81.72.62.01.81.8االقتصادات املتقدمة 

٢.٢٢.٩٢.3١.٩٢.53.٠٢.٢١.7الواليات	املتحدة	

٢.4١.8١.3١.5٢.7١.١١.6١.4منطقة	اليورو																																								

٢.5١.5٠.8١.4٢.8٠.6١.4١.3أملانيا

٢.٢١.5١.3١.4٢.8٠.٩١.6١.3فرنسا	

١.6٠.٩٠.١٠.٩١.7٠.٠٠.6٠.8إيطاليا

3.٠٢.5٢.١١.٩3.١٢.4١.٩١.7إسبانيا

١.٩٠.8١.٠٠.5٢.4٠.3٠.3١.4اليابان

١.8١.4١.٢١.4١.6١.4١.٠١.5اململكة	املتحدة

3.٠١.8١.5١.٩٢.٩١.6١.8١.8كندا
٢.٩٢.6٢.٢٢.5٢.٩٢.4٢.4٢.7اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

4.84.54.44.85.24.74.95.0اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

٢.4٢.8٢.٢٢.3١.53.4١.6٢.٠كومنولث	الدول	املستقلة

١.6٢.3١.6١.7١.٠3.4١.٢١.7روسيا

. . .. . .. . .. . .4.١3.٩3.53.7ما	عدا	روسيا
6.66.46.36.36.86.36.46.3آسيا	الصاعدة	والنامية

6.86.66.36.١6.76.46.36.٠الصين

7.٢7.١7.37.58.١6.87.٢7.6الهند3	
5.45.٢5.١5.٢5.45.١5.35.3جمموعة	آسيان-5	4

6.٠3.6٠.8٢.86.٢٠.7٢.١٢.٩أوروبا	الصاعدة	والنامية

١.٢١.٠١.4٢.4١.3٠.3٢.٠٢.٢أمريكا	الاتينية	والكاريبي

١.١١.١٢.١٢.5٢.٢١.١٢.8٢.٢البرازيل

٢.١٢.٠١.6١.٩١.5١.7٢.٠١.6املكسيك

. . .. . .. . .. . .٢.٢١.8١.53.٢الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	
4.٠١.٠٢.١–٢.٢١.8٢.١١.4–٠.7اململكة	العربية	السعودية

. . .. . .. . .. . .٢.٩3.٠3.53.7إفريقيا	جنوب	الصحراء
. . .. . .. . .. . .٠.8١.٩٢.١٢.5نيجيريا

١.4٠.8١.٢١.5٢.٢٠.٢١.٠١.8جنوب	إفريقيا

للتذكرة

٢.7٢.١١.6١.7٢.8١.6١.7١.7االحتاد	األوروبي

. . .. . .. . .. . .4.٩4.65.٠5.١البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
. . .. . .. . .. . .١.8١.4١.33.٢الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

3.٢3.١٢.7٢.٩3.3٢.8٢.8٢.8النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق	

. . .. . .. . .. . .5.43.83.43.9حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات( 
الواردات

. . .. . .. . .. . .4.33.33.٠3.٢االقتصادات	املتقدمة
. . .. . .. . .. . .7.55.64.65.3اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

الصادرات

. . .. . .. . .. . .4.43.١٢.73.١االقتصادات	املتقدمة
. . .. . .. . .. . .7.٢4.34.٠4.8اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–١.3–١٩.6٩.57.5–٠.٢–٢3.3٢٩.4١3.4النفط5

3.6٠.٩–١.١3.5١.٩–6.4١.6٠.٢غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	العاملية(6

أسعار املستهلك

١.7٢.٠١.6٢.١١.7١.٩١.٩١.٩االقتصادات	املتقدمة

4.34.84.٩4.73.74.34.٠3.٩اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	7

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

. . .. . .. . .. . .١.5٢.53.٢3.8على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(
. . .. . .. . .. . .–٠.٢–٠.3–٠.3–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثاثة	أشهر(

. . .. . .. . .. . .٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠على	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	68.33	دوالرا	للبرميــل	يف	

عــام	٢٠١8؛	ويبلــغ	الســعر	املفتــرض	حســب	أســواق	العقــود	املســتقبلية	5٩.١6	دوالرا	يف	عــام	٢٠١٩	و5٩.٠٢	دوالرا	يف	عــام	٢٠٢٠.

6	بــدءا	مــن	عــدد	ينايــر	٢٠١٩	مــن	تقريــر	مســتجدات	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي،	تــم	حتديــث	املؤشــرات	واملؤشــرات	الفرعيــة	ألســعار	الســلع	األوليــة	الصــادرة	عــن	صنــدوق	النقــد	الــدويل،	وتــم	توســيع	

تغطيتهــا.	وتقــارن	التنبــؤات	املعدلــة	للســلع	األوليــة	غيــر	الوقــود	بيــن	التوقعــات	احلاليــة	وتوقعــات	أكتوبــر	لعــام	٢٠١8،	لكــن	إمكانيــة	املقارنــة	حمــدودة	بســبب	التغيــرات	يف	املنهجيــة	والتغطيــة.

7	ما	عدا	فنزويا.	راجع	امللحوظة	القُطْرية	عن	فنزويا	يف	القسم	بعنوان	»املاحظات	القُطْرية«	من	امللحق	اإلحصائي.

وبالنسبة	القتصادات	 الشرائية.	 القوى	 تعادل	 بأوزان	 السنوي	مقيسا	 العاملي	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 السنوية	حوايل	٩٠%	من	 ربع	 والتوقعات	 التقديرات	 تمثل	 العاملي،	 للناجت	 بالنسبة	 	8

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	تمثل	التقديرات	والتوقعات	ربع	السنوية	حوايل	8٠%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	السنوي	لهذه	االقتصادات	مقيسا	بأوزان	تعادل	القوى	الشرائية.				
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وبعــد	عــام	٢٠٢٠،	يُتوقــع	اســتقرار	النمــو	العاملــي	عنــد	%3.6	

تقريبــا	علــى	املــدى	املتوســط،	علــى	نحــو	مشــابه	لتنبــؤات	األجــل	

االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	٢٠١8	 عــدد	 املتوســط	يف	

التجــارة	 بشــأن	 الفرضيــات	 	١-٢ اإلطــار	 ويوضــح	 العاملــي.«	

وسياســة	املاليــة	العامــة	والسياســة	النقديــة	وكذلــك	أســعار	الســلع	

األوليــة	التــي	ترتكــز	عليهــا	التنبــؤات	يف	هــذا	الســيناريو	األساســي	

)راجــع	أيضــا	الشــكلين	البيانييــن	١-١١	و١-١٢(.	واألهــم	مــن	

ذلــك،	أن	التعريفــات	اجلمركيــة	علــى	واردات	الواليــات	املتحــدة	

تظــل	 أن	 املفتــرض	 مــن	 دوالر	 مليــار	 	٢٠٠ بقيمــة	 الصيــن	 مــن	

نســبتها	١٠%	)بينمــا	كان	مــن	املفتــرض	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	

يف	 الصــادر	 والتقريــر	 العاملــي«	 االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 مــن	

العاملــي«	أنهــا	 آفــاق االقتصــاد  ينايــر	٢٠١٩	عــن	»مســتجدات 

ســترتفع	إىل	٢5%	يف	أول	مــارس	٢٠١٩(.			

مــن	 مزيجــا	 العاملــي	 النمــو	 بشــأن	 التنبــؤات	 وتعكــس	

احملتمــل	 النمــو	 ضعــف	 إىل	 والعــودة	 الدوريــة	 العوامــل	 تراجــع	

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠
عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»

٢- التغير يف رصيد املالية العامة األويل الهيكلي 

١- التغير يف رصيد املالية العامة األويل الهيكلي 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١أحــدث أرقــام خاصــة باليابــان تعكــس التعديــالت املنهجيــة الشــاملة املعتمــدة يف ديســمبر 

 .٢٠١٦

يُفتــرض أن تكــون سياســة املاليــة العامــة توســعية علــى مســتوى االقتصــادات املتقدمــة يف 

٢٠١٩ ومــن املتوقــع أن تتحــول إىل االنكمــاش يف ٢٠٢٠ مــع بــدء انعــكاس مســار الدفعــة 

الصاعــدة  اقتصــادات األســواق  الواليــات املتحــدة. وعلــى مســتوى جمموعــة  التنشــيطية يف 

واالقتصــادات الناميــة، يُفتــرض توســع سياســة املاليــة العامــة يف ٢٠١٩ (ويعــود أحــد أســباب 

ذلــك إىل توقــع إعطــاء دفعــة تنشــيطية يف الصيــن ملوازنــة بعــض اآلثــار الســلبية مــن ارتفــاع 

التعريفات اجلمركية)، قبل أن تعود إىل االنكماش يف ٢٠٢٠. 
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الواليات املتحدة  اليابان١ فرنسا وأملانيا 

واململكة املتحدة 

اليونان وآيرلندا     

وإيطاليا والبرتغال 

وإسبانيا

االقتصادات 

املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

الشكل البياين ١-١١: االفتراضات التي تقوم عليها 
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يف	 باخملاطــر	 حمفــوف	 وتعــاٍف	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	 يف	

تدفعــه	 الناميــة،	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

التــي	تُعــاين	حاليــا	مــن	حالــة	عُســر	 إىل	حــد	كبيــر	االقتصــادات	

تشــكل	 معقــدة	 وعوامــل	 الكلــي،	 االقتصــاد	 مســتوى	 علــى	 شــديد	

اجملموعتيــن.	 يف	 احملتمــل	 النمــو	 آفــاق	

ضعف العوامل الدورية يف االقتصادات املتقدمة

يُتوقــع	تباطــؤ	النمــو	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	مــن	٢.٢%	يف	

٢٠١8	إىل	١.8%	يف	٢٠١٩	و١.7%	يف	٢٠٢٠.	وتقــل	تقديــرات	

نقطــة	 	٠.٢ بمقــدار	 	٢٠١٩ وتوقعــات	 	٢٠١8 يف	 النمــو	 معــدل	

عــدد	 يف	 جــاء	 ممــا	 التــوايل،	 علــى	 مئويــة،	 نقطــة	 و3.٠	 مئويــة	

أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«،	وهــو	مــا	

يرجــع	يف	معظمــه	إىل	تخفيــض	التوقعــات	بشــأن	منطقــة	اليــورو.	

ويسهم	تباطؤ	النشاط	املتوقع	يف	االقتصادات	املتقدمة	يف	

٢٠١٩	بمــا	يزيــد	علــى	ثلثــي	التباطــؤ	املتوقــع	يف	النمــو	العاملــي	

مقارنــة	بعــام	٢٠١8.	وبينمــا	تشــير	التقديــرات	إىل	ســد	فجــوات	

النــاجت	يف	معظــم	اقتصــادات	اجملموعــة	)بالفعــل	حقــق	بعضهــا	

ظــل	 التقديــرات	يف	 وفــق	 املمكــن	 مســتواه	 مــن	 أعلــى	 مســتويات	

معــدالت	البطالــة	التــي	وصلــت	إىل	أدنــى	مســتوياتها	التاريخيــة(،	

يُتوقــع	تراجــع	الطفــرة	الدوريــة	نحــو	معــدالت	حمتملــة	أقــل	للنمــو.				

ويعــود	أحــد	أســباب	هــذا	التراجــع	إىل	اآلثــار	الســلبية	املتوقعــة	

	.٢٠١8 يف	 أُقِــرَّت	 التــي	 اجلمركيــة	 التعريفــة	 يف	 الزيــادات	 مــن	

وهنــاك	جانــب	ملحــوظ	ثــان	يميــز	نمــط	النمــو	يف	االقتصــادات	

يف	 للنمــو	 املؤقتــة	 الدفعــة	 بتناقــص	 التوقعــات	 وهــو	 املتقدمــة	

املــايل	 التنشــيط	 مــن	 التجارييــن	 وشــركائها	 املتحــدة	 الواليــات	

الكبيــر	يف	الواليــات	املتحــدة	خــال	عــام	٢٠١٩	)وبصفــة	خاصــة	

يف	٢٠٢٠	حينمــا	يبــدأ	انعــكاس	مســار	بعــض	شــروطها(.	ولكــن	

التنبــؤات	 يف	 بالفعــل	 املشــمولتين	 الســمتين	 هاتيــن	 عــدا	 فيمــا	

الســابقة،	يبــدو	أن	تراجــع	العوامــل	الدوريــة	يمضــي	بوتيــرة	أســرع	

مــن	املتوقــع	تدفعــه	تطــورات	أخــرى	يف	اقتصــادات	معينــة	خــال	

النصــف	الثــاين	مــن	٢٠١8.	

يف	 	%١.8 مــن	 اليــورو	 منطقــة	 يف	 النمــو	 تراجــع	 ويُتوقــع	

٢٠١8	إىل	١.3%	يف	٢٠١٩	)أقــل	بمقــدار	٠.6	نقطــة	مئويــة	مــن	

التوقعــات	يف	أكتوبــر(	و١.5%	يف	٢٠٢٠.	وبرغــم	مــا	تشــير	إليــه	

التوقعــات	مــن	تعــايف	النمــو	يف	النصــف	األول	مــن	٢٠١٩	مــع	

زوال	بعــض	العوامــل	املؤقتــة	التــي	كانــت	تكبــح	النشــاط،	يُتوقــع	

اســتمرار	الضعف	الذي	ســاد	يف	النصف	الثاين	من	٢٠١8	ليمتد	

بشــأن	 التوقعــات	 وخُفِّضــت	 النمــو	يف	٢٠١٩.	 معــدل	 ويخفــض	

أملانيــا	 ســيما	 وال	 االقتصــادات،	 مــن	 كثيــر	 يف	 النمــو	 معــدالت	

)بســبب	تراجــع	االســتهاك	اخلــاص،	وضعــف	اإلنتــاج	الصناعــي	

الســيارات،	 مــن	 لانبعاثــات	 معدلــة	 معاييــر	 تطبيــق	 أثيــر	 علــى	

الطلــب	 ضعــف	 )بســبب	 وإيطاليــا	 اخلارجــي(،	 الطلــب	 وضعــف	

وفرنســا  مرتفعــة(،	 تــزال	 ال	 الســيادية	 العائــدات	 بينمــا	 احمللــي،	

الشــوارع(.	 اجتاحــت	 التــي	 للمظاهــرات	 الســلبي	 التأثيــر	 )بســبب	

أمــا	توقعــات	الســيناريو	األساســي	ببلــوغ	النمــو	١.٢%	و4.١%	

يف	اململكــة املتحــدة	يف	٢٠١٩-٢٠٢٠	فيكتنفهــا	عــدم	اليقيــن.	

أكتوبــر	 عــدد	 بمــا	ورد	يف	 التوقعــات	مقارنــة	 ويرجــع	تخفيــض	

٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«	إىل	التأثيــر	الســلبي	

مــن	طــول	فتــرة	عــدم	اليقيــن	الــذي	يحيــط	بنتائــج	خــروج	بريطانيــا	

مــن	االحتــاد	األوروبــي،	ومل	يوازنــه	التأثيــر	اإليجابــي	مــن	دفعــة	

التنشــيط	املــايل	املعلنــة	يف	موازنــة	٢٠١٩	إال	بصــورة	جزئيــة.	

وتفترض	التوقعات	يف	الســيناريو	األساســي	التوصل	إىل	اتفاق	

بشــأن	خــروج	بريطانيــا	يف	٢٠١٩	وأن	اململكــة	املتحــدة	تنتقــل	

بالتدريــج	إىل	النظــام	اجلديــد.	ومــع	هــذا،	ظلــت	أجــواء	عــدم	اليقيــن	

كثيفــة	يف	منتصــف	مــارس	بشــأن	طريقــة	خــروج	بريطانيــا	يف	

نهايــة	األمــر.		

ويف	الواليــات املتحــدة،	يُتوقــع	تراجــع	النمــو	إىل	٢.3%	يف	

مــع	 	٢٠٢٠ يف	 	%١.٩ إىل	 االنخفــاض	 يف	 يســتمر	 وأن	 	٢٠١٩

ســحب	الدفعــة	التنشــيطية	مــن	املاليــة	العامــة.	ويرجــع	تخفيــض	

إغــاق	احلكومــة	ويعــود	 تأثيــر	 للنمــو	يف	٢٠١٩	إىل	 التوقعــات	

إىل	حــد	مــا	إىل	انخفــاض	اإلنفــاق	مــن	املاليــة	العامــة	عمــا	كان	

لعــام	 طفيفــة	 بصــورة	 التوقعــات	 رفــع	 يرجــع	 بينمــا	 متوقعــا،	

ممــا	 تيســيرا	 أكثــر	 موقــف	 النقديــة	 السياســة	 اتخــاذ	 إىل	 	٢٠٢٠

التوقعــات،	 تخفيــض	 وبرغــم	 أكتوبــر.	 تنبــؤات	 يف	 عليــه	 كانــت	

ال	تــزال	وتيــرة	التوســع	املتوقعــة	يف	٢٠١٩	أعلــى	مــن	تقديــرات	

معــدل	النمــو	احملتمــل	لاقتصــاد	األمريكــي.	وســوف	يــؤدي	النمــو	

القــوي	للطلــب	احمللــي	إىل	دعــم	زيــادة	الــواردات	ويســهم	بصــورة	

جزئيــة	يف	اتســاع	عجــز	احلســاب	اجلــاري.	

ويف	اليابــان	تشــير	التوقعــات	إىل	بلــوغ	معــدل	النمــو	١%	يف	

عــدد	 ورد	يف	 مئويــة	ممــا	 نقطــة	 	٠.١ بمقــدار	 أعلــى	 )أي	 	٢٠١٩

أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«(.	ويرجــع	

هــذا	التعديــل	بصفــة	أساســية	إىل	مزيــد	مــن	دعــم	املاليــة	العامــة	

املقــررة	 الزيــادة	 آثــار	 تخفيــف	 إجــراءات	 فيــه	 بمــا	 العــام،	 هــذا	

تراجــع	 ويُتوقــع	 أكتوبــر	٢٠١٩.	 االســتهاك	يف	 ملعــدل	ضريبــة	

النمــو	إىل	٠.5%	يف	٢٠٢٠	)أي	أنــه	ســيكون	أعلــى	بمقــدار	٠.٢	

نقطــة	مئويــة	ممــا	ورد	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	

االقتصاد	العاملي«،	انعكاســا	آلثار	إجراءات	التخفيف	املذكورة	

آنفــا(.	

تعاٍف حمفوف باخملاطر يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية

تأثيــر	 بفعــل	 كذلــك	 	٢٠١٩ يف	 العاملــي	 النمــو	 يتراجــع	

جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	

التــي	يُتوقــع	انخفــاض	نموهــا	إىل	4.4%	يف	٢٠١٩	)مــن	%4.5	

يف	٢٠١8(،	أي	أقــل	بمقــدرا	٠.3	نقطــة	مئويــة	عمــا	ورد	يف	عــدد	

ويُعــزى	 العاملــي.”	 االقتصــاد	 “آفــاق	 تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	٢٠١8	

يف	 النمــو	 تراجــع	 إىل	 	٢٠١8 بعــام	 مقارنــة	 النمــو	 انخفــاض	

مــن	ضعــف	 مــع	حتــول	جــزء	كبيــر	 تركيــا،	 والركــود	يف	 الصيــن	

النشــاط	يف	أواخــر	٢٠١8،	وكذلــك	االنكمــاش	العميــق	يف	إيــران.	

وتشــير	التوقعــات	إىل	حتســن	األوضــاع	خــال	٢٠١٩	يف	ظــل	

تدابيــر	التنشــيط	التــي	تدعــم	النشــاط	يف	الصيــن	بينمــا	تتراجــع	

األرجنتيــن	 مثــل	 اقتصــادات	 يف	 بالتدريــج	 الركــود	 ضغــوط	

وتركيــا.	ويف	٢٠٢٠،	يُتوقــع	ارتفــاع	النمــو	علــى	4.8%،	مدفوعــا	

كليــا	تقريبــا	بالقــوة	التــي	يكتســبها	النشــاط	علــى	النحــو	املتوقــع	
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يف	هــذه	االقتصــادات	علــى	خلفيــة	تصحيــح	السياســات	وتراجــع	

بالصراعــات	 املتأثــرة	 البلــدان	 يف	 الشــيء	 بعــض	 الضغــوط	

	.)١3-١ البيــاين	 )الشــكل	 اجلغرافية-السياســية	 والتوتــرات	

اليقيــن	 عــدم	 مــن	 للغاليــة	 مرتفعــة	 لدرجــة	 التنبــؤات	 وتخضــع	

فيمــا	يتعلــق	بهــذه	اجملموعــة	القُطْريــة	األخيــرة	بصفــة	خاصــة.	

ومــع	تراجــع	النمــو	يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	يصبــح	التحســن	

تمامــا	 باخملاطــر	 حمفوفــا	 	٢٠٢٠ يف	 العاملــي	 للنمــو	 املتوقــع	

األســواق	 اقتصــادات	 جملموعــة	 املتوقــع	 االرتفــاع	 خلفيــة	 علــى	

البيــاين	 الشــكل	 يلقــي	 كذلــك	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

املتزايــد	لاقتصــادات	ســريعة	 الــوزن	 الضــوء	علــى	دور	 	١3-١

النمــو،	مثــل	الصيــن	والهنــد،	يف	دعــم	النمــو	الكلــي	القتصــادات	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	وكذلــك	النمــو	العاملــي.	

الصاعــدة	 األســواق	 املتوقعــة	القتصــادات	 اآلفــاق	 تــزال	 وال	

حســب	 تتشــكل	 القصيــر	 املــدى	 علــى	 الناميــة	 واالقتصــادات	

صعبــة	 خارجيــة	 وبيئــة	 القُطْريــة	 األساســيات	 بيــن	 التفاعــل	

يســودها	تباطــؤ	النشــاط	يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	والتوتــرات	

التجاريــة،	وتوقعــات	تشــديد	األوضــاع	املاليــة	بالتدريــج	اتســاقا	

مع	مواصلة	إلغاء	بعض	التيســير	على	مســتوى	السياســة	النقدية	

للســلع	 املصــدرة	 البلــدان	 حالــة	 ويف	 املتحــدة؛	 الواليــات	 يف	

ألســعار	 عمومــا	 املســتقبلية	 اآلفــاق	 تراجــع	 يشــكلها	 األوليــة،	

الســلع	األوليــة	)بمــا	فيهــا	أســعار	النفــط،	التــي	يُتوقــع	أن	تظــل	أقــل	

مــن	املتوســط	يف	٢٠١8	طــوال	فتــرة	األفــق	الزمنــي	للتنبــؤات(.				

الصاعــدة  آســيا  يف	 النمــو	 انخفــاض	 إىل	 التوقعــات	 وتشــير	

والناميــة	إىل	6.3%	يف	٢٠١٩	و٢٠٢٠	)مــن	6.4%	يف	٢٠١8(	

مــع	خفــض	التوقعــات	بصــورة	طفيفــة	لعــام	٢٠٢٠	مقارنــة	بعــدد	

أكتوبــر	مــن	“تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي”	وتشــير	التوقعــات	

ســنوي	 أســاس	 علــى	 الصيــن	 االقتصــادي	يف	 النمــو	 تباطــؤ	 إىل	

مقارن	يف	٢٠١٩	و٢٠٢٠،	برغم	الدفعة	التنشيطية	وعدم	زيادة	

التعريفــات	يف	الواليــات	املتحــدة	إضافــة	إىل	تلــك	الســارية	يف	

سبتمبر	٢٠١8.	ويعكس	ذلك	ضعف	النمو	األساسي	يف	٢٠١8،	

خاصــة	يف	النصــف	الثــاين،	وتأثيــر	مــا	تبقــى	مــن	توتــرات	جتاريــة	

مــع	الواليــات	املتحــدة.	والتوقعــات	لعــام	٢٠١٩	أقــوى	قليــا	ممــا	

كانــت	عليــه	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق االقتصــاد 

التــي	 التعريفــات	 بشــأن	 املعدلــة	 للفرضيــة	 انعكاســا	 العاملــي«،	

تفرضهــا	الواليــات	املتحــدة	علــى	الصــادرات	الصينيــة،	كمــا	ورد	

وصفــه	يف	اإلطــار	١-٢،	بينمــا	التوقعــات	لعــام	٢٠٢٠	أضعــف	

قليــا،	نتيجــة	حــدوث	ضعــف	أكثــر	يف	الزخــم	األساســي	للنشــاط.	

النمــو	إىل	7.3%	يف	٢٠١٩	و%7.5	 ارتفــاع	 يُتوقــع	 الهنــد،	 ويف	

يف	٢٠٢٠،	يدعمــه	اســتمرار	تعــايف	االســتثمار	وقــوة	االســتهاك	

يف	ظــل	موقــف	السياســة	النقديــة	األكثــر	توســعا	وبعــض	الزخــم	

فانعكاســا	 هــذا،	 ومــع	 العامــة.	 املاليــة	 سياســة	 مــن	 املتوقــع	

لتعديــل	إحصــاءات	احلســابات	القوميــة	مؤخــرا	والــذي	أشــار	إىل	

تراجــع	الزخــم	األساســي	بعــض	الشــيء،	خُفِّضَــت	التنبــؤات	بشــأن	

النمــو	مقارنــة	بمــا	ورد	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	

االقتصــاد	العاملــي«	بمقــدار	٠.١	نقطــة	مئويــة	لعــام	٢٠١٩	و٠.٢	

نقطــة	مئويــة	لعــام	٢٠٢٠،	علــى	التــوايل.	

ويُتوقــع	ضعــف	النشــاط	يف	أوروبــا الصاعــدة والناميــة	يف	

٢٠١٩	أكثــر	ممــا	كان	متوقعــا،	برغــم	قــوة	النمــو	عمومــا	وجتــاوزه	

للتوقعــات	يف	العديــد	مــن	البلــدان	األوروبيــة	الوســطى	والشــرقية،	

الكبيــر	 التعديــل	 معظــم	 ويرجــع	 	.٢٠٢٠ يف	 يتعافــى	 أن	 قبــل	

يف	 املتوقــع	 الكبيــر	 االنكمــاش	 إىل	 املنطقــة	 بشــأن	 للتوقعــات	

تركيــا	يف	٢٠١٩،	حيــث	يُتوقــع	اســتمرار	ضعــف	الطلــب	يف	مطلــع	

٢٠١٩—علــى	أثــر	ضيــق	أوضــاع	التمويــل	اخلارجــي	والتشــديد	

الــازم	للسياســات—قبل	أن	يترســخ	التعــايف	يف	النصــف	الثــاين	

مــن	العــام.	

ويف أمريــكا الالتينيــة،	مــن	املتوقــع	أن	يتعافــى	النمــو	علــى	

و4.٢%	 	٢٠١٩ يف	 	%١.4 ليبلــغ	 القادميــن،	 العاميــن	 امتــداد	

قــوة	 النمــو	 أن	يكتســب	 املتوقــع	 مــن	 البرازيــل،	 يف	٢٠٢٠.	ويف	

و5.٢%	 	٢٠١٩ يف	 	%٢.١ إىل	 	٢٠١8 يف	 	%١.١ مــن	 ويرتفــع	

أقــل	 للتنبــؤات	 وفقــا	 النمــو	 ســيظل	 املكســيك،	 ويف	 	.٢٠٢٠ يف	

مــن	٢%	يف	٢٠١٩-٢٠٢٠،	وهــو	مــا	يمثــل	تخفيضــا	للتنبــؤات	

بمــا	يقــرب	مــن	نقطــة	مئويــة	واحــدة	للعاميــن	مقارنــة	بتنبــؤات	

أكتوبــر.	ويرجــع	أحــد	أســباب	هــذه	التغيــرات	إىل	حتــول	التصــورات	

كل اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية الواقعة، 

ما عدا الواقعة حتت ضغوط
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ما عدا 

األرجنتين وتركيا، الواقعة حتت ضغوط
اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ما عدا 

األرجنتين وتركيا، الواقعة حتت ضغوط (أوزان ٢٠١٨ 
الثابتة، ٢٠١٩-٢٠٢٤)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة الواقعــة حتــت ضغــوط هــي 

إيران والعراق وليبيا والسودان وجنوب السودان وأوكرانيا وفنزويال واليمن. 

يأتــي التحســن املتوقــع يف النمــو علــى مســتوى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

الناميــة يف ٢٠٢٠ مدفوعــا يف معظمــه بالقــوة التــي يُتوقــع أن يكتســبها نشــاط االقتصــادات 

التــي تعــاين يف الوقــت احلــايل مــن العُســر االقتصــادي الكلــي وتراجــع الضغــوط بعــض الشــيء 

يف البلدان املتأثرة بالصراعات والتوترات اجلغرافية-السياسية. 
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بشــأن	اجتــاه	السياســة	يف	ظــل	اإلدارتيــن	اجلديدتيــن	يف	البلديــن.	

مــن	 األول	 النصــف	 يف	 األرجنتيــن	 اقتصــاد	 انكمــاش	 ويُتوقــع	

السياســات	 لتشــديد	 نتيجــة	 احمللــي	 الطلــب	 لبــطء	 نظــرا	 	٢٠١٩

النصــف	 يف	 نمــو	 حتقيــق	 إىل	 والعــودة	 االختــاالت	 مــن	 للحــد	

الثــاين	مــن	العــام	مــع	ارتفــاع	الدخــل	احلقيقــي	املُتــاح	وتعــايف	

اإلنتــاج	الزراعــي	بعــد	اجلفــاف	الــذي	مُنــي	بــه	العــام	املاضي.	ويف	

الربــع	يف	٢٠١٩،	 انكمــاش	االقتصــاد	بمقــدار	 يُتوقــع	 فنزويــال،	

مــا	 ٢٠٢٠—وهــو	 يف	 	%١٠ بنســبة	 االنكمــاش	 يواصــل	 وأن	

يمثــل	انهيــارا	أكبــر	ممــا	كان	متوقعــا	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	

تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«	ويلقــي	عبئــا	ثقــا	علــى	النمــو	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 وجملموعــة	 للمنطقــة	 املتوقــع	

العاميــن.	 خــال	 الناميــة	 واالقتصــادات	

ومــن	املتوقــع	أن	ينخفــض	النمــو	يف	منطقــة	الشــرق األوســط 

يف	 	%١.5 إىل	 وباكســتان	 وأفغانســتان  إفريقيــا  وشــمال 

وتعــاين	 	.٢٠٢٠ يف	 	%3.٢ نحــو	 إىل	 يتعافــى	 أن	 قبــل	 	،٢٠١٩

اآلفــاق	يف	املنطقــة	مــن	وطــأة	عوامــل	متعــددة،	منهــا	بــطء	نمــو	

إجمــايل	النــاجت	احمللــي	النفطــي	يف	اململكــة العربيــة الســعودية،	

والتحديات	اجلارية	أمام	تصحيح	األوضاع	االقتصادية	الكلية	

املتحــدة	 الواليــات	 فرضتهــا	 التــي	 والعقوبــات	 باكســتان،	 يف	

مــن	 العديــد	 عبــر	 األهليــة	 والنزاعــات	 والتوتــرات	 إيــران،	 علــى	

االقتصــادات	األخــرى،	بمــا	فيهــا	العــراق	وســوريا	واليمــن،	حيــث	

االنهيــار	املصاحــب	 مــن	 التعــايف	 أن	 إىل	 اآلن	 التوقعــات	 تشــير	

أبطــأ	ممــا	كان	متوقعــا.	 للحــرب	ســيكون	

ويف	إفريقيــا جنــوب الصحــراء،	يُتوقــع	حتســن	النمــو	ليصــل	

يف	 	3.٠ )مقابــل	 	٢٠٢٠ يف	 و%3.7	 	٢٠١٩ يف	 	%3.5 إىل	

٢٠١8(.	وتقــل	هــذه	التوقعــات	بمقــدار	٠.3	نقطــة	مئويــة	و٠.٢	

نقطــة	مئويــة	لعامــي	٢٠١٩	و٢٠٢٠،	علــى	التــوايل،	ممــا	ورد	يف	

عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«،	وهــو	

مــا	يعكــس	خفــض	التوقعــات	لــكل	مــن	أنغــوال	ونيجيريــا	يف	ظــل	

تراجــع	أســعار	النفــط.	ويُتوقــع	حتســن	النمــو	يف	جنــوب إفريقيــا	

حتسنا	طفيفا	من	٠.8%	يف	٢٠١8	إىل	١.٢%	يف	٢٠١٩	و5.١%	

يف	٢٠٢٠،	وهــو	مــا	يمثــل	تخفيضــا	للتوقعــات	مقــداره	٠.٢	نقطــة	

مئويــة	يف	العاميــن	مقارنــة	بتوقعــات	أكتوبــر.	ويرجــع	التعــايف	

املتوقــع	إىل	التراجــع	الطفيــف	وإن	كان	مســتمرا	يف	عــدم	اليقيــن	

احمليــط	بالسياســات	يف	اقتصــاد	جنــوب	إفريقيــا	بعــد	انتخابــات	

مايــو	٢٠١٩.

ويُتوقــع	توســع	النشــاط	يف	دول الكومنولــث املســتقلة	بنحــو	

ممــا	 قليــا	 منخفضــة	 نســبة	 وهــي	 ٢.٢5%	يف	٢٠١٩-٢٠٢٠،	

كان	متوقعــا	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	

العاملــي«،	نظــرا	للتأثيــر	الســلبي	مــن	تراجــع	أســعار	النفــط	علــى	

اآلفــاق	املتوقعــة	للنمــو	يف	روســيا.	

آفاق حمدودة أمام النمو يف األجل املتوسط

يُتوقــع	ثبــات	النمــو	بعــد	عــام	٢٠٢٠	عنــد	نســبة	3.6%	علــى	

املــدى	املتوســط.	ويف	جمموعــة	االقتصــادات	املتقدمــة،	يُتوقــع	

اســتمرار	تراجــع	النمــو	علــى	املــدى	املتوســط	يف	ظــل	التأثيــرات	

املعاكســة	الهيكليــة	األساســية	علــى	النــاجت	احملتمــل	)وتتمثــل	يف	

الضعــف	املســتمر	يف	نمــو	اإلنتاجيــة	وبــطء	نمــو	القــوى	العاملــة(	

زوال	 مــع	 النــاجت	 مســار	 علــى	 التأثيــر	 متزايــد	 بشــكل	 يؤكــد	 ممــا	

اســتقرار	 ويُتوقــع	 آنفــا.	 بالنقــاش	 ورد	 كمــا	 الدوريــة	 العوامــل	

النمــو	يف	جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	الناميــة	واالقتصــادات	

الســنوات	 يف	 	٢٠٢٠ عــام	 مســتواها	 عنــد	 عمومــا	 الصاعــدة	

الاحقــة	لهــذا	األفــق	الزمنــي،	لكــن	مــع	وجــود	فــروق	موازِنــة	كبيــرة	

علــى	املســتوى	اإلقليمــي.

املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 النمــو	 تباطــؤ	 يُتوقــع	 وحتديــدا،	

املســتوى	 هــذا	 عنــد	 يظــل	 وأن	 بحلــول	٢٠٢٢	 	%١.6 إىل	 ليصــل	

فيمــا	بعــد.	وتشــير	التوقعــات	إىل	أن	تباطــؤ	اإلنتاجيــة	الــذي	بــدأ	

 Adler	)دراســة	٢٠٠8-٢٠٠٩	يف	العامليــة	املاليــة	األزمــة	قبــل

يُتوقــع	 الشــيء،	بينمــا	 and others 2017(	ســوف	يتراجــع	بعــض	
حتســن	اإلنتاجيــة	بصــورة	طفيفــة	علــى	املــدى	املتوســط.	وبرغــم	

االنتشــار	الواضــح	للرقمنــة	واألتمتــة،	فتأثيرهمــا	املتراكــم	علــى	

األفــق	 امتــداد	 علــى	 حمــدودا	 يكــون	 أن	 املتوقــع	 مــن	 اإلنتاجيــة	

الزمنــي	للتنبؤات—ومــن	املرجــح	أن	يعــود	بالنفــع	علــى	رفاهيــة	

إنتاجيــة	 علــى	 تعــود	 التــي	 املنفعــة	 مــن	 أكبــر	 بقــدر	 املســتهلك	

تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 إبريــل	 عــدد	 يف	 	5-١ اإلطــار	 	( العمالــة	

األخــرى	 للتطــورات	 كانــت	 وربمــا	 العاملــي”(.	 االقتصــاد	 “آفــاق	
انعكاســات	أقــل	إيجابيــة	علــى	اإلنتاجيــة،	وتشــمل	االنســحاب	مــن	

نمــو	 بشــأن	 التوقعــات	 )خُفِّضَــت	 العاملــي	 االقتصــادي	 التكامــل	

حجــم	التجــارة	العامليــة	علــى	أثــر	رفــع	التعريفــات	اجلمركيــة	يف	

	.)٢٠١8

وهــذا	التحســن	احملــدود	يف	اإلنتاجيــة	لــن	يــوازِن	علــى	األرجــح	

ســوى	جــزء	مــن	العــبء	املتوقــع	علــى	نمــو	النــاجت	املمكــن	والــذي	

ينجــم	عــن	بــطء	نمــو	القــوى	العاملــة	مــع	تقــدم	الســكان	يف	الســن.	

وتكتسب	هذه	املسألة	أهمية	خاصة	يف	اليابان	وجنوب	أوروبا	

)راجــع	الفصــل	الثــاين	مــن	عــدد	إبريــل	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	

االقتصــاد	العاملــي«	لاطــاع	علــى	مناقشــة	حــول	التغيــرات	يف	

معــدالت	املشــاركة	يف	ســوق	العمــل	علــى	مســتوى	االقتصــادات	

املتقدمة(.	

ويف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	

يُتوقــع	اســتقرار	النمــو	عنــد	حــوايل	4.8%	علــى	املــدى	املتوســط.	

يف	 ممــا	 أعلــى	 نمــو	 حتقيــق	 ارتفــاع	 همــا	 عامــان	 واجتمــاع	

االقتصــادات	املتقدمــة	وتزايــد	وزن	اجملموعــة	يف	إجمــايل	النــاجت	

ــم	إىل	ارتفــاع	كبيــر	يف	حصــة	اقتصــادات	 احمللــي	العاملــي	يُتَرْجَ

العاملــي،	 النمــو	 مــن	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	

مــن	76%	يف	٢٠١٩	إىل	حــوايل	85%	يف	٢٠٢4.	

املتوســط	 املــدى	 علــى	 النمــو	 بشــأن	 التنبــؤات	 يف	 ويدخــل	

عامــل	اســتمرار	نمــو	االســتثمارات	بقــوة	يف	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	وهــو	مــا	يشــكل	مــا	يزيــد	علــى	

االقتصــادات	 هــذه	 النــاجت	احمللــي	يف	 إجمــايل	 نمــو	 ثلــث	معــدل	

	.)١4-١ البيــاين	 )الشــكل	 للتنبــؤات	 الزمنــي	 األفــق	 فتــرة	 أثنــاء	

مســار	 علــى	 يتوقــف	 بــدوره	 هــذا	 القويــة	 االســتثمارات	 ومســار	

املاليــة	 األوضــاع	 وتشــديد	 الرأســمايل،	 اإلنفــاق	 لدوافــع	 ممهــد	

يف	 االســتثمار	 آفــاق	 حتديــد	 يف	 خــاص	 دور	 )ولــه	 بالتدريــج	

جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	

نظــرا	لســرعة	تراكــم	الرفــع	املــايل	خــال	ســنوات	انخفــاض	أســعار	
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مــن	 يعقبــه	 ومــا	 التجاريــة	 اخلافــات	 حــل	 وســرعة	 الفائــدة(،	

تخفيــف	التوتــرات	التجاريــة،	وإجــراءات	السياســة	األوســع	نطاقــا	

التــي	تســاعد	علــى	تقليــل	أجــواء	عــدم	اليقيــن.	ويناقــش	الفصــل	

الثالــث	كيــف	يســهم	االنســحاب	مــن	التكامــل	التجــاري	يف	تهديــد	

الســعر	 انخفــاض	 مــن	 طويلــة	 لفتــرة	 امتــد	 الــذي	 العــام	 االجتــاه	

النســبي	للســلع	الرأســمالية	وكيــف	يمكــن	أن	يؤثــر	ذلــك	علــى	آفــاق	

الناميــة.	 االقتصــادات	 يف	 االســتثمار	

يف	 املتوســط	 املــدى	 علــى	 النمــو	 بشــأن	 التنبــؤات	 وتعكــس	

فروقــا	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

مهمــة	بيــن	املناطــق	اخملتلفــة.	ففــي	آســيا	الصاعــدة،	مــن	املتوقــع	

أن	يظــل	النمــو	أعلــى	مــن	6%	علــى	امتــداد	األفــق	الزمنــي	للتنبــؤات.	

هــذا	 املمهــد	 النمــو	 نمــط	 يف	 تســاهم	 التــي	 العوامــل	 أهــم	 ومــن	

بحلــول	 	%5.5 إىل	 ليصــل	 الصيــن	 تدريجيــا	يف	 النشــاط	 تباطــؤ	

الداخلــي	 التــوازن	 اســتعادة	 االســتمرار	يف	 ظــل	 عــام	٢٠٢4	يف	

نحــو	اقتصــاد	يقــوم	علــى	االســتهاك	اخلــاص	واخلدمــات	بينمــا	

يــؤدي	تشــديد	النظــم	إىل	إبطــاء	تراكــم	الديــون	ومواطــن	الضعــف	

املصاحبــة	لهــا.	ويُتوقــع	اســتقرار	النمــو	يف	الهنــد	عنــد	نســبة	أقــل	

بقليــل	مــن	7.75%	علــى	املــدى	املتوســط،	مرتكــزا	علــى	التنفيــذ	

املســتمر	لإلصاحــات	الهيكليــة	وتخفيــف	االختناقــات	يف	البنيــة	

التحتيــة.	

ويف	أمريــكا	الاتينيــة،	يُتوقــع	ارتفــاع	النمــو	مــن	٢.4%	يف	

املــايل	 فاالســتقرار	 املتوســط.	 املــدى	 علــى	 	%٢.8 إىل	 	٢٠٢٠

والتعــايف	يف	األرجنتيــن،	حيــث	مــن	املتوقــع	أن	يكتســب	النمــو	

يف	 سيســهمان	 املتوســط،	 املــدى	 علــى	 	%3.5 نحــو	 ويبلــغ	 قــوة	

كان	 وإن	 النمــو،	 سيســتقر	 كذلــك	 املنطقــة.	 هــذه	 نمــو	 حتســن	

حمــدودا،	يف	البرازيــل	واملكســيك	)يف	حــدود	٢.٢5%	-	75.٢%(	

نظــرا	لتأثــر	اآلفــاق	بأوجــه	اجلمــود	الهيكلــي،	وضعــف	معــدالت	

)وخاصــة	 العامــة	 املاليــة	 واالختــاالت	يف	 التجــاري،	 التبــادل	

البرازيــل(.		 يف	

ويُتوقع	حتسن	النشاط	يف	أوروبا	الصاعدة	مقارنة	بمستواه	

املنخفــض	حاليــا	بعــد	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	ويُتوقــع	للمنطقــة	

حتقيــق	نمــو	أعلــى	قليــا	مــن	3%	علــى	املــدى	املتوســط.	ويرجــع	

هــذا	التحســن	يف	األســاس	إىل	التنبــؤ	لتركيــا،	حيــث	مــن	املتوقــع	

أن	يتحســن	النشــاط	بالتدريــج	بعــد	عــودة	االقتصــاد	إىل	حتقيــق	

نمــو	ســنوي	موجــب	يف	٢٠٢٠.	وعلــى	املــدى	املتوســط،	يُتوقــع	

ارتفــاع	النمــو	يف	تركيــا	إىل	3.5%	مــع	تعــايف	الطلــب	احمللــي	مــن	

االنكمــاش	احلــاد	يف	الوقــت	الراهــن	والــذي	يحــد	مــن	االختــاالت	

االقتصــادات	 مســتوى	 وعلــى	 واملاليــة.	 الكليــة	 االقتصاديــة	

األخــرى	باملنطقــة	التــي	حققــت	معــدالت	نمــو	قويــة	يف	الســنوات	

األخيــرة،	مثــل	بولنــدا	ورومانيــا،	يُتوقــع	تراجــع	النمــو	إىل	حــوايل	

3%	علــى	املــدى	املتوســط،	انعكاســا	لــزوال	التنشــيط	مــن	صناديــق	

االســتثمار	يف	االحتــاد	األوروبــي	وزوال	السياســات	التيســيرية.				

وتشــير	اآلفــاق	املتوقعــة	للنمــو	يف	كومنولــث	الــدول	املســتقلة	

إىل	استقراره	عند	نسبة	٢.4%	على	املدى	املتوسط.	ويرجع	ذلك	

علــى	 	%١.5 بنحــو	 روســيا	 البطــيء	يف	 النمــو	 إىل	 كبيــر	 حــد	 إىل	

النفــط	 اآلفــاق	احملــدودة	ألســعار	 وطــأة	 املتوســط،	حتــت	 املــدى	

والتأثيــرات	املعاكســة	الهيكليــة.	

جنــوب	 إفريقيــا	 منطقــة	 عبــر	 املتوقعــة	 اآلفــاق	 وتختلــف	

باختــاف	 املقتــرن	 اقتصاداتهــا،	 لتبايــن	 انعكاســا	 الصحــراء،	

اجلويــة،	 األحــوال	 لصدمــات	 والتعــرض	 التنميــة،	 مســتويات	

واالعتماد	على	السلع	األولية.	ويُتوقع	ارتفاع	النمو	يف	املنطقة	

ككل	مــن	3.7%	يف	٢٠٢٠	إىل	4%	تقريبــا	يف	٢٠٢4	)برغــم	أن	

أن	 إىل	 تشــير	 االقتصــادات	 خمُســي	 مــن	 يقــرب	 ملــا	 التوقعــات	

متوســط	معــدل	النمــو	علــى	املــدى	املتوســط	ســيتجاوز	5%(.	وتقــع	

التوقعــات	احملتملــة	للنمــو	يف	البلــدان	املصــدرة	للســلع	األوليــة	

حتــت	وطــأة	ضعــف	اآلفــاق	املســتقبلية	ألســعار	الســلع	األوليــة،	

النمــو	 بلــوغ	 يُتوقــع	 حيــث	 وأنغــوال،	 نيجيريــا	 آفــاق	 فيهــا	 بمــا	

حــوايل	٢.6%	و3.٩%،	علــى	التــوايل،	يف	األجــل	املتوســط.	وتشــير	

التوقعــات	إىل	اســتقرار	النمــو	يف	جنــوب	إفريقيــا	بمعــدل	75.١%	

ومــا	 الهيكليــة	 االختناقــات	 اســتمرار	 مــع	 املتوســط	 املــدى	 علــى	

لهــا	مــن	تأثيــر	ســلبي	علــى	االســتثمار	واإلنتاجيــة،	كمــا	يُتوقــع	أن	

تظل	أســعار	الصادرات	من	املعادن	منخفضة.	وتشــير	التوقعات	

ا�زون صايف الرصيد اخلارجي

االستهالك العام االستهالك اخلاص

االستثمار الثابت إجمايل الناجت احمللي

الشكل البياين ١-١٤: املساهمات يف نمو إجمايل 
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١- االقتصادات املتقدمة

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  يف  االســتثمار  نمــو  أن  إىل  التوقعــات  تشــير 

الناميــة سيشــكل مــا يزيــد علــى ثلــث معــدل نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي فيهــا، علــى امتــداد األفــق 

الزمني للتنبؤات.
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية

15 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

االقتصــادات	 مــن	 كثيــر	 النمــو	يف	 علــى	 ســلبية	 آثــار	 وقــوع	 إىل	

مــع	ضيــق	 الديــن	 تكاليــف	خدمــة	 ارتفــاع	 نتيجــة	 املنطقــة	 عبــر	

األوضــاع	املاليــة	يف	العــامل	وصعوبــة	عمليــات	التصحيــح	بهــدف	

تنويــع	هيــاكل	اإلنتــاج	بعيــدا	عــن	اســتخراج	املــوارد.	

أمــا	اآلفــاق	املتوقعــة	ملنطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	إفريقيــا	

وأفغانســتان	وباكســتان	علــى	املــدى	املتوســط	فتتشــكل	إىل	حــد	

لتصحيــح	 الــازم	 والتعديــل	 الوقــود،	 أســعار	 آفــاق	 حســب	 كبيــر	

معينــة،	 اقتصــادات	 يف	 الكليــة	 االقتصاديــة	 االختــاالت	

يف	 النمــو	 اســتقرار	 ويُتوقــع	 اجلغرافية-السياســية.	 والتوتــرات	

علــى	 	%٢.5-%٢.٢5 حــوايل	 عنــد	 الســعودية	 العربيــة	 اململكــة	

تواجــه	 النفطــي	 غيــر	 النمــو	 قــوة	 زيــادة	 ألن	 املتوســط،	 املــدى	

ضعــف	اآلفــاق	املتوقعــة	ألســعار	النفــط	والنــاجت.	ويف	باكســتان،	

مــع	غيــاب	تنفيــذ	مزيــد	مــن	سياســات	تصحيــح	األوضــاع،	مــن	

اســتمرار	 مــع	 	،%٢.5 نحــو	 ضعيفــا	 النمــو	 يظــل	 أن	 املتوقــع	

تأثيــر	اختــاالت	املركــز	اخلارجــي	واملاليــة	العامــة	علــى	الثقــة.	

النشــاط	ســلبا	بالتأثيــر	 ويف	أنحــاء	أخــرى	مــن	املنطقــة،	يتأثــر	

املتوقــع	مــن	فــرض	العقوبــات	علــى	إيــران،	والصراعــات	األهليــة	

وضيــق	 الديــون	 خدمــة	 تكاليــف	 وارتفــاع	 واليمــن،	 ســوريا	 يف	

لبنــان.	 يف	 املاليــة	 األوضــاع	

وتبــدو	آفــاق	التقــارب	قاتمــة	يف	بعــض	اقتصــادات	األســواق	

منطقتــي	 مســتوى	 فعلــى	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

إفريقيــا	 وشــمال	 األوســط	 والشــرق	 الصحــراء	 جنــوب	 إفريقيــا	

وأفغانســتان	وباكســتان،	هنــاك	4١	اقتصــادا،	تســهم	بمــا	يقــرب	

مــن	١٠%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي	املقيــس	بتعــادل	

القــوى	الشــرائية	ويســكنها	حــوايل	مليــار	نســمة،	مــن	املتوقــع	أن	

حتقــق	معــدالت	نمــو	أقــل	مــن	االقتصــادات	املتقدمــة	علــى	أســاس	

نصيــب	الفــرد	علــى	مــدى	الســنوات	اخلمســة	القادمــة،	ممــا	ينطــوي	

االنخفــاض	وتصــل	 ســتواصل	 فيهــا	 الدخــل	 أن	مســتويات	 علــى	

إىل	مســتويات	أقــل	مــن	تلــك	االقتصــادات	)الشــكل	ابيــاين	١-١5،	

البيــاين	١-١5	 الشــكل	 اللوحــة	3	يف	 اللوحتــان	١	و٢(.	وتوثــق	

مســتوى	 علــى	 الفــرد	 نصيــب	 نمــو	 معــدالت	 يف	 التبايــن	 أوجــه	

العظمــى	 الغالبيــة	 يُتوقــع	نمــو	 إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء،	حيــث	

من	البلدان	بمعدالت	أعلى	بكثير	من	املتوســط	املرجح	للمنطقة.

آفاق التضخم 

التضخــم	إىل	حــد	كبيــر	االحتمــاالت	املتوقعــة	 آفــاق	 تعكــس	

للنمــو	وأســعار	الســلع	األوليــة	الــواردة	مناقشــتها	أعــاه.	ويُتوقــع	

أن	يظــل	التضخــم	عمومــا	عنــد	مســتوياته	الراهنــة	يف	جمموعــة	

االقتصــادات	املتقدمــة،	بينمــا	يف	جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	مــا	عــدا	فنزويــا،	مــن	املتوقــع	

العشــر	 كان	يف	 كمــا	 مطــردة	 بصــورة	 االنخفــاض	 يســتأنف	 أن	

ســنوات	املاضيــة	بعــد	ارتفاعــه	احملــدود	لفتــرة	مؤقتــة	هــذا	العــام.	

األوليــة	وتوقعــات	 الســلع	 أســعار	 آفــاق	 مــع	تراجــع	 واتســاقا	

تراجــع	النمــو،	تشــير	التوقعــات	إىل	انخفــاض	التضخــم	إىل	6.١%	

	.٢٠١8 يف	 	%٢ مقابــل	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	 يف	 العــام	 هــذا	

ومــع	جتــاوز	أداء	االقتصــاد	األمريكــي	للمســتويات	املمكنــة	هــذا	

1995–2005 2006–18 2019–24
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٣- إفريقيا جنوب الصحراء: السكان يف ٢٠١٨ والتوقعات بشأن 

       معدالت نمو نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي،

٢٠١٩-٢٠٢٤      

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة    
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١10- حسب ا�موعة القُطْرية

يســهم ٤١ اقتصــادا بمــا يقــرب مــن ١٠٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي املرجــح بتعــادل 

القــوى الشــرائية، وتشــير التوقعــات إىل أن مــا يقــرب مــن مليــار نســمة مــن الســكان ســيحققون 

نمــوا أقــل ممــا يف االقتصــادات املتقدمــة علــى أســاس نصيــب الفــرد علــى مــدى اخلمــس ســنوات 

القادمــة. وهنــاك بعــض املناطــق، مثــل إفريقيــا جنــوب الصحــراء، التــي تتســم بقــدر كبيــر مــن 

التباين يف معدالت نمو نصيب الفرد. 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

القــوى  بتعــادل  املرجــح  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  متوســطات  علــى  األعمــدة  تــدل  ملحوظــة: 

الشــرائية، وتشــير العالمــات احلمــراء إىل القيــم الوســيطة، وتــدل العالمــات الســوداء علــى أعلــى 

وأدنــى عُشــير لنمــو نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي يف ا�موعــة القُطْريــة. ويوضــح 

اجلــدول «دال» يف امللحــق اإلحصائــي تعريــف ا�موعتيــن الفرعيتيــن للبلــدان املصــدرة وغيــر 

الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  ويغطــي  الوقــود  ملصــادر  املصــدرة 

وحسب. واخلط املتقطع يف اللوحة ٣ يبين املتوسط املرجح ملعدل نمو نصيب الفرد يف إفريقيا 

جنوب الصحراء على امتداد الفترة من ٢٠١٩-٢٠٢٤. 
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العــام	والعــام	القــادم،	تشــير	التوقعــات	إىل	أن	التضخــم	األساســي	

إىل	 يتراجــع	 ثــم	 	،%٢ وهــو	 األجــل	 متوســط	 الهــدف	 ســيتجاوز	

مســتوى	الهــدف	بعــد	ذلــك.	ويف	منطقــة	اليــورو،	يُتوقــع	ارتفــاع	

التضخــم	األساســي	بالتدريــج	مــن	١.٢%	يف	٢٠١8	إىل	حــوايل	

٢%	يف	٢٠٢٢	مــع	جتــاوز	األداء	االقتصــادي	ملســتواه	املمكــن.	

ويُتوقــع	ارتفــاع	معــدل	التضخــم	األساســي	يف	اليابــان	)مــا	عــدا	

	٢٠٢٠ بنهايــة	 	%١.4 إىل	 والطاقــة(	 الطازجــة	 الغذائيــة	 املــواد	

نظــرا	لرفــع	معــدل	ضريبــة	االســتهاك	يف	أكتوبــر	هــذا	العــام،	ثــم	

يتراجــع	إىل	حــوايل	١.3%	يف	األجــل	املتوســط.	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 يف	 التضخــم	 وكان	

يف	 مســتقرا	 ظــل	 قــد	 فنزويــا	 عــدا	 مــا	 الناميــة	 واالقتصــادات	

معظــم	املناطــق،	إال	أنــه	يُتوقــع	لــه	الثبــات	عنــد	4.٩%	هــذا	العــام	

قليــل	 عــدد	 يف	 للتطــورات	 انعكاســا	 	،٢٠١8 يف	 	%4.8 مقابــل	

مــن	اقتصــادات	اجملموعــة.	وتتضمــن	هــذه	التطــورات	االرتفــاع	

املؤقــت	يف	تضخــم	أســعار	املســتهلك	يف	ظــل	رفــع	معــدل	ضريبــة	

للضغــوط	 التدريجــي	 والتصاعــد	 روســيا	 يف	 املُضافــة	 القيمــة	

الطلــب	 أوضــاع	 يف	 النســبية	 القــوة	 بســبب	 الهنــد	 يف	 الســعرية	

واالرتفاع	الطفيف	يف	تضخم	أســعار	املواد	الغذائية	من	أســاس	

منخفــض.	ومــن	اآلثــار	املؤقتــة	كذلــك	اســتمرار	ارتفــاع	توقعــات	

التضخــم	يف	األرجنتيــن	بينمــا	يجــري	التكيــف	مــع	النظــام	اجلديــد	

السياســة	 إلطــار	 الشــامل	 اإلصــاح	 ظــل	 يف	 التوقعــات	 لتثبيــت	

النقديــة	وســعر	الصــرف.	ومــع	زوال	أثرهــا	واســتقرار	النمــو	علــى	

مســتوى	جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	

الناميــة،	مــن	املتوقــع	أن	يتراجــع	التضخــم	إىل	حــوايل	4%	علــى	

املتوســط.	 املــدى	

آفاق القطاع اخلارجي

نمو التجارة

تباطأ	نمو	التجارة	العاملية	بشكل	كبير	يف	٢٠١8.	ويعكس	

هــذا	التباطــؤ	بعــض	النتائــج	التــي	ظهــرت	يف	الربــع	األول	وترتبــت	

علــى	االرتفــاع	الكبيــر	يف	النمــو	أواخــر	٢٠١7،	ويرجــع	بالتــايل	

إىل	تأثيــر	ارتفــاع	التوتــرات	التجاريــة	علــى	اإلنفــاق	علــى	الســلع	

الرأســمالية	)املتداولــة	بكثافــة(	وحــدوث	تباطــؤ	أعــم	يف	النشــاط	

االقتصــادي	العاملــي.	وتشــير	التنبــؤات	لعــام	٢٠١٩	إىل	اســتمرار	

نمــو	 لضعــف	 كبيــر	 حــد	 إىل	 انعكاســا	 الشــيء،	 بعــض	 التباطــؤ	

التعــايف	يف	٢٠٢٠.	 بعــض	 يتبعــه	 أواخــر	٢٠١8،	 التجــارة	يف	

وخــال	الســنوات	الاحقــة،	يُتوقــع	اســتمرار	نمــو	التجــارة	عمومــا	

بنفس	وتيرة	٢٠١8	مع	تعايف	الطلب	على	االســتثمار	بالتدريج	

يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	ليوازن	

الرأســمايل	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	كمــا	هــو	 تباطــؤ	اإلنفــاق	

متوقــع	يف	عــام	٢٠٢٠	ومــا	بعــده.	

مراكز احلسابات اجلارية

والفائــض	يف	 العجــز	 معــدالت	 اتســاع	 إىل	 التقديــرات	 تشــير	

مقارنــة	 	٢٠١8 طفيفــة	يف	 بصــورة	 العاملــي	 اجلــاري	 احلســاب	

بالســنة	الســابقة.	وكان	ارتفاع	أســعار	النفط	هو	الدافع	الرئيســي	

لهــذا	االتســاع:	فتشــير	التقديــرات	إىل	أنهــا	رفعــت	رصيــد	احلســاب	

إجمــايل	 مــن	 	%3.5 بنحــو	 للنفــط	 املصــدرة	 للبلــدان	 اجلــاري	

النــاجت	احمللــي	فيهــا.	وعلــى	نحــو	متماثــل،	اتســعت	معــدالت	عجــز	

احلســاب	اجلــاري	لبعــض	البلــدان	اآلســيوية	املســتوردة	الصافيــة	

للنفــط	)مثــل	الهنــد	وإندونيســيا	وباكســتان(،	انعكاســا	الرتفــاع	

واملناطــق	 البلــدان	 مســتوى	 وعلــى	 النفطيــة.	 وارداتهــا	 فواتيــر	

الرئيســية	التــي	ســجلت	فوائــض	وعجــزا	يف	حســاباتها	اجلاريــة،	

تراجــع	فائــض	احلســاب	اجلــاري	يف	الصيــن	بشــكل	كبيــر،	فوصــل	

إىل	٠.4%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي،	بينمــا	ظــل	عجــز	احلســاب	

	،%٢.3 ونســبته	 تغييــر	 دون	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 اجلــاري	

وتراجــع	الفائــض	يف	منطقــة	اليــورو	تراجعــا	طفيفــا	ليصــل	إىل	

	.%3.٠

انخفــاض	 إىل	 بعدهــا	 ومــا	 	٢٠١٩ لعــام	 التنبــؤات	 وتشــير	

العاملــي	 اجلــاري	 احلســاب	 يف	 والفائــض	 العجــز	 معــدالت	

بالتدريج،	ال	سيما	بعد	٢٠٢٠	)الشكل	البياين	١-١6(.١	وسوف	

تنخفــض	فوائــض	البلــدان	املصــدرة	للنفــط،	حيــث	يُتوقــع	هبــوط	

يُتوقــع	 كمــا	 	،٢٠١8 يف	 مســتواها	 مــن	 النفــط	 أســعار	 متوســط	

اليــورو	واليابــان	 تراجــع	فوائــض	احلســاب	اجلــاري	يف	منطقــة	

واقتصــادات	آســيوية	متقدمــة	أخــرى	بالتدريــج.	وعلــى	مســتوى	

احلســاب	 رصيــد	 اتســاع	 يُتوقــع	 عجــزا،	 تســجل	 التــي	 البلــدان	

٢٠١٩-٢٠٢٠—مدفوعــا	 يف	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 اجلــاري	

بسياســة	املاليــة	العامــة	التوســعية—ثم	يضيــق	جمــددا	بعــد	ذلــك.	

أمــا	إجــراءات	التجــارة	التــي	فرضتهــا	الواليــات	املتحــدة	مؤخــرا	

واإلجــراءات	االنتقاميــة	مــن	الشــركاء	التجارييــن	فمــن	املتوقــع	

ككل	 اخلارجيــة	 االختــاالت	 علــى	 حمــدود	 تأثيرهــا	 يكــون	 أن	

)راجــع	الفصــل	الرابــع	و“تقريــر القطــاع اخلارجــي”	لعــام	٢٠١8	

لاطــاع	علــى	مناقشــة	تتنــاول	العاقــة	بيــن	تكاليــف	التجــارة	

اخلارجيــة(.	 واالختــاالت	

كانــت	 اخلارجــي”،	 القطــاع  “تقريــر  مــن	 يتضــح	 وكمــا	

البلــدان	عــام	٢٠١7	 اختــاالت	احلســاب	اجلــاري	يف	كثيــر	مــن	

أهــم	 مــع	 املتســقة	 الُقطْريــة	 باملعاييــر	 مقارنــة	 للغايــة	 كبيــرة	

األساســيات	والسياســات	احملبــذة.	وكمــا	يتضــح	مــن	اللوحــة	١	

يف	الشــكل	البيــاين	١-١7،	تشــير	التقديــرات	إىل	تراجــع	أرصــدة	

مــن	 كثيــر	 مدفوعــا	يف	 	،٢٠١8 الفائضــة	يف	 اجلــاري	 احلســاب	

احلــاالت	بتحــركات	أســعار	الصــرف	احلقيقيــة.	وتشــير	التوقعــات	

أرصــدة	احلســاب	اجلــاري	 اســتمرار	حتــرك	 لألجــل	املتوســط	إىل	

يف	نفــس	االجتــاه،	يف	متوســط	احلــاالت	)الشــكل	البيــاين	١-١7،	

اللوحــة	٢(.٢	ويف	نفــس	الوقــت،	نظــرا	ألن	تأثيــر	التغيــرات	التــي	

تطــرأ	علــى	األساســيات	االقتصاديــة	الكليــة	مقارنــة	بعــام	٢٠١7	

كذلــك	 ســيؤثر	 وإنمــا	 اجلــاري	 احلســاب	 أرصــدة	 علــى	 يقتصــر	 ال	

١	يتضــح	مــن	بيانــات	ميــزان	املدفوعــات	وجــود	تفــاوت	إيجابــي	ملحــوظ	

األخيــرة.	 الســنوات	 خــال	 العــامل	 مســتوى	 علــى	 اجلــاري	 احلســاب	 يف	

بينمــا	 التنبــؤ،	 فتــرة	 أثنــاء	 بالتدريــج	 التفــاوت	 هــذا	 تراجــع	 ويُفتــرض	

الفوائــض	املتوقعــة	يف	احلســاب	اجلــاري	العاملــي	ســتتقلص	بقــدر	أكبــر	ممــا	

العاملــي.		 اجلــاري	 احلســاب	 العجــز	يف	 معــدالت	 ســتفعل	

٢	تشــير	التقديــرات	إىل	أن	تغيــر	رصيــد	احلســاب	اجلــاري	خــال	٢٠١8	

اجلــاري	يف	 احلســاب	 فجــوة	 خمــس	 حــوايل	 احلــاالت،	 متوســط	 وازن،	يف	

مــن	 أقــل	 بيــن	٢٠١7	و٢٠٢4	ســيوازن	 الفتــرة	 التغيــر	يف	 ٢٠١7،	بينمــا	

فجــوة	٢٠١7.	 نصــف	
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علــى	 إمكانيــة	لاســتدالل	 ليســت	هنــاك	 التوازنيــة،	 قيمهــا	 علــى	

العمليــة.3 مــن	خــال	هــذه	 الزائــدة	مســتقبا	 مســار	االختــاالت	

أوضاع االستثمار الدويل

مــن	 إىل	كل	 الــدويل	 االســتثمار	 أوضــاع	 التغيــرات	يف	 تعــود	

مــن	 تنشــأ	 التــي	 التقييــم	 وتغيــرات	 الصافيــة	 املاليــة	 التدفقــات	

تقلبــات	أســعار	الصــرف	وأســعار	األصــول.	وبالنظــر	إىل	توقعــات	

»آفاق	االقتصاد	العاملي«	التي	تفترض	استقرار	أسعار	الصرف	

أســعار	 يف	 االختــاف	 وحمدوديــة	 عمومــا،	 احلقيقيــة	 الفعليــة	

األصــول،	تتغيــر	أوضــاع	االســتثمار	الــدويل	مدفوعــة	بالتوقعــات	

مــع	 بشــأن	صــايف	االقتــراض	واإلقــراض	اخلارجييــن	)تماشــيا	

3	علــى	ســبيل	املثــال،	يقتــرن	حتســن	معــدالت	التبــادل	التجــاري	عــادة	

التــوازين.	 بارتفــاع	ســعر	الصــرف	

النــاجت	 إجمــايل	 إىل	 نســبها	 وتتأثــر	 اجلــاري(،	 احلســاب	 رصيــد	

بمعــدالت	 والعاملــي	 احمللــي	 املســتويين	 علــى	 للبلــدان	 احمللــي	

النمــو	املتوقعــة	لــكل	بلــد	علــى	حــدة	واالقتصــاد	العاملــي	ككل.4،	5	

بشــأن	 توقعــات	 العاملــي«	 االقتصــاد	 »آفــاق	 يف	 التنبــؤات	 تتضمــن	 	4

أســعار	 علــى	 ســيؤثر	 ممــا	 ســنوات،	 لعشــر	 احلكوميــة	 الســندات	 عائــدات	

أســعار	 يف	 التغيــرات	 هــذه	 تأثيــر	 ولكــن	 القادمــة،	 الفتــرة	 يف	 الســندات	

الســندات	علــى	تقييــم	األصــول	واخلصــوم	اخلارجيــة	ال	يدخــل	عــادة	ضمــن	

الــدويل.			 االســتثمار	 بوضــع	 اخلاصــة	 التنبــؤات	

	5	باإلضافة	إىل	التغيرات	يف	أسعار	الصرف،	ينطوي	انخفاض	أسعار	

األسهم	العاملية	يف	أواخر	٢٠١8	)مقارنة	بمستوياتها	يف	نهاية	٢٠١7(	

على	تراجع	أوضاع	االستثمار	الدويل	يف	أواخر	٢٠١8	يف	البلدان	التي	

لديها	حيازات	صافية	كبيرة	من	األسهم	واالستثمارات	األجنبية	املباشرة	

البلدان	ذات	خصوم	 يف	اخلارج	بينما	حتسنت	يف	املقابل	األوضاع	يف	

حقوق	امللكية	الصافية.		

إفريقيا والشرق 

األوسط اليابان  الصين  

البلدان األوروبية 

الدائنة 

آسيا املتقدمة  البلدان املصدرة للنفط 

الواليات املتحدة

اقتصادات 

متقدمة أخرى  آسيا الصاعدة 

االقتصادات املدينة 
يف منطقة اليورو

أمريكا الالتينية  أوروبا الوسطى والشرقية    

الفرق 

الشكل البياين ١-١٦: رصيد احلساب اجلاري العاملي     

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي) 

تشــير التوقعــات إىل تراجــع معــدالت العجــز والفائــض يف احلســاب اجلــاري العاملــي بالتدريــج، 

ال سيما بعد عام ٢٠٢٠. 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وكوريــا  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  تضــم  املتقدمــة  آســيا  ملحوظــة: 

وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة. وإفريقيــا والشــرق األوســط تضــم جمهوريــة الكونغــو 

إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر  الديمقراطيــة 

والســودان وتنزانيــا وتونــس. وأوروبــا الوســطى والشــرقية تضــم بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا. وآســيا الصاعــدة تضــم الهنــد وإندونيســيا وباكســتان والفلبيــن وتايلنــد وفييــت نــام. 

والبلــدان األوروبيــة الدائنــة تضــم النمســا وبلجيــكا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا ولكســمبرغ 

وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا. والبلــدان األوروبيــة املدينــة تضــم قبــرص واليونــان 

األرجنتيــن  تضــم  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا.  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وآيرلنــدا 

والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي. والبلــدان املصــدرة للنفــط هــي 

وروســيا  وقطــر  وعُمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان  اجلزائــر 

متقدمــة  واقتصــادات  وفنزويــال.  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

أخرى تضم أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة. 
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

تشــير التقديــرات إىل أن أرصــدة احلســابات اجلاريــة التــي ســجلت فوائــض يف ٢٠١٨ أخــذت 

وتشــير  احلقيقيــة.  الصــرف  أســعار  بتحــركات  احلــاالت  مــن  كثيــر  يف  مدفوعــة  تتراجــع، 

التقديــرات لألجــل املتوســط إىل اســتمرار حتــرك أرصــدة احلســابات اجلاريــة نحــو االجتــاه ذاتــه، 

يف متوسط احلاالت. 

١- فجوات احلساب اجلاري ٢٠١٧ والتغير يف أرصدة 

       احلسابات اجلارية، ٢٠١٧-٢٠١٨ 
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فجوة احلساب اجلاري، ٢٠١٧

٢- فجوات احلساب اجلاري ٢٠١٧ والتغير يف أرصدة 

       احلسابات اجلارية، ٢٠١٧-٢٠٢٤ 

–8

–6

–4

–2

0

2

4

0 2 4 6 8

إسبانيا

إيطاليا هولندا أملانيا

فرنسا 
بلجيكا 

سنغافورة

هونغ 

كونغ

سويسرا

السويد 

كوريا 

السعودية 

كندا  السعودية 

تركيا 

تايلند

جنوب 

إفريقيا 

بولندا

روسيا 

املكسيك

ماليزيا 

إندونيسيا 

الهند 

البرازيل 

األرجنتين

السعودية 

اململكة 

املتحدة 

اليابان

الصين

فجوة احلساب اجلاري، ٢٠١٧

الشكل البياين ١-١٧: أرصدة احلسابات اجلارية مقارنة 

باألساسيات االقتصادية     
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	،١8-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	 	١ اللوحــة	 مــن	 يتضــح	 وكمــا	

إجمــايل	 مــن	 كنســبة	 واملدينــة	 الدائنــة	 املراكــز	 اتســاع	 ُيتوقــع	

ثــم	تســتقر	 العــام،	 العاملــي	بصــورة	طفيفــة	هــذا	 النــاجت	احمللــي	

عمومــا	كنســبة	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي	علــى	امتــداد	

األفــق	الزمنــي	للتنبــؤات.	وعلــى	جانــب	الدائنيــن،	تتنامــى	املراكــز	

نتيجــة	 املتقدمــة،	 األوروبيــة	 االقتصــادات	 جملموعــة	 الدائنــة	

للفوائض	الكبيرة	املتوقعة	يف	احلســاب	اجلاري،	يوازنها	بعض	

االنخفــاض	يف	املركــز	الدائــن	للصيــن	والبلــدان	املصــدرة	للنفــط.	

وعلــى	جانــب	املدينيــن،	يرتفــع	مركــز	املديــن	للواليــات	املتحــدة	

بدايــة	ثــم	يســتقر	يف	ظــل	التنبــؤ	بانخفــاض	العجــز	يف	حســابها	

اجلــاري	مــع	ســحب	الدفعــة	التنشــيطية	مــن	املاليــة	العامــة،	بينمــا	

يتحســن	مركــز	البلــدان	املدينــة	يف	منطقــة	اليــورو	كثيــرا.	

علــى	 الضــوء	 	١8-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	 	٢ اللوحــة	 وتلقــي	

صــايف	 يف	 املتوقعــة	 التغيــرات	 فتعــرض	 مماثلــة،	 اجتاهــات	

النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 مئويــة	 كنســبة	 الــدويل	 االســتثمار	 أوضــاع	

الفتــرة	 يف	 اخملتلفــة	 واملناطــق	 البلــدان	 مســتوى	 علــى	 احمللــي	

بيــن	٢٠١7	و٢٠٢4،	أي	آخــر	ســنة	يف	األفــق	الزمنــي	لتوقعــات	

آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.	ومــن	املتوقــع	أن	يكــون	صــايف	املركــز	

مــن	 	%8٠ مــن	 أعلــى	 املتقدمــة	 األوروبيــة	 لاقتصــادات	 الدائــن	

	،%65 اليابــان	 حالــة	 يتجــاوز	يف	 وأن	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	

مــن	 أقــل	 إىل	 ســيتراجع	 للصيــن	 الدائــن	 املركــز	 صــايف	 بينمــا	

١٠%.	وتشــير	التوقعــات	إىل	أن	مركــز	املديــن	للواليــات	املتحــدة	

ســيقترب	مــن	5٠%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي،	أي	أعلــى	بنحــو	٩	

نقــاط	مئويــة	مــن	تقديــرات	٢٠١7،	بينمــا	يُتوقــع	حتســن	صــايف	

يف	 املدينــة	 البلــدان	 مــن	 جملموعــة	 الــدويل	 االســتثمار	 مركــز	

منطقــة	اليــورو،	بمــا	فيهــا	إيطاليــا	وإســبانيا،	بمــا	يزيــد	علــى	٢5	

نقطــة	مئويــة	مــن	إجمــايل	النتــاج	احمللــي	لهــا	جمتمعــة.	وبحلــول	

التــي	 الصافيــة،	 اخلارجيــة	 تنخفــض	خصومهــا	 ســوف	 	،٢٠٢4

مــا	 نصــف	 إىل	 فيهــا،	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 تشــكل	%3٢	

كانــت	عليــه	قبــل	عشــر	ســنوات.	

انعكاسات االختاالت

يواجــه	االســتقرار	العاملــي	خماطــر	مــن	اســتمرار	االختــاالت	

العــامل	 يف	 الرئيســية	 االقتصــادات	 يف	 املفرطــة	 اخلارجيــة	

واإلجــراءات	علــى	مســتوى	السياســات	التــي	تهــدد	بتوســيع	هــذه	

اجلــاري	 املــايل	 التيســير	 أن	 إىل	 التوقعــات	 وتشــير	 االختــاالت.	

يف	الواليــات	املتحــدة	ســيرفع	عجــز	احلســاب	اجلــاري	األمريكــي.	

التجاريــة	 التوتــرات	 تفاقــم	 إىل	 يــؤدي	 أن	 ذلــك	 شــأن	 ومــن	

أســرع،	 بوتيــرة	 العامليــة	 املاليــة	 األوضــاع	 ضيــق	 عــن	 ويســفر	

األســواق	 اقتصــادات	 علــى	 ســلبية	 انعكاســات	 مــن	 لــه	 مــا	 مــع	

وعلــى	 الضعيفــة.	 اخلارجيــة	 املراكــز	 ذات	 وخاصــة	 الصاعــدة،	

املــدى	املتوســط،	ســيؤدي	مــن	شــأن	اتســاع	املراكــز	املدينــة	يف	

االقتصــادات	الرئيســية	أن	يحــد	مــن	النمــو	العاملــي	وربمــا	أســفر	

عــن	عمليــات	تصحيــح	ألســعار	العمــات	واألصــول	تتســم	باحلــدة	

“تقريــر القطــاع  وتتســبب	يف	حــدوث	اضطرابــات	)راجــع	أيضــا	

	.)٢٠١8 لعــام	 اخلارجــي”	

»أولويــات	 بعنــوان	 القســم	 يف	 مناقشــته	 وردت	 وكمــا	

يتجــاوز	 الــذي	 	– املتحــدة	 الواليــات	 اقتصــاد	 فــإن	 السياســة«،	

خطــة	 يطبــق	 أن	 ينبغــي	 	– بالفعــل	 الكامــل	 التوظيــف	 مســتوى	

اآلخــذة	يف	 العــام	 الديــن	 نســبة	 اجتــاه	 ليعكــس	 املــدى	 متوســطة	

احملليــة	 القــدرات	 لزيــادة	 ماليــة	 تدابيــر	 تصاحبهــا	 االرتفــاع،	

بالتدريج.	وســوف	يســاعد	هذا	األمر	على	ضمان	زيادة	اســتدامة	

ديناميكيــات	النمــو	واحتــواء	االختــاالت	اخلارجيــة.	واالعتمــاد	

الدائنــة،	 البلــدان	 بعــض	 يف	 الطلــب	 نمــو	 علــى	 أقــوى	 بصــورة	

خاصة	تلك	التي	لديها	حيز	من	السياســات	لدعمه،	مثل	أملانيا،	

إفريقيا والشرق األوسط اليابان  الصين 

البلدان األوروبية الدائنة آسيا املتقدمة  البلدان املصدرة للنفط 

الواليات املتحدة  اقتصادات متقدمة أخرى  آسيا الصاعدة

البلدان األوروبية املدينة أمريكا الالتينية أوروبا الوسطى والشرقية

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

وكوريــا  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  منطقــة  تضــم  املتقدمــة  آســيا  ملحوظــة: 

وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة. وإفريقيــا والشــرق األوســط تضــم جمهوريــة الكونغــو 

إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر  الديمقراطيــة 

والســودان وتنزانيــا وتونــس. وأوروبــا الوســطى والشــرقية تضــم بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا. وآســيا الصاعــدة تضــم الهنــد وإندونيســيا وباكســتان والفلبيــن وتايلنــد وفييــت نــام. 

والبلــدان األوروبيــة الدائنــة تضــم النمســا وبلجيــكا والدانمــرك وفنلنــدا وأملانيــا ولكســمبرغ 

وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا. والبلــدان األوروبيــة املدينــة تضــم قبــرص واليونــان 

األرجنتيــن  تضــم  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا.  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وآيرلنــدا 

والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي. والبلــدان املصــدرة للنفــط هــي 

وروســيا  وقطــر  وعُمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان  اجلزائــر 

متقدمــة  واقتصــادات  وفنزويــال.  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة 

أخرى تضم أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة. 
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صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٧ 

٢- صايف وضع االستثمار الدويل، ٢٠١٧، والتغيرات املتوقعة،

٢٠١٧-٢٠٢٤       

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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٢- وضع االستثمار الدويل يف العامل

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

الشكل البياين ١-١٨: صايف وضع االستثمار الدويل     

تشــير التوقعــات إىل أن مراكــز الدائنيــن واملدينيــن كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

ستتســع قليــال هــذا العــام، ثــم تســتقر بوجــه عــام كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

على امتداد األفق الزمني للتنبؤات. 
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية

19 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

سيســاعد	علــى	تســهيل	اســتعادة	التــوازن	علــى	املســتويين	احمللــي	

والعاملــي	مــع	احلفــاظ	علــى	النمــو	العاملــي	علــى	املــدى	املتوســط.							

اخملاطر: امليل إىل التطورات السلبية

بالنقــاش	 الســابق	 القســم	 تناولهــا	 التــي	 اآلفــاق	 تتوخــى	

ثــم	 	٢٠١٩ مــن	 األول	 النصــف	 يف	 العاملــي	 النمــو	 اســتقرار	

الهدنــة	 ذلــك.	وإذا	جــاءت	تســوية	وضــع	 بعــد	 التعــايف	تدريجيــا	

بالتراجــع	 والصيــن	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 احلاليــة	 التجاريــة	

عــن	زيــادة	التعريفــات	اجلمركيــة	التــي	تقــررت	يف	٢٠١8،	ســتزيد	

ثقــة	األعمــال	ويتحســن	املــزاج	يف	األســواق	املاليــة	إىل	مســتوى	

بالفعــل	 وهنــاك	 األساســي.	 الســيناريو	 هــذا	 التنبــؤات	يف	 يفــوق	

التجاريــة	 للخافــات	 اإليجابيــة	 التســوية	 حــول	 التفــاؤل	 بعــض	

بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	وينعكــس	بالفعــل	يف	تقييمــات	

خفــض	 بمواصلــة	 كبيــرة	 احتمــاالت	 توجــد	 هــذا،	 ومــع	 الســوق.	

التطــورات	 نحــو	 مائــا	 اخملاطــر	 ميــزان	 يــزال	 وال	 التوقعــات،	

الســلبية.	واملصــادر	الرئيســية	خملاطــر	التطــورات	الســلبية	التــي	

اآلتــي: تتضمــن	 العامليــة	 اآلفــاق	 تكتنــف	

اجلاريــة	 التجاريــة	 التوتــرات	 تــزال	 ال	 التجاريــة:	 التوتــرات 

العــامل.	 مســتوى	 علــى	 والنــاجت	 واالســتثمارات	 التجــارة	 تهــدد	

توقيــع	 الصحيــح	 االجتــاه	 يف	 اتُخِــذَت	 التــي	 اخلطــوات	 وشــملت	

	3٠ يف	 وكنــدا	 واملكســيك	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 االتفاقيــة	

نوفمبــر	٢٠١8	لتحــل	حمــل	»اتفاقيــة	أمريــكا	الشــمالية	للتجــارة	

املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 النــزاع	 يف	 الهدنــة	 فتــرة	 ومــد	 احلــرة«،	

والصيــن	حــول	زيــادة	التعريفــات	اجلمركيــة	إىل	بعــد	أول	مــارس	

علــى	 اجلمركيــة	 التعريفــات	 خفــض	 الصيــن	 وإعــان	 	،٢٠١٩

الســيارات	املســتوردة	مــن	الواليــات	املتحــدة.	ومــع	هــذا،	ال	تــزال	

النــزاع	 حالــة	 يف	 تفــاوض	 لعمليــة	 خاضعــة	 النهائيــة	 النتائــج	

املوافقــة	احملليــة	 والصيــن	وإلجــراءات	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	

وكنــدا.	 واملكســيك	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 االتفاقيــة	 حالــة	 يف	

التعريفــات	 بزيــادة	 اقتــراح	 هنــاك	 يــزال	 ال	 ذلــك،	 علــى	 وعــاوة	

النظــر	 قيــد	 املســتوردة	 الســيارات	 الســيارات	وقطــع	 علــى	جميــع	

يف	الواليــات	املتحــدة.	وعــدم	تســوية	هــذه	اخلافــات	ومــا	ينتــج	

عنــد	مــن	ارتفــاع	احلواجــز	اجلمركيــة	إىل	مســتويات	تتجــاوز	مــا	

تضمنته	التنبؤات	ســيفضي	إىل	ارتفاع	تكاليف	الســلع	الوســيطة	

والســلع	الرأســمالية	املســتوردة	وارتفــاع	أســعار	الســلع	النهائيــة	

علــى	املســتهلكين.	وبخــاف	هــذه	اآلثــار	املباشــرة،	فــإن	ارتفــاع	

املتعلقــة	 واخملــاوف	 التجاريــة	 السياســات	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	

تخفيــض	 شــأنهما	 مــن	 االنتقاميــة	 واإلجــراءات	 بالتصعيــد	

اســتثمارات	األعمــال،	وإحــداث	اضطرابــات	يف	ساســل	العــرض،	

وإبطــاء	نمــو	اإلنتاجيــة.	ويــؤدي	ذلــك	إىل	إضعــاف	آفــاق	الربحيــة	

يف	قطــاع	الشــركات،	ممــا	يمكــن	أن	يؤثــر	علــى	املــزاج	الســائد	يف	

األســواق	املاليــة	ويزيــد	مــن	ضعــف	النمــو	)راجــع	إطــار	الســيناريو	

١	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.									

علــى  املؤثــرة  االقتصــادات  الســلبية يف  التطــورات  خماطــر 

النظــام:	يتشــكل	نمــط	النمــو	العاملــي	حســب	توقعــات	التعــايف	يف	

خــروج	 متكــررة،	وجتنــب	 غيــر	 زوال	عوامــل	 مــع	 اليــورو	 منطقــة	

النمــو	 وترســخ	 اتفــاق،	 بــدون	 األوروبــي	 االحتــاد	 مــن	 بريطانيــا	

بعــض	الشــيء	يف	الصيــن	مــع	تطبيــق	إجــراءات	التنشــيط،	وتراجــع	

التنشــيط	 انحســار	 مــع	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 تدريجيــا	 النمــو	

االقتصــادات	 هــذه	 يف	 اخملاطــر	 حتقــق	 يــؤدي	 وســوف	 املــايل.	

انتشــار	 خــال	 مــن	 وكذلــك	 مباشــرة	 العاملــي	 النمــو	 إىل	خفــض	

واملاليــة.	 احلقيقيــة	 التداعيــات	

ويف	أوروبا،	إذا	استمرت	العائدات	املرتفعة	لفترة	مطولة	يف	

إيطاليــا،	فســوف	تــزداد	الضغــوط	علــى	البنــوك	اإليطاليــة،	ويتأثــر	

النشــاط	االقتصــادي،	وتتفاقــم	ديناميكيــة	الديــن.	وهنــاك	عوامــل	

جتنــب	 يف	 تتســبب	 أن	 يمكــن	 أوروبيــة	 خصوصيــة	 ذات	 أخــرى	

الناجمــة	 العائــد	 فــروق	 وارتفــاع	 أوســع	 نطــاق	 علــى	 اخملاطــر	

عــن	اخملاطــر	بصــورة	واســعة	االنتشــار	يتضمــن	زيــادة	احتمــال	

البرملــان	 انتخابــات	 ونتائــج	 اتفــاق،	 بــدون	 بريطانيــا	 خــروج	

األوروبــي	التــي	تؤثــر	أو	تعكــس	مســار	التقــدم	نحــو	تعزيــز	بنيــان	

منطقــة	اليــورو.	وبصــورة	أعــم،	إذا	أدى	خــروج	بريطانيــا	بــدون	

اتفــاق	إىل	حــدوث	اضطرابــات	حــادة	يف	ساســل	العــرض	ورفــع	

تكاليــف	التجــارة،	يمكــن	أن	يســفر	ذلــك	عــن	آثــار	ســلبية	كبيــرة	

تســتمر	لفتــرة	طويلــة	علــى	اقتصــادات	اململكــة	املتحــدة	واالحتــاد	

األوروبــي	)راجــع	إطــار	الســيناريو	١(.	

الضمنــي	 األســواق	 مســار	 يــزال	 ال	 املتحــدة،	 الواليــات	 ويف	

توقعــات	 مســتوى	 دون	 املتوقعــة	 األساســية	 الفائــدة	 ألســعار	

»اللجنــة	الفيدراليــة	للســوق	املفتوحــة«،	ممــا	يزيــد	مــن	احتمــال	

إعــادة	الســوق	لتقييــم	مســار	السياســة	املتوقــع	إذا	ظلــت	البيانــات	

ذلــك	 يســفر	 أن	 ويمكــن	 قويــة.	 املتحــدة	 للواليــات	 االقتصاديــة	

وارتفــاع	 املتحــدة،	 الواليــات	 يف	 الفائــدة	 أســعار	 ارتفــاع	 عــن	

ســعر	الــدوالر	جمــددا،	وضيــق	األوضــاع	املاليــة	يف	اقتصــادات	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	مــع	مواطــن	الضعــف	

صــرف	 ســعر	 ارتفــاع	 صــورة	 )يف	 العموميــة	 امليزانيــات	 يف	

العملــة	وتبايــن	آجــال	االســتحقاق(.	وكمــا	ورد	بالنقــاش	يف	عــدد	

العاملــي«،	وصلــت	 املــايل	 مــن	»تقريــر	االســتقرار	 إبريــل	٢٠١٩	

متقدمــة،	 مرحلــة	 إىل	 املتحــدة	 الواليــات	 االئتمانيــة	يف	 الــدورة	

االئتمــاين	 التصنيــف	 ذوي	 املصدريــن	 حصــة	 ارتفــاع	 مــع	

القــروض	 الشــركات	وتزايــد	حجــم	 املنخفــض	يف	ســوق	ســندات	

ذات	التعهــدات	اخملففــة	التــي	تُقَــدَّم	للشــركات	عاليــة	املديونيــة	

التــي	تقــدم	حمايــة	حمــدودة	للمســتثمرين	يف	حالــة	عــدم	الســداد.	

وإذا	ضَعُــفَ	نمــو	الواليــات	املتحــدة،	مــن	شــأن	أوجــه	الهشاشــة	

املاليــة	هــذه	أن	تســفر	عــن	توســيع	نطــاق	التباطــؤ	وإطالــة	أمــده	

الشــركات	 أمــام	 الديــن	 ألنهــا	ســتفضي	إىل	مصاعــب	يف	خدمــة	

شــديدة	االعتمــاد	علــى	الرفــع	املــايل،	وتخفيــض	درجــات	اجلــدارة	

االئتمانيــة،	وزيــادة	خماطــر	جتديــد	الديــون،	مــع	وقــوع	مزيــد	مــن	

اآلثــار	الســلبية	كــرد	فعــل	علــى	إنفــاق	الشــركات.								

يف	 النشــاط	 لتباطــؤ	 الســلطات	 اســتجابت	 الصيــن،	 ويف	

٢٠١8	باحلــد	مــن	نطــاق	تشــديد	التنظيــم	املــايل،	وضــخ	الســيولة	

عــن	طريــق	خفــض	االحتياطــي	اإللزامــي	يف	البنــوك،	وتخفيــض	

الضريبــة	علــى	الدخــل	الشــخصي	وضريبــة	القيمــة	املُضافــة	علــى	

املؤسسات	الصغيرة	واملتوسطة.	ومع	هذا،	إذا	مل	تخف	التوترات	

التوقعــات.	 دون	 مســتوى	 إىل	 النشــاط	 وصــل	 ربمــا	 التجاريــة،	

وعــاوة	علــى	ذلــك،	فإعطــاء	دفعــة	تنشــيطية	مفرطــة	لدعــم	النمــو	

أو	 االئتمــان،	 معاييــر	 تخفيــف	 خــال	 مــن	 القصيــر	 املــدى	 علــى	

البنيــة	 علــى	 واإلنفــاق	 الظــل	 صيرفــة	 نشــاط	 يف	 طفــرة	 حــدوث	

التحتيــة	خــارج	امليزانيــة	ســيؤدي	إىل	تصاعــد	مواطــن	الضعــف	
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املــايل،	وتقليــص	احليــز	الــذي	تتيحــه	السياســات	مســتقبا،	ويزيــد	

خماطــر	التطــورات	الســلبية	أمــام	النمــو	يف	األجــل	املتوســط.			

الهجمــات	 تشــكل	 األخــرى:	 املــايل  الضعــف  مواطــن 

اإللكترونيــة	علــى	البنيــة	التحتيــة	املاليــة	مصــدرا	آخــر	للمخاطــر	

ألنهــا	يمكــن	أن	حتُْــدِثَ	اضطرابــا	حــادا	يف	نظــم	املدفوعــات	عبــر	

احلــدود	وتدفــق	الســلع	واخلدمــات.	وكمــا	يشــير	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	

مــن	»تقريــر	االســتقرار	املــايل	العاملــي«،	فانعــكاس	املســار	علــى	

اســتمرار	 أو	 األزمــة	 بعــد	 التنظيمــي	 اإلصــاح	 يف	 واســع	 نطــاق	

األوضــاع	املاليــة	التــي	ال	تــزال	تيســيرية	نســبيا	يمكــن	أن	يعــزز	

كثفــت	 إذا	 وخاصــة	 املــايل،	 الضعــف	 مواطــن	 مــن	 مزيــد	 وجــود	

تباطــؤ	 ظــل	 العائــدات	يف	 عــن	 بحثهــا	 املاليــة	 الوســاطة	 جهــات	

العاملــي.	 النمــو	

العوامــل	 مــن	 جمموعــة	 هنــاك	 السياســي:	 اليقيــن  عــدم 

احملتملــة	األخــرى	التــي	تضيــف	إىل	خماطــر	التطــورات	الســلبية	

أمــام	االســتثمار	والنمــو	يف	العــامل.	وتتضمــن	هــذه	العوامــل	عــدم	

اليقيــن	حــول	السياســات	بشــأن	جــدول	أعمــال	اإلدارات	اجلديــدة	

اجلغرايف-السياســي	 والصــراع	 بهــا،	 احمليطــة	 االنتخابــات	 أو	

يف	الشــرق	األوســط،	والتوتــرات	يف	شــرق	آســيا	)الشــكل	البيــاين	

أكتوبــر	 عــدد	 يف	 	5-١ اإلطــار	 كذلــك	 وراجــع	 و١-٢٠،	 	١-١٩

يترتــب	 وقــد	ال	 العاملــي«(.	 االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١8

علــى	عوامــل	اخلطــر	هــذه	إذا	ظلــت	بمعــزل	عــن	غيرهــا	أي	تأثيــر	

ســلبي	علــى	االســتثمار	والنمــو	خــارج	نطــاق	البلــدان	التــي	تتأثــر	

مــع	 اجتمعــت	 األحــداث—إذا	 هــذه	 عواقــب	 ولكــن	 مباشــرة،	 بهــا	

العاملية—قــد	 املاليــة	 األوضــاع	 وضيــق	 التجاريــة	 التوتــرات	

تكــون	لهــا	آثــار	ضخمــة	علــى	املشــاعر	التــي	تتــردد	أصداؤهــا	علــى	

نطــاق	أوســع.	

طبيعــة	 مــن	 تنشــأ	خماطــر	 املتوســط:	 املــدى  علــى  اخملاطــر 

علــى	 اخلطيــرة	 وانعكاســاتها	 مــا	 حــد	 إىل	 املتباطئــة	 احلركــة	

اآلفــاق	املتوســطة	والطويلــة	وتتضمــن	انتشــار	آثــار	تغيــر	املنــاخ	

وذكــرت	 السياســية.	 واألحــزاب	 املؤسســات	 يف	 الثقــة	 وتراجــع	

»الهيئــة	احلكوميــة	الدوليــة	املعنيــة	بتغيــر	املنــاخ«	)IPCC(		يف	

أكتوبــر	٢٠١8	أن	االحتــرار	العاملــي،	بمعــدالت	الزيــادة	احلاليــة،	

يمكــن	أن	يصبــح	أعلــى	مــن	املســتويات	التــي	كانــت	ســائدة	قبــل	

بيــن	 الفتــرة	 يف	 مئويــة	 درجــة	 	١.5 بمقــدار	 الصناعيــة	 الثــورة	

مــن	درجــات	 ٢٠3٠	و٢٠5٢،	حامــا	معــه	مســتويات	متطرفــة	

علــى	 تترتــب	 أن	 ويمكــن	 واجلفــاف.	 األمطــار	 وتســاقط	 احلــرارة	

هــذه	املســتويات	املتطرفــة	آثــار	إنســانية	مدمــرة	وتســبب	خســائر	

واســعة	 جمموعــة	 مســتوى	 علــى	 النــاجت	 يف	 ومســتمرة	 حــادة	

مــن	 أكتوبــر	٢٠١7	 عــدد	 الثالــث	يف	 )الفصــل	 االقتصــادات	 مــن	

عدم اليقين احمليط بالسياسات االقتصادية العاملية 

(مرجحا بتعادل القوى الشرائية)

عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للواليات املتحدة (املقياس األيمن) 

الشكل البياين ١-١٩: عدم اليقين احمليط بالسياسات 

والتوترات التجارية     
(مؤشر) 

 .Baker, Bloom, and Davis (2016) املصدر: دراسة

ملحوظــة: مؤشــر Baker-Bloom-Davis لعــدم اليقيــن احمليــط بالسياســات االقتصاديــة العامليــة 

هــو املتوســط املرجــح بإجمــايل النــاجت احمللــي ملؤشــرات عــدم اليقيــن احمليــط بالسياســات 

االقتصاديــة الوطنيــة يف ٢٠ بلــدان هــي أســتراليا والبرازيــل وكنــدا وشــيلي والصيــن وفرنســا 

وأملانيــا واليونــان والهنــد وآيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا واملكســيك وهولنــدا وروســيا 

وإســبانيا والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. وســيط مؤشــر عــدم اليقيــن احمليــط 

بالسياســات االقتصاديــة العامليــة مــن ١٩٩٧ إىل ٢٠١٥ = ١٠٠. وســيط مؤشــر عــدم اليقيــن 

بشأن السياسة التجارية للواليات املتحدة من ١٩٨٥ إىل ٢٠١٠ = ١٠٠.  

ال تــزال أجــواء عــدم اليقيــن احمليطــة بالسياســات االقتصاديــة العامليــة مرتفعــة، برغــم تراجــع 

عدم اليقين بشأن السياسة التجارية للواليات املتحدة 
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الشكل البياين ١-٢٠: مؤشر ا�اطر اجلغرافية-السياسية     
(مؤشر) 

 .Caldara and Iacoviello (2018) املصدر: دراسة

ملحوظــة: مؤشــر Caldara and Iacoviello للمخاطــر اجلغرافية-السياســية يعكــس نتائــج بحــث 

النصــوص اآليل يف احملفوظــات اإللكترونيــة إلحــدى عشــرة جريــدة وطنيــة ودوليــة. ويُحســب 

املؤشــر علــى أســاس عــدد املقــاالت ذات الصلــة با�اطــر اجلغرافية-السياســية يف كل جريــدة 

كل شــهر (كنســبة مــن جممــوع عــدد مقــاالت األخبــار)، ويُســتعدل للتوصــل إىل متوســط قيمــة 

هي ١٠٠ يف العقد املنصرم بين ٢٠٠٠-٢٠٠٩. 
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية
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مــن	 اإلنــذار	 هــذا	 ويجــيء	 العاملــي«(.	 االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	

»الهيئــة	احلكوميــة	الدوليــة	املعنيــة	بتغيــر	املنــاخ«	وســط	أجــواء	

السياســية	 واألحــزاب	 املؤسســات	 يف	 الكبيــر	 الثقــة	 عــدم	 مــن	

الرئيســية—وغالبا	مــا	ينشــأ	عــدم	الثقــة	مــن	تزايــد	عــدم	املســاواة	

وترســخ	االعتقــاد	بــأن	الترتيبــات	االقتصاديــة	غيــر	ناجحــة	علــى	

اإلطــاق.	ويصحــب	ذلــك	اســتقطاب	لــآراء	وتنامــي	قبــول	البرامــج	

السياســية	املتطرفــة	ممــا	يعــرض	اآلفــاق	متوســطة	املــدى	للخطــر	

نتيجــة	لصعوبــة	تنفيــذ	اإلصاحــات	الهيكليــة	الراميــة	إىل	دفــع	

نمــو	النــاجت	املمكــن	وتعزيــز	الصابــة،	بمــا	يف	ذلــك	يف	مواجهــة	

باملنــاخ.	 املرتبطــة	 اخملاطــر	

البيــاين املروحــي:	يتضــح	مــن	حتليــل	الرســم	 الرســم  حتليــل 

العدالــة	 بيانــات	 علــى	 األســاس	 يف	 املروحي—ويقــوم	 البيــاين	

القطــاع	 الســلع	األوليــة	وتشــتت	توقعــات	املتنبئيــن	مــن	 وســوق	

اخلــاص	بشــأن	التضخــم	وفــروق	العائــد	بيــن	اآلجــال—أن	هنــاك	

ميــزان	اخملاطــر	آخــذ	يف	التحــول	نحــو	االنخفــاض	مقارنــة	بعــدد	

)الشــكل	 العاملــي«	 االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 إبريــل	

البيــاين	١-٢١(.	ويرجــع	تفاقــم	الوضــع	يف	معظمــه	إىل	العــبء	

املتوقــع	املصاحــب	خملاطــر	ارتــداد	أســعار	النفــط	بصــورة	حــادة	

مــن	هبوطهــا	الســريع	مؤخــرا.	وكمــا	يــرد	بالنقــاش	يف	عــدد	إبريــل	

حتليــل	 يشــير	 العاملــي«،	 املــايل	 االســتقرار	 »تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩

النمــو	املعــرض	للمخاطــر	إىل	حــدوث	ارتفــاع	طفيــف	يف	خماطــر	

األجــل	 يف	 العاملــي	 املــايل	 االســتقرار	 أمــام	 الســلبية	 التطــورات	

واســتمرار	 أكتوبــر	٢٠١8	 تقريــر	 ورد	يف	 بمــا	 مقارنــة	 القصيــر	

تصاعــد	اخملاطــر	علــى	النمــو	يف	األجــل	املتوســط.	

أولويات السياسات: تعزيز الصالبة 
وحتسين آفاق النمو يف األجل املتوسط

العاملــي	 االقتصــادي	 النمــو	 يف	 احملــدود	 التحســن	 إن	

تراجــع	 علــى	 كبيــر	 حــد	 إىل	 يعتمــد	 القــادم	 العــام	 املتوقــع	

الضغــوط	االقتصاديــة	الكليــة	يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

واالقتصــادات	الناميــة	التــي	تعــاين	حاليــا	مــن	الضغــوط	وعلــى	

جتنــب	حــدوث	تباطــؤ	حــاد	للنشــاط	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.	

ويف	هــذا	الســياق،	ينبغــي	وضــع	مســألة	جتنــب	زالت	السياســات	

التي	يمكن	أن	تضر	بالنشاط	االقتصادي	على	رأس	األولويات.	

وينبغــي	أن	يكــون	هــدف	السياســة	االقتصاديــة	الكليــة	واملاليــة	

علــى	 أفضــى	 ربمــا	 الــذي	 التباطــؤ	 مــن	 مزيــد	 مــن	 احلمايــة	 هــو	

الهبــوط	 أدنــى	مــن	مســتواه	املمكــن	وضمــان	 النــاجت	إىل	 هبــوط	

وعلــى	 السياســة.	 مــن	 الدعــم	 ســحب	 يتعيــن	 عندمــا	 الهــادئ	

إىل	 النقديــة	 السياســة	 تهــدف	 أن	 ينبغــي	 الوطنــي،	 املســتوى	

بقــاء	التضخــم	علــى	املســار	الصحيــح	نحــو	حتقيــق	هــدف	البنــك	

املركــزي	)وضمــان	اســتقراره	عندمــا	يكــون	يف	مســتوى	الهــدف(	

علــى	 ويتعيــن	 التضخميــة.	 التوقعــات	 ثبــات	 علــى	 واحلفــاظ	

الطلــب	 بيــن	دعــم	 أن	تديــر	املفاضــات	 العامــة	 املاليــة	 سياســة	

وضمــان	بقــاء	الديــن	العــام	علــى	مســار	مســتدام.	وبصفــة	خاصــة،	

إذا	كان	يتعيــن	ضبــط	أوضــاع	املاليــة	العامــة،	ينبغــي	معايــرة	

وتيــرة	السياســة	لضمــان	االســتقرار	دون	كبــح	النمــو	يف	األجــل	

الضعيفــة	 الفئــات	 حتمــي	 التــي	 بالبرامــج	 اإلضــرار	 أو	 القصيــر	

)راجــع	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	“الراصــد	املــايل”(.	ويمكــن	

خــال	 مــن	 اجلهــود	 هــذه	 تكمــل	 أن	 املــايل	 القطــاع	 لسياســات	

إجمايل الناجت احمللي 

(املقياس األيمن) 
VIXمؤشر  

فروق العائد بين اآلجال 

(املقياس األيمن)

النفط

ميزان ا�اطر

العام احلايل

العام القادم

فترة ثقة نسبتها ٥٠٪

فترة ثقة نسبتها ٧٠٪

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد إبريل ٢٠١٨ 

من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»

٢- ميزان ا�اطر املقترنة بعوامل خماطر خمتارة ٢

(معامل االلتواء، تعبر عنه وحدات املتغيرات األساسية)

-٣ -٤

١- آفاق نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي١

(التغير ٪)

املصادر: مؤسسة .Bloomberg Finance L.P؛ وبورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار (CBOE)؛ 

وشــركة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

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

إبريل ٢٠١٩ 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. 

وتُعــرض فتــرات الثقــة البالغــة ٩٠٪ لتنبــؤات الســنة احلاليــة والســنة التاليــة املأخــوذة مــن عــدد 

إبريل ٢٠١٨ 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 العائد بيـــن اآلجـــال تقيـــس متوســـط التشـــتت يف فـــروق 

العائــد 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 التي جتريها شركة Consensus Economics. وتمثل 

اخلطوط املتقطعة متوسط القيم منذ عام ٢٠٠٠ حتى الوقت احلايل.
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تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية٣

السيناريو األساسي الوارد يف 

تقرير «آفاق االقتصاد العاملي» 

أصبح ميزان ا�اطر احمليطة باآلفاق مائال نحو االنخفاض مقارنة بما جاء يف عدد 

إبريل ٢٠١٨ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي».
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الضعــف	 مواطــن	 ومعاجلــة	 العموميــة	 امليزانيــات	 قــوة	 ضمــان	

الســامة	االحترازيــة	 بصــورة	اســتباقية	عــن	طريــق	نشــر	أدوات	

لاجتاهــات	 املعاكســة	 الوقائيــة	 األمــوال	 رؤوس	 مثــل	 الكليــة،	

)أو	 القطاعيــة	املوجهــة	 الوقائيــة	 األمــوال	 الــرؤوس	 أو	 الدوريــة،	

إعطــاء	أوزان	أعلــى	للمخاطــر	واخملصصــات	لهــذه	االنكشــافات(	

وتطويــر،	عنــد	احلاجــة،	أدوات	علــى	أســاس	املقتــرض	لتخفيــف	

اخملاطــر	التــي	تنشــأ	مــن	خماطــر	الديــون	املرتفعــة.	وســوف	يعــزز	

ذلــك	الصابــة	يف	مواجهــة	البيئــة	يف	أســواق	األصــول	العامليــة	

التــي	مــن	احملتمــل	أن	تــزداد	تقلبــا	)علــى	النحــو	الــواردة	مناقشــته	

بمزيد	من	التفصيل	يف	عدد	إبريل	٢٠١٩	من	“تقرير	االســتقرار	

العاملــي”(. املــايل	

وإذا	تبين	أن	تباطؤ	النشاط	احلايل	أشد	حدة	وأطول	أمدا	مما	

يتوخــى	الســيناريو	األساســي،	ينبغــي	أن	يصبــح	موقــف	السياســة	

االقتصاديــة	الكليــة	أكثــر	تيســيرا،	وال	ســيما	عندمــا	يكــون	النــاجت	

أقــل	بالفعــل	مــن	املســتوى	املمكــن	أو	هنــاك	احتمــال	بذلــك	بينمــا	

توجــد	مســاحة	تتيحهــا	السياســات.	وإذا	كانــت	سياســة	املاليــة	

العامــة	علــى	مســار	لضبــط	األوضــاع	والسياســة	النقديــة	مقيــدة،	

يتعيــن	إبطــاء	وتيرتــه	لضمــان	توفيــر	الدعــم	الــكايف	للطلــب	يف	

األجــل	القصيــر.	وإذا	كان	ضعــف	اآلفــاق	وتدهــور	مــزاج	الســوق	

يعــززان	بعضهمــا،	ســتصبح	احلاجــة	أكثــر	إحلاحــا	إىل	التواصــل	

بوضــوح	وبــذل	جهــود	بالتعــاون	ملعاجلــة	القضايــا	التــي	مل	حتـُـل	

بعض—مثــل	النــزاع	التجــاري	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	

وخــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي.	

وبعــد	عــام٢٠٢٠،	تشــير	التنبــؤات	إىل	اســتقرار	النمــو	عمومــا	

اإلقليميــة	 دون	 املناطــق	 النشــاط	يف	 تباطــؤ	 برغــم	 	،%3.6 عنــد	

مــا	 وهــو	 املتوســط،	 املــدى	 علــى	 االقتصــادات	 وأهــم	 الرئيســية	

يعتمــد	بدرجــة	كبيــرة	علــى	حتــول	األوزان	نحــو	تلــك	التــي	حتقــق	

معــدالت	نمــو	أعلــى	نســبيا.	ويظــل	حتســين	آفــاق	النمــو	علــى	املــدى	

املتوســط	مــن	أولويــات	معظــم	االقتصــادات	املتقدمــة.	وال	يــزال	

األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العديــد	 يف	 السياســات	 أولويــات	 أحــد	

أقــوى	 إيــرادات	 قاعــدة	 توفيــر	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

لتلبيــة	احتياجــات	اإلنفــاق	علــى	اجلوانــب	االجتماعيــة	والبنيــة	

الفقــر	بصــورة	مســتدامة	 مــن	 التحتيــة،	ويُعتمــد	عليهــا	يف	احلــد	

وزيــادة	االحتــواء	وكذلــك	القــدرة	علــى	االســتمرار	يف	حتمــل	الديــن.	

وهنــاك	موضــوع	آخــر	شــامل	وهــو	احلاجــة	علــى	ضمــان	عــودة	

خــال	 مــن	 اجملتمــع	 شــرائح	 جميــع	 علــى	 باملنفعــة	 املكاســب	

االجتماعيــة	كالتعليــم	والصحــة	 النواحــي	 علــى	 اإلنفــاق	 كفايــة	

الضعيفــة.	 الفئــات	 حتمــي	 التــي	 األمــان	 شــبكات	 وسياســات	

التــي	 التحديــات	 مــن	 ذات	صلــة	 يوثــق	جمموعــة	 	3-١ )اإلطــار	

تنشــأ	مــن	التفــاوت	املتواصــل	بيــن	املناطــق	اجلغرافيــة	اخملتلفــة	

يف	نتائــج	ســوق	العمــل	واإلنتاجيــة	داخــل	البلــدان(.	

االقتصادات املتقدمة – أولويات السياسات

تضخــم	 يــزال	 ال	 املتقدمــة،	 االقتصــادات  مســتوى	 علــى	

األجــور	 الهــدف	احملــدد،	وضغــوط	 املســتهلك	عمومــا	دون	 ســعر	

متراجعــة	نســبيا	)برغــم	ارتفاعهــا	يف	عــدد	قليــل	مــن	احلــاالت(.	

وينبغي	أن	تظل	السياسة	النقدية	تيسيرية	يف	هذه	االقتصادات	

نحــو	 التضخــم	 ارتفــاع	 علــى	 واضحــة	 عامــات	 تظهــر	 حتــى	

أهــداف	البنــوك	املركزيــة.	وبينمــا	السياســة	النقديــة	مدربــة	علــى	

تشــدد	 أن	 ينبغــي	 الدوريــة،	 املعاكســة	لاجتاهــات	 الطلــب	 إدارة	

سياســة	املاليــة	العامــة	علــى	التدابيــر	التــي	تدفــع	النــاجت	املمكــن	

مســار	 علــى	 املاليــة	 املــوارد	 تُبقــي	 بينمــا	 االحتوائيــة،	 وتعــزز	

قابــل	لاســتمرار.	ويف	حالــة	عــدم	حــدوث	تباطــؤ	كبيــر	يف	النمــو،	

العــام	املرتفــع	إىل	ضبــط	 الديــن	 البلــدان	ذات	 ينبغــي	أن	تســعى	

اإلثقــال	 يتجنــب	 تدريجــي	 نحــو	 علــى	 العامــة	 املاليــة	 أوضــاع	

اجتماعــي	 ضمــان	 توفيــر	 ويؤمــن	 النمــو	 علــى	 حــادة	 بصــورة	

واضحــة	 عامــات	 هنــاك	 كانــت	 وإذا	 الضعيفــة.	 للفئــات	 كاٍف	

علــى	تباطــؤ	أشــد	عمقــا	وأطــول	أمــدا	يف	النشــاط،	ســوف	يتعيــن	

أكثــر	 العامــة	 املاليــة	 وسياســة	 النقديــة	 السياســة	 تصبــح	 أن	

تيســيرا.	ويف	ســياق	تيســير	السياســة	النقديــة،	يظــل	توفيــر	مزيــد	

مــن	الضمانــات	للنظــم	املاليــة	مطلبــا	ضروريا—بوســائل	منهــا	

زيــادة	رأس	املــال	يف	البنــوك	واالحتياطيــات	الوقائيــة	الســائلة،	

وتعزيــز	اإلشــراف	االحتــرازي	الكلــي	علــى	املؤسســات	املاليــة	غيــر	

احلاجــة،	 عنــد	 الكليــة	 االحترازيــة	 األدوات	 وتطويــر	 املصرفيــة،	

بعــد	 نُفِّــذت	 التــي	 التنظيميــة	 عــن	اإلصاحــات	 التراجــع	 وجتنــب	

األزمــة.	

وتتســم	اآلفــاق	متوســطة	املــدى	أمــام	هــذه	اجملموعــة	بأنهــا	

حمــدودة	)تشــير	التقديــرات	إىل	أن	معــدالت	نمــو	النــاجت	املمكــن	

املتقدمــة(	 االقتصــادات	 معظــم	 يف	 و5.١%	 	%٠.5 بيــن	 تتــراوح	

القــوى	 لرفــع	معــدالت	مشــاركة	 إجــراءات	 اتخــاذ	 إىل	 يدعــو	 ممــا	

العاملة	ونمو	اإلنتاجية.	وتتضمن	هذه	اإلجراءات	االســتثمارات	

البنيــة	التحتيــة	)تصاحبهــا	حوافــز	لزيــادة	اإلنفــاق	 العامــة	يف	

القــوى	 اخلــاص	عنــد	احلاجــة(،	والتعلــم	مــدى	احليــاة	ومهــارات	

العاملــة،	والبحــوث	والتطويــر.	وتظــل	حمايــة	الديناميكيــة	مطلبــا	

حيويا—عــن	طريــق	ضمــان	وضــع	أطــر	سياســة	املنافســة	بحيــث	

تيســر	دخــول	الشــركات	اجلديــدة	وتكبــح	ســوء	اســتغال	الشــركات	

الرائدة	لقوة	السوق—يف	وجود	عدد	قليل	من	الشركات	الكبرى	

التي	حتتكر	حصصا	أكبر	من	الســوق	بشــكل	متزايد	يف	قطاعات	

وقطاعــات	 املاليــة	 واخلدمــات	 بالتجزئــة	 والبيــع	 التكنولوجيــا	

أخــرى	يف	كثيــر	مــن	االقتصــادات	املتقدمــة	)يوثــق	الفصــل	الثــاين	

املتقدمــة	 االقتصــادات	 عبــر	 الســوق	 لقــوى	 العامــة	 االجتاهــات	

وانعكاســاتها	االقتصاديــة	الكليــة(.	

ويف	الواليــات املتحــدة،	حتــى	برغــم	أن	النــاجت	أعلــى	بالفعــل	

مــن	مســتواه	املمكــن،	يتخــذ	االحتياطــي	الفيــدرايل	منهجــا	يتســم	

بالنظــر	 السياســة	إىل	طبيعتهــا	وهــو	مائــم	 عــودة	 بالصبــر	يف	

وخفــوت	 األساســي	 بالســيناريو	 يحيــط	 الــذي	 اليقيــن	 عــدم	 إىل	

التضخــم.	وينبغــي	أن	يتوقــف	مســار	ســعر	الفائــدة	األساســي	علــى	

ظــل	 ويف	 واخملاطــر.	 االقتصاديــة	 واآلفــاق	 الــواردة	 البيانــات	

العاملــي”،	 االقتصــاد	 “آفــاق	 الســيناريو	األساســي	يف	 توقعــات	

نمــو	 العمــل	وحتســن	 أســواق	 زيــادة	ضيــق	األوضــاع	يف	 يُتوقــع	

األجــور،	وذلــك	مــن	املرجــح	أن	يبــرر	زيــادة	ارتفــاع	ســعر	الفائــدة	

أن	 فيمكــن	 التشــديد	 ســرعة	 أمــا	 العــام.	 مــن	 الثــاين	 النصــف	 يف	

تضعــف	توقعــات	التضخــم	والنشــاط،	بينمــا	التأخــر	يف	التشــديد	

قــد	يفضــي	إىل	نشــأة	مواطــن	ضعــف	مــايل	وهبــوط	أشــد	مســتقبا.	

مــن	 تــاه	 ومــا	 	٢٠١7 يف	 الشــامل	 الضريبــي	 اإلصــاح	 وكان	

زيــادة	يف	اإلنفــاق	قــد	أدى	إىل	اتســاع	عجــز	املاليــة	العامــة	وزاد	

مــن	عــبء	الديــن	العــام	يف	الواليــات	املتحــدة	الــذي	بلــغ	بالفعــل	
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تركــز	 أن	 وينبغــي	 حتملهــا.	 يف	 االســتمرار	 يمكــن	 ال	 مســتويات	

سياســة	املاليــة	العامــة	علــى	رفــع	نســبة	اإليــرادات	إىل	إجمــايل	

النــاجت	احمللــي،	مــع	زيــادة	االعتمــاد	علــى	الضرائــب	غيــر	املباشــرة	

يف	احلــد	مــن	االرتفــاع	املتوقــع	لإلنفــاق	املرتبــط	بالشــيخوخة.	

املــايل،	ينبغــي	احلفــاظ	علــى	 القطــاع	 يتعلــق	بسياســات	 وفيمــا	

والرقابــة	 التنظيــم	 يف	 اخملاطــر	 علــى	 القائــم	 احلــايل	 املنهــج	

وتســوية	األوضــاع	)وتعزيــزه	يف	حالــة	املؤسســات	املاليــة	غيــر	

ضعــف	 مــن	 تنشــأ	 التــي	 اخلطــر	 مواطــن	 مــن	 للحــد	 املصرفيــة(	

معاييــر	إجــراءات	قــروض	الشــركات،	وارتفــاع	الرفــع	املــايل	يف	

الشــركات،	وخماطــر	األمــن	اإللكتــروين	الناشــئة.	وحتســين	آفــاق	

النمــو	علــى	املــدى	املتوســط	ســيقتضي	التحفيــز	علــى	مزيــد	مــن	

مشــاركة	القــوى	العاملــة	وتعزيــز	مهــارات	القــوى	العاملــة.	

البطالــة	إىل	 انخفــاض	معــدل	 املتحــدة،	برغــم	 اململكــة  ويف	

أدنــى	مســتوياته	التاريخيــة	وحتســن	نمــو	األجــور	مؤخــرا،	فعــدم	

اليقيــن	احمليــط	باملفاوضــات	حــول	خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	

األوروبي	يدعو	إىل	توخي	احلذر،	وإىل	صدور	استجابة	السياسة	

املتوخــاة	 الوتيــرة	 فــإن	 وباملثــل،	 بيانــات.	 علــى	 بنــاء	 النقديــة	

لضبــط	أوضــاع	املاليــة	العامــة،	التــي	ترتكــز	علــى	هــدف	تضييــق	

عجــز	القطــاع	العــام	املعــدل	ملراعــاة	العوامــل	الدوريــة	إىل	أقــل	مــن	

٢%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	بحلــول	٢٠٢٠-٢٠٢١،	ينبغــي	

أن	تخضــع	للتعديــل	إذا	حــدث	تباطــؤ	ملمــوس	يف	النمــو.	وينبغــي	

البنيــة	 جــودة	 حتســين	 علــى	 الهيكليــة	 اإلصاحــات	 تركــز	 أن	

التحتيــة	ودفــع	املهــارات	األساســية	خلريجــي	املــدارس	الثانويــة،	

وينبغــي	وضــع	سياســات	ســوق	العمــل	بحيــث	تضمــن	الساســة	

يف	إعــادة	توزيــع	العمالــة	مــن	القطاعــات	التــي	تتأثــر	ســلبا	بعــد	

التــي	 القطاعــات	 خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	نحــو	

ســتأخذ	يف	االتســاع.		

ويف	منطقة اليورو،	ال	يزال	التضخم	األساسي	دون	مستوى	

الهــدف	ونمــو	األجــور	بطيئــا	نســبيا	برغــم	ضيــق	األوضــاع	يف	

العملــة.	 االقتصــادات	يف	منطقــة	 مــن	 كثيــر	 لــدى	 العمــل	 أســواق	

وينبغــي	أن	تظــل	السياســة	النقديــة	تيســيرية.	ويف	هــذا	الصــدد،	

يجــدر	الترحيــب	باإلرشــادات	االستشــرافية	مــن	البنــك	املركــزي	

األوروبــي	بأنــه	ســيعيد	اســتثمار	األوراق	املاليــة	التــي	يحــل	أجــل	

احليــز	 ويختلــف	 الفائــدة.	 أســعار	 ارتفــاع	 حيــن	 إىل	 اســتحقاقها	

املــايل	علــى	مســتوى	منطقــة	العملــة.	ويف	بعــض	البلــدان	)فرنســا	

الوقائيــة	 الهوامــش	 بنــاء	 إعــادة	 ينبغــي	 وإســبانيا(،	 وإيطاليــا	

املعاكســة	 املرتــدة	 الدوامــات	 اشــتعال	 جتــدد	 لتجنــب	 بالتدريــج	

ويف	 االســتقرار.	 وضمــان	 واملصرفيــة	 الســيادية	 اخملاطــر	 بيــن	

أملانيا،	حيث	النمو	آخذ	يف	التباطؤ،	يمكن	االســتفادة	من	احليز	

العــام	يف	رأس	 االســتثمار	 لزيــادة	 العامــة	 املاليــة	 املتوافــر	يف	

املــال	املــادي	والبشــري	أو	احلــد	مــن	فــرق	ضريبــة	العمــل—أي	

اتخــاذ	تدابيــر	تدفــع	النــاجت	املمكــن	وتســاعد	علــى	إعــادة	التــوازن	

اخلارجي.	ومن	الضروري	أن	تُعتمد	هذه	التدابير	بصورة	عاجلة	

إذا	اســتمرت	احلالــة	الراهنــة	مــن	ضعــف	النشــاط.	وإذا	مــا	حتقــق	

أحــد	ســيناريوهات	التطــورات	الســلبية	احلــادة	يف	منطقــة	اليــورو،	

يمكــن	اســتخدام	التيســير	املــايل	كعنصــر	مكمــل	ألدوات	السياســة	

مائمــا	 ماليــا	 حيــزا	 تمتلــك	 التــي	 البلــدان	 املتاحــة	يف	 النقديــة	

التأثيــر	 يتعــزز	 أن	 ويمكــن	 مواتيــة.	 تمويليــة	 بأوضــاع	 وتتمتــع	

علــى	 متزامنــة	 اســتجابة	 حدثــت	 مــا	 إذا	 املنطقــة	 مســتوى	 علــى	

صعيــد	املاليــة	العامــة،	وإن	تباينــت	عبــر	البلــدان	األعضــاء	بمــا	

يتــاءم	مــع	ظــروف	كل	منهــا.	وال	يــزال	اســتكمال	عمليــة	تأســيس	

االحتــاد	املصــريف	ومواصلــة	تنقيــة	امليزانيــات	العموميــة	مطلبــا	

حيويــا	لتعزيــز	دور	الوســاطة	االئتمانيــة	يف	بعــض	االقتصــادات.	

وتختلــف	أولويــات	اإلصــاح	الهيكلــي	وفقــا	احتياجــات	كل	بلــد.	

ويف	فرنسا،	من	شأن	اجلهود	املبذولة	لتخفيف	األعباء	اإلدارية	

عــن	الشــركات،	وتشــجيع	االبتــكار،	وتقويــة	املنافســة	يف	قطــاع	

اخلدمــات،	أن	تكمــل	اخلطــوات	التــي	اتُخِــذَت	لزيــادة	املرونــة	يف	

ســوق	العمــل	ودفــع	النمــو	املمكــن.	ويف	إيطاليــا،	تُتخــذ	إجــراءات	

للوصــول	إىل	ال	مركزيــة	التفــاوض	علــى	األجــور	مــن	شــأنها	أن	

تســاعد	علــى	اتســاق	األجــور	وإنتاجيــة	العمالــة،	ومــن	ثــم	تعزيــز	

مرونة	ســوق	العمل	ودفع	نمو	الوظائف.	ويف	إســبانيا،	من	شــأن	

اجلهــود	املبذولــة	للحــد	مــن	االزدواجيــة	يف	ســوق	العمــل	أن	تدعــم	

توفيــر	الوظائــف	وأن	حتفــز	االســتثمار	اخلــاص.	

علــى	 احلفــاظ	 الضــروري	 مــن	 يكــون	 ســوف	 اليابــان،	 ويف	

التيســير	النقــدي	لرفــع	التوقعــات	التضخميــة	والتقــدم	نحــو	بلــوغ	

هــدف	البنــك	املركــزي.	وينبغــي	توجيــه	سياســة	املاليــة	العامــة	

نحــو	ضمــان	اســتمرارية	األوضــاع	املاليــة	علــى	املــدى	الطويــل	

مــع	احلفــاظ	علــى	النمــو.	ويجــدر	الترحيــب	باجلمــع	بيــن	زيــادة	

معــدل	ضريبــة	االســتهاك	املقــررة	يف	أكتوبــر	وتدابيــر	املاليــة	

العامــة	لدعــم	النشــاط	يف	األجــل	القصيــر.	واحلفــاظ	علــى	الديــن	

يف	مســار	يمكــن	االســتمرار	يف	حتملــه	يدعــو	إىل	مواصلــة	رفــع	

وتنفيــذ	 ومطــردة	 تدريجيــة	 بصــورة	 االســتهاك	 ضريبــة	 معــدل	

االجتماعــي.	ويعتمــد	جنــاح	جــدول	 الضمــان	 إصاحــات	شــبكة	

يف	 االنتاجيــة	 مســتوى	 لرفــع	 عمومــا	 “أبينوميكــس”	 أعمــال	

اإلنتاجيــة	 نمــو	 رفــع	 علــى	 كذلــك	 أساســي	 بشــكل	 االقتصــاد	

االزدواجيــة	 مــن	 احلــد	 يظــل	 ذلــك	 أجــل	 ومــن	 األجــور،	 وتضخــم	

يف	ســوق	العمــل	لزيــادة	إنتاجيــة	العمالــة	غيــر	املنتظمــة	مطلبــا	

العاملــة	 القــوى	 نمــو	 لتراجــع	 دائــم	 بشــكل	 والتصــدي	 حيويــا.	

الناجــم	عــن	شــيخوخة	الســكان	ســيقتضي	اتخــاذ	عــدة	مبــادرات	

منهــا	زيــادة	عــرض	القــوى	العاملــة	مــن	اإلنــاث	والتشــجيع	علــى	

األجنبيــة. العاملــة	 القــوى	 مــن	 مزيــد	 اســتخدام	

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية—أولويات السياسات

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مســتوى	 علــى	 األداء	 تنــوع	

تقلــب	 ســياق	 يف	 القريــب	 املاضــي	 يف	 الناميــة	 واالقتصــادات 

أطــر	 أهميــة	 علــى	 الضــوء	 ألقــى	 ممــا	 اخلارجيــة	 األوضــاع	

السياســات	املوجهــة	نحــو	ضمــان	آفــاق	النمــو	وتعزيــز	الصابــة.	

التوقعــات	 تثبيــت	 علــى	 النقديــة	 السياســة	 تركــز	 أن	 وينبغــي	

ســعر	 انخفــاض	 كان	 أو	 مرتفعــا	 التضخــم	 ظــل	 إذا	 التضخميــة	

احملليــة.	 األســعار	 إىل	 اآلثــار	 بانتقــال	 يهــدد	 مؤخــرا	 العملــة	

وعندمــا	تكــون	التوقعــات	ثابتــة،	تســتطيع	السياســة	النقديــة	أن	

الثالــث	يف	 الفصــل	 )راجــع	 النشــاط	احمللــي	عنــد	احلاجــة	 تدعــم	

عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«(.	ومــن	
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شــأن	ضيــق	األوضــاع	املاليــة	اخلارجيــة	أن	يكشــف	عــن	مواطــن	

التوافــق	 العــام	وكذلــك	عــدم	 الديــن	 الضعــف	املرتبطــة	بارتفــاع	

العموميــة	 امليزانيــات	 يف	 االســتحقاق	 وآجــال	 العمــات	 بيــن	

أســعار	 يف	 البالــغ	 االنخفــاض	 ســنوات	 خــال	 تراكمــت	 والتــي	

الفائــدة	)راجــع	اإلطــار	١-١	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	

تشــديد	 انعكاســات	 حتليــل	 علــى	 لاطــاع	 املــايل”	 “الراصــد 
األوضــاع	املاليــة	احملتمــل	علــى	املاليــة	العامــة	يف	اقتصــادات	

األســواق	الصاعــدة(.	وينبغــي	أن	تضمــن	سياســة	املاليــة	العامــة	

حتملهــا،	 مواصلــة	 يمكــن	 مســتويات	 يف	 الديــن	 نســب	 اســتمرار	

وهــو	مــا	يحتــوي	كذلــك	علــى	تكاليــف	االقتــراض	ويُنشــئ	حيــزا	

حتســين	 خــال	 ومــن	 االقتصــادي.	 النشــاط	 هبــوط	 ملكافحــة	

وتعبئــة	 املتكــررة،	 النفقــات	 وترشــيد	 الدعــم	ملســتحقيه،	 توجيــه	

اإليرادات،	يمكن	املســاعدة	يف	احلفاظ	على	النفقات	الرأســمالية	

الازمــة	إلعطــاء	دفعــة	للنمــو	املمكــن	واإلنفــاق	االجتماعــي	الــذي	

يحسن	االحتواء.	ويف	بعض	احلاالت،	يتعين	تقوية	أطر	التنظيم	

والرقابــة	علــى	الســامة	االحترازيــة	الكليــة	للتعامــل	مــع	ارتفــاع	

أعبــاء	الديــن	اخلــاص،	وكبــح	النمــو	االئتمــاين	املفــرط،	واحتــواء	

عــدم	التوافــق	بيــن	العمــات	وآجــال	االســتحقاق	يف	امليزانيــات	

العمومية.	ومرونة	ســعر	الصرف	يمكن	أن	تكمل	هذه	السياســات	

باملســاعدة	على	الوقاية	من	الصدمات.	ويمكن	أن	تســاعد	كذلك	

والــذي	 النســبية	 االتســاق	املســتمر	يف	األســعار	 عــدم	 علــى	منــع	

يــؤدي	علــى	ســوء	تخصيــص	املــوارد	وتراكــم	االختــاالت	املاليــة.	

وعلــى	مســتوى	جميــع	االقتصــادات،	ال	يــزال	مــن	الضــروري	إجــراء	

االحتوائــي،	 املســتدام	 النمــو	 تضمــن	حتقيــق	 التــي	 اإلصاحــات	

خاصــة	بالنظــر	إىل	التراجــع	النســبي	يف	اآلفــاق	متوســطة	املــدى	

لنمــو	حصــة	الفــرد	يف	كثيــر	مــن	اقتصــادات	هــذه	اجملموعــة.											

ويف	الصيــن	تراجــع	اعتمــاد	االقتصــاد	علــى	االئتمــان	إىل	حــد	

مــا	علــى	أثــر	اجلهــود	التنظيميــة	لكبــح	صيرفــة	الظــل	والســيطرة	

عــن	 الناجــم	 مؤخــرا	 الزخــم	 ضعــف	 وبرغــم	 الديــن.	 تراكــم	 علــى	

التوتــرات	التجاريــة،	ينبغــي	أن	يظــل	موضــع	تركيــز	السياســات	

بعيــدا	 االقتصــاد	 تــوازن	 واســتعادة	 املــايل	 الرفــع	 مــن	 احلــد	 هــو	

باالئتمــان	 املدفــوع	 االســتثمار	 علــى	 القائــم	 النمــو	 نمــوذج	 عــن	

واحلــد	 اخلــاص.	 االســتهاك	 يقــوده	 اســتدامة	 أكثــر	 نمــوذج	 إىل	

مــن	 احلــد	 مواصلــة	 ســيقتضي	 االقتصــاد	 املــايل	يف	 الرفــع	 مــن	

انتشــار	الضمانــات	الضمنيــة	للديــون،	واإلقــرار	املبكــر	باألصــول	

املتعثــرة	والتخلــص	منهــا،	وتعزيــز	عمليــة	تخصيــص	االئتمــان	

العائــدات	 اتســاق	 يحســن	 ممــا	 أكبــر	 بقــدر	 الســوق	 أســاس	 علــى	

علــى	 وبنــاء	 االقتــراض.	 وتكاليــف	 اخملاطــر	 حســب	 املعدلــة	

الزيــادات	األخيــرة	يف	االســتهاك	اخلــاص	كنســبة	مــن	إجمــايل	

	٢٠١7 يف	 	%4٩ مــن	 يقــرب	 مــا	 بلــغ	 )حتــى	 احمللــي	 النــاجت	

التــوازن	 اســتعادة	 مواصلــة	 فــإن	 	،)٢٠١٢ يف	 	%35 مقابــل	

تتطلــب	معــدالت	ضريبيــة	أكثــر	تصاعديــة،	وزيــادة	اإلنفــاق	علــى	

الصحــة	والتعليــم	والتحويــات	االجتماعيــة،	وتخفيــض	احلواجــز	

أمــام	تنقــل	العمالــة.	أمــا	تعزيــز	نمــو	اإلنتاجيــة	فســوف	يقتضــي	

للدولــة	ومواصلــة	تخفيــض	 اململوكــة	 املؤسســات	 دور	 تقليــص	

االتصــاالت	 مثــل	 معينــة	 قطاعــات	 يف	 الدخــول	 أمــام	 احلواجــز	

واملصــارف.	ومــن	أجــل	جتنــب	حــدوث	تباطــؤ	حــاد	يف	النمــو	علــى	

املدى	القصير	يمكن	أن	يفضي	إىل	خروج	جدول	األعمال	العام	

بشــأن	اإلصــاح	عــن	مســاره،	ربمــا	كان	بعــض	التوســع	املــايل	

وينبغــي	 مائمــا.	 	٢٠١٩ يف	 مركزيــا	 املمولــة	 املوازنــة	 بنــود	

جتنــب	حتفيــز	البنيــة	التحتيــة	واســع	النطــاق	والتركيــز	بــدال	مــن	

ذلــك	علــى	التحويــات	املوجهــة	إىل	األســر	منخفضــة	الدخــل	مــن	

أجــل	احلــد	مــن	الفقــر	وعــدم	املســاواة	)اإلطــار	١-٢	يف	عــدد	إبريــل	

املــايل”(. “الراصــد  مــن	تقريــر	 	٢٠١٩

تنفيــذ	 يف	 االســتمرار	 الضــروري	 مــن	 يــزال	 ال	 الهنــد،	 ويف	

بــذل	 مــع	 املــايل	 القطــاع	 وإصاحــات	 الهيكليــة	 اإلصاحــات	

النمــو	 آفــاق	 ضمــان	 أجــل	 مــن	 العــام	 الديــن	 لتخفيــض	 اجلهــود	

لاقتصــاد.	وعلــى	املــدى	القصيــر،	يتعيــن	مواصلــة	ضبــط	أوضــاع	

املالية	العامة	لتخفيض	الدين	العام	املرتفع	يف	الهند.	وينبغي	

واخلدمــات	 الســلع	 علــى	 للضرائــب	 االمتثــال	 بتعزيــز	 ذلــك	 دعــم	

ومواصلــة	تخفيــض	الدعــم.	واتُخِــذت	خطــوات	مهمــة	نحــو	تقويــة	

امليزانيــات	العموميــة	للقطــاع	املــايل،	منهــا	مــن	خــال	تعجيــل	

إطــار	مبســط	 ظــل	 املتعثــرة	يف	 أوضــاع	األصــول	 وتيــرة	تســوية	

لإلفــاس.	وينبغــي	دعــم	هــذه	اجلهــود	مــن	خــال	تعزيــز	احلوكمــة	

يف	بنــوك	القطــاع	العــام.	ومــن	شــأن	إصــاح	القواعــد	التنظيميــة	

للتعييــن	والفصــل	مــن	العمــل	أن	تســاعد	يف	التحفيــز	علــى	توفيــر	

الوظائــف	واســتيعاب	املكاســب	الديمغرافيــة	الكبيــرة	يف	البــاد،	

وينبغــي	كذلــك	تعزيــز	اجلهــود	بشــأن	إصــاح	األراضــي	مــن	أجــل	

تســهيل	وتســريع	عمليــات	تطويــر	البنيــة	التحتيــة.	

ومــن	 النمــو	 بشــأن	 التوقعــات	 رُفِعَــت	 األرجنتيــن،	 ويف	

املتوقــع	أن	يــؤدي	ارتفــاع	األجــور	االســمية	وتصاعــد	التوقعــات	

التضخميــة	إىل	توليــد	مزيــد	مــن	الضغــوط	التضخميــة	املســتمرة	

يف	٢٠١٩	أكثــر	ممــا	كان	متوقعــا	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	

تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.«	وال	تــزال	خماطــر	التطــورات	

الســلبية	أمــام	االقتصــاد	كبيــرة،	ويمكــن	أن	يفضــي	حتققهــا	إىل	

عــدم	تفضيــل	املســتثمرين	لألصــول	بالبيــزو	ممــا	يضــع	ضغوطــا	

فمــن	 اخللفيــة،	 هــذه	 وعلــى	 الرأســمايل.	 واحلســاب	 العملــة	 علــى	

حتقيــق	 إىل	 الراميــة	 اخلطــة	 تنفيــذ	 يف	 االســتمرار	 الضــروري	

االســتقرار	يف	ظــل	برنامــج	اإلصــاح	االقتصــادي	الــذي	يدعمــه	

صنــدوق	النقــد	الــدويل	لرفــع	ثقــة	املســتثمرين	واســتعادة	النمــو	

اجملتمــع.	 فئــات	 كل	 معيشــة	 مســتويات	 يرفــع	 الــذي	 املســتدام	

احملــدد	 الهــدف	 إحــراز	 ضــروري	 مــن	 ســيكون	 ذلــك،	 أجــل	 ومــن	

لرصيــد	املاليــة	العامــة	األويل	وهــو	صفــر	يف	٢٠١٩	و١%	مــن	

النــاجت	احمللــي	يف	٢٠٢٠	مــن	أجــل	تخفيــض	احلاجــة	 إجمــايل	

إىل	التمويــل	وجتنــب	اشــتعال	الضغــوط	علــى	الســيولة	مــن	جديــد.	

ومواصلــة	العمــل	علــى	حتقيــق	أهــداف	السياســة	النقديــة	يكتســب	

واســتعادة	 التضخميــة	 التوقعــات	 تثبيــت	 إلعــادة	 بالغــة	 أهميــة	

أجــل	 مــن	 اجلهــود	 لهــذه	 واســتكماال	 املركــزي.	 البنــك	 مصداقيــة	

القصيــر،	مــن	شــأن	 املــدى	 حتقيــق	االســتقرار	االقتصــادي	علــى	

أن	 الهيكلــي	 اإلصــاح	 بشــأن	 األعمــال	 جــدول	 تنفيــذ	 اســتئناف	

األجــل	 يف	 االقتصــاد	 نمــو	 بشــأن	 التوقعــات	 رفــع	 علــى	 يســاعد	

املتوســط.	

ويف	البرازيــل،	يأتــي	احتــواء	الديــن	العــام	املتزايــد	علــى	رأس	

االجتماعــي	 باإلنفــاق	 املســاس	 عــدم	 ضمــان	 مــع	 األولويــات	
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يتوخــى	 لإلنفــاق	 أعلــى	 حــدا	 	٢٠١6 يف	 وتقــرر	 الضــروري.	

حتســن	رصيــد	املاليــة	العامــة	األويل	بنســبة	٠.5%	مــن	إجمــايل	

الصحيــح	 االجتــاه	 يف	 خطــوة	 وهــي	 الســنة،	 يف	 احمللــي	 النــاجت	

العامــة.	ومــع	هــذا،	يتعيــن	 نحــو	تســهيل	ضبــط	أوضــاع	املاليــة	

فاتــورة	 البدايــة،	وال	ســيما	تخفيــض	 الضبــط	يف	 تركيــز	عمليــة	

تزيــاد	 لكبــح	 التقاعــد	 نظــام	 وإصاحــات	 العــام	 القطــاع	 أجــور	

للفئــات	 احليويــة	 االجتماعيــة	 البرامــج	 حمايــة	 مــع	 النفقــات—	

الهــدف	املقــرر،	 مــن	 التضخــم	قريبــا	 يــزال	 الضعيفــة.	وبينمــا	ال	

الكلــي	 الطلــب	 لدعــم	 تيســيرية	 النقديــة	 السياســة	 تظــل	 أن	 يمكــن	

عنــد	احلاجــة.	وبنــاء	علــى	اإلصاحــات	مؤخــرا	يف	أســواق	العمــل	

واالئتمــان	املدعــم،	مــن	شــأن	اجلهــود	الراميــة	إىل	حتســين	البنيــة	

التحتيــة	ورفــع	مســتوى	كفــاءة	الوســاطة	املاليــة	أن	تســاعد	علــى	

زيــادة	اإلنتاجيــة	ورفــع	آفــاق	النمــو	علــى	املــدى	املتوســط.	

الســندات	 علــى	 العائــد	 فــروق	 اتســعت	 حيــث	 املكســيك،	 ويف	

جتنــب	 علــى	 العمــل	 يلــزم	 أكتوبــر،	 منــذ	 كبيــر	 بشــكل	 الســيادية	

ذلــك	 ألن	 الضروريــة،	 الهيكليــة	 اإلصاحــات	 تنفيــذ	 يف	 التأخــر	

ســيولد	مزيــدا	مــن	عــدم	اليقيــن	الــذي	يؤثــر	ســلبا	علــى	االســتثمار	

اخلــاص	ونمــو	الوظائــف.	وااللتــزام	بخطــة	ضبــط	أوضــاع	املاليــة	

العامــة	متوســطة	األجــل	)وربمــا	وضــع	هــدف	لتخفيــض	العجــز	

بقــدر	أكبــر(	ســيحقق	اســتقرار	الديــن	العــام،	ويرفــع	مســتوى	الثقــة،	

ويوفــر	احليــز	الــازم	لــكل	مــن	االســتجابة	يف	مواجهــة	الصدمــات	

ظــل	 وإذا	 بالشــيخوخة.	 املرتبطــة	 اإلنفــاق	 احتياجــات	 وتلبيــة	

التضخــم	قيــد	الســيطرة	وظلــت	التوقعــات	ثاتبــة،	يمكــن	االســتمرار	

يف	تيســير	السياســة	النقديــة	مــع	وجــود	جمــال	لتخفيــض	أســعار	

الفائــدة	إذا	لــزم	األمــر.	

إطــارا	 اجلديــد«	 االقتصــادي	 »البرنامــج	 يضــع	 تركيــا،	 ويف	

للتعامل	مع	القضايا	املعقدة	يف	االقتصاد.	وعلى	هذه	اخللفية،	

املصداقيــة	 ذات	 السياســات	 مــن	 شــامل	 مزيــج	 وضــع	 يتعيــن	

لضمــان	حتقيــق	االســتقرار	االقتصــادي	الكلــي.	وينبغــي	معايــرة	

وتيــرة	ضبــط	أوضــاع	املاليــة	العامــة	علــى	نحــو	مائــم	بالنظــر	إىل	

ضعــف	اآلفــاق	وحمدوديــة	النطــاق	املتــاح	للسياســة	النقديــة	لكــي	

تدعــم	النشــاط—يف	ســياق	ارتفــاع	التضخــم	وزيــادة	التوقعــات	

التضخميــة.	ومــن	شــأن	اتخــاذ	خطــوات	لترشــيد	اإلنفــاق	املوجــه	

واخلــاص	 العــام	 القطاعــان	 بيــن	 الشــراكة	 عاقــات	 خــال	 مــن	

وزيــادة	الشــفافية	يف	هــذا	اجملــال	أن	يســاعد	علــى	وضــع	ركيــزة	

للماليــة	العامــة.	أمــا	زيــادة	الشــفافية	بشــأن	صحــة	امليزانيــات	

امليزانيــات	 تعزيــز	 ومواصلــة	 املــايل،	 القطــاع	 يف	 العموميــة	

يف	 تســاعد	 فســوف	 ذلــك،	 إىل	 احلاجــة	 تنشــأ	 عندمــا	 العموميــة	

مــن	 مزيــد	 بــذل	 وكذلــك	 املتبقيــة،	 اليقيــن	 عــدم	 أوجــه	 معاجلــة	

اجلهــود	ملعاجلــة	الضغــوط	يف	قطــاع	الشــركات	غيــر	املاليــة،	بمــا	

فيهــا	خماطــر	الديــون.		

ويف	روســيا،	أدى	تعديــل	القاعــدة	املاليــة	مؤخــرا	إىل	دفعــة	

ماليــة	إيجابيــة	مســايرة	لاجتاهــات	الدوريــة	يمكــن	أن	تضعــف	

أوضــاع	 مواصلــة	ضبــط	 يتعيــن	 وســوف	 السياســات.	 مصداقيــة	

االســتمرارية.	 لضمــان	 املتوســط	 املــدى	 علــى	 العامــة	 املاليــة	

ورُفِــع	ســعر	الفائــدة	األساســي	الــذي	يحــدده	البنــك	املركــزي	إىل	

أعلــى	مــن	الســعر	احملايــد	عقــب	ارتفــاع	الضغــوط	التضخميــة	يف	

مســاحة	 هنــاك	 ذلــك،	 علــى	 وبنــاء	 	.٢٠١8 مــن	 الثــاين	 النصــف	

بشــرط	 القصيــر،	 األجــل	 يف	 النشــاط	 ضعــف	 إذا	 النقــدي	 للدعــم	

عــدم	ارتفــاع	التضخــم.	وبنــاء	علــى	اجلهــود	التــي	بُذِلَــت	لتعزيــز	

االســتقرار	املــايل	)بمــا	فيهــا	إغــاق	البنــوك	الضعيفــة	وإصــاح	

يف	 احلوكمــة	 هيــكل	 توجيــه	 ينبغــي	 األوضــاع(،	 تســوية	 إطــار	

االئتمانيــة.	 الوســاطة	 كفــاءة	 تعزيــز	 نحــو	 املصــريف	 اجلهــاز	

إضافــة	إىل	ذلــك،	فــإن	مواصلــة	اجلهــود	لتحســين	حقــوق	امللكيــة	

البنيــة	 يف	 واالســتثمار	 العمــل،	 أســواق	 وإصــاح	 واحلوكمــة،	

التحتيــة	ســتدفع	االســتثمارات	اخلاصــة	وترفــع	نمــو	اإلنتاجيــة	

املتقدمــة.	 االقتصــادات	 دخــل	 مســتويات	 نحــو	 التقــارب	 وتدعــم	

أوضــاع	 ضبــط	 يف	 التــدرج	 يتعيــن	 إفريقيــا،	 جنــوب  ويف	

إعطــاء	 العــام.	وينبغــي	 الديــن	 اســتقرار	 العامــة	لتحقيــق	 املاليــة	

النفقــات	 علــى	 للحفــاظ	 العامــة	 األجــور	 لوفــورات	 األولويــة	

وتمويــل	 الضعيفــة	 الفئــات	 أجــل	 مــن	 احليويــة	 االجتماعيــة	

االســتثمارات	اإلنتاجيــة	إلعطــاء	دفعــة	للنمــو	املمكــن.	وينبغــي	

أن	تكــون	التحويــات	إىل	الكيانــات	العامــة	مشــروطة	بتقليــص	

ضبــط	 عمليــة	 دعــم	 ويمكــن	 اإلســراف.	 علــى	 والقضــاء	 النفقــات	

الضريبــي	 الوعــاء	 توســيع	 طريــق	 عــن	 العامــة	 املاليــة	 أوضــاع	

ومــن	خــال	تعزيــز	اإلدارة	الضريبيــة	ووضــع	أحــكام	فعالــة	بشــأن	

مكافحــة	التهــرب	الضريبــي	حتــد	مــن	نقــل	األربــاح.	وســوف	تســهم	

اإلصاحــات	الهيكليــة،	وخاصــة	يف	أســواق	املنتجــات	والعمــل،	

يف	تعزيــز	بيئــة	تــؤدي	إىل	توســع	االســتثمارات	اخلاصــة	وتوفيــر	

اإلنتاجيــة.	 ونمــو	 العمــل	 فــرص	

كثيــر	 يف	 الدخــل	 منخفضــة  الناميــة  البلــدان  وتشــترك	

األســواق	 اقتصــادات	 جمموعــة	 مــع	 سياســاتها	 أولويــات	 مــن	

األوضــاع	 مواجهــة	 يف	 الصابــة	 زيــادة	 وخاصــة	 الصاعــدة،	

العديــد	مــن	االقتصــادات	»الواعــدة«	 اخلارجيــة	املتقلبــة.	وشــهد	

اخلارجــي	 التمويــل	 أوضــاع	 يف	 حــادا	 ضيــق	 الدخــل	 منخفضــة	

يف	األشــهر	األخيــرة.	وتتضمــن	أولوياتهــا	تعزيــز	أطــر	السياســة	

النقديــة	والســامة	االحترازيــة	الكليــة	مــع	احلفــاظ	علــى	مرونــة	

العــام	بســرعة	يف	هــذه	 الديــن	 ســعر	الصــرف.	وارتفعــت	أرصــدة	

اجملموعة	خال	فترة	من	انخفاض	أسعار	الفائدة.	وإذا	أصبحت	

أوضــاع	التمويــل	أقــل	تيســيرا،	قــد	تنشــأ	خماطــر	تمديــد	الديــون،	

وتنتقل	آثار	اتســاع	فروق	العائد	على	الســندات	الســيادية	فترفع	

وينبغــي	 واألســر.	 الشــركات	 تتحملهــا	 التــي	 االقتــراض	 تكاليــف	

مــع	 الديــن	 تراكــم	 احتــواء	 نحــو	 العامــة	 املاليــة	 توجيــه	سياســة	

نحــو	 التقــدم	 ودعــم	 الضعيفــة	 الفئــات	 مســاعدة	 تدابيــر	 حمايــة	

ذلــك	 يقتضــي	 وســوف	 املســتدامة.”	 التنميــة	 “أهــداف	 حتقيــق	

وإلغــاء	 الضريبيــة،	 اإلدارة	 وتقويــة	 اإليــرادات،	 قاعــدة	 توســيع	

الدعــم	املهــدر	للمــوارد،	وحتديــد	مبــادرات	اإلنفــاق	ذات	األولويــة	

الفقــر.	 مــن	 والتعليــم	واحلــد	 التحتيــة	والصحــة	 البنيــة	 علــى	

أحــد	 العامــة	تدريجيــا	يمثــل	 وبينمــا	ضبــط	أوضــاع	املاليــة	

الناميــة	 البلــدان	 جمموعــة	 مســتوى	 علــى	 املشــتركة	 األولويــات	

منخفضــة	الدخــل،	تواجــه	االقتصــادات الناميــة املصــدرة للســلع 

األوليــة	ضغوطــا	إضافيــة	مــن	ضعــف	اآلفــاق	املتوقعــة	ألســعار	

إعــادة	 الصــدد	 هــذا	 يف	 بمــكان	 األهميــة	 ومــن	 األوليــة.	 الســلع	

االجتماعيــة،	 والنفقــات	 التحتيــة	 البنيــة	 نحــو	 اإلنفــاق	 توجيــه	

طريــق	 عــن	 احملليــة	 اإليــرادات	 تعبئــة	 نحــو	 الدفــع	 جانــب	 إىل	

توســيع	الوعــاء	الضريبــي	وتقويــة	إدارة	اإليــرادات.	وإىل	جانــب	
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األولويــات	 مــن	 مســتدام،	 مســار	 علــى	 العامــة	 املــوارد	 وضــع	

االعتمــاد	 عــن	 بعيــدا	 النشــاط	 تنويــع	 لهــذه	اجملموعــة	 القصــوى	

علــى	اســتخراج	املــوارد	وتكريرهــا.	وبينمــا	تختلــف	الظــروف	مــن	

بلــد	إىل	آخــر،	تســاعد	جمــاالت	السياســات	املشــتركة	علــى	حتقيــق	

ســليمة،	 كليــة	 اقتصاديــة	 إدارة	 وتتضمــن	 العــام،	 الهــدف	 هــذا	

وضمــان	مشــاركة	القــوى	العاملــة	علــى	نطــاق	واســع	عــن	طريــق	

رفــع	مســتوى	جــودة	التعليــم	وحتســين	مهــارات	العمالــة،	واحلــد	

مــن	أوجــه	القصــور	يف	البنيــة	التحيــة،	ودفــع	التنميــة	والشــمول	

اخلاصــة	 واالســتثمارات	 الشــركات	 وحفــز	 املــايل،	 القطــاع	 يف	

علــى	الدخــول	)مــن	خــال	تقويــة	حقــوق	امللكيــة،	وإنفــاذ	العقــود،	

التجــارة(.	 أمــام	 احلواجــز	 وتخفيــض	

كذلــك	حتملــت	البلــدان	الناميــة	منخفضــة	الدخــل	العــبء	األكبــر	

من	تغير	املناخ	والكوارث	الطبيعية	املروعة.	واحلد	من	تداعيات	

هــذه	األحــداث	يقتضــي	وضــع	اســتراتيجيات	للتكيــف	تســتثمر	يف	

البنيــة	التحتيــة	الذكيــة	مناخيــا،	وتعتمــد	تكنولوجيــات	وقواعــد	

تنظيميــة	مائمــة،	وتنشــر	شــبكات	أمــان	اجتماعيــة	موجهــة	بدقــة.	

السياسات متعددة األطراف 

منــذ	مطلــع	عــام	٢٠١8،	أخــذ	املــزاج	يتأثــر	بصــورة	متزايــدة	

املتحــدة	 الواليــات	 تتخذهــا	 التــي	 التجاريــة	 اإلجــراءات	 مــن	

صنــاع	 يتعــاون	 أن	 وينبغــي	 التجارييــن.	 شــركائها	 وانتقــام	

السياســات	ملعاجلــة	مصــادر	عــدم	االرتيــاح	إزاء	نظــام	التجــارة	

وتســوية	 التجــارة،	 تكاليــف	 وتخفيــض	 قواعــد،	 علــى	 القائــم	

اجلمركيــة.	 وغيــر	 اجلمركيــة	 احلواجــز	 زيــادة	 بــدون	 اخلافــات	

وســوف	يســاعد	اتخــاذ	إجــراءات	علــى	هــذا	النحــو	يف	جتنــب	مزيــد	

النشــاط	 تباطــؤ	 إىل	 التــي	تفضــي	 املزعزعــة	 الديناميكيــات	 مــن	

االقتصــادي	العاملــي.	وإىل	جانــب	التجــارة،	فــإن	تعزيــز	التعــاون	

نطــاق	 توســيع	 علــى	 سيســاعد	 القضايــا	 مــن	 جمموعــة	 بشــأن	

العاملــي.	ويتضمــن	جــدول	 االقتصــادي	 التكامــل	 مــن	 املكاســب	

األعمال	استكمال	اإلصاحات	التنظيمية	املالية	التي	بدأت	بعد	

األزمــة،	وتقويــة	شــبكة	األمــان	املــايل	العامليــة	لتخفيــف	حاجــة	

البلــدان	إىل	تأميــن	ذاتهــا	ضــد	الصدمــات	اخلارجيــة،	ومعاجلــة	

قضايــا	الضرائــب	الدوليــة،	وتقليــص	طــرق	التهــرب	الضريبــي	عبــر	

احلــدود	إىل	أدنــى	مســتوى،	والتشــجيع	علــى	تخفيــف	آثــار	تغيــر	

املنــاخ	والتكيــف	معــه.

االنفتــاح	 خــال	 مــن	 احلــدود	 عبــر	 التكامــل	 كان	 التجــارة:	

ونشــر	 اإلنتاجيــة،	 لنمــو	 األهميــة	 بالــغ	 مصــدرا	 التجــاري	

جميــع	 يف	 البلــدان	 حققتهــا	 التــي	 الرخــاء	 ومكاســب	 املعرفــة،	

مســتويات	الدخــل	)راجــع	علــى	ســبيل	املثــال	الفصــل	الثــاين	يف	

العاملــي”	 االقتصــاد	 “آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١6 أكتوبــر	 عــدد	

لاطــاع	علــى	تقديــرات	املكاســب	التــي	تعــود	علــى	الرفاهيــة	مــن	

التجــارة	والفصــل	الثالــث	يف	هــذا	العــدد	مــن	التقريــر	حــول	دور	

التكامــل	التجــاري	يف	تخفيــض	أســعار	الســلع	الرأســمالية	ودفــع	

االســتثمارات	علــى	مســتوى	العــامل	يف	العقــود	الثاثــة	األخيــرة(.	

ويمكن	إعادة	تنشــيط	أحد	الدوافع	الرئيســية	وراء	نمو	اإلنتاجية	

العامليــة	مــن	خــال	ســحب	إجــراءات	فــرض	قيــود	علــى	التجــارة	

وتســوية	 التجــارة،	 تكاليــف	 وتخفيــض	 اآلن،	 حتــى	 املطبقــة	

األطــراف	 متعــدد	 التجــارة	 نظــام	 داخــل	 دائــم	 بشــكل	 اخلافــات	

القائــم	علــى	قواعــد.	ويمكــن	دعــم	ذلــك	مــن	خــال	حتديــث	قواعــد	

منظمــة	التجــارة	العامليــة	وااللتزامــات	بمعاجلــة	اجملــاالت	التــي	

تكتســب	أهميــة	متزايــدة،	مثــل	اخلدمــات	والتجــارة	اإللكترونيــة	

والدعــم	ونقــل	التكنولوجيــا—	وضمــان	تطبيــق	القواعــد	القائمــة	

وإنفاذهــا	وذلــك،	علــى	ســبيل	املثــال،	بالعمــل	علــى	تخطــي	املــأزق	

بشــأن	هيئــة	االســتئناف	يف	املنظمــة.	ومــن	العوامــل	التــي	تســاعد	

علــى	ذلــك	أيضــا	الترتيبــات	اإلقليميــة	الطموحــة	املصممــة	بشــكل	

احمليــط	 عبــر	 للشــراكة	 والتقدميــة	 الشــاملة	 جيد—كاالتفاقيــة	

الهــادئ	)CPTPP(	واتفاقيــة	الشــراكة	االقتصاديــة	بيــن	االحتــاد	

تعزيــز	 إىل	 حاجــة	 هنــاك	 أعــم،	 وبصــورة	 واليابــان.	 األوروبــي	

فكــرة	 يف	 حاليــا	 يُنظــر	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 التجــارة.	 حوكمــة	

ضرورة	مشــاركة	جميع	البلدان	يف	كل	املفاوضات،	وقد	يســمح	

ذلــك	ملــن	يرغــب	مــن	البلــدان	بالتحــرك	قدمــا	بوتيــرة	أســرع،	علــى	

العامليــة	 التجــارة	 منظمــة	 داخــل	 اجلديــدة	 االتفاقيــات	 تظــل	 أن	

وتكــون	مفتوحــة	جلميــع	أعضــاء	املنظمــة.	

التعــاون	 إىل	 حاجــة	 هنــاك	 العاملــي:	 املــايل  االســتقرار 

العاملــي	مــن	أجــل	احلفــاظ	علــى	املكاســب	الهائلــة	التــي	حتققــت	

علــى	مــدى	العقــد	املاضــي	نحــو	تعزيــز	النظــام	املــايل	ومقاومــة	

الضغــوط	للتراجــع	عــن	أجــزاء	مــن	اإلصاحــات.	وينبغــي	تطبيــق	

تطبيــق	 األمثلــة	 وتشــمل	 بالكامــل.	 اإلصــاح	 أعمــال	 جــدول	

نســبة	الرفــع	املــايل	ونســبة	صــايف	التمويــل	املســتقر،	ووضــع	

املؤسســات	 علــى	 الرقابــة	 فعالــة،	وتعزيــز	كثافــة	 تســوية	 أطــر	

احلــدود،	 عبــر	 وخاصــة	 العــامل،	 مســتوى	 علــى	 املهمــة	 املاليــة	

وتعزيــز	األدوات	والقــدرات	علــى	صنــع	السياســات	يف	الكيانــات	

املعنيــة	بالســامة	االحترازيــة	الكليــة،	وتخفيــف	اخملاطــر	علــى	

خــال	 مــن	 املصرفيــة	 غيــر	 املاليــة	 املؤسســات	 مــن	 النظــام	

توخــي	اليقظــة	املســتمرة	حيــال	النطــاق	التنظيمــي	وســد	فجــوات	

البيانــات.	ويتعيــن	التنســيق	التخــاذ	إجــراء	جماعــي	ملواجهــة	

اخملاطــر	الناشــئة،	مثــل	تلــك	التــي	تظهــر	نتيجــة	زيــادة	أهميــة	

األطــراف	املقابلــة	املركزيــة	واحتمــال	حــدوث	اختراقــات	تهــدد	

األمــن	اإللكتــروين،	وملكافحــة	غســل	األمــوال	وتمويــل	اإلرهــاب	

ســحب	 مــن	 احلــد	 يف	 ذلــك	 كل	 يســاعد	 وســوف	 احلــدود.	 عبــر	

البلــدان	 لوصــول	 وهــي	حيويــة	 املصرفيــة،	 املراســلة	 عاقــات	

إىل	 إضافــة	 الدوليــة.	 املدفوعــات	 نظــم	 إىل	 الدخــل	 منخفضــة	

ذلــك،	فــإن	توفيــر	شــبكة	أمــان	عامليــة	تتمتــع	بقــدر	كاٍف	مــن	

التمويــل	يمكــن	أن	يحمــي	االقتصــادات	ذات	األساســيات	القويــة	

التــي	لــوال	ذلــك	ربمــا	أصابتهــا	العــدوى	عبــر	احلــدود	وانتقلــت	

الســلبية	علــى	 التطــورات	 إذا	ازدادت	خماطــر	 التداعيــات	 إليهــا	

اآلفــاق	العامليــة.	

أدت	 اجلنســيات،	 متعــددة	 الشــركات	 ظهــور	 مــع	 الضرائــب:	

أمــام	 املصاعــب	 زيــادة	 إىل	 الدوليــة	 الضريبيــة	 املنافســة	

ميزانياتهــا.	 لتمويــل	 الازمــة	 اإليــرادات	 جمــع	 يف	 احلكومــات	

اجلهــود	 لتعزيــز	 األطــراف	 متعــدد	 التعــاون	 إىل	 حاجــة	 وهنــاك	

القائمــة	التــي	تهــدف	إىل	معاجلــة	التهــرب	والتحايــل	الضريبــي	

مــن	 املثــال	 مــن	املنافســة	الضريبيــة،	وذلــك	علــى	ســبيل	 واحلــد	

االقتصــادي—	 امليــدان	 يف	 والتنميــة	 التعــاون	 منظمــة	 خــال	
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مبــادرة	جمموعــة	العشــرين	بشــأن	تــآكل	القواعــد	الضريبيــة	ونقــل	

األربــاح	)راجــع	اإلطــار	١-3	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	

“الراصــد املــايل”(.
التحديات طويلة املدى:	ال	غِنى	عن	التعاون	متعدد	األطراف	

يف	معاجلة	القضايا	األطول	أمدا	التي	تعرض	استدامة	واحتواء	

كبح	 العاملية	 احلتمية	 الضرورات	 ومن	 للخطر.	 العاملي	 النمو	

املصاحبة	الرتفاع	 العواقب	 واحتواء	 الدفيئة	 انبعاثات	غازات	

)راجع	 املدمرة	 البيئية	 واألحداث	 العاملية	 احلرارة	 درجات	

الفصل	الثالث	يف	عدد	أكتوبر	٢٠١7	من	تقرير	“آفاق	االقتصاد	

الكلي	 االقتصاد	 على	 املناخية	 الصدمات	 تأثير	 عن	 العاملي”	

أمام	 IMF 2019	لاطاع	على	مناقشة	حول	اخليارات	 وتقرير	

تغير	 آثار	 تخفيف	 استراتيجيات	 لتنفيذ	 العامة	 املالية	 سياسة	

تؤدي	 الاجئين،	 تدفقات	 إىل	 وإضافة	 معها(.	 والتكيف	 املناخ	

معقد	 موقف	 تعقيد	 زيادة	 إىل	 باملناخ	 الصلة	 ذات	 األحداث	

وذلك	 الصراعات،	 مناطق	 من	 الاجئين	 فرار	 عن	 ناجت	 بالفعل	

غالبا	إىل	بلدان	واقعة	بالفعل	حتت	وطأة	ضغوط	حادة.	كذلك	

مواجهة	 مع	 متزايدة،	 أهمية	 الدولية	 الهجرة	 تكتسب	 سوف	

شيخوخة	 عن	 ناجمة	 حتديات	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	 كثير	

إدماج	 عملية	 لتبسيط	 فرصا	 سيولد	 الدويل	 والتعاون	 سكانها.	

من	 حد	 أقصى	 حتقيق	 على	 بالتايل	 واملساعدة	 املهاجرين—	

بلدان	 إىل	 وإنتاجيتها	 العمالة	 عرض	 يجلبها	 التي	 املنافع	

املقصد،	ودعم	تدفقات	حتويات	العاملين	يف	اخلارج	وتخفيف	

بلدان	املصدر.	وأخيرا،	هناك	حاجة	إىل	بذل	جهود	 العبء	عن	

احلكومة	 يف	 الثقة	 يقوض	 الذي	 الفساد	 لكبح	 حقيقية	 عاملية	

إبريل	٢٠١٩	من	 البلدان	)راجع	عدد	 واملؤسسات	يف	كثير	من	

تقرير	“الراصد املايل”(.
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العاملــي	 واملــايل	 النقــدي	 “النمــوذج	 اإلطــار	 هــذا	 يســتخدم	

املتكامل”	الذي	وضعه	صندوق	النقد	الدويل	بغرض	استكشاف	

مــن	 املتحــدة	 اململكــة	 النســحاب	 االقتصاديــة	 االنعكاســات	

االحتــاد	األوروبــي	بــدون	اتفــاق	حــول	التجــارة	احلــرة	يف	الربــع	

جمموعــة	 ويقــدم	 ســيناريوهين،	 ويعــرض	 	،٢٠١٩ مــن	 الثــاين	

مــن	النتائــج	احملتملــة.	ويتضمــن	الســيناريوهان	إجــراءات	إمــا	

التأثيــر	قصيــر	 بهــدف	تخفيــف	 أُعلِــن	عنهــا	 أو	 بالفعــل	 اتُخِــذَت	

كبيــرة	 حلصــة	 مؤقــت	 جمركــي	 إعفــاء	 منــح	 فيهــا	 بمــا	 املــدى،	

مــن	االحتــاد	األوروبــي	 )مــن	كل	 مــن	واردات	اململكــة	املتحــدة	

التوصــل	 عــدم	 حالــة	 يف	 األوروبــي(	 االحتــاد	 خــارج	 والبلــدان	

إىل	اتفــاق،	ووضــع	نظــم	إقــرار	مؤقتــة	ببعــض	اخلدمــات	املاليــة.	

وتبيــن	الفــروق	بيــن	الســيناريوهين	بعــض	أجــواء	عــدم	اليقيــن	

حــول	تأثيــر	خــروج	بريطانيــا	بــدون	اتفــاق.	ويفتــرض	الســيناريو	

»ألــف«	عــدم	مواجهــة	اضطرابــات	علــى	احلــدود	وحــدوث	ارتفــاع	

الســيادية	 الســندات	 علــى	 العائــد	 فــروق	 يف	 نســبيا	 طفيــف	

وســندات	الشــركات	يف	اململكــة	املتحــدة.	ويتضمــن	الســيناريو	

»بــاء«	اضطرابــات	كبيــرة	عنــد	احلــدود	ترفــع	تكاليــف	الــواردات	

الشــركات	واألســر	يف	اململكــة	املتحــدة	)وبقــدر	 التــي	تتحملهــا	

أقــل	يف	االحتــاد	األوروبــي(	مــع	ضيــق	أشــد	حــدة	يف	األوضــاع	

املاليــة.	وجتُــرى	مقارنــة	بيــن	هذيــن	الســيناريوهين	والســيناريو	

“آفــاق االقتصــاد  األساســي	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	

ستنســحب	 املتحــدة	 اململكــة	 أن	 يفتــرض	 الــذي	 العاملــي”،	

األوروبــي	 لاحتــاد	 املوحــدة	 والســوق	 اجلمركــي	 االحتــاد	 مــن	

وتتوصــل	إىل	اتفاقيــة	عامــة	بشــأن	التجــارة	احلــرة	مــع	االحتــاد	

األوروبــي،	مــع	التحــول	إىل	النظــام	اجلديــد	تدريجيــا.	

وهناك	العديد	من	الفرضيات	املشتركة	وراء	السيناريوهين:	

)التعريفــات  األوروبــي  االحتــاد  مــع  التجــارة  تكاليــف 

األوروبــي	 االحتــاد	 مــن	 بريطانيــا	 خــروج	 ظــل	 يف	 اجلمركيــة(:	

إىل	 املتحــدة	 اململكــة	 صــادرات	 تعــود	 ســوف	 اتفــاق،	 بــدون	

االحتــاد	األوروبــي	لتخضــع	إىل	قواعــد	»الــدول	األوىل	بالرعايــة«	

يف	ظــل	منظمــة	التجــارة	العامليــة،	مــع	ارتفــاع	التعريفــات	بحلول	

منتصــف	٢٠١٩	نتيجــة	لذلــك	)راجــع	اجلــدول	١	يف	الســيناريو	

الســيناريو	 الفرضيــات	يف	 بعــض	 بيــن	 علــى	مقارنــة	 لاطــاع	

بــدون	 بريطانيــا	 خــروج	 ســيناريوهي	 ويف	 احلــايل	 األساســي	

اتفــاق(.	كذلــك	الــواردات	مــن	االحتــاد	األوروبــي	التــي	ال	تخضــع	

»الــدول	 قواعــد	 إىل	 للخضــوع	 تعــود	 املؤقتــة	 التعريفــة	 لنظــام	

تلــك	اخلاضعــة	 بينمــا	 بالرعايــة«	يف	منتصــف	٢٠١٩،	 األوىل	

منتصــف	٢٠٢٠.	 القواعــد	يف	 هــذه	 إىل	 تعــود	 للنظــام	

غيــر  )احلواجــز  األوروبــي  االحتــاد  مــع  التجــارة  تكاليــف 

غيــر	 التكاليــف	 ارتفــاع	 الســيناريوهان	 يفتــرض	 اجلمركيــة(:	

تنظــم	 وحــدود	 جمــارك	 ظهــور	 يعكــس	 مــا	 للتجــارة،	 اجلمركيــة	

فيهــا	 بمــا	 األوروبــي،	 املتحــدة	واالحتــاد	 اململكــة	 بيــن	 احلركــة	

ســقوط	حقــوق	جــواز	مــرور	القطــاع	املــايل	يف	اململكــة	املتحــدة.	

غيــر	 التكاليــف	 يف	 االرتفــاع	 معظــم	 األوىل	 الســنة	 وتشــهد	

اجلمركيــة	التــي	يتحملهــا	جانــب	االحتــاد	األوروبــي،	مــع	إعفــاء	

أنشــطة	 مثــل	 اجلمركيــة،	 غيــر	 احلواجــز	 مــن	 اخلدمــات	 بعــض	

الســنة	 يف	 ترتفــع	 والتــي	 والنقــل،	 املــايل	 القطــاع	 يف	 معينــة	

الثانيــة.	ومــن	ناحيــة	اململكــة	املتحــدة،	يحــدث	التحــول	تدريجيــا	

علــى	مــدى	ثــاث	ســنوات،	ممــا	يعكــس	املنهــج	املُعلــن	للمملكــة	

اإلقــرار	 خــال	 مــن	 لاســتمرارية	 األولويــة	 إعطــاء	 املتحــدة	يف	

مؤقتــا	بمعاييــر	االحتــاد	األوروبــي	يف	جمــاالت	متعــددة.	وبوجــه	

عام،	فإن	خفض	احلواجز	غير	اجلمركية	املكتســب	من	عضوية	

اململكــة	املتحــدة	يف	االحتــاد	األوروبي—حــوايل	٢٠%	بالقيمــة	

املطــاف.١ نهايــة	 يف	 مســاره	 للتعريفة—ســيعكس	 املكافئــة	

األوروبــي:	 االحتــاد  خــارج  البلــدان  مــع  التجــارة  تكاليــف 

مــع	 احلــرة	 التجــارة	 اتفاقيــات	 معظــم	 املتحــدة	 اململكــة	 تخســر	

يف	 عضويتهــا	 خــال	 مــن	 حاليــا	 القائمــة	 األخــرى	 البلــدان	

جتــارة	 إجمــايل	 مــن	 	%١5 نحــو	 )تغطــي	 األوروبــي	 االحتــاد	

مــن	 مزيــد	 حــدوث	 اإلطــار	 هــذا	 يفتــرض	 ال	 	.IMF )2018) تقريــر	 	١

االضطرابــات	يف	القطــاع	املــايل	فيمــا	عــدا	فقــدان	حقــوق	جــواز	املــرور	،	

أمــام	جتــارة	اخلدمــات.	 لهــا	نموذجــا	كحاجــز	 ويضــع	

اجلدول 1 يف السيناريو: الفرضيات بشأن التجارة يف السيناريو األساسي والسيناريو »ألف« 

والسيناريو »باء«

السيناريو	األساسي	يف	»آفاق	

االقتصاد	العاملي«

سيناريوهات	للخرود	با	اتفاق

باءألف

ترتيبات	التجارة

التجارة	مع	بلدان	

أخرى

حتتفظ	اململكة	املتحدة	بإمكانية	

االستفادة	من	االتفاقيات	القائمة	

بين	االحتاد	األوروبي	والبلدان	

األخرى

اململكة	املتحدة	تضع	من	جانب	واحد	تعريفة	صفرية	على	%87	

من	وارداتها	من	منتصف	٢٠١٩	إىل	منتصف	٢٠٢٠؛	وتفقد	

اململكة	املتحدة	إمكانية	االستفادة	من	معظم	االتفاقيات	القائمة،	

وتضمن	عقد	اتفاقيات	جديدة	بحلول	٢٠٢١

التجارة	مع	االحتاد	

األوروبي

ال	زيادة	يف	التعريفات:	احلواجز	

غير	اجلمركية	ترتفع	تدريجيا	بنسبة	

١٠%	بالقيمة	املكافئة	للتعريفة

ترتفع	التعريفات	بنسبة	4%	يف	منتصف	٢٠١٩	)منتصف	٢٠٢٠	

على	واردات	اململكة	املتحدة	اخلاضعة	لنظام	التعريفة	املؤقت(،	

وترتفع	احلواجز	غير	اجلمركية	تدريجيا	بنسبة	إضافية	١4%	

)بالقيمة	املكافئة	للتعريفة(	مقارنة	بالسيناريو	األساسي

نعمالالاضطرابات	احلدود

أشد	حدةحمدودالضيق	األوضاع	املالية

إطار السيناريو 1-1: خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي بدون اتفاق
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اململكــة	املتحــدة(.	وتعــود		صــادرات	اململكــة	املتحــدة	إىل	هــذه	

البلــدان	لتخضــع	لقواعــد	»الــدول	األوىل	بالرعايــة«	ملــدة	عاميــن	

واردات	 علــى	 ذلــك	 ينطبــق	 بينمــا	 	،٢٠١٩ منتصــف	 مــن	 بــدءا	

منتصــف	 يف	 أو	 	٢٠١٩ منتصــف	 يف	 إمــا	 املتحــدة	 اململكــة	

٢٠٢٠،	اعتمادا	على	ما	إذا	كان	نظام	التعريفة	املؤقتة	ينطبق	

اتفاقيــات	جديــدة	 عقــد	 الســيناريوهان	 ويفتــرض	 أم	ال.	 عليهــا	

بشــأن	التجــارة	بعــد	عاميــن،	وبشــروط	مماثلــة	للموجــودة	حاليــا.	

تشــديد سياســات الهجرة: يفترض	الســيناريوهان	انخفاض	

اململكــة	 إىل	 األوروبــي	 االحتــاد	 مــن	 الهجــرة	 تدفقــات	 صــايف	

	،٢٠3٠ حتــى	 الســنة	 يف	 مهاجــر	 ألــف	 	٢5 بمقــدار	 املتحــدة	

الهجــرة	 تخفيــض	 البريطانيــة	 احلكومــة	 اعتــزام	 مــع	 تماشــيا	

الصافيــة.	وألغــراض	التبســيط،	يُفتــرض	ارتفــاع	صــايف	تدفــق	

املقــدار.			 بنفــس	 األوروبــي	 االحتــاد	 إىل	 املهاجريــن	

االضطرابــات	 مــدى	 افتــراض	 يف	 الســيناريوهان	 ويختلــف	

عــدم	 حالــة	 يف	 املاليــة	 األســواق	 فعــا	 رد	 ويف	 احلــدود	 علــى	

اتفــاق: إىل	 التوصــل	

االضطراب على احلدود: من	أجل	توضيح	احتمال	مســاهمة	

االضطرابــات	التــي	تقــع	علــى	احلــدود	يف	خــروج	بريطانيــا	بــدون	

اتفــاق،	يجعــل	الســيناريو	ألــف	فرضيــة	التبســيط	هــي	عــدم	حــدوث	

حــاالت	 تظهــر	 بــاء،	 الســيناريو	 ظــل	 يف	 ولكــن	 اضطرابــات.	 أي	

تأخــر	يف	عمليــة	التخليــص	اجلمركــي	برغــم	إجــراءات	اإلعــداد،	

الشــركات	 تتحملهــا	 التــي	 االســتيراد	 تكاليــف	 مــن	 يزيــد	 ممــا	

واألســر	يف	اململكــة	املتحــدة،	وتتحملهــا	بقــدر	أقــل	يف	االحتــاد	

هــذا	 التجاريــة	يف	 االضطرابــات	 تقديــرات	 وتوضــع	 األوروبــي.	

الســيناريو	بحيــث	تتســبب،	خــال	الســنة	األوىل	والســنة	الثانيــة،	

للمملكــة	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 تراجــع	 يف	 التــوايل،	 علــى	

النــاجت	 إجمــايل	 يف	 وتراجــع	 و8.٠%	 	%١.4 بنســبة	 املتحــدة	

و٠.١%.٢ مقــداره	٠.٢%	 اليــورو	 احمللــي	ملنطقــة	

األوضــاع املاليــة: تتضمــن	عمليــات	احملــاكاة	آثــارا	إضافيــة	

تأتي	من	تشديد	األوضاع	املالية،	وتستمر	حتى	نهاية	النصف	

الثــاين	مــن	٢٠٢٠،	نتيجــة	لزيــادة	أجــواء	عــدم	اليقيــن،	أو	تراجــع	

الثقــة،	أو	كليهمــا.	وينطــوي	الســيناريو	ألــف	علــى	تشــديد	حمــدود،	

مــع	ارتفــاع	فــروق	العائــد	علــى	الســندات	الســيادية	يف	اململكــة	

العائــدة	 فــروق	 وارتفــاع	 أســاس	 نقطــة	 	١٢.5 بمقــدار	 املتحــدة	

على	ســندات	شــركات	اململكة	املتحدة	بمقدار	٢٠	نقطة	أســاس،	

وعــدم	ضيــق	األوضــاع	املاليــة	يف	االحتــاد	األوروبــي	أو	بقيــة	

العــام.	وبالنظــر	إىل	تكاليــف	االضطرابــات	عنــد	احلــدود،	يــزداد	

فــروق	 ارتفــاع	 مــع	 بــاء،	 الســيناريو	 حــدة	يف	 األوضــاع	 ضيــق	

٢	انخفــاض	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	علــى	افتــراض	التأخــر	يف	إجنــاز	

مــن	 األول	 الشــهر	 أثنــاء	 األوروبــي	 االحتــاد	 مــن	 الــواردات	 معامــات	

تطبيــق	النظــام	اجلديــد	)مــا	يعــادل	8%	مــن	واردات	اململكــة	املتحــدة(.	

هــذه	 عبــر	 انتقالــه	 يُفتــرض	 الــذي	 التأثيــر	 فــإن	 املقارنــة،	 وألغــراض	

»ال	 ســيناريو	 حالــة	 يف	 املفتــرض	 التأثيــر	 نصــف	 نحــو	 يبلــغ	 القنــاة	

Bank of En� 	اتفــاق	وال	انتقــال«	غيــر	املنظــم	لــدى	بنــك	إجنلتــرا	)تقريــر
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العائــد	علــى	الســندات	الســيادية	وســندات	الشــركات	يف	اململكــة	

املتحــدة	بمقــدار	١٠٠	نقطــة	أســاس	و١5٠	نقطــة	أســاس،	علــى	

التــوايل.3	وســوف	يصــل	االرتفــاع	املؤقــت	يف	فــروق	العائــد	علــى	

ســندات	الشــركات	إىل	٢5	نقطــة	أســاس	يف	االحتــاد	األوروبــي،	

و١5	نقطــة	أســاس	يف	بقيــة	العــامل.	

تيســير	 يُفتــرض	 السياســة،	 اســتجابة	 بنطــاق	 يتعلــق	 وفيمــا	

الفعــل	 لــرد	 دالــة	 وفــق	 املتحــدة	 اململكــة	 يف	 النقديــة	 السياســة	

مــن	نــوع	تيلــور،	بينمــا	منطقــة	اليــورو	غيــر	قــادرة	علــى	مواصلــة	

األدنــى	 احلــد	 قيــد	 بســبب	 التقليديــة	 النقديــة	 السياســة	 تيســير	

مــن	 مزيــد	 تنفيــذ	 االســمية.	ويف	حالــة	 الفائــدة	 املقــرر	ألســعار	

انخفــاض	 ســيكون	 التقليديــة،	 غيــر	 النقديــة	 السياســة	 تدابيــر	

إجمــايل	النــاجت	احمللــي	لاحتــاد	األوروبــي	أصغــر	علــى	املــدى	

نمــوذج	 هنــا	يف	 جــاء	 بمــا	 مقارنــة	 املتوســط	 واملــدى	 القصيــر	

احملــاكاة.4	ويفتــرض	الســيناريوهان	كذلــك	وجــود	بعــض	أدوات	

حتقيــق	االســتقرار	املــايل	التلقائــي،	والــذي	ينعكــس	يف	ارتفــاع	

واالحتــاد	 املتحــدة	 اململكــة	 مــن	 كل	 يف	 ككل	 احلكومــة	 عجــز	

املتوســط.			 واملــدى	 القصيــر	 املــدى	 األوروبــي	يف	

وقبــل	االنتقــال	إىل	النتائــج،	يجــدر	التأكيــد	علــى	أن	نمــاذج	

خــروج	 علــى	 تترتــب	 التــي	 الكاملــة	 اآلثــار	 تعكــس	 ال	 احملــاكاة	

الســيناريو	 الحتــواء	 نظــرا	 األوروبــي،	 االحتــاد	 مــن	 بريطانيــا	

ذلــك،	 إىل	 إضافــة	 بالفعــل.	 اآلثــار	 هــذه	 بعــض	 علــى	 األساســي	

الســيناريوهان	 يقدمهــا	 التــي	 احملتملــة	 اآلثــار	 جمموعــة	 فــإن	

بشــأن	 كلــه،	 وليــس	 اليقيــن،	 عــدم	 مــن	 جــزءا	 ترصــد	 البديــان	

توقيــت	وحجــم	القنــوات	املقترنــة	بخــروج	بريطانيــا	بــا	اتفــاق،	

أمــا	 السياســة.	 مســتوى	 علــى	 احملتملــة	 االســتجابات	 وكذلــك	

أن	 فيمكــن	 اجلمركيــة	 غيــر	 احلواجــز	 يف	 املفتــرض	 االرتفــاع	

اجلانبــان	 أقــر	 إذا	 وطــأة،	 أخــف	 بكثيــر،	ونتيجتــه	 أصغــر	 يكــون	

تقديــر.	 أقــل	 علــى	 مؤقتــة	 بصفــة	 القائمــة،	 املنتجــات	 بمعاييــر	

وهنــاك	أجــواء	كثيفــة	مــن	عــدم	اليقيــن	حــول	مــدى	االضطــراب	

تراجــع	 املاليــة،	وكذلــك	درجــة	 احلــدود	وضيــق	األوضــاع	 عنــد	

نــاجت	القطــاع	املــايل	علــى	املــدى	الطويــل	نتيجــة	فقــدان	حقــوق	

جــواز	املــرور.	وال	تتضمــن	نمــاذج	احملــاكاة	آثــارا	إضافيــة	علــى	

اإلنتاجيــة	بســبب	ارتفــاع	تكاليــف	التجــارة،	والتــي	يمكنهــا	أن	

تتضمــن	 وال	 الطويــل،	 املــدى	 علــى	 النــاجت	 علــى	 باملثــل	 تؤثــر	

3	تســتند	معايــرة	هــذه	الطبقــة	إىل	التقديــرات	التــي	بنــاء	عليهــا	ســاهمت	

األوروبــي	يف	 مــن	االحتــاد	 علــى	خــروج	بريطانيــا	 التصويــت	 نتيجــة	

فــروق	العائــد	علــى	ســندات	الشــركات	يف	اململكــة	املتحــدة	بنحــو	١٠٠	

نقطــة	أســاس	)تقريــر	ECB 2017(.	وكان	االرتفــاع	املشــاهد	يف	الفــروق	

العامليــة	 واألوضــاع	 التيســيرية	 النقديــة	 السياســة	 ألن	 نظــرا	 أصغــر،	

مــن	 بريطانيــا	 خــروج	 علــى	 التصويــت	 تأثيــر	 وازنــت	 الداعمــة	 الكليــة	

االحتــاد	األوروبــي	بصــورة	جزئيــة.	

4	اســتجابة	السياســة	النقديــة	يف	بقيــة	املناطــق	تتبــع	دالــة	لــرد	الفعــل	

مــن	نــوع	تيلــور،	إال	يف	اليابــان،	التــي	تواجــه	كذلــك	قيــودا	مــن	احلــد	

األدنــى	ألســعار	الفائــدة	االســمية.	وليــس	لألخيــرة	أي	دور	يف	نمــوذج	

احملــاكاة	بالنظــر	إىل	التأثيــر	الصغيــر	علــى	هــذا	البلــد.					
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اآلثــار	احملتملــة	التــي	تنشــأ	مــن	التدفقــات	الرأســمالية	اخلارجــة	

الصــرف.5	 الضغــوط	علــى	ســعر	 مــن	 وظهــور	مزيــد	

ويعــرض	الشــكل	البيــاين	١	يف	الســيناريو	نمــاذج	احملــاكاة.	

للمملكــة	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مســارات	 	١ اللوحــة	 وترصــد	

املتحــدة	املتضمنــة	يف	الســيناريوهين	البديليــن—	الســيناريو	

»آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 )عــدد	 احلــايل	 األساســي	

إبريــل	 عــدد	 مــن	 األساســي	 والســيناريو	 العاملــي«(	 االقتصــاد	

٢٠١6	)قبــل	التصويــت	علــى	خــروج	بريطانيــا(	—	للمســاعدة	

يف	 بالفعــل	 املوجــودة	 بريطانيــا	 خــروج	 آثــار	 توضيــح	 علــى	

الســيناريو	األساســي	احلــايل.	وتعــرض	اللوحتــان	٢	و3	النتائــج	

يف	حالــة	االحتــاد	األوروبــي	والعــامل،	بــدال	مــن	ذلــك،	كانحرافــات	

عن	السيناريو	األساسي	احلايل.	ويف	ظل	السيناريو	ألف،	يؤدي	

ارتفــاع	احلواجــز	التجاريــة	إىل	حــدوث	تأثيــر	ســلبي	مباشــر	علــى	

الطلــب	اخلارجــي	واحمللــي	يف	اململكــة	املتحــدة.	واتبــاع	اململكــة	

باحلــد	 التحــول	 تكاليــف	 يخفــف	 تدرجــا	 أكثــر	 منهجــا	 املتحــدة	

مــن	ارتفــاع	تكاليــف	الــواردات	علــى	املــدى	القصيــر.	والقنــوات	

األخرى—كالتشــديد	املــايل	احملــدود	ووضــع	سياســات	هجــرة	

قصيــرة	 الديناميكيــات	 إىل	 كثيــرا	 تضيــف	 صرامــة—ال	 أكثــر	

ومتوســطة	األجــل.	ويصــل	جممــوع	التأثيــر	الســلبي	علــى	إجمــايل	

األصفــر	 اخلــط	 بيــن	 )الفــرق	 املتحــدة	 للمملكــة	 احمللــي	 النــاجت	

واخلــط	األزرق	يف	اللوحــة	١(	إىل	حــوايل	3.5%	بحلــول	٢٠٢١.	

املتحــدة	 اململكــة	 يف	 النقديــة	 السياســة	 تيســير	 اســتمرار	 ومــع	

عــن	 والشــركات	 األســر	 تســتعيض	 واألســعار،	 األجــور	 وتعديــل	

الــواردات	تدريجيــا	باإلنتــاج	احمللــي،	ويتعافــى	االقتصــاد	إىل	

حــد	مــا	يف	األجــل	املتوســط.	كذلــك	يــؤدي	انخفــاض	الطلــب	يف	

اململكــة	املتحــدة	واالرتفــاع	التدريجــي	يف	تكاليــف	التجــارة	إىل	

نســبته	 انخفــاض	 مــع	 األوروبــي،	 االحتــاد	 يف	 النشــاط	 تراجــع	

٠.5%	يف	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	بحلــول	عــام	٢٠٢١.	وحتجــب	

اآلثــار	الكليــة	يف	االحتــاد	األوروبــي	تباينــا	كبيــرا	بيــن	بلدانــه،	

نظــرا	الختــاف	درجــات	التعــرض	للمخاطــر	مــن	خــروج	اململكــة	

املتحــدة.6	وال	تقــع	نتائــج	تُذكــر	علــى	املناطــق	األخــرى.	ويســهم	

بمعظــم	 األوروبــي	 واالحتــاد	 املتحــدة	 اململكــة	 يف	 التراجــع	

علــى	 	%٠.٢( العاملــي	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 يف	 االنخفــاض	

امتــداد	نفــس	الفتــرة(.	

اتفــاق	 بــدون	 بريطانيــا	 خــروج	 مــن	 األجــل	 طويلــة	 واآلثــار	

االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 يف	 األساســي	 بالســيناريو	 مقارنــة	

ســعر	 يف	 ومؤقــت	 صغيــر	 انخفــاض	 احملــاكاة	 نمــاذج	 يف	 يظهــر	 	5

الصــرف	احلقيقــي	للجنيــه	اإلســترليني،	وهــو	مــا	يرجــع	يف	األســاس	

إىل	السياســة	النقديــة	التيســيرية.	وآثــار	التدفقــات	الرأســمالية	اخلارجــة	

علــى	النــاجت	غيــر	واضحــة.	فمــن	ناحيــة،	حــدوث	مزيــد	مــن	االنخفــاض	

يف	ســعر	الصــرف	ســيدعم	القــدرة	التنافســية	اخلارجيــة.	ومــن	ناحيــة	

أخــرى،	قــد	تكــون	تلــك	بمثابــة	صدمــة	ســلبية	تصيــب	ثــروة	األســر	يف	

اململكــة	املتحــدة،	وخاصــة	يف	حالــة	اســتمرار	ضيــق	األوضــاع	املاليــة.	

6	إجراء	حتليل	قُطْري	يتجاوز	نطاق	هذا	اإلطار.	

عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»

عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»

السيناريو ألف السيناريو باء 

الشكل البياين ١ يف السيناريو: إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي يف سيناريو 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

(االنحراف ٪ عن الضبط، ما مل يُذكر خالف ذلك) 

٣- العامل

٢- االحتاد األوروبي ما عدا اململكة املتحدة 

١- اململكة املتحدة 

       (املؤشر، ٢٠١٥ = ١٠٠) 

95

115

100

105

110

2015 16 17 18 19 20 21 22 23

–1.0

0.2

–0.8

–0.6

–0.4

–0.2

0.0

232018 19 20 21 22

–1.0

–0.8

–0.6

–0.4

–0.2

0.0

0.2

232018 19 20 21 22

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

إطار السيناريو 1-1: )تابع(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية
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العاملــي«	احلــايل	هــي	ذاتهــا	يف	الســيناريوهين	البديليــن	)كمــا	

يوضــح	الشــكل	البيــاين	٢	يف	الســيناريو(	وتعكــس	قناتيــن.	أوال،	

ارتفــاع	احلواجــز	اجلمركيــة	وغيــر	اجلمركيــة	يقلــل	العائــدات	علــى	

بدرجــة	 األوروبــي	 واالحتــاد	 املتحــدة	 اململكــة	 يف	 املــال	 رأس	

املطلــوب	يف	 املــال	 رأس	 يهبــط	رصيــد	 لذلــك،	 ونتيجــة	 كبيــرة.	

الطويــل.	 املــدى	 علــى	 املمكــن	 النــاجت	 يخفــض	 ممــا	 الشــركات،	

أكبــر	بكثيــر	 ذلــك	 تأثيــر	 أن	 هــو	 للدهشــة	 الــذي	ال	يدعــو	 واألمــر	

يقلــل	 الهجــرة	 سياســات	 تشــديد	 وثانيــا،	 املتحــدة.	 اململكــة	 يف	

حجــم	القــوى	العاملــة	يف	اململكــة	املتحــدة	ويزيــد	حجــم	القــوى	

جمتمعــة	 اآلثــار	 هــذه	 وتــؤدي	 األوروبــي.	 االحتــاد	 يف	 العاملــة	

	%3 بنحــو	 املتحــدة	 اململكــة	 املمكــن	يف	 النــاجت	 انخفــاض	 إىل	

احلــايل.	 األساســي	 بالســيناريو	 مقارنــة	 الطويــل،	 املــدى	 علــى	

ويف	حالــة	االحتــاد	األوروبــي،	يصــل	تراجــع	النــاجت	املمكــن	إىل	

نحــو	٠.3%.	وال	يقــع	تأثيــر	يُذكــر	يف	األجــل	الطويــل	علــى	النــاجت	

يف	املناطــق	األخــرى،	بينمــا	ينخفــض	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

العاملــي	بنســبة	٠.١%	علــى	املــدى	الطويــل.	

املقارنة مع دراسات أخرى

طويــل	 التأثيــر	 علــى	 عــادة	 تركــز	 األخــرى	 الدراســات	 كانــت	

االحتــاد	 يف	 ببقائهــا	 مقارنــة	 بريطانيــا	 خــروج	 مــن	 املــدى	

علــى	 ســلبية	 آثــار	 حــدوث	 إىل	 التقديــرات	 وتشــير	 األوروبــي،	

النــاجت	بنســبة	تتــراوح	بيــن	3%	و١٠%.	والنتائــج	طويلــة	املــدى	

اآلثــار	 أُدرِجَــت	 متــى	 النطــاق،	 وســط	 يف	 تقــع	 هنــا	 املعروضــة	

إجمــايل	 الســيناريو	األساســي	احلايل—انخفــاض	 الــواردة	يف	

للتقريــر	 وفقــا	 الطويــل	 املــدى	 علــى	 	%3 بنســبة	 احمللــي	 النــاجت	

										7.IMF )2018)

للمكاســب	األوليــة	مــن	انضمــام	 أخــرى	تقديــرات	 7	وضعــت	دراســات	

اململكــة	املتحــدة	إىل	االحتــاد	األوروبــي،	وركــزت	معظــم	البحــوث	علــى	

التقديــرات.	 مــن	 واســعة	 جمموعــة	 وتعــرض	 التجــارة	 تدفقــات	 تأثيــر	

وعنــد	ربطهــا	باآلثــار	علــى	النــاجت،	وحســب	املنهــج	املســتخدم،	تتــراوح	

			.)HM Treasury 2016 املنافــع	بيــن	3%	و٢٠%	)تقريــر	

اآلثار طويلة املدى على التجارة 

اآلثار طويلة املدى على الهجرة 

الشكل البياين ٢ يف السيناريو: آثار 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي على 

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على 

املدى الطويل

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي يف عدد إبريل ٢٠١٩ 

من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي») 
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اقتصــادات	متقدمــة	مثــل	 العمــل	يف	 أوضــاع	ســوق	 ضاقــت	

أملانيــا	واليابــان	واململكــة	املتحــدة	والواليــات	املتحــدة	أثنــاء	

الطفــرة	الدوريــة	يف	النمــو	العاملــي	يف	الفتــرة	٢٠١7-٢٠١8.	

وتراجعــت	معــدالت	البطالــة	الكليــة	)كانــت	يف	بعــض	احلــاالت	

وهبطــت	 التاريخيــة(،	 مســتوياتها	 أدنــى	 مــن	 بالفعــل	 تقتــرب	

معــدالت	العمــل	بــدوام	جزئــي	علــى	أســاس	غيــر	طوعــي،	وارتفــع	

البيــاين	١-١-١(.	 )الشــكل	 العمــل	 معــدل	املشــاركة	يف	ســوق	

التراخــي	 وتقلــص	 الكليــة	 البطالــة	 تراجــع	 مــع	 واتســاقا	

أســاس	 علــى	 بــدوام	جزئــي	 العمالــة	 توظيــف	 شــكل	 الكامــن	يف	

غيــر	طوعــي،	حتســن	نمــو	األجــور	االســمية	يف	هــذا	االقتصــادات	

)يناقــش	الفصــل	الثــاين	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١7	مــن	تقريــر	“آفــاق 

العاملــي”	أهميــة	هــذه	العوامــل	الدوريــة	عنــد	النظــر	 االقتصــاد 

يف	أســباب	ضعــف	نمــو	األجــور	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	بعــد	

نمــو	 وتعــايف	 	.)٢٠٠-٢٠٠٩8 يف	 العامليــة	 املاليــة	 األزمــة	

األجــور	يف	هــذه	االقتصــادات	وإن	كان	ال	يــزال	دون	مســتويات	

املتوســط	التــي	كان	عليهــا	قبــل	األزمــة.	

بشــكل	 األجــور	 نمــو	 بــطء	 اســتمرار	 يف	 الســبب	 عــزو	 ويمكــن	

كان	 ممــا	 بكثيــر	 أضعــف	 كان	 الــذي	 اإلنتاجيــة	 نمــو	 إىل	 كبيــر	

عليــه	قبــل	األزمــة.	وكان	نمــو	األجــور	االســمية	متماشــيا	عمومــا	

مع	نمو	إنتاجية	العمالة	يف	هذه	االقتصادات،	وال	توجد	سوى	

أدلــة	قليلــة	علــى	ارتفــاع	تكاليــف	وحــدة	العمــل	بشــكل	مســتمر	

توضــح	 العمالة(—كمــا	 إنتاجيــة	 إىل	 االســمية	 األجــور	 )نســبة	

انتقــال	 ظــل	 ثــم،	 ومــن	 البيــاين	١-١-١.	 الشــكل	 اللوحــة	3	يف	

املســتهلك	 أســعار	 تضخــم	 إىل	 األجــور	 نمــو	 تزايــد	 مــن	 اآلثــار	

حمــدودا	إىل	اآلن،	حتــى	بعــد	مــرور	فتــرة	متواصلــة	مــن	تراجــع	

البطالــة.					 معــدالت	

اإلطار 1-1: ديناميكية سوق العمل يف جمموعة خمتارة من االقتصادات املتقدمة

مؤلفا	هذا	اإلطار	هما	واينشنغ	ليان،	ويوان	زينغ
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معدل املشاركة يف سوق العمل 
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سنوي مقارن، املقياس األيمن)

املصــدر: مؤسســة Haver Analytics، والســلطات الوطنيــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.  

–3
–2
–1
0
1
2
3
4
5
6

–1

0

1

2

3

4

5

6

70

72

74

76

78

80

0

1

2

3

٨- اململكة املتحدة  ٧- اململكة املتحدة ٩- اململكة املتحدة 

٤- أملانيا ٦- أملانيا

١- الواليات املتحدة  ٢- الواليات املتحدة  ٣- الواليات املتحدة 

٥- أملانيا

–6
–4
–2

0

–2

0

2

4

6

8

–6
–4
–2
0
2
4
6
8
10
12
14

2
4
6
8

10
12
14

70

72

74

76

78

80

2

3

4

5

6

7

8

70

72

74

76

78

80

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16 18 2000 04 08 12 16 1818

١١- اليابان

70

72

74

76

78

80

3

4

5

6

7

8

١٠- اليابان9

2

3

4

5

6

7

8

3

4

5

6

7

8

9

2

4

6

8

10

12

2000 04 08 12

2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16 2000 04 08 12 16 1818

2000 04 08 12 16 18 2000 04 08 12 16

–6

–4

–2

0

2

4

6

١٢- اليابان8

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

–2

0

2

4

6

8

2000 04 08 12 16 1818

18

16 2000 04 08 2000 04 08 12 16 1812 16 1818
0

2

4

6

8

10

12

الشكل البياين ١-١-١: ديناميكية سوق العمل يف جمموعة مُختارة من 

االقتصادات املتقدمة 

(٪)

اإلطار 1-1: )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	34

تســتند	التنبــؤات	العامليــة	إىل	الفرضيــات	الرئيســية	التاليــة	

بشــأن	السياســات	واألوضــاع	املاليــة	وأســعار	الســلع	األوليــة:	

· التعريفــات:	تأخــذ	التنبــؤات	األساســية	يف	االعتبــار	الرســوم		

ســبتمبر	 يف	 املتحــدة	 الواليــات	 فرضتهــا	 التــي	 اجلمركيــة	

التجارييــن.	 شــركائها	 مــن	 االنتقاميــة	 واإلجــراءات	 	٢٠١8

وكانت	العقوبات	التي	فرضتها	الواليات	املتحدة،	إىل	جانب	

الرسوم	اجلمركية	املعلنة	يف	النصف	األول	من	٢٠١8	على	

األلــواح	الشمســية	والغســاالت	املنزليــة	واألملنيــوم	والصلــب،	

تتضمــن	رســومًا	جمركيــة	بنســبة	٢5%	علــى	واردات	صينيــة	

بقيمــة	5٠	مليــار	دوالر	أمريكــي	)يوليــو	وأغســطس	٢٠١8(،	

إىل	جانب	رســوم	جمركية	بنســبة	١٠%	على	واردات	صينية	

ويف	 	.)٢٠١8 )ســبتمبر	 دوالر	 مليــار	 	٢٠٠ بقيمــة	 إضافيــة	

ضوء	التطورات	األخيرة	للمفاوضات	بين	الواليات	املتحدة	

والصيــن،	مــن	املفتــرض	أن	تظــل	نســبة	التعريفــة	١٠%	علــى	

مليــار	 بقيمــة	٢٠٠	 الصيــن	 مــن	 املتحــدة	 الواليــات	 واردات	

“آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 كان	 )بينمــا	 دوالر	

االقتصــاد  آفــاق  “مســتجدات  وتقريــر	 العاملــي”	 االقتصــاد 

العاملي”	يف	يناير	٢٠١٩	يفترضان	ارتفاعها	إىل	٢5%	يف	

أول	مــارس	٢٠١٩(.	وتدخــل	يف	التنبــؤات	األساســية	كذلــك	

ســبتمبر	 يف	 املتحــدة	 الواليــات	 إلجــراء	 الصيــن	 اســتجابة	

٢٠١8،	الــذي	تضمــن	تعريفــات	تتــراوح	بيــن	5%-١٠%	علــى	

واردات	قيمتهــا	6٠	مليــار	دوالر	مــن	الواليــات	املتحــدة.			

· املاليــة		 سياســة	 توســع	 يُفتــرض	 العامــة:	 املاليــة  سياســة 

ويُتوقــع	 	٢٠١٩ يف	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 عبــر	 العامــة	

الدفعــة	 ســحب	 بــدء	 مــع	 	٢٠٢٠ يف	 االنكمــاش	 إىل	 عودتهــا	

التنشــيطية	يف	الواليــات	املتحــدة.	وباملثــل،	يُفتــرض	توســع	

سياســة	املاليــة	العامــة	عبــر	جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	

)ويرجــع	 	٢٠١٩ يف	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

املتوقعــة	 املاليــة	 التنشــيطية	 الدفعــة	 إىل	 ذلــك	 أســباب	 أحــد	

ارتفــاع	 مــن	 الســلبية	 اآلثــار	 بعــض	 ملوازنــة	 الصيــن	 يف	

التعريفــات(،	قبــل	أن	تعــود	إىل	االنكمــاش	يف	٢٠٢٠	)الشــكل	

	.)١-١١ البيــاين	

· السياســة النقديــة:	يُتوقــع	ارتفــاع	ســعر	الفائــدة	علــى	األمــوال		

بنهايــة	 نحــو	75.٢%	 إىل	 املتحــدة	 الواليــات	 الفيدراليــة	يف	

٢٠١٩،	مــع	توقــع	صعــوده	مــرة	واحــدة	هــذا	العــام.	ويُفتــرض	

يف	 الصفــر	 مــن	 قريبــة	 األساســية	 الفائــدة	 أســعار	 تظــل	 أن	

منطقــة	 يف	 ســالبة	 تظــل	 وأن	 	٢٠٢٠ نهايــة	 حتــى	 اليابــان	

اليــورو	حتــى	منتصــف	٢٠٢٠.

· األساســي		 الســيناريو	 تنبــؤات	 تفتــرض	 املاليــة:	 األوضــاع 

ضيــق	األوضــاع	املاليــة	العامليــة	بالتدريــج	مــع	تفــاوت	حدته	

األساســيات	 حســب	 اخملتلفــة،	 االقتصــادات	 بيــن	 النســبية	

منهــا.			 والسياســية	يف	كل	 االقتصاديــة	

· النفــط	املســتقبلية،		 األوليــة:	بنــاء	علــى	عقــود	 الســلع  أســعار 

مــن	املتوقــع	أن	يبلــغ	متوســط	أســعار	النفــط	5٩.٢	دوالرا	يف	

٢٠١٩	و5٩	دوالرا	يف	٢٠٢٠	)منخفضــا	مــن	68.8	دوالرا	

مــن	 	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 يف	 التــوايل،	 علــى	 دوالرا،	 و65.7	

العاملــي«(.	ومــن	املتوقــع	أن	تظــل	 »آفــاق	االقتصــاد	 تقريــر	

النفــط	يف	هــذه	احلــدود،	لتصــل	إىل	نحــو	6٠	دوالرا	 أســعار	

للبرميــل	بحلــول	٢٠٢3	)دون	تغييــر	يُذكــر	عــن	التنبــؤات	يف	

عدد	أكتوبر	٢٠١8	من	التقرير(،	اتساقا	مع	احتماالت	تراجع	

الطلــب	يف	األجــل	املتوســط	وتعديــات	اإلنتــاج	املوازِنــة	التــي	

تتجنــب	زيــادة	العــرض	بشــكل	كبيــر.	ويُتوقــع	ارتفــاع	أســعار	

املعادن	بنســبة	٢.4%	على	أســاس	ســنوي	مقارن	يف	٢٠١٩	

وأن	تتراجــع	بنســبة	٢.٢%	يف	٢٠٢٠	)مقارنــة	بانخفاضهــا	

الــذي	بلــغ	3.6%	بعــد	التحســن	الطفيــف	بنســبة	٠.4%	يف	عــدد	

معظــم	 ألســعار	 التنبــؤات	 وخُفَّضــت	 التقريــر(.	 مــن	 أكتوبــر	

أســعار	 تراجــع	 ويُتوقــع	 الرئيســية.	 األوليــة	 الزراعيــة	 الســلع	

الغــذاء	بنســبة	٢.٩%	علــى	أســاس	ســنوي	مقــارن	يف	٢٠١٩	

)مقارنــة	 ٢.١%	يف	٢٠٢٠	 نســبته	 ارتفاعــا	 يســجل	 أن	 قبــل	

كــم	كان	متوقعــا	يف	عــدد	 باالرتفــاع	بنســبة	١.7%	و3.٠%	

أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	»آفــاق	االقتصــاد	العاملــي«(.											

 

اإلطار 1-2 التنبؤات للنمو العاملي: فرضيات بشأن السياسات واألوضاع املالية وأسعار 
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علــى	 األخيــرة	 الســنوات	 يف	 كبيــر	 بقــدر	 االهتمــام	 انصــب	

الدخــل	علــى	املســتويات	اإلقليميــة	وبيــن	 التفــاوت	يف	 مســائل	

املناطــق	احلضريــة	والريفيــة،	ونتائــج	ســوق	العمــل	واإلنتاجيــة.	

وهنــاك	خمــاوف	مــن	أن	اســتمرار	التفــاوت	وتزايــده	بيــن	املناطــق	

اجلغرافيــة،	مقترنــا	ببــطء	التعــايف	مــن	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	

ربمــا	أســهم	يف	اتســاع	عــدم	املســاواة	يف	توزيــع	الدخــل	وتنامــي	

الشــعور	بخيبــة	األمــل	جتــاه	العوملــة.	

التفاوتــات	اإلقليميــة	ال	تســتدعي	بالضــرورة	 وربمــا	كانــت	

تدخــل	السياســات.	وإذا	كان	التفــاوت	بيــن	املناطــق	اجلغرافيــة	

ينشــأ	مــن	التخصــص	اإلقليمــي	القائــم	علــى	امليــزة	التنافســية	

)التــي	تُعــزى	إىل	ثــروات	املــوارد	الطبيعيــة	علــى	ســبيل	املثــال(	أو	

العائــدات	علــى	حجــم	اإلنتــاج	)نتيجــة	ألوجــه	التكامــل	ووفــورات	

بيــن	 النــاجت	 توزيــع	 يف	 املســاواة	 عــدم	 كان	 ربمــا	 التجمــع(	

املناطــق	اجلغرافيــة	هــو	الوجــه	اآلخــر	لكفــاءة	تخصيــص	املــوارد.	

وبمــرور	الوقــت،	يُتوقــع	تقــارُب	مســتويات	الدخــل	اإلقليميــة	مــع	

إعادة	توزيع	العمالة	ورأس	املايل	اســتجابة	للفروق	يف	أســعار	

عوامــل	اإلنتــاج	بيــن	األقاليــم	اخملتلفــة.	

بعــض	 النحــو	يف	 هــذا	 علــى	 األقاليــم	 تتقــارب	 هــذا،	ال	 ومــع	

تعــاين	 أقاليــم	 لديهــا	 التــي	 البلــدان	 مــن	 كثيــر	 فهنــاك	 احلــاالت.	

مــن	مشــكات	مزمنــة.	وقــد	تظــل	التفاوتــات	بيــن	األقاليــم	كبيــرة	

بصفــة	مســتمرة	بســبب	إخفاقــات	األســواق:	عندمــا	تكــون	هنــاك	

أن	يتبــع	ذلــك	 بــدء	مراكــز	نشــاط	جديــدة،	يمكــن	 صعوبــات	يف	

عوامــل	 انتقــال	 أمــام	 العقبــات	 بينمــا	 التنســيق،	 يف	 إخفــاق	

إعــادة	توزيعهــا.	 اإلنتــاج	يمكــن	أن	حتــد	مــن	إمكانيــة	

تكاليــف	 املســتمرة	 الكبيــرة	 التفــاوت	 أوجــه	 عــن	 وتنشــأ	

الركــب	 تركهــا	 التــي	 املناطــق	 وتتكبدهــا	 الســكان	 يتحملهــا	

انعكاســات	 ذلــك	 وكذلــك	املناطــق	املزدهــرة.	وقــد	تترتــب	علــى	

علــى	االقتصــاد	السياســي،	فتتراجــع	الثقــة،	ويــزداد	االســتقطاب	

السياســي.	وبرغــم	أن	هــذا	التفــاوت	ال	يشــكل	ســوى	عنصــر	واحــد	

األفــراد	 بيــن	 الدخــل	 توزيــع	 يف	 املســاواة	 عــدم	 عناصــر	 مــن	

الدراســة	وربمــا	 مــن	 أقــل	 لقــدر	 البُعــد	 هــذا	 فقــد	خضــع	 واألســر،	

اجلغرافيــة	 االنقســامات	 تتــواءم	 عندمــا	 أكبــر	 داللــة	 لــه	 كانــت	

والعرقيــة.	 السياســية	 التوتــرات	 مــع	 واإلقليميــة	

التفاوتات الكبيرة

البلــد	الواحــد	يف	نصيــب	 هنــاك	أوجــه	تفــاوت	كبيــرة	داخــل	

	،١-3-١ البيــاين	 )الشــكل	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 الفــرد	

نصيــب	 يف	 اإلقليميــة	 التفاوتــات	 وبينمــا	 و٢(.١	 	١ اللوحتــان	

الصاعــدة	 االقتصــادات	 احمللــي	يف	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 الفــرد	

مؤلفة	هذا	اإلطار	هي	تشوكا	كوتسان

١	تعتمــد	قاعــدة	البيانــات	اإلقليميــة	لــدى	منظمــة	التعــاون	والتنميــة	

الشــرائية	 القــوى	 تعــادل	 مُكَمِّشــات	 علــى	 االقتصــادي	 امليــدان	 يف	

الوطنيــة	ألن	مُكَمِّشــات	تعــادل	القــوى	الشــرائية	دون	املركزيــة	ليســت	

تعــادل	 مُكَمِّشــات	 نقــص	 يــؤدي	 وقــد	 واســع.	 نطــاق	 علــى	 متوافــرة	

القــوى	الشــرائية	اخلاصــة	بــكل	إقليــم	إىل	املغــاالة	يف	تقديــر	الفــروق	

أن	 الواحــد	)ألن	األقاليــم	األفقــر	مــن	املرجــح	 البلــد	 الدخــل	داخــل	 يف	

 Aten	دراســة	املثــال	ســبيل	علــى	راجــع	أيضــا،	أقــل	فيهــا	األســعار	تكــون

and Heston 2005(.	وتظهــر	كــذلك	اختافــات	منهجيــة	بيــن	األقاليــم	
الغنيــة	والفقيــرة	إىل	جانــب	أبعــاد	أخــرى،	مثــل	مؤشــرات	ســوق	العمــل،	

الصحيــة.				 النتائــج	 الدراســي	وحتــى	 والتحصيــل	

املنطقة يف املئين العاشر، ٢٠١٣ 

املنطقة يف املئين التسعين، ٢٠١٣ 

املتوسط

االقتصادات املتقدمة

األسواق الصاعدة (املقياس األيمن)

املنطقة يف املئين العاشر، ٢٠١٣ 

املنطقة يف املئين التسعين، ٢٠١٣ 

املتوسط

الشــكل البيــاين ١-٣-١: الفــروق اإلقليميــة يف نصيــب الفرد من 

إجمايل الناجت احمللي 

املصــادر: دراســة Gennaioli and others (2014)، وقاعــدة البيانــات 

اإلقليميــة لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير اللوحتــان ١ و٢ إىل ٢٠١٣ (آخــر ســنة توافــرت فيهــا 

تغطيــة واســعة علــى املســتوى القُطْــري)، ونصيــب الفــرد الثابــت مــن 

إجمــايل النــاجت احمللــي علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية. وتســتند 

اللوحة ٣ إىل جمموعة فرعية متوازنة من ثماين اقتصادات متقدمة 

بشــأنها.  أطــول  زمنيــة  بيانــات  توافــرت  صاعــدة  أســواق  وثمــاين 

وتتشــابه األنمــاط التــي ظهــرت مؤخــرا بدرجــة كبيــرة يف جمموعــة 

أوســع مــن البلــدان يف إطــار سالســل زمنيــة أقصــر. وتُــدرج األقاليــم 

اخلارجية. 
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تبــدو	أوضــح	عنــد	املقارنــة	باالقتصــادات	املتقدمــة،	أخــذ	هــذه	

عقــب	 العشــرين،	 القــرن	 تســعينات	 مطلــع	 منــذ	 يتقلــص	 النطــاق	

شــهدت	 ذلــك،	 مــن	 العكــس	 وعلــى	 الفتــرة.	 هــذه	 قبــل	 ارتفاعــه	

وتقاربــا	 التفــاوت	 أوجــه	 يف	 تقلصــا	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

لكنهــا	 العشــرين،	 القــرن	 ثمانينــات	 حتــى	 الواحــد	 البلــد	 داخــل	

أخــذت	تشــهد	تباعــدا	مــن	ذلــك	الوقــت.	ويتــم	توثيــق	هــذا	النمــط	

بشــكل	كبيــر	يف	حالــة	الواليــات	املتحــدة،٢	حيــث	كان	التفــاوت	

للغايــة.		 ملموســا	 اجلغرافيــة	 املناطــق	 بيــن	

النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 الفــرد	 حصــة	 يف	 الفــروق	 أن	 كذلــك	 ويبــدو	

احمللــي	بيــن	األقاليــم	اخملتلفــة	ثابتــة	تمامــا.	فهنــاك	عاقــة	ارتبــاط	

القُطْــري	 باملتوســط	 مقارنــة	 مــا	 إلقليــم	 النســبي	 املركــز	 بيــن	 وثيــق	

خــال	 مــن	 ســنوات:	 عشــر	 منــذ	 حتــى	 النســبي	 ومركــزه	 ناحيــة	 مــن	

إجمــايل	 مــن	 الفــرد	 لنصيــب	 التأخــر	عشــر	ســنوات	 فتــرة	 إىل	 الرجــوع	

بنحــو	 التنبــؤ	 يمكــن	 اإلقليــم	 مســتوى	 علــى	 املســتعدل	 احمللــي	 النــاجت	

ثاثــة	أربــاع	االختــاف	يف	نصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

اليــوم.		 اإلقليــم	 مســتوى	 علــى	 املســتعدل	

هل توجد عقبات أمام االنتقال؟ 

ربمــا	أثــار	هــذا	االســتمرار	خمــاوف	بشــأن	آليــات	التعديــل.	ويف	ظــل	

حريــة	تنقــل	العمالــة،	تختــار	العمالــة	يف	األقاليــم	ذات	معــدالت	البطالــة	

ذات	 أقاليــم	 إىل	 الهجــرة	 املنخفضــة	 األجــور	 متوســطات	 أو	 املرتفعــة	

معــدالت	بطالــة	منخفضــة	ومتوســطات	أجــور	أعلــى،	وتــزول	بالتــايل	

الفــروق	يف	معــدالت	البطالــة	ومتوســطات	األجــور	بمــرور	الوقــت.	

و 	،Moretti )2011) 	 	،Berry and Glaeser )2005) دراســات	 راجــع	 	٢

Austin, Glaes�و 	،Giannone )2017)و 	،Ganong and Shoag )2017)
	،Economic Innovation Group )2018)و	،er, and Summers )2018)
 Nunn, Parsons, andو	،Hendrickson, Muro, and Galston )2018)	و

	.Shambaugh )2018)

ومــع	هــذا،	قــد	ال	تكــون	اســتجابة	األجــور	حيــال	األوضــاع	يف	ســوق	

البطالــة	 يف	 مفرطــة	 تقلبــات	 حــدوث	 إىل	 يــؤدي	 ممــا	 كافيــة،	 العمــل	

العمالــة	 دفــع	 الســيولة	يف	 نقــص	 يتســبب	 وقــد	 للصدمــات.	 اســتجابة	

التــي	تصبــح	عاطلــة	عــن	العمــل	إىل	تــرك	اإلقليــم	بــدال	مــن	االقتــراض	

مــن	 هائلــة	 أعــداد	 هجــرة	 عــن	 يســفر	 ممــا	 النشــاط،	 صعــود	 وانتظــار	

العمالــة	إىل	خــارج	اإلقليــم.	والعكــس	صحيــح،	فــإن	ارتفــاع	التكاليــف	

أو	 العمــل	 عــن	 العاطليــن	 انتقــال	 دون	 يحــول	 قــد	 للهجــرة	 الثابتــة	

أصحــاب	املهــارات	احملــدودة.	كذلــك	فــإن	ســلوك	أســعار	املســاكن	قــد	

يؤثــر	علــى	تنقــل	أصحــاب	املســاكن.		

واآلثــار	املتفاوتــة	مــن	العوملــة	واألتمتــة	علــى	مســتوى	القطاعــات	

واملهــن	واملناطــق	اجلغرافيــة	يمكــن	أن	جتعــل	كذلــك	للقــوى	العامليــة	

اإلقليميــة	 االقتصــادات	 هــذه	 ســياق	 ويف	 خمتلفــة.	 إقليميــة	 آثــار	

املتنوعــة	التــي	تشــهد	صدمــات	حمليــة،	قــد	ال	تكــون	للسياســات	علــى	

فعاليــة.3	 أي	 القُطْريــة	

وحظيــت	مســألة	تراجــع	إمكانيــة	التنقــل	بقــدر	كبيــر	مــن	االهتمــام	

الواليــات	اخملتلفــة	 بيــن	 التنقــل	 املتحــدة،	حيــث	وصــل	 الواليــات	 يف	

إىل	أدنــى	مســتوياته	التاريخيــة.	ومــع	هــذا،	يتناســب	ذلــك	مــع	التراجــع	

املتقدمــة.4	 االقتصــادات	 الواحــد	يف	 البلــد	 داخــل	 الهجــرة	 الكبيــر	يف	

احتمــاالت	 فتــزداد	 االنتقائيــة.	 مــن	 عاليــة	 بدرجــة	 الهجــرة	 وتتســم	

انتقــال	الســكان	األوفــر	حظــا	مــن	التعليــم	ومــن	لديهــم	وظائــف	مقارنــة	

باألقــل	حظــا	مــن	التعليــم	أو	العاطليــن	عــن	العمــل.	وربمــا	أشــار	ذلــك	إىل	

أن	هبــوط	الديناميكيــة	قــد	يكــون	أحــد	عوامــل	األساســية	وراء	زيــادة	

التفاوتــات	اإلقليميــة	مؤخــرا	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.	

(Leichenko and Silva )2004،	و(Chiquiar )2008،	و 3	راجــع	دراســة	

 Hakobyanو	،Autor, Dorn, and Hanson )2013)و	،Kandilov )2009)
(and McLaren )2016،	و(Partridge and others )2017.	وراجــع	كذلــك	
االقتصــاد  “آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 إبريــل	 عــدد	 يف	 الثــاين	 الفصــل	

العاملــي”.

مــن	 كان	 وإن	 املتوســط،	 يف	 ارتفاعــا،	 الصاعــدة	 األســواق	 شــهدت	 	4

للغايــة.	 متدنيــة	 مســتويات	

اإلطار 1-3: )تتمة(
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 2018 أكتوبــر  عــدد  صــدور  منــذ  الطاقــة  أســعار  تراجعــت 

الغالــب  يف  مدفوعــة  العاملــي”  االقتصــاد  »آفــاق  تقريــر  مــن 

بانخفــاض أســعار النفــط. وبعــد ارتفــاع أســعار النفــط إىل أعلــى 

مســتوياتها منــذ عــام 2014 نتيجــة اخملــاوف مــن العقوبــات 

التــي تفرضهــا الواليــات املتحــدة علــى إيــران، هبطــت إىل أدنــى 

نمــو  بلــوغ  عقــب  مــن 2017  الثــاين  النصــف  منــذ  مســتوياتها 

ويف  قياســية،  مســتويات  املتحــدة  الواليــات  يف  النفــط  إنتــاج 

العاملــي،  االقتصــادي  النمــو  بضعــف  احملتملــة  اآلفــاق  ظــل 

ويف  اإليــراين.  النفــط  مــن  للــواردات  املؤقتــة  واإلعفــاءات 

مواجهــة هبــوط األســعار، اتفقــت البلــدان املصــدرة للنفــط علــى 

خفــض اإلنتــاج، وتقديــم بعــض الدعــم لألســعار. وبينمــا وضــع 

تباطــؤ النمــو يف الصيــن وكذلــك التوتــرات التجاريــة ضغوطــا 

خافضــة ألســعار املعــادن يف 2018، تعافــت أســعار املعــادن 

علــى خلفيــة التنشــيط املــايل يف الصيــن، وحتســن مــزاج الســوق 

املعــادن.  أســواق  بعــض  يف  العــرض  واضطــراب  العامليــة، 

وارتفعــت أســعار الســلع الزراعيــة إىل حــد مــا عندمــا وردت أنبــاء 

عــن ضعــف نمــو الدخــل العاملــي بينمــا أوضــاع العــرض املفــرط 

أســعار  تعــايف  وجتاوزهــا  وازنهــا  احلبــوب  أســواق  بعــض  يف 

الســكر العامليــة وفــرط الطلــب علــى مصــادر البروتيــن احليــواين. 

للعالقــة  اخلــاص حتليــال متعمقــا  التقريــر  هــذا  كذلــك يتضمــن 

األوليــة والنشــاط االقتصــادي.  الســلع  أســعار  بيــن 

تراجــع	مؤشــر	أســعار	الســلع	األوليــة	يف	صنــدوق	النقــد	الــدويل	

بمقــدار	6.٩%	يف	الفتــرة	بيــن	أغســطس	٢٠١8	وفبرايــر	٢٠١٩،	

وهمــا	الفترتــان	املرجعيتــان	لعــدد	أكتوبــر	٢٠١8	والعــدد	احلــايل	

)الشــكل	 التــوايل	 علــى	 العاملــي«،	 االقتصــاد	 »آفــاق	 تقريــر	 مــن	

التقلبــات	 ووســط	 	.)١ اللوحــة	 البيــاين،	 	١- خ	 ١-ت	 البيــاين	

العاليــة،	كانــت	أســعار	الطاقــة	هــي	الدافعــة	لهــذا	التراجــع	حيــث	

ســجلت	هبوطــا	حــادا	بلــغ	١7%،	بينمــا	ارتفعــت	أســعار	املعــادن	

وجتــاوزت	 وازنــت	 التــي	 العــرض	 اضطرابــات	 ظــل	 يف	 البخســة	

الصيــن.	 االقتصــادي	يف	 النشــاط	 التجاريــة	وضعــف	 التوتــرات	

الرتفــاع	 نظــرا	 	%١.٩ بنســبة	 الغذائيــة	 املــواد	 أســعار	 وارتفعــت	

وجتــاوز	 وازن	 ممــا	 الســكر	 أســعار	 وارتــداد	 اللحــوم	 أســعار	

وارتفعــت	 احلبــوب.	 أســواق	 بعــض	 يف	 االســتثنائية	 العائــدات	

أســعار	النفــط	علــى	مــا	يزيــد	علــى	8٠	دوالرا	للبرميــل	يف	مطلــع	

أكتوبــر،	بالغــة	أعلــى	مســتوياتها	منــذ	نوفمبــر	٢٠١4	حيــث	كانــت	

الــواردات	 علــى	 املتحــدة	 الواليــات	 فرضتهــا	 التــي	 العقوبــات	

مــع	هــذا،	شــهدت	األشــهر	 األفــق.١	 تلــوح	يف	 إيــران	 مــن	 النفطيــة	

األخيــرة	مــن	٢٠١8	تراجــع	أســعار	النفــط	بصــورة	حــادة	بفضــل	

نمــو	اإلنتــاج	وبلوغــه	مســتويات	قياســية	يف	الواليــات	املتحــدة	

مــن	 النفــط	 تســتورد	 التــي	 البلــدان	 ملعظــم	 اإلعفــاءات	 وصــدور	

إيــران.	واســتجابة	لهــذا	الهبــوط،	اتفقــت	البلــدان	املصــدرة	للنفــط	

مؤلفــو	هــذا	التقريــر	اخلــاص	هــم	كريســتيان	بوغمانــز،	والمــا	قياســة،	وأكيتو	

ماتســوموتو،	وأندريــا	بيســكاتوري	)قائــد	الفريــق(،	وجوليــا	غزولينــغ	وانــغ،	

وقدمــت	املســاعدة	البحثيــة	المــا	قياســة	وجوليــا	غزولينــغ	وانــغ.	

١	يشــير	ســعر	النفــط	يف	هــذه	الوثيقــة	إىل	متوســط	ســعر	النفــط	الفــوري	وفــق	

تقديــرات	صنــدوق	النقــد	الــدويل،	والــذي	يســتند	إىل	أســعار	برنــت	اململكــة	

املتحــدة	ودبــي	وغــرب	تكســاس	الوســيط،	مرجحــة	بالتســاوي،	مــا	مل	يُذكــر	

حتديــدا	خــاف	ذلــك.	

وغيــر	 )»أوبــك«(	 للنفــط	 املصــدرة	 البلــدان	 منظمــة	 األعضــاء	يف	

األعضــاء	فيهــا	علــى	تخفيــض	اإلنتــاج.	وانخفضــت	أســعار	الفحــم	

مــع	بلــوغ	نمــو	اقتصــاد	الصيــن	أبطــأ	وتيــرة	لــه	منــذ	١٩٩٠،	بينمــا	

تقلبــت	أســعار	الغــاز	الطبيعــي	تقلبــا	شــديدا	بســبب	تغيــر	األحــوال	

الشــمالية.	 أمريــكا	 اجلويــة،	وخاصــة	يف	

التقلبات العنيفة يف أسعار النفط

جتــاوزت	أســعار	النفــط	يف	مطلــع	أكتوبــر	8٠	دوالرا،	أي	أنهــا	

تفــرض	 أن	 قبــل	 	،٢٠١4 نوفمبــر	 منــذ	 مســتوياتها	 أعلــى	 بلغــت	

الواليــات	املتحــدة	عقوبــات	علــى	قطــاع	النفــط	يف	إيــران	والتــي	

أصبحت	سارية	يف	نوفمبر.	ومع	هذا،	أصدرت	اإلدارة	األمريكية	

إعفــاءات	ســمحت	للعديــد	مــن	أكبــر	البلــدان	املســتوردة	بمواصلــة	

اســتيراد	النفــط	اخلــام	مــن	إيــران.	إضافــة	إىل	ذلــك،	بلــغ	متوســط	

إنتــاج	النفــط	اخلــام	يف	الواليــات	املتحــدة	١٠.٩	مليــون	برميــل	

يوميــا	يف	٢٠١8،	فحققــت	ارتفاعــا	مقــداره	١.6	مليــون	برميــل	

بمقــدار	 التوقعــات	 )متجــاوزة	 املاضــي	 بالعــام	 مقارنــة	 يوميــا	

»آفــاق	 تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	 عــدد	 منــذ	 يوميــا	 برميــل	 مليــون	 	٠.3

تاريخهــا.٢	 يف	 نمــو	 معــدل	 أعلــى	 وســجلت	 العاملــي(	 االقتصــاد	

كنــدا	 مــن	 كل	 يف	 مرتفعــة	 اإلنتــاج	 مســتويات	 كانــت	 كذلــك	

لذلــك،	 ونتيجــة	 الســعودية.	 العربيــة	 واململكــة	 وروســيا	 والعــراق	

هبطــت	أســعار	النفــط	هبوطــا	حــادا	يف	الفتــرة	بيــن	مطلــع	أكتوبــر	

ونهايــة	نوفمبــر.	ويف	7	ديســمبر	٢٠١8،	اتفقــت	البلــدان	أعضــاء	

)بمــا	فيهــا	روســيا(	علــى	تخفيــض	 أوبــك	وغيــر	األعضــاء	فيهــا	

يوميــا	 برميــل	 مليــون	 	٠.8 بمقــدار	 اخلــام	 النفــط	 مــن	 إنتاجهــا	

و٠.4	مليــون	برميــل	يوميــا،	علــى	التــوايل،	عــن	مســتوى	إنتاجهــا	

يف	أكتوبــر	٢٠١8،	وذلــك	بــدءا	مــن	ينايــر	٢٠١٩	ولفتــرة	مبدئيــة	

للنفــط،	 املنتجــة	 البلــدان	 التخفيــض	يف	 وأدى	 أشــهر.	 ســتة	 هــي	

مســبق،	 تخطيــط	 دون	 اإلنتــاج	 يف	 انقطــاع	 مــن	 صاحبهــا	 ومــا	

إىل	دعــم	أســعار	النفــط،	التــي	انتعشــت	وجتــاوزت	6٠	دوالرا	يف	

فبرايــر.	وتراجعــت	أســعار	الغــاز	الطبيعــي	الفوريــة	بصــورة	حــادة	

اســتجابة	لوفــرة	العــرض	بعــد	بدايــة	متقلبــة	لفصــل	الشــتاء	بســبب	

تغيــر	األحــوال	املناخيــة،	وتراجعــت	أســعار	عقــود	الغــاز	الطبيعــي	

طويلة	األجل	إىل	جانب	عقود	أســعار	النفط	املســتقبلية	متوســطة	

األجــل.	وانخفضــت	أســعار	الفحــم	بدافــع	مــن	انخفــاض	النشــاط	

االقتصــادي	يف	الصيــن	وكذلــك	انخفــاض	أســعار	النفــط.	

ويف	فبرايــر،	أشــارت	عقــود	النفــط	املســتقبلية	علــى	أن	أســعار	

برنــت	ســتظل	يف	حــدود	6٠	دوالرا	علــى	مــدى	اخلمــس	ســنوات	

القادمة	)الشكل	البياين	١-ت	خ	-١	البياين،	اللوحة	٢(.	وتشير	

أســعار	 إىل	 كذلــك	 تســتند	 التــي	 األساســي،	 الســيناريو	 فرضيــات	

ســيكون	 الســنوية	 األســعار	 متوســط	 أن	 إىل	 املســتقبلية،	 العقــود	

	%١3.4 نســبته	 ٢٠١٩—انخفــاض	 يف	 للبرميــل	 دوالرا	 	5٩.٢

عن	متوسط	٢٠١8—	و5٩.٠	دوالرا	للبرميل	يف	٢٠٢٠	حسب	

متوســط	أســعار	النفــط	الفوريــة	وفــق	صنــدوق	النقــد	الــدويل.	وعلــى	

جانــب	الطلــب،	فانخفــاض	أســعار	النفــط	يــوازن	الطلــب	األساســي	

العاملــي—	 االقتصــاد	 نمــو	 ضعــف	 عــن	 النــاجت	 النفــط	 علــى	

وتتوقــع	الوكالــة	الدوليــة	للطاقــة	نمــو	الطلــب	علــى	النفــط	بمقــدار	

٢	يف	ســبتمبر	٢٠١8،	كانــت	وكالــة	معلومــات	الطاقــة	تتوقــع	بلــوغ	ارتفــاع	

إنتــاج	النفــط	يف	الواليــات	املتحــدة	١.3	مليــون	برميــل	يوميــا.		

تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية
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١.3	مليــون	برميــل	يوميــا	و١.4	مليــون	برميــل	يوميــا	يف	٢٠١8	

و٢٠١٩،	علــى	التــوايل،	وتخفيــض	التنبــؤات	بمقــدار	٠.١	مليــون	

أكتوبــر	 عــدد	 ورد	يف	 بمــا	 )مقارنــة	 الســنتين	 يوميــا	يف	 برميــل	

مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.	وعلــى	جانــب	العــرض،	فــإن	

نمو	الناجت	النفطي	آخذ	يف	التباطؤ	بالتدريج	يف	ظل	التخفيض	

اإلجبــاري	لإلنتــاج	يف	كنــدا	وتخفيــض	املعــروض	مــن	البلــدان	

األعضــاء	وغيــر	األعضــاء	يف	منظمــة	أوبــك،	بمــا	فيهــا	االنقطــاع	

غيــر	الطوعــي	يف	فنزويــا.	

وبرغــم	تــوازن	اخملاطــر،	ال	يــزال	هنــاك	قــدر	كبيــر	مــن	عــدم	

أســعار	 بشــأن	 األساســي	 الســيناريو	 بتوقعــات	 احمليــط	 اليقيــن	

بالسياســات	 احمليــط	 اليقيــن	 عــدم	 درجــة	 الرتفــاع	 نظــرا	 النفــط	

)الشــكل	البيــاين	١-ت	خ	-١	البيــاين،	اللوحــة	3(.	ومــن	اخملاطــر	

التــي	تفضــي	إىل	جتــاوز	األســعار	للتوقعــات	يف	األجــل	القصيــر	

والقاقــل	 األوســط،	 الشــرق	 يف	 اجلغرافية-السياســية	 األحــداث	

أكثــر	 موقــف	 املتحــدة	 الواليــات	 واتخــاذ	 فنزويــا،	 يف	 األهليــة	

تشــددا	إزاء	إيران	وفنزويا،	وتباطؤ	نمو	اإلنتاجية	يف	الواليات	

املتحدة	أكثر	من	املتوقع.	أما	خماطر	التطورات	السلبية	فتشمل	

التوقعــات	 تفــوق	 قــوة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 اإلنتــاج	 اكتســاب	

وعــدم	االمتثــال	بيــن	البلــدان	أعضــاء	أوبــك	وغيــر	األعضــاء	فيهــا.	

النمــو	 علــى	 األخــرى	 التجاريــة	واخملاطــر	 التوتــرات	 شــأن	 ومــن	

العاملــي	أن	تؤثــر	كذلــك	علــى	النشــاط	العاملــي	وآفاقــه	املتوقعــة،	

ممــا	يفضــي	بــدوره	إىل	انخفــاض	الطلــب	علــى	النفــط.	

تعايف أسعار املعادن

الفتــرة	 يف	 	%7.6 إىل	 يصــل	 بمــا	 املعــادن	 أســعار	 ارتفعــت	

بيــن	أغســطس	٢٠١8	وفبرايــر	٢٠١٩.	وبنهايــة	٢٠١8،	وصــل	

املؤشــر	الســنوي	ألســعار	املعــادن	البخســة	الــذي	يعــده	صنــدوق	

النقــد	الــدويل	إىل	أدنــى	مســتوياته	خــال	١6	شــهرا	بســبب	ضعــف	

النمــو،	وال	ســيما	يف	الصيــن،	والتوتــرات	التجاريــة	العامليــة.	ومــع	

هــذا،	تعافــت	أســعار	املعــادن	منــذ	ذلــك	الوقــت،	تدفعهــا	توقعــات	

التنشــيط	املــايل	يف	الصيــن	وحتســن	مــزاج	األســواق	العامليــة—

إىل	جانــب	االرتفــاع	احلــاد	يف	أســعار	خــام	احلديــد	بســبب	كارثــة	

ســد	برومادينهــو	)البرازيــل(.	

وارتفعــت	أســعار	خــام	احلديــد	بنســبة	٢8.8%	يف	الفتــرة	بيــن	

املعــروض	 اضطرابــات	 وســط	 وفبرايــر	٢٠١٩	 أغســطس	٢٠١8	

مــن	أكبــر	مناجــم	خــام	احلديــد	يف	العــامل،	بمــا	فيهــا	خــروج	قطــار	

BHP	خلــام	احلديــد	عــن	مســاره	يف	5	نوفمبــر،	وانــدالع	حريــق	
يف	حمطــة	التصديــر	يف	ريــو	تينتــو	يــوم	١٠	ينايــر،	وانهيــار	ســد	

برومادينهــو	عنــد	منجــم	فــال	إس	إيــه	يــوم	٢5	ينايــر.	وســيكون	

توقــف	 أن	 يمكــن	 التــي	 الصناعــة،	 علــى	 تداعيــات	 الســد	 النهيــار	

عملياتهــا	لفتــرة	مطولــة	يف	بعــض	مناجــم	خــام	احلديــد	وتباطــؤ	

البيــاين،	 	١- خ	 ١-ت	 البيــاين	 )الشــكل	 اجلديــدة،	 املشــروعات	

ظــل	 يف	 	%4.١ بنســبة	 النحــاس	 أســعار	 وارتفعــت	 	.)4 اللوحــة	

التفــاؤل	بشــأن	التجــارة	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	وشُــح	

أســعار	 وهبطــت	 الســوق.	 يف	 والنقــي	 املركــز	 النحــاس	 مــن	 كل	

األلومنيــوم	بنســبة	٩.٢%،	علــى	أثــر	رفــع	العقوبــات	التــي	فرضتهــا	

الواليــات	املتحــدة	علــى	روزال،	تلــك	الشــركة	الروســية	العماقــة	

بإلغــاء	 احملتملــة	 التوقعــات	 وحتســن	 األلومنيــوم،	 تنتــج	 التــي	

حــذر	اإلنتــاج	الــذي	فرضتــه	احلكومــة	الفيدراليــة	البرازيليــة	علــى	

كل السلع األولية  الطاقة 

املواد الغذائية  املعادن 
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معامــل	 )أكبــر	 هايــدرو	 لشــركة	 التابــع	 ألونــورت	 تكريــر	 معمــل	

	.٢٠١٩ مــن	 الثــاين	 النصــف	 يف	 العــامل(	 يف	 األلومينــا	 تكريــر	

وهبطــت	أســعار	النيــكل،	وهــو	مــن	أهــم	مدخــات	صناعــة	الصلــب	

5.4%	يف	 بنســبة	 بالكهربــاء،	 تُــدار	 التــي	 الســيارات	 وبطاريــات	

الفتــرة	بيــن	أغســطس	وفبرايــر	٢٠١٩	علــى	خلفيــة	اإلنتــاج	بقــوة	

فاقت	التوقعات	يف	إندونيسيا	والفلبين.	وارتفعت	أسعار	الزنك،	

الــذي	يُســتخدم	بصفــة	أساســية	يف	جلفنــة	الصلــب،	بنســبة	%7.8	

مــن	أغســطس	حتــى	فبرايــر	٢٠١٩	علــى	خلفيــة	اســتمرار	ضيــق	

العــرض،	ويرجــع	أحــد	أســباب	ذلــك	إىل	التوجــه	احلــايل	لتوخــي	

احلزم	يف	القضايا	البيئية	يف	الصين،	أكبر	بلدان	العامل	إنتاجا	

كل	 أســعار	 يف	 الهبــوط	 درجــات	 أشــد	 الكوبالــت	 وســجل	 للزنــك.	

املعــادن	أثنــاء	الفتــرة	املرجعيــة،	فتراجــع	بنســبة	4٩.3%	نتيجــة	

زيــادة	املعــروض	مــن	جمهوريــة	الكونغــو	الديمقراطيــة.	

ألســعار	 الســنوي	 املؤشــر	 ارتفــاع	 إىل	 التوقعــات	 وتشــير	

املعــادن	البخســة	مــن	إعــداد	صنــدوق	النقــد	الــدويل	بنســبة	4.٢%	

يف	٢٠١٩	)مقارنة	بمتوسطه	يف	٢٠١8(	وأن	يسجل	انخفاضا	

مقــداره	٢.٢%	يف	الســنة	يف	٢٠٢٠.	وتتمثــل	خماطــر	التطــورات	

يفــوق	 ارتفــاع	 حــدوث	 يف	 اآلفــاق	 تكتنــف	 التــي	 اإليجابيــة	

املعــروض	 ونقــص	 املعــادن	 علــى	 الصيــن	 طلــب	 يف	 التوقعــات	

نتيجــة	تشــديد	القواعــد	التنظيميــة	املتعلقــة	بالبيئــة	يف	البلــدان	

الرئيســية	املنتجــة	للمعــادن.	وتنشــأ	خماطــر	التطــورات	الســلبية	

مــن	تراجــع	النمــو	االقتصــادي	العاملــي	بوتيــرة	أســرع	واســتمرار	

تباطــؤ	نشــاط	االقتصــاد	الصينــي	)أكبــر	بلــدان	العــامل	اســتهاكا	

للمعــادن(.	

ارتفاع طفيف يف أسعار املواد الغذائية

األســواق	 عمــات	 وضعــف	 التجاريــة،	 التوتــرات	 كانــت	

عائــدات	 بهــا	 اتســمت	 التــي	 االســتثنائية	 والقــوة	 الصاعــدة،	

علــى	 الرئيســية	 األعبــاء	 تشــكل	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 احلبــوب	

أســعار	الغذاء	العاملية	يف	ثاثة	أرباع	الســنة	األوىل	من	٢٠١8.	

ومنــذ	ذلــك	الوقــت،	أصبحــت	األســعار	أقــل	تقلبــا.	وارتفــع	مؤشــر	

املــواد	الغذائيــة	واملشــروبات	لــدى	صنــدوق	النقــد	الــدويل	ارتفاعــا	

طفيفــا،	بنســبة	١.٩%،	ألن	األنبــاء	الــواردة	عــن	ضعــف	النشــاط	

االقتصــادي	العاملــي	وفــرط	العــرض	يف	األســواق،	كمــا	يف	حالــة	

البروتيــن	 مصــادر	 علــى	 الزائــد	 الطلــب	 فاقهــا	 والقطــن،	 القمــح	

احليــواين	وتعــايف	أســعار	الســكر	العامليــة	بعــد	تراجعــه	علــى	مــدى	

متعــددة.		 ســنوات	

بيــن	 الفتــرة	 يف	 	%١5.8 بنســبة	 القمــح	 أســعار	 وانخفضــت	

الصــرف	 ســعر	 ســاعد	 حيــث	 	٢٠١٩ وفبرايــر	 	٢٠١8 أغســطس	

التنافســي	للروبــل	الروســي	علــى	دعــم	صــادرات	روســيا.	ويف	ظــل	

الرئيســية	 البلــدان	املنتجــة	 أنبــاء	عــن	حماصيــل	 أي	 عــدم	ورود	

إىل	 العائــدات	 وتراجــع	 التجاريــة،	 التوتــرات	 تراجــع	 وتوقعــات	

املســتوى	الوســيط،	وعــودة	قــوة	الــدوالر	األمريكــي	إىل	طبيعتهــا،	

ارتفعت	أســعار	الذرة	وفول	الصويا	ارتفاعا	طفيفا	بنســبة	%4.4	

و5.6%،	علــى	التــوايل،	يف	الفتــرة	بيــن	أغســطس	٢٠١8	وفبرايــر	

	.٢٠١٩

وبلغــت	نســبة	ارتفــاع	أســعار	الدواجــن	3.٩%	بســبب	قــوة	طلــب	

املستهلك.	وقفزت	أسعار	السكر	العاملية	بنسبة	٢3.7%،	ويرجع	

أحــد	أســباب	ذلــك	إىل	توقعــات	انخفــاض	النــاجت	يف	٢٠١٩	مــن	

أكبــر	بلديــن	منتجيــن	همــا	البرازيــل	والهنــد.	وبعــد	تراجــع	الطلــب	

علــى	القطــن	إىل	مســتويات	دون	املتوقعــة	ونظــرا	لوفــرة	اخملــزون	

بيــن	 الفتــرة	 يف	 	%١4.٢ بنســبة	 أســعاره	 تراجعــت	 الصيــن،	 يف	

الســلبي	 التأثيــر	 برغــم	 حتــى	 	،٢٠١٩ وفبرايــر	 	٢٠١8 أغســطس	

لألحــوال	اجلويــة	علــى	حماصيــل	القطــن	يف	العــامل.	

يف	 ســنويا	 	%٢.٩ بنســبة	 الغــذاء	 أســعار	 انخفــاض	 ويُتوقــع	

٢٠١٩	ثــم	ارتفاعهــا	بنســبة	٢.١%	يف	٢٠٢٠.	وتثيــر	اضطرابــات	

فبرايــر	 	١4 ويف	 التنبــؤات.	 جتــاوز	 احتمــاالت	 اجلويــة	 األحــوال	

والغــاف	اجلــوي	 للمحيطــات	 الوطنيــة	 اإلدارة	 ٢٠١٩،	صرحــت	

يف	الواليــات	املتحــدة	بــأن	الظــروف	املناخيــة	الضعيفــة	بســبب	

فصــل	 حتــى	 اســتمرارها	 ويُتوقــع	 تأثيرهــا	 لهــا	 كان	 النينيــو	

الربيــع،	وهــو	مــا	يمكــن	أن	يؤثــر	علــى	احملاصيــل	علــى	املســتوى	

احمللــي.	أمــا	تســوية	اخلــاف	التجــاري	بيــن	الواليــات	املتحــدة	–	

أكبــر	بلــدان	العــامل	املصــدرة	للمــواد	الغذائيــة	–	والصيــن	فهــي	مــن	

املصــادر	األخــرى	الحتمــاالت	جتــاوز	األســعار	للتنبــؤات.	

أسعار السلع األولية والنشاط 
االقتصادي 

مقدمة     

خــال	 مــن	 االقتصــادي	 النشــاط	 عــن	 نستشــفه	 الــذي	 مــاذا	

اخلــاص	املعلومــات	 التقريــر	 هــذا	 األوليــة؟	يحلــل	 الســلع	 أســعار	

الســلع	 مــن	 كثيــرة	 أســعار	 عليهــا	 تنطــوي	 التــي	 الثريــة	 الوافــرة	

األولية	املتداولة	يف	أســواق	الســلع	األولية	الرئيســية	حول	العامل	

التنبــؤ	 املعلومــات	يف	 هــذا	 التــي	حتققهــا	 الفائــدة	 مــدى	 ويبيــن	

العاملــي.3	 النشــاط	االقتصــادي	 التنبــؤ	بمســتقبل	 أو	حتــى	 اآلين	

وهنــاك	ســببان	رئيســيان	علــى	أقــل	تقديــر	وراء	دور	أســعار	

الســلع	األوليــة	كمؤشــرات	مفيــدة	للنشــاط	االقتصــادي	العاملــي.	

أوال،	حتــى	يف	عــامل	يلقــي	األضــواء	علــى	اخلدمــات،	تظــل	الســلع	

وتشــكل	 العامليــة	 التجــارة	 مــن	 	%١7 حــوايل	 تمثــل	 األوليــة	

النشــاط	 تغيــر	 فــإن	 اإلنتــاج.4	وبالتــايل،	 أساســية	يف	 مدخــات	

االقتصــادي	العاملــي	ينعكــس	علــى	الطلــب	العاملــي	علــى	الســلع	

 Alquist, ودارســة	 	،Barsky and Kilian 2004 )دراســة	 األوليــة	

Bhattarai, and Coibion،	قيــد	اإلصــدار(.	وثانيــا،	الســلع	األوليــة	
قابلــة	للتخزيــن،	وبالتــايل،	مثلهــا	كمثــل	األصــول	املاليــة،	تعكــس	

أســعارها	كا	مــن	الطلــب	احلــايل	واملســتقبلي	املتوقــع	وظــروف	

بانتظــام	يف	 األوليــة	 الســلع	 مــن	 كثيــر	 لتــداول	 ونظــرا	 العــرض.	

أســواق	عاليــة	الســيولة	وعميقــة،	فــإن	أســعارها	يمكــن	أن	تتحــرك	

بســرعة	اســتجابة	للتغيــرات	يف	أوضــاع	الضيــق	يف	الســوق،	بمــا	

فيها	األنباء	وتغير	املزاج	جتاه	األوضاع	االقتصادية	العاملية.	

ويف	الواقــع	العملــي،	فاالســتدالل	علــى	النشــاط	االقتصــادي	

مــن	أســعار	الســلع	األوليــة	ليــس	أمــرا	ســها.	وهنــاك	تأثيــر	واضــح	

عــرض	 جانــب	 علــى	 صدمــات	 وجــود	 الواقــع	 يف	 هــو	 وحميــر5	

3	التنبــؤ	اآلين	عبــارة	عــن	نمــوذج	إحصائــي	يســتخدم	البيانــات	يف	الوقــت	

احلقيقــي	بغــرض	توفيــر	تقديــرات	ملؤشــرات	النشــاط	االقتصــادي	الرئيســية	

أجهــزة	 تصدرهــا	 املناســب،	 الوقــت	 يف	 احمللــي(	 النــاجت	 إجمــايل	 )مثــل	

اإلحصــاء	عــادة	بفتــرة	تأخــر.	

اخلــام(	 الزراعيــة	 واملــواد	 )املعــادن	 الصناعيــة	 األوليــة	 الســلع	 تشــكل	 	4

مدخــات	ضروريــة	يف	قطــاع	الصناعــة	التحويليــة.	أمــا	الســلع	األوليــة	ذات	

الصلــة	بالطاقــة،	فهــي	توثــر	علــى	نظــام	اإلنتــاج	العاملــي	بأكملــه	تأثيــرا	

غيــر	مباشــر،	نظــرا	ألهميتهــا	البالغــة	يف	قطاعــي	النقــل	والبتروكيماويــات	

ويف	توليــد	الكهربــاء.	وتتأثــر	الســلع	األوليــة	مــن	األغذيــة	واملشــروبات	عــادة	

بالدخــل،	وهــي	ركيــزة	سلســلة	الغــذاء.	

5		علــى	ســبيل	املثــال،	األحــوال	اجلويــة	القاســية	يمكــن	أن	تؤثــر	تأثيــرا	هائــا	

علــى	نــاجت	احملصــول	والطلــب	على	الغــاز	الطبيعي.	
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وربمــا	 ســلعة،	 بــكل	 اخلاصــة	 الطلــب	 وعوامــل	 األوليــة	 الســلع	

كان	وراء	الســببية	العكســية—خاصة	يف	حالــة	النفط—ربمــا	

أضــاف	عنصــر	الطبيعــة	املعاكســة	لاجتاهــات	الدوريــة	)دراســة	

ينقســم	 املشــكلة،	 هــذه	 وملعاجلــة	 	.)Hamilton 1996, 2003
الســلع	 أســعار	 دورات	 األول	 اجلــزء	 يحــدد	 جزئيــن.	 إىل	 التحليــل	

أســعار	 بيــن	 الــدوري	 التزامــن	 متعمقــة	يف	 رؤى	 ويقــدم	 األوليــة	

الثــاين	 اجلــزء	 ويســتخدم	 االقتصــادي.	 والنشــاط	 األوليــة	 الســلع	

احلركــة	املتزامنــة	بيــن	أســعار	الســلع	األوليــة	لعــزل	عوامــل	الطلــب	

العاملــي	عــن	اآلثــار	احمليــرة	األخــرى	ثــم	يفحــص	مــا	إذا	كانــت	

العوامــل	العامليــة	املســتخلصة	تتمتــع	بقــوة	التنبــؤ	اآلين	وتفيــد	

مســتقبا.			 االقتصــادي	 بالنشــاط	 التنبــؤ	 يف	

الطبيعة الدورية واحلركة املشتركة بين أسعار 

السلع األولية

وأشــكالها،	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 دورات	 القســم	 هــذا	 يحــدد	

الســلع	 بيــن	 األوليــة،	 الســلع	 أســعار	 مــن	 واســعة	 جمموعــة	 عبــر	

األوليــة	التــي	تتســم	بأعلــى	درجــات	التزامــن	الثنائــي	مــع	النشــاط	

مقياســا	 كذلــك	 ويشــتق	 الرائــدة(.	 العناصــر  )أي	 االقتصــادي	

ككل.							 األوليــة	 الســلع	 ســوق	 مســتوى	 علــى	 للتزامــن	

واملنهجية	املستخدمة	يف	حتديد	فترات	االنكماش	والتوسع 

 Harding دراســة	 االقتصاديــة	يف	 الــدورات	 تأريــخ	 إجــراء	 تتبــع	

(and Pagan )2002.6	ويُطَبَّــق	هــذا	اإلجــراء	علــى	بيانــات	مقطعيــة	
زمنيــة	غيــر	متوازنــة،	بــدءا	مــن	عــام	١٩57،	يف	سلســلة	أســعار	

واســعة:	 فئــات	 أربــع	 تنــدرج	ضمــن	 )حقيقيــة(	 أوليــة	 ســلعة	 	57

الزراعيــة	 واملــواد	 واملشــروبات،	 واألغذيــة	 واملعــادن،	 الطاقــة،	

الصناعــي	 اإلنتــاج	 علــى	 كذلــك	 اإلجــراء	 نفــس	 ويُطَبَّــق	 اخلــام.7	

النــاجت	احمللــي.8	 العــام	وإجمــايل	 مــن	االجتــاه	 العاملــي	اجملــرد	

أمثلــة(. أربعــة	 يعــرض	 	 البيــاين	١-ت	خ	-٢	 )الشــكل	

6	اعتمــادا	علــى	دراســة	(Cashin, McDermott, and Scott )2002،	تُســتخدم	

املنهجيــة	الــواردة	يف	دراســة (Harding and Pagan )2002	لتحديــد	نقــاط	

احلقيقيــة.	 األوليــة	 الســلع	 ألســعار	 الزمنــي	 املســار	 يف	 والقــاع	 الــذروة	

األدنــى	 احلــد	 أو	 األقصــى	 احلــد	 بأنهــا	 املقترحــة	 التحــول	 نقطــة	 وتُعَــرَّف	

احمللــي	إذا	كانــت	األســعار	يف	ذلــك	الشــهر	إمــا	أعلــى	أو	أقــل	مــن	الســعر	يف	

الشــهرين	الســابقين	والشــهرين	التالييــن.	ويلــزم	بعــد	ذلــك	حتديــد	تسلســل	

نقــاط	التحــول	املقترحــة	الناجتــة	للتبديــل	بيــن	نقــاط	الــذروة	ونقــاط	القــاع.	

ــرَّف	علــى	أســاس	نقــاط	التحــول	)التوســع	 وعــاوة	علــى	ذلــك،	كل	مرحلــة	تُعَ

اخلوارزميــة	 )هــذه	 األقــل.	 علــى	 شــهرا	 	١٢ تمتــد	 أن	 يجــب	 االنكمــاش(	 أو	

لتأريــخ	دورة	أســعار	الســلع	األوليــة	مقتبســة	مــن	خوارزميــة	تأريــخ	الــدورة	

االقتصاديــة	التــي	وضعتهــا	دراســة	(Bry and Boschan )1971	ثــم	عممتهــا	

اســتخدام	 مزايــا	 ومــن	 	.Harding and Pagan )2002) دراســة	 ذلــك	 بعــد	

خوارزميــة	علــى	غــرار	مــا	ورد	يف	دراســة	Bry and Boschan لتأريــخ	دورات	

موضوعيــة	 قاعــدة	 لتطبيــق	 ســهلة	 وســيلة	 توفيــر	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	

لتأريــخ	الــدورة	علــى	جمموعــة	أوســع	مــن	البيانــات(.				

7	كل	ساســل	بيانــات	أســعار	الســلع	األوليــة	عبــارة	عــن	متوســطات	شــهرية	

لألســعار	املأخــوذة	مــن	نظــام	أســعار	الســلع	األوليــة	لــدى	صنــدوق	النقــد	

أســعار	 تضخــم	 علــى	 ومقســومة	 األمريكــي	 بالــدوالر	 ومقومــة	 الــدويل	

نظــرا	 مســبقا،	 مرشــحة	 غيــر	 واألســعار	 املتحــدة.	 الواليــات	 يف	 املســتهلك	

لعــدم	ظهــور	اجتــاه	عــام	واضــح	ملعظــم	الســلع	األوليــة.	وال	تــزال	الدراســات	

األكاديميــة	تتســاءل	مــا	إذا	كان	هنــاك	اجتــاه	عــام	ألســعار	الســلع	األوليــة	

الســلع	 أســعار	 أن	 إىل	 	Grilli and Yang )1988) دراســة	 وتذهــب	 عمومــا.	

وخلُصَــت	 أقــرب،	 وقــت	 يف	 االنخفــاض	 نحــو	 تميــل	 أصبحــت	 األوليــة	

عــام	 اجتــاه	 وجــود	 إىل	 	Stuermer )2018) ودراســة	 	Jacks )2013) دراســة	

نحــو	الصعــود	بدرجــة	طفيفــة.	وتظــل	النتائــج	دون	تغييــر	يُذكــر	يف	حالــة	

عــام	خطــي.		 اجتــاه	 اســتبعاد	

للغايــة	 منخفضــة	 المــدا	 مــع	 بريســكوت	 هودريــك	 مرشــح	 يُســتخدم	 	8

الســتخاص	اجتــاه	عــام	مســتقر	مــن	اإلنتــاج	الصناعــي	العاملــي	وإجمــايل	

برنت، دوالر أمريكي/ برميل (املقياس األيسر) 

اإلنتاج الصناعي العاملي (املقياس األيمن)

النحاس، دوالر أمريكي/طن متري (املقياس األيسر)

اإلنتاج الصناعي العاملي (املقياس األيمن)

القطن، سنتات أمريكية/رطل (املقياس األيسر) 

اإلنتاج الصناعي العاملي (املقياس األيمن)

القهوة، سنتات أمريكية/كيلوغرام (املقياس األيسر)

إجمايل الناجت احمللي العاملي (املقياس األيمن)

الشكل البياين ١-ت خ-٢: دورات السلع األولية والنشاط 

االقتصادي

١- القهوة 

٢- القطن

٣- النحاس

املصــادر: صنــدوق النقــد الــدويل، نظــام أســعار الســلع األوليــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: حتـُـدد نقــاط الــذروة والقــاع باســتخدام إجــراء تأريــخ الــدورات االقتصاديــة يف دارســة 

بصــورة  العاملــي  الصناعــي  اإلنتــاج  بيانــات  ربــط  ويتــم   .Harding and Pagan’s (2002)
اســترجاعية باســتخدام اإلنتــاج الصناعــي يف بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان 

االقتصادي (١٩٧٥-١٩٧٩) واإلنتاج الصناعي يف الواليات املتحدة (>١٩٧٥). واملساحات 

النشــاط  مــع  متزامنــة  (توســع)  انكمــاش  حــاالت  تمثــل  (الفــاحت)  الغامــق  باللــون  املظللــة 

االقتصــادي وســعر الســلعة األوليــة ا�تــارة. واملســاحات باللــون األبيــض تمثــل حــركات غيــر 

متزامنة.  
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تتســم	 متماثلــة	 غيــر	 مراحــل	 األوليــة	 الســلع	 معظــم	 وتعكــس	

توســع	 فتــرات	 تتخللهــا	 االنكمــاش	 مــن	 وباهتــة	 أطــول	 بفتــرات	

املرتبطــة	 األوليــة	 وللســلع	 	١(.٩ 	– خ	 ت	 	– 	١ )اجلــدول	 حــاد	

وأكثرهــا	 املراحــل	 أطــول	 تســتغرق	 ألنهــا	 بــارز	 دور	 بالطاقــة	

حــدة،	ودورة	الطاقــة	الكاملــة	غالبــا	مــا	تســتمر	فتــرة	أقــل	قليــا	

مــن	أربــع	ســنوات.	وبوجــه	عــام،	هنــاك	برغــم	ذلــك	أوجــه	تشــابه	

الســلع	 جمموعــات	 مســتوى	 علــى	 الــدورة	 خصائــص	 يف	 كبيــرة	

األوليــة	اخملتلفــة	ويبــدو	أنهــا	تتماشــى	مــع	مــا	ورد	يف	جمموعــة	

مــن	الدراســات	االقتصاديــة	التــي	أُجريــت	منــذ	وقــت	طويــل	وتلقــي	

األوليــة	 الســلع	 عــرض	 صدمــات	 بيــن	 التفاعــل	 علــى	 الضــوء	

والطلــب	علــى	التخزيــن	كدافــع	رئيســي	لتحــركات	أســعار	الســلع	

 Cashin, ودراســة	 	،Deaton and Laroque 1992 )دراســة	 األوليــة	

.)McDermott, and Scott 2002
وغالبــا	مــا	تتســبب	الصدمــات	علــى	جانــب	العــرض	يف	صعــود	

األســعار	بصــورة	حــادة،	وخاصــة	عنــد	انخفــاض	رصيــد	اخملــزون	

جمموعــة	 أيضــا	 هنــاك	 ولكــن	 الفائضــة،	 اإلنتاجيــة	 الطاقــة	 أو	

كبيــرة	مــن	الدراســات	التــي	تؤكــد	أن	لعوامــل	الطلــب	دور	كذلــك	

 Alquist, Bhattarai,	ودراسة	،Barsky and Kilian 2004	دراسة(

and Coibion،	قيــد	اإلصدار—وكثيــر	غيرهمــا(.	لذلــك	مــن	املهــم	
حســاب	تزامــن	املراحــل	)أو	الوفــاق،	كمصطلــح	فنــي(	بيــن	أســعار	

الســلع	األوليــة	والنشــاط	االقتصــادي.١٠	

الســلع	 أســعار	 تتزامــن	 ال	 قليلــة،	 اســتثناءات	 عــدا	 وفيمــا	

إال	 املتوســط،	 يف	 الغذائيــة،	 املــواد	 أســعار	 خاصــة	 الزراعيــة،	

بصــورة	حمــدودة	مــع	النشــاط	االقتصــادي	)الشــكل	البيــاين	١-ت	

خ-3(.	ومعظــم	العناصــر	الرائــدة	يف	اإلنتــاج	الصناعــي	العاملــي	

النــاجت	احمللــي.	وتــم	اســتنباط	بيانــات	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	ربــع	الســنوي	

كل	شــهر.	وبرغــم	أن	خوارزميــة	التأريــخ	يمكــن	أن	تتعامــل	مــع	الاســكون،	

فبعــض	اإلحصــاءات	التــي	تقــارن	بيــن	الساســل	الســاكنة	والاســكنة	)مثــل	

الوفــاق(	قــد	تــؤدي	إىل	اخللــط.		

يمكــن	 )الــذي	 اإلنترنــت	 شــبكة	 علــى	 	1– خ	 ت	 	–١ املرفــق	 يوضــح	 	٩

	)www .imf/ en/ Publications/ WEO	اإللكتــروين	املوقــع	يف	عليــه	االطــاع

لســلع	 ا عار	 ـ أسـ مــن	ساســل	 علــى	حــدة	 لــكل	سلســلة	 الدوريــة	 اخلصائــص	

التأريــخ	 مــن	معلمــات	خوارزميــة	 األوليــة	ويفحــص	جمموعــات	خمتلفــة	

والــدورات.		 املراحــل	 لفتــرات	 األدنــى	 احلــد	 إطالــة	 تفــرض	 التــي	

الــذي	 الوفــاق،	 هــو	 املســتخدم	 التزامــن	 مقيــاس	 الفنيــة،	 الناحيــة	 مــن	 	١٠

املرحلــة	 نفــس	 يف	 سلســلتان	 خالــه	 تلتقــي	 الــذي	 الوقــت	 نســبة	 يحســب	

Harding and Pagan 2002(.	ويتــراوح	نطــاق	الوفــاق	بيــن	صفــر	 )دراســة	

	.٠,5 هــي	 مســتقلين	 عشــوائيين	 مســارين	 بيــن	 الوفــاق	 درجــة	 و١،	

مــن	املعــادن	البخســة	)مثــل	الزنــك	والنحــاس	والقصديــر(،	وكذلــك	

الطاقــة	واألســمدة	بدرجــة	أقــل.	ويعكــس	البروبيــن	أعلــى	درجــات	

التزامــن	مــع	اإلنتــاج	الصناعــي	العاملــي،	لكــن	ساســله	الزمنيــة	

والساســل	الزمنيــة	للغــار	الطبيعــي	ال	تبــدأ	إال	يف	١٩٩٢	وهــي	

بالتــايل	أقصــر	مــن	معظــم	الســلع	األوليــة	األخرى—ممــا	يشــير	

إىل	احتمــال	زيــادة	درجــة	التزامــن	بيــن	الســلع	األوليــة	والنشــاط	

الــذي	 األمــر	 املاضيــة،	 القليلــة	 العقــود	 مــدى	 علــى	 االقتصــادي	

يتســق	كذلــك	مــع	النتائــج	التــي	توصــل	إليهــا	حتليــل	العوامــل	يف	

القســم	التــايل.	واألمــر	املثيــر	لاهتمــام	أن	بعــض	املــواد	الزراعيــة	

اخلــام،	مثــل	القطــن،	علــى	درجــة	عاليــا	مــن	التزامــن	نســبيا	مــع	

تزامــن	 درجــة	 عــام،	 بوجــه	 بينمــا،	 العاملــي	 الصناعــي	 اإلنتــاج	

مــع	 األخــرى،	 األوليــة	 بالســلع	 مقارنــة	 واملشــروبات،	 األغذيــة	

إجمــايل	النــاجت	احمللــي	احلقيقــي	أعلــى	مــن	اإلنتــاج	الصناعــي.	

ويرجــع	الســبب	يف	ذلــك	إىل	أن	دور	الدخــل،	وليــس	اإلنتــاج،	أهــم	

يف	الطلــب	)مثــال	علــى	ذلــك	القهــوة	العربيــة(.١١	

االقتصــادي	 النشــاط	 يف	 الكبيــرة	 التحــركات	 وفتــرات	

احلركــة	 مــن	 تزيــد	 أن	 املتوقــع	 مــن	 الكســاد(	 أو	 )االنتعــاش	

املشــتركة	)التزامــن(،	بيــن	كل	الســلع	األوليــة.	وينبغــي	لــكل	الســلع	

األوليــة،	وليــس	الرائــدة	منهــا	وحســب،	أن	تتحــرك	بالتزامــن	مــع	

وبنــاء	 احمللــي.	 النــاجت	 إجمــايل	 أو	 العاملــي	 الصناعــي	 اإلنتــاج	

الســلع	 نســبة	 يحســب	 مقيــاس	 اشــتقاق	 املفيــد	 مــن	 ذلــك،	 علــى	

علــى	 الوفــاق	 )االنكمــاش(—أي	 التوســع	 مرحلــة	 يف	 األوليــة	

مســتوى	الســلع	األوليــة	ككل.١٢	وينبغــي	أن	يكــون	هــذا	املقيــاس	

التحــول	 نقــاط	 بينمــا	 العاملــي،	 االقتصــادي	 بالنشــاط	 مرتبطــا	

)فتــرات	بلــوغ	التزامــن	بيــن	أســعار	الســلع	األوليــة	حــده	األقصــى	

العاملــي	 النشــاط	 األدنــى(	تدخــل	ضمــن	مراحــل	توســع	 أو	حــده	

أو	انكماشــه.	وبالتــايل	فــإن	الوفــاق	علــى	مســتوى	الســلع	األوليــة	

١١	كمــا	تشــير	التوقعــات،	املعــادن	األقــل	تزامنــا	مــع	النشــاط	االقتصــادي	

هــي	املعــادن	النفيســة	مثــل	الذهــب	والفضــة،	وتلــك	التــي	ال	يجــري	دائمــا	

)قبــل	٢٠٠٩(،	 احلديــد	 خــام	 مثــل	 الفوريــة،	 األســواق	 بحريــة	يف	 تداولهــا	

نتيجــة	لســعي	املشــترين	واملورديــن	علــى	حــد	ســواء	لتحقيــق	األمــان	يف	

ســوق	ال	ينمــو	النــاجت	فيــه	إال	قليــا.	وال	يجــري	تــداول	اليورانيــوم	بحريــة	

اجلغرافية-السياســية.					 واحلساســية	 املتميــزة	 اســتخداماته	 بســبب	

تتوســع	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 كل	 أن	 تعنــي	 	)١-( 	١ البالغــة	 القيمــة	 	١٢

)تنكمــش(	يف	نفــس	الوقت—التزامــن	التــام—	بينمــا	القيمــة	صفــر	تنطــوي	

أدنــى	 وهــي	 املرحلــة،	 بنفــس	 تمــر	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 نصــف	 أن	 علــى	

التزامــن.				 مســتويات	

اجلدول 1-ت خ-1: اإلحصاءات الوصفية لدورة أسعار السلع األولية

احلدةاملدىاملدة

)الفرق	اللوغاريتمي،	%(	)الفرق	اللوغاريتمي،	%()أشهر(

انكماشتوسعانكماشتوسعانكماشتوسع

٢٠٢464.7٢6٢.8١3.373.٠١الطاقة

١8٢455.١٩57.٩83.٠5٢.4١املعادن البخسة

١6٢٠45.٢54٩.6٠٢.8٠٢.33األغذية واملشروبات

١8٢٢43.٢746.7٠٢.46٢.٠٠املواد اخلام الزراعية

املصادر:	نظام	أسعار	السلع	األولية	لدى	صندوق	النقد	الدويل،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظة:	حتُدد	دورات	األســعار	باســتخدام	منهجية	(2002( Harding and Pagan.	وتقيس	املدة	متوســط	طول	)باألشــهر(	املرحلة	التي	يمر	بها	الســعر	)توســع	أو	انكماش(.	ويقيس	املدى	متوســط	

التغيــر	يف	الســعر	)%(	مــن	القــاع	إىل	الــذروة	يف	حالــة	التوســع،	ومــن	الــذروة	إىل	القــاع	يف	حالــة	االنكمــاش.	وتقيــس	احلــدة	متوســط	ارتفــاع	الســعر	يف	الشــهر	)%(	أثنــاء	مرحلــة	التوســع،	ومتوســط	

انخفــاض	الســعر	يف	أثنــاء	مرحلــة	االنكمــاش.	وحتُســب	كل	اإلحصــاءات	علــى	أســاس	متوســطات	كل	الســلع	األوليــة	يف	جمموعــة	معينــة.	
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ككل ينبغــي أن يكــون مؤشــرا علــى مــدى مســاهمة عوامــل الطلــب 

العاملــي، مقارنــة بعوامــل العــرض أو الطلــب علــى ســلع حمــددة، 

الســلع األوليــة خــال فتــرة معينــة.  أســعار  يف دفــع 

علــى  الوفــاق  أن  خ-4  ١-ت  البيــاين  الشــكل  مــن  ويتضــح 

النشــاط  حتــول  نقــاط  يتوقــع  ككل  األوليــة  الســلع  مســتوى 

الــذروة  مســتوى  إىل  يصــل  مــا  عــادة  ألنــه  نظــرا  االقتصــادي، 

)أو القــاع( عندمــا يصــل النشــاط إىل أقصــى درجــات التوســع أو 

االنكمــاش. وهــذه نتيجــة واعــدة، تلقــي الضــوء علــى وجــود عامــل 

)عوامــل( كامنــة مشــتركة ترتبــط بالنشــاط العاملــي الــذي يدفــع 

اســتخدام  التــايل  القســم  يحــاول  األوليــة. وســوف  الســلع  أســعار 

هــذه الرؤيــة املتعمقــة يف التنبــؤ اآلين والتنبــؤ بتحــركات الــدورة 

الســلع  أســعار  باســتخدام  املســتقبل  يف  العامليــة  االقتصاديــة 

األوليــة.   

هل ألسعار السلع األولية دور يساعد يف 

التنبؤ اآلين والتنبؤ بالنشاط االقتصادي 

العاملي مستقبال؟ 

مــن أجــل عــزل التحــركات يف أســعار الســلع األوليــة املدفوعــة 

عوامــل  نمــوذج  تقديــر  يجــري  العاملــي،  االقتصــادي  بالنشــاط 

األساســية  العناصــر  وباســتخدام  الشــهري  التواتــر  أســاس  علــى 

 ،West and Wong 2014 و   ،Stock and Watson 2002 )دراســات 

و Delle Chiaie, Ferrara, and Giannone 2018(.١3 وبالنظــر إىل 

١3 املنهــج يف دراســة Delle Chiaie, Ferrara, and Giannone (2018) الــذي 

يســمح بالعوامــل اخلاصــة بــكل جمموعــة يتوصــل إىل نتائــج أقــل قليــا.  

املواد اخلام الزراعية

الطاقة

األسمدة 

األغذية واملشروبات 

املعادن 

خط عدم التزامن

الشكل البياين ١-ت خ-٣: التزامن مع النشاط االقتصادي
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١- درجة تزامن أعلى

٢- درجة تزامن أقل 
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املصــادر: نظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تمثــل األعمــدة تزامــن ســلعة أوليــة معينــة مــع اإلنتــاج الصناعــي العاملــي ا�ــرد مــن 

االجتــاه العــام (األعمــدة باللــون األغمــق) وإجمــايل النــاجت احمللــي (األعمــدة باللــون األفتــح). 

االقتصاديــة  والــدورة  معينــة  أوليــة  ســلعة  ســعر  دورة  بيــن  الوفــاق  بأنــه  التزامــن  ويُعَــرَّف 

(إجمــايل النــاجت احمللــي أو اإلنتــاج الصناعــي ا�ــرد مــن االجتــاه العــام) حيــث حتُــدد مراحــل 

التوســع واالنكمــاش باســتخدام إجــراء Harding and Pagan’s (2002). ويحســب الوفــاق نســبة 

الوقــت الــذي تمــر خاللــه السلســلتان بنفــس املرحلــة، وتشــير درجــة الوفــاق األعلــى مــن ٠٫٥ إىل 

تزامن إيجابي. 

  

       

    

الوفاق على مستوى السلع األولية (املقياس األيسر)

اإلنتاج الصناعي العاملي (املقياس األيمن)

الشكل البياين ١-ت خ-٤: التزامن على مستوى 

السلع األولية

(٪)

1960 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 18
–120

–100

–80

–60

–40

–20

0

20

40

60

80

100

–12

–10

–8

–6

–4

–2

0

2

4

6

8

10

املصــادر: نظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل، ومنظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

باســتخدام  اســترجاعية  بصــورة  العاملــي  الصناعــي  اإلنتــاج  بيانــات  ربــط  يتــم  ملحوظــة: 

اإلنتاج الصناعي يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (١٩٧٥-١٩٧٩) 

فتــرات  تمثــل  املظللــة  واملســاحات   .(١٩٧٥<) املتحــدة  الواليــات  يف  الصناعــي  واإلنتــاج 

االنكمــاش يف متغيــر اإلنتــاج الصناعــي. والوفــاق علــى مســتوى الســلع األوليــة هــو نســبة الســلع 

األولية يف مراحل التوسع (االنكماش).  
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية
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أن	صدمــات	العــرض	وصدمــات	الطلــب	علــى	ســلع	أوليــة	حمــددة	

تــؤدي	إىل	تبايــن	أســعار	الســلع	األوليــة،	فتقديــر	العوامــل	الكامنــة	

التــي	تســبب	احلركــة	املشــتركة	بيــن	أســعار	الســلع	األوليــة	ينبغــي	

العاملــي.١4	 االقتصــادي	 للنشــاط	 بديــل	 بنــاء	 علــى	 يســاعد	 أن	

وبنفــس	هــذا	املنطــق،	كلمــا	ارتفــع	عــدد	الســلع	املســتخدمة،	تســنى	

حتديــد	عوامــل	الطلــب	العاملــي	بشــكل	أفضــل.	وبرغــم	ذلــك،	ففــي	

الواقــع	العملــي	قــد	يكــون	مــن	األفضــل	اســتبعاد	الســلع	األوليــة،	

األصــول	 مــن	 ســلوكها	 يف	 تقتــرب	 التــي	 والفضــة	 الذهــب	 مثــل	

املاليــة	أو	تلــك	الســلع	وثيقــة	الصلــة	ببعضهــا،	مثــل	طحيــن	فــول	

	١5.)Kilian and Zhou 2018	)دراســة	الصويــا	فــول	وزيــت	الصويــا

ويسهم	أول	عامان	تم	استخاصهما	بنحو	٢٠%	من	تباين	

أهميــة	 وتتراجــع	 األوليــة.	 الســلع	 أســعار	 الشــهرية	يف	 التغيــرات	

العوامــل	املتبقيــة	بســرعة	وليــس	لهــا	عاقــة	إحصائيــة	بالنشــاط	

العامليــن	 خ-5	 ١-ت	 البيــاين	 الشــكل	 ويحــدد	 االقتصــادي.١6	

الكامنيــن	األول	والثــاين	املســتخلصين	مــع	نمــو	إجمــايل	النــاجت	

بمــرور	 واملتراكميــن	 الوســيط(،	 مــن	 )اجملــرد	 العاملــي	 احمللــي	

علــى	 والثــاين	متعامديــن	 األول	 العامــل	 كان	 وإن	 الوقــت.	حتــى	

عاقــة	 يبديــان	 يتراكمــا،	 فعندمــا	 بطبيعتيهمــا،	 متزامــن	 نحــو	

العاملــي،	 العامــل  هــو	 األول	 والعامــل	 	.٠.67 موجــب،	 ارتبــاط	

الثــاين	حتــوال	ســلبيا	يف	الطلــب	علــى	املنتجــات	 ويمثــل	العامــل	

الزراعيــة	مقارنــة	بالطاقــة	واملعــادن	وهــو	بالتــايل	عامــل الســعر 

النســبي.١7	ونظــرا	ألن	عامــل	الســعر	النســبي	يســاعد	علــى	حســاب	

األوىل	 العوامــل	 تُســتخلص	 الزراعيــة،	 الســلع	 أســعار	 حتــركات	

زراعيــة	 وغيــر	 زراعيــة	 أوليــة	 ســلع	 إىل	 العينــة	 بتقســيم	 بالبــدء	

)الطاقــة	واملعــادن(.	واألمــر	املثيــر	لاهتمــام	أنــه	يجــري	تقريــب	

املشــتركة	 احلركــة	 يف	 العاملــي	 الطلــب	 تســبب	 فكــرة	 أن	 الواضــح	 مــن	 	١4

ألســعار	الســلع	األوليــة	ليســت	جديــدة.	وعلــى	ســبيل	املثــال،	تفســر	دراســة	

(Barsky and Kilian )2004	قــوة	احلركــة	املشــتركة	لســعر	النفــط	احلقيقــي	
مطلــع	 يف	 الصناعيــة	 واملعــادن	 اخلــام	 للمــواد	 احلقيقــي	 الســعر	 ومؤشــر	

ســبعينات	القــرن	املاضــي	علــى	أنهــا	دليــل	علــى	وجــود	عنصــر	طلــب	مشــترك	

يف	الســعرين.	وبوجــه	أعــم،	يســتند	قســم	كبيــر	مــن	الدراســات	إىل	جمموعــة	

التقلبــات	 أن	معظــم	 التــي	تخلــص	إىل	 النمــاذج	والبيانــات	اخملتلفــة	 مــن	

مدفوعــة	 الصناعــة(	 يف	 املســتخدمة	 )خاصــة	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 يف	

 Barsky and	دراســات	املثــال	ســبيل	علــى	)راجــع	الكلــي	الطلــب	يف	بتحــوالت

 Kilian و	 	،Nakov and Pescatori 2010 و	 	،Kilian 2009 و	 	،Kilian 2004
قيــد	اإلصــدار،	 	،Alquist, Bhattarai, and Coibion و	 	،and Murphy 2014
Delle Chiaie, Ferrara, and Giannone 2018	وغيرهــا(.	واألمــر	املثيــر	 و	

مــن	 	Pindyck and Rotemberg )1990) دراســة	 إليــه	 تشــير	 مــا	 لاهتمــام	

أن	الســلع	األوليــة	التــي	ليــس	بينهــا	عاقــة	ارتبــاط	)التــي	تقتــرب	مرونتهــا	

حركــة	 بينهــا	 تبــدو	 صفــر(	 مــن	 والطلــب	 للعــرض	 التقاطعيــة	 الســعرية	

مشــتركة	مفرطــة،	ممــا	يــدل	علــى	وجــود	عامــل	عاملــي	كامــن	)ربمــا	كان	غيــر	

متجانــس	التبايــن(	يؤثــر	علــى	كل	األســعار	يف	نفــس	الوقــت.			

للفــروق	 صفــر	 درجــة	 أُعطيــت	 الكامنــة،	 العوامــل	 تقديــر	 أجــل	 مــن	 	١5

يف	 املســتهلك	 أســعار	 مؤشــر	 علــى	 )مقســومة	 األســعار	 يف	 اللوغاريتميــة	

الواليــات	املتحــدة(.	واســتخدام	اللوغاريتــم	اجملــرد	مــن	االجتــاه	العــام	أو	

 Kilian and Zhou الفــروق	اللوغاريتميــة	أقــل	أهميــة	يف	التقديــر	)دراســة	

	.)2018
	.Stock and Watson )2002) دراســة	 يف	 ورد	 مــا	 مــع	 ذلــك	 يتماشــى	 	١6

الدراســة	جمموعــة	خمتلفــة	مــن	املؤشــرات	لبيــان	أن	أول	 وتســتخدم	تلــك	

أعلــى	 علــى	 وينطويــان	 باملعلومــات	 ثــراء	 العوامــل	 أكثــر	 همــا	 عامليــن	

التنبــؤ.	 يف	 تســهم	 حمتويــات	

بالعامــل،	وهــي	 التشــبع	 مــن	خــال	فحــص	حــاالت	 ذلــك	 رؤيــة	 يمكــن	 	١7

الطلــب.	 عنــد	 متاحــة	

للغايــة	 جيــد	 بشــكل	 النســبي	 الســعر	 وعامــل	 العاملــي	 العامــل	

بإنشــاء	توليفــة	خطيــة	بيــن	أول	عامليــن	يف	العينتيــن	الفرعيتيــن	

املنفصلتيــن.١8	ومــع	هــذا،	تصاحــب	عامــل	الســعر	النســبي	عامــة	

ســالبة	عنــد	العامــل	األول	يف	العينــة	الفرعيــة	للســلع	الزراعيــة.	

والعاقــة	بيــن	العامــل	العاملــي	وإجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي	

الفتة	للنظر	بشــكل	كبير	)الشــكل	البياين	١-ت	خ-5(،	لكن	يبدو	

كذلك	أن	عامل	السعر	النسبي	يتحرك	مع	إجمايل	الناجت	احمللي	

)بقيادتهــا(	 النشــاط	 يف	 احلــاد	 التباطــؤ	 فتــرات	 بعــض	 خــال	

وفتــرات	التعــايف	التــي	تعقبهــا.١٩		

ونتيجــة	لتأخــر	أول	عمليــة	نشــر	لبيانــات	اإلنتــاج	الصناعــي	

العاملــي	ملــدة	شــهرين	وإجمــايل	النــاجت	احمللــي	لربــع	ســنة،	فهــي	

غالبــا	مــا	تخضــع	لتعديــات	كبيــرة،	لذلــك	مــن	املفيــد	اختبــار	مــا	

التنبــؤ	 الكامنــة	يمكــن	أن	تســاعد	يف	نشــاط	 العوامــل	 إذا	كانــت	

اآلين	العاملــي.	ولهــذا	الغــرض،	يُجــرى	انحــدار	لإلنتــاج	الصناعــي	

١8		انحــدار	العامــل	العاملــي	)عامــل	الســعر	النســبي(	علــى	العوامــل	األوىل	

املســتخلصة	مــن	عينتــي	الســلع	الزراعيــة	وغيــر	الزراعيــة	بشــكل	منفصــل	

يــؤدي	إىل	التوصــل	إىل	معامــل	حتديــد	يبلــغ	٠.٩٩	)88.٠(.	

١٩	العامــل	األول	)الســالب(	يف	مســتويات	معينــة	يحاكــي	حتــركات	ســعر	

الصرف	الفعلي	احلقيقي	للدوالر	األمريكي،	وذلك	أمر	ال	يدعو	إىل	الدهشة،	

بالنظــر	إىل	أن	الــدوالر	هــو	البســط	ألســعار	كل	الســلع	األوليــة	يف	العينــة.	مــع	

ذلــك،	فهــذا	االرتبــاط	يصبــح	أضعــف	بكثيــر	عنــد	درجــات	التواتــر	العاليــة،	

كالتغيــرات	الشــهرية،	ويــزداد	ضعفــا	عنــد	اســتبعاد	العمــات	غيــر	املرتبطــة	

بالســلع	األوليــة،	إلنشــاء	ســعر	الصــرف	الفعلــي	احلقيقــي،	كمــا	هــو	معلــوم،	

وتتحــرك	يف	اجتــاه	معاكــس	لســعر	الصــادرات	مــن	الســلع	األوليــة	)دراســة	

Chen and Rogoff 2003(.	وإدخــال	ســعر	الصــرف	الفعلــي	احلقيقــي	للــدوالر	
األمريكــي	يف	عمليــة	التنبــؤ	اآلين	والتنبــؤ	املســتقبلي	ال	يغيــر	النتائــج.						

إجمايل الناجت احمللي العاملي 

(املقياس األيمن) 

العامل العاملي العامل النسبي 

املصادر: نظام أسعار السلع األولية لدى صندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

ملحوظة: العنصران الرئيسيان األول والثاين تراكميان، والفرق اللوغاريتمي يف إجمايل 

الناجت احمللي مطروحا منه املتوسط وتراكمي. 

الشكل البياين ١-ت خ-٥: العوامل الكامنة والنشاط 
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املتأخــرة	 قيمتيهمــا	 علــى	 احمللــي	 النــاجت	 وإجمــايل	 العاملــي	

والعوامل	الكامنة	وعلى	فترة	واحدة	من	فترات	التأخر	اخلاصة	

العوامــل	 إدخــال	 كان	 إذا	 مــا	 ملعرفــة	 اختبــار	 ويُجــرى	 بهمــا.	

تقديــرات	 الناحيــة	اإلحصائيــة	يف	حتســين	 مــن	 يســهم	 الكامنــة	

التنبــؤ	اآلين	ملؤشــر	النشــاط	االقتصــادي	)اإلنتــاج	الصناعــي	أو	

النتائــج	وعمليــة	 بيــن	 النــاجت	احمللــي(،	وتُعقــد	مقارنــة	 إجمــايل	

انحــدار	ذاتــي	(AR))p(	معياريــة	)علــى	غــرار	مــا	جــاء	يف	دراســة	

Stock and Watson 2002(.	وتتــم	جتربــة	مواصفــات	خمتلفــة:	ال	
يُســتخدم	ســوى	العامــل	العاملــي	)املواصفــة	١(،	ويدخــل	العامــل	

العاملــي	والعامــل	النســبي	معــا	)املواصفــة	٢(،	وتنقســم	العينــة	

إىل	ســلع	أوليــة	زراعيــة	وغيــر	زراعيــة	وتُســتخدم	العوامــل	األوىل	

لــكل	منهمــا	)املواصفــة	3(.	وكل	املواصفــات	يمكــن	أن	تتضمــن	

فتــرات	التأخــر	اخلاصــة	بهــا،	ويُختــار	املســتوى	األمثــل	منهــا.			

التــي	يعرضهــا	اجلــدول	١-ت	خ-٢	إىل	أن	 النتائــج	 وتشــير	

اإلنتــاج	الصناعــي،	بمعــدل	تواتــر	شــهري،	يــؤدي	إدخــال	العامــل	

العاملــي	وعامــل	الســعر	النســبي	علــى	زيــادة	القــدرة	علــى	التنبــؤ	

الذاتــي	 االنحــدار	 بعمليــة	 مقارنــة	 الصناعــي	 باإلنتــاج	 اآلين	

املعيــاري	(AR)p	—حيــث	يتحــدد	عــدد	فتــرات	التأخــر،	p،	علــى	

أســاس	املســتوى	األمثــل.	ونظــرا	للتقلــب	الكبيــر	يف	نمــو	اإلنتــاج	

ســوى	حتســن	 اآلين	 التنبــؤ	 علــى	 يترتــب	 ال	 الشــهري،	 الصناعــي	

علــى	 القــدرة	 هــو	 أكبــر	 بشــكل	 لانتبــاه	 الافــت	 واألمــر	 حمــدود.	

خ-3(.	 ١-ت	 )اجلــدول	 احمللــي	 النــاجت	 بإجمــايل	 اآلين	 التنبــؤ	

وبالفعــل،	يبلــغ	حتســن	جــذر	متوســط	مربــع	اخلطــأ	مقارنــة	بمعيــار	

االنحدار	الذاتي	))AR)p(	١٠%	يف	وجود	العامل	العاملي	وحســب	

مــن	املعلومــات	املتوافــرة	عــن	أســعار	الســلع	األوليــة	ملــدة	شــهر	

واحــد.	ويرتفــع	التحســن	إىل	١5%	عندمــا	يُســتكمل	الربــع.	كذلــك	

املثيــر	 ومــن	 	٢٠ 	.٠.48 نحــو	 مرتفعــا،	 بكــون	 التحديــد	 معامــل	

قــدر	 أقصــى	 علــى	 حتتــوي	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 أن	 لاهتمــام	

مــن	املعلومــات	أثنــاء	فتــرات	ارتفــاع	تقلــب	النشــاط	االقتصــادي،	

مــداه	 	)AR)p)) الذاتــي	 االنحــدار	 عمليــة	 قصــور	 يبلــغ	 بينمــا	

)الشــكل	البيــاين	١-	ت	خ-6(.	وتتشــابه	النتائــج	عنــد	اســتخدام	

الزراعيــة	وغيــر	 الســلع	 مــن	جمموعــة	 يُســتخلصان	 أول	عامليــن	

الزراعيــة	بشــكل	منفصــل.	

ولفتــرات	تأخــر	العوامــل	داللــة	كذلــك،	ويمكــن	بالتــايل	فحــص	

التنبــؤ	 يف	 أيضــا	 تســاعد	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 كانــت	 إذا	 مــا	

التنبــؤ	 أداء	 إىل	 التنبــؤات	 تقييــم	 ويســتند	 العاملــي.	 بالنشــاط	

خــارج	العينــة.	ومــع	توافــر	بيانــات	اإلنتــاج	الصناعــي،	وإجمــايل	

تقديــر	 يجــري	 التقديريــة،	 الرئيســية	 والعناصــر	 احمللــي،	 النــاجت	

مــن	١٩8٠-١٩٩8	 العينــة	 فتــرة	 باســتخدام	 أوال	 كل	مواصفــة	

الفتــرة	 تنبــؤات	 لوضــع	 تواتــري	 نحــو	 علــى	 تقديرهــا	 يُعــاد	 ثــم	

٢٠٠٠-٢٠١8.	٢١	ويف	كل	فتــرة،	يتنبــأ	النمــوذج	بنمــو	اإلنتــاج	

٢٠	تُتــاح	نتائــج	االنحــدار	عنــد	الطلــب.	ويجــدر	كذلــك	ماحظــة	أن	إمكانيــة	

)اإلنتــاج	 العاملــي	 النــاجت	احمللــي	 إجمــايل	 اســتخدام	 تتراجــع	عنــد	 التنبــؤ	

زيــادة	 نتيجــة	 ربمــا	 الســوق،	 يف	 الســائدة	 الصــرف	 بأســعار	 الصناعــي(	

املتقدمــة.		 االقتصــادات	 يف	 اخلدمــات	 أهميــة	

متواتــرة(.	 )خطــة	 جديــدة	 بيانــات	 بإضافــة	 نمــوذج	 كل	 تقديــر	 يُعــاد	 	٢١

ثابــت	 طــول	 علــى	 تنطــوي	 الرئيســية	 املكونــات	 تســتخدم	 التــي	 والنمــاذج	

نمــوذج	 يف	 التأخــر	 لفتــرة	 األمثــل	 الطــول	 اختيــار	 لكــن	 التأخــر،	 لفتــرات	

االنحــدار	الذاتــي	يتحــدد	كل	مــرة،	باســتخدام	املعاييــر	البيزيــة	للمعلومــات	

للمعلومــات.	 أكايكــي	 معيــار	 أو	

اجلدول 1-ت خ-2: التنبؤ اآلين باإلنتاج الصناعي العاملي

املواصفة	3املواصفة	٢املواصفة	١املقياس	املرجعي

اجلذر التربيعي 

ملتوسط مربعات 

اخلطأ

%0.55%0.54%0.53%0.54

10.990.970.98النسبة

املصادر:	نظام	أسعار	السلع	األولية	لدى	صندوق	النقد	الدويل،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظــة:	فتــرة	العينــة	=	ينايــر	١٩8٠	إىل	ديســمبر	٢٠١8.	واملقيــاس	املرجعــي	=	عمليــة	انحــدار	ذاتــي	بينمــا	فتــرة	التأخــر	املُثلــى	تســتند	إىل	معيــار	املعلومــات	البيــزي؛	

املواصفة	١	=	العنصر	الرئيسي	األول،	املواصفة	٢	=	أول	عنصران	رئيسيان،	املواصفة	3	=	أوىل	العناصر	الرئيسية	للسلع	األولية	الزراعية	وغير	الزراعية.	وتُضاف	

فتــرة	التأخــر	املُثلــى	للمتغيــرات	املســتقلة	بنــاء	علــى	معيــار	املعلومــات	البيــزي	يف	جميــع	املواصفــات.	النســبة	=	اجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	النســبي،	واجلــذر	

التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	مقســوما	علــى	اجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	املعيــاري.	

اجلدول 1-ت خ-3: التنبؤ اآلين بإجمايل الناجت احمللي العاملي

املواصفة	3املواصفة	٢املواصفة	١املقياس	املرجعياملقياس

معلومات	شهر	واحد
اجلذر	التربيعي	ملتوسط	

مربعات	اخلطأ

%٠.4٠%٢.38%٠.37%٠.38

١٠.٩٠٠.٩٠٠.٩٠النسبة

معلومات	شهرين
اجلذر	التربيعي	ملتوسط	

مربعات	اخلطأ

%٠.4٠%٢.36%٠.36%٠.36

١٠.87٠.86٠.86النسبة

معلومات	ربع	سنة

اجلذر	التربيعي	ملتوسط	

مربعات	اخلطأ

%٠.4٠%٢.36%٠.35%٠.35

١٠.86٠.84٠.85النسبة

املصادر:	نظام	أسعار	السلع	األولية	لدى	صندوق	النقد	الدويل،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظــة:	فتــرة	العينــة	=	الربــع	األول	مــن	١٩8٠	إىل	الربــع	الثالــث	مــن	٢٠١8.	واملقيــاس	املرجعــي	=	عمليــة	انحــدار	ذاتــي	بينمــا	فتــرة	التأخــر	املُثلــى	تســتند	إىل	معيــار	املعلومــات	البيــزي؛	

املواصفــة	١	=	العنصــر	الرئيســي	األول،	املواصفــة	٢	=	أول	عنصــران	رئيســيان،	املواصفــة	3	=	أوىل	العناصــر	الرئيســية	للســلع	األوليــة	الزراعيــة	وغيــر	الزراعيــة.	ويُضــاف	متغيــر	تابــع	متأخــر	

بفتــرة	واحــدة	يف	جميــع	املواصفــات.	وتتوافــر	معلومــات	شــهر	أو	شــهرين	أو	ثاثــة	أشــهر	خــال	ربــع	الســنة.	النســبة	=	اجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	النســبي،	واجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	

مربعــات	اخلطــأ	مقســوما	علــى	اجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	املعيــاري.	
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الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية
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الصناعــي	للفتــرة	القادمــة	قبــل	موعدهــا	بشــهر	وثاثــة	أشــهر.٢٢	

ويســتند	أداء	التنبــؤات	إىل	جــذر	متوســط	مربــع	اخلطــأ.	

٢٢	بعــد	وضــع	التنبــؤات	علــى	امتــداد	الفتــرة	كلهــا،	حُتســب	عــدة	مقاييــس	ألداء	

التنبــؤات،	وتشــمل	جــذر	متوســط	مربــع	اخلطــأ	بيــن	تنبــؤات	النمــوذج	والنمــو	

الفعلــي،	وجــذر	مطلــق	مربــع	اخلطــأ،	والتحيــز	)خطــأ	التنبــؤ	بالوســيط(،	والكفــاءة	

)عاقــة	االرتبــاط	بيــن	خطــأ	التنبــؤ	والتنبــؤ(.	والنتائــج	متوافــرة	عنــد	الطلــب.			

أن	 خ-4	 ١-ت	 اجلــدول	 يف	 املبينــة	 النتائــج	 مــن	 ويتضــح	

كل	املواصفــات	حتســن	تنبــؤات	اإلنتــاج	الصناعــي	العاملــي	قبــل	

التــي	 	،)٢( املواصفــة	 باملعيــار(:	 )مقارنــة	 واحــد	 بشــهر	 موعــده	

أداؤهــا	 النســبي،	 والعامــل	 العاملــي	 العامــل	 مــن	 كا	 تســتخدم	

	.%١٠ بنســبة	 التنبــؤ	 وحتســن	 أفضــل	

النــاجت	احمللــي	لربــع	الســنة	 كذلــك	تتحســن	تنبــؤات	إجمــايل	

األســعار	يف	 عــن	 املعلومــات	 توافــر	 ذلــك	 يتطلــب	 ولكــن	 التــايل،	

هــذا	الربــع.٢3	ويف	الواقــع	العملــي،	قــد	ال	تتوافــر	بيانــات	إجمــايل	

النــاجت	احمللــي	العاملــي	خــال	ربعــي	الســنة	التالييــن.	علــى	ســبيل	

املثــال،	يف	شــهر	مايــو،	ال	تتوافــر	بيانــات	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

الســلع	 أســعار	 بيانــات	 تُتــاح	 بينمــا	 األول،	 الربــع	 يف	 العاملــي	

مــن	 االســتفادة	 ســبب	 هــي	 احلداثــة	 وهــذه	 إبريــل.	 يف	 األوليــة	

النــاجت	احمللــي	 إجمــايل	 بنمــو	 التنبــؤ	 األوليــة	يف	 الســلع	 أســعار	

التنبــؤ	ألن	 أداء	 مــرور	األشــهر،	يتحســن	 التــايل.	ومــع	 الربــع	 يف	

حتــركات	أســعار	الســلع	األوليــة	تعكــس	الربــع	احلــايل	علــى	نحــو	

أدق.	وعندمــا	تتوافــر	بيانــات	الربــع	كلــه،	يتحســن	جــذر	متوســط	

الســنة	 لربــع	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 تنبــؤات	 يف	 اخلطــأ	 مربــع	

التــايل	بنحــو	١٠%	مقارنــة	باملعيــار.																				

مــن	 ثــروة	 علــى	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 تنطــوي	 وختامــا،	

نبــض	 جــس	 يف	 كبيــر	 بشــكل	 تفيــد	 أن	 يمكــن	 التــي	 املعلومــات	

النشــاط	االقتصــادي	العاملــي.	ومتــى	حُذِفَــت	العوامــل	املتفــردة،	

املعــادن	 أســعار	 يف	 الكبيــرة	 التحــركات	 خــال	 مــن	 يمكننــا	

الزراعيــة،	 واملنتجــات	 الطاقــة	 منتجــات	 مــا	 حــد	 وإىل	 البخســة،	

أن	نعــرف	الكثيــر	عــن	حالــة	االقتصــاد	العاملــي،	وخاصــة	حينمــا	

الكبيــرة— التقلبــات	 فتــرات	 يف	 االقتصــادي	 النشــاط	 يكــون	

عندمــا	تصبــح	احلاجــة	إىل	التنبــؤ	املســتقبلي	والتنبــؤ	اآلين	أكثــر	

وقــت.				 أي	 مــن	 إحلاحــا	

الشــهر	 عــن	 األســعار	 بيانــات	 تتوافــر	 عندمــا	 املواصفــة	 هــذه	 تُفحــص	 	٢3

األول،	والشــهرين	األول	والثــاين،	والثاثــة	أشــهر	كلهــا	يف	هــذا	الربــع	مــن	

الســنة.	

الفعلي انحدار ذاتي من الدرجة األوىل + عاملين انحدار ذاتي من 

الدرجة األوىل

املصــادر: نظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل، وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

ملحوظــة: عامــالن = أول عنصــران رئيســيان. وتســتند عمليــات االنحــدار إىل بيانــات ربــع 

سنوية من الربع األول من ١٩٨٠ إىل الربع الثالث من ٢٠١٨. 
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 الشكل البياين ١-ت خ-٦: التنبؤ اآلين بنمو إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي العاملي: القيمة الفعلية مقابل 

القيمة املفترضة

(٪، على أساس ربع سنة مقارن) 

اجلدول 1-ت خ-4: التنبؤ باإلنتاج الصناعي وإجمايل الناجت احمللي العامليين

املواصفة	3املواصفة	٢املواصفة	١املقياس	املرجعياملقياس

اإلنتاج	الصناعي

اجلذر	التربيعي	ملتوسط	شهر	واحد

مربعات	اخلطأ
%٠.55%٠.5٠%٠.4٠%٩.5٠

١٠.٩٢٠.٩٠٠.٩٢النسبة

إجمايل	الناجت	احمللي

اجلذر	التربيعي	ملتوسط	معلومات	شهر	واحد

مربعات	اخلطأ
%٠.5٠%١.5٠%٠.5٠%١.5١

١٠.٩٩١.٠٠١.٠٠النسبة

اجلذر	التربيعي	ملتوسط	معلومات	شهرين

مربعات	اخلطأ
%٠.5٠%١.48%٠.48%٠.48

١٠.٩5٠.٩5٠.٩5النسبة

اجلذر	التربيعي	ملتوسط	معلومات	ربع	سنة

مربعات	اخلطأ
%٠.5٠%١.46%٠.46%٠.46

١٠.٩١٠.٩١٠.٩٠النسبة

املصادر:	نظام	أسعار	السلع	األولية	لدى	صندوق	النقد	الدويل،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظــة:	املقيــاس	املرجعــي	=	عمليــة	انحــدار	ذاتــي	بينمــا	فتــرة	التأخــر	املُثلــى	تســتند	إىل	معيــار	املعلومــات	البيــزي؛	املواصفــة	١	=	العنصــر	الرئيســي	األول،	املواصفــة	٢	=	أول	عنصــران	

رئيســيان،	املواصفــة	3	=	أوىل	العناصــر	الرئيســية	للســلع	األوليــة	الزراعيــة	وغيــر	الزراعيــة.	ويُضــاف	متغيــر	تابــع	متأخــر	بفتــرة	واحــدة	يف	جميــع	املواصفــات	يف	اإلنتــاج	الصناعــي.	وتتوافــر	

معلومــات	شــهر	أو	شــهرين	أو	ثاثــة	أشــهر	خــال	ربــع	الســنة.	النســبة	=	اجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	النســبي،	واجلــذر	التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	مقســوما	علــى	اجلــذر	

التربيعــي	ملتوســط	مربعــات	اخلطــأ	املعيــاري.
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جدول املرفق 1- 1- 1: االقتصادات األوروبية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 

احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .2.21.21.83.22.92.82.22.22.1أوروبا
1.81.31.61.91.41.62.72.62.57.17.06.9أوروبا املتقدمة 

١.8١.3١.5١.8١.3١.63.٠٢.٩٢.88.٢8.٠7.7منطقة	اليورو4،	5

١.5٠.8١.4١.٩١.3١.77.47.١6.83.43.43.3أملانيا

٠.٠٩.١8.88.4–٠.4–١.5١.3١.4٢.١١.3١.5٠.7فرنسا	

٠.٩٠.١٠.٩١.٢٠.8١.٢٢.6٢.٩٢.6١٠.6١٠.7١٠.5إيطاليا

٢.5٢.١١.٩١.7١.٢١.6٠.8٠.8٠.8١5.3١4.٢١4.١إسبانيا

٢.5١.8١.7١.6٢.3١.6٩.8٩.38.٩3.83.73.6هولندا	

١.4١.3١.4٢.3١.٩١.6٠.4٠.3٠.55.٩5.٩5.٩بلجيكا

٢.7٢.٠١.7٢.١١.8٢.٠٢.3٢.٠١.٩4.٩5.١5.٠النمسا	

١٩.6١8.5١7.5–٢.6–٢.7–٢.١٢.4٢.٢٠.8١.١١.43.4اليونان

7.١6.86.3–٠.5–٠.4–٢.١١.7١.5١.٢١.٠١.7٠.6البرتغال

6.84.١3.4٠.7١.٢١.5١٠.٠٩.١8.35.75.35.٠آيرلندا

٠.١٠.47.57.٢7.١–٢.4١.٩١.7١.٢١.3١.5٠.5فنلندا

6.66.١6.٠–٠.7–١.٠–4.١3.73.5٢.5٢.4٢.٢٢.٠اجلمهورية	السلوفاكية

3.4٢.٩٢.6٢.5٢.3٢.3١.4١.١٠.66.36.36.٢ليتوانيا	

4.53.4٢.8١.7١.4١.66.54.43.45.34.84.٩سلوفينيا

3.٠٢.7٢.8٢.٠١.6١.٩5.٢5.٠5.٠5.٠5.٠5.٠لكسمبرغ

7.47.37.3–١.7–١.4–4.83.٢3.١٢.6٢.4٢.4١.٠التفيا	

3.٩3.٠٢.٩3.43.٠٢.8١.7١.5١.١5.44.73.5إستونيا	

8.47.٠6.٠–6.5–7.3–3.٩3.53.3٠.8٠.5١.65.6قبرص

6.45.٢4.4١.7١.8١.٩١٠.١٩.38.84.٠4.١4.3مالطا

4.١4.٢4.4–4.٠–4.٢–١.4١.٢١.4٢.5١.8٢.٠3.٩اململكة	املتحدة

٢.5١.١١.5٠.٩٠.8٠.٩٩.8٩.٠٩.٠٢.6٢.8٢.8سويسرا	

٢.3١.٢١.8٢.٠١.٩١.7٢.٠٢.4٢.56.36.36.3السويد

١.4٢.٠١.٩٢.8١.٩١.78.١7.47.٢3.٩3.73.7النرويج	

٢.53.١3.٢–٠.8–٢.٩٢.٩٢.7٢.٢٢.3٢.٠٠.٢٠.6اجلمهورية	التشيكية

١.٢١.7١.8٠.7١.١١.36.٠5.55.١5.٠4.٩4.٩الدانمرك	

4.6١.7٢.٩٢.7٢.8٢.5٢.٩٠.8١.١٢.73.33.6آيسلندا	

١.١٠.8٠.7١.6١.6١.7٠.4٠.4٠.٢8.٠8.١8.١سان	مارينو	

. . .. . .. . .–1.4–0.9–3.60.82.88.79.07.52.2أوروبا الصاعدة والنامية6
١١.٠١٢.7١١.4–٠.7٠.4–٢.5١6.3١7.5١4.١3.6–٢.6٢.5تركيا

3.83.63.5–١.5–١.١–5.١3.83.١١.6٢.٠١.٩٠.7بولندا	

4.٢4.84.٩–4.8–5.٢–4.١3.١3.٠4.63.33.٠4.6رومانيا

4.٩3.6٢.7٢.83.٢3.١٠.5٠.5٠.63.73.53.4هنغاريا	

3.٢3.33.٠٢.6٢.4٢.33.٩١.٩١.35.٢5.٠5.٠بلغاريا5	

١3.7١3.4١3.٢–5.٠–5.5–4.43.54.٠٢.٠٢.٠٢.55.٢صربيا	

٢.7٢.6٢.5١.5١.5١.6٢.٩٢.١١.6١٠.٠٩.٠8.٠كرواتيا

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

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدولين	ألف	6	وألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تم	تصحيح	مركز	احلساب	اجلاري	إلباغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامات	بين	بلدان	املنطقة.

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

6	تشمل	ألبانيا	والبوسنة	والهرسك	وكوسوفو	وجمهورية	مقدونيا	الشمالية	ٍواجلبل	األسود.
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جدول املرفق 1- 1- 2: اقتصادات آسيا واحمليط الهادئ: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

ورصيد احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .5.55.45.42.42.52.81.21.21.1آسيا
1.81.71.71.31.31.63.93.93.93.23.13.1آسيا املتقدمة

٠.8١.٠٠.5١.٠١.١١.53.53.53.6٢.4٢.4٢.4اليابان	

٢.7٢.6٢.8١.5١.4١.64.74.64.53.84.٠3.٩كوريا

5.34.84.8–٢.١–٢.١–٢.8٢.١٢.8٢.٠٢.٠٢.3٢.١أستراليا

٢.6٢.5٢.5١.5١.١١.٢١١.6١١.4١٠.73.83.73.7مقاطعة	تايوان	الصينية

3.٢٢.3٢.4٠.4١.3١.4١7.7١7.6١7.١٢.١٢.٠٢.٠سنغافورة

3.٠٢.73.٠٢.4٢.4٢.53.53.٢3.4٢.8٢.8٢.8منطقة	هونغ	كونغ	اإلدارية	اخلاصة	

4.٢4.44.4–4.3–4.4–3.٠٢.5٢.٩١.6٢.٠١.٩4.٠نيوزيلندا	

4.74.34.٢3.٠٢.5٢.735.٠37.438.7١.8١.8١.8منطقة	ماكاو	اإلدارية	اخلاصة	

. . .. . .. . .–0.2–0.1–6.46.36.32.62.83.10.1آسيا الصاعدة والنامية
6.66.36.١٢.١٢.3٢.5٠.4٠.4٠.33.83.83.8الصين

. . .. . .. . .–٢.4–٢.5–7.١7.37.53.53.٩4.٢٢.5الهند4

. . .. . .. . .5.25.15.22.82.83.00.60.60.4جمموعة آسيان- 5
5.35.٢5.٠–٢.6–٢.7–5.٢5.٢5.٢3.٢3.33.63.٠إندونيسيا	

4.١3.53.5١.١١.٠١.37.77.١6.3١.٢١.٢١.٢تايلند	

4.74.74.8١.٠٢.٠٢.6٢.3٢.١٢.١3.33.33.3ماليزيا	

5.35.55.4–١.8–٢.٢–6.٢6.56.65.٢3.83.3٢.6الفلبين	

7.١6.56.53.53.١3.33.٠3.١٢.6٢.٢٢.٢٢.٢فييت	نام	

آسيا الصاعدة والنامية 
. . .. . .. . .–2.8–2.8–5.36.36.24.54.65.33.3األخرى5

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–6.56.36.32.62.83.00.00.00.1آسيا	الصاعدة6
ملحوظة:	تستند	بيانات	بعض	البلدان	إىل	السنوات	املالية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	»واو«	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	قائمة	باالقتصادات	التي	تعتمد	فترات	إباغ	استثنائية.

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدولين	ألف	6	وألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

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	بنغاديــش	وبوتــان	وبــروين	دار	الســام	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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جدول املرفق 1- 1- 3: اقتصادات نصف الكرة الغربي: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد 

احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .–2.6–2.4–2.72.21.92.72.22.72.3أمريكا الشمالية 
3.٩3.83.7–٢.6–٢.4–٢.٩٢.3١.٩٢.4٢.٠٢.7٢.3الواليات	املتحدة	

5.85.٩6.٠–٢.8–3.١–١.8١.5١.٩٢.٢١.7١.٩٢.6كندا	

3.33.53.6–١.٩–١.7–٢.٠١.6١.٩4.٩3.83.١١.8املكسيك	

١١.٠١١.٠١١.٢.	.	..	.	..	.	.٢.5٠.3١.3–٠.7–١.١–٢.3بورتو	ريكو4

. . .. . .. . .–1.9–1.9–0.41.12.47.18.16.11.8أمريكا اجلنوبية5
١٢.3١١.4١٠.٢–١.6–١.7–١.١٢.١٢.53.73.64.١٠.8البرازيل	

٩.٢٩.٩٩.٩–٢.5–٢.٠–٢.٢34.343.7٢3.٢5.4–١.٢–٢.5األرجنتين	

٩.7٩.7٩.5–3.8–3.٩–٢.73.53.63.٢3.43.٢3.8كولومبيا	

35.٠44.347.٩–٩٢٩,78٩.5١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠6.٠١.4١.٩–١٠.٠–٢5.٠–١8.٠فنزويا	

6.٩6.56.٢–٢.8–3.٢–4.٠3.43.٢٢.3٢.33.٠3.١شيلي	

6.76.66.5–١.5–١.4–4.٠3.٩4.٠١.3٢.4٢.٠١.5بيرو	

٠.4١.43.74.34.7–٠.6١.٢٠.7–٠.٢٠.٢–١.١٠.5إكوادور	

4.٠4.٠4.٠–5.١–5.٢–4.34.٠3.٩٢.3٢.33.64.7بوليفيا	

8.٠8.١7.٩–١.٢–٠.8–٢.١١.٩3.٠7.67.67.٢٠.6أوروغواي

٠.45.65.75.8–3.73.54.٠4.٠3.64.٠٠.5٠.8باراغواي	

. . .. . .. . .–2.7–2.9–2.73.23.52.62.73.03.6أمريكا الوسطى6
. . .. . .. . .–2.0–2.3–4.73.63.73.72.44.32.3الكاريبي7

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٢.٠–١.٩–١.٠١.4٢.46.٢6.55.١١.٩أمريكا	الاتينية	والكاريبي8
االحتاد	النقدي	لدول	شرق	

. . .. . .. . .–٩.4–٩.6–٢.١4.٠3.١١.3١.6٢.٠١٠.5الكاريبي٩	

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

١	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	ال	تشــمل	اجملمــات	فنزويــا.	يُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لاطــاع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

١	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

٢	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

3	بورتو	ريكو	هي	أراٍض	تابعة	للواليات	املتحدة،	ولكن	بياناتها	اإلحصائية	تعد	على	أساس	منفصل	ومستقل.

4	تشمل	غيانا	وسورينام.	وبالنسبة	لألرجنتين	وفنزويا،	راجع	امللحوظات	اخلاصة	بكل	بلد	على	حدة	يف	قسم	»امللحوظات	القُطْرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

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

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

غريناديــن	وترينيــداد	وتوباغــو.

7	منطقــة	أمريــكا	الاتينيــة	والكاريبــي	تتضمــن	املكســيك	واقتصــادات	مــن	الكاريبــي	وأمريــكا	الوســطى	وأمريــكا	اجلنوبيــة.	وبالنســبة	لألرجنتيــن	وفنزويــا،	راجــع	امللحوظــات	اخلاصــة	بــكل	بلــد	علــى	حــدة	يف	قســم	

»اامللحوظــات	القُطْريــة«	يف	امللحــق	اإلحصائــي.

8	يضــم	االحتــاد	النقــدي	لــدول	شــرق	الكاريبــي	أنتيغــوا	وبربــودا	ودومينيــكا	وغرينــادا	وســانت	كيتــس	ونيفيــس	وســانت	لوســيا	وســانت	فنســنت	وجــزر	غريناديــن،	باإلضافــة	إىل	أنغيــا	ومونتســيرات،	وهمــا	ليســا	أعضــاء	

يف	صنــدوق	النقــد	الــدويل.
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جدول املرفق 1- 1- 4: اقتصادات كومنولث الدول املستقلة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين 

ورصيد احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .2.82.22.34.55.75.05.03.83.4كومنولث الدول املستقلة4
البلدان املصدرة للطاقة على 

. . .. . .. . .2.72.12.24.05.75.06.24.94.4أساس صاف  
٢.3١.6١.7٢.٩5.٠4.57.٠5.75.١4.84.84.7روسيا	

4.١3.٢3.٢6.٠5.55.٠٠.6٠.١٠.65.٠5.٠5.٠كازاخستان	

. . .. . .. . .–4.7–5.6–5.٠5.٠5.5١7.٩١6.5١١.٩7.8أوزبكستان	
١.43.43.١٢.3٢.5٢.5١٢.6١١.7١3.35.05.05.0أذربيجان	

. . .. . .. . .–3.٢–6.٢6.36.٠١3.6١3.٠٩.٠3.١٢.3تركمانستان	
البلدان املستوردة للطاقة على 

. . .. . .. . .–3.4–4.0–3.62.83.17.66.25.34.3أساس صاف 
٩.٠8.58.١–٢.4–٢.5–3.3٢.73.٠١٠.٩8.٠5.٩3.7أوكرانيا	

٠.8٠.8٠.8–٢.3–4.٠–3.٠١.8٢.٢4.٩5.٠5.٠٢.3بياروس

. . .. . .. . .–7.8–8.٠–4.74.65.٠٢.6٢.53.٠7.٩جورجيا	
١8.١١7.٩١7.7–4.3–4.6–5.٠4.64.5٢.5٢.١3.٠6.٢أرمينيا

. . .. . .. . .–6.8–7.٠–7.٠5.٠4.53.86.76.٢5.3طاجيكستان

6.86.86.8–8.6–١٠.٩–3.53.83.4١.5٢.٢4.٩٩.8جمهورية	قيرغيزستان	

4.١4.٠4.٠–8.٠–7.7–4.٠3.53.83.١3.35.١٩.٩مولدوفا

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٠.١–4.٢4.١4.١8.٢7.86.4٠.5٠.5القوقاز	وآسيا	الوسطى5
البلدان	منخفضة	الدخل	يف	منطقة	كومنولث	

. . .. . .. . .–6.٠–6.6–5.٠4.85.١١١.٩١١.3٩.٠7.8الدول	املستقلة6
البلدان	املصدرة	للطاقة	على	أساس	صاف	

. . .. . .. . .4.١4.٠4.١٩.٠8.46.7١.6٠.5٠.8ما	عدا	روسيا
ملحوظة:	تستند	بيانات	بعض	البلدان	إىل	السنوات	املالية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	»واو«	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	قائمة	باالقتصادات	التي	تعتمد	فترات	إباغ	استثنائية.

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	ألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تدخل	جورجيا	وتركمانستان	وأوكرانيا،	وهي	ليست	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.

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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جدول املرفق 1- 1- 5: اقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: إجمايل الناجت احمللي 

احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة 
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

. . .. . .. . .–0.7–1.81.53.210.49.79.32.30.9وأفغانستان وباكستان 
. . .. . .. . .0.60.42.89.29.08.85.30.91.0البلدان املصدرة للنفط4

. . .. . .. . .٢.٢8.33.5٢.8–٢.٢١.8٢.١٢.5٠.7اململكة	العربية	السعودية	
١3.٩١5.4١6.١–٠.6–٠.٢3١.٢37.٢3١.٠4.3٠.4–6.٠–3.٩إيران	

. . .. . .. . .١.7٢.83.33.١٢.١٢.١6.65.٩5.١اإلمارات	العربية	املتحدة	
١١.7١٢.6١3.7–٩.3–١٢.5–٢.١٢.3١.84.35.66.7٩.١اجلزائر	

. . .. . .. . .–٢.٩–٠.6٢.88.١٠.4٢.٠٢.٠4.٩6.7العراق	
. . .. . .. . .٢.٢٢.63.٢٠.٢٠.١3.7٩.34.64.١قطر	

١.7٢.5٢.٩٠.7٢.5٢.7١٢.77.48.٠١.3١.3١.3الكويت

. . .. . .. . .–5.3–6.1–4.23.64.012.811.010.26.5البلدان املستوردة للنفط5
١٠.٩٩.68.3–١.7–٢.4–5.35.55.٩٢٠.٩١4.5١٢.3٢.4مصر	

6.١6.١6.٢–4.3–5.٢–5.٢٢.٩٢.83.٩7.67.٠6.١باكستان	

٩.8٩.٢8.٩–3.5–4.١–3.١3.٢3.8١.٩١.4٢.٠4.5املغرب	

١٩.5٢١.4٢٠.٩–١٠.٠–٩.٩–63.34٩.658.١١١.5–١.3–٢.3–٢.١السودان	

. . .. . .١5.6–٩.١–١٠.١–٢.5٢.73.٢7.37.55.6١١.٢تونس	
. . .. . .. . .–٢8.4–٢8.٢–٠.٢١.3٢.٠6.١٢.٠٢.3٢7.٠لبنان	

. . .. . .١8.3–8.٠–8.٢–٢.٠٢.٢٢.44.5٢.٠٢.57.4األردن	

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٠.4–١.4١.33.٢١١.4١٠.٠٩.63.١٠.5الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	
3.33.33.3٠.8٠.٩١.7١.٩١.7١.44.٠4.٠4.٠إسرائيل6

. . .. . .. . .–7.4–8.3–3.4٢.8٢.55.١5.٢5.76.8بلدان	املغرب	العربي7
. . .. . .. . .–6.١–6.8–4.85.٠5.5١8.8١3.٠١١.١7.٠بلدان	املشرق	العربي8

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

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدولين	ألف	6	وألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

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	اجملمات	اإلقليمية.

7	يشمل	املغرب	العربي	اجلزائر	وليبيا	وموريتانيا	واملغرب	وتونس.

8	يشمل	املشرق	العربي	مصر	واألردن	ولبنان.	وال	يتضمن	سوريا	نظرا	لعدم	اليقين	احمليط	بأوضاعها	السياسية.
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جدول املرفق 1- 1- 6: اقتصادات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار 

املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة
)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .–3.7–3.7–3.03.53.78.58.17.42.6إفريقيا جنوب الصحراء
. . .. . .. . .–0.6–1.32.02.612.911.810.91.51.2البلدان املصدرة للنفط4

. . .. . .٢٢.6–٠.٢–١.٩٢.١٢.5١٢.١١١.7١١.7٢.١٠.4نيجيريا	
. . .. . .. . .–١.٩–٠.4٢.٩١٩.6١7.5١١.١١.33.8–١.7أنغوال	
. . .. . .. . .–١.٢–3.6–١.٢3.١3.٩4.83.٠٢.5١.٩غابون	

. . .. . .. . .–4.3–6.١–3.١4.56.٠٢.5٢.٩3.٠4.8تشاد	
. . .. . .. . .٠.85.4١.5١.٢١.5١.85.54.75.٩جمهورية	الكونغو

. . .. . .. . .–3.5–3.2–2.73.43.34.65.15.33.2البلدان متوسطة الدخل5
٢7.١٢7.5٢7.8–3.7–3.4–٠.8١.٢١.54.65.٠5.43.4جنوب	إفريقيا	

. . .. . .. . .–3.5–3.٠–5.68.85.8٩.8٩.١8.43.٢غانا	
. . .. . .. . .–٢.8–3.٠–7.47.57.٢٠.3٢.٠٢.٠3.4كوت	ديفوار	

. . .. . .. . .–3.4–3.7–4.٠4.34.7٠.٩١.٢١.54.٠الكاميرون	
. . .. . .. . .–٢.7–٢.٩–3.53.١٢.٩7.٠١٠.7١٢.٠5.٠زامبيا	

. . .. . .. . .–١٠.٢–7.3–6.٢6.٩7.5٠.5١.3١.57.٢السنغال	
. . .. . .. . .–7.8–7.3–5.95.35.77.77.45.76.8البلدان منخفضة الدخل6

. . .. . .. . .–5.4–6.٠–7.77.77.5١3.8٩.38.٠6.5إثيوبيا	
. . .. . .. . .–4.٩–5.٠–6.٠5.85.٩4.74.45.٠5.4كينيا	

. . .. . .. . .–4.٢–3.٩–6.64.٠4.٢3.53.54.53.7تنزانيا	
. . .. . .. . .–٩.١–8.٢–6.٢6.36.٢٢.63.64.46.8أوغندا	

. . .. . .. . .–3.5–5.٢5.٢5.37.36.76.3٠.3١.4مدغشقر	
. . .. . .. . .–٢.٩–١.8–3.٩4.34.4٢٩.38.46.7٠.5جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

بنود للتذكرة

إفريقيا	جنوب	الصحراء	ما	عدا	جنوب	

. . .. . .. . .–3.7–3.7–3.١3.43.78.٢8.١7.4٢.6السودان
ملحوظة:	تستند	بيانات	بعض	البلدان	إىل	السنوات	املالية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	»واو«	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	قائمة	باالقتصادات	التي	تعتمد	فترات	إباغ	استثنائية.

١	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	ألف	7	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	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	وإسواتيني	وليسوتو	وموريشيوس	وناميبيا	وسيشيل.

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

وســيراليون	وتوغــو	وزمبابــوي.
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جدول املرفق 1-1-7: ملخص نصيب الفرد احلقيقي من الناجت العاملي 
)التغير السنوي %، بعملة دولية على أساس تعادل القوى الشرائية(

توقعاتمتوسط

–2001

201020112012201320142015201620172018201920202024

2.43.02.02.22.32.12.12.52.42.12.42.5العامل

1.11.20.70.91.61.71.21.91.81.31.31.2االقتصادات املتقدمة

٠.8٠.8١.5١.١١.7٢.١٠.8١.6٢.٢١.6١.٢٠.٩الواليات	املتحدة

١.١١.7١.7٢.3١.7١.٠١.4١.٢–٠.5–٠.8١.3١.١منطقة	اليورو١

١.٠3.7٠.5٠.3١.8٠.6١.3٢.١١.٢٠.7١.4١.3أملانيا

٠.١٠.4٠.7٠.٩١.٩١.4٠.8١.٠١.١–٠.6١.7٠.٢فرنسا	

٠.٩٠.7–٠.٩١.3١.7١.١٠.3–٠.3–٢.3–٠.٢3.٢–٠.٢إيطاليا

١.73.83.٢3.٠٢.4١.7١.4١.3–١.3–3.٠–٠.8١.4إسبانيا

١.7٢.٢٠.5١.3٠.6٢.١١.٠١.٢٠.8١.٠–٠.6٠.3اليابان

١.٠٠.8٠.8١.4٢.٢١.5١.٠١.٢٠.7٠.6٠.8١.١اململكة	املتحدة

٠.١١.7٠.4٠.٢١.٠٠.7–٠.8٢.١٠.7١.3١.8٠.١كندا

٢.6٢.5١.3١.6٢.٢١.4١.6٢.٢١.٩١.5١.8١.7اقتصادات	متقدمة	أخرى٢

اقتصادات األسواق الصاعدة 

4.64.93.63.63.22.83.13.33.23.03.53.6واالقتصادات النامية

٠.4١.٩٢.4١.8٢.٠٢.٢–5.34.63.٢٢.٠١.3٢.5كومنولث	الدول	املستقلة

٠.٢١.6٢.4١.7١.8١.8–5.١5.٠3.6١.7٠.6٢.6روسيا

١.٢3.33.١٢.7٢.٩3.3–6.74.6٢.63.3٢.5١.7كومنولث	الدول	املستقلة	عدا	روسيا

7.٢6.75.٩5.٩5.85.75.75.65.55.45.45.3آسيا	الصاعدة	والنامية

٩.٩٩.٠7.47.36.76.46.١6.٢6.٢5.٩5.85.5الصين

5.٩5.٢4.١5.٠6.٠6.66.85.85.75.٩6.١6.3الهند3

3.73.١4.73.73.33.63.84.٢4.١3.٩4.٠4.١جمموعة	آسيان	–	5	4

3.56.٢٢.١4.33.54.3٢.٩5.63.٠٠.٢٢.3٢.6أوروبا	الصاعدة	والنامية

٠.١٠.١٠.4١.6٢.٠–١.8–١.٩3.4١.7١.7٠.٢٠.٩أمريكا	الاتينية	والكاريبي

٠.3٠.4١.3١.8١.7–4.١–4.4–٢.53.١١.٠٢.١٠.3البرازيل

٠.٢٢.4٢.4٠.٢١.7٢.٢١.٩١.٠١.٠٠.7١.٠١.٩املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	

١.٢٠.8–٠.5–٠.٢–٠.٠٠.4٢.٩٠.4–١.83.8٠.6٠.١وأفغانستان	وباكستان

٠.١٠.3–٠.٢٠.٢–3.٢–١.١3.3٠.7–٠.36.8٢.5٠.١اململكة	العربية	السعودية

٠.٢٠.4٠.٩١.١١.3–٢.٩٢.5١.6٢.5٢.4٠.5١.3إفريقيا	جنوب	الصحراء

–٠.٢–٠.٢–٠.6–٠.8–١.٩–4.٢–6.٠٢.١١.5٢.63.5٠.١نيجيريا
٠.٢–٠.١–٠.4–١.3–٠.٢–١.٢–٢.٢١.8٠.7١.٠٠.3٠.4جنوب	إفريقيا

بنود	للتذكرة

٠.١١.6٢.٠١.8٢.5١.٩١.3١.5١.4–١.٢١.5٠.6االحتاد	األوروبي

3.83.6١.73.73.7٢.٢١.٢٢.6٢.4٢.7٢.٩3.١البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

ملحوظة:	تستند	بيانات	بعض	البلدان	إىل	السنوات	املالية.	يُرجى	مراجعة	اجلدول	»واو«	يف	امللحق	اإلحصائي	لاطاع	على	قائمة	باالقتصادات	التي	تعتمد	فترات	إباغ	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.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل 1					اآلفاق	والسياسات	العاملية

53 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

املراجع

Adler, Gustavo, Romain Duval, Davide Furceri, Sinem Kilic Celik, 
Ksenia Koloskova, and Marcos Poplawski�Ribeiro. 2017. ”Gone 
with the Headwinds: Global Productivity.“ IMF Staff Discussion 
Note 17/04, International Monetary Fund, Washington, DC.

Alquist, Ron, Saroj Bhattarai, and Olivier Coibion. 
2014. ”Commodity�Price Comovement and Global Eco�
nomic Activity.“ NBER Working Paper 20003, National 
Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

———. Forthcoming. ”Commodity�Price Comovement and 
Global Economic Activity.“ Journal of Monetary Economics.

Aten, Bettina, and Alan Heston. 2005. ”Regional Output 
Differences in International Perspective.“ In Spatial Inequality 
and Development, edited by Ravi Kanbur and Anthony J. 
Venables. New York: Oxford University Press.

Austin, Benjamin, Edward Glaeser, and Lawrence H. Summers. 
2018. ”Saving the Heartland: Place�Based Policies in 21st Cen�
tury America.“ Brookings Papers on Economic Activity )March 8).

Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson. 2013. 
’’The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import 
Competition in the United States.’’ American Economic 
Review 103 )6): 2121–168.

Baker, Scott, Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. 2016. 
”Measuring Economic Policy Uncertainty.“ Quarterly Journal 
of Economics 131 )4): 1593–636.

Bank of England. 2018. ”EU Withdrawal Scenarios and Mone�
tary and Financial Stability.“

Barsky, Robert B., and Lutz Kilian. 2004. ”Oil and the Macro�
economy since the 1970s.“ Journal of Economic Perspectives 18 
)4): 115–34.

Berry, Christopher R., and Edward Glaeser. 2005. ”The Diver�
gence of Human Capital Levels across Cities.“ NBER Work�
ing Paper 11617, National Bureau of Economic Research, 
Cambridge, MA.

Bry, Gerhard, and Charlotte Boschan. 1971. ”Interpretation 
and Analysis of Time�Series Scatters.“ American Statisti-
cian 25 )2): 29–33.

Caldara, Dario, and Matteo Iacoviello. 2018. ”Measuring Geo�
political Risk.“ International Finance Discussion Papers 1222, 
Board of Governors of the Federal Reserve System.

Cashin, Paul, Christopher McDermott, and Alasdair Scott. 
2002. ”Booms and Slumps in World Commodity 
Prices.“ Journal of Development Economics 69 )1): 277–96.

Chiquiar, Daniel. 2008. ”Globalization, Regional Wage Differen�
tials, and the Stolper�Samuelson Theorem: Evidence from 
Mexico.“ Journal of International Economics 74: 70–93.

Deaton, Angus, and Guy Laroque. 1992. ”On the Behavior of 
Commodity Prices.“ Review of Economic Studies 59 )1): 1–23.

Delle Chiaie, Simona, Laurent Ferrara, and Domenico 
Giannone. 2018. ”Common Factors of Commodity Prices.“ 
CEPR Discussion Paper 12767, Center for Economic Policy 
Research, Washington, DC.

Economic Innovation Group. 2018. ”From Great Recession 
to Great Reshuffling: Charting a Decade of Change Across 

American Communities.“ https:// eig .org/ wp �content/ uploads/ 
2018/ 10/ 2018 �DCI .pdf.

European Central Bank )ECB). 2017. ”Assessing the Decou�
pling of Economic Policy Uncertainty and Financial Con�
ditions,“ Special Feature in ECB Financial Stability Review, 
May 2017.

Ganong, Peter, and Daniel Shoag. 2017. ”Why Has Regional 
Income Convergence Declined?“ Journal of Urban Econom-
ics 102: 76–90.

Gennaioli, Nicola, Rafael LaPorta, Florencio Lopez de Silanes, 
and Andrei Shleifer. 2014. ”Growth in Regions.“ Journal of 
Economic Growth 19 )3): 259–309.

Giannone, Elisa. 2017. Skilled-Biased Technical Change and 
Regional Convergence. Chicago: University of Chicago.

Grilli, Enzo, and Maw Cheng Yang. 1988. ”Primary Commodity 
Prices, Manufactured Goods Prices, and the Terms of Trade 
of Developing Countries: What the Long Run Shows.“ World 
Bank Economic Review 2 )1): 1–47.

Gruss, Bertrand. 2014. ”After the Boom�Commodity Prices and 
Economic Growth in Latin America and the Caribbean.“ 
IMF Working Paper 14/154, International Monetary Fund, 
Washington, DC.

Hakobyan, Shushanik, and John McLaren. 2016. ”Looking for 
Local Labor Market Effects of NAFTA.“ Review of Economics 
and Statistics 98 )4): 728–41.

Hamilton, James. 1996. ”This Is What Happened to the Oil 
Price�Macroeconomy Relationship.“ Journal of Monetary 
Economics 38 )2): 215–20.

———. 2003. ”What Is an Oil Shock?“ Journal of Economet-
rics 113 )2): 363–98.

Harding, Don, and Adrian Pagan. 2002. ”Dissecting the Cycle: 
A Methodological Investigation.“ Journal of Monetary Econom-
ics 49 )2): 365–81.

Hendrickson, Clara, Mark Muro, and William A. Galston. 
2018. Strategies for Left-Behind Places. Washington, DC: 
Brookings Institution.

HM Treasury. 2016. ”HM Treasury analysis: the long�term eco�
nomic impact of EU membership and the alternatives“

International Monetary Fund )IMF). 2018. ”United  
Kingdom: Selected Issues.“ IMF Country Report 18/317, 
Washington, DC.

International Monetary Fund )IMF). 2019. ”Fiscal Policies for 
Implementing Paris Climate Strategies.“ Washington, DC.

Jacks, David S. 2013. ”From Boom to Bust: A Typology of Real 
Commodity Prices in the Long Run.“ Cliometrica 1–20.

Kandilov, Ivan T. 2009. ”Do Exporters Pay Higher Wages? 
Plant�Level Evidence from an Export Refund Policy in 
Chile.“ World Bank Economic Review 23 )2): 269–94.

Kilian, Lutz. 2009. Not All Oil Price Shocks Are Alike: Dis�
entangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil 
Market.“ American Economic Review 99 )3): 1053–69.

Kilian, Lutz, and Daniel P. Murphy. 2014. ”The Role of 
Inventories and Speculative Trading in the Global Market for 
Crude Oil.“ Journal of Applied Econometrics 29 )3): 454–78.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

https:// eig .org/ wp -content/ uploads/


آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	54

Kilian, Lutz, and Xiaoqing Zhou. 2018. ”Modeling Fluctuations 
in the Global Demand for Commodities.“ Journal of Interna-
tional Money and Finance 88: 54–78.

Leichenko, Robin, and Julie Silva. 2004. ”International Trade, 
Employment, and Earnings: Evidence from US Rural Coun�
ties.“ Regional Studies 38 )4): 355–74.

Moretti, Enrico. 2011. ”Local Labor Markets.“ In Handbook of 
Labor Economics, edited by O. Ashenfelter and D. E. Card, 
1237–313. Amsterdam: Elsevier.

Nakov, Anton, and Andrea Pescatori. 2010. ”Oil and the Great 
Moderation.“ Economic Journal 120 )543): 131–56.

Nunn, Ryan, Jana Parsons, and Jay Shambaugh. 2018. ”The 
Geography of Prosperity.“ The Hamilton Project, Brookings 
Institution, Washington, DC.

Partridge, Mark D., Dan S. Rickman, M. Rose Olfert, and 
Ying Tan. 2017. ”International Trade and Local Labor  

Markets: Do Foreign and Domestic Shocks Affect 
Regions Differently?“ Journal of Economic Geography 17 
)2): 375–409.

Pindyck, Robert, and Julio Rotemberg. 1990. ”The Excess 
Comovement of Commodity Prices.“ Economic Journal 100 
)December): 1173–189. 

Stock, James H., and Mark W. Watson. 2002. ”Forecasting 
Using Principal Components from a Large Number of 
Predictors.“ Journal of the American Statistical Association 97 
)460): 1167–179.

Stuermer, Martin. 2018. ”150 Years of Boom and Bust: What 
Drives Mineral Commodity Prices?“ Macroeconomic Dynamics 
22 )3): 702–17.

West, Kenneth D., and Ka�Fu Wong. 2014. ”A Factor Model for 
Co�Movements of Commodity Prices.“ Journal of Interna-
tional Money and Finance 42: 289–309.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



55 صندوق النقد الدويل		| 	إبريل		٢٠١٩	 	

قد  للشركات  السوقية  القوة  إذا كانت  فيما  الفصل  يبحث هذا 

إذا  كلية،  اقتصادية  انعكاسات  من  لذلك  وما  مؤخرا  ازدادت 

صح األمر. وفيما يلي أهم ثالثة استنتاجات من التحليل واسع 

خمتلف  يف  الشركات  مستوى  على  اخملتلفة  لألنماط  النطاق 

خمتلف  يف  معتدلة  زيادة  السوقية  القوة  زادت   )1( البلدان: 

االقتصادات املتقدمة، وهو ما تعبر عنه زيادة عالوات األسعار 

يقارب 8% منذ  بما  بالتكاليف احلدية  الشركات مقارنة  لدى 

اقتصادات  على  تطرأ  مل  الزيادة  تلك  كانت  وإن   ،2000 عام 

كبير  حد  إىل  الزيادة  هذه  انتشرت   )2( الصاعدة؛  األسواق 

تركزت  ولكنها  املتقدمة،  والصناعات  االقتصادات  شتى  يف 

األكثر  الديناميكية  الشركات  من  صغيرة  نسبة  يف  داخليا 

إنتاجية وابتكارا؛ )3( رغم أن االنعكاسات االقتصادية الكلية 

اإلجمالية كانت متواضعة حتى اآلن، فإن أي زيادات أخرى 

تتسبب  قد  بالفعل  القوية  الشركات  لتلك  السوقية  القوة  يف 

نصيب  وخفض  االبتكار،  روح  وكبح  االستثمار،  إضعاف  يف 

النقدية  السياسة  مهمة  صعوبة  وازدياد  الدخل،  من  العمالة 

يف تثبيت مستوى الناجت. وحتى مع ما تبدو عليه زيادة القوة 

السوقية للشركات، حتى اآلن، من كونها انعكاسا لديناميكية 

»الفائز له نصيب األسد« على مستوى الشركات األكثر إنتاجية 

للتنافس، فإن  وابتكارا مقارنة بالسياسات األضعف املؤيدة 

إىل  تدعو  بالتحديات  املليئة  الكلية  االقتصادية  انعكاساتها 

إجراء اإلصالحات التي حتافظ على قوة املنافسة السوقية يف 

املستقبل.

مقدمة

تزايد	 الدائر	حول	 العام	 النقاش	 الراهن	 الوقت	 يتصاعد	يف	

صعود	 مع	 املتزايد	 االهتمام	 هذا	 تكشف	 وقد	 	 الشركات.	 قوة	

الشركات	يف	جمال	صناعة	 تلك	 مثل	 العمالقة،	 الشركات	 جنم	

االقتصادية	 العامة	 االجتاهات	 اتساع	 ونتيجة	 التكنولوجيا،	

على	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 غالبا،	 للقلق	 املثيرة	 الكلية،	

مدار	العقود	الثالثة	املاضية.	ومثلما	يتضح	من	الشكل	البياين	

٢-١،	شملت	هذه	االجتاهات	العامة	ما	يلي:	)١(	تباطؤ	أنشطة	

العائد	 وتزايد	 االقتراض	 تكاليف	 تراجع	 بالرغم	من	 االستثمار	

نسبة	 بموجب	 رصده	 يتم	 حسبما	 االستثمار،	 من	 املتوقع	

رأس	 لرصيد	 الدفترية	 القيمة	 إىل	 للشركات	 السوقية	 القيمة	

االنفصال	 تزايد	 	)٢( »توبين«(؛	 نسبة	 باسم	 )املعروفة	 املال	

بين	معدل	العائد	املستقر	إىل	حد	ما	على	رأس	املال	اإلنتاجي	

ومعدل	العائد	املتراجع	على	األصول	األكثر	أمانا،	مثل	سندات	

السالمة؛	 درجات	 بأعلى	 تتمتع	 التي	 والشركات	 احلكومات	

	)4( اإلنتاجية؛	 والثروة	 املالية	 الثروة	 بين	 الفجوة	 اتساع	 	)3(

القومي	وتزايد	عدم	املساواة	 الدخل	 العمالة	من	 تراجع	نصيب	

يف	الدخل.	وهناك	اجتاه	عام	خامس	وهو	تباطؤ	نمو	اإلنتاجية	

.)Adler and others 2017	)دراسة	جيد	نحو	على	املوثق

أحد	 هو	 للشركات	 السوقية	 القوة	 تزايد	 يكون	 أن	 يمكن	 فهل	

املساواة؟	 عدم	 وتزايد	 االجتاهي	 النمو	 تباطؤ	 وراء	 العوامل	

قد	 التي	 األخرى	 احملركات	 بعض	 استعراض	 الدراسة	 تناولت	

االقتصادية	 العامة	 االجتاهات	 من	 أكثر	 أو	 واحد	 وراء	 تكون	

الكلية	اخلمسة	املبينة	أعاله.	ومن	األمثلة	على	ذلك	تباطؤ	وتيرة	

االختراعات	الرئيسية	أو	الفواصل	الزمنية	الطويلة	قبل	أن	تؤتي	

الطلب،	 من	ضعف	 املطولة	 والفترات	 ثمارها؛	 االختراعات	 هذه	

وهو	ما	يبرزه	الفصل	الرابع	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	

إبريل	٢٠١5؛	وضعف	قياس	رأس	املال	غير	امللموس	)أو	إبالغ	

االستثمار	 أسعار	 وتراجع	 احلقيقي(؛	 حجمها	 من	 بأقل	 بياناته	

)الفصل	الثالث	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	إبريل	٢٠١7(؛	

التفاوضية	 القوة	 وضعف	 اآلمنة؛	 األصول	 على	 الطلب	 وتزايد	

للعمال.		غير	أنه	على	عكس	هذه	احملركات،	جند	أن	تزايد	القوة	

يسهم	يف	جميع	 أن	 املبدأ،	 من	حيث	 يمكنه،	 للشركات	 السوقية	

 Stiglitz	)دراسات	واحد	وقت	يف	اخلمسة	العامة	االجتاهات	هذه

 De و	 Caballero, Farhi, and Gourinchas 2017؛	 و	 2015؛	
 Eggertsson, Robbins, and	و	؛Loecker and Eeckhout 2017
Wold 2018(.		ومن	املتوقع	أن	تؤدي	زيادة	القوة	السوقية	إىل	
من	 وغيره	 املادي	 املال	 رأس	 الشركات	يف	 استثمارات	 خفض	

العام	 )االجتاه	 األمثل	 املستوى	 من	 أقل	 إىل	 املال	 رأس	 أشكال	

١(،	األمر	الذي	سيؤدي	إىل	إضعاف	نمو	اإلنتاجية	)االجتاه	العام	

5(	دون	احلد	بالضرورة	من	العائدات	على	رأس	املال،	حتى	وإن	

ستنخفض	 اخملاطر	 من	 اخلالية	 األصول	 على	 العائدات	 كانت	

ترتفع	 سوف	 املقابل،	 ويف	 	 	.)٢ العام	 )االجتاه	 أخرى	 ألسباب	

قيمة	أصول	املساهمين	أسرع	من	ارتفاع	القيمة	اجملردة	لرؤوس	

العمالة	 3(،	وتنخفض	حصة	 العام	 )االجتاه	 اإلنتاجية	 أموالهم	

من	إجمايل	الدخل	تلقائيا	)االجتاه	العام	4(.	

ويف	نفس	الوقت،	مل	يتأكد	حتى	اآلن	صعود	القوة	السوقية	

وال	انعكاساتها	االقتصادية	الكلية.	فتركز	السوق	واسع	النطاق	

الصعب	 ومن	 السوقية؛	 للقوة	 عموما	 اجليد	 باملقياس	 ليس	

املقاييس	 أن	 يالحظ	 كذلك	 مضلال.	 يكون	 قد	 أنه	 كما	 قياسه	

سعر	 نسبة	 أي	 	— السعر	 على	 كالعالوات	 واملباشرة	 األفضل	

السلعة	إىل	التكلفة	احلدية	إلنتاجها	—	ليست	متاحة	بسهولة	

أغراض	 أجل	 من	 إال	 اآلن،	 حتى	 للدراسة،	 غالبا	 تخضع	 وال	

البورصة	 يف	 املدرجة	 الشركات	 من	 صغيرة	 فرعية	 جمموعة	

De Loecker and Eeckhout 2017, 2018;	ودراسة	 )دراسة	

صعود القوة السوقية للشركات 

وآثاره االقتصادية الكلية 2 ل
ص

ف
ل

ا

الفصل	هم	وينجي	شين،	فيديريكو	دييث	)مؤلف	رئيسي(،	 مؤلفو	هذا	

رومان	دوفال	)مؤلف	رئيسي(،	كامل	جونز،	كارولينا-فييغاس	سانشيز،	

يل،	 نان	 جونز،	 وكريستوفر	 فان،	 جيايو	 داو،	 شي	 ماي	 من	 بمساهمات	

وقدم	الدعم	كل	من	لويزا	كاليكستو،	ريبيكا	إياسو،	آريانا	تايبي.
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يتعين	 Díez, Leigh, and Tambunlertchai 2018(.	وسوف	
للقوة	 العامة	 لالجتاهات	 الكاملة	 الصورة	 على	 احلصول	

االنعكاسات	 لقياس	 األشمل	 االقتصاد	 مستوى	 على	 السوقية	

االقتصادية	الكلية	على	االستثمار	الكلي،	وحصة	العمالة	من	

استخدام	 يمكن	 حتى	 النقدية	 السياسة	 فعالية	 ومدى	 الدخل،	

هذه	املؤشرات	كأمثلة.	وحتى	تزايد	عالوات	الربح	على	التكلفة	

يف	خمتلف	قطاعات	االقتصاد	فإنها	ال	تعني	بالضرورة	تراجع	

املنافسة	إذا	كانت	تمكن	الشركات	من	جمرد	استرداد	التكاليف	

الثابتة	املتنامية	—	أو	مكافأتها	على	خوض	اخملاطر	العالية	

—	املصاحبة	لالستثمارات	الكبيرة	يف	األصول	غير	امللموسة،	
مثل	البحوث	والتطوير	ونظم	تكنولوجيا	املعلومات.

احملركات	 تلك	 اآلن	 حتى	 تكتشف	 مل	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	

ألي	زيادة	حمتملة	يف	القوة	السوقية.	ويشكل	هذا	األمر	أهمية	

خمتلفة	 عالجات	 تقتضي	 قد	 اخملتلفة	 احملركات	 ألن	 كبيرة	

تماما	على	مستوى	السياسة.	فمن	ناحية،	قد	تكون	زيادة	القوة	

له	نصيب	 »الفائز	 وديناميكية	 التنافس	 زيادة	 نتيجة	 السوقية	

العديد	 املثال،	يف	 سبيل	 وعلى	 الرقمي.	 العصر	 هذا	 األسد«	يف	

من	الصناعات،	يالحظ	أن	تزايد	أهمية	وفورات	احلجم	والنطاق،	

وأنواع	 والفنية،	 اإلدارية	 واملهارات	 الشبكي،	 االنتشار	 وآثار	

االختراع،	 براءات	 مثل	 	— امللموسة	 غير	 األصول	 من	 معينة	

بيانات	 وقواعد	 احلصرية،	 املعلومات	 تكنولوجيا	 ونظم	

الشركات	 أكثر	 مساعدة	 بإمكانها	 	— الضخمة	 املستهلكين	

تلك	 ألن	 ونظرا	 األسواق.	 على	 هيمنتها	 حتقيق	 يف	 ديناميكية	

األرباح،	 وحصص	 الربحية	 عالوات	 بارتفاع	 تتميز	 الشركات	

فمن	املمكن	أن	تؤدي	أي	زيادة	يف	املنافسة	تعود	عليها	بالنفع	

الكلية	 األرباح	 الربحية	وحصص	 العالوات	 أكبر	يف	 إىل	زيادة	

)دراسة	Van Reenen 2018(.		ومن	ناحية	أخرى،	جند	أن	زيادة	

القوة	السوقية	ربما	ترجع	إىل	زيادة	القواعد	التنظيمية	املناوئة	

للمنافسة	يف	أسواق	املنتجات	أو	ضعف	إنفاذ	قوانين	مكافحة	

	.)Gutiérrez and Philippon 2018	)دراسة	االحتكار

وللبحث	يف	هذه	القضايا،	يستعرض	هذا	الفصل	حاالت	ما	

يقرب	من	مليون	شركة	تغطي	قطاعات	كبيرة	من	االقتصاد	يف	

٢7	بلدا	-	ثلثيها	تقريبا	يف	االقتصادات	املتقدمة	والثلث	اآلخر	

األسواق	 اقتصادات	 يف	 والشرقية(	 الوسطى	 أوروبا	 من	 )غالبا	

الصاعدة.			ويتمثل	هدف	الدراسة	يف	قياس	االجتاهات	العامة	

للقوة	السوقية	على	مدار	العقدين	املاضيين،	وتقدير	انعكاساتها	

االقتصادية	الكلية،	وتسليط	الضوء	—	مبدئيا	إىل	حد	كبير	—	

١	ويتناول	هذا	الفصل	األسئلة	التالية:
على	حمركاتها	األساسية.١

· هل	ازدادت	القوة	السوقية	للشركات	على	املستوى	العاملي؟		

السوقية	 القوة	 يف	 العامة	 االجتاهات	 تختلف	 وكيف	

باختالف	جمموعات	الدخل	القُطرْية،	والبلدان،	والصناعات،	

والشركات؟

· ما	هي	احملركات	احملتملة	لتزايد	القوة	السوقية؟	هل	يمكن		

أن	تكشف	لنا	البيانات	عن	الدور	املمكن	للتغيرات	يف	هيكل	

أسواق	املنتجات	—	املقترنة	بصعود	جنم	االقتصاد	الرقمي	

١,١	البلدان	املشمولة	يف	التحليل	هي	النمسا	وبلجيكا	وبلغاريا	واجلمهورية	

التشيكية	والدانمرك	واستونيا	وفنلندا	وفرنسا	وأملانيا	واليونان	وهنغاريا	

والبرتغال	 وبولندا	 وهولندا	 والتفيا	 وكوريا	 واليابان	 وإيطاليا	 وآيرلندا	

وتركيا	 وإسبانيا	 وسلوفينيا	 السلوفاكية	 واجلمهورية	 وروسيا	 ورومانيا	

واململكة	املتحدة	والواليات	املتحدة.

رأس املال االسمي / إجمايل الناجت احمللي

الثروة االسمية / إجمايل الناجت احمللي

صايف الفائض التشغيلي/ رأس املال لدى الشركات

سعر الفائدة احلقيقي على السندات احلكومية ملدة ١٠ سنوات

نسبة توبين (نسبة)

من حيث قيمة It /Kt  – 1 (٪، املقياس األيمن)    

الشكل البياين ٢-١: االجتاهات العامة االقتصادية 

الكلية املثيرة للقلق 
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1.0 ١- نسبة توبين واالستثمار

ازدياد القوة السوقية، من حيث املبدأ، قد يكون أحد العوامل وراء الكثير من االجتاهات 

العامة االقتصادية الكلية املهمة التي شهدتها العقود املاضية.

العامليــة،  «بــن»  وجــداول  االقتصــادي؛  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  املصــادر: 

اإلصــدار ٩,٠؛ واألمم املتحــدة؛ وقاعــدة بيانــات عــدم املســاواة العامليــة؛ وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: السالســل اإلجماليــة هــي املتوســطات لالقتصــادات املتقدمــة. وتعــرف نســبة توبيــن 

باعتبارهــا قيمــة حصــص امللكية/صــايف الثــروة (األســعار احلاليــة). وجتمــع االســتثمارات 

وذلــك  باألصــول  اخلاصــة  الهندســي  اإلهــالك  معــدالت  باســتخدام  رأســمالية  أرصــدة  يف 

باســتخدام طريقــة اجلــرد املســتمر. راجــع اجلــدول (٢٫١٫٢)  يف املرفــق اإللكتــروين علــى شــبكة 

اإلنترنت لالطالع على قائمة البلدان املستخدمة يف حساب املتوسطات.
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املدفوع	 املنافسة	 ضعف	 ودور	 	— العوامل	 من	 غيره	 أو	

بالسياسات؟

· الدخل؟	وكيف		 وتوزيع	 النمو	 على	 السوقية	 القوة	 أثر	 ما	هو	

ونصيب	 واالبتكار	 كاالستثمار	 النمو،	 حمركات	 على	 يؤثر	

العمالة	من	الدخل؟

· وهل		 االقتصادية؟	 السياسات	 على	 االنعكاسات	 هي	 ما	

وما	 األسواق،	 يف	 املنافسة	 لتقوية	 إجراءات	 اتخاذ	 ينبغي	

وهل	 فعالة؟	 ستكون	 التي	 األمر،	 صح	 إن	 اإلجراءات،	 هي	

هناك	انعكاسات	أيضا	لتزايد	القوة	السوقية	على	السياسات	

االقتصادية	الكلية،	كالسياسة	النقدية؟

إىل	 الفصل	 هذا	 يخلُص	 األسئلة،	 هذه	 معاجلة	 إطار	 ويف	

االستنتاجات	التالية:

· السوقية		 قوتها	 يف	 معتدلة	 زيادة	 مؤخرا	 الشركات	 حققت	

العالوات	 ارتفعت	 فقد	 املتقدمة.	 االقتصادات	 خمتلف	 يف	

	،%8 يقارب	 بما	 اخملتلفة	 االقتصاد	 قطاعات	 يف	 السعرية	

من	 العينة	 فترة	 خالل	 الشركات	 خمتلف	 يف	 املتوسط،	 يف	

ودرجة	 األرباح	 تزايد	 جانب	 إىل	 	،٢٠١5 إىل	 	٢٠٠٠ عام	

مستقرة	 السعرية	 العالوات	 ظلت	 املقابل	 ويف	 السوق.	 تركز	

بادئ	 يف	 يرجع	 قد	 مما	 الصاعدة،	 األسواق	 يف	 عام	 بوجه	

القُطري	 املستوى	 على	 التغطية	 نطاق	 ضيق	 إىل	 األمر	

مقارنة	 االقتصادات	 هذه	 يف	 السوقية	 املنافسة	 وضعف	

باالقتصادات	املتقدمة.

· وقد	اتسمت	زيادة	العالوات	السعرية	باتساع	نطاقها	إىل	حد		

كبير	يف	خمتلف	البلدان	والصناعات	—	بحيث	حتققت	يف	

اجملموعات	 ثلثي	 وقرابة	 تقريبا	 املتقدمة	 االقتصادات	 كل	

الزوجية	من	البلدان/الصناعات.	واختلف	حجم	هذه	الزيادة	

املتحدة	 الواليات	 يف	 أكبر	 فكان	 	— البلدان	 باختالف	

املثال	 سبيل	 على	 األوروبي،	 االحتاد	 بلدان	 بعموم	 مقارنة	

—	وباختالف	الصناعات؛	وتركزت	هذه	الزيادة	أساسا	يف	
الصناعات	غير	التحويلية.

· ومن	أهم	العوامل	التي	ساهمت	يف	ذلك	يف	كل	مكان	تقريبا		

هو	زيادة	العالوات	السعرية	التي	سجلتها	نسبة	صغيرة	من	

حين	 يف	 بالفعل،	 صغيرة	 الشركات	 هذه	 فمعظم	 الشركات.	

من	 العظمى	 الغالبية	 اجملموعة	 يف	 األكبر	 الشركات	 تمثل	

ذات	 الشركات	 أن	 يالحظ	 كذلك	 اجملموعة.	 إيرادات	 إجمايل	

العالوات	السعرية	املرتفعة	تتمتع	بمستويات	أداء	أفضل	من	

قيامها	 احتماالت	 تزداد	 كما	 أعلى	 فإنتاجيتها	 	— سواها	

باالستثمار	يف	األصول	غير	امللموسة،	مثل	براءات	االختراع	

الشركات	 الواليات	املتحدة،	تمكنت	هذه	 والبرجميات.	ويف	

كذلك	من	الفوز	بحصة	سوقية	يف	الفترة	من	٢٠٠٠-	٢٠١5،	

مما	ساهم	يف	زيادة	عالوات	األسعار	الكلية	أكثر	مما	حدث	

)املعزز	 النمو	 مع	 يتسق	 نحو	 وعلى	 	— األخرى	 البلدان	 يف	

وعالوات	 العالية	 اإلنتاجية	 ذات	 الشركات	 يف	 لإلنتاجية(	

اإلنتاجية	 ذات	 الشركات	 حساب	 على	 املرتفعة	 األسعار	

املنخفضة	وعالوات	األسعار	احملدودة.

· ويشير	هذا	األمر	مبدئيا	إىل	أن	جانبا	على	األقل	من	الزيادة		

طرأت	 التي	 التغيرات	 على	 ارتكز	 السوقية	 القوة	 يف	 الكلية	

التغيرات	 هذه	 أحد	 ويتمثل	 املنتجات.	 أسواق	 هيكل	 على	

أكثر	 حققتها	 التي	 األسد«	 نصيب	 له	 »الفائز	 حمصلة	 يف	

استثماراتها	 تركزت	 والتي	 وابتكارا،	 إنتاجية	 الشركات	

جزئيا	يف	أصول	معينة	غير	ملموسة	)تكنولوجية	أو	إدارية	

أو	غير	ذلك(؛	وآثار	االنتشار	الشبكي،	ووفورات	احلجم.	وتأتي	

خمتلف	 يف	 األوسع	 بطابعها	 املتزايدة	 السعرية	 العالوات	

البلدان	والصناعات،	والدور	الذي	تقوم	به	نسبة	صغيرة	من	

القوى	 تلك	 ملثل	 كذلك	 ليشيرا	 احلاالت	 معظم	 يف	 الشركات	

املشتركة	—	أكثر	من	ضعف	املنافسة	املدفوع	بالسياسات.	

ويف	نفس	الوقت،	جند	أن	ضعف	السياسات	الداعمة	للتنافس	

يمكن	أن	يقوي	ديناميكية	»الفائز	له	نصيب	األسد«،	كما	أن	

األسواق	 الهيمنة	على	 اآلن	من	 التي	تمكنت	حتى	 الشركات	

يف	 االبتكارية	 األعمال	 وممارسات	 املنتجات	 خالل	 من	

احلواجز	 بإقامة	 مكانتها	 تثبيت	 حتاول	 قد	 األول	 املقام	

ملنع	الدخول.

· وال	يزال	أثر	ارتفاع	عالوات	األسعار	على	النمو	االقتصادي		

متواضعا	إىل	حد	ما	حتى	اآلن،	لكنه	قد	ينمو	على	نحو	متزايد	

السلبية	إذا	ما	ازدادت	القوة	السوقية	للشركات	ذات	العالوات	

السعرية	املرتفعة،	على	وجه	اخلصوص.	فقد	اقترنت	عالوات	

األسعار	املرتفعة	دائما	بضعف	االستثمار	إىل	حد	ما،	رغم	

ارتفاع	األرباح	و«نسبة	توبين«؛	وتشير	التقديرات	التجريبية	

إىل	أنه	لذلك	السبب	كان	من	املمكن	أن	يزداد	الناجت	حاليا	

مل	 لو	 	%١ قدرها	 بنسبة	 املتقدمة	 االقتصادات	 متوسط	 يف	

استبعاد	 مع	 	— 	٢٠٠٠ عام	 منذ	 السعرية	 العالوات	 ترتفع	

التي	 التنظيمية	 أو	 التكنولوجية	 كالتطورات	 العوامل	 تلك	

زيادة	 من	 الشركات	 بعض	 تمكين	 يف	 السبب	 كانت	 ربما	

عالوتها	السعرية	بمرور	الوقت.	ومن	خالل	قناة	االستثمار	

هذه،	جند	أن	تزايد	القوة	السوقية	ربما	أدت	كذلك	إىل	خفض	

جعلت	 وبالتايل	 قليال،	 )احلقيقي(	 الطبيعي	 الفائدة	 سعر	

النطاق	األدنى	الفعلي	ألسعار	الفائدة	األساسية	أكثر	إلزامًا.	

فالتحليالت	 غموضا؛	 أكثر	 فهي	 االبتكار	 على	 اآلثار	 أما	

تشير	إىل	أنها	قد	تكون	موجبة	قليال	حتى	اآلن،	ولكنها	قد	

تتحول	إىل	اجلانب	السلبي	على	نحو	متزايد	إذا	ازدادت	القوة	

السوقية	للشركات	ذات	العالوات	السعرية	املرتفعة.

· خفض		 على	 السعرية	 العالوات	 ارتفاع	 أثر	 يقتصر	 ال	 وقد	

ينتشر	 قد	 ولكنه	 فحسب،	 وناجتها	 الشركات	 أموال	 رؤوس	

من	 واألجنبية	 احمللية	 الشركات	 من	 غيرها	 إىل	 أيضا	

إىل	 التجريبية	 األدلة	 وتشير	 العرض.	 سلسلة	 حلقات	 خالل	

التوريد	 جهات	 خمتلف	 بين	 السعرية	 العالوات	 ارتفاع	 أن	

بين	 فيما	 قليال	 الناجت	 بانخفاض	 يقترن	 كان	 األجنبية	

إنتاجها	 مدخالت	 تشتري	 التي	 الصاعدة	 األسواق	 شركات	

من	األسواق	األقل	تنافسية.

· وهناك	أدلة	كذلك	على	أن	تزايد	القوة	السوقية	خالل	الفترة		

من	 العمالة	 حصة	 خفض	 إىل	 أدى	 	٢٠١5-٢٠٠٠ من	

—	حوايل	١٠%	 األقل	 على	 مئوية	 نقطة	 	٠.٢ بواقع	 الدخل	

من	التراجع	الكلي	—	يف	خمتلف	االقتصادات	املتقدمة.	وال	

ارتفاع	 تأثير	 األدنى	سوى	 للنطاق	 التقديرات	 هذه	 تتضمن	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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إعادة	 أثر	 وتستبعد	 الشركات	 داخل	 السعرية	 العالوات	

توزيع	املوارد	بين	الشركات،	وهو	عامل	إضايف	يف	البلدان	

العالوات	 بارتفاع	 تتسم	 التي	 الشركات	 فيها	 تمكنت	 التي	

الفوز	 من	 الدخل	 من	 العمالة	 حصة	 وانخفاض	 السعرية	

بحصة	سوقية	من	الشركات	التي	تتسم	بانخفاض	العالوات	

استبعدت	 وقد	 الدخل.	 من	 العمالة	 حصة	 وارتفاع	 السعرية	

هذه	التقديرات	كذلك	احتمال	مساهمة	الزيادة	غير	املتوازنة	

يف	القوة	السوقية	خملتلف	الشركات	يف	تزايد	عدم	املساواة	

الكلية	 الزيادة	 —	مما	ساهم	يف	 الشركات	 بين	 األجور	 يف	

املتقدمة	 االقتصادات	 بعض	 األجور	يف	 املساواة	يف	 لعدم	

—	ويف	عدم	املساواة	يف	توزيع	الثروة.
· ومع	تصاعد	خماطر	اآلثار	السلبية	على	النمو	وتوزيع	الدخل		

يحرص	 أن	 ينبغي	 للشركات،	 السوقية	 القوة	 تزايد	 نتيجة	

يف	 األسواق	 تنافسية	 قوة	 استمرار	 على	 السياسات	 صناع	

إزالة	 الشأن	 هذا	 يف	 املفيدة	 اإلصالحات	 ومن	 املستقبل.	

غير	 الصناعات	 الدخول	يف	 إمكانية	 أمام	 احمللية	 احلواجز	

املباشر،	 األجنبي	 واالستثمار	 التجارة	 وحترير	 التحويلية،	

القضايا	 مع	 للتعامل	 التنافسية	 سياسات	 أطر	 وتعديل	

الشركات	 أمام	 العقبات	 احلاجة،	وتخفيف	 املستجدة	حسب	

املتخلفة	عن	الركب	التكنولوجي	من	أجل	اللحاق	به،	وحتميل	

أعباء	ضريبة	الشركات	على	الريع	االقتصادي.		

العامة	 االجتاهات	 الفصل	 هذا	 من	 التايل	 القسم	 ويتناول	

والشركات،	 والصناعات	 البلدان	 خمتلف	 يف	 السوق	 لقوة	

ويسعى	إليضاح	ما	قد	يترتب	عليها.	ويتناول	القسم	الذي	يليه	

حتليل	االنعكاسات	على	النمو	وتوزيع	الدخل،	مع	التركيز	على	

إذا	 العمالة.	ويستعرض	كذلك	ما	 االستثمار	واالبتكار	ونصيب	

وأسعار	 التضخم	 على	 أثرت	 قد	 املتزايدة	 السوقية	 القوة	 كانت	

بعد	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 الناجت	 وديناميكيات	 الفائدة	

األزمة	املالية	العاملية	يف	٢٠٠8-٢٠٠٩.	ويناقش	هذا	الفصل	

على	 واالنعكاسات	 املستخلصة	 االستنتاجات	 أهم	 يف	خاتمته	

مستوى	السياسات.

صعود القوة السوقية للشركات

الفصل	 هذا	 اليسير.	ويف	 باألمر	 ليس	 السوقية	 القوة	 قياس	

واألكثر	شيوعا،	 األول،	 األساسية.	 البدائل	 من	 اثنين	 نستعرض	

احلدية	 التكلفة	 تتجاوز	 أسعار	 فرض	 على	 الشركات	 قدرة	 هو	

السوقية	 القوة	 قياس	 يمكن	 التعريف،	 هذا	 وبموجب	 إلنتاجها.	

تعريفها	 يتم	 التي	 أسعارها،	 عالوة	 خالل	 من	 ما	 لشركة	

املقياس	 هو	 وهذا	 احلدية.	 التكلفة	 إىل	 السعر	 نسبة	 باعتبارها	

تعريف	 وهناك	 الفصل.	 هذا	 أقسام	 كل	 يف	 املستخدم	 الرئيسي	

استثنائية-	 أرباح	 حتقيق	 على	 الشركات	 قدرة	 وهو	 آخر	

املستخدم	 واملؤشر	 االقتصادية.	 الريوع	 باسم	 املعروفة	

اإليرادات	 كنسبة	 )التشغيلية(،	 للربحية	 مقياس	 هو	 هنا	 كثيرا	

ملؤشر	 جتريبي	 مقياس	 وهذا	 مثال؛	 املبيعات،	 إىل	 التشغيلية	

للشركة	 السعرية	 بالعالوات	 كذلك	 الصلة	 وثيق	 وهو	 »ليرنر«،	

لها	قيودها:	فمن	املمكن	تقدير	عالوات	 أن	هذه	 ٢	غير	

املعنية.٢

الشركة،	 مستوى	 على	 غالبا	 املتاحة	 البيانات	 من	 األرباح	

التكاليف	 وجود	 مع	 السوق	 قوة	 تقدير	 يف	 تغايل	 قد	 لكنها	

األرباح	 عالوات	 طريق	 عن	 استردادها	 لضرورة	 نظرا	 الثابتة،	

فمن	 ليرنر	 مؤشرات	 أما	 اخلسائر؛	 تاليف	 الشركة	 أرادت	 ما	 إذا	

السهل	حساب	بياناتها	ولكن	من	الصعب	قياسها	بدقة،	وعلى	

وكعنصر	 متقلبة.	 تكون	 قد	 فإنها	 الربحية،	 مقاييس	 كل	 غرار	

السوق	 تركز	 مقاييس	 حساب	 تم	 اخلصوص،	 هذا	 يف	 مكمل	

الشركات	 أكثر	 حصة	 على	 خاصة	 بصفة	 التركيز	 مع	 أيضا،	

البالغ	 احلذر	 توخي	 وينبغي	 ما.	 للمبيعات	يف	صناعة	 حتقيقا	

يف	تفسير	هذه	املقاييس؛	فهي	تقتضي	حتديد	السوق	املالئمة	

وقد	تكون	مضللة-	فعلى	سبيل	املثال،	جند	أن	زيادة	التنافس	

يف	 بحصة	 إنتاجية	 وأكثر	 األكبر	 الشركات	 فوز	 إىل	 تؤدي	 قد	

إنتاجية،	 وأقل	 األصغر	 النظيرة	 الشركات	 حصة	 تفوق	 السوق	

ولهذه	 انخفاضها.	 وليس	 التركز	 درجة	 ارتفاع	 إىل	 يؤدي	 مما	

الربحية،	وليس	مقاييس	 األسباب،	تستخدم	مؤشرات	العالوات	

تركز	السوق،	يف	التحليل	التجريبي	بهذا	الفصل.	

العقدين	 للشركات	على	مدار	 السوقية	 القوة	 إذن	 كيف	تطورت	

املاضيين؟	لإلجابة	على	هذا	السؤال،	يستخدم	هذا	الفصل	بيانات	

على	مستوى	الشركات	تشمل	٢7	بلدا	—	١6	اقتصادا	متقدما	و١١	

اقتصادا	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	—	منذ	عام	٢٠٠٠.	3	

3وبالنسبة	للبيانات	اخلام،	التي	تتضمن	معلومات	عن	الشركات	

املدرجة	يف	البورصة	والشركات	اخلاصة،	فهي	تشمل	غالبا	%4٠	

على	األقل	من	الناجت	الكلي	املبلغة	بياناته	يف	املصادر	الرسمية	

أنها	كانت	ممثلة	بصورة	معقولة	 يف	أي	بلد	وأي	سنة.	وقد	تبين	

للدراسة	 خضعت	 التي	 البلدان	 معظم	 يف	 الكاملة	 الشركات	 لعينة	

البيانات	 أما	 	.)Kalemli-Özcan and others 2015 )دراسة	

فقد	 اخلام	 البيانات	 تنقية	 بعد	 عليها	 احلصول	 تم	 التي	 النهائية	

وألغراض	 متميز.	 طابع	 ذات	 شركة	 ألف	 	٩٠٠ من	 أكثر	 ضمت	

السعرية	ومؤشر	 العالوات	 جانب	من	حتليالتنا،	تم	حساب	مؤشر	

—	ثم	جتميع	البيانات	على	مستوى	 »ليرنر«	بالنسبة	لكل	شركة	

الصناعة	أو	البلد؛	وتم	حساب	مؤشرات	التركز	بالنسبة	للصناعات	

التعريف	)فئة	أربعة	أرقام	يف	»التصنيف	الصناعي	العام	 ضيقة	

(NACE)(	يف	 لألنشطة	االقتصادية	داخل	اجلماعات	األوروبية«	

ارتباطا	 مرتبطان	 ليرنر	 ومؤشر	 التكلفة	 على	 الربح	 عالوة	 مؤشر	 	٢ 	,٢٢

فيهما	 التجريبي	 القياس	 أساليب	 أن	 غير	 النظري؛	 الواقع	 من	 وثيقا	

	،«De Loecker and Warzynski (2012)» لدراسة	 ووفقا	 تماما.	 خمتلفان	

فإن	عالوات	الربح	تقاس	كنسبة	مرونة	خمرجات	الشركة	إزاء	مدخالت	

متغيرة	إىل	نسبة	تلك	املدخالت	يف	جمموع	اإليرادات.	ويف	املقابل،	يركز	

مقياس	»ليرنر«	التجريبي	على	الربحية	التشغيلية	الكلية،	وليس	احلدية،	

—	وليست	 وبالتايل	فإنه	يرصد	الفرق	بين	األسعار	ومتوسط	التكاليف	

التكاليف	احلدية.	وبالتايل	ال	توجد	أسباب	بديهية	لتوقع	وجود	ارتباط	

متبادل.		

3,	3	تعريف	االقتصادات	املتقدمة	املستخدم	يف	هذه	الدراسة	التجريبية	

التي	يتضمنها	هذا	الفصل	يتبع	تصنيف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	يف	

عام	٢٠٠٠	)السنة	األوىل	يف	جمموعة	البيانات	التي	تمتد	حتى	٢٠١5(.	

اإللكتروين	٢-١	 البيانات،	راجع	املرفق	 ولالطالع	على	تفاصيل	بشأن	

على	شبكة	اإلنترنت.	علما	بأن	كل	املرفقات	متاحة	لالطالع	على	املوقع	

	www.imf.org/en/Publications/WEO.	اإلنترنت	شبكة	على	التايل
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التحليل	بإرساء	 بدأ	 الثالثة،	 بلد.	واستنادا	إىل	هذه	املقاييس	 كل	

السوقية	 القوة	 ديناميكية	 بشأن	 الوقائع	 من	 لسلسلة	 األساس	

للشركات	مؤخرا	يف	خمتلف	البلدان	والصناعات	والشركات.

االجتاهات العامة للقوة السوقية اإلجمالية

يف	 معتدلة	 زيادة	 حدوث	 إىل	 تشير	 املتاحة	 املؤشرات	 كل	

القوة	السوقية	اإلجمالية	منذ	عام	٢٠٠٠.	فعلى	مستوى	بلدان	

اإلجمايل	 الربح	 متوسط	 زاد	 بلدا	 	٢7 عددها	 البالغ	 العينة	

)املرجح	بإيرادات	الشركات(	بنسبة	قدرها	6%	خالل	الفترة	من	

)الشكل	 مطردة	 ولكنها	 متواضعة	 زيادة	 وهي	 	،٢٠١5-٢٠٠٠

متوسط	 أن	 جند	 الوقت،	 نفس	 ويف	 	4

4.)١ اللوحة	 	،٢-٢ البياين	

من	 تقلبا	 أكثر	 كان	 وإن	 ليرنر،	 مؤشر	 قياس	 حسب	 الربحية	

)الشكل	 العينة	 فترة	 زيادة	خالل	 كذلك	 األرباح،	سجل	 عالوات	

املصاحبة	 الربحية	 زيادة	 وتشير	 	.)٢ اللوحة	 	،٢-٢ البياين	

تطور	 حدوث	 جمرد	 تتجاوز	 السعرية	 العالوات	 زيادة	 أن	 إىل	

تكنولوجي	—	مثل	زيادة	التكاليف	الثابتة	من	استثمارات	غير	

ملموسة	أكبر	حجما	ضرورية	لتحقيق	تنافسية	الشركات.5	5ويف	

أقل،	 بدرجة	 كان	 وإن	 السوق،	 تركز	 مستوى	 كذلك	 زاد	 اخلتام،	

)الشكل	البياين	٢-٢،	اللوحة	3(.

	وبينما	كانت	زيادة	القوة	السوقية	واسعة	النطاق	إىل	حد	كبير،	فإن	

—	كان	متباينا	 التركيز	الحقا	على	عالوات	األسعار	 —	مع	 حجمها	

االقتصادات	 يف	 بشدة	 الزيادة	 تتركز	 أوال،	 والصناعات.	 البلدان	 بين	

على	 	%7.7 بنحو	 فيها	 األسعار	 عالوات	 متوسط	 ارتفع	 التي	 املتقدمة	

مدار	الفترة	من	٢٠٠٠-٢٠١5،	مقابل	١.8%	فقط	جملموعة	اقتصادات	

التي	 والشرقية-	 الوسطى	 أوروبا	 يف	 معظمها	 الصاعدة-	 األسواق	

كذلك	 كبير	 تباين	 	وهناك	 البياين	٢-3(.66	 )الشكل	 البيانات	 تشملها	

تسجل	 حيث	 املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	 السعرية	 العالوات	 زيادة	 يف	

أجريت	 دراسات	 تضمنتها	 التي	 الزيادة	 من	 كثيرا	 أقل	 الرقم	 وهذا	 	4 	,4

 De )دراسة	 البورصة	 يف	 املدرجة	 الشركات	 على	 فقط	 ركزت	 مؤخرا	

Díez, Leigh, and Tam- ودراسة	 Loecker and Eeckhout 2017, 2018؛	
bunlertchai 2018(.	ومن	حيث	املستوى،	جند	أن	متوسط	الربح	اإلجمايل	
)املرجح	بإيرادات	الشركات(	حقق	زيادة	من	حوايل	١.٢8	—	التي	توافق	

	٢٠٠٠ عام	 يف	 	— 	%٢8 قدرها	 احلدية	 التكلفة	 على	 السعر	 يف	 عالوة	

زيادات	 توضح	 بيانات	 إىل	 التوصل	 تم	 وقد	 عام	٢٠١5.	 ١.36	يف	 إىل	

مماثلة	نوعيا،	ولكنها	أصغر	كميا،	عند	استخدام	متوسط	الربح	اإلجمايل	

فإن	 املستخدم،	 التقدير	 أسلوب	 إىل	 بالنظر	 أنه	 غير	 بالتكلفة.	 املرجح	

الثابت	 الرقم	 حدود	 عند	 إال	 حتديدها	 يمكن	 ال	 بالنقاط	 التقديرات	 هذه	

وبالتايل	ينبغي	اعتبارها	توضيحية.	والطالع	على	مزيد	من	التفاصيل،	

				.De Loecker and Warzynski (2012)	دراسة	راجع

واألرباح	يف	 السعرية	 العالوات	 التغيرات	يف	 بين	 االرتباط	 5	عالقة	 	,5

خمتلف	الشركات	هي	ذات	داللة	إحصائية	عند	مستوى	الثقة	بنسبة	١%.	

الزيادة	يف	عالوة	األسعار	ال	يطرأ	 أن	 التحليالت	اإلضافية	 ويتضح	من	

يعزز	 مما	 املباشرة؛	 غير	 التكاليف	 مراعاة	 بعد	 تغيير	 أي	 أساسا	 عليها	

فكرة	أن	هذه	الزيادة	يف	العالوات	السعرية	تعبر	عما	هو	أكثر	من	جمرد	

احلاجة	السترداد	تكاليف	ثابتة	أعلى.				

	— السوقية	 القوة	 يف	 املتباينة	 الزيادات	 إىل	 هنا	 املقارنة	 تشير	 	6 	,6

فئات	 حسب	 البلدان	 خمتلف	 بين	 	— الفصل	 هذا	 تركيز	 جمال	 وهي	

الدخل،	وليس	الفروق	يف	مستويات	العالوات	السعرية	ومستوى	التنافس	

			Díez, Leigh, and Tambunlertchai (2018) دراسة	 وتخلص	 عام.	 بوجه	

أوسع	 بعينة	 ولكن	 البورصة،	 املدرجة	يف	 الشركات	 فقط	يف	 تنظر	 التي	

نطاقا	من	البلدان	وفترة	زمنية	أطول،	إىل	أن	هناك	زيادات	أقل	كثيرا	يف	

العالوات	السعرية	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	مقارنة	باالقتصادات	

املتقدمة.

١- العالوات السعرية

      (املؤشر، ٢٠٠٠ = ١)

٣- التركز

(٪)

٢- الربحية

    (املؤشر، ٢٠٠٠ = ١)
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كل القياسات تشير إىل حدوث زيادة معتدلة يف القوة السوقية بمرور الوقت: ارتفاع 

العالوات السعرية، ارتفاع مستوى الربحية، وبدرجة أقل، ارتفاع درجة التركز.

املصادر: مؤسسة «Orbis»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

 “De Loecker and Warzynski دراســة  منهــج  إىل  تســتند  الســعرية  العــالوة  حســابات  ملحوظــة: 

الثابتــة للســنوات مــن  اللوحــة األوىل اآلثــار  «Orbis». وتوضــح   ”(2012)باســتخدام قاعــدة بيانــات 
انحــدارات العــالوات الســعرية التــي تتضمــن كذلــك اآلثــار الثابتــة للبلــدان للداللــة علــى الدخــول يف العينــة 

واخلــروج منهــا. ويتــم ترجيــح االنحــدارات باإليــرادات التشــغيلية للشــركات. ومقيــاس الربحيــة املســتخدم 

يف هــذا الشــكل البيــاين هــو مؤشــر ليرنــر، حمســوبا كاملتوســط املرجــح لنســبة عائــدات الشــركات قبــل 

الضرائــب إىل اإليــرادات. ويحســب التركــز كنســبة مبيعــات أكبــر أربــع شــركات إىل أكبــر ٢٠ شــركة ضمــن 

نطــاق كل بلد/قطــاع. وإلعــداد ا�مــالت، يتــم احلصــول علــى متوســطات بســيطة مــن خمتلــف القطاعــات 

يف البلد، ثم الوسيط يف خمتلف البلدان، للحصول على اخلط املرسوم. راجع اجلدول (2.1.2) يف املرفق 

اإللكتروين على شبكة اإلنترنت لالطالع على قائمة البلدان املستخدمة يف احلسابات.
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الواليات	املتحدة	زيادات	أكبر	بكثير	)ضعف	حجم	الزيادة	يف	متوسط	

االقتصادات	املتقدمة(.	ورغم	أن	زيادة	العالوات	السعرية	كانت	واسعة	

النطاق	يف	خمتلف	الصناعات،	فإن	االجتاهات	العامة	كانت	متباينة:	

يف	 البلدان/الصناعات	 من	 الزوجية	 اجملموعات	 ثلثي	 قرابة	 فهناك	

بين	 أكبرها	 وكانت	 السعرية،	 العالوات	 زيادات	يف	 فيها	 تظهر	 العينة	

الصناعات	غير	التحويلية	ويف	الصناعات	كثيفة	استخدام	التكنولوجيا	

الصناعات	 خمتلف	 يف	 السعرية	 العالوات	 متوسط	 وظل	 الرقمية.77	

التحويلية	ثابتا	يف	أغلب	األحوال.		

زيادة	 أن	 جند	 االستثنائية،	 احلاالت	 بعض	 مراعاة	 ومع	

عالوات	األسعار	الكلية	تعكس	غالبا	ارتفاع	العالوات	السعرية	

بين	الشركات	القائمة،	كما	تعكس	بدرجة	أقل	دخول	الشركات	

اجلديدة	التي	تتمتع	بمستويات	عالية	من	العالوات	السعرية	بدال	

املستويات	 ذات	 القائمة	 للشركات	 السوقية	 احلصة	 زيادة	 من	

بالكامل،	 العينة	 مستوى	 وعلى	 السعرية.	 العالوات	 من	 العالية	

القائمة	 الشركات	 بين	 فيما	 السعرية	 العالوات	 زيادات	 تمثل	

زيادة	 )عنصر	 بالكامل	 الكلية	 السعرية	 العالوات	 يف	 الزيادة	

موجبة	كبيرة	»فيما	بين	الشركات«،	املبين	باللون	األزرق	يف	

ذات	 القائمة	 الشركات	 حتقق	 مل	 بينما	 	،)4-٢ البياين	 الشكل	

التعاون	 »منظمة	 تقديرات	 إىل	 تستند	 الرقمي	 االستخدام	 كثافة	 	7 	,7

التفاصيل،	 من	 مزيد	 على	 ولالطالع	 االقتصادي«؛	 امليدان	 والتنمية	يف	

Callig- ودراسة	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 	)٢.٢ اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	

حدوث	 إىل	 أيضا	 تخلص	 التي	 	،aris, Criscuolo, and Marcolin (2018)
زيادات	أكبر	بين	الشركات	كثيفة	استخدام	التكنولوجيا	الرقمية	مقارنة	

بالشركات	األخرى.		

العالوات	السعرية	العالية	أي	زيادة	يف	حجمها	النسبي	)عنصر	

يف	 امللحوظ	 واالستثناء	 سلبي(.	 السوق«	 حصة	 توزيع	 »إعادة	

هذا	السياق	هو	الواليات	املتحدة،	التي	يمثل	عنصر	إعادة	توزيع	

حصة	السوق	بالنسبة	لها	حوايل	8٠%	من	الزيادة	يف	العالوة	

السعرية	الكلية.88	وكانت	الشركات	اجلديدة	الداخلة	إىل	األسواق	

ثلث	 بحوايل	 كذلك	 ساهمت	 قد	 العالية	 السعرية	 العالوات	 ذات	

)عنصر	 املتقدمة	 االقتصادات	 األسعار	يف	 الزيادة	يف	عالوات	

»الداخلين	اجلدد«	يف	الشكل	البياين	٢-4(.

الكبير  بالتفاوت  تتسم  األسعار  عالوات  زيادة 

بين الشركات

شهدت	العالوات	السعرية	زيادة	كبيرة	يف	نسبة	صغيرة	

وراء	 املهيمنة	 القوة	 تمثل	 	— القائمة	 الشركات	 من	 فقط	

ارتفاع	العالوات	السعرية	الكلية	يف	معظم	االقتصادات.	فقد	

باسم	 املعروف	 العناصر	 تفكيك	 أسلوب	 تطبيق	 التحليل	من	 نتائج	 	8 	,8

«Melitz-Polanec»	)راجع	املرفق	اإللكتروين	)٢.٢(	على	شبكة	اإلنترنت(.	
مع	 املتحدة	 للواليات	 بالنسبة	 الكبير	 الشركات«	 »بين	 ويتماشى	عنصر	

 De ودراسة	 	 	Baqaee and Farhi (2017) دراسة	 راجع	 األخيرة؛	 األدلة	

		.Loecker, Eeckhout, and Unger (2018)

الشكل البياين ٢-٣: زيادات العالوات السعرية، حسب 

جمموعة دخل البلدان

(التغير ٪، تراكمي ٢٠٠٠-٢٠١٥)

زيادات العالوات السعرية تتركز يف االقتصادات املتقدمة؛ أما العالوات السعرية يف 

األسواق الصاعدة ا�تارة التي يشملها التحليل فقد ارتفعت بدرجة طفيفة فحسب.  
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الكل االقتصادات املتقدمة أسواق صاعدة خمتارة

املصادر: مؤسسة «Orbis»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: هذا الشكل البياين يستخدم تعريف االقتصادات املتقدمة الوارد يف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي لعام ٢٠٠٠. العالوات السعرية مرجحة باإليرادات التشغيلية للشركات.

الشكل البياين ٢-٤: تفكيك عناصر زيادات العالوات السعرية
(٪)

ثلثــا إجمــايل الزيــادة يف العــالوات الســعرية يمكــن نســبته للشــركات القائمــة (هامــش الكثافــة) والباقــي 

يرجــع لصــايف دخــول الشــركات اجلديــدة للســوق (هامــش التوســع) ومــن بيــن الشــركات القائمــة، يرجــع 

إعــادة  مــن  أكثــر  الشــركات  داخــل  الســوقية  لزيــادة احلصــص  أساســا  الســعرية  العــالوات  الصعــود يف 

توزيعها من الشركات منخفضة العالوات السعرية إىل الشركات مرتفعة العالوات السعرية. 

املصادر: مؤسسة «Orbis»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعبــر األعمــدة عــن التغيــر يف العــالوات الســعرية الكليــة التــي يفســرها كل عنصــر، بعــد تطبيــق 

تمرين ميليتز – بوالنك لتفكيك العناصر على تغيرات العالوات السعرية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٥. راجع 

املرفق اإللكتروين  (C.2.2) على شبكة اإلنترنت لالطالع على تفاصيل تفكيك العناصر.  
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قامت	الشركات	يف	العُشير	األعلى	من	سلم	توزيع	العالوات	

السعرية	بزيادة	متوسط	عالوات	األسعار	)املرجح(	بأكثر	من	

3٠%	بينما	سجلت	الشركات	يف	التسعة	أعشار	الباقية	زيادة	

يف	املتوسط	)املرجح(	قدرها	٢%	فقط	)الشكل	البياين	٢-5،	

اللوحة	١(.	وهذا	يعني	أن	أي	حتليل	حملركات	الزيادة	الكلية	

اقتصادية	 انعكاسات	 السوقية	للشركات	وما	لها	من	 للقوة	

كلية	ال	بد	أن	يويل	اهتماما	خاصا	بهذه	النسبة	الصغيرة	من	

الشركات	يف	العشير	األعلى	من	توزيع	العالوات	السعرية.

السعرية	 العالوات	 ذات	 الشركات	 هذه	 تكون	 ما	 وغالبا	

املرتفعة	موجودة	يف	كل	قطاع	اقتصادي	وتختلف	من	حيث	

حجمها.	وعلى	مستوى	اإليرادات،	يالحظ	أن	أكثر	القطاعات	

واالتصاالت،	 املعلومات	 هي	 األعلى	 العشير	 يف	 املمثلة	

واألنشطة	املالية	وأنشطة	التأمين،	والصناعات	التحويلية،	

شركات	 تضم	 القطاعات	 بعض	 أن	 مراعاة	 وبعد	 واملرافق.	

إحدى	 بلوغ	 احتمال	 فإن	 عام،	 بوجه	 سواها،	 من	 أكثر	

)بين	 املتوسط	 من	 أعلى	 هو	 األعلى	 العشير	 الشركات	

وأنشطة	 واالتصاالت،	 املعلومات	 جماالت	 يف	 القطاعات(	

املتوسط	 أقل	من	 يكون	 بينما	 واملرافق،	 والتأمين،	 التمويل	

اجلملة	 وجتارة	 التحويلية	 والصناعات	 البناء	 جماالت	 يف	

والتجزئة.			

وتختلف	أحجام	الشركات	ذات	العالوات	السعرية	العالية	

ومعظم	 سواها.	 من	 أفضل	 يكون	 ما	 غالبا	 أداءها	 ولكن	

توزيع	 يف	 السفلي	 النصف	 يف	 	— صغيرة	 الشركات	 هذه	

ضمن	 األكبر	 الشركات	 تسهم	 بينما	 	— )اإليرادات(	 احلجم	

اجملموعة	بالغالبية	العظمى	من	إجمايل	إيرادات	اجملموعة	

فإن	 لألداء،	 وبالنسبة	 	٩ 	٢(.٩ اللوحة	 	،5-٢ البياين	 )الشكل	

السعرية	هي،	 العالوات	 الشركات	يف	توزيع	 أعلى	١٠%	من	

يف	املتوسط،	حوايل	5٠%	أكثر	ربحية،	وأكثر	من	3٠%	أكثر	

استخدام	األصول	 أكثر	كثافة	يف	 وأكثر	من	%3٠	 إنتاجية،	

البياين	 )الشكل	 الباقية	 	%٩٠ بنسبة	 مقارنة	 امللموسة	 غير	

٢-5،	اللوحة	3(.	

زيادة	 للشركات	 السوقية	 القوة	 شهدت	 وباختصار،	

معتدلة	منذ	عام	٢٠٠٠	يف	خمتلف	االقتصادات	املتقدمة،	

ولكن	ليس	يف	األسواق	الصاعدة	التي	شملتها	هذه	الدراسة	

حجمها	 حيث	 من	 الزيادات	 هذه	 تباين	 ورغم	 التحليلية.	

كانت	 فقد	 والصناعات،	 املتقدمة	 االقتصادات	 خمتلف	 يف	

القوة	احملركة	األساسية،	يف	معظم	احلاالت،	هي	قدرة	نسبة	

على	 العالية	 السعرية	 العالوات	 ذات	 الشركات	 من	 صغيرة	

يف	 بحصة	 الفوز	 إىل	 باإلضافة	 	— السوقية	 قوتها	 تعزيز	

اتسمت	 وقد	 املتحدة.	 كالواليات	 البلدان،	 بعض	 يف	 السوق	

هذه	الشركات	عادة	بطابع	أكثر	ديناميكية	من	غيرها،	مما	

يعني	بصفة	مؤقتة	أن	التغييرات	يف	هيكل	أسواق	املنتجات	

—	مثل	ديناميكية	الفائز	له	نصيب	األسد	التي	تستفيد	منها	
الشركات	األكثر	إنتاجية	وابتكارا،	وتركز	جزئيا	على	بعض	

من	 األقل	 على	 جانب	 وراء	 هي	 	— امللموسة	 غير	 األصول	

الصعود	اإلجمايل	يف	القوة	السوقية.

العالوات	 بين	 العالقة	 حول	 التفاصيل	 من	 مزيد	 على	 لالطالع	 	٩ 	,٩

السعرية	واحلجم،	راجع	دراسة	 Díez, Fan, and Villegas-Sánchez)تصدر	

قريبًا(.

شركات العشير األعلى
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شركات العشير األعلى

بقية الشركات
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مؤشر ليرنر اإلنتاجية الكلية 

لعوامل اإلنتاج 

األصول غير امللموسة

٣- الفروق يف األداء، حسب جمموعات الشركات

       (مؤشر، بقية الشركات = ١)

املصادر: مؤسسة «Orbis»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: الشــركات مصنفــة يف جمموعتيــن حســب متوســط العــالوات الســعرية علــى مــدار فتــرة العينــة: 

شركات العشير األعلى وبقية الشركات. ترسم اللوحة ١ خطا لكل جمموعة يوضح اآلثار الثابتة للسنة 

مــن انحــدارات العــالوات الســعرية وتتضمــن كذلــك اآلثــار الثابتــة للبلــد مــع مراعــاة الدخــول واخلــروج إىل 

العينــة ومنهــا. وتــم ترجيــح االنحــدارات باإليــرادات التشــغيلية للشــركات.  وبالنســبة لألعمــدة يف اللوحــة 

٢ فهــي توضــح نســبة إجمــايل اإليــرادات التــي ســاهمت بهــا الشــركات يف العشــير األعلــى ككل (العمــود 

األيســر)؛ والشــركات األكبــر ضمــن العشــير األعلــى (١٠٪ مــن أكبــر الشــركات ضمــن العشــير األعلــى، العمــود 

الوســطي)؛ وأصغــر الشــركات ضمــن العشــير األعلــى (٩٠٪ مــن أصغــر الشــركات ضمــن العشــير األعلــى، 

العمــود األيمــن). وكل عمــود يف اللوحــة ٣ يمثــل متوســط قيمــة نســبة مؤشــر ليرنــر/ اإلنتاجيــة الكليــة 

لعوامــل اإلنتــاج/ األصــول غيــر امللموســة بالنســبة للشــركات يف العشــير األعلــى مــن توزيــع العــالوات 

السعرية وبالنسبة للشركات األخرى. وتم استعدال قيم بقية الشركات إىل الواحد الصحيح. 

ظلــت زيــادات العــالوات الســعرية متركــزة إىل حــد كبيــر يف أعلــى ١٠٪ مــن توزيــع العــالوات الســعرية؛ 

إيــرادات  معظــم  عــن  مســؤولة  األكبــر  الشــركات  ولكــن  صغيــرة،  شــركات  هــي  الشــركات  هــذه  ومعظــم 

ا�موعــة؛ وغالبــا مــا تكــون الشــركات يف العشــير األعلــى أكثــر ربحيــة، وأكثــر إنتاجيــة، وحتقــق درجــة 

أعلى نسبيا من االستفادة من األصول غير امللموسة مقارنة بالشركات األخرى.

الشكل البياين ٢-٥: االنفصال بين الشركات يف العشير 

األعلى وبقية الشركات
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       إجمايل الشركات، والشركات األكبر، والشركات األصغر

(٪)       

منها:
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١- تطور العالوات السعرية، حسب جمموعات الشركات

      (املؤشر، ٢٠٠٠ = ١) 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	62

االنعكاسات االقتصادية الكلية لصعود 

القوة السوقية

ما	هي	انعكاسات	صعود	القوة	السوقية	على	النمو	وتوزيع	

عالوات	 زيادة	 أثر	 القسم	 هذا	 يبحث	 أوالهما،	 ولتقدير	 الدخل؟	

الشركات	 مستوى	 على	 النمو	 حمركات	 أهم	 على	 األسعار	

االختراع(	 براءات	 بعدد	 )مقيسا	 االبتكار	 أي	 والصناعات،	

واستثمار	رأس	املال	املادي.	ويعتمد	هذا	التحليل	على	نماذج	

االنحدار	على	مستوى	الشركات	والصناعات	يف	خمتلف	البلدان	

عن	 وتعبر	 الثابتة	 اآلثار	 من	 وفيرة	 جمموعة	 تتضمن	 التي	

واالستثمار.	 لالبتكار	 احملتملة	 احملركات	 من	 أخرى	 جمموعة	

ويف	حماولة	لتحديد	األثر	السببي	لتزايد	العالوات	السعرية	على	

هذه	اخملرجات،	فقد	تم	تأخير	متغير	العالوات	السعرية	وتتبع	

السعرية	 العالوات	 باستخدام	 	— املساعد	 املتغير	 استراتيجية	

ثم	 مساعد.	 كمتغير	 والصناعة	 البلد	 بنفس	 أخرى	 شركات	 يف	

زيادات	 مساهمة	 إمكان	 الستكشاف	 مماثال	 منهجا	 استخدمنا	

العالوات	السعرية	يف	االجتاه	العام	الهبوطي	يف	حصة	العمالة	

املدفوعة	كأجور	 القومي	 الدخل	 أي	احلصة	من	 	— الدخل	 من	

املاضية.	 العقود	 خالل	 	— املنافع	 ذلك	 يف	 بما	 للعمالة،	

مليل	 نظرا	 الدخل،	 لتوزيع	 بالنسبة	 باألهمية	 األمر	 هذا	 ويتسم	

)دراسة	 العليا	 الدخل	 مستويات	 بين	 للتركز	 املال	 رأس	 ملكية	

.)Wolff 2010
العالوات	 زيادات	 تأثير	 التجريبي	يف	 بحثنا	 استكملنا	 وقد	

العشوائي	 العام	 التوازن	 نموذج	 باستخدام	 النمو	 على	 السعرية	

على	 االنعكاسات	 على	 كذلك	 الضوء	 يسلط	 الذي	 الديناميكي	

اليورو	 منطقة	 يف	 النقدية	 والسياسة	 الفائدة	 وأسعار	 التضخم	

أخرى	 كلية	 اقتصادية	 اجتاهات	 وهناك	 املتحدة.	 والواليات	

السعرية.	 العالوات	 تزايد	 مع	 تتوافق	 املاضيين	 العقدين	 يف	

خمتلف	 يف	 الشركات	 مدخرات	 تزايد	 أن	 	٢-١ اإلطار	 ويوضح	

التركز	يف	 بزيادة	 وثيقا	 ارتباطا	 يرتبط	 املتقدمة	 االقتصادات	

املرتفعة.	 السعرية	 وبالعالوات	 وأصولها	 الشركات	 مبيعات	

وهناك	اجتاهات	عامة	أخرى	التي	يمكن	أن	تتسبب	جزئيا	يف	

تزايد	العالوات	السعرية،	ولكن	ال	يتم	بحثها	هنا	مباشرة،	ومنها	

تراجع	ديناميكية	األعمال	وأسواق	العمالة	وتزايد	عدم	املساواة	

١٠

يف	األجور،	وغيرها.١٠

االبتكار

الشركات	 قرارات	 على	 مبهمة	 آثار	 لها	 السوقية	 القوة	

جند	 ناحية،	 فمن	 	١١

متضادتين.١١ لقوتين	 يرجع	 مما	 باالبتكار،	

السوقية	 القوة	 من	 ما	 درجة	 توقع	 الشركات	 على	 يتعين	 أنه	

االبتكارية.	 والعمليات	 املنتجات	 يف	 تستثمر	 لكي	 )والربحية(	

ومن	ناحية	أخرى،	جند	أن	زيادة	املنافسة	— أي	القوة	السوقية	

األقل	—	تعطي	حافزا	للشركات	حملاولة	الهروب	من	منافسيها	

العامة	 االجتاهات	 لهذه	 تفصيال	 أكثر	 وصف	 على	 لالطالع	 	١٠ 	,١٠

 Davis	دراسات	راجع	السعرية،	العالوات	تزايد	يف	مساهمتها	واحتماالت

 Van Reenen	و	؛De Loecker and Eeckhout (2017)و	؛and others (2007)
			.Autor and others (2017a, 2017b)	و	(2018)؛

الستعراض	 	Shapiro (2012) دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 راجع	 	١١ 	,١١

األدبيات	االقتصادية	حول	التنافس	واالبتكار.

لهاتين	 مركبة	 صورة	 رسم	 خالل	 ومن	 االبتكار.	 خالل	 من	

القوتين	يمكن	أن	نقول	إن	هناك	عالقة	تأخذ	شكال	حمدبًا:	بدءا	

الكبيرة	 السوقية	 القوة	 تؤدي	 املنخفضة	سوف	 املستويات	 من	

إىل	زيادة	االبتكار	ولكن،	بعد	نقطة	معينة،	أي	زيادة	يف	القوة	

١٢

السوقية	سوف	تضعف	الرغبة	يف	االبتكار.١٢

هناك	 كانت	 إذا	 فيما	 التجريبية	 التحليلية	 الدراسة	 وتبحث	

على	 واالبتكار	 السوقية	 القوة	 بين	 حمدبا	 شكال	 تأخذ	 عالقة	

البالغ	 العينة	 بلدان	 كافة	 يف	 والشركات	 الصناعات	 صعيدي	

بلدا.	ويقاس	االبتكار	بموجب	)عدة	مؤشرات	بديلة	 عددها	٢7	

ويتم	 االختراع	 ببراءات	 الصلة	 ذي	 الشركات	 نشاط	 تتناول(	

على	 السعرية	 بالعالوات	 تقاس	 التي	 السوقية،	 بالقوة	 ربطه	

مستوى	 على	 السعرية	 العالوات	 متوسط	 أو	 الشركات	 مستوى	

الصناعات	ومؤشر	ليرنر.	وتتألف	الدراسة	التحليلية	من	نموذج	

على	 االختراع	 براءات	 عدد	 فيه	 يعتمد	 الذي	 )بويسون(	 انحدار	

التربيعي،	 وجذرها	 املتأخرة	 السعرية	 العالوة	 )لوغاريتم(	

واستخدام	 الثابتة	 اآلثار	 من	 وفيرة	 جمموعة	 أثر	 حتييد	 مع	

السببية	 اآلثار	 احتماالت	 ملعاجلة	 املساعدة	 املتغيرات	 طرائق	

العكسية	—	أي	أن	يؤثر	االبتكار	على	العالوات	السعرية.	وعلى	

مستوى	 على	 االنحدار	 نماذج	 كل	 حتييد	 يتم	 اخلصوص،	 وجه	

للشركات،	 الثابتة	 واآلثار	 الشركات،	 حلجم	 بالنسبة	 الشركات	

وبدال	من	ذلك،	اآلثار	الثابتة	على	مستوى	البلدان	والصناعات	

العام	 الصناعي	 »التصنيف	 يف	 أرقام	 أربعة	 )فئة	 والسنة	

	)(NACE) األوروبية«	 اجلماعات	 داخل	 االقتصادية	 لألنشطة	

أو	اآلثار	الثابتة	حسب	البلد	والسنة	والصناعة	والسنة.	وتضمن	

أخرى	 النتائج	مدفوعة	بمحركات	 تكون	 أال	 الثابتة	 االثار	 هذه	

حمذوفة	—	مثل	طلب	املستهلكين.	وحتى	يمكن	التصدي	ملشاغل	

السببية	العكسية،	إىل	جانب	تأخر	قيم	العالوات	السعرية،	فإن	

السعرية	 العالوة	 مساعد،	 كمتغير	 تستخدم،	 املواصفات	 بعض	

جتهيزها	 اجلاري	 الشركة	 )باستثناء	 الشركات	 لكل	 الوسيطة	

املعنية.	 السنة	 	— الصناعة	 	— البلد	 يف	 الالزمة(	 باألدوات	

وتستخدم	نماذج	االنحدار	على	مستوى	الصناعات	)لوغاريتم(	

العالوة	السعرية	املتأخرة	أو	مؤشر	ليرنر	واآلثار	الثابتة	حسب	

الصناعة	والسنة	)لالطالع	على	مزيد	من	 البلد	والسنة	وحسب	

التفاصيل	راجع	املرفق	اإللكتروين	(2.3A)	على	شبكة	اإلنترنت(.	

وهناك	أدلة	واضحة	وقوية	على	أن	ارتفاع	عالوات	األسعار	

الصناعات	 صعيدي	 على	 االختراع	 براءات	 عدد	 من	 يزيد	

أثره	 ولكن	 منخفضة،	 العالوات	 هذه	 تكون	 عندما	 والشركات	

يكون	عكسيا	عندما	تكون	عالوات	األسعار	عالية.	وعلى	مستوى	

قبل	 املشاهدات	 من	 	%8٠ من	 أكثر	 تسجيل	 أمكن	 الصناعات،	

نقطة	التحول	)اخلط	األحمر	يف	الشكل	البياين	٢-6(	على	مدار	

العينة،	مما	يوحي	بأن	زيادات	عالوات	األسعار	بالنسبة	 فترة	

إىل	 أدى	 البلدان/الصناعات	 من	 الزوجية	 اجملموعات	 ملعظم	

١3	غير	أن	جانبا	صغيرا	من	املشاهدات	املسجلة	

زيادة	االبتكار.١3

	Scherer (1967) لدراستي	 األقل	 على	 ترجع	 التي	 الفرضية	 هذه	 	١٢
,١٢

واختبارها	 كنموذج	 اتخاذها	 تم	 	،Kamien and Schwartz (1976)و
 Aghion and others باستخدام	بيانات	الشركات	البريطانية	يف	دراسة	

			.(2005) 
ليرنر	 مؤشر	 باستخدام	 املقارنة	 النتائج	 على	 احلصول	 يمكن	 	١3

,١3

من	 	% 	85 تسجيل	 مع	 السوقية،	 للقوة	 كمقياس	 السعرية	 العالوة	 وليس	

املشاهدات	قبل	نقطة	التحول.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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بعد	نقطة	التحول	ازداد	من	حوايل١5%	يف	عام	٢٠٠٠	إىل	٢١%	

الشركات.	 يف	عام	٢٠١5.	وقد	نشأ	منهج	مماثل	على	مستوى	

ويف	ظل	هذا	املنهج،	ال	تزال	الشركات	املسجلة	بعد	نقطة	التحول	

عام	٢٠١5،	مما	 7.5%	يف	 بلغت	حوايل	 لديها	حصة	صغيرة،	

تكون	 ربما	 السابقة	 السعرية	 العالوات	 زيادات	 بأن	 يوحي	

أن	 غير	 الشركات.	 االبتكار	يف	معظم	 بارتفاع	مستوى	 اقترنت	

هذه	احلصة	ازدادت	بنسبة	5٠%	أثناء	فترة	العينة.

التأثير	 أن	 من	 الرغم	 على	 بأنه	 التحليلية	 الدراسة	 هذه	 وتوحي	

إيجابيا	 كان	 ربما	 االبتكار	 وتيرة	 على	 السوقية	 القوة	 لصعود	 الكلي	

السلبي	بصورة	 اجلانب	 إىل	 يتحول	 أن	 املمكن	 فمن	 اآلن،	 قليال	حتى	

متزايدة	إذا	ما	عززت	الشركات	ذات	العالوات	السعرية	املرتفعة	-على	

وجه	اخلصوص-	من	قوتها	السوقية	يف	املستقبل.	وتعد	الشركات	يف	

العشير	األعلى	من	توزيع	العالوات	السعرية	)يف	املتوسط(	قد	جتاوزت	

بالفعل	نقطة	التحول	يف	العالقة	املقدرة	التي	تأخذ	شكال	حمدبا	على	

هذه	 ألن	 نظرا	 للقلق،	 حمتمال	 سببا	 يمثل	 وهذا	 الشركات.	 مستوى	

الشركات	هي	الشركات	التي	ارتفعت	عالواتها	السعرية	بصورة	حادة	

على	مدار	العقدين	املاضيين.	وعلى	سبيل	املثال،	إذا	ارتفعت	العالوات	

الفترة	٢٠١5-٢٠3٠	بنفس	مقدار	 العينة	يف	 السعرية	يف	كل	بلدان	

ارتفاعها	خالل	٢٠٠٠-٢٠١5،	فإن	رصيد	براءات	االختراع	املتوقع	

	%4 بنحو	 سينخفض	 املرتفع	 السعرية	 العالوات	 ذات	 الشركات	 لدى	

السعرية	مستقرة،	وسينخفض	رصيد	 العالوات	 كانت	 لو	 بما	 مقارنة	

التقديرات	 حساب	 مع	 	،%٠.3 من	 بأكثر	 الكلي	 االختراع	 براءات	

التجريبية	بقيمتها	الظاهرية	)الشكل	البياين	٢-7(.

االستثمار

املتوسط،	 يف	 	،%٢5 بحوايل	 اخلاص	 الثابت	 االستثمار	 تراجع	

العاملية،	 املالية	 األزمة	 وقوع	 منذ	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	خمتلف	

آفاق	 تقرير	 من	 الثاين	 )الفصل	 األزمة	 قبل	 العام	 باجتاهه	 مقارنة	

من	 الرغم	 على	 ذلك	 حدث	 وقد	 	.)٢٠١8 أكتوبر	 العاملي،	 االقتصاد	

معدالت	 وزيادة	 االقتراض،	 تكاليف	 يف	 واملستمر	 الكبير	 االنخفاض	

)نسبة	 املال	 رأس	 على	 املتوقعة	 العائدات	 وارتفاع	 الشركات،	 أرباح	

)الفصل	 األزمة	 منذ	 الضعيف	 االقتصادي	 النمو	 دور	 ورغم	 توبين(.	

هناك	 فإن	 	،)٢٠١5 إبريل	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 الرابع	

التحوالت	يف	تكوين	 أو	 االئتمانية	 القيود	 أخرى	ممكنة	ومنها	 عوامل	

الشكل البياين ٢-٦: براءات االختراع والعالوات السعرية: 

عالقة حمدبة الشكل

هنــاك عالقــة حمدبــة الشــكل بيــن العــالوات الســعرية وبــراءات االختــراع. بــدءا مــن مســتويات عــالوات 

األســعار املنخفضــة، أي زيــادة يف عــالوات األســعار تــؤدي إىل بــراءات اختــراع أكثــر. ولكــن بعــد اخلــط 

األحمر، أي زيادات إضافية يف عالوات األسعار تؤدي إىل براءات اختراع أقل.

العالوات السعرية
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العامليــة  االختــراع  بــراءات  إحصــاءات  بيانــات  وقاعــدة  Orbis؛  مؤسســة  املصــادر: 

(PATSTAT)؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة: يعبــر هــذا الشــكل البيــاين عــن آثــار العــالوات الســعرية علــى متوســط عــدد بــراءات 

االختــراع املتنبــأ بهــا حســب البلد-القطــاع. وتــم اســتعدال بــراءات االختــراع املتنبــأ بهــا إىل 

١ بالنسبة للعالوات السعرية = ١.   
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تشــير التقديــرات إىل أن الزيــادات الكليــة الســابقة يف العــالوات الســعرية كان لهــا أثــر إيجابــي إىل حــد مــا 

علــى بــراءات االختــراع. غيــر أنــه إذا مــا اســتمرت العــالوات الســعرية يف االرتفــاع بنفــس املعــدل، يتوقــع 

حــدوث هبــوط يف بــراءات االختــراع، مدفوعــا يف الغالــب مــن الشــركات يف العشــير األعلــى يف توزيــع 

العالوات السعرية.   

الشكل البياين ٢-٧: العالقة الضمنية بين العالوات 

السعرية املرتفعة وبراءات االختراع

(التغير ٪ يف براءات االختراع)

(PATSTAT)؛  العامليــة  االختــراع  بــراءات  إحصــاءات  بيانــات  وقاعــدة  Orbis؛  مؤسســة  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

بــراءات  يف  الضمنــي  للتغيــر  بهــا  املتنبــأ  املئويــة  النســبة  توضــح   ٢٠٠٠-٢٠١٥ األعمــدة  ملحوظــة: 

االختــراع نتيجــة زيــادة العــالوات الســعرية يف الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٥، مرجحــة باإليــرادات التشــغيلية. 

يف  الســعرية  العــالوات  زادت  إذا  بــه  املتنبــأ  الضمنــي  التغيــر   ٢٠١٥-٢٠٣٠ األعمــدة  وتوضــح 

٢٠١٥-٢٠٣٠ بنفــس معــدل زيــادة الفتــرة ٢٠٠٠-٢٠١٥. وتســتخدم اللوحــة ١ العينــة بأكملهــا؛ بينمــا 

تستخدم اللوحة ٢ املعلومات املتوفرة فقط من العشير األعلى يف توزيع العالوات السعرية.
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بأقل	 األرجح	 على	 )املقيسة	 امللموسة	 غير	 األصول	 نحو	 االستثمار	

 Gutiérrez )دراسة	 السوقية	 القوة	 زيادة	 إىل	 باإلضافة	 قيمتها(،	 من	

ما،	 لشركة	 السوقية	 القوة	 ازدياد	 ومع	 	١4 	١4.)and Philippon 2017
—	عن	طريق	 —	بأي	تكلفة	حدية	 فمن	املمكن	أن	تزيد	من	أرباحها	

فرض	سعر	أعلى	وتخفيض	إنتاجها.	وسيؤدي	ذلك	بدوره	إىل	تخفيض	

١5	فعلى	
الشركة	طلبها	على	رأس	املال	وبالتايل	تخفيض	استثماراتها.١5	

املدى	الطويل،	نظرا	ألنه	مل	يطرأ	أي	تغيير	على	العائد	على	رأس	املال	

وعرض	العمالة،	فإن	خمرجات	الشركات	التي	يقل	اإلقبال	عليها	سوف	

تترجم	أيضا	إىل	انخفاض	يف	نسبة	رأس	املال	إىل	الناجت.	ومع	ذلك،	

بين	 بين	 الصلة	 جتريبيا	 تبحث	 التي	 فقط	 الدراسات	 من	 قلة	 هناك	

عالوات	األسعار	واالستثمار،	وهي	تركز	أساسا	على	الواليات	املتحدة	

١6

والشركات	املدرجة	للتداول	العام	يف	البورصة.	١6

لالستثمار	 املمكنة	 احملركات	 حول	 التفاصيل	 من	 املزيد	 طالع	 	١4 	,١4

 Hall و	 Gutiérrez and Philippon (2017)؛	 دراسات	 يف	 املنخفض	

والثاين،	 الرابع	 الفصلين	 ويف	 Crouzet and Eberly (2018)؛	 و	 (2017)؛	
على	التوايل،	يف	عدد	إبريل	٢٠١5	وعدد	أكتوبر	٢٠١8	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي.	

مناقشة	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 	(2.3C) اإللكتروين	 املرفق	 يقدم	 	١5 	,١5

خفض	 يف	 السوقية	 القوة	 زيادة	 تستخدمها	 التي	 لآللية	 تفصيال	 أكثر	

االستثمارات	على	املدى	القصير	ونسبة	رأس	املال	إىل	الناجت	على	املدى	

الطويل.

 De Loecker, Gutiérrez and Philippon (2017)؛	و	 ١6,	١6	راجع	دراسات	

 Díez, Leigh, and Tambunlertchai و	 Eeckhout, and Unger (2018)؛	
	.Eggertsson, Robbins, and Wold (2018)	و	(2018)؛

وتخلص	الدراسة	التحليلية	التجريبية	إىل	دور	تزايد	العالوات	

ما	 حد	 إىل	 املادي	 املال	 رأس	 استثمارات	 السعرية	يف	خفض	

أجري	 وقد	 اجلديدة.	 األلفية	 من	 األول	 العقد	 يف	 الشركات	 يف	

باستخدام	 البلدان	 خمتلف	 يف	 الشركات	 مستوى	 على	 التحليل	

نفس	جمموعة	البلدان	والشركات	املستخدمة	يف	القسم	الفرعي	

أعاله.	ويتم	تفسير	صايف	معدل	استثمارات	الشركة	يف	األصول	

امللموسة	بعالواتها	السعرية	املتأخرة،	مع	حتييد	األثر	لغيرها	

واجملموعة	 الشركات	 مستوى	 على	 االستثمار	 حمركات	 من	

حتليل	 يف	 االعتبار	 يف	 أخذت	 التي	 الثابتة	 اآلثار	 من	 الكبيرة	

١8وهناك	طرائق	أخرى	مماثلة	للمتغيرات	املساعدة	

،١8،١7
االبتكار.١7

والتحيز	 العكسية	 السببية	 خملاطر	 للتصدي	 استخدامها	 يمكن	

للمتغيرات	احملذوفة.	وتتمثل	أهم	االستنتاجات	يف	أن	أي	زيادة	

قدرها	١٠	نقاط	مئوية	يف	العالوة	السعرية	ألي	شركة	تقترن	

االستثمار	يف	 معدل	 إحصائية	يف	 داللة	 ذي	 بانخفاض	 عادة	

رأسمالها	املادي	قدره	٠.6	نقطة	مئوية.	ويوضح	الشكل	البياين	

منذ	 للشركات	 السعرية	 العالوات	 يف	 الزيادة	 متوسط	 أن	 	8-٢

قدره	 بانخفاض	 تقترن	 بأكملها،	 للعينة	 بالنسبة	 عام	٢٠٠٠،	

متوسط	 أن	 جند	 بينما	 االستثمار،	 معدل	 يف	 مئوية	 نقطة	 	٠.4

املدرجة	يف	 الشركات	 حالة	 السعرية	يف	 العالوات	 الزيادة	يف	

العشير	األعلى	من	العينة	تقترن	بانخفاض	قدره	٢	نقطة	مئوية	

يف	معدل	االستثمار.

	وتفيد	النتائج	بأنه	لو	ظلت	العالوات	السعرية	مستقرة	منذ	

متوسط	 يف	 اليوم	 الكلي	 املال	 رأس	 رصيد	 لزاد	 	،٢٠٠٠ عام	

عن	 	%١ بحوايل	 والناجت	 	%3 بحوايل	 املتقدمة	 االقتصادات	

مستوى	 على	 الواسع	 التغطية	 نطاق	 إن	 احلالية.	 املستويات	

هذا	 يف	 املستخدمة	 البيانات	 جملموعة	 والشركات	 البلدان	

السعرية	 العالوات	 زيادة	 انعكاسات	 بقياس	 يسمح	 التحليل	

على	االستثمار	الكلي	ورأس	املال	والناجت.	وعلى	وجه	التحديد،	

كل	 يف	 امللموسة	 األصول	 رصيد	 صايف	 مسار	 حماكاة	 تمت	

)مناف	 ظل	سيناريو	 الفترة	٢٠٠٠-	٢٠١5	يف	 شركة	خالل	

مستواها	يف	 عند	 للشركة	 السعرية	 العالوة	 تم	حتديد	 للواقع(	

مستواها	 عند	 اجلديدة	 للشركات	 بالنسبة	 أو	 	— 	٢٠٠٠ عام	

—	وباستخدام	التأثير	التقديري	على	االستثمار	كما	 املبدئي	

هو	مبين	يف	الشكل	البياين	٢-8.	ويمكن	بعد	ذلك	جتميع	بيانات	

فجوات	رأس	املال	بين	السيناريو	الفعلي	والسيناريو	اخملالف	

للواقع	للتوصل	إىل	التقدير	اإلجمايل	لقصور	رأس	املال	يف	كل	

اقتصاد.	وبالنسبة	جملموعة	االقتصادات	املتقدمة	يف	العينة،	

يخلص	هذا	التمرين	إىل	زيادة	رصيد	رأس	املال	املادي	بنسبة	

املتقدمة	 االقتصادات	 قدرها	3%	يف	عام	٢٠١5	يف	متوسط	

إىل	 ذلك	 ترجمة	 ويمكن	 الثابتة؛	 السعرية	 العالوات	 ظل	 يف	

زيادة	يف	الناجت	بنحو	١%،	مع	فرض	مرونة	الناجت	إزاء	رأس	

كنسبة	 يحسب	 امللموسة	 األصول	 يف	 االستثمار	 معدل	 صايف	 	١7 	,١7

التغيير	يف	رصيد	األصول	امللموسة	إىل	القيمة	املضافة.	ولالطالع	على	

مزيد	من	التفاصيل	راجع	املرفق	اإللكتروين	(2.3B)	على	شبكة	اإلنترنت.

بين	 العالقة	 أن	 وهو	 االبتكار	 بتحليل	 مقارنة	 واحد	 فرق	 هناك	 	١8 	,١8

االستثمار	والعالوات	السعرية	يفترض	أن	تكون	رتيبة،	تماشيا	مع	نظرية	

االستثمار.	ومل	تتمكن	التحليالت	اإلضافية	)غير	املعلنة(	من	التوصل	إىل	

أي	أدلة	قوية	عن	وجود	عالقة	غير	خطية	)تأخذ	شكال	حمدبا،	مثال(.	

الشكل البياين ٢-٨: عالوات األسعار واستثمارات رأس املال 
املادي

(التغير بالنقاط املئوية يف معدل االستثمار)

بالنســبة للعينــة الكليــة، يقتــرن متوســط الزيــادة يف العــالوات الســعرية للشــركات بانخفــاض قــدره ٠٫٤ 

نقطــة مئويــة يف معــدل اســتثمارات رأس املــال املــادي. وبالنســبة للشــركات يف العشــير األعلــى مــن 

توزيــع العــالوات الســعرية، يقتــرن متوســط الزيــادة (األكبــر) يف العــالوات الســعرية للشــركات بانخفــاض 

يف معدل االستثمار قدره ٢ نقطة مئوية.
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العينة الكلية  العشير األعلى

املصادر: مؤسسة «Orbis»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: متوسط التغييرات يف العالوات السعرية عبر خمتلف الشركات مرجح باإليرادات 

التشغيلية.
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التطور	 تراعي	 التقديرات	ال	 أن	هذه	 ١٩	غير	
الثُلث.١٩	 بنحو	 املال	

قد	 يكون	 ربما	 الذي	 للنمو(	 )الداعم	 التنظيمي	 أو	 التكنولوجي	

األول.	 املقام	 السعرية	يف	 الشركات	من	زيادة	عالواتها	 مكَّن	

الشركة	 داخل	 األثر	 فقط	 تعكس	 فإنها	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	

نحو	 تميل	 فإنها	 الشركة	 السعرية	يف	 العالوة	 ازدياد	 مع	 	—
—	مستبعدة	أي	أثر	بين	 تخفيض	معدل	استثماراتها	املادية	

الشركات	ينشأ	عن	إعادة	توزيع	رأس	املال	بين	الشركات	ذات	

يشير	 ذلك،	 ومع	 السعرية.	 العالوات	 من	 اخملتلفة	 املستويات	

حتليل	إضايف	إىل	أن	مثل	هذه	اآلثار	كانت	دائما	ضئيلة.٢٠	٢٠			

خفض	 على	 السعرية	 العالوات	 ارتفاع	 أثر	 يقتصر	 ال	 وقد	

رأس	املال	الذاتي	للشركة	وإنتاجها	فقط،	بل	قد	تنتشر	تداعياته	

العرض	 الشركات	األخرى	عن	طريق	حلقات	سالسل	 كذلك	إىل	

ألن	 السلبية	 الدولية	 التداعيات	 تنشأ	 فقد	 والدولية.	 احمللية	

تخفض	 قد	 السعرية	 عالواتها	 ترفع	 التي	 احمللية	 الشركات	

طلبها	على	املدخالت	األجنبية	)قناة	الطلب(	أو	ترفع	سعر	السلع	

املدخالت(.	 )قناة	 األجنبية	 للشركات	 كمدخالت	 تبيعها	 التي	

للقيمة	 انحداري	 تقدير	 وضع	 طريق	 عن	 القناتين	 حتليل	 وتم	

املتوسط	 على	 املعني	 البلد	 للصناعة/	 )لوغاريتم(	 املضافة	

املرجح	للعالوات	السعرية	لدى	املشترين	األجانب	)قناة	الطلب(	

األجانب	 املوردين	 لدى	 السعرية	 للعالوات	 املرجح	 واملتوسط	

احمللية	 الشركات	 روابط	 أثر	 حتييد	 مع	 املدخالت(،	 )قناة	

اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	 الثابتة	 اآلثار	 من	 وفيرة	 وجمموعة	

(2.3E)	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل(.	
األوزان	 فإن	 دراستها،	 جتري	 صناعة/بلد	 لكل	 وبالنسبة	

للطلب	 أهمية	كمصدر	 لها	 أجنبي	 لكل	صناعة/بلد	 الترجيحية	

وكجهة	توريد	املدخالت.	وتشير	النتائج	إىل	درجة	معتدلة	من	

انتقال	التداعيات	السلبية	الرتفاع	العالوات	السعرية	دوليا	عبر	

قناة	املدخالت.	وعلى	سبيل	املثال،	يف	حالة	صناعة	افتراضية	

يف	اقتصاد	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	يستورد	4٠%	من	

قيمته	املضافة،	تبين	أن	أي	زيادة	قدرها	١٠	نقاط	مئوية	يف	

التي	 األجنبية	 التوريد	 جهات	 خمتلف	 بين	 السعرية	 العالوات	

مع	 	،%٠.3 قدرها	 بنسبة	 الناجت	 تخفّض	 سوف	 معها	 يتعامل	

تساوي	كل	العوامل	األخرى.

السعرية	 العالوات	 ارتفاع	 أن	 التحليل	 نتيجة	 وأظهرت	

بانخفاض	إىل	حد	ما	يف	 املاضيين	 العقدين	 اقترن	على	مدار	

االستثمارات	ورؤوس	األموال	يف	االقتصادات	املتقدمة.	وكان	

ذلك	األمر	مدفوعا	غالبا	بنسبة	صغيرة	من	الشركات	التي	زادت	

عالواتها	السعرية	بدرجة	حادة.	وربما	يكون	ارتفاع	العالوات	

انتقال	تداعيات	 السعرية	يف	االقتصادات	املتقدمة	ترتب	عليه	

هذه	 اقترنت	 ما	 وإذا	 الصاعدة.	 األسواق	 إىل	 بسيطة	 سلبية	

١٩,	١٩	هذا	احلجم	من	اخلسارة	املتوقعة	يف	رأس	املال	املادي	أقل	قليال،	

نموذج	 حماكاة	 عند	 إليها	 التوصل	 تم	 التي	 النتيجة	 من	 قريب،	 لكنه	

 Gutiérrez, االقتصاد	الكلي	يف	القسم	الفرعي	التايل.	راجع	كذلك	دراسة	

Jones, and Philippon (2019)	لالطالع	على	حالة	االقتصاد	األمريكي.
(2.3B)	على	شبكة	اإلنترنت.	وباإلضافة	إىل	 ٢٠	راجع	املرفق	اإللكتروين	

,٢٠

ذلك،	ملعرفة	ما	إذا	كان	هذا	االنخفاض	يف	االستثمار	املادي	ربما	تم	إبداله	

)دراسة	 البعض	 يقترح	 كما	 امللموسة،	 غير	 األصول	 يف	 االستثمار	 بزيادة	

أخرى	 مرة	 التجريبي	 التحليل	 نفس	 أجرينا	 	،)Crouzet and Eberly 2018
باعتباره	 امللموسة	 غير	 األصول	 يف	 االستثمار	 صايف	 معدل	 باستخدام	

السعرية	 العالوات	 بين	 التقديرية	 العالقة	 أن	 اتضح	 وقد	 املستقل.	 املتغير	

واالستثمار	يف	األصول	غير	امللموسة	ليست	لها	داللة	اقتصادية.

االنعكاسات	االقتصادية	الكلية	لصعود	القوة	السوقية	مع	األثر	

املتباين	الرتفاع	العالوات	السعرية	على	االبتكار	—	الذي	يشير	

من	 كان	 وإن	 اآلن،	 حتى	 ضآلته	 احتمال	 إىل	 السابق	 التحليل	

املمكن	أن	يتحول	إىل	اجلانب	السلبي	بصورة	متزايدة	مع	ازدياد	

	— املرتفعة	 السعرية	 العالوات	 ذات	 للشركات	 السوقية	 القوة	

فإن	األمر	سيصبح	عندئذ	مدعاة	للقلق	على	مستوى	السياسات.

التراخي االقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم

نظرا	لدور	العالوات	السعرية	املتزايدة	يف	خفض	االستثمار	

فإنها	يمكن	أن	تتسبب	يف	التراخي	االقتصادي	الذي	قد	يوازن	

مفاضلة	 على	 كذلك	 ينطوي	 وقد	 املباشرة	 التضخمية	 آثارها	

بالبحث	 القضايا	 هذه	 تناولنا	 وقد	 النقدية.	 للسياسة	 بالنسبة	

العشوائي	 العام	 للتوازن	 ديناميكي	 نموذج	 تقديرات	 من	خالل	

راجع	 التفاصيل	 من	 )ملزيد	 املتحدة	 والواليات	 اليورو	 ملنطقة	

تمت	 وقد	 اإلنترنت(.	 شبكة	 على	 	(2.3C) اإللكتروين	 املرفق	

االجتاه	 يف	 الشركة«	 »داخل	 عنصر	 ليطابق	 النموذج	 معايرة	

العام	املشاهد	يف	العالوات	السعرية	منذ	عام	٢٠٠٠	يف	كل	من	

السوقية	 القوة	 »صعود	 املعنون	 القسم	 يف	 واملوثق	 املنطقتين	

للشركات«.	ومع	دراسة	عنصر	ارتفاع	عالوات	األسعار	»داخل	

الوثيق	 التواؤم	 أتاح	 الكلي،	 االرتفاع	 من	 بدال	 فقط،	 الشركة«	

داخل	 السوقية	 القوة	 صعود	 على	 والتركيز	 النموذج	 نمط	 مع	

الشركات.	وتم	إعداد	نموذج	تزايد	العالوات	السعرية	كتراجع	يف	

إمكانية	إحالل	السلع	واخلدمات	التي	تنتجها	الشركات	اخملتلفة	

 Eggertsson, ودراسة	 Jones and Philippon 2016؛	 )دراسة	

ارتفاع	 أي	 النمط،	 هذا	 ووفق	 	.)Robbins, and Wold 2018
تضخميا	 يصبح	 السعرية	 العالوات	 يف	 متوقع	 وغير	 مستمر	

نظرا	ألن	الشركات	ترفع	األسعار.	غير	أن	هناك	قوة	انكماشية	

مزيدا	 تواجه	 األكبر	 السوقية	 القوة	 ذات	 فالشركات	 موازنة:	

إنتاجها	 حجم	 فتخفض	 منتجاتها	 على	 املرن	 غير	 الطلب	 من	

التحليل	 يؤكده	 ما	 —	وهو	 أعلى	 أرباح	 لتحقيق	 واستثماراتها	

التجريبي.	ويتعاظم	هذا	التراجع،	وما	يترتب	عليه	من	انخفاض	

معدل	التوظيف،	نتيجة	عدم	قدرة	األجور	واألسعار	على	التكيف	

مباشرة،	بسبب	أوجه	اجلمود	االسمي.

االرتفاع	 أن	 إىل	 وضعناها	 التي	 احملاكاة	 نماذج	 وتشير	

السعرية	ربما	يكون	قد	أدى	إىل	زيادة	 العالوات	 االجتاهي	يف	

التراخي	االقتصادي،	 التضخم	إىل	حد	ما،	وتسبب	يف	قدر	من	

وخفض	أسعار	الفائدة	الطبيعية	قليال	يف	االقتصادات	املتقدمة،	

العالوات	 تزايد	 ظل	 ويف	 األلفينات.	 أوائل	 من	 األقل	 على	 بدءا	

السعرية،	يرتفع	التضخم	وينخفض	نمو	الناجت	املمكن،	وبالتايل	

الذي	 الفائدة	 سعر	 -أي	 الطبيعي	 الفائدة	 سعر	 كذلك	 ينخفض	

—	مقارنة	 أوجه	اجلمود	يف	األجور	واألسعار	 ينشأ	يف	غياب	

املستقرة.	 السعرية	 العالوات	 ظل	 يف	 احلال	 عليه	 يكون	 بما	

من	 كمجموعة،	 املتحدة	 والواليات	 اليورو	 ملنطقة	 وبالنسبة	

أوسع	بمقدار	٠.3	نقطة	مئوية	 الناجت	 أن	تكون	فجوة	 احملتمل	

تقريبا،	والتضخم	أعلى	بحوايل	٠.٢	نقطة	مئوية،	وسعر	الفائدة	

الطبيعي	أقل	بحوايل	١٠	نقاط	مئوية	بحلول	عام	٢٠١5	عما	

كان	يمكن	أن	يكون	عليه	احلال	لو	ظلت	العالوات	السعرية	عند	
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مستواها	يف	عام	٢٠٠٠	—	مع	تساوي	كل	العوامل	األخرى؛	أي	

بغض	النظر	عن	تأثير	األزمة	املالية	يف	٢٠٠8	)الشكل	البياين	

٢-٩(.	وقد	جاء	تركيز	التحليل	القائم	على	النموذج	على	ضعف	

التجريبية،	 النتائج	 مع	 	— وكميا	 	— نوعيا	 االستثمار	متسقا	

التي	تبرز	ما	الزدياد	العالوات	السعرية	من	أثر	ضار	باالستثمار	

وأثرها	احملايد	عموما	على	االبتكار.

يعزز	 السعرية	 العالوات	 يف	 االجتاهي	 االرتفاع	 ألن	 ونظرا	

من	حدوث	قدر	من	التراخي	االقتصادي	ويخفض	سعر	الفائدة	

الركود	 أن	يؤدي	إىل	تعميق	حالة	 الطبيعي	قليال،	فمن	املمكن	

عندما	تتسبب	الصدمات	االقتصادية	الكلية	األخرى	يف	تخفيض	

سعر	الفائدة	األساسي	إىل	احلد	األدنى	الفعلي.	وبعد	أزمة	٢٠٠8	

املالية،	ربما	كان	هذا	األمر	السبب	يف	تعظيم	أثر	الركود	إىل	حد	

كثيرا	 أكبر	 بصورة	 االعتماد	 نحو	 املركزية	 البنوك	 دفع	 أو	 ما،	

على	السياسات	النقدية	غير	التقليدية،	أو	كليهما.	

إن	تأثير	تصاعد	القوة	السوقية	على	مدى	استجابة	التضخم	

»منحنى	 باسم	 يعرف	 ما	 وهو	 	— االقتصادية	 لألوضاع	

املاضيين	 العقدين	 مدار	 على	 مستويا	 أصبح	 الذي	 فيليبس«،	

)الفصل	الثالث	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	إبريل	٢٠١3	

أكتوبر	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 الثالث	 والفصل	

٢٠١6(	—	هو	أقل	وضوحا	ويتوقف	على	كيفية	)إعادة(	حتديد	

أن	 جند	 ناحية،	 فمن	 عوامل.	 جملة	 ضمن	 لألسعار	 الشركات	

ازدياد	القوة	السوقية	قد	يضعف	احلوافز	أمام	الشركات	إلبقاء	

أسعارها	قريبة	من	أسعار	منافسيها	خشية	خسارة	حصتها	يف	

بعد	 أسعارها	 لتعديل	 أكثر	ميال	 السوق؛	وقد	جتد	نفسها	عندئذ	

وقوع	صدمة	ما،	ويف	تلك	احلالة	يصبح	التضخم	أكثر	استجابة	

إذا	 الشركة	 أن	 أخرى،	جند	 ناحية	 االقتصادية.	ومن	 لألوضاع	

إىل	 ستلجأ	 فإنها	 أسعارها،	 تغيير	 نتيجة	 تكلفة	 حتملت	 ما	

تعديل	األسعار	بتواتر	أقل	عندما	تكون	قوتها	السوقية	أكبر	ألن	

أقل	حساسية	 يكون	 	— الربح	 وهامش	 	— لديها	 الطلب	 حجم	

للصدمات.	وتشير	نماذج	احملاكاة	التي	قمنا	بها	إىل	أنه	يف	أي	

التضخم	 استجابة	 مدى	 الضمني	يف	 التغير	 كان	 احلالتين	 من	

ألن	 كبير	 حد	 إىل	 يرجع	 مما	 حمدودا،	 االقتصادية	 لألوضاع	

الكايف	إلحداث	 بالقدر	 كبيرة	 تكن	 السعرية	مل	 العالوات	 زيادة	

فرق	كبير،	حتى	اآلن	على	األقل	)املرفق	اإللكتروين	(2.3C)	على	

شبكة	اإلنترنت(.		

توزيع الدخل

حصة	 انخفضت	 كبير،	 حد	 إىل	 االستقرار	 من	 عقود	 بعد	

القرن	املاضي	 الدخل	القومي	املدفوعة	للعمالة	منذ	ثمانينات	

نقطة	 	٢ حوايل	 بمتوسط	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	 كثير	 يف	

مئوية	)الفصل	الثالث	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	إبريل	

تناولتها	 التراجع	 لهذا	 تفسيرات	 أربعة	 أكثر	 وكانت	 	.)٢٠١7

االنخفاض	 ذلك	 يف	 بما	 التكنولوجي،	 التطور	 هي	 الدراسات	

ونقل	 والعوملة	 املال؛	 لرأس	 النسبي	 السعر	 يف	 املصاحب	

لزيادة	 املصاحبة	 القياس	 وصعوبات	 اخلارج؛	 إىل	 الوظائف	

رأس	املال	غير	امللموس،	أو	زيادة	استهالك	رأس	املال	املادي؛	

التحديد،	 وجه	 وعلى	 	٢١ للعمالة.٢١	 التفاوضية	 القوة	 وضعف	

إبريل	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 الثالث	 الفصل	 يبرز	

العمالة	 التكنولوجيا	والعوملة	يف	تخفيض	حصة	 ٢٠١7،	دور	

األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 الدخل	 من	

النامية.	وهناك	حمرك	حمتمل	خامس	 الصاعدة	واالقتصادات	

القوة	 زيادة	 يف	 ويتمثل	 مؤخرا	 باالهتمام	 حاز	 التراجع	 لهذا	

السوقية	للشركات	وما	صاحبها	من	ارتفاع	الريوع	االقتصادية	

 De	ودراسة	؛Barkai 2017	)دراسة	الشركات	ملالكي	املتحققة

 Eggertsson,	ودراسة	؛Loecker, Eeckhout, and Unger 2018
.)Robbins, and Wold 2018

التجريبي	إىل	أن	تزايد	العالوات	السعرية	 التحليل	 ويخلص	

وعلى	 الدخل.	 من	 الشركات	 عمالة	 حصص	 تقليص	 إىل	 أدى	

املرتفعة	 السعرية	 العالوات	 آثار	 بحث	 يف	 املتبع	 املنهج	 غرار	

الشركات	 مستوى	 على	 انحدار	 نماذج	 وضعنا	 االستثمار،	 على	

كل	 يف	 الدخل	 من	 العمالة	 حصة	 لتفسير	 البلدان	 خمتلف	 يف	

شركة	حسب	عالوتها	السعرية	—	تم	ضبطها	ملعاجلة	الشواغل	

داخلية	املنشأ	)املرفق	اإللكتروين	(2.3D)	على	شبكة	اإلنترنت(	

الشركات	 مستوى	 على	 احملايدة	 املتغيرات	 جانب	 إىل	 	—
أي	 أن	 إىل	 النتائج	 وتشير	 الثابتة.	 اآلثار	 من	 وفيرة	 وجمموعة	

٢١	بالنسبة	ألول	ثالثة	تفسيرات،	راجع	الفصل	الثالث	من	تقرير	آفاق	
,٢١

وبالنسبة	 فيه.	 إليها	 املشار	 واملراجع	 	٢٠١7 إبريل	 العاملي،	 االقتصاد	

للعمالة،	 التفاوضية	 والقوة	 العمل،	 سوق	 يف	 التنظيمية	 القيود	 لتخفيف	

		Ciminelli, Duval, and Furceri (2018) العمالة،	راجع	دراسة	 وحصص	

ومراجعها.

معدل االستثمار الصايف  سعر الفائدة الطبيعي

الشكل البياين ٢-٩: زيادات العالوات السعرية، 

واالستثمار، وسعر الفائدة الطبيعي

 (التغير بالنقاط املئوية؛ املؤشر، ٢٠٠٠ = صفر)

االرتفاع االجتاهي يف العالوات السعرية منذ عام ٢٠٠٠ قد يقترن بتخفيض قدره ٠٫١ 

نقطة مئوية يف معدل االستثمار الصايف وتخفيض قدره ١٠ نقاط مئوية يف سعر الفائدة 

الطبيعي السنوي بحلول عام ٢٠١٥.
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تقترن	 مئوية	 نقاط	 	١٠ بنسبة	 السعرية	 العالوات	 يف	 زيادة	

مئوية	 نقطة	 	٠.3 بنسبة	 إحصائية	 داللة	 بانخفاض	ذي	 عادة	

يف	حصة	العمالة	من	الدخل،	مقيسا	كنسبة	فاتورة	األجور	إىل	

القيمة	املضافة	يف	الشركة.	ويوضح	الشكل	البياين	٢-١٠	أن	

	٢٠٠٠ عام	 منذ	 للشركات	 السعرية	 العالوات	 زيادة	 متوسط	

بالنسبة	للعينة	الكلية	اقترن	بانخفاض	قدره	٠.٢	نقطة	مئوية	

من	 املكونة	 العينة	 حالة	 يف	 أنه	 حين	 يف	 العمالة،	 حصة	 يف	

العشير	األعلى	من	الشركات	اقترن	متوسط	الزيادة	يف	العالوات	

السعرية	بانخفاض	قدره	١	نقط	مئوية	يف	حصة	العمالة.

أن	 الظاهرية	إىل	 التجريبية	وفق	قيمتها	 التقديرات	 	وتشير	

تزايد	العالوات	السعرية	ساهم	يف	١٠%	على	األقل	من	التراجع	

االجتاهي	يف	حصة	العمالة	من	الدخل	يف	متوسط	االقتصادات	

عام	 منذ	 السعرية	 العالوات	 يف	 زيادة	 أي	 وبدون	 املتقدمة.	

الدخل	 من	 العمالة	 حصة	 تسجل	 أن	 املمكن	 من	 كان	 	،٢٠٠٠

يف	خمتلف	االقتصادات	املتقدمة	يف	العينة	زيادة	قدرها	٠.٢	

نقطة	مئوية	يف	الوقت	الراهن،	باملقارنة	مع	متوسط	انخفاض	

العقدين	 مدار	 على	 مئوية	 نقطة	 	٢ بنحو	 العمالة	 حصة	 يف	

يضع	 األساسي	 التجريبي	 التحليل	 ألن	 ونظرا	 املاضيين.	

تقديرات	أثر	ارتفاع	العالوات	السعرية	داخل	الشركات	فقط	على	

حصة	العمالة،	فمن	احملتمل	أن	تكون	تقديرات	األثر	الكلي	الواقع	

على	حصة	العمالة	اإلجمالية	أقل	من	حقيقتها	يف	البلدان	التي	

تسهم	فيها	كذلك	إعادة	توزيع	املوارد	بين	الشركات	يف	جانب	

من	زيادة	العالوات	السعرية.	ففي	الواليات	املتحدة،	بالتحديد،	

فازت	الشركات	ذات	العالوات	السعرية	املرتفعة	بحصة	سوقية	

على	حساب	الشركات	ذات	العالوات	السعرية	املنخفضة	)راجع	

ألن	 ونظرا	 للشركات«(.	 السوقية	 القوة	 »صعود	 املعنون	 القسم	

تكون	 ما	 غالبا	 املرتفعة	 السعرية	 العالوات	 ذات	 الشركات	

حصص	العمالة	فيها	أقل	من	الشركات	ذات	العالوات	السعرية	

خالل	 من	 تنخفض	 اإلجمالية	 العمالة	 حصة	 فإن	 املنخفضة،	

—	حتى	مع	عدم	مراعاة	أي	زيادة	يف	العالوات	 أثر	املكونات	

٢٢	ومما	
السعرية	وأثرها	على	حصة	العمالة	داخل	تلك	الشركات.٢٢

داخل	 املعنيين	 املكونين	 ننظر	يف	كال	 أننا	عندما	 فيه،	 ال	شك	

الشركات	وبين	الشركات	فيما	يتعلق	بزيادة	العالوات	السعرية	

للشركات	 الثابتة	 اآلثار	 بإلغاء	 	— التجريبي	 التحليل	 هذا	 يف	

من	نموذج	االنحدار	—	فإن	التأثير	التقديري	للعالوات	السعرية	

على	حصة	العمالة	يصبح	أكبر.	ويشير	هذا	األمر	مبدئيا	إىل	أن	

مساهمة	مكون	داخل	الشركات	قد	تؤدي	إىل	تقدير	األثر	الكلي	

من	 بأقل	 الكلية	 العمالة	 حصة	 على	 السعرية	 العالوات	 لتزايد	

حقيقته	)راجع	املرفق	اإللكتروين	(2.3D)	على	شبكة	اإلنترنت(.

ورغم	أن	حتليل	االنعكاسات	الكاملة	لقوة	السوق	على	توزيع	

فإن	 الفصل،	 هذا	 يف	 الدراسة	 نطاق	 خارج	 هو	 والثروة	 الدخل	

الشركات	 خمتلف	 بين	 األسعار	 عالوات	 يف	 املتباينة	 الزيادة	

يف	 املساواة	 عدم	 بزيادة	 مصحوبة	 كانت	 ربما	 هنا	 واملوثقة	

 Kehrig	ودراسة		Autor and others (2017a, 2017b)	دراسة	تخلص	٢٢
	,٢٢

and Vincent (2018)		إىل	أن	مساهمة	إعادة	توزيع	املوارد	بين	الشركات	
حدوث	 يف	 الشركات	 داخل	 السعرية	 العالوات	 ارتفاع	 مساهمة	 حتجب	

الهبوط	الكلي	يف	حصة	العمالة	يف	الواليات	املتحدة.	وتربط	الدراستان	

هذا	املكون	الكبير	بين	الشركات	بالوزن	املتزايد	يف	االقتصاد	للشركات	

املنخفضة	 اإلنتاجية	 الشركات	ذات	 العالية	على	حساب	 اإلنتاجية	 ذات	

—	التي	تقل	فيها	غالبا	العالوات	السعرية	وترتفع	حصص	العمالة.

عدم	 أن	 األخيرة	 األدلة	 وتوضح	 العاملين.	 بين	 الدخل	 توزيع	

بذات	 مقارنة	 	— الشركات	 بين	 الدخل	 توزيع	 يف	 املساواة	

الزيادة	 يف	 الرئيسي	 احملرك	 كان	 	— الشركات	 داخل	 الوضع	

األخيرة،	 العقود	 خالل	 الدخل	 توزيع	 يف	 املساواة	 لعدم	 الكلية	

 Song and others )دراسة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 األقل	 على	

أن	 هو	 عوامل،	 بين	جملة	 من	 العوامل،	 أحد	 يكون	 وقد	 	.)2019
جزءا	صغيرا	فقط	من	العمالة	عالية	األجور	تمكن	من	نيل	حصة	

من	الريوع	االقتصادية	املتنامية	لشركاتهم.

ملخص وانعكاسات السياسات

معتدل	 صعود	 هناك	 كان	 املاضيين،	 العقدين	 مدار	 على	

للشركات	 السوقية	 القوة	 يف	 النطاق	 واسع	 ولكنه	 عموما	

جمموعة	 أساسا	 حتركه	 املتقدمة،	 االقتصادات	 خمتلف	 يف	

هذا	 يف	 الوارد	 التحليل	 ويخلص	 الشركات.	 من	 صغيرة	

بما	يف	ذلك	 الكلية،	 االقتصادية	 االنعكاسات	 أن	 إىل	 الفصل	

الشكل	 يف	 واملوثقة	 للقلق	 املثيرة	 العامة	 االجتاهات	 من	

تميل	 قد	 أنها	 غير	 اآلن.	 حتى	 حمدودة	 كانت	 	،٢-١ البياين	

ارتفاع	 استمر	 ما	 إذا	 السلبي	 اجلانب	 نحو	 متزايدة	 بصورة	

املرتفعة،	 السعرية	 العالوات	 ذات	 للشركات	 السوقية	 القوة	

االستثمار،	 يضعف	 فسوف	 	— املستقبل	 يف	 األخص،	 على	

من	 العمالة	 حصص	 تراجع	 ويزداد	 يتباطأ،	 قد	 واالبتكار	

الدخل،	وقد	يجد	صناع	السياسات	النقدية	حتى	صعوبة	أكبر	

بالنســبة للعينــة الكليــة، يقتــرن متوســط الزيــادة يف العــالوات الســعرية للشــركات بانخفــاض قــدره ٠٫٢ 

نقطــة مئويــة يف حصــة العمالــة مــن الدخــل. وبالنســبة للشــركات يف العشــير األعلــى مــن توزيــع العــالوات 

الســعرية، يقتــرن متوســط الزيــادة يف العــالوات الســعرية للشــركات بانخفــاض يف حصــة العمالــة مــن 

الدخل قدره ١ نقطة مئوية.
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اقتصادي	 هبوط	 نوبات	 حدوث	 حالة	 يف	 الناجت	 تثبيت	 يف	

يبدو	 املتقدمة،	 االقتصادات	 الوضع	يف	 عكس	 وعلى	 كبيرة.	

اقتصادات	 كبير	يف	 إىل	حد	 ظلت	مستقرة	 السوقية	 القوة	 أن	

األسواق	الصاعدة،	مما	قد	يرجع	لبعد	املسافة	التي	تفصلها	

اخلدمات	 قطاعات	 حجم	 ولصغر	 التكنولوجية،	 الريادة	 عن	

على	 السعرية	 العالوات	 زيادات	 تركزت	 حيث	 	— فيها	

املستوى	العاملي	—	ولضعف	التنافس	يف	البداية.

أن	 إىل	 استنتاجات	تشير	مبدئيا	 الفصل	عدة	 ويتضمن	هذا	

أسواق	 العديد	من	 بالتكنولوجيا	يف	هيكل	 املدفوعة	 التغييرات	

القوة	 صعود	 من	 األقل	 على	 جلانب	 الركيزة	 كانت	 املنتجات	

السوقية	يف	االقتصادات	املتقدمة.	أوال،	يالحظ	أن	طابع	زيادة	

العالوات	السعرية	واسع	النطاق	إىل	حد	ما	يف	خمتلف	البلدان	

الشركات	 من	 فئة	صغيرة	 به	 قامت	 الذي	 والدور	 والصناعات،	

وليست	 مشتركة،	 كامنة	 قوى	 إىل	 يشيران	 احلاالت،	 معظم	 يف	

بصناعات	 املتعلقة	 أو	 القُطرْية	 اخلصوصية	 ذات	 احملركات	

أسواق	 تنظيم	 قواعد	 أو	 االحتكار	 بسياسة	 املرتبطة	 بعينها	

يف	 أكثر	 ازدادت	 السعرية	 العالوات	 أن	 ورغم	 	٢3

املنتجات.٢3

الواليات	املتحدة	مقارنة	بالبلدان	األخرى،	فإن	ذلك	يبدو	أيضا	

للنمو	 املعززة	 املوارد	 توزيع	 إعادة	 لعملية	 ما	 حد	 إىل	 راجعا	

واإلنتاجية	 املنخفضة	 السعرية	 العالوات	 ذات	 الشركات	 من	

السعرية	 العالوات	 ذات	 النظيرة	 الشركات	 إىل	 املنخفضة	

السياق،	يالحظ	 العالية.	ثانيًا،	ويف	نفس	 املرتفعة	واإلنتاجية	

فقط	من	 فئة	صغيرة	 والصناعات	هناك	 البلدان	 أنه	يف	معظم	

غالبا	 وكانت	 السعرية،	 عالواتها	 رفعت	 التي	 هي	 الشركات	

الشركات	األكثر	ديناميكية	—	واألكثر	إنتاجية	وابتكارا.	ويشير	

هذا	إىل	ديناميكية	»الفائز	له	نصيب	األسد«	املترسخة	إىل	حد	

أو	 إدارية	 أو	 )تكنولوجية	 ملموسة	 غير	 معينة	 أصول	 يف	 ما	

غيرها(،	وآثار	االنتشار	الشبكي،	ووفورات	احلجم	من	حيث	دفع	

هناك	 ثالثًا،	 السعرية.	 العالوات	 الكلي	يف	 االرتفاع	 من	 جانب	

أدلة	مباشرة	حمدودة	على	ضعف	السياسات	الداعمة	للتنافس	

املقابل،	 ويف	 اآلن.	 حتى	 املتقدمة	 االقتصادات	 خمتلف	 يف	

وكذلك	 اجلمركية	 وغير	 اجلمركية	 التجارية	 احلواجز	 انخفضت	

االقتصادات	 انخفاضا	كبيرا	يف	خمتلف	 احلواجز	وراء	احلدود	

السواء	على	مدار	 الصاعدة	على	 املتقدمة	واقتصادات	األسواق	

 Koske	دراسة	املثال،	سبيل	على	)راجع	املاضية	الثالثة	العقود

وقد	 	.)Duval and others 2018 ودراسة	 and others 2015؛	
أدت	هذه	السياسات	إىل	تقوية	املنافسة،	أكثر	من	إضعافها،	يف	

التحويلية	واخلدمات،	 الصناعات	 أسواق	املنتجات	يف	قطاعي	

على	الرغم	من	أن	بعض	الشركات	ربما	كانت	أفضل	من	سواها	

يف	اغتنام	الفرص	التي	أتاحها	التحرير	التجاري.	

األوروبي	 البلدان	األعضاء	يف	االحتاد	 املثال،	شهدت	 ٢3	على	سبيل	 	,٢3

إجراءات	كبيرة	لتخفيف	القواعد	التنظيمية	يف	أسواق	املنتجات	منذ	أوائل	

التسعينات	،	كما	أن	مزيج	قانون	وسياسة	املنافسة	على	مستوى	البلدان	

على	 باملقارنة	 صارما	 عام	 بوجه	 يعتبر	 األوروبي	 االحتاد	 ومستوى	

 Alemani ودراسة	 Bergman and others 2010؛	 )دراسة	 الدويل	 املستوى	

ازدياد	 إىل	 تخلص	 أعاله	 التحليلية	 الدراسة	 أن	 إال	 and others 2013(؛	
األوروبي	 االحتاد	 بلدان	 السوقي	يف	خمتلف	 والتركز	 السعرية	 العالوات	

)راجع	أيضا	دراسة	 Calligaris, Criscuolo, and Marcolin 2018؛	ودراسة	

Bajgar and others،	تصدر	قريبا(.

غير	أن	هناك	عوامل	أخرى	ربما	كان	لها	دور	—	فأدت	على	

أن	 احملتمل	 فمن	 التكنولوجي.	 التطور	 أثر	 تعظيم	 إىل	 األرجح	

تزداد	احتماالت	حتقق	ديناميكية	»الفائز	له	نصيب	األسد«	وما	

للفائزين	عندما	يتعذر	 السوقية	 القوة	 يصاحبها	من	زيادة	يف	

على	سياسة	املنافسة	التكيف	مع	األوضاع	أو	عندما	تصبح	أقل	

صرامة،	على	سبيل	املثال،	عندما	يتعلق	األمر	بإنفاذ	عمليات	

الشركات	 تمارسها	 التي	 اإلقصائية	 السلوكيات	 أو	 الدمج	

يف	 الشركات	 من	 كبيرة	 عينة	 حتليل	 سياق	 ويف	 	٢4 املهيمنة.٢4	

األدلة	تشير	إىل	حدوث	زيادات	كبيرة	يف	 أن	 الفصل،	جند	 هذا	

العالوات	السعرية	يف	أعقاب	عمليات	الدمج	واالستحواذ	)اإلطار	

٢-٢(.	ومن	هذا	املنطلق،	جند	أن	هناك	تساؤال	جديرا	بالبحث	

الزيادات	 هذه	 مثل	 نتيجة	 املستهلكين	 خسارة	 كانت	 إذا	 عما	

املكاسب	 طريق	 عن	 حجمها	 من	 بأكثر	 عادة	 تعويضها	 يتم	

وفورات	 نتيجة	 واألسعار	 التكلفة	 تخفيضات	 من	 املتحققة	

األخرى.	 الكفاءة	 رفع	 مكاسب	 طريق	 عن	 أم	 والنطاق،	 احلجم	

ومن	الشواغل	األخرى	ذات	الصلة،	وما	يمثل	درسا	مستفادا	من	

التاريخ	االقتصادي،	أن	الشركات	التي	تمكنت،	حتى	اآلن،	من	

حتقيق	الهيمنة	السوقية	أساسا	من	خالل	املنتجات	وممارسات	

األعمال	االبتكارية،	قد	حتاول	ترسيخ	مكانتها	بإقامة	احلواجز	

سبيل	 على	 	— املستقبل	 يف	 السوق	 إىل	 الدخول	 فرص	 أمام	

املثال،	قد	جتد	الشركات	املنافسة	احملتملة	صعوبة	يف	دخول	

أصول	 على	 القائمة	 الشركات	 فيها	جناح	 يرتكز	 التي	 األسواق	

مثل	 شراؤها(،	 يتعذر	 )أو	 إنتاجها	 إعادة	 يتعذر	 ملموسة	 غير	

	٢5

قواعد	بيانات	املستهلكين	احلصرية	الكبيرة.٢5

دخول	 إلمكانية	 الناجحة	 الشركات	 تثبيط	 احتمالية	 إن	

تزايد	 بين	 املتزايد	 السلبي	 واالرتباط	 وجناحهم،	 املنافسين	

القوة	السوقية	فيما	بين	الشركات	والنتائج	االقتصادية	الكلية	

الفصل	 هذا	 يوثقه	 ما	 وهو	 واالبتكار،	 كاالستثمار	 الرئيسية،	

للحفاظ	 هيكلية	 إصالحات	 إجراء	 إىل	 يدعوان	 التقرير،	 من	

٢4,	٢4	على	سبيل	املثال،	هناك	جدل	دائر	حول	مدى	االنعكاس	احملتمل	

ألثر	تزايد	تركز	السوق	والعالوات	السعرية	واألرباح	يف	الواليات	املتحدة	

بتعديالت	 بدءا	 سيما	 وال	 االحتكار،	 مكافحة	 قوانين	 إنفاذ	 ضعف	 على	

١٩8٢	للمبادئ	التوجيهية	لإلدماج	لعام	١٩68	التي	حثت	على	تثبيط	

زيادة	التركز	فقط	يف	األسواق	التي	تتسم	بدرجة	عالية	من	التركز.	وتذهب	

دراستا	”Khan (2017)“	و	”Kwoka (2017)“	إىل	ضرورة	إعادة	النظر	يف	

هذه	التغييرات،	بينما	تكشف	دراسة	”Peltzman (2014)“	أن	هناك	اجتاها	

عاما	نحو	تزايد	التركز	يف	األسواق	منذ	ذلك	احلين.	واألمر	نفسه	يتضح	

“Guti- و	 	“Grullon, Larkin, and Michaely (2018)” دراستي 	من	خالل	

انعكاسات	 على	 الضوء	 تسليط	 يتم	 ”érrez and Philippon (2018)،	حيث	
الكلي.	 واالقتصاد	 السوقية	 والقوة	 األرباح	 على	 التركز	 الزيادة	يف	 هذه	

	“Rossi-Hansberg, Sarte, and Trachter (2018)”	دراسة	جند	املقابل،	ويف

أكثر	 القومي	 املستوى	 على	 التركز،	وخاصة	 بيانات	 استخدام	 من	 حتذر	

”Shapiro (2019)“،	التي	حتدد	 من	املستوى	احمللي.	وكذلك	تفعل	دراسة	

بالرغم	من	ذلك	جماال	للتحسن	يف	سياسة	املنافسة	احلالية	يف	الواليات	

املتحدة.

٢5,	٢5	على	سبيل	املثال،	تخلص	دراسة	”Bessen (2017)“	لدى	استعراض	

الشركات	األمريكية	إىل	أن	هناك	دورا	كبيرا	لنظم	تكنولوجيا	املعلومات	

تزايد	 أن	 الوقت،	يالحظ	 نفس	 السوقية.	ويف	 القوة	 ترسيخ	 احلصرية	يف	

العالوات	 ارتفاع	 إىل	 بالضرورة	 يؤدي	 ال	 األسواق	 دخول	 أمام	 احلواجز	

السعرية	اإلجمالية.	وهذا	يرجع	ألنها	تمكّن	الشركات	األقل	إنتاجية	وذات	

أن	 شأنه	 من	 ما	 وهو	 أكبر،	 بسهولة	 البقاء	 من	 األقل	 السعرية	 العالوات	

تغير	 وعدم	 التركز	 تخفيض	 إىل	 األخرى،	 العوامل	 تساوت	 ما	 إذا	 يؤدي،	

السعرية	اإلجمالية	مقارنة	بسيناريو	عدم	تغير	وضع	 العالوات	 مستوى	

.)Edmond, Midrigan, and Xu 2018	)دراسة	احلواجز
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وتسري	 املستقبل.	 املنتجات	يف	 أسواق	 التنافس	يف	 قوة	 على	

غير	 الصناعات	 قطاع	 على	 باألخص	 لإلصالح	 احلاجة	 هذه	

األعمال	 قائمة	 على	 اإلصالحات	 هذه	 تزال	 وال	 التحويلية.	

من	 أكثر	 وربما	 املتقدمة،	 االقتصادات	 بعد	يف	 تكتمل	 مل	 التي	

اإلجراءات	 من	 بالرغم	 الصاعدة،	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 ذلك	

الكبيرة	لتخفيف	القيود	التنظيمية	يف	العقود	املاضية.	وبغض	

فإن	 للشركات،	 السوقية	 القوة	 تصاعد	 حمركات	 عن	 النظر	

تعزيز	املنافسة	احلرة	يف	السوق	بتخفيض	احلواجز	التنظيمية	

احمللية	أمام	فرص	الدخول	)مثل	األعباء	اإلدارية	على	الشركات	

القائمة(	وزيادة	 التنظيمية	للشركات	 أو	سبل	احلماية	 املبتدئة	

املباشر	سيجعالن	 األجنبي	 التجارة	واالستثمار	 االنفتاح	على	

األسواق	أكثر	انفتاحا	للمنافسة	احلرة	عن	طريق	زيادة	تهديدات	

السوق	ومن	ثم	املساعدة	يف	حتفيز	 دخول	شركات	جديدة	إىل	

الثالث	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	إبريل	 النمو	)الفصل	

األمر	 هذا	 ويعد	 	.)Duval and Furceri 2018 ودراسة	 ٢٠١6؛	

االقتصادات	 يف	 منه	 أكثر	 الصاعدة	 باألسواق	 الصلة	 وثيق	

املتقدمة،	نظرا	ألن	األسواق	الصاعدة	تواجه	حواجز	أكبر	أمام	
املنافسة	احمللية	واألجنبية.٢6	٢6

مكمال	 عنصرا	 القوية	 املنافسة	 وسياسات	 قوانين	 وتشكل	

مهما	يف	تخفيف	القيود	التنظيمية	بأسواق	املنتجات	—	تماما	

التحرير	 الرقابة	املالية	عنصرا	مكمال	مهما	يف	 	 	 مثلما	تشكل	

كانت	 إذا	 ما	 لتحديد	 البحوث	 من	 املزيد	 إجراء	 ويتعين	 املايل.	

سياسات	املنافسة	ساهمت	يف	تصاعد	القوة	السوقية،	ويف	تلك	

منطقة	 كل	 وحسب	 املمكنة.	 العالجية	 التدابير	 حتديد	 احلالة،	

اختصاص،	يمكن	إيجاد	املبررات	لتقوية	بعض	جوانب	قانون	

التنافسية	 لقوة	 دعمهما	 استمرار	 لضمان	 املنافسة	 وسياسة	

احلرة	يف	السوق،	ودخول	الشركات،	والقدرة	التنافسية	—	بما	

الرقمية،	 املنصات	 مثل	 األطراف،	 ثنائية	 األسواق	 يف	 ذلك	 يف	

توجيهية	 مبادئ	 تستدعي	وضع	 قد	 تثير	حتديات	جديدة	 التي	

وبوجه	 	.)Tirole 2017 )دراسة	 املنافسة	 سياسة	 رسم	 إلعادة	

املنافسة	 تنظيم	 على	 القائمة	 للسلطات	 يتوفر	 أن	 ينبغي	 عام،	

ما	 وتقدير	 بالتفصيل	 الدمج	 عمليات	 لفحص	 الوفيرة	 املوارد	

ردع	 املمكن	 ومن	 املستهلكين.	 على	 بالنفع	 ستعود	 كانت	 إذا	

السلوكيات	املناوئة	للتنافس	بفعالية	أكبر	إذا	كان	لدى	سلطات	

تنظيم	التنافس	أيضا	القدرة	على	االضطالع	باختبارات	السوق	

—	عند	اكتشاف	أدلة	على	ممارسة	سلوكيات	مناوئة	للتنافس	
الشركات	 تدابير	عالجية	قوية،	بما	يف	ذلك	توجيه	 وإنفاذ	 	—
إىل	بيع	األصول	إذا	لزم	األمر.	والسؤال	املطروح	حاليا	هو	ما	إذا	

كان	ينبغي	أن	يكون	لدى	السلطات	صالحية	التحقيق،	وتوجيه	

املنافسة	 ضياع	 باحتماالت	 املتعلقة	 للمسائل	 أكبر	 اهتمام	

عندما	تستحوذ	شركة	قائمة	كبيرة	على	شركة	منافسة	صغيرة	

—	لكن	من	احملتمل	أن	تصبح	كبيرة	يف	املستقبل،	على	غرار	ما	
يحدث	مرارا	يف	قطاع	الصناعات	عالية	التقنية.	ونظرا	لصعوبة	

معرفة	السيناريو	اخملالف	للحقيقة	مسبقا	—	أي	إذا	ما	كانت	

٢6,	٢6	ال	تزال	القواعد	التنظيمية	ألسواق	املنتجات	واحلواجز	أمام	التجارة	

واالستثمار	األجنبي	املباشر	تتسم	بمزيد	من	الصرامة	نسبيا،	مع	ضعف	

 Koske إنفاذ	سياسة	املنافسة،	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	)دراسة	

.)WB 2017	ودراسة	؛and others 2015

إذا	 الشركة	الصغيرة	املستهدفة	يمكن	أن	تصبح	منافسا	كبيرا	

مل	يتم	االستحواذ	عليها	—	فإن	األمر	يستدعي	توخي	احليطة؛	

حسب	 اإلجراءات	 هذه	 مثل	 باتخاذ	 املطالبة	 احلجج	 وستزداد	

قد	 وأخيرا،	 السوقية.	 قوتها	 واستمرارية	 القائمة	 الشركة	 حجم	

ديناميكي:	 منظور	 اعتماد	 كذلك	 املنافسة	 سياسة	 على	 يتعين	

فكلما	زادت	أرباح	صناعة	ما	وكانت	أكثر	استمرارية،	ازدادت	

وباتت	 السوق،	 إىل	 الدخول	 أمام	 احلواجز	 وجود	 احتماالت	

احلاجة	أكبر	لتفحص	أوضاع	هذه	الصناعة	بدقة.	

جمموعة	 بين	 السعرية	 العالوات	 زيادات	 تركز	 ويوحي	

العقبات	 تخفيف	 بأن	 اإلنتاجية	 عالية	 الشركات	 من	 صغيرة	

به	 للحاق	 التكنولوجي	 الركب	 عن	 املتخلفة	 الشركات	 أمام	

املفيدة	 السياسات	 أمثلة	 ومن	 املنافسة.	 تقوية	 أيضا	 بإمكانه	

والتي	 بدقة	 احملددة	 الفكرية	 امللكية	 حقوق	 الشأن	 هذا	 يف	

إضعاف	 عدم	 مع	 الرائدة	 االبتكارات	 حتفيز	 مواصلة	 تضمن	

األثر	 البيانات	حمايدة	 ونظم	حوكمة	 	٢7

التكنولوجي،٢7 االنتشار	

على	املنافسة.

وختاما،	جند	أن	تزايد	القوة	السوقية	قد	يعزز	احلجج	املؤيدة	

إلصالح	نظام	ضرائب	الشركات.	فنظام	ضريبة	دخل	الشركات	

العادي	ال	يفرض	الضريبة	فقط	على	عائدات	رأس	املال	الزائدة	

االقتصادية	 الريوع	 —	ما	يسمى	 السوقية	 القوة	 املستمدة	من	

٢8	غير	أن	ضريبة	الشركات	
—	بل	وعلى	العائدات	العادية	أيضا.٢8

الكفؤة	ستعفي	العائدات	العادية	وتركز	على	الريع	االقتصادي	

فقط.	وهذا	ما	يمكن	حتقيقه	من	خالل	ضرائب	التدفقات	النقدية،	

التي	تسمح	بقيد	مصروفات	االستثمار،	أو	بدال	من	ذلك،	السماح	

من	 )خصم	 الشركة	 مال	 رأس	 مساهمة	 نظير	 معين	 بخصم	

العادي	على	أسهم	 العادية	مساو	للعائد	 ضريبة	أرباح	الشركة	

االقتصادي،	 الريع	 غالبا	 يولد	 الذي	 االبتكار،	 أما	 املال(.	 رأس	

احلوافز،	 خالل	 من	 بالكفاءة	 يتسم	 نحو	 على	 تشجيعه	 فيمكن	

مثل	اخلصوم	الضريبية	على	البحث	والتطوير	)الفصل	الثاين	من	

إبريل	٢٠١6(.	وهناك	ميزة	إضافية	يف	 املايل،	 الراصد	 تقرير	

الصيغة	القائمة	على	الوجهة	يف	هذه	الضرائب	—	التي	تفرض	

االستهالك	 موقع	 أساس	 على	 الشركات	 دخل	 على	 الضرائب	

على	 قدرتها	 حيث	 من	 	— األرباح	 منشأ	 وليس	 النهائي،	

الشركات	 بها	 تقوم	 التي	 األرباح	 حتويل	 ملمارسات	 التصدي	

	.)Auerbach and others 2017 )دراسة	 اجلنسيات	 متعددة	

الفرص	 تكافؤ	 أيضا	يف	حتقيق	 تساعد	 فإنها	 الطريقة،	 وبهذه	

املعتاد	على	حتويل	 األكثر	قدرة	يف	 	— الكبيرة	 الشركات	 بين	

ومنافسيها	 	— االختصاص	 مناطق	 خمتلف	 بين	 أرباحها	

القالئل	احلاليين	أو	احملتملين.

٢7	على	سبيل	املثال،	قد	يقتضي	األمر	أن	توفر	حقوق	امللكية	الفكرية	
,٢7

)دراسة	 التراكمية	 االبتكارات	 من	 أكثر	 الرائدة	 لالبتكارات	 احلماية	

براءات	 جممعات	 تصميم	 ينبغي	 كذلك،	 	.)Acemoglu and Akcigit 2012
املشترك	 للتسويق	 اخملتلفة	 الشركات	 بين	 االتفاقيات	 أي	 	— االختراع	

لتراخيص	جمموعة	من	براءات	االختراع	املنفردة	التي	تملكها	واخلاصة	

التقنيات	 استخدام	 عرقلة،	 وليس	 تيسير،	 أجل	 من	 	— معينة	 بتقنية	

 Lerner and دراسة	 مثال،	 )راجع،	 السوق	 إىل	 الشركات	 ودخول	 اجلديدة	

	.)Tirole 2004
يف	 الكفاءة	 مستوى	 حتقيق	 فإن	 االحتكارية،	 الشركات	 حالة	 يف	 	٢8

,٢8

الناجت	سيقتضي	كذلك	اجلمع	بين	ضرائب	األرباح	العالية	وإعانات	دعم	

.)Paulsen and Adams 1987	)دراسة	الناجت
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ادخار	 يف	 النطاق	 واسعة	 زيادة	 املاضيان	 العقدان	 شهد	

الشركات	يف	خمتلف	االقتصادات	املتقدمة	الكبرى	)راجع	على	

 Chen, Karabarbounis, and Neiman	دراسة	املثال	سبيل

هذا	 ويعرض	 	١

١.)Dao and Maggi 2018 ودراسة	 2017؛	
اإلطار	أدلة	جديدة	على	مستوى	الشركات،	ويوضح	أن	ارتفاع	

التركز	 بزيادة	 وثيقا	 ارتباطا	 يرتبط	 الشركات	 ادخار	 معدل	

تزايد	 بجانب	 حتققت	 التي	 	— الشركات	 وأصول	 مبيعات	 يف	

القسم	املعنون	 السعرية	والربحية،	وفقا	ملا	ورد	يف	 العالوات	

»صعود	القوة	السوقية	للشركات«	يف	الفصل	الثاين.	

العام،	 للتداول	 أسهمها	 املطروحة	 الشركات	 مستوى	 فعلى	

الصناعات	ضيقة	 أن	متوسط	معدل	االدخار	يف	خمتلف	 يبدو	

العام	 الصناعي	 »التصنيف	 يف	 أرقام	 أربعة	 )فئة	 التعريف	

	)(NACE) لألنشطة	االقتصادية	داخل	اجلماعات	األوروبية«	

على	 الوقت	 بمرور	 بقوة	 يتحرك	 السبعة	 جمموعة	 بلدان	 يف	

نحو	متزامن	مع	متوسط	حصة	مبيعات	أكبر	أربع	شركات	يف	

البياين	 )الشكل	 	٠.8 ارتباط	 بمعامل	 وذلك	 املعنية،	 الصناعة	

٢	ومن	شأن	اكتشاف	حمركات	هذه	احلركة	املتزامنة	

٢-١-١(.٢

حمركات	 ذلك	 يف	 بما	 قضايا،	 عدة	 على	 الضوء	 يلقي	 أن	

إىل	 ديناميكيتها	 تعكس	 التي	 اجلاري،	 احلساب	 اختالالت	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 الشركات	 ادخار	 تطورات	 كبير	 حد	

.)IMF 2017	دراسة(

إليها	 التوصل	 تم	 رئيسية	 استنتاجات	 أربعة	 يلي	 وفيما	

يف	 املدرجة	 الشركات	 بيانات	 باستخدام	 التحليل	 خالل	 من	

البورصة	يف	بلدان	جمموعة	السبعة:

· زيادة		 إلى	 ترجع	 الكلي	 الشركات	 ادخار	 الزيادة	في	 معظم	

التكوينية	 التغييرات	 وليس	 القائمة	 الشركات	 مدخرات	

المدفوعة	بدخول	شركات	جديدة،	أو	خروج	شركات	قائمة	

أو	إعادة	توزيع	حصص	السوق	بينها.			

· في		 أكثر	 ادخارها	 معدالت	 تزيد	 القائمة	 الشركات	 ظلت	

)أو	 التركز	 درجة	 في	 أكبر	 زيادة	 شهدت	 التي	 الصناعات	

البياني	٢-١-٢(،	تماشيا	مع	 )الشكل	 السعرية(	 العالوات	

االرتباط	في	السلسلة	الزمنية	الموضح	في	الشكل	البياني	

		33	.٢-١-١

مؤلفا	هذا	اإلطار	هما	ماي	شي	داو	ونان	يل،	استنادا	إىل	دراسة	

Dao and others	)تصدر	قريبا(.	
١	معدل	ادخار	الشركات	هنا	يشير	إىل	جمموع	االدخار	اإلجمايل	

,

)إجمايل	األرباح	غير	املوزعة(	كحصة	من	إجمايل	القيمة	املضافة.

العالوات	 متوسط	 استخدام	 عند	 هنا	 املعروضة	 النتائج	 كل	 تستقيم	 	٢

السعرية	 العالوات	 وتُعرَّف	 السوق.	 لتركز	 كمقياس	 للشركات	 السعرية	

للشركات	وحتُسَب	بنفس	الطريقة	املستخدمة	يف	بقية	هذا	الفصل.

3	تتأكد	هذه	النتيجة	يف	انحدار	السالسل	الزمنية	املقطعية	األكثر	تفصيال،	

يتم	تقديره	باستخدام	بيانات	مؤسسة	Worldscope	لألعوام	١٩٩6-٢٠١4:

,	

	حيث	 s  ijct  	=	إجمايل	االدخار/إجمايل	القيمة	املضافة	هو	معدل	االدخار	يف	

الشركة	i	يف	الصناعة	j			يف	البلد	c	يف	الوقت	t	،	بينما	CR4	هو	تركز	السوق،	

مقيسا	كجزء	من	جمموع	املبيعات	)أو	األصول(	املتحققة	ألكبر	أربع	شركات	

،	و	 X  ijct  		هو	متجه	الضوابط	املتعلقة	بشركات	أخرى،	مثل	 	j يف	الصناعة	

أن	 وتبين	 الثابتة.	 الشركة	 آثار	 	هي	 	δ  i و	 —	سنة	 البلد	 	هي	 	   γ  ct و	  العمر،	

املعاملβ  1  		موجب	وذو	داللة	إحصائية.

· التشغيلي(		 الفائض	 )إجمالي	 الضرائب	 قبل	 األرباح	 تزايد	

الرئيسي	 المصدر	 للشركة	هو	 المضافة	 القيمة	 كحصة	من	

لهذه	الزيادة	في	ادخار	الشركات	في	الصناعات	التركيزية.	

التي	 الصناعات	 في	 العاملة	 الشركات	 ربحية	 تزايد	 ورغم	

أرباحها	 ترفع	 لم	 فإنها	 التركز	 من	 عالية	 درجة	 تحقق	

4

الموزعة	أو	مدفوعاتها	الضريبية	بدرجة	كبيرة.4

· بالشركات		 مدفوعا	 الشركة	 داخل	 االدخار	 ارتفاع	 ظل	

الكبيرة،	حيث	ظهرت	أكبر	زيادات	في	الشركات	التي	تمثل	

أعلى	١%	)من	حيث	الحجم(.

انحداري	 نموذج	 مواصفات	 إىل	 النتائج	 تستند	 أخرى،	 مرة	 	4

مماثل،	مع	اعتبار	األرباح	واألرباح	املوزعة	واملدفوعات	الضريبية	

)كنسبة	من	القيمة	املضافة(	متغيرات	مستقلة.

   s  ijct   =  β  0   +   β  1   CR4  jt   +  β  2    X  ijct   +  γ  ct   +  δ  i   +  ε  ijct  ,  

CR4 معدل ادخار الشركات (املقياس األيمن)

الشكل البياين ٢-١-١: احلركة املتزامنة بين 

متوسط تركز الصناعة وادخار الشركات يف 

بلدان جمموعة السبعة
(٪)

املصادر: مؤسسة Thomson Reuters Worldscope؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.                         

ملحوظة: يوضح هذا الشكل البياين حتركات متوسط ادخار الشركة 

ومتوسط التركز (على مستوى الصناعة ذات األربعة أرقام) يف 

خمتلف البلدان والصناعات. وتتضمن جمموعة البلدان كندا 

وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة. ويستبعد قطاع املرافق العامة والقطاع املايل نتيجة 

القواعد التنظيمية؛ وتستبعد الزراعة وخدمات أخرى بسبب ضعف 

التغطية.

CR4= إجمايل احلصة السوقية ألكبر أربع شركات يف الصناعة.
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إن	حمركات	العالقة	بين	تزايد	التركز	)أو	العالوات	السعرية(	

الشركات	ليست	مفهومة	تماما	حتى	اآلن.	ومن	 وتزايد	ادخار	

 “Dao and	دراسة	يف	للبحث	خضعت	والتي	احملتملة،	العوامل

الفائدة	 أسعار	 االجتاهي	يف	 الهبوط	 قريبا(،	 )تصدر	 	others”
احلقيقية	العاملية	)ومعدالت	الضرائب	على	الشركات(	على	مدار	

عرضة	 تكون	 األكبر	 الشركات	 ألن	 ونظرا	 املاضيين.	 العقدين	

لقيود	مالية	أقل	وقادرة	على	التمويل	بالدين	أكثر،	فإن	أسعار	

الفائدة	املنخفضة	تنفعها	أكثر	من	سواها	بشكل	غير	تناسبي.	

ونتيجة	لذلك،	فإنها	تكون	قادرة	أكثر	من	غيرها	على	انتهاز	

الفرص	لالستثمار	يف	املشروعات	ذات	العائد	املرتفع	)بسبب،	

على	سبيل	املثال،	أثر	االنتشار	الشبكي	أو	تزايد	مردود	احلجم(.	

الشركات	 على	 لزاما	 ويصبح	 السيولة	 على	 قيود	 فرض	 وعند	

جند	 املستقبلية،	 املشروعات	 يف	 لالستثمار	 األموال	 جتنيب	

الشركات	األكبر	تدخر	أكثر	من	سواها	بشكل	غير	تناسبي	لهذه	

املشروعات	ذات	العائد	املرتفع.

الشكل البياين ٢-١-٢: التغير يف تركز 

الصناعة والتغير يف معدالت االدخار
(بالنقاط املئوية)

وحســابات  Thomson Reuters Worldscope؛  مؤسســة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.                         

ملحوظــة: تــم تقســيم توزيعــات التغيــرات يف التركــز ويف معــدل االدخــار علــى 

٥٠ حاويــة متســاوية احلجــم. وتمثــل كل نقطــة يف الشــكل البيــاين متوســط 

أربــع  ألكبــر  الســوقية  احلصــة  (إجمــايل  حاويــة  ضمــن  التركــز  يف  التغيــر 

اآلثــار  اســتيعاب  مــع  أرقــام،  أربعــة  ذات  صناعــة  مســتوى  علــى  شــركات 

الثابتــة للبلــد -الصناعــة)، وهــي موضوعــة مقابــل متوســط التغيــر املقابــل 

(احلاوية) يف معدالت االدخار (مشروطة باآلثار الثابتة للشركة).  

 CR4 = إجمايل احلصة السوقية ألكبر أربع شركات يف الصناعة.

التغير يف معدل ادخار الشركات
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آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

واالستحواذ	 الدمج	 عمليات	 انعكاسات	 حول	 املتجدد	 اجلدل	 ظل	

على	الرخاء	االقتصادي	يشغل	بال	العديد	من	االقتصاديين	وصناع	

واالستحواذ	 الدمج	 فعمليات	 	 األخيرة.١ السنوات	 يف	 السياسات	

وبالتايل	 والنطاق،	 احلجم	 وفورات	 الكفاءة	من	خالل	 رفع	 بإمكانها	

أن	 املنتج.	غير	 أو	حتسين	جودة	 واألسعار	 اإلنتاج	 تكاليف	 تخفيض	

دمج	الشركات	قد	يؤدي	يف	نفس	الوقت	إىل	اقتصاد	يعمل	من	خالل	

عدد	قليل	من	الشركات	األكبر	حجما	التي	تستغل	انخفاض	الضغوط	

التنافسية	يف	نهاية	املطاف	لرفع	األسعار	أو	طرح	منتجات	أقل	تنوعا	

أو	جودة	للمستهلك.	ويبحث	هذا	اإلطار	فيما	إذا	كانت	عالوات	األسعار	

أعقاب	 يف	 ارتفعت	 قد	 أخرى	 شركات	 على	 املستحوذة	 الشركات	 يف	

عمليات	الدمج	واالستحواذ	يف	العينة	الكبيرة	من	الشركات	عبر	خمتلف	

ولتحقيق	 بالدراسة.	 التقرير	 من	 الفصل	 هذا	 يتناولها	 التي	 البلدان	

مستوى	 على	 املكثفة	 البيانات	 جمموعة	 بين	 اجلمع	 تم	 الهدف،	 هذا	

باملعامالت	 اخلاصة	 والبيانات	 األسعار	 عالوات	 بشأن	 الشركات	

	وتتمثل	النتائج	الرئيسية	التي	 املتعلقة	بعمليات	الدمج	واالستحواذ.٢

تتبعها	 واالستحواذ	 الدمج	 عمليات	 أن	 يف	 اإلطار	 هذا	 إليها	 يخلص	

عادة	زيادات	يف	العالوات	السعرية	من	جانب	الشركات	املستحوذة.3

على	 العامل	 حول	 واالستحواذ	 الدمج	 صفقات	 عدد	 إجمايل	 ارتفع	

نحو	مطرد	منذ	عام	٢٠٠٠	)الشكل	البياين	٢-٢-١(.	ومن	بين	هذه	

الصفقات،	انتعشت	قيمة	السهمية	للصفقات	األفقية	—	أي	الصفقات	

لنفس	 املستهدفة	 والشركات	 املستحوذة	 الشركات	 فيها	 تنتمي	 التي	

األزمة	 —	لتصل	إىل	متوسط	مستويات	ما	قبل	 االقتصادي	 النشاط	

أنشطة	 االنتعاش	يف	 الثُلث.	وهذا	 تقدر	بحوايل	 التي	 العاملية	 املالية	

الدمج	واالستحواذ	يثير	التساؤالت	حول	آثاره	االقتصادية.

يف	 بزيادات	 عموما	 واالستحواذ	 الدمج	 عمليات	 اقترنت	 وقد	

عالوات	األسعار	التي	تفرضها	الشركات	املستحوذة.	ولتقييم	هذا	

راجع	 املتحدة،	 للواليات	 بالنسبة	 حديثة	 أمثلة	 على	 لالطالع	 	١ 	

و وKwoka (2017)؛	 وKhan (2017)؛	 Peltzman (2014)؛	 دراسات	

 Gutiérrez and Philippon	و	؛Grullon, Larkin, and Michaely (2018)
.Shapiro (2019)و	(2018)؛

الدمج	واالستحواذ	تم	جتميعها	بمعرفة	قاعدة	 ٢,٢	بيانات	عمليات	

التنظيمية	 الهيئات	 تقارير	 من	 مستمدة	 وهي	 	Zephyr بيانات	

مع	 البيانات	 إبالغ	 وترتيبات	 اإلعالم،	 وسائل	 وتقارير	 احلكومية،	

البنوك	االستثمارية.	وبالتايل	فإن	حمصلة	جمموعة	البيانات	حول	

شاملة	 جمموعة	 بيانات	 نظريا	 تتضمن	 واالستحواذ	 الدمج	 عمليات	

هنا	 القصور	 جوانب	 أحد	 ولكن	 واالستحواذ.	 الدمج	 معامالت	 من	

يتمثل	يف	إبالغ	قيمة	الصفقات	بأقل	من	قيمتها	احلقيقية،	وهي	غير	

تتضمن	 بينما	 وبالتايل،	 املبلغة.	 املعامالت	 متوافرة	حلوايل	نصف	

الصفقات	 قيمة	 باستخدام	 الوصفية	 اإلحصاءات	 بعض	 البيانات	

القائمة	—	مع	مراعاة	مسألة	اإلبالغ	بأقل	من	القيمة	احلقيقية	—	

فإن	التحليل	التجريبي	األساسي	يف	هذا	اإلطار	يستخلص	املعلومات	

باستخدام	قيمة	الصفقات.

الواليات	 الشركات	يف	 األخيرة	عن	 البحوث	 إىل	 التحليل	 3,3	يستند	

 Blonigen and دراسة	 وتخلص	 فيها.	 جاء	 ما	 مع	 ويتسق	 املتحدة،	

Pierce (2016)	إىل	أن	عمليات	الدمج	واالستحواذ	يف	قطاع	الصناعات	
التحويلية	بالواليات	املتحدة	تصاحبها	زيادات	يف	متوسط	العالوات	

تخلص	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 عليها؛	 املستحوذ	 للشركات	 السعرية	

هذه	 مستوى	 على	 اإلنتاجية	 زيادة	 على	 حمدودة	 أدلة	 إىل	 الدراسة	

الشركات.

التغير	يف	العالوات	السعرية	للشركات	املستحوذة	مقابل	الشركات	

بطريقة	 لالنحدار	 بسيطا	 نموذجا	 أعددنا	 املستحوذة،	 غير	

ملتغير	 السعرية	 العالوة	 يعرض	 العادية	 الصغرى	 املربعات	

صوري	يأخذ	القيمة	صفر	لكل	الشركات	يف	عام	٢٠٠٠	والقيمة	

واالستحواذ.	 الدمج	 عمليات	 فيها	 التي	حتدث	 السنة	 من	 بدءا	 	١

وملعاجلة	اخملاطر	من	احتمال	التعتيم	على	العالقة	بين	عمليات	

االلتباس،	 عوامل	 نتيجة	 السعرية	 والعالوات	 واالستحواذ	 الدمج	

فإن	التحليل	يحايد	اآلثار	الثابتة	للشركة	وعلى	مستوى	البلدان	

الصناعي	 أرقام	يف	»التصنيف	 أربعة	 )فئة	 والصناعات	والسنة	

األوروبية«	 اجلماعات	 داخل	 االقتصادية	 لألنشطة	 العام	

التشغيلية(،	 )اإليرادات	 الشركة	 إىل	حجم	 باإلضافة	 	،)(NACE)
الكلية	لعوامل	اإلنتاج(،	وربحيتها	)الدخل	 وكفاءتها	)اإلنتاجية	

املكتسب	قبل	الفوائد	والضرائب	مقسوما	على	إجمايل	األصول(.	

وتبين	 الشركات.	 مستوى	 على	 املعيارية	 األخطاء	 جتميع	 ويتم	

النتائج	أن	هناك	ارتباطا	كبيرا	وذا	داللة	إحصائية	بين	عمليات	

السعرية	 العالوة	 يف	 الالحقة	 والتغييرات	 واالستحواذ	 الدمج	

للشركة	على	الترتيب	التايل	١.١	نقطة	مئوية،	يف	املتوسط،	و١.٢	

نقطة	مئوية	لعمليات	الدمج	واالستحواذ	األفقية	)الشكل	البياين	

٢-٢-٢،	الصف	األول	والثاين(.		

العوامل	 أثر	 حتييد	 حملاولة	 للواقع	 مناف	 تمرين	 إجراء	 ولدى	

غير	املشاهدة	التي	قد	تدفع	الشركة	للسعي	إىل	الدخول	يف	عملية	

نسبة الصفقات األفقية من إجمايل القيمة (٪)

عدد الصفقات حول العامل (باآلالف، املقياس األيمن)

الشكل البياين ٢-٢-١:  إجمايل عدد 

الصفقات ونسبة الصفقات األفقية

املصادر: قاعدة بيانات Zephyr؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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نفس	 أعددنا	 السعرية،	 عالواتها	 كذلك	 وتزيد	 استحواذ	 أو	 دمج	

الدمج	 صفقات	 من	 عينة	 باستخدام	 االنحدار	 نموذج	 تقديرات	

تنفيذها.	 عن	 التخلي	 وتم	 مسبقا	 عنها	 أعلن	 التي	 واالستحواذ	

ويفترض	يف	جمموعة	الشركات	املستحوذة	التي	تم	االنسحاب	من	

صفقاتها	يف	نهاية	األمر	أن	تشترك	يف	بعض	السمات	املماثلة،	

التي	 الشركات	املستحوذة	 أم	غير	املشاهدة،	مع	 سواء	املشاهدة	

اكتملت	صفقاتها.	وجاءت	النتيجة	لتبين	أن	هناك	عالقة	سالبة	

ما	 وفترة	 السعرية	 العالوات	 بين	 إحصائية(	 داللة	 ذات	 )ليست	

أثر	 للواقع(،	مع	حتييد	 )املنافية	 الدمج	واالستحواذ	 بعد	عمليات	

حدث	 كما	 الثابتة	 اآلثار	 جمموعة	 نفس	 وإدراج	 املتغيرات	 نفس	

من	قبل.	والواقع	أن	حجم	العينة	كان	أصغر	كثيرا	بالنسبة	لهذه	

اجملموعة	من	عمليات	الدمج	واالستحواذ	املنافية	للواقع،	وربما	

كانت	هناك	أسباب	معينة	وراء	فشل	هذه	العمليات	املعلنة	للدمج	

العالوات	 أيضا	على	معدالت	 أثر	سلبا	 قد	 واالستحواذ	مما	يكون	

يف	 أنه	 إىل	 النتائج	 تشير	 احملاذير،	 هذه	 مراعاة	 ومع	 السعرية.	

العالوات	 فإن	 واالستحواذ،	 الدمج	 عمليات	 اكتمال	 عدم	 حالة	

أعقاب	 يف	 ترتفع	 ال	 املرتقبة	 املستحوذة	 للشركات	 السعرية	

الشركات	 الدمج	واالستحواذ،	لكنها	ترتفع	يف	حالة	 اإلعالن	عن	

التي	تنجح	يف	استكمال	الصفقات.

إليجاد	 التفصيلية	 التحليالت	 من	 املزيد	 إجراء	 ويتعين	

الرابطة	السببية	بين	أنشطة	الدمج	واالستحواذ	وازدياد	العالوات	

مقاييس	 من	 ذلك	 وغير	 اإلنتاجية	 على	 أثرها	 ولتقييم	 السعرية،	

التي	قد	يفيد	منها	املستهلكون.	ويف	نهاية	 الكفاءة	االقتصادية	

املطاف،	يتعين	إجراء	املقارنة	بين	هذين	األثرين	قبل	استخالص	

االنعكاسات	على	الرفاهية	وسياسة	التنافس.

–8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2

منسحبة

أفقية

مكتملة

***
**

الدمــج  عمليــات  أثــر   :٢-٢-٢ البيــاين  الشــكل 

واالســتحواذ علــى العــالوات الســعرية للشــركة 

املستحوذة حسب نوع الصفقة 
(بالنقاط املئوية)

املصادر: مؤسسة Orbis؛ وقاعدة بيانات Zephyr؛ وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير العالمة ** والعالمة *** إىل الداللة اإلحصائية عند 

مستوى الثقة ٥٪ و١٪ على التوايل.
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اآلالت	 أســعار	 انخفضــت	 املاضيــة،	 عقــود	 الثالثــة	 مــدى	 علــى	

يف	 األخــرى	 باألســعار	 مقارنــة	 حــادا	 انخفاضــا	 واملعــدات	

الصاعــدة	 األســواق	 واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

الناميــة	علــى	الســواء.	فهــل	يمكــن	أن	يكــون	هــذا	 واالقتصــادات	

الدافــع	احملتمــل	لالســتثمار	معرضــا	للخطــر	يف	املســتقبل	نتيجــة	

لتزايــد	التوتــرات	التجاريــة،	وتباطــؤ	وتيــرة	االندمــاج	التجــاري،	

علــى	 اإلجابــة	 الفصــل	 هــذا	 يتنــاول	 اإلنتاجيــة؟	 نمــو	 وتباطــؤ	

هــذا	التســاؤل	مــن	خــالل	توثيــق	األنمــاط	الرئيســية	لســعر	الســلع	

االســتثمار	 معــدالت	 علــى	 وآثــاره	 وحمركاتــه،	 الرأســمالية،	

العينــي.	فقــد	تباطــأ	نمــو	االســتثمار،	علــى	مســتوى	العــامل،	بشــكل	

العامليــة	يف	عامــي	٢٠٠8	و٢٠٠٩.	 كبيــر	منــذ	األزمــة	املاليــة	

ومــع	ذلــك،	ارتفــع	االســتثمار	العينــي	يف	اآلالت	واملعــدات	كنســبة	

مقارنــة	 كبيــرا	 ارتفاعــا	 احلقيقــي	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	

هــذا	 ويبيــن	 العشــرين.	 القــرن	 تســعينات	 أوائــل	 يف	 بمســتوياته	

الفصــل	أن	االنخفــاض	يف	األســعار	النســبية	للســلع	االســتثمارية	

قــد	أعطــى	دفعــة	كبيــرة	الرتفــاع	معــدالت	االســتثمار	 التجاريــة	

العينــي	يف	اآلالت	واملعــدات	علــى	مــدى	الثالثــة	عقــود	املاضيــة.	

ويُعــزى	االنخفــاض	واســع	النطــاق	يف	األســعار	النســبية	لــآالت	

واملعــدات،	بــدوره،	إىل	نمــو	اإلنتاجيــة	بوتيــرة	أســرع	يف	القطــاع	

املنتــج	للســلع	الرأســمالية	وتزايــد	االندمــاج	التجــاري.	ومــع	ذلــك	

ال	تزال	األســعار	النســبية	للســلع	االســتثمارية	التجارية	أعلى	يف	

اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	تماشــيا	

مع	ارتفاع	تكاليف	التجارة	الناجمة	عن	السياسات	وانخفاض	

اإلنتاجيــة	يف	قطــاع	الســلع	التجاريــة.	وتمثــل	نتائــج	هــذا	الفصــل	

جمتمعــة	حجــة	إضافيــة،	كثيــرا	مــا	يتــم	إغفالهــا،	تدعــم	السياســات	

التجــارة	 التجاريــة	وإنعــاش	 التــي	تســتهدف	تخفيــض	احلواجــز	

التقــدم	 اســتمرار	 أهميــة	 إىل	 أيضــا	 التحليــل	 ويشــير	 الدوليــة.	

النســبية	 األســعار	 انخفــاض	 وتيــرة	 علــى	 للحفــاظ	 التكنولوجــي	

للســلع	الرأســمالية،	وهــو	مــا	أعطــى	دفعــة	مهمــة	لالســتثمار	يف	

خمتلــف	أنحــاء	العــامل.

مقدمة

نوفتــا،	 وناتاليــا	 ليــان،	 ويتشــنغ	 هــم	 الفصــل	 هــذا	 مؤلفــو	

وإفجينيــا	بوغاتشــيفا،	ويانيــك	تيمــر،	وبيتيــا	توبالوفــا	)رئيــس	

فريــق(،	مــع	دعــم	مــن	جيلون	جينــغ	وكانديــس	زاو،	ومســاهمات	

قياســة،	 والمــا	 بوغمانــز،	 وكريســتيان	 أندراليــه،	 ميشــال	 مــن	

وســيرجي	ميليتشــوك،	ورافاييــل	بورتيللــو.	واســتفاد	هــذا	الفصــل	

مــن	تعليقــات	واقتراحــات	أندريــه	ليفتشــينكو	وموريــس	أوبســتفلد.

معظــم	 يف	 كبيــرة	 االســتثمارية	 االحتياجــات	 تــزال	 ال	

فليــس	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

لــدى	هــذه	االقتصــادات	حتــى	اآلن	ســوى	جــزء	ضئيــل	مــن	رأس	

املــال	املتــاح	يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	رغــم	ارتفــاع	معــدالت	

عقــود	 الثالثــة	 مــدى	 علــى	 كبيــرا	 ارتفاعــا	 لديهــا	 االســتثمار	

املاضيــة،	حيــث	ارتفعــت	معــدالت	االســتثمار	العينــي	يف	اآلالت	

واملعدات	إىل	الضعف	تقريبا	)الشكل	البياين	3-١،	اللوحتان	١	

و٢(.	وســيتطلب	حتقيــق	أهــداف	األمم	املتحــدة	للتنميــة	املســتدامة	

إعطــاء	دفعــة	كبيــرة	لالســتثمار	يف	العديــد	مــن	البلــدان	الناميــة	

وقــد	 	.)Gaspar and others 2019 )دراســة	 الدخــل	 منخفضــة	

رئيســيا	يف	حتقيــق	 ســببا	 املرتفعــة	 االســتثمار	 معــدالت	 كانــت	

اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	نمــو	أكبــر	

بكثيــر	مقارنــة	باالقتصــادات	املتقدمــة	منــذ	أوائــل	العقــد	األول	

مــن	القــرن	احلــادي	والعشــرين،	ممــا	ســاعد	علــى	تضييــق	فجــوات	

الدخل.	ويمثل	افتراض	استمرار	زيادة	االستثمار	يف	اقتصادات	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	ركيــزة	لتوقعــات	نمــو	

املتقدمــة	 االقتصــادات	 مــن	 أســرع	 بمعــدالت	 االقتصــادات	 هــذه	
علــى	املــدى	املتوســط	)الشــكل	البيــاين	3-١،	اللوحتــان	3	و4(.١

األســواق	 اقتصــادات	 يف	 الرأســمايل	 التعميــق	 تزامــن	 وقــد	

عقــود	 الثالثــة	 مــدى	 علــى	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

الســلع	 أســعار	 يف	 الكبيــرة	 االنخفاضــات	 مــع	 املاضيــة	

االســتثمارية،	وحتديــدا	الســلع	الرأســمالية	التجاريــة	مثــل	اآلالت	

االقتصــادات	 هــذه	 يف	 األخــرى	 باألســعار	 مقارنــة	 واملعــدات،	

افتــرض	خبــراء	 اللوحتــان	5	و6(.٢	وقــد	 البيــاين	3-١،	 )الشــكل	

لالســتثمار	 النســبي	 الســعر	 أن	 طويلــة	 فتــرة	 منــذ	 االقتصــاد	

وبالتــايل	 االســتثمار	 ملعــدالت	 الرئيســية	 احملــركات	 أحــد	 هــو	

األســعار	 انخفــاض	 يعــزى	 مــا	 وغالبــا	 االقتصاديــة.3	 التنميــة	

١	شــهدت	االقتصــادات	املتقدمــة	زيــادة	مماثلــة	يف	معــدالت	االســتثمار	

العينــي	يف	اآلالت	واملعــدات	حتــى	وقــوع	األزمــة	املاليــة	العامليــة	يف	عــام	

آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١5 إبريــل	 عــدد	 يف	 الثالــث	 الفصــل	 راجــع	 	.٢٠٠8

هــذه	 يف	 االســتثمار	 لتراجــع	 حتليــل	 علــى	 لالطــالع	 العاملــي	 االقتصــاد 

العامليــة. املاليــة	 األزمــة	 أعقــاب	 االقتصــادات	يف	

بيــن	 النســبة	 إىل	 الفصــل،	 هــذا	 النســبي	لالســتثمار،	يف	 الســعر	 يشــير	 	٢

والنتائــج	 األنمــاط	 جميــع	 وتكــون	 االســتهالك.	 وســعر	 االســتثمار	 ســعر	

املبســطة	متشــابهة	مــن	الناحيــة	النوعيــة	إذا	تمــت	بــدال	مــن	ذلــك	مقارنــة	

ســعر	االســتثمار	بمســتوى	ســعر	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	الكلــي.	وقــد	حــدث	

االقتصاديــة	 السياســات	 حتســن	 ســياق	 يف	 أيضــا	 الرأســمايل	 التعميــق	

الكليــة	واألطــر	املؤسســية،	واالنتعــاش	املتزامــن	يف	النشــاط	االقتصــادي	

حتــى	وقــوع	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	وانخفــاض	أســعار	الفائــدة	احلقيقيــة	

العامليــة.		

 DeLong and Summers دراســات	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 راجــع،	 	3

 Collins and Williamsonو	 ،Sarel (1995)و 	،(1991, 1992, 1993)	
	،Armenter and Lahiri (2012)و	،Hsieh and Klenow (2007)و	(2001)،
وMutreja, Ravikumar, and Sposi (2018).	وغالبــا	مــا	تتناســب	األســعار	
النســبية	للســلع	االســتثمارية	تناســبا	عكســيا	مع	االســتثمار	أو	نصيب	الفرد	

 Restuccia and Urrutiaو	،Sarel 1995و	،Jones 1994	)دراســات	النمــو	مــن

لالســتثمار	 املرتفعــة	 النســبية	 األســعار	 تكــون	 أن	 املرجــح	 ومــن	 	،)2001
البلــدان	 مــن	 الكثيــر	 الــذي	يحتاجــه	 الهيكلــي	 التحــول	 أمــام	 بمثابــة	عقبــة	

االقتصــادات	 دخــل	 مســتويات	 مــع	 للتقــارب	 الدخــل	 منخفضــة	 الناميــة	

علــى	 املرتفعــة	 اجلمركيــة	 التعريفــات	 إىل	 يُشــار	 مــا	 وغالبــا	 املتقدمــة.	

تقــوم	 التــي	 النمــو	 اســتراتيجيات	 مــن	 جــزء	 وهــي	 املســتوردة،	 املعــدات	

علــى	إحــالل	الــواردات	يف	العديــد	مــن	االقتصــادات	الناميــة	يف	ســبعينات	

التنميــة	 أمــام	 مهمــا	 عائقــا	 باعتبارهــا	 العشــرين،	 القــرن	 وثمانينــات	

	،Estevadeordal and Taylor 2013و	،Sen 2002و	،Taylor 1998a	دراســات(

	.)Johri and Rahman 2017و
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٥- السعر النسبي لالستثمار الكلي 

      (التغير ٪ مقارنة بعام ١٩٩٠)
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       (التغير ٪ مقارنة بعام ١٩٩٠: الربع 
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املصــادر: قاعــدة بيانــات Eora Multi-Region Input-Output (MRIO)، ومؤسســة Haver Analytics، واإلصــدار ٩٫٠ مــن جــداول بـِـن العامليــة، وقاعــدة بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تبيــن اللوحــة ١ الوســيط ونصــف املــدى الربيعــي لنســبة االســتثمار العينــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي الكليــة (مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي) ونســبة االســتثمار 

العينــي يف اآلالت واملعــدات إىل إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي (مــن اإلصــدار ٩٫٠ مــن جــداول بِــن العامليــة). وتبيــن اللوحتــان ٣ و٤ املســاهمات يف نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقي يف 

االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، علــى الترتيــب، اســتنادا إىل البيانــات التاريخيــة والتوقعــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ويف 

اللوحتين ٥ و٦، تشــير اخلطوط املتصلة إىل اآلثار الثابتة للســنة (ربع الســنة) املشــتقة من نموذج انحدار لوغاريتم األســعار النســبية على اآلثار الثابتة للســنة (ربع الســنة) واآلثار الثابتة 

القُطْريــة ملراعــاة حــاالت الدخــول واخلــروج خــالل فتــرة العينــة وفــروق املســتويات يف ســعر االســتثمار الكلــي مقارنــة بســعر االســتهالك. ويتــم اســتعدال اآلثــار الثابتــة للســنة (لربــع الســنة) 

إلظهار التغير ٪ عن األســعار النســبية لالســتثمار يف عام ١٩٩٠ (الربع األول من عام ١٩٩٠). وتشــير األجزاء املظللة إىل فترات ثقة بنســبة ٩٥٪. ويُحســب الســعر النســبي لالســتثمار عن 

طريق قسمة خمفِّض االستثمار على خمفِّض االستهالك. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع املرفق ٣-١ املتاح على شبكة اإلنترنت. ويستند الشكل البياين يف اللوحة ٦ إىل بيانات 

ربــع ســنوية مــن اقتصــادات متقدمــة خمتــارة، منهــا: أســتراليا وكنــدا وأملانيــا ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وإيطاليــا والنرويــج والبرتغــال وإســبانيا واململكــة املتحــدة والواليــات 

املتحــدة. وتعــرض اللوحــة ٧ الوســيط ونصــف املــدى الربيعــي ملشــاركة القطــاع املعتمــدة علــى الروابــط اخللفيــة يف سالســل القيمــة العامليــة (وتعــرف بأنهــا القيمــة املضافــة األجنبيــة يف 

الصادرات) عبر جميع االقتصادات يف قاعدة بيانات Eora Multi-Region Input-Output (MRIO) التي تكون بياناتها على درجة كافية من اجلودة على املستوى القطاعي خالل الفترة 

.١٩٩٥-٢٠١٥

زادت نســب االســتثمار العينــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي إىل حــد كبيــر يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة علــى مــدى الثالثــة عقــود املاضيــة، لكــن أرصــدة 

رأس املــال للفــرد ال تــزال منخفضــة للغايــة. وقــد تزامنــت الزيــادة يف نســب االســتثمار العينــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي مــع االنخفاضــات الكبيــرة يف أســعار اآلالت واملعــدات 

مقارنة بسعر االستهالك، حيث أصبح إنتاج اآلالت واملعدات جزءا ال يتجزأ من سالسل القيمة العاملية.

الشكل البياين ٣-١: رصيد رأس املال، واالستثمار، واألسعار النسبية للسلع الرأسمالية

(٪، ما مل يُذكر خالف ذلك)
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بــدوره،	إىل	نمــو	اإلنتاجيــة	بوتيــرة	أســرع	 النســبية	لالســتثمار،	

يف	القطاعــات	املنتجــة	للســلع	الرأســمالية	مقارنــة	بالقطاعــات	

املنتجــة	للســلع	واخلدمــات	االســتهالكية،	وهــو	مــا	يرتبــط	جزئيــا	

بالتقــدم	يف	تكنولوجيــا	املعلومــات.	كذلــك	فــإن	مكاســب	الكفــاءة	

الناجتــة	عــن	العوملــة	ومــا	نتــج	عنهــا	مــن	تخصــص	يف	اإلنتــاج	

علــى	مســتوى	العــامل	دعمــت	االجتــاه	الهبوطــي	يف	أســعار	الســلع	

الرأســمالية	حيــث	أصبــح	إنتــاج	اآلالت	واملعــدات	جــزءا	ال	يتجــزأ	

مــن	سالســل	القيمــة	العامليــة	)الشــكل	البيــاين	3-١،	اللوحــة	7(.	

اندمــاج	 تزايــد	 ومــع	

يف	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

االقتصــاد	العاملــي	وقيامهــا	بتخفيــض	احلواجــز	أمــام	التجــارة،	

هــذا	 االقتصــادي	 التوســع	 حمــرك	 مــن	 االســتفادة	 مــن	 تمكنــت	

للســلع	 النســبية	 األســعار	 تراجــع	 مــن	 زاد	 فيــه،	ممــا	 واملســاهمة	

التجاريــة.		 الرأســمالية	

فهــل	يمكــن	أن	يكــون	هــذا	الدافــع	احملتمــل	لالســتثمار	معرضــا	

تراجــع	ســعر	 زيــادة	 مــن	 يحــد	 قــد	 مــا	 إن	 املســتقبل؟	 للخطــر	يف	

احملتمــل	 والنضــج	 العامليــة،	 التجــارة	 تباطــؤ	 هــو	 االســتثمار	

التجــاري	 التحريــر	 وتيــرة	 وتراجــع	 العامليــة،	 القيمــة	 لسالســل	

منــذ	منتصــف	العقــد	األول	مــن	القــرن	احلــادي	والعشــرين،	كمــا	

ورد	يف	الفصــل	الثــاين	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١6	مــن	تقريــر	آفــاق	

ذلــك	 هــو	 مباشــرة	 األكثــر	 التهديــد	 إن	 بــل	 العاملــي.	 االقتصــاد	

االقتصــادات	 بعــض	 التجاريــة	يف	 احلواجــز	 زيــادة	 عــن	 النــاجت	

	— للخطــر	 احلــرة	 التجــارة	 منافــع	 يعــرض	 قــد	 ممــا	 املتقدمــة،	

االقتصــادات.	 هــذه	 يف	 طويلــة	 فتــرة	 منــذ	 بــه	 مســلم	 أمــر	 وهــو	

ويمكــن	أن	تــؤدي	زيــادة	احلواجــز	اجلمركيــة	وغيــر	اجلمركيــة	إىل	

تعطيــل	سالســل	العــرض	عبــر	احلــدود،	مــن	خــالل	تقليــل	كفــاءة	

مســار	 حتويــل	 خــالل	 مــن	 حتــى	 أو	 بطيئــا،	 جعلــه	 أو	 اإلنتــاج،	

مل	 إذا	 وحتــى	 الرأســمالية.	 الســلع	 أســعار	 الهبوطــي	يف	 االجتــاه	

واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العديــد	 تكــن	

الناميــة	مشــاركة	بشــكل	مباشــر	يف	التوتــرات	التجاريــة	احلاليــة،	

فمــن	املرجــح	أن	تتعــرض	للخســارة	إذا	مــا	تصاعــدت	النزاعــات.	

وقد	تواجه	هذه	االقتصادات،	بوصفها	مســتوردة	صافية	للســلع	

الرأســمالية،	أســعارا	أعلــى	لــآالت	واملعــدات،	وبشــكل	أعــم،	فرصــا	

أقــل	لالســتفادة	مــن	انتشــار	املعرفــة	والتكنولوجيــا	عبــر	احلــدود	

نتيجــة	العوملــة	)راجــع	الفصــل	الثالــث	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١8	مــن	

تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.

	— املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 اإلنتاجيــة	 نمــو	 تباطــؤ	 إن	

وهــو	مصــدر	للقلــق	حتــى	قبــل	األزمــة	املاليــة	العامليــة	—	يشــكل	

تهديــدا	آخــر	ملواصلــة	انخفــاض	أســعار	الســلع	الرأســمالية.	فقــد	

ازداد	تباطــؤ	اإلنتاجيــة	يف	االقتصــادات	الكبــرى	املنتجــة	للســلع	

الرأسمالية	يف	العامل،	حيث	خلَّفت	األزمة	املالية	العاملية	ندوبا	

دائمــة	علــى	اإلنفــاق	علــى	البحــث	والتطويــر	واعتمــاد	التكنولوجيــا	

)راجــع	دراســة	Adler and others 2017	والفصــل	الثــاين	يف	عــدد	

أكتوبــر	٢٠١8	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.	كذلــك	فــإن	

االقتصــادات	 بعــض	 يف	 الســوقية	 القــوة	 وصعــود	 الشــيخوخة	

الرئيســية	املنتجــة	للســلع	الرأســمالية	يف	العــامل	)راجــع	الفصــل	

الثاين	يف	عدد	إبريل	٢٠١٩	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(	

املســتمر	 التكنولوجــي	 والتقــدم	 االبتــكار	 علــى	 بظاللهــا	 تلقــي	

اللــذان	قــد	يكونــا	ضروريــان	للتحفيــز	علــى	مواصلــة	االنخفــاض	

وتيــرة	 بالفعــل	 تباطــأت	 وقــد	 االســتثمارية.	 الســلع	 أســعار	 يف	

يف	 كبيــر	 حــد	 إىل	 واملعــدات	 لــآالت	 النســبي	 الســعر	 انخفــاض	

االقتصــادات	املتقدمــة	يف	العقــد	املاضــي،	ممــا	قــد	يشــكل	عبئــا	

منــذ	 االقتصــادات	 هــذه	 الضعيــف	يف	 االســتثمار	 علــى	 إضافيــا	

األزمــة	املاليــة	العامليــة	)الشــكل	البيــاين	3-١،	اللوحــة	6(.

وعلــى	هــذه	اخللفيــة،	يبحــث	هــذا	الفصــل	العديــد	مــن	األســئلة	

املترابطــة.4

· الوقــت	وعبــر		 الســلع	االســتثمارية	مــع	 كيــف	تطــورت	أســعار	

البلــدان؟	وهــل	تواجــه	البلــدان	األقــل	دخــال	أســعارا	أعلــى	للســلع	

الرأســمالية	بالقيمة	املطلقة	و/أو	مقارنة	باألســعار	األخرى	

يف	االقتصــاد؟

· مــا	الــذي	يقــود	أســعار	الســلع	الرأســمالية	التجاريــة	مــع	الوقــت،		

خمتلــف	 بيــن	 االختالفــات	 تفســر	 التــي	 العوامــل	 هــي	 ومــا	

التكنولوجيــة	 التطــورات	 مســاهمة	 مقــدار	 ومــا	 البلــدان؟	

واالندماج	التجاري	يف	االنخفاض	النسبي	يف	أسعار	اآلالت	

الرأســمالية	 الســلع	 أســعار	 تتأثــر	 مــدى	 أي	 وإىل	 واملعــدات؟	

التجــارة؟	 أمــام	 احلواجــز	 وخاصــة	 السياســة،	 باختيــارات	

· مــا	مــدى	اســتجابة	االســتثمار	يف	اآلالت	واملعــدات	ألســعار		

أســعار	 يف	 التغيــرات	 مســاهمة	 مقــدار	 ومــا	 األصــول؟	 هــذه	

الســلع	الرأســمالية	يف	التعميــق	الرأســمايل	علــى	مــدى	الثالثــة	

عقــود	املاضيــة؟

وفيما	يلي	النتائج	الرئيسية	التي	استخلصها	هذا	الفصل:

· التجاريــة،		 الرأســمالية	 للســلع	 النســبية	 األســعار	 انخفضــت	

وهــي	اآلالت	واملعــدات،	يف	خمتلــف	االقتصــادات	املتقدمــة	

واقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	علــى	

مــدى	الثالثــة	عقــود	املاضيــة.	وكانــت	االنخفاضــات	كبيــرة	

إنتــاج	 أســرع	يف	جمــال	 بوتيــرة	 اإلنتاجيــة	 بنمــو	 ومدفوعــة	

التجــاري. االندمــاج	 الرأســمالية	وتعميــق	 الســلع	

· ومــع	ذلــك،	فــإن	أحــدث	البيانــات	املتاحــة	عــن	أســعار	ســالل		

إىل	 تشــير	 البلــدان	 عبــر	 للمقارنــة	 القابلــة	 واملعــدات	 اآلالت	

الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 أن	

واملعــدات،	 لــآالت	 أعلــى	 أســعارا	 عــام	٢٠١١،	 واجهــت،	يف	

سواء	بالقيمة	املطلقة	أو	باملقارنة	حتديدا	بسعر	االستهالك.	

واملعــدات	 لــآالت	 النســبية	 األســعار	 ارتفــاع	 ويعكــس	

االســتثمارية	 الســلع	 إنتــاج	 يف	 النســبية	 الكفــاءة	 انخفــاض	

والســلع	التجاريــة	بشــكل	أعــم	يف	هــذه	االقتصــادات،	وارتفــاع	

تكاليــف	التجــارة	إىل	حــد	كبيــر،	كتلــك	الناشــئة	عــن	ارتفــاع	

اجلمركيــة.	 التعريفــات	

· أن		 إىل	 التجريبيــة	 واألدلــة	 احملــاكاة	 نمــاذج	 تشــير	 وأخيــرا،	

األســعار	النســبية	للســلع	االســتثمارية	حمــرك	مهــم	ملعــدالت	

االســتثمار	العينــي.	فقــد	تباطــأ	االســتثمار	يف	خمتلــف	أنحــاء	

4	مــا	مل	يُذكــر	خــالف	ذلــك	يف	هــذا	الفصــل،	تُســتخدم	مصطلحــات	الســلع	

الرأســمالية	التجاريــة،	والســلع	االســتثمارية	التجاريــة،	واآلالت	واملعــدات	

كمصطلحــات	مترادفــة	تشــير	إىل	الســلع	االســتثمارية	التجاريــة	امللموســة	

—	أي	اآلالت	واملعــدات	وســلع	النقــل	الرأســمالية.	
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العــامل	منــذ	األزمــة	املاليــة	العامليــة.	ومــع	ذلــك،	زاد	االســتثمار	

النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 كنســبة	 واملعــدات	 اآلالت	 يف	 العينــي	

املاضيــة،	 الثالثيــن	 الســنوات	 مــدى	 علــى	 احلقيقــي،	 احمللــي	

زيــادة	كبيــرة	يف	كل	مــن	االقتصــادات	املتقدمــة	واقتصــادات	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة.	ويمكــن	أن	تُعــزى	

نســبة	غيــر	بســيطة	مــن	هــذه	الزيــادة	إىل	انخفــاض	األســعار	

النســبية	لــآالت	واملعــدات.

كثيــرا	 إضافيــة،	 حجــة	 جمتمعــة	 الفصــل	 هــذا	 نتائــج	 وتقــدم	

تخفيــض	 تســتهدف	 التــي	 السياســات	 تدعــم	 إغفالهــا،	 يتــم	 مــا	

العديــد	 يــزال	 فــال	 الدوليــة.	 التجــارة	 وإنعــاش	 التجــارة	 تكاليــف	

مــن	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	يضــع	

حواجــز	جتاريــة	ترفــع	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	أمــام	

املســتثمرين	احمللييــن.	ومــن	شــأن	بــذل	جهــد	إلزالــة	هــذه	احلواجــز	

الرأســمالية	 الســلع	 يف	 لالســتثمار	 إضافيــة	 دفعــة	 يعطــى	 أن	

العديــد	 يف	 املطلــوب	 الرأســمايل	 التعميــق	 ويدعــم	 التجاريــة	

التأثيــرات	 مواجهــة	 علــى	 يســاعد	 ممــا	 االقتصــادات،	 هــذه	 مــن	

املعاكســة	القادمــة	مــن	اخلــارج.	أمــا	االقتصــادات	املتقدمــة،	التــي	

تلقــت	اســتثماراتها	العينيــة	—	رغــم	الضعــف	الــذي	طالهــا	مؤخــرا	

الرأســمالية،	 الســلع	 أســعار	 انخفــاض	 نتيجــة	 مماثــال	 دعمــا	 	-

ترفــع	 التــي	 احلمائيــة	 اإلجــراءات	 جتنــب	 أيضــا	 عليهــا	 فينبغــي	

يف	 التجــاري	 التحريــر	 عمليــة	 إحيــاء	 ويعــد	 التجــارة.	 تكاليــف	

بشــكل	 تباطــأت	 والتــي	 االقتصــادات،	 مــن	 اجملموعتيــن	 هاتيــن	

كبير	منذ	منتصف	العقد	األول	من	القرن	احلادي	والعشرين،	يف	

غايــة	األهميــة	للحفــاظ	علــى	وتيــرة	انخفــاض	األســعار	النســبية	

االســتثمار	 ســيتلقاها	 التــي	 الدفعــة	 وتأتــي	 الرأســمالية.	 للســلع	

العينــي	نتيجــة	لذلــك	يف	مقدمــة	املكاســب	املعروفــة	التــي	تعــود	

علــى	الرفاهيــة	واإلنتاجيــة	مــن	التجــارة	الدوليــة	)لالطــالع	علــى	

.)IMF/WB/WTO 2017 راجــع	 الشــأن،	 هــذا	 مناقشــة	يف	

الــوارد	يف	هــذا	الفصــل	يســلط	الضــوء	أيضــا	علــى	 والتحليــل	

أهميــة	اســتمرار	التقــدم	التكنولوجــي	واالبتــكار	يف	جمــال	إنتــاج	

واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 الرأســمالية	 الســلع	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	علــى	الســواء.	ويمكــن	

النســبية	 التقــدم،	مــن	خــالل	خفــض	األســعار	 يَنتُــج	عــن	هــذا	 أن	

للسلع	االستثمارية،	مكاسب	تتجاوز	تأثيره	على	نمو	اإلنتاجية	

 Adler and others	دراســة	يف	ورد	كمــا	الصــدد،	هــذا	ويف	الكليــة.

2017	والفصــل	الثــاين	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١6	مــن	تقريــر	الراصــد 
املــايل،	فإن	السياســات	التــي	تشــجع	البحــث	والتطويــر،	وريــادة	

يف	 االســتثمار	 اســتمرار	 وكذلــك	 التكنولوجيــا،	 ونقــل	 األعمــال،	

التعليــم	والبنيــة	التحتيــة	العامــة،	كل	ذلــك	يمكــن	أن	يشــكل	عوامــل	

مســاعدة.

أسعار السلع الرأسمالية: األنماط 
الرئيسية

بمرور الوقت

الســلع	 أســعار	 أظهــرت	 العشــرين،	 القــرن	 تســعينات	 منــذ	
رئيســيين.5 نمطيــن	 االســتهالك	 بأســعار	 مقارنــة	 الرأســمالية	

علــى	 لالطــالع	 اإلنترنــت	 شــبكة	 علــى	 املتــاح	 	١-3 املرفــق	 راجــع	 	5

التغطيــة	القُطْريــة	ومصــادر	البيانــات	وتعاريــف	املتغيــرات.	وتُتــاح	جميــع	

	.www.imf.org/en/Publications/WEO	اإللكتــروين	املوقــع	علــى	املرفقــات

أوال،	تطــورت	األســعار	النســبية	لألربعــة	أنــواع	الرئيســية	مــن	

األصــول	الرأســمالية	الثابتــة	—	وهــي	املبــاين،	واآلالت	واملعــدات	

)مــا	عــدا	النقــل(،	ومعــدات	النقــل،	ومنتجــات	امللكيــة	الفكريــة	—	

اللوحــات	١-4(.	 البيــاين	3-٢،	 )الشــكل	 تمامــا	 بشــكل	خمتلــف	

ووفقا	للبيانات	الواردة	يف	اإلصدار	٩.٠	من	جداول	بِن	العاملية	

عبر	١8٠	بلدا،	انخفضت	أســعار	اآلالت	واملعدات	ومعدات	النقل	

انخفاضــا	كبيــرا	منــذ	أوائــل	تســعينات	القــرن	العشــرين	مقارنــة	

بمخفِّــض	االســتهالك.6	فمــن	ناحيــة	انخفضــت	األســعار	النســبية	

لــآالت	واملعــدات	بنحــو	6٠%	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	و%4٠	

يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة.	ومــن	

الناحيــة	األخــرى،	كانــت	أســعار	املبــاين	الســكنية	وغيــر	الســكنية	

أكثــر	احتــذاًء	بأســعار	االســتهالك،	بــل	ارتفعــت	يف	االقتصــادات	

احلــادي	 القــرن	 مــن	 األول	 العقــد	 منتصــف	 منــذ	 املتقدمــة	

االســتثمارات	 أســعار	 فــإن	 كذلــك	 النســبية.	 بالقيمــة	 والعشــرين	

األخــرى،	والتــي	تتألــف	معظمهــا	مــن	منتجــات	امللكيــة	الفكريــة،	

البيانــات،	 وقواعــد	 الكمبيوتــر	 وبرامــج	 والتطويــر	 البحــث	 مثــل	

قــد	انخفضــت	وإن	كان	بقــدر	أقــل	مقارنــة	بالســلع	االســتثمارية	

التجاريــة	امللموســة.	وأخيــرا	فــإن	االنخفــاض	احلــاد	يف	األســعار	

النســبية	ملعــدات	احلوســبة	)كأجهــزة	الكمبيوتــر	التــي	انخفضــت	

يف	 أقــل	 وبدرجــة	 	،)١٩٩٠ عــام	 منــذ	 	%٩٠ بنســبة	 أســعارها	

األســعار	النســبية	ملعــدات	االتصــاالت	)التــي	انخفضــت	أســعارها	

واملعــدات	 اآلالت	 مــن	 األصــول	 ضمــن	 تقريبــا(	 	%6٠ بنســبة	

)الشــكل	البيــاين	3-٢،	اللوحــات	5-7(	يدعــم	فرضيــة	أن	التقــدم	

يف	تكنولوجيــا	املعلومــات	ســاهم	بــدور	مهــم	يف	تخفيــض	الســعر	

النســبي	لالســتثمار.7	وبالتركيــز	علــى	أســعار	الســلع	الرأســمالية	

اخلضــراء،	يوثــق	اإلطــار	3-١	انخفاضــات	كبيــرة	يف	تكلفــة	بنــاء	

وتشــغيل	حمطــات	توليــد	الطاقــة	الكهربائيــة	منخفضــة	الكربــون	

مــن	بعــض	مصــادر	الطاقــة	املتجــددة	خــالل	العقــد	املاضــي.

ثانيــا،	هنــاك	انخفــاض	واســع	النطــاق	يف	األســعار	النســبية	

للســلع	االســتثمارية	التجارية امللموســة	)وهي	اآلالت،	واملعدات	

تســعينات	 بأوائــل	 ومقارنــة	 النقــل(.	 ومعــدات	 الرأســمالية،	

عــام	 يف	 واملعــدات	 اآلالت	 أســعار	 انخفضــت	 العشــرين،	 القــرن	

الرأســمالية	 للســلع	 النســبية	 األســعار	 انخفــاض	 وتيــرة	 تســارعت	 	6

التجاريــة	امللموســة	إىل	حــد	كبيــر	يف	تســعينات	القــرن	العشــرين،	خاصــة	

يف	جمموعــة	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	وذلــك	

حســبما	يرد	يف	املرفق	3-٢	املتاح	على	شــبكة	اإلنترنت.	وتشــير	البيانات	

األســعار	 انخفــاض	 معــدل	 أن	 إىل	 متقدمــة	 اقتصــادات	 	١٠ مــن	 احلديثــة	

النســبية	لــآالت	واملعــدات	قــد	تباطــأ	منــذ	األزمــة	املاليــة	العامليــة.	ويعــرض	

املرفــق	3-٢	املتــاح	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	حقائــق	إضافيــة	مبســطة	عــن	

تطــور	معــدالت	االســتثمار	يف	خمتلــف	أنــواع	األصــول	الرأســمالية	الثابتــة	

وجمموعــات	البلــدان	وتكويــن	االســتثمار	يف	خمتلــف	أنــواع	رأس	املــال.		

لتحســينات	 تخضــع	 التــي	 الســلع	 أســعار	 يف	 التغيــرات	 قيــاس	 يعــد	 	7

كبيــرة	يف	اجلــودة،	مثــل	أجهــزة	الكمبيوتــر	ومعــدات	االتصــاالت	وغيرهــا،	

خمتلفــة	 خصائــص	 ذات	 منتجــات	 مقارنــة	 لصعوبــة	 نظــرا	 شــاقة	 مهمــة	

جــدا	)دراســة	Schreyer 2002(.	وتبــذل	املكاتــب	اإلحصائيــة	جهــودا	كبيــرة	

لتعكــس	بدقــة	هــذه	التغيــرات	يف	مؤشــرات	األســعار،	رغــم	أن	املنهجيــات	

مــن	املرجــح	أن	تختلــف	إىل	حــد	كبيــر	بيــن	البلــدان.	ويعتمــد	هــذا	الفصــل	

علــى	البيانــات	املقدمــة	مــن	الســلطات	الوطنيــة	واجملمَّعــة	يف	اإلصــدار	9.0	

مــن	جــداول	بِــن	العامليــة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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كان االنخفــاض يف الســعر النســبي لالســتثمار مدفوعــا بانخفــاض واســع النطــاق يف األســعار النســبية لــآلالت واملعــدات. ومــن بيــن الســلع الرأســمالية التجاريــة امللموســة، شــهدت معــدات 

احلوسبة ومعدات االتصاالت أكبر انخفاضات يف األسعار.

املصادر: قاعدة بيانات EU KLEMS، اإلصدار ٩٫٠ من جداول بِن العاملية، وقاعدة بيانات World KLEMS، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: تَســتخدم اللوحــات ١-٤ بيانــات مــن ملــف البيانــات التفصيليــة للســلع الرأســمالية الــواردة يف اإلصــدار ٩٫٠ مــن جــداول بِــن العامليــة، بينمــا تَســتخدم اللوحــات ٥-٧ بيانــات مــن 

قاعدتي بيانات EU وWorld KLEMS. ويُحســب الســعر النســبي لالســتثمار (لكل نوع من أنواع الســلع الرأســمالية) عن طريق قســمة خمفِّض االســتثمار ذي الصلة على خمفِّض االســتهالك. 

وتشــير اخلطــوط املتصلــة إىل اآلثــار الثابتــة للســنة املشــتقة مــن نمــوذج انحــدار لوغاريتــم األســعار النســبية علــى اآلثــار الثابتــة للســنة واآلثــار الثابتــة للبلــد ملراعــاة حــاالت الدخــول واخلــروج 

خــالل فتــرة العينــة وفــروق املســتويات يف األســعار النســبية. ويتــم اســتعدال اآلثــار الثابتــة للســنة إلظهــار التغيــر ٪ عــن األســعار النســبية لالســتثمار يف عــام ١٩٩٠. وتشــير األجــزاء املظللــة 

إىل فترات ثقة بنسبة ٩٥٪. وتشمل االستثمارات األخرى االستثمار يف امللكية الفكرية، مثل أنشطة البحث والتطوير.
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االقتصــادات	 جميــع	 يف	 االســتهالك	 بمخفِّــض	 مقارنــة	 	٢٠١4

الصاعــدة،	ويف	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 املتقدمــة،	ويف	%87	

املقابــل،	 ويف	 الدخــل.	 منخفضــة	 الناميــة	 البلــدان	 مــن	 	%68

تختلــف	اجتاهــات	األســعار	النســبية	للمبــاين	اختالفــا	كبيــرا	بيــن	

النطــاق. واســعة	 القُطْريــة	 اجملموعــات	

عبر البلدان

رغــم	االنخفــاض	واســع	النطــاق	يف	األســعار	النســبية	للســلع	

الرأســمالية	التجاريــة	بمــرور	الوقــت،	تتبايــن	أســعار	هــذه	الســلع	

إىل	حــد	كبيــر	عبــر	البلــدان،	ال	ســيما	مقارنــة	بســعر	االســتهالك.	

فوفقــا	ألحــدث	البيانــات	التــي	تــم	احلصــول	عليهــا	مــن	برنامــج	

املقارنــات	الدوليــة،	الــذي	يجمــع	أســعار	ســالل	الســلع	واخلدمــات	

لــآالت	 املطلــق	 الســعر	 كان	 البلــدان،	 عبــر	 للمقارنــة	 القابلــة	

مســتويات	 مــع	 عكســيا	 يتناســب	 	٢٠١١ عــام	 يف	 واملعــدات	

أســعارا	 األقــل	دخــال	 البلــدان	 البلــدان،	حيــث	تواجــه	 التنميــة	يف	

أعلــى	قليــال	مقارنــة	باالقتصــادات	املتقدمــة.	وكانــت	تكلفــة	ســلة	

اآلالت	واملعــدات	يف	البلــد	الوســيط	منخفــض	الدخــل	أكبــر	بنحــو	

8%	مــن	تكلفــة	نفــس	الســلة	يف	االقتصــاد	املتقــدم	الوســيط.	وكان	

الفــرق	بيــن	االقتصــادات	املتقدمــة	والبلــدان	األقــل	دخــال	الفتــا	

مقارنــة	 واملعــدات	 اآلالت	 ألســعار	 بالنســبة	 خاصــة	 لالنتبــاه	

يف	 الســعر	 بلــغ	 حيــث	 البلــدان،	 يف	 االســتهالك	 ســعر	 بمســتوى	

البلــد	الوســيط	منخفــض	الدخــل	٢.7	ضعــف	الســعر	يف	االقتصــاد	

املتقــدم	الوســيط	)الشــكل	البيــاين	3-3(.8	وكمــا	يــرد	يف	اإلطــار	

3-٢،	هنــاك	نمــط	مماثــل	تكشــف	عنــه	بيانــات	األســعار	املتاحــة	

علــى	شــبكة	اإلنترنــت	واخلاصــة	بأحــد	متاجــر	التجزئــة	العامليــة	

الكمبيوتــر	والهواتــف	اخللويــة	 للســلع	اإللكترونيــة،	مثــل	أجهــزة	

واألجهــزة	اللوحيــة،	عبــر	عينــة	مــن	٢7	اقتصــادا	مــن	االقتصــادات	

الصاعــدة.	 األســواق	 واقتصــادات	 املتقدمــة	

وهنــاك	عــدد	مــن	التســاؤالت	التــي	تثيرهــا	التغيــرات	احلــادة	

والواســعة	النطــاق	يف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	علــى	

مــدى	الثالثــة	عقــود	املاضيــة،	علــى	خلفيــة	االختالفــات	الكبيــرة	

يف	هــذه	األســعار	النســبية	بيــن	البلــدان	يف	نقطــة	زمنيــة	معينــة.	

مــا	أهميــة	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	بالنســبة	ملعــدالت	

األســعار	 حمــركات	 هــي	 ومــا	 البلــدان؟	 يف	 العينــي	 االســتثمار	

النســبية	للســلع	االســتثمارية	التجاريــة؟	ومــا	هــو	املطلــوب	مــن	

الهبوطــي	يف	هــذه	األســعار؟	وإذا	كانــت	 أجــل	اســتمرار	االجتــاه	

لالســتثمار	 بالفعــل	 مهمــة	 الرأســمالية	 للســلع	 النســبية	 األســعار	

دخــال	 األقــل	 البلــدان	 تفعلــه	 أن	 يمكــن	 الــذي	 فمــا	 العينــي،	

االســتهالك	 بســعر	 الرأســمالية	مقارنــة	 الســلع	 أســعار	 لتخفيــض	

اقتصاداتهــا. يف	

8	بيانــات	أســعار	الســلع	الرأســمالية	القابلــة	للمقارنــة	عبــر	البلــدان	نــادرة	

للغايــة.	واملصــدر	الرئيســي	لهــذه	البيانــات	هــو	برنامــج	املقارنــات	الدوليــة،	

الــذي	يجمــع	بيانــات	األســعار	التفصيليــة	مــن	خــالل	املســوح	عبــر	البلــدان	

كل	5-١٠	ســنوات.	وباســتخدام	بيانــات	جولتــي	عامــي	١٩85	و١٩٩6	

 Eaton and Kortum دراســة	 تخلــص	 الدوليــة،	 املقارنــات	 برنامــج	 مــن	

(2001)	ودراسة	Hsieh and Klenow (2007)	إىل	وجود	ارتباط	سالب	قوي	
بيــن	األســعار	النســبية	لالســتثمار	ومســتوى	التنميــة،	علــى	غــرار	النتائــج	

الــواردة	يف	هــذا	الفصــل.	ويف	الوقــت	نفســه،	تخلــص	الدراســتان	إىل	وجــود	

ارتبــاط	بســيط	بيــن	األســعار	املطلقــة	للســلع	الرأســمالية	ونصيــب	الفــرد	مــن	

	،Alfaro and Ahmed (2009)	دراســة	تذهــب	وكمــا	احمللــي.	النــاجت	إجمــايل

قــد	يُعــزى	عــدم	وجــود	ارتبــاط	إىل	مشــكالت	جــودة	البيانــات،	والتــي	تمــت	

بيانــات	 يف	 املنهجيــة	 التحســينات	 خــالل	 مــن	 كبيــر	 حــد	 إىل	 معاجلتهــا	

 Feenstra, Inklaar, and	)دراســة	٢٠١١	لعــام	الدوليــة	املقارنــات	برنامــج

 Mutreja دراســة	وتبين	.)Deaton and Aten 2017	ودراســة	،Timmer 2015
يعنــي	 ال	 املطلقــة	 األســعار	 يف	 التشــتت	 تراجــع	 أن	 	and others (2014)

بالضــرورة	أن	تكاليــف	التجــارة	غيــر	مرتفعــة.	

االقتصادات املتقدمة   اقتصادات األسواق الصاعدة   البلدان منخفضة الدخل
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٢- األسعار النسبية

y = –0.54***x + 7.30

كانــت أســعار اآلالت واملعــدات مقارنــة بســعر االســتهالك يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة أعلــى بكثيــر مقارنــة باالقتصــادات املتقدمــة. كذلــك تواجــه البلــدان األقــل 

دخال أسعارا أعلى قليال لآلالت واملعدات بالقيمة املطلقة. 

الشــكل البيــاين ٣-٣: األســعار املطلقــة والنســبية لــآلالت 

واملعدات عبر البلدان يف عام ٢٠١١
(النسبة)

املصــادر: بيانــات برنامــج املقارنــات الدوليــة لعــام ٢٠١١، تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

مقارنــة  واملعــدات  اآلالت  أســعار  مســتوى  هــي  واملعــدات  لــآلالت  املطلقــة  األســعار  ملحوظــة: 

الدوليــة  املقارنــات  برنامــج  مــن  عليهــا  احلصــول  يتــم  والتــي  األمريكــي،  بالــدوالر  بمســتواها 

باســتخدام ســلة منتجــات مماثلــة عبــر البلــدان. واألســعار النســبية هــي أســعار اآلالت واملعــدات 

مقارنة بسعر االستهالك. راجع املرفق ٣-١ املتاح على شبكة اإلنترنت لالطالع على وصف تفصيلي 

. *p < 0.1 ؛**p < 0.05  ؛***p < 0.01 .للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، واملنهجية
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األسعار النسبية للسلع الرأسمالية:

إطار بسيط

مــن	الناحيــة	النظريــة،	ليــس	مــن	الصعــب	إثبــات	أهميــة	الســعر	

النســبي	لالســتثمار	بالنســبة	لقــرارات	االســتثمار.	فعندمــا	يقــرر	

احملــدودة	 مواردهــم	 تخصيــص	 كيفيــة	 االقتصاديــون	 الــوكالء	

التــي	 واملعــدات	 اآلالت	 يف	 واالســتثمار	 اليــوم	 االســتهالك	 بيــن	

الــذي	 الســعر	 فــإن	 املســتقبل،	 يف	 إنتاجهــم	 زيــادة	 شــأنها	 مــن	

االســتهالكية	 بالســلع	 الرأســمالية	 الســلع	 مبادلــة	 بــه	 يمكنهــم	

الرئيســية	علــى	هــذا	االختيــار	)لالطــالع	 مــن	املؤثــرات	 ســيكون	

 Sarel	دراســة	املثــال	ســبيل	علــى	راجــع	بســيط،	نظــري	إطــار	علــى

1995	ودراســة	Restuccia and Urrutia 2001(.	ومــع	ثبــات	كافــة	
الرأســمالية	 الســلع	 أســعار	 انخفــاض	 فــإن	 األخــرى،	 العوامــل	

مقارنــة	باألســعار	األخــرى	يف	اقتصــاد	مــا	ســيجعل	االســتثمار	

أكثــر	جاذبيــة	للــوكالء	مــن	االســتهالك	وهــو	مــا	يــؤدي	بالتــايل	إىل	

ارتفاع	معدالت	االســتثمار	العيني	)بعبارة	أخرى،	ارتفاع	نســبة	

االســتثمار	العينــي	إىل	النــاجت	احلقيقــي(.٩	وبطبيعــة	احلــال،	تتأثــر	

قــرارات	االســتثمار،	التــي	تعتمــد	علــى	إجــراء	مقارنــة	بيــن	تكلفــة	

العوامــل	 مــن	 بالعديــد	 احلــدي،	 وناجتــه	 املــال	 رأس	 اســتخدام	

توافــر	 ومــدى	 املتوقعــة،	 االقتصاديــة	 اآلفــاق	 مثــل	 األخــرى،	

التمويــل	وتكلفتــه،	ومقــدار	رأس	املــال	املســتخدم	بالفعــل	مقارنــة	

الرأســمالية،	 الســلع	 بــرأس	املــال	املرغــوب	فيــه،	ومعــدل	إهــالك	

ونفــاد	صبــر	الــوكالء،	ومــا	شــابه	ذلــك.

وتتأثــر	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية،	بدورهــا،	بعــدة	

ينتــج	 أن	 لالقتصــاد	 يمكــن	 التــي	 الكفــاءة	 أهمهــا	 مــن	 عوامــل،	

بهــا	اآلالت	واملعــدات	)أو	الســلع	التجاريــة	األخــرى	التــي	يمكنــه	

مبادلة	السلع	االستثمارية	بها(	مقارنة	بالكفاءة	يف	القطاعات	

الســلع	 مــن	 تســتورد	جــزءا	كبيــرا	 التــي	 البلــدان	 األخــرى.١٠	ويف	

االســتثمارية	)كمــا	هــو	احلــال	يف	العديــد	مــن	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة(،	فــإن	األســعار	النســبية	لــآالت	

املــوردون	 يتقاضاهــا	 التــي	 األســعار	 أيضــا	 تعكــس	 واملعــدات	

حتُــدث	 التــي	 األخــرى	 والعوامــل	 الســلع	 هــذه	 مقابــل	 الدوليــون	

العوامــل	 هــذه	 وتشــمل	 واحملليــة.	 الدوليــة	 األســعار	 بيــن	 فجــوة	

والتعريفــات	 احمللــي،	 التوزيــع	 قطــاع	 وكفــاءة	 النقــل،	 تكاليــف	

اجلمركيــة	علــى	الــواردات،	واللوائــح	اجلمركيــة،	والوقــت	والتكلفــة	

ويتأثــر	 الســلع.	 الســتيراد	 اللوجســتية	 باخلدمــات	 املرتبطيــن	

مثــل	 الضريبيــة،	 بالسياســات	 أيضــا	 النســبي	لالســتثمار	 الســعر	

اإلهــالك	املعجَّــل،	واخلصــم	الضريبــي	علــى	االســتثمار،	والدعــم،	

االســتثمارية	حمليــا	 الســلع	 إنتــاج	 يتــم	 املغلــق،	حيــث	 االقتصــاد	 ٩	يف	

فقــط،	تكــون	العالقــة	بيــن	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	واالســتثمار	

.Foley and Sidrauski (1970)	دراســة	يف	يــرد	حســبما	وذلــك	وضوحــا،	أقــل

مبســطا	 نموذجــا	 	Hsieh and Klenow (2007) دراســة	 تعــرض	 	١٠

أن	 افتــراض	 علــى	 النســبية،	 األســعار	 مــن	 األنمــاط	 هــذه	 ينتــج	 لقطاعيــن	

اإلنتــاج	 عوامــل	 وأســعار	 اإلنتــاج،	 عوامــل	 وكثافــات	 الســعرية،	 العــالوات	

الســلع	 إنتــاج	 النســبية	يف	 اإلنتاجيــة	 القطاعــات.	وترتبــط	 متســاوية	عبــر	

الرأســمالية	عبــر	البلــدان	ارتباطــا	وثيقــا	مــن	الناحيــة	املفاهيميــة	بالكفــاءة	

الســلع	 ذلــك	 بمــا	يف	 التجاريــة،	 الســلع	 كافــة	 إنتــاج	 للبلــدان	يف	 النســبية	

املعــروف(. صامويلســون	 باالســا-	 )تأثيــر	 التجاريــة	 االســتهالكية	

وكذلك	حجم	الفســاد	)راجع	الفصل	الثاين	يف	عدد	إبريل	٢٠١٩	

مــن	تقريــر	الراصــد املــايل(.١١

إىل	 الفصــل	 هــذا	 يتجــه	 البســيط،	 اإلطــار	 بهــذا	 واسترشــادا	

الرئيســية	لالختالفــات	 املصــادر	 حــول	 دراســة	جتريبيــة	 إجــراء	

يف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	التجاريــة	عبــر	البلــدان	

والعوامــل	التــي	تدعــم	االنخفاضــات	احلــادة	يف	األســعار	النســبية	

لــآالت	واملعــدات	بمــرور	الوقــت.	ويف	القســم	التــايل،	يتــم	حتديــد	

أهمية	التغيرات	يف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	بالنســبة	

باســتخدام	 اإلنتــاج	 قيــاس	 ويتــم	 العينــي	 االســتثمار	 ملعــدالت	

القُطْريــة	 للبيانــات	 التجريبــي	 والتحليــل	 احملــاكاة	 نمــاذج	

والقطاعيــة.

حمركات األسعار النسبية لالستثمار 

عبر البلدان

مــن	املهــام	الشــاقة	حتديــد	العوامــل	التــي	تفســر	االختالفــات	

الرأســمالية	 للســلع	 والنســبية	 املطلقــة	 األســعار	 يف	 املشــاهدة	

التجاريــة	يف	بيانــات	برنامــج	املقارنــات	الدوليــة	لعــام	٢٠١١.	

يمكــن	 التــي	 الرأســمالية	 الســلع	 أســعار	 مســتويات	 ألن	 ونظــرا	

واحــدة،	 زمنيــة	 نقطــة	 إال	يف	 تتوافــر	 ال	 البلــدان	 بيــن	 مقارنتهــا	

حمــركات	 مــن	 للعديــد	 الســببية	 املســاهمة	 فصــل	 الصعــب	 فمــن	

األســعار	احملتملــة.	ويبحــث	هــذا	الفصــل	كل	مصــدر	مــن	املصــادر	

احملتملــة	لالختالفــات	يف	أســعار	الســلع	الرأســمالية	بيــن	البلــدان	

الرئيســية،	 املصــدرة	 البلــدان	 تتقاضاهــا	 التــي	 األســعار	 أي	 	—
وتكاليــف	التجــارة،	والكفــاءة	النســبية	يف	إنتــاج	الســلع	التجاريــة	

—	ويربــط	هــذه	املصــادر	باألســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	
املأخــوذة	مــن	بيانــات	برنامــج	املقارنــات	الدوليــة	لعــام	٢٠١١.

ويبحــث	هــذا	الفصــل	يف	بيانــات	علــى	قــدر	كبيــر	مــن	التفصيــل	

إذا	كان	يمكــن	 مــا	 لتحديــد	 الرأســمالية	 الســلع	 التجــارة	يف	 عــن	

الرئيســية	 البلــدان	 تتقاضاهــا	 التــي	 األســعار	 يف	 لالختالفــات	

املصــدرة	للســلع	الرأســمالية	أن	تفســر	ارتفــاع	األســعار	النســبية	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 املشــاَهد	يف	 الرأســمالية	 للســلع	

واالقتصــادات	الناميــة	)مقارنــة	باالقتصــادات	املتقدمــة(.	ونظــرا	

ألن	عــددا	قليــال	مــن	البلــدان	يســتأثر	بمعظــم	الصــادرات	العامليــة	

اللوحتــان	١	و٢(،	 البيــاين	4-3،	 )الشــكل	 مــن	اآلالت	واملعــدات	

ونظــرا	ألن	معظــم	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	

الناميــة	تســتورد	نســبة	كبيــرة	مــن	هــذه	الســلع،	تتــم	مقارنــة	قيــم	

مــن	 خمســة	 مــن	 واملعــدات	 اآلالت	 مــن	 خمتلفــة	 أنــواع	 وحــدات	

١١	راجــع	دراســة Estevadeordal and Taylor (2013)	لالطــالع	علــى	دور	

التعريفــات	اجلمركيــة،	ودراســة	Sarel (1995)	لالطــالع	علــى	دور	الضرائــب،	

علــى	 لالطــالع	 	Justiniano, Primiceri, and Tambalotti (2011) ودراســة	

دور	الصدمــات	التكنولوجيــة	اخلاصــة	بــكل	اســتثمار	التــي	يمكــن	أن	تؤثــر	

علــى	اإلنتاجيــة	النســبية	يف	القطاعــات.	وقــد	تــم	التأكيــد	علــى	االختالفــات	

بيــن	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	يف	خمتلــف	البلــدان	باعتبارهــا	

عامــال	مهمــا	يفســر	نقــص	التدفقــات	الرأســمالية	مــن	االقتصــادات	الغنيــة	

 Caselli and Feyrer	دراســة	يف	يــرد	حســبما	وذلــك	الفقيــرة،	االقتصــادات	إىل

.(2007)
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أكبــر	البلــدان	املصــدرة	للســلع	الرأســمالية	—	الواليــات	املتحــدة	

املنهــج،	 هــذا	 ويضمــن	 واليابــان.١٢	 وفرنســا	 وأملانيــا	 والصيــن	

إمكانيــة	 	،Alfaro and Ahmed (2009) دراســة  إىل	 يســتند	 الــذي	

مقارنــة	بيانــات	الســلع	الرأســمالية	بيــن	خمتلــف	البلــدان،	نظــرا	

ألن	االختالفــات	يف	جــودة	هــذه	املنتجــات	احملــددة	بدقــة	والتــي	

أن	 املرجــح	 مــن	 نفســه	 املُصــدِّر	 البلــد	 مــن	 عليهــا	 يتــم	احلصــول	

تكــون	بســيطة.١3	كذلــك	يســمح	هــذا	املنهــج	بعــزل	االختالفــات	يف	

األسعار	التي	تتقاضاها	البلدان	املصدرة	عن	املصادر	األخرى	

لالختالفــات	يف	األســعار	بيــن	البلــدان	والتــي	تعكســها	بيانــات	

والنقــل	 التجــارة	 تكاليــف	 مثــل	 الدوليــة،	 املقارنــات	 برنامــج	

والتســليم	والتركيــب	التــي	يدفعهــا	املشــترون	واخلصومــات	التــي	

قــد	تتــاح	لهــم.

بيــن	 بســيط	 منهجــي	 ارتبــاط	 وجــود	 عــن	 التحليــل	 ويكشــف	

أســعار	الســلع	الرأســمالية	ودخــل	الفــرد	يف	البلــد	املســتورد	عنــد	

جتميــع	بيانــات	التجــارة	مــن	البلــدان	اخلمســة	الكبــرى	املصــدرة	

للسلع	الرأسمالية	)الشكل	البياين	3-4،	اللوحة	3(.	ومن	الناحية	

األخــرى،	تُظهــر	تكاليــف	التجــارة	نمطــا	واضحــا:	فهــي	غالبــا	مــا	

تكــون	أقــل	بكثيــر	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.١4	ورغــم	مــا	حتقــق	

مــن	تقــدم	كبيــر	يف	حتريــر	تبــادل	الســلع	واخلدمــات	وتخفيــض	

احلواجــز	 تــزال	 ال	 الــدويل،	 املســتوى	 علــى	 التجــارة	 تكاليــف	

الصاعــدة،	 األســواق	 لــدى	 بالسياســات	 املرتبطــة	 التجاريــة	

وخاصــة	البلــدان	الناميــة	منخفضــة	الدخــل،	أكبــر	بكثيــر	مقارنــة	

الطبيعيــة	 التجاريــة	 أن	احلواجــز	 املتقدمــة،	كمــا	 باالقتصــادات	

فغالبــا	 	.)5-3 البيــاين	 )الشــكل	 أكبــر	 االقتصــادات	 هــذه	 لــدى	

مــا	تكــون	هــذه	االقتصــادات	أبعــد	عــن	البلــدان	املصــدرة	للســلع	

العامليــة.	 البحــري	 النقــل	 بشــبكات	 اتصــاال	 وأقــل	 الرأســمالية	

وهــي	تفــرض	تعريفــات	جمركيــة	أكبــر	بكثيــر	علــى	واردات	الســلع	

باخلدمــات	 املرتبطيــن	 والتكلفــة	 الوقــت	 أن	 كمــا	 الرأســمالية،	

للمتطلبــات	 االمتثــال	 مثــل	 	— الســلع	 الســتيراد	 اللوجســتية	

بكثيــر.	 أكبــر	 	— الداخلــي	 والنقــل	 احلــدود	 وقوانيــن	 املســتندية	

ألي	 وفقــا	 أكبــر	 لديهــا	 التجــارة	 تكاليــف	 تكــون	 التــي	 والبلــدان	

لــآالت	 املطلقــة	 األســعار	 تكــون	 مــا	 غالبــا	 املقاييــس	 هــذه	 مــن	

الدوليــة	 املقارنــات	 برنامــج	 بيانــات	 أكبــر	يف	 لديهــا	 واملعــدات	

	.)١ اللوحــة	 	،6-3 البيــاين	 )الشــكل	 	٢٠١١ لعــام	

١٢	رغــم	أن	صــادرات	الســلع	الرأســمالية	ال	تــزال	مركــزة	يف	عــدد	قليــل	مــن	

البلــدان،	فقــد	حصلــت	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	

علــى	حصــة	كبيــرة	يف	الســوق	بلغــت	نحــو	ثلــث	الصــادرات	العامليــة	يف	عــام	

٢٠١6،	مقابــل	5%	يف	عــام	١٩٩٠.	وكان	للصيــن	دور	بــارز	جــدا	يف	ذلــك،	

حيــث	ارتفعــت	حصتهــا	يف	الصــادرات	العامليــة	مــن	١-٢%	يف	تســعينات	

القــرن	العشــرين	إىل	١8%	يف	عــام	٢٠١7.

١3	علــى	وجــه	التحديــد،	يربــط	التحليــل	قيمــة	وحــدة	كل	منتــج	بنصيــب	

اآلثــار	 اســتبعاد	 مــع	 املســتورد،	 للبلــد	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 الفــرد	

 Schott	دراســات	غــرار	علــى	املُصدِّر-املنتج-الســنة،	حســب	للبلــد	الثابتــة

	.Manova and Zhang (2012)و 	،Alfaro and Ahmed (2009)و 	،(2004)
راجــع	املرفــق	3-3	املتــاح	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	تفاصيــل	

عــن	املواصفــة	والنتائــج.

١4	حتــول	أوجــه	القصــور	يف	البيانــات	دون	دراســة	املســاهمة	احملتملــة	

للسياســات	الضريبيــة،	مثــل	اإلهــالك	املعجَّــل	أو	اخلصــم	الضريبــي	علــى	

االســتثمار.

الواليات

 املتحدة 

اليابان 

أملانيا

فرنسا 

االقتصادات املتقدمة األخرى

   الصين 
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املصــادر: قاعــدة بيانــات Eora Multi-Region Input-Output (MRIO)، واملكتــب اإلحصائــي 

األساســية  الســلع  جتــارة  بيانــات  وقاعــدة  اليابانيــة،  املاليــة  ووزارة  األوروبــي،  لالحتــاد 

التابعة لألمم املتحدة، ومكتب التعداد األمريكي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ــري املقــارن ملتوســط إنتــاج الســلع الرأســمالية خــالل  ملحوظــة: تبيــن اللوحــة ١ التوزيــع القُطْ

الفتــرة ٢٠١٠-٢٠١٥ كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، باســتخدام القطاعيــن ٩ و١٠ يف 

قاعــدة بيانــات Eora لتحديــد الســلع الرأســمالية. واخلــط األفقــي داخــل كل إطــار يمثــل الوســيط، 

والطــرف األعلــى والطــرف األســفل لــكل إطــار يمثــالن الربيــع األعلــى والربيــع األدنــى، وتشــير 

العالمات السوداء إىل العشير األعلى والعشير األدنى. واللوحة ٢ تَستخدم القطاع ٧ يف التنقيح 

الثــاين مــن التصنيــف املوحــد للتجــارة الدوليــة ضمــن قاعــدة بيانــات جتــارة الســلع األساســية 

(Comtrade SITC Revision 2, sector 7)، لإلشــارة إىل الصادرات الكلية من الســلع الرأســمالية 

للســلع  الكبــرى املصــدرة  البلــدان  بيانــات صــادرات  اللوحــة ٣  للبلــدان احملــددة. وتَســتخدم 

الرأســمالية. ولالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن مصــادر البيانــات واملنهجيــة، راجــع 

املرفق ٣-٣ املتاح على شبكة اإلنترنت.

االقتصادات املتقدمة   األسواق الصاعدة   البلدان منخفضة الدخل

٣- مؤشر أسعار السلع الرأسمالية مقابل نصيب الفرد من 

       إجمايل الناجت احمللي، ٢٠١١

٢- صادرات السلع الرأسمالية

       (بتريليونات الدوالرات األمريكية)
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y = –0.011x + 0.08 
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يســتأثر عــدد قليــل نســبيا مــن االقتصــادات املتقدمــة والصيــن بحصــة كبيــرة مــن إنتــاج الســلع 

الرأســمالية وصادراتهــا علــى مســتوى العــامل. وال يوجــد ارتبــاط منهجــي بيــن قيــم وحــدات 

صادرات خمسة بلدان كبرى مصدرة للسلع الرأسمالية ودخل الفرد يف البلد املستورد.

الرأســمالية  الســلع  وحــدات  قيــم   :٣-٤ البيــاين  الشــكل 

التجارية عبر البلدان

١- إنتاج السلع الرأسمالية، متوسط ٢٠١٠-٢٠١٥

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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تكون تكاليف التجارة أكبر يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.

 Eora Multi-Region بيانــات  وقاعــدة   ،CEPII, GeoDist بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

Input-Output، ودراســة Feenstra and Romalis (2014)، ومعهــد فريــزر، ومؤتمــر األمم املتحــدة 
البنــك  عــن  الصــادرة  األعمــال  أنشــطة  ممارســة  ومؤشــرات  (األونكتــاد)،  والتنميــة  للتجــارة 

الدويل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

املتوســط  أســاس  علــى  واملعــدات  لــآلالت  املصــدرة  البلــدان  إىل  املســافة  حتُســب  ملحوظــة: 

الترجيحيــة  األوزان  تعــادل  األخــرى، حيــث  البلــدان  مــا وجميــع  بلــد  بيــن  للمســافة  املرجــح 

صــادرات البلــدان الشــريكة مــن الســلع الرأســمالية كنســبة مــن الصــادرات العامليــة مــن الســلع 

الرأســمالية. ويرصــد مؤشــر األونكتــاد ملوصوليــة خطــوط النقــل البحــري املنتظــم مــدى ارتبــاط 

البلــدان بشــبكات النقــل البحــري العامليــة اســتنادا إىل خمســة عناصــر يف قطــاع النقــل البحــري: 

عــدد الســفن، وقدرتهــا علــى حمــل احلاويــات، واحلــد األقصــى حلجــم الســفينة، وعــدد اخلدمــات، 

وعــدد الشــركات التــي تَســتخدم ســفن احلاويــات يف موانــئ بلــد مــا. ويســتند مؤشــر معهــد فريــزر 

حلريــة التجــارة الدوليــة إىل أربعــة أنــواع خمتلفــة مــن القيــود التجاريــة: التعريفــات اجلمركيــة، 

املــال.  رأس  وحركــة  الصــرف،  ســعر  علــى  والقيــود  اخلفيــة،  اإلداريــة  والقيــود  واحلصــص، 

ويقيــس مؤشــرا التكاليــف والزمــن التكلفــة (مــا عــدا التعريفــات اجلمركيــة) والزمــن املرتبطيــن 

بثالث جمموعات من اإلجراءات – االمتثال للمتطلبات املستندية، واالمتثال لقوانين احلدود، 

والنقل الداخلي – يف إطار عملية شاملة الستيراد شحنة من السلع.
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١- املسافة إىل البلدان 
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٢- موصولية خطوط النقل 
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٣- حرية التجارة الدولية 
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٤- التعريفات اجلمركية 
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٥- تكاليف االستيراد 

      (بآالف الدوالرات األمريكية 
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الشكل البياين ٣-٥: تكاليف التجارة يف عام ٢٠١١
(الوسيط ونصف املدى الربيعي)

اإلنتاجية يف قطاع السلع التجارية مقارنة باإلنتاجية يف قطاع السلع غير التجارية

احلواجز التجارية  القيمة الباقية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ١ التغيــر ٪ يف األســعار املطلقــة لــآلالت واملعــدات الصــادرة عــن 

برنامــج املقارنــات الدوليــة لعــام ٢٠١١ نتيجــة زيــادة املقاييــس البديلــة لتكاليــف التجــارة 

بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد، اســتنادا إىل التقديــرات الــواردة يف جــدول املرفــق ٣-٤-١ 

املتــاح علــى شــبكة اإلنترنــت. ويف اللوحــة ٢، يتــم تفكيــك عناصــر االختــالف بيــن البلــدان يف 

مقارنــة   ٢٠١١ لعــام  الدوليــة  املقارنــات  برنامــج  عــن  الصــادرة  واملعــدات  اآلالت  أســعار 

باالســتهالك إىل النســبة التــي تفســرها االختالفــات يف إنتاجيــة العمالــة يف قطاعــات الســلع 

التجــارة،  البديلــة لتكاليــف  الســلع غيــر التجاريــة، واملقاييــس  التجاريــة مقارنــة بقطاعــات 

اســتنادا إىل التقديــرات الــواردة يف جــدول املرفــق ٣-٤-٢ املتــاح علــى شــبكة اإلنترنــت. راجــع 

املالحظات على الشكل البياين ٣-٥ لالطالع على التعاريف ومصادر تكاليف التجارة.

.***p < 0.01; **p < 0.05; *p < 0.1

١- التغير يف األسعار املطلقة للسلع الرأسمالية نتيجة زيادة تكاليف 

       التجارة بمقدار انحراف معياري واحد 

      (نقاط أساس)
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       األسعار النسبية للسلع الرأسمالية
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النسبية لآلالت واملعدات.

واإلنتاجيــة  التجــارة،  تكاليــف   :٣-٦ البيــاين  الشــكل 
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وبوضــع	جميــع	التفاصيــل	معــا	علــى	النحــو	املبيــن	يف	اإلطــار	

مســاهمة	 الفصــل	 هــذا	 مــن	 التــايل	 القســم	 يبحــث	 املفاهيمــي،	

الكفــاءة	يف	إنتــاج	الســلع	التجاريــة	مقارنــة	بالكفــاءة	يف	القطــاع	

تكاليــف	 ملســاهمة	 البديلــة	 املقاييــس	 وكذلــك	 التجــاري،	 غيــر	

التجــارة	يف	اختــالف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	بيــن	

البيــاين	 الشــكل	 مــن	 	٢ اللوحــة	 يف	 مبيــن	 هــو	 وكمــا	 البلــدان.١5	

إنتــاج	 النســبية	يف	جمــال	 اإلنتاجيــة	 يمكــن	الختالفــات	 	،6-3

يصــل	 مــا	 معــا	 تفســر	 أن	 التجــارة	 وتكاليــف	 التجاريــة	 الســلع	

إىل	6٠%	مــن	اختــالف	األســعار	النســبية	لــآالت	واملعــدات	بيــن	

ومــن	 املســتخدم.١6	 التجــارة	 تكاليــف	 مقيــاس	 حســب	 البلــدان،	

املثيــر	لالهتمــام	أن	احلواجــز	التجاريــة	املرتبطــة	بالسياســات،	

كالرســوم	اجلمركيــة	وتكلفــة	ووقــت	االســتيراد،	تعــد	متنبــئ	أقــوى	

باألســعار	النســبية	مقارنــة	باحلواجــز	الطبيعيــة	أمــام	التجــارة،	

التفســير	 صعوبــة	 ورغــم	 بالشــبكات.	 واالتصــال	 املســافة	 مثــل	

العالقــة	 ضــوء	 ويف	 املقــارن،	 القُْطــري	 اإلطــار	 يف	 الســببي	

تتســق	 التجاريــة،	 واحلواجــز	 النســبية	 اإلنتاجيــة	 بيــن	 احملتملــة	

هــذه	النتائــج	مــع	فكــرة	أن	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	

أعلــى	يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	

يف	 اإلنتاجيــة	 وانخفــاض	 التجاريــة	 احلواجــز	 ارتفــاع	 نتيجــة	

جمــال	إنتــاج	الســلع	الرأســمالية	والســلع	التجاريــة	بشــكل	أعــم.١7

بمرور الوقت

األســعار	 اختــالف	 علــى	 اآلن	 انصــب	حتــى	 التركيــز	 أن	 رغــم	

النســبية	للســلع	الرأســمالية	بيــن	البلــدان،	يهــدف	هــذا	القســم	إىل	

١5	يتنــاول	هــذا	الفصــل	تقديــر	نمــوذج	انحــدار	بســيط	بطريقــة	املربعــات	

واملعــدات	 لــآالت	 النســبية	 األســعار	 للوغاريتــم	 العاديــة	 الصغــرى	

علــى	 	)٢٠١١ لعــام	 الدوليــة	 املقارنــات	 برنامــج	 بيانــات	 )باســتخدام	

للســلع	 املنتجــة	 القطاعــات	 يف	 للعمالــة	 النســبية	 اإلنتاجيــة	 لوغاريتــم	

التجاريــة	واملقاييــس	البديلــة	لتكاليــف	التجــارة،	والتــي	يُــدرَج	كل	منهــا	

علــى	حــدة.	ويف	خطــوة	تاليــة،	تُســتخدم	تقديــرات	نمــاذج	االنحــدار	لتفكيــك	

الــذي	 النســبية	إىل	االختــالف	 عناصــر	االختــالف	يف	لوغاريتــم	األســعار	

التجــارة.	 تكاليــف	 مقابــل	 النســبية	 اإلنتاجيــة	 بمقيــاس	 تفســيره	 يمكــن	

هــذا	 يُســتخدم	 املســتعرضة،	 القطاعيــة	 البيانــات	 طبيعــة	 إىل	 وبالنظــر	

التــايل،	 القســم	 التوضيــح	فقــط.	وكمــا	هــو	موضــح	يف	 التحليــل	ألغــراض	

النســبية	وتكاليــف	التجــارة	ليســت	مســتقلة	عــن	بعضهــا	 فــإن	اإلنتاجيــة	

البعــض،	ممــا	يعقِّــد	عمليــة	تفســير	مســاهمتها	املقــدرة	يف	اختــالف	األســعار	

التجاريــة	 الســلع	 قطــاع	 يف	 النســبية	 اإلنتاجيــة	 تتأثــر	 فقــد	 النســبية.	

باحلواجــز	التجاريــة،	حيــث	يُرجــح	أن	يعتمــد	إنتــاج	الســلع	التجاريــة	علــى	

جتاريــة	 حواجــز	 إقامــة	 يمكــن	 ذلــك،	 جانــب	 وإىل	 املســتوردة.	 املدخــالت	

مرتبطــة	بالسياســات	بهــدف	حمايــة	قطاعــات	الســلع	التجاريــة	منخفضــة	

اإلنتاجيــة.	راجــع	املرفــق	3-4	املتــاح	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	

والنتائــج. املواصفــة	 عــن	 التفاصيــل	 مــن	 مزيــد	

١6	نظــرا	ألن	االرتبــاط	الكبيــر	بيــن	العناصــر	اخملتلفــة	لتكاليــف	التجــارة،	

بمــا	يف	ذلــك	جميــع	املقاييــس	املدرجــة	يف	نفــس	نمــوذج	االنحــدار،	ال	يــؤدي	

إىل	زيــادة	كبيــرة	يف	نســبة	اختــالف	األســعار	النســبية	التــي	يمكــن	أن	تُعــزى	

إىل	تكاليــف	التجــارة.

١7	باملثــل،	تذهــب	دراســة	Sposi (2015)	إىل	أن	احلواجــز	التجاريــة	تســهم	

بــدور	مهــم	يف	تفســير	األســعار	النســبية	للســلع	واخلدمــات	التجاريــة	عبــر	

البلــدان،	مشــيرة	إىل	أن	إزالــة	احلواجــز	التجاريــة	مــن	شــأنه	أن	يســد	أكثــر	

الغنيــة	 البلــدان	 بيــن	 النســبية	 األســعار	 املشــاهدة	يف	 الفجــوة	 مــن	نصــف	

والفقيــرة.

إلقــاء	الضــوء	علــى	حمــركات	االنخفاضــات	الكبيــرة	يف	األســعار	

النســبية	للســلع	الرأســمالية	التجاريــة	والتــي	شــوهدت	يف	معظــم	

البلــدان	علــى	مــدى	الســنوات	الثالثيــن	املاضيــة.	ويحــاول	التحليــل	

الفصــل	بيــن	دور	التقــدم	التكنولوجــي	—	الــذي	ربمــا	يكــون	قــد	

تعميــق	 ودور	 	- الرأســمالية	 الســلع	 قطاعــات	 إنتاجيــة	 مــن	 زاد	

مــن	 منهــج	 التحليــل	 يتبــع	 بذلــك،	 وللقيــام	 التجــاري.	 االندمــاج	

خطوتيــن.	أوال،	يتــم	حتليــل	بيانــات	أســعار	املنتجيــن	القطاعيــة	

واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 مــن	 اقتصــادا	 	4٠ عبــر	

األســواق	الصاعــدة	خــالل	الفتــرة	١٩٩5-٢٠١١	واملأخــوذة	مــن	

مــدى	 لتقديــر	 العامليــة	 واخملرجــات	 املدخــالت	 بيانــات	 قاعــدة	

العمالــة	 إنتاجيــة	 التغيــرات	يف	 املنتجيــن	جتــاه	 أســعار	 مرونــة	

القطاعيــة	ودرجــة	االنكشــاف	خملاطــر	التجــارة	الدوليــة	)املقيســة	

بنســبة	تغلغــل	الــواردات	—	نســبة	الــواردات	إىل	القيمــة	املضافــة	

احمللية(.	ويستبعد	التحليل	كافة	العوامل	التي	لها	نفس	التأثير	

معينــة	 ســنة	 يف	 مــا	 بلــد	 داخــل	 القطاعــات	 عبــر	 األســعار	 علــى	

)مثــل	تقلبــات	وسياســات	ســعر	الصــرف،	وتغيــرات	أســعار	الســلع	

األوليــة،	وصدمــات	الطلــب	الكلــي	واإلنتاجيــة	الكليــة،	ومــا	شــابه	

األســعار	 الوقــت	يف	 بمــرور	 الثابتــة	 االختالفــات	 وجميــع	 ذلــك(	

الداخليــة	 الطبيعــة	 إىل	 وبالنظــر	 والقطاعــات.١8	 البلــدان	 عبــر	

لالنكشــاف	التجــاري،	يتنــاول	التحليــل	عــزل	التغيــرات	يف	نســبة	

تغلغــل	الــواردات	والتــي	جنمــت	عــن	اختيــار	السياســة،	باســتخدام	

التعريفــات	اجلمركيــة	علــى	الــواردات	كمتغيــر	مســاعد.١٩	

يف	 والتغيــر	 املقــدرة	 املرونــات	 بيــن	 اجلمــع	 يتــم	 ثانيــا،	

اإلنتاجيــة	النســبية	للعمالــة	وانكشــاف	قطــاع	الســلع	الرأســمالية	

خملاطــر	التجــارة	لتقديــر	مقــدار	مســاهمة	كل	عامــل	يف	انخفــاض	

األسعار	النسبية	لآالت	واملعدات	خالل	الفترة	٢٠٠٠-٢٠١١.	

وإدراكا	بــأن	االنكشــاف	خملاطــر	املنافســة	اخلارجيــة	يؤثــر	علــى	

األســعار	احملليــة	النســبية	بشــكل	غيــر	مباشــر	مــن	خــالل	تأثيــره	

مســاهمة	 فصــل	 التحليــل	 يحــاول	 القطاعيــة،	 اإلنتاجيــة	 علــى	

التغيــرات	التــي	تطــرأ	علــى	إنتاجيــة	العمالــة	بســبب	التجــارة	عــن	

عوامــل	 بســبب	 اإلنتاجيــة	 علــى	 تطــرأ	 التــي	 التغيــرات	 مســاهمة	

أخــرى	)مثــل	التقــدم	التكنولوجــي	القطاعــي(	يف	انخفــاض	أســعار	

اآلالت	واملعــدات	علــى	مســتوى	القطــاع.٢٠	

علــى	 االطــالع	 )يمكــن	 القياســي	 االقتصــاد	 حتليــل	 ويؤكــد	

اإلنترنــت	 شــبكة	 علــى	 املتــاح	 	5-3 املرفــق	 يف	 تفاصيلــه	

التجــارة	 االنكشــاف	خملاطــر	 درجــة	 زيــادة	 أن	 واجلــدول	3-١(	

١8	راجــع	املرفــق	3-5	املتــاح	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	

لتوافرهــا	 نظــرا	 املنتجيــن	 أســعار	 علــى	 التحليــل	 ويعتمــد	 التفاصيــل.	 مــن	

عــن	جمموعــة	واســعة	مــن	القطاعــات	والبلــدان.	وتُقــاس	جميــع	املتغيــرات	

القطاعيــة	كنســبة	مــن	املكافــئ	املقابــل	لهــا	علــى	مســتوى	االقتصــاد.

األدبيــات	 يف	 واســع	 نطــاق	 علــى	 املنهــج	 هــذا	 اســتخدام	 رغــم	 	١٩

االقتصاديــة،	فــإن	اختيــار	التعريفــات	اجلمركيــة	كمتغيــر	مســاعد	لالندمــاج	

التجــاري	ال	يعالــج	تمامــا	الشــواغل	بشــأن	املتغيــرات	الداخليــة	حيــث	يمكــن	

لصنــاع	السياســات	حتديــد	معــدالت	التعريفــة	اجلمركيــة	اســتجابة	خملتلــف	

السياســي. االقتصــاد	 اعتبــارات	

٢٠	لالطــالع	علــى	أدلــة	علــى	آثــار	اإلصالحــات	التجاريــة	علــى	حتســين	

 Topalova andو	،Amiti and Konings (2007)	دراســات	راجــع	اإلنتاجيــة،

Khandelwal (2011)،	وAhn and others (2019)،	وغيرهــا.	
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أســعار	 انخفــاض	 إىل	 يؤديــان	 اإلنتاجيــة	 نمــو	 ســرعة	 وزيــادة	

املنتجيــن	احمللييــن.	وتــؤدي	زيــادة	نســبة	الــواردات	بمقــدار	١%،	

بمقــدار	 اجلمركيــة	 التعريفــة	 بتخفيــض	 حتقيقهــا	 يمكــن	 والتــي	

٠.7	نقطــة	مئويــة،	إىل	تخفيــض	أســعار	املنتجيــن	علــى	مســتوى	

القطــاع	بنحــو	٠.5%.	كذلــك	تؤثــر	التغيــرات	يف	إنتاجيــة	العمالــة	

تأثيــرا	كبيــرا	علــى	أســعار	املنتجيــن،	حيــث	تــؤدي	زيــادة	إنتاجيــة	

العمالــة	علــى	مســتوى	القطــاع	بنســبة	١%	إىل	تخفيــض	أســعار	

املنتجيــن	بنحــو	٠.3%.	وتأكيــدا	لنتائــج	دراســات	أخــرى،	يكشــف	

التحليــل	أيضــا	عــن	األثــر	اإليجابــي	الكبيــر	للتغيــرات	يف	نســبة	

تغلغــل	الــواردات	بســبب	السياســات	علــى	إنتاجيــة	العمالــة	علــى	

إنتاجيــة	 وتتســم	 	.)4 العمــود	 	،١-3 )اجلــدول	 القطــاع	 مســتوى	

العمالــة	يف	القطــاع	املنتــج	للســلع	الرأســمالية	بحساســية	شــديدة	

مــع	 تتســق	 نتيجــة	 وهــي	 	— التجــاري	 االندمــاج	 تعميــق	 جتــاه	

االعتمــاد	بشــكل	أكبــر	علــى	سالســل	القيمــة	العامليــة	إلنتــاج	هــذه	

اللوحــة	7(.٢١ البيــاين	3-١،	 )الشــكل	 الســلع	

االنخفــاض	 عناصــر	 تفكيــك	 البيــاين	7-3	 الشــكل	 ويتنــاول	

يف	األســعار	النســبية	يف	القطاعــات	املنتجــة	لــآالت	واملعــدات	

مقارنــة	بســعر	االســتهالك	يف	الفتــرة	بيــن	عامــي	٢٠٠٠	و٢٠١١	

إىل	أربعــة	أجــزاء:	)١(	األثــر	املباشــر	لتعميــق	االندمــاج	التجــاري،	

إنتاجيــة	 ارتفــاع	 خــالل	 مــن	 التجــاري	 االندمــاج	 أثــر	 و)٢(	

عــن	 النــاجت	 غيــر	 العمالــة،	 إنتاجيــة	 ارتفــاع	 أثــر	 و)3(	 العمالــة،	

تعميــق	االندمــاج	التجــاري،	و)4(	القيمــة	الباقيــة.	ويُعــزى	معظــم	

االنخفــاض	يف	األســعار	النســبية	لــآالت	واملعــدات	إىل	تعميــق	

الدخــل	 منخفضــة	 البلــدان	 قامــت	 إذا	 أنــه	 إىل	 النتائــج	 هــذه	 تشــير	 	٢١

ملســتواها	 مماثلــة	 الرأســمالية	 الســلع	 علــى	 اجلمركيــة	 التعريفــات	 بجعــل	

يف	االقتصــادات	املتقدمــة	)بعبــارة	أخــرى،	تقــوم	هــذه	البلــدان	بتخفيــض	

الســلع	 أســعار	 ســتنخفض	 مئويــة(،	 نقــاط	 	8 بنحــو	 اجلمركيــة	 التعريفــات	

االســتثمارية	بنحــو	١6%	)حيــث	يُعــزى	حــوايل	4٠%	مــن	االنخفــاض	إىل	

األثــر	املباشــر	لالندمــاج	التجــاري	ويُعــزى	الباقــي	إىل	زيــادة	اإلنتاجيــة	يف	

الــواردات(. الرأســمالية	بســبب	زيــادة	منافســة	 الســلع	 قطــاع	

اجلدول ٣-1: أسعار املنتجين القطاعية

املربعات	الصغرى	العادية:

اإلنتاجية	النسبيةأسعار	املنتجين	النسبية

متغيرات	مساعدةمتغيرات	مساعدةالمربعات	الصغرى	العاديةالمربعات	الصغرى	العادية

)٢()١()3()4(

t – 1	النسبي	الواردات	١.363***–٠.574***–٠.١٠7***–٠.١35***تغلغل

)٠.٠33()٠.٠37()٠.١63()٠.363(

١.4٠7**٠.٠33–٠.١٩١**االختالف	يف	حالة	قطاعات	السلع	الرأسمالية

)٠.٠8٠()١.3٠()٢٢.67١(

t – 1	النسبية	٠.3٢8***–٠.3١4***–٠.3١6***اإلنتاجية–
)٠.٠35()٠.٠35()٠.٠3٢(

١6,٠77١6,٠77١6,٠77١6,٠77عدد	املشاهدات

٠.6٢٠.6٢٠.56٠.٩١مُعامِل	التحديد

٢.77٠***–٠.54١*–٠.٢٩8***تغلغل	الواردات	النسبي	يف	حالة

)٠.564()٠.٢87()٠.٠7١(قطاعات	السلع	الرأسمالية

املصدر:	حسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ملحوظة:	تشمل	جميع	نماذج	االنحدار	اآلثار	الثابتة	للبلد-السنة	واآلثار	الثابتة	للبلد-القطاع.	واألخطاء	املعيارية	اجملمعة	على	مستوى	البلد	والقطاع	ترد	بين	قوسين.	

ويشير	االختالف	يف	حالة	قطاعات	السلع	الرأسمالية	إىل	حد	التفاعل	بين	تغلغل	الواردات	ومتغير	صوري	يبين	ما	إذا	كان	قطاع	ما	ينتج	سلعا	رأسمالية.	لالطالع	على	

التفاصيل،	راجع	املرفق	3-5	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت.

.*p < 0.1 ؛**p < 0.05 ؛***p < 0.01

اآلثار املباشرة لالندماج التجاري

أثر االندماج التجاري من خالل اإلنتاجية 

أثر اإلنتاجية غير الناجت عن االندماج التجاري 

العوامل األخرى

ا�موع

–20

–15

–10

–5

0

كل االقتصادات االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

البيــاين بيــن املرونــات املقــدرة ألســعار املنتجيــن جتــاه االندمــاج  الشــكل  ملحوظــة: يجمــع 

التجاري واإلنتاجية النسبية للعمالة وفقا ملا يرد يف اجلدول ٣-١ والتغيرات يف هذه العوامل 

يف قطاع السلع الرأسمالية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١ حلساب مساهمتها يف التغير املشاهَد 

يف أسعار منتجي السلع الرأسمالية مقارنة بسعر االستهالك. راجع املرفق ٣-٥ املتاح على 

البيانــات،  ومصــادر  القُطْريــة،  للتغطيــة  تفصيلــي  وصــف  علــى  لالطــالع  اإلنترنــت  شــبكة 

واملنهجية. 

الشــكل البيــاين ٣-٧: املســاهمة يف تغيــر أســعار املنتجيــن 

النسبية للسلع الرأسمالية: ٢٠٠٠- ٢٠١١
(٪)

إنتاجيــة  بنمــو  مدعومــا  االســتهالك  بســعر  مقارنــة  الرأســمالية  الســلع  أســعار  انخفــاض  كان 

العمالة بوتيرة أسرع وتعميق االندماج التجاري.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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االندمــاج	التجــاري،	ســواء	مــن	خــالل	أثــره	املباشــر	علــى	أســعار	

إنتاجيــة	 ارتفــاع	 خــالل	 مــن	 املباشــر	 غيــر	 أثــره	 أو	 املنتجيــن	

العمالــة	لــدى	منتجــي	الســلع	الرأســمالية	احمللييــن.	وهنــاك	عامــل	

املنتجــة	 القطاعــات	 يف	 اإلنتاجيــة	 مكاســب	 وهــو	 أيضــا	 مهــم	

للســلع	الرأســمالية،	والتــي	ال	يمكــن	ربطهــا	مباشــرة	باالندمــاج	

التجــاري.	

ويشــير	التحليــل	التجريبــي	أيضــا	إىل	أن	هنــاك	عوامــل	أخــرى	

االنخفــاض	يف	 مــن	 بســيطة	 غيــر	 نســبة	 إليهــا	 يعــزى	 أن	 يمكــن	

األســواق	 اقتصــادات	 يف	 وخاصــة	 االســتثمارية،	 الســلع	 أســعار	

العوامــل	 هــذه	 تشــمل	 وقــد	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

االجتــاه	الهبوطــي	يف	أســعار	الفائــدة	العامليــة،	والتحريــر	املــايل،	

وظهــور	الصيــن	كمــورد	رئيســي	للســلع	االســتثمارية	خــالل	هــذه	

	3-3 واملرفــق	 	٢ اللوحــة	 	،4-3 البيــاين	 الشــكل	 )انظــر	 الفتــرة	

اإلنترنــت(.٢٢	 شــبكة	 علــى	 املتــاح	

اآلثار االقتصادية الكلية لصدمات أسعار 

السلع الرأسمالية

يهــدف	القســم	األخيــر	مــن	هــذا	الفصــل	إىل	تقديــر	مــدى	ارتبــاط	

األســعار	النســبية	لالســتثمار	بالنتائــج	االقتصاديــة	الكليــة.	فمــا	

مــدى	أهميــة	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	بالنســبة	ملعــدل	

احلــادة	يف	 الزيــادة	 نســبة	 ومــا	 مــا؟	 بلــد	 العينــي	يف	 االســتثمار	

الســنوات	 مــدى	 علــى	 واملعــدات	 اآلالت	 يف	 االســتثمار	 حجــم	

الثالثيــن	املاضيــة	التــي	يمكــن	أن	تعــزى	إىل	انخفــاض	األســعار	

يعتمــد	 األســئلة،	 هــذه	 علــى	 لإلجابــة	 الســلع؟	 لهــذه	 النســبية	

التحليــل	علــى	عمليــات	االستكشــاف	القائمــة	علــى	نمــاذج	وعلــى	

التجريبيــة.٢3 األدلــة	

وحســبما	يــرد	يف	اإلطــار	3-3،	هنــاك	حتليــل	متعمــق	آلثــار	

خــالل	 مــن	 الكلــي	 االقتصــاد	 علــى	 لالســتثمار	 النســبي	 الســعر	

الكلــي	للتغيــرات	اخلارجيــة	 نمــوذج	هيكلــي،	حيــث	يرصــد	األثــر	

يف	الســعر	النســبي	لالســتثمار	يف	بيئــة	تــوازن	عــام	تمثــل	جميــع	

آليــات	األثــر	املرتــد	يف	االقتصــاد.	وإىل	جانــب	ذلــك،	نظــرا	ألن	

األســعار	النســبية	حتـُـدد	داخــل	اقتصــاد	مــا	اعتمــادا	علــى	متغيــرات	

داخليــة،	فــإن	نمــاذج	احملــاكاة	تتيــح	عــزل	التغيــرات	يف	األســعار	

التــي	حتركهــا	صدمــات	خارجيــة	حمــددة.	ونتيجــة	لذلــك،	يمكــن	

االقتصاديــة	 والنتائــج	 االســتثمار	 معــدالت	 علــى	 آثارهــا	 تتبــع	

النقــدي	 النمــوذج	 وباســتخدام	 موثــوق.	 بشــكل	 األخــرى	 الكليــة	

واملــايل	العاملــي	املتكامــل	الــذي	وضعــه	صنــدوق	النقــد	الــدويل،	

٢٢	غالبا	ما	تكون	القطاعات	املنتجة	للســلع	الرأســمالية	أكثر	كثافة	يف	

االقتصــادات	 يف	 األخــرى	 بالقطاعــات	 مقارنــة	 املــال	 رأس	 اســتخدام	

إنتــاج	 يفيــد	 قــد	 التمويــل	 علــى	 احلصــول	 تيســير	 فــإن	 وبالتــايل	 الناميــة.	

الســلع	الرأســمالية	أكثــر	مــن	القطاعــات	األخــرى،	ممــا	يســهم	يف	انخفــاض	

لالســتثمار. النســبي	 الســعر	

٢3	حســبما	يــرد	يف	اإلطــار	املفاهيمــي،	تتأثــر	قــرارات	االســتثمار	بالعديــد	

مــن	العوامــل.	ويخــرج	عــن	نطــاق	هــذا	الفصــل	إجــراء	حتليــل	شــامل	لألهميــة	

النســبية	لكافــة	العوامــل	احملتملــة.	والهــدف	مــن	التحليــل	هــو	التركيــز	علــى	

العينــي	 االســتثمار	 ملعــدالت	 حمتمــال	 حمــركا	 باعتبــاره	 النســبي	 الســعر	

وحماولــة	توفيــر	أدلــة	تشــير	إىل	أهميتــه	الكميــة.

يكشــف	التحليــل	أن	صدمتــي	اإلنتاجيــة	النســبية	للقطــاع	املنتــج	

التــي	 اجلمركيــة	 التعريفــة	 وتخفيضــات	 االســتثمارية	 للســلع	

تــؤدي	إىل	انخفــاض	دائــم	يف	أســعار	واردات	الســلع	الرأســمالية	

تؤديــان	إىل	زيــادات	كبيــرة	وطويلــة	األمــد	يف	معــدل	االســتثمار	

الصاعــدة.	 األســواق	 القتصــادات	 ممثــل	 اقتصــاد	 يف	 العينــي	

ســعر	 يف	 	%١ بنســبة	 انخفــاض	 إىل	 تــؤدي	 التــي	 فالصدمــات	

بنســبة	 زيــادة	 إىل	 تــؤدي	 االســتهالك	 بســعر	 مقارنــة	 االســتثمار	

النــاجت	 إجمــايل	 إىل	 العينــي	 االســتثمار	 نســبة	 تقريبــا	يف	 	%٠.8

بهــذه	 واسترشــادا	 املتوســط.٢4	 املــدى	 علــى	 احلقيقــي	 احمللــي	

النتائــج،	يبــدأ	التحليــل	التجريبــي	يف	بحــث	مــا	إذا	كانــت	تنبــؤات	

النســبية	 األســعار	 بيــن	 التاريخيــة	 العالقــة	 تعكســها	 النمــوذج	

لــآالت	واملعــدات	ومعــدالت	االســتثمار	العينــي،	علــى	املســتويين	

والقطاعــي. القُطْــري	

األدلة التجريبية عبر البلدان

يعتمــد	التحليــل	القُطْــري	املقــارن	علــى	أكثــر	مــن	6٠	عامــا	مــن	

البيانــات	املأخــوذة	مــن	أحــدث	إصــدار	لقاعــدة	بيانــات	جــداول	

املتقدمــة	 االقتصــادات	 مــن	 اقتصــادا	 	١8٠ عــن	 العامليــة	 ِبــن	

الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 واقتصــادات	

االســتثمار	 بيــن	 التحليــل	 يربــط	 خمتــزل،	 إطــار	 وباســتخدام	

يف	 احلقيقــي	 النــاجت	 مــن	 كنســبة	 واملعــدات	 اآلالت	 يف	 العينــي	

االســتهالك.	 بســعر	 مقارنــة	 واملعــدات	 اآلالت	 وأســعار	 مــا	 بلــد	

)علــى	ســبيل	 العامليــة	 الصدمــات	 أثــر	جميــع	 التحليــل	 ويســتبعد	

أســعار	 يف	 والتغيــرات	 العامليــة،	 املاليــة	 األوضــاع	 املثــال،	

الســلع	األوليــة،	وعــدم	اليقيــن،	واآلفــاق	االقتصاديــة	العامليــة(،	

وجميــع	خصائــص	البلــد	الثابتــة	بمــرور	الوقــت،	وجمموعــة	مــن	

العوامــل	األخــرى	التــي	ينفــرد	بهــا	البلــد	واملتغيــرة	بمــرور	الوقــت	

أنهــا	 الســابقة	 والدراســات	 االقتصاديــة	 النظريــة	 أثبتــت	 التــي	

تؤثــر	علــى	معــدالت	االســتثمار.	ويشــمل	ذلــك	بدائــل	ملــدى	توافــر	

االقتصاديــة،	 اآلفــاق	 وقــوة	 بلــد،	 كل	 داخــل	 وتكلفتــه	 التمويــل	

ودرجــة	االنكشــاف	خملاطــر	األســواق	العامليــة	وتقلبــات	أســعار	

ويســتند	 التحتيــة.	 والبنيــة	 املؤسســات	 وجــودة	 األوليــة،	 الســلع	

الــدورة	 تقلبــات	 لتمهيــد	 ســنوات	 إىل	متوســطات	خمــس	 التقديــر	

للعالقــة	متوســطة	 أكثــر	دقــة	 االقتصاديــة	والتوصــل	إىل	تقديــر	

األجل	بين	الســعر	النســبي	ومعدل	االســتثمار	والتي	تكشــف	عنها	

الهيكليــة. احملــاكاة	 نمــاذج	

وتؤكــد	نتائــج	التقديــر،	التــي	تُعــرض	بالتفصيــل	يف	املرفــق	

3-6	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت،	أن	معدالت	االستثمار	العيني	

تتأثر	بمجموعة	متنوعة	من	العوامل.	ورغم	أن	التقديرات	غالبا	

وزيــادة	 التنظيميــة،	 البيئــة	 تقويــة	 فــإن	 دقيقــة،	 غيــر	 تكــون	 مــا	

االندمــاج	التجــاري	واملــايل،	وتخفيــض	تكلفــة	التمويــل،	وزيــادة	

٢4	يف	اقتصــاد	عــادي	مــن	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	

الناميــة	حيــث	تبلــغ	نســبة	االســتثمار	العينــي	إىل	النــاجت	احلقيقــي	حــوايل	

النســبي	 الســعر	 ١%	يف	 بنســبة	 انخفاضــا	 أن	 النتيجــة	 هــذه	 تعنــي	 	،%٢٢

لالســتثمار	يــؤدي	إىل	زيــادة	معــدل	االســتثمار	العينــي	إىل	٢٢.٢%.	
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التطويــر	املــايل	—	إىل	جانــب	حتســين	البنيــة	التحتيــة	—	ترتبــط	

جميعهــا	بارتفــاع	نســبة	االســتثمار	العينــي	يف	اآلالت	واملعــدات	

إىل	النــاجت	احلقيقــي.	واألهــم	مــن	ذلــك،	يكشــف	التحليــل	عــن	وجــود	

عالقــة	ســالبة	قويــة	ودالــة	إحصائيــا	بيــن	االســتثمار	العينــي	يف	

والنتائــج	 	.)٢-3 )اجلــدول	 النســبي	 وســعره	 واملعــدات	 اآلالت	

ثابتــة	إزاء	املواصفــات	البديلــة،	مــن	خــالل	التركيــز	علــى	فتــرة	مــا	

بعــد	عــام	١٩٩٠،	ودراســة	عينــة	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

بديلــة	 اســتراتيجيات	 واســتخدام	 فقــط،	 الناميــة	 واألســواق	

للمتغيــرات	املســاعدة	مــن	أجــل	تصحيــح	التحيــز	الســالب	الــذي	قــد	

ينشــأ	عــن	احتمــال	ترابــط	أخطــاء	قيــاس	معــدل	االســتثمار	العينــي	

النســبية	 األســعار	 يف	 	%١ نســبته	 انخفــاض	 ويرتبــط	 وســعره.	

يف	 	%٠.5-٠.3 نســبتها	 بزيــادة	 التجاريــة	 الرأســمالية	 للســلع	

معــدل	االســتثمار	العينــي	خــالل	فتــرة	خمــس	ســنوات.	ومــن	املهــم	

اإلشــارة	إىل	أن	هــذه	التقديــرات	التجريبيــة	مــن	املرجــح	أن	تمثــل	

احلــد	األعلــى	لألثــر	احلقيقــي	للتغيــرات	يف	الســعر	النســبي	علــى	

األســعار	 تعتمــد	 أعــاله،	 ورد	 وكمــا	 العينــي.	 االســتثمار	 معــدالت	

النســبية	لالســتثمار	علــى	متغيــرات	داخليــة	وتعكــس	العديــد	مــن	

العوامــل،	منهــا	التغيــرات	يف	السياســات	التــي	يمكــن	أن	يكــون	لهــا	

تأثيــر	مباشــر	علــى	معــدالت	االســتثمار.

األدلة التجريبية القطاعية

يمكن	أن	يكون	املنظور	القطاعي	إىل	حد	كبير	عنصرا	مكمال	

الرأســمالية	 للســلع	 النســبي	 والســعر	 املقــارن.	 القُطْــري	 للتحليــل	

ليــس	ســوى	أحــد	االعتبــارات	التــي	تؤثــر	علــى	قــرارات	االســتثمار.	

ورغــم	أن	التحليــل	القُطْــري	املقــارن	يحــاول	اســتبعاد	العديــد	مــن	

العوامــل،	فــإن	العالقــة	املقــدرة	بيــن	معــدالت	االســتثمار	العينــي	

وأســعاره	قــد	تكــون	متحيــزة	نتيجــة	اســتبعاد	العوامــل	التــي	قــد	

ترتبــط	باألســعار	النســبية	ولكــن	ال	يتــم	رصدهــا	بشــكل	صحيــح	

العالقــة	 عــزل	 إمكانيــة	 القطاعــي	 التحليــل	 ويتيــح	 التقديــر.	 يف	

بيــن	معــدالت	االســتثمار	العينــي	وســعر	االســتثمار	عبــر	خمتلــف	

القطاعــات،	كمــا	يراعــي	بدقــة	مســاهمة	كافــة	العوامــل	املؤثــرة	

مــا	يف	ســنة	معينــة.	وتشــمل	 بلــد	 داخــل	 الكلــي	 االســتثمار	 علــى	

مســتوى	 علــى	 النمــو	 وآفــاق	 املاليــة،	 األوضــاع	 العوامــل	 هــذه	

االســتثمار،	 عوائــد	 علــى	 املؤثــرة	 اللوائــح	 وجــودة	 االقتصــاد،	

الرأســمالية	 والتدفقــات	 الصــرف،	 ســعر	 وسياســات	 وتقلبــات	

التكميليــة،	وغيرهــا. العامــة	 التحتيــة	 البنيــة	 الدوليــة،	وتوافــر	

التــي	 	World KLEMSو 	EU بيانــات	 علــى	 التحليــل	 ويعتمــد	

تغطــي	١8	اقتصــادا	)معظمهــا	اقتصــادات	متقدمــة(	خــالل	الفتــرة	

١٩7١-٢٠١5	إلنشــاء	مقاييــس	لالســتثمار	العينــي	يف	اآلالت	

	١5 يف	 الرأســمالية	 الســلع	 لهــذه	 النســبية	 واألســعار	 واملعــدات	

قطاعــا	اقتصاديــا	واســع	النطــاق.٢5	وكمــا	هــو	احلــال	يف	التحليــل	

االســتثمار	يف	 بيــن	 األساســي	 التقديــر	 يربــط	 املقــارن،	 القُطْــري	

اآلالت	واملعدات	كنسبة	من	القيمة	املضافة	احلقيقية	القطاعية	

واألســعار	النســبية،	باســتخدام	متوســطات	خمس	ســنوات.	وتكون	

املرونــة	املقــدرة	مماثلــة	لتلــك	التــي	تــم	الكشــف	عنهــا	يف	التحليــل	

ــري	املقــارن:	فوفقــا	لهــذه	املرونــة	يرتبــط	انخفــاض	بنســبة	 القُطْ

١%	يف	األســعار	النســبية	لــآالت	واملعــدات	بزيــادة	بنســبة	٠.٢-

٠.5%	يف	معــدل	االســتثمار	العينــي	يف	هــذه	الســلع	الرأســمالية.	

التــي	 نمــاذج	احملــاكاة	 احلــال	يف	 هــو	 ذلــك،	وكمــا	 وإىل	جانــب	

االســتثمار	 أســعار	 انخفــاض	 يرتبــط	 	،3-3 اإلطــار	 يعرضهــا	

علــى	 لالطــالع	 اإلنترنــت	 شــبكة	 علــى	 املتــاح	 	7-3 املرفــق	 راجــع	 	٢5

التفاصيــل.

اجلدول ٣-2: معدل االستثمار العيني واألسعار النسبية لآلالت واملعدات

املتغير	التابع:	لوغاريتم	نسبة	االستثمار	

العيني	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي

نماذج	االنحدار	القُطْرية	املقارنة

نماذج	االنحدار	القطاعية

اقتصادات	بعد	عام	١٩٩٠كل	االقتصادات

األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية

)٢()١()3()4()5(

–٠.5٢8***–٠.3٢6***–٠.4٩١***–٠.٢٩٢*–٠.377***لوغاريتم	األسعار	النسبية
)٠.١١6()٠.١7٠.١()١6٠.٠()١78()٠.٠68(

658553457٩7١٩7١عدد	املشاهدات

١٢7١٢7٩3١8١8عدد	البلدان

٠.4١٠.36٠.38٠.٩4٠.٩3مُعامِل	التحديد

١١8.8٠8١.8١64.٠4644.6٠7٢8.8٠إحصاءات	F	من	املرحلة	األوىل

املصدر:	حسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	املتغير	التابع	هو	لوغاريتم	نسبة	االستثمار	العيني	يف	اآلالت	واملعدات	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي.	وتُقدَّر	نماذج	االنحدار	باستخدام	متوسط	

البيانات	خالل	فترات	غير	متداخلة	تمتد	كل	منها	خلمس	سنوات	من	خالل	استخدام	نماذج	انحدار	املتغيرات	املساعدة،	حيث	يتوافق	املتغير	املستقل	الرئيسي	

–	لوغاريتم	سعر	اآلالت	واملعدات	مقارنة	بسعر	االستهالك	–	مع	قيمته	املتأخرة.	وجميع	نماذج	انحدار	السالسل	الزمنية	املقطعية	على	أساس	قُطري	مقارَن	
يف	العمودين	)١(	و)3(	تستبعد	اآلثار	الثابتة	للبلد	والفترة،	وجمموعة	من	احملدِّدات	األخرى	لنسب	االستثمار	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي.	ويُقدَّر	نموذج	االنحدار	

القطاعي	يف	العمود	)4(	باستخدام	اآلثار	الثابتة	للبلد-الفترة	واآلثار	الثابتة	للبلد-القطاع،	ويف	العمود	)5(	باستخدام	اآلثار	الثابتة	للفترة	واآلثار	الثابتة	

للبلد-القطاع،	حيث	تشير	الفترة	إىل	فترات	غير	متداخلة	تمتد	كل	منها	خلمس	سنوات.	وترد	األخطاء	املعيارية	اجملمعة	على	مستوى	البلد	بين	األقواس.	

لالطالع	على	التفاصيل،	راجع	املرفقين	3-6	و3-7	املتاحين	على	شبكة	اإلنترنت.	

.*p < 0.1 ؛**p < 0.05 ؛***p < 0.01
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إنتاجيــة	 يف	 هامشــية	 وزيــادة	 القطــاع	 يف	 النــاجت	 بارتفــاع	

العمالــة.	كذلــك	يؤكــد	حتليــل	البيانــات	علــى	مســتوى	الشــركات	يف	

كولومبيــا	أن	انخفــاض	أســعار	الســلع	الرأســمالية	نتيجــة	إجــراء	

تخفيــض	كبيــر	يف	التعريفــة	اجلمركيــة	بعــد	اإلصــالح	التجــاري	

يف	عــام	٢٠١١	قــد	دفــع	الشــركات	إىل	زيــادة	االســتثمار	)راجــع	

اإلطــار	4-3(.

عبــر	 النتائــج	 بيــن	 مقارنــة	 	8-3 البيــاين	 الشــكل	 ويعــرض	

والتحليــل	 املقــارن	 القُطْــري	 والتحليــل	 الهيكلــي	 النمــوذج	

القطاعــي،	ممــا	يكشــف	عــن	وجــود	نمــط	ثابــت.	وتشــير	املناهــج	

األســعار	 أهميــة	 علــى	 قويــة	 أدلــة	 وجــود	 إىل	 جميعهــا	 الثالثــة	

لقــرارات	االســتثمار.	ومــن	 الرأســمالية	بالنســبة	 للســلع	 النســبية	

االســتثمار	 ملرونــة	 متحيــز	 غيــر	 تقديــر	 علــى	 احلصــول	 الصعــب	

العينــي	جتــاه	األســعار،	بالنظــر	إىل	الطبيعــة	الداخليــة	للتغيــرات	

هــذه	 أخــذ	 ومــع	 القيــاس.	 ومشــكالت	 النســبية	 األســعار	 يف	

	— 	٩-3 البيــاين	 الشــكل	 يســتخدم	 االعتبــار،	 يف	 الصعوبــات	

القُطْــري	 التحليــل	 مــن	 املقــدرة	 املرونــة	 	— فقــط	 للتوضيــح	

املقــارن	)اجلــدول	3-٢(	والتغيــر	الــذي	حــدث	بعــد	عــام	١٩٩٠	يف	

األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	يف	كل	بلــد	لتفكيــك	عناصــر	

التغيــرات	 هــذه	 وتشــمل	 العينــي.	 االســتثمار	 معــدل	 يف	 التغيــر	

تُعــزى	إىل	)١(	االنخفــاض	يف	أســعار	االســتثمار	 التــي	 األجــزاء	

عوامــل	 و)3(	 الصلــة،	 ذات	 السياســات	 التغيــر	يف	 و)٢(	 العينــي،	

والتقــارب،	 االســتثمار،	 يف	 العامليــة	 االجتاهــات	 مثــل	 أخــرى،	

وتوقعــات	النمــو،	و)4(	القيمــة	الباقيــة.	وقــد	ســاهمت	التحســينات	

زيــادة	 يف	 كبيــرة	 مســاهمة	 السياســات	 وأطــر	 السياســات	 يف	

االســتثمار	العينــي	يف	اآلالت	واملعــدات	يف	كل	مــن	االقتصــادات	

املتقدمــة	واقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة.	

كذلــك	فــإن	االنخفــاض	احلــاد	الــذي	حــدث	يف	الوقــت	نفســه	يف	

يفســر	 أن	 يمكــن	 التجاريــة	 الرأســمالية	 للســلع	 النســبية	 األســعار	

الرأســمالية	 الزيــادة	يف	االســتثمار	يف	الســلع	 نســبة	كبيــرة	مــن	

األســواق	 واقتصــادات	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 التجاريــة	

توفــر نمــاذج احملــاكاة واألدلــة التجريبيــة تقديــرات متســقة إىل حــد كبيــر ملرونــة النســبة بيــن 

للســلع  النســبية  األســعار  جتــاه  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  وإجمــايل  العينــي  االســتثمار 

الرأسمالية.
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االســتثمار  بيــن  للنســبة  احملــاكاة  علــى  املقدرة/القائمــة  املرونــة  األعمــدة  تبيــن  ملحوظــة: 

بســعر  مقارنــة  الرأســمالية  الســلع  أســعار  جتــاه  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  وإجمــايل  العينــي 

االســتهالك. راجــع اإلطــار ٣-٣ لالطــالع علــى تفاصيــل عــن النمــوذج، واملرفقيــن ٣-٦ و٣-٧ 

املتاحين على شبكة اإلنترنت لالطالع على تفاصيل عن التحليالت التجريبية. 

االســتثمار  بيــن  النســبة  مرونــة   :٣-٨ البيــاين  الشــكل 

العينــي وإجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي جتــاه األســعار 

مقابــل  احملــاكاة  نمــاذج  الرأســمالية:  للســلع  النســبية 

األدلة التجريبية
(٪)

األسعار النسبية  السياسات  متغيرات ضابطة أخرى 

القيمة الباقية  ا�موع

ارتفعــت النســبة بيــن االســتثمار العينــي يف اآلالت واملعــدات وإجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، 

بيــن ١٩٩٠-١٩٩٤ و٢٠١٠-٢٠١٤، بنســبة ٦٠٪ تقريبــا. ويمكــن عــزو قــدر كبيــر مــن هــذه 

الزيادة إىل االنخفاض احلاد يف األسعار النسبية لآلالت واملعدات.
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واالقتصادات النامية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

النقــل،  ومعــدات  لــآلالت  النســبية  األســعار  مســاهمات  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

والسياســات ا�تلفــة واملتغيــرات الضابطــة األخــرى يف الزيــادة املشــاهَدة يف النســبة بيــن 

االستثمار العيني يف اآلالت ومعدات النقل وإجمايل الناجت احمللي احلقيقي بين ١٩٩٠-١٩٩٤ 

علــى وصــف  اإلنترنــت لالطــالع  علــى شــبكة  املتــاح  املرفــق ٣-٦  راجــع  و٢٠١٠-٢٠١٤. 

بيــن  النســبة  يف  التغيــرات  جممــوع  إىل  األســود  املربــع  ويشــير  املقــدر.  للنمــوذج  تفصيلــي 

االستثمار العيني يف اآلالت واملعدات وإجمايل الناجت احمللي احلقيقي.

يف  النســبية  األســعار  مســاهمات   :٣-٩ البيــاين  الشــكل 

زيــادة االســتثمار العينــي يف اآلالت واملعــدات، مــن الفتــرة 

١٩٩٠-١٩٩٤ إىل الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤.
(٪)
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الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة.	وممــا	يشــير	أيضــا	إىل	مرونــة	

االســتثمار	جتاه	الســعر	املرتفع	نســبيا	الشــواهد	الواقعية	الواردة	

يف	 االســتثمار	 يف	 الســريع	 االرتفــاع	 علــى	 	١-3 اإلطــار	 يف	

التكنولوجيــا	منخفضــة	الكربــون	نتيجــة	حــدوث	انخفاضــات	أكثــر	

الشــركات	 —	واألدلــة	علــى	مســتوى	 حــدة	يف	تكاليــف	اإلنتــاج	

مــن	كولومبيــا	بشــأن	آثــار	التغيــرات	اخلارجيــة	يف	أســعار	الســلع	

.4-3 اإلطــار	 يف	 والــواردة	 االســتثمار،	 علــى	 الرأســمالية	

امللخص واالنعكاسات على السياسات

األســواق	 اقتصــادات	 يف	 االســتثمار	 معــدالت	 ارتفــاع	 كان	

عقــود	 الثالثــة	 مــدى	 علــى	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

الكليــة	 االقتصاديــة	 السياســات	 بتحســن	 مدعومــا	 املاضيــة	

واألطــر	املؤسســية	يف	هــذه	االقتصــادات،	واالنتعــاش	املتزامــن	

العامليــة	 املاليــة	 األزمــة	 وقــوع	 حتــى	 االقتصــادي	 النشــاط	 يف	

يف	عامــي	٢٠٠8	و٢٠٠٩،	وانخفــاض	أســعار	الفائــدة	احلقيقيــة	

العامليــة.	لكــن	ذلــك	تزامــن	أيضــا	مــع	االنخفاضــات	احلــادة	يف	

األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	التجاريــة،	ممــا	يعكــس	علــى	

األرجــح	مكاســب	الكفــاءة	الناجتــة	عــن	التجــارة	الدوليــة	والتقــدم	

يف	تكنولوجيــا	املعلومــات	واالتصــاالت	والــذي	نتــج	عنــه	إنتــاج	

أكثــر	كفــاءة	للســلع	الرأســمالية.	فهــل	يمكــن	أن	يكــون	هــذا	الدافــع	

احملتمــل	لالســتثمار	معرضــا	للخطــر	يف	املســتقبل	نتيجــة	لتزايــد	

التوتــرات	التجاريــة،	وتباطــؤ	وتيــرة	االندمــاج	التجــاري،	وتباطــؤ	

نمــو	اإلنتاجيــة؟

ويتنــاول	هــذا	الفصــل	اإلجابــة	علــى	هــذا	التســاؤل	مــن	خــالل	

)١(	بحث	ما	إذا	كانت	االنخفاضات	يف	األسعار	النسبية	لآالت	

واملعدات	قد	أعطت	يف	املاضي	دفعة	مهمة	من	الناحية	الكمية	

ملعــدالت	االســتثمار،	و)٢(	إلقــاء	الضــوء	علــى	حمــركات	الهبــوط	

احلاد	يف	أســعار	الســلع	االســتثمارية	التجارية	مقارنة	باألســعار	

األخــرى	يف	االقتصــاد.

واألدلــة	 الهيكليــة	 احملــاكاة	 نمــاذج	 مــن	 كل	 وباســتخدام	

التجريبيــة،	يخلــص	هــذا	الفصــل	إىل	أن	األســعار	النســبية	للســلع	

يف	 العينــي	 االســتثمار	 ملعــدالت	 مهــم	 حمــرك	 االســتثمارية	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 وكذلــك	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

واالقتصادات	النامية.	وقد	خلَّفت	األزمة	املالية	العاملية	ندوبا	

دائمــة	علــى	االســتثمار	يف	خمتلــف	أنحــاء	العــامل.	ومــع	ذلــك،	فمــن	

العينــي	يف	 االســتثمار	 معــدالت	 ارتفعــت	 األجــل،	 طويــل	 منظــور	

االقتصــادات.	 جمموعتــي	 يف	 كبيــرا	 ارتفاعــا	 واملعــدات	 اآلالت	

ورغــم	صعوبــة	القيــاس	الدقيــق،	تشــير	األدلــة	التجريبيــة	إىل	أن	

نســبة	غيــر	بســيطة	مــن	االرتفــاع	يف	معــدالت	االســتثمار	العينــي	

يف	اآلالت	واملعدات	يف	جمموعتي	االقتصادات	يمكن	أن	تُعزى	

علــى	 الســلع	 لهــذه	 النســبية	 األســعار	 احلــاد	يف	 االنخفــاض	 إىل	

مــدى	الثالثــة	عقــود	املاضيــة.	ويكشــف	التحليــل	القطاعــي	الــوارد	

يف	هــذا	الفصــل	ألســعار	املنتجيــن	النســبية	أن	االنخفــاض	الكبيــر	

يف	أســعار	اآلالت	واملعــدات	كان	مدفوعــا،	بــدوره،	بتحقيــق	نمــو	

الرأســمالية	وتعميــق	 القطــاع	املنتــج	للســلع	 أســرع	يف	إنتاجيــة	

االندمــاج	التجــاري،	ممــا	أدى	إىل	تعزيــز	املنافســة	الســعرية	يف	

قطــاع	 اإلنتــاج	يف	 عمليــات	 كفــاءة	 األســواق	احملليــة	وحتســين	

الســلع	االســتثمارية.

وتشــير	التحليــالت	الــواردة	يف	هــذا	الفصــل	جمتمعــة	إىل	أن	

تباطــؤ	وتيــرة	التحريــر	التجــاري	منــذ	منتصــف	العقــد	األول	مــن	

القــرن	احلــادي	والعشــرين،	وخاصــة	احتمــال	حتــول	مســاره	يف	

بعــض	االقتصــادات	املتقدمــة،	يمكــن	أن	يكبــح	الريــاح	املواتيــة	

الســلع	 أســعار	 تراجــع	 نتيجــة	 واملعــدات	 اآلالت	 يف	 لالســتثمار	

الرأســمالية.	وتمثــل	هــذه	النتيجــة	حجــة	إضافيــة،	كثيــرا	مــا	يتــم	

تكاليــف	 تخفيــض	 تســتهدف	 التــي	 السياســات	 تدعــم	 إغفالهــا،	

الدوليــة.	 التجــارة	 التجــارة	وإنعــاش	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العديــد	 يــزال	 وال	

واالقتصــادات	الناميــة	يطبــق	تعريفــات	جمركيــة	ويضــع	حواجــز	

لالســتثمار	 النســبي	 الســعر	 كبيــر	 حــد	 إىل	 ترفــع	 أخــرى	 جتاريــة	

الــذي	يدفعــه	املســتثمرون	احملليــون.٢6	ففــي	عــام	٢٠١١،	بلغــت	

يف	 	%4 حــوايل	 الــواردات	 علــى	 الفعليــة	 اجلمركيــة	 التعريفــات	

األســواق	الصاعــدة	و8%	يف	البلــدان	الناميــة	منخفضــة	الدخــل،	

مقارنــة	بمــا	يقــرب	مــن	الصفــر	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	)الشــكل	

البياين	3-5،	اللوحة	4(.	ويف	االقتصادات	األقل	نموا،	يمكن	أن	

يــؤدي	التنفيــذ	الكامــل	لاللتزامــات	املنصــوص	عليهــا	يف	اتفــاق	

العامليــة	 التجــارة	 منظمــة	 مظلــة	 حتــت	 املبــرم	 التجــارة	 تيســير	

إىل	تخفيــض	احلواجــز	غيــر	اجلمركيــة	بمــا	يعــادل	تخفيضــا	يف	

.)WTO 2015( مئويــة	 نقطــة	 قــدره	١5	 اجلمركيــة	 التعريفــات	

مــن	 باملثــل	 اســتفادت	 التــي	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	 ويف	

عقــود	 الثالثــة	 مــدى	 علــى	 الرأســمالية	 الســلع	 أســعار	 انخفــاض	

احلمائيــة	 اإلجــراءات	 الضــروري	جتنــب	 مــن	 ســيكون	 املاضيــة،	

وحل	اخلالفات	دون	رفع	تكاليف	التجارة	للحيلولة	دون	زيادة	

تراجع	نمو	االستثمار	الضعيف	منذ	األزمة	املالية	العاملية	التي	

وقعــت	منــذ	عشــر	ســنوات.٢7	وبالنســبة	لــكل	االقتصــادات،	يمكــن	

أن	يســاعد	إنعــاش	التحريــر	التجــاري،	وخفــض	تكاليــف	التجــارة	

الناجمــة	عــن	احلواجــز	اجلمركيــة	وغيرهــا،	ومعاجلــة	اجملــاالت	

العاملــي	 االقتصــاد	 يف	 االندمــاج	 الســتمرار	 أهميــة	 األكثــر	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العظمــى	 الغالبيــة	 أن	 رغــم	 	٢6

واالقتصــادات	الناميــة	ال	تــزال	لديهــا	احتياجــات	اســتثمارية	كبيــرة،	هنــاك	

بلــدان	أخــرى	)مثــل	الصيــن(	تواجــه	املهمــة	املعقــدة	املتمثلــة	يف	اســتعادة	

مــن	 عقــود	 بعــد	 واخلدمــات،	 االســتهالك	 اجتــاه	 يف	 النمــو	 نمــاذج	 تــوازن	

الدفعــة	التنشــيطية	بقيــادة	االســتثمار	وتدخــالت	السياســة	التــي	تهــدف	إىل	

تعزيــز	إنتــاج	الســلع	الرأســمالية	وصادراتهــا.	وتختلــف	حتديــات	السياســة	

أيضــا	يف	بعــض	البلــدان	الناميــة	منخفضــة	الدخــل	التــي	تمثــل	التعريفــات	

اجلمركيــة	علــى	الــواردات	بالنســبة	لهــا	مصــدرا	مهمــا	لإليــرادات	احلكوميــة،	

بإجــراءات	 اجلمركيــة	مصحوبــا	 التعريفــات	 إصــالح	 يكــون	 أن	 وســيتعين	

لتعويــض	خســائر	اإليــرادات.

٢7	تخلــص	دراســة	Cavallo and Landry (2018)	إىل	أن	ارتفــاع	واردات	

الســلع	الرأســمالية	يف	الواليــات	املتحــدة	قــد	أضــاف	5%	إىل	ناجتهــا	يف	

الســاعة	منــذ	ســبعينات	القــرن	العشــرين،	كمــا	أن	فــرض	الرســوم	اجلمركيــة	

علــى	الســلع	الرأســمالية	قــد	يــؤدي	إىل	خســائر	كبيــرة	يف	اإلنتاجيــة	خــالل	

العقــد	املقبــل.
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التنظيمــي،	والتجــارة	اإللكترونيــة،	 التعــاون	 —	مثــل	 املعاصــر	

وتعزيــز	أوجــه	التكامــل	بيــن	االســتثمار	والتجــارة	—	يف	احلفــاظ	

علــى	وتيــرة	االنخفــاض	يف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	

وزيــادة	حتفيــز	االســتثمار.	وســتكون	هــذه	املزايــا	عنصــرا	مكمــال	

للمكاســب	املعروفــة	التــي	تعــود	علــى	الرفاهيــة	واإلنتاجيــة	مــن	

التجــارة	الدوليــة	)لالطــالع	علــى	مناقشــة	حــول	هــذا	األمــر،	راجــع	

الفصــل	الثــاين	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١6	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	

العاملي(.

وتشــير	التحليــالت	الــواردة	يف	هــذا	الفصــل	أيضــا	إىل	أهميــة	

اســتمرار	التقدم	التكنولوجي	واالبتكار	يف	القطاع	املنتج	للســلع	

اقتصــادات	 يف	 وكذلــك	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 يف	 الرأســمالية	

هــذا	 عــن	 ويَنتُــج	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	

التقــدم،	مــن	خــالل	خفــض	األســعار	النســبية	للســلع	االســتثمارية،	

مكاســب	تتجــاوز	تأثيــره	علــى	نمــو	اإلنتاجيــة	الكليــة.	وكمــا	ورد	

عــدد	 الثــاين	يف	 والفصــل	 	Adler and others (2017) دراســة	 يف	

إبريــل	٢٠١6	مــن	تقريــر	الراصــد	املــايل،	فــإن	السياســات	التــي	

التكنولوجيــا	 ونقــل	 األعمــال	 وريــادة	 والتطويــر	 البحــث	 تشــجع	

والبنيــة	 التعليــم	 يف	 االســتثمار	 اســتمرار	 وكذلــك	 أعــم،	 بشــكل	

التحتيــة	العامــة،	كل	ذلــك	يمكــن	أن	يشــكل	أيضــا	عوامــل	مســاعدة	

للقطــاع	املنتــج	للســلع	الرأســمالية.	

الســلع	 أســعار	 النخفــاض	 االقتصاديــة	 املزايــا	 ورغــم	

الرأسمالية،	على	صناع	السياسات	االنتباه	إىل	آثاره	التوزيعية	

واحتمــاالت	حــدوث	اضطرابــات	وظيفيــة.	فكمــا	ورد	يف	الفصــل	

الثالث	يف	عدد	إبريل	٢٠١7	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	

أدى	انخفــاض	الســعر	النســبي	لالســتثمار	إىل	تــآكل	نســبة	النــاجت	

االقتصادي	التي	تذهب	إىل	العمالة	يف	االقتصادات	التي	يسهل	

فيها	حتويل	الكثير	من	الوظائف	إىل	التشــغيل	اآليل	والقيام	بها	

عــن	طريــق	اآلالت.	وينبغــي	تصميــم	سياســات	ملســاعدة	العمالــة	

يســببها	 التــي	 االضطرابــات	 مــع	 أفضــل	 بشــكل	 التكيــف	 علــى	

التقــدم	التكنولوجــي	واالندمــاج	العاملــي،	بمــا	يف	ذلــك	مــن	خــالل	

املهــارات	 التعليــم،	وبرامــج	تنميــة	 االســتثمار	طويــل	األجــل	يف	

طــوال	احليــاة	العمليــة	للعامليــن،	والسياســات	التــي	تيســر	إعــادة	

IMF/ )راجــع	 جديــدة	 وظائــف	 علــى	 املســرحين	 العمــال	 توزيــع	

	.)WB/WTO 2017
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الطاقــة	 ملصــادر	 املتزايــد	 االســتخدام	 يســاعد	 أن	 يمكــن	

	— كبيــر	 حــد	 إىل	 الكربــون	 انبعاثــات	 مــن	 احلــد	 املتجــددة	يف	

وهــي	خطــوة	ضروريــة	إلبطــاء	وتيــرة	تغيــر	املنــاخ	الــذي	يهــدد	

املستقبل	االقتصادي	للبلدان	يف	خمتلف	أنحاء	العامل	)الفصل	

االقتصــاد  آفــاق  تقريــر	 مــن	 	٢٠١7 أكتوبــر	 عــدد	 يف	 الثالــث	

العاملــي(.	ويف	الســنوات	األخيــرة،	انخفضــت	إىل	حــد	كبيــر	تكلفــة	

بنــاء	حمطــات	توليــد	الطاقــة	الكهربائيــة	منخفضــة	الكربــون	مــن	

فيمــا	 تعتبــر	 كانــت	 أن	 بعــد	 املتجــددة،	 الطاقــة	 بعــض	مصــادر	

مضى	غير	اقتصادية.١	ففي	الفترة	بين	عامي	٢٠٠٩	و٢٠١7،	

انخفضــت	أســعار	األلــواح	الشمســية	الكهروضوئيــة	وتوربينــات	

الريــاح	البريــة	بوتيــرة	ســريعة	جــدا،	حيــث	هبطــت	بنســبة	%76	

و34%،	علــى	الترتيــب	—	ممــا	جعــل	مصــادر	الطاقــة	هــذه	بدائــل	

الكربــون	 منخفضــة	 واملصــادر	 األحفــوري	 للوقــود	 منافســة	

األكثــر	تقليديــة	)الشــكل	البيــاين	3-١-١(.	

السياســات	 التكلفــة،	إىل	جانــب	 انخفاضــات	 أدت	 وبالفعــل	

للطاقــة	 اإلنتاجيــة	 الطاقــة	 يف	 كبيــرة	 زيــادة	 إىل	 املواتيــة،	

	%6.5 بنحــو	 زادت	 حيــث	 العــامل،	 مســتوى	 علــى	 املتجــددة	

ســنويا	بيــن	عامــي	٢٠٠٠	و٢٠١7	واســتأثرت	بأكثــر	مــن	ثلثــي	

لتوليــد	 اجلديــدة	 اإلنتاجيــة	 الطاقــة	 يف	 العامليــة	 االســتثمارات	

املاضــي	 العقــد	 يف	 ولكــن	 األخيــرة.	 الســنوات	 يف	 الكهربــاء	

كمصــادر	 الريــاح	 وطاقــة	 الشمســية	 الطاقــة	 ظهــور	 ومــع	 فقــط،	

اإلجماليــة	 االســتثمارات	 تلــك	 تســارعت	 للتكلفــة،	 فعالــة	 طاقــة	

يف	الطاقــة	اإلنتاجيــة	للطاقــة	املتجــددة،	ممــا	يشــير	إىل	وجــود	

ســيطرة	 ورغــم	 النســبي.	 وســعره	 االســتثمار	 بيــن	 قــوي	 ارتبــاط	

الطاقــة	الكهرومائيــة	علــى	اســتثمارات	الطاقــة	املتجــددة	حتــى	

عــام	٢٠٠8،	فقــد	احتــل	االســتثمار	يف	تكنولوجيــا	الريــاح	مركــز	

الصدارة	يف	عام	٢٠٠٩.	ومع	انخفاض	الســعر	النســبي	للطاقة	

الشمســية	الكهروضوئيــة	بشــكل	كبيــر،	أصبحــت	اخليــار	األكثــر	

	.)١-٢-3 البيــاين	 )الشــكل	 	٢٠١6 عــام	 يف	 لالســتثمار	 جذبــا	

الكهروضوئيــة	 الشمســية	 الطاقــة	 حظيــت	 	،٢٠١7 عــام	 ويف	

بقــدر	أكبــر	مــن	االســتثمارات	مقارنــة	بجميــع	املصــادر	األخــرى	

جمتمعــة. الكربــون	 منخفضــة	

ومــع	ذلــك،	مل	تشــهد	جميــع	تكنولوجيــات	الطاقــة	منخفضــة	

الطاقــة	 التكلفــة.	فقــد	ارتفعــت	تكاليــف	 الكربــون	انخفاضــا	يف	
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الكهرومائية 

النووية

الشكل البياين ٣-١-١: التكلفة املستوية 

للكهرباء املتولدة من مصادر الطاقة 

منخفضة الكربون
(بالدوالر األمريكي لكل ميغاوات/ ساعة)

والبيانــات   ،Bloomberg New Energy Finance مؤسســة  املصــادر: 

االقتصاديــة لالحتياطــي الفيــدرايل، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

ملحوظــة: تــم تخفيــض بيانــات التكلفــة املســتوية للكهربــاء باســتخدام 

خمفِّض إجمايل الناجت احمللي، وهي ال تشمل الدعم والضرائب.
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الشكل البياين ٣-١-٢: اإلضافات 

السنوية للطاقة اإلنتاجية الكهربائية 

العاملية
(باأللف ميغاوات)

املصــادر: الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة 

املتجددة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: الطاقــة الشمســية تشــمل الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة 

والطاقــة الشمســية املركــزة. وتشــير الطاقــة الكهرومائيــة إىل الطاقــة 

الكهرومائية املتجددة ويُستبعد منها التخزين بالضخ.
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اإلطار ٣-1: سعر التكنولوجيا املصنعة لتوليد الطاقة منخفضة الكربون

مؤلفا	هذا	اإلطار	هما	كريستيان	بوغمانز	والما	قياسة.

١	تُقــاس	هــذه	التكلفــة	عــادة	بمــا	يســمى	التكلفــة	املســتوية	للكهربــاء،	

والتــي	تقيــس	التكاليــف	املتكبــدة	مــدى	احليــاة	لبنــاء	وتشــغيل	حمطــة	

لتوليــد	الكهربــاء	مقســومة	علــى	إنتاجهــا	مــن	الطاقــة	مــدى	احليــاة،	بنــاء	

علــى	املشــروعات	املمولــة	مؤخــرا	يف	البلــدان	التــي	شــهدت	تنميــة.	
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النووية	والطاقة	الكهرومائية	بنسبة	٢١%	و٩%،	على	الترتيب،	

خــالل	هــذه	الفتــرة.	فمــا	الــذي	يفســر	هــذه	املســارات	املتباينــة	

ألســعار	تكنولوجيــا	الطاقــة؟	مــن	املؤكــد	أن	هنــاك	دور	ســاهمت	

به	املســارات	اخملتلفة	ألســعار	اآلالت	واملعدات	وأســعار	املباين	

الســكنية	وغيــر	الســكنية	)انظــر	الشــكل	البيــاين	3-٢(.	وتتشــابه	

الهندســة	 مــع	مشــاريع	 الكهرومائيــة	 النوويــة	والطاقــة	 الطاقــة	

الســكك	 وخطــوط	 اجلســور	 بنــاء	 مثــل	 النطــاق،	 واســعة	 املدنيــة	

احلديديــة.	فاالنخفــاض	احملتمــل	يف	تكاليــف	هــذه	األنــواع	مــن	

املشــاريع	حمــدود	بســبب	تركــز	االســتثمار،	وتوحيــد	املكونــات	

 Sovacool, Nugent, and Gilbert )دراســة	 نســبيا	 احملــدودة	

 Berthélemy and Rangel	)دراســة	البنــاء	أعمــال	وتأخــر	2014(،
بالبيئــة	 املتعلقــة	 احملليــة	 اللوائــح	 بشــأن	 والشــواغل	 	،)2015

والســالمة	التــي	تــزداد	صرامتهــا	وإن	كانــت	ضروريــة.

جمــال	 يف	 والتطويــر	 البحــث	 أنشــطة	 فــإن	 املقابــل،	 ويف	

وتوحيــد	 الريــاح،	 وطاقــة	 الشمســية	 الطاقــة	 تكنولوجيــا	

مقاييســها،	ووفــورات	احلجــم	)مــن	خــالل	مصانــع	أكبــر	حجمــا	

للطاقــة	 وحــدات	 تصنيــع	 إىل	 أدت	 قــد	 التحويليــة(	 للصناعــة	

الشمســية	الكهروضوئيــة	متزايــدة	الكفــاءة	وتوربينــات	للريــاح	

املتطابقــة	 شــبه	 التجــارب	 مالييــن	 جانــب	 إىل	 حجمــا،	 أكبــر	

مــن	 التكاليــف	 مســتمرة	يف	 تخفيضــات	 إىل	حتقيــق	 أدت	 التــي	

 Kavlak, McNerney, and )دراســة  باملمارســة	 التعلــم	 خــالل	

Trancik 2018(.	إن	مــا	تشــهده	هــذه	القطاعــات	مــن	تخفيضــات	
كبيــرة	يف	التكاليــف	يبشــر	باخليــر	بالنســبة	ألســعار	البطاريــات	

أكثــر	كفــاءة	بكثيــر	مــن	 إنتاجهــا	 قــد	يصبــح	 التــي	 الكهربائيــة،	

أن	 يمكــن	 والتــي	 احلجــم،	 ووفــورات	 املقاييــس	 توحيــد	 خــالل	

تؤدي	زيادة	اســتخدامها	إىل	احلد	من	انبعاثات	الكربون	بشــكل	

النقــل. قطــاع	 عــن	 الناجتــة	 تلــك	 دائــم،	وخاصــة	

اإلطار ٣-1: )تتمة(
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عــادة	مــا	كان	مشــروع	املقارنــات	الدوليــة	املصــدر	الوحيــد	

للمقارنــة	 القابلــة	 الرأســمالية	 الســلع	 ســالل	 أســعار	 لبيانــات	

اخملــاوف	 فــإن	 الكبيــرة،	 التحســينات	 رغــم	 لكــن	 البلــدان.	 عبــر	

بشــأن	إمكانيــة	املقارنــة	بيــن	البلــدان	وطــرق	جمــع	األســعار	ال	

تــزال	قائمــة،	وقــد	تــؤدي	إىل	إربــاك	عمليــات	مقارنــة	األســعار	

 Alfaro and دراســات	 املثــال	 ســبيل	 علــى	 )راجــع	 البلــدان	 بيــن	

 Inklaar andو 	،Deaton and Heston 2010و 	،Ahmed 2009
Rao 2017(.	وهنــاك	بديــل	واعــد	هــو	البيانــات	الضخمــة،	والتــي	
للســلع	 اإلنترنــت	 شــبكة	 علــى	 املتاحــة	 األســعار	 مقارنــة	 تتيــح	

)الرأســمالية(	املتماثلــة	املبيعــة	يف	خمتلــف	أنحــاء	العــامل.	كذلــك	

فــإن	قاعــدة	بيانــات	“مشــروع	املليــار	ســعر”	املتوفــرة	حديثــا	

)دراسة	Cavallo, Neiman, and Rigobon 2014(،	واملستخدمة	

يف	هــذا	اإلطــار،	تتيــح	علــى	وجــه	التحديــد	إجــراء	هــذا	النــوع	مــن	

املقارنــات.	

شــبكة	 علــى	 املتاحــة	 األســعار	 بيانــات	 التحليــل	 ويســتخدم	

اإلنترنــت	لعــدد	674	منتجــا	خمتلفــا	مــن	منتجــات	آبــل	عبــر	٢7	

	١ عــام	٢٠١٢.	 إىل	 عــام	٢٠٠٩	 مــن	 شــهري	 بتواتــر	 اقتصــادا،	

منتــج	 كل	 مقابــل	 تقاضيهــا	 يتــم	 التــي	 األســعار	 مقارنــة	 وتتــم	

عددهــا	 البالــغ	 االقتصــادات	 عبــر	 الشــهر	 نفــس	 خــالل	 مبيــع	

بالــدوالر	 باألســعار	 اســتعدالها	 بعــد	 العينــة	 يف	 اقتصــادا	 	٢7

األمريكــي.

اإلنترنــت	 شــبكة	 عبــر	 املتاحــة	 التجزئــة	 أســعار	 وتختلــف	

العــالوات	 تشــمل	 ألنهــا	 البلــدان	 بيــن	 تختلــف	 املتماثلــة	 للســلع	

النقــل،	 الدعــم	احملليــة،	وتكاليــف	 الســعرية،	والضرائــب	وأوجــه	

اجلمركيــة.	 غيــر	 احلواجــز	 مــن	 وغيرهــا	 اجلمركيــة	 والتعريفــات	

وعبــر	االقتصــادات	التــي	تتوفــر	عنهــا	بيانــات	والبالــغ	عددهــا	

٢7	اقتصــادا،	معظمهــا	متقدمــة،	شــوهدت	اختالفــات	كبيــرة	يف	

ارتبــاط	 مشــاهدة	 عــدم	 رغــم	 آبــل،	 ملنتجــات	 املطلقــة	 األســعار	

واضــح	مــع	دخــل	الفــرد	يف	هــذه	البلــدان	)الشــكل	البيــاين	3-٢-

١،	اللوحتــان	١	و3(.	غيــر	أنــه	مقارنــة	بمســتوى	ســعر	إجمــايل	

ســعر”	 املليــار	 “مشــروع	 بيانــات	 تؤكــد	 الكلــي،	 النــاجت	احمللــي	

علــى	النمــط	املعتــاد	الــذي	أوضحتــه	بيانــات	مشــروع	املقارنــات	

النســبية	 األســعار	 أن	 وهــو	 ســابقة،	 دراســات	 وأوردتــه	 الدوليــة	

للســلع	الرأســمالية	غالبــا	مــا	تكــون	أقــل	بكثيــر	يف	البلــدان	األكثــر	

اللوحتــان	٢	و4(.	 البيــاين	3-٢-١،	 )الشــكل	 ثــراء	

وسيط االقتصادات املتقدمة املئين التسعون

وسيط اقتصادات األسواق 

الصاعدة 

املئين العاشر

منتجــات  أســعار   :٣-٢-١ البيــاين  الشــكل 

آبل والدخل 
(٪)

الدوليــة،  املقارنــات  وبرنامــج  ســعر،  املليــار  مشــروع  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يتم تصنيف البلدان على احملور السيني يف اللوحتين ١ و٢ 

حســب نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي بالــدوالر 

إىل  النقــاط  وتشــير  الشــرائية.  القــوى  تعــادل  أســاس  علــى  الــدويل 

اخلطــوط  وتشــير  بلــد.  كل  أســعار  للوغاريتــم  الوســيطة  البيانــات 

املتصلة يف اللوحتين ٣ و٤ إىل نتائج االنحدار على مستوى املنتج بتواتر 

واألخطــاء  للمنتج-الزمــن،  الثابتــة  اآلثــار  جتُمــع  حيــث  شــهري، 

املعياريــة علــى مســتوى البلــد. وتُســتبعَد مــن العينــة املنتجــات املبيعــة 

من خالل املوقع اإللكتروين لشركة آبل والتي مل تنتجها الشركة.

.*p < 0.1 ; **p < 0.05; ***p < 0.01
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اإلطار ٣-2: األدلة املستخلصة من البيانات الضخمة: أسعار السلع الرأسمالية عبر البلدان

مؤلف	هذا	اإلطار	هو	جيلون	جينغ.

بــوك،	 مــاك	 أجهــزة	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 هــي،	 املنتجــات	 فئــات	 	١

التعريفــي	 امللصــق	 ويحــدد	 ولوازمهــا.	 وكابالتهــا	 وآيبــود،	 وآيفــون،	

العــرض،	 شاشــة	 وحجــم	 التخزيــن،	 وســعة	 والذاكــرة،	 الطــراز،	 للمنتــج	

اإلنترنــت	 شــبكة	 عبــر	 املتاحــة	 األســعار	 بيانــات	 وتتطابــق	 وغيرهــا.	

واملســتخلصة	مــن	قاعــدة	بيانــات	»مشــروع	املليــار	ســعر«	مــع	أســعار	

منتجات	آبل	غير	املتاحة	على	شبكة	اإلنترنت،	بعد	استبعاد	تكاليف	

الشــحن،	والضرائــب	احملليــة،	والعــروض	الترويجيــة	للمتاجــر	)دراســة	

Cavallo, Neiman, and Rigobon 2014(.	ورغم	أن	منتجات	آبل	يمكن	
اعتبارهــا	ســلعا	اســتهالكية،	يــزداد	اســتخدامها	كســلع	رأســمالية	—	

الشــركات	واحلكومــات	 فعلــى	ســبيل	املثــال،	يقــوم	املســتخدمون	مــن	

	.)Goel 2016	)دراســة	آيبــود	أجهــزة	جميــع	نصــف	مــن	يقــرب	مــا	بشــراء

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	96

تســهم	أســعار	الســلع	االســتثمارية	مقارنــة	بالســلع	األخــرى	

الســلع	 أســعار	 وتعكــس	 املــال.	 رأس	 تراكــم	 يف	 مهــم	 بــدور	

االســتثمارية	يف	أي	بلــد	عــدة	عوامــل،	مثــل	)١(	األســعار	النســبية	

للســلع	 املصــدِّرة	 األخــرى	 البلــدان	 يف	 االســتثمارية	 للســلع	

املنتجــة	 للقطاعــات	 النســبية	 اإلنتاجيــة	 و)٢(	 االســتثمارية،	

للســلع	االســتثمارية	احملليــة،	و)3(	العــالوات	الســعرية	النســبية	

اجلمركيــة	 للتعريفــة	 النســبية	 املعــدالت	 و)4(	 القطاعــات،	 عبــر	

وتكاليــف	التجــارة	األخــرى.	ورغــم	أن	التغيــرات	يف	أي	مــن	هــذه	

العوامل	يمكن	أن	تؤثر	على	أســعار	الســلع	االســتثمارية،	وتؤدي	

بالتــايل	إىل	تغيــرات	يف	تراكــم	رأس	املــال،	فقــد	تختلــف	اآلثــار	

لالختــالف. األساســي	 املصــدر	 الكليــة	حســب	 االقتصاديــة	

وهنــاك	نمــوذج	هيكلــي	يســاعد	علــى	قيــاس	هــذه	االختالفــات	

هــذا	 ويَســتخدم	 عليهــا.	 الرســمي	 الطابــع	 وإضفــاء	 احملتملــة	

اإلطــار	النمــوذج	النقــدي	واملــايل	العاملــي	املتكامــل	الــذي	وضعه	

صنــدوق	النقــد	الــدويل	لدراســة	اآلثــار	االقتصاديــة	الكليــة	علــى	

املدى	املتوســط	—	يف	اقتصاد	صغير	من	اقتصادات	األســواق	

—	يف	ظــل	ســيناريوهين	تنخفــض	فيهمــا	األســعار	 الصاعــدة	

أســعار	 بمؤشــر	 )مقارنــة	 االســتثمارية	 للســلع	 النســبية	 احملليــة	

املســتهلكين(:	يف	الســيناريو	األول،	يصبــح	هــذا	االقتصــاد	أكثــر	

كفــاءة	بشــكل	دائــم	يف	إنتــاج	ســلع	رأســمالية	جديــدة،	اســتنادا	

 Greenwood, Hercowitz, دراســة	 يف	 الــواردة	 املبــادئ	 إىل	

تخفيــض	 يتــم	 الثــاين،	 الســيناريو	 ويف	 and Krussell (1997)؛	
التعريفات	اجلمركية	املفروضة	على	واردات	الســلع	الرأســمالية	

بشــكل	دائــم.

ويمكــن	تفســير	التغيــر	التكنولوجــي	اخلــاص	بــكل	اســتثمار	

الفنيــة	 الدرايــة	 نشــر	 زيــادة	 طــرق:	 بعــدة	 األول	 الســيناريو	 يف	

التكنولوجيــة	علــى	املســتوى	الــدويل	)ربمــا	عبــر	سالســل	القيمــة	

الســلع	 إنتــاج	 علــى	 متناســب	 غيــر	 بشــكل	 يؤثــر	 ممــا	 العامليــة(	

الرأسمالية	)أو	السلع	املعمرة	بشكل	أعم(،	وانخفاض	التكاليف	

احمللية	التي	تتكبدها	الشــركات	يف	قطاعات	الســلع	الرأســمالية	

)علــى	ســبيل	املثــال،	بفضــل	التحســينات	يف	البيئــة	التنظيميــة(،	

ذلــك،	 وملواجهــة	 ذلــك.١	 وغيــر	 التنظيميــة،	 الكفــاءة	 وحتســين	

وبافتــراض	عــدم	زيــادة	العــالوات	الســعرية،	ســتقوم	الشــركات	

باقــي	 أســعار	 عــن	 أســعارها	 بتخفيــض	 القطاعــات	 هــذه	 يف	

قطاعــات	االقتصــاد.	ويوضــح	الســيناريو	الثــاين	آثــار	انخفــاض	

	— —	أو	تكاليــف	التجــارة	بشــكل	أعــم	 التعريفــات	اجلمركيــة	

احلالــة،	 هــذه	 املســتوردة.	ويف	 الرأســمالية	 الســلع	 جميــع	 علــى	

يعكس	االنخفاض	يف	مؤشــر	أســعار	االســتثمار	الكلي	انخفاض	

األســعار	احملليــة	للســلع	الرأســمالية	املســتوردة.	ويتــم	اســتعدال	

نســبته	 انخفــاض	 علــى	 للحصــول	 احملــاكاة	 نموذجــي	 بيانــات	

١%	يف	األســعار	النســبية	للســلع	الرأســمالية	على	املدى	الطويل.	

اإلنفــاق	 يف	 الرأســمالية	 الســلع	 واردات	 حصــة	 إىل	 وبالنظــر	

االســتثماري	الكلــي	حســب	افتراضــات	النمــوذج	)حــوايل	%33(،	

فــإن	ذلــك	يتطلــب	انخفاضــا	دائمــا	يف	التعريفــة	اجلمركيــة	علــى	

الســلع	االســتثمارية	يف	الســيناريو	الثاين،	بتكلفة	مالية	متكررة	

تبلــغ	حــوايل	٠.٢5%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	الســنوي.٢

املــدى	 علــى	 التأثيــر	 	١-3-3 البيــاين	 الشــكل	 ويعــرض	

نفــس	 ويــؤدي	 الصدمــة(.	 مــن	 ســنوات	 	١٠ )بعــد	 املتوســط	

االنخفاض	يف	أســعار	الســلع	الرأســمالية	يف	الســيناريوهين	إىل	

زيــادة	العوائــد	علــى	رأس	املــال	بنفــس	القيمــة،	ممــا	يــؤدي	إىل	

زيــادة	مماثلــة	يف	االســتثمار.	غيــر	أن	األثــر	علــى	النــاجت	خمتلــف	

)٠.7%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	و٠.5%	مــن	إجمــايل	النــاجت	

زيــادة	 الترتيــب(.	ويأتــي	هــذا	االختــالف	نتيجــة	 احمللــي،	علــى	

دائمــة	يف	كفــاءة	الســلع	الرأســمالية	املنتَجــة	حديثــا	ممــا	يــؤدي	

إىل	زيــادة	حــد	إمكانيــة	اإلنتــاج	يف	االقتصــاد	احمللــي.	وكلمــا	

زادت	إنتاجيــة	االقتصــاد،	زاد	دخــل	األســرة	واســتهالكها	بشــكل	

دائــم.3

التعريفة اجلمركية على السلع الرأسمالية

صدمة التكنولوجيا

الشكل البياين ٣-٣-١: نماذج احملاكاة 
(االنحراف عن احلالة املستقرة األصلية، ٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٢	إن	االنخفــاض	املطلــوب	يف	التعريفــات	اجلمركيــة	يعكــس	أيضــا	

انخفــاض	ســعر	الصــرف	احلقيقــي	املشــاهَد	يف	هــذا	الســيناريو.

انخفــاض	 نتيجــة	 بنســبة	١%	 االســتثمارية	 الســلع	 أســعار	 انخفــاض	 إن	 	3

العــالوات	الســعرية	يف	قطــاع	الســلع	االســتثمارية	يــؤدي	إىل	آثــار	مماثلــة	جــدا	

لآثــار	الناجتــة	عــن	زيــادة	اإلنتاجيــة	اخلاصــة	بــكل	اســتثمار.

مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	ميشال	أندراليه	ورافاييل	بورتيللو.

الكفــاءة	يف	قطاعــات	 أكبــر	لرفــع	 القــول	إن	هنــاك	جمــال	 ١	يمكــن	

الســلع	الرأســمالية	يف	األســواق	الصاعــدة	نظــرا	لزيــادة	درجــة	تعقيــد	

اإلنتــاج.

اإلطار ٣-٣: املصدر األساسي للتغيرات يف أسعار السلع الرأسمالية: حتليل قائم على 

نموذج
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ويف	حالــة	انخفــاض	التعريفــة	اجلمركيــة،	ال	حتــدث	هــذه	

الزيــادة	األوليــة	يف	حــد	إمكانيــة	اإلنتــاج	)يف	القطــاع	املنتــج	

للســلع	الرأســمالية(.	ويمكــن	بــدال	مــن	ذلــك	النظــر	إىل	احلوافــز	

التــي	تشــجع	علــى	تراكــم	رأس	املــال	والناشــئة	عــن	انخفــاض	

أن	 الدعــم.	ورغــم	 أنهــا	تعكــس	 الرأســمالية	علــى	 الســلع	 أســعار	

تكلفــة،	 أقــل	 يصبــح	 الرأســمالية	 املشــروعات	 يف	 االســتثمار	

عجــز	 إىل	 تــؤدي	 الضائعــة	 اجلمركيــة	 التعريفــة	 إيــرادات	 فــإن	

تخفيــض	 طريــق	 عــن	 تســويته	 تتــم	 احلكوميــة	 اإليــرادات	 يف	

التحويــالت	 عــن	تخفيــض	 وينشــأ	 العامــة	لألســر.	 التحويــالت	

العامــة	تأثيــر	معاكــس	علــى	االســتهالك	اخلــاص.	ومــن	منظــور	

علــى	 النســبي	 الطلــب	 ارتفــاع	 يفــرض	 املدفوعــات،	 ميــزان	

الــواردات	ضغوطــا	خافضــة	لســعر	الصــرف	الفعلــي	احلقيقــي،	

وهــو	مــا	يعنــي	تأثيــر	إضــايف	معاكــس	علــى	االســتهالك	حيــث	

لذلــك	 ونتيجــة	 تكلفــة.	 أكثــر	 احمللــي	 االســتهالك	 ســلة	 تصبــح	

االســتهالك. طفيفــة	يف	 زيــادة	 حتــدث	

يف	 العــرض	 جانــب	 علــى	 اآلثــار	 أن	 علــى	 التأكيــد	 ويجــدر	

تكاليــف	 انخفــاض	 نتيجــة	 غالبــا	 حتــدث	 الســيناريوهين	 كال	

بمحــاكاة	 أيضــا	 نقــوم	 النقطــة،	 هــذه	 ولتوضيــح	 االســتثمار.	

انخفــاض	يف	التعريفــات	اجلمركيــة	العامــة	يكافــئ	تأثيــره	علــى	

اجلمركيــة	 التعريفــة	 انخفــاض	 تأثيــر	 العامــة	 املاليــة	 إيــرادات	

تأثيــر	 أي	 احلالــة،	ال	يوجــد	 هــذه	 اســتثمار.	ويف	 بــكل	 اخلاصــة	

واضــح	علــى	الســعر	النســبي	احمللــي	لالســتثمار.	ونتيجــة	لذلــك،	

تكــون	الزيــادة	يف	االســتثمار	أقــل	بكثيــر	)٠.٢3%	مقابــل	34.١%	

يف	ســيناريو	التعريفــة	اجلمركيــة	اخلاصــة	بــكل	اســتثمار(،	وهــو	

النــاجت	)٠.١8%	مقابــل	5.٠%(.	 التأثيــر	علــى	 نفــس	

احلواجــز	 تخفيــض	 شــأن	 فمــن	 النتائــج،	 هــذه	 تؤكــد	 وكمــا	

أنشــطة	 وتشــجيع	 الرأســمالية	 الســلع	 يف	 التجــارة	 تعــوق	 التــي	

الكفــاءة	يف	قطاعــات	 التــي	تعمــل	علــى	رفــع	 البحــث	والتطويــر	

الســلع	الرأســمالية	أن	يعــود	بالفائــدة	علــى	النــاجت	واالســتثمار	

واالســتهالك	علــى	املــدى	الطويــل،	حتــى	وإن	انطــوى	ذلــك	علــى	

املاليــة.	 التكاليــف	 بعــض	

اإلطار ٣-٣: )تتمة(
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يَســتخدم	هــذا	اإلطــار	بيانــات	مــن	كولومبيــا	إللقــاء	الضــوء	

على	أثر	انخفاض	أسعار	السلع	الرأسمالية	—	نتيجة	تخفيض	

االســتثمار	 علــى	 	— الســلع	 هــذه	 علــى	 اجلمركيــة	 التعريفــات	

الرأســمالية	 الســلع	 أســعار	 الشــركات.	ونظــرا	ألن	 علــى	مســتوى	

ــدَّد	اعتمــادا	علــى	متغيــرات	داخليــة،	فمــن	 داخــل	اقتصــاد	مــا	حتُ

الصعب	حتديد	أثرها	الســببي	على	االســتثمار.	ويســاعد	التحليل	

على	مســتوى	الشــركات	يف	التغلب	على	هذه	املشــكلة	من	خالل	

االســتفادة	مــن	التغيــرات	املتباينــة،	وربمــا	أيضــا	اخلارجيــة،	يف	

أســعار	الســلع	الرأســمالية	والســلع	األخــرى	نتيجــة	إجــراء	إصــالح	

عــام	٢٠١١.	وقــد	 التعريفــة	اجلمركيــة	يف	كولومبيــا	 كبيــر	يف	

كولومبيــا	 يف	 اجلمركيــة	 التعريفــة	 إصــالح	 مــن	 الهــدف	 كان	

هــو	تبســيط	هيــكل	التعريفــة	وتعزيــز	النمــو	االقتصــادي	)دراســة	

Torres and Romero 2013(.	ونتيجــة	لذلــك،	انخفــض	متوســط	
التعريفــة	اجلمركيــة	علــى	الســلع	املســتوردة،	بيــن	عامــي	٢٠١٠	

و٢٠١١،	بمــا	يقــرب	مــن	4	نقــاط	مئويــة،	مــن	١٢.5%	يف	عــام	

٢٠١٠	إىل	8.7%	يف	عــام	٢٠١١	)الشــكل	البيــاين	4-3-١(.

اإلطــار	 هــذا	 يبحــث	 األحــداث،	 دراســة	 حتليــل	 وباســتخدام	

قناتيــن	خمتلفتيــن	يمكــن	أن	يؤثــر	حتريــر	التجــارة	مــن	خاللهمــا	

زيــادة	 	)١( الشــركات:	 عــن	 الصــادرة	 االســتثمار	 قــرارات	 علــى	

املنافســة،	و)٢(	حتســين	إمكانيــة	احلصــول	علــى	مدخــالت	أقــل	

الرأســمالية.	 الســلع	 ذلــك	 يف	 بمــا	 جــودة،	 أعلــى	 وربمــا	 تكلفــة	

ورغــم	أن	العديــد	مــن	الدراســات	قــد	بحثــت	أثــر	تخفيــض	التعريفــة	

اجلمركيــة	علــى	اإلنتاجيــة	مــن	خــالل	هاتيــن	القناتيــن	)راجــع،	

على	سبيل	املثال،	دراسة	Amiti and Konings 2007(،	ال	توجد	

أدلــة	كافيــة	علــى	أثــر	ذلــك	التخفيــض	علــى	االســتثمار.	ويصــف	

مســتوى	 علــى	 االســتثمار	 معــدل	 يف	 التغيــر	 التجريبــي	 املنهــج	

الشــركات	قبــل	وبعــد	إصــالح	التعريفــة	اجلمركيــة	والــذي	أدى	إىل	

تخفيضــات	يف	التعريفــات	اجلمركيــة	علــى	املدخــالت	مــن	الســلع	

األخــرى،	 املدخــالت	 علــى	 اجلمركيــة	 والتعريفــات	 الرأســمالية،	

يتــم	تقديــر	 والتعريفــات	اجلمركيــة	علــى	اخملرجــات.	وحتديــدا،	

املعادلــة	التاليــة:

 ΔInvestmen  t  i   = α +  β  1   ΔCapital Input Tarif  f  s (  i )      
 +  β  2   ΔOther Input Tarif  f  s (  i )      
 +  β  3   ΔOutput Tarif  f  s (  i )     +  ϵ  i   ,

حيــث	يُعــرف	االســتثمار	i	بأنــه	اســتثمار	يف	إجمــايل	األصــول	الثابتــة	

ـي	 هـ 	 s  ( i  ) ات	 ـ اخملرجـ ــى  عل ة  ـ ـ اجلمركي والتعريفــة  	١.  i معينــة	 لشــركة	

الشكل البياين ٣-٤-١: توزيع التغيرات 

يف التعريفة اجلمركية بين عامي ٢٠١٠ 

و٢٠١١
(٪)

وحســابات   ،Meleshchuk and Timmer (2019) دراســة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

التعريفــات  يف  التغيــر  البيانيــة  األعمــدة  رســم  يبيــن  ملحوظــة: 

اجلمركيــة علــى احملــور الســيني ونســبة الســلع املســتوردة التــي تأثــرت 

بهذا التغير على احملور الصادي.
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الشكل البياين ٣-٤-٢: األثر الذي يقع على 

االستثمار نتيجة التخفيضات يف التعريفة 

اجلمركية على املدخالت من السلع 

الرأسمالية، واملدخالت األخرى، 

وا�رجات
(٪)

وحســابات   ،Meleshchuk and Timmer (2019) دراســة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.
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مؤلفا	هذا	اإلطار	هما	سيرجي	ميليتشوك	ويانيك	تيمر.	

	،”Encuesta Anual Manufacturera“	مسح	من	االستثمار	بيانات	تؤخذ	١

وهو	مســح	ســنوي	لشــركات	الصناعة	التحويلية	يف	كولومبيا.	ويتم	احلصول	

اإلطــار ٣-4: االســتثمار والتعريفــات اجلمركيــة علــى الســلع الرأســمالية : أدلــة علــى مســتوى 

الشــركات مــن كولومبيــا
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اجلمركيــة	 التعريفــات	 يف	 التغيــرات	 امِــالت	 مع تفســير	 يمكــن	 	٢

علــى	املدخــالت	علــى	أنهــا	آثــار	التغيــرات	يف	األســعار	علــى	معــدالت	

االســتثمار	بافتــراض	أن	التعريفــات	اجلمركيــة	تنتقــل	بالكامــل	إىل	

ينتقــل	ســوى	جــزء	 إذا	مل	 أمــا	 املســتوردون.	 يدفعهــا	 التــي	 األســعار	

منهــا،	يتــم	تخفيــف	املعامِــالت	املقــدرة	نحــو	الصفــر	مقارنــة	باألثــر	

احلقيقــي	لألســعار.	

3	النتائــج	ثابتــة	إزاء	إدراج	املتغيــرات	الضابطــة	القياســية،	مثــل	

حجــم	الشــركة	أو	نمــو	املبيعــات.	وتُعــرَض	النتائــج	باســتخدام	إطــار	

زمنــي	مدتــه	ســنة	واحــدة،	ولكنهــا	أيضــا	ثابتــة	إزاء	اســتخدام	إطــار	

زمنــي	أوســع	حــول	تخفيضــات	التعريفــة	اجلمركيــة.
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األوىل	 الدولــة	 يف	 اجلمركيــة	 للتعريفــات	 البســيط	 ملتوســط	 ا

الســتة	 مســتوى	 علــى	 املصنفــة	 املنتجــات	 علــى	 الرعايــة	 ب

أرقــام	داخــل	33	قطاعــا	وفقــا	للنظــام	املنســق،	s (  i ) ،	وتهــدف	

االســتثمار.	 معــدالت	 علــى	 املنافســة	 زيــادة	 أثــر	 رصــد	 ىل	 إ

الســلع	 مــن	 املدخــات	 علــى  اجلمركيــة  التعريفــات  وحُتســب	

املدخــات  علــى  اجلمركيــة  والتعريفــات  	  s (  i )لرأســمالية ا

 Amiti and Konings دراســة	 ملــا	ورد	يف	 وفقــا	 	 s (  i )األخــرى

علــى	 اجلمركيــة	 تعريفــات	 لل ة	 ـ ـ مرجح كمتوســطات	 	( 2007)
اخملرجات	يف	جميع	قطاعات	الســلع	الرأســمالية	والقطاعات	

الترجيحيــة	نســبة	مدخــالت	 األخــرى،	حيــث	تعكــس	األوزان	

إنتــاج	خمرجــات	 القطاعــات	املســتخدمة	يف	 كل	قطــاع	مــن	

القطــاع	s،	اســتنادا	إىل	جــدول	املدخــالت	واخملرجــات	لعــام	

٢٠٠7.	وترصــد	متغيــرات	التعريفــة	اجلمركيــة	علــى	املدخــالت	

أثــر	احلصــول	علــى	مدخــالت	أقــل	تكلفــة.	وخالفــا	للدراســات	

تثمار	 ـ االسـ تجابة	 ـ اسـ ـالف	 ـ باخت ل	 ـ ـ ي التحل يســمح	 لســابقة،	 ا

للتخفيضات	يف	التعريفات	اجلمركية	على	الســلع	الرأســمالية	

األخــرى. املدخــالت	 مقابــل	

ويوضــح	الشــكل	البيــاين	3-4-٢	املعامِــالت	املقــدرة	

التعريفــة	 خفــاض	 فان التعريفــات.	 مــن	 أنــواع	 ثالثــة	 ل

اجلمركيــة	علــى	املدخــالت	مــن	الســلع	الرأســمالية	بمقــدار	

نقطة	مئوية	واحدة	يرتبط	بزيادة	قدرها	٠.4	نقطة	مئوية	

ــة	 إحصائي داللــة	 ذو	 بالنقــط	 تقديــر	 وهــو	 االســتثمار،	 يف	

عنــد	مســتوى	١%.٢	ويــؤدي	انخفــاض	التعريفــة	اجلمركيــة	

إىل	 الرأســمالية	 الســلع	 بخــالف	 األخــرى	 املدخــالت	 علــى	

زيــادة	أقــل	يف	االســتثمار	وإن	ظلــت	ذات	داللــة	إحصائيــة	

)٠.١5	نقطــة	مئويــة(.	وتعكــس	هــذه	النتيجــة	نتائــج	نمــاذج	

تكشــف	 والتــي	 	،3-3 اإلطــار	 تناولهــا	 التــي	 احملــاكاة	

باملثــل	عــن	اســتجابة	أقــل	بكثيــر	مــن	االســتثمار	إزاء	إجــراء	

تخفيــض	عــام	يف	التعريفــة	اجلمركيــة،	مقارنــة	بتخفيــض	

يف	التعريفــة	اجلمركيــة	علــى	الســلع	الرأســمالية.	وال	يرتبــط	

أثر	انخفاض	التعريفة	اجلمركية	على	اخملرجات	بتغيرات	

كبيرة	يف	قرارات	االســتثمار	الصادرة	عن	الشــركات،	على	
األقــل	علــى	املــدى	القصيــر.3

إصــالح	 مــن	 	— إضافيــة	 أدلــة	 النتائــج	 هــذه	 وتقــدم	

جتــاري	حديــث	يف	اقتصــاد	كبيــر	مــن	اقتصــادات	األســواق	

أمــام	 املتاحــة	 االســتثمار	 خيــارات	 أن	 علــى	 	- الصاعــدة	

الرأســمالية. الســلع	 بأســعار	 تتأثــر	 الشــركات	

 Felbermayr, Teti, and	دراســة	مــن	اجلمركيــة	التعريفــات	بيانــات	علــى

Yalcin (2018).	ويــؤدي	اســتخدام	مصفوفــات	املدخــالت	واخملرجــات	
بشــأن	 الشــواغل	 مــن	 التخفيــف	 إىل	 القطــاع	 مســتوى	 علــى	 الثابتــة	

املدخــالت	 اســتخدام	مصفوفــات	 عنــد	 تنشــأ	 التــي	 الداخليــة	 املتغيــرات	

واخملرجــات	علــى	مســتوى	الشــركات.

اإلطار ٣-4: )تتمة(
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زيادة  إىل  واملتنامية  املرتفعة  الثنائية  التجارة  موازين  أدت 

الدويل بسبب  التجاري  النظام  احتمالية تشوه  اخملاوف بشأن 

موازين  دوافع  الفصل  هذا  ويتناول  التجارية.  احلواجز  تفاوت 

التجارة الثنائية، حيث يميز بين دور كل من العوامل االقتصادية 

اجلمركية  والتعريفات  البلدان،  بين  العمل  وتوزيع  الكلية، 

على  اجلمركية  التعريفات  تداعيات  يف  أيضا  وينظر  الثنائية. 

على  تأثيرها  خالل  من  التوظيف  ومعدالت  والناجت  اإلنتاجية 

توصل  وعبرها.  البلدان  داخل  اإلنتاج  عمليات  تنظيم  كيفية 

موازين  تطور  يعكس  أوال،  أساسية.  نتائج  ثالث  إىل  الفصل 

التجارة الثنائية منذ منتصف التسعينات يف اجلزء األكبر منه 

قوى االقتصاد الكلي املعروفة بدورها يف حتديد حجم املوازين 

للتغيرات  كان  وثانيا،  القُطرْي.  املستوى  على  الكلية  التجارية 

االقتصادية  باألوضاع  مقارنة  أقل  دور  الثنائية  اجلمارك  يف 

الكلية يف تفسير تطور موازين التجارة الثنائية خالل العقدين 

بالفعل  اجلمارك  مستوى  انخفاض  يعكس  ما  وهو  املاضيين، 

يف  التبادلية  التخفيضات  أن  وحقيقة  البلدان،  من  العديد  يف 

اجلمارك كان لها تأثير موازن على األرصدة التجارية الثنائية. 

مثل   — السياسات  مستوى  على  األخرى  التشوهات  ولكن 

سياسات العرض — ربما كان لها دور يف هذا الصدد. ثالثا، 

ساهم تراجع التعريفات اجلمركية يف زيادة اإلنتاجية من خالل 

أكبر،  بشكل  البلدان  بين  والتخصصات  العمل  بتوزيع  السماح 

العاملية.  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  خالل  من  ذلك  يف  بما 

وتشير الطبيعة التكاملية للنظام التجاري احلايل إىل أن الزيادة 

احلادة يف التعريفات اجلمركية قد تنشأ عنها تداعيات كبيرة، 

مما يؤدي بالتايل إىل تردي أوضاع االقتصاد العاملي. وتؤيد 

هذه النتائج استنتاجين أساسيين على جانب السياسات. أوال، 

ينشأ معظمها عن  )التي  اخلارجية  االختالالت  تركز مناقشات 

موازين التجارة يف أغلب البلدان( تركيزا صحيحا على العوامل 

التي   — العامة  املالية  سياسة  مثل   — الكلية  االقتصادية 

عادة ما حتدد حجم موازين التجارة وأرصدة احلساب اجلاري 

اإلجمالية. ولن يؤدي استهداف موازين جتارية ثنائية بعينها 

التغيرات  التجارة وموازنة  األرجح سوى إىل حتول مسار  على 

وثانيا، من شأن  اآلخرين.  الشركاء  مع  التجارية  األرصدة  يف 

التخفيضات متعددة األطراف يف التعريفات اجلمركية وغيرها 

من احلواجز غير اجلمركية أن تفيد التجارة، وأن حتسن النتائج 

االقتصادية الكلية على املدى األطول.

)رئيس	 جوموت	 وفلورنس	 أوغستر	 يوهانِّس	 هم	 الفصل	 هذا	 مؤلفو	

الفريق(	ومارغو	ماكدونالد	وروبرتو	بياتسا،	وساهم	يف	إعداده	كل	من	

وسوارنايل	 شانغ	 سوك	 وكايان	 سيرديرو	 ودييغو	 كاسيريس	 كارلوس	

أحمد	حنان	وروي	مانو	وسيرجي	ميليشوك	ورافاييل	بورتيللو	وماريكا	

فيزاروتي	 وشانفنغ	 دات	 بانكوري	 من	 كل	 الدعم	 قدم	 كما	 سانتورو،	

ومينيكينيا	ساروشا	وإلسي	بيرتسيغيل.

مقدمة

ينظر	أكثر	من	8٠%	من	املواطنين	يف	االقتصادات	املتقدمة	

واقتصادات	األسواق	الصاعدة	إىل	التجارة	من	منظور	إيجابي	

بأن	 القناعة	 لديهم	 من	 هم	 فقط	 نصفهم	 من	 أقل	 أن	 غير	 	—
األجور	 أو	 التوظيف	 مستويات	 على	 بالنفع	 تعود	 التجارة	

وجه	 على	 ملحوظة	 بصورة	 التشكك	 هذا	 ويظهر	 األسعار.	 أو	

اآلراء	 تباين	 ويعكس	 املتقدمة.١١	 االقتصادات	 يف	 اخلصوص	

على	هذا	النحو	حقيقة	أن	منافع	التجارة	يمكن	أن	تترتب	عليها	

تكلفة	أيضا.	فمن	ناحية،	تتيح	التجارة	للبلدان	التخصص	حسب	

ميزتها	النسبية،	كما	تسهم	يف	زيادة	املنافسة،	وتسمح	بتدفق	

املعرفة	والتكنولوجيا	عبر	احلدود	بما	يساعد	يف	رفع	مستويات	

املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 البلدان	 جميع	 يف	 والدخل	 اإلنتاجية	

آفاق االقتصاد  الرابع	من	عدد	إبريل	٢٠١8	من	تقرير	 الفصل	

العاملي(.	كذلك	ساهم	كل	من	تراجع	احلواجز	التجارية	ومكاسب	

الكفاءة	املستمدة	من	عوملة	اإلنتاج	يف	انخفاض	السعر	النسبي	

للسلع	الرأسمالية	بقوة،	مما	ساعد	بدوره	يف	حتقيق	مستويات	

اقتصادات	 يف	 الدخل	 فجوات	 وتضييق	 قوية	 حقيقي	 استثمار	

من	 الثالث	 )الفصل	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

وتعود	 العاملي(.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٩ إبريل	 عدد	

اخليارات	 زيادة	 خالل	 من	 املستهلكين	 على	 بالنفع	 التجارة	

التي	 ال	سيما	 واخلدمات،	 السلع	 أسعار	 وتخفيض	 لهم	 املتاحة	

تمثل	نسبة	كبيرة	من	استهالك	األسر	األقل	دخال.	ومن	الناحية	

تقترن	 قد	 التجارة	 أن	 من	 شديدة	 خماوف	 توجد	 األخرى،	

بعض	 أوضاع	 أخرى	يف	 مكلفة	 وتصحيحات	 العمالة	 بتسريح	

جمموعات	العاملين	واجملتمعات.	غير	أن	الرأي	السائد	يف	عدد	

التجاري	 النظام	 أن	 التجريبية	هو	 الدراسات	 كبير	ومتزايد	من	

املفتوح	والعادل	الذي	تقل	أو	تنعدم	فيه	احلواجز	اجلمركية	أو	

املعوقات	األخرى	من	شأنه	أن	يعود	بمنافع	صافية	دائمة	على	

السليمة	 السياسات	 تطبيق	 حالة	 يف	 املعنية	 األطراف	 جميع	

التي	تضمن	تقاسم	املكاسب	بين	اجلميع	وحصول	الفئات	التي	

٢
تتحمل	عبء	التصحيح	على	املساعدة	التي	تستحقها.٢

ويف	هذا	السياق،	أصبحت	موازين	التجارة	الثنائية	الكبيرة	

إذا	 ما	 حول	 تساؤالت	 تثير	 حيث	 تركيز،	 موضع	 واملتنامية	

كانت	دليال	على	تفاوت	احلواجز	التجارية	ومدعاة	لقلق	صناع	

الثنائية	 التجارة	 موازين	 كانت	 إذا	 ولكن	 بالتايل.	 السياسات	

املعروفة	 الكلي	 االقتصاد	 قوى	 منها	 األكبر	 اجلزء	 يف	 تعكس	

مثل	 	— للبلدان	 الكلية	 التجارية	 املوازين	 حتديد	 يف	 بدورها	

 Pew Research Center spring 2018 Global Attitudes راجع	 	١,١

Survey.	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة،	يوافق	أكثر	من	نصف	اجمليبين	
قليال	على	عبارة	»التجارة	تسهم	يف	توليد	فرص	العمل.«	

.IMF (2017a) and IMF/WB/WTO (2017, 2018)	راجع	٢	

دوافع التجارة الثنائية والتداعيات اجلمركية 4 ل
ص

ف
ل

ا

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	104

تزايد	قوة	سياسة	املالية	العامة	أو	تراجع	الطلب	مقارنة	بحجم	

املستوى	 على	 التجارة	 سلوكيات	 فإن	 	— احمللي	 اإلنتاج	

التركيز	 الثنائي	ستكون	ضئيلة	األهمية،	وعندها	سوف	يتعين	

االقتصادية	 السياسات	 يف	 احملتملة	 التشوهات	 معاجلة	 على	

الكلية.	ويف	الوقت	نفسه،	يعكس	حتليل	أنماط	التجارة	الثنائية	

صورة	عميقة	عن	التكلفة	االقتصادية	التي	يمكن	أن	تنشأ	عن	

أثر	هذه	احلواجز	 —	بخالف	 التجارية،	مثل	اجلمارك	 احلواجز	

طويلة	 آثارها	 خالل	 من	 	— الثنائية	 التجارة	 موازين	 على	

املدى	على	التوزيع	الدويل	للعمل	واإلنتاجية	والناجت	ومعدالت	

التوظيف.

عن	 اإلجابة	 إىل	 الفصل	 هذا	 يهدف	 سبق،	 ما	 ضوء	 ويف	

األسئلة	التالية:

· ما	هي	دوافع	موازين	التجارة	الثنائية	—	وحتديدا،	ما	هو		

دور	العوامل	االقتصادية	الكلية	مقارنة	بدور	اجلمارك،	وما	

هو	دور	احملددات	األخرى	التي	يغلب	عليها	الطابع	اجلزئي	

الدويل	 والتوزيع	 النسبية	 امليزة	 على	 تؤثر	 والتي	 الهيكلي	

3

للعمل؟3

· )ودوافعها(		 الكلية	 التجارية	 املوازين	 بين	 العالقة	 ما	

واملوازين	الثنائية؟

· التجارة		 على	 اجلمركية	 التعريفات	 رفع	 انعكاسات	 ما	

الثنائية	بالنسبة	للبلدان	املعنية؟	وما	التداعيات	يف	البلدان	

األخرى	يف	ظل	وجود	سالسل	القيمة	العاملية؟

يف	 التغيرات	 وراء	 الدوافع	 مستهله	 يف	 الفصل	 هذا	 ويحلل	

موازين	التجارة	الثنائية	من	خالل	تطبيق	نموذج	اجلاذبية	على	

لتفسير	 النموذج	 تقديرات	 وتستخدم	 الثنائية.	 التجارة	 تدفقات	

التمييز	 مع	 الثنائية،	 التجارة	 موازين	 يف	 املالحظة	 التغيرات	

اجلمركية،	 التعريفات	 ذلك	 يف	 بما	 التجارة،	 تكلفة	 أثر	 بين	

وبينما	 الكلية.	 االقتصادية	 والعوامل	 للعمل،	 الدويل	 والتوزيع	

يف	 املستخدم	 األساسي	 النموذج	 هو	 اجلاذبية	 نموذج	 يظل	

الدراسات	التجارية،	فإنه	ينطوي	على	بعض	أوجه	القصور	التي	

املدرجة	 املتغيرات	 ترصد	 ال	 أوال،	 االعتبار.	 يف	 أخذها	 ينبغي	

التي	ال	تتغير	 العوامل	 يف	نموذج	اجلاذبية	بشكل	كامل	جميع	

بلدين.	 بين	 التجاري	 امليزان	 مستوى	 التي	حتدد	 الزمن	 بمرور	

الثنائية	 املوازين	 يف	 التغيرات	 تفسير	 على	 الفصل	 يركز	 لذلك	

بمرور	الوقت.	وثانيا،	تشمل	العوامل	االقتصادية	الكلية	جميع	

ما.	 بلد	 يف	 اإلجماليين	 والطلب	 العرض	 حتدد	 التي	 العوامل	

الكلية	والدوافع	 السياسات	االقتصادية	 العوامل	 وتتضمن	هذه	

الناجتة	 اآلثار	 الديمغرافية،	إىل	جانب	 العوامل	 األساسية،	مثل	

على	املدى	األطول	عن	التغيرات	الكبيرة	والدائمة	يف	التعريفات	

الدعم(	 نطاق	 اتساع	 )مثل	 العرض	 سياسات	 وعن	 اجلمركية	

دور	 ولبيان	 البلدان.	 عبر	 منهجي	 بشكل	 قياسها	 يصعب	 التي	

السياسات	بصورة	أكثر	شموال،		يلقي	الفصل	نظرة	أعمق	الحقا	

القطاعي	 التكوين	 اختالف	 عن	 التجارة	 تنشأ	 أن	 يمكن	 وحتديدا،	 	3	,3

منه	 جزء	 يف	 يعكس	 ما	 وهو	 التجاريين،	 الشركاء	 بين	 والطلب	 للعرض	

التوزيع	الدويل	للعمل	حسب	امليزة	النسبية.

على	العوامل	االقتصادية	الكلية	ودور	سياسات	االقتصاد	الكلي	

وغيرها	من	احملددات	القابلة	للقياس	يف	تشكيل	هذه	العوامل.

على	 اجلمركية	 التعريفات	 يف	 التغيرات	 تأثير	 وبخالف	

الفصل	 هذا	 من	 الثاين	 اجلزء	 يدرس	 الثنائية،	 التجارة	 موازين	

النشاط	 مقاييس	 على	 التغيرات	 هذه	 عن	 الناجتة	 اآلثار	

ومعدالت	 الناجت	 مثل	 بالرفاه،	 ارتباطا	 األكثر	 االقتصادي	

الروابط	 زيادة	 دور	 على	 الضوء	 ويسلط	 واإلنتاجية.	 التوظيف	

اجلمركية	 التعريفات	 ألثر	 تقديرات	 ويضع	 العرض،	 يف	سلسلة	

من	خالل	عدة	قنوات:	حماية	املنتجين	احملليين،	واآلثار	على	

مسار	 وحتول	 العرض،	 سلسلة	 حلقات	 خمتلف	 يف	 املنتجين	

التجارة.	ويف	اخلتام،	يسوق	الفصل	عدة	نماذج	حتاكي	سيناريو	

مع	 والصين،	 املتحدة	 الواليات	 بين	 افتراضية	 جمركية	 حرب	

النماذج	لدراسة	اآلثار	 إعداد	هذه	 استخدام	مناهج	خمتلفة	يف	

غير	 للبلدان	 بالنسبة	 والتداعيات	 االقتصادين	 على	 احملتملة	

ذات	الصلة	املباشرة	بهذه	احلرب.

وفيما	يلي	النتائج	التي	خلص	إليها	هذا	الفصل.

· التجارة		 موازين	 من	 أهمية	 أكثر	 الكلية	 التجارة	 موازين	

)أي	 الكلية	 التجارة	 موازين	 يف	 فالتغيرات	 الثنائية.	

التجارة	 موازين	 معظم	 على	 تؤثر	 ما	 عادة	 اإلجمالية(	

الثنائية	 التجارة	 موازين	 أحد	 يف	 التغير	 ولكن	 الثنائية،	

مع	شركاء	 الثنائية	 املوازين	 التغيرات	يف	 توازنه	 ما	 عادة	

االقتصاد	 أوضاع	 —	يف	حالة	عدم	تغير	 آخرين	 جتاريين	

على	 منعدما	 أو	 حمدودا	 تأثيره	 يكون	 وبالتايل	 	— الكلي	

امليزان	التجاري	الكلي.

· الثنائية		 التجارة	 موازين	 يف	 التغير	 من	 األكبر	 اجلزء	 كان	

خالل	العقدين	املاضيين	نتاجا	لعوامل	اقتصادية	كلية	—	

اإلجماليين	 والعرض	 الطلب	 يف	 النسبية	 التغيرات	 سيما	 ال	

األساسية.	 ودوافعها	 املعنيين	 التجاريين	 الشريكين	 يف	

التغيرات	 مثل	 أساسية	 عوامل	 الدوافع	 هذه	 وتضمنت	

واملؤسسية،	 االقتصادية	 التنمية	 ومستوى	 الديمغرافية	

املالية	 سياسة	 سيما	 ال	 الكلية	 االقتصادية	 والسياسات	

االئتمانية،	ويف	بعض	األحيان	سياسات	 والدورات	 العامة	

أسعار	الصرف	وسياسات	العرض	احمللية	)مثل	دعم	تكاليف	

اإلنتاج(.

· اجلمركية		 التعريفات	 يف	 التغيرات	 كانت	 املقابل،	 ويف	

الثنائية	أقل	تأثيرا	يف	تغير	موازين	التجارة	الثنائية،	وهو	

ما	يعكس	انخفاض	مستوياتها	األولية	بالفعل	يف	العديد	من	

البلدان	وقيام	معظم	البلدان	بتخفيض	تعريفاتها	اجلمركية	

صايف	 على	 موازنة	 آثار	 له	 كانت	 مما	 الوقت،	 نفس	 يف	

اجلمارك	 مستوى	 يعد	 نفسه،	 الوقت	 يف	 أنه	 غير	 التجارة.	

يف	 تساعد	 التي	 الثنائية	 التجارة	 تكلفة	 من	 مهما	 جزءا	

العوامل	 أثر	 تشكيل	 وبالتايل	 للعمل	 الدويل	 التوزيع	 تشكيل	

االقتصادية	الكلية	املتغيرة	على	التجارة	الثنائية	واملوازين	

التجارية.

· السبب،	فإن	تأثير	اجلمارك	على	اإلنتاجية	والناجت		 ولنفس	

تراجع	 ساعد	 فقد	 األطول.	 املدى	 على	 مهم	 والتوظيف	

	— أكبر	 بشكل	 البلدان	 بين	 العمل	 توزيع	 على	 اجلمارك	

وزيادة	 	— العاملية	 القيمة	 ذلك	من	خالل	سالسل	 بما	يف	
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املنافسة	وفرص	احلصول	على	املدخالت	األجنبية،	مما	أدى	

إىل	حتسن	ملحوظ	يف	مستويات	اإلنتاجية.	ويشير	ذلك	إىل	

التحول	 نتيجة	 إيجابية	ملحوظة	 آثار	 وجود	فرصة	حلدوث	

إىل	تعريفات	جمركية	أقل،	وآثار	سلبية	أيضا	نتيجة	احلروب	

التعريفات	اجلمركية	 الزيادات	يف	 اجلمركية.	وسوف	تؤدي	

والتوظيف	 الناجت	 بمستويات	 الضرر	 إحلاق	 إىل	 الثنائية	

واإلنتاجية،	ليس	يف	االقتصادات	املعنية	فحسب،	ولكن	يف	

أجزاء	 خمتلف	 يف	 أيضا	 املباشرة	 الصلة	 ذات	 غير	 البلدان	

البلدان	من	حتول	 قد	تستفيد	بعض	 وبينما	 القيمة.	 سالسل	

مسار	التجارة،	سيؤدي	ارتفاع	اجلمارك	إىل	تردي	األوضاع	

االقتصادية	العاملية.

جانب	 على	 أساسيين	 استنتاجين	 إىل	 النتائج	 هذه	 وتشير	

اخلارجية	 األرصدة	 بشأن	 املناقشات	 تركز	 أوال،	 السياسات.	

ملوازين	 الكلية	 االقتصادية	 احملددات	 على	 صحيحا	 تركيزا	

السياسات	 يف	 التغيرات	 وتؤثر	 اجلاري.	 واحلساب	 التجارة	

جميع	 على	 العامة(	 املالية	 سياسة	 )مثل	 الكلية	 االقتصادية	

استهداف	 أن	 لذلك	 املهمة	 االنعكاسات	 الثنائية.	ومن	 املوازين	

االقتصاد	 أوضاع	 بعينها	دون	معاجلة	 ثنائية	 أرصدة	جتارية	

التجارة	 مسار	 حتول	 إىل	 سوى	 األرجح	 على	 يؤدي	 لن	 الكلي	

وموازنة	التغيرات	يف	األرصدة	التجارية	مع	الشركاء	اآلخرين.	

وثانيا،	من	شأن	التخفيضات	واسعة	النطاق	ومتعددة	األطراف	

اجلمركية	 غير	 احلواجز	 من	 وغيرها	 اجلمركية	 التعريفات	 يف	

على	 الكلية	 االقتصادية	 النتائج	 حتسن	 وأن	 التجارة،	 تفيد	 أن	

يف	 مكاسب	 إىل	 اجلمارك	 انخفاض	 يؤدي	 إذ	 األطول.	 املدى	

بالتخصص	 للبلدان	 السماح	 خالل	 من	 والديناميكية	 الكفاءة	

حسب	مزاياها	النسبية،	واالندماج	يف	سالسل	العرض،	وزيادة	

يمكن	 العكس،	 وعلى	 األجنبية.	 املدخالت	 إىل	 وصولها	 فرص	

تكاليف	 إىل	 الثنائية	 التجارة	 على	 اجلمارك	 رفع	 يؤدي	 أن	

اقتصادية	كبيرة،	ليس	يف	البلدان	املعنية	فحسب،	بل	يف	بلدان	

بسبب	سالسل	 كبيرة	 بدرجة	 اآلثار	 هذه	 وتتفاقم	 أيضا.	 أخرى	

الناجتة	عن	 التداعيات	 انتقال	 التي	تسهم	يف	 العاملية	 العرض	

اجلمارك	الثنائية،	وتؤثر	بالتايل	على	البلدان	يف	خمتلف	أجزاء	

من	حتول	 البلدان	 بعض	 تستفيد	 قد	 حين	 القيمة.	ويف	 سالسل	

مسار	التجارة،	فإن	التأثير	السلبي	على	مستويات	الثقة	وتشديد	

ستترتب	 التجارية	 التوترات	 نتيجة	 العاملية	 املالية	 األوضاع	

األول	من	 )الفصل	 البلدان	 تداعيات	معاكسة	يف	جميع	 عليهما	

عدد	أكتوبر	٢٠١8	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.		

وبينما	تشير	هذه	النتائج	إىل	أن	تخفيض	احلواجز	التجارية	

اآلثار	 بشأن	 مبررة	 توجد	خماوف	 العاملي،	 االقتصاد	 يفيد	 قد	

التوزيعية	للتجارة.	فمن	املهم	تطبيق	سياسات	حمددة	لضمان	

وتوفير	 اجلميع	 بين	 التجارة	 من	 املستمدة	 املكاسب	 تقاسم	

IMF 2017a; IMF/ )راجع	 الركب	 سبقهم	 الكافية	ملن	 احلماية	

WB/WTO 2017, 2018(.	وتتضمن	السياسات	الالزمة	ملساعدة	

شبكات	 تقوية	 التسريح	 أو	 الهيكلي	 التصحيح	 من	 املتضررين	

سبيل	 على	 	— املعنية	 االقتصادات	 يف	 االجتماعي	 األمان	

يف	 واملساعدة	 الدخل	 لدعم	 حديثة	 برامج	 خالل	 من	 املثال،	

تدريب	 إلعادة	 سياسات	 وتطبيق	 	— العمل	 فرص	 عن	 البحث	

وتعديل	 العمل،	 سوق	 يف	 دجمها	 وإعادة	 املسرحة	 الفئات	

مكاسب	 توزيع	 إعادة	 أجل	 من	 واملزايا	 الضرائب	 سياسات	

التجارة	على	نحو	أكثر	مساواة.	

حقائق مبسطة

الكلي	من	منظور	بلد	ما	هو	حاصل	جمع	 التجاري	 امليزان	

موازين	جتارته	الثنائية	التي	تعبر	بدورها	عن	الفرق	بين	قيم	

الصادرات	والواردات	مع	كل	من	الشركاء	التجاريين.	ويشير	ذلك	

إىل	وجود	ارتباط	كبير	بين	امليزان	اإلجمايل	واملوازين	الثنائية	

يف	 كبيرة	 اختالالت	 تشهد	 التي	 البلدان	 أن	 بالفعل	 ويبدو	 	—
ميزانها	التجاري	الكلي	تكون	معظم	موازينها	الثنائية	أحادية	

اجلانب،	إما	على	اجلانب	املوجب	)مثل	أملانيا(	أو	على	اجلانب	

البياين	 )الشكل	 األمريكية(	 املتحدة	 الواليات	 )مثل	 السالب	

4-١(.	ويف	الوقت	نفسه،	يوجد	تفاوت	حاد	يف	موازين	التجارة	

الثنائية	عبر	الشركاء	التجاريين:	فموازين	التجارة	الثنائية	إما	

موجبة	أو	سالبة	يف	معظم	البلدان،	وحتى	البلدان	ذات	املوازين	

التجارية	 موازينها	 تكون	 أن	 يمكن	 الصغيرة	 الكلية	 التجارية	

نفس	 وتظهر	 البعض(.	 بعضها	 توازن	 )ولكنها	 كبيرة	 الثنائية	

الواردة	يف	 البلدان	 بخالف	 أخرى	 كثيرة	 بلدان	 املشاهدات	يف	

الشكل	البياين.

التجارة	 موازين	 أن	 إىل	 املبسطة	 احلقائق	 هذه	 وتشير	

االقتصادية	 العوامل	 	)١( قوتين:	 بفعل	 عموما	 تتشكل	 الثنائية	

احمللي	 العرض	 بين	 االختالالت	 حتديدا	 بذلك	 ويقصد	 الكلية،	

واإلنفاق	احمللي	اإلجماليين	يف	البلدان،	والتي	تعكسها	موازين	

التجارة	الكلية،	و)٢(	التعريفات	اجلمركية	والعوامل	التي	يغلب	

عليها	الطابع	اجلزئي	الهيكلي،	والتي	تتغير	على	أساسها	كثافة	

التجارة	الثنائية	بين	بلدين.

وموازين	 الكلي	 التجاري	 امليزان	 بين	 العالقة	 وتتضح	

البياين	 )الشكل	 أيضا	 العاملي	 املستوى	 على	 الثنائية	 التجارة	

الثنائية	 التجارية	 املوازين	 يف	 التغيرات	 كانت	 فقد	 	.)٢-4

حجمها،	 لبيان	 املطلقة	 بالقيمة	 مقيسة	 العاملية،	 والكلية	

بقوة	 ارتفعت	 حيث	 املاضيين،	 العقدين	 خالل	 عموما	 متسقة	

وقعت	 التي	 العاملية	 املالية	 األزمة	 سبقت	 التي	 الفترة	 خالل	

يمكن	 أنه	 غير	 	4

األزمة.4 خالل	 وهبطت	 	،٢٠٠-٢٠٠٩8 يف	

مالحظة	بعض	االختالفات	أيضا	—	فعلى	سبيل	املثال،	كانت	

املوازين	الثنائية	أعلى	من	املوازين	التجارية	اإلجمالية،	وأقل	

انخفاضا	منها	يف	أعقاب	األزمة.	ويوجد	عدد	قليل	من	البلدان	

املتحدة	 والواليات	 الصين	 مثل	 الكبيرة،	 الكلية	 املوازين	 ذات	

القيم	 جمع	 كحاصل	 العاملية	 الثنائية	 املوازين	 تقاس	 حتديدا،	 	4 	,4

املوازين	 تساوي	 وباملثل،	 البلدان.	 جلميع	 الثنائية	 للموازين	 املطلقة	

الكلية	 التجارية	 للموازين	 املطلقة	 القيم	 جمع	 حاصل	 العاملية	 الكلية	

جلميع	البلدان.
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وأملانيا	وكوريا	واليابان،	التي	تعد	أيضا	من	كبار	املساهمين	

تعد	 احلاالت،	 جميع	 يف	 ولكن	 العاملية.	 الثنائية	 املوازين	 يف	

باملوازين	 مقارنة	 كثيرا	 أعلى	 الثنائية	 التجارية	 املوازين	

التجارية	الكلية.

العاملي	عامال	حاسما	وراء	جميع	 التجاري	 التكامل	 وكان	

هذه	التطورات،	واشتدت	وتيرته	بسبب	االنخفاض	املستمر	يف	

الثنائية	عبر	 التجارة	 التجارة.	ويعكس	متوسط	كثافة	 تكاليف	

احلجم	 الفصل،	 هذا	 يف	 الحقا	 نناقشه	 ما	 وهو	 البلدان،	 أزواج	

أنها	 يفترض	 والتي	 التجارة	 تعترض	 التي	 للمعوقات	 النسبي	

ويشير	 	.)3-4 البياين	 )الشكل	 التجارية	 التكلفة	 إىل	 تعزى	

ارتفاع	كثافة	التجارة	بين	بلدين	ما	إىل	زيادة	سهولة	التجارة	

فيما	بينهما.	وبالنظر	إىل	التغير	بين	الفترتين	١٩٩5-١٩٩٩	

و٢٠١٠-٢٠١5،	تتضح	زيادة	سهولة	التجارة	نسبيا	بالنسبة	

ضوء	 يف	 مستغربة	 غير	 نتيجة	 وهي	 البلدان.	 أزواج	 ملعظم	

التراجع	املالحظ	بمرور	الوقت	يف	احلواجز	التي	تعوق	تدفقات	

التجارة.	فقد	ساهم	تطور	تكنولوجيات	النقل	يف	احلد	من	تكلفة	

الشحن	ملسافات	طويلة.	كذلك	كانت	التغيرات	التي	طرأت	على	

زيادة	 أدت	 حيث	 الصدد،	 هذا	 يف	 حاسما	 عنصرا	 السياسات	

تراجع	عام	يف	 إىل	 العاملية	 التجارة	 األعضاء	يف	منظمة	 عدد	

اجلمارك	على	الواردات.	وكان	التراجع	ملحوظا	للغاية	يف	البلدان	

البداية،	مثل	 التي	كانت	تفرض	تعريفات	جمركية	مرتفعة	يف	

الوقت	 ويف	 الصاعدة.	 األسواق	 اقتصادات	 من	 وغيرها	 الصين	

الثنائية	 التجارة	 كثافة	 يف	 كبير	 تفاوت	 وجود	 يالحظ	 نفسه،	

مثل	 الثنائية،	 التجارة	 تكلفة	 ذلك	 ويعكس	 البلدان.	 أزواج	 عبر	

الهيكلي،	 اجلزئي	 الطابع	 عليها	 يغلب	 التي	 والعوامل	 اجلمارك	

إىل	 تأثيرها	 الكلية	يختلف	 االقتصادية	 العوامل	 أن	 إىل	 ويشير	

حد	ما	على	املوازين	التجارية	الثنائية	اخملتلفة	لبلد	ما.	

الواليات املتحدة 

األمريكية الصين اليابان تايوان

اململكة املتحدة كوريا كندا املكسيك

الهند منطقة هونغ 

كونغ اإلدارية اخلاصة

بلدان أخرى 

(موجبة)
بلدان أخرى (سالبة)

ا�موع

الواليات املتحدة 

األمريكية الصين اليابان أملانيا

اململكة املتحدة فرنسا كندا املكسيك

إسبانيا أستراليا بلدان أخرى 

(موجبة)

بلدان أخرى (سالبة)

ا�موع

امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  لــدى منظمــة  املضافــة  القيمــة  التجــارة يف  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.

١ أكبر ثالثة شركاء يف السنة.
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الشكل البياين ٤-١: موازين التجارة الثنائية، حسب 
الشركاء الرئيسيين١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

موازين التجارة الثنائية

موازين التجارة الكلية

موازين التجارة الثنائية

موازين التجارة الكلية

املصادر: قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تستند املسميات الواردة يف الشكل البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية 

لتوحيد املقاييس.
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٢- موازين التجارة: متوسط املستوى يف ٢٠١٣-٢٠١٥
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الشكل البياين ٤-٢: االختالالت التجارية العاملية
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ومن	احملددات	األخرى	لكثافة	التجارة	الثنائية	بين	بلدين	

التجارة،	 تكلفة	 تراجع	 فمع	 منهما.	 لكل	 الدويل	 التخصص	

جماالت	 يف	 أكبر	 بشكل	 التخصص	 إىل	 عادة	 البلدان	 اجتهت	

اإلنتاج	التي	تتميز	فيها	)أي	ميزتها	النسبية(	—	على	مستوى	

األخرى	 املنتجات	 واستيراد	 	— األقل	 على	 الكبرى	 القطاعات	

البلدان	 بين	 العمل	 توزيع	 يف	 ساهم	 مما	 	— أخرى	 بلدان	 من	

أن	 ويمكن	 التجارة.	 مكاسب	 من	 املزيد	 وحتقيق	 أكبر	 بشكل	

أنماط	 البلدان	 فرادى	 يف	 والعرض	 الطلب	 هياكل	 عن	 تنشأ	

التجارة	 البلدان،	بحيث	تتدفق	 جتارية	معقدة	يف	جمموعة	من	

البلدان	نتيجة	استهالكها	وإنتاجها	لسلع	معينة	بكثافات	 عبر	

خمتلفة.	ويف	عام	١٩٩5،	أظهرت	بعض	البلدان	ميزة	تنافسية	

هذا	 أكبر	يف	 بشكل	 وتخصصت	 التحويلية	 الصناعة	 قطاع	 يف	

القطاع	—	ال	سيما	الصين	وكوريا	وأملانيا	واليابان	واملكسيك	

يف	 التخصص	 تراجع	 العكس،	 وعلى	 	
5

5.)4-4 البياين	 )الشكل	

5,	5	تقاس	امليزة	التنافسية	الظاهرة	بنصيب	قطاع	ما	يف	صادرات	البلد	

مقارنة	بنصيب	هذا	القطاع	يف	صادرات	العامل.

منذ	 تعاين	 كانت	 التي	 البلدان	 نسبيا	يف	 الصناعية	 الصادرات	

البداية	من	ضعف	نسبي	يف	هذا	القطاع،	مثل	الواليات	املتحدة	

يف	 مماثل	 نمط	 مالحظة	 ويمكن	 املتحدة.	 واململكة	 األمريكية	

والواليات	 والهند	 املتحدة	 اململكة	 بنت	 حيث	 اخلدمات،	 قطاع	

املتحدة	على	امليزة	النسبية	التي	كانت	تتمتع	بها	منذ	البداية.	

موازين	 على	 أيضا	 النسبية	 املزايا	 هذه	 تطور	 انعكس	 وقد	

البلدان،	 هذه	 واخلدمات	يف	 التحويلية	 الصناعات	 التجارة	يف	

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة 

ما عدا الصين

الصين

2010–15

١- كثافة التجارة الثنائية١

املصادر: قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، وقاعدة بيانات حلول التجارة العاملية املتكاملة لدى البنك الدويل، وحسابات خبراء 

صندوق النقد الدويل.

١ تمثل كل نقطة زوجا من البلدان. وتعكس تقديرات كثافة التجارة بين أي بلدين تأثير تكلفة التجارة 

الثنائية ومتعددة األطراف لهذين البلدين على الصادرات. ولتسهيل قراءة البيانات الواردة يف الشكل 

البياين، تم استبعاد أزواج البلدان التي تتجاوز كثافتها التجارية ٢.

٢ يتم جتميع املتوسطات على مستوى البلدان-القطاعات باستخدام أنصبة القيمة املضافة الثابتة 

(يف عام ٢٠٠٠) كأوزان ترجيحية.
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امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  لــدى منظمــة  املضافــة  القيمــة  التجــارة يف  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.

١ القيم التي تزيد على ١ تشير إىل ميزة نسبية ظاهرة يف القطاع.

الشكل البياين ٤-٤: امليزة النسبية الظاهرة١
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حيث	ارتفع	فائض	الواليات	املتحدة	يف	ميزان	جتارة	اخلدمات	

على	سبيل	املثال.

غير	أن	تطور	امليزة	النسبية	ال	يتوقف	على	تراجع	التكلفة	التجارية	

فقط.	فكوريا	والصين	مثال	على	البلدان	التي	تمتلك	قطاعات	صناعية	

عالية	التقنية	ذات	تأثير	قوي	على	التجارة	العاملية	بالرغم	من	أنها	مل	

تكن	لها	أي	ميزة	نسبية	منذ	البداية	يف	هذا	اجملال	)أو	كانت	لها	ميزة	

نسبية	ضعيفة،	كما	يف	حالة	كوريا(.	وتوجد	أمثلة	أخرى	على	مستوى	

أكثر	تفصيال.66	ويمكن	أن	تعكس	هذه	التطورات	عددا	من	العوامل،	مثل	

Daruich, Easterly, and Reshef (2019)	لالطالع	 6,	6	راجع	دراسة	

أكثر	 مستوى	 على	 البلدان	 تخصصات	 يف	 للتغير	 مفصل	 حتليل	 على	

تفصيال.

زيادة	نمو	اإلنتاجية	نسبيا	يف	بعض	القطاعات	بفضل	االبتكار.	ويف	

الوقت	نفسه،	يوجد	جدل	كبير	حول	دور	سياسات	العرض	يف	املساعدة	

7

على	تعزيز	هذه	امليزة	النسبية.7

وقد	ساهم	تطور	سالسل	الطلب	العاملية	أيضا	يف	زيادة	

تخصص	البلدان	عبر	القطاعات	وداخلها،	مما	أدي	إىل	تعميق	

األنماط	التجارية	متعددة	البلدان.	وبالتركيز	على	التدفقات	

التجارية	الثنائية	األكبر	يف	عامي	١٩٩5	و٢٠١5،	يتضح	

ولكن	 عموما،	 أقطاب	 ثالثة	 يف	 يتركز	 العاملي	 اإلنتاج	 أن	

قطب	 	:)5-4 البياين	 )الشكل	 كثافتها	 درجات	 تباين	 مع	

)أو	»مصنع«(	أمريكا	الشمالية	الذي	يتمركز	حول	الواليات	

املتحدة	وكندا	واملكسيك،	واملصنع	األوروبي	ويتمركز	حول	

مهمة	 روابط	 أيضا	 وتوجد	 اآلسيوي.88	 واملصنع	 أملانيا،	

بين	أقطاب	اإلنتاج	الثالثة،	ال	سيما	بين	الواليات	املتحدة	

بمركزها	 احتفظت	 األقطاب	 هذه	 أن	 من	 وبالرغم	 وآسيا.	

تغيرت	 فقد	 و٢٠١5،	 	١٩٩5 من	 الفترة	 خالل	 اإلقليمي	

التغيرات	 آسيا	 وشهدت	 	— الوقت	 بمرور	 عمقا	 وازدادت	

األبرز	على	اإلطالق.	ففي	عام	١٩٩5،	كانت	اليابان	حتتل	

مركز	الصدارة	يف	املصنع	اآلسيوي،	ولكن	الصين	تضطلع	

حاليا	بالدور	الرئيسي،	حيث	إن	بعض	السلع	التي	اعتادت	

مباشرة	 املتحدة	 الواليات	 إىل	 شحنها	 اليابانية	 الشركات	

من	 ملزيد	 إلخضاعها	 أوال	 الصين	 إىل	 شحنها	 يتم	 أصبح	

املشاركة	 زيادة	 تؤدي	 أن	 يُتوقع	 وقد	 التجهيز.	 عمليات	

املوازين	 ارتفاع	حجم	 إىل	 تلك	 العاملية	 القيمة	 يف	سالسل	

ال	 ولكنها	 املطلقة(،	 قيمها	 جمع	 بحاصل	 )مقيسة	 الثنائية	

	 ٩

تؤدي	بالضرورة	إىل	ارتفاع	حجم	امليزان	التجاري	الكلي.٩

وتشير	البيانات	بالفعل	إىل	وجود	عالقة	موجبة	قوية	بين	

مشاركة	بلد	ما	يف	سالسل	القيمة	العاملية	وحجم	موازينه	

األمر	 يتعلق	 عندما	 كثيرا	 أضعف	 العالقة	 ولكن	 الثنائية،	

بحجم	امليزان	التجاري	الكلي	)الشكل	البياين	6-4(.

ومن	االنعكاسات	األخرى	لهذه	االجتاهات	زيادة	الفرق	

القيمة	 ومقاييس	 التقليدية	 الكلية	 التجارة	 مقاييس	 بين	

املتبادلة	 الفعلية	 املضافة	 القيمة	 تقيس	 )التي	 املضافة	

قيمة	 على	 تنطوي	 املبيعة	 السلعة	 ألن	 نظرا	 بلدين(	 بين	

القيمة	 سلسلة	 أجزاء	 خمتلف	 يف	 بلدان	 عدة	 من	 مضافة	

7,	7	يمكن	أن	تتضمن	هذه	السياسات	عددا	من	التدابير،	مثل	تقديم	الدعم	

التشجيع	على	 االبتكار	)مثل	سياسة	 للقطاعات،	وتوفير	حوافز	لتشجيع	

تسجيل	براءات	االختراع	يف	الصين،	راجع	الفصل	الرابع	من	عدد	إبريل	

نقل	 وممارسات	 وسياسات	 العاملي(،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١8

التكنولوجيا.	وتناقَش	سياسات	العرض	الحقا	يف	هذا	الفصل.

Baldwin and Lopez-Gonzalez (2013)	لالطالع	 8	راجع	دراسة	 	,8

سالسل	 يف	 للتجارة	 العاملية	 األنماط	 حول	 تفصيال	 أكثر	 حتليل	 على	

العرض.

ثالثة	 بين	 عاملية	 قيمة	 سلسلة	 وجود	 املثال	 سبيل	 على	 لنفترض	 	٩,٩

ومن	 الثاين،	 إىل	 األول	 البلد	 من	 الوسيطة	 السلع	 تتدفق	 حيث	 بلدان،	

الثاين	إىل	الثالث.	يف	هذه	احلالة،	يؤدي	تعمق	الروابط	يف	سلسلة	القيمة	

األول،	 مع	 الثاين	 للبلد	 التجاري	 امليزان	 يف	 العجز	 زيادة	 إىل	 العاملية	

 Ahn and	دراسة	راجع	الثالث.	مع	التجاري	ميزانه	يف	الفائض	وزيادة

others	)تصدر	قريبا(	لالطالع	على	مناقشة	حول	االرتباط	بين	موازين	
التجارة	الثنائية	واملشاركة	يف	سالسل	القيمة	العاملية.

امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  لــدى منظمــة  املضافــة  القيمــة  التجــارة يف  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: البلــدان األكثــر تصديــرا خــالل العــام (< = ١٪ مــن إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي يف ١٩٩٥ و

٢٠١٥ علــى الترتيــب)، وتخفــض الصــادرات بمخفــض إجمــايل النــاجت احمللــي يف الواليــات املتحــدة. 

ويمثــل حجــم الفقاعــات النصيــب العاملــي إلجمــايل النــاجت احمللــي لبلــد مــا. وتســتند املســميات الــواردة 

يف الشكل البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١- ١٩٩٥

٢- ٢٠١٥
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الشكل البياين ٤-٥: أكبر التدفقات التجارية، ١٩٩٥ 

مقابل ٢٠١٥
(باملليار دوالر أمريكي)
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للغاية	 املهمة	 العوامل	 من	 ذلك	 ويعد	 	١٠

١(.١٠-4 )اإلطار	

املضافة	 القيمة	 على	 اجلمارك	 أثر	 حتليل	 يتناولها	 التي	

على	 أقرب	 »نظرة	 بعنوان	 القسم	 يف	 التوظيف	 ومستويات	

التعريفات	اجلمركية	وتداعياتها«.	

حمددات موازين التجارة الثنائية

الفصل	 الثنائية،	يستخدم	هذ	 التجارة	 لفهم	وقياس	دوافع	

وهو	 التجارية،	 الدراسات	 يف	 املستخدم	 األساسي	 النموذج	

الدراسات	 من	 كبير	 عدد	 ويوجد	 اجلاذبية.	 بنموذج	 يعرف	 ما	

النموذج	 هذا	 فعالية	 منها	 تتضح	 التي	 والتجريبية	 النظرية	

يف	تفسير	الصادرات	الثنائية	كدالة	لتكلفة	التجارة،	وإجمايل	

والتكوين	 التجارة،	 يف	 الشريكة	 البلدان	 يف	 والطلب	 العرض	

القطاعي	للطلب	والعرض.	ويمكن	فيما	بعد	الربط	بين	احملددات	

الثنائية	 الواردات	 وتقديرات	 الثنائية	 للصادرات	 التقديرية	

وتتيح	 الثنائية.	 التجارة	 صايف	 وأنماط	 احملددات	 هذه	 وبين	

الثنائية	لتحديد	دوافعها	 هذه	الطريقة	حتليل	موازين	التجارة	

مستوى	 على	 اتخاذها	 يتم	 التي	 احملددة	 اإلجراءات	 أي	 	—
االقتصادية	 واألوضاع	 والسياسات	 التجارية،	 السياسات	

١١
الكلية	بوجه	أعم.١١

نموذج اجلاذبية بإيجاز

لثالث	 كدالة	 الثنائية	 الصادرات  اجلاذبية	 نموذج	 يفسر	

 Anderson and van دراسة	 )راجع	 احملددات	 من	 جمموعات	

Wincoop 2003	وغيرها(.	
· الصادرات		 تزداد	 حتديدا،	 الكلية:	 االقتصادية  العوامل 

اإلجمايل(	 )الناجت	 اإلجمايل	 العرض	 زيادة	 مع	 الثنائية	

للبلد	 اإلجمايل(	 )اإلنفاق	 اإلجمايل	 والطلب	 املصدر	 للبلد	

التحليل	 ويستخدم	 العاملي.	 الناجت	 من	 كنسبة	 املستورد	

القيمة	 من	 )بدال	 اإلجمايل	 واإلنفاق	 اإلجمايل	 الناجت	

املضافة	واإلنفاق	النهائي(	كمقياس	للنمو	يف	جتارة	السلع	

العاملية،	والذي	يتم	إدراجه	يف	 القيمة	 الوسيطة	يف	سلسلة	

مقاييس	الصادرات.

· الطبيعية		 التجارية	 التكاليف	 تتضمن	 التجارة:  تكاليف 

املرتبطة	 أو	 	— اإلنسان	 صنع	 من	 التجارية	 والتكاليف	

بالسياسات.	وتزداد	احتماالت	التجارة	بين	بلدين	يف	حالة	

أو	 بينهما	 فيما	 تاريخية	 روابط	 أو	وجود	 اجلغرايف	 قربهما	

انخفاض	 )بسبب	 الواضحة	 التجارية	 التكاليف	 انخفاض	

	،Johnson and Noguera (2012a, 2012b, 2017)	دراسة	راجع	١٠
,١٠

.Koopman, Wang, and Wei (2014)	ودراسة

 Silva	ودراسة	،Feenstra (2004)	دراسة	املثال	سبيل	على	راجع	١١	١١,

	،Baldwin and Taglioni (2011) ودراسة	 	،and Tenreyro (2006)
 Yotov and others Bacchetta and others (2012)،	ودراسة	 ودراسة	

املستخدم	 اجلاذبية	 نموذج	 تقدير	 حول	 مناقشة	 على	 لالطالع	 	(2016)
الدراسات	 من	 للغاية	 قليل	 عدد	 ويوجد	 الثنائية.	 الصادرات	 قياس	 يف	

التجريبية	التي	تسعى	إىل	حتديد	دوافع	موازين	التجارة	الثنائية	)راجع	

	.)Davis and Weinstein 2002	دراسة	املثال	سبيل	على

تكلفة	 جانب	 وإىل	 	١٢
التجارية(.١٢ واالتفاقيات	 اجلمارك	

متوسط	 أثر	 حتييد	 املهم	 من	 بلدين،	 بين	 الثنائية	 التجارة	

جميع	 عبر	 املصدر	 البلد	 يواجهها	 التي	 التجارية	 التكلفة	

الشركاء	التجاريين	ومتوسط	التكلفة	التجارية	التي	يفرضها	

البلد	املستورد	إليضاح	االرتباط	بين	تأثير	اجلمارك	الثنائية	

وتكلفة	التجارة	مع	الشركاء	اآلخرين.	وتعكس	هذه	العوامل	

١3

آثار	التوازن	العام	الناجتة	عن	التكاليف	التجارية.١3

١٢,	١٢	يتضمن	النموذج	املستخدم	يف	هذا	الفصل	املسافة	اجلغرافية	بين	

للحدود	 الصورية	 واملتغيرات	 الثنائية،	 والتعريفات	 التجاريين،	 الشركاء	

ووجود	 املشترك	 االستعماري	 والتاريخ	 املشتركة	 واللغة	 املشتركة	

التقليدية	 اجلاذبية	 دراسات	 تنظر	 وال	 مشتركة.	 حرة	 جتارة	 اتفاقيات	

يمكن	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 الصرف.	 سعر	 ترتيبات	 دور	 يف	 صراحة	

تكلفة	 من	 احلد	 يف	 اليورو،	 كمنطقة	 املوحدة،	 العملة	 مناطق	 تساعد	 أن	

التجارة	احلقيقية	بين	املشاركين	نظرا	النتفاء	احلاجة	إىل	التحوط	ضد	

خماطر	أسعار	الصرف.	ويف	نماذج	انحدار	اجلاذبية	املعيارية،	تكون	هذه	

جزئيا	 يرجع	 ما	 وهو	 اخلطي،	 االرتباط	 خالل	 من	 وضوحا،	 أكثر	 اآلثار	

إىل	متغيرات	القرب	اجلغرايف	أو	املتغيرات	الصورية	التفاقيات	التجارة	

احلرة.

١3,	١3	تتضمن	آثار	التوازن	العام،	على	سبيل	املثال،	آثار	تكلفة	التجارة	

يف	بلد	آخر	على	التجارة	بين	البلدين	املعنيين.	وتتناول	الدراسات	أيضا	

التكلفة	التجارية	متعددة	األطراف	بوصفها	»مقاومة	متعددة	األطراف«	أو	

املشاركة األمامية واخللفية يف سالسل القيمة العاملية

(٪ من جمموع الصادرات اإلجمالية)

١- املشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

       مقابل موازين التجارة الكلية، ٢٠١٥
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املشاركة األمامية واخللفية يف سالسل القيمة العاملية

(٪ من جمموع الصادرات اإلجمالية)

٢- املشاركة يف سالسل القيمة العاملية 

       مقابل موازين التجارة الثنائية، ٢٠١٥
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الشكل البياين ٤-٦: دور سالسل القيمة العاملية١
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· القطاعي		 التكوين	 يؤثر	 والطلب:	 للعرض  القطاعي  التكوين 

	— للعمل	 الدويل	 التوزيع	 الذي	يعكس	 	— للعرض	والطلب	

القطاعات،	 خمتلف	 يف	 ما	 بلدين	 بين	 التجارة	 حجم	 على	

سبيل	 فعلى	 اإلجمالية.	 جتارتهما	 حجم	 على	 وبالتايل	

املثال،	إذا	كان	بلد	ما	متخصصا	يف	إنتاج	السلع	الصناعية،	

أكثر	ما	 السلع	الصناعية	 التجاري	على	 بينما	ينفق	شريكه	

بين	 التجارية	 التدفقات	 زيادة	 إىل	 ذلك	 سيؤدي	 ينتج،	

املستوى	 على	 اجلاذبية	 نموذج	 تقدير	 خالل	 ومن	 البلدين.	

يمكن	 القطري،	 املستوى	 على	 النتائج	 وجتميع	 القطاعي	

يف	 للعرض	 القطاعي	 الهيكل	 يف	 االختالفات	 تأثير	 حتديد	

البلدان	املصدرة	والطلب	يف	البلدان	املستوردة	على	تدفقات	

التجارة	الثنائية.

هذا	 عليها	 ينطوي	 التي	 القصور	 أوجه	 معرفة	 املهم	 ومن	

بوضوح	 اجلاذبية	 نموذج	 يميز	 حين	 يف	 أوال،	 مسبقا.	 املنهج	

بين	الدوافع	الرئيسية	للتجارة	الثنائية،	يمكن	أن	يكون	التمييز	

بينها	أكثر	صعوبة	من	الناحية	العملية.	فكما	ورد	من	قبل،	فإن	

تؤثر	 ال	 املثال	 سبيل	 على	 اجلمركية	 التعريفات	 يف	 التغيرات	

على	التجارة	الثنائية	فقط.	إذ	إن	التغيرات	الكبيرة	والدائمة	يف	

اجلمارك	من	شأنها	أيضا	التأثير	يف	املدى	األطول	على	التوزيع	

	— الكلية	 االقتصادية	 العوامل	 على	 وبالتايل	 للعمل،	 الدويل	

بعنوان	 القسم	 التفصيل	يف	 بمزيد	من	 املوضوع	 ويناقش	هذا	

»نظرة	أقرب	على	التعريفات	اجلمركية	وتداعياتها«.	لذلك	فإن	

أفضل	تفسير	للنتائج	التي	تم	التوصل	إليها	هو	أنها	آثار	توازن	

جزئي	وليست	بالضرورة	انعكاسا	للتفاعل	الديناميكي	الكامل	

بين	التجارة	والعوامل	االقتصادية	الكلية	والتعريفات	اجلمركية	

الكلية	 االقتصادية	 العوامل	 تعكس	 وثانيا،	 الوقت.	 بمرور	

والطلب	 العرض	 على	 تؤثر	 التي	 والسياسات	 العوامل	 جميع	

املتغيرات	 )مثل	 األساسية	 العوامل	 ذلك	 يف	 بما	 اإلجماليين،	

االقتصادية	 والسياسات	 املؤسسات(،	 تطور	 أو	 الديمغرافية	

يصعب	 العرض	 سياسات	 أن	 غير	 العرض.	 وسياسات	 الكلية،	

متسقة	 مقاييس	 وجود	 لعدم	 مستقلة	 بصورة	 تأثيرها	 حتديد	

تشوهات	 مقاييس	 على	 حتديدا	 ذلك	 وينطبق	 	— البلدان	 عبر	

جمموعة	 على	 الدعم	 تقديم	 مثل	 الكلية،	 االقتصادية	 السياسة	

واسعة	من	الصادرات	أو	عمليات	اإلنتاج	مما	يؤدي	إىل	تشويه	

	 ١4

التجاريين.١4 الشركاء	 جميع	 عبر	 الدرجة	 بنفس	 التجارة	

ويناقش	القسم	بعنوان	»دور	العوامل	االقتصادية	الكلية«	هذه	

الدوافع	األساسية	بمزيد	من	التفصيل.

مؤشرات	حلجم	السوق	املمكنة	أو	القدرة	على	الوصول	إىل	األسواق	)راجع	

التطبيقات	 ويف	 	.)Head and Mayer 2014 دراسة	 املثال	 سبيل	 على	

التجريبية،	يتمثل	أحد	املؤشرات	البديلة	املعتادة	لتكلفة	التجارة	متعددة	

األطراف	يف	التكلفة	املرجحة	بإجمايل	الناجت	احمللي	للتجارة	مع	جميع	

الشركاء	التجاريين.

ذلك	 أمثلة	 التشويهية،	ومن	 السياسات	 ١4	توجد	خماوف	بشأن	هذه	 	,١4

الدعم	 تقديم	 على	جتنب	 العشرين	 السياسات	يف	جمموعة	 اتفاق	صناع	

إىل	 تؤدي	 التي	 األخرى	 الداعمة	 والتدابير	 األسواق	 تشويه	 يف	 املتسبب	

وجود	طاقة	إنتاجية	زائدة	يف	قطاع	الصلب	—	راجع	على	سبيل	املثال	

.G20 (2018)

الصادرات	 نموذج	 تقدير	 يتم	 احملاذير،	 هذه	 ضوء	 ويف	

قاعدة	 باستخدام	 والقطاعي	 القطري	 املستويين	 على	 الثنائية	

التعاون	 منظمة	 لدى	 املضافة	 القيمة	 يف	 التجارة	 بيانات	

البيانات	 قاعدة	 وتتضمن	 االقتصادي.	 امليدان	 يف	 والتنمية	

املستخدمة	بيانات	الصادرات	الثنائية	يف	63	بلدا	يف	املستوى	

الصناعي	املوحد	جلميع	األنشطة	 الدويل	 التصنيف	 الثالث	من	

االقتصادية	يف	34	قطاعا	خالل	الفترة	من	١٩٩5	إىل	٢٠١5.	

ويعبر	عن	جميع	املتغيرات	بالقيمة	االسمية	للدوالر	األمريكي.	

ووفقا	للدراسات	ذات	الصلة،	يتم	التقدير	على	فترات	من	خمس	

سنوات	الستبعاد	التأثير	قصير	املدى	للمتغيرات	االسمية،	مثل	

اإللكتروين	 املرفق	 يف	 ويرد	 	١5

االسمي.١5 الصرف	 سعر	 حتركات	

4.1	على	شبكة	اإلنترنت	مزيد	من	التفاصيل	حول	عملية	التقدير	
١6

والنتائج.١6

على	 )راجع	 األخرى	 الدراسات	 مع	 املقدرة	 اآلثار	 وتتسق	

ودراسة	 	،Bacchetta and others 2012 دراسة	 املثال	 سبيل	

Yotov and others 2016(.	إذ	تؤكد	أن	إجمايل	العرض	احمللي	
أهم	 من	 املستورد	 البلد	 يف	 الطلب	 وإجمايل	 املصدر	 البلد	 يف	

التقديرات	إىل	أن	 الثنائية.	وتشير	 الصادرات	 حمددات	تدفقات	

تكلفة	التجارة	من	احلواجز	التجارية	املؤثرة،	حيث	يتضح	من	

تقديرات	املرونة	أن	زيادة	التعريفات	اإلجمالية	والنسبية	بنسبة	

١%	تؤدي	إىل	تراجع	الصادرات	الثنائية	اإلجمالية	بحوايل	%3	

النتائج	القطرية	ثابتة	بدرجة	كبيرة	يف	 ١7	وتظل	هذه	

إىل	%6.١7

يف	 التخصص	 دور	 بقياس	 يسمح	 الذي	 القطاعي	 التوصيف	

التجارة.	وكما	هو	متوقع،	توجد	اختالفات	مهمة	 حتديد	حجم	

إال	 مالحظتها	 يمكن	 ال	 اخلدمية	 وغير	 اخلدمية	 القطاعات	 بين	

من	 بالرغم	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 القطاعية.	 البيانات	 من	خالل	

بنوعيها،	 التجارة	 هذه	 أمام	 املهمة	 العقبات	 من	 املسافة	 أن	

فإنها	تعد	أكثر	أهمية	يف	جتارة	اخلدمات.	وبوجه	عام،	يعد	هذا	

النموذج	فعاال	للغاية	يف	تفسير	الصادرات	)والواردات(	الثنائية	

عبر	جميع	التوصيفات.

باعتبار	 التقليدي	 اجلاذبية	 نموذج	 إىل	 النظر	 األفضل	 من	 لذلك	 	١5 	,١5

فالتراجع	 املتوسط.	 املدى	 على	 الثنائية	 الصادرات	 يعكس	حمددات	 أنه	

املفاجئ	يف	عملة	البلد	املصدر	على	سبيل	املثال	ستكون	آثاره	حمايدة	

الواقع،	 بالدوالر	األمريكي.	ويف	 يف	املدى	املتوسط	على	سعر	صادراته	

فإن	الشركات	ستسعى	بمرور	الوقت	إىل	تعويض	التراجع	األويل	يف	العملة	

احمللية	من	خالل	زيادة	أسعار	صادراتها	املقومة	بالعملة	احمللية.	كذلك	

النسبية	 التغيرات	األخرى	يف	األسعار	 ال	يستبعد	نموذج	اجلاذبية	تأثير	

األولية(.	 السلع	 أسعار	 عن	 الناجتة	 )كالتغيرات	 واملصدر	 املستورد	 بين	

غير	أن	إدراج	مقاييس	ملؤشرات	األسعار	يف	البلد	املصدر	والبلد	املستورد	

ليس	له	تأثير	ملحوظ	على	املعامالت	األخرى	ولن	يسهم	يف	حتسين	القوة	

التفسيرية	للنموذج	سوى	بدرجة	طفيفة.

www.	:التايل	الرابط	خالل	من	متاحة	اإللكترونية	املرافق	جميع	١6	١6,

	.imf.org/en/Publications/WEO
١7,	١7	يركز	هذا	املنهج	على	تأثير	التوازن	اجلزئي	لهذه	املتغيرات،	وتعكس	

جمموعة	اآلثار	التقديرات	القطاعية	والقطرية	اخملتلفة	الواردة	يف	املرفق	

اإللكتروين	4.١	على	شبكة	اإلنترنت.	ويناقش	القسم	بعنوان	»نظرة	أقرب	

على	التعريفات	اجلمركية	وتداعياتها«	بعض	انعكاسات	التوازن	العام.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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حتليل موازين التجارة الثنائية من منظور 

نموذج اجلاذبية

أيضا	 الثنائية	 الواردات(	 )أو	 الصادارت	 نموذج	 يتيح	

التي	 	— الثنائية	 التجارة	 موازين	 حمددات	 عن	 معلومات	

ويفقد	 الثنائية.	 والواردات	 الصادرات	 بين	 الفرق	 بأنها	 تعرف	

مستوى	 على	 تطبيقه	 عند	 التفسيرية	 قوته	 اجلاذبية	 نموذج	

العوامل	 قياس	 صعوبة	 يعكس	 مما	 الثنائية،	 التجارة	 موازين	

الهيكلية	—	بخالف	التعريفات	اجلمركية	والتخصص	القطاعي	

واسع	النطاق	—	الثابتة	زمنيا	التي	حتدد	امليزان	التجاريبين	

	١8

اإلنترنت(.١8 شبكة	 على	 	4.1 	 اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	 بلدين	

لذلك	يركز	هذا	الفصل	على	شرح	التغيرات	يف	موازين	التجارة	

الثنائية.

التكاليف	 تأثير	 وقياس	 لفهم	 البديهية	 الطرق	 وإحدى	

التجارية	والعوامل	االقتصادية	الكلية	وتغير	التكوين	القطاعي	

خالل	 الثنائية	 التجارة	 موازين	 أحد	 يف	 املالحظ	 التغير	 على	

الفترة	التي	تغطيها	العينة	)من	١٩٩5	إىل	٢٠١5(	هي	النظر	يف	

املستخدمة	 التفسيرية	 املتغيرات	 من	 لكل	 التقديرية	 املساهمة	

على	 	4.1 اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	 التغير	 هذا	 يف	 بالنموذج	

شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	طريقة	القياس(.	ويعرض	)الشكل	

التجارية	 املوازين	 تغيرات	 يف	 املساهمات	 	١٩)7-4 البياين	

البلدان	 أكبر	 من	 وثالثة	 التجاريين	 الشركاء	 أهم	 بين	 الثنائية	

الواليات	 	— العامل	 يف	 التحويلية	 الصناعة	 ومراكز	 التجارية	

الدور	 البياين	 الشكل	 ويوضح	 وأملانيا.١٩	 والصين	 املتحدة	

يف	 التغيرات	 تفسير	 يف	 الكلية	 االقتصادية	 للعوامل	 األساسي	

موازين	التجارة	الثنائية.	وتساهم	التكاليف	التجارية	يف	هذه	

التغيرات	أيضا،	ولكن	بدرجة	أقل.	ومن	املالحظات	األخرى	أن	

تأثير	العوامل	االقتصادية	الكلية	على	موازين	التجارة	الثنائية	

يتوقف	على	طبيعة	هذه	العالقة	يف	البداية	—	أي	حتديدا	ما	إذا	

كان	امليزان	الثنائي	كبيرا	وموجبا	أم	سالبا.	ونظرا	ألن	التكلفة	

بين	 العمل	 انقسام	 تزايد	 يف	 العوامل	 هذه	 أحد	 يتمثل	 أن	 يمكن	 	١8 	,١8

كان	 وإن	 العاملية،	 القيمة	 سالسل	 نتيجة	 بينها	 فيما	 والتكامل	 البلدان	

نموذج	اجلاذبية	التقليدي	ال	يعكس	هذا	العامل	إال	بصورة	جزئية.	فعلى	

سبيل	املثال،	تشير	دراسة	Ahn and others	)تصدر	قريبا(	إىل	أن	القيم	

تزداد	 ثابتة	 قطرية/زمنية	 آثار	 ذي	 جاذبية	 نموذج	 تقدير	 من	 املتبقية	

بمرور	الوقت	ويمكن	عزوها	إىل	تزايد	مشاركة	البلدان	يف	سالسل	القيمة	

التعريفات	 على	 أقرب	 »نظرة	 بعنوان	 القسم	 مع	 ذلك	 ويتسق	 العاملية.	

اللذين	يؤكدان	على	أهمية	مراعاة	 اجلمركية	وتداعياتها«	واإلطار	4-4	

الدور	األساسي	لسالسل	القيمة	العاملية	يف	الوقت	احلايل	عند	النظر	يف	

	،6-4 البياين	 الشكل	 من	 يتضح	 وكما	 ذلك،	 على	 عالوة	 اجلمارك.	 دور	

القيمة	العاملية	ال	 الكلية	واملشاركة	يف	سالسل	 اللوحة	١،	فإن	العوامل	

بالتايل	معلومات	خمتلفة	 بينهما	وقد	تتيحان	 ارتباط	كبير	فيما	 يوجد	

عن	تطور	أنماط	التجارة.

١٩,	١٩	تعرض	اللوحة	١	مساهمات	العوامل	االقتصادية	الكلية	والتكوين	

	٢ اللوحة	 وتفصل	 صاف.	 أساس	 على	 التجارية	 والتكلفة	 القطاعي	

العوامل	 التايل:	 النحو	 على	 مكوناتها	 إىل	 الصافية	 املساهمات	 هذه	

الطلب	 وصايف	 املعني	 البلد	 يف	 العرض	 صايف	 إىل	 الكلية	 االقتصادية	

يف	الشريك	والناجت	العاملي،	والتكوين	القطاعي	إىل	التكوين	القطاعي	يف	

والتكاليف	 واجلمارك	 الشريك،	 البلد	 القطاعي	يف	 والتكوين	 املعني	 البلد	

متعددة	 التجارية	 والتكاليف	 الثنائية	 اجلمارك	 إىل	 األخرى	 التجارية	

يف	 األطراف	 متعددة	 التجارية	 والتكاليف	 املعني	 البلد	 يف	 األطراف	

الشريك.

التعريفات اجلمركية متعددة األطراف 

وتكاليف التجارة األخرى لدى الشريك

التعريفات اجلمركية متعددة األطراف

 وتكاليف التجارة األخرى لدى البلد املعني

التعريفات اجلمركية الثنائية٢

الناجت العاملي

التكوين القطاعي لدى الشريك

التكوين القطاعي لدى البلد املعني

صايف الطلب لدى الشريك

صايف العرض لدى البلد املعني
القيمة املتبقية٣

ا�موع

التعريفات اجلمركية وتكاليف التجارة األخرى ٢

التكوين القطاعي

العوامل االقتصادية الكلية
القيمة املتبقية ٣

ا�موع

الشكل البياين ٤-٧: املساهمات يف تغيرات موازين التجارة 
الثنائية، ١٩٩٥-٢٠١٥ ١
(بمليارات الدوالرات األمريكية)

املصــادر: قاعــدة بيانــات التجــارة يف القيمــة املضافــة لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــات ١ و٣ و٥ حــدود العوامــل االقتصاديــة الكليــة والتكويــن القطاعــي والتكلفة التجارية 

علــى أســاس صــايف. بينمــا تفصــل اللوحــات ٢ و٤ و٦ هــذه احلــدود الصافيــة إىل مكوناتهــا علــى النحــو التــايل: 

التجــاري  الشــريك  لــدى  الطلــب  املعنــي وصــايف  البلــد  العــرض يف  الكليــة إىل صــايف  االقتصاديــة  العوامــل 

والنــاجت العاملــي، والتكويــن القطاعــي إىل التكويــن القطاعــي يف البلــد املعنــي والتكويــن القطاعــي يف البلــد 

الشــريك، واجلمــارك وتكاليــف التجــارة األخــرى إىل اجلمــارك الثنائيــة وتكاليــف التجــارة متعــددة األطــراف يف 

البلــد املعنــي وتكاليــف التجــارة متعــددة األطــراف لــدى الشــريك التجــاري. وتســتند املســميات الــواردة يف الشــكل 

البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ متوسط القيمة خالل الفترة ٢٠١٠-٢٠١٥ ناقصا متوسط القيمة خالل الفترة ١٩٩٥-١٩٩٩.

٢ تتضمن اجلمارك واتفاقيات التجارة احلرة أو التفضيلية.

٣ القيمة املتبقية هي حاصل جمع متبقيات النموذج زائدا خطأ التقريب.
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التجارية،	إىل	جانب	العوامل	األخرى	التي	يغلب	عليها	الطابع	

اجلزئي	الهيكلي،	حتدد	امليزة	النسبية	للبلدان	والتوزيع	الدويل	

أخرى	 قناة	 وجود	 إىل	 ذلك	 يشير	 األطول،	 املدى	 على	 للعمل	

يمكن	أن	تؤثر	اجلمارك	من	خاللها	على	مسار	موازين	التجارة	

٢٠

الثنائية	بمرور	الوقت.٢٠

العوامل	 أن	 يبدو	 الكلية.	 االقتصادية  العوامل  دور 

املساهم	 هي	 	— واخلارجية	 احمللية	 	— الكلية	 االقتصادية	

الثنائية	 التجارية	 املوازين	 تغيرات	 يف	 اإلطالق	 على	 األكبر	

األوضاع	 أهمية	 وتشير	 التحليل.	 يغطيها	 التي	 الفترة	 خالل	

االقتصادية	الكلية	احمللية	واخلارجية	إىل	أن	التطور	النسبي	يف	

املوازين	التجارية	اإلجمالية	للشريكين	التجاريين	له	دور	مهم	

أيضا	—	وتناقش	هذه	الفكرة	يف	القسم	بعنوان	»دور	العوامل	

االقتصادية	الكلية«.

· الناجت		 تطور	 تعكس	 احمللية	 الكلية  االقتصادية  األوضاع 

واإلنفاق	اإلجماليين	يف	بلد	ما.	ويتوقف	حجم	التأثير	على	

امليزان	التجاري	الثنائي	األويل	بين	البلدين	الذي	يتحدد	يف	

ضوء	التكاليف	التجارية	والتوزيع	الدويل	للعمل	واألوضاع	

	٢١

األخرى.٢١ الهيكلية	 والعوامل	 األولية	 الكلية	 االقتصادية	

كان	 	،٢٠١5-١٩٩5 الفترة	 خالل	 املثال،	 سبيل	 فعلى	

املتحدة	 الواليات	 يف	 احمللية	 الكلية	 االقتصادية	 للعوامل	

خمتلف	 مع	 الثنائية	 التجارية	 موازينها	 على	 سلبي	 تأثير	

شركائها	التجاريين	نظرا	ألن	إجمايل	الناجت	األمريكي	كان	

وبعبارة	 اإلنفاق.	 بمعدل	 مقارنة	 بطئا	 أكثر	 بمعدل	 ينمو	

ما	 أكثر	 تنفق	 اجململ	 يف	 املتحدة	 الواليات	 كانت	 أبسط،	

تنتج،	مما	اضطرها	إىل	استيراد	مزيد	من	السلع	من	شركائها	

االقتصادية	 للعوامل	 كان	 العكس،	 وعلى	 	٢٢
التجاريين.٢٢

موازينها	 على	 إيجابي	 تأثير	 أملانيا	 يف	 احمللية	 الكلية	

أسرع	 بمعدل	 ناجتها	 نمو	 يعكس	 مما	 الثنائية،	 التجارية	

مقارنة	بنفقاتها.	وأخيرا،	كان	الناجت	ينمو	بمعدل	أسرع	من	

اإلنفاق	يف	الصين	خالل	هذه	الفترة	—	وهو	ما	يعكس	يف	

إنتاج	 تكلفة	 دعم	 العرض	احمللية،	مثل	 منه	سياسات	 جزء	

 IMF املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 )التجارية(	 املصنعة	 السلع	

2017b ,2011،	وتقرير	القطاع	اخلارجي	لعام	٢٠١7(.	ويف	
احلاالت	التي	سجلت	فيها	الصين	فائضا	ثنائيا	يف	البداية	

ميزتها	 بسبب	 املثال(	 سبيل	 على	 املتحدة	 الواليات	 )مع	

ناجتها	 نمو	 ساهم	 املصنعة،	 السلع	 يف	 القوية	 التنافسية	

بمعدل	أسرع	من	نفقاتها	يف	تعظيم	الفائض	الثنائي.	وعلى	

فيها	 سجلت	 التي	 التجارية	 للموازين	 فبالنسبة	 العكس،	

التجاريين	 شركائها	 مع	 البداية،	 يف	 جتاريا	 عجزا	 الصين	

مثل	كوريا	وماليزيا،	كان	لنمو	اإلنفاق	على	الواردات	التي	

بنمو	 مقارنة	 أكبر	 تأثير	 كثيرا	 أعلى	 أولية	 مستويات	 بلغت	

العرض،	مما	أدى	إىل	تفاقم	العجز	الثنائي.

الواليات	املتحدة	والصين،	 التجاري	بين	 امليزان	 ٢٠	ولكن	يف	حالة	 	,٢٠

التجارة	كان	حمدودا	نسبيا	يف	عام	١٩٩5	 جتدر	اإلشارة	إىل	أن	حجم	

)انظر	الشكل	البياين	4-١(.

٢١,	٢١	يعزى	ذلك	من	الناحية	الفنية	إىل	الصيغة	الضربية	للتفاعالت	فيما	

بين	خمتلف	حمددات	التجارة	الثنائية.

٢٢,	٢٢	يلقي	القسم	بعنوان	»دور	العوامل	االقتصادية	الكلية«	نظرة	أقرب	

على	الدوافع	وراء	هذه	العوامل	االقتصادية	الكلية.	

· يف		 املساهم	 هي	 اخلارجية	 الكلية  االقتصادية  العوامل 

الشريكة.	وكما	يف	حالة	 البلدان	 والناجت	يف	 اإلنفاق	 تطور	

هيكل	 فإن	 احمللية،	 الكلية	 االقتصادية	 العوامل	 مساهمة	

موازين	 تغيرات	 حتديد	 يف	 مهم	 دور	 له	 األويل	 التجارة	

املثال،	 سبيل	 على	 أملانيا	 حالة	 ففي	 الثنائية.	 التجارة	

ساهمت	العوامل	االقتصادية	الكلية	اخلارجية	يف	فوائضها	

الناجت	 من	 أسرع	 بمعدل	 اإلنفاق	 نمو	 يعكس	 مما	 الثنائية،	

أملانيا	 سجلته	 الذي	 األويل	 والفائض	 الشريكة	 البلدان	 يف	

مع	شركائها.

القطاعي	 التكوين	 يف	 التغيرات	 القطاعي:  التخصص  دور 

العديد	 به	يف	 يستهان	 دور	ال	 لها	 اإلجماليين	 والعرض	 للطلب	

٢3	وبوجه	عام،	فإن	التأثير	اإليجابي	

من	االختالالت	الثنائية.٢3

التي	 القطاعات	 أن	 منه	 يتضح	 الثنائية	 التجارة	 موازين	 على	

سجل	فيها	بلد	ما	صادرات	كبيرة	يف	البداية	قد	ارتفع	نصيبها	

بناء	 فكرة	 يؤيد	 مما	 	— اإلنفاق(	 يف	 نصيبها	 )عن	 الناجت	 يف	

أن	 أو	 	— القائمة	 النسبية	 اإلنتاج	وامليزة	 البلدان	على	هياكل	

تراجع	 قد	 مرتفعا	 أوليا	 طلبا	 البلد	 فيها	 التي	سجل	 القطاعات	

حالة	 ويف	 الناجت(.	 يف	 نصيبها	 )عن	 اإلنفاق	 يف	 نصيبها	

العرض	 يف	 القطاعية	 التغيرات	 أن	 يبدو	 املتحدة،	 الواليات	

مع	 الثنائية	 موازينها	 يف	 إيجابي	 بشكل	 ساهمت	 قد	 والطلب	

املوازين	 على	 نفسه	 األمر	 وينطبق	 واليابان.	 وأملانيا	 الصين	

التجارية	الثنائية	ألملانيا	مع	إيطاليا	والواليات	املتحدة.

دور التكاليف التجارية: بالرغم	من	أن	انخفاضات	اجلمارك	

الثنائية	ساهمت	يف	نمو	مستوى	التجارة	اإلجمالية	)الصادرات	

)أي	 التجارية	 املوازين	 على	 أقل	 تأثيرها	 كان	 والواردات(،	

والواردات(.	 الصادرات	 بين	 الفرق	 	— التجارة	 »صايف«	

ويعكس	ذلك	يف	جزء	منه	حقيقة	أن	اجلمارك	كانت	منخفضة	

وأن	 البلدان	 من	 العديد	 يف	 التسعينات	 منتصف	 يف	 بالفعل	

موازن	 تأثير	 لها	 وكان	 متبادلة	 كانت	 اجلمارك	 تخفيضات	

ساهمت	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 الثنائية.	 التجارية	 املوازين	 على	

يف	 طفيفة	 إيجابية	 مساهمة	 الثنائية	 اجلمارك	 يف	 التغيرات	

املوازين	التجارية	الثنائية	للواليات	املتحدة	مع	كندا	والصين	

على	 البلدان	 هذه	 فرضتها	 التي	 اجلمارك	 ألن	 نظرا	 واملكسيك	

السلع	األمريكية	كانت	تتراجع	بمعدل	أسرع	مقارنة	باجلمارك	

املفروضة	من	الواليات	املتحدة	على	سلع	هذه	البلدان	)رغم	أن	

ومع	 األمريكية(.	 اجلمارك	 من	 البداية	 يف	 أعلى	 كان	 مستواها	

زيادة	 إىل	 تلقائيا	 ذلك	 أدى	 األخرى،	 العوامل	 جميع	 تساوي	

بصادرات	 مقارنة	 البلدان	 لهذه	 األمريكية	 الصادرات	 يف	 أكبر	

هذه	البلدان	إىل	الواليات	املتحدة.	فعلى	سبيل	املثال،	لو	كانت	

مستواها	 عند	 ظلت	 األمريكية	 السلع	 على	 الصينية	 اجلمارك	

املتحدة	 الواليات	 بين	 التجاري	 العجز	 لكان	 	،١٩٩5 عام	 يف	

والصين	قد	جتاوز	مستواه	الفعلي	خالل	الفترة	٢٠١٠-٢٠١5	

بمقدار	3٠	مليار	دوالر	أمريكي	يف	املتوسط	)أي	حوايل	١٢%(	

 Joy and others ودراسة	 	Barattieri (2014) دراسة	 راجع	 	٢3 	,٢3

(2018)	ودراسة	Boz, Li, and Zhang (2019)	لالطالع	على	مناقشة	
عبر	 التجارية	 التكاليف	 وتباين	 القطاعي	 التخصص	 بين	 العالقة	 حول	

القطاعات	واألرصدة	اخلارجية.
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انخفاض	 إىل	 ليؤدي	 بالطبع	 ذلك	 يكن	 ومل	 التقديرات.	 حسب	

بنفس	القدر	يف	امليزان	التجاري	الكلي	للواليات	املتحدة	نظرا	

ألن	آثار	حتول	مسار	التجارة	كانت	لتؤدي	إىل	زيادة	الصادرات	

األمركية	إىل	البلدان	األخرى.

التكاليف	 متوسط	 يف	 للتغيرات	 كان	 عديدة،	 حاالت	 ويف	

التجارية	املفروضة	على	البلدان	من	جميع	شركائها	التجاريين	

اجلمارك	 يف	 بالتغيرات	 مقارنة	 العينة	 فترة	 خالل	 أكبر	 دور	

األسواق	 اقتصادات	 أنصبة	 ارتفعت	 آنفا،	 أشير	 وكما	 الثنائية.	

الوقت.	 بمرور	 العاملي	 الناجت	 من	 الصين،	 سيما	 ال	 الصاعدة،	

التجارة	مع	اقتصادات	 البلدان	إىل	زيادة	 وأدى	ذلك	يف	معظم	

اآلخر.	 البعض	 مع	 التجارة	 وتخفيض	 تلك	 الصاعدة	 األسواق	

أيضا	يف	ضوء	 التجارة	 أنماط	 تغيرت	 نفسه،	 الوقت	 ولكن	يف	

جمارك	 تطبق	 كانت	 النمو	 متسارعة	 البلدان	 هذه	 أن	 حقيقة	

متوسط	 زيادة	 إىل	 أدى	 مما	 املتقدمة،	 االقتصادات	 من	 أعلى	

أدى	 األخرى،	 العوامل	 تساوي	جميع	 ومع	 التجارية.	 التكاليف	

إقبال	 زيادة	 إىل	 التجارية	 التكاليف	 متوسط	 يف	 االرتفاع	 هذا	

البلدان	األقل	تكلفة	على	التجارة	مع	بعضها	البعض،	مما	ساهم	

بشكل	إيجابي	يف	كثافة	التجارة	بين	العديد	من	البلدان	وساعد	

حجم	 اتساع	 	— الثنائية	 التجارة	 موازين	 حجم	 زيادة	 يف	

العجز	يف	املوازين	الثنائية	للواليات	املتحدة	وزيادة	الفوائض	

الثنائية	ألملانيا	على	سبيل	املثال.

يف	 للتغيرات	 كان	 الكلية،	 االقتصادية	 بالعوامل	 ومقارنة	

ولكن	 الثنائية،	 املوازين	 تطور	 يف	 أقل	 دور	 الثنائية	 اجلمارك	

بعنوان	 القسم	 يناقش	 فكما	 شأنها.	 من	 التقليل	 عدم	 ينبغي	

بمزيد	 وتداعياتها«	 اجلمركية	 التعريفات	 على	 أقرب	 »نظرة	

الكبيرة	والدائمة	يف	 من	االستفاضة،	يمكن	أن	يكون	للتغيرات	

للعمل	 الدويل	 التوزيع	 على	 كبير	 تأثير	 اجلمركية	 التعريفات	

الطويل.	 املدى	 على	 الكلية	 االقتصادية	 والعوامل	 واإلنتاجية	

مفرطة	 مستويات	 إىل	 الثنائية	 اجلمارك	 زيادة	 فإن	 وبالطبع	

االرتفاع	ستؤدي	إىل	إعاقة	التجارة،	سواء	الثنائية	أو	العاملية،	

مما	ستترتب	عليه	تداعيات	جسيمة	يف	االقتصادات	املعنية.

دور العوامل االقتصادية الكلية

التجارة	 موازين	 يف	 التغيرات	 أن	 السابق	 القسم	 يوضح	

يف	 التغيرات	 عن	 منها	 كبير	 جزء	 يف	 تنشأ	 ما	 لبلد	 الثنائية	

الشركاء	 من	 كل	 لدى	 واإلنفاق	 اإلنتاج	 إجمايل	 بين	 االختالل	

هو	 املرجحة(	 غير	 صورته	 )يف	 االختالل	 وهذا	 التجاريين.	

هذه	 من	 وانطالقا	 للبلد.	 اإلجمايل	 التجاري	 امليزان	 ببساطة	

دور	 عن	 التفاصيل	 من	 مزيدا	 القسم	 هذا	 يعرض	 املالحظة،	

التجاري	 امليزان	 من	خالل	حتليل	 الكلية	 االقتصادية	 العوامل	

اإلجمايل	إىل	جمموعة	من	الدوافع	االقتصادية	الكلية	احملددة،	

بما	يف	ذلك	تأثير	السياسات	االقتصادية	الكلية.

ومن	املمكن	إدخال	بعض	التعديالت	على	معادلة	اجلاذبية	

املعتادة	على	نحو	يبين	بصورة	أوضح	أن	حجم	امليزان	التجاري	

الثنائي،	يف	ظل	افتراضات	معتدلة،	يتوقف	على	احلجم النسبي	

للميزان	التجاري	اإلجمايل	للبلدين	كنسبة	من	إجمايل	ناجتهما	

العاملي،	 االقتصاد	 حلجم	 بالنسبة	 البلدين	 وحجم	 احمللي،	

هذه	 	٢-4 اإلطار	 ويناقش	 الثنائية.	 التجارية	 والكثافات	

التجارية	 املوازين	 يف	 للتغيرات	 يمكن	 كيف	 ويوضح	 العالقة،	

التغيرات	 معظم	 تفسير	 والصين	 املتحدة	 للواليات	 اإلجمالية	

قياس	 عند	 منهما.	وحتديدا،	 لكل	 الثنائي	 التجاري	 امليزان	 يف	

مع	 يتسق	 نحو	 على	 والثنائية	 اإلجمالية	 التجارية	 املوازين	

التغيرات	يف	حجم	 يراعي	 )أي	على	نحو	 الصلة	 النظريات	ذات	

الشركاء	التجاريين(،	يتضح	أن	التراجع	يف	املوازين	التجارية	

املالية	 األزمة	 عقب	 والصين	 املتحدة	 للواليات	 اإلجمالية	

الثنائية	 التجارة	 ميزان	 يف	 مماثل	 بانكماش	 اقترن	 العاملية	

فيما	بينهما.

التجاري	 امليزان	 يف	 ما	 تغير	 انعكاس	 كيفية	 وترتبط	

الكثافات	 من	 بمجموعة	 الثنائية	 موازينه	 على	 للبلد	 الكلي	

بسيط	 مثال	 يلي	 وفيما	 الشريكة.	 بالبلدان	 اخلاصة	 التجارية	

اإلجمايل	 التجاري	 امليزان	 تراجع	 لنفترض	 األمر:	 هذا	 لشرح	

خارجية	 عوامل	 بسبب	 مئوية	 نقطة	 نصف	 بمقدار	 ألملانيا	

التجارية	 املوازين	 فإن	 األخرى،	 العوامل	 جميع	 ثبات	 مع	 	—
الثنائية	ألملانيا	مع	عدد	من	البلدان	بما	فيها	الصين	وهولندا	

والواليات	املتحدة	ستنخفض	بحوايل	٠.١%	من	إجمايل	الناجت	

الثنائية	 التجارية	 املوازين	 ستنخفض	 بينما	 األملاين،	 احمللي	

مع	اململكة	املتحدة	وفرنسا	بمقدار	٠.٠5%	من	إجمايل	الناجت	

٢4	وكلما	زاد	التأثير	على	
احمللي	األملاين	)الشكل	البياين	8-4(.٢4

مع	 أعلى	 جتارية	 كثافة	 على	 إما	 ذلك	 دل	 الثنائية،	 املوازين	

أملانيا	)كما	يف	حالة	هولندا	على	سبيل	املثال(	أو	نصيب	أعلى	

يف	الناجت	العاملي	)كما	يف	حالة	الواليات	املتحدة	على	سبيل	

املثال(.

ومن	منظور	السياسات،	من	املهم	فهم	العوامل	وراء	حتركات	

عن	 اإلجابة	 ويمكن	 الوقت.	 مع	 اإلجمالية	 التجارية	 املوازين	

الذي	 اخلارجية«	 األرصدة	 »تقييم	 إطار	 خالل	 من	 السؤال	 هذا	

ما	 لبلد	 اجلاري	 احلساب	 بين	 يربط	 والذي	 الصندوق	 يجريه	

ألن	 ونظرا	 األخرى.	 والدوافع	 الكلية	 االقتصادية	 والسياسات	

الكلي	 التجاري	 امليزان	 من	 يتألف	 بلد	 ألي	 اجلاري	 احلساب	

تطبيق	 املمكن	 فمن	 اخلارج،	 من	 والتحويالت	 الدخل	 وصايف	

نموذج	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«	أيضا	على	امليزان	التجاري	

	٢5
اإلنترنت(.٢5 4.2	على	شبكة	 اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	 مباشرة	

أربع	 إىل	 اخلارجية«	 األرصدة	 »تقييم	 حمددات	 أهم	 وتنقسم	

٢6
جمموعات	عامة:٢6

التوازن	 آثار	 ٢4,	٢4	ال	ينظر	هذا	املثال	إال	يف	اآلثار	اجلزئية،	وال	يغطي	

العام	املهمة.

التجارية	 املوازين	 نسب	 انحدار	 هنا	 املعروض	 النموذج	 يقدر	 	٢5 	,٢5

اإلجمالية	للبلدان	إىل	إجمايل	ناجتها	احمللي	على	الدوافع	املعتادة	التي	

يستند	إليها	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«.	ونظرا	ألن	امليزان	التجاري	ليس	

آنفا،	يظل	من	املمكن	 سوى	مكون	فرعي	يف	احلساب	اجلاري	كما	أشير	

استخدام	هذه	الدوافع	كمتغيرات	تفسيرية،	ولكن	دورها	الكمي	يمكن	أن	

يف	 التجاري	 وامليزان	 اجلاري	 احلساب	 انحدارات	 أن	 اتضح	 وقد	 يتغير.	

البعض	 بعضها	 مع	 للغاية	 متسقة	 اخلارجية«	 األرصدة	 »تقييم	 نموذج	

)راجع	املرفق	اإللكتروين	4.2	على	شبكة	اإلنترنت(.	

٢6,	٢6	تقدر	منهجية	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«	التي	يطبقها	الصندوق	

مع	 املتسق	 الصرف	 وسعر	 اجلاري	 احلساب	 مستوى	 	٢٠١3 عام	 منذ	

امليزان	 حتليل	 ولكن	 املرغوبة.	 الكلية	 االقتصادية	 والسياسات	 األسس	

السبب،	 ولهذا	 املرغوبة.	 السياسات	 يناقش	 ال	 هنا	 املعروض	 التجاري	

ولسهولة	العرض،	تم	تقسيم	املتغيرات	التفسيرية	املستخدمة	يف	»تقييم	
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· العامة		 املالية	 تتضمن	سياسة	 الكلية.  االقتصادية  السياسات 

)رصيد	املالية	العامة	املعدل	ملراعاة	العوامل	الدورية(	وسياسة	

سعر	الصرف	)التدخالت	يف	سوق	الصرف(.	ومن	املمكن	أيضا	

أن	تؤثر	تشوهات	السياسة	االقتصادية	الكلية	)مثل	تقديم	الدعم	

على	 اإلنتاج	 عمليات	 أو	 الصادرات	 من	 واسعة	 جمموعة	 على	

الشركاء	 جميع	 عبر	 متماثلة	 جتارية	 تشوهات	 إىل	 يؤدي	 نحو	

هذه	 أن	 غير	 الكلية،	 االقتصادية	 االختالالت	 على	 التجاريين(	

البلدان	 جميع	 يف	 منهجية	 بصورة	 قياسها	 يصعب	 السياسات	

وال	يغطيها	التحليل	الوارد	هنا	صراحة.

· االئتمان:	يتم	رصد	هذا	اجلانب	من	خالل	حجم	االئتمان	اخلاص		

اجملرد	من	االجتاه	العام	كنسبة	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

· الطبيعة		 ذات	 املؤقتة	 العوامل	 يف	 تتمثل	 الدورية:	 العوامل 

الدورية،	مثل	فجوة	الناجت	ومعدالت	التبادل	التجاري	يف	السلع	

األولية،	التي	ترصد	التقلبات	يف	أسعار	السلع	األولية.

· األسس االقتصادية:	تتضمن	عوامل	مثل	املتغيرات	الديمغرافية،		

األمان	 وشبكات	 واملؤسسية،	 االقتصادية	 التنمية	 ومستوى	

األولية،	 السلع	 صادرات	 على	 االعتماد	 ودرجة	 االجتماعي،	

كمصدر	 البلد	 ودور	 للبلد،	 األجنبية	 األصول	 صايف	 ومركز	

لألصول	اآلمنة	واالحتياطية.

الواليات	 وبتطبيق	حتليل	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«	على	

دور	 يتضح	 )كأمثلة(،	 والصين	 وأملانيا	 واليابان	 املتحدة	

األرصدة	اخلارجية«	إىل	فئات	خمتلفة	إىل	حد	ما	عن	الفئات	الواردة	يف	

إطار	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«	األصلي.

تطور	 يف	 املالية	 واملتغيرات	 الكلية	 االقتصادية	 السياسات	

	٢٠١7-٢٠١٠ الفترة	 خالل	 اخلارجية	 التجارية	 االختالالت	

)الشكل	البياين	4-٩(.	ويف	السنوات	األخيرة،	ساهمت	األوضاع	

االختالالت	 من	 احلد	 يف	 االئتمان(	 بحجم	 )مقيسة	 املالية	

تساهم	 حيث	 املتحدة،	 الواليات	 على	 ذلك	 وينطبق	 اخلارجية.	

امليزان	 يف	 حاليا	 إيجابية	 مساهمة	 االئتمانية	 األوضاع	

األزمة	 وقوع	 قبل	 االئتمانية	 الطفرة	 تصحيح	 عقب	 التجاري	

عقب	 االئتماين	 التوسع	 أدى	 حيث	 والصين،	 العاملية،	 املالية	

اخلارجي.	 الفائض	 وتراجع	 احمللي	 الطلب	 زيادة	 إىل	 األزمة	

ولسياسات	املالية	العامة	دور	مهم	أيضا	يف	هذا	الصدد.	فعلى	

سبيل	املثال،	أدى	تشديد	سياسة	املالية	العامة	يف	أملانيا	إىل	

اليابان	ساهم	تيسير	موقف	املالية	 فائض	جتاري	كبير،	ويف	

العامة	إىل	حد	ما	يف	موازنة	املركز	التجاري	اخلارجي.	وتتخذ	

املالية	العامة	يف	الواليات	املتحدة	موقفا	توسعيا	نسبيا	عقب	

امليزان	 يف	 األخرى	 التحسنات	 يوازن	 العاملية	 املالية	 األزمة	

املالية	 الدفعة	 تؤدي	 أن	 مستقبال	 املتوقع	 ومن	 التجاري،	

	٢7
أكبر.٢7 بدرجة	 التجاري	 العجز	 ارتفاع	 إىل	 األخيرة	 التنشيطية	

ومن	بين	الدوافع	األخرى،	مل	يكن	للتدخالت	يف	سوق	الصرف	

التعريف	 حسب	 هنا	 الصين	 يف	 العامة	 املالية	 مساهمة	 حتسب	 	٢7 	,٢7

الرسمي	والقانوين	للقطاع	احلكومي.	ولكن	هذه	املساهمة	ستكون	سالبة	

الشكل البياين ٤-٨: تأثير تدهور امليزان التجاري 

اإلجمايل ألملانيا على أرصدة ثنائية خمتارة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي األملاين)

الصين فرنسا

املصادر: قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة لدى منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تستند املسميات الواردة يف الشكل البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية 

لتوحيد املقاييس. ويوضح الشكل البياين تأثير تراجع امليزان التجاري اإلجمايل ألملانيا كنسبة من 

إجمايل الناجت احمللي بمقدار ٠٫٥ نقطة مئوية على أرصدة ثنائية خمتارة.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.

١ تــم حســاب املســاهمات مــن خــالل تقديــر انحــدار نســبة امليــزان التجــاري إلجمــايل النــاجت احمللــي للبلــدان 

على املتغيرات املعتادة التي يستخدمها صندوق النقد الدويل يف «تقييم األرصدة اخلارجية».

الشكل البياين ٤-٩: مساهمات الدوافع االقتصادية الكلية يف 
املوازين التجارية اإلجمالية، متوسط الفترة ٢٠١٠-٢٠١٧ ١

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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كما	 اإلجمالية،	 التجارية	 املوازين	 على	 حمدود	 تأثير	 سوى	

توقفت	هذه	التدخالت	بدرجة	كبيرة	يف	الصين	خالل	السنوات	

مكونا	 املتوسط	 يف	 الدورية	 العوامل	 شكلت	 بينما	 األخيرة،	

سالبا	كبيرا	يف	جميع	البلدان،	عدا	اليابان.	ومن	بين	جمموعة	

إىل	 التقديرات	 تشير	 االقتصادية،	 باألسس	 املرتبطة	 الدوافع	

وفرص	 النمو	 آلفاق	 بديل	 مؤشر	 وهو	 	— التنمية	 مستوى	 أن	

التجاري	 امليزان	 يف	 موجبة	 مساهمة	 ساهم	 	— االستثمار	

حالة	 يف	 سالبة	 ومساهمة	 املتقدمة،	 لالقتصادات	 اإلجمايل	

الصين،	وهو	ما	يتسق	مع	فكرة	تدفق	السلع	واخلدمات	»نزوال«	

الصاعدة.	 األسواق	 اقتصادات	 إىل	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	

عالوة	على	ذلك،	تساهم	املتغيرات	الديمغرافية	مساهمة	سالبة	

عملية	 مراحل	 بآخر	 تمر	 التي	 للبلدان	 التجاري	 امليزان	 يف	

كبيرة	 املفسرة	 غير	 املتبقية	 القيمة	 تعد	 وأخيرا،	 	٢8

الشيخوخة.٢8

للغاية،	ويتسق	ذلك	مع	نموذج	االنحدار	األصلي	املستخدم	يف	

املتبقية	 القيمة	 أن	 املرجح	 ومن	 اخلارجية«.	 األرصدة	 »تقييم	

الكلية	 االقتصادية	 التشوهات	 دور	 منها	 عوامل،	 عدة	 تعكس	

يستند	 التي	 الدوافع	 ضوء	 يف	 مباشرة	 تفسيرها	 يمكن	 ال	 التي	

التشوهات	 هذه	 وتتضمن	 اخلارجية«.	 األرصدة	 »تقييم	 إليها	

اإلنتاج	 عمليات	 على	 املقدم	 الدعم	 مثل	 العرض،	 سياسات	

وقد	 اإلجمايل.	 العرض	 على	 تؤثر	 التي	 التنظيمية	 والسياسات	

على	 )راجع	 الصين	 حالة	 يف	 السياسات	 هذه	 أهمية	 إىل	 أشير	

اخلارجي  القطاع  وتقرير  	IMF 2011, 2017b املثال	 سبيل	

٢٩

لعام 2017(.٢٩

االقتصادية	 العوامل	 دور	 من	 للتحقق	 إضافية	 وكخطوة	

اإلطار	 يناقش	 اخلارجية،	 االختالالت	 يف	 اإلجمالية	 الكلية	

4-3	العالقة	بين	املوازين	التجارية	الثنائية	واإلجمالية	خالل	

التجاري.	 العجز	 يف	 كبيرة	 تصحيحات	 تشهد	 التي	 الفترات	

يف	 الكبيرة	 التجريبية	 التغيرات	 أن	 إىل	 اإلطار	 هذا	 ويتوصل	

يف	 مماثلة	 بتغيرات	 تقترن	 ما	 عادة	 الكلية	 التجارية	 املوازين	

العالقات	التجارية	الثنائية	للبلد،	والعكس	غير	صحيح.	أي	أن	

تؤدي	 ال	 معينة	 ثنائية	 موازين	 عجز	 الكبيرة	يف	 التصحيحات	

على	األرجح	وفق	التعريف	االقتصادي	)»األوسع	نطاقا«(	لقطاع	احلكومة	

العامة	الذي	يستخدمه	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

٢8,	٢8	يُتوقع	أن	تتدفق	السلع	واخلدمات	»نزوال«	من	االقتصادات	املتقدمة	

ما	 وهو	 الصاعدة،	 األسواق	 اقتصادات	 جانب	 من	 االستثمارات	 لزيادة	

يفسر	إشارة	مساهمة	مستوى	التنمية	يف	امليزان	التجاري.	وتتسق	هذه	

النتيجة	مع	نتائج	نموذج	االنحدار	األصلي	القائم	على	احلساب	اجلاري	

املستخدم	يف	»تقييم	األرصدة	اخلارجية«.	غير	أنه	بينما	يتوصل	»تقييم	

تساهم	 الديمغرافية	 املتغيرات	 أن	 إىل	 األصلي	 اخلارجية«	 األرصدة	

املرحلة	 يف	 تعد	 التي	 البلدان	 يف	 اجلاري	 احلساب	 يف	 موجبة	 مساهمة	

األخيرة	من	عملية	الشيخوخة،	تساهم	هذه	املتغيرات	مساهمة	سالبة	يف	

نموذج	االنحدار	القائم	على	امليزان	التجاري.	وهذا	أمر	بديهي	نظرا	ألن	

الشيخوخة	يتوقع	أن	تؤدي	إىل	زيادة	حساب	صايف	الدخل	لبلد	ما	نتيجة	

اخلارج.	 التي	سبقت	مراكمتها	يف	 األجنبية	 األصول	 العائد	على	صايف	

ويف	الوقت	نفسه،	يتراجع	امليزان	التجاري	نظرا	ألن	جزءا	من	هذا	الدخل	

يعاد	توطينه	الحقا	واستهالكه	من	جانب	سكان	يف	سن	الشيخوخة.

»تقييم	 يف	 املستخدمة	 الدوافع	 قائمة	 تتضمن	 ال	 أعم،	 بوجه	 	٢٩ 	,٢٩

مشكلة	 يمثل	 ال	 اخليار	 وهذا	 اجلمركية.	 التعريفات	 اخلارجية«	 األرصدة	

أن	 أيضا	 ندرك	 أن	 املهم	 ومن	 نسبيا.	 منخفضة	 اجلمارك	 دامت	 ما	

السياسات	االقتصادية	الكلية	التي	ترصدها	مباشرة	الدوافع	التي	يقوم	

أخرى	 لتشوهات	 استجابة	 تكون	 قد	 اخلارجية«	 األرصدة	 »تقييم	 عليها	

على	املستوى	الكلي.

بالضرورة	إىل	تصحيحات	كبيرة	يف	املوازين	التجارية	الكلية	

)الشكل	البياين	4-١٠(،	مما	يشير	إىل	أن	التغيرات	الكبيرة	يف	

يف	 تؤدي،	 ما	 عادة	 ما	 لبلد	 الثنائية	 التجارية	 املوازين	 أحد	

تعويض	 إىل	 الكلية،	 االقتصادية	 األوضاع	 تغير	 عدم	 حالة	

التصحيحات	يف	املوازين	الثنائية	األخرى.

نظرة أقرب على التعريفات اجلمركية 

وتداعياتها

األثر	 فإن	 اآلن،	 حتى	 التحليل	 إليها	 توصل	 التي	 للنتائج	 وفقا	

نسبيا	 حمدود	 التجارية	 املوازين	 على	 اجلمركية	 للتعريفات	 املباشر	

املناقشات	 أشارت	 كما	 ولكن	 الكلية.	 االقتصادية	 بالعوامل	 مقارنة	

التعريفات	اجلمركية	من	 والدائمة	يف	 الكبيرة	 التغيرات	 فإن	 السابقة،	

للعمل،	 الدويل	 التوزيع	 التأثير	على	تشكيل	 األطول	 املدى	 شأنها	على	

احمللية	 واإلنتاجية	 االستثمارية	 هياكلها	 تعدل	 الشركات	 ألن	 نظرا	

قيمة	 سالسل	 يف	 نفسها	 تنظيم	 خالل	 من	 ذلك	 يف	 بما	 والدولية،	

عاملية.	وبالفعل	فقد	اقترن	تراجع	اجلمارك	وتكلفة	النقل	واالتصاالت	

منذ	منتصف	التسعينات	بزيادة	كبيرة	يف	حجم	املشاركة	يف	سالسل	

القيمة	العاملية	املعقدة،	والتي	يقصد	بها	—	بصورة	مبسطة	—	نسبة	

الصادرات	التي	تعبر	حدودين	على	األقل	)الشكل	البياين	4-١١(.	لذلك	

فإن	التغيرات	يف	اجلمارك	يمكن	أن	تنشأ	عنها	انعكاسات	مهمة	على	

خالل فترات انعكاس مسار العجز التجاري الكلي

خارج فترات انعكاس مسار العجز التجاري الكلي

٪٢

أقل انخفاض يلزم حتقيقه يف نسبة عجز موازين التجارة الثنائية إىل إجمايل الناجت 

احمللي حتى يمكن اعتباره انعكاسا كبيرا يف مسار عجز موازين التجارة الثنائية
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املصدر: قاعدة بيانات إحصاءات وجهة التجارة، صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: راجــع اإلطــار ٤-٣ لالطــالع علــى تعريــف فتــرات االنعــكاس الكبيــر يف مســار عجــز موازيــن 

التجارة الكلية والثنائية. وتوجد ٩٢ فترة انعكاس يف مسار عجز التجارة الكلية.

الشكل البياين ٤-١٠: فترات انعكاس مسار عجز موازين 

التجارة الثنائية
(عدد الفترات)
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دراسة	 توصلت	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 	3٠
والتوظيف.3٠ والناجت	 اإلنتاجية	

يف	 اجلمركية	 التعريفات	 تخفيض	 أن	 إىل	 	Amiti and others (2017)
	— العاملية	 التجارة	 منظمة	 إىل	 انضمامها	 مع	 بالتزامن	 	— الصين	

الشركات	الصينية،	 إنتاجية	 أدى	إىل	تراجع	تكلفة	املدخالت،	وزيادة	

ظل	 يف	 املتحدة	 الواليات	 إىل	 التصدير	 يف	 املشاركة	 نطاق	 واتساع	

تراجع	عدم	اليقين	بشأن	اجلمارك	األمريكية.	

اإلنتاج	من	خالل	 لعمليات	 العاملي	 التكامل	 زيادة	 وتفسح	

سالسل	القيمة	العاملية	اجملال	ملزيد	من	التخصص	واإلنتاجية	

التداعيات	 خطر	 زيادة	 إىل	 نفسه	 الوقت	 يف	 تؤدي	 ولكنها	 	—
واحلروب	 اجلمارك	 ارتفاع	 خالل	 من	 ذلك	 يف	 بما	 الدولية،	

الوسيطة	 املدخالت	 تستخدم	 الشركات	 دامت	 وما	 	3١

التجارية.3١

النتائج	 متغيرات	 على	 للجمارك	 التجريبية	 اآلثار	 مسألة	 ترتبط	 	3٠ 	,3٠

املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 الدراسات	 من	 كبيرة	 بمجموعة	 االقتصادية	

Topalova and Khan- ودراسة	 	،Amiti and Konings 2007 	دراسة

 Furceri and	ودراسة	،Ahn and others 2016	ودراسة	،delwal 2011
على	 	4.3 اإللكتروين	 املرفق	 إىل	 الرجوع	 أيضا	 ويمكن	 	،)others 2018
دراسة	 وتناقش	 املوضوع.	 حول	 مناقشة	 على	 لالطالع	 اإلنترنت	 شبكة	

Criscuolo and Timmis (2017)	العالقة	بين	سالسل	القيمة	العاملية	
واإلنتاجية.	

قدر	 للحد	 اإلنتاجية	 هياكلها	 لتغيير	 وقتا	 الشركات	 تستغرق	 	3١ 	,3١

هذه	 تزداد	 أن	 املمكن	 ومن	 اجلمارك.	 ارتفاع	 تداعيات	 من	 اإلمكان	

يدفع	 السياسات،	مما	 بشأن	 اليقين	 عدم	 بسبب	 املدى	 التكاليف	قصيرة	

الشركات	إىل	تأجيل	قراراتها	االستثمارية.	

من	قطاعات	وبلدان	أخرى،	يمكن	أن	تؤثر	اجلمارك	املفروضة	

يف	هذه	القطاعات	والبلدان	على	تكاليفها	اإلنتاجية.	وغالبا	ما	

على	 اجلمارك	 )أي	 القيمة	 سسلسة	 أعلى	 اجلمارك	 تأثير	 يكون	

يف	 مباشرا	 املباشرين(	 غير	 أو	 املباشرين	 املدخالت	 موردي	

تنشأ	 أن	 أيضا	 يمكن	 ولكن	 الوسيطة.	 املدخالت	 استيراد	 حالة	

وينطبق	 أخرى.	 وبلدان	 قطاعات	 خالل	 من	 مباشرة	 غير	 آثار	

على	اجلمارك	أسفل	سلسلة	القيمة	)أي	اجلمارك	املفروضة	من	

جانب	املستخدمين	املباشرين	أو	غير	املباشرين	إلنتاج	البلد(	

التي	 فالشركات	 القيمة.	 سلسلة	 أعلى	 اجلمارك	 على	 ينطبق	 ما	

جديدة	 جمارك	 يفرض	 بلد	 أو	 قطاع	 إىل	 الوسيطة	 السلع	 تبيع	

يمكن	أن	تتأثر	من	خالل	تراجع	الطلب	من	املستهلكين.	وأخيرا،	

يمكن	أن	يكون	للجمارك	تأثير	حتى	على	البلدان	التي	ال	يوجد	

ارتباط	مباشر	بينها	وبين	الطرفين	املعنيين.	فاألسعار	النسبية	

تؤثر	على	التجارة	على	جميع	املستويات،	وينطبق	األمر	نفسه	

على	اجلمارك	النسبية.	لذلك	فإن	تغير	اجلمارك	املفروضة	على	

املنافسين	يمكن	أن	يؤثر	على	التنافسية	الدولية	للشركة	والطلب	

حيث	 التجارة،	 مسار	 لتحول	 فكرة	مماثلة	 وهي	 إنتاجها،	 على	

إىل	 التجاريين	 الشركاء	 أحد	 سلع	 على	 جمارك	 فرض	 يؤدي	

حتول	الطلب	إىل	سلع	شريك	جتاري	آخر	ال	تخضع	ألي	جمارك.

قياس التداعيات اجلمركية

التوظيف	 ومستويات	 اإلنتاج	 على	 اجلمارك	 تأثير	 هو	 ما	

سالسل	 يف	 املشاركة	 الشركات	 على	 وبالتايل	 واإلنتاجية،	

القيمة	العاملية	حمليا	ودوليا؟	تم	وضع	أربعة	مقاييس	لقياس	

3٢

خمتلف	آثار	اجلمارك:3٢

· اجلمارك على عمليات اإلنتاج الرئيسية	هي	متوسط	اجلمارك		

من	 كنسبة	 الوسيطة	 املدخالت	 على	 املفروضة	 التراكمية	

تكلفة	 على	 اجلمارك	 تأثير	 متوسط	 وتعكس	 القطاع.	 إنتاج	

املدخالت-اخملرجات	 باستخدام	مصفوفة	 اإلنتاج.	وحتسب	

العاملية	التي	يقاس	حجم	فرادى	عناصرها	كنسبة	من	إنتاج	

القطاع	املعني.	

· اجلمارك احلمائية احمللية	تعكس	متوسط	اجلمارك	)املرجحة		

إنتاج	 تنافس	 التي	 الواردات	 على	 املفروضة	 بالواردات(	

األغلب	 مباشرا	يف	 تأثيرا	 مستواها	 وسيؤثر	 احمللي.	 القطاع	

على	الطلب	احمللي	على	إنتاج	القطاع.

· اجلمارك على العمليات املتممة لإلنتاج	هي	متوسط	اجلمارك		

التراكمية	التي	تفرض	على	منتجات	القطاع	عند	تصديرها	إما	

القطاعات	والبلدان	 أو	بطريق	غير	مباشر	من	خالل	 مباشرة	

)التي	تستخدم	املنتجات	الوسيطة(.	وعلى	غرار	اجلمارك	على	

العمليات	 على	 اجلمارك	 حتسب	 الرئيسية،	 اإلنتاج	 عمليات	

املدخالت-اخملرجات	 مصفوفة	 باستخدام	 لإلنتاج	 املتممة	

العاملية	التي	تقاس	كنسبة	من	إنتاج	القطاع	املعني.	ويؤثر	

مستواها	على	الطلب	الدويل	على	إنتاج	القطاع.

الرئيسية	 اإلنتاج	 عمليات	 على	 اجلمارك	 مقياسي	 وضع	 تم	 	3٢ 	,3٢

والعمليات	املتممة	لإلنتاج	استنادا	إىل	التفسير	النظري	الوارد	يف	دراسة	

Rou-	دراسة	وإىل	Vandenbussche, Connell, and Simons (2017)
zet and Miroudot (2013)	فيما	يتصل	بالتنفيذ	العملي.	راجع	املرفق	

اإللكتروين	4.3	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل.

متوسط املشاركة يف سالسل 

القيمة العاملية

متوسط اجلمارك (املقياس األيمن)

امليــدان  والتنميــة يف  التعــاون  لــدى منظمــة  املضافــة  القيمــة  التجــارة يف  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

االقتصــادي، وقاعــدة بيانــات حلــول التجــارة العامليــة املتكاملــة لــدى البنــك الــدويل، وحســابات خبــراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة يقصــد بهــا املشــاركة األماميــة واخللفيــة يف سالســل 

القيمــة العامليــة كنســبة مــن جممــوع الصــادرات. يعــرض الشــكل البيــاين التعريفــات اجلمركيــة املفروضــة 

على قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية.

١ تــم اســتنباط بيانــات الفتــرة ٢٠١٢-٢٠١٥ اســتنادا إىل قاعــدة بيانــات التجــارة يف القيمــة املضافــة 
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· املتوسط		 تعكس	 التجارة	 مسار  حتول  إىل  املؤدية  اجلمارك 

جميع	 على	 الشريكة	 البلدان	 تفرضها	 التي	 للجمارك	 املرجح	

املوردين	اآلخرين	بخالف	قطاع	البلد	املعني.	وتكون	األوزان	

النسبية	دالة	ألهمية	البلد	املصدر	والبلد	املستورد.

ويشير	التحليل	التجريبي	—	الذي	يستند	إىل	جمموعة	كبيرة	من	

بيانات	السالسل	الزمنية	املقطعية	تغطي	35	بلدا	و١3	من	قطاعات	

الصناعة	التحويلية،	مع	استبعاد	تأثير	التغيرات	االقتصادية	الكلية	

—	إىل	 ذات	اخلصوصية	القطرية	وخصائص	البلدان-الصناعات	

أن	اجلمارك	لها	تأثير	دال	إحصائيا	إىل	جانب	آثارها	االقتصادية	

الكبيرة	على	سلسلة	القيمة	وتأثيرها	األفقي	على	القيمة	املضافة	

احلقيقية	والتوظيف	واإلنتاجية	)اجلدول	4-١،	واملرفق	اإللكتروين	

4.3	على	شبكة	اإلنترنت(.
اجلمارك	 تأثير	 أوال،	 التحليل.	 من	 مهمتان	 نتيجتان	 وتتضح	

واإلنتاجية	 الناجت	 على	 اإلنتاج	 سلسلة	 وأسفل	 أعلى	 املفروضة	

يتجاوز	تأثير	احلماية	احمللية	لقطاع	ما.	وتنتج	عن	اجلمارك	على	

آثار	سلبية	 لإلنتاج	 املتممة	 والعمليات	 الرئيسية	 اإلنتاج	 عمليات	

أن	 فكرة	 مع	 يتسق	 ما	 وهو	 املضافة،	 القيمة	 على	 إحصائيا	 دالة	

هذه	اجلمارك	تؤدي	إما	إىل	زيادة	تكلفة	املدخالت	)اجلمارك	على	

أو	إىل	تراجع	الطلب	الدويل	على	إنتاج	 الرئيسية(	 عمليات	اإلنتاج	

تتراجع	 كذلك	 لإلنتاج(.	 املتممة	 العمليات	 على	 )اجلمارك	 القطاع	

كبيرة	 بدرجة	 اإلنتاج	 لعوامل	 الكلية	 واإلنتاجية	 العمالة	 إنتاجية	

نتيجة	ارتفاع	التعريفات	على	عمليات	اإلنتاج	الرئيسية	والعمليات	

املتممة	لإلنتاج	نظرا	ألنها	إما	تزيد	من	تكلفة	املدخالت	األجنبية	

من	 احملقق	 احلجم	 مردود	 من	 االستفادة	 إمكانية	 من	 حتد	 أو	

املشاركة	يف	األسواق	الدولية.	وعلى	العكس،	يبدو	أن	اجلمارك	التي	

تأثير	كبير،	 لها	 املنتجين	احملليين	ليس	 تهدف	إىل	زيادة	حماية	

يعكس	 وقد	 التوظيف.	 مستويات	 على	 طفيف	 سلبي	 تأثير	 بخالف	

تراجع	 عن	 الناجتة	 السلبية	 اآلثار	 من	 كبير	 جانب	 موازنة	 ذلك	

املنافسة	بفضل	زيادة	احلصة	السوقية	للموردين	احملليين.	وثانيا،	

املؤدية	 اجلمارك	 وتؤثر	 التجارة.	 مسار	 حتول	 على	 شواهد	 توجد	

على	 إحصائيا	 ودال	 إيجابيا	 تأثيرا	 التجارة	 مسار	 حتول	 إىل	

الشركات،	 أن	 القيمة	املضافة	والتوظيف،	وهو	ما	يتسق	مع	فكرة	

املفروضة	 اجلمارك	 من	 تستفيد	 أن	 يمكن	 القطاعات،	 وبالتايل	

العمالة	 إنتاجية	 إىل	 يمتد	 ال	 التأثير	 هذا	 أن	 غير	 املنافسين.	 على	

تأثير	 أي	 عليهما	 يقع	 اللتين	ال	 اإلنتاج	 لعوامل	 الكلية	 واإلنتاجية	

دال	إحصائيا	نتيحة	اجلمارك	املؤدية	إىل	حتول	مسار	التجارة.

نماذج حماكاة توضيحية لآلثار الناجتة عن 

التغيرات اجلمركية

يمكن	أن	توضح	نماذج	احملاكاة	الداللة	االقتصادية	لآلثار	

البلدان	من	 التغيرات	اجلمركية	على	خمتلف	 وتأثير	 التقديرية،	

الذي	 التجريبي	 النموذج	 مع	 واتساقا	 القنوات.	 خمتلف	 خالل	

اجلزئي	 التوازن	 آثار	 نماذج	احملاكاة	 سبقت	مناقشته،	توضح	

وال	تغطي	أي	قنوات	بخالف	اآلثار	التجارية	املباشرة	)مثل	عدم	

	33
املالية(.33 واألوضاع	 الثقة	 وتأثير	 السياسات	 بشأن	 اليقين	

نماذج	 باستخدام	 خمتلفا	 نهجا	 الحقا	 الفصل	 هذا	 ويناقش	

التوازن	العامة.

تأثير زيادة التكامل على التداعيات اجلمركية

جعل	 إىل	 العاملية	 القيمة	 سالسل	 يف	 التكامل	 زيادة	 أدت	

املتممة	 والعمليات	 األساسية	 اإلنتاج	 عمليات	 على	 اجلمارك	

مما	 النسبية،	 اجلمركية	 التغيرات	 جتاه	 حساسية	 أكثر	 لإلنتاج	

نقطة	 بمقدار	 اجلمارك	 فزيادة	 التغيرات.	 هذه	 تأثير	 من	 زاد	

مئوية	يف	جميع	البلدان	سيكون	تأثيره	السلبي	يف	الوقت	احلايل	

34	كذلك	ازداد	

أكبر	منه	يف	عام	١٩٩5	)الشكل	البياين	4-١٢(.34

التأثير	السلبي	للزيادات	اجلمركية	االسمية	على	القيمة	املضافة	

احلقيقية	يف	جميع	البلدان،	ولكن	بدرجات	متفاوتة.	فبالنسبة	

واليابان،	 الصين	 أقل	يف	 أملانيا	وكوريا،	وبدرجة	 لبلدان	مثل	

ومندجمة	 كبيرة	 حتويلية	 صناعة	 قطاعات	 تمتلك	 بلدان	 وهي	

33,	33	يساعد	إدراج	اآلثار	الثابتة	اخملتلفة	يف	النموذج	املقدر	على	التحديد	

الكلية	 االقتصادية	 التغيرات	 استبعاد	 اجلمارك	من	خالل	 لتأثير	 الدقيق	

ذات	اخلصوصية	القطرية	أو	اخلصائص	الثابتة	لبلد-قطاع	معين.	ولكن	

من	احملاذير	التي	يتعين	مراعاتها	أن	احتواء	هذه	التغيرات	واخلصائص	

يجعل	املعامِالت	املقدرة	ال	تعكس	سوى	آثار	التوازن	اجلزئي.	فعلى	سبيل	

اجلمركية	 للزيادات	 العام	 التوازن	 آثار	 النموذج	 هذا	 يعكس	 ال	 املثال،	

التغيرات	 معظم	 كانت	 املاضي،	 الصرف.	ويف	 سعر	 على	 النطاق	 واسعة	

يف	اجلمارك	النسبية	ناجتة	عن	تراجع	اجلمارك.	ومن	حيث	املبدأ،	يمكن	

أن	يختلف	تأثير	زيادة	اجلمارك	عن	تأثير	انخفاضها،	حتى	على	املدى	

املتوسط	إىل	الطويل،	ولكن	هذا	التفاوت	احملتمل	ال	يناقشه	هذا	الفصل.

الالزمة،	 للبيانات	 الدوري	 النشر	 وعدم	 البيانات	 ملتطلبات	 نظرا	 	34 	,34

نماذج	احملاكاة.	 إجراء	 استخدامها	يف	 آخر	سنة	يمكن	 فإن	٢٠١١	هي	

غير	أن	النتائج	تعكس	صورة	تقريبية	جيدة	عن	الروابط	يف	الوقت	احلايل	

نظرا	ألن	اجلزء	األكبر	من	زيادة	االندماج	يف	سلسلة	القيمة	العاملية	حدث	

احملاكاة	 نماذج	 وتستخدم	 	.)١١-4 البياين	 الشكل	 )انظر	 	٢٠١١ قبل	

اآلثار	 تغير	 فإن	 لذلك	 بالكامل.	 العينة	 مستوى	 على	 املقدرة	 املعامِالت	

يعكس	تغير	األوزان،	ال	سيما	زيادة	تكامل	عمليات	اإلنتاج	التي	تعكسها	

مصفوفة	املدخالت-اخملرجات	العاملية.

اجلدول 4-1: إشارة آثار اجلمارك على املتغيرات االقتصادية وداللتها

)٢()١()3()4(

اإلنتاجية	الكلية	لعوامل	اإلنتاجإنتاجية	العمالةعدد	املوظفينالقيمة	املضافة	احلقيقية

––––اجلمارك	على	عمليات	اإلنتاج	الرئيسية
+––+احلماية	احمللية

––––اجلمارك	على	العمليات	املتممة	لإلنتاج
–+++اجلمارك	املؤدية	إىل	حتول	مسار	التجارة

املصدر:	حسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	املتغيرات	التابعة	يعبر	عنها	باللوغاريتم	الطبيعي.	ويتم	جتميع	األخطاء	على	مستوى	البلدان-القطاعات.	داللة	األنماط:	األبيض	غير	دال	عند	مستوى	١٠%،	واللون	الفاحت	دال	

عند	مستوى	١٠%،	واللون	املتوسط	دال	عند	مستوى	5%،	واللون	القاتم	دال	عند	مستوى	١%،	واللون	األخضر	يدل	على	املعامِالت	املوجبة،	واللون	األحمر	يدل	على	املعامِالت	السالبة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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هذه	 حجم	 ازداد	 العاملية،	 القيمة	 سالسل	 يف	 كبيرة	 بدرجة	

اآلثار	كنسبة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	الكلي.	وبالنسبة	لكندا	

والواليات	املتحدة	اللتين	تمتلكان	قطاعي	صناعة	حتويلية	أقل	

حجما	وتطورا	من	حيث	التكامل	العاملي،	تكون	اآلثار	أقل	عادة.

تداعيات اجلمارك الثنائية

تعميما	 وأقل	 تمييزية	 أكثر	 اجلمركية	 التغيرات	 تكون	 عندما	

البلدان،	تتغير	األهمية	النسبية	خملتلف	املقاييس	اجلمركية،	 عبر	

التي	تمثل	طرفا	 للبلدان	 التجارة	قوة	مهمة	 ويصبح	حتول	مسار	

بمقدار	 اجلمركية	 التعريفة	 ترتفع	 عندما	 ذلك	 ويتضح	 ثالثا.	

املتحدة	 والواليات	 الصين	 بين	 التجارة	 على	 واحدة	 مئوية	 نقطة	

التأثير	 يقع	 احلالة،	 هذه	 ففي	 	.)١٢-4 البياين	 الشكل	 )انظر	 فقط	

من	 كالهما	 وتتضرران	 املتحدة	 والواليات	 الصين	 على	 األكبر	

وكذلك	 لإلنتاج	 املتممة	 العمليات	 جمارك	 وتؤثر	 	35
التغير.35 هذا	

	— —	ولكن	بدرجة	أقل	قليال	 الرئيسية	 جمارك	عمليات	اإلنتاج	

تأثير	 يكون	 املتحدة،	 الواليات	 أما	يف	 الصين.	 على	 بالغا	 تأثيرا	

الواردات	 نظرا	ألن	 أهمية	 أكثر	 الرئيسية	 اإلنتاج	 جمارك	عمليات	

الوسيطة	من	الصين	لها	دور	أكبر	نسبيا.	ويتضح	من	ذلك	الضرر	

تستهدف	 عندما	 تفرضها	 التي	 بالبلدان	 اجلمارك	 تلحقه	 الذي	

خالل	 من	 وثيقة	 تكاملية	 عالقات	 بها	 تربطها	 التي	 البلدان	 بها	

يوازن	 ثالثا،	 تمثل	طرفا	 التي	 للبلدان	 وبالنسبة	 العرض.	 سالسل	

مع	 الروابط	 عن	 الناجتة	 السلبية	 التداعيات	 التجارة	 مسار	 حتول	

فاليابان	 القيمة.	 سلسلة	 إطار	 يف	 املتحدة	 والواليات	 الصين	

وكوريا	اللتان	توردان	مدخالت	للصين	تتأثران	بجمارك	العمليات	

املتممة	لإلنتاج	ولكنهما	تستفيدان	أيضا	من	حتول	مسار	التجارة.	

وتزداد	األهمية	النسبية	لتحول	مسار	التجارة	بالدرجة	األكبر	يف	

كندا	حيث	يكون	األثر	الكلي	موجبا	على	األرجح.

وقد	ركز	التحليل	حتى	اآلن	على	اآلثار	القطاعية	احملدودة	

احمللية	 اآلثار	 منها	 آثار	 عدة	 واستبعد	 للجمارك،	 املباشرة	

من	 اجلمارك	 عن	 ينتج	 عما	 تنشأ	 التي	 اإلضافية	 والدولية	

أو	 التوظيف	 مستويات	 أو	 اإلنتاجية	 يف	 إجمالية	 تغيرات	

الناجت.	ولفهم	آثار	التوازن	العام	العاملي	بشكل	أفضل،	نحاكي	

والصين	 املتحدة	 الواليات	 بين	 افتراضيا	 كبيرا	 جتاريا	 نزاعا	

باستخدام	ثالثة	مناهج	خمتلفة	إلعداد	النماذج	يركز	كل	منها	

خاللها	 من	 تنتقل	 التي	 القنوات	 من	 خمتلفة	 جمموعة	 على	

الصين	 أن	 إىل	 النتائج	 وتشير	 	.)4-4 )اإلطار	 اجلمركية	 اآلثار	

والواليات	املتحدة	تشهدان	اخلسائر	األكبر	على	اإلطالق	نتيجة	

الزيادات	اجلمركية	املتبادلة	بسبب	انهيار	التجارة	الثنائية	—	

إمكانية	اإلحالل	سوى	بصورة	جزئية	من	مصادر	أخرى	 دون	

—	وتراجع	العائد	على	رأس	املال	نتيجة	التشوهات	اجلمركية.	
إىل	 الصين	 صادرات	 إحالل	 إىل	 التجارة	 مسار	 حتول	 ويؤدي	

األكبر،	 بالدرجة	 وكندا	 املكسيك	 وتستفيد	 املتحدة:	 الواليات	

وبين	 بينهما	 التجارية	 العالقات	 وعمق	 املسافة	 قرب	 بسبب	

الواليات	املتحدة،	كما	تستفيد	بلدان	شرق	آسيا	إىل	حد	ما.	ويف	

الوقت	نفسه،	تستورد	هذه	البلدان	مزيدا	من	السلع	الوسيطة	من	

التجارة	 مستوى	 يتراجع	 وبينما	 البلدان.	 من	 وغيرها	 الصين	

الثنائية	بين	الصين	والواليات	املتحدة	بدرجة	كبيرة،	ال	يطرأ	

اإلجمايل	 التجاري	 امليزان	 على	 اقتصادية	 داللة	 ذي	 تغير	 أي	

يف	أي	من	البلدين.	وتشهد	البلدان	األخرى	تداعيات	اقتصادية	

كلية	حمدودة	بوجه	عام،	ولكن	التداعيات	القطاعية	تكون	أشد	

وحتديدا،	 العاملية.	 القيمة	 سالسل	 تنظيم	 إعادة	 بسبب	 وطأة	

الطاقة	 مسار	 يف	 الطويل	 املدى	 على	 ضخمة	 حتوالت	 تطرأ	

اإلنتاجية	للصناعة	التحويلية	من	الصين	)والواليات	املتحدة(	

إىل	املكسيك	وكندا	وشرق	آسيا	)الشكل	البياين	4-١3(.	وتترتب	

يف	 الوظائف	 يف	 كبيرة	 خسائر	 القطاعية	 التحوالت	 هذه	 على	

قطاعات	معينة،	ال	سيما	يف	الصين	والواليات	املتحدة.

الناجت	 إجمايل	 من	 كنسبة	 أقل	 تكلفة	 املتحدة	 الواليات	 تواجه	 	35 	,35

التحويلية	 الصناعة	 لقطاع	 نسبيا	 األقل	 الوزن	 يعكس	 ما	 وهو	 احمللي،	

القيمة	املضافة	 التغير	يف	 األمريكي،	ولكن	 الناجت	احمللي	 األمريكي	يف	

نفسها	يف	قطاع	الصناعة	التحويلية	أكبر	إىل	حد	ما	يف	الواليات	املتحدة	

منه	يف	الصين.

اجلمارك املؤدية إىل حتول مسار التجارة احلماية احمللية

اجلمارك على العمليات املتممة لإلنتاج اجلمارك على عمليات اإلنتاج الرئيسية
ا�موع

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.

١ يوضح الشكل البياين التغير يف التداعيات اجلمركية يف نموذج احملاكاة خالل الفترة من سنة ١٩٩٥ 

نقــص  بســبب  احملــاكاة  نمــوذج  يف  اســتخدامها  يمكــن  التــي  األخيــرة  الســنة  وهــي   ،٢٠١١ ســنة  إىل 

البيانات. وتعكس سنة ٢٠١١ صورة تقريبية جيدة عن الروابط داخل سلسلة القيمة العاملية يف الوقت 

احلايل نظرا ألن اجلزء األكبر من زيادة االندماج يف سلسلة القيمة العاملية حدث قبل ٢٠١١.

الشكل البياين ٤-١٢: شرح تأثير تغير اجلمارك على 

القيمة املضافة احلقيقية
(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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١- زيادة األثر الناجت عن ارتفاع التعريفة اجلمركية بمقدار 
       نقطة مئوية واحدة يف جميع البلدان١

٢- األثر الناجت عن زيادة اجلمارك املتبادلة بين الصين 

       والواليات املتحدة بمقدار نقطة مئوية واحدة

كندا الصين أملانيا فرنسا اململكة 
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لها	 تشير	 التي	 	— التجارة	 مسار	 حتول	 آثار	 من	 ويتضح	

نتائج	التحليل	التجريبي	القطاعي	ونماذج	حماكاة	آثار	التوازن	

العام	—	أن	حماوالت	استهداف	ميزان	جتاري	ثنائي	واحد	من	

خالل	اجلمارك	أو	التشوهات	األخرى	ستقابلها	تغيرات	موازنة	

أوضاع	 ظل	 ويف	 آخرين.	 شركاء	 مع	 التجارية	 املوازين	 يف	

التجارية	 املوازين	 تغيرات	 تؤدي	 ال	 معينة،	 كلية	 اقتصادية	

التجاري	 امليزان	 يف	 دائمة	 تغيرات	 إىل	 األرجح	 على	 الثنائية	

الكلي.	وأخيرا،	بالرغم	من	أن	بعض	البلدان	األخرى	قد	تستفيد	

الصين	 بين	 التجارية	 احلرب	 فإن	 التجارة،	 مسار	 حتول	 من	

عدم	 درجة	 زيادة	 أيضا	 عليها	 ستترتب	 املتحدة	 والواليات	

اليقين	وتداعيات	سلبية	على	مستويات	الثقة	وتشديد	األوضاع	

املالية	العاملية،	مما	ستكون	له	آثار	سلبية	على	معظم	البلدان	

)الفصل	األول	من	عدد	أكتوبر	٢٠١8	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العاملي(.	لذلك	فإن	معظم	البلدان	ستواجه	أوضاعا	متردية	على	

األرجح	حتى	وإن	استفاد	البعض	من	حتول	مسار	التجارة.

النتائج

االختالالت	 أن	 إىل	 بقوة	 الفصل	 هذا	 يف	 الواردة	 النتائج	 تشير	

تؤدي	 ال	 بينما	 الثنائي،	 املستوى	 على	 تنعكس	 ما	 عادة	 اإلجمالية	

االختالالت	الثنائية	إىل	أي	تداعيات	تذكر	على	املستوى	اإلجمايل	—	

وما	مل	تتغير	األوضاع	االقتصادية	الكلية،	فإن	حماوالت	التأثير	على	

ميزان	جتاري	ثنائي	بعينه	تؤدي	على	األرجح	إىل	تغيرات	موازنة	يف	

موازين	جتارية	ثنائية	أخرى،	ويظل	امليزان	التجاري	الكلي	ثابتا	دون	

تغيير	بالتايل.

الكلية	 االقتصادية	 للعوامل	 كان	 املاضيين،	 العقدين	 وخالل	

مسار	 وكان	 الثنائية.	 املوازين	 يف	 التغيرات	 تفسير	 يف	 أساسي	 دور	

النسبية	 التغيرات	 كبيرة	يف	ضوء	 بدرجة	 يتحدد	 الثنائية	 االختالالت	

الشريكين	 البلدين	 يف	 والطلب	 العرض	 بين	 احمللية	 االختالالت	 يف	

—	كما	يتضح	من	خالل	امليزان	التجاري	الكلي	لكل	منهما.	وعكست	
العوامل	االقتصادية	الكلية	جمموعة	من	الدوافع،	بما	يف	ذلك	العوامل	

املالية	 سياسات	 مثل	 	— الكلية	 االقتصادية	 والسياسات	 األساسية،	

وسياسات	 الصرف	 سعر	 وسياسات	 	— االئتمانية	 والدورات	 العامة	

العرض	يف	بعض	احلاالت.	

للتوزيع	 أيضا	 انعكاسا	 الثنائية	 املوازين	 تعد	 نفسه،	 الوقت	 ويف	

التجارة.	وقد	 للعمل	واملنافع	االقتصادية	املتحققة	من	خالل	 الدويل	

أتاح	تراجع	اجلمارك	والتكاليف	التجارية	األخرى	نمو	سالسل	القيمة	

النسبية،	 ميزتها	 حسب	 أكبر	 بصورة	 البلدان	 وتخصص	 العاملية،	

وتوزيع	ترتيبات	اإلنتاج	عبر	احلدود	وزيادة	فعاليتها.	

وبخالف	اآلثار	على	موازين	التجارة	الثنائية،	فإن	ارتفاع	اجلمارك	

ومستويات	 املضافة	 القيمة	 على	 جسيمة	 سلبية	 آثار	 له	 ستكون	

خالل	 من	 األخرى	 والبلدان	 املعنية	 البلدان	 يف	 واإلنتاجية	 التوظيف	

روابط	سالسل	القيمة.	وقد	أتاح	توزيع	العمل	بين	الدول	بشكل	أكبر،	ال	

التداعيات	 العاملية،	اجملال	ملزيد	من	 القيمة	 سيما	من	خالل	سالسل	

اجلمركية	السلبية	على	البلدان	األخرى	والتداعيات	املرتدة	على	البلدان	

التي	تفرض	اجلمارك.	وبينما	قد	تستفيد	بعض	البلدان	من	حتول	مسار	

مستويات	 على	 السلبية	 بالتداعيات	 البلدان	 جميع	 ستتأثر	 التجارة،	

الثقة	وتشديد	األوضاع	املالية	يف	ظل	تفاقم	التوترات	التجارية.

ويتوصل	التحليل	إىل	نتيجتين	أساسيتين	على	مستوى	السياسات.	

التجارة	 يف	 الكلية	 االقتصادية	 االختالالت	 دور	 ألهمية	 نظرا	 أوال،	

التجارية	عموما،	تركز	املناقشات	بشأن	األرصدة	 الثنائية	واملوازين	

اإلجمالية	 التجارية	 املوازين	 على	 صحيحا	 تركيزا	 اخلارجية	

الكلية	 االقتصادية	 السياسات	 على	 وكذلك	 	— اجلارية	 واحلسابات	

والتشوهات	التي	تؤثر	عليها.	وال	تعد	االختالالت	اخلارجية	اإلجمالية	

عنصرا	سلبيا	يف	حد	ذاتها،	نظرا	ألنها	تتيح	للبلدان	االقتراض	لتمويل	

أوقات	اخلسائر	 أو	تمهيد	االستهالك	يف	 االستثمار	والنمو	املستقبلي،	

املؤقتة	يف	الدخل.	غير	أنه	ينبغي	أن	يتجنب	صناع	السياسات	تنفيذ	

سياسات	اقتصادية	كلية	تشويهية	من	شأنها	أن	تؤدي	إىل	اختالالت	

مفرطة	—	ربما	ال	يمكن	حتملها.

الشواهد	 إذ	تشير	 وثانيا،	توجد	حجج	قوية	تؤيد	خفض	اجلمارك.	

التجارة	 تشجيع	 إىل	 يؤدي	 لن	 اجلمارك	 خفض	 أن	 إىل	 هنا	 الواردة	

فحسب،	بل	سيسمح	أيضا	بتعديل	هيكل	التوزيع	الدويل	للعمل	ليعكس	

مكاسب	 إىل	 بدوره	 سيؤدي	 مما	 	— أشمل	 نحو	 على	 النسبية	 املزايا	

نفسها	 املعنية	 البلدان	 يف	 واإلنتاجية	 والتوظيف	 الناجت	 جانب	 على	

ويف	البلدان	األخرى	يف	خمتلف	أجزاء	سلسلة	القيمة.	ولكن	كما	أشرنا	

لضمان	 سياسات	 تطبيق	 املهم	 من	 الفصل،	 هذا	 من	 أخرى	 أجزاء	 يف	

التصحيح	 وقوع	عبء	 وعدم	 أوسع	 نطاق	 على	 التجارة	 منافع	 تقاسم	

IMF/WB/		و	،IMF 2017a	)راجع	غيرها	دون	قليلة	فئات	عاتق	على

.)WTO 2017, 2018

آسيا (ما عدا الصين) الصين منطقة اليورو
البلدان الشريكة للواليات املتحدة يف 

إطار اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة
الواليات املتحدة بقية العامل
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اإللكترونيات الصناعات 
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 Caliendo and others املصدر: حسابات صندوق النقد الدويل باستخدام النموذج الوارد يف دراسة

.(2017)
ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.

الشكل البياين ٤-١٣: اآلثار القطاعية الناجتة عن زيادة 

اجلمارك بنسبة ٢٥٪ على جميع املعامالت التجارية بين 

الواليات املتحدة والصين: القيمة املضافة احلقيقية العاملية
(املساهمات يف جمموع التغير ٪ عن السيناريو األساسي)
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التجارة	 موازين	 بشأن	 العامة	 املناقشات	 تركز	 ما	 عادة	

أي	 	— املعتاد	 اإلجمالية	 املوازين  مقياس	 على	 الثنائية	

الدراسات	 ولكن	 منه.	 الواردات	 ناقصا	 ما	 بلد	 إىل	 الصادرات	

أكدت	خالل	السنوات	القليلة	املاضية	على	ضرورة	النظر	أيضا	

يف	تطور	موازين القيمة املضافة	من	أجل	تكوين	صورة	أشمل	

 Johnson and دراسة	 )راجع	 الثنائية	 التجارية	 العالقات	 عن	

 Koopman, Wang,	ودراسة	،Noguera 2012a, 2012b, 2017
املوازين	 بين	 التمييز	 أهمية	 ازدادت	 وقد	 	.)and Wei 2014
مع	 الثنائية	 املضافة	 القيمة	 وموازين	 اإلجمالية	 الثنائية	

استمرار	نمو	سالسل	القيمة	العاملية.

ضوء	 يف	 النقطة	 هذه	 شرح	 املثال،	 سبيل	 على	 ويمكن،	

السلع	 يف	 املتحدة	 والواليات	 وكوريا	 الصين	 بين	 التجارة	

الكهربائية،	مثل	الهواتف	أو	التلفزيونات	الذكية	)راجع	دراسة	

الدولية	تقتصر	 التجارة	 (.	ولو	كانت	 	WB and others 2017
الواليات	 تصدرها	 سلعة	 أي	 لبقيت	 النهائية،	 السلع	 على	

ستعطي	 احلالة،	 هذه	 ويف	 كوريا.	 يف	 كوريا	 إىل	 املتحدة	

صورة	 كوريا	 إىل	 املتحدة	 للواليات	 اإلجمالية	 الصادرات	

التي	تصل	 األول	 البلد	 املنتجة	يف	 القيمة	 عن	حجم	 صحيحة	

يتم	 ال	 الكهربائية	 السلع	 إنتاج	 ولكن	 الثاين.	 البلد	 إىل	 بالفعل	

الوقت	احلايل،	 العاملية	يف	 القيمة	 النحو	يف	سالسل	 على	هذا	

حيث	يتركز	جزء	كبير	من	التجارة	يف	السلع	الوسيطة.	إذ	تصدر	

التصميم(	إىل	كوريا	 )مثل	 الواليات	املتحدة	بعض	املدخالت	

التي	تضيف	مدخالت	جديدة	)أشباه	موصالت	ومعاجلات(	إىل	

مرحلة	اإلنتاج	وتصدر	هذه	السلع	الوسيطة	اجلديدة	إىل	الصين	

املدخالت	 جمع	 خالل	 من	 اإلنتاج	 عملية	 فيها	 تكتمل	 التي	

الواليات	املتحدة	مرة	أخرى.	ويف	 النهائية	إىل	 السلع	 وإعادة	

هذا	املثال،	تراكم	الواليات	املتحدة	فائضا	ثنائيا	إجماليا	مع	

املنشأ	 تعكس	 ال	 القيم	 هذه	 أن	 غير	 الصين.	 مع	 وعجزا	 كوريا	

واملقصد	الفعليين	لقيمة	اإلنتاج	املتولد	—	واملستهلك	—	يف	

املتحدة	 الواليات	 واردات	 تعكس	 ال	 األمر،	 واقع	 ففي	 بلد.	 كل	

نظرا	 الصين،	 يف	 املتولدة	 القيمة	 من	 جزء	 سوى	 الصين	 من	

ألنها	تتضمن	القيمة	اإلضافية	املتولدة	يف	كوريا،	إىل	جانب	

القيمة	األولية	املتولدة	يف	الواليات	املتحدة.	لذلك	فإن	العجز	

إذا	ما	تم	 التجاري	للواليات	املتحدة	جتاه	الصين	تقل	قيمته	

حسابه	على	أساس	القيمة املضافة.

	١٠ أكبر	 	١-١-4 البياين	 الشكل	 يف	 	١ اللوحة	 وتعرض	

اختالالت	ثنائية	يف	عام	٢٠١5	بالقيمة	اإلجمالية	وبالقيمة	

اإلجمالية	 الثنائية	 االختالالت	 أن	 من	 وبالرغم	 املضافة.	

املضافة،	 القيمة	 يف	 كبيرة	 باختالالت	 عادة	 تقترن	 الكبيرة	

فعلى	 أقل.	 املضافة	 القيمة	 اختالالت	 أن	 الواضح	 من	 فإن	

الزراعة اخلدمات
القطاعات األخرى بخالف 

الصناعة التحويلية
الصناعة التحويلية

 عالية التقنية
الصناعة التحويلية 

متوسطة التقنية
الصناعة التحويلية 

منخفضة التقنية

الفائض يف ميزان التجارة 

بالقيمة املضافة

الفائض يف ميزان التجارة

العجز يف ميزان التجارة 

بالقيمة املضافة

العجز يف ميزان التجارة

الصين املكسيك

اليابان الهند
بقية العامل١ ا�موع

موازين التجارة الثنائية

موزاين التجارة الثنائية على أساس القيمة املضافة

الشكل البياين ٤-١-١: ميزان التجارة اإلجمايل 

مقابل ميزان التجارة يف القيمة املضافة
(بمليارات الدوالرات األمريكية)

املصادر: قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة لدى منظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تستند املسميات الواردة يف الشكل البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ تتضمن تفاوتات إحصائية.
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٤- الواليات املتحدة: موازين التجارة القطاعية، ٢٠١٥

٣- جمموعة العشرين: موازين التجارة القطاعية، ٢٠١٥

٢- الواليات املتحدة: امليزان التجاري، حسب الشركاء، ٢٠١٥

١- موازين التجارة الثنائية: أكبر ١٠ أزواج، ٢٠١٥

      (بالقيمة املطلقة)

اإلطار 4-1: التجارة اإلجمالية مقابل التجارة يف القيمة املضافة

مؤلف	هذا	اإلطار	روبرتو	بياتسا.
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بالقيمة	 مقيسا	 الصين	 مع	 كوريا	 فائض	 يقل	 املثال،	 سبيل	

يضم	 لكوريا	 اإلجمالية	 الصادرات	 حجم	 ألن	 نظرا	 املضافة	

حتديدا	 	٢ اللوحة	 وتعرض	 أخرى.	 بلدان	 من	 املضافة	 القيمة	

أكبر	اختالالت	ثنائية	يف	الواليات	املتحدة،	وتوضح	أن	العجز	

قياسه	على	 تم	 ما	 إذا	 ينكمش	 والصين	 املكسيك	 التجاري	مع	

التجاري	 امليزان	 قياس	 عند	 ولكن	 املضافة.	 القيمة	 أساس	

الكلي	لبلد	ما	مقارنة	ببقية	العامل،	فإنه	يظل	كما	هو	سواء	تم	

قياسه	على	أساس	القيمة	اإلجمالية	أو	القيمة	املضافة.

القطاعي	 التكوين	 على	 مماثلة	 اعتبارات	 وتنطبق	

لالختالالت	التجارية.	وتعرض	اللوحة	3	لكل	من	القطاعات	

عبر	 العجز	 جمع	 وحاصل	 الفائض	 جمع	 حاصل	 الستة	

والعجز	 الفائض	 يكون	 ما	 وعادة	 العشرين.	 جمموعة	 بلدان	

املضافة	 القيمة	 أساس	 على	 أقل	 القطاعات	 يف	 التجاريين	

اإلنتاج	 انتقال	 يعكس	 ما	 وهو	 إجمايل،	 أساس	 على	 منهما	

يف	 االختالالت	 	4 اللوحة	 وتعرض	 القطاعات.	 خمتلف	 عبر	

الواليات	املتحدة	يف	قطاع	 الواليات	املتحدة.	ويقل	فائض	

تم	 ما	 إذا	 التحويلية	 الصناعة	 قطاع	 يف	 وعجزها	 اخلدمات	

على	 ذلك،	 ويحدث	 املضافة.	 القيمة	 أساس	 على	 قياسهما	

سبيل	املثال،	عندما	تُستخدم	خدمات	الواليات	املتحدة	)مثل	

التحويلية	 الصناعة	 قطاع	 يف	 كمدخالت	 الفكرية(	 امللكية	

إىل	 أخرى	 السلع	املصنعة	مرة	 وتعاد	هذه	 أخرى،	 بلدان	 يف	

الواليات	املتحدة.	

اإلطار 4- 1 )تتمة(
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التجارة	 موازين	 بين	 الواضحة	 العالقة	 اإلطار	 هذا	 يقيس	

العوامل	 املثال	دور	 الثنائية	واإلجمالية،	ويعرض	على	سبيل	

الواليات	 بين	 الثنائية	 التجارة	 ميزان	 يف	 الكلية	 االقتصادية	

املتحدة	والصين.	

التجارية	 التكلفة	 باتساق	 نسبيا	 معتدل	 الفتراض	 ووفقا	

نفس	 j	هي	 البلد	 إىل	 	i البلد	 من	 السلع	 تكلفة	شحن	 أن	 أي	 	—
تكلفة	الشحن	من	البلد	j	إىل	البلد	i	—	يمكن	إعادة	ترتيب	عالقة	

إليها	التحليل	الوارد	يف	القسم	 اجلاذبية	التقليدية	التي	يستند	

السابق	على	النحو	التايل

حيث	الرمز	TB	يشير	إىل	امليزان	التجاري	والرمز	Y	يشير	إىل	

Yj	يف	املعادلة(	
W الناجت،	مع	التعبير	عن	أحد	الناجتين	)الرمز	

	4.٢ اإللكتروين	 املرفق	 )راجع	 العاملي	 الناجت	 من	 كنسبة	

ويتضح	 احلساب(.	 طريقة	 على	 لالطالع	 اإلنترنت	 شبكة	 على	

)املعدل	 بلدين	 بين	 الثنائية	 التجارة	 ميزان	 أن	 املعادلة	 من	

النسبي	يف	 التغير	 على	 يتوقف	حجمه	 مالئم(	 قياس	 بمعامل	

ميزان	التجارة	اإلجمايل	كنسبة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	

كل	من	البلدين.	

ويعكس	ميزان	التجارة	الثنائية	املعدل	بمعامل	قياس	مالئم	

بين	البلدين	i	وj مستوى	الناجت	يف	كل	منهما.	وهذا	أمر	بديهي	

نظرا	ألنه	كلما	يزداد	نمو	البلدين،	يزداد	عادة	ميزان	التجارة	

الثنائية	فيما	بينهما	بالقيمة	املطلقة	يف	حالة	تساوي	جميع	

	،١ اللوحة	 البياين	4-٢-١،	 الشكل	 ويوضح	 األخرى.	 العوامل	

أن	االختالل	التجاري	الثنائي	بين	الواليات	املتحدة	والصين،	

مقيسا	كنسبة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	للواليات	املتحدة،	مل	

ينكمش	عقب	األزمة	املالية	العاملية	يف	٢٠٠8-٢٠٠٩.	ولكن	

أي	 	— للبلدين	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 كنسبة	 قياسه	 عند	

أخذا	يف	االعتبار	تنامي	نصيب	الصين	يف	االقتصاد	العاملي	

التجاري	بدرجة	ملحوظة.	 —	يتضح	انكماش	حجم	االختالل	
ويتسق	ذلك	مع	التراجع	يف	حجم	االختالالت	العاملية	املالحظ	

يف	أعقاب	األزمة	املالية	العاملية.

وأخيرا،	يتضح	من	املعادلة	أيضا	أن	التغيرات	يف	االختالالت	

االقتصادية،	مثل	 )نتيجة	األسس	 لبلد	ما	 اإلجمالية	 التجارية	

سياسة	املالية	العامة	والدورات	االئتمانية(	تتزايد	أو	تتراجع	

	،mij الثنائية	 التجارة	 كثافة	 نتيجة	 الثنائي	 املستوى	 على	

وهو	ما	يوضح	بإيجاز	كيفية	تأثر	عالقة	جتارية	ما	بالتكلفة	

)وغير	 البلدان	 من	 لزوج	 األطراف	 ومتعددة	 الثنائية	 التجارية	

الهيكلي(	 اجلزئي	 الطابع	 عليها	 يغلب	 التي	 من	احملددات	 ذلك	

املقيسة	باستخدام	إطار	اجلاذبية.

وبتطبيق	هذه	العالقة	على	ميزان	التجارة	الثنائية	بين	الواليات	

دور	 لها	 الكلية	 االقتصادية	 االختالالت	 أن	 يتأكد	 والصين،	 املتحدة	

)اللوحة	 البياين	4-٢-١	جمددا	 الشكل	 ويعرض	 تطوره.	 أساسي	يف	

املالئم	 القياس	 بمعامل	 املعدل	 الثنائية	 التجارة	 ميزان	 الثانية(	

املرة	باستخدام	قيمة	»متوقعة«	تمثل	 )»الفعلي«(،	ولكن	مقيسا	هذه	

حاصل	ضرب	تقدير	ثابت	لكثافة	التجارة	الثنائية	mij	يف	الفرق	بين	

نسبتي	امليزان	التجاري	اإلجمايل	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي	للبلدين.	

موازين	 يف	 التفاوتات	 أن	 يتضح	 اخلطين،	 بين	 الكبير	 للقرب	 ونظرا	

بمعامل	 )املعدل	 الثنائي	 امليزان	 التغير	يف	 تفسر	 اإلجمالية	 التجارة	

عدم	 ويشير	 كبيرة.	 بدرجة	 والصين	 املتحدة	 الواليات	 بين	 القياس(	

—	نتيجة	تغير	 التجارة	 التفاوتات	يف	كثافة	 أن	 العالقة	إىل	 اتساق	

خمتلف	تكاليف	التجارة	العاملية،	لها	دور	أيضا	يف	هذا	الصدد.	

   
 TB  ij   ____ 

 Y  i    Y  j  W 
   =  m  ij   ∙  (  

 TB  i   ___  Y  i  
   −   

 TB  j   ___  Y  j  
  )  ,

مؤلف	هذا	اإلطار	روبرتو	بياتسا.

الفعلي 

املتوقع

ميزان التجارة الثنائية/ إجمايل الناجت احمللي للواليات املتحدة

ميزان التجارة الثنائية/ (إجمايل الناجت احمللي للواليات املتحدة * 

نصيب إجمايل الناجت احمللي للصين من االقتصاد العاملي)

(املقياس األيمن)

الشكل البياين ٤-٢-١: موازين التجارة الثنائية 

واإلجمالية بين الواليات املتحدة والصين
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٢- ميزان التجارة الثنائية بين الواليات املتحدة والصين١

١- ميزان التجارة الثنائية بين الواليات املتحدة والصين

املصــادر: قاعــدة بيانــات التجــارة يف القيمــة املضافــة لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

١ كنســبة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي للواليــات املتحــدة مضروبــا يف نصيــب إجمــايل 

الناجت احمللي للصين من االقتصاد العاملي.

اإلطار 4-2: موازين التجارة الثنائية واإلجمالية
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هل	تؤدي	سياسة	استهداف	عجز	موازين	التجارة	الثنائية	

إىل	احلد	من	عجز	احلساب	اجلاري	الكلي	لبلد	ما؟	يتناول	اإلطار	

التجارة	 موازين	 دور	 توثيق	 خالل	 من	 ألة	 املس ذه	 ه حلايل	 ا

كبيرة	 تصحيحات	 شهدت	 التي	 السابقة	 الفترات	 لثنائية	يف	 ا

تصحيحات	 	)١( أن	 إىل	 النتائج	 وتشير	 	 ي. ر تجا ال جز	 الع يف	

العجز	التجاري	الكلي	ال	تنتج	بالضرورة	عن	تصحيحات	غير	

التجاريين	 الشركاء	 مع	 التجارة	 كبيرة	يف	حجم	 أو	 متناسبة	

حجم	 يف	 الكبيرة	 التصحيحات	 	)٢( وأن	 	 ، األكبر لعجز	 ا ذوي	

ال	 هؤالء	 األكبر	 العجز	 ذوي	 التجاريين	 الشركاء	 مع	 التجارة	

تضمن	حدوث	تصحيحات	كبيرة	يف	موازين	التجارة	الكلية.

فترات االنعكاس الكبير يف مسار العجز التجاري

استنادا	إىل	الدراسات	التي	تناولت	فترات	انعكاس	مسار	عجز	

	،)Milesi-Ferretti and Razin 1998	دراسة	)راجع	اجلاري	احلساب

يمكن	حتديد	فترات	التصحيحات	الكبيرة	يف	حجم	العجز	التجاري	

باستخدام	ثالثة	معايير:	)١(	انخفاض	العجز	التجاري	الكلي	بما	ال	

يقل	عن	ثالث	نقاط	مئوية	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	املتوسط	

خالل	ثالث	سنوات	عن	متوسط	مستواه	يف	الثالث	سنوات	السابقة	

الالحقة	 الثالث	 السنوات	 يف	 جتاري	 عجز	 أقصى	 و)٢(	 	 دث، للح

السنوات	 يف	 مسجل	 عجز	 أدنى	 عن	 يقل	 العجز	 مسار	 	 س عكا الن

فترات	 أي	 توجد	 ال	 و)3(	 العجز،	 مسار	 النعكاس	 السابقة	 الثالث	

املفهوم	 نفس	 الحقا	 ويستخدم	 التالية.	 الست	 السنوات	 يف	 أخرى	

يف	حساب	فترات	التصحيحات	الكبيرة	يف	العجز	التجاري	الثنائي	
جتاه	أكبر	خمسة	شركاء	جتاريين	من	حيث	حجم	العجز.١

العجز	 يف	 كبيرة	 تصحيحات	 شهدت	 فترة	 	٩٢ حتديد	 تم	 	 د وق

التجارة	 بيانات	مستمدة	من	إحصاءات	وجهة	 باستخدام	 التجاري	

الصادرة	عن	صندوق	النقد	الدويل	تغطي	البلدان	التي	جتاوز	إجمايل	

ناجتها	احمللي	االسمي	الوسيط	العاملي	يف	عام	٢٠١7	)ما	عدا	البلدان	

املصدرة	للوقود(	خالل	الفترة	من	١٩8٠	إىل	٢٠١7.	ومن	بين	هذه	

الفترات،	اقترن	١7%	فقط	منها	)أي	١6	من	٩٢	فترة(	بتصحيحات	

األقل	 بلد	واحد	على	 الثنائية	من	جانب	 التجارة	 كبيرة	يف	موازين	

النتائج	 وتظل	 العجز.	 بلدان	شريكة	من	حيث	حجم	 أكبر	خمس	 من	

ثابتة	عموما	عند	تطبيق	احلد	األدنى	لتصحيحات	التجارة	الثنائية	

)فعلى	سبيل	املثال،	عند	تطبيق	حد	أقل	يبلغ	٢.5	نقطة	مئوية،	يزداد	

عدد	فترات	التصحيحات	الكبيرة	يف	عجز	موازين	التجارة	الثنائية	

من	١6	إىل	٢٢(.	وتشير	النتائج	إىل	أن	تصحيحات	التجارة	الكلية	

ال	تنشأ	عموما	عن	التصحيحات	الكبيرة	يف	حجم	التجارة	مع	أكبر	

الشركاء	التجاريين	لبلد	ما	)الشكل	البياين	4-١٠	يف	الفصل	الرابع،	

العمود	األزرق(.	وجتدر	اإلشارة	إىل	أن	التصحيحات	الكبيرة	يف	بلد	

واحد	على	األقل	من	أكبر	خمس	بلدان	شريكة	من	حيث	حجم	العجز	

العجز	 مسار	 يف	 كبير	 بانعكاس	 احلاالت	 من	 العديد	 يف	 تقترن	 مل	

العمود	 الرابع،	 الفصل	 يف	 	١٠-4 البياين	 )الشكل	 الكلي	 التجاري	

بلدان	 أهم	 يف	 الكبيرة	 التصحيحات	 أن	 إىل	 يشير	 مما	 البرتقايل(،	

تصحيحات	 حدوث	 تضمن	 ال	 الثنائية	 التجارة	 يف	 الشريكة	 العجز	

كبيرة	يف	امليزان	التجاري	الكلي.	

ما نطاق تصحيحات العجز التجاري؟

إذ	 تتركز	التصحيحات	املطلقة	يف	األعلى	كما	هو	متوقع.	

خمسة	 ألكبر	 املتوسط	 العجز	يف	 تصحيحات	 من	 	%54 يعزى	

اخلمسة	 للبلدان	 التصحيحات	 من	 و١٢%	 شريكة،	 عجز	 بلدان	

وال	 التالية.	 اخلمسة	 للبلدان	 التصحيحات	 من	 و%8	 التالية،	

غرابة	يف	هذه	النتائج،	نظرا	ألن	التجارة	مركزة	بدرجة	كبيرة	

املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	 سيما	 ال	 التجاريين،	 الشركاء	 عبر	

من	 أقل	 مع	 تقريبا	 التجارية	 املعامالت	 نصف	 جترى	 حيث	

ستة	بلدان	شريكة.

الوسط الوسيط املئين ٧٥/٢٥

الشكل البياين ٤-٣-١: التحسن يف عجز 

موازين التجارة الثنائية خالل فترات 

انعكاس مسار العجز التجاري الكلي
(٪)

املصدر: قاعدة بيانات إحصاءات وجهة التجارة، صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يحســب التحســن يف نســبة عجــز ميــزان التجــارة الثنائــي إىل إجمــايل النــاجت 

ميــزان  نســبة  يف  التغيــر  التاليــة:  الصيغــة  باســتخدام  األويل  مســتواها  عــن  احمللــي 

التجــارة الثنائــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي (بيــن متوســط نســبة امليــزان التجــاري إىل 

املســار ومتوســط  الســابقة النعــكاس  الثــالث ســنوات  النــاجت احمللــي خــالل  إجمــايل 

النســبة خــالل الثــالث ســنوات الالحقــة النعــكاس املســار) مقارنــة بالقيمــة املطلقــة 

للمســتوى األويل لنســبة ميــزان التجــارة الثنائــي إىل إجمــايل النــاجت احمللــي (متوســط 

الثــالث ســنوات الســابقة  النــاجت احمللــي خــالل  نســبة امليــزان التجــاري إىل إجمــايل 

لســنة انعــكاس املســار). وتمثــل القيمــة املوجبــة حتســنا يف عجــز امليــزان التجــاري 

جتاه بلدان العجز الشريكة.
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اإلطار 4-3: فهم تصحيحات العجز التجاري — هل للتجارة الثنائية دور خاص يف هذا الصدد؟

مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	كايان	سوك	شانغ	وسوارنايل	أحمد	حنان	

وسيرجي	ميليشوك.

التجارة	 موازين	 عجز	 يف	 الكبيرة	 التصحيحات	 فترات	 تقاس	 	١

باستخدام	 البداية	 يف	 حتسب	 حيث	 متحفظة،	 بطريقة	 الثنائية	

املعيارين	األوليين،	ومن	ثم	يتم	ربطها	بفترات	تصحيح	العجز	الكلي.	

وبالنسبة	لفترات	تصحيح	العجز	الثنائي	املربوطة	بفترات	تصحيح	

العجز	الكلي،	حتذف	من	العينة	أي	فترات	تصحيح	عجز	ثنائي	أخرى	

وقعت	بعدها	خالل	مدة	تزيد	أو	تقل	عن	ست	سنوات.	وحتسب	فترات	

العجز	 تصحيح	 فترات	 خارج	 تقع	 التي	 الثنائي	 العجز	 تصحيح	

التجاري	الكلي	على	أساس	العينة	املتبقية.
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فهي	 توازنا،	 أكثر	 نحو	 على	 موزعة	 النسبية	 التصحيحات	 ولكن	

التجاريين	عموما،	 الشركاء	 عبر	 بالتناسب	 أو	موزعة	 النطاق	 واسعة	

—	معدال	حسب	 الثنائية	 التجارة	 موازين	 التحسن	يف	 أن	 حيث	جند	

عبر	 متماثل	 	— املعنية	 للبلدان	 التجاري	 للميزان	 األويل	 املستوى	

أكبر	خمس	بلدان	عجز	شريكة	وبلدان	العجز	الشريكة	من	السادس	إىل	

العاشر	)الشكل	البياين	4-3-١(.	وحتديدا،	يبلغ	وسط	تصحيحات	أكبر	

خمس	بلدان	عجز	شريكة	حوايل	48%	من	مستواها	األويل،	وهي	نسبة	

أقل	قليال	من	وسط	تصحيحات	بلدان	العجز	الشريكة	من	السادس	إىل	

الشركاء	 جميع	 أن	 االنحدار	 حتليل	 ويؤكد	 	.%5٢ يبلغ	 الذي	 العاشر	

تصحيحات	 يف	 يساهمون	 األسفل(	 أو	 األعلى	 يف	 )سواء	 التجاريين	

العجز	التجاري،	وأن	التخفيضات	غير	املتناسبة	يف	موازين	التجارة	

مع	أكبر	الشركاء	التجاريين	ليست	شرطا	الزما	بأي	حال	من	األحوال	

لتخفيض	امليزان	التجاري	الكلي.

وخالصة	القول،	تشير	النتائج	الواردة	يف	هذا	اإلطار	إىل	أن	

استهداف	موازين	جتارية	ثنائية	بعينها	لن	يساعد	على	األرجح	

يف	تخفيض	عجز	احلساب	اجلاري	الكلي	لبلد	ما.	ويتسق	ذلك	مع	

النظرية	االقتصادية	التقليدية	التي	تفيد	بأن	تصحيح	السياسات	

االقتصادية	الكلية،	ال	السياسات	التجارية،	هو	أفضل	سبيل	إىل	

املدخرات	 بين	 الفرق	 أي	 	— اجلاري	 احلساب	 أرصدة	 تصحيح	

الوطنية	واالستثمارات.

جددت	التدابير	التجارية	األخيرة	بين	الواليات	املتحدة	والصين	

الكلي.	ونظرا	ألن	معظم	 االقتصاد	 اجلمارك	على	 بتأثير	 االهتمام	

اقتصادين	 بين	 التجارة	 تستهدف	 املرتقبة(	 أو	 )احلالية	 اجلمارك	

على	 احملتمل	 التأثير	 حجم	 حول	 مهما	 سؤاال	 ذلك	 يثير	 كبيرين،	

البلدان	األخرى	غير	املعنية	بالنزاع	مباشرة	)أي	البلدان	التي	تمثل	

على	 يؤثر	 أي	 	— كلي	 بعضها	 والتداعيات	احملتملة	 ثالثا(.	 طرفا	

إجمايل	الناجت	احمللي	والتجارة	الكلية	—	وبعضها	جزئي	—	بما	

يف	ذلك	االضطرابات	على	مستوى	سالسل	القيمة	والقطاعات.

بالصين	 اخلاصة	 التقديرات	 من	 جمموعة	 اإلطار	 هذا	 ويعرض	

توضيحي	 افتراضي	 سيناريو	 يف	 أخرى	 وبلدان	 املتحدة	 والواليات	

املتحدة	 الواليات	 بين	 الكلية	 السلع	 على	جتارة	 اجلمارك	 فيه	 تزداد	

التي	 النماذج	 من	 عددا	 ويتناول	 مئوية.	 نقطة	 	٢5 بمقدار	 والصين	

يستخدمها	خبراء	االقتصاد	الكلي	والسياسات	التجارية،	واخملتصين	

الديناميكي	 العام	 التوازن	 نموذج	 األكاديمية:	 التجارية	 بالنظريات	

العاملي	 واملايل	 النقدي	 )النموذج	 العاملي	 لالقتصاد	 العشوائي	

املتكامل	الذي	أعده	خبراء	صندوق	النقد	الدويل(،	ونموذج	املنافسة	

يف	 املستخدم	 احملتسب	 العام	 التوازين	 القطاعات	 متعدد	 الكاملة	

حتليل	السياسة	التجارية	)مشروع	حتليل	التجارة	العاملية(،	ونموذج	

يتضمن	 الذي	 املتجانسة	 غير	 للشركات	 القطاعات	 متعدد	 »ميلتز«	

 Caliendo and others دراسة	 )راجع	 الشركات	 ودخول	 آثار	خروج	

2017،	يشار	إليه	فيما	يلي	باسم	نموذج	CFRT.	ويؤكد	كل	من	هذه	
النماذج	على	دور	جمموعة	خمتلفة	من	قنوات	انتقال	اآلثار.١	إذ	يركز	

اإلجمالية	 اآلثار	 على	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	

عادة	 حيث	 القصير،	 املدى	 بين	 التمييز	 مع	 الوقت،	 مع	 تنشأ	 التي	

اجلمارك	 آثار	 تفاقم	 إىل	 واحلقيقية	 االسمية	 اجلمود	 أوجه	 تؤدي	 ما	

تنشأ	 الطويل،	حيث	 إىل	 املتوسط	 واملدى	 اإلنفاق،	 على	حتول	مسار	

على	 للجمارك	 )التشويهي(	 الدائم	 األثر	 عن	 األساس	 يف	 التداعيات	

مستويات	عوامل	اإلنتاج	األساسية	ورأس	املال	والعمل.	ونظرا	لتعدد	

التجارة	 نموذج	مشروع	حتليل	 واإلقليمية	يف	 القطاعية	 التقسيمات	

على	 التجاريان	 النموذجان	 هذان	 يركز	 	،CFRT ونموذج	 العاملية	

عوامل	 توزيع	 إعادة	 خالل	 من	 اجلمارك	 عن	 الناجتة	 االضطرابات	

القطاعات	داخل	 —	عبر	 —	بشكل	غير	فعال	وغير	متوازن	 اإلنتاج	

CFRT،	يكون	 البلدان	على	املدى	املتوسط	إىل	الطويل.	ويف	نموذج	

احلجم	 عائدات	 الزيادة	يف	 بسبب	 نطاقا	 أوسع	 التوزيع	 إعادة	 تأثير	

دخول	 نتيجة	 الشركات	 تتحملها	 التي	 الثابتة	 بالتكلفة	 املقترنة	

األسواق	احمللية	والتصديرية.

ينصب	 أوال،	 مبدئيتين.	 مالحظتين	 إىل	 هنا	 اإلشارة	 وجتدر	

تركيز	هذا	اإلطار	على	القنوات	املرتبطة	بالتجارة.	وقد	سبق	حتليل	

التداعيات	السلبية	الناجتة	عن	عدم	اليقين	بشأن	السياسة	التجارية	

باستخدام	النموذج	النقدي	واملايل	العاملي	املتكامل	يف	عدد	أكتوبر	

بالتايل	 يشملها	 وال	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١8

التحليل	الوارد	يف	هذا	اإلطار.	وثانيا	—	وهو	أمر	معتاد	يف	نماذج	

على	 كبيرا	 اعتمادا	 النتائج	 تعتمد	 	— التجارية	 السياسات	 حماكاة	

للمنتجين	اإلحالل	بين	املدخالت	من	 التي	يمكن	بها	 السهولة	 مدى	

الواردة	 التقديرات	 مع	 واتساقا	 التجارة(.	 )مرونة	 اخملتلفة	 البلدان	

بين	 اإلحالل	 فيها	 يكون	 قياسات	 إىل	 النتائج	 تستند	 الدراسات،	 يف	

وشركة	 أجنبي	 مورد	 بين	 اإلحالل	 من	 أسهل	 أجنبيين	 موردين	 أي	

على	 )اإليجابي(	 التأثير	 زيادة	 إىل	 ذلك	 يؤدي	 ما	 وعادة	 حملية.٢	

بلدان	أخرى،	نظرا	ألن	اإلنتاج	عادة	ما	يتحول	مساره	جتاهها	بدال	

من	البلدان	التي	تفرض	اجلمارك.

اآلثار على الواليات املتحدة والصين

أن	 	٢-4-4 البياين	 والشكل	 	١-4-4 البياين	 الشكل	 يوضح	

اإلطالق.	 على	 األكبر	 اخلسائر	 تشهدان	 والصين	 املتحدة	 الواليات	

املستخدمة.	 النماذج	 ثابتة	عموما	عبر	خمتلف	 النتيجة	 وتظل	هذه	

اإلطار 4-3 )تتمة(

أفكار   — والصين  املتحدة  الواليات  بين  جتاري  لنزاع  العاملية  واجلزئية  الكلية  اآلثار   :4-4 اإلطار 

مستخلصة من ثالثة نماذج

مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	كارلوس	كاسيريس	ودييغو	سيرديرو	وروي	

مانو	ورافاييل	بورتيللو	وماريكا	سانتورو.	

١	تغطي	جميع	النماذج	التجارة	يف	السلع	الوسيطة،	ولكن	بدرجات	

خمتلفة	حسب	مستوى	التقسيم	القطاعي	واإلقليمي	يف	النموذج.

النقدي	 النموذج	 وعلى	 التجاريين،	 النموذجين	 على	 ذلك	 ينطبق	 	٢

واملايل	العاملي	املتكامل	يف	املدى	القصير.	وتتم	معايرة	مرونة	اإلحالل	

باستخدام	 	CFRT نموذج	 يف	 األجنبي	 واإلنتاج	 احمللي	 اإلنتاج	 بين	

وتتسق	 	،)٢٠١8( 	Feenstra and others دراسة	 يف	 الواردة	 التقديرات	

عموما	مع	أوجه	املرونة	يف	نموذج	مشروع	حتليل	التجارة	العاملية.
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حيث	 والصين،	 املتحدة	 الواليات	 بين	 التجارة	 تنهار	 البداية،	 ففي	

النقدي	 )النموذج	 القصير	 املدى	 على	 	%3٢%-٠5 بنسبة	 تتراجع	

املدى	 على	 تقريبا	 وبنسبة	%3٠-%7٠	 املتكامل(	 العاملي	 واملايل	

الطويل	حسب	النموذج	ووجهة	التجارة	)اجلدول	4-4-١(.	ويؤدي	

وإجمايل	 الصادرات	 تراجع	جمموع	 إىل	 اخلارجي	 الطلب	 انخفاض	

إجمايل	 يف	 السنوي	 التراجع	 ويتراوح	 البلدين.	 يف	 احمللي	 الناجت	

الناجت	احمللي	احلقيقي	من	-٠.3%	إىل	-٠.6%	يف	الواليات	املتحدة	

الصين	 على	 التأثير	 ويكون	 الصين.	 يف	 	%١.5- إىل	 	%٠.5- ومن	

الواليات	 إىل	 الصادرات	 ألن	 نظرا	 النماذج،	 جميع	 يف	 عادة	 أكبر	

املتحدة	تمثل	نصيبا	أكبر	من	االقتصاد	الصيني	)أي	أكبر	من	نصيب	

الصادرات	إىل	الصين	من	االقتصاد	األمريكي(.	ويف	النموذج	النقدي	

وضوحا	 أكثر	 الصين	 على	 اآلثار	 تكون	 املتكامل،	 العاملي	 واملايل	

يكون	 ال	 واألسعار	 األجور	 تصحيح	 ألن	 نظرا	 القصير،	 املدى	 على	

كافيا	للمساعدة	يف	موازنة	انخفاض	الطلب	اخلارجي،	وتزداد	اآلثار	

السلبية	على	الواليات	املتحدة	بمرور	الوقت	نظرا	ألن	زيادة	كل	من	

النموذج(	 يف	 تظهر	 )ال	 بالفعل	 املرتفعة	 الصرف	 وأسعار	 اجلمارك	

	،CFRT نموذج	 يف	 أما	 املال.	 رأس	 على	 العائد	 تراجع	 إىل	 تؤدي	

يتفاقم	التأثير	على	الصين	نتيجة	خسارة	وفورات	احلجم.	وينعكس	

تفاوت	آثار	النزاع	اجلمركي	أيضا	يف	معدالت	التبادل	التجاري	لكل	

البلدين:	حيث	تزداد	يف	الواليات	املتحدة	وتتراجع	يف	الصين.	 من	

املتحدة	 الواليات	 بين	 الثنائية	 التجارة	 عجز	 تراجع	 رغم	 وأخيرا،	

والصين،	ال	يطرأ	أي	تغير	ذي	داللة	اقتصادية	على	امليزان	التجاري	
متعدد	األطراف	لكل	من	البلدين.3

التداعيات الكلية

يعرض	الشكل	البياين	4-4-٢	واجلدول	4-4-١	اآلثار	

الصين	 إىل	 الثنائية	 والصادرات	 اإلجمالية	 الصادرات	 على	

من	 خمتارة	 وجمموعة	 املنطقة	 حسب	 املتحدة	 والواليات	

النموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل – السنة ١

النموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل – املدى الطويل

نموذج مشروع حتليل 

التجارة العاملية
CFRT نموذج

الشــكل البيــاين ٤-٤-١: اآلثــار الكليــة الناجتــة 

عــن زيــادة اجلمــارك بنســبة ٢٥٪ علــى التجــارة 

والصيــن:  املتحــدة  الواليــات  بيــن  الكليــة 

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

(التغير بالنقاط املئوية عن السيناريو األساسي)

املصدر: حسابات صندوق النقد الدويل باستخدام النموذج الوارد يف دراسة  

.Caliendo and others (2017)
.Caliendo and others (2017) النموذج الوارد يف دراسة = CFRT :ملحوظة
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الشكل البياين ٤-٤-٢: اآلثار الكلية الناجتة عن 

زيادة اجلمارك بنسبة ٢٥٪ على التجارة الكلية 

بين الواليات املتحدة والصين: الصادرات احلقيقية

(التغير بالنقاط املئوية عن السيناريو األساسي)

املصدر: حسابات صندوق النقد الدويل باستخدام النموذج الوارد يف دراسة 

.Caliendo and others (2017)
 .Caliendo and others (2017) النموذج الوارد يف دراسة = CFRT :ملحوظة

وتستند املسميات الواردة يف الشكل البياين إىل رموز البلدان الصادرة عن املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

NAFTA: البلدان األطراف يف اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة احلرة.

النموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل – السنة ١

النموذج النقدي واملايل 

العاملي املتكامل – املدى الطويل

نموذج مشروع حتليل 

التجارة العاملية
CFRT نموذج

اإلطار 4-4 )تابع(

إىل	 	)١-4-4 اجلدول	 يف	 )الواردة	 األخيرة	 النتيجة	 تستند	 	3

املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	 يف	 احملاكاة	 عمليات	

افتراض	 على	 حلهما	 يعتمد	 اآلخرين	 النموذجين	 ألن	 نظرا	 فقط،	

صريح	بعدم	تغير	امليزان	التجاري	متعدد	األطراف	لكل	من	البلدين.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق	االقتصاد	العاملي:		تباطؤ	يف	النمو،	وتعاف	حمفوف	باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	126

جميع	 يف	 كبيرة	 بدرجة	 الثابتة	 النتائج	 ومن	 البلدان.4	

يف	 زيادة	 تشهد	 ثالثا	 طرفا	 تمثل	 التي	 البلدان	 أن	 النماذج	

الصادرات	 يف	 وتراجعا	 املتحدة	 الواليات	 إىل	 الصادرات	

إىل	الصين.	لذلك	فإن	معظم	التحول	يف	مسار	التجارة	على	

البلدان	 هذه	 صادرات	 زيادة	 يف	 يتمثل	 العاملي	 املستوى	

استيراد	 )وكذلك	 الصين	 حساب	 على	 املتحدة	 الواليات	 إىل	

مزيد	من	السلع	الوسيطة	من	الصين،	وهو	ما	نناقشه	الحقا	

الكلية	 الصادرات	 على	 التأثير	 ويعد	 التفصيل(.	 من	 بمزيد	

البلدان	موجبا	عموما،	وتستفيد	املكسيك	وكندا	بالقدر	 لهذه	

املتحدة	 الواليات	 من	 لقربهما	 نظرا	 اإلطالق	 على	 األكبر	

وعمق	عالقتهما	بها.	وتعد	الزيادة	يف	صادرات	هذه	البلدان	

ملحوظة	بالدرجة	األكبر	يف	النموذج	النقدي	واملايل	العاملي	

بينما	 	،CFRT نموذج	 ويف	 القصير	 املدى	 على	 املتكامل	

يعكس	نموذج	مشروع	حتليل	التجارة	العاملية	آثارا	أضعف،	

بل	وسلبية	يف	بعض	األحيان.

ويوجد	تفاوت	أكبر	عبر	النماذج	من	حيث	اآلثار	على	الناجت	

يف	البلدان	التي	تمثل	طرفا	ثالثا،	وإن	كانت	هذه	اآلثار	حمدودة	

إىل	 املتكامل	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	 ويشير	 عادة.	

آثار	إيجابية	على	املدى	القصير،	بما	يف	ذلك	آثار	كبيرة	نسبيا	

يف	أمريكا	الشمالية	)ما	عدا	الواليات	املتحدة(	تعكس	التحول	

االسمية.5	غير	 اجلمود	 أوجه	 التجارة	يف	ظل	 القوي	يف	مسار	

جميع	 الطويل	يف	 املدى	 على	 سلبية	 ولكن	 اآلثار	حمدودة	 أن	

املتحدة(،	 الواليات	 )بخالف	 الشمالية	 أمريكا	 عدا	 ما	 املناطق	

أربع	 العاملي	 واملايل	 النقدي	 النموذج	 من	 الصيغة	 هذه	 تغطي	 	4

مناطق	)آسيا	ما	عدا	الصين،	وأمريكا	الشمالية	ما	عدا	الواليات	املتحدة،	

ومنطقة	اليورو،	وبقية	البلدان(	إىل	جانب	الواليات	املتحدة	والصين.

اليقين	 عدم	 أوجه	 على	 الدراسة	 هذه	 تركز	 ال	 آنفا،	 أشير	 كما	 	5

احملتملة	بسبب	السياسات	التجارية	والتي	من	شأنها	أن	تتسبب	يف	

تداعيات	سلبية	على	املدى	القصير	يف	البلدان	التي	تمثل	طرفا	ثالثا	

قد	يتجاوز	تأثيرها	اآلثار	اإليجابية	الناجتة	عن	حتول	مسار	التجارة.

اجلــدول 4-4-1: اآلثــار الكليــة الناجمــة عــن زيــادة اجلمــارك بنســبة 25% علــى التجــارة الكليــة بيــن 
الواليــات املتحــدة والصيــن — تدفقــات التجــارة الثنائيــة مــع بلــدان أخرى

نموذج	مشروع	حتليل	النموذج	النقدي	واملايل	العاملي

التجارة	العاملية

CFRT	نموذج

املدى	الطويلالسنة	١املتغيرات	الكلية

امليزان	التجاري	)%	من	إجمايل	الناجت	احمللي(

.	.	..	.	.–٠.3–٠.٢الصين

.	.	..	.	.–٠.3–٠.٢الواليات	املتحدة

الصادرات إىل الواليات املتحدة

–56.٠–7١.3–٢5.١–٢٠.٩الصين
3.7١.8١٠.67.7آسيا

٩.٢5.8.	.	..	.	.اليابان

١٠.37.7.	.	..	.	.كوريا

١3.٩٩.7.	.	..	.	.فييت	نام

١٠.8٩.3.	.	..	.	.تايلند

١٠.٩7.7.	.	..	.	.ماليزيا

3.8١.78.45.7منطقة	اليورو

8.64.٩.	.	..	.	.أملانيا

الشــمالية	 أمريــكا	 اتفاقيــة	 يف	 األطــراف	 البلــدان	

احلــرة للتجــارة	

٢.6٠.73.٢3.٢

7.5٢.5.	.	..	.	.كندا

٢.84.3.	.	..	.	.املكسيك

3.١١.76.١5.8بقية	العامل

الصادرات إىل الصين

–63.7–77.6–36.4–٢7.5الواليات	املتحدة
–١.١–4.٩–٠.5١.5آسيا

–٠.8–5.3.	.	..	.	.اليابان
–١.3–5.3.	.	..	.	.كوريا

–3.4–3.4.	.	..	.	.فييت	نام
–٢.١–4.4.	.	..	.	.تايلند

–٠.6–4.٩.	.	..	.	.ماليزيا
–١.4–4.3–١.3١.6منطقة	اليورو

–١.4–4.4.	.	..	.	.أملانيا
الشــمالية	 أمريــكا	 اتفاقيــة	 يف	 األطــراف	 البلــدان	

احلــرة للتجــارة	

٠.4–٢.6–4.4–٢.٩–

–٢.8–٠.١.	.	..	.	.كندا
–3.5–6.3.	.	..	.	.املكسيك

–٢.8–١.٠–١.6–٠.١بقية	العامل
املصدر:	حسابات	خبراء	الصندوق	الدويل.

.Caliendo and others (2017)	دراسة	يف	الوارد	النموذج	=	CFRT	:ملحوظة

اإلطار 4-4 )تابع(
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املال	 رأس	 تقلص	 إىل	 املؤدية	 التشوهات	 بعض	 ألن	 نظرا	

نتيجة	زيادة	اجلمارك	على	النحو	املذكور	آنفا	تنتقل	إىل	بلدان	

أخرى.	ويشير	نموذج	مشروع	حتليل	التجارة	العاملية	إىل	آثار	

إيجابية	ولكن	حمدودة،	بينما	يشير	نموذج	CFRT	إىل	أن	عدة	

تشهد	 وكوريا(	 وتايلند	 وماليزيا	 وكندا	 املكسيك	 )مثل	 بلدان	

ارتفاعا	كبيرا	نسبيا	يف	الناجت	وتستفيد	من	وفورات	احلجم.

إعادة التوزيع بين القطاعات عبر البلدان

عادة	 التداعيات	 أن	 التجاريين	 النموذجين	 نتائج	 توضح	

ما	تكون	حمدودة	يف	اجململ،	ولكنها	ليست	كذلك	على	مستوى	

كبيرا	 انكماشا	 التحويلية	 الصناعة	 قطاع	 يشهد	 إذ	 القطاعات.	

قطاع	 يف	 كبيرة	 انهيارات	 حدوث	 مع	 العامل،	 أنحاء	 جميع	 يف	

اإللكترونيات	وغيره	من	قطاعات	الصناعة	التحويلية	يف	الصين	

)الشكل	البياين	4-١3	يف	النص	الرئيسي(.	وعلى	العكس،	تتوسع	

قطاعات	الصناعة	التحويلية	يف	املكسيك	وكندا	ويف	بلدان	آسيا.	

البلدان	 يف	 ينكمش	 بينما	 الصين،	 يف	 اخلدمات	 قطاع	 ويتسع	

الزراعة	انكماشا	كبيرا	يف	 آنفا،	ويشهد	قطاع	 األخرى	املذكورة	

النماذج،	 التوزيع	عبر	 إعادة	 املتحدة.	وتتفاوت	درجة	 الواليات	

وترتفع	يف	نموذج	CFRT	بسبب	وفورات	احلجم.

كبيرة	 القطاعات	خسائر	 بين	 التوزيع	 إعادة	 على	 وتترتب	

أثر	 تفاقم	 إىل	 يؤدي	 مما	 معينة،	 قطاعات	 يف	 الوظائف	 يف	

انكماشا	 التي	تشهد	 البلدان	 الكلي	على	 التصحيح	االقتصادي	

	CFRT	نموذج	ففي	والصين(.	املتحدة	الواليات	سيما	)ال	كليا

على	سبيل	املثال،	تشهد	القطاعات	الكبيرة	يف	البلدين	خسائر	

ملحوظة	يف	عدد	الوظائف	—	حوايل	١%	من	القوة	العاملة	يف	

قطاعي	الزراعة	ومعدات	النقل	يف	الواليات	املتحدة،	و5%	يف	

قطاع	الصناعات	التحويلية	األخرى	يف	الصين.

إعادة تنظيم سالسل القيمة العاملية

وأخيرا،	تنشأ	عن	إعادة	التوزيع	بين	القطاعات	انعكاسات	

أيضا.	 الدولية	 التجارة	 وهيكل	 العاملية	 القيمة	 سالسل	 على	

توضيحيا	 مثاال	 واملاكينات	 اإللكترونيات	 قطاع	 ويعد	

من	 	%٢٠ )حوايل	 العاملية	 التجارة	 يف	 ألهميته	 نظرا	 جيدا	

تكون	 حيث	 	— 	CFRT لنموذج	 فوفقا	 العاملية(.	 الواردات	

تتنحى	 	— اإلطالق	 على	 وضوحا	 أكثر	 التوزيع	 إعادة	 آثار	

الصين	يف	نهاية	املطاف	عن	مركزها	بوصفها	املصدر	األول	

لإللكترونيات	واملاكينات	إىل	الواليات	املتحدة،	وحتل	حملها	

البياين	4-4- )الشكل	 آسيا	وكندا	واملكسيك	 بلدان	أخرى	يف	

العديد	من	 3(.	ففي	املكسيك،	على	سبيل	املثال،	يؤدي	دخول	

الشركات	اجلديدة	يف	قطاع	اإللكترونيات	إىل	زيادة	كبيرة	يف	

حجم	الواردات	من	السلع	الوسيطة	من	البلدان	األخرى،	ال	سيما	

الصين	)الشكل	البياين	4-4-4(.

قبل اجلمارك بعد اجلمارك

الشكل البياين ٤-٤-٣: واردات الواليات املتحدة 

من اإللكترونيات واملاكينات قبل اجلمارك وبعدها

املصــادر: النمــوذج الــوارد يف دراســة Caliendo and others (2017)، وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: العالمــة # تعنــي الترتيــب، والعالمــة ٪ تعنــي النصيــب يف جممــوع الــواردات 

األمريكية من اإللكترونيات.

الصين

#1, 22.1%
#4, 11.5%

شرق آسيا

#2, 15.6%
#1, 17.7%

كندا

#4, 10.8%
#3, 12.3%

املكسيك

#3, 12.6%
#2, 14.6%

الواليات املتحدة

الشكل البياين ٤-٤-٤: واردات املكسيك من 

املدخالت الوسيطة لقطاعي اإللكترونيات 

والصناعة التحويلية
(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: ما عدا املاكينات واإللكترونيات. ويتناسب حجم النقطة مع كثافة 

املدخالت يف قطاع املاكينات واإللكترونيات باملكسيك.
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امللحق اإلحصائي

وتوقعات	 تاريخية	 بيانات	 اإلحصائي	 امللحق	 يقدم	

اقتصادية.	ويتألف	من	سبعة	أقسام	هي	كالتايل:	االفتراضات،	

وما	اجلديد،	والبيانات	واألعراف	املتبعة،	وامللحوظات	القطرية،	

واجلداول	 الرئيسية،	 البيانات	 وتوثيق	 البلدان،	 وتصنيف	

اإلحصائية.	

تقوم	 التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 القسم	 ويتضمن	

عليها	التقديرات	والتوقعات	للفترة	٢٠١٩-٢٠٢٠،	والسيناريو	

الثاين	 القسم	 ويعرض	 	.٢٠٢4-٢٠٢١ للفترة	 األجل	 متوسط	

البيانات	 قاعدة	 على	 طرأت	 التي	 للتغيرات	 موجزا	 وصفا	

آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١8 أكتوبر	 عدد	 منذ	 اإلحصائية	 واجلداول	

عاما	 وصفا	 الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	 االقتصاد 

اجملمعة	 البيانات	 حساب	 يف	 املتبعة	 واألعراف	 للبيانات	

الرابع	معلومات	رئيسية	 القسم	 القُطرية.	ويلخص	 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	 ويقدم	

التقارير	بشأن	مؤشرات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	يف	

البلدان	األعضاء	التي	يشملها	هذا	التقرير.	

اجلداول	 فيتضمن	 الرئيسي،	 القسم	 وهو	 األخير،	 القسم	 أما	

أما	 ألف	 اإلحصائي	 امللحق	 الوثيقة	 هذه	 )تتضمن	 اإلحصائية	

امللحق	اإلحصائي	باء	فهو	متاح	إلكترونيًا	على	الرابط	التايل:	

بيانات	 أُعدت	 وقد	 	.)www.imf.org/en/Publications/WEO
املتاحة	حتى	٢٩	مارس	 املعلومات	 أساس	 اجلداول	على	 هذه	

٢٠١٩.	وتظهر	األرقام	ذات	الصلة	بعام	٢٠١٩	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	 	.٢٠١٩ فبراير	 	١١ إىل	 يناير	 	١4 من	 الفترة	

٢٠١٩	و٢٠٢٠،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١,3٩7	و١,4٠7،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	

مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١,١56	 	١,١44 اليورو	

الدوالر	األمريكي	١٠7,8	و١٠3,٢	على	الترتيب.	

	5٩,١6 بلوغه	 املفترض	 فمن	 النفط،	 سعر  متوسط	 أما	

للبرميل	يف	 للبرميل	يف	عام	٢٠١٩	و5٩,٠٢	دوالرا	 دوالرا	

عام	٢٠٢٠.

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	3,٢%	يف	عام	٢٠١٩	و3,8%	يف	عام	

أشهر	 ثالثة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	 	،٢٠٢٠

	،٢٠٢٠ عام	 يف	 و-٠,٢%	 	٢٠١٩ عام	 يف	 	%٠,3- باليورو	

بالين	 أشهر	 ستة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	

الياباين	صفر%	يف	عامي	٢٠١٩	و٢٠٢٠،	على	الترتيب.

ويجدر	التذكير	بأنه	فيما	يتعلق	باستحداث عملة اليورو،	قرر	

جملس	االحتاد	األوروبي	يف	3١	ديسمبر	١٩٩8	أن	تكون	أسعار	

األعضاء	 البلدان	 وعمالت	 اليورو	 بين	 النهائية	 الثابتة	 التحويل	

النحو	 يناير	١٩٩٩،	على	 أول	 اعتبارا	من	 استخدامه،	 أقرت	 التي	

آفاق	 تقرير	 من	 	١٩٩8 أكتوبر	 عدد	 من	 	4-5 اإلطار	 يف	 املبين	

االقتصاد	العاملي:

شلن	نمساوي 		١3.76٠3	= ١	يورو	

فرنك	بلجيكي 			4٠.33٩٩	= 	
جنيه	قبرصي١ 		٠.585٢74	= 	

مارك	أملاين 		١.٩5583	= 	

كرون	استوين٢		 	١5.6466	= 	

ماركا	فنلندية 		5.٩4573	= 	

فرنك	فرنسي	 		6.55٩57	= 	

دراخمة	يونانية3	 		34٠.75٠	= 	

جنيه	آيرلندي	 		٠.787564	= 	

ليرة	إيطالية	 		١.٩36.٢7	= 	
التس	التفي4 		٠.7٠٢8٠4	= 	

ليتاس	ليتواين5 		3.45٢8٠	= 	

فرنك	لكسمبرغ 		4٠.33٩٩	= 	
ليرة	مالطية١ 		٠.4٢٩3٠	= 	

غيلدر	هولندي 		٢.٢٠37١	= 	

إسكودو	برتغايل	 		٢٠٠.48٢	= 	
كورونا	سلوفاكية6 				3٠.١٢6٠	= 	

توالر	سلوفيني7 		٢3٩.64٠	= 	

بيزيتا	إسبانية 		١66.386	=	 	

١	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠8.	

٢	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١١.

3	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠١.	

4	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١4.	

5	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١5.	

6	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠٩.	

7	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠7.
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ما اجلديد

· حاليا		 تسمى	 السابقة	 اليوغوسالفية  مقدونيا  جمهورية 

مقدونيا الشمالية.				

· يف	فبراير	٢٠١٩،	اعتمدت	زمبابوي	وحدة	عملة	حملية	جديدة،		

وهي	»دوالر	التسوية	اإلجمالية	اآلنية«	)آر	تي	جي	إس	دوالر(،	

ويجري	 الرسمية.	 احلساب	 وحدة	 هي	 العملة	 هذه	 وأصبحت	

بيانات	 سالسل	 جميع	 وحتديث	 تعديل	 على	 حاليا	 العمل	

دوالر(	 إس	 جي	 تي	 )آر	 بعملة	 لتقويمها	 القومية	 احلسابات	

اجلديدة.	وتستند	البيانات	احلالية	إىل	تقديرات	خبراء	صندوق	

النقد	الدويل	بشأن	تطورات	األسعار	وأسعار	الصرف	بالدوالر	

األمريكي	و	)آر	تي	جي	إس	دوالر(.	وقد	تختلف	تقديرات	خبراء	

الصندوق	لقيمة	الدوالر	األمريكي	عن	تقديرات	السلطات.

البيانات واألعراف املتبعة 

األساس	 اقتصادا	 بعدد	١٩4	 املتعلقة	 والتوقعات	 البيانات  تشكل	

وتشترك	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 لقاعدة	 اإلحصائي	

اجلغرافية	يف	 املناطق	 وإدارات	 البحوث	 إدارة	 البيانات	 يف	حفظ	هذه	

القُطرية	 التوقعات	 األخيرة	حتديث	 تتوىل	 الدويل،	حيث	 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	 بغية	حتقيق	 اإلحصائية	 القضايا	 بدورها	يف	 تشارك	 الدولية	

بين	املنهجيات	اخملتلفة	إلعداد	اإلحصاءات	على	املستوى	الوطني،	بما	

يف	ذلك	األطر	التحليلية	واملفاهيم	والتعاريف	والتصنيفات	وإجراءات	

قاعدة	 وتمثل	 االقتصادية.	 اإلحصاءات	 إنتاج	 املستخدمة	يف	 التقدير	

املأخوذة	 للمعلومات	 انعكاسا	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	

من	الهيئات	املصدرية	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

يعرضها	 التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

القومية	 احلسابات	 نظام	 مع	 عموما	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

املعايير	 جميع	 مواءمة	 جاري	 أو	 بالفعل	 تمت	 وقد	 	.٢٠٠8 لعام	

اإلحصائية	للقطاعات	اخملتلفة	والتي	يضعها	صندوق	النقد	الدويل—	

السادسة،  الطبعة  الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان  دليل 

ودليل  بياناته،  إلعداد  واملرشد  واملالية  النقدية  اإلحصاءات  ودليل 

إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014 — مع نظام احلسابات القومية 

لعام 2008.	وتعبر	هذه	املعايير	عن	مدى	اهتمام	صندوق	النقد	الدويل	

وأوضاع	 املايل	 القطاع	 واستقرار	 اخلارجية	 باملراكز	 خاصة	 بصفة	

املالية	العامة	للقطاع	العام	يف	خمتلف	البلدان.	ومع	صدور	هذه	األدلة	

بدأت	جديا	عملية	مواءمة	البيانات	القُطرية	مع	املعايير	اجلديدة.	غير	

أن	تطابق	البيانات	تماما	مع	األدلة	يعتمد	يف	نهاية	املطاف	على	قيام	

وبالتايل	 منقحة.	 قُطرية	 بيانات	 بتقديم	 الوطنية	 اإلحصاءات	 معدي	

فإن	تقديرات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	ال	تتواءم	سوى	جزئيا	مع	

واجملمالت	 األرصدة	 على	 سيقع	 الذي	 فالتأثير	 هذا،	 ومع	 األدلة.	 هذه	

األساسية	نتيجة	للتحول	إىل	املعايير	التي	تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	

يف	كثير	من	البلدان.	وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	البلدان	األخرى	املعايير	
األخيرة	جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١

النظام	 أو	 	٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 ١	يطبق	

من	 قليل	 عدد	 ويستخدم	 	،٢٠١٠ لعام	 واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	 األوروبي	

ويتوقع	 القومية.	 احلسابات	 نظام	 من	 	١٩٩3 طبعة	 من	 أقدم	 طبعات	 البلدان	

اتباع	نمط	مشابه	يف	اعتماد	الطبعة	السادسة	من	دليل	ميزان	املدفوعات	ووضع	

االستثمار	الدويل،	ودليل	إحصاءات	مالية	احلكومة	لعام	٢٠١4.	يرجى	الرجوع	إىل	

اجلدول	»زاي«	الذي	يضم	قوائم	باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

بيانات	إجمايل	املالية	العامة	وصايف	الدين	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العاملي	مستمدة	من	مصادر	البيانات	الرسمية	وتقديرات	خبراء	صندوق	

وفقا	 الدين	 إجمايل	وصايف	 بيانات	 مواءمة	 ورغم	حماولة	 الدويل.	 النقد	

للتعاريف	الواردة	يف	دليل	إحصاءات	مالية	احلكومة،	فإن	هذه	البيانات	

قد	تنحرف	يف	بعض	األحيان	عن	التعاريف	الرسمية	نتيجة	نقص	البيانات	

كل	 بذل	 من	 الرغم	 وعلى	 املعنية.	 البلدان	 اخلاصة	يف	 الظروف	 بعض	 أو	

اجلهود	املمكنة	لضمان	اتساق	البيانات	الواردة	يف	هذا	التقرير	وإمكانية	

القطاعات	 الفروق	يف	نطاق	تغطية	 فإن	 الدويل،	 املستوى	 مقارنتها	على	

واألدوات	تعني	عدم	إمكانية	مقارنة	هذه	البيانات	على	نحو	شامل.	ومع	

توافر	مزيد	من	املعلومات،	فإن	أي	تغييرات	يف	مصادر	البيانات	أو	نطاق	

تكون	 قد	 البيانات	 يف	 تعديالت	 إجراء	 عليها	 يترتب	 قد	 األدوات	 تغطية	

كبيرة	يف	بعض	األحيان.	ولالطالع	على	توضيحات	بالنسبة	لالنحرافات	

الوصفية	 للبيانات	 الرجوع	 القطاعات	واألدوات،	يرجى	 يف	نطاق	تغطية	

يف	قاعدة	بيانات	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	عبر	اإلنترنت.

تقرير	 الواردة	يف	 القُطرية	 للمجموعات	 البيانات	اجملمعة	 وتتضمن	

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	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية	ما	عدا	بيانات	التضخم	ونمو	النقود	التي	

هذا	 يف	 املتبعة	 األعراف	 يلي	 وفيما	 هندسية.	 متوسطات	 لها	 تستخدم	

اخلصوص:

نمو	 ومعدالت	 الفائدة	 وأسعار	 الصرف	 ألسعار	 اجملمعة	 األرقام	

مرجحة	 تكون	 اخملتلفة	 القُطْرية	 اجملموعات	 يف	 النقدية	 اجملمالت	

الصرف	 بأسعار	 أمريكية	 دوالرات	 إىل	 احملول	 احمللي	 الناجت	 بإجمايل	

السائدة	يف	السوق	)متوسط	السنوات	الثالثة	السابقة(	كحصة	من	إجمايل	

الناجت	احمللي	للمجموعة.	

األرقام	اجملمعة	للبيانات	األخرى	املتعلقة	باالقتصاد	احمللي،	سواء	

املقوم	 احمللي	 الناجت	 بإجمايل	 مرجحة	 النمو،	 نسب	 أو	 معدالت	 كانت	

بتعادل	القوى	الشرائية	كحصة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي	الكلي	

السنوية	 التضخم	 معدالت	 للمجموعة.3	 الكلي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 أو	

هي	تغيرات	بالنسب	املئوية	البسيطة	عن	السنوات	السابقة،	باستثناء	يف	

تستند	 النامية،	حيث	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 حالة	

املعدالت	إىل	الفروق	اللوغاريتمية.

احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 لنصيب	 اجملمعة	 األرقام	

بعد	 الواحد	 للبلد	 البيانات	 جمموع	 هي	 الشرائية	 القوى  تعادل  حسب	

حتويلها	إىل	الدوالر	الدويل	يف	السنوات	احملددة.

ما	 اليورو،	 منطقة	 قطاعات	 جلميع	 اجملمعة	 األرقام	 تصحيح	 يتم	

بلدان	 بين	 املعامالت	 يف	 التفاوت	 أوجه	 إلبالغ	 ذلك،	 خالف	 يُذكر	 مل	

املعدَّلة	 غير	 السنوي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 بيانات	 وتُستخدم	 املنطقة.	

وأملانيا	 قبرص	 باستثناء	 املنفردة،	 البلدان	 وملعظم	 اليورو	 ملنطقة	

وآيرلندا	والبرتغال	والتي	تقوم	بإبالغ	البيانات	املعدَّلة	الستبعاد	اآلثار	

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.

الشرائية«	يف	 القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 »األوزان	 3	راجع	

مستجدات	آفاق	االقتصاد	العاملي	الصادرة	يف	يوليو	٢٠١4	لالطالع	على	موجز	

واإلطار	 الشرائية،	 القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 األوزان	 عن	

الرابع	 وامللحق	 العاملي،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 إبريل	٢٠٠4	 عدد	 ألف-٢	يف	

دراسة		 أيضا	 وراجع	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	١٩٩3 مايو	 عدد	 يف	

Anne-Marie Gulde and Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Par-
 ity Based Weights for the World Economic Outlook,” in Staff Studies for the
 World Economic Outlook (Washington, DC: International Monetary Fund,

	.December 1993), 106–23
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التقويمية.	وبالنسبة	للبيانات	قبل	عام	١٩٩٩،	فإن	أسعار	صرف	وحدة	

النقد	األوروبية	لعام	١٩٩5	هي	املستخدمة	يف	إعداد	البيانات	اجملمعة.	

البيانات	 جممالت	 هي	 العامة	 املالية	 لبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

الواردة	من	كل	بلد	على	نحو	منفرد	بعد	حتويلها	إىل	الدوالر	األمريكي	

بمتوسط	أسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	يف	األعوام	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	

إىل	 حتويلها	 بعد	 منفرد	 نحو	 على	 بلد	 كل	 من	 الواردة	 البيانات	 جمع	

دوالرات	أمريكية	بمتوسط	أسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	يف	السنوات	

الصرف	 وبأسعار	 املدفوعات	 ميزان	 لبيانات	 بالنسبة	 إليها	 املشار	

السائدة	يف	السوق	يف	نهاية	السنة	بالنسبة	للدين	املقوم	بعمالت	أخرى	

بخالف	الدوالر	األمريكي.	

اخلارجية	 التجارة	 أحجام	 يف	 للتغيرات	 اجملمعة	 األرقام	 أن	 غير	

بلد	 كل	 مئوية	يف	 كنسب	 للتغيرات	 متوسطات	حسابية	 هي	 وأسعارها	

األمريكي	 بالدوالر	 الواردات	 أو	 الصادرات	 بقيم	 مرجحة	 حدة	 على	

أو	 صادرات	 أو	 العاملية	 الواردات	 أو	 الصادرات	 جمموع	 من	 كحصة	

واردات	اجملموعة	)يف	السنة	السابقة(.

وحتُتسب	األرقام	اجملمعة	للمجموعة	إذا	كانت	تمثل	٩٠%	أو	أكثر	من	

حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك.

من	 قليل	 عدد	 باستثناء	 التقويمية،	 السنوات	 إىل	 البيانات	 وتشير	

)واو(	يف	امللحق	 السنة	املالية.	ويعرض	اجلدول	 التي	تستخدم	 البلدان	

استثنائية	 إبالغ	 فترات	 تعتمد	 التي	 باالقتصادات	 قائمة	 اإلحصائي	

لبيانات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

األرقام	عن	عام	٢٠١8	وما	قبله	 البلدان،	تستند	 وبالنسبة	لبعض	

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

ديسمبر	 قبل	 األرجنتين	 املستهلكين	يف	 أسعار	 بيانات	 تعكس	

٢٠١3	مؤشر	أسعار	املستهلكين	يف	منطقة	بوينس	آيرس	الكبرى،	

تمثل	 أكتوبر	٢٠١5	 إىل	 ديسمبر	٢٠١3	 الفترة	من	 بيانات	 بينما	

انعكاسا	ملؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني.	وقد	أوقفت	احلكومة	التي	

تولت	السلطة	يف	ديسمبر	٢٠١5	العمل	بمؤشر	أسعار	املستهلكين	

ألسعار	 جديدا	 مؤشرا	 وأصدرت	 معيب،	 أنه	 إىل	 مشيرة	 الوطني،	

	٢٠١6 يونيو	 	١5 يف	 الكبرى	 آيرس	 بوينس	 ملنطقة	 املستهلكين	

)تم	نشر	مؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني	اجلديد	اعتبارا	من	شهر	

يونيو	٢٠١7(.	ويف	اجتماع	اجمللس	التنفيذي	للصندوق	بتاريخ	٩	

نوفمبر	٢٠١6،	تم	اعتبار	سلسلة	بيانات	مؤشر	أسعار	املستهلكين	

اللوم	 توجيه	 إعالن	 ورفع	 الدولية،	 املعايير	 مع	 متسقة	 اجلديدة	

الصادر	يف	٢٠١3.	ونظرا	للفروق	يف	التغطية	اجلغرافية،	واألوزان،	

وأخذ	العينات،	واملنهجية	بين	جمموعتي	البيانات،	ال	يتضمن	عدد	

تضخم	 متوسط	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٩ إبريل	

مؤشر	أسعار	املستهلكين	لألعوام	٢٠١4	و٢٠١5	و٢٠١6	ومعدل	

التضخم	يف	نهاية	الفترة	لعامي	٢٠١5	و٢٠١6.	

العمل	يف	 سوق	 بيانات	 نشر	 األرجنتين	 السلطات	يف	 أوقفت	

ديسمبر	٢٠١5	وأصدرت	سلسلة	جديدة	بدءا	من	الربع	الثاين	من	

عام	٢٠١6.

احلقيقي	يف	 احمللي	 الناجت	 نمو	إجمايل	 معدالت	 ويتم	حساب	

	٢٠٠5/٢٠٠4 سنة	 اعتماد	 مع	 القومية	 احلسابات	 وفق	 الهند	

كسنة	األساس	للفترة	من	١٩٩8	إىل	٢٠١١،	وبعد	ذلك	تكون	سنة	

األساس	هي	٢٠١٢/٢٠١١.

وعلى	خلفية	احلرب	األهلية	وضعف	القدرات،	تتراجع	إمكانية	

املدى	 على	 التوقعات	 سيما	 وال	 ليبيا،	 بيانات	 على	 االعتماد	

املتوسط.	

نظرا	 التالية،	 واألعوام	 	٢٠١١ لعام	 سوريا	 بيانات	 وتُستبعد	

ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

إىل	 	٢٠١8 لعام	 وتوباغو	 ترينيداد  نمو	 تقديرات	 وتستند	

بيانات	قطاع	الطاقة	خالل	عام	كامل	املستمدة	من	وزارتي	الطاقة	

واملالية،	وبيانات	احلسابات	القومية	األولية	للثالثة	أرباع	األوىل	

وتوقعات	 لإلحصاء،	 املركزي	 اجلهاز	 من	 املستمدة	 العام	 من	

خالل	 الطاقة	 بخالف	 األخرى	 القطاعات	 بناجت	 اخلاصة	 اخلبراء	

تعديل	 وسيجري	 املتاحة.	 املعلومات	 إىل	 واملستندة	 الرابع	 الربع	

تقديرات	النمو	بمجرد	توافر	البيانات	النهائية	عن	العام	ككل.

التقاعد	 معاشات	 نظام	 يتلقى	 	،٢٠١8 أكتوبر	 من	 واعتبارا	

على	 ينص	 جديد	 قانون	 بموجب	 حتويالت	 أوروغواي	 يف	 العامة	

تعويض	املواطنين	املتضررين	من	تطبيق	نظام	معاشات	التقاعد	

اخملتلط	)١.3%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	٢٠١8(.	وتقيد	هذه	

الدويل.	لذلك	تؤثر	 النقد	 األموال	كإيرادات	وفقا	ملنهجية	صندوق	

هذه	التحويالت	على	بيانات	وتوقعات	الفترة	٢٠١8-٢٠٢٢.

وبالنسبة	لتوقعات	اآلفاق	االقتصادية	يف	فنزويال،	بما	يف	ذلك	

تقييم	التطورات	االقتصادية	املاضية	واحلالية	كأساس	للتوقعات،	

فإنها	تزداد	تعقيدا	بسبب	عدم	إجراء	مناقشات	مع	السلطات	)عُقِدت	

آخر	مشاورات	املادة	الرابعة	يف	عام	٢٠٠4(،	وعدم	فهم	البيانات	

املؤشرات	 بعض	 تفسير	 يف	 والصعوبات	 تام،	 بشكل	 املبلغة	

االقتصادية	التي	تُبَلِّغها	يف	ظل	التطورات	االقتصادية.	وحسابات	

املوازنة،	 يف	 املدرجة	 املركزية	 احلكومة	 تشمل	 العامة	 املالية	

البنوك	 وحماية	 الودائع	 ضمان	 وصندوق	 االجتماعي،	 والضمان	

شركة	 ذلك	 يف	 بما	 العامة	 الشركات	 من	 وعينة	 	، (FOGADE)
	،)PDVSA(	»فنزويال	دي	»بتروليوس	الفنزويلية	الوطنية	البترول

أما	بيانات	السنوات	٢٠١8-٢٠٢4	فهي	تقديرات	خبراء	صندوق	

إليها	 التضخم	املفرط	والفجوات	املشار	 آثار	 الدويل.	وتعني	 النقد	

خبراء	 توقعات	 تفسير	 عند	 احلذر	 ينبغي	 أنه	 املبلغة	 البيانات	 يف	

الصندوق	ملؤشرات	االقتصاد	الكلي.	فعلى	سبيل	املثال،	يتم	تقدير	

ارتفاع	خمفِّض	إجمايل	 الناجت	احمللي	االسمي	بافتراض	 إجمايل	

ملتوسط	 الصندوق	 خبراء	 توقعات	 مع	 يتسق	 بما	 احمللي	 الناجت	

إىل	 العام	 اخلارجي	 الدين	 نسبة	 توقعات	 وتعد	 التضخم.	 معدل	

إجمايل	الناجت	احمللي	باستخدام	تقديرات	خبراء	الصندوق	ملتوسط	

سعر	الصرف	خالل	العام.	وتنطوي	هذه	التوقعات	على	درجة	كبيرة	

فنزويال	 املستهلكين	يف	 أسعار	 بيانات	 وتستبعد	 اليقين.	 عدم	 من	

آفاق	 تقرير	 بيانات	 جمموعات	 يف	 اجملمعة	 البيانات	 كل	 من	

االقتصاد	العاملي.	

تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

تُصنف	بلدان	العامل	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	بتقسيمها	

إىل	جمموعتين	رئيسيتين،	وهما:	االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	
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األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	وال	يعتمد	هذا	التصنيف	

أنه	 كما	 اقتصادية،	 غير	 أو	 اقتصادية	 سواء	 قاطعة،	 معايير	 على	

عملية	 تيسير	 يف	 ذلك	 من	 الهدف	 ويتمثل	 الوقت.	 بمرور	 تطور	

التحليل	االقتصادي	من	خالل	توفير	نسق	لتنظيم	البيانات	بشكل	

التصنيف	 عن	 عامة	 فكرة	 »ألف«	 اجلدول	 ويقدم	 معقول.	 منطقي	

القُطري،	ويوضح	عدد	البلدان	يف	كل	جمموعة	حسب	املنطقة	مع	

اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	املؤشرات	الرئيسية	ألحجامها	النسبية	

الشرائية،	وجمموع	 القوى	 بتعادل	 املقوم	 الناجت	احمللي	 )إجمايل	

الصادرات	من	السلع	واخلدمات،	وتعداد	السكان(.	

القُطْري،	ومن	 التصنيف	 البلدان	خارج	هذا	 يزال	بعض	 وال	

يف	 األعضاء	 غير	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 يدخل	 ال	 ثم	

الشعبية،	 الديمقراطية	 كوريا	 وجمهورية	 كوبا	 الصندوق،	

وبالتايل	ال	تخضع	اقتصاداتها	ملتابعة	الصندوق.	

اخلصائص العامة للمجموعات 

وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي

االقتصادات املتقدمة

البالغ	 يعرض	اجلدول	»باء«	قائمة	باالقتصادات	املتقدمة	

لالقتصادات	 الفرعية	 اجملموعة	 وتتألف	 اقتصادا.	 	3٩ عددها	

السبعة،	 بمجموعة	 عادة	 إليها	 يُشار	 والتي	 الرئيسية،	 املتقدمة	

من	أكبر	سبعة	اقتصادات	يف	هذه	اجملموعة	من	حيث	إجمايل	

السوق،	 السائدة	يف	 الصرف	 أسعار	 أساس	 على	 احمللي	 الناجت	

وإيطاليا	 وفرنسا	 وأملانيا	 واليابان	 املتحدة	 الواليات	 وهي	

يف	 األعضاء	 البلدان	 تُصَنَّف	 كذلك	 وكندا.	 املتحدة	 واململكة	

اجملمعة	 البيانات	 وتشمل	 فرعية.	 كمجموعة	 اليورو	 منطقة	

كل	 عن	 احلاليين	 األعضاء	 بيانات	 اليورو	 منطقة	 جداول	 يف	

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	

)١55(	جميع	االقتصادات	غير	املصنفة	كاقتصادات	متقدمة.

األسواق	 القتصادات	 اإلقليمية	 التقسيمات	 وتتضمن	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية	كومنولث	الدول	املستقلة؛	وآسيا	

الصاعدة	والنامية؛	وأوروبا	الصاعدة	والنامية	)التي	يشار	إليها	

الالتينية	 وأمريكا	 والشرقية(؛	 الوسطى	 بأوروبا	 أيضا	 أحيانا	

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.

وأفغانستان	 إفريقيا	 وشمال	 األوسط	 والشرق	 والكاريبي؛	

وباكستان؛	وإفريقيا	جنوب	الصحراء.

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وتُصَنَّف	

أيضا	حسب	املعايير التحليلية.	وتعكس	املعايير	التحليلية	العناصر	

الدائن	 املركز	 اقتصادات	 بين	 وتميز	 الصادرات	 إليرادات	 املكونة	

الصايف	واملركز	املدين	الصايف.	ويوضح	اجلدوالن	»دال«	و«هاء«	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 لتكوين	 التفصيلية	 العناصر	

النامية	يف	اجملموعات	اإلقليمية	واجملموعات	التحليلية.

فئتي	 بين	 التصدير-	 إيرادات	 -	مصدر	 التحليل	 معيار	 ويميز	

وغير	 	)(SITC 3) الدولية	 للتجارة	 املوحد	 )التصنيف	 الوقود	

الوقود،	ثم	يركز	على	املنتجات	األولية	بخالف	الوقود	)التصنيف	

((SITCs 0, 1, 2, 4, and 68).	وتُصَنَّف	 املوحد	للتجارة	الدولية	

االقتصادات	ضمن	جمموعة	من	هذه	اجملموعات	إذا	جتاوز	املصدر	

الرئيسي	إليراداتها	من	الصادرات	5٠%	من	جمموع	صادراتها	يف	

املتوسط	يف	الفترة	بين	عامي	٢٠١3	و٢٠١7.	

وتركز	املعايير	املالية	على	اقتصادات	املركز	الدائن	الصايف،	

املثقلة	 الفقيرة	 والبلدان	 الصايف،	 املدين	 املركز	 واقتصادات	

وتُصَنَّف	 الدخل.	 منخفضة	 النامية	 والبلدان	 )هيبيك(،	 بالديون	

وضع	 لصايف	 بيان	 آخر	 كان	 إذا	 صاف	 كمدين	 االقتصادات	

كانت	 إذا	 أو	 صفر	 من	 أقل	 توافره،	 حال	 لديها،	 الدويل	 االستثمار	

عام	 من	 الفترة	 يف	 سالبة	 اجلارية	 حساباتها	 أرصدة	 تراكمات	

	.٢٠١7 عام	 حتى	 البيانات(	 لتوافر	 سابق	 تاريخ	 أي	 )أو	 	١٩7٢

الصايف	حسب	جتربة	 املدين	 املركز	 اقتصادات	 بين	 التمييز	 ويتم	
خدمة	الدين.	5

وتتألف	جمموعة	البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون	)هيبيك(	من	

النقد	 صندوق	 نظر	 وجهة	 من	 تعتبر	 كانت	 أو	 تعتبر	 التي	 البلدان	

الدويل	والبنك	الدويل	أنها	مؤهلة	للمشاركة	يف	مبادرتهما	املتعلقة	

املثقلة	بالديون	 الفقيرة	 البلدان	 بالديون	واملعروفة	باسم	مبادرة	

عن	 اخلارجية	 الديون	 أعباء	 تخفيف	 إىل	 تهدف	 والتي	 )هيبيك(،	

جميع	البلدان	املؤهلة	لالستفادة	من	املبادرة	بحيث	تصل	ديونها	

إىل	مستوى	»يمكن	االستمرار	يف	حتمله«	خالل	فترة	زمنية	وجيزة	

مساعدات	 من	 بالفعل	 البلدان	 هذه	 من	 كثير	 أفاد	 وقد	 ومعقولة.6	

من	 لالستفادة	 األهلية	 مرحلة	 من	 وخرج	 الديون	 أعباء	 تخفيف	

املبادرة.

أما	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	فهي	بلدان	تقل	فيها	مستويات	

دخل	الفرد	عن	مستوى	حدي	معين	)حمدد	بمبلغ	٢7٠٠	دوالرا	يف	

عام	٢٠١6	وفق	القياس	بطريقة	أطلس	املستخدمة	يف	البنك	الدويل(،	

الهيكلية،	 التنمية	والتحوالت	 الهيكلية	متسقة	مع	ضعف	 وسماتها	

وعدم	كفاية	الروابط	املالية	اخلارجية	الوثيقة	حتى	يمكن	اعتبارها	

عموما	يف	مصاف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.

متأخرات	 اقتصادا	 	٢7 حتمل	 	،٢٠١7–٢٠١3 من	 الفترة	 خالل	 		5

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 2017-2013.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi,		دراسة	راجع	6

 and Sukwinder Singh, “Debt Relief for Low-Income Countries: The
 Enhanced HIPC Initiative,” IMF Pamphlet Series 51 (Washington,

	.DC: International Monetary Fund, November 1999)
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اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 
يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2018 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد	السكانصادرات	السلع	واخلدماتإجمايل	الناجت	احمللي

عدد	

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

39100.040.8100.063.0100.014.3االقتصادات املتقدمة

37.٢١5.٢١6.١١٠.١3٠.64.4الواليات	املتحدة

١٩٢8.٠١١.44١.8٢6.33١.74.5منطقة	اليورو

7.٩3.٢١٢.٠7.67.8١.١أملانيا

5.4٢.٢5.73.66.١٠.٩فرنسا

4.4١.84.٢٢.65.7٠.8إيطاليا

3.4١.43.١٢.٠4.3٠.6إسبانيا

١٠.٢4.١5.٩3.7١١.8١.7اليابان

5.5٢.٢5.43.46.٢٠.٩اململكة	املتحدة

3.3١.43.5٢.٢3.5٠.5كندا

١6١5.86.4٢7.3١7.٢١6.١٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

773.83٠.١5٢.833.٢7١.6١٠.3االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

155100.059.2100.037.0100.085.7األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢7.54.48.١3.٠4.53.٩كومنولث	الدول	املستقلة	٢

5.33.١5.5٢.٠٢.3١.٩روسيا

3٠56.٢33.348.٩١8.١56.448.3آسيا	الصاعدة	والنامية

3١.6١8.7٢8.8١٠.7٢١.8١8.7الصين	

١3.١7.86.٢٢.3٢٠.٩١7.٩الهند	

٢8١١.56.8١3.٩5.٢١3.7١١.7ما	عدا	الصين	والهند

١٢6.١3.6٩.83.6٢.8٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

33١٢.67.5١3.75.١٩.88.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.٢٢.53.٠١.١3.3٢.8البرازيل

3.٢١.٩5.٢١.٩٢.٠١.7املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان
٢3١٢.57.4١5.٠5.6١١.٠٩.4

٢١١٠.٩6.5١4.75.47.36.٢الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

455.١3.٠4.5١.7١5.6١3.4إفريقيا	جنوب	الصحراء

43٢.7١.6٢.6١.٠١١.7١٠.٠ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢8١7.3١٠.٢٢٢.٠8.٢١١.8١٠.١الوقود

١٢68٢.74٩.٠78.٠٢8.٩88.٢75.6غير	الوقود

355.٠3.٠5.١١.٩8.٩7.6منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢٢5١.53٠.54٩.4١8.368.358.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

٢73.5٢.١٢.5٠.٩6.55.5ديونها		خالل	٢٠١3-٢٠١7

جمموعات أخرى

3٩٢.5١.5١.٩٠.7١١.7١٠.٠البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

5٩7.34.36.٩٢.5٢3.٠١٩.7البلدان	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	اإلداري	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	١٩٩7	وأصبحت	منطقة	إدارية	خاصة	

تابعة	للصين.

٢	أعيد	إقليم	ماكاو	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	٢٠	ديسمبر	١٩٩٩	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 - األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير

منتجات	أولية	غير	الوقودالوقود

كومنولث الدول املستقلة

طاجيكستانأذربيجان

أوزبكستانكازاخستان

روسيا

تركمانستان1

آسيا الصاعدة والنامية

كيريباتيبروين	دار	السالم

جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبيةتيمور-ليشتي

جزر	مارشال

منغوليا	

بابوا	غينيا	اجلديدة

جزر	سليمان

توفالو

أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتينبوليفيا

شيليإكوادور

غياناترينيداد	وتوباغو

باراغوايفنزويال

بيرو

سورينام

أوروغواي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أفغانستاناجلزائر

موريتانياالبحرين

الصومالإيران

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

زمبابوي

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	
*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

*اجلبل	األسود

*مقدونيا	الشمالية

*بولندا

*رومانيا

*صربيا

*تركيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

*أنتيغوا	وباربودا
•األرجنتين

*أروبا

*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 - األسوق 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

•إسواتيني
*•*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

*•*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

إبريل/مارسبربادوس

يوليو/يونيويوليو/يونيوبوتان

إبريل/مارسبوتسوانا

يوليو/يونيودومينيكا

يوليو/يونيويوليو/يونيومصر

إبريل/مارسإسواتيني

يوليو/يونيويوليو/يونيوإثيوبيا

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرهايتي

إبريل/مارسمنطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

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

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

٢٠١7٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغاين	األفغانستاين		أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7١٩٩6خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩6

٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

NSO and MEP٢٠١7٢٠٠٢كوانزا	أنغويلأنغوال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠66البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	أرجنتينىاألرجنتين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفلورين	أروبيأروبا
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١8٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5

٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩4

٢٠١7٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠6/٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and CB٢٠١8٢٠١٠دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١7٢٠١6البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١7البنك	املركزيمن	١٩٩5

٢٠١7٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠١/٢٠٠٠	١6/٢٠١56مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7/٢٠١6البنك	املركزي

٢٠١7١٩٩٠مكتب	اإلحصاء	القومي بوليفيانو	بوليفيابوليفيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	بوسنية	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠٠٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميبوال	بوتسواينبوتسوانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8١٩٩5مكتب	اإلحصاء	القوميريال	برازيليالبرازيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and GAD٢٠١7٢٠١٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
NSO and GAD٢٠١7

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩6
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and MEP٢٠١7١٩٩٩فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	٢٠١١
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	كنديكندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠5البنك	املركزيفرنك	إفريقيتشاد
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3	٢٠١86البنك	املركزيبيزو	شيليشيلي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	٢٠٠3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييوان	صينيالصين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

من	٢٠٠٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

فرنك	جزر	القمرجزر	القمر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي...٢٠١7٢٠٠٠

جمهورية	الكونغو	

الديمقراطية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغو

لعام	١٩٩3
٢٠١8البنك	املركزي

٢٠١7١٩٩٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

كوستاريكا
٢٠١6٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
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

٢٠١7BPM 6البنك	المركزي...٢٠١8١٩86CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية
٢٠١7BPM 6البنك	المركزي...

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١8١٩86CG,SG,SSالقوميالنقدية	اإلحصاء	٢٠١8مكتبBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأروبا

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7٢٠١4CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٩/٢٠١8١٩86BCGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبربادوس

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيالروس

بلجيكا
النظام	األوروبي	٢٠١7البنك	المركزي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١7البنكBPM 6

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١7١٩86CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١6/٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SS,NMPC, NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوليفيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبوسنة	والهرسك

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتسوانا

البرازيل
,CG,SG,LG,SS ٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

MPC,NFPC
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

NSO, MEP, and GAD٢٠١7BPM 6النقديةCG, BCG.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبروين	دار	السالم

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكابو	فيردي

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١7BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١7BPM 6وزارة	الماليةالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكاميرون

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقCG,SG,LG,SS، أخرى٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكندا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	إفريقيا	الوسطى

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتشاد

شيلي
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الصين
احلكومة	املركزية،	احلكومة	.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١8BPM 6قسم	اإلدارة	العامةالنقدية

كولومبيا
البنك	المركزي	ومكتب	...٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

اإلحصاء	القومي
٢٠١7BPM 6

٢٠١7BPM 5البنك	المركزي	و	خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	القمر

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة	و	البنك	المركزي
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6١٩86
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العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	منهجية	
الترجيح	بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

فرنك	إفريقيكوت	ديفوار
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١8١٩٩٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠7البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية

لعام	٢٠٠8

من	٢٠٠7
٢٠١7البنك	المركزي

نظام	الحسابات	٢٠١8٢٠٠7البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور

القومية	لعام	١٩٩3
NSO and CB٢٠١8

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	الحسابات	٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١/٢٠١8

القومية	لعام	٢٠٠8
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١8٢٠١4البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور

القومية	لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	MEP and CB٢٠١7٢٠٠6فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية

القومية	لعام	١٩٩3

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١8

نظام	الحسابات	٢٠٠6٢٠٠5خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١7٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالنغيني	سوازيلنديإسوتيني

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

نظام	الحسابات	٢٠١7/٢٠١6٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١7٢٠١١6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١7٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١8٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا

القومية	لعام	١٩٩3

من	١٩٩6
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩١
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال

لعام	١٩٩3

من	٢٠٠١
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8/٢٠١7١٩87/١٩86مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي

لعام	١٩٩3
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس

لعام	١٩٩3
٢٠١8البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

لعام	٢٠٠8

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا

القومية	لعام	٢٠١٠

املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١8

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8/٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند

لعام	٢٠٠8
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8/٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١البنك	المركزيريال	إيراينإيران

لعام	١٩٩3
٢٠١8/٢٠١7البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١٩68/١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

آيرلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١7٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومييورو

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١7

يوروإيطاليا
٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠
٢٠١8

دوالر	جامايكاجامايكا
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	144

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

كوت	ديفوار
٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

كرواتيا
٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

CG,LGالمركزياالستحقاق	٢٠١7البنكBPM 6

قبرص

النظام	األوروبي	٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١7مكتبBPM 6

اجلمهورية	التشيكية
٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١7مكتبBPM 6

الدانمرك
٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١8مكتبBPM 6

جيبوتي
٢٠١8BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

دومينيكا
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

اجلمهورية	الدومينيكية
٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

CG,SG,LG,SS,NMPCالمركزيمزيج	٢٠١7البنكBPM 6

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	المالية	

و/أو	اخلزانة
٢٠١8١٩86

CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١8البنكBPM 6

مصر
٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

CG,LG,SS,MPCالمركزيالنقدية	٢٠١8/٢٠١7البنكBPM 5

السلفادور
وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	و	

البنك	المركزي

٢٠١8١٩86
CG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةMoF and MEP٢٠١7١٩86غينيا	االستوائية

٢٠٠8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإريتريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١/١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإستونيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإسوتيني

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6/٢٠١5١٩86CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإثيوبيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفيجي

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنلندا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١8BPM 5

جورجيا
مكتب	اإلحصاء	القومي	والبنك	النقدية٢٠١7٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

المركزي

٢٠١6BPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠١4CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياليونان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغرينادا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠١7BPM 6النقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا-بيساو

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغيانا

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهايتي

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيجCG,LG,SS، أخرى٢٠١8٢٠١4ووزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا

MEP and NSO٢٠١7	األوروبي	النظام

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميآيسلندا

٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,SG/MoF and IMF staff٢٠١8الهند

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإندونيسيا

٢٠١7/٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإيران

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالعراق

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقMoF and NSO٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSآيرلندا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومي...MoF and NSO٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSإسرائيل

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	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
٢٠١8٢٠١١قسم	اإلدارة	العامة

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١8قسم	اإلدارة	العامةمن	١٩8٠

دينار	أرديناألردن
٢٠١7٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١7البنك	المركزيمن	١٩٩4

شلن	كينييكينيا
٢٠١7٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
٢٠١7٢٠١٠البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

يوروكوسوفو
٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

دينار	كويتيالكويت
MEP and NSO

٢٠١7٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

NSO and MEP
٢٠١8

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
٢٠١6٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

٢٠١7٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروالتفيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

ليرة	لبنانيةلبنان
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠
٢٠١8/٢٠١7

لوتى	ليسوتوليسوتو
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6/٢٠١5٢٠١3/٢٠١٢
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

دوالر	أمريكيليبيريا
البنك	المركزي

٢٠١7١٩٩٢
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزي
٢٠١7

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١6٢٠٠3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

يوروليتوانيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5
٢٠١8

يورولكسمبرغ
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص
٢٠١7٢٠١6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١
٢٠١7

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6٢٠٠٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

كواشا	ماالوىمالوي
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

رينجت	ماليزيماليزيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO

٢٠١7٢٠١4
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزي
٢٠١7

فرنك	إفريقيمايل
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١6١٩٩٩
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

يورومالطا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠
٢٠١8

دوالر	أمريكيجزر	مارشال
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7/٢٠١6٢٠٠4/٢٠٠3
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

أوقية	موريتانيةموريتانيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠4
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

روبية	موريشيوسموريشيوس
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠6
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩٩
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك
٢٠١7٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا
١7/٢٠١6٢٠٠4

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١6/٢٠١5

مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا
٢٠١7٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا
٢٠١6٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود
٢٠١7٢٠٠6

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب
٢٠١6٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩8
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق
٢٠١7٢٠٠٩

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3/٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية
مكتب	اإلحصاء	القومي...٢٠١7٢٠١١/٢٠١٠/٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا
٢٠١7٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

٢٠١6/٢٠١5٢٠٠7/٢٠٠6...دوالر	أسترايلناورو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال
٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١/٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزي
٢٠١8/٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا
٢٠١8٢٠١5

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا
٢٠١7٢٠١٠/٢٠٠٩

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩87
٢٠١7

البنك	املركزيكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا
٢٠١7٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزيمن	١٩٩4
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر
٢٠١6٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القومينيرا	نيجيرىنيجيريا
٢٠١8٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8

دينار	مقدونىمقدونيا	الشمالية
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠5
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميكرون	نرويجيالنرويج
٢٠١7٢٠١6

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠
٢٠١8
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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

٢٠١8BPM 6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاالستحقاق٢٠١7٢٠١4CG,LG,SSقسم	اإلدارة	العامةاليابان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LGمكتب	اإلحصاء	القوميكازاخستان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١7١٩86CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةCG,LG.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكويت

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LG,SS.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	قيرغيزستان

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

التفيا

النظام	األوروبي	٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١8البنكBPM 6

لبنان
البنك	المركزي	وخبراء	مزيجالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١7BPM 5

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليسوتو

٢٠١7BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١7٢٠١4CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١7BPM 6	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١7/٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠١4CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١7/٢٠١6BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومي…٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمولدوفا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمنغوليا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١/١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلبل	األسود

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	املغرب

والتجارة،	و/أو	التنمية

GAD٢٠١7BPM 6االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموزامبيق
CG,SGالمركزيمزيج	٢٠١7البنكBPM 6

٢٠١8/٢٠١7٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميانمار
CG,NFPCالصندوقالنقدية	٢٠١8/٢٠١7خبراءBPM 6

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناميبيا

٢٠١5/٢٠١4BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناورو

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا
CG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١7البنكBPM 6

٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا
CG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١7مكتبBPM 6

٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا
CG,LG,SSالصندوقالنقدية	٢٠١7خبراءBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالنيجر

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيجيريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقدونيا	الشمالية

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

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	…٢٠٠6/٢٠٠5	٢٠١8/٢٠١76مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

القومي
٢٠١8/٢٠١7

٢٠١7/٢٠١6٢٠١5/٢٠١4وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١7/٢٠١6وزارة	المالية

٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠7

القومي
٢٠١7

NSO and MoFكينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١7٢٠١4البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١7البنك	المركزي

٢٠١8٢٠٠7البنك	المركزيسول	بيرويف	اجلديدبيرو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8البنك	المركزي

٢٠١8٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولنديبولندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩5

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١٩8٠

القومي
٢٠١8

٢٠١7/٢٠١6١٩54مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبورتوريكو
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7/٢٠١6

NSO and MEP٢٠١8٢٠١3ريال	قطريقطر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
NSO and MEP٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومياللو	الروماينرومانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩5

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	روانديرواندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7/٢٠١6٢٠١٠/٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	أخرى٢٠١7٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

القومي
٢٠١7

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

٢٠١7٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

NSO and MEPريال	سعودياململكة	العربية	السعودية
٢٠١8٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

NSO and MEP
٢٠١8

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١8

٢٠١6٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١6

٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩7

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١8

٢٠١6٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١6٢٠١٢البنك	المركزيدوالر	أمريكيالصومال
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

٢٠١4البنك	المركزي

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا
٢٠١8٢٠١٠

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩5

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا
٢٠١7٢٠١٠

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس
نظام	احلسابات	٢٠١7٢٠٠6

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا
٢٠١7٢٠٠6

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	فنسنت	وجزر	غرينادين
٢٠١76	٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان
٢٠١4١٩8٢

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام
٢٠١7٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر

صندوق النقد الدويل	| 	إبريل		٢٠١٩ 	148

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	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةعمان
٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان
CG,SG,LG

٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7/٢٠١6BPM 6وزارة	المالية. . .الحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو

٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما
CG,SG,LG,SS,NFPC

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١5١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
 CG,SG,LG,SS,MPC,

NFPC
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

البنك	المركزي	بيرو

ووزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١8٢٠٠١
CG,SG,LG,SS

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيمزيج

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالفلبين
CG,LG,SS

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	ومكتب	بولندا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١7

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS
٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميالبرتغال
CG,LG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	بورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6/٢٠١5٢٠٠١
. . ..	.	.. . .االستحقاق. . .

الحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةقطر
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١8BPM 5

٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرومانيا
CG,LG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا
CG,SG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج

٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا
CG,LG

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيج

الحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا
٢٠١7/٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسان	مارينو
.	.	..	.	.٢٠١7. . .

الحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	والجماركساو	تومي	وبرينسيبي
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١8٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاململكة	العربية	السعودية
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسنغال
البنك	المركزي	وخبراء	النقدية

الصندوق

٢٠١8BPM 6

٢٠١7٢٠٠١/١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا
CG,SG,LG,SS, other

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل
CG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون
٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسنغافورة
٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

٢٠١7٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية
CG,LG,SS

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	سليمان
٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالصومال

٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجنوب	أفريقيا
CG,SG,SS

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة،	جنوب	السودان

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

الحكومة	المركزية.	.	.٢٠١7
MoF, NSO, and النقدية

MEP

٢٠١7BPM 6

وزارة	المالية	ومكتب	إسبانيا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١7

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SS
٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسودان

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسورينام
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

احلسابات	القومية

األسعار	)مؤشر	أسعار	

املستهلكين(

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	

احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	

الفعلية

النظام	األوروبي	٢٠١8٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩3

النظام	األوروبي	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	سوريةسوريا

لعام	١٩٩3

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	تايواين	جديدمقاطعة	تايوان	الصينية

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7١٩٩5مكتب	اإلحصاء	القوميساماين	طاجيكستاينطاجيكستان

لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	تنزاينتنزانيا

لعام	٢٠٠8

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	البات	التايلنديتايلند

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠٢

لعام	١٩٩3
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	من	١٩٩3

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١8

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5	٢٠١66وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيتوغو

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١٩٩3

٢٠١7البنك	المركزي

دوالر	ترينيداد	و	ترينيداد	و	توباغو

توباغو

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

لعام	١٩٩3
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٩

النظام	األوروبي	٢٠١8٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٩

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١٩٩3

٢٠١8/٢٠١7البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	بريطايناململكة	املتحدة

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيالواليات	املتحدة

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميسوم	أوزبكستانأوزبكستان

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي	

وخبراء	الصندوق
٢٠١8

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميفاتو	فانواتوفانواتو

لعام	١٩٩3

٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

بوليفار	سوبيرانو	فنزويال

فنزويلي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7١٩٩7البنك	المركزي

لعام	٢٠٠8

٢٠١7البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدونغ	فيتناميفييت	نام

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7١٩٩٠خبراء	الصندوقريال	يمنياليمن

لعام	١٩٩3
 NSO, CB and IMF

staff
٢٠١7

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكواشا	زامبيزامبيا

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

»دوالر	التسوية	زيمبابوي

اإلجمالية	اآلنية«	

)آر	تي	جي	إس	دوالر(

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي. . .٢٠١5٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القومي
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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

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسويسرا

٢٠٠٩BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠٠٩١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقاطعة	تايوان	الصينية

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةطاجيكستان

احلكومة	املركزية،	٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

احلكومة	احمللية

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوغو

CB and NSO٢٠١8BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونغا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SS, otherوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

احلكومة	املركزية،	٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

احلكومة	احمللية

NSO and IMF staff٢٠١5BPM 6النقدية

٢٠١٢BPM 6خبراء	الصندوقمزيجاحلكومة	املركزية.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوفالو

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوغندا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوكرانيا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,BCG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاإلمارات	العربية	املتحدة

احلكومة	املركزية،	٢٠١8٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياململكة	املتحدة

احلكومة	احمللية

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	الواليات	املتحدة

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7٢٠١4CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١7مكتبBPM 6

 ,٢٠١8١٩86CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوروغواي
NFPC

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	النقدية٢٠١8٢٠١4CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوزبكستان

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١7BPM 6

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١BCG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١6٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفييت	نام

احلكومة	املركزية،	٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليمن

احلكومة	احمللية

٢٠١7BPM 5خبراء	الصندوقالنقدية

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠١7BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7١٩86وزارة	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	BCG	=	احلكومــة	املركزيــة	املدرجــة	يف	املوازنــة؛	CG	=	احلكومــة	املركزيــة؛	EUA=	الوحدات/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	

اإلقليمية.

5	معاييــر	احملاســبة؛	A=	)االســتحقاق(:	احملاســبة	علــى	أســاس	االســتحقاق؛	C=	)النقديــة(:		احملاســبة	علــى	أســاس	النقــد؛	CB=	)االلتزامــات(:	احملاســبة	علــى	أســاس	االلتزامــات؛	Mixed=	)مزيــج(:	

مزيــج	مــن	احملاســبة	علــى	اســاس	النقــد	واالســتحقاق.

6	سنة	األساس	ال	تساوي	١٠٠	ألنه	ال	يتم	قياس	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي	بنفس	الطريقة	التي	يقاس	بها	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	،	أو	يتم	تعديل	البيانات	موسميا.
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افتراضات سياسة املالية العامة

األجل	 قصيرة	 العامة	 املالية	 سياسة	 افتراضات	 تستند	

املستخدمة	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	عادة	إىل	املوازنات	

السلطات	 افتراضات	 بين	 الفروق	 حسب	 واملعدلة	 رسميا	 املعلنة	

الكلي	 االقتصاد	 بشأن	 الدويل	 النقد	 صندوق	 وخبراء	 الوطنية	

وتوقعات	نتائج	املالية	العامة.	ويف	حالة	عدم	اإلعالن	رسميا	عن	

املوازنة،	تتضمن	التوقعات	تدابير	السياسات	التي	يُرجح	تنفيذها.	

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-٩«	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:	

	٢٠١٩/٢٠١8 املالية	 السنة	 وموازنات	 األسترايل؛	 اإلحصاءات	

للكومنولث	والواليات	واألقاليم؛	والتحديثات	املالية	واالقتصادية	

٢٠١٩/٢٠١8؛	 منتصف	 يف	 واألقاليم	 الواليات	 عن	 الصادرة	

وتقديرات	وتوقعات	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	 	٢٠١-٢٠٢١8

العامة	التي	وضعتها	السلطات،	مع	إجراء	تعديالت	عليها	ملراعاة	

افتراضات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

١		تعرّف	فجوة	الناجت	بأنها	الناجت	الفعلي	ناقصا	الناجت	املمكن	كنسبة	

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	

الناجت.	لذلك	فإن	التغيرات	يف	الرصيد	الهيكلي	تشمل	آثار	التدابير	املؤقتة	

الدين	 خدمة	 وتكاليف	 الفائدة	 أسعار	 يف	 التقلبات	 وأثر	 العامة،	 للمالية	

وتستند	 اإلقراض/االقتراض.	 صايف	 يف	 الدورية	 غير	 األخرى	 والتقلبات	

عمليات	احتساب	األرصدة	الهيكلية	إىل	تقديرات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	

الناجت	احمللي	املمكن	ومرونة	اإليرادات	والنفقات	)راجع	امللحق	األول	يف	

عدد	أكتوبر	١٩٩3	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	ويُحسب	صايف	الدين	

الدين.	وحتيط	 املقابلة	ألدوات	 املالية	 الدين	ناقصا	األصول	 إجمايل	 بأنه	

بتقديرات	فجوة	الناجت	والرصيد	الهيكلي	أجواء	كثيفة	من	عدم	اليقين.	

هدف	 	٢٠١٩ لعام	 العامة	 املالية	 توقعات	 تراعي	 البرازيل:	

العجز	املعتمد	يف	قانون	املوازنة.

األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حُتدد	 كندا: 

موازنات	 مستجدات	 وأحدث	 	٢٠١8 لعام	 الفيدرالية	 املوازنة	 يف	

بعض	 الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	 حسب	 املقاطعات	

يف	 الفروق	 حسب	 التنبؤات	 منها	 عوامل	 ملراعاة	 التعديالت	

الصندوق	 خبراء	 تنبؤات	 وتتضمن	 الكلية.	 االقتصادية	 التوقعات	

احلسابات	 نظام	 عن	 الصادرة	 اإلحصائية	 البيانات	 آخر	 أيضا	

االقتصادية	القومية	الكندية	التابع	ملؤسسة	اإلحصاء	الكندية،	بما	

يف	ذلك	نتائج	املوازنة	الفيدرالية	وموازنات	املقاطعات	واألقاليم	

حتى	نهاية	الربع	الثالث	من	عام	٢٠١8.

تستند	التوقعات	إىل	توقعات	السلطات	بشأن	املوازنة،	 شيلي: 

واملعدلة	ملراعاة	توقعات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	

وأسعار	النحاس.	

نتيجة	 	٢٠١٩ عام	 يف	 العامة	 املالية	 توسع	 يُتوقع	 الصين:	

الهادفة	 التدابير	 الشخصي	وغيرها	من	 الدخل	 إصالحات	ضريبة	

إىل	التصدي	للتباطؤ	االقتصادي.

أرقام	 أحدث	 مع	 	٢٠١8 لعام	 التقديرات	 تتسق	 الدانمرك:	

املوازنة	الرسمية،	املعدلة	حسبما	يكون	مالئما	وفق	االفتراضات	

االقتصادية	الكلية	خلبراء	الصندوق.	وبالنسبة	لعام	٢٠١٩،	تشمل	

التوقعات	أهم	سمات	خطة	املالية	العامة	متوسطة	األجل	حسبما	

 (Convergence Programme	»٢٠١8	التقارب	»برنامج	يف	وردت

(2018	الذي	أعدته	السلطات	وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	
التدابير	 إىل	 تستند	 بعده	 وما	 	٢٠١8 عام	 توقعات	 فرنسا:	

متعدد	 والقانون	 	،٢٠١8 لعام	 املوازنة	 قانون	 عليها	 نص	 التي	

السنوات	للفترة	٢٠١8-٢٠٢٢،	وقانون	موازنة	عام	٢٠١٩،	وقد	

تم	تعديل	هذه	التوقعات	ملراعاة	الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	

اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	

التعديالت	والتحديثات	 التاريخية	 العامة	 وتعكس	بيانات	املالية	

املدخلة	يف	سبتمبر	٢٠١8	على	حسابات	املالية	العامة	وبيانات	

الدين	واحلسابات	القومية	التاريخية.	

	٢٠١٩ لعام	 الصندوق	 خبراء	 توقعات	 تستند	 أملانيا:	

	،٢٠١٩ لعام	 املوازنة	 خطة	 مشروع	 إىل	 الالحقة	 واألعوام	

وحتديثات	البيانات	من	هيئة	اإلحصاءات	القومية،	واملعدلة	

وضعه	 الذي	 الكلي	 االقتصادي	 اإلطار	 يف	 الفروق	 ملراعاة	

خبراء	الصندوق	واالفتراضات	املتعلقة	بمرونات	اإليرادات.	

متراجعة	 األصول	 حمافظ	 الدين	 إجمايل	 تقديرات	 وتشمل	

التي	يف	 املؤسسات	 إىل	 احملولة	 الثانوية	 واألعمال	 القيمة	

سبيلها	إىل	التصفية	وغيرها	من	العمليات	املساندة	للقطاع	

املايل	واالحتاد	األوروبي.	

اليونان:	تستند	تقديرات	الرصيد	األويل	للحكومة	العامة	

نوفمبر	 حتى	 الفترة	 عن	 أولية	 بيانات	 إىل	 	٢٠١8 لعام	

٢٠١8	مقدمة	من	وزارة	املالية	يف	١	فبراير	٢٠١٩.	وتعكس	

مع	 تتسق	 التي	 التعديالت	 	٢٠١٠ منذ	 التاريخية	 البيانات	

بشأن	 املعززة	 الرقابة	 إطار	 يف	 األويل	 الرصيد	 تعريف	

اليونان.		

بعض  بشأن  التوقعات  إليها  تستند  التي  االقتصادية  السياسات  افتراضات  ألف-1:  اإلطار 

االقتصادات اخملتارة 
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منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة:	تستند	التوقعات	

إىل	توقعات	املالية	العامة	التي	وضعتها	السلطات	بشأن	النفقات	

يف	األجل	املتوسط.	

العامة	على	توقعات	خبراء	 املالية	 تنطوي	توقعات	 هنغاريا: 

وتأثير	 الكلي،	 االقتصاد	 بإطار	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 النقد	 صندوق	

املالية	 سياسة	 خطط	 إىل	 باإلضافة	 األخيرة	 التشريعية	 التدابير	

العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١8.

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	

املركزية	بفارق	زمني	يصل	إىل	سنة	واحدة؛	وبالتايل	ال	يتم	إعداد	

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	

والزيادة	التدريجية	يف	اإلنفاق	االجتماعي	والرأسمايل	على	املدى	

املتوسط	تماشيا	مع	احليز	املايل	املتاح.

آيرلندا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	موازنة	الدولة	لعام	

.٢٠١٩

إحصاءات	 بيانات	 إىل	 التاريخية	 البيانات	 	تستند	 إسرائيل:

ومن	 لإلحصاءات.	 املركزي	 املكتب	 أعدها	 التي	 احلكومة	 مالية	

املفترض	أن	يرتفع	عجز	احلكومة	املركزية	إىل	3,5%	من	إجمايل	

ال	 مستويات	 إىل	 الحقا	 ليتراجع	 	،٢٠١٩ عام	 يف	 احمللي	 الناجت	

وذلك	 املتوسط،	 األجل	 يف	 العامة	 املالية	 أهداف	 مع	 تتماشى	

باالتساق	مع	اخلبرة	الطويلة	يف	تعديل	هذه	األهداف.

إيطاليا:	تستند	تقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

احلكومة	 موازنة	 مشروع	 يف	 املتضمنة	 العامة	 املالية	 خطط	 إىل	

التلقائية	 الزيادات	 إلغاء	 الصندوق	 ويفترض	خبراء	 لعام	٢٠١٩.	

يف	ضريبة	القيمة	املُضافة	العام	القادم.	

أعلنتها	 التي	 العامة	 املالية	 تدابير	 التوقعات	 تعكس	 اليابان:	

الضرائب	االستهالكية	يف	 احلكومة	بالفعل،	والتي	تتضمن	زيادة	

للسنة	 املوازنة	 يف	 املتضمنة	 التخفيفية	 والتدابير	 	٢٠١٩ أكتوبر	

املالية	٢٠١٩	واإلصالحات	الضريبية.

متوسط	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا: 

األجل	لإلنفاق	العام	الذي	أعلنته	احلكومة.	

العامة	لعام	٢٠١8	بشكل	 تتماشى	توقعات	املالية	 املكسيك: 

	٢٠١٩ عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 عام	

قانون	 عليها	 نص	 التي	 للقواعد	 االمتثال	 التالية	 والسنوات	

املسؤولية	املالية.

للفترة	٢٠١8-٢٠٢4	 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	 	٢٠١٩/٢٠١8 املالية	

منتصف	عام	٢٠١8،	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	 إىل	»خطط	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 ريكو:	 بورتو 

ريكو	للنمو	االقتصادي	واملايل«	(FEGPs)،	التي	أُعِدَّت	يف	أكتوبر	

٢٠١8	وتم	اعتمادها	من	اجمللس	الرقابي.	وتماشيا	مع	افتراضات	

هذه	اخلطة،	تفترض	توقعات	الصندوق	تقديم	مساعدات	فيدرالية	

سبتمبر	 يف	 اجلزيرة	 ماريا	 إعصار	 دمر	 أن	 بعد	 اإلعمار	 إلعادة	

٢٠١7.	وتفترض	التوقعات	أيضا	تراجع	اإليرادات	نتيجة	ما	يلي:	

قانون	 بموجب	 لبورتوريكو	 اخملصص	 الفيدرايل	 التمويل	 إلغاء	

وإلغاء	 	،٢٠٢٠ عام	 من	 اعتبارا	 املتناول«	 يف	 الصحية	 »الرعاية	

حوافز	الضريبة	الفيدرالية	اعتبارا	من	عام	٢٠١8	التي	حيدت	آثار	

وآثار	 األجنبية،	 الشركات	 بشأن	 	”١54 رقم	 ريكو	 بورتو	 »قانون	

امليزة	 يخفض	 الذي	 والوظائف«	 الضريبية	 التخفيضات	 »قانون	

يف	 باإلنتاج	 تقوم	 التي	 األمريكية	 للشركات	 املمنوحة	 الضريبية	

بورتو	ريكو.	ونظرا	حلجم	عدم	اليقين	بشأن	السياسات	فقد	تختلف	

واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 افتراضات	 بعض	

الشركات	 ضريبة	 إصالح	 بآثار	 املتعلقة	 وخاصة	 والصندوق،	

واملعدالت(؛	 )الرسوم	 الضريبية	 والتعديالت	 الضريبي	 واالمتثال	

لفاتورة	 التشغيلية	 التكاليف	 وجتميد	 والنفقات،	 الدعم	 وتخفيض	

كفاءة	 ورفع	 املصروفات؛	 وتخفيض	 احلركية؛	 وحتسين	 األجور،	

الرعاية	الصحية.	وعلى	جانب	النفقات،	تتضمن	اإلجراءات	تمديد	

كبير	 جانب	 جتميد	 بموجبه	 يتم	 الذي	 	،66 رقم	 بالقانون	 العمل	

تكاليف	 وتخفيض	 ٢٠٢٠؛	 نهاية	 حتى	 احلكومي،	 اإلنفاق	 من	

يف	 وتخفيضات	 احلكومي؛	 الدعم	 يف	 وتخفيضات	 التشغيل؛	

افتراضات	الصندوق	على	مستوى	 التعليم.	ورغم	أن	 اإلنفاق	على	

ريكو	 بورتو	 »خطة	 سيناريو	 يف	 لالفتراضات	 مماثلة	 السياسات	

فإن	 الكاملة،	 التدابير	 اتخاذ	 مع	 واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	

توقعات	الصندوق	لإليرادات	والنفقات	واألرصدة	املالية	خمتلفة	

عن	التوقعات	الواردة	يف	اخلطة.	ويرجع	ذلك	إىل	اثنين	من	الفروق	

اجلوهرية	يف	املنهجيات	املستخدمة:	أولها	أن	توقعات	الصندوق	

الواردة	يف	 التوقعات	 تقوم	 بينما	 االستحقاق،	 أساس	 على	 قائمة	

األساس	 على	 واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	

االقتصاد	 افتراضات	 بين	 كبير	 اختالف	 هناك	 وثانيا،	 النقدي.	

الكلي	للصندوق	وتلك	االفتراضات	الواردة	يف	اخلطة.	

روسيا:	التوقعات	للفترة	٢٠١8-٢٠٢١	تعكس	تقديرات	

وتستند	 السلطات.	 موازنة	 على	 بناء	 الصندوق،	 خبراء	

توقعات	الفترة	٢٠٢٢-٢٠٢4	إىل	القاعدة	اجلديدة	ألسعار	

النفط،	مع	تعديالتها	التي	وضعها	خبراء	الصندوق.	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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اململكة العربية السعودية: تستند	توقعات	السيناريو	األساسي	

ما	 احلكومية،	 اإليرادات	 إلجمايل	 الصندوق	 خبراء	 وضعه	 الذي	

للسياسات	 الصندوق	 خبراء	 فهم	 إىل	 النفط،	 تصدير	 إيرادات	 عدا	

احلكومية	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١٩	وحتديث	»برنامج	التوازن	

املايل«	لعام	٢٠١٩.	وتستند	إيرادات	تصدير	النفط	إىل	أسعار	النفط	

العاملي	وافتراض	 السيناريو	األساسي	لتقرير	آفاق	االقتصاد	 يف	

استمرار	اململكة	يف	الوفاء	بتعهداتها	بموجب	اتفاق	أوبك+.	وتأخذ	

»برنامج	 وحتديث	 	٢٠١٩ عام	 موازنة	 النفقات	 بشأن	 التوقعات	

تقديرات	 وتعكس	 بداية،	 كنقطة	 	٢٠١٩ لعام	 املايل”	 التوازن	

والتطورات	 السياسات	 يف	 التغيرات	 آخر	 آلثار	 الصندوق	 خبراء	

االقتصادية.	

تستند	 	،٢٠٢٠/٢٠١٩ املالية	 للسنة	 بالنسبة	 سنغافورة: 

التوقعات	إىل	أرقام	املوازنة.	ويفترض	خبراء	الصندوق	عدم	تغير	

السياسات	بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

مراجعة	 إىل	 العامة	 املالية	 افتراضات	 تستند	 إفريقيا:	 جنوب 

موازنة	عام	٢٠١٩.	واإليرادات	غير	الضريبية	ال	تشمل	املعامالت	

إيرادات	 على	 أساسا	 تنطوي	 ألنها	 واخلصوم	 املالية	 األصول	 يف	

مرتبطة	بمكاسب	تقييم	سعر	الصرف	املتحققة	من	حيازة	الودائع	

ناحية	 من	 املماثلة	 والبنود	 األصول،	 وبيع	 األجنبية،	 بالعمالت	

املفاهيم.	

حجم	 إىل	 التوقعات	 تستند	 	،٢٠١٩ لعام	 بالنسبة	 إسبانيا:	

املصروفات	وفق	سيناريو	مد	فترة	العمل	بموازنة	٢٠١8	والتدابير	

التقاعد	وأجور	 التي	صدرت	بالفعل،	بما	يف	ذلك	زيادة	معاشات	

موظفي	القطاع	العام،	وتوقعات	خبراء	الصندوق	بشأن	اإليرادات.	

العامة	 املالية	 توقعات	 تعكس	 بعده،	 وما	 	٢٠٢٠ لعام	 وبالنسبة	

األويل	 الرصيد	 تغير	 عدم	 تفترض	 التي	 الصندوق	 خبراء	 توقعات	

الهيكلي.	

السويد:	تراعي	توقعات	املالية	العامة	التوقعات	التي	وضعتها	

السلطات	استنادا	إىل	املوازنة	العامة	يف	ديسمبر	٢٠١8.	ويُحسب	

باستخدام	 العامة	 املالية	 حسابات	 على	 الدورية	 التطورات	 تأثير	

معيار	قياس	املرونة	لعام	٢٠١4	الذي	وضعته	»منظمة	التعاون	

 Price, Dang and	دراسة	)راجع	االقتصادي«	امليدان	يف	والتنمية

 Guillemette (2014)(	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:	تفترض	توقعات	املالية	العامة	ارتفاع	الرصيد	األويل	

والرصيد	الكلي	السلبيين	عن	املتوقع	لهما	يف	البرنامج	االقتصادي	

اجلديد	الذي	وضعته	السلطات	للفترة	٢٠١٩-٢٠٢١،	وتستند	هذه	

بانخفاض	 الصندوق	 خبراء	 تنبؤات	 إىل	 منها	 جزء	 يف	 التوقعات	

املستخدمة:	 التعريفات	 بين	 الفروق	 إىل	 اآلخر	 اجلزء	 ويف	 النمو،	

وتقرير	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يف	 الواردة	 فالتوقعات	

الراصد	املايل	تستند	إىل	تعريف	الصندوق	لرصيد	املالية	العامة،	

واملصروفات	 اإليرادات	 بنود	 بعض	 التعريف	 هذا	 من	 ويستثنى	

املتضمنة	يف	الرصيد	الكلي	حسب	تعريف	السلطات.	

موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 املتحدة:	 اململكة 

الدولة	الصادرة	يف	ربيع	٢٠١٩،	بينما	استندت	توقعات	النفقات	

توقعات	 تعديل	 ومع	 املوازنة	 يف	 الواردة	 االسمية	 القيم	 إىل	

اإليرادات	ملراعاة	الفروق	بين	تنبؤات	خبراء	الصندوق	للمتغيرات	

والتضخم(	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 نمو	 )مثل	 الكلية	 االقتصادية	

السلطات	 توقعات	 يف	 الواردة	 املتغيرات	 هذه	 بشأن	 والتنبؤات	

القطاع	 بنوك	 الصندوق	 خبراء	 بيانات	 وتستبعد	 العامة.	 للمالية	

العام	واألثر	املترتب	على	حتويل	األصول	من	خطة	معاشات	تقاعد	

امللكي«،			 »البريد	 باسم	 تعرف	 التي	 البريطانية،	 البريد	 مؤسسة	

(Royal Mail Pension Plan)	إىل	القطاع	العام	يف	إبريل	٢٠١٢.	
ويمثل	مستوى	االستهالك	واالستثمار	احلكومي	احلقيقي	جزءًا	من	

أو	ال	يكون،	 الذي	قد	يكون	 الناجت	احمللي	احلقيقي،	 مسار	إجمايل	

وفقا	خلبراء	الصندوق،	مماثالً	لتوقعات	»مكتب	مسؤولية	املوازنة	

البريطاين«.	

الواليات املتحدة:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

يف	 للكونغرس	 التابع	 املوازنة	 مكتب	 وضعه	 الذي	 األساسي	

بشأن	 الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 	٢٠١٩ يناير	

آثار	 التوقعات	 هذه	 وتتضمن	 الكلي.	 واالقتصاد	 السياسات	

والوظائف«،	 الضريبية	 التخفيضات	 )»قانون	 الضريبي	 اإلصالح	

وقانون	 	)٢٠١7 عام	 نهاية	 يف	 قانونا	 ليصبح	 توقيعه	 تم	 الذي	

املوازنة	لعام	٢٠١8	الذي	يدعمه	احلزبان	اجلمهوري	والديمقراطي	

املالية	 توقعات	 تُعَدَّل	 وأخيرا،	 	.٢٠١8 فبراير	 يف	 صدر	 والذي	

أهم	 بشأن	 الصندوق	 خبراء	 لتنبؤات	 انعكاسا	 تكون	 لكي	 العامة	

املتغيرات	االقتصادية	الكلية	واملالية	—	واملعاجلات	احملاسبية	

اخملتلفة	لدعم	القطاع	املايل	ونظم	التقاعد	ذات	املزايا	احملددة	—	

ويتم	حتويلها	إىل	صيغة	تقوم	على	أساس	احلكومة	العامة.	ويجري	

لعام	٢٠٠8،	 القومية	 احلسابات	 نظام	 باستخدام	 البيانات	 إعداد	

ولدى	ترجمتها	إىل	إحصاءات	مالية	احلكومة	فإن	ذلك	يجري	وفقا	

	.٢٠١4 لعام	 احلكومة	 مالية	 إحصاءات	 دليل	 يف	 املتبع	 للنظام	

وتبدأ	معظم	سالسل	البيانات	الزمنية	يف	عام	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	

متوسط	سعر	الفائدة	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	على	الودائع	بالدوالر	

األمريكي	ملدة	ستة	أشهر	3,٢%	يف	٢٠١٩	و3,8%	يف	عام	٢٠٢٠	

)راجع	اجلدول	١-١(.	ويفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	على	

الودائع	باليورو	ملدة	ثالثة	أشهر	-٠,3%	يف	عام	٢٠١٩	و-,٢٠%	

بالين	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 متوسط	 أما	 	.٢٠٢٠ عام	 يف	

الياباين	ملدة	ستة	أشهر،	فمن	املفترض	أن	يبلغ	صفر	%	يف	عامي	

٢٠١٩	و٢٠٢٠.	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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إطار	 النقدية	مع	 السياسة	 افتراضات	 األرجنتين:	تتسق	

نمو	 يبلغ	معدل	 أن	 الذي	يستهدف	 النقدية	احلايل	 السياسة	

القاعدة	النقدية	املعدل	موسميا	صفرا.

أستراليا: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	

السوق.	

البرازيل:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	التقارب	

التدريجي	ملعدل	التضخم	نحو	منتصف	النطاق	املستهدف.	

النقدية	مع	توقعات	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 كندا: 

السوق.	

موقفها	 على	 النقدية	 السياسة	 ثبات	 يُتوقع	 الصين: 

احلايل.	

تهدف	السياسة	النقدية	إىل	احلفاظ	على	ربط	 الدانمرك: 

العملة	باليورو.	

يف	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليورو:	 منطقة 

البلدان	األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة: يفترض	

خبراء	الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

الهند: تتفق	توقعات	السياسة	النقدية	مع	حتقيق	مستوى	

التضخم	املستهدف	من	بنك	االحتياطي	الهندي	على	املدى	

املتوسط.	

إندونيسيا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	احلفاظ	

على	معدالت	التضخم	يف	حدود	النطاق	املستهدف	من	البنك	

املركزي.

اليابان: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	

السوق.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 كوريا: 

السوق.

النقدية	مع	حتقيق	 السياسة	 افتراضات	 املكسيك:	تتسق	

هدف	التضخم.

من	 مؤقتا	 توقفا	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا:	

جانب	البنك	املركزي	الروسي	عن	التحول	إىل	سياسة	نقدية	

حمايدة.		

السياسة	 توقعات	 تستند	 السعودية:  العربية  اململكة 

النقدية	إىل	استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

سنغافورة:	من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 املتوقع	يف	 النمو	 مع	 يتماشى	 نحو	

االسمي.

جنوب إفريقيا: سيظل	موقف	السياسة	النقدية	حمايدا.

بنك	 توقعات	 مع	 النقدية	 التوقعات	 تتماشى	 السويد:	

السويد	املركزي.

التوقعات	عدم	حدوث	تغيير	يف	سعر	 تفترض	 سويسرا: 

الفائدة	األساسي	يف	٢٠١8-٢٠١٩.

عدم	 تفترض	 واملالية	 النقدية	 األوضاع	 آفاق	 تركيا: 

حدوث	أي	تغييرات	يف	موقف	السياسة	النقدية.	

الفائدة	يف	األجل	 يستند	مسار	أسعار	 املتحدة:  اململكة 

القصير	إىل	توقعات	أسعار	الفائدة	السوقية.

الواليات املتحدة: يتوقع	خبراء	الصندوق	استمرار	عودة	

سعر	الفائدة	املستهدف	على	األموال	الفيدرالية	إىل	طبيعته	

الكلية	 االقتصادية	 اآلفاق	 مع	 تماشيا	 تدريجية،	 بصورة	

األوسع	نطاقا.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العامل1                              
)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

3.94.33.53.53.63.43.43.83.63.33.63.7العامل

1.71.71.21.42.12.31.72.42.21.81.71.6االقتصادات املتقدمة

١.7١.6٢.٢١.8٢.5٢.٩١.6٢.٢٢.٩٢.3١.٩١.6الواليات املتحدة

١.4٢.١٢.٠٢.4١.8١.3١.5١.4–٠.٢–١.٢١.6٠.٩منطقة اليورو

١.5٢.٠٠.4١.٢٠.6١.٩٠.8١.٠٠.5٠.5–٠.6٠.١اليابان

٢.83.٠٢.٠٢.33.٠٢.٠٢.١٢.7٢.٢١.٩٢.٢٢.٢اقتصادات أخرى متقدمة٢

6.26.45.45.14.74.34.64.84.54.44.84.9األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
٠.8٢.4٢.8٢.٢٢.3٢.4–5.55.33.6٢.5١.٠١.٩كومنولث الدول املستقلة3

8.47.٩7.٠6.٩6.86.86.76.66.46.36.36.١آسيا الصاعدة والنامية

3.٩6.7٢.64.٩3.٩4.83.36.٠3.6٠.8٢.83.١أوروبا الصاعدة والنامية

١.٢١.٠١.4٢.4٢.8–3.٢4.6٢.٩٢.٩١.3٠.3٠.6أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

5.١4.44.8٢.6٢.٩٢.65.٢٢.٢١.8١.53.٢٢.8وباكستان

5.١4.44.٩٢.4٢.7٢.45.3١.8١.4١.33.٢٢.8منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.٩5.34.75.٢5.١3.٢١.4٢.٩3.٠3.53.74.٠إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.3١.٩٢.4٢.١٢.7٢.١١.6١.7١.6–١.6١.8٠.3االحتاد األوروبي

6.55.34.76.٠6.٠4.63.64.٩4.65.٠5.١5.3البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.55.٢5.٠٢.6٢.٢٠.3٢.١١.٠١.٠٠.7٢.3٢.١الوقود

6.46.75.45.75.35.٢5.١5.65.35.١5.35.3غير الوقود

4.٢5.٠٢.54.١٢.١٢.8١.83.٠١.7٢.١3.١3.7منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

5.١5.34.44.74.54.١4.١4.84.64.44.85.٢اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

4.7٢.6١.63.٠١.٩١.٠٢.83.33.83.84.55.٠   جدولة ديونها خالل ٢٠١3-٢٠١7

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.٢١.٩١.٠١.5٢.5٢.3٢.4٢.8٢.7٢.١٢.٢٢.٠االقتصادات املتقدمة

4.54.74.44.٢3.73.33.33.53.٢3.53.53.6األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

5.٢6.٠5.١5.٢5.٠3.٩4.٢4.73.٩5.٠5.٠5.٠البلدان النامية منخفضة الدخل

نصيب الفرد من الناجت4

١.١١.٢٠.7٠.٩١.6١.7١.٢١.٩١.8١.3١.3١.٢االقتصادات املتقدمة

4.64.٩3.63.63.٢٢.83.١3.33.٢3.٠3.53.6األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.83.6١.73.73.7٢.٢١.٢٢.6٢.4٢.7٢.٩3.١البلدان النامية منخفضة الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

٢.53.١٢.5٢.6٢.8٢.8٢.53.٢3.١٢.7٢.٩٢.٩   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

4٩,85١73,٢4574,63٩76,77٠78,85٢74,68٩75,7358٠,١4584,74٠87,٢65٩٢,3١٠١١4,577بأسعار الصرف السائدة يف السوق

7٠,655٩5,٠45٩٩,٩٢6١٠5,١٢٠١١٠,836١١5,75٠١٢٠,8٢8١٢7,6٩3١35,١78١4٢,٠46١5٠,١6٩١87,68٩على 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
٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢ Q4:٢٠١8٢ Q4:٢٠١٩٢ Q4:٢٠٢٠

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

1.71.71.21.42.12.31.72.42.21.81.71.62.01.81.8االقتصادات املتقدمة
١.7١.6٢.٢١.8٢.5٢.٩١.6٢.٢٢.٩٢.3١.٩١.63.٠٢.٢١.7الواليات املتحدة

١.4٢.١٢.٠٢.4١.8١.3١.5١.4١.١١.6١.4–٠.٢–١.٢١.6٠.٩منطقة اليورو

٠.٩3.7٠.7٠.6٢.٢١.5٢.٢٢.5١.5٠.8١.4١.٢٠.6١.4١.3أملانيا

١.3٢.٢٠.3٠.6١.٠١.١١.٢٢.٢١.5١.3١.4١.5٠.٩١.6١.3فرنسا

٠.١٠.٩١.١١.6٠.٩٠.١٠.٩٠.6٠.٠٠.6٠.8–١.7–٠.3٠.6٢.8إيطاليا

١.43.63.٢3.٠٢.5٢.١١.٩١.6٢.4١.٩١.7–١.7–٢.٩–٢.٢١.٠إسبانيا

١.4٢.٠٢.٢٢.٩٢.5١.8١.7١.5١.7١.8١.7–٠.١–١.4١.5١.٠هولندا

١.6١.8٠.٢٠.٢١.3١.7١.5١.7١.4١.3١.4١.5١.٢١.3١.4بلجيكا

١.5٢.٩٠.7٠.٠٠.7١.١٢.٠٢.6٢.7٢.٠١.7١.5١.7٢.5١.6النمسا

١.5٢.١٢.4٢.٢١.٢٢.3٢.7١.8–٠.٢–٠.7٠.4–3.٢–7.3–١.8٩.١اليونان

٠.٩١.8١.٩٢.8٢.١١.7١.5١.4١.7١.6١.6–١.١–4.٠–٠.7١.8البرتغال

٢.٩3.7٠.٢١.38.7٢5.٠4.٩7.٢6.84.١3.4٢.74.٠4.٠3.5آيرلندا

٠.١٢.5٢.8٢.4١.٩١.7١.3٢.5١.6٢.4–٠.6–٠.8–١.7٢.6١.4فنلندا

4.٩٢.8١.7١.5٢.84.٢3.١3.٢4.١3.73.5٢.54.٠3.73.5اجلمهورية السلوفاكية

4.36.٠3.83.53.5٢.٠٢.44.١3.4٢.٩٢.6٢.٠3.6٢.5٢.4ليتوانيا

3.٠٢.33.١4.٩4.53.4٢.8٢.١3.44.١٢.٠–١.١–٢.7٠.6٢.7سلوفينيا

3.74.33.٩٢.4١.53.٠٢.7٢.8٢.6٢.٠3.3٢.4–٢.7٢.5٠.4لكسمبرغ

3.86.44.٠٢.4١.٩3.٠٢.١4.64.83.٢3.١3.٠5.6١.73.7التفيا

3.37.64.3١.٩٢.٩١.٩3.54.٩3.٩3.٠٢.٩٢.84.3١.33.٩إستونيا

٢.٠4.84.53.٩3.53.3٢.43.83.٢3.7–١.3–5.8–3.3٠.4٢.٩قبرص 

٢.٠١.4٢.74.68.6١٠.65.76.66.45.٢4.43.٢7.٠5.٢3.3مالطة

١.5٢.٠٠.4١.٢٠.6١.٩٠.8١.٠٠.5٠.5٠.3٠.3١.4–٠.6٠.١اليابان

١.6١.6١.4٢.٠٢.٩٢.3١.8١.8١.4١.٢١.4١.6١.4١.٠١.5اململكة املتحدة

4.43.7٢.3٢.٩3.3٢.8٢.٩3.١٢.7٢.6٢.8٢.٩3.٢٢.33.٢كوريا

١.٩3.١١.8٢.3٢.٩٠.7١.١3.٠١.8١.5١.٩١.6١.6١.8١.8كندا

3.١٢.83.٩٢.١٢.6٢.5٢.8٢.4٢.8٢.١٢.8٢.6٢.3٢.6٢.8أستراليا

4.٢3.8٢.١٢.٢4.٠٠.8١.53.١٢.6٢.5٢.5٢.١١.8٢.6٢.7مقاطعة تايوان الصينية

١.8١.8١.٠١.٩٢.5١.3١.6١.7٢.5١.١١.5١.6١.6١.4١.6سويسرا

١.٢٢.64.5٢.7٢.١٢.3١.٢١.8٢.٠٢.4٠.8٢.٢–٢.١٢.7٠.3السويد

5.86.54.35.٠4.١٢.5٢.83.٩3.٢٢.3٢.4٢.6١.٩3.4١.3سنغافورة

4.١4.8١.73.١٢.8٢.4٢.٢3.83.٠٢.73.٠3.٠١.34.١٢.٩منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١.6١.٠٢.7١.٠٢.٠٢.٠١.٢٢.٠١.4٢.٠١.٩١.7١.8٠.7٢.6النرويج

٢.75.3٢.54.4٢.٩٢.٩٢.7٢.5٢.8٢.7٢.٩–٠.5–3.٢١.8٠.8اجلمهورية التشيكية

3.٢5.١٢.٢4.33.٩٢.64.٠3.53.33.33.33.٠٢.63.63.٢إسرائيل

٠.8١.3٠.٢٠.٩١.6٢.3٢.4٢.3١.٢١.7١.8١.6٢.٢١.6١.7الدانمرك

٢.7١.٩٢.5٢.٢3.١4.٠4.٢٢.63.٠٢.5٢.٩٢.53.3٢.٢3.١نيوزيلندا

. . .. . .. . .–٠.8–٠.7–١.١–٢.3–٢.4–١.3–١.٠–١.٢–٠.٠٠.3–٠.7٠.4بورتوريكو

. . .. . .. . .٩.74.74.34.٢4.١–٠.٩–٢١.6–٢١.7٩.٢١١.٢١.٢. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢.6١.٩١.34.١٢.١4.76.64.64.6١.7٢.٩٢.53.83.٠٢.3آيسلندا

. . .. . .. . .٢.5٢.5٠.6١.١٠.8٠.7٠.5–٠.7–٠.8–7.٠–8.3. . .سان مارينو

للتذكرة

١.3١.6١.4١.5١.٩٢.١١.4٢.٢٢.١١.6١.5١.3١.8١.6١.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

1.61.40.81.12.12.61.92.32.21.91.71.62.21.71.8االقتصادات املتقدمة

١.7١.5٢.٢١.6٢.63.6١.8٢.53.٠٢.5١.7١.43.١٢.٢١.7الواليات املتحدة

١.3٢.4٢.4١.7١.7١.3١.6١.6١.5١.4١.5–٠.6–١.١٠.7٢.4منطقة اليورو

١.٠١.6١.4٢.٩٢.٢١.٩١.١١.7١.3١.٩١.٠١.٩–٠.33.٠٠.8أملانيا

٠.7١.5١.5١.7٢.١١.٠١.٠١.١٢.٠٠.5١.4٠.٩–١.5٢.١٠.4فرنسا

١.٠٠.7٠.٠٠.5٠.٩–٠.٢١.5١.5١.4١.٠٠.٢–٢.6–5.6–٠.5٠.6إيطاليا

٢.٠4.٠٢.43.٠3.٠٢.٢١.7١.4٢.8٢.١١.5–3.٢–5.١–٢.33.١إسبانيا

١.7–٠.٢٠.7٢.3٢.4٠.4٠.8٠.٠١.4٠.6١.3٠.3٠.4٠.8٠.4اليابان

١.8٢.١3.٢٢.3٢.4١.4١.6١.4١.٢١.6٢.٠٠.٩١.5–١.7٠.٢اململكة املتحدة

٠.73.٩١.7٠.6١.8١.6٠.٠١.7١.6–٢.٩3.4٢.٠٢.٢١.7٠.١كندا
٢.٩3.٢٢.٠١.5٢.8٢.4٢.33.4٢.5٢.3٢.6٢.6٢.3٢.8٢.5اقتصادات أخرى متقدمة 3

للتذكرة

١.3١.4١.٢١.4٢.٠٢.4١.6٢.٢٢.١١.7١.4١.3٢.١١.4١.6االقتصادات 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

٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

1.81.71.10.91.21.82.52.22.22.01.61.5االقتصادات املتقدمة

٢.١٢.3١.٩١.5١.5٢.٩3.7٢.7٢.5٢.6٢.٢١.8الواليات املتحدة

٠.٩١.8٢.٠١.6١.3١.١١.3–٠.6–١.١٠.8٠.٠١.٢منطقة اليورو

٠.5١.3١.3١.4٠.8١.١١.6١.٩٢.٠٠.٩٠.8١.3أملانيا

٠.5٠.8١.5٢.١١.٠٠.٩٠.8١.٠–١.8٠.٩٠.6٠.4فرنسا

٠.٢١.٩١.3١.5٠.6٠.3١.٠–٢.4–٠.5٠.٠٠.٠4.٠إيطاليا

١.53.٠٢.٩٢.5٢.4٢.٠١.7–3.١–3.5–٢.٠٠.7٢.4إسبانيا

–١.١٠.4٠.4٠.5–٠.١–٠.٢–٢.٠٢.4٠.٩–٠.٩٠.4٠.4اليابان
١.5١.8٢.٠٢.63.١٢.١١.7١.١١.٢–١.8١.6٠.7اململكة املتحدة

3.١٢.٢٢.3١.٩٢.6٢.6٢.3٢.٢3.5٢.١٠.8١.4كندا
3.٠٢.63.١٢.٢٢.3٢.4٢.8٢.5٢.7٢.5٢.4٢.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.6١.6١.١١.١١.3١.8٢.5٢.١٢.١١.8١.4١.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

0.51.71.90.71.61.61.4–0.1–0.1–2.10.80.6االقتصادات املتقدمة

١.٢١.٠٠.7–١.7١.5٠.١–٠.8–١.٩–١.5–3.٠–٢.١٠.١الواليات املتحدة

٠.4٠.7١.3١.8١.١١.٠١.3١.١–٠.3–١.٩٠.8٠.١منطقة اليورو

١.٢١.8٠.٩١.١١.3١.6٢.٩4.٠١.6١.٠٢.١١.4أملانيا

١.6١.١١.١١.6١.5١.3١.٠١.4١.3١.٠٠.8٠.5فرنسا

٠.8–٠.٢٠.4–٠.١٠.٢–٠.6–٠.7–٠.3–١.4–١.8–١.٠٠.4إيطاليا

٢.٠١.٠١.٩٢.3١.7٠.8–٠.3–٢.١–4.7–4.7٠.٢٠.3إسبانيا

١.5١.3١.٩١.7١.5٠.5١.5١.4٠.3٠.8١.3١.8اليابان

٠.4٢.٢١.7–٢.٢١.4٠.8٠.٢–٢.6١.٠٠.١١.٢٠.٢اململكة املتحدة

٠.6١.4١.8٢.١٢.5٠.3٠.6–٢.5١.٠١.3٠.7٠.8كندا
٢.٩٢.7١.6١.٩٢.3٢.4٢.63.5٢.33.٩3.73.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.١١.6١.6٠.3١.١١.١١.٠–٠.5–٠.٢–١.٩٠.5١.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

0.52.83.22.61.73.53.22.03.83.12.52.4االقتصادات املتقدمة

٠.٠3.٩4.66.٩3.64.٩3.3١.74.٠4.83.6٢.٢الواليات املتحدة

١.74.٩4.٠٢.63.٠٢.4٢.6–٢.3–٠.4١.7١.53.4منطقة اليورو

3.٩١.١3.33.6٢.73.٠3.١–١.٢–٢.77.4٠.١–٠.٢أملانيا

٠.٠١.٠٢.84.5٢.٩١.8١.8–١.٢١.6٢.٠٠.٢٠.8فرنسا

٠.8–٢.١3.54.43.4١.٠–٢.3–6.6–٩.3–١.٩–٠.١٠.8إيطاليا

4.76.7٢.٩4.85.٢٢.٩٢.7–3.4–8.6–١.٢١.٠6.٩إسبانيا

3.٠١.3١.٩٠.٩–٢.١١.73.54.٩3.١١.6٠.3–٢.٢اليابان

٠.3٢.7٢.6٢.١3.47.٢3.4٢.33.5٠.٢٠.6٢.3اململكة املتحدة

3.٠٠.8٠.53.٩–4.3–3.8١.١4.64.٩١.4٢.35.٢كندا
٢.7٢.74.١3.٠٢.5٢.6٢.٠٢.74.3١.٠١.43.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠٢.٩3.73.7٢.٢3.8٢.٢١.53.83.4٢.5٢.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية
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اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

الطلب احمللي النهائي

1.61.81.31.11.12.02.52.12.32.11.91.7االقتصادات املتقدمة

١.7٢.3١.6٢.٠١.3٢.83.3٢.3٢.5٢.٩٢.3١.7الواليات املتحدة

١.٠٢.3٢.4١.7١.6١.4١.6–٠.8–١.١١.٠٠.3١.5منطقة اليورو

٠.5١.7٢.5١.٠٠.5١.8١.8٢.6٢.3١.3١.5١.7أملانيا

١.6١.١١.٠٠.٢٠.5٠.8١.3٢.١١.8١.4١.٠١.١فرنسا

٠.٩–١.4١.4١.7١.٠٠.١–٠.4–٢.8–4.5–٠.8–٠.5٠.٢إيطاليا

١.83.6٢.5٢.٩3.٠٢.١١.7–3.٠–4.8–٢.3٠.63.٠إسبانيا

٠.٢١.٠٠.5٢.3٢.8٠.٢٠.6٠.١١.4٠.6١.٢٠.3اليابان

١.7١.7٠.٠١.6١.7٢.٩٢.5٢.5١.٩١.٢١.٢١.5اململكة املتحدة

3.١١.7٢.6٢.4١.6٢.١٠.3٠.63.١١.٩٠.7١.8كندا
٢.٩٢.63.٠٢.4٢.4٢.5٢.6٢.73.١٢.٢٢.3٢.8اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.3١.7١.3١.4١.٢١.٩٢.3١.٩٢.٢٢.٠١.7١.4االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.00.10.10.1–0.00.10.10.3–0.00.00.20.2االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.١٠.٢٠.٢–٠.3٠.5–٠.٢٠.٢٠.١–٠.٠٠.١٠.١الواليات املتحدة

٠.٠–٠.٢٠.3٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١–٠.٠٠.5٠.٩–٠.١منطقة اليورو

٠.٠–٠.5٠.4–٠.3٠.١–٠.3–٠.5٠.٢–٠.5١.7–٠.١–٠.١أملانيا

٠.٠٠.٠–٠.٢٠.4–٠.٢٠.7٠.3٠.4–٠.١١.١٠.6–٠.١فرنسا

٠.٠٠.١–٠.١–٠.٢٠.6٠.١٠.١٠.3–٠.٠٠.٠٠.٢١.١إيطاليا

٠.١٠.١٠.١٠.٠–٠.٢٠.5٠.١–٠.3–٠.٢–٠.٠٠.٠٠.١إسبانيا

٠.٠٠.٢٠.٠٠.٠–٠.١٠.3٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢٠.٠٠.4اليابان

–٠.4٠.٢٠.٢–٠.6–٠.١–٠.٢٠.٢٠.7٠.٢–٠.٠٠.٠٠.٢اململكة املتحدة
٠.٠٠.٠–٠.٠٠.8٠.٢–٠.4–٠.5٠.4–٠.١٠.7٠.3–٠.١كندا

–٠.٢٠.3٠.٠٠.١–٠.٢٠.٠٠.4–٠.8–٠.٢٠.3–٠.٠٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١
للتذكرة

٠.٠٠.١٠.١٠.١–٠.٢٠.١٠.١٠.3–٠.٠٠.٠٠.٢٠.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

0.0–0.10.00.1–0.2–0.10.00.30.40.30.00.3االقتصادات املتقدمة

–٠.١–٠.3–٠.٢–٠.3–٠.3–٠.8–٠.٠٠.٠٠.٢٠.3–٠.٠٠.٢الواليات املتحدة
٠.8٠.٢٠.١٠.١–٠.4–٠.١٠.3٠.٩١.5٠.3٠.١٠.٢منطقة اليورو

–٠.٢–٠.٢–٠.3٠.4–٠.7٠.٢٠.6–٠.5٠.٢٠.٩١.4٠.3أملانيا
٠.١٠.6٠.3٠.3–٠.5–٠.4–٠.5–٠.٠٠.١٠.7٠.١–٠.٢فرنسا

٠.٢٠.٠–٠.٢٠.١–٠.4–٠.5–٠.4١.٢٢.8٠.8٠.١–٠.٢إيطاليا

٠.٠٠.٢–٠.8٠.١٠.4–٠.3–٠.6٢.١٢.٢١.5٠.5–٠.٢إسبانيا

٠.٠٠.3٠.6٠.5٠.٠٠.٠٠.١–٠.4–٠.8–٠.٩–٠.3٠.١اليابان

٠.١–٠.٢–٠.5٠.٢–٠.7–٠.3–٠.4–٠.5–١.5٠.4–٠.١–٠.١اململكة املتحدة

٠.١٠.8٠.١–٠.١١.٢٠.٩٠.4١.١–٠.4–٠.٢٠.3–١.١كندا
٠.3٠.٠٠.٠–٠.٠٠.5–٠.6٠.٢٠.5٠.5٠.٩٠.4٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠–٠.١–٠.٠٠.١–٠.٢–٠.4–٠.١٠.٢٠.٠٠.١–٠.٠٠.١االقتصادات 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 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي
)التغير السنوي %(

توقعات متوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.82.42.82.22.32.4–5.55.33.62.51.01.9كومنولث الدول املستقلة2،1

٠.3١.6٢.3١.6١.7١.6–4.85.١3.7١.8٠.7٢.5روسيا

٢.١4.١3.٩3.53.74.٠–7.36.٠3.54.٢١.٩٠.5ما عدا روسيا

8.١4.77.١3.33.63.3٠.37.55.٠4.64.54.5أرمينيا

٠.١١.43.43.١١.7–٢.٢5.8٢.8١.٠3.١–١4.4١.6أذربيجان

٢.53.٠١.8٢.٢٢.٠–٢.5–7.45.5١.7١.٠١.73.8بيالروس

6.37.٢6.43.44.6٢.٩٢.84.84.74.65.٠5.٢جورجيا

8.37.44.86.٠4.٢١.٢١.١4.١4.١3.٢3.٢4.5كازاخستان

١٠.٩4.٠3.٩4.34.73.53.83.43.4–4.٠6.٠٠.١جمهورية قيرغيزستان

4.44.74.٠3.53.83.8–٩.٠5.٠٠.3–5.١5.8٠.6مولدوفا

8.٠7.47.57.46.76.٠6.٩7.١7.٠5.٠4.54.٠طاجيكستان

١3.٢١4.7١١.١١٠.٢١٠.36.56.٢6.56.٢6.36.٠5.7تركمانستان
٢.4٢.53.3٢.73.٠3.3–٩.8–3.٩5.5٠.٢٠.٠6.6أوكرانيا 3

أوزبكستان
6.٩8.38.٢8.٠8.٠7.٩٩.٠8.٩5.٠5.٠5.56.٠

8.47.97.06.96.86.86.76.66.46.36.36.1آسيا الصاعدة والنامية

5.86.56.36.٠6.36.87.٢7.67.77.37.٠7.٠بنغالديش

8.4٩.76.43.64.٠6.٢7.37.45.84.86.36.5بوتان

4.86.6٢.٢–١.3٠.٢–٢.5–٠.4–٢.5–١.43.7٠.٩٢.١بروين دار السالم

8.٠7.١7.37.47.١7.٠6.٩7.٠7.36.86.76.٠كمبوديا

١٠.5٩.57.٩7.87.36.٩6.76.86.66.36.١5.5الصين

١.3٢.7١.44.75.63.8٠.73.٠3.٢3.43.33.٢فيجي
7.56.65.56.47.48.٠8.٢7.٢7.١7.37.57.7الهند 4

5.46.٢6.٠5.65.٠4.٩5.٠5.١5.٢5.٢5.٢5.3إندونيسيا

١٠.45.١٠.3٢.3٢.3٢.3١.8–٠.7١.64.74.٢٠.7كيريباتي

7.٢8.٠7.88.٠7.67.37.٠6.86.56.76.86.8جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

4.65.35.54.76.٠5.١4.٢5.٩4.74.74.84.8ماليزيا

6.58.4٢.47.37.3٢.٩7.36.٩7.٠6.35.55.5ملديف

١.84.5٢.6٢.4٢.3٢.٠١.3–٠.6–١.63.٢٢.8٠.7جزر مارشال

5.٠٠.7٢.4٢.١١.٢٠.7٠.6–٢.٢–3.٩–٠.٢3.3٢.٠ميكرونيزيا

6.3١7.3١٢.3١١.67.٩٢.4١.٢5.36.٩6.34.٩5.5منغوليا

١٠.35.67.38.48.٠7.٠5.٩6.8٢.١6.46.67.٠ميانمار

٠.١٢.٠–١.٠–١١.7١٠.١34.٢36.5٢.8١٠.44.٠٢.4. . .ناورو

4.٠3.44.84.١6.٠3.3٠.67.٩6.36.56.35.٠نيبال

٠.4٢.٠٢.5٢.٠–3.٠١٠.4٠.53.7–٠.55.54.8١.7باالو

4.٠١.١4.63.8١5.45.3١.7٢.4٠.٠3.83.١3.٩بابوا غينيا اجلديدة

4.83.76.77.١6.١6.١6.٩6.76.٢6.56.66.8الفلبين

١.٢١.77.٢٢.7٠.73.34.6٢.٢–٢.55.6٠.4١.٩ساموا

3.4١3.٢4.63.٠٢.3٢.53.53.53.4٢.٩٢.8٢.٩جزر سليمان

5.١8.4٩.١3.45.٠5.٠4.53.33.٠3.54.٠4.8سري النكا

4.6٠.87.٢٢.7١.٠3.١3.44.٠4.١3.53.53.6تايلند

٠.85.٠4.84.8–4.37.75.5٢.54.١4.٠5.34.6تيمور- ليشتي 5 

٢.٩3.54.٢٢.5١.84.64.٩١.١–٠.6–١.4١.8١.١تونغا

4.6١.3٩.١3.٠3.٢4.34.١4.4٢.7–٠.٩7.٩3.8توفالو

٢.٩١.٢١.8٢.٠٢.3٠.٢3.54.43.٢3.٠٢.8٢.8فانواتو

6.86.٢5.٢5.46.٠6.76.٢6.87.١6.56.56.5فييت نام

3.96.72.64.93.94.83.36.03.60.82.83.1أوروبا الصاعدة والنامية

5.6٢.5١.4١.٠١.8٢.٢3.33.84.٢3.73.٩4.٠ألبانيا

٢.4١.١3.١3.٢3.٠3.١3.١3.٢3.5–3.٩٠.٩٠.7البوسنة والهرسك

4.6١.٩٠.٠٠.5١.83.53.٩3.83.٢3.33.٠٢.8بلغاريا

٢.43.5٢.٩٢.7٢.6٢.5٢.٠–٠.١–٠.5–٢.3–٢.5٠.3كرواتيا

٢.١4.٢3.5٢.34.١4.٩3.6٢.7٢.٢–٢.٠١.7١.6هنغاريا

4.64.4٢.83.4١.٢4.١4.١4.٢4.٠4.٢4.٠4.٠كوسوفو

3.5١.83.4٢.٩4.74.5٢.8٢.5٢.٩–3.33.٢٢.7اجلبل األسود

٢.٩3.63.٩٢.8٠.٢٢.73.٠3.١3.5–3.٠٢.3٠.5مقدونيا الشمالية

3.٩5.٠١.6١.43.33.83.١4.85.١3.83.١٢.8بولندا

4.٢٢.٠٢.١3.53.43.٩4.87.٠4.١3.١3.٠3.٠رومانيا

١.83.3٢.٠4.43.54.٠4.٠–٢.٩١.6–5.٠٢.٠٠.7صربيا

٢.53.5–4.٠١١.١4.88.55.٢6.١3.٢7.4٢.6٢.5تركيا
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اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

1.21.01.42.42.8–3.24.62.92.91.30.30.6أمريكا الالتينية والكاريبي

4.74.٠4.83.65.34.٠3.3٢.٠–3.5٠.١–١.4٢.١أنتيغوا وبربودا

٢.٢3.6–١.٢–٢.7٢.5–٢.7٢.١–٢.4٢.5–3.46.٠١.٠األرجنتين 

٠.5٢.3١.٢٠.7٠.٩١.١–4.٢٠.٩٠.4–3.5١.4–٠.8أروبا

١.4٢.3٢.١١.6١.5–١.٠١.7–٠.١–٠.7٠.63.١٠.4جزر البهاما

٠.6١.8–٠.١–٠.5–٢.٢٢.3٠.٢–٠.٢–١.4–٠.١–٠.7٠.8بربادوس

١.43.٠٢.5٢.١١.7–3.٩٢.٢٢.٩٠.٩3.73.4٠.6بليز

3.85.٢5.١6.85.54.٩4.34.٢4.34.٠3.٩3.7بوليفيا

١.١١.١٢.١٢.5٢.٢–3.3–3.74.٠١.٩3.٠٠.53.5البرازيل

4.٢6.١5.34.٠١.8٢.3١.7١.34.٠3.43.٢3.٠شيلي

4.٠7.43.٩4.64.73.٠٢.١١.4٢.73.53.63.6كولومبيا

4.34.34.8٢.33.53.64.٢3.4٢.7٢.٩٢.83.5كوستاريكا

8.٠7.٠١.5–١٢.٠–٢.65.4–٠.84.٢3.7–١.١–٢.4٠.٢دومينيكا

4.63.١٢.74.٩7.67.٠6.64.67.٠5.١5.٠5.٠اجلمهورية الدومينيكية

٠.٢٢.١–٢.4١.١٠.5–4.١7.٩5.64.٩3.8٠.١١.٢إكوادور

١.63.8٢.8٢.٢١.7٢.4٢.5٢.3٢.5٢.5٢.3٢.٢السلفادور

٢.47.36.43.75.١4.84.٢٢.4٢.7–١.8٠.8١.٢غرينادا

3.34.٢3.٠3.74.٢4.١3.١٢.83.١3.53.63.5غواتيماال

٢.45.45.٠5.٠3.٩3.١3.4٢.١3.43.8٢٩.6١7.٩غيانا

٠.١5.5٢.٩4.٢٢.8١.٢١.5١.٢١.5١.5١.5١.6هايتي

4.١3.84.١٢.83.١3.83.84.٩3.73.43.43.7هندوراس

٠.٢٠.6٠.٩١.5٠.7١.4١.7١.٩٢.4–٠.6١.4٠.5جامايكا

١.53.73.6١.4٢.83.3٢.٩٢.١٢.٠١.6١.٩٢.7املكسيك

3.٠–٠.٢–5.٠–٢.٩6.36.54.٩4.84.84.74.٩4.٠نيكاراغوا

5.٩١١.3٩.86.٩5.١5.75.٠5.33.٩6.٠5.55.5بنما

8.44.٩3.١4.35.٠3.73.54.٠4.٠–3.74.٢٠.5باراغواي

5.66.56.٠5.8٢.43.34.٠٢.54.٠3.٩4.٠3.8بيرو

5.56.١٢.١٢.3١.٢3.٠3.53.5٢.7–٢.٢١.8٠.7سانت كيتس ونيفس

٠.٠٠.33.٩3.7١.٠3.3٢.7١.5–٢.٠–٢.٠4.١٠.3سانت لوسيا

٢.6٠.٢١.3٢.5٠.٢٠.8٠.8٠.7٢.٠٢.3٢.4٢.3سانت فنسنت وجزر غرينادين

١.7٢.٠٢.٢٢.53.٠–5.6–5.٠5.8٢.7٢.٩٠.33.4سورينام

٠.3٠.٠١.5١.7–٢.٠–١.٩6.5–٢.3١.3–٠.7–5.7٠.٢ترينيداد وتوباغو4

3.٢5.٢3.54.63.٢٠.4١.7٢.7٢.١١.٩3.٠3.٠أوروغواي

فنزويال
3.١4.٢5.6١.33.٩–6.١–٢7.١–٠5.7–١8.٢–٠5.١–١٠.٠–٠.5–

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.14.44.82.62.92.65.22.21.81.53.22.8وأفغانستان وباكستان

6.5١4.٠5.7٢.7١.٠٢.٢٢.7٢.33.٠3.55.5. . .أفغانستان

3.٩٢.83.4٢.83.83.73.٢١.4٢.١٢.3١.8٠.4اجلزائر

5.4٢.٠3.75.44.4٢.٩3.53.8١.8١.8٢.١3.٠البحرين

3.57.34.85.٠6.٠6.56.56.76.76.76.٠6.٠جيبوتي

4.٩١.8٢.٢3.3٢.٩4.44.34.٢5.35.55.٩6.٠مصر

٠.٢١.١–6.٠–١٢.53.73.٩–3.٢١.6–٠.3–4.73.١7.7إيران

٠.6٢.88.١١.٩–١٢.١7.5١3.٩7.6٠.7٢.5١3.6١.7العراق

6.٠٢.6٢.7٢.83.١٢.4٢.٠٢.١٢.٠٢.٢٢.43.٠األردن

١.7٢.5٢.٩٢.٩–4.6٩.66.6١.٢٠.5٠.6٢.٩3.5الكويت

5.7٠.٩٢.7٢.6١.٩٠.4١.6٠.6٠.٢١.3٢.٠3.3لبنان
64.٠١7.٩4.3١.4١.5–7.4–١3.٠–53.٠–١٢4.736.8–4.١66.7ليبيا4

4.٩4.75.86.١5.6٠.4١.83.٠3.٠6.44.78.١موريتانيا

4.٩5.٢3.٠4.5٢.74.5١.١4.١3.١3.٢3.84.5املغرب

٢.١١.١6.٢١.7–3.٠٢.6٩.١5.١١.44.75.٠٠.٩عُمان

4.53.63.83.74.١4.١4.65.45.٢٢.٩٢.8٢.5باكستان

١3.١١3.44.74.44.٠3.7٢.١١.6٢.٢٢.63.٢3.٠قطر

٢.٢١.8٢.١٢.3–3.4١٠.٠5.4٢.73.74.١١.7٠.7اململكة العربية السعودية

٠.43.84.٩٢.33.١3.53.53.5–١.٢٠.8. . .. . .الصومال
١.5–١.3–٢.3–٢.٠4.7١.٩٢.٩١.7٢.١–١7.٠–5.١٢.8السودان6

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .4.5سوريا7

4.٠٢.٩3.٠١.٢١.١٢.٠٢.5٢.73.٢4.١–4.٢١.٩تونس

3.٩6.٩4.55.١4.45.١3.٠٠.8١.7٢.83.3٢.7اإلمارات العربية املتحدة

٢.١١٠.٠3.7–٢.7–5.٩–١3.6–١6.7–٢.44.8٠.٢–4.3١٢.7اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

5.95.34.75.25.13.21.42.93.03.53.74.0إفريقيا جنوب الصحراء

٠.4٢.٩3.٩–١.7–٠.٢–8.83.58.55.٠4.8٠.٩٢.6أنغوال

3.٩3.٠4.87.٢6.4٢.١4.٠5.86.56.56.56.5بنن

4.3٢.٩4.63.٩4.١3.٩–4.١6.٠4.5١١.34.١١.7بوتسوانا

5.٩6.66.55.84.33.٩5.٩6.36.٠6.٠6.٠6.٠بوركينا فاسو

٠.٠٠.١٠.4٠.5٠.5–١.٠–3.74.٠4.45.٩4.54.٠بوروندي

5.44.٠١.١٠.8٠.6١.٠4.74.٠4.75.٠5.٠5.٠كابو فيردي

3.٩4.١4.55.45.٩5.74.63.54.٠4.34.75.5الكاميرون

١.٠4.84.54.34.35.٠5.٠5.٠–١.53.34.١36.7جمهورية إفريقيا الوسطى

3.١4.56.٠3.8–3.١–٩.8٠.١8.85.86.٩١.86.4تشاد

٢.٠٢.٢3.٠3.5٢.٠١.٠٢.٢٢.7٢.8٢.8٢.٩3.3جزر القمر

4.76.٩7.١8.5٩.56.٩٢.43.43.٩4.34.44.٩جمهورية الكونغو الديمقراطية

٠.85.4١.5٢.٢–3.١–4.73.43.83.36.8٢.6٢.8جمهورية الكونغو

١٠.٩٩.38.88.88.٠7.77.47.57.٢6.5–١.١4.٩كوت ديفوار

١.5–4.7–4.٠–5.7–4.7–8.8–٠.4٩.١–١5.٢6.58.34.١غينيا االستوائية

٠.٩8.77.٠4.6٢.٩٢.6١.٩5.٠4.٢3.84.١4.4إريتريا

٠.٢٢.٢–3.5٢.٢4.76.4١.٩٠.43.٢١.٩٠.٢٠.4إسواتيني

8.5١١.48.7٩.٩١٠.3١٠.48.٠١٠.١7.77.77.57.٠إثيوبيا

١.47.١5.35.54.43.٩٢.١٠.5١.٢3.١3.٩4.4غابون

5.٩٠.44.66.65.45.٢4.8–5.64.8٠.٩–3.84.3غامبيا

5.8١7.4٩.٠7.٩٢.٩٢.٢3.48.١5.68.85.83.8غانا

3.١5.65.٩3.٩3.73.8١٠.5٩.٩5.85.٩6.٠5.٠غينيا

3.3١.٠6.١6.35.٩3.85.٠5.٠5.٠–٢.58.١١.7غينيا-بيساو

4.٢6.١4.65.٩5.45.75.٩4.٩6.٠5.85.٩6.٠كينيا

١.53.٩٠.3١.7–3.٩6.74.٩٢.٢3.٠٢.53.١١.6ليسوتو

٢.5١.٢٠.4١.63.7–٢.٠7.78.48.8٠.7٠.٠١.6ليبريا

٢.6١.43.٠٢.٢3.33.١4.٢4.35.٢5.٢5.34.8مدغشقر

4.٩4.٩١.٩5.٢5.7٢.٩٢.34.٠3.٢4.٠5.٠6.5مالوي

٢.37.١6.٢5.85.44.٩5.٠4.٩4.8–5.83.٢٠.8مايل

4.٠4.١3.53.43.73.63.83.83.83.٩3.٩4.٠موريشيوس

8.٢7.١7.٢7.١7.46.63.83.73.34.٠4.٠١١.7موزامبيق

١.4٢.٠3.3–٠.١–4.٠5.١5.١5.66.46.١٠.6٠.٩ناميبيا

5.4٢.٢١١.85.37.54.34.٩4.٩5.٢6.56.٠5.5النيجر

٠.8١.٩٢.١٢.5٢.6–8.٩4.٩4.35.46.3٢.7١.6نيجيريا

8.٢7.88.84.77.68.٩6.٠6.٢8.67.88.١7.5رواندا

5.٢4.43.١4.86.53.84.٢3.٩3.٠4.٠4.55.٠سان تومي وبرينسيبي

4.٠١.55.١٢.86.66.46.٢7.٢6.٢6.٩7.56.٠السنغال

٢.٠5.43.76.٠4.54.٩4.55.33.63.43.33.6سيشيل

6.43.83.75.45.45.١–8.٩6.3١5.٢٢٠.74.6٢٠.5سيراليون

3.53.3٢.٢٢.5١.8١.٢٠.4١.4٠.8١.٢١.5١.8جنوب إفريقيا

8.85.٢5.٠–١.٢–5.5–١6.7–٢٩.3٢.٩٠.٢–5٢.4. . .. . .جنوب السودان

6.37.٩5.١6.86.76.٢6.٩6.86.64.٠4.٢4.٩تنزانيا

٢.٢6.46.56.١5.٩5.75.64.44.75.٠5.35.4توغو

7.٩6.8٢.٢4.74.65.7٢.35.٠6.٢6.36.٢6.7أوغندا

7.45.67.65.١4.7٢.٩3.83.43.53.١٢.٩٢.5زامبيا
3.34.٠–١4.٢١6.7٢.٠٢.4١.8٠.74.73.45.٢–3.٩زمبابوي8

١ تشــير بيانــات بعــض البلــدان إىل صــايف النــاجت املــادي احلقيقــي )NMP( أو هــي تقديــرات تســتند إليــه. وينبغــي تفســير أرقــام الســنوات األخيــرة باعتبارهــا جمــرد أرقــام تقريبيــة دالليــة نظــرا لعــدم توافــر 

بيانــات موثــوق بهــا وقابلــة للمقارنــة بصــورة عامــة. واألرقــام األخيــرة علــى وجــه اخلصــوص ال تعطــي صــورة كاملــة عــن نمــو نــاجت املؤسســات اخلاصــة اجلديــدة يف االقتصــاد غيــر الرســمي.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 تســتند البيانــات إىل نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8. وتتوافــر بيانــات احلســابات القوميــة املعدلــة اعتبــارا مــن عــام ٢٠٠٠ وتســتبعد منهــا بيانــات كريميــا وسيفاســتوبول مــن عــام ٢٠١٠ 

واألعــوام التاليــة.

4 راجع امللحوظات القُطرية بشأن الهند وليبيا وترينيداد وتوباغو 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 ٩ يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

7 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

8 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠٩. 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 ٢٠٠٩ الثابتة. 
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اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم

)%(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.71.31.31.31.51.31.01.51.61.51.81.9االقتصادات املتقدمة

٢.١٢.١١.٩١.8١.٩١.١١.١١.٩٢.3١.8٢.١٢.١الواليات املتحدة

١.٩١.٠١.3١.٢٠.٩١.4٠.8١.١١.4١.5١.8٢.٠منطقة اليورو

٠.6١.٢٠.7–٠.١–١.7٢.١٠.3٠.٢–٠.3–٠.8–١.7–١.١اليابان
٢.١٢.٠١.٢١.5١.3١.٠١.3٢.٠١.4١.6١.7١.٩اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

2.02.72.01.41.40.30.81.72.01.62.12.0االقتصادات املتقدمة

٢.43.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.4٢.٠٢.7٢.٢الواليات املتحدة
٢.١٢.7٢.5١.3٠.4٠.٢٠.٢١.5١.8١.3١.6٢.٠منطقة اليورو ٢

٠.5١.٠١.١١.5١.4–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.3اليابان
٢.١3.3٢.١١.7١.5٠.5٠.٩١.8١.٩١.6١.8٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة ١

6.67.١5.85.54.74.74.٢4.34.84.٩4.74.٢   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

١٢.١٩.86.٢6.58.١١5.58.35.54.55.75.٠4.3كومنولث الدول املستقلة 4

4.36.54.64.63.4٢.7٢.8٢.4٢.6٢.83.١3.3آسيا الصاعدة والنامية

١٠.٢5.56.١4.54.١3.٢3.٢6.٢8.7٩.٠7.56.٩أوروبا الصاعدة والنامية

5.85.٢4.64.64.٩5.55.66.٠6.٢6.55.١3.6أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

7.١٩.3٩.8٩.٢6.75.44.76.4١٠.4٩.7٩.37.8وباكستان

6.٩8.8٩.7٩.46.55.54.٩6.7١١.4١٠.٠٩.68.٢منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٩.٩٩.3٩.٢6.66.47.٠١١.٢١١.٠8.58.١7.46.6إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٢.43.١٢.6١.5٠.5٠.١٠.٢١.7١.٩١.6١.7٢.٠االحتاد األوروبي

٩.7١١.7٩.88.٠7.٢6.٩8.6٩.6٩.١8.٢7.٩7.3البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٩.78.68.٠8.١6.48.66.٩5.47.٢7.67.٢6.5الوقود

5.76.75.34.٩4.٢3.83.74.٠4.34.44.٢3.٩غير الوقود
6.56.87.٠6.57.١5.٢6.4١١.٢١3.6١5.٠١٠.76.7منها: منتجات أولية 5

حسب مصدر التمويل اخلارجي

7.47.66.٩6.٢5.65.45.١5.55.45.٢5.٠4.5اقتصادات املركز املدين الصايف

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين
 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

8.5١٠.37.٩6.6١٠.١١3.88.4١6.7١6.7١٢.٩١٠.٩8.١   جدولة ديونها خالل ٢٠١3-٢٠١7

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.٢3.٢٢.6١.4٠.7٠.١٠.6١.6١.٩١.6١.7٢.٠االقتصادات املتقدمة

5.١5.44.53.83.١٢.7٢.73.33.١3.١3.٢3.٠األسوق 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 فنزويال، ولكنه يتضمن األرجنتين بدءا من ٢٠١7 واألعوام التالية. 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 يتضمن األرجنتين بدءا من ٢٠١7 واألعوام التالية. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.
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اجلدول ألف-6 االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين١
)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعات متوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

2.02.72.0١.4١.40.30.8١.72.0١.62.١2.0١.72.0١.9االقتصادات املتقدمة

٢.43.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.4٢.٠٢.7٢.٢٢.٠٢.7٢.4الواليات املتحدة
٢.١٢.7٢.5١.3٠.4٠.٢٠.٢١.5١.8١.3١.6٢.٠١.5١.4١.6منطقة اليورو3

١.6٢.5٢.٢١.6٠.8٠.7٠.4١.7١.٩١.3١.7٢.٢١.8١.6١.8أملانيا

١.٩٢.3٢.٢١.٠٠.6٠.١٠.3١.٢٢.١١.3١.5١.٩٢.٠١.٢١.6فرنسا

١.3١.٢٠.8١.٢١.6١.٢٠.8١.٢–٢.٢٢.٩3.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

٢.٠١.7١.٢١.6١.٩١.٢١.3١.7–٠.٢–٠.5–٢.83.٢٢.4١.4٠.٢إسبانيا

٢.١٢.5٢.8٢.6٠.3٠.٢٠.١١.3١.6٢.3١.6٢.٠١.٩٢.٠١.7هولندا

٢.١3.4٢.6١.٢٠.5٠.6١.8٢.٢٢.3١.٩١.6٢.٠٢.٢١.3٢.١بلجيكا

١.٩3.5٢.6٢.١١.5٠.8١.٠٢.٢٢.١١.8٢.٠٢.٠١.7١.٩٢.٠النمسا

٠.٠١.١٠.8١.١١.4١.8٠.6٠.8١.6–١.١–١.4–3.43.١١.٠٠.٩اليونان

–٠.5٠.6١.6١.٢١.٠١.7٢.٠٠.64.٠١.7–٢.53.6٢.8٠.4٠.٢البرتغال
٠.3٠.7١.٢١.5٢.٠٠.8٠.4١.5–٢.٢١.٢١.٩٠.6٠.3٠.٠٠.٢آيرلندا

٠.4٠.8١.٢١.3١.5٢.٠١.3١.4١.5–١.73.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

١.4٢.5٢.4٢.٢٢.١١.٩٢.٢٢.١–٠.5–٠.3–4.١4.١3.7١.5٠.١اجلمهورية السلوفاكية

٠.73.7٢.5٢.3٢.3٢.5١.8٢.3٢.3–3.٠4.١3.٢١.٢٠.٢٠.7ليتوانيا

١.4١.7١.4١.6٢.٠١.4١.3١.٩–٠.١–4.٢١.8٢.6١.8٠.٢٠.5سلوفينيا

٢.63.7٢.٩١.7٠.7٠.١٠.٠٢.١٢.٠١.6١.٩١.٩١.٩١.٩١.6لكسمبرغ

5.44.٢٢.3٠.٠٠.7٠.٢٠.١٢.٩٢.6٢.4٢.4٢.١٢.5٢.4٢.4التفيا

4.٢5.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.83.73.43.٠٢.8٢.53.33.٠٢.8إستونيا

٠.7٠.8٠.5١.6٢.٠١.١١.٢١.3–١.٢–١.5–٢.43.53.١٠.4٠.3قبرص

٢.4٢.53.٢١.٠٠.8١.٢٠.٩١.3١.7١.8١.٩٢.٠١.٢١.٩١.٩مالطة

٠.5١.٠١.١١.5١.4٠.8١.7١.٠–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.3اليابان

٢.١4.5٢.8٢.6١.5٠.٠٠.7٢.7٢.5١.8٢.٠٢.٠٢.3١.8٢.٠اململكة املتحدة

3.٢4.٠٢.٢١.3١.3٠.7١.٠١.٩١.5١.4١.6٢.٠١.3١.4١.6كوريا

٢.٠٢.٩١.5٠.٩١.٩١.١١.4١.6٢.٢١.7١.٩٢.٠٢.١١.8١.٩كندا

3.٠3.4١.7٢.5٢.5١.5١.3٢.٠٢.٠٢.٠٢.3٢.5١.8٢.3٢.3أستراليا

١.١١.٢–١.٠١.١١.5١.١١.٢١.4٠.١–٠.٩١.4١.6١.٠١.3٠.6مقاطعة تايوان الصينية

٠.5٠.٩٠.8٠.٩١.٠١.4٠.٢١.٢–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–٠.٩٠.٢٠.7سويسرا

١.٩١.4٠.٩٠.4٠.٢٠.7١.١١.٩٢.٠١.٩١.7٢.٠٢.٢١.8١.7السويد

٠.6٠.4١.3١.4١.4٠.5١.4١.4–٠.5–١.65.٢4.6٢.4١.٠٠.5سنغافورة

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

٠.45.34.١4.34.43.٠٢.4١.5٢.4٢.4٢.5٢.5٢.4٢.4٢.5اخلاصة

٢.٠١.3٠.7٢.١٢.٠٢.٢3.6١.٩٢.8١.٩١.7٢.٠3.5١.6١.8النرويج

٢.5١.٩3.3١.4٠.4٠.3٠.7٢.5٢.٢٢.3٢.٠٢.٠٢.١٢.١٢.٠اجلمهورية التشيكية

٠.٢٠.8٠.٩١.7٢.٠٠.8١.3٢.٠–٠.5–٢.١3.4١.7١.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.٠٢.7٢.4٠.5٠.4٠.٢٠.٠١.١٠.7١.١١.3٢.٠٠.7١.٢١.4الدانمرك

٢.64.١١.٠١.١١.٢٠.3٠.6١.٩١.6٢.٠١.٩٢.٠٢.١١.٩٢.٠نيوزيلندا

١.8٢.5٠.3١.3١.4٢.5٠.3١.3–٠.3–٢.7٢.٩١.3١.١٠.6٠.8بورتوريكو

5.86.١5.56.٠4.6٢.4١.٢3.٠٢.5٢.73.٠٢.٩٢.5٢.7. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

6.٢4.٠5.٢3.٩٢.٠١.6١.7١.8٢.7٢.8٢.5٢.53.7٢.6٢.6آيسلندا

٢.٠٢.8١.6١.١٠.١٠.6١.٠١.6١.6١.7١.8١.6١.6١.7. . .سان مارينو

للتذكرة
                                                            

١.8٢.6١.٩١.3١.5٠.3٠.8١.8٢.١١.7٢.٢٢.٠١.8٢.١٢.٠االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١ يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. 

٢  التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي.

3 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين١
)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

١2.١9.86.26.58.١١5.58.35.54.55.75.04.35.١5.64.6كومنولث الدول املستقلة3، 4

١٢.58.45.١6.87.8١5.57.١3.7٢.٩5.٠4.54.٠4.34.84.٢روسيا

١١.٠١3.3٩.٢5.78.7١5.5١١.3٩.٩8.37.56.١4.87.٢7.٢5.7ما عدا روسيا

٠.٩٢.5٢.١3.٠3.4١.٩٢.63.٢–4.47.7٢.55.83.٠3.7١.4أرمينيا

7.47.8١.٠٢.4١.44.٠١٢.4١٢.8٢.3٢.5٢.53.٠٢.3٢.5٢.5أذربيجان

٢٠.١53.٢5٩.٢١8.3١8.١١3.5١١.86.٠4.٩5.٠5.٠4.٠5.65.٠5.٠بيالروس

3.١4.٠٢.١6.٠٢.6٢.53.٠3.٠١.53.٠3.٠–٠.5–6.68.5٠.٩جورجيا

8.68.35.١5.86.76.7١4.67.46.٠5.55.٠4.٠5.35.54.5كازاخستان

7.4١6.6٢.86.67.56.5٠.43.٢١.5٢.٢4.٩5.٠٠.54.75.١جمهورية قيرغيزستان

٩.57.64.64.65.١٩.66.46.63.١3.35.١5.٠٠.٩5.١5.٠مولدوفا

١3.5١٢.45.85.٠6.١5.85.٩7.33.86.76.٢6.55.46.٢6.٢طاجيكستان

7.٢5.35.36.86.٠7.43.68.٠١3.6١3.٠٩.٠6.٠8.٩١3.٠٩.٠تركمانستان
١٢.١48.7١3.٩١4.4١٠.٩8.٠5.٩5.٠٩.87.٠5.6–١١.١8.٠٠.6٠.3أوكرانيا5

١4.5١٢.4١١.٩١١.7٩.١8.58.٠١٢.5١7.٩١6.5١١.٩7.5١4.4١5.7١٠.5أوزبكستان

4.36.54.64.63.42.72.82.42.62.83.١3.32.32.93.١آسيا الصاعدة والنامية
6.3١١.56.٢7.57.٠6.٢5.75.65.65.45.45.55.45.45.5بنغالديش

4.67.3٩.3١١.3٩.57.67.65.53.64.٠4.54.53.٢3.44.٢بوتان

٠.١٠.3٠.5٠.5٠.٠٠.5٠.5–٠.٢–٠.7–٠.4–٠.5٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين دار السالم

5.١5.5٢.٩3.٠3.٩١.٢3.٠٢.٩٢.4٢.5٢.83.٠١.6٢.6٢.8كمبوديا

٢.١5.4٢.6٢.6٢.٠١.4٢.٠١.6٢.١٢.3٢.53.٠١.٩٢.٢٢.5الصين

3.77.33.4٢.٩٠.5١.43.٩3.44.١3.53.٠3.٠4.٩3.53.٠فيجي

6.5٩.5١٠.٠٩.45.84.٩4.53.63.53.٩4.٢4.٠٢.74.١4.3الهند

8.65.34.٠6.46.46.43.53.83.٢3.33.63.٠3.١3.63.5إندونيسيا

٢.١٠.6١.٩٠.4١.٩٢.١٢.5٢.6١.٩٢.١٢.5–١.5–3.١١.53.٠كيريباتي

7.67.64.36.44.١١.3١.8٠.7٢.٠3.١3.33.١١.5٢.٩3.١جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.٢3.٢١.7٢.١3.١٢.١٢.١3.8١.٠٢.٠٢.6٢.٢٠.٢٢.4٢.6ماليزيا

4.٠١١.3١٠.٩3.8٢.١١.٩٠.8٢.3١.5٢.٢٢.3٢.٠١.3٢.١٢.4ملديف

٠.٠٠.8٠.٢٢.١٢.١٠.8٠.٢٢.١–١.5–5.44.3١.٩١.١٢.٢. . .جزر مارشال

٠.5٠.5٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠–3.٢4.١6.3٢.٢٠.7٠.٢ميكرونيزيا

8.87.7١5.٠8.6١٢.٩5.٩٠.54.67.68.47.67.١٩.77.٢8.٠منغوليا

٢٠.١٢.8٢.85.75.١١٠.٠6.84.٠3.53.٩6.76.١4.٩٢.١7.١ميانمار

٠.3٩.88.٢5.١3.8٢.5٢.٠٢.٠3.٠٢.8٢.3–٠.3١.١–3.4. . .ناورو

6.١٩.68.3٩.٩٩.٠7.٢٩.٩4.54.٢4.٩6.55.34.65.١6.5نيبال

٠.٩٢.8٢.3٢.٠٢.٠٢.8٢.4٢.٠–٢.74.73.63.44.١٠.٩١.٠باالو

6.54.44.55.٠5.٢6.٠6.75.44.74.34.73.74.84.74.7بابوا غينيا اجلديدة

5.٢4.83.٠٢.63.6٠.7١.3٢.٩5.٢3.83.33.٠5.١3.53.١الفلبين

١.٩٠.١١.33.75.١4.3٢.85.84.54.٠–١.٢–5.7٢.٩6.٢٠.٢ساموا

٠.5٠.5١.٠١.7٢.64.43.٢3.33.6–8.57.45.٩5.45.٢٠.6جزر سليمان

٩.76.77.56.٩٢.8٢.٢4.٠6.64.34.54.65.٠٢.84.54.7سري النكا

٠.٢٠.7١.١١.٠١.3٢.٠٠.4١.٩٠.6–٢.63.83.٠٢.٢١.٩٠.٩تايلند

٠.5٢.3٢.53.١4.٠٢.١٢.83.5–4.5١3.٢١٠.٩٩.5٠.8٠.6١.5تيمور- ليشتي

٢.67.43.٩5.85.٠٢.56.75.٠4.٩–7.76.3١.١٢.١١.٢١.١تونغا

٢.٩٠.5١.4٢.٠١.١3.١3.54.١4.٢3.73.5٢.44.٠3.43.5توفالو

٢.٩٠.٩١.3١.5٠.8٢.5٠.83.١٢.8٢.٠٢.٢٢.٢٢.6٢.6٢.٢فانواتو

7.7١8.7٩.١6.64.١٠.6٢.73.53.53.١3.33.٩3.٠3.٢3.4فييت نام

١0.25.56.١4.54.١3.23.26.28.79.07.56.9١0.28.37.4أوروبا الصاعدة والنامية

3.٠3.4٢.٠١.٩١.6١.٩١.3٢.٠٢.٠٢.٠٢.43.٠١.8٢.٢٢.6ألبانيا

١.٢١.4١.5١.6٢.٠١.6١.6١.6–١.١–١.٠–٠.٩–٢.١3.7٢.١٠.١البوسنة والهرسك
١.٢٢.6٢.4٢.3٢.3٢.3٢.٢٢.3–١.3–١.١–6.٠3.4٢.4٠.4١.6بلغاريا 6

١.١١.5١.5١.6١.٩٠.٩١.٢١.5–١.١–٠.5–٢.8٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.4٢.83.٢3.١3.٠٢.73.53.٠–٠.١–5.63.٩5.7١.7٠.٢هنغاريا

٠.3١.5١.١٢.٢١.3٢.٠٢.٩٠.6٢.4–٢.87.3٢.5١.8٠.4٠.5كوسوفو

٢.4٢.6٠.٩١.7٢.٠١.7١.٩١.8–١.5٠.3–7.33.54.١٢.٢٠.7اجلبل األسود

١.4١.5١.8٢.٠٢.٢٠.8٢.٠٢.٠–٠.٢–٠.3–٢.١3.٩3.3٢.8٠.3مقدونيا الشمالية

٢.٠١.6٢.٠١.٩٢.3١.١٢.3١.٩–٠.6–٢.84.33.7٠.٩٠.٠٠.٩بولندا

١.34.63.33.٠٢.53.33.53.٠–١.6–١٢.١5.83.34.٠١.١٠.6رومانيا

١4.7١١.١7.37.7٢.١١.4١.١3.١٢.٠٢.٠٢.53.٠٢.٠٢.5٢.5صربيا

١7.56.58.٩7.58.٩7.77.8١١.١١6.3١7.5١4.١١٢.4٢٠.3١5.5١4.٠تركيا
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين١ )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

أمريكا الالتينية 
5.85.24.64.64.95.55.66.06.26.55.١3.67.١5.64.9والكاريبي7

٢.4١.3٢.٠٢.٠٢.٠٢.٢٢.٠٢.٠–٢.٢3.53.4١.١١.١١.٠٠.5أنتيغوا وبربودا
٢5.734.343.7٢3.٢5.847.63٠.5٢١.٢. . .. . .. . .٩.5٩.8١٠.٠١٠.6األرجنتين8

3.5١.4١.٩٢.٢3.7١.٠٢.7–٠.5–٠.4٠.5٠.٩–3.34.4٠.6٢.4أروبا

١.4٢.٢٢.6٢.4٢.٢٢.8٢.4٢.3–٢.33.١١.٩٠.4١.٢١.٩٠.3جزر البهاما

١.54.43.6١.3١.٩٢.3٠.٠١.4٢.3–4.١٩.44.5١.8١.8١.١بربادوس

٢.4٠.8–٠.7١.١٠.3١.٢١.6٢.٠٠.١–٢.5١.7١.٢٠.5١.٢٠.٩بليز

4.6٩.٩4.55.75.84.١3.6٢.8٢.3٢.33.65.٠١.٩3.٠4.٠بوليفيا

6.66.65.46.٢6.3٩.٠8.73.43.73.64.١4.٠3.73.٩4.٠البرازيل

3.٢3.33.٠١.84.74.33.8٢.٢٢.3٢.33.٠3.٠٢.١٢.73.٠شيلي

5.63.43.٢٢.٠٢.٩5.٠7.54.33.٢3.43.٢3.٠3.٢3.٢3.٠كولومبيا

١٠.34.٩4.55.٢4.5٠.8٠.٠١.6٢.3٢.63.١3.٠٢.٠3.٢3.٠كوستاريكا

٠.٠٠.6١.4١.6١.8٢.٠١.4١.8١.8–٢.٢١.١١.4٠.٠٠.8٠.٩دومينيكا

١٢.١8.53.74.83.٠٠.8١.63.33.6١.44.٢4.٠١.٢3.74.٠اجلمهورية الدومينيكية

٠.6١.٢١.٠٠.3٠.5١.6–8.١4.55.١٢.73.64.٠١.7٠.4٠.٢إكوادور

٠.6١.٠١.١٠.6١.3١.٠٠.4١.4١.٢–3.45.١١.7٠.8١.١٠.7السلفادور

١.7٠.٩١.١١.7١.٩١.٩١.7١.5١.٩–٠.6–3.٠3.٠٢.4٠.٠١.٠غرينادا

6.86.٢3.84.33.4٢.44.44.43.83.43.74.٢٢.33.84.١غواتيماال

٠.8٢.٠١.3٢.٩3.١٢.8٢.٢3.٠3.٢–5.٩4.4٢.4١.٩٠.7٠.٩غيانا

١4.٠7.46.86.83.٩7.5١3.4١4.7١3.5١4.٩١3.٠١٠.٢١4.6١3.5١٢.5هايتي

7.66.85.٢5.٢6.١3.٢٢.73.٩4.34.74.54.٠4.٢4.74.5هندوراس

١١.87.56.٩٩.48.33.7٢.34.43.73.64.٩5.٠٢.44.٩5.٠جامايكا

4.73.44.١3.84.٠٢.7٢.86.٠4.٩3.83.١3.٠4.83.١3.٠املكسيك

8.38.١7.٢7.١6.٠4.٠3.53.٩5.٠5.١3.٩5.٠3.٩5.53.٩نيكاراغوا

٢.65.٩5.74.٠٢.6٠.١٠.7٠.٩٠.8١.5٢.٠٢.٠٠.٢١.5٢.٠بنما

7.88.٢3.7٢.75.٠3.١4.١3.64.٠3.64.٠4.٠3.٢4.٠4.٠باراغواي

٢.43.43.7٢.83.٢3.53.6٢.8١.3٢.4٢.٠٢.٠٢.٢٢.٢٢.٠بيرو

٢.٠٢.٠–٠.٠٢.٠٢.٠٢.٠–٠.٠٠.6–٠.3–3.35.8٠.8١.١٠.٢٢.3سانت كيتس ونيفس

٠.١١.٩١.٩٢.٢٢.٠٢.٠٢.٠٢.١–3.١–٢.6٢.84.٢١.53.5١.٠سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

٢.٢٢.4٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠–٠.٢–٢.٩3.٢٢.6٠.8٠.٢١.7غرينادين

١3.١١7.75.٠١.٩3.46.٩55.5٢٢.٠6.٩5.45.33.55.45.35.4سورينام

7.٠5.١٩.35.٢5.74.73.١١.٩١.١١.١٢.٢3.٠١.٠١.١٢.٢ترينيداد وتوباغو

8.78.١8.١8.68.٩8.7٩.66.٢7.67.67.٢7.٠8.٠7.57.٠أوروغواي
٢٢.3٢7.١٢١.١38.557.3١١١.8٢54.44٩3.6٩٢٩,78٩.5١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠١,555,١46١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠,٠٠٠فنزويال8

منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 

7.١9.39.89.26.75.44.76.4١0.49.79.37.8١2.59.١9.3وأفغانستان وباكستان
4.45.٠٠.6١.٩3.55.٠٠.83.٠4.٠–١١.86.47.44.7٠.7. . .أفغانستان

3.64.58.٩3.3٢.٩4.86.45.64.35.66.7١4.٠٢.74.٢٩.4اجلزائر

٢.83.3٢.7١.8٢.8١.4٢.١3.33.٢٢.٢١.٩3.83.٢–١.8٠.4البحرين

٠.8١.٢١.5٠.6١.٠١.3–3.75.٢4.٢١.١٢.3٠.٩٠.4٠.8٠.١جيبوتي

7.٩١١.١8.66.٩١٠.١١١.٠١٠.٢٢3.5٢٠.٩١4.5١٢.36.٩١4.4١٢.8١٠.7مصر

١4.7٢١.53٠.634.7١5.6١١.٩٩.١٩.63١.٢37.٢3١.٠٢5.٠5١.١3١.٢3٠.٠إيران 

٢.٠٢.٠–5.66.١١.٩٢.٢١.4٠.5٠.١٠.4٢.٠٢.٠٢.٠٠.١. . .العراق

3.34.5٢.٠٢.5٢.53.6٢.5٢.5–٠.8–4.٠4.٢4.54.8٢.٩٠.٩األردن

3.٢4.٩3.٢٢.73.١3.73.5١.5٠.7٢.5٢.73.٠١.١٢.83.٠الكويت

4.56.١٢.٠٢.3٢.34.٠٢.٢٢.4–٠.8–٢.65.٠6.64.8١.83.7لبنان

٠.4١5.٩6.١٢.6٢.4٩.8٢5.٩٢8.5٢3.١١5.٠١5.٠١5.٠١5.٠١5.٠١5.٠ليبيا8

6.55.74.٩4.١3.8٠.5١.5٢.33.١3.٩4.٠4.33.٢4.٠4.١موريتانيا

١.8٠.٩١.3١.٩٠.4١.5١.6٠.8١.٩١.4٢.٠٢.٠٠.4١.4٢.٠املغرب

٢.٩4.٠٢.٩١.٢١.٠٠.١١.١١.6٠.٩١.5١.8٢.5٠.٩١.5١.8عُمان

8.١١3.7١١.٠7.48.64.5٢.٩4.١3.٩7.67.٠5.٠5.٢8.46.8باكستان

. . .. . .. . .5.١٢.٠١.83.٢3.4١.8٢.7٠.4٠.٢٠.١3.7٢.٠قطر

٢.٢–٢.٢٢.١٢.5٠.7–٢.5٠.7–٢.١3.8٢.٩3.5٢.٢١.3٢.٠٠.٩اململكة العربية السعودية

3.53.٠٢.8. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .الصومال
١٠.8١8.١35.636.536.٩١6.٩١7.83٢.463.34٩.658.١7٢.87٢.٩56.٢5٩.4السودان٩
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .5.7سوريا١٠

3.53.55.١5.84.٩4.83.65.37.37.55.64.٠7.56.85.٢تونس

5.5٠.٩٠.7١.١٢.34.١١.6٢.٠3.١٢.١٢.١٢.٢3.١٢.١٢.١اإلمارات العربية املتحدة

٢4.74١.8٢٠.٠7.55.٠3٠.٠١٠.٠5.٠–١٠.٩١٩.5٩.٩١١.٠8.٢١٢.٠١٢.6اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين١ )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

9.99.39.26.66.47.0١١.2١١.08.58.١7.46.68.08.07.3إفريقيا جنوب الصحراء

4٢.4١3.5١٠.38.87.3٩.٢3٠.7٢٩.8١٩.6١7.5١١.١6.٠١8.6١5.٠٩.٠أنغوال

٠.١١.٠٢.٠٢.٠٢.٠١.٠٢.٠١.٩–٠.3٠.8–3.٠٢.76.7١.٠١.١بنن

8.68.57.55.٩4.43.١٢.83.33.٢3.63.83.٩3.53.73.8بوتسوانا

٠.4٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠–٠.٩٠.٢–٢.8٢.83.8٠.5٠.3بوركينا فاسو

8.٩٩.6١8.٢7.٩4.45.65.5١6.6١.٢7.3٩.٠٩.٠5.3٩.٠٩.٠بوروندي

٠.8١.3١.6٢.٠٢.٠١.5١.6٢.٠–٠.١١.4–٢.44.5٢.5١.5٠.٢كابو فيردي

٢.6٢.٩٢.4٢.١١.٩٢.7٠.٩٠.6٠.٩١.٢١.5٢.٠١.١١.٢١.5الكاميرون

3.3١.٢5.٩6.6١١.64.54.64.١3.٠3.٠٢.5٢.4٢.5٢.3٢.7جمهورية إفريقيا الوسطى

5.٠–٢.5٢.٩3.٠٢.43.5١.٢–٠.٩–٢.٩١.٩7.7٠.٢١.76.8١.١تشاد

4.٢٢.٢5.٩١.6١.3٢.٠١.8١.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠١.8٢.٢جزر القمر

36.8١4.٩٠.٩٠.٩١.٢١.٠١8.٢4١.5٢٩.38.46.73.57.٢7.١7.٠جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢.٩١.85.٠4.6٠.٩3.٢3.٢٠.4١.٢١.5١.83.٠٠.٩٢.٠٢.5جمهورية الكونغو

٢.٩4.٩١.3٢.6٠.4١.٢٠.7٠.8٠.3٢.٠٢.٠٢.٠١.١٢.٠٢.٠كوت ديفوار

5.64.83.43.٢4.3١.7١.4٠.7١.3٢.6٢.73.٠٢.6٢.6٢.7غينيا االستوائية

١7.83.٩6.٠6.5١٠.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠٩.٠إريتريا

7.١6.١8.٩5.65.75.٠7.86.٢4.85.65.55.55.35.٢5.8إسواتيني

١١.١33.٢٢4.١8.١7.4٩.66.6١٠.7١3.8٩.38.٠8.٠١٠.48.٠8.٠إثيوبيا

٢.١٢.74.83.٠٢.5٢.56.33.٠٢.5–١.٢١.3٢.7٠.54.5٠.١غابون

7.٠4.84.65.٢6.36.87.٢8.٠6.56.36.٠5.٠6.46.55.5غامبيا

١5.٩7.77.١١١.7١5.5١7.٢١7.5١٢.4٩.8٩.١8.46.٠٩.48.78.٠غانا

١6.٠٢١.4١5.٢١١.٩٩.78.٢8.٢8.٩٩.78.٩8.37.8٩.68.68.١غينيا

١.5١.5١.١١.4٢.٠٢.١3.٠5.4٢.١٢.3–٢.35.١٢.١٠.8١.٠غينيا-بيساو

7.٠١4.٠٩.45.76.٩6.66.38.٠4.74.45.٠5.٠5.74.75.٠كينيا

7.٠6.٠5.55.٠4.64.36.٢4.55.٢5.45.65.55.٢5.45.6ليسوتو

١٠.٠8.56.87.6٩.٩7.78.8١٢.4٢3.4٢٢.3٢٠.5١3.5٢7.٢٢١.8١٩.٠ليبريا

١٠.٢٩.55.75.86.١7.46.78.37.36.76.35.٠6.١6.46.٠مدغشقر

8.١7.6٢١.3٢8.3٢3.8٢١.٩٢١.7١١.5٩.٢8.78.٢5.٠٩.٩8.37.7مالوي

١.8١.7١.7٢.٢٢.٢١.٠٢.٢٢.٢–٢.7١.4١.8–٢.73.١5.3٢.4مايل

5.76.53.٩3.53.٢١.3١.٠3.73.٢٢.١3.73.4١.84.١3.6موريشيوس

١١.٠١١.٢٢.64.3٢.63.6١٩.٩١5.١3.٩4.٢5.55.53.55.55.5موزامبيق

7.١5.٠6.75.65.33.46.76.١4.35.٢5.55.55.١5.٢5.4ناميبيا

١.٠٠.٢٢.43.٠٢.4٢.١٢.٠١.6٢.٢٢.٠–٢.5٢.٩٠.5٢.3٠.٩النيجر

١٢.٩١٠.8١٢.٢8.58.٠٩.٠١5.7١6.5١٢.١١١.7١١.7١١.٠١١.4١٢.١١١.7نيجيريا

7.٩5.76.34.٢١.8٢.55.74.8١.43.55.٠5.٠١.١5.٠5.٠رواندا

١6.٢١4.3١٠.68.١7.٠5.٢5.45.77.٩7.85.53.٠٩.٠6.٠5.٠سان تومي وبرينسيبي

٠.١٠.8١.3٠.5١.3١.5١.5١.3١.٩١.5–٢.١3.4١.4٠.7١.١السنغال

٢.٩3.73.43.٠3.٠3.43.٩3.٢–7.6٢.67.١4.3١.44.٠١.٠سيشيل

8.36.86.65.54.66.7١٠.٩١8.٢١6.٩١5.8١3.٠8.٢١7.5١4.٠١٢.٠سيراليون

5.٩5.٠5.65.86.١4.66.35.34.65.٠5.45.54.٩5.35.5جنوب إفريقيا

45.١٠.٠١.75٢.837٩.8١87.٩83.5٢4.5١6.٩8.٠4٠.١35.٩١٠.8. . .. . .جنوب السودان

6.6١٢.7١6.٠7.٩6.١5.65.٢5.33.53.54.54.٩3.34.١4.٩تنزانيا

٠.7١.8٢.٠٢.٠٢.٠٢.8١.4–3.٠3.6٢.6١.8٠.٢١.8٠.٩٠.7توغو

6.4١5.٠١٢.74.٩3.١5.45.55.6٢.63.64.45.٠٢.٢4.٠4.8أوغندا

١5.48.76.67.٠7.8١٠.١١7.٩6.67.٠١٠.7١٢.٠١٠.٠8.٠١3.5١٠.5زامبيا
٠.٩١٠.673.4٩.43.٠4٢.١4٠.١4.8–١.6–٢.4–3.53.7١.6٠.٢–5.6زمبابوي١١

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 فنزويال، ولكنه يتضمن األرجنتين بدءا من ٢٠١7 واألعوام التالية. 

8 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين وليبيا وفنزويال حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

٩ يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد ٩ يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

١٠ تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

١١ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠٩. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. 
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اجلدول ألف-8 االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة١
)% من إجمايل الناجت احمللي ما مل يُذكر خالف ذلك(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

االقتصادات املتقدمة الرئيسية
–٢.6–3.٠–3.٢–٢.٩–٢.8–3.١–٢.8–3.4–4.١–4.5صايف اإلقراض/االقتراض

٠.٠٠.5٠.7٠.7٠.5–٠.6–٠.6–١.3–١.7–٠.4فجوة الناجت٢
–٢.8–3.3–3.5–3.١–٢.٩–3.٠–٢.7–3.٠–3.7–4.٢الرصيد الهيكلي٢

الواليات املتحدة
–3.7–4.4–4.6–4.3–3.8–3.٩–3.٢–3.7–4.١–4.8صايف اإلقراض/االقتراض3

٠.٢١.١١.4١.3١.٠–٠.٢–٠.١–١.٢–١.٩–٠.4فجوة الناجت٢
–4.١–5.٠–5.٢–4.7–4.٠–3.٩–3.٢–3.4–4.٠–4.3الرصيد الهيكلي٢

47.88٠.٩8٠.58٠.48١.78٠.78٠.٩83.486.٢٩4.3صايف الدين

68.3١٠4.8١٠4.4١٠4.7١٠6.٩١٠6.٢١٠5.8١٠6.7١٠7.5١١٠.3إجمايل الدين

منطقة اليورو
–١.١–٠.٩–١.٠–٠.6–١.٠–١.6–٢.٠–٢.5–3.١–3.٠صايف اإلقراض/االقتراض

٠.٢٠.٢٠.3٠.١–٠.٢–١.٢–١.8–٢.3–٠.4٢.7فجوة الناجت٢
–١.٢–١.١–٠.٩–٠.7–٠.7–٠.8–٠.٩–١.٠–١.3–3.٢الرصيد الهيكلي٢

56.474.675.٠73.87٢.87٠.٩68.٩67.٩66.76٢.3صايف الدين

7٠.5٩١.6٩١.88٩.٩8٩.١86.885.٠83.68١.875.7إجمايل الدين

أملانيا  
٠.6٠.8٠.٩١.٠١.7١.١١.١٠.7–٠.١–٢.8صايف اإلقراض/االقتراض

٠.١٠.١٠.٢٠.٩١.٠٠.8٠.6٠.٠–٠.3–٠.5فجوة الناجت٢
٠.٢٠.٩٠.8١.٠٠.٩١.3٠.7٠.6٠.7–٢.٢الرصيد الهيكلي٢

53.٩57.554.٠5١.٠48.٢44.54١.٠38.636.٢٢8.4صايف الدين

66.١77.474.57٠.867.٩63.٩5٩.856.٩53.843.7إجمايل الدين

فرنسا
–٢.6–٢.4–3.3–٢.6–٢.7–3.4–3.6–3.٩–4.١–3.8صايف اإلقراض/االقتراض

٠.١٠.٢٠.١٠.١٠.٠–٠.8–٠.8–٠.٩–٠.٢٠.8فجوة الناجت٢
–٢.6–٢.5–٢.5–٢.5–٢.6–٢.8–3.٠–3.3–3.5–4.٠الرصيد الهيكلي٢

5٩.١83.٠85.586.487.587.587.688.٢87.785.٢صايف الدين

68.3٩3.4٩4.٩٩5.6٩6.6٩8.5٩8.6٩٩.٢٩8.7٩6.٢إجمايل الدين

إيطاليا
–3.8–3.4–٢.7–٢.١–٢.4–٢.5–٢.6–3.٠–٢.٩–3.4صايف اإلقراض/االقتراض

٠.٠–٠.5–١.٠–٠.٩–١.5–٢.7–3.4–4.١–٠.٠4.١فجوة الناجت٢
–4.١–3.١–٢.١–١.7–١.6–١.4–٠.7–١.١–٠.6–4.٠الرصيد الهيكلي٢،4

٩5.7١١6.7١١8.8١١٩.5١١8.٩١١٩.٠١٢٠.١١٢١.5١٢٢.5١٢7.8صايف الدين

١٠4.٢١٢٩.٠١3١.8١3١.6١3١.3١3١.3١3٢.١١33.4١34.١١38.5إجمايل الدين

اليابان
–٢.١–٢.١–٢.8–3.٢–3.٢–3.7–3.8–5.6–7.٩–6.4صايف اإلقراض/االقتراض

٠.١–٠.٢–٠.٢–٠.5–٠.5–١.7–١.5–٢.٠–١.7–١.6فجوة الناجت٢
–٢.١–٢.١–٢.8–3.١–3.4–4.١–4.3–5.5–7.5–6.٠الرصيد الهيكلي٢

٩٩.٩١46.4١48.5١47.8١5٢.6١5١.١١53.٢١53.6١53.٢١54.5صايف الدين
١75.٩٢3٢.5٢36.١٢3١.6٢36.3٢35.٠٢37.١٢37.5٢37.٠٢38.3إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 
–٠.6–١.٢–١.3–١.4–١.8–٢.٩–4.٢–5.3–5.3–4.١صايف اإلقراض/االقتراض

٠.٠–٠.٢–٠.١٠.٠٠.3–٠.١–٠.١–٠.7–٠.6١.8فجوة الناجت٢
–٠.6–١.٠–١.٢–١.4–١.٩–٢.8–3.٩–4.6–3.٩–4.6الرصيد الهيكلي٢

4٠.476.878.87٩.378.877.577.576.٢75.٠7٠.٩صايف الدين

45.485.٢87.٠87.٩87.٩87.١86.٩85.784.48٠.3إجمايل الدين

كندا
–٠.6–٠.6–٠.6–٠.4–٠.3–٠.4–٠.٢٠.١–١.5–٠.٢صايف اإلقراض/االقتراض

٠.١٠.١–٠.4–٠.5–٠.8–٢.4–٢.١–٠.8–١.3–٠.3فجوة الناجت٢
–٠.6–٠.7–٠.4–٠.3٠.٩٠.8٠.١٠.٢–٠.٩–٠.١الرصيد الهيكلي٢

٢٩.7٢٩.8٢8.6٢8.5٢8.8٢7.6٢7.٩٢6.6٢5.8٢3.٠صايف الدين6

74.586.٢85.7٩١.3٩١.8٩٠.١٩٠.688.٠84.77٢.٠إجمايل الدين

ملحوظة: يتناول اإلطار ألف-١ يف امللحق اإلحصائي مناقشة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفتراضات املعنية بكل على حدة. وحتُسب عناصر اجملموعات القُطرية من أجل بيانات املالية العامة كمجموع القيم بالدوالر 

األمريكي للبلدان املنفردة ذات الصلة.

١ تشــير بيانــات الديــن إىل نهايــة الســنة وال تكــون قابلــة للمقارنــة دائمــا فيمــا بيــن البلــدان اخملتلفــة. ويتــم تعديــل مســتويات الديــن الصــايف واإلجمــايل املبلغــة مــن الهيئــات اإلحصائيــة الوطنيــة يف البلــدان التــي اعتمــدت نظــام 

احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8 )وهــي، أســتراليا وكنــدا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والواليــات املتحــدة( الســتبعاد التزامــات معاشــات التقاعــد غيــر املمولــة لنظــم 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  على أساس غير موحد.

6  تشمل حصص امللكية.
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية
)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية١

5.٠3.٩7.33.١3.63.٩٢.8٢.٢5.43.83.43.٩احلجم

خمفض األسعار

٠.8–4.35.٢١.4–4.٠–١3.٢–١.8–٠.7–١١.٠١.8–3.٩٠.3بالدوالر األمريكي

٠.١–4.53.١٠.١–3.4–5.8–٢.4٠.57.3١.٢٠.١١.7بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة
الصادرات

3.٩3.56.١٢.٩3.٢3.٩3.8١.84.43.١٢.73.١االقتصادات املتقدمة

8.١4.58.٩3.64.73.٢١.4٢.٩7.٢4.34.٠4.8األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

3.53.45.3١.7٢.53.٩4.٩٢.54.33.33.٠3.٢االقتصادات املتقدمة

١.87.55.64.65.3–٩.١5.٠١١.65.45.٢4.3١.٠األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري
٠.١–٠.3–٠.6–٠.٩٠.3١.٩١.٢٠.٢–٠.7–٠.١١.5–٠.١االقتصادات املتقدمة

٠.٠–٠.8١.3٠.٩–١.6–4.3–٠.6–3.5٠.6٠.6–١.٠٠.٢األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية١

5.٠3.87.4٢.83.43.٠٢.٢٢.١5.63.٩3.33.٩احلجم

خمفض األسعار

٠.7–4.85.7١.6–4.8–١4.4–٢.4–١.3–١٢.٢١.٩–3.٩٠.5بالدوالر األمريكي

–٠.١–5.١3.5٠.3–4.٢–7.١–٢.3–٢.4٠.38.4١.١٠.5بوحدات حقوق السحب اخلاصة
أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

٢.7١.٠٠.٢–٠.3–5.٢–٢.3–٠.5–4.١٢.73.٠–١.٩٠.١املصنوعات

–٠.٢–٢3.3٢٩.4١3.4–١5.7–47.٢–7.5–3١.7٠.٩٠.٩–١٠.8٢.٩النفط
١.١–6.4١.6٠.٢–١.٠–١7.١–5.4–5.4–٢٠.٠7.8–8.٩١.٢السلع األولية غير الوقود

٢.١–٢.٩–٠.٠3.٩٠.6–١6.8–٠.7١.4–١8.83.8–5.6٠.3املواد الغذائية

6.8–٢.١–8.٢–4.7–3.١–٢٠.١7.٢–١3.7–٢4.١١8.١–8.4١.4املشروبات

–٠.٢–٠.٠5.٢١.٩3.7–١١.5–7.5–4.4–٢4.3٢٠.5–5.٩٢.3املواد اخلام الزراعية
–٢٢.١6.٢٢.4٢.٢–5.3–٢7.3–١٢.٢–3.٩–١٢.7١7.8–١4.53.5املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق 
السحب اخلاصة2

–٠.٠٠.6٢.3٠.5–6.٠4.6–٠.4–٠.5٠.7٠.65.٩٢.٢املصنوعات
–٠.٩–٢3.6٢6.7١٢.3–١5.١–4٢.7–7.5–٢7.٢4.٠٠.١–٩.٢٢.١النفط

١.١٠.4–6.7٠.5–٠.4–١٠.٠–5.4–4.7–١5.٩4.٩–7.4٠.4السلع األولية غير الوقود

١.3–١.6–٠.74.٢٢.6–٩.7–١.5١.3–4.٠٠.5١4.8٠.8املواد الغذائية

6.٠–٠.8–١٠.١–4.5–٢٠.١٠.7٢.5–١3.٠–٢٠.٠١5.6–6.8٠.6املشروبات

–٠.٩–٢.4–٠.65.5٠.٢–4.٠–7.5–3.7–٢٠.١١8.١–4.3١.5املواد اخلام الزراعية
–٢٢.54.٠3.8٢.٩–4.7–٢١.١–١٢.١–3.١–8.٩١5.3–١٢.٩٢.7املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2
–4.3٠.٩–١.٩–٢.3–١7.٠5.٠–٠.5–١١.٢6.١–١.3٠.7–١.7املصنوعات

–١.3–٢٠.8٢3.6١٠.6–١5.4–36.8–7.6–٢5.5٩.٢4.١–6.٩١.5النفط
3.١٠.٠–4.3٢.٩–٠.8–٠.7–5.5–8.5–5.١٠.٢١4.4٠.٢السلع األولية غير الوقود

٠.4١.٠–٠.3١.85.٠–٠.4–١.4–١.8١.١١3.34.٢٢.6املواد الغذائية

١.٢5.6–١٢.3–6.6–٢٠.٠١١.١٢.8–١6.4–١8.4١١.4–4.5٠.١املشروبات

–١.٢–٠.5–5.٩٠.33.١٢.6–7.6–7.5–١8.5١4.٠–٢.١٠.٩املواد اخلام الزراعية
–١٩.7١.55.83.٢–5.٠–١٢.٩–١٢.٢–7.٠–7.4١١.٠–١٠.4٢.٢املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

3.83.36.4٢.6٢.73.١3.٢١.54.53.٢٢.33.٠االقتصادات املتقدمة

8.٠4.٢7.٩3.٩4.7٢.7١.١٢.٩6.٩3.٩3.84.7األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

٠.33.١–٢.٩١.5١.٠٠.١–4.8١.٩5.8٢.8٢.١٠.3مصدِّرة للوقود

٩.34.٩8.74.35.٩3.٩٠.43.38.44.٩4.85.١مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

3.63.36.٠١.١٢.٢3.43.8٢.٢4.٩3.63.٢3.3االقتصادات املتقدمة

٢.٢7.65.64.65.4–٩.٢4.8١١.45.١4.8٢.6٠.٩األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.١٠.4١.53.٢–5.5–١١.٠١.٩١٢.٠8.63.7١.١7.5مصدِّرة للوقود

8.٩5.4١١.34.45.٠3.٠٠.63.88.46.55.١5.8مصدِّرة لغير الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

٠.١–4.4٢.7٠.5–٢.٢–6.5–٠.3١.8–١.7٠.٢6.١٠.4االقتصادات املتقدمة

–٠.4–6.74.8٠.7–7.٢–8.8–3.١–4.4٠.4١3.٠3.٠١.3األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
–١.٠–١7.٠١5.٢6.7–١٢.8–٢٩.7–6.٩–٢5.64.4٢.6–7.8١.٠مصدِّرة للوقود

–4.١٢.١١.١٠.٢–5.6–٠.8–١.5–3.٠٠.88.٠٢.4٠.7مصدِّرة لغير الوقود
الواردات

٠.١–4.53.4٠.٢–3.5–8.١–٢.٠–١.7٠.١8.١٠.6٠.6االقتصادات املتقدمة

–5.53.6٠.٢٠.4–5.6–4.5–٢.6–3.٢٠.58.١٢.4٠.8األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
–3.7١.3١.٢٠.4–3.3–3.١–3.7٠.66.٢3.١٠.٠٢.4مصدِّرة للوقود

–5.٩4.١٠.١٠.4–6.٠–4.8–٢.7–3.٠٠.58.6٢.3١.٠مصدِّرة لغير الوقود
معدالت التبادل التجاري

٠.٠–٠.3–٠.7–٠.٩٠.٢١.7١.4٠.١–١.٠–٠.٠١.8–٠.١االقتصادات املتقدمة

٠.٠–١.١١.١٠.٩–١.7–4.5–٠.4–4.5٠.6٠.5–١.٢٠.١األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
٠.4–١٢.٠١٢.75.6–١3.6–٢٢.٢–١.8–٢١.٢١.86.5–3.٠٠.٩كومنولث الدول املستقلة3

١.3٠.١–٢.١–١.4١.١٢.48.5٠.٠3.4–٠.6٢.7–١.3آسيا الصاعدة والنامية

١.6٠.6–٢.١–٠.3٢.7–١.7٠.٩٠.٢–٠.8–٠.١–١.٠٠.١أوروبا الصاعدة والنامية

–٠.١–٠.5–٠.63.5٠.4–8.٩–٢.5–١.٢–5.١١.7–٢.3٠.7أمريكا الالتينية والكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١.٠–١٠.6١٠.66.6–5.3–٢5.١–4.6–١٢.8٠.٠٠.١–3.4١.5وباكستان
–١.١–١٠.٩١١.٠6.7–5.٩–٢5.٩–١3.٠٠.5٠.٠4.7–3.5١.5منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٠.4–7.53.66.5–٠.6–١5.٠–٢.8–٢.3–١٢.7١.5–3.٩٠.7إفريقيا جنوب الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–٠.6–١٢.٩١3.77.8–٩.٩–٢7.5–4.6–١8.3١.3٢.6–3.٩١.5الوقود
١.٠٠.٢–١.٩–٠.١٠.3١.34.3٠.5١.7–٠.٠٠.3٠.5غير الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات الدوالرات األمريكية

١3,467٢3,٢٩٩٢٢,3٠6٢٢,6٠٢٢3,3٢4٢3,75١٢١,١٠١٢٠,7١4٢٢,774٢4,838٢5,٢٠6٢6,375السلع واخلدمات

١٠,664١8,١٠6١7,٩٢3١8,١٢4١8,546١8,633١6,٢٠١١5,743١7,436١٩,٠8٢١٩,٢64٢٠,١٠7السلع
–٠.٢–٢3.3٢٩.4١3.4–١5.7–47.٢–7.5–3١.7٠.٩٠.٩–١٠.8٢.٩متوسط سعر النفط4

54.٢574.٢3١٠4.٠5١٠5.٠١١٠4.٠7٩6.٢55٠.7٩4٢.845٢.8١68.335٩.١65٩.٠٢بالدوالر األمريكي للبرميل

٢.7١.٠٠.٢–٠.3–5.٢–٢.3–٠.5–4.١٢.73.٠–١.٩٠.١قيمة وحدة الصادرات من املصنوعات5

١ متوسط التغير السنوي للصادرات والواردات العاملية كنسبة مئوية.

٢ كما هي ممثلة، على التوايل، بمؤشر قيمة وحدة الصادرات ملصنوعات االقتصادات املتقدمة، وتشكل 83% من األوزان الترجيحية لتجارة االقتصادات املتقدمة )صادرات السلع(، ومتوسط أسعار النفط 

خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط؛ ومتوسط أسعار السوق العاملية للسلع األولية غير الوقود مرجحا بحصصها من واردات السلع األولية العاملية يف الفترة ٢٠١4-

 .٢٠١6

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-١0 موجز أرصدة احلساب اجلاري 
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

25.52١2.8238.8286.6328.0423.337١.9303.8267.8354.4–39.9االقتصادات املتقدمة

–548.8–583.3–5١3.4–468.8–44٩.١–43٢.٩–4٠7.8–365.٢–348.8–4٢6.8–445.7الواليات املتحدة
١73.53٠٠.734٠.434٢.6383.64١٠.64٠3.63٩4.83٩٩.636١.4–١٢.4منطقة اليورو

٢٢٩.7٢48.٩٢5٢.5٢٩١.٠3٠١.٢٢٩7.5٢٩5.٠٢٩4.3٢7٩.6٢8٢.٠3٠5.7أملانيا

–٢5.4–٠.5–١٠.٢–١٩.6–١4.8–١8.5–٩.٠–٢7.3–١4.3–٢5.٩–٢4.6فرنسا
٢١.٠4١.١٢7.١47.454.٢53.558.٩54.336.5–7.٠–68.3إيطاليا

٢٠.7١4.٩١3.٩٢7.٩٢4.3١١.١١١.8١٢.5١4.5–3.١–47.4إسبانيا

١٢٩.85٩.745.٩36.8١36.4١٩4.٩١٩6.١١74.١١8٠.4١٩6.6٢37.٩اليابان

–١٢8.١–١١5.٩–١١7.4–١٠٩.١–88.١–١3٩.3–١4٢.4–١4٩.6–١4١.٩–١٠٠.٩–5١.6اململكة املتحدة
–54.7–5١.7–53.7–45.3–46.3–4٩.٠–55.١–43.٢–5٩.4–65.7–4٩.6كندا

٢6٢.٠٢7٢.7343.7357.٠36٠.٩344.43٢4.8345.7338.3344.53٩5.4اقتصادات أخرى متقدمة ١

–47١.5–200.9–١49.4–23.7–9.5–76.3–376.0346.2١73.5١73.957.0األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

١٠7.367.4١7.٩57.653.٠٠.6٢٠.4١٠٩.383.678.٠46.7كومنولث الدول املستقلة ٢

٩7.37١.333.457.567.7٢4.533.3١١4.٩٩٢.١84.456.٩روسيا

–١٠.٢–6.5–8.6–5.6–١٢.٩–٢3.٩–٠.١١4.7–١5.5–١٠.٠3.٩ما عدا روسيا
–١86.6–44.٢–١6.٢–٩7.6١٢3.١١٠١.٢٢3٠.٢3١٠.6٢٢7.٩١5١.7٢5.١آسيا الصاعدة والنامية

–١36.١٢١5.4١48.٢٢36.٠3٠4.٢٢٠٢.٢١64.٩4٩.٢5٩.64٠.84٠.4الصين
–١١7.6–77.٩–73.6–68.5–48.7–١4.4–٢٢.١–٢6.8–3٢.3–87.8–78.٢الهند

–٢٢.43٠.743.٢47.8١3.7١4.5١١.47.5–4٩.46.33.6آسيان-5 3
–6٠.6–٢٩.8–١8.١–44.4–4٩.١–33.5–35.7–5٩.٠–7١.٩–8١.8–١١٩.4أوروبا الصاعدة والنامية

–١36.٢–١١٠.٠–١٠3.6–١٠٠.٢–7٩.٠–٩8.5–١6٩.١–١83.٠–١6٩.٢–١46.4–١١١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي
–46.6–33.١–33.٢–١4.5–7.٢–٢4.٠–54.5–١٠١.4–7٩.8–83.8–76.3البرازيل
–٢٩.3–٢4.7–٢١.١–٢٢.٢–١٩.4–٢4.3–3٠.5–٢4.8–3١.8–١8.7–١٢.5المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–65.6–٢5.6–7٩.33١.5–٢٠.3–١١٩.4–4١٠.١4١٠.733١.3١٩٠.8١٢3.6وباكستان
–6٩.٢–6٩.٢–63.6–4٢.6–33.٢–53.4–٩٢.٢–6٢.8–35.٩–٢6.٩–8.7إفريقيا جنوب الصحراء

–١7.٠–١4.4–١٢.7–١٢.4–8.3–8.٢–١4.6–١7.8–٢١.٢–٢٠.3–٩.٢جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

8٠.5٢74.5١١4.7١١٢.35٢.٩–73.7–6١٩.85٩6.٩465.43١١.878.٠الوقود

–5٢4.4–3١3.3–٢64.١–٢٩8.٢–٩٠.٠–٢١.٠٢.6–١37.٩–٢٩٢.٠–٢5٠.7–٢43.٩غير الوقود
–64.4–6٠.٠–54.6–7٢.١–58.3–43.٩–66.١–5٩.٢–86.٩–67.6–3١.6منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–45٢.٩–3٢7.٠–3٠5.6–٢٩4.7–٢٢١.7–٢١٢.3–3٠6.3–354.4–384.5–4١٢.7–338.٩اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–43.4–4١.٢–3٩.5–37.8–4١.5–5٠.٢–4٩.3–3٩.٢–53.٩–54.7–37.٠جدولة ديونها خالل ٢٠١3-٢٠١7
للتذكرة

–336.١37١.7386.34١2.7229.525١.74١3.8348.2١54.566.9١١7.١العامل
77.١٢٠8.3٢84.83٠٢.5٢٩٩.١3٢١.8445.١388.٠367.٠373.333٢.8االحتاد األوروبي

–7٩.4–7٢.٠–6٢.٩–5٠.4–33.7–4٠.7–78.6–44.٩–37.8–3١.٠–٢٢.5البلدان النامية منخفضة الدخل
–44.٢–١3.3–٩7.3١7.٢–8.6–١١5.٩–4٠5.١4١3.٢333.8١٩٢.8١٢١.5منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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		 	 	 	 	 	 	 اجلدول ألف-١0  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(				
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.١0.50.50.60.70.90.70.60.50.6–0.١االقتصادات املتقدمة

–٢.١–٢.6–٢.4–٢.3–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–٢.6–٢.٩الواليات املتحدة
١.4٢.3٢.5٢.٩3.٢3.٢3.٠٢.٩٢.8٢.٢–٠.١منطقة اليورو

6.١7.٠6.77.58.٩8.58.٠7.47.١6.86.٢أملانيا

–٠.٠٠.8–٠.4–٠.7–٠.6–٠.8–٠.4–١.٠–٠.5–١.٠–٠.٩فرنسا
١.٠١.٩١.5٢.5٢.8٢.6٢.٩٢.6١.6–٠.3–3.٠إيطاليا

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.8٠.8٠.8٠.8–٠.٢–3.٢إسبانيا

٢.١١.٠٠.٩٠.83.١4.٠4.٠3.53.53.63.5اليابان

–3.8–4.٠–4.٢–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.8–٢.٠اململكة املتحدة
–٢.4–٢.8–3.١–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–3.6–٢.8كندا

4.٠4.١5.٠5.٢5.75.34.74.74.64.44.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
١.4١.20.60.60.2–0.3–0.00.١–0.4–0.5–0.9–

اجملموعات اإلقليمية
4.١٢.4٠.6٢.١٢.8٠.٠١.٠5.٠3.83.4١.7كومنولث الدول املستقلة ٢

4.83.٢١.5٢.85.٠١.٩٢.١7.٠5.75.١3.٠روسيا

–١.٢–١.١–١.5–١.٠–٢.5–5.١–٠.٠٢.8–٢.٢–١.7٠.6ما عدا روسيا
–٠.6–٠.٢–٠.١–٠.8١.٠٠.7١.5٢.٠١.4٠.٩٠.١آسيا الصاعدة والنامية

–١.8٢.5١.5٢.٢٢.7١.8١.4٠.4٠.4٠.3٠.٢الصين
–٢.5–٢.4–٢.5–٢.5–١.8–٠.6–١.٠–١.3–١.7–4.8–4.3الهند

–١.١١.5٢.٠٢.١٠.6٠.6٠.4٠.٢–٢.6٠.3٠.٢آسيان-5 3
–٢.١–١.4–٠.٩–٢.٢–٢.5–١.8–٢.٠–٢.٩–3.6–4.4–6.3أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.٠–٢.٠–١.٩–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.١–٢.8–٢.5–١.٩أمريكا الالتينية والكاريبي
–١.٩–١.6–١.7–٠.8–٠.4–١.3–3.٠–4.١–3.٢–3.4–٢.٩البرازيل
–١.٩–١.٩–١.7–١.8–١.7–٢.3–٢.6–١.٩–٢.5–١.6–١.١المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١.5–٠.7–٢.3٠.٩–٠.6–3.٩–١٢.7١٢.4٩.85.54.٠وباكستان
–٢.8–3.7–3.7–٢.6–٢.١–3.7–5.٩–3.6–٢.٢–١.7–٠.6إفريقيا جنوب الصحراء

–3.7–3.7–3.4–3.4–٢.4–٢.8–4.6–5.١–5.8–5.١–٢.٢جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١.65.٢٢.٢٢.٠٠.8–١.6–١٠.5٩.67.35.١١.6الوقود

–١.٢–١.٠–٠.٩–١.١–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–١.٢–١.١–١.٢غير الوقود
–٢.5–3.٠–٢.٩–3.8–3.٠–٢.5–3.5–3.٢–4.5–3.6–١.8منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.٠–٢.٠–٢.٠–٢.٠–١.5–١.6–٢.3–٢.4–٢.7–3.٠–٢.6اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–3.5–4.٢–4.3–4.5–5.3–5.٩–5.7–4.4–6.١–6.6–4.8جدولة ديونها خالل ٢٠١3-٢٠١7
للتذكرة

–0.50.50.50.50.30.30.50.40.20.١0.١العامل
٠.4١.٢١.6١.6١.8١.٩٢.6٢.١٢.٠١.٩١.4االحتاد األوروبي

–٢.4–3.١–٢.٩–٢.5–١.8–٢.3–4.٢–٢.3–٢.١–١.٩–١.5البلدان النامية منخفضة الدخل
–١.١–٠.4–3.١٠.5–٠.3–4.٢–١3.5١3.5١٠.66.٠4.3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-١0  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(

)% من صادرات السلع واخلدمات(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.2١.5١.62.١2.42.92.4١.9١.6١.8–0.3االقتصادات املتقدمة

–١7.4–٢٢.١–٢٠.١–١8.7–١٩.١–١٩.5–١8.٠–١5.4–١5.٢–١٩.٢–٢١.٠الواليات املتحدة
. . .. . .. . .5.48.8٩.5١٠.5١١.8١١.6١٠.6–٠.4منطقة اليورو 

١3.6١5.3١4.8١6.3١٩.٠١8.5١6.٩١5.7١4.8١4.٢١٢.8أملانيا

–٢.٢–٠.١–١.١–٢.٢–١.8–٢.4–١.٢–3.١–١.7–3.٢–3.٠فرنسا
3.46.54.٩8.68.٩8.٢٩.٠7.٩4.4–١.٢–١١.١إيطاليا

4.73.33.56.85.4٢.3٢.4٢.4٢.3–٠.8–١١.٠إسبانيا

١3.٩6.55.54.3١7.4٢4.٠٢٢.4١8.8١٩.6٢٠.7٢١.7اليابان

–١3.٠–١3.١–١3.6–١٢.٩–١١.١–١8.5–١7.٩–١7.5–١7.3–١٢.6–6.4اململكة املتحدة
–8.5–٩.4–١٠.١–8.3–٩.١–١٠.3–١١.٢–7.6–١٠.7–١١.٩–٩.١كندا

6.76.88.38.6٩.7٩.58.٢8.١7.87.67.3اقتصادات أخرى متقدمة ١

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
4.53.72.02.20.6–١.0–0.١–0.3–١.6–2.0–3.8–

اجملموعات اإلقليمية
١٢.١7.4٢.٠6.8٩.٠٠.١3.3١4.7١١.5١٠.٢5.١كومنولث الدول املستقلة ٢

١7.٠١٢.١5.6١٠.٢١7.٢7.48.١٢٢.6١8.8١6.5٩.٢روسيا

–3.4–٢.6–3.6–٢.3–6.3–١3.٩–٠.٠7.5–5.١–3.٢١.٢ما عدا روسيا
–٢.٩–٠.٩–٠.3–٢.83.4٢.65.78.٢6.٢3.7٠.6آسيا الصاعدة والنامية

–6.8٩.٩6.3٩.6١٢.٩٩.٢6.8١.٩٢.٢١.4١.٢الصين
–١١.8–١١.4–١١.٩–١٢.١–٩.7–3.٢–5.3–5.6–6.٩–١٩.4–١7.٢الهند

–٢.33.44.74.6١.٢١.٢٠.٩٠.4–5.5٠.7٠.4آسيان-5 3
–4.8–3.٠–١.٩–4.٩–6.٠–4.6–5.٠–7.5–٩.7–١١.8–١7.٢أوروبا الصاعدة والنامية

–8.١–8.٢–8.١–8.٠–6.7–٩.4–١5.6–١4.7–١3.4–١١.5–٩.٠أمريكا الالتينية والكاريبي
–١٢.7–١١.١–١١.6–5.3–٢.٩–١١.٠–٢4.3–38.4–٢8.5–٢٩.8–٢6.١البرازيل
–4.4–4.8–4.3–4.6–4.4–6.١–7.5–5.٩–8.٠–4.8–3.4المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–4.٢–١.6–5.7٢.4–١.٩–١٠.6–٢6.8٢4.3٢٠.8١3.6١٠.٠وباكستان
–١٢.٩–١6.٠–١5.6–١٠.٢–٩.٠–١6.٩–٢6.8–١3.8–7.5–5.6–١.8إفريقيا جنوب الصحراء

–١٢.3–١٢.4–١١.3–١١.3–8.٠–٩.١–١5.٢–١6.١–١8.7–١7.3–7.3جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

4.5١3.56.١6.٠٢.6–4.7–٢5.3٢٢.5١8.4١3.84.٢الوقود

–5.٢–3.٩–3.5–4.٢–٠.3٠.٠١.4–٢.١–4.6–4.١–4.٢غير الوقود
–١٠.٢–١١.8–١١.٢–١5.٢–١3.١–١١.٢–١6.6–١٢.8–١8.٢–١4.٠–6.5منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–6.7–6.4–6.4–6.5–5.4–5.8–8.4–8.6–٩.4–١٠.3–8.6اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–١3.٠–١5.6–١6.٢–١6.4–٢٠.6–٢8.3–٢5.3–١6.7–٢١.5–٢١.8–١4.6جدولة ديونها خالل ٢٠١3-٢٠١7
للتذكرة

–١.5١.5١.7١.8١.١١.2١.8١.40.60.30.4العامل
١.٠٢.83.73.84.١4.45.64.54.٢4.١3.٠االحتاد األوروبي

–7.4–٩.7–٩.3–8.٠–6.٠–8.5–١6.4–8.5–7.3–6.5–4.8البلدان النامية منخفضة الدخل
–٢.٩–٠.7–7.٢١.3–٠.٩–١٠.6–٢7.١٢4.٩٢١.4١4.٠١٠.١منطقة 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

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.10.50.50.60.70.90.70.60.50.6–0.1االقتصادات املتقدمة

–٢.١–٢.6–٢.4–٢.3–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–٢.6–٢.٩الواليات املتحدة
١.4٢.3٢.5٢.٩3.٢3.٢3.٠٢.٩٢.8٢.٢–٠.١منطقة اليورو١

6.١7.٠6.77.58.٩8.58.٠7.47.١6.86.٢أملانيا

–٠.٠٠.8–٠.4–٠.7–٠.6–٠.8–٠.4–١.٠–٠.5–١.٠–٠.٩فرنسا
١.٠١.٩١.5٢.5٢.8٢.6٢.٩٢.6١.6–٠.3–3.٠إيطاليا

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.8٠.8٠.8٠.8–٠.٢–3.٢إسبانيا

٩.٠١٠.7٩.78.56.38.٠١٠.5٩.8٩.38.٩7.5هولندا

٠.7٠.4٠.3٠.5٠.4–٠.6–١.٠–٠.٩–٠.3–٠.١–١.١بلجيكا

١.6١.5١.٩٢.5١.7٢.5٢.٠٢.3٢.٠١.٩١.٩النمسا

–3.4–٢.6–٢.7–3.4–٢.4–٢.3–١.5–٢.3–٢.6–٢.4–١٠.٠اليونان
–١.٢–٠.5–٠.4–١.6٠.١٠.١٠.6٠.5٠.6–١.8–6.٠البرتغال

8.5١٠.٠٩.١8.36.4–١.6١.١4.44.٢–3.4–١.6آيرلندا

٠.١٠.4٠.٩–٠.5–٠.7–٠.7–٠.7–١.8–٢.٢–٢.3–١.7فنلندا

٠.٠–٠.7–١.٠–٢.٠–٢.٠–٢.٢–٠.٩١.٩١.١١.7–5.٠اجلمهورية السلوفاكية

–٠.٩١.4١.١٠.6١.5–٠.8–٠.83.٢٢.8–١.4–4.5ليتوانيا
–٠.٢٢.١4.45.84.55.57.٢6.54.43.4٠.4سلوفينيا
6.٠5.65.45.٢5.١5.١4.٩5.٢5.٠5.٠4.٩لكسمبرغ

–3.٠–١.7–١.4–١.6٠.7١.٠–٠.5–١.7–٢.7–3.6–3.٢التفيا
–٠.5٠.8١.8٢.٠3.٢١.7١.5١.١٠.4–١.3١.٩إستونيا
–5.8–6.5–7.3–5.6–8.4–5.١–١.5–4.3–4.٩–6.٠–4.١قبرص
١.7٢.78.7٢.43.4١٠.4١٠.١٩.38.88.٠–٠.٢مالطة

٢.١١.٠٠.٩٠.83.١4.٠4.٠3.53.53.63.5اليابان

–3.8–4.٠–4.٢–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.8–٢.٠اململكة املتحدة
١.44.٠5.٩5.٩7.66.٩4.٩4.74.64.54.5كوريا

–٢.4–٢.8–3.١–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–3.6–٢.8كندا
–٢.5–٢.١–٢.١–٢.١–٢.6–3.3–4.6–3.١–3.4–4.3–3.١أستراليا

7.88.٩١٠.٠١١.5١4.٢١3.7١4.4١١.6١١.4١٠.7٩.5مقاطعة تايوان الصينية

7.8١٠.7١١.68.5١١.٢٩.46.7٩.8٩.٠٩.٠٩.٠سويسرا

5.65.65.٢4.54.١3.8٢.8٢.٠٢.4٢.5٢.٩السويد

٢١.6١6.٩١5.8١7.٩١7.٠١7.5١6.٠١7.7١7.6١7.١١5.٠سنغافورة

5.6١.6١.5١.43.34.٠4.63.53.٢3.43.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١٢.4١٢.5١٠.3١٠.57.٩4.٠5.68.١7.47.٢6.8النرويج

–١.8–٠.8–٠.٢٠.٢١.6١.١٠.٢٠.6–٠.5–١.6–٢.١اجلمهورية التشيكية
٢.٠٠.63.٠4.35.33.7٢.6١.٩١.7١.4١.7إسرائيل

6.66.37.88.٩8.٢7.٩8.٠6.٠5.55.١4.4الدانمرك

–3.7–4.3–4.4–4.٠–٢.٩–٢.٢–3.٠–3.١–3.٢–3.٩–٢.8نيوزيلندا
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .بورتوريكو

4٠.٩3٩.34٠.٢34.٢٢5.3٢7.٢33.٠35.٠37.438.74١.7إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

5.83.٩5.١7.53.6٢.٩٠.8١.١١.١–3.8–5.١آيسلندا

٠.4٠.4٠.٢٠.٢–٠.5. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

                                 للتذكرة

–٠.4–٠.5–٠.4–٠.3–٠.١–٠.3–٠.4–٠.6–٠.7–٠.٩–٠.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.8٢.3٢.83.٠3.43.43.83.53.53.4٢.7منطقة اليورو ٢

١ تم تصحيح البيانات ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة. 

٢ تم حساب البيانات على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
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اجلدول ألف-12 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

4.12.40.62.12.80.01.05.03.83.41.7كومنولث الدول املستقلة1

4.83.٢١.5٢.85.٠١.٩٢.١7.٠5.75.١3.٠روسيا

–١.٢–١.١–١.5–١.٠–٢.5–5.١–٠.٠٢.8–٢.٢–١.7٠.6ما عدا روسيا
–4.5–4.3–4.6–6.٢–٢.8–٢.3–٢.6–7.6–7.3–١٠.٠–١٠.4أرمينيا

4.١١٢.6١١.7١3.3١٢.8–3.6–٢6.٠٢١.4١6.6١3.٩٠.4أذربيجان

–٢.3–٢.3–4.٠–٢.3–١.6–3.4–3.3–6.6–١٠.٠–٢.8–8.٢بيالروس
–7.٠–7.8–8.٠–7.٩–8.8–١3.١–١٢.6–١٠.8–5.٩–١١.٩–١٢.8جورجيا

٠.6٠.١٠.6١.5–3.3–6.5–5.3٠.5٠.5٢.8٢.8كازاخستان

–٩.3–8.6–١٠.٩–٩.8–6.٢–١١.6–١6.٠–١6.٠–3.7١3.3–٢.٩جمهورية قيرغيزستان
–6.8–8.٠–7.7–٩.٩–6.٢–3.3–4.8–4.4–4.١–6.4–٩.8مولدوفا

–6.3–6.8–7.٠–٢.١5.3–5.٢–6.٠–٢.8–7.8–٩.٢–7.3طاجيكستان
–5.7–3.٢–3.١٢.3–١٠.3–٢٠.٢–١5.6–6.١–7.3–٠.٩–٠.8تركمانستان

–٢.6–٢.4–٢.5–3.7–٢.٢–١.7١.5–3.٩–٩.٢–8.١–6.3أوكرانيا٢ 
–4.4–4.7–5.6–5.7١.٢٢.8١.7٠.7٠.3١.47.8أوزبكستان

–0.6–0.2–0.1–0.81.00.71.52.01.40.90.1آسيا الصاعدة والنامية
–١.٩–١.7–١.٩–٢.8–٠.7١.٢١.3١.٩٠.6٢.١–١.٠بنغالديش

6.٢–١٠.6–١5.٠–٢٢.7–٢٢.8–٢٩.4–٢8.3–٢6.4–٢5.4–٢١.4–٢٩.8بوتان

34.7٢٩.8٢٠.٩3١.٩١6.7١٢.٩١6.7١١.٠١7.١١7.4١6.7بروين دار السالم

–7.٩–٩.٠–٩.١–١٠.5–8.٠–8.4–8.7–8.5–8.4–8.6–7.٩كمبوديا
–١.8٢.5١.5٢.٢٢.7١.8١.4٠.4٠.4٠.3٠.٢الصين
–3.٩–4.4–5.١–5.٩–6.٢–3.٢–٢.7–6.6–٩.7–١.4–5.١فيجي
–٢.5–٢.4–٢.5–٢.5–١.8–٠.6–١.٠–١.3–١.7–4.8–4.3الهند

–٢.4–٢.6–٢.7–3.٠–١.6–١.8–٢.٠–3.١–3.٢–٠.٢٢.7إندونيسيا
–8.3٢4.٩46.٢٢٠.١٢٠.5١٠.34.3٠.47.٢–4.4–١3.١كيريباتي

–١٠.3–١4.٩–١6.4–١7.١–١6.٩–١6.٩–٢6.8–٢٩.3–3٢.4–٢٩.٠–١5.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١٠.٩5.٢3.54.43.٠٢.43.٠٢.3٢.١٢.١٠.5ماليزيا

–١٠.4–١3.6–١8.٩–٢4.٠–٢٢.١–٢3.5–7.5–3.7–4.3–6.6–١4.8ملديف
١4.4٩.74.83.83.4٢.4٠.٩–١.7–١٠.7–6.3–٢.٢جزر مارشال

–١.63.٩7.5٢١.3٢.4٢.45.٠–٠.٩–١١.6–١4.6–٢٠.٠ميكرونيزيا
–4.7–١٠.8–١١.8–١4.6–١٠.١–6.3–4.٠–١١.3–٢5.4–٢7.4–٢6.5منغوليا
–4.6–4.٩–4.٩–4.3–4.7–4.3–5.٢–٢.٩–٢.١–١.6–٢.٢ميانمار

–5.7–7.١–7.5–١.74.١7.7–٩.5–٢6.١38.١١8.8١3.5ناورو
–4.5–١٢.5–٩.6–8.٢–4.83.34.55.٠6.3٠.4–١.٠نيبال
–١١.8–١5.8–١6.٠–١7.3–١7.٩–١٠.5–6.5–١3.8–١١.3–١٠.5–١٠.7باالو

١.3١٢.٠٢4.٠٢3.5٢3.5٢١.5١8.3١3.5–3٠.8–36.١–٢4.٠بابوا غينيا اجلديدة

–١.4–١.8–٢.٢–٢.6–٠.7–٢.5٢.84.٢3.8٢.5٠.4الفلبين
–١.٢–٠.3–٢.3٠.6–١.8–4.7–3.١–8.١–١.7–٩.٠–6.٩ساموا

–6.8–8.8–8.3–6.4–4.٢–3.٩–3.٠–4.3–١.73.4–8.3جزر سليمان
–٢.١–٢.6–٢.8–3.٢–٢.6–٢.١–٢.3–٢.5–3.4–5.8–7.١سري النكا

3.78.٠١١.7١١.٠7.77.١6.34.6–١.٢–٢.5٠.4تايلند

–7.5–١.8١.8–٢.4–١٠.٢–3٩.١3٩.74٢.3٢7.٠6.6٢١.6تيمور- ليشتي 
–8.٠–٩.6–١١.8–٩.٩–6.3–6.6–١٠.7–١٠.٠–8.٠–١٢.3–١6.٩تونغا

–4.١–١٢.5–٢3.٢4.٢3.5٢.٠–٢.٩5٢.8–١8.٢6.6–37.١توفالو
–6.٠–7.5–8.٠–6.٩–١.5–4.6–٢.4١٠.7–3.3–6.5–7.8فانواتو

٢.٩3.٠3.٠3.١٢.6١.3–٠.٢6.٠4.54.٩٠.١فييت نام

–2.1–1.4–0.9–2.2–2.5–1.8–2.0–2.9–3.6–4.4–6.3أوروبا الصاعدة والنامية
–6.١–5.8–6.٠–6.3–7.5–7.6–8.6–١٠.8–٩.٢–١٠.١–١3.٢ألبانيا

–5.3–6.٢–5.١–4.5–4.7–4.7–5.3–7.4–5.3–8.7–٩.5البوسنة والهرسك
–١.3١.٢٠.٠٢.66.53.٩١.٩١.3٠.١–٠.3٠.٩بلغاريا
٠.٩٢.٠4.5٢.64.٠٢.٩٢.١١.6٠.3–٠.١–٠.7كرواتيا

٠.7١.83.8١.5٢.86.٢٢.8٠.5٠.5٠.6٠.7هنغاريا

–8.٠–١٠.١–١٠.5–8.3–6.4–7.٩–8.6–6.٩–3.4–5.8–١٢.7كوسوفو
–٩.6–١4.5–١7.5–١8.5–١6.١–١6.٢–١١.٠–١٢.4–١١.4–١5.3–١4.8اجلبل األسود 

–٢.٠–١.5–١.٢–٠.3–١.٠–٢.٩–٢.٠–٠.5–١.6–3.٢–٢.5مقدونيا الشمالية
–١.8–١.5–١.١–٠.١٠.7–٠.5–٠.6–٢.١–١.3–3.7–5.٢بولندا

–3.5–4.8–5.٢–4.6–3.٢–٢.١–١.٢–٠.7–١.١–4.8–5.٠رومانيا
–4.٠–5.٠–5.5–5.٢–5.٢–٢.٩–3.5–5.6–5.7–١٠.8–8.١صربيا
–٢.4–٠.7٠.4–3.6–5.6–3.8–3.7–4.7–6.7–5.5–8.٩تركيا
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الجدول ألف-12 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

–2.0–2.0–1.9–1.9–1.4–1.9–3.2–3.1–2.8–2.5–1.9أمريكا الالتينية والكاريبي
–3.8–3.7–3.5–4.7–6.٩–٠.٠5.٢٢.٢. . .. . .. . .أنتيغوا وبربودا

–٢.5–٢.5–٢.٠–5.4–4.٩–٢.7–٢.7–١.6–٢.١–٠.4–١.٠األرجنتين
4.٢5.١١.٠٠.٩٢.6٢.٢٠.6–5.١–3.5١٢.٩–١٠.5أروبا

–4.٩–8.8–١١.3–١5.5–١6.3–١٠.6–١٢.٠–١7.3–١4.١–١4.٠–١١.8جزر البهاما
–٢.6–١.3–١.٢–٢.4–3.8–4.3–6.١–٩.٢–8.4–8.5–١١.8بربادوس

–4.8–5.4–5.7–5.٩–7.٠–٩.٠–٩.8–7.٩–4.5–١.٢–١.١بليز
–4.7–5.١–5.٢–4.7–5.3–5.7–٠.37.43.5١.75.٩بوليفيا

–١.٩–١.6–١.7–٠.8–٠.4–١.3–3.٠–4.١–3.٢–3.4–٢.٩البرازيل
–١.7–٢.8–3.٢–3.١–٢.١–١.6–٢.3–١.7–4.١–3.٩–١.7شيلي

–3.8–3.8–3.٩–3.8–3.3–4.3–6.3–5.٢–3.3–3.١–٢.٩كولومبيا
–3.4–3.3–3.٢–3.٢–3.٠–٢.٢–3.5–4.8–4.8–5.١–5.3كوستاريكا

–8.7–٢٢.8–3١.٠–46.٢–7.3–8.4–6.٩–6.٩. . .. . .. . .دومينيكا
–3.٠–١.4–١.٢–١.4–٠.٢–١.١–١.٩–3.3–4.١–6.5–7.5اجلمهورية الدومينيكية

٠.4١.4١.6–٠.7–١.3٠.4–٢.٢–٠.7–١.٠–٠.٢–٠.5إكوادور

–5.٠–4.5–4.4–4.8–٢.٠–٢.١–3.٢–5.4–6.٩–5.8–5.5السلفادور
–١5.6–١4.٠–١4.6–١4.6–١3.8–١٠.١–١١.٠–١٠.٩. . .. . .. . .غرينادا

–٢.٠–٠.6–١.5١.6٠.3٠.3–٠.٢–٢.١–٢.5–٢.6–3.4غواتيماال
8.65٠.3–5.8–7.١–٠.46.7–5.١–٩.5–١3.3–١١.3–١٢.٢غيانا

–٢.3–٢.٢–3.٩–4.١–3.7–١.٠–3.١–8.5–6.6–5.7–4.3هايتي
–4.٠–3.7–3.7–4.٢–١.8–٢.7–4.7–6.٩–٩.5–8.5–8.٠هندوراس
–١.6–٢.٢–٢.3–٢.8–٢.6–١.4–3.١–7.5–٩.٢–١١.١–١٢.٢جامايكا
–١.٩–١.٩–١.7–١.8–١.7–٢.3–٢.6–١.٩–٢.5–١.6–١.١املكسيك

–١.٢١.٩–٠.١–١.٠–5.٠–7.5–٩.١–7.١–١٠.٩–١٠.7–١١.٩نيكاراغوا
–3.3–4.٠–5.3–8.5–7.٩–8.٠–7.٩–١3.5–٩.7–١٠.3–١3.٠بنما

٠.4٠.6–3.53.١٠.5٠.8–٠.4–١.6٠.١–٠.6٠.٩باراغواي

–١.6–١.5–١.4–١.5–١.٢–٢.7–4.8–4.4–4.6–٢.8–١.8بيرو
–٩.5–٩.5–5.4–٠.8–8.7–١٢.6–١٠.3–٠.7. . .. . .. . .سانت كيتس ونيفس

٠.4–٠.4–٢.5–١.٢–٢.6–٠.84.٢3.4. . .. . .. . .سانت لوسيا

–١١.7–١3.5–١4.4–١5.8–١7.٢–١5.٢–١4.5–٢5.8. . .. . .. . .سانت فنسنت وجزر غرينادين
–٢.١–3.٢–3.8–٢.٩–٠.١–5.4–١6.4–7.٩–٩.83.33.8سورينام

4.٩4.٩٠.6١.١٢.7–١6.٩١٢.٩١٩.٩١4.67.44.٠ترينيداد وتوباغو

–١.٩–١.٢–٠.8–٠.6٠.7٠.6–٠.٩–3.٢–3.6–4.٠. . .أوروغواي
–٢.١–6.١6.٠١.4١.٩–١.4–4.٩٠.8٢.٠٢.35.٠فنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

–1.5–0.7–2.30.9–0.6–3.9–12.712.49.85.54.0وأفغانستان وباكستان
–٢6.6١٠.٩٠.35.8٢.٩7.٢4.74.8١.٠١.٢١.7أفغانستان

–٢.5–٩.3–١٢.5–٩.١–١3.٢–١6.5–١6.4–٩.٩5.٩٠.44.4اجلزائر
–3.٠–3.4–3.6–5.8–4.5–4.6–8.88.47.44.6٢.4البحرين
–٩.6–١5.4–١4.٩–١4.3–١3.8–٩.4–3١.8–٢5.١–٢3.3–١8.8–١3.١جيبوتي

–١.٠–١.7–٢.4–٢.4–6.١–6.٠–3.7–٠.٩–٢.٢–3.6–٢.5مصر
–٠.6–٠.6–١٠.46.٠6.73.٢٠.34.٠3.84.3٠.4إيران

–4.8–٢.٩–٢.١4.٩6.7–7.8–١٠.٩5.١١.١٢.66.5العراق
–6.٠–8.٠–8.٢–7.4–١٠.6–٩.4–٩.٠–7.٢–١٠.3–١5.٠–١٠.٢األردن
5.٩١٢.77.48.٠5.5–4٢.٩45.54٠.333.43.54.6الكويت

–٢٢.١–٢8.4–٢8.٢–٢7.٠–٢5.7–٢3.١–١٩.3–٢8.٢–٢7.4–٢5.٢–١5.7لبنان
–3.6–7.8–7.٩٢.٠٠.٢–٢4.7–54.4–٩.٩٢٩.٩٠.٠78.4ليبيا3

–5.٢–١7.8–١7.١–١8.٠–١4.4–١5.١–١٩.8–٢7.3–٢٢.٠–٢4.٢–5.٠موريتانيا
–3.3–3.5–4.١–4.5–3.6–4.٢–٢.١–5.٩–7.6–٩.3–7.6املغرب

–6.5–5.4–8.7–5.٩–١5.٢–١8.7–١3.٠١٠.٢6.65.٢١5.٩عُمان
–5.4–4.3–5.٢–6.١–4.١–١.7–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١باكستان

3.8٩.34.64.١3.١–3١.١33.٢3٠.4٢4.٠8.55.5قطر

–١.48.33.5٢.8٠.٩–3.7–٢3.6٢٢.4١8.١٩.88.7اململكة العربية السعودية
–4.٢–5.٢–5.3–5.6–5.6–5.٩–4.4–5.٠–١.8. . .. . .الصومال
–٩.٩–١٠.٠–٩.٩–١١.5–١٠.5–7.6–8.4–5.8–١١.٠–١٢.8–4.٠السودان4

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سوريا5

–5.8–٩.١–١٠.١–١١.٢–١٠.٢–٩.3–٩.7–٩.8–٩.7–٩.١–8.4تونس
١٢.6١٩.7١٩.٠١3.54.٩3.76.٩6.65.٩5.١3.5اإلمارات العربية املتحدة

–3.٩–٠.٠٠.7١.٩–٠.١–٢.8–6.١–٠.7–3.١–١.7–3.٠اجلمهورية اليمنية
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امللحق اإلحصائي

177 صندوق النقد الدويل  |  إبريل  ٢٠١٩   

الجدول ألف-12 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد الحساب الجاري )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

–2.8–3.7–3.7–2.6–2.1–3.7–5.9–3.6–2.2–1.7–0.6إفريقيا جنوب الصحراء
–١.٢–١.٩–١.33.8–٠.3–4.8–8.8–١١.7١٠.86.١٢.6أنغوال

٠.٢–7.4–8.4–8.٩–٩.٩–٩.4–١٠.٠–٩.٩–8.4–7.4–7.3بنن

3.١٠.38.٩١5.47.8١3.7١٢.3٩.68.68.٠٩.6بوتسوانا

–7.٠–4.8–5.8–7.5–٩.4–7.6–8.6–8.١–١١.3–7.١–4.٠بوركينا فاسو
–8.8–١١.٩–١٢.6–١3.4–١٢.3–١3.١–١7.7–١8.5–١٩.3–١8.6–١4.4بوروندي

–5.٠–6.5–7.3–7.١–6.٢–٢.4–3.٢–٩.١–4.٩–١٢.6–١6.3كابوفيردي
–3.١–3.4–3.7–4.٠–٢.7–3.٢–3.8–4.٠–3.6–3.3–٢.7الكاميرون

–4.5–6.٠–6.١–8.6–8.3–5.5–٩.7–١4.8–3.3–6.5–7.6جمهورية إفريقيا الوسطى
–5.6–4.3–6.١–4.8–5.7–٩.٢–١3.6–8.٩–٩.١–7.8–5.8تشاد

–8.4–8.8–8.٩–٩.١–4.٠–6.5–٠.4–6.3–7.٠–5.5–6.٠جزر القمر
–٢.3–٢.٩–١.8–٠.5–٠.5–3.١–3.7–4.6–5.٠–4.6–5.٢جمهورية الكونغو الديمقراطية

–5.54.75.٩١.١–3.٩–46.٢–١3.٩١7.7١3.8١.354.٢جمهورية الكونغو
–٢.5–٢.8–3.٠–3.4–٢.8–١.٢–١.4٠.6–١.4–١٠.4١.٢كوت ديفوار

–٩.4–5.7–4.7–3.6–5.8–١3.٠–١6.4–4.3–٢.4–١.١–5.7غينيا االستوائية
–٢.5–٢.٠–٢.٠–١.6–٢.4–٢.١–3.٢٢.73.64.٠١.4إريتريا

١.٠١٢.٢١7.٠١7.5١8.٠١4.3١٢.5٩.٩١٠.٠١١.6١٠.7إسواتيني

–3.4–5.4–6.٠–6.5–8.6–٩.3–١٠.4–6.6–6.١–7.١–٢.5إثيوبيا
3.٠–١.٢–3.6–١.٩–4.4–٩.٩–٢4.٠١7.٩7.37.65.6غابون

–١٠.5–١٢.7–٩.8–١١.5–7.١–٩.4–٩.8–7.٢–6.8–4.5–7.5غامبيا
–3.١–3.5–3.٠–3.٢–3.4–5.٢–5.8–7.٠–٩.٠–8.7–6.6غانا

–٩.4–١7.3–٢٠.١–١6.١–6.8–3١.6–١٢.٩–١٢.٩–١٢.5–١٩.٩–١8.4غينيا
–٢.7–3.3–3.٩–١.6–٠.5١.٩١.3٠.6–4.6–8.4–١.3غينيا-بيساو

–4.8–4.٩–5.٠–5.4–6.3–5.٢–6.7–١٠.4–8.8–8.4–٩.٢كينيا
–3.3–4.3–١٢.6–5.8–4.6–8.4–3.٩–4.8–5.١–8.4–١3.4ليسوتو
–١7.8–٢3.6–٢3.4–٢3.3–٢3.4–١8.6–٢6.7–٢6.4–٢١.7–١7.3–١7.6ليبريا

–4.٢–3.5–٠.3١.4–٠.6٠.5–١.٩–٠.3–6.3–8.٩–7.7مدغشقر
–7.7–7.6–6.8–٩.٢–١١.٠–١٢.٩–8.٩–8.٢–8.4–٩.٢–8.6مالوي

–6.٩–6.١–5.6–7.3–5.٩–7.٢–5.3–4.7–٢.٩–٢.٢–5.١مايل
–5.٠–6.7–7.4–6.٢–5.6–4.٠–3.6–5.4–6.٢–7.١–١3.5موريشيوس

–34.7–63.8–5١.١–34.4–٢٠.٢–3٩.3–4٠.3–38.٢–4٢.٩–44.7–٢5.3موزامبيق
–5.٠–3.٢–3.٩–4.3–6.٢–١٢.8–١٢.4–١٠.8–4.٠–5.7–3.٠ناميبيا
–١٢.3–٢3.١–٢١.٠–١6.3–١5.7–١5.5–٢٠.5–١5.8–١5.٠–١4.7–٢٢.3النيجر

٠.٠–٠.٢–٠.7٢.8٢.١٠.4–٢.63.83.7٠.٢3.٢نيجيريا

–8.٠–8.7–٩.٢–7.8–6.8–١4.3–١3.3–١١.8–8.7–١٠.٠–7.5رواندا
–5.١–8.٢–٩.4–١٠.6–١٢.7–6.5–١٢.3–٢٢.١–١5.٢–٢١.٩–٢7.7سان تومي وبرينسيبي

–4.١–١٠.٢–7.3–7.٢–7.3–4.٠–5.6–7.٠–8.٢–8.7–6.5السنغال
–١6.٠–١5.7–١6.٠–١6.3–٢٠.5–٢٠.١–١8.6–٢3.١–١١.٩–٢١.١–٢3.٠سيشيل

–6.٠–٩.7–١٠.٩–١3.8–١٠.٩–٢.3–١5.5–٩.3–١7.5–3١.8–65.٠سيراليون
–3.7–3.7–3.4–3.4–٢.4–٢.8–4.6–5.١–5.8–5.١–٢.٢جنوب إفريقيا

–١٠.١–١٩.3–١٢.٠–١٢.5–٠.١6.6–7.١–١.5–3.٩–١8.٢١5.٩جنوب السودان
–4.4–4.٢–3.٩–3.7–3.3–4.4–8.١–٩.7–١٠.3–١١.5–١٠.8تنزانيا

–4.٩–5.٢–6.٢–7.٩–7.٩–٩.7–١١.٠–١٠.٠–١3.٢–7.6–7.8توغو
–3.٠–٩.١–8.٢–6.8–5.٠–3.4–7.3–8.١–7.٢–6.7–٩.٩أوغندا
–٠.٢–٢.7–٢.٩–5.٠–3.٩–4.5–٢.١3.٩–4.75.4٠.6زامبيا

–4.7–4.6–3.٠–4.٠–١.3–3.6–7.6–١١.6–١3.٢–١٠.7–١7.٢زمبابوي6
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 ٩ 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 ٢٠٠٩. 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

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

االقتصادات املتقدمة

٢٢4.6354.633٢.3434.٠43٩.٩355.٩3١١.٩٢8٢.٢–١55.٠–٢6١.7رصيد احلساب املايل

83.7١٢5.٢–١٩٠.837.3–١٩١.6–35٩.٢١٠٩.8١54.٩٢٢٠.8٢7.٩   االستثمار املباشر، صاف

76.3٢63.44٩٢.563.6٢٠3.3354.83٢5.١–55٢.6–٢46.٠–١,١١٢.١   استثمارات احلافظة، صاف

–55.٠–٢١.76.85.63٠.5–١٠4.7–74.8١١.٠–٩7.8–5.4   املشتقات املالية، صاف
–٢١١.٠–6٠.١١٩3.5–65.6–67.4–٢5.٠–3٩4.666.3–١46.٩١٩4.3   استثمارات أخرى، صاف

34٩.8٢73.٢١53.١١34.٩٢٢6.8١78.6٢44.3١٢4.4٩7.4٩8.٠   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–574.4–5٠7.١–465.٢–33١.٩–385.١–3٢5.٩–٢٩7.3–4٠٠.3–448.٢–5٢6.٠   رصيد احلساب املايل
–١78.٠–١78.8–٢4.4373.4–١8١.5–١73.١١٢6.٩١٠4.7١35.7٢٠٢.٠      االستثمار املباشر، صاف

–٢3٠.5–٢74.٠–44.٠–٢١٢.5–١٩5.١–53.5–١١4.٩–3٠.7–4٩8.3–٢٢6.3      استثمارات احلافظة، صاف
٩.3٩.٠–7.8٢3.١٢.4–٢7.٠–7.١٢.٢54.3–35.٠      املشتقات املالية، صاف

–١74.8–63.6–48.٢–١65.٢–١8.4–37.١–٢6٠.١–473.4–88.4–453.7      استثمارات أخرى، صاف
٢.٩٠.٠٠.٠–٢.١١.7–6.3–3.6–١5.٩4.53.١      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١8٢.643٩.٠337.6٢٩6.538١.5473.٢466.7–4٠.٩   رصيد احلساب املايل

. . .. . .١٢4.٩58.٩١3.56٩.١١58.3١٩6.٢١4٠.6354.٠      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .75.4٢٢١.١5٢٩.53٠٠.88٠.٩–١68.5–١77.٠–383.3      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .5.538.٩4١.865.8٩٠.٩٢٠.4١٩.3١٠٩.١      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .–١4.١١٠6.7–38١.7–١٩7.7٢4٢.8544.٢١٢3.٠١85.6      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .٢٩.3–١4.3١٩.٠8.٠4.4١١.8١7.١١.6      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

١67.7١٩4.33٠٠.٠3١7.8٢64.٩٢84.33١6.3٢74.7٢7٩.6٢8٢.٠      رصيد احلساب املايل

١٠.333.6٢6.٠٩5.374.833.٢47.١5٩.348.٩55.٢         االستثمار املباشر، صاف

66.8٢٠٩.6١77.7٢١3.5٢٢8.8٢٢8.١١34.5١8٩.٩١7٩.5–5١.4         استثمارات احلافظة، صاف

3٩.83٠.٩3١.843.3٢٩.٠35.8١٠.3٢5.٢٢٢.8١8.8         املشتقات املالية، صاف

3٢.355.4١8.٠٢8.5–١5.4–١65.١6١.١3١.44.84٩.٩         استثمارات أخرى، صاف

٠.5٠.٠٠.٠–١.٩١.5–٢.4–3.٩١.7١.٢3.3         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

١.8–7.٩–45.7–36.٠–١4.4–٠.8–١٠.3–١٩.٢–48.٠–78.6      رصيد احلساب املايل

47.٢7.٩٢8.١8.345.١47.٩5٢.6–١٩.8١٩.4١3.٩         االستثمار املباشر، صاف

43.٢٢3.8٢٢.4١8.667.٩83.٩–٢3.8–7٩.3–5٠.6–335.١         استثمارات احلافظة، صاف

–37.٩–٢7.8–٢٠.١–١.4–١4.5١7.6–3١.8–٢٢.3–١8.4–١٩.4         املشتقات املالية، صاف
–٩٩.3–٩8.3–١٠١.5–6١.٩–5١.١–74.٢–٩8.٢٢.٩–٢63.83.6         استثمارات أخرى، صاف

١٢.3٢.5٢.6–١.٠8.٠٢.53.4–5.٢١.٩–7.7         التغير يف االحتياطيات

      إيطاليا

٢٩.٠68.53٩.١66.358.٠4٠.٠6٠.٢55.7–4.١–7٩.٩      رصيد احلساب املايل

3.7١١.7١٢.3١3.3–١7.٢6.8٠.٩3.١٢.7١٠.7         االستثمار املباشر، صاف

5.5١٠8.٢١76.5٩8.8١38.٩٩3.٢٢4.٢–5.4–٢5.6٢٢.4         استثمارات احلافظة، صاف

–٠.4–١.٢–3.٠–8.٢–٢.63.3–7.54.٠4.8–١٠.١         املشتقات املالية، صاف
١8.6–44.١–١١٠.8–3٩.٢–٩5.٠–٢.١٢7.565.٩75.٠–١١3.٩         استثمارات أخرى، صاف

3.٠3.١٠.٠٠.٠–٠.6١.3–١.3١.٩٢.٠١.3         التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

        إسبانيا

٠.54١.6١4.8٢١.١٢6.٠٢4.6١4.7١5.3١6.٢–43.4       رصيد احلساب املايل

8.6٢8.4١6.٠١٩.١١7.3١7.4١8.4–٢4.6–١٢.8٢7.٢         االستثمار املباشر، صاف

١١.856.١٢8.6١٩.4١٩.3١7.7–١٢.١–43.١53.783.6         استثمارات احلافظة، صاف

٠.٠٠.٠٠.٠–٢.5–3.3–١.4١.7١.3–٢.٩١٠.7         املشتقات املالية، صاف

–١٩.8–٢١.4–٢٢.٠–٢4.5–5٢.٠–١47.8١١.5٢3.3–١8.٢–١١6.٢         استثمارات أخرى، صاف
١3.٩٢.8٠.75.١5.6٩.١4.٠٠.٠٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

58.٩١8٠.٩٢63.7١58.٠١83.8١77.4١٩٢.٩–١58.453.٩4.3   رصيد احلساب املايل

١١7.8١١7.5١44.7١١8.6١33.3١34.4١4٩.7١34.4١44.6١57.4      االستثمار املباشر، صاف

88.١6٩.66٢.١–١3١.5٢76.553.5–4٢.٢–٢8.8٢8٠.6–١6٢.٩      استثمارات احلافظة، صاف

3٠.5٠.5٠.6٠.6–6.758.١34.٠١7.7١6.١–١7.١      املشتقات املالية، صاف

–38.7–48.4–7.763.3–١٢5.4–١٠6.7–34.86٠.١–43.46١.١      استثمارات أخرى، صاف
٢3.6٢4.٠١١.٠١١.5–38.78.55.١5.7–١77.337.٩      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–١١8.6–١٢٠.٠–85.8–١١5.7–١45.8–١4٢.6–١54.٢–١3٢.5–٩٢.6–43.3   رصيد احلساب املايل
–١٢.6–٠.8–١6.3١4.6–٢١٩.5–١٠6.٠–١76.١–١١.٢–53.434.8      االستثمار املباشر، صاف

٠.٠٠.٠–36١.7–١34.٩–١٩5.4–١6.4٢٠١.8–٢75.٠٢84.٢–٢١5.5      استثمارات احلافظة، صاف

–١١.٢–٢٩.3١3.3١7.75.٢–63.43١.٢١٢8.6–7.465.8      املشتقات املالية، صاف
–١١١.7–٢48.١١٢٩.5–٢6١.6٢3١.٠١٩.٢–٩١.837.5–١٠3.4٢7٩.١      استثمارات أخرى، صاف

7.٩١٢.١7.8١١.73٢.٢8.88.8٢4.8١5.6١6.٩      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–5١.7–53.7–37.8–4٠.4–4٩.5–56.٢–4٢.٢–56.٩–6٢.7–4٩.4   رصيد احلساب املايل
–٢.5–١.3٢3.634.٠55.٠١٠.85.٠–١٢.5١٢.8١٢.٠      االستثمار املباشر، صاف

–34.5–33.٠–8.8–8٠.5–١١8.6–48.١–3٢.٩–٢7.١–63.8–١٠4.3      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–١4.7–١5.7–38.٢–٢٩.5١5.6–4٠.٢–١5.٩–٢٢.5–34.3١3.4      استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠–8.١١.74.75.38.55.6٠.8١.5      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

٢83.6٢5١.5373.٩345.٠٢٩3.4333.٩3١٠.33١4.433٢.٠34٠.٢   رصيد احلساب املايل

–4٠.4–4٢.8–4٩.3–77.3–7١.١–١٠٠.8–3٠.86.3–33.7–6.٢      االستثمار املباشر، صاف
47.٢١5٠.٠١3٩.6١8١.5337.٠٢65.٩١٩٠.8٢63.5٢٠3.7٢١٠.4      استثمارات احلافظة، صاف

–١6.7٢.8١.٠–3.47.٩–١٢.7–٢3.5–33.5–3١.١٢8.8      املشتقات املالية، صاف
3٠.١١٠5.3١١٠.٠–8.4–١4.7–١35.٩87.٠١٠5.٩–86.4١١٠.7      استثمارات أخرى، صاف

١٢5.١٢74.7١٠١.3١٠6.3١75.٩١5٠.٢٢١3.١53.463.٠6١.١      التغير يف االحتياطيات

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–١58.7–١٠6.٠–83.8–٢55.6–4١3.7–٢34.٠١١٠.5٢8.4١٩.٠٢7٠.8رصيد احلساب املايل
–4٠١.5–38٠.٢–38١.٠–3٢5.5–٢56.8–344.5–43٢.6–485.8–4٩4.4–53١.7   االستثمار املباشر، صاف

–57.4–33.4–5١.١–١8٠.٢–١٠5.757.٠–١٠6.٢–١57.5–٢33.7–١44.7   استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١6١.74١٠.٠86.54١8.4475.43٩٠.٢8٢.8٢73.٢١85.5١8٢.8   استثمارات أخرى، صاف

١64.374.6١١5.٢١٠٩.7–476.8–744.643١.458٩.4١٢8.65١٢.6   التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

اجملموعات اإلقليمية

كومنولث الدول املستقلة2

١٠٠.75٢.١٢.5١٢.٢53.١٢.7٢٢.8١١3.384.87٩.١   رصيد احلساب املايل

١3.7١١.3١5.3–4.3–35.8–١٩.١٠.٢–3.7–٢7.7–١5.3      االستثمار املباشر، صاف

٩.75.43.8–١7.4–٢8.8١٢.٠٢.4–١7.٩3.5٠.٢      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

64.344.3٢7.573.٠38.83٠.4١5.٢46.5١٠.6١7.3      استثمارات أخرى، صاف

١٠.١٢8.٩43.٢57.١4٢.5–4.٩–١١4.١–3٢.١3٠.5٢١.5      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

–3٩.5–١١.3–٩5.5–٩5.٢–64.5١6.٩35.6١46.٩85.83٢.٠   رصيد احلساب املايل
–١٩٩.٠–١87.٩–١88.4–١44.١–٢6.٩–١3٩.8–٢٠3.6–٢73.4–٢٢٠.5–٢77.5      االستثمار املباشر، صاف

–٢7.١–٢3.٠–٢7.١–8١.73٠.٩47.5–١٢4.4–64.8–١١5.6–58.٠      استثمارات احلافظة، صاف
٢.6١.7٢.٠٢.٢–١٠.٠–٠.7١.3–١.5٢.٠–٠.3      املشتقات املالية، صاف

١١٠.4١36.4١١٩.3–٢7٩.١46٠.6356.5١٠٢.3–٢١5.673.6–٢٩.3      استثمارات أخرى، صاف

١٩7.١8.46١.565.6–38١.8–43١.3١3٩.١45٠.6١٩5.33١6.١      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–١4.٩–3.١–4.5–48.5–١٢.٢–٩.6–43.6–6٢.7–66.7–١٠7.٢   رصيد احلساب املايل
–٢٩.٠–٢7.5–38.4–3٠.8–3٠.٠–36.١–3٢.٠–٢6.5–٢7.7–3٩.٩      االستثمار املباشر، صاف

–7.١6.45.١–٢4.٢–٢4.34.٠–١٩.4–4٠.٠–7٠.٢–53.5      استثمارات احلافظة، صاف
3.63.٢–3.7–٠.٢٢.7–٠.3١.8–١.4–١.63.٠      املشتقات املالية، صاف

٢٠.8٢4.5١7.٢4.١–7.8١4.3١.8–6.4١3.3–3٠.١      استثمارات أخرى، صاف

١٢.٠–6.٠٢.7–٢3.5١١.7–١٠.4–١4.6٢7.8١8.5٠.٢      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١٠٩.٠–١٠٢.4–١١٠.٠–85.٩–١٠٠.4–١88.٩–٢٠٠.5–١٩4.٢–١54.8–١٢8.٠   رصيد احلساب املايل
–١35.7–١33.5–١4١.٢–١٢١.١–١٢5.٩–١3١.8–١38.5–١5٠.6–١58.5–١46.4      االستثمار املباشر، صاف

–6.٢١١.7–8.8–3٩.٠–5١.7–57.١–١١٢.3–١٠٠.7–7٩.8–١٠6.7      استثمارات احلافظة، صاف
3.٩3.٩3.64.١–5.5٢.5١.87.٠١.3٢.٩      املشتقات املالية، صاف

١١.7٢١.٩43.64.٠٢7.65٩.653.١٢6.٠١8.6٢٠.8      استثمارات أخرى، صاف

٢٠.5١7.٢١٠.٢٢.8١3.6–١٠8.١5٩.١١١.83٩.١٢8.8      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–١5.3–66.3٢١.٩–١4.6–٢٠5.6–3١7.7٢87.53٠١.١١8٠.7١3١.4   رصيد احلساب املايل
–١٢.8–7.4–٢.5–4.3–٠.77.٠–٢8.8–7.٩–٢5.4–٢٠.٠      االستثمار املباشر، صاف

–٢.٠–١١.4–3.٩–٢4.7–75.٠56.77٠.6١3٠.368.٠١٢.5      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

٩4.86٩.7٠.٢٢8.٢–47.١–١٢5.5١٠١.4١١١.46٢.٩6١.4      استثمارات أخرى، صاف

–٢7.٩–3.8٢.5–8٠.١–١38.6–١37.8١55.٠١٢7.٢١6.٢١38.٢      التغير يف االحتياطيات
   إفريقيا جنوب الصحراء

–5٩.١–5٢.٢–53.6–34.٢–66.4–7٩.8–76.6–54.٠–٢4.5–١3.7   رصيد احلساب املايل
–4٠.٢–35.٠–٢4.٢–٢٠.٩–3١.3–37.٢–48.8–٢3.7–34.6–3٢.7      االستثمار املباشر، صاف

–١5.4–١6.٩–٢8.١–٢7.3–١7.3–٢3.٢–٩.3–٢٢.3–٢8.4–١٩.4      استثمارات احلافظة، صاف
–٠.٢–٠.٢–٠.٩٠.3٠.٢–٠.4–١.5–٠.8–١.7–١.7      املشتقات املالية، صاف
–٢.56.8–١.١3.8–7.3–4.5–8.4–١٩.7٢٠.4٩.3      استثمارات أخرى، صاف

4.٠–١٢.٩3.١١.١–١٠.5–١4.٢–٢٠.8٢٠.٠٢.87.8      التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

       الوقود
7١.٢٢46.٩١٢١.٢١٢١.6–١56.6–5١3.5445.7374.5٢٢6.585.7      رصيد احلساب املايل

١6.33١.٩١٩.٠٢٢.4–١3.٠6.٠5.٩٢4.7–٢٩.3–٢4.٠         االستثمار املباشر، صاف

4.4–7.4١٠.١–3١.٩–٩٠.١5٠.478.٩١64.٠8١.٢٩.5         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

٢5٢.٠١88.٠١8٢.٩١57.6٩.٠3١.5١38.٩١53.365.78٢.8         استثمارات أخرى، صاف

54.٢46.6١٢.٢–5٢.6–١54.4–١8٩.١–١٩4.7٢35.٢٩٩.٢١٠6.6         التغير يف االحتياطيات

      غير الوقود

–٢8٠.3–٢٢7.3–33٠.7–3٢6.8–٢57.٢–١85.١–٢٠7.5–346.١–335.٢–٢7٩.5      رصيد احلساب املايل
–4٢3.٩–3٩٩.٢–4١٢.٩–34١.8–٢3٢.١–35٠.5–438.6–4٩8.8–465.١–5٠7.7         االستثمار املباشر، صاف

–6١.8–٢3.3–58.5–١48.3–٢4.547.5–٢7٠.٢–٢36.5–٢84.١–٢34.8         استثمارات احلافظة، صاف
4.١١.78.٩٩.3–١١.7–6.5٢.٢–٢.4–5.8٠.٩         املشتقات املالية، صاف

١٢٠.٠١١٩.8١٠٠.٠–٢6٠.8466.5358.756.١–٢٢٢.٠٩6.4–٩٠.٢         استثمارات أخرى، صاف

٢١6.8٢٠.468.6٩7.6–3٢٢.4–54٩.٩١٩6.٢4٩٠.٢٢35.٢3٢3.6         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف
–٢٩3.5–٢6٩.7–٢٩٠.5–٢43.4–٢3١.7–٢8٢.٠–373.4–4٠٩.4–4١4.8–363.٢      رصيد احلساب املايل

–3٢7.٠–3٠٩.6–3٠٠.6–٢7٠.5–٢85.١–٢٩٢.7–٢83.5–٢74.4–٢8٢.٠–٢78.١         االستثمار املباشر، صاف
–44.٢–٢6.8–١5.8–١١١.٩–53.3–34.8–١٩١.4–١76.3–٢١8.8–١8٩.٢         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–45.43١.5٢8.33١.7٢٠.5١٠.٠–8.6–٢٢.4–٢٩.٩–7٢.8         استثمارات أخرى، صاف
3٩.١7٩.6–١74.١١٢١.١67.6١٠3.3١.8٩٠.٢١٠8.36.5         التغير يف االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

جدولة ديونها خالل 2017-2013 
–35.٩–35.١–36.٩–4٠.٠–5٢.6–43.٠–33.3–5٢.7–58.8–3١.٢       رصيد احلساب املايل

–3١.7–٢7.8–٢3.3–٢4.7–٢3.7–٢6.٩–١٩.8–٢4.5–٢8.١–٢١.4           االستثمار املباشر، صاف
–3.73.7–١8.٩–٢4.3–٠.5١.٩–5.4–١٢.١–١.٠١.6           استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .           املشتقات املالية، صاف

–7.٩–١5.8–8.6٠.٩–٢3.4–٢٢.8–٠.١–١٩.٠–١.65.٢           استثمارات أخرى، صاف
٠.٩7.١6.78.5–6.٩٢.٢–4.٠7.٠–٢3.7–١٢.٠           التغير يف االحتياطيات

للتذكرة

العامل

٢53.٠373.66١.5٢٠.3١84.4٢7٢.١٢٠5.٩١٢3.5–44.5–٢7.7رصيد 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

–٢٠٠١

٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢

٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠٢١–٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠٢4

االقتصادات املتقدمة

٠.5٠.5٠.6٠.7٠.8٠.7٠.6٠.5٠.5–٠.6–٠.7صايف اإلقراض واالقتراض

٠.5٠.5٠.6٠.7٠.٩٠.7٠.6٠.5٠.5–٠.6–٠.8     رصيد احلساب اجلاري

٢١.6٢١.4٢١.٩٢٢.5٢٢.7٢٢.٢٢٢.7٢٢.7٢٢.7٢٢.7٢٢.٩        االدخار

٢٢.3٢٢.٠٢١.١٢١.4٢١.5٢١.3٢١.6٢١.٩٢٢.١٢٢.٢٢٢.5        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.4–٢.6–٢.4–٢.3–٢.٢–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–4.٠–4.4   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.4–٢.6–٢.4–٢.3–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–4.٠–4.4      رصيد احلساب اجلاري

١7.3١6.8١٩.٢٢٠.3٢٠.١١8.6١8.٩١٩.٠١٩.٢١8.٩١٩.٢         االدخار

٢١.5٢٠.8٢٠.4٢٠.8٢١.٠٢٠.3٢٠.6٢١.١٢١.6٢١.6٢١.7         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.١٠.١٢.4٢.63.١3.٢3.١3.١   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.٠٢.3٢.5٢.٩3.٢3.٢3.٠٢.٩٢.8٢.4      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.7٢٢.6٢٢.4٢٢.٩٢3.7٢4.٢٢4.7٢4.8٢4.8٢4.٩٢5.١         االدخار

٢٢.3٢٢.٠١٩.6١٩.٩٢٠.4٢٠.8٢٠.٩٢١.5٢١.5٢١.7٢٢.3         االستثمار

. . .. . .. . .٠.١–٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.٢٠.٠٠.٢      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

4.١5.٩6.77.68.٩8.68.٠7.47.١6.86.3      صايف اإلقراض واالقتراض

4.١5.٩6.77.58.٩8.58.٠7.47.١6.86.3         رصيد احلساب اجلاري

٢4.٠٢5.7٢6.٢٢7.١٢8.١٢8.٢٢8.١٢8.6٢8.٢٢8.3٢8.6            االدخار

١٩.٩١٩.8١٩.5١٩.6١٩.٢١٩.7٢٠.١٢١.٢٢١.١٢١.5٢٢.٢            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

–٠.١٠.٢–٠.3–٠.6–٠.5–٠.7–٠.4–١.٠–٠.5–٠.7٠.3      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٠٠.٢–٠.4–٠.7–٠.6–٠.8–٠.4–١.٠–٠.5–٠.7٠.3         رصيد احلساب اجلاري

٢3.٠٢٢.5٢١.8٢١.8٢٢.3٢١.٩٢٢.٩٢٢.١٢٢.٢٢٢.5٢٢.7            االدخار

٢٢.4٢٢.٩٢٢.3٢٢.7٢٢.7٢٢.7٢3.5٢٢.8٢٢.6٢٢.6٢٢.٩            االستثمار

٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

٠.٩٢.١١.7٢.4٢.7٢.53.٠٢.7٢.٠–١.8–١.٢      صايف اإلقراض واالقتراض

١.٠١.٩١.5٢.5٢.8٢.6٢.٩٢.6٢.٠–١.٩–١.3         رصيد احلساب اجلاري

١٩.٩١8.7١7.٩١8.٩١8.8٢٠.١٢٠.4٢٠.6٢٠.6٢٠.5٢٠.١            االدخار

٢١.١٢٠.7١7.٠١7.٠١7.3١7.6١7.6١8.٠١7.7١7.٩١8.٢            االستثمار

٠.١٠.١٠.١–٠.١–٠.١–٠.١٠.١٠.٠٠.٢٠.٢٠.٢         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

٢.٢١.6١.8٢.5٢.١١.٠١.١١.١١.١–5.4–5.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.8٠.8٠.8٠.8–5.٩–6.١         رصيد احلساب اجلاري

٢١.٩٢٠.7٢٠.٢٢٠.5٢١.6٢٢.7٢٢.٩٢٢.7٢٢.٩٢3.٠٢3.١            االدخار

٢8.٠٢6.5١8.7١٩.5٢٠.4٢٠.4٢١.١٢١.٩٢٢.٠٢٢.١٢٢.3            االستثمار

٠.6٠.5٠.6٠.5٠.7٠.٢٠.٢٠.3٠.3٠.3٠.3         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

3.٢3.٠٠.7٠.73.١3.84.٠3.53.43.53.4   صايف اإلقراض واالقتراض

3.33.١٠.٩٠.83.١4.٠4.٠3.53.53.63.5      رصيد احلساب اجلاري

٢7.4٢6.3٢4.١٢4.7٢7.١٢7.4٢7.٩٢7.٩٢8.4٢8.6٢8.6         االدخار

٢4.١٢3.٢٢3.٢٢3.٩٢4.٠٢3.4٢3.٩٢4.4٢4.٩٢5.٠٢5.١         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.٠٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.١–٠.١–٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
   اململكة املتحدة

–3.٩–4.١–4.٢–4.٠–3.4–5.3–5.٠–5.٠–5.٢–3.٢–٢.٩   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.8–4.٠–4.٢–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.٢–٢.٩      رصيد احلساب اجلاري

١4.3١3.4١١.١١٢.3١٢.3١٢.٠١3.٩١3.3١3.١١3.٢١3.8         االدخار

١7.٢١6.6١6.٢١7.3١7.٢١7.3١7.٢١7.٢١7.٢١7.٢١7.6         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

–٢٠٠١

٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢

٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠٢١–٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠٢4

    كندا

–٢.6–٢.8–3.١–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–٠.4١.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.6–٢.8–3.١–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–٠.5١.١      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.6٢٢.5٢١.7٢٢.5٢٠.3١٩.7٢٠.7٢٠.4١٩.8٢٠.5٢١.٠         االدخار

٢٢.١٢3.6٢4.٩٢4.٩٢3.8٢٢.٩٢3.5٢3.٠٢٢.٩٢3.3٢3.6         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

4.٠4.٠5.١5.٠5.35.44.54.74.54.44.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

4.٠4.٠5.٠5.٢5.75.34.74.74.64.44.3      رصيد احلساب اجلاري

٢٩.83٠.33٠.33٠.53٠.83٠.١3٠.١٢٩.٩٢٩.6٢٩.4٢٩.١         االدخار

٢5.5٢6.٠٢5.١٢5.٢٢4.8٢4.7٢5.٢٢5.٢٢5.٠٢4.٩٢4.٩         االستثمار

٠.٠–٠.١–٠.٠٠.١–٠.١٠.٢–٠.4–٠.٠٠.٠٠.١٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.7–٠.4–٠.٠٠.٠٠.3–٢.5٢.7٠.7٠.6٠.٠٠.٢صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.8–٠.5–٠.4–٠.٠٠.١–٠.3–٢.5٢.6٠.6٠.6٠.٢     رصيد احلساب اجلاري

3٠.33٢.63٢.833.٠3٢.43١.٩3٢.٢3٢.73٢.١3١.83١.3        االدخار

٢8.١3٠.33٢.43٢.63٢.83٢.١3٢.43٢.83٢.63٢.43٢.١        االستثمار

٠.١٠.٢٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

4.٩4.٢٠.6٠.6٢.8٠.٠١.٠5.٠3.٩3.5٢.3   صايف اإلقراض واالقتراض

5.64.5٠.6٢.١٢.8٠.٠١.٠5.٠3.83.4٢.٢        رصيد احلساب اجلاري

٢6.7٢6.8٢4.٢٢5.٠٢5.٩٢4.4٢5.4٢٩.٠٢٩.١٢٩.١٢8.5           االدخار

٢١.٢٢٢.4٢3.5٢٢.8٢٢.7٢3.٩٢4.3٢4.٠٢5.١٢5.5٢6.١           االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠١.5–٠.3–٠.7        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

–٠.5–٠.٢–٠.١–3.73.7٠.8١.5٢.٠١.4٠.٩٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.5–٠.٢–٠.١–3.63.6٠.7١.5٢.٠١.4٠.٩٠.١        رصيد احلساب اجلاري

3٩.743.٠43.١43.64٢.54١.١4١.٠4٠.١3٩.338.737.5           االدخار

36.43٩.64٢.34٢.١4٠.53٩.74٠.١4٠.٢3٩.438.٩38.٠           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–١.4–٠.6–٠.١–١.3–١.٩–١.٢–٠.7–١.6–٢.5–5.١–4.5   صايف اإلقراض واالقتراض
–١.٩–١.4–٠.٩–٢.٢–٢.5–١.8–٢.٠–٢.٩–3.6–5.7–4.8        رصيد احلساب اجلاري

١٩.6٢٠.٠٢١.4٢٢.٠٢٢.٩٢٢.3٢٢.٩٢3.١٢٢.4٢١.٩٢١.١           االدخار

٢4.٢٢5.7٢4.٩٢4.٩٢4.8٢4.١٢5.4٢4.8٢3.٢٢3.١٢٢.٩           االستثمار

٠.4٠.6١.١١.3١.3٠.6٠.6١.٠٠.٩٠.8٠.5        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.٠–١.٩–١.٩–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.٠–٢.8–٠.5–٠.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٠–٢.٠–١.٩–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.١–٢.8–٠.6–٠.٢        رصيد احلساب اجلاري

٢٠.4٢١.٠١٩.١١7.٩١6.5١6.٩١6.8١7.6١7.6١7.5١7.٩           االدخار

٢٠.6٢١.6٢٢.3٢١.5٢١.١١8.5١8.5١٩.6١٩.5١٩.5١٩.٩           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–١.٠–٠.5–٢.4٠.8–٠.7–3.7–7.8١٠.٠١٠.٠6.33.7   صايف اإلقراض واالقتراض
–١.٢–٠.7–٢.3٠.٩–٠.6–3.٩–8.٢١٠.6٩.85.54.٠        رصيد احلساب اجلاري

35.٠37.٩36.١3٢.٩٢4.8٢4.6٢6.7٢٩.3٢7.٠٢6.7٢5.7           االدخار

٢7.7٢8.٢٢6.١٢7.٠٢8.7٢8.١٢7.5٢7.١٢7.5٢6.٩٢6.4           االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.٢        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–٢.8–3.3–3.٢–٢.٢–١.6–3.٠–5.5–3.٢–١.8٢.٠١.7   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.٢–3.7–3.7–٢.6–٢.١–3.7–5.٩–3.6–٠.5٠.5٢.٢        رصيد احلساب اجلاري

٢٠.7٢١.6١٩.4١٩.٢١7.٢١8.٠١8.٩١7.8١7.١١7.4١8.4           االدخار

٢٠.7٢١.5٢١.6٢٢.5٢٢.7٢١.٢٢١.٠٢٠.٢٢٠.8٢١.١٢١.٢           االستثمار

١.3١.5٠.4٠.4٠.4٠.7٠.6٠.4٠.5٠.4٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

–٢٠٠١

٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢

٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠٢١–٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠٢4

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

١.65.٢٢.٢٢.١١.3–١.5–8.7١٠.٠7.44.7١.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.65.٢٢.٢٢.٠١.٢–١.6–٩.١١٠.47.35.١١.6           رصيد احلساب اجلاري

33.535.١3٢.٠3٠.٢٢4.7٢4.٩٢7.٠3٠.4٢8.5٢8.٢٢7.٠              االدخار

٢4.8٢5.٢٢4.8٢5.3٢7.3٢5.4٢5.5٢5.١٢5.٩٢5.7٢5.4              االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١–٠.١–٠.٠٠.٠٠.6–٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

       غير الوقود

–١.١–٠.٩–٠.8–٠.٩–٠.3٠.١٠.٢–٠.4–٠.8٠.6١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–١.١–١.٠–٠.٩–١.١–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–٠.6٠.4١.٢           رصيد احلساب اجلاري

٢٩.43١.٩33.١33.733.٩33.٢33.٢33.١3٢.73٢.43٢.٠              االدخار

٢٩.٠3١.734.334.333.٩33.٢33.634.١33.733.433.١              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–١.٩–١.8–١.8–١.8–١.3–١.4–٢.٠–٢.٢–٢.4–١.3–٠.7      صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.٠–٢.٠–٢.٠–٢.٠–١.5–١.6–٢.3–٢.4–٢.7–١.7–١.٠           رصيد احلساب اجلاري

٢٢.8٢3.8٢٢.7٢٢.8٢٢.5٢٢.5٢٢.٩٢٢.٩٢3.٠٢3.٢٢3.6              االدخار

٢4.١٢5.6٢5.4٢5.٢٢4.7٢4.١٢4.4٢4.8٢5.٠٢5.١٢5.6              االستثمار

٠.3٠.4٠.3٠.3٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

       اقتصادات املركز املدين الصايف

          حسب جتربة خدمة الدين

          اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

              جدولة ديونها خالل 2017-2013

–3.7–4.٠–4.١–4.3–5.٠–5.8–5.4–4.١–5.٩–٢.8–٠.8        صايف اإلقراض واالقتراض
–4.٠–4.٢–4.3–4.5–5.3–5.٩–5.7–4.4–6.١–3.4–١.4           رصيد احلساب اجلاري

٢٠.4١٩.١١3.٢١4.3١٢.٢١٢.4١3.4١5.4١6.١١7.٠١8.3              االدخار

٢٢.١٢٢.5١٩.3١8.8١8.٢١8.5١8.٩١٩.٩٢٠.5٢١.٢٢٢.3              االستثمار

٠.5٠.6٠.3٠.4٠.3٠.١٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.١٠.4٠.6٠.5٠.3٠.4٠.5٠.5٠.٢٠.١٠.٠صايف اإلقراض واالقتراض

–٠.١٠.3٠.5٠.5٠.3٠.3٠.5٠.4٠.٢٠.١٠.١      رصيد احلساب اجلاري
٢4.٠٢5.٠٢6.٢٢6.7٢6.5٢6.٠٢6.5٢6.7٢6.5٢6.4٢6.5         االدخار

٢3.٩٢4.7٢5.5٢5.8٢5.٩٢5.4٢5.8٢6.٢٢6.3٢6.3٢6.5         االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.٠   رصيد احلساب الرأسمايل

ملحوظــة: تســتند التقديــرات يف هــذا اجلــدول إىل إحصــاءات احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات للبلــدان املنفــردة. وحُتســب األرقــام اجملمعــة للمجموعــات القُطْريــة اخملتلفــة علــى اعتبــار أنهــا حاصــل قيــم 

للــدوالر األمريكــي يف البلــدان املنفــردة ذات الصلــة. ويختلــف ذلــك عــن عمليــات احلســاب يف عــدد إبريــل ٢٠٠5 واألعــداد الســابقة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، حيــث كانــت األرقــام اجملمعــة مرجَّحــة 

بإجمــايل النــاجت احمللــي املقــوم بتعــادل القــوى الشــرائية كحصــة مــن جممــوع إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي. وتســتمد تقديــرات إجمــايل االدخــار القومــي واالســتثمار )أو إجمــايل تكــون رأس املــال( مــن 

إحصــاءات احلســابات القوميــة للبلــدان املنفــردة. وتســتمد تقديــرات رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل ورصيــد احلســاب املــايل )أو صــايف اإلقــراض/ صــايف االقتــراض( مــن إحصــاءات 

ميــزان املدفوعــات. ويمكــن التعبيــر عــن الصــالت بيــن املعامــالت احملليــة واملعامــالت مــع باقــي أنحــاء العــامل كمتطابقــات حماســبية. االدخــار )S( ناقــص االســتثمار )I( يســاوي رصيــد احلســاب اجلــاري  

)S – I = CAB( )CAB(. كذلــك فــإن صــايف اإلقــراض/ صــايف االقتــراض )NLB( هــو جممــوع رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل )NLB = CAB + KAB( )KAB(. ولكــن يف الواقــع العملــي، 
ال يمكــن االحتفــاظ بهــذه املتطابقــات كمــا هــي. وتعتمــد االختــالالت الناجمــة عــن القصــور يف البيانــات املصدريــة وإعــداد البيانــات والتبايــن يف األرقــام اجملمعــة 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

٢٠١١٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠7٢٠١8٢٠١–٢٠١٩٢٠٢٠٢٠7٢٠٢4–٢٠٢١

3.93.63.83.63.33.63.63.6إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

١.7١.٩٢.4٢.٢١.8١.7٢.٠١.6االقتصادات املتقدمة

6.٢4.٩4.84.54.44.84.64.٩األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

١.8١.4١.5١.6١.5١.5١.5١.4االقتصادات املتقدمة الرئيسية

5.03.95.43.83.43.94.13.8حجم التجارة العاملية1

الواردات

3.53.44.33.33.٠3.٢3.43.3االقتصادات املتقدمة

٩.١5.٠7.55.64.65.35.75.١األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

3.٩3.54.43.١٢.73.١3.33.٢االقتصادات املتقدمة

8.١4.57.٢4.34.٠4.85.٠4.5األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.٢–٠.١٠.٢–٠.3–٠.6–٠.١٠.٢–٠.١ االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.3٠.١–٠.8١.3٠.٩–١.٠٠.٢األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

٢.7١.٠٠.٢٠.٩٠.٩–٠.3–١.٩٠.١املصنوعات

–8.3٠.5–٠.٢–٢3.3٢٩.4١3.4–١٠.8٢.٩النفط
١.١٢.٢٠.6–6.4١.6٠.٢–8.٩١.٢السلع األولية غير الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٠١.6١.7٢.٠١.6٢.١١.8٢.٠االقتصادات املتقدمة

6.65.١4.34.84.٩4.74.74.4األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار الفائدة
٠.٢١.4١.8٠.8٠.٩–٠.4–٠.7٠.3سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

٠.4٠.٠٠.٠٠.5–٠.١–١.٩٠.3٠.٢سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

أرصدة احلساب اجلاري

٠.5٠.٩٠.7٠.6٠.5٠.7٠.5–٠.8االقتصادات املتقدمة

–٠.8–٠.3–٠.5–٠.4–٢.5٠.٢٠.٠٠.١األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
جمموع الدين اخلارجي

3٠.4٢8.63٠.3٢٩.٩3٠.١٢٩.3٢٩.٩٢7.6األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

٩.١١٠.٢٩.8١٠.3١٠.4١٠.٢١٠.٢٩.6األسوق 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.

% من إجمايل الناجت احمللي

٪

التغير السنوي % 
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أرشيف آفاق االقتصاد العاملي

سبتمبر 2006 آفاق االقتصاد العاملي:  النظم املالية والدورات االقتصادية 

إبريل 2007 آفاق االقتصاد العاملي:  التداعيات والدورات يف االقتصاد العاملي  

أكتوبر 2007 آفاق االقتصاد العاملي:  العوملة وعدم املساواة 

إبريل 2008 آفاق االقتصاد العاملي:  اإلسكان والدورة االقتصادية 

أكتوبر 2008 آفاق االقتصاد العاملي:  الضغط املايل والهبوط االقتصادي والتعايف 

إبريل 2009 آفاق االقتصاد العاملي: األزمة والتعايف 

أكتوبر 2009 آفاق االقتصاد العاملي: احلفاظ على التعايف 

إبريل 2010 آفاق االقتصاد العاملي: إعادة توازن النمو 

أكتوبر 2010 آفاق االقتصاد العاملي: التعايف واخملاطر وإعادة التوازن 

آفاق االقتصاد العاملي: توترات التعايف مزدوج السرعة

إبريل 2011    البطالة والسلع األولية والتدفقات الرأسمالية 

سبتمبر 2011 آفاق االقتصاد العاملي: تباطؤ يف النمو وتصاعد يف اخملاطر 

إبريل 2012 آفاق االقتصاد العاملي: النمو يعود وبعض اخملاطر يبقى 

أكتوبر 2012 آفاق االقتصاد العاملي: التواؤم مع الديون املرتفعة والنمو املتباطئ 

إبريل 2013 آفاق االقتصاد العاملي: اآلمال والواقع واخملاطر 

أكتوبر 2013 آفاق االقتصاد العاملي: حتوالت وتوترات 

إبريل 2014 آفاق االقتصاد العاملي: التعايف يكتسب قوة، لكنه يظل متفاوتا 

أكتوبر 2014 آفاق االقتصاد العاملي: تركات وغيوم وعدم يقين 

إبريل 2015 آفاق االقتصاد العاملي: نمو غير متوازن — عوامل قصيرة األجل وطويلة األجل 

أكتوبر 2015 آفاق االقتصاد العاملي: التكيف مع أسعار السلع األولية املنخفضة 

إبريل 2016 آفاق االقتصاد العاملي: بطء شديد لفترة بالغة الطول 

أكتوبر 2016 آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج 

إبريل 2017 آفاق االقتصاد العاملي: هل يتزايد الزخم؟ 

آفاق االقتصاد العاملي: نحو حتقيق نمو قابل لالستمرار: تعاف يف األجل القريب 

أكتوبر 2017      وحتديات يف األجل البعيد 

إبريل 2018 آفاق االقتصاد العاملي: انتعاش دوري وتغير هيكلي 

أكتوبر 2018 آفاق االقتصاد العاملي: التحديات أمام النمو املطرد 

إبريل 2019 آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر 

أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

أكتوبر 2007، اإلطار 1-4 قياس عدم املساواة: قضايا املفاهيم واملنهجيات والقياس 

مؤشرات الدورة االقتصادية اجلديدة يف أمريكا الالتينية:

أكتوبر 2007، اإلطار 3-5      إعادة بناء البيانات التاريخية 

إبريل 2008، امللحق 1-1 انعكاسات التقديرات اجلديدة لتعادل القوى الشرائية على قياس النمو العاملي 

أكتوبر 2008، اإلطار 3-1 قياس فجوات الناجت  

أكتوبر 2008، امللحق 1-1 تقدير وإيضاح اخملاطر احمليطة باالقتصاد العاملي  

إبريل 2009، امللحق 1- 2 الشكل املروحي للنمو العاملي 

أكتوبر 2010، امللحق 2-1 مؤشرات تتبع النمو 

أكتوبر 2010، اإلطار 1- 3 االستدالل على الناجت املمكن من البيانات املشوشة: منظور نموذج التوقعات العاملية 

أكتوبر 2010، اإلطار 4-1 عدم اتساق تدابير إعادة التوازن 

إبريل 2011، اإلطار 2-1 سيناريوهات التطورات السلبية يف آفاق االقتصاد العاملي 

آفاق االقتصاد العاملي 

موضوعات خمتارة
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أكتوبر 2014، اإلطار 3-3 امليزانيات العمومية ملالية الدولة: أهمية األصول غير املالية وقياسها 

أكتوبر 2016، إطار السيناريو 1 سيناريوهات التعريفة اجلمركية 

أكتوبر 2016، اإلطار 1-1 توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط 

إبريل 2019، اإلطار 2-1 التنبؤات للنمو العاملي: فرضيات بشأن السياسات واألوضاع املالية وأسعار السلع األولية 

إبريل 2019، اإلطار 3-3 املصدر األساسي للتغيرات يف أسعار السلع الرأسمالية: حتليل قائم على نموذج 

ثانيا: استقصاءات تاريخية

أكتوبر 2008، اإلطار 3-6 املنظور التاريخي للنمو واحلساب اجلاري 

أكتوبر 2009، اإلطار 1-4 األزمات املالية الدولية من منظور تاريخي  

أكتوبر 2012، الفصل الثالث احلسن والسيء والقبيح: 100 عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة 

أكتوبر 2015، اإلطار 1-1 ما تأثير فترات الركود؟ 

ثالثا: النمو االقتصادي — املصادر واألنماط

سبتمبر 2006، الفصل الثالث الصعود األسيوي: أنماط التنمية والنمو االقتصادي 

سبتمبر 2006، اإلطار 1-3 النمو املمكن للناجت واإلنتاجية يف اليابان 

سبتمبر 2006، اإلطار 2-3 تطور جودة حوكمة الشركات وأثره يف آسيا 

فصل القاطرة عن القطار؟ التداعيات والدورات يف االقتصاد العاملي  إبريل 2007، الفصل الرابع

إبريل 2007، اإلطار 3-4 التداعيات وتزامن الدورات االقتصادية الدولية: من منظور أوسع 

أكتوبر 2007، اإلطار 1-2 ما هي اخملاطر التي تمثلها أسواق املساكن للنمو العاملي؟ 

أكتوبر 2007، امللحق 2-1 تغير املناخ: التأثير االقتصادي واالستجابات على مستوى السياسات 

أكتوبر 2007، اإلطار 7-1 النقاش الدائر حول تطبيق سعر اخلصم 

أكتوبر 2007، اإلطار 8-1  )Weitzman, 1974 الضرائب مقارنة بالكميات يف ظل عدم اليقين )دراسة

أكتوبر 2007، اإلطار 9-1 جتارب االجتار يف رخص إطالق االنبعاثات يف االحتاد األوروبي 

أكتوبر 2007، الفصل اخلامس الدورة االقتصادية العاملية وديناميكيتها املتغيرة 

أكتوبر 2007، اإلطار 1-5 االقتصادات الرئيسية وتقلبات النمو العاملي 

أكتوبر 2007، اإلطار 2-5 حتسن أداء االقتصاد الكلي — هل هو حسن حظ أم حسن سياسات 

أكتوبر 2008، اإلطار 2-1 أسعار املساكن: التصحيحات والعواقب 

إبريل 2009، اإلطار 1-1 الدورات االقتصادية العاملية 

إبريل 2009، اإلطار 1-3 ما أوجه الشبه بين األزمة احلالية والكساد الكبير؟  

هل يمثل االئتمان عنصرا حيويا يف حتقيق التعايف؟

إبريل 2009، اإلطار 2-3      أدلة من البيانات على مستوى النشاط   

إبريل 2009، الفصل الثالث التحول من الركود إىل التعايف: بأي سرعة وبأي قوة؟  

أكتوبر 2009، الفصل الرابع ما مدى الضرر؟ ديناميكية الناجت على املدى املتوسط بعد انتهاء األزمات املالية  

أكتوبر 2009، اإلطار 3-1 هل يقترن التعايف بالبطالة؟  

إبريل 2010، الفصل الثالث ديناميكية البطالة أثناء حاالت الركود واالنتعاش: قانون أوكن وما وراؤه  

هل بطء النمو يف االقتصادات املتقدمة يعني بالضرورة بطئه 

أكتوبر 2010، اإلطار 1-1      يف االقتصادات الصاعدة؟ 

إبريل 2012، اإلطار 2-1 التعايف العاملي: ما هو الوضع الراهن؟ 

أكتوبر 2012، اإلطار 3-1 كيف يؤثر عدم اليقين على األداء االقتصادي؟ 

أكتوبر 2012، الفصل الرابع صالبة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: هل تدوم؟ 

أكتوبر 2012، اإلطار 1-4 فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ 

إبريل 2013، الفصل الثاين انتشار تداعيات أجواء عدم اليقين التي تكتنف السياسات يف الواليات املتحدة وأوروبا 

تقرير خاص حول التداعيات   

إبريل 2013، الفصل الرابع اقتحام احلدود: هل يمكن للبلدان منخفضة الدخل الديناميكية يف اجليل احلايل أن تنجح؟ 

أكتوبر 2013، اإلطار 2-1 ما أسباب التباطؤ يف بلدان »بريكس«؟ 

أكتوبر 2013، الفصل الثالث على	إيقاع	واحد؟	التداعيات	والصدمات	املشتركة	ودور	الروابط	املالية	والتجارية	
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تزامن الناجت يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ويف 

أكتوبر 2013، اإلطار 1-3     بلدان القوقاز وآسيا الوسطى 

أكتوبر 2013، اإلطار 2-3 تداعيات التغيرات يف السياسة النقدية األمريكية 

إبريل 2014، اإلطار 1-3 االدخار والنمو االقتصادي 

يف الطرف املتلقي؟ األوضاع اخلارجية والنمو يف األسواق الصاعدة قبل 

إبريل 2014، الفصل الرابع   األزمة املالية العاملية وأثنائها وبعد وقوعها 

أثر األوضاع اخلارجية على النمو يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

إبريل 2014، اإلطار 1-4    على املدى املتوسط 

أكتوبر 2014، اإلطار 2-1 أصول مراجعات تنبؤات صندوق النقد الدويل للنمو منذ عام 2011 

أكتوبر 2014، الفصل 2،  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 2014، الفصل 3    العام على االقتصاد الكلي 

أكتوبر 2014، اإلطار 4-3 اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية 

إبريل 2015، الفصل 3 إىل أين نتجه؟ منظورات حول الناجت املمكن  

إبريل 2015، اإلطار 1-3  التقدم بقوة: تقدير الناجت القابل لالستمرار  

إبريل 2016، اإلطار 2-1 التطورات واآلفاق االقتصادية الكلية يف البلدان النامية منخفضة الدخل: دور العوامل اخلارجية 

هل حان الوقت لدفعة على جانب العرض؟ اآلثار االقتصادية الكلية إلصالحات 

إبريل 2016، الفصل الثالث     سوق العمل واملنتجات يف االقتصادات املتقدمة 

تدابير غير مسبوقة: النمو يف اقتصادات السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 

إبريل 2017، الفصل الثاين       يف بيئة خارجية معقدة 

إبريل 2017، اإلطار 2-2 النمو يف ظل التدفقات: شواهد مستمدة من بيانات الصناعات 

نمو اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: التفاوتات وتقارب 

أكتوبر 2017، اإلطار 3-1      مستويات الدخل خالل فترة التنبؤات 

إبريل 2018، الفصل 3 الوظائف يف قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على اإلنتاجية وعدم املساواة 

إبريل 2018، الفصل 4 هل تتقاسم اقتصادات العامل املعومل مكاسب نمو اإلنتاجية؟ 

إبريل 2018، اإلطار 3-1 ديناميكيات النمو املمكن يف اآلونة األخيرة 

أكتوبر 2018، اإلطار 2-1 آفاق النمو: االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2018، اإلطار 3-1 آفاق النمو: اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أكتوبر 2018، الفصل الثاين تعايف االقتصاد العاملي بعد مرور 10 سنوات على االنهيار املايل يف عام 2008 

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

سبتمبر 2006، الفصل  اخلامس ارتفاع أسعار السلع األساسية غير الوقود — هل يمكن أن يدوم؟ 

صدمات أسعار السلع األساسية، والنمو، والتمويل يف 

سبتمبر 2006،  اإلطار 2-2      بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 

سبتمبر 20006، اإلطار 4-1 شركات النفط الدولية والوطنية يف ظل بيئة متغيرة لقطاع نفطي 

سبتمبر 2006، اإلطار 1-5 هل أسهمت املضاربة يف ارتفاع أسعار السلع؟  

سبتمبر 2006، اإلطار 2-5 حترير التجارة الزراعية وأسعار السلع األساسية 

سبتمبر 2006، امللحق 1-2 التطورات األخيرة يف سوق السلع األساسية  

أكتوبر 2007، اإلطار 1-1 من املتضرر من االرتفاع الهائل يف أسعار األغذية؟ 

أكتوبر 2007، اإلطار 5-1 اختناقات مرحلة التكرير 

أكتوبر 2007، اإلطار 6-1 حتقيق أقصى استخدام ممكن ألنواع الوقود البيولوجي 

إبريل 2008، امللحق 2-1 املستجدات يف أسواق السلع األساسية واحتماالتها املستقبلية 

إبريل 2008، اإلطار 4-1 العالقة بين انخفاض قيمة الدوالر األمريكي وأسعار السلع األساسية 

إبريل 2008، امللحق 5-1 ملاذا مل يستجب عرض النفط بدرجة أكبر الرتفاع األسعار؟   

إبريل 2008، اإلطار 6-1 أسعار النفط املستخدمة كقواعد معيارية    

إبريل 2008، الفصل اخلامس العوملة وأسعار السلع والبلدان النامية   

إبريل 2008، اإلطار 2-5 االنتعاش الراهن ألسعار السلع يف السياق الصحيح 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي:  تباطؤ يف النمو، وتعاف حمفوف باخملاطر

صندوق النقد الدويل |  إبريل  2019  190

أكتوبر 2008، الفصل الثالث هل عاد التضخم من جديد؟ أسعار السلع األولية وتضخم األسعار 

أكتوبر 2008، اإلطار 3- 1  هل تؤثر االستثمارات املالية يف سلوكيات أسعار السلع األولية؟  

استجابات املالية العامة إزاء الزيادات األخيرة يف أسعار 

أكتوبر 2008، اإلطار 3- 2      السلع األولية: دراسة تقييمية  

أكتوبر 2008، اإلطار 3-3 نظم السياسة النقدية وأسعار السلع األولية 

إبريل 2009، اإلطار 3-1 تقييم خماطر االنكماش يف اقتصادات جمموعة الثالثة 

إبريل 2009، اإلطار 5-1 هل سترتفع أسعار السلع األولية من جديد عند تعايف االقتصاد العاملي؟ 

إبريل 2009، امللحق 1-1 املستجدات يف أسواق السلع األولية واحتماالتها املستقبلية 

أكتوبر 2009، امللحق 1-1  تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املنتظرة  

ما هي املعلومات التي توفرها لنا أسواق عقود اخليار حول 

أكتوبر 2009، اإلطار 6-1      آفاق أسعار السلع األولية؟  

أكتوبر 2009، اإلطار 7-1 ما الذي يفسر زيادة التقلبات يف أسعار الغذاء؟  

إبريل 2010 اإلطار 2-1 إىل أي مدى يخرج تعايف أسعار السلع األولية الراهن عن املعتاد؟ 

إبريل 2010 اإلطار 3-1 منحنيات أسعار العقود املستقبلية للسلع األولية وتكيف األسواق الدوري 

أكتوبر 2010، امللحق 1-1 التطورات والتوقعات  يف أسواق السلع األولية 

أكتوبر 2010، اإلطار 2-1 التوقعات القاتمة للقطاع العقاري  

أكتوبر 2010، اإلطار 5-1 هل أصبحت املعادن أكثر ندرة وما انعكاسات ندرتها على األسعار؟  

إبريل 2011، امللحق 2-1 تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة 

إبريل 2011، الفصل الثالث شح النفط والنمو واالختالالت العاملية 

إبريل 2011، اإلطار 1-3 قيود دورة احلياة على إنتاج النفط العاملي 

إبريل 2011، اإلطار 2-3 الغاز الطبيعي غير التقليدي: هل يغير قواعد اللعبة؟ 

إبريل 2011، اإلطار 3-3 آثار الصدمات النفطية يف األجل القصير على النشاط االقتصادي 

استخدام املرشحات منخفضة الترددات الستخالص االجتاهات 

إبريل 2011، امللحق 1-3    العامة للدورة االقتصادية 

إبريل 2011، امللحق 2-3 النموذجان التجريبيان للطاقة والنفط 

سبتمبر 2011، امللحق 1-1 تطورات أسواق السلع األولية وآفاقها املتوقعة 

سبتمبر 2011، اإلطار 4-1 االستثمار املايل واملضاربة وأسعار السلع األولية 

سبتمبر 2011، الفصل الثالث صوِّب حيث يمكن أن تصيب الهدف: تقلبات أسعار السلع األولية والسياسة النقدية 

إبريل 2012، الفصل األول استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية 

    تقرير خاص

إبريل 2012، الفصل الرابع تذبذبات أسعار السلع األولية والبلدان املُصدرة لها 

إبريل 2012، اإلطار 1-4 اآلثار االقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع األولية على البلدان منخفضة الدخل 

إبريل 2012، اإلطار 2-4 تذبذب أسعار السلع األولية والتحدي اإلنمائي يف البلدان منخفضة الدخل 

أكتوبر 2012، الفصل األول استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية 

تقرير خاص   

أكتوبر 2012، اإلطار 4-1 الطاقة غير التقليدية يف الواليات املتحدة 

أكتوبر 2012، اإلطار 5-1 أزمة عرض الغذاء – من هم األشد تأثرا باألزمة؟ 

إبريل 2013، الفصل األول استعراض األوضاع يف أسواق السلع األولية 

  تقرير خاص

إبريل 2013، الفصل	الثالث الوحش	الذي	مل	يهاجِم:	هل	كُمِّم	التضخم	أم	كان	يف	غفوة	مؤقتة؟ 

إبريل 2013، اإلطار 1-3 هل ال يزال استهداف التضخم ضروريا يف ظل استواء منحنى فيليبس؟ 

أكتوبر 2013، الفصل األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية 

تقرير خاص  

أكتوبر 2013، اإلطار 1- ت خ -1 طفرات الطاقة واحلساب اجلاري: جتارب قُطرية مقارنة 

حمركات أسعار النفط وتضييق الفرق بين سعري خام برنت وغرب 

أكتوبر 2013، اإلطار 1- ت خ -2     تكساس الوسيط 

إبريل 2014، اإلطار 3-1 تثبيت توقعات التضخم عند قصور التضخم عن الهدف 

إبريل 2014، الفصل 1 أسعار وتنبؤات السلع األولية 

تقرير خاص  

أكتوبر 2014، الفصل 1،  تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على الغاز الطبيعي يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  
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تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على االستثمار في 

إبريل 2015، الفصل 1    حقبة انخفاض أسعار النفط  

تقرير خاص  

إبريل 2015، اإلطار 1-1 انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟ 

أكتوبر 2015، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على املعادن يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  

أكتوبر 2015، الفصل 1 منحنيات احلدود القصوى اجلديدة الستخراج املعادن: التحول من الشمال إىل اجلنوب 

تقرير خاص، اإلطار 1- ت خ-1  

أكتوبر 2015، الفصل 2 إىل أين يتجه مصدرو السلع األولية؟ نمو الناجت يف أعقاب طفرة أسعار السلع األولية 

أكتوبر 2015، اإلطار 1-2 مريض أملت به وعكة بسيطة: طفرات السلع األولية وظاهرة املرض الهولندي 

هل تُصاب اقتصادات البلدان املصدرة للسلع األولية بفورة يف النشاط أثناء طفرات 

أكتوبر 2015، اإلطار 4-2    السلع األولية؟ 

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على التحول يف استخدام الطاقة 

إبريل 2016، الفصل 1، تقرير خاص    يف ظل انخفاض أسعار الوقود األحفوري 

أكتوبر 2016، الفصل 3 انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على األمن الغذائي وأسواق الغذاء 

أكتوبر 2016، الفصل 1،          يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص  

أكتوبر 2016، اإلطار	3-3 ما	مدى	أهمية	األسعار	العاملية	بالنسبة	لتضخم	أسعار	الغذاء؟	

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على دور التكنولوجيا واملصادر 

إبريل 2017، الفصل 1،     غير التقليدية يف سوق النفط العاملية 

تقرير خاص  

أكتوبر 2017، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

تقرير خاص  

إبريل 2018، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

تقرير خاص  

إبريل 2018، اإلطار 2-1 ما أسباب كبح التضخم األساسي يف االقتصادات املتقدمة؟ 

إبريل 2018، اإلطار 1-ت خ-1 دور املعادن يف اقتصاديات السيارات الكهربائية 

أكتوبر 2018، اإلطار 4-1 آفاق التضخم: املناطق والبلدان 

أكتوبر 2018، الفصل 1، تقرير خاص تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية، مع التركيز على أحدث اجتاهات الطلب على الطاقة 

أكتوبر 2018، اإلطار 1-ت خ-1 عرض الطاقة املتجددة والطلب عليها 

أكتوبر 2018، الفصل الثالث حتديات السياسة النقدية يف األسواق الصاعدة يف ظل عودة األوضاع املالية العاملية إىل طبيعتها 

أكتوبر 2018، اإلطار 1-3 ديناميكيات التضخم يف جمموعة أوسع نطاقا من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

إبريل 2019، الفصل 1  تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

تقرير خاص  

خامسا: سياسة املالية العامة

سبتمبر 2006، اإلطار 1-2 حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ 

إبريل 2008، اإلطار 1-2 متى تكون الدفعة املالية التنشيطية فعالة؟ 

أكتوبر 2008، الفصل اخلامس سياسة املالية العامة كأداة مضادة لالجتاهات الدورية  

االختالفات يف مدى أهمية أدوات الضبط التلقائي وعالقتها 

أكتوبر 2008، اإلطار 1-5      بسياسة املالية العامة االستنسابية 

أكتوبر 2008، اإلطار 2-5 ما السبب وراء الصعوبة البالغة يف حتديد آثار الدفعة املالية؟ 

هل جاءت التخفيضات الضريبية األمريكية يف حينها واتسمت 

أكتوبر 2008، اإلطار 3-5      باالستمرارية املؤقتة ودقة التوجيه؟ 

أكتوبر 2010، الفصل الثالث آثار ضبط أوضاع املالية العامة على االقتصاد الكلي: هل نشعر بوطأتها؟ 

سبتمبر 2011، الفصل الرابع رصيد املوازنة وامليزان التجاري: هل يُفصل التوأم عند الوالدة؟ 

أكتوبر 2012، اإلطار 1-1 هل نسئ تقدير مضاعفات املالية العامة قصيرة األجل؟ 

أكتوبر 2012، اإلطار 2-1 انعكاسات ارتفاع مستوى الدين العام يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2012، الفصل الثالث احلسن والسيء والقبيح: 100 عام من التعامل مع أعباء الدين العام املفرطة 

إبريل 2013، اإلطار 1-1 التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

إبريل 2013، اإلطار	2-1 	فرط	أعباء	الدين	العام	وأداء	القطاع	اخلاص	
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أكتوبر 2014، الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي 

أكتوبر 2014، اإلطار 2-3 حتسين كفاءة االستثمار العام 

أكتوبر 2014، اإلطار 4-3 اآلثار االقتصادية الكلية لزيادة االستثمار العام يف االقتصادات النامية 

أكتوبر 2014، اإلطار 5-3 مؤسسات املالية العامة وقواعد املالية العامة واالستثمار العام 

أكتوبر 2015، اإلطار 2-2 طفرات السلع األولية واالستثمار العام 

أكتوبر 2017، الفصل 4 آثار سياسة املالية العامة العابرة للحدود: هل ال تزال مؤثرة؟ 

أكتوبر 2017، اإلطار 1-4 تأثير تداعيات صدمات اإلنفاق احلكومي يف الواليات املتحدة على املراكز اخلارجية 

إبريل 2018، اإلطار 5-1 تأثير التغيرات يف سياسة ضريبة الشركات على االقتصاد الكلي 

سادسا: السياسة النقدية واألسواق املالية وتدفق األموال

سبتمبر 2006، الفصل الرابع كيف تؤثر النظم املالية على الدورات االقتصادية 

سبتمبر 2006، اإلطار 1-4 التمويل بالديون وانكماش الديون 

إبريل 2007، اإلطار 1-4 الروابط املالية والتداعيات 

إبريل 2007، اإلطار 2-4 أوضاع االقتصاد الكلي يف البلدان الصناعية والتدفقات املالية إىل االقتصادات الصاعدة 

أكتوبر 2007، اإلطار 4-1 ما هي السيولة العاملية؟ 

االنعكاسات االقتصادية الكلية لالضطراب املايل األخير: أنماط 

أكتوبر 2007، اإلطار 2-1      مستمدة من احلاالت السابقة 

إبريل 2008، الفصل الثالث دورة أسعار املساكن املتغيرة وانعكاساتها على السياسة النقدية 

إبريل 2008، اإلطار 1-3 تقييم احتماالت تعرض أسواق املساكن للتصحيح 

إبريل 2008، اإلطار 1-1 هل هناك أزمة ائتمان؟ 

أكتوبر 2008، الفصل الرابع الضغط املايل وهبوط النشاط االقتصادي 

أكتوبر 2008، اإلطار 1-1 نوبة العسر املايل األخيرة: كيف تغير األساسيات التي ترتكز عليها اآلفاق العاملية؟ 

أكتوبر 2008، اإلطار 1-4 السياسات السليمة للتخلص من ضغوط النظم املالية واستعادة سالمة الوساطة املالية 

إبريل 2009، اإلطار 2-1 ما هي درجة انكشاف الشركات غير املالية أمام اخملاطر؟ 

إبريل 2009، اإلطار 1-2 حالة تبدد ثروات األُسَر 

إبريل 2009، اإلطار 1-4 أثر ملكية البنوك األجنبية خالل األزمات النابعة من الداخل 

إبريل 2009، امللحق 1-4 مؤشر الضغط املايل يف االقتصادات الصاعدة 

إبريل 2009، امللحق 2-4 الضغط املايل يف االقتصادات الصاعدة: حتليل االقتصاد القياسي 

إبريل 2009، الفصل الرابع كيف تؤدي الروابط إىل إذكاء احلريق 

أكتوبر 2009، الفصل الثالث دروس للسياسة النقدية من جتربة تقلبات أسعار األصول  

هل كانت األسواق املالية يف االقتصادات الصاعدة أكثر قدرة على 

أكتوبر 2009، اإلطار 2-1      الصمود مقارنة باألزمات السابقة؟  

أكتوبر 2009، اإلطار 4-1 اخملاطر من أسواق العقارات  

إبريل 2011، امللحق 1-1 مؤشرات األوضاع املالية 

إبريل 2011، اإلطار 1-1 تداعيات كساد أسعار املساكن يف االقتصادات املتقدمة على األسواق املالية العاملية 

إبريل 2011، اإلطار 3-1 التداعيات الدولية وصنع السياسات االقتصادية الكلية 

سبتمبر 2011، اإلطار 2-1 دورات الرواج والكساد: حمفزاتها وانعكاساتها على السياسات 

سبتمبر 2011، اإلطار 3-1 هبوط أسعار األسهم: هل هو نذير بالركود؟  

إبريل 2012،  الفصل الثاين انتقال تداعيات خفض قروض التمويل من بنوك منطقة اليورو عبر احلدود 

تقرير خاص حول التداعيات  

أكتوبر 2012، الفصل الثاين انتقال آثار الضغوط املالية يف االقتصاد العاملي 

تقرير خاص حول التداعيات  

إبريل 2013، اإلطار 1-1 التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

حديث اإللغاء التدريجي: ما املتوقع عندما تشدد الواليات املتحدة 

أكتوبر 2013، اإلطار 1-1    سياستها النقدية 

إبريل 2014، اإلطار 1-1 عرض االئتمان والنمو االقتصادي 

هل ينبغي على االقتصادات املتقدمة أن تقلق بشأن صدمات النمو يف 

إبريل 2014، الفصل الثاين    اقتصادات األسواق الصاعدة؟ 

تقرير خاص حول التداعيات  
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إبريل 2014، الفصل الثالث منظورات ألسعار الفائدة احلقيقية العاملية 

أكتوبر 2014، اإلطار 1-1 مستجدات أسواق املساكن يف أنحاء العامل 

إبريل 2016، اإلطار 2-2 السياسة النقدية األمريكية والتدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة 

أكتوبر 2016، اإلطار	5-3 منهج	شفاف	إلدارة	اخملاطر	على	مستوى	السياسة	النقدية	

أكتوبر 2017، اإلطار 2-1 هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إىل األسواق الصاعدة؟ 

أكتوبر 2018، اإلطار 3-2 تأثير إصالحات القطاع املايل على وتيرة التعايف 

أكتوبر 2018، اإلطار 2-3 اإلفصاح الواضح من البنك املركزي ودرجة ثبات التوقعات التضخمية 

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم املساواة

إبريل 2007، الفصل اخلامس عوملة العمالة 

إبريل 2007، اإلطار 1-5 الهجرة  والتجارة: كيف يؤثران على البلدان النامية؟ 

أكتوبر 2007، اإلطار 2-2 إصالحات سوق العمل يف منطقة اليورو واملفاضلة بين األجور والبطالة 

أكتوبر 2007، الفصل الرابع العوملة وعدم املساواة 

إبريل 2010، اإلطار 1-3 االزدواجية بين العقود املؤقتة والدائمة: املقاييس واآلثار وقضايا السياسات 

إبريل 2010، اإلطار 2-3 برامج نوبات العمل القصيرة 

سبتمبر 2011، اإلطار 1-1 تباطؤ ضعيف بال طائل؟ نظرة قطاعية على أسواق العمل يف االقتصادات املتقدمة 

إبريل 2012، اإلطار 1-1 حصة العمالة يف أوروبا والواليات املتحدة يف فترة ”الركود الكبير” وبعده 

أكتوبر 2012، اإلطار 1-4 فرص العمل والنمو: ال يمكن حتقيق أحدهما دون اآلخر؟ 

إصالح نظم التفاوض اجلماعي بهدف زيادة معدالت توظيف العمالة 

إبريل 2016، اإلطار 2-3     واحلفاظ على استقرارها 

إبريل 2017، الفصل الثالث فهم االجتاه العام التنازيل يف أنصبة العمالة من الدخل  

أكتوبر 2017، اإلطار 1-1 نسب املشاركة يف القوة العاملة يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2017، الفصل 2 ديناميكية األجور األخيرة يف االقتصادات املتقدمة: احملركات واالنعكاسات 

أكتوبر 2017، اإلطار 1-2 ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى املهارات 

أكتوبر 2017، اإلطار 2-2 اجلمود يف عقود العمل واألجور االسمية يف أوروبا: أدلة على مستوى الشركات 

أكتوبر 2017، اإلطار 3-2 تصحيح األجور والوظائف بعد األزمة املالية العاملية: أدلة على مستوى الشركات 

إبريل 2018، الفصل 2 املشاركة يف سوق العمل يف االقتصادات املتقدمة: الدوافع واآلفاق املتوقعة 

مشاركة الشباب يف سوق العمل يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مقابل 

إبريل 2018، اإلطار 1-2     االقتصادات املتقدمة 

هل تنذر الغيوم بعاصفة يف املستقبل؟ الهجرة ومعدالت املشاركة يف 

إبريل 2018، اإلطار 4-2     سوق العمل 

هل حتصل الوظائف يف الصناعة التحويلية على أجور أفضل؟ أدلة على مستوى العامل 

إبريل 2018، اإلطار 3-3     من البرازيل 

أكتوبر 2018، اإلطار 1-2 األزمة املالية العاملية والهجرة ومعدالت اخلصوبة 

تأثير األتمتة على مستويات توظيف العمالة عقب األزمة املالية العاملية: 

أكتوبر 2018، اإلطار 2-2      دراسة حالة الروبوتات الصناعية 

إبريل 2019، اإلطار 1-1 ديناميكية سوق العمل يف جمموعة خمتارة من االقتصادات املتقدمة 

إبريل 2019، اإلطار 3-1 هل يوجد عاملان منفصالن؟ الفروق اإلقليمية داخل البلد الواحد 

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

سبتمبر 2006، اإلطار 3-1 كيف سيتسنى تصحيح االختالالت العاملية؟ 

إبريل 2007، الفصل الثالث أسعار الصرف وتصحيح االختالالت اخلارجية 

إبريل 2007، اإلطار 3-3 انتقال آثار أسعار الصرف إىل أسعار التجارة وعالقته بعملية التصحيح اخلارجي 

إبريل 2008، اإلطار 2-1 انخفاض قيمة الدوالر األمريكي: أسبابه وآثاره 

إبريل 2010 اإلطار 1-1 دروس من األزمة: حول اختيار نظام سعر الصرف 

إبريل 2014، اإلطار 4-1 نظم سعر الصرف والتعرض لألزمات يف األسواق الصاعدة 

أكتوبر 2015،الفصل 3 أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟ 

أكتوبر 2015، اإلطار 1-3 العالقة بين أسعار الصرف والتجارة املرتبطة بسالسل القيمة العاملية 
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أكتوبر 2015، اإلطار 2-3 قياس أسعار الصرف الفعلية احلقيقية والقدرات التنافسية: دور سالسل القيمة العاملية 

أكتوبر 2017، اإلطار 1-1 نسب املشاركة يف القوة العاملة يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2017، الفصل 2 ديناميكية األجور األخيرة يف االقتصادات املتقدمة: احملركات واالنعكاسات 

أكتوبر 2017، اإلطار 1-2 ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى املهارات   

أكتوبر 2017، اإلطار 2-2 اجلمود يف عقود العمل واألجور االسمية يف أوروبا: أدلة على مستوى الشركات    

أكتوبر 2017، اإلطار 3-2 تصحيح األجور والوظائف بعد األزمة املالية العاملية: أدلة على مستوى الشركات    

تاسعا: املدفوعات اخلارجية والتجارة وحتركات رأس املال والديون األجنبية

سبتمبر 2006، اإلطار 1-1 التدفقات الرأسمالية إىل بلدان األسواق الصاعدة: نظرة طويلة األجل 

سبتمبر 2006، اإلطار 1-2 حتسن أداء املالية العامة يف بلدان األسواق الصاعدة: دوري أم هيكلي؟ 

إبريل 2007، اإلطار 1-3 إمكانية استمرار املركز اخلارجي وعالقتها بالتكامل املايل 

إبريل 2007، اإلطار 2-3 االختالالت الكبيرة واملستمرة يف احلساب اجلاري 

أكتوبر 2007، اإلطار 3-1 املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية 

أكتوبر 2007، اإلطار 3-2 إدارة اآلثار االقتصادية الكلية لتدفقات املعونة الكبيرة واملتقلبة 

أكتوبر 2007، الفصل الثالث إدارة التدفقات الرأسمالية الداخلة الكبيرة 

أكتوبر 2007، اإلطار 1-3 هل يمكن أن تنجح القيود على رأس املال؟  

إبريل 2008، اإلطار 3-1 املشاورات متعددة األطراف بشأن االختالالت العاملية: تقرير مرحلي 

إبريل 2008، اإلطار 1-5 كيف تؤثر العوملة التجارية واملالية على النمو؟ النظرية واألدلة 

أكتوبر 2008، الفصل السادس تفاوت أرصدة احلساب اجلاري عبر االقتصادات الصاعدة 

أكتوبر 2008، اإلطار 1-6 حمددات احلساب اجلاري يف البلدان املصدرة للنفط 

أكتوبر 2008، اإلطار 2-6 صناديق الثروة السيادية: انعكاساتها على األسواق املالية العاملية  

إبريل 2009، اإلطار 4-1 االختالالت العاملية واألزمة املالية 

أكتوبر 2009، اإلطار 1-1 التمويل التجاري والتجارة العاملية: أدلة جديدة من املسوح املصرفية  

أكتوبر 2009، اإلطار 5-1 من العجز إىل الفائض: التحوالت األخيرة يف احلساب اجلاري العاملي  

إبريل 2010، الفصل الرابع  حتقيق التوازن الصحيح: التحوُّل عن فوائض احلسابات اجلارية املستمرة 

أكتوبر 2010، اإلطار 1-2 آسيا الصاعدة يف مواجهة التدفقات الرأسمالية الداخلة 

بلدان أمريكا الالتينية اخلمسة وركوب موجة أخرى من التدفقات 

أكتوبر 2010، اإلطار 2-2      الرأسمالية الداخلة  

أكتوبر 2010، الفصل الرابع هل تترك األزمات املالية آثارا دائمة على التجارة؟ 

إبريل 2011، اإلطار1-2  إزالة االختالالت اخلارجية من بلدان االحتاد األوروبي الهامشية 

إبريل 2011، الفصل 4 التدفقات الرأسمالية الدولية - مستقرة أم متقلبة؟ 

سبتمبر 2011، اإلطار 5-1 النقاط احلرجة يف االلتزامات اخلارجية واألزمات 

إبريل 2013، اإلطار	3-1 تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو 

أكتوبر 2013، اإلطار 3-1 إعادة التوازن اخلارجي يف منطقة اليورو 

السالب واملوجب يف إدارة التدفقات الرأسمالية: حتقيق التوازن بين 

أكتوبر 2013، الفصل الرابع     التدفقات الرأسمالية الداخلة واخلارجة 

حماكاة أثر التعرض للمخاطر الناجتة عن ظروف أسواق رأس 

أكتوبر 2013، اإلطار 1-4     املال الدولية 

أكتوبر 2014، اإلطار 1-ت خ-1 طفرة الغاز الصخري يف الواليات املتحدة وانعكاساتها على التجارة 

أكتوبر 2014، الفصل 4 هل وصلت االختالالت العاملية إىل نقطة حتول؟ 

أكتوبر 2014، اإلطار 1-4 حتويل االجتاه: تصحيح املراكز اخلارجية يف عام 1986 

أكتوبر 2014، اإلطار 2-4 قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو 

إبريل 2015، اإلطار 2-1 فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية  

أكتوبر 2015، اإلطار 2-1 االقتصادات الصغيرة، والعجز الكبير يف احلساب اجلاري 

أكتوبر 2015، اإلطار 3-1 التدفقات الرأسمالية والتعميق املايل يف االقتصادات النامية 

إبريل 2016، االطار 1-1 حتليل مكونات التباطؤ يف التجارة العاملية  

إبريل 2016، الفصل الثاين فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إىل األسواق الصاعدة 

إبريل 2016، اإلطار 1-2 التدفقات الرأسمالية إىل البلدان النامية منخفضة الدخل 

إبريل 2016، اإلطار 3-3 مكاسب اإلنتاجية احملتملة نتيجة زيادة حترير التجارة واالستثمارات األجنبية املباشرة 

أكتوبر 2016، الفصل الثاين  التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟  
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إبريل 2017، اإلطار 3-2 تطور التكامل التجاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية  

    مع الطلب النهائي للصين

التحوالت يف توزيع رأس املال على مستوى العامل: االنعكاسات 

إبريل 2017، اإلطار 4-2     بالنسبة القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

أكتوبر 2017، اإلطار 4-1 التصحيحات االقتصادية الكلية يف اقتصادات األسواق الصاعدة املصدرة للسلع األولية 

أكتوبر 2017، اإلطار 5-1 حتويالت املغتربين وتمهيد االستهالك 

إبريل 2018، اإلطار 6-1 منهج متعدد األبعاد يف مؤشرات سياسة التجارة 

إبريل 2018، اإلطار 2-3 صعود التجارة يف اخلدمات 

إبريل 2018، اإلطار 3-4 دور املساعدات األجنبية يف حتسين اإلنتاجية يف البلدان النامية منخفضة الدخل 

أكتوبر 2018، إطار السيناريو 1 االضطرابات التجارية العاملية 

إبريل 2019، الفصل 3 أسعار السلع الرأسمالية: هل الدافع لالستثمار معرض للخطر؟ 

إبريل 2019، اإلطار 2-3 األدلة املستخلصة من البيانات الضخمة: أسعار السلع الرأسمالية عبر البلدان 

االستثمار والتعريفات اجلمركية على السلع الرأسمالية: أدلة على مستوى

إبريل 2019، اإلطار 4-3     الشركات من كولومبيا   

إبريل 2019، الفصل 4 دوافع التجارة الثنائية والتداعيات اجلمركية 

إبريل 2019، اإلطار 1-4 التجارة اإلجمالية مقابل التجارة يف القيمة املضافة 

إبريل 2019، اإلطار 2-4 موازين التجارة الثنائية واإلجمالية 

إبريل 2019، اإلطار 3-4 فهم تصحيحات العجز التجاري — هل للتجارة الثنائية دور خاص يف هذا الصدد؟ 

اآلثار الكلية واجلزئية العاملية لنزاع جتاري بين الواليات املتحدة 

إبريل 2019، اإلطار 4-4      والصين — أفكار مستخلصة من ثالثة نماذج 

إبريل 2019، إطار السيناريو 1-1 خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي بدون اتفاق  

عاشرا: قضايا إقليمية

أكتوبر 2008، اإلطار 1-2 االحتاد االقتصادي والنقدي األوروبي بعد عشر سنوات 

إبريل 2009، اإلطار 2-2 مكامن اخلطر يف االقتصادات الصاعدة 

إبريل 2012، اإلطار 1-2 الروابط والتداعيات بين الشرق والغرب يف أوروبا 

إبريل 2013، اإلطار	3-1 تطور عجز احلساب اجلاري يف منطقة اليورو 

إبريل 2018، اإلطار 3-2 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 2005، اإلطار 2-1      فائض، وهل سيستمر على هذا املنوال؟ 

سبتمبر 2005، اإلطار 4-1 هل تصبح الهند حمركا للنمو العاملي؟ 

سبتمبر 2005، اإلطار 1-2 االدخار واالستثمار يف الصين 

تعديل تقديرات إجمايل الناجت احمللي يف الصين:

إبريل 2006، اإلطار 6-1      ماذا يعني ذلك بالنسبة للصين واالقتصاد العاملي؟ 

ما هي الدروس املستفادة من الدراسات القطرية لتأثير العوملة

أكتوبر 2007، اإلطار 2-4      على عدم املساواة؟ أمثلة من املكسيك والصين والهند 

إبريل 2010، اإلطار 1-4 اليابان بعد اتفاق بالزا 

إبريل 2010، اإلطار 2-4 مقاطعة تايوان الصينية يف أواخر الثمانينات 

إبريل 2011، اإلطار4-1 هل أدت اتفاقية بالزا إىل ضياع العقود يف اليابان؟ 

إبريل 2012، اإلطار 3-1 إىل أين يتجه الفائض اخلارجي للصين؟ 

إبريل 2012، اإلطار 1-3 مؤسسة تسليف مالك املساكن األمريكية 

إبريل 2012، اإلطار 2-3 إعادة هيكلة ديون قطاع األسر يف آيسلندا 

أكتوبر 2013، اإلطار 4-1 سياسات آبينوميكس: خماطر قائمة عقب جناح مبكر؟ 

إبريل	2014،	اإلطار	2-1 هل	نمط	اإلنفاق	يف	الصين	يتحول	)بعيدا	عن	السلع	األولية(؟	

أكتوبر 2014، اإلطار 1-3 االستثمار العام يف اليابان أثناء العقد املفقود 

أكتوبر 2015، اإلطار 3-3 الصادرات اليابانية: ما العائق؟ 

أكتوبر 2016، اإلطار	2-3 جتربة	االنكماش	يف	اليابان	

إبريل 2018، اإلطار 2-2 هل هو تسريح دائم؟ املشاركة يف سوق العمل يف الواليات املتحدة واملناطق احلضرية 
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ثاين عشر: موضوعات خاصة

إبريل 2008، الفصل الرابع تغير املناخ واالقتصاد العاملي 

االرتفاع املستمر يف ملكية السيارات يف االقتصادات الصاعدة:

إبريل 2008، اإلطار 1-4      انعكاساته على تغير املناخ 

إبريل 2008، اإلطار 2-4 جنوب آسيا: التأثير التوضيحي لصدمة مناخية مفاجئة 

السياسات االقتصادية الكلية الرامية إىل التكيف بشكل أكثر سالسة

إبريل 2008، اإلطار 3-4      مع صدمات املناخ املفاجئة  

التأمين ضد الكوارث وسندات الكوارث: األدوات اجلديدة للتحوط

إبريل 2008، اإلطار 4-4      من خماطر األحوال اجلوية املتطرفة  

إبريل 2008، اإلطار 5-4 املبادرات األخيرة على مستوى السياسات من أجل تخفيض االنبعاثات  

إبريل 2008، 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 2015، اإلطار 3-2     السلع األولية تعجل وتيرة التنمية البشرية؟ 

إبريل 2016، اإلطار 1-3 كسر حالة اجلمود: حتديد الدوافع االقتصادية السياسية وراء اإلصالحات الهيكلية 

هل يمكن ملوجات اإلصالح تغيير الوضع احلايل؟ بعض دراسات احلالة باستخدام 

إبريل 2016، اإلطار 4-3      طريقة املقارنة املصطنعة 

أكتوبر 2016، اإلطار 1-ت خ-1 إقبال عاملي على تملك األراضي 

اجتاهات نصيب الفرد من الدخل يف فرادى البلدان: البرازيل وروسيا والهند 

إبريل 2017، اإلطار 1-2      والصين وجنوب إفريقيا 

إبريل 2017، اإلطار 1-3 التقدم التكنولوجي وأنصبة العمالة: نظرة عامة تاريخية 

إبريل 2017،  اإلطار 2-3 مرونة اإلحالل بين رأس املال والعمالة: املفهوم والتقدير 

إبريل 2017، اإلطار 3-3 املهام الروتينية والتشغيل اآليل والتخلخل االقتصادي حول العامل 

إبريل 2017، اإلطار 4-3 تعديل نصيب العمالة من الدخل 

إبريل 2017، اإلطار 1-1  الصراعات والنمو والهجرة 

إبريل 2017، اإلطار 2-1 معاجلة املصاعب يف قياس النشاط االقتصادي اآليرلندي 

آثار صدمات األحوال اجلوية على النشاط االقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها 

أكتوبر 2017، الفصل 3      البلدان منخفضة الدخل؟ 

أكتوبر 2017، اإلطار 1-3 تأثير األعاصير االستوائية على النمو 

أكتوبر 2017، اإلطار 2-3 دور السياسات يف مواجهة صدمات األحوال اجلوية: حتليل قائم على استخدام النماذج 

أكتوبر 2017، اإلطار 3-3 استراتيجيات التصدي لصدمات األحوال اجلوية وتغير املناخ: دراسات حالة خمتارة 

أكتوبر 2017، اإلطار 4-3 التصدي لصدمات األحوال اجلوية: دور األسواق املالية 

أكتوبر 2017، اإلطار 5-3 التطورات التاريخية للمناخ والتنمية االقتصادية وتوزيع الدخل العاملي  

أكتوبر 2017، اإلطار 6-3 تخفيف آثار تغير املناخ 

إبريل 2018، اإلطار 1-1 الهواتف الذكية والتجارة العاملية 

إبريل 2018، اإلطار 4-1 هل تأثرت إحصاءات اإلنتاجية بخطأ يف قياس االقتصاد الرقمي؟ 

إبريل 2018، اإلطار 1-3 تغير حمتوى اخلدمات يف السلع املصنعة 

إبريل 2018، اإلطار 1-4 بيانات براءات االختراع واملفاهيم ذات الصلة 

إبريل 2018، اإلطار 2-4 تعهيد األنشطة االبتكارية للبلدان املتقدمة تكنولوجيا وانتقال املعرفة 

إبريل 2018، اإلطار 4-4 العالقة بين املنافسة والتركز واالبتكار 

أكتوبر 2018، اإلطار 1-1 زيادة القوة السوقية 

أكتوبر 2018، اإلطار 5-1 تراجعات حادة يف إجمايل الناجت احمللي: بعض احلقائق املبسطة 

أكتوبر 2018، اإلطار 6-1 التنبؤ بحاالت الركود والتباطؤ — مهمة صعبة 

إبريل 2019، الفصل 2 صعود القوة السوقية للشركات وآثاره االقتصادية الكلية 

إبريل 2019، اإلطار 1-2 احلركة املتزامنة بين تركز الصناعات وادخار الشركات 

إبريل 2019، اإلطار 2-2 أثر عمليات الدمج واالستحواذ على القوة السوقية 

إبريل 2019، اإلطار 1-3 سعر التكنولوجيا املصنعة لتوليد الطاقة منخفضة الكربون  
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اآلفاق	 تقييم	 على	 عام	 بوجه	 التنفيذيون	 املديرون	 اتفق	

فقدان	 الحظوا	 فقد	 العاملي.	 االقتصاد	 تواجه	 التي	 واخملاطر	

بسبب	 األخيرة	 اآلونة	 يف	 العاملي	 االقتصادي	 النشاط	 زخم	

وشهدت	 الكبرى.	 االقتصادات	 من	 عدد	 يف	 العوامل	 من	 طائفة	

بشأن	 اخملاوف	 أدت	 كما	 حادا،	 تباطؤا	 العاملية	 التجارة	

املديرون	 وأشار	 الشركات.	 ثقة	 تراجع	 إىل	 التجارية	 التوترات	

إىل	أنه	بالرغم	من	التوقعات	بتوقف	وتيرة	النمو	خالل	النصف	

األول	من	العام	اجلاري	وارتفاعها	الحقا،	توجد	درجة	كبيرة	من	

عدم	اليقين	بشأن	هذه	اآلفاق	قصيرة	املدى.

جمددا	 النمو	 تراجع	 املتوقع	 من	 أنه	 إىل	 املديرون	 وأشار	

على	املدى	املتوسط	يف	االقتصادات	املتقدمة	نظرا	للقيود	التي	

تفرضها	شيخوخة	السكان	على	زيادة	أعداد	القوة	العاملة،	وإىل	

أن	نمو	إنتاجية	العمالة	ال	يزال	ضعيفا.	ويف	اقتصادات	األسواق	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	يُتوقع	ارتفاع	طفيف	يف	النمو.	

االقتصادات	 يف	 الدخل	 مستويات	 من	 التقارب	 وتيرة	 أن	 غير	

املتقدمة	ال	تزال	متباطئة	يف	العديد	من	هذه	االقتصادات	نتيجة	

االختناقات	الهيكلية،	وكذلك	بسبب	ارتفاع	الدين	وتراجع	أسعار	

السلع	األولية	والصراعات	األهلية	يف	بعض	احلاالت.

واتفق	املديرون	على	أن	اخملاطر	احمليطة	باآلفاق	العاملية	

عدم	 حالة	 بسبب	 السلبية	 التطورات	 جانب	 إىل	 تميل	 تزال	 ال	

اليقين	الكبيرة	بشأن	السياسات.	وتتضمن	هذه	اخملاطر	تصاعد	

التوترات	واالضطرابات	التجارية	جمددا	بسبب	إمكانية	خروج	

ظل	 ويف	 اتفاق.	 دون	 األوروبي	 االحتاد	 من	 املتحدة	 اململكة	

العاملي	 االقتصاد	 يزال	 ال	 املالية،	 األوضاع	 تيسير	 استمرار	

العام	باألسواق	 عرضة	أيضا	حلدوث	حتول	مفاجئ	يف	املزاج	

وتؤثر	خماطر	 املالية.	 األوضاع	 تشديد	يف	 من	 به	 يقترن	 وما	

النظامية	 األهمية	 ذات	 االقتصادات	 يف	 السلبية	 التطورات	

قد	 اإليجابية،	 الناحية	 ومن	 حتققها.	 حال	 أيضا	 اآلفاق	 على	

الزيادات	اجلمركية	 إلغاء	 الشركات	يف	حالة	 ثقة	 يؤدي	حتسن	

النمو.	 معدالت	 رفع	 إىل	 التجارية	 التوترات	 ومعاجلة	 األخيرة	

على	 تنشأ	 قد	 التي	 اخملاطر	 إىل	 املديرين	 من	 العديد	 وأشار	

املدى	املتوسط	نتيجة	زيادة	أوجه	عدم	املساواة	وتغير	املناخ	

واخملاطر	اإللكترونية	وعدم	اليقين	السياسي	وتراجع	الثقة	يف	

املؤسسات.

وأشار	املديرون	إىل	أن	الظروف	الراهنة	تبرز	ضرورة	تعزيز	

التحديات	 ملواجهة	 العاملي	 املستوى	 على	 والتنسيق	 التعاون	

النزاعات	 حلل	 أولوية	 املديرين	 من	 العديد	 وأوىل	 املشتركة.	

احلواجز	 من	 املزيد	 فرض	 دون	 تعاوين	 إطار	 يف	 التجارية	

التجاري	 النظام	 تعزيز	 أهمية	 التأكيد	على	 وأعادو	 التشويهية،	

متعدد	األطراف	املفتوح	والقائم	على	قواعد	حمددة.	كذلك	أكدوا	

العاملي	 االقتصادي	 التكامل	 من	 املتحققة	 املكاسب	 زيادة	 أن	

التنظيم	 إصالحات	 جماالت	 يف	 التعاون	 توثيق	 أيضا	 تستلزم	

املايل،	وشبكة	األمان	املايل	العاملية،	والضرائب	املطبقة	على	

الشركات	الدولية،	وتغير	املناخ.	ويعتمد	إحراز	التقدم	يف	إعادة	

التوازن	اخلارجي	على	السياسات	االقتصادية	الكلية	والهيكلية	

مراعاة	 مع	 الفائض،	 بلدان	 يف	 النمو	 وإمكانات	 الطلب	 لزيادة	

الهادفة	 املبادرات	 وعلى	 وأهدافها،	 للبلدان	 احمللية	 األوضاع	

إىل	تعزيز	العرض	والناجت	املمكن	يف	بلدان	العجز.

احليز	 وحمدودية	 العاملي	 النمو	 زخم	 انحسار	 خلفية	 وعلى	

البلدان،	 من	 العديد	 يف	 السياسات	 خالل	 من	 للتصرف	 املتاح	

خاطئة	 خطوات	 اتخاذ	 جتنب	 إىل	 احلاجة	 على	 املديرون	 أكد	

الصالبة،	 وتعزيز	 اخملاطر،	 واحتواء	 السياسات،	 صعيد	 على	

السياسات	 معايرة	 وينبغي	 الشامل.	 النمو	 آفاق	 حتسين	 مع	

االقتصادية	الكلية	بدقة،	بهدف	دعم	النمو	يف	احلاالت	التي	قد	

يتراجع	فيها	الناجت	عن	مستواه	املمكن	ويتوافر	حيز	للتصرف	

من	خالل	السياسات،	ولضمان	الهبوط	الهادئ	يف	احلاالت	التي	

يتعين	فيها	سحب	الدعم	املتاح	من	خالل	السياسات.	ويف	حالة	

حدوث	هبوط	أكثر	عمقا	أو	استمراره	لفترات	مطولة،	ينبغي	أن	

تتخذ	السياسات	موقفا	أكثر	تيسيرا	حيثما	أمكن.

أن	 ينبغي	 العامة	 املالية	 سياسة	 أن	 على	 املديرون	 وأكد	

حتمل	 على	 والقدرة	 النمو	 أهداف	 بين	 الصحيح	 التوازن	 حتقق	

أعباء	الدين	حسب	ظروف	كل	بلد.	ففي	البلدان	التي	يرتفع	فيها	

مستوى	الديون،	يجب	تصحيح	أوضاع	املالية	العامة	تدريجيا،	

ال	سيما	يف	حالة	ارتفاع	خماطر	التمويل.	أما	يف	البلدان	التي	

يتوافر	فيها	احليز	املايل،	ينبغي	أن	تسهم	سياسة	املالية	العامة	

يف	تعزيز	الطلب	الكلي	حيثما	يوجد	تراخ	اقتصادي،	ويف	رفع	

مستوى	 فوق	 االقتصاد	 يعمل	 حيثما	 املمكن	 النمو	 مستويات	

أشار	عدد	قليل	من	املديرين	إىل	دور	 الصدد،	 طاقته.	ويف	هذا	

أدوات	الضبط	التلقائي	خالل	فترات	الهبوط	الدوري.	ويف	حالة	

استمرار	تباطؤ	النمو	لفترة	أطول،	ينبغي	توخي	احلرص	لتجنب	

املديرون	 واتفق	 الدورية.	 لالجتاهات	 العامة	 املالية	 مسايرة	

على	أن	سياسة	املالية	العامة	ينبغي	أيضا	أن	تتكيف	مع	تغير	

وتزايد	 املستمر،	 التكنولوجي	 والتطور	 الديمغرافية،	 العوامل	

عمق	االندماج	العاملي.	وحيثما	يوجد	حيز	حمدود	يف	امليزانية،	

مكونات	 تعديل	 خالل	 من	 االستجابة	 هذه	 تكون	 أن	 سيتعين	

امليزانية	وإعادة	ترتيب	أولوياتها.

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس لتقرير	»الراصد	املايل«	وتقرير	

»االستقرار	املايل	العاملي«	وتقرير	»آفاق	االقتصاد	العاملي«	يف 21 مارس 2019.

مناقشة اجمللس التنفيذي لآلفاق املتوقعة، 

إبريل 2019
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يف	 التضخم	 وضعف	 النمو	 تراجع	 ازدياد	 بوادر	 ظل	 ويف	

األكثر	 بالنهج	 املديرون	 رحب	 املتقدمة،	 االقتصادات	 معظم	

إىل	 العودة	 يف	 الكبرى	 املركزية	 البنوك	 تتبعه	 الذي	 تدرجا	

يف	 ساعد	 والذي	 العام،	 بداية	 منذ	 العادية	 النقدية	 السياسات	

صناع	 وحثوا	 األسواق.	 يف	 السائدة	 اإليجابية	 املشاعر	 تعزيز	

لوتيرة	 تقييم	 إعادة	 أي	 اإلفصاح	بوضوح	عن	 السياسات	على	

يف	 للتغيرات	 إما	 يرجع	 العادية	 النقدية	 السياسة	 استعادة	

آفاق	االقتصاد	أو	للمخاطر	احمليطة	بهذه	اآلفاق،	وذلك	جتنبا	

للتقلبات	غير	الضرورية	يف	األسواق	املالية	أو	تقلبها	احملدود	

بال	داع.

اكتمال	 قرب	 مع	 املالية	 األوضاع	 تيسير	 الستمرار	 ونظرا	

تراكم	 استمرار	 احتمالية	 إىل	 املديرون	 أشار	 االئتمان،	 دورة	

مواطن	الضعف	املايل	يف	أجزاء	خمتلفة	من	االقتصاد	العاملي،	

والتي	تتضمن	تزايد	ديون	الشركات،	واالرتباط	بين	القطاعين	

وتدفقات	 االستحقاق	 آجال	 اتساق	 وعدم	 واملايل،	 السيادي	

تدفقات	 وحساسية	 املساكن،	 أسعار	 اتساق	 وعدم	 السيولة،	

احلافظة	وأسعار	األصول	يف	األسواق	الصاعدة	جتاه	التغيرات	

يف	األوضاع	املالية	العاملية.	ومل	يستمر	تشديد	األوضاع	املالية	

كافية	 تكن	 مل	 قصيرة	 لفترة	 سوى	 املاضي	 العام	 نهاية	 يف	

إلحداث	تأثير	ملحوظ	يف	إبطاء	تراكم	مواطن	الضعف،	ومل	يطرأ	

بالتايل	أي	تغير	يذكر	على	حجم	اخملاطر	املؤثرة	على	االستقرار	

اقتضت	 حيثما	 وينبغي،	 املتوسط.	 املدى	 يف	 العاملي	 املايل	

االحترازية	 األدوات	 السياسات	 صناع	 يستخدم	 أن	 احلاجة،	

على	نحو	استباقي،	مع	زيادة	أدوات	السالمة	االحترازية	الكلية	

القطاعين	 العمومية	يف	 امليزانيات	 املتاحة،	ومواصلة	إصالح	

العام	واخلاص.

وال	تزال	اإلصالحات	الهيكلية	الداعمة	للنمو	مطلبا	ضروريا	

يف	جميع	االقتصادات	من	أجل	تعزيز	مستويات	الناجت	املمكن	

مستويات	 ارتفاع	 أن	 املديرون	 وأكد	 والصالبة.	 والشمول	

املسارات،	 متعدد	 نهجا	 يتطلب	 البلدان	 من	 العديد	 يف	 الدين	

وينبغي	 شفافيته.	 وزيادة	 الدين	 إدارة	 لتعزيز	 ذلك	 يف	 بما	

اإلنتاجية	 زيادة	 بهدف	 الهيكلية	 اإلصالحات	 نطاق	 توسيع	

ومن	 املهارات.	 وتطوير	 العاملة	 القوة	 يف	 املشاركة	 وتشجيع	

على	 املفروضة	 التنظيمية	 القيود	 تخفيف	 يف	 االستمرار	 شأن	

املنافسة	 قانون	 بتعزيز	 مدعوما	 واخلدمات،	 املنتجات	 أسواق	

والسياسات،	املساعدة	يف	احلد	من	تزايد	هيمنة	سوق	الشركات	

يف	االقتصادات	املتقدمة.

النمو	 إضعاف	 شأنه	 من	 الفساد	 أن	 إىل	 املديرون	 وأشار	

الفقر،	وأكدوا	على	 العامة	وجهود	احلد	من	 االحتوائي	واملوارد	

الشفافية	 العامة	وزيادة	 املالية	 احلاجة	إىل	حتسين	مؤسسات	

وتعزيز	احلوكمة	يف	القطاع	العام.	ومن	الضروري	أيضا	زيادة	

الرشوة	 مكافحة	 ذلك	 يف	 بما	 العاملي،	 املستوى	 على	 التعاون	

األجنبية	وغسل	األموال	املتحصل	عليها	من	األنشطة	الفاسدة،	

وزيادة	تبادل	املعلومات	ملكافحة	التهرب	الضريبي	واملالحقة	

القانونية	ألعمال	الفساد.

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 أن	 املديرون	 وأكد	

واالقتصادات	النامية	ينبغي،	يف	ظل	استمرار	عدم	اليقين	بشأن	

تثبيت	 على	 النقدية	 سياساتها	 تركز	 أن	 اخلارجية،	 األوضاع	

دعم	 وعلى	 مرتفعا،	 التضخم	 يظل	 حيثما	 التضخم	 توقعات	

النشاط	احمللي	على	النحو	الالزم	حين	تكون	توقعات	التضخم	

بلد،	 كل	 ظروف	 حسب	 وينبغي،	 الثبات.	 من	 جيدة	 درجة	 على	

استمرار	اجلهود	الهادفة	إىل	زيادة	اإليرادات	واحلد	من	مواطن	

الضعف	املرتبطة	بالدين	وإحراز	تقدم	مطرد	نحو	إعادة	التوازن	

االقتصادي	واملايل.

وأكد	املديرون	على	ضرورة	تطبيق	البلدان	النامية	منخفضة	

تعزيز	 يف	 وتسهم	 النمو،	 قاطرات	 على	 تركز	 لسياسات	 الدخل	

احلد	 ويف	 املتقلبة،	 اخلارجية	 األوضاع	 مواجهة	 يف	 الصالبة	

وإحراز	 بالدين،	 املرتبطة	 اخلطر	 مواطن	 من	 مستدام	 نحو	 على	

تقدم	نحو	حتقيق	أهداف	التنمية	املستدامة	يف	عام	٢٠3٠،	مع	

استمرار	الدعم	املقدم	من	اجملتمع	الدويل.	وتتضمن	األولويات	

السالمة	 وسياسات	 الكلية	 االقتصادية	 السياسات	 أطر	 حتسين	

االحترازية	الكلية،	وتعزيز	جهود	تعبئة	املوارد	احمللية،	وتوجيه	

بما	 التنمية،	 وأهداف	 النمو	 دعم	 نحو	 العامة	 املالية	 سياسة	

الرأسمالية	 واملشروعات	 االجتماعي	 اإلنفاق	 حماية	 ذلك	 يف	

للسلع	 املصدرة	 البلدان	 تواصل	 أن	 ويتعين	 بعناية.	 اخملتارة	

إىل	 الهادفة	 السياسات	 خالل	 من	 اقتصاداتها	 تنويع	 األولية	

وتعزيز	 التحتية	 البنية	 التعليم	وتضييق	فجوات	 حتسين	جودة	

الشمول	املايل	وتشجيع	االستثمارات	اخلاصة.
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