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االفتراضات واألعراف املتبعة

ط

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

الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ظلــت ثابتــة عنــد مســتوياتها املتوســطة خــالل الفتــرة مــن 26 يوليــو إىل 2٣ أغســطس 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 61,78 دوالرا للبرميــل يف 2019 و57,94 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 2,٣% يف 

2019 و2,0% يف 2020؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســيبلغ -0,4% يف 2019 و-0,6% يف 

2020؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســيبلغ صفــر% يف 2019 و-0,1% يف 2020. 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 ٣0 ســبتمبر 

.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 

لبيانــات 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:

قامــت موريتانيــا بإعــادة تقويــم عملتهــا يف ينايــر 2018 عــن طريــق إحــالل أوقيــة موريتانيــة جديــدة (MRU) حمــل 10 أوقيــات 	 

قديمــة (MRO). ويتــم التعبيــر عــن بيانــات العملــة احملليــة املوريتانيــة بالعملــة اجلديــدة بــدءا مــن قاعــدة بيانــات عــدد أكتوبــر 

2019 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.    

 	 (STN) أعــادت ســان تومــي وبرينســيبي تقويــم عملتهــا يف ينايــر 2018 عــن طريــق إحــالل دوبــرا ســان تومــي وبرينســيبي جديــدة

حمــل 1000 دوبــرا قديمــة (STD). ويتــم التعبيــر عــن بيانــات العملــة احملليــة لســان تومــي وبرينســيبي بالعملــة اجلديــدة بــدءا مــن 

قاعــدة بيانــات عــدد أكتوبــر 2019 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي.

بــدءا مــن عــدد أكتوبــر 2019 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، يتــم إيقــاف نشــر بيانــات اجملموعــة اإلقليميــة كومنولــث الــدول 	 

الــدول املســتقلة )بيــالروس، ومولدوفــا، وروســيا، وأوكرانيــا(  (CIS). وتتــم إضافــة أربعــة مــن اقتصــادات كومنولــث  املســتقلة 

إىل اجملموعــة اإلقليميــة أوروبــا الصاعــدة والناميــة. أمــا االقتصــادات الثمانيــة املتبقيــة — أرمينيــا، وأذربيجــان، وجورجيــا، 

وكازاخســتان، وجمهوريــة قيرغيزســتان، وطاجيكســتان، وتركمانســتان، وأوزبكســتان، والتــي تشــمل اجملموعــة الفرعيــة اإلقليميــة 

 (MENAP) إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان  الشــرق األوســط وشــمال  مــع  — فيتــم دجمهــا   (CCA) الوســطى  القوقــاز وآســيا 

.(MECA) لتشــكل اجملموعــة اإلقليميــة اجلديــدة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى 

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.	 
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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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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/28248

الطبعات الرقمية

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

 .www.elibrary.imf.org/OCT19WEO :يف العنــوان التــايل HTML  و  enhanced PDF و

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

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

مزيد من املعلومات

ك
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البيانات

ل

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
Research Department

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

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

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

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم جــون بلــودورن، وكريســتيان بوغمانــز، وغابرييــل ســيمينيللي، ورومــان دوفــال، 

ودافيــد فورســيري، وغوزمــان غونزاليس-توريــس فرنانديــز، وجــواو جاليــس، وتشــوكا كوتســان، وتــوه كــوان، وويتشــنغ ليــان، وأكيتــو 

ماتســوموتو، وجيوفــاين ميلينــا، ومالهــار نابــار، وناتاليــا نوفتــا، وأندريــا بيســكاتوري، وكيــان رويــن، ويانيــك تيمــر. 

ومــن املســاهمين اآلخريــن زيدونــغ أن، وهايتــس أهيــر، وغافيــن أســدوريان، وســريجوين بانرجــي، وكارلــوس كاســيريس، ولويــزا 

كاليكســتو، وبنجاميــن كارتــون، ودييغــو ســيرديرو، ولويــزا شــاري، وآالن ديزيــويل، وأنغيــال إســبيريتو، وويليــام بوهــوي، وجــون غــي، 

ومانــدي هيماتــي، وآفــا يبيــن هونــغ، ويويــو هوانــغ، وبنجاميــن هانــت، و ســارما جايانتــي، ويــي جــي، وكريســتوفر جونــز، والمــا 

قياســة، ورافاييــل الم، وجونــغ جيــن يل، وكليــر مينغــي يل، وفيكتــور ليــدو، وروي مانــو، وســوزانا مورســوال، وســافانا نيومــان، وســينثيا 

نيانشــاما نياكــري، وإيمــوري أوكــس، ورافاييــل بورتيللــو، وإفجينيــا بوغاتشــيفا، وأنيتــا رادزيكوســكي، وغــراي رامــوس، وأدريــان روبلــز 

فيالميــل، وداميانــو ســاندري، وســوزي جــاوي ســون، وأريانــا طيبــي، ونيكــوالس تونــغ، وجوليــا شــوليانغ وانــغ، وشــان وانــغ، ويــارو 

ســيو، ويــوان زينــغ، وكايوكيــو زانــغ، وهيويــوان زاو، 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 ٣ أكتوبــر 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

م
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يشهد االقتصاد العاملي حالة تباطؤ متزامن حيث انخفضت 

مسجلة   -  %٣ إىل   - أخرى  مرة   ،2019 لعام  النمو  توقعات 

هذا  ويشكل  العاملية.  املالية  األزمة  منذ  للنمو  وتيرة  أبطأ 

تراجعا خطيرا عن املعدل البالغ ٣.8% يف 2017 وقت أن كان 

العامل يف حالة انتعاش متزامن. ويرجع هذا النمو الضعيف إىل 

تزايد احلواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين احمليط بالتجارة 

يف  تتسبب  متفردة  وعوامل  السياسية-اجلغرافية؛  واألوضاع 

األسواق  اقتصادات  من  العديد  يف  كلية  اقتصادية  ضغوط 

املنخفض  اإلنتاجية  نمو  مثل  هيكلية،  وعوامل  الصاعدة؛ 

وشيخوخة التركيبة الديمغرافية يف االقتصادات املتقدمة.

يف  طفيفا  حتسنا  العاملي  النمو  يتحسن  أن  املتوقع  ومن 

2020 ليصل إىل ٣.4%، بانخفاض قدره 0.2% عن توقعاتنا 

يف شهر إبريل. غير أن هذا التعايف، خالفا للتباطؤ املتزامن، 

وتشير  باخملاطر.  حمفوف  أنه  كما  النطاق  واسع  ليس 

التوقعات إىل تباطؤ وتيرة النمو يف االقتصادات املتقدمة إىل 

اقتصادات  أن تشهد  يتوقع  بينما  1.7% يف 2019 و 2020، 

النمو  يف  انتعاشا  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

من ٣.9% يف 2019 إىل 4.6% يف 2020. وحوايل نصف هذا 

األخف  الركود  فترات  أو  التعايف  بحاالت  مدفوع  االنتعاش 

وطأة يف األسواق الصاعدة الواقعة حتت الضغوط، مثل تركيا 

يف  التعايف  بحاالت  مدفوع  والباقي  وإيران،  واألرجنتين 

مقارنة   2019 يف  ملحوظة  بدرجة  النمو  فيها  تباطأ  بلدان 

بعام 2018، مثل البرازيل واملكسيك والهند وروسيا واململكة 

العربية السعودية.

ومن أهم سمات النمو البطيء يف 2019 ذلك الهبوط احلاد 

التحويلية والتجارة  الصناعات  على نطاق جغرايف واسع يف 

العاملية. وهناك بضعة عوامل تدفع هذا األمر. فقد أدى ارتفاع 

احمليط  اليقين  عدم  فترات  أمد  وطول  اجلمركية  التعريفات 

على  والطلب  باالستثمار  اإلضرار  إىل  التجارية  بالسياسة 

صناعة  تزال  وال  بكثافة.  تداولها  يتم  التي  الرأسمالية  السلع 

متفردة،  لصدمات  اآلخر  هو  يرجع  انكماشا  تشهد  السيارات 

النبعاثات  اجلديدة  املعايير  عن  الناجمة  االرتباك  كمظاهر 

آثارها  تزال  ال  والتي  والصين  اليورو  منطقة  يف  السيارات 

خالل   %1 التجارة  حجم  نمو  معدل  بلغ  وبالتايل،  مستمرة. 

النصف األول من 2019، وهو األضعف منذ 2012.

وعلى النقيض من ضعف الصناعات التحويلية والتجارة، 

ال يزال قطاع اخلدمات متماسكا يف كثير من بلدان العامل؛ مما 

أدى إىل احلفاظ على قوة أسواق العمل وسالمة نمو األجور يف 

االقتصادات املتقدمة. 

التحويلية  الصناعات  قطاعي  بين  التباعد  استمر  وقد 

اخملاوف  يثير  مما  املعتاد؛  غير  على  طويلة  ملدة  واخلدمات 

الصناعات  قطاع  ضعف  تداعيات  انتقال  إمكانية  بشأن 

التحويلية إىل قطاع اخلدمات وتوقيت ذلك. وقد شهدت بعض 

اخلدمات،  على  اجلديدة  الطلبات  مثل  املبكرة،  املؤشرات 

ظلت  بينما  واليابان،  وأملانيا  املتحدة  الواليات  انخفاضا يف 

حمتفظة بقوتها يف الصين.   

الذي  الضعيف  العاملي  النمو  هذا  أن  نغفل  أال  املهم  ومن 

النقدية تيسيرا  السياسة  سجل ٣% يحدث يف وقت شهدت فيه 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  خمتلف  يف  كبيرا 

الصاعدة يف آن واحد  تقريبا. وأدى غياب الضغوط التضخمية 

للحد  استباقية  إجراءات  املركزية  البنوك  كبرى  اتخاذ  إىل 

ركيزة  انفالت  ومنع  النمو،  تهدد  التي  املعاكسة  اخملاطر  من 

القوية.  املالية  األوضاع  دعم  ثم  ومن  التضخمية،  التوقعات 

ويف تقييمنا أنه بدون هذا التنشيط النقدي سيشهد النمو العاملي 

و   2019 عامي  يف  مئوية  نقطة   0.5 قدرها  بنسبة  انخفاضا 

2020. وبالتايل ساعد هذا التنشيط على موازنة األثر السلبي 

والصين  املتحدة  الواليات  بين  التجارية  التوترات  الناجم عن 

والتي ستؤدي وفق التقديرات إىل انخفاض تراكمي يف مستوى 

إجمايل الناجت احمللي العاملي يف 2020 بنسبة قدرها %0.8. 

ويف ظل اضطرار البنوك املركزية إىل إنفاق ما لديها من ذخيرة 

يتبقى  ال  فقد  السياسات،  أخطاء  آثار  ملوازنة  حمدودة  نقدية 

لديها ما يكفي عندما يتعرض االقتصاد لظروف أصعب. وقد 

الصين والواليات  التنشيطية املالية يف  الدفعة  ساهمت كذلك 

املتحدة يف مواجهة التأثير السلبي للتعريفات اجلمركية.

بلوغ  نحو  ببطء  تتحرك  املتقدمة  االقتصادات  تزال  وال 

الواليات  ففي  الطويل.  املدى  على  املمكن  النمو  مستويات 

تؤثر  بالتجارة  املرتبطة  اليقين  عدم  أجواء  تزال  ال  املتحدة، 

سلبا على االستثمار، ولكن معدالت توظيف العمالة واالستهالك 

التنشيطية  الدفعات  من  أيضا  بدعم  بقوتها،  حمتفظة  تزال  ال 

املستمدة من السياسات. وتم تخفيض توقعات النمو يف منطقة 

اليورو بسبب ضعف الصادرات، بينما يستمر ضعف النمو يف 

من  بانسحابها  املرتبط  اليقين  عدم  نتيجة  املتحدة  اململكة 

لتوقعات  اخلافضة  التعديالت  أكبر  ومن  األوروبي.  االحتاد 

ومنها  آسيا  يف  املتقدمة  االقتصادات  شملت  التي  تلك  النمو 

منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وكوريا وسنغافورة حيث 

يف  النمو  تباطؤ  خملاطر  انكشافها  هو  بينها  املشترك  القاسم 

املتحدة  الواليات  بين  التجارية  التوترات  وتداعيات  الصين 

والصين.

تقديم

ن
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جميع  يف   2019 لعام  النمو  توقعات  تخفيض  تم  وقد 

الكبيرة  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

واملتعلقة  التجارية  اليقين  عدم  بأجواء  جزئيا  الرتباطها  نظرا 

توقعات  تخفيض  يأتي  ال  الصين،  ففي  الداخلية.  بالسياسات 

لتباطؤ  التعريفات اجلمركية فحسب، بل  انعكاسا لتصاعد  النمو 

لكبح  ضرورية  تدابير  اتخاذ  أعقاب  يف  أيضا  الداخلي  الطلب 

الهند  منها  رئيسية،  اقتصادات  بضعة  ويف  الدين.  مستويات 

يف  النمو  يبدو  إفريقيا،  وجنوب  وروسيا  واملكسيك  والبرازيل 

أيضا  يرجع  مما   2018 بعام  مقارنة  للغاية  منخفضا   2019

ألسباب متفردة، ولكن يتوقع تعافيه يف 2020.

منخفضة  النامية  البلدان  يف  بقوته  حمتفظا  النمو  يزال  وال 

الدخل رغم أن أداء النمو أكثر تباينا ضمن بلدان هذه اجملموعة. 

فمن املتوقع أن يكون النمو قويا يف البلدان غير املصدرة للسلع 

األولية، مثل فييت نام وبنغالديش، بينما يظل أداء النمو ضعيفا 

يف البلدان املصدرة للسلع األولية، مثل نيجيريا.

وهناك ارتفاع يف خماطر التطورات السلبية احمليطة باآلفاق 

التوترات اجلغرافية- التجارية وتصاعد  االقتصادية. فاحلواجز 

السياسية، بما فيها اخملاطر املتعلقة بانسحاب اململكة املتحدة 

من االحتاد األوروبي، قد تؤدي إىل زيادة إرباك سالسل العرض 

وأجواء  التوترات  هذه  ومثل  والنمو.  واالستثمار  الثقة  وإضعاف 

على  سلبا  تؤثر  أن  يمكن  الداخلية  السياسات  بشأن  اليقين  عدم 

انتعاش النمو املتوقع يف اقتصادات األسواق الصاعدة ومنطقة 

اليورو. وقد يؤدي حتقق هذه اخملاطر إىل حدوث حتول مفاجئ 

إىل  باإلضافة  اخملاطر  لتحمل  بالنسبة  املستثمرين  مزاج  يف 

كشف النقاب عن مواطن الضعف املايل التي ظلت تنمو على مدار 

سنوات من تطبيق أسعار الفائدة املنخفضة. وقد يترسخ التضخم 

املنخفض يف االقتصادات املتقدمة ويزيد من تقييد احليز املتاح 

من السياسة النقدية يف املستقبل مما يحد من فعاليتها. وتتكشف 

بدرجة  تتفاقم  وسوف  املناخ  تغير  عن  الناجمة  اخملاطر  حاليا 

كبيرة يف املستقبل، ما مل يتم التصدي لها بصفة عاجلة.

وبالنسبة ألولويات السياسات، يأتي على رأس القائمة إلغاء 

احلواجز التجارية التي وُضِعت باتفاقيات دائمة وكبح التوترات 

اجلغرافية-السياسية. ومن شأن مثل هذه اإلجراءات إعطاء دفعة 

قطاعي  يف  التدهور  وإيقاف  االستثمار،  وتنشيط  للثقة،  كبيرة 

التجارة والصناعات التحويلية، ورفع النمو العاملي. وبدون ذلك، 

ولتفادي اخملاطر األخرى التي تهدد النمو وزيادة الناجت املمكن، 

ينبغي دعم النشاط االقتصادي على نحو أكثر توازنا. فال يمكن 

أن تكون السياسة النقدية هي احلل األوحد وينبغي اقترانها بدعم 

تكون  وال  متاحا  املايل  احليز  يكون  حيثما  العامة  املالية  من 

سياسة املالية العامة مفرطة التوسع بالفعل. ففي حالة بلد مثل 

أملانيا ينبغي االستفادة من أسعار الفائدة السالبة على القروض 

لالستثمار يف رأس املال االجتماعي ورأس مال البنية التحتية 

قُدِّر ألوضاع  وإذا  الصرف.  واملنافع  التكاليف  منظور  من  حتى 

املالية  استجابة  تصبح  فقد  التدهور،  من  مزيدا  تشهد  أن  النمو 

العامة املنسقة على املستوى الدويل ضرورًة، مع مراعاة ظروف 

كل بلد على حدة.

من  النمو،  بدعم  النقدي  التيسير  فيه  يقوم  الذي  الوقت  ويف 

الضروري ضمان عدم تراكم اخملاطر املالية. وكما ورد بالنقاش 

العاملي«،  املايل  االستقرار  »تقرير  من   2019 أكتوبر  عدد  يف 

ومع توقع أن تكون أسعار الفائدة »منخفضة ملدة طويلة«؛ فإن 

هناك خطرا كبيرا من نمو مواطن الضعف املايل، األمر الذي يحتم 

اتخاذ اإلجراءات االحترازية الكلية الفعالة.   

وينبغي أن تبادر البلدان بإجراء اإلصالحات الهيكلية يف آن 

واحد لزيادة اإلنتاجية والصالبة واملساواة. ووفقا ملا يتضح يف 

الفصل الثاين من هذا العدد من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي« 

البشري وتعزز مرونة  املال  رأس  تزيد  التي  أن اإلصالحات  من 

االجتاه  وقف  يف  تساعد  أن  يمكنها  واملنتجات  العمل  سوقي 

املتقدمة  االقتصادات  داخل  األقاليم  بين  التفاوتات  لنمو  العام 

القرن املاضي. وتشير  أواخر ثمانينات  بدايتها يف  والتي كانت 

تقف  باعتبارها  التجارة-  صدمات  -وليس  األتمتة  إىل  األدلة 

وراء التفاوت يف أداء أسواق العمل يف األقاليم اخملتلفة بالنسبة 

لالقتصاد املتقدم املتوسط، وهو ما يتطلب إعداد القوى العاملة 

ملواجهة املستقبل من خالل التدريب الكتساب املهارات املالئمة.      

جديدة  دفعة  إلعطاء  قويا  مبررا  الثالث  الفصل  ويقدم 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الهيكلية  لإلصالحات 

فقد  الدخل.  منخفضة  النامية  والبلدان  النامية  واالقتصادات 

ويبين  األلفينات.  منذ  الهيكلية  اإلصالحات  وتيرة  تباطأت 

إجراء  يف  املالئمين  والتوقيت  الترتيب  اتباع  أهمية  الفصل  هذا 

اإلصالحات، نظرا ألن اإلصالحات حتقق نتائج أكبر يف أوقات 

اليسر وعندما تكون نظم احلوكمة السليمة مطبقة بالفعل. 

ويف ظل حالة التباطؤ املتزامن وعدم اليقين بشأن التعايف، 

ال تزال اآلفاق العاملية حمفوفة باخملاطر. فمع بلوغ النمو معدال 

قدره ٣% ليس هناك جمال ألي أخطاء على مستوى السياسات، 

واحلاجة ماسة لتعاون صناع السياسات على نزع فتيل تصعيد 

دعم  جانب  وإىل  واجلغرافية-السياسية.  التجارية  التوترات 

التعاونية  اإلجراءات كذلك حتفيز احللول  النمو، يمكن ملثل هذه 

العاملي. وباإلضافة إىل ذلك،  التجاري  النظام  الالزمة لتحسين 

القضايا  ملعاجلة  معا  العمل  البلدان  تواصل  أن  الضروري  من 

تقرير  أكتوبر 2019 من  عدد  )يعرض  املناخ  تغير  مثل  املهمة، 

والفساد،  الدولية،  والضرائب  واقعية(،  حلوال  املايل«  »الراصد 

واألمن اإللكتروين.      

غيتا غوبيناث

املستشار االقتصادي 

س

تقديم
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ملخص واف

ضعيفة  العاملي  االقتصادي  النشاط  وتيرة  تزال  ال 

من  األخيرة  أرباع  الثالثة  شهدته  الذي  احلاد  التباطؤ  بعد 

الصناعات  نشاط  زخم  كبير يف  وحدث ضعف   .2018 عام 

مل  مستويات  بلغ  حتى  اخلصوص،  وجه  على  التحويلية 

التوترات  العاملية. وأدى تصاعد  نشهدها منذ األزمة املالية 

التجارية واجلغرافية-السياسية إىل زيادة عدم اليقين بشأن 

بشكل  الدويل  والتعاون  العاملي  التجاري  النظام  مستقبل 

أعم، مما أثر على ثقة األعمال، وقرارات االستثمار، والتجارة 

السياسة  تيسير  زيادة  امللحوظ نحو  التحول  العاملية. وكان 

العام  اإلفصاح  أو  اإلجراءات  طريق  عن  سواء   — النقدية 

األسواق  مزاج  على  التوترات  هذه  أثر  تخفيف  أمكنه  قد   —
املرن على وجه  قيام قطاع اخلدمات  املالية ونشاطها، مع 

العموم بدعم نمو التوظيف. ومع ذلك، فال تزال اآلفاق حمفوفة 

باخملاطر.  

 %3 معدل  العاملي  النمو  تسجيل  إىل  التنبؤات  وتشير 

عام 2019، وهو أدنى مستوى له منذ 2008-2009 وأقل 

بنسبة 0,3 نقطة مئوية من التوقعات الواردة يف عدد إبريل 

2019 من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«. ومن املتوقع أن 

يتعافى النمو مسجال 3,4% يف عام 2020 )فيما يمثل خفضا 

للتوقعات بنسبة 0,2 نقطة مئوية مقارنة بعدد إبريل(، وهو 

ما يعكس يف األساس التحسن املتوقع يف األداء االقتصادي 

لعدد من األسواق الصاعدة يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط 

اقتصادية  ضغوط  حتت  الواقعة  والنامية  الصاعدة  وأوروبا 

االقتصاد  بآفاق  احمليط  اليقين  عدم  ظل  يف  أنه  غير  كلية. 

يف العديد من هذه البلدان، والتباطؤ االقتصادي املتوقع يف 

الصين والواليات املتحدة، ووجود عدد من اخملاطر املعاكسة 

البارزة، فاالحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العاملي 

النتيجة،  هذه  حدوث  دون  وللحيلولة  بكثير.  أكبر  حد  إىل 

فتيل  نزع  استهداف  يف  حازمة  السياسات  تكون  أن  ينبغي 

التعاون متعدد األطراف، وتوفير  التجارية، وإحياء  التوترات 

دعت  حيثما  االقتصادي  للنشاط  املناسب  الوقت  يف  الدعم 

احلاجة. ولتعزيز الصالبة إزاء هذه األجواء، ينبغي أن يعالج 

التي تشكل خماطر  السياسات مواطن الضعف املايل  صناع 

على النمو يف املدى املتوسط. وينبغي أن يظل من األهداف 

احملورية جعل النمو أكثر احتواًء لكل شرائح اجملتمع، وهو أمر 

ضروري لتحقيق آفاق اقتصادية أفضل للجميع. 

بعد تباطؤ حاد يف الثالثة أرباع األخيرة من عام 2018، 

العاملي عند معدل ضعيف يف النصف األول من  النمو  استقر 

2019. وعادت التوترات التجارية إىل االرتفاع احلاد جمددا، 

زيادات  عن  أسفر  مما  العام،  أوائل  يف  هدوءا  شهدت  أن  بعد 

والصين،  املتحدة  الواليات  بين  اجلمركية  الرسوم  يف  كبيرة 

والتأثير على مزاج األعمال ومستوى الثقة على مستوى العامل. 

فقد  التطورات،  بهذه  سلبا  املالية  األسواق  مزاج  تأثر  وبينما 

الواليات  تيسيرا يف  أكثر  موقف  إىل  النقدية  السياسة  حتولت 

املتحدة وكثير من االقتصادات املتقدمة األخرى واقتصادات 

لهذه  موازِن  عامِل  بمثابة  ذلك  فكان  الصاعدة،  األسواق 

تيسيرية  املالية  األوضاع  تزال  ال  لذلك،  ونتيجة  التطورات. 

الربيع يف حالة  بوجه عام، وأكثر تيسيرا مما كانت عليه يف 

االقتصادات املتقدمة. 

ومن املتوقع أن يسجل االقتصاد العاملي نموا بمعدل ٣% 

-2017 معدالت  عن  كبير  بانخفاض   —  2019 عام  يف 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات  بالنسبة   2018

أن  قبل   — املتقدمة  لالقتصادات  بالنسبة  وكذلك  النامية 

يبلغ  أن  املتوقع  ومن  عام 2020.  ٣,4% يف  يتعافى مسجالً 

النمو معدال أعلى بقليل يف الفترة 2021-2024. ويعكس نمط 

متوقعا  وتعافيا  النشاط  يف  كبيرا  هبوطا  هذا  العاملي  النمو 

املقابل،  ويف  الصاعدة.  األسواق  اقتصادات  من  جمموعة  يف 

 2020 يف  االنخفاض  بعض  النمو  يسجل  أن  املتوقع  من 

األهمية  ذات  االقتصادات  من  جملموعة  بالنسبة  بعدها  وما 

النظامية التي تشمل الواليات املتحدة ومنطقة اليورو والصين 

واليابان — والتي تمثل جمتمعة قرابة نصف إجمايل الناجت 

احمللي العاملي  )الشكل البياين 1(.

وجدير بالذكر أن جمموعات اقتصادات األسواق الصاعدة 

 2019 عام  النمو  يف  املتوقع  الهبوط  من  جانبا  دفعت  التي 

وتساهم بمعظم التعايف املتوقع يف 2020 تضم االقتصادات 

التي كانت تخضع لضغط حاد أو كان أداؤها دون املتوسطات 

السابقة. وعلى وجه التحديد، جند أن األرجنتين وإيران وتركيا 

ليبيا  مثل  بالصراعات،  املتأثرة  األصغر  والبلدان  وفنزويال 

واليمن، كانت أو ال تزال تخضع حلالة من العُسر االقتصادي 

الصاعدة  األسواق  من  أخرى  كبيرة  اقتصادات  وهناك  الكلي. 

السعودية  العربية  واململكة  وروسيا  واملكسيك  البرازيل   —
 2019 يف  نموها  معدالت  تكون  أن  املتوقع  من   — وغيرها 

متوسطاتها  من  بكثير  أدنى  مستوى  وهو  أقل،  أو   %1 حوايل 

التاريخية. ويف الهند، تراجع النمو يف 2019 حيث تأثر الطلب 

جانب  إىل  والبيئة  بالشركات  املتعلق  التنظيمي  اليقين  بعدم 

الشواغل املتعلقة بسالمة القطاع املايل غير املصريف. ويعتبر 

الهند ويف جمموعتي  بعده يف  وما  النمو عام 2020  ارتفاع 

البلدان املذكورتين )والذي يستتبع يف بعض احلاالت استمرار 

االنكماش، ولكن بوتيرة أقل حدة( هو العامل الدافع وراء التنبؤ 

بانتعاش االقتصاد العاملي يف نهاية املطاف. 
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وقد شهدت الصين أيضا ضعفا يف النمو، حيث تأثر الطلب 

الدين،  التي كانت مطلوبة لكبح  التنظيمية  اإلجمايل باجلهود 

وبالعواقب االقتصادية الكلية لزيادة التوترات التجارية. ومن 

املتوقع أن يستمر تباطؤ النمو بالتدريج يف السنوات القادمة، 

والتقارب  العمل  سن  يف  السكان  نمو  النخفاض  انعكاسا 

التدريجي يف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي.  

وفيما بين االقتصادات املتقدمة، تشير التنبؤات إىل تراجع 

 2018-2017 بالفترة  مقارنة   2019 عام  النمو  يف  كبير 

اآلسيوية  واالقتصادات  الشمالية  وأمريكا  اليورو  منطقة  يف 

ملحوظة  بدرجة  التراجع  هذا  ويعكس  الصغيرة.  املتقدمة 

الطلب  الناجت الصناعي على نطاق واسع بسبب ضعف  تباطؤ 

نطاق  واتساع  الصين(؛  من  الطلب  ذلك  يف  )بما  اخلارجي 

التداعيات العاملية للتوترات التجارية وزيادة عدم اليقين على 

كل من الثقة واالستثمار؛ والتباطؤ امللحوظ يف اإلنتاج العاملي 

التنبؤات  للسيارات، وهو تباطؤ كبير يف حالة أملانيا. وتشير 

إىل أن النمو يف جمموعة االقتصادات املتقدمة سيظل مستقرا 

عند مستوى 1,75% عام 2020، مع حدوث انتعاشة متواضعة 

يف منطقة اليورو توازِن الهبوط التدريجي للنمو يف الواليات 

النمو  يظل  أن  املتوقع  من  املتوسط،  املدى  وعلى  املتحدة. 

للوتيرة املتوسطة  انعكاسا  املتقدمة،  االقتصادات  ضعيفا يف 

نظرا  العاملة  القوى  يف  النمو  وبطء  اإلنتاجية  بها  تنمو  التي 

لشيخوخة السكان. 

فكما  األساسية.  اآلفاق  بهذه  حتيط  كبيرة  خماطر  وهناك 

بضعة  يف  الضغوط  تتبدد  مل  إذا  باستفاضة،  الفصل  يوضح 

اقتصادات أساسية ضمن جمموعة األسواق الصاعدة والبلدان 

النامية التي حتقق أداء قاصرا يف الوقت الراهن أو تمر بضغوط 

حادة، فلن يصل النمو العاملي يف 2020 إىل املستوى احملدد 

التوترات  احتدام  يؤدي  أن  ويمكن  األساسية.  التوقعات  يف 

بشأن  اليقين  عدم  يف  زيادة  من  يصاحبه  وما  التجارية 

السياسات إىل إضعاف النمو عن املستوى الوارد يف التوقعات 

األساسية. ويمكن أن يتدهور مزاج األسواق املالية، فيتسبب يف 

نوبة معممة من جتنب اخملاطر يمكن أن تنطوي على تضييق 

املعرضة  لالقتصادات  بالنسبة  وخاصة  املالية،  األوضاع 

التوترات  تفاقم  النوبة  لهذه  املمكنة  املسبِّبات  ومن  للتأثر. 

التجارية واجلغرافية-السياسية، وانسحاب اململكة املتحدة من 

االحتاد األوروبي دون اتفاق، واستمرار البيانات االقتصادية 

العاملي.  النمو  التي تشير إىل تباطؤ طويل األمد يف  الضعيفة 

بزيادة  اإلنتاجية  نمو  يتأثر  أن  يمكن  املتوسط،  املدى  وعلى 

واجلغرافية- التجارية  التوترات  وارتفاع  التجارية  احلواجز 

العرض،  سالسل  اضطراب  طريق  عن  ذلك  يف  بما  السياسية، 

كما يمكن أن يؤدي تراكم مواطن الضعف املايل إىل تضخيم 

فترة الهبوط االقتصادي القادمة. وأخيرا، يمكن أن يؤدي تغير 

إضعاف  إىل  ملواجهته  تخفيفية  إجراءات  اتخاذ  دون  املناخ 

آفاق االقتصاد، وخاصة يف البلدان املعرضة للتأثر. 

معا  العمل  البلدان  على  يتعين  الدويل،  املستوى  وعلى 

التشويهية  احلواجز  وإلغاء  التجارية  االختالفات  لتسوية 

التي فرضتها مؤخرا. ومن املتطلبات العاملية امللحة يف هذا 

انبعاثات غازات االحتباس احلراري واحتواء  الشأن تخفيض 

العواقب املصاحبة لالحترار العاملي واألحداث املناخية ذات 

اآلثار املدمرة. وكما يرد يف الفصل الثاين من تقرير »الراصد 

صدارة  يف  الكربون  تسعير  زيادة  تكون  أن  ينبغي  املايل«، 

منخفضة  توليد الطاقة  لتشجيع  جهود  وتكملها  اجلهود،  تلك 

اخلضراء  التكنولوجيا  وتطوير  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 

واعتمادها. وعلى املستوى القومي، ينبغي أن تعمل السياسات 

وتقوية  النشاط  يف  االستقرار  حتقيق  على  الكلية  االقتصادية 

األسس االقتصادية بغية حتقيق التعايف أو النمو املستمر. وال 

تزال السياسة النقدية التيسيرية مالئمة لدعم الطلب والتوظيف 

والوقاية من حدوث انخفاض يف التوقعات التضخمية. ونظرا 

ألن األوضاع املالية األكثر تيسيرا الناجتة عن ذلك يمكن أن 

تسهم أيضا يف زيادة تراكم مواطن الضعف، فسوف يكون من 

ومنهج  قوة  أكثر  كلية  احترازية  سياسات  تطبيق  الضروري 

من  واحلد  العمومية  امليزانيات  قوة  لضمان  استباقي  رقابي 

اخملاطر النظامية.

العامل جمموعة األربعة   

الشكل البياين ١: نمو إجمايل الناجت احمللي: العامل 

وجمموعة األربعة

(٪)

مــن  جمموعــة  متوقعــا يف  وتعافيــا  النشــاط  كبيــرا يف  هبوطــا  يعكــس  العاملــي  النمــو  نمــط 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة. ويف املقابــل، مــن املتوقــع أن يســجل النمــو بعــض االنخفــاض 

يف ٢٠٢٠ وما بعدها بالنسبة �موعة من االقتصادات ذات األهمية النظامية.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: جمموعة األربعة = الصين، ومنطقة اليورو، واليابان، والواليات املتحدة
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آفاق االقتصاد العاملي:  تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

احتماالت  وازدياد  باخملاطر  احملفوفة  اآلفاق  لهذه  ونظرا 

حتقق التطورات املعاكسة، يمكن أن تقوم سياسة املالية العامة 

لتيسير  املتاح  احليز  كان  حيثما  خاصة  فعالية،  أكثر  بدور 

السياسة النقدية حمدودا. فمن املمكن تقديم دفعة تنشيطية مالية 

تباطؤ  يحتمل  أو  االقتصادي  نشاطها  ضعف  التي  البلدان  يف 

الكايف  املايل  احليز  لها  يتوفر  أن  بشرط  حادة  بدرجة  وتيرته 

أما  بالفعل.  التوسع  العامة مفرطة  املالية  تكون سياساتها  وأال 

البلدان التي يمثل الضبط املايل فيها مطلبا ضروريا، فمن املمكن 

تعديل وتيرته، إذا سمحت أوضاع السوق، لتجنب فترات الضعف 

أن  جند  كذلك  االنكماشية.  والديناميكيات  املطولة  االقتصادي 

وتراجع  البلدان  من  كثير  يف  األساسية  الفائدة  أسعار  انخفاض 

للغاية  منخفضة  مستويات  إىل  األجل  طويلة  الفائدة  أسعار 

يتسببان  سالبة  مستويات  إىل  حتى  أو  التاريخية  باملقاييس 

مستمرة.  األوضاع  هذه  دامت  ما  الدين  خدمة  تكلفة  خفض  يف 

وبالنسبة للبلدان التي ال تواجه صعوبات يف استمرارية قدرتها 

النشاط  لدعم  احملررة  املوارد  استخدام  يمكن  الدين،  حتمل  على 

االقتصادي حسب احلاجة واعتماد تدابير لزيادة الناجت املمكن، 

مثل االستثمار يف البنية التحتية للتصدي لتغير املناخ.

وعلى مستوى جميع االقتصادات، تتمثل األولوية يف اتخاذ 

إجراءات لزيادة نمو الناجت املمكن، وتعزيز الطابع االحتوائي، 

الفصلين  يف  التحليالت  تتناوله  ملا  ووفقا  الصالبة.  وزيادة 

الثاين والثالث، فإن السياسات الهيكلية لزيادة انفتاح األسواق 

من  التخفيف  بإمكانها  احلوكمة،  نظم  وحتسينات  ومرونتها، 

حدة التكيف مع الصدمات وتعزيز الناجت على املدى املتوسط، 

األمر الذي يساعد يف تضييق الفروق داخل البلد الواحد وتشجيع 

التقارب بين البلدان بوتيرة أسرع.

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر ٢٠١٩ص  
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تراجع الزخم وضعف التجارة واإلنتاج 

الصناعي

تراجــع	النمــو	العاملــي	تراجعــا	حــادا	خــال	العــام	املاضــي.	

االقتصــادات	 علــى	 النطــاق	 واســعة	 ضعــف	 ــة	 حال مــت	 ي وخ

املتقدمــة،	حيــث	شــملت	االقتصــادات	الكبــرى	)الواليــات	املتحــدة،	

ومنطقــة	اليــورو	خصوصــا(	واالقتصــادات	املتقدمــة	األصغــر	يف	

آســيا.	وكان	تباطــؤ	النشــاط	ملحوظــا	بشــكل	أكبــر	عبــر	اقتصــادات	

األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	بمــا	يف	ذلــك	البرازيــل	

والصيــن	والهنــد	واملكســيك	وروســيا،	إىل	جانــب	عــدد	قليــل	مــن	

االقتصــادات	التــي	تعــاين	مــن	ضغــوط	اقتصاديــة	كليــة	وماليــة.

ومــن	الســمات	الغالبــة	علــى	حالــة	الضعــف	التــي	أثــرت	علــى	

زخــم	النمــو	خــال	االثنــي	عشــر	شــهرا	املاضيــة	التباطــؤ	امللحــوظ	

يف	اإلنتــاج	الصناعــي	علــى	نطــاق	جغــرايف	واســع	نتيجــة	عوامــل	

عديــدة	ومترابطــة	)الشــكل	البيــاين	١-١،	اللوحــة	١(:

· ومبيعاتهــا، 	 الســيارات  إنتــاج  عمليــات  يف  احلــاد  لهبــوط  ا

حيــث تراجعــت مشــتريات الســيارات عامليــا بنســبة 3% يف 

صناعــة	 يف	 الركــود	 ويعكــس	  :)1-1 )اإلطــار   2018 ــام  ع

انخفــاض	 	— الطلــب	 وآثــار	 العــرض	 انقطاعــات	 الســيارات	

الطلــب	عقــب	إلغــاء	احلوافــز	الضريبيــة	يف	الصيــن،	وتعديــل	

منطقــة	 يف	 االنبعاثــات	 ملعاييــر	 امتثــاال	 إلنتــاج	 ا ط	 و ـ ـ ط خ

املمكــن	يف	 والتحــول	 والصيــن،	 أملانيــا(	 ســيما	 )ال	 ورو	 ـ ـ لي ا

سياســة	 ينتهجــون	 أصبحــوا	 الذيــن	 املســتهلكين	 ـات	 ـ تفضي

االنتظــار	والترقــب	جتــاه	التكنولوجيــات	ومعاييــر	االنبعاثــات	

ســريعة	التغيــر	يف	العديــد	مــن	البلــدان،	وتطــور	خيــارات	النقــل	

بالســيارات	واســتئجار	الســيارات	مــن	مالكيهــا.

· تراجــع ثقــة جمتمــع األعمــال وســط تنامــي االضطرابــات بيــن 	

الصيــن والواليــات املتحــدة بشــأن التجــارة والتكنولوجيــا: 

يف	ظــل	اتســاع	نطــاق	تطبيــق	اجلمــارك	األمريكيــة	والتدابيــر	

االنتقاميــة	املقابلــة	مــن	جانــب	الشــركاء	التجارييــن	بشــكل	

ارتفعــت	تكلفــة	بعــض	املدخــات	 مطــرد	منــذ	ينايــر	٢٠١8،	

العاقــات	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 وتنامــت	 الوســيطة،	

التجاريــة	مســتقبا.	وأصبحــت	شــركات	الصناعــة	التحويليــة	

أكثــر	حــذرا	حيــال	اإلنفــاق	طويــل	األجــل	وتباطــأت	يف	شــراء	

علــى	 وضوحــا	 أكثــر	 االجتــاه	 هــذا	 ويعــد	 واآلالت.	 املعــدات	

اإلطاق	يف	اقتصادات	آســيا	الشــرقية	املشــاركة	يف	التجارة	

تراجــع	 واليابــان،	 أملانيــا	 ويف	 العامليــة.	 القيمــة	 وساســل	

اإلنتــاج	الصناعــي	مؤخــرا	عــن	مســتوياته	منــذ	عــام	مضــى،	

بينمــا	تباطــأ	نمــوه	بشــدة	يف	الصيــن	واململكــة	املتحــدة،	ويف	

الواليــات	املتحــدة	أيضــا	إىل	حــد	مــا	)الشــكل	البيــاين	١-١،	

جمــال	 يف	 خصوصــا	 واضحــا	 التباطــؤ	 ويبــدو	 	.)٢ اللوحــة	

الرأســمالية.١ الســلع	 إنتــاج	

· التنظيميــة 	 اجلهــود  بســبب  الصيــن  يف  الطلــب  تباطــؤ 

الالزمــة للحــد مــن مســتويات الديــن، وتفاقــم حالــة التباطــؤ 

نتيجــة التداعيــات االقتصاديــة الكليــة الناجمــة عــن زيــادة 

التجاريــة. االضطرابــات 

ويف	ظــل	تباطــؤ	اإلنتــاج	الصناعــي،	توقــف	النمــو	التجــاري	

يرتفــع	حجــم	 عــام	٢٠١٩،	مل	 مــن	 األول	 النصــف	 ففــي	 تقريبــا.	

التجــارة	العامليــة	إال	بنســبة	١%	عــن	مســتواه	يف	العــام	املاضــي	

ســتة	 فتــرة	 خــال	 اإلطــاق	 علــى	 األبطــأ	 النمــو	 معــدل	 وهــو	 	—
الصيــن	 تعــد	 اجلغــرايف،	 املنظــور	 ومــن	 عــام	٢٠١٢.	 منــذ	 أشــهر	

واقتصــادات	 والصاعــدة(	 )املتقدمــة	 آســيا	 شــرق	 واقتصــادات	

الرئيســي	 الصاعــدة	اخلاضعــة	لضغــوط	هــي	املســاهم	 األســواق	

ويرتبــط	 البيــاين	١-٢(.	 )الشــكل	 العامليــة	 الــواردات	 يف	ضعــف	

تراجــع	التجــارة	العامليــة	بانخفــاض	اإلنفــاق	االســتثماري	—	

ســبيل	 علــى	 	،٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة	 خــال	 احلــال	 كان	 كمــا	

املثــال.	وتعــد	مســتويات	االســتثمار	كثيفــة	يف	الســلع	الوســيطة	

االســتثمارات	 تباطــأت	 وقــد	 بكثافــة.	 املتداولــة	 والرأســمالية	

العامليــة	بالفعــل	)الشــكل	البيــاين	١-3(	اتســاقا	مــع	تراجــع	نمــو	

الــواردات،	وهــو	مــا	يعكــس	العوامــل	الدوريــة	والهبــوط	احلــاد	يف	

ضغوطــا	 تواجــه	 التــي	 االقتصــادات	 يف	 االســتثمار	 مســتويات	

وأثــر	تنامــي	االضطرابــات	التجاريــة	علــى	الشــعور	الســائد	بيــن	

أيضــا	 ســاهم	 وممــا	 التحويليــة.	 الصناعــة	 قطــاع	 يف	 الشــركات	

يف	تباطــؤ	التجــارة	العامليــة	هبــوط	مســتويات	إنتــاج	الســيارات	

الســلع	 مشــتريات	 تباطــؤ	 مــن	 يتضــح	 مــا	 وهــو	 ومبيعاتهــا،	

.)4-١ البيــاين	 )الشــكل	 املعمــرة	 االســتهاكية	

ويف	الصيــن	—	البلــد	األعلــى	مــن	حيــث	مســتويات	اإلنفــاق	

االســتثماري	علــى	مســتوى	العــامل	—	كان	تباطــؤ	االســتثمارات	

يف	عــام	٢٠١٩	أقــل	كثيــرا	مقارنــة	بتباطــؤ	الــواردات،	علــى	غــرار	

العوامــل	 وتتضمــن	 	.٢٠١6-٢٠١5 الفتــرة	 خــال	 حــدث	 مــا	

التــي	تســاهم	يف	ضعــف	الــواردات	)بخــاف	اإلنفــاق	الرأســمايل	

احمللــي(	تراجــع	نمــو	الصــادرات،	الــذي	يعــد	حــادا	للغايــة	يف	حالة	

	)١-١ )اإلطــار	 الســيارات	 علــى	 الطلــب	 وانخفــاض	 الــواردات،	

واملنتجــات	التكنولوجيــة	مثــل	الهواتــف	الذكيــة.	كذلــك	ربمــا	كان	

التعريفــات	اجلمركيــة	يف	 التصديــر	قبــل	فــرض	 لتســريع	وتيــرة	

بــدوره	إىل	 أواخــر	عــام	٢٠١8	دور	يف	هــذا	الصــدد،	حيــث	أدى	

تســريع	الطلــب	علــى	مكونــات	الــواردات.

	،٢٠١8 عــام	 يف	 العامليــة	 املوصــات	 أشــباه	 مبيعــات	 انخفضــت	 	١

الذكيــة	 الهواتــف	 ســوق	 الظاهــري	يف	 التشــبع	 إىل	 يعــود	جزئيــا	 مــا	 وهــو	

أعــم	 بوجــه	 اجلديــدة	 التكنولوجيــة	 املنتجــات	 إصــدارات	 عــدد	 وانخفــاض	

.)ECB 2019 )راجــع	

اآلفاق والسياسات العاملية 1 ل
ص

ف
ل

ا

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٩ 	2

وبينمــا	تراجــع	الزخــم	يف	قطــاع	الصناعــات	التحويليــة،	ظــل	

األداء	ثابتــا	عمومــا	يف	قطــاع	اخلدمــات	)الــذي	يمثــل	نســبة	أكبــر	

مــن	االقتصــاد(	)الشــكل	البيــاين	١-5،	اللوحــة	١(.	وســاعدت	قــوة	

أداء	نشــاط	اخلدمــات	يف	زيــادة	إجمــايل	فــرص	العمــل	اجلديــدة	

)الشــكل	 املســتهلكين	 ثقــة	 دعــم	 يف	 ســاهم	 ممــا	 مطــرد،	 بشــكل	

البيــاين	١-5،	اللوحــة	٢(	وزيــادة	إنفــاق	األســر	علــى	اخلدمــات	

بالتــايل.	وقــد	ســاعدت	دائــرة	التأثيــرات	املرتــدة	اإليجابيــة	بيــن	

نــاجت	قطــاع	اخلدمــات	ومســتويات	التوظيــف	وثقــة	املســتهلكين	

يف	دعــم	الطلــب	احمللــي	يف	عــدد	مــن	االقتصــادات	املتقدمــة.

تراجع النمو

االقتصــادات	 جمموعــة	 يف	 النمــو	 مســتويات	 اســتقرت	

تراجــع	 عقــب	 	٢٠١٩ عــام	 مــن	 األول	 النصــف	 خــال	 املتقدمــة	

حــاد	يف	النصــف	الثــاين	مــن	عــام	٢٠١8.	وتباطــأت	وتيــرة	توســع	

تقريبــا(	 ســنويا	 	%٢ )بنســبة	 مــا	 حــد	 إىل	 األمريكــي	 االقتصــاد	

الدفعــة	 أثــر	 انحســار	 مــع	 املاضيــة	 القليلــة	 الســنة	 أربــاع	 خــال	

كمــا	 	،٢٠١8 عــام	 أوائــل	 يف	 الضريبــة	 تخفيــض	 عــن	 الناجتــة	

تباطــأ	اقتصــاد	اململكــة	املتحــدة	وتراجعــت	مســتويات	االســتثمار	

مــن	 املتحــدة	 اململكــة	 خــروج	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 نتيجــة	حالــة	

االحتاد	األوروبي.	وســجل	اقتصاد	منطقة	اليورو	نموا	أقوى	يف	

النصــف	األول	مــن	العــام	اجلــاري	مقارنــة	بالنصــف	الثــاين	مــن	

عــام	٢٠١8،	بينمــا	انكمــش	االقتصــاد	األملــاين	يف	الربــع	الثــاين	

عــام،	شــكل	ضعــف	 الصناعــي.	وبوجــه	 النشــاط	 تباطــؤ	 ظــل	 يف	

الصــادرات	عبئــا	علــى	النشــاط	يف	منطقــة	اليــورو	منــذ	أوائــل	عــام	

٢٠١8،	بينمــا	ظلــت	مســتويات	الطلــب	احمللــي	ثابتــة	حتــى	اآلن.	

وســجلت	اليابــان	نمــوا	قويــا	يف	النصــف	األول	مــن	العــام	اجلــاري	

بفضــل	قــوة	االســتهاك	يف	القطاعيــن	اخلــاص	والعــام.	

وتشير	البيانات	األولية	إىل	أن	النمو	حتسن	بدرجة	حمدودة	

خــال	النصــف	األول	مــن	عــام	٢٠١٩	يف	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	ولكنــه	أقــل	كثيــرا	عــن	مســتواه	

يف	عــام	٢٠١7	وأوائــل	عــام	٢٠١8.	وارتفــع	النمــو	يف	الصيــن	

بفضــل	تدابيــر	التنشــيط	املــايل	وتيســير	وتيــرة	التشــديد	التنظيمــي	

يف	القطــاع	املــايل	إىل	حــد	مــا	الــذي	بدأتــه	الصيــن	يف	النصــف	

اإلنتاج الصناعي

أحجام التجارة العاملية

مؤشر مديري املشتروات يف 

قطاع الصناعة التحويلية: 

طلبات جديدة

الواليات املتحدة

اململكة املتحدة

أملانيا

اليابان

الصين (املقياس األيمن)
منطقة اليورو ٤ ١

الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي 

(متوســط متحرك لثالثة أشــهر، التغير ٪ حمســوبا على أســاس ســنوي مقارن، ما مل 

يُذكر خالف ذلك)

الصناعــي علــى  النــاجت  االثنــا عشــر شــهرا املاضيــة تباطــؤا ملحوظــا يف مســتويات  شــهدت 

نطاق جغرايف واسع.

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

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

٢٠١٩

١- التجارة العاملية واإلنتاج الصناعي ومؤشر مديري املشتروات 

       يف قطاع الصناعة التحويلية

       (االنحرافات عن ٥٠ يف مؤشر مديري املشتروات 

       يف قطاع الصناعة التحويلية)

٢- اإلنتاج الصناعي

      (متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ 

      على أساس سنوي مقارن)

الواليات املتحدة وكندا الصين منطقة اليورو
اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األخرى
اململكة املتحدة باقي العامل

شرق آسيا ما عدا الصين

العــام  مســتواه يف  العامليــة  التجــارة  عــام ٢٠١٩، جتــاوز حجــم  مــن  األول  النصــف  خــالل 

املاضــي بنســبة ١٪ فقــط – وهــو معــدل النمــو األبطــأ علــى اإلطــالق خــالل ســتة أشــهر منــذ عــام 

.٢٠١٢

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ١-٢: املساهمة يف الواردات العاملية

(بالنقاط املئوية، متوسط متحرك لثالثة أشهر)
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الفصل ١     اآلفاق والسياسات العاملية

3 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر		٢٠١٩	 	

مــن	 مزيــدا	 الهنــدي	 االقتصــاد	 وشــهد	 	.٢٠١8 عــام	 مــن	 الثــاين	

الثــاين	نتيجــة	ضعــف	قطاعــات	معينــة	مثــل	 الربــع	 التباطــؤ	يف	

السيارات	والعقارات	وحالة	عدم	اليقين	بشأن	سامة	الشركات	

املاليــة	غيــر	املصرفيــة.	ويف	املكســيك،	تباطــأ	النمــو	بشــكل	حــاد	

خــال	النصــف	األول	مــن	العــام	بســبب	تنامــي	حالــة	عــدم	اليقيــن	

وبعــض	 للميزانيــة،	 الكامــل	 التنفيــذ	 وعــدم	 السياســات،	 بشــأن	

البرازيــل	 اســتأنفت	 اآلخــر،	 اجلانــب	 وعلــى	 االنتقاليــة.	 العوامــل	

نموهــا	خــال	الربــع	الثــاين	عقــب	االنكمــاش	الــذي	شــهدته	خــال	

والــذي	يرجــع	يف	جــزء	منــه	إىل	كارثــة	يف	قطــاع	 األول	 الربــع	

التعديــن.	وباملثــل،	تعافــى	النمــو	إىل	حــد	مــا	خــال	الربــع	الثــاين	

يف	جنــوب	إفريقيــا	بفضــل	حتســن	مســتويات	العــرض	يف	قطــاع	

األول	 النصــف	 النمــو	يف	تركيــا	خــال	 الكهربــاء.	كذلــك	تعافــى	

عــام	 مــن	 الثــاين	 النصــف	 يف	 حــاد	 انكمــاش	 عقــب	 العــام	 مــن	

٢٠١8	نتيجــة	حتســن	األوضــاع	املاليــة	العامليــة	والدعــم	املــايل	

األرجنتيــن	 يف	 االنكمــاش	 اســتمر	 املقابــل،	 ويف	 واالئتمــاين.	

خــال	النصــف	األول	مــن	العــام،	ولكــن	بوتيــرة	أكثــر	تباطــؤا،	ومــن	

الســلبية	 التطــورات	 الواضــح	أن	ميــزان	اخملاطــر	يميــل	إىل	كفــة	

مســتقبا	بســبب	التدهــور	احلــاد	يف	أوضــاع	الســوق.

انخفاض التضخم

خــال	 العــامل	 بلــدان	 خمتلــف	 يف	 املتزامــن	 التوســع	 ســاعد	

الفترة	من	منتصف	٢٠١6	وحتى	منتصف	٢٠١8	على	تضييق	

مل	 ولكــن	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	 يف	 ســيما	 ال	 النــاجت،	 فجــوات	

ينشــأ	عنــه	ارتفــاع	مســتمر	يف	معــدل	التضخــم	األساســي	ألســعار	

املســتهلكين.	ومــن	غيــر	املســتغرب	أن	انحســار	التوســع	العاملــي	

صاحبه	انخفاض	مســتمر	يف	التضخم	األساســي	دون	املســتوى	

االستثمار احلقيقي إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

بأسعار الصرف السوقية

الواردات احلقيقية
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١- االقتصادات املتقدمة
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية بخالف الصين

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

تباطأ النمو العاملي يف ٢٠١٩، تماشيا مع تراجع نمو الواردات.

الشكل البياين ١-٣: االستثمار والتجارة العامليان
(التغير ٪)

املاكينات واملعدات ١ السلع االستهالكية املعمرة (املقياس األيمن) ٢

املصادر: مؤسســة Haver Analytics؛ ومؤسســة Markit Economics؛ وحســابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

١ أســتراليا والبرازيــل وكنــدا وشــيلي والصيــن ومنطقــة اليــورو والهنــد وإندونيســيا واليابــان 

وكوريــا وماليزيــا واملكســيك وروســيا وجنــوب إفريقيــا وتركيــا واململكــة املتحــدة والواليــات 

املتحدة.

٢ أســتراليا والبرازيــل وكنــدا وشــيلي والصيــن ومنطقــة اليــورو وإندونيســيا واليابــان وكوريــا 

وماليزيا واملكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

يعــد تراجــع اإلنفــاق علــى املاكينــات واملعــدات والســلع االســتهالكية املعمــرة مــن العوامــل 

املهمة التي ساهمت يف تباطؤ التجارة العاملية.
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الربع الثاين

الشكل البياين ١-٤: اإلنفاق على السلع املعمرة
(التغير ٪ عن العام السابق)
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آفاق االقتصاد العاملي: تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٩ 	4

املســتهدف	عبر	االقتصادات	املتقدمة،	وكذلك	دون	املتوســطات	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العديــد	 يف	 التاريخيــة	

مــن	 ويســتثنى	 	.)6-١ البيــاين	 )الشــكل	 الناميــة	 واالقتصــادات	

هــذا	االجتــاه	الهبوطــي	العــام	عــدد	قليــل	مــن	االقتصــادات	التــي	

شــهدت	تراجعــا	كبيــرا	يف	قيمــة	عملتهــا	أدى	إىل	تنامــي	الضغــوط	

علــى	األســعار	احملليــة	)مثــل	األرجنتيــن(	أو	عجــزا	حــادا	يف	الســلع	

األوليــة	)فنزويــا(.

بعــض	 يف	 الــواردات	 علــى	 اجلمــارك	 ارتفــاع	 مــن	 وبالرغــم	

وارتفعــت	 عمومــا.	 التكاليــف	 ضغــوط	 انحســار	 اســتمر	 البلــدان،	

األجــور	ارتفاعــا	طفيفــا	عــن	مســتوياتها	املنخفضــة	مــع	اســتمرار	

علــى	 مســتوياتها	 أدنــى	 مــن	 )لتقتــرب	 البطالــة	 معــدالت	 تراجــع	

علــى	 املتحــدة	 واململكــة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 كمــا	 اإلطــاق،	

ســبيل	املثــال(	)الشــكل	البيــاين	١-7،	اللوحــة	١(.	وســجل	نصيــب	

يف	 تقريبــا	 	٢٠١4 منــذ	 معتــدال	 ارتفاعــا	 الدخــل	 مــن	 العمالــة	

اليابــان	واململكــة	املتحــدة	والواليــات	املتحــدة،	كمــا	ارتفــع	يف	

	،7-١ البيــاين	 )الشــكل	 	٢٠١8 عــام	 أوائــل	 منــذ	 اليــورو	 منطقــة	

االقتصادات املتقدمة ١
اقتصادات األسواق الصاعدة ٢

العامل

الصناعة التحويلية اخلدمات

تراجع الزخم يف قطاع الصناعة التحويلية، بينما احتفظ قطاع اخلدمات بقوته عموما.

املصادر: مؤسســة Haver Analytics؛ ومؤسســة Markit Economics؛ وحســابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

١ أســتراليا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك ومنطقــة اليــورو ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة 

اإلداريــة اخلاصــة وإســرائيل واليابــان وكوريــا والنرويــج والســويد وسويســرا ومقاطعــة تايــوان 

الصينية واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

وماليزيــا  وإندونيســيا  وهنغاريــا  وكولومبيــا  والصيــن  وشــيلي  والبرازيــل  األرجنتيــن   ٢

واملكسيك والفلبين وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلند وتركيا وأوكرانيا.

٢- ثقة املستهلكين

       (املؤشر، ٢٠١٥ = ١٠٠)
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١- مؤشر مديري املشتروات يف قطاعي الصناعة التحويلية 

       واخلدمات على مستوى العامل

       (املؤشر، أعلى من ٥٠ = توسع)

الشكل البياين ١-٥: مؤشر مديري املشتروات وثقة 

املستهلكين على مستوى العامل

      

تضخم أسعار املستهلكين التضخم األساسي يف أسعار املستهلكين

التضخم األساسي يف أسعار 

السلع يف االقتصادات املتقدمة
التضخم األساسي يف أسعار اخلدمات 

يف االقتصادات املتقدمة
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املصــادر: مؤسســة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ وحســابات صنــدوق 

النقد الدويل.

١ االقتصــادات املتقدمــة تضــم النمســا وبلجيــكا وكنــدا وسويســرا والتشــيك وأملانيــا والدانمــرك 

كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  واليونــان  املتحــدة  واململكــة  وفرنســا  وفنلنــدا  وإســتونيا  وإســبانيا 

وليتوانيــا  وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وإســرائيل  وآيرلنــدا  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة 

وســلوفينيا  وســلوفاكيا  وســنغافورة  والبرتغــال  والنرويــج  وهولنــدا  والتفيــا  ولكســمبرغ 

والسويد ومقاطعة تايوان الصينية والواليات املتحدة.

وشــيلي  والبرازيــل  بلغاريــا  تضــم  الناميــة  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات   ٢

والفلبيــن  وبيــرو  وماليزيــا  واملكســيك  والهنــد  وإندونيســيا  وهنغاريــا  وكولومبيــا  والصيــن 

وبولندا ورومانيا وروسيا وتايلند وتركيا وجنوب إفريقيا.

العينــة ١٦ اقتصــادا متقدمــا: أســتراليا والنمســا وكنــدا والدانمــرك وفنلنــدا وفرنســا  ٣ تضــم 

واململكــة  والســويد  وإســبانيا  والبرتغــال  والنرويــج  وهولنــدا  واليابــان  وإيطاليــا  وأملانيــا 

املتحدة والواليات املتحدة.

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٢ 

٣- التضخم األساسي يف أسعار مستهلكي السلع واخلدمات يف 

       االقتصادات املتقدمة ٣ 

      (على أساس سنوي مقارن، ٪)

١- االقتصادات املتقدمة ١ 

الشكل البياين ١-٦: التضخم العاملي

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

ذلك)

عبــر  املســتهدف  عــن مســتواه  األساســي  التضخــم  تراجــع  ازداد  عــام ٢٠١٨،  منــذ منتصــف 

الســوق  اقتصــادات  مــن  العديــد  يف  التاريخيــة  متوســطاته  وعــن  املتقدمــة،  االقتصــادات 

الصاعدة واالقتصادات النامية.
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اللوحــة	٢(.	ويبــدو	أن	تأثيــر	هــذه	التطــورات	مل	يمتــد	إىل	مؤشــر	

تراجــع	 إىل	 يشــير	 ممــا	 األساســي،	 املســتهلكين	 أســعار	 تضخــم	

هامش	أرباح	الشركات	إىل	حد	ما.	ويف	منطقة	أوروبا	الصاعدة	

والناميــة،	ســاهم	عجــز	العمالــة	يف	نمــو	مســتويات	األجــور	بقــوة	

يف	العديــد	مــن	االقتصــادات.	ولكــن	كمــا	يشــير	الفصــل	الثــاين	مــن	

تقرير	آفاق االقتصاد اإلقليمي	ألوروبا،	مل	يؤد	نمو	األجور	إىل	

زيــادة	تضخــم	أســعار	الســلع	النهائيــة	عبــر	املنطقــة	)يمكــن	عــزو	

االرتفــاع	النســبي	يف	معــدل	التضخــم	بتركيــا	إىل	عوامــل	أخــرى،	

مثــل	تراجــع	قيمــة	العملــة	يف	الســابق(.

الفترتيــن	 بيــن	 	%١3 بنســبة	 الطاقــة	 أســعار	 تراجعــت	 وقــد	

تقريــر	 مــن	 احلــايل	 والعــدد	 	٢٠١٩ إبريــل	 وهمــا	 املرجعيتيــن،	

اخلــام	 النفــط	 إنتــاج	 بلــوغ	 العاملــي،	نظــرا	ألن	 االقتصــاد  آفــاق 

األمريكــي	أعلــى	مســتوياته	ومــا	صاحبــه	مــن	تراجــع	الطلــب	فــاق	

تأثيرهمــا	أثــر	انخفــاض	العــرض	النــاجت	عــن	العقوبــات	األمريكيــة	

يف	 النفــط	 إنتــاج	 مســتويات	 وتخفيــض	 إيــران	 علــى	 املفروضــة	

)أوبــك(	 للنفــط	 املصــدرة	 البلــدان	 منظمــة	 يف	 األعضــاء	 البلــدان	

والنزاعــات	يف	فنزويــا	وليبيــا	)الشــكل	البيــاين	١-8(.	وهــددت	

الرئيســية	يف	 النفــط	 هجمــات	١4	ســبتمبر	علــى	منشــآت	تكريــر	

اململكــة	العربيــة	الســعودية	بانقطاعــات	حــادة	يف	العــرض،	ممــا	

تســبب	يف	ارتفــاع	حــاد	يف	أســعار	النفــط	اخلــام	بأكثــر	مــن	١٠%	

يف	أعقــاب	الهجــوم	مباشــرة.	وتراجعــت	األســعار	الحقــا	إىل	حــد	

أقــل	 الهجــوم	كانــت	 بــأن	خســائر	 أفــادت	 بنــاء	علــى	تقاريــر	 مــا	

مــن	التقديــرات	املبدئيــة.	وتراجعــت	أيضــا	أســعار	الفحــم	والغــاز	

الضعــف	 نتيجــة	 املرجعيتيــن	 الفترتيــن	 بيــن	 فيمــا	 الطبيعــي	

املتوقــع	يف	الطلــب.	وظلــت	أســعار	املعــادن	ثابتــة	عمومــا،	حيــث	

وازن	تراجــع	أســعار	النحــاس	واأللومنيــوم	ارتفــاع	أســعار	النيــكل	

واحلديــد	اخلــام	فيمــا	بيــن	الفترتيــن	املرجعيتيــن	)راجــع	التقريــر	

اخلــاص	عــن	الســلع	األوليــة(.	

األساســية	 التضخــم	 معــدالت	 انخفــاض	 أدى	 عــام،	 وبوجــه	

وانحســار	تأثيــر	أســعار	الســلع	األوليــة	علــى	التضخــم	الكلــي	إىل	

تراجــع	توقعــات	األســواق	بشــأن	معــدالت	التضخــم،	ال	ســيما	يف	

الواليــات	املتحــدة	ومنطقــة	اليــورو.

تقلبات يف املزاج العام باألسواق 

وتيسير السياسة النقدية

تشــهد	األســواق	تقلبــات	يف	املــزاج	العــام	منــذ	إبريــل	نتيجــة	

إضافيــة	 أمريكيــة	 جمــارك	 فــرض	 تتضمــن	 عديــدة	 مؤثــرات	

التدابيــر	 مــن	 الصيــن	 اتخذتــه	 ومــا	 الصينيــة	 الــواردات	 علــى	

التــي	 االضطرابــات	 بشــأن	 واخملــاوف	 املقابــل،	 يف	 االنتقاميــة	

اليقيــن	 عــدم	 وحالــة	 التكنولوجيــة،	 العــرض	 ساســل	 شــهدتها	

املطولــة	بشــأن	خــروج	اململكــة	املتحــدة	مــن	االحتــاد	األوروبــي،	

الفائــدة	 ســعر	 وتخفيضــات	 اجلغرافية-السياســية،	 والضغــوط	

األساســي،	واملوقــف	التيســيري	الــذي	تعكســه	البيانــات	الصــادرة	

تكلفة وحدة العمل

التعويضات

الواليات املتحدة  اليابان

اململكة املتحدةمنطقة اليورو

١- تكلفة وحدة العمل والتعويضات، ٢٠١٩: النصف األول

       (التغير ٪ عن العام السابق)

٢- حصة العمل

(٢٠٠٧ = ١٠٠)       

املصادر: مؤسسة Haver Analytics، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الواليات املتحدة  منطقة اليورو اليابان
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الشكل البياين ١-٧: األجور وتكلفة وحدة العمل 

وحصص العمالة

ارتفع نمو األجور ونصيب العمالة من الدخل مؤخرا يف بعض االقتصادات املتقدمة.

متوسط أسعار النفط الفورية الغذاء املعادن

الشكل البياين ١-٨: أسعار السلع األولية
(خمفض باستخدام مؤشر أسعار املستهلكين األمريكي، ٢٠١٤ = ١٠٠)

تراجعت مؤشرات أسعار السلع األولية عموما منذ الربيع.

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

النقد الدويل.
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لهــذه	 الصــايف	 األثــر	 ويتمثــل	 املركزيــة.	 البنــوك	 مــن	 عــدد	 عــن	

االقتصــادات	 عبــر	 عــام	 بوجــه	 أيســر	 ماليــة	 أوضــاع	 القــوى	يف	

مــن	تقريــر	 إبريــل	٢٠١٩	 عــدد	 املتقدمــة	مقارنــة	بوقــت	صــدور	

ثابتــة	 املاليــة	 األوضــاع	 كانــت	 وإن	 العاملــي،	 االقتصــاد	 آفــاق	

عمومــا	عبــر	معظــم	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	

الناميــة	)راجــع	عــدد	أكتوبــر	٢٠١٩	مــن	تقريــر	االســتقرار املــايل 

العاملــي(.				

املركزيــة	 البنــوك	 حتولــت	 املتقدمــة،	 االقتصــادات  ويف	

يف	 أيضــا	 التحــول	 هــذا	 وظهــر	 تيســيرا،	 أكثــر	 نهــج	 إىل	 الكبــرى	

العــام،	وأعقــب	ذلــك	اتخــاذ	 البيانــات	الصــادرة	عنهــا	يف	بدايــة	

االحتياطــي	 بنــك	 وقــام	 الصيــف.	 تيســيرية	خــال	فصــل	 تدابيــر	

الفيــدرايل	بتخفيــض	ســعر	الفائــدة	علــى	األمــوال	الفيدراليــة	يف	

شــهري	يوليــو	وســبتمبر،	إىل	جانــب	إنهــاء	تخفيضــات	امليزانيــة	

العموميــة.	ويف	ســبتمبر،	خفــض	البنــك	املركــزي	األوروبــي	ســعر	

اإليــداع،	وأعلــن	عــن	اســتئناف	تدابيــر	التيســير	الكمــي.	وســاهمت	

هــذه	التحــوالت	علــى	مســتوى	السياســات،	إىل	جانــب	اخملــاوف	

الســوقية	املتزايــدة	بشــأن	تباطــؤ	زخــم	النمــو،	يف	التراجــع	الكبيــر	

—	الــذي	وصــل	يف	بعــض	 يف	العائــد	علــى	الســندات	الســيادية	

فعلــى	 	.)١-٩ البيــاين	 )الشــكل	 ســلبية	 مســتويات	 إىل	 احلــاالت	

األمريكيــة	 اخلزانــة	 أذون	 علــى	 العائــد	 تراجــع	 املثــال،	 ســبيل	

البريطانيــة	 األوىل	 الدرجــة	 وســندات	 ســنوات	 عشــر	 أجــل	 ذات	

	6٠ بمقــدار	 الفرنســية	 والســندات	 األملانيــة	 اخلزانــة	 وســندات	

إىل	١٠٠	نقطــة	أســاس	خــال	الفتــرة	مــا	بيــن	مــارس	إىل	أواخــر	

ســبتمبر،	بينمــا	تراجــع	العائــد	علــى	الســندات	اإليطاليــة	ذات	أجــل	

١٠	ســنوات	بمقــدار	١75	نقطــة	أســاس	نتيجــة	تشــكيل	حكومــة	

مــن	 عــددا	 خطــرا	 األعلــى	 الســندات	 أســعار	 وشــهدت	 جديــدة.	

التقلبــات.	فقــد	ارتفعــت	فــروق	العائــد	علــى	األوراق	املاليــة	ذات	

الواليــات	املتحــدة	 الشــركات	يف	 عــن	 الصــادرة	 العائــد	املرتفــع	

ومنطقــة	اليــورو	ارتفاعــا	طفيفــا	منــذ	إبريــل	ولكنهــا	ال	تــزال	دون	

مستوياتها	يف	أواخر	عام	٢٠١8.	كذلك	تراجعت	أسواق	األسهم	

يف	الواليــات	املتحــدة	وأوروبــا	منــذ	إبريــل،	ولكنهــا	ال	تــزال	أعلــى	

مــن	املســتويات	املنخفضــة	التــي	بلغتهــا	يف	نهايــة	عــام	٢٠١8	

التــي	شــهدت	عمليــات	بيــع	مكثفــة.

وشــهدت	العمــات	حتــركات	ملحوظــة	يف	بعــض	االقتصــادات	

املتقدمة.	فقد	ارتفع	سعر	الصرف	الفعلي	احلقيقي	للين	والفرنك	

خــال	 الترتيــب	 علــى	 	%3 وبنســبة	 	%5 مــن	 بأكثــر	 السويســري	

الفتــرة	مــا	بيــن	مــارس	وأواخــر	ســبتمبر	يف	ظــل	تزايــد	التقلبــات	

الســوقية.	ويف	املقابــل،	تراجعــت	قيمــة	اجلنيــه	البريطــاين	بنســبة	

إىل	 التوصــل	 عــدم	 إمكانيــة	 زيــادة	اخملــاوف	حيــال	 بســبب	 	%4

اتفــاق	بشــأن	خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي.	وارتفعــت	

قيمــة	 تراجعــت	 بينمــا	 	،%٢,5 بحــوايل	 األمريكــي	 الــدوالر	 قيمــة	

اليــورو	بحــوايل	١,5%	تقريبــا.	وظلــت	التدفقــات	املاليــة	الوافــدة	

إىل	االقتصــادات	املتقدمــة	واخلارجــة	منهــا	منخفضــة	عمومــا،	ال	

ســيما	منــذ	أوائــل	عــام	٢٠١8.	ويتمثــل	أحــد	العوامــل	التــي	يمكــن	

تدفقــات	 يف	 امللحــوظ	 التراجــع	 يف	 إليهــا	 التطــورات	 هــذه	 عــزو	

املاليــة	 بالعمليــات	 تأثــرت	 التــي	 املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	

للشــركات	متعــددة	اجلنســيات	عقــب	اإلصاحــات	الضريبيــة	يف	

الواليــات	املتحــدة	)اإلطــار	١-٢(.

  
الواليات املتحدة اليابان

أملانيا إيطاليا

مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو

مؤشر األسهم األوروبية

مؤشر مورغان ستانلي الدويل 
ألسعار أسهم األسواق الصاعدة

ستاندرد آند 

بورز ٥٠٠

اليابان

الواليات املتحدة

اململكة املتحدة

أملانيا

إيطاليا

٢١ مارس ٢٠١٨

١٧ سبتمبر ٢٠١٨

٢٢ مارس ٢٠١٩

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اململكة املتحدة

مســجال  األخيــرة،  الشــهور  يف  ملحوظــا  تراجعــا  الســيادية  الســندات  علــى  العائــد  تراجــع 

مستويات سلبية يف بعض احلاالت.

أوضــاع  املتقدمــة:  االقتصــادات   :١-٩ البيــاين  الشــكل 
السوق النقدية واملالية

(٪، ما مل يُذكر خالف ذلك)

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

Reuters Datastream، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
يف  الفيدراليــة  األمــوال  علــى  الفائــدة  ألســعار  املســتقبلية  العقــود  إىل  التوقعــات  تســتند   ١

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

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

منطقة اليورو. تم حتديث البيانات يف ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

٢ البيانات حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩.
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٦- نسب األسعار إىل الدخل ٢

٥- أسواق األسهم ٢

       (املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠)

٣- العائد على السندات احلكومية 
      ذات أجل عشر سنوات ٢

٤- فروق العائد على االئتمان ٢

       (بنقاط األساس)

العائد املرتفع يف 

الواليات املتحدة

العائد املرتفع 

السندات األمريكية يف منطقة اليورو
عالية التصنيف

سندات اليورو عالية التصنيف

٢- توقعات سعر الفائدة األساسي ١

      (اخلطوط املتقطعة مأخوذة 

      من عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير 

      آفاق االقتصاد العاملي)

١- توقعات سعر الفائدة األساسي 
       يف الواليات املتحدة ١
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ويف	اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة،	

البرازيــل	 البلــدان	)مثــل	 البنــوك	املركزيــة	يف	عــدد	مــن	 خفضــت	

وشــيلي	والهنــد	وإندونيســيا	واملكســيك	وبيــرو	والفلبيــن	وروســيا	

األساســية	 الفائــدة	 أســعار	 وتركيــا(	 وتايانــد	 إفريقيــا	 وجنــوب	

منــذ	إبريــل.	وظلــت	فــروق	أســعار	الفائــدة	علــى	الســندات	الســيادية	

قليلــة	 حــاالت	 باســتثناء	 الفتــرة،	 هــذه	 خــال	 عمومــا	 مســتقرة	

يف	 العائــد	 أســعار	 فــروق	 وتراجعــت	 	.)١-١٠ البيــاين	 )الشــكل	

إقــرار	 إمكانيــة	 حيــال	 املتزايــد	 التفــاؤل	 خلفيــة	 علــى	 البرازيــل	

وارتفعــت	 انتظارهــا.	 طــال	 التــي	 التقاعــد	 معاشــات	 إصاحــات	

يف	 مؤقتــا	 الســيادية	 الســندات	 علــى	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	

يونيــو.	 شــهر	 االئتمــاين	يف	 تخفيــض	تصنيفهــا	 عقــب	 املكســيك	

األرجنتيــن	 يف	 األوليــة	 االنتخابــات	 أدت	 نفســه،	 الوقــت	 ويف	

الســندات	 علــى	 العائــد	 يف	 حــاد	 ارتفــاع	 إىل	 أغســطس	 شــهر	 يف	

احلكوميــة	يف	ظــل	موجــة	مكثفــة	أوســع	نطاقــا	مــن	عمليــات	بيــع	

األصــول	األرجنتينيــة.	ويف	تركيــا،	ارتفعــت	فــروق	أســعار	العائــد	

ارتفاعــا	ملحوظــا	عقــب	انتخابــات	البلديــات	يف	يونيــو،	وال	تــزال	

أعلــى	ممــا	كانــت	عليــه	يف	إبريــل.	كذلــك	ال	تــزال	مؤشــرات	أســهم	

األســواق	الصاعــدة	ثابتــة	عمومــا	عنــد	مســتوياتها	يف	إبريــل،	ممــا	

يعكــس	اآلثــار	املوازنــة	لبعضهــا	البعــض	علــى	توقعــات	العائــد	

احملليــة	 النقديــة	 السياســات	 مــن	 املتــاح	 الدعــم	 زيــادة	 نتيجــة	

نفســه	 الوقــت	 يف	 التجاريــة	 االضطرابــات	 وتفاقــم	 واخلارجيــة	

.)١-١١ البيــاين	 )الشــكل	

اقتصــادات	 إىل	 الوافــدة	 الرأســمالية	 التدفقــات	 وعكســت	

الســائد	 الشــعور	 يف	 نطاقــا	 أوســع	 حتــوالت	 الصاعــدة	 األســواق	

حجــم	 املســتثمرون	 خفــض	 حيــث	 إبريــل،	 منــذ	 اخملاطــر	 حيــال	

ســندات	 يف	 االســتثمار	 إىل	 واجتهــوا	 األســهم	 يف	 اســتثماراتهم	

العملة	الصعبة	)الشكل	البياين	١-١٢(.	وتظل	تدفقات	احلافظة	

مقارنــة	 عمومــا	 أقــوى	 الصاعــدة	 األســواق	 أصــول	 فئــة	 ضمــن	

بمســتوياتها	خــال	فتــرة	التقليــص	يف	أواخــر	عــام	٢٠١8،	وال	

يــزال	املســتثمرون	يف	حالــة	مقارنــة	بيــن	فــرادى	االقتصــادات	

قيمــة	 ارتفعــت	 وقــد	 والسياســية.	 االقتصاديــة	 األســس	 حســب	

نتيجــة	 ويوليــو	 مــارس	 بيــن	 مــا	 الفتــرة	 خــال	 العمــات	 معظــم	

التوجــه	التيســيري	يف	البيانــات	الصــادرة	عــن	بنــك	االحتياطــي	

الفيدرايل	وحتوله	إىل	موقف	أكثر	مرونة.	غير	أن	بعض	العمات	

شــهدت	انخفاضــا	يف	قيمتهــا	يف	أغســطس	بســبب	تدهــور	شــعور	

املســتثمرين	حيــال	اخملاطــر،	ال	ســيما	البيــزو	األرجنتينــي.	كذلــك	

تراجعــت	قيمــة	الرنمينبــي	الصينــي	بحــوايل	3,5%	منــذ	مــارس	

.)١3-١ البيــاين	 )الشــكل	

آفاق النمو العاملي: تعاف طفيف وسط 

رياح معاكسة عنيفة

وهــو	 النمــو	٠,%3،	 بلــوغ	 إىل	 لعــام	٢٠١٩	 التوقعــات	 تشــير	

وباســتثناء	 	.٢٠٠٩ عــام	 منــذ	 اإلطــاق	 علــى	 األقــل	 املســتوى	

إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء،	يُتوقــع	تراجــع	نصيــب	الفــرد	مــن	النمــو	

عــن	وســيط	معدلــه	خــال	اخلمــس	 البلــدان	 مــن	نصــف	 أكثــر	 يف	

وعشــرين	ســنة	املاضيــة.	ويعكــس	هــذا	التباطــؤ	امللحــوظ	تأثيــر	

عــام	 مــن	 الثــاين	 النصــف	 شــهدها	 التــي	 العامــة	 الضعــف	 حالــة	

النصــف	 النمــو	خــال	 ارتفــاع	طفيــف	يف	 ٢٠١8،	والتــي	تاهــا	

الصين البرازيل تركيا

املكسيك األرجنتين (املقياس األيمن)

إبريل ٢٠١٩ مقابل إبريل ٢٠١٨

أحدث بيانات مقابل إبريل ٢٠١٩
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٤- رصيد احلساب اجلاري وتغير فروق العائد يف مؤشر جي 

       بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة 
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احلساب اجلاري ٢٠١٧ (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

y = –46.18x + 32.862
R2 = 0.1382

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics؛ واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة الصــادرة عــن صنــدوق 

النقــد  صنــدوق  خبــراء  وحســابات  omson Reuters Datastream�؛  ومؤسســة  الــدويل؛  النقــد 

الدويل.

ملحوظة: جميع بيانات األسواق املالية حتى ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩.

١- سعر الفائدة األساسي

(٪)       

٣- تغير فروق العائد يف مؤشر جي بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة 

      (بنقاط األساس)

٢- العائدات على السندات احلكومية ذات أجل عشر سنوات

(٪)       

الصاعــدة:  األســواق  اقتصــادات   :١-١٠ البيــاين  الشــكل 

أسعار الفائدة وفروق العائد

ظلــت فــروق العائــد علــى الســندات الســيادية يف األســواق الصاعــدة مســتقرة عمومــا منــذ إبريــل 

باستثناء حاالت قليلة.
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(املؤشر، ٢٠١٥ = ١٠٠)

الصاعــدة:  األســواق  اقتصــادات   :١-١١ البيــاين  الشــكل 

أسواق األسهم واالئتمان

إبريــل، ممــا  الصاعــدة ثابتــة عمومــا عنــد مســتوياتها يف  أســهم األســواق  تــزال مؤشــرات  ال 

يعكــس اآلثــار املوازنــة لبعضهــا البعــض علــى آفــاق األربــاح نتيجــة زيــادة الدعــم املتــاح مــن 

السياسات النقدية احمللية واخلارجية وتفاقم االضطرابات التجارية.

املصادر: مؤسسة .Bloomberg Finance L.P؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ واإلحصاءات املالية 

omson Reuters Datastream�؛  ومؤسســة  الــدويل؛  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادرة  الدوليــة 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ االئتمــان 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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Haver Analytics؛ واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة  EPFR Global؛ ومؤسســة  املصــادر: شــركة 

omson Reuters Datastream�؛ وحســابات  الــدويل؛ ومؤسســة  الصــادرة عــن صنــدوق النقــد 

خبراء صندوق النقد الدويل.

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

مــن  احمللييــن  املقيميــن  مشــتريات  صــايف  هــي  اخلارجــة  الرأســمالية  والتدفقــات  احملليــة. 

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

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

الالتينية تتضمن البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو.

١- صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة 

       (مليارات الدوالرات األمريكية)

٢- التدفقات الرأسمالية الداخلة

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٤- التغير يف االحتياطيات

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣- التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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موجة البيع يف 

أسواق األسهم يف 

الصين

االنتخابات الرئاسية يف 

الواليات املتحدة

تعكــس التدفقــات الرأســمالية إىل اقتصــادات األســواق الصاعــدة التحــوالت األوســع نطاقــا يف 

الشــعور الســائد بشــأن ا�اطــر منــذ إبريــل، حيــث خفــض املســتثمرون حجــم اســتثماراتهم يف 

األسهم وحتولوا إىل سندات العملة الصعبة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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9 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر		٢٠١٩	 	

األول	مــن	عــام	٢٠١٩	مدعومــا	يف	بعــض	احلــاالت	بسياســات	

أكثــر	تيســيرا	)كمــا	يف	الصيــن،	ويف	الواليــات	املتحــدة	إىل	حــد	

مــا(.	ويف	ظــل	تخفيــض	تقديــرات	النمــو	للنصــف	الثــاين	مــن	عــام	

٢٠١8	والنصــف	األول	مــن	العــام	اجلــاري،	يعــد	النمــو	املتوقــع	

لعــام	٢٠١٩	أقــل	مــن	التوقعــات	الــواردة	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	

مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	بمقــدار	٠.3	نقطــة	مئويــة.

وتتضمــن	القــوى	املؤثــرة	علــى	تباطــؤ	النمــو	العاملــي	خــال	

للضعــف	 املباشــر	 التأثيــر	 بخــاف	 	— 	٢٠١-٢٠١٩8 الفتــرة	

االقتصــادات	 يف	 االنكماشــات	 أو	 النمــو	 مســتويات	 يف	 الشــديد	

وتيــرة	 إىل	 املتحــدة	 الواليــات	 عــودة	 	— للضغــوط	 املعرضــة	

توســع	أكثــر	اعتــداال؛	وانخفــاض	الطلــب	اخلارجــي	واالضطرابــات	

املصاحبــة	لتطبيــق	معاييــر	جديــدة	يف	أوروبــا	علــى	انبعاثــات	

األوضــاع	 وتراجــع	 أملانيــا؛	 يف	 ســيما	 ال	 الســيارات،	 عــوادم	

االقتصاديــة	الكليــة	الــذي	يعــود	يف	معظمــه	إىل	عوامــل	متفــردة	

مثــل	 الكبــرى	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 يف	جمموعــة	

البرازيل	واملكســيك	وروســيا؛	وانخفاض	النمو	يف	الصين	بســبب	

وتأثيــر	االضطرابــات	 الــازم	 النحــو	 علــى	 املاليــة	 النظــم	 تعزيــز	

الصيــن	 مــن	 الطلــب	 وتباطــؤ	 املتحــدة؛	 الواليــات	 مــع	 التجاريــة	

وتأثيــر	حالــة	عــدم	اليقيــن	املتناميــة	بشــأن	السياســة	التجاريــة	

الطلــب	احمللــي	 وتباطــؤ	 آســيا؛	 شــرق	 اقتصــادات	 علــى	 العامليــة	

يف	الهنــد،	وحالــة	الضبابيــة	الناجمــة	عــن	إمكانيــة	عــدم	التوصــل	

إىل	اتفــاق	بشــأن	اخلــروج	مــن	االحتــاد	األوروبــي	علــى	اململكــة	

املتحــدة	واالحتــاد	األوروبــي	بشــكل	أعــم.

ويف	ظــل	اســتمرار	الدعــم	املتــاح	مــن	السياســات	االقتصاديــة	

الكليــة	يف	االقتصــادات	الكبــرى	واالســتقرار	املتوقــع	يف	بعــض	

اقتصادات	األســواق	الصاعدة	املعرضة	لضغوط،	يُتوقع	ارتفاع	

الفتــرة	املتبقيــة	يف	عــام	 النمــو	العاملــي	ارتفاعــا	طفيفــا	خــال	

٢٠١٩	وأوائــل	عــام	٢٠٢٠،	ليصــل	بذلــك	النمــو	العاملــي	املتوقــع	

تخفيــض	 ويعكــس	 	.)١-١ )اجلــدول	 	%3,4 إىل	 	٢٠٢٠ لعــام	

التنبــؤات	لعــام	٢٠٢٠	بمقــدار	٠,٢	نقطــة	مئويــة	مقارنــة	بعــدد	

إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	حقيقــة	ارتفــاع	

نتيجــة	 العاملــي	 االقتصــاد	 يتحملهــا	 التــي	 والتكلفــة	 اجلمــارك	

مايــو	 شــهري	 يف	 جمــارك	 فــرض	 عــن	 اإلعــان	 فعقــب	 لذلــك:	

علــى	 األمريكيــة	 اجلمــارك	 متوســط	 ســيرتفع	 	،٢٠١٩ وأغســطس	

الــواردات	مــن	الصيــن	إىل	مــا	يزيــد	قليــا	عــن	٢4%	يف	ديســمبر	

٢٠١٩	)مقابــل	حــوايل	١٢,٢5%	حســب	افتراضــات	عــدد	إبريــل	

ســيرتفع	 بينمــا	 العاملــي(،	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩

متوســط	اجلمــارك	الصينيــة	علــى	الــواردات	مــن	الواليــات	املتحــدة	

إىل	حــوايل	٢6%	)مقابــل	حــوايل	١6,5%	حســب	افتراضــات	عــدد	

إبريل	٢٠١٩	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي(.	ويعرض	إطار	

الســيناريو	١-٢	حمــاكاة	للتأثيــر	املباشــر	النــاجت	عــن	اجلمــارك	

االقتصــادي	 النشــاط	 علــى	 األساســي	 الســيناريو	 املتضمنــة	يف	

العــام	يف	األســواق	 املــزاج	 العاملــي	وتداعياتهــا	احملتملــة	علــى	

مــن	 يتضــح	 وكمــا	 واإلنتاجيــة.	 األعمــال	 وثقــة	جمتمــع	 املاليــة	

التجــارة	 مســار	 حتــول	 تداعيــات	 فــإن	 	،١-٢ الســيناريو	 إطــار	

تعــد	إيجابيــة	بالنســبة	لبعــض	االقتصــادات	ولكنهــا	مؤقتــة	ومــن	

املرجــح	أن	تكــون	أقــل	تأثيــرا	مقارنــة	بآثــار	ثقــة	جمتمــع	األعمــال	

واملــزاج	العــام	باألســواق	املاليــة.	ويعــرض	اإلطــار	١-3	مزيــدا	

بالسياســات	 اخلاصــة	 االفتراضــات	 أهــم	 بشــأن	 التفاصيــل	 مــن	

وأســعار	الســلع	األوليــة	التــي	تســتند	إليهــا	تنبــؤات	النمــو	العاملــي.

ويوضــح	الشــكل	البيــاين	١-١4	البلــدان	واملناطــق	التــي	كان	

لتقلبــات	النمــو	بهــا	تأثيــر	علــى	النمــو	العاملــي	منــذ	بلوغــه	مســتوى	

النمــو	 التراجــع	يف	 عــام	٢٠١7.	ويعــزى	حــوايل	نصــف	 الــذروة	

العاملــي	مــن	3,8%	يف	٢٠١7	إىل	3,٠%	يف	٢٠١٩	إىل	التــردي	

	٢٠١7 عامــي	 بيــن	 الكليــة	 االقتصاديــة	 األوضــاع	 يف	 احلــاد	

و٢٠١٩	يف	عــدد	قليــل	مــن	االقتصــادات	التــي	تعــاين	مــن	ضغــوط	

شــديدة	)ال	ســيما	األرجنتيــن	وإيــران	وتركيــا	وفنزويــا(.	وتمثــل	

واملكســيك	 البرازيــل	 جانــب	 إىل	 	— نفســها	 االقتصــادات	 هــذه	

وروســيا	التــي	يُتوقــع	نموهــا	بحــوايل	١%	أو	أقــل	يف	عــام	٢٠١٩	

لعــام	 النمــو	 معــدل	 يف	 االرتفــاع	 مــن	 	%7٠ علــى	 يزيــد	 مــا	 	—
األرجنتيــن	 اقتصــاد	 انكمــاش	 إىل	 التوقعــات	 وتشــير	 	.٢٠٢٠

جمددا	يف	عام	٢٠٢٠،	ولكن	بنسبة	أقل	مقارنة	بالعام	اجلاري،	

واســتمرار	االنهيــار	متعــدد	الســنوات	يف	النــاجت	بفنزويــا	ولكــن	

آخر البيانات مقابل بيانات يوليو ٢٠١٩ يوليو ٢٠١٩ مقابل مارس ٢٠١٩
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٢- اقتصادات األسواق الصاعدة

١- االقتصادات املتقدمة

ارتفعــت قيمــة معظــم عمــالت األســواق الصاعــدة خــالل الفتــرة بيــن مــارس ويوليــو بدعــم مــن 

بيانــات بنــك االحتياطــي الفيــدرايل التــي غلــب عليهــا الطابــع التيســيري واملضــي قدمــا يف 

تيســير موقــف السياســة النقديــة. غيــر أن عــدة عمــالت انخفضــت قيمتهــا يف أغســطس بســبب 

تدهور الشعور السائد بين املستثمرين حيال مستوى ا�اطر.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: آخر بيانات متاحة يف ٢٧ سبتمبر ٢٠١٩.

الفعليــة  الصــرف  أســعار  البيــاين ١-١٣: تغيــرات  الشــكل 
احلقيقية، مارس ٢٠١٩ – سبتمبر ٢٠١٩

(٪)
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اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي
)التغير %، ما مل يذكر خالف ذلك(

2018

توقعات

االختالف عن توقعات 

عدد يوليو 2019 من 

تقرير مستجدات آفاق 
االقتصاد العاملي 1

االختالف عن توقعات 

عدد إبريل 2019 من 

تقرير آفاق االقتصاد 
العاملي 1

201920202019202020192020

–0.2–0.3–0.1–3.63.03.40.2الناجت العاملي

0.0–0.00.1–2.31.71.70.2االقتصادات املتقدمة

٠.٢٠.١٠.٢–٢.٩٢.4٢.١٠.٢الواليات	املتحدة 

–٠.١–٠.١–٠.٢–١.٩١.٢١.4٠.١منطقة	اليورو
–٠.٢–٠.3–٠.5–١.5٠.5١.٢٠.٢أملانيا	٢

–٠.١–٠.١–٠.١–١.7١.٢١.3٠.١فرنسا	
–٠.4–٠.١–٠.3–٠.٩٠.٠٠.5٠.١إيطاليا
–٠.١٠.١–٠.١–٢.6٢.٢١.8٠.١إسبانيا

٠.٠–٠.8٠.٩٠.5٠.٠٠.١٠.١اليابان

٠.٠٠.٠٠.٠–١.4١.٢١.4٠.١اململكة	املتحدة

–٠.٠٠.١–١.٩١.5١.8٠.٠٠.١كندا
–٠.5–٠.6–٠.4–٢.6١.6٢.٠٠.5اقتصادات	متقدمة	أخرى	3

–0.2–0.5–0.1–4.53.94.60.2اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
–٠.3–٠.4–٠.٢–6.45.٩6.٠٠.3آسيا	الصاعدة	والنامية	

–٠.3–٠.٢–٠.٢–6.66.١5.8٠.١الصين
–٠.5–١.٢–٠.٢–6.86.١7.٠٠.٩الهند	4

–٠.3–٠.3–٠.٢–5.٢4.84.٩٠.٢جمموعة	آسيان-5	5
3.١١.8٢.5٠.6٠.4٠.6٠.٢أوروبا	الصاعدة	والنامية

٠.٢–٠.٠٠.5–٢.3١.١١.٩٠.١روسيا

–٠.6–١.٢–٠.5–١.٠٠.٢١.8٠.4أمريكا	الاتينية	والكاريبي 
–٠.5–١.٢–١.١٠.٩٢.٠٠.١٠.4البرازيل
–٠.6–١.٢–٠.6–٢.٠٠.4١.3٠.5املكسيك

–٠.4–٠.٩–٠.3–١.٩٠.٩٢.٩٠.5الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى
٠.١–١.6–٠.8–٢.4٠.٢٢.٢١.7اململكة	العربية	السعودية

–٠.١–٠.٠٠.3–3.٢3.٢3.6٠.٢إفريقيا	جنوب	الصحراء 
٠.٢٠.٠–١.٩٢.3٢.5٠.٠٠.١نيجيريا

–٠.4–٠.8٠.7١.١٠.٠٠.٠٠.5جنوب	إفريقيا

للتذكرة

–٠.١–٠.١–٠.٢–٢.٢١.5١.6٠.١االحتاد	األوروبي
5.٠5.٠5.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

–٠.5–١.٢–٠.4–١.١٠.١٢.7٠.6الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا 
–٠.٢–٠.٢–٠.٢–3.١٢.5٢.7٠.٢النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق

–0.7–2.3–0.5–3.61.13.21.4حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(
الواردات

–٠.5–١.8–٠.6–3.٠١.٢٢.7١.٠االقتصادات	املتقدمة
–١.٠–3.٩–٠.8–5.١٠.74.3٢.٢اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

–٠.6–١.8–٠.4–3.١٠.٩٢.5١.3االقتصادات	املتقدمة
–٠.7–٢.١–٠.5–3.٩١.٩4.١١.٠اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–3.86.٠–3.7–5.5–6.٢–٢٩.4٩.6النفط	6

١.6٠.٩١.7١.5١.٢١.١٠.6غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	العاملية(

أسعار املستهلكين

–٠.3–٠.١–٠.٢–٢.٠١.5١.8٠.١االقتصادات	املتقدمة
٠.١–٠.١٠.٢–4.84.74.8٠.١اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	7

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

–١.8–٠.٩–٠.3–٢.5٢.3٢.٠٠.١على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(
–٠.4–٠.١–٠.3–٠.١–٠.6–٠.4–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثاثة	أشهر(

–٠.٠٠.١–٠.٠٠.١–٠.٠٠.٠٠.١على	الودائع	بالين	الياباين	)ستة	أشهر(
ملحوظــة:	يُفتــرض	بقــاء	أســعار	الصــرف	الفعليــة	احلقيقيــة	ثابتــة	عنــد	مســتوياتها	الســائدة	يف	الفتــرة	مــن	٢6	يوليــو	إىل	٢3	أغســطس	٢٠١٩.	واالقتصــادات	مرتبــة	علــى	أســاس	حجمهــا	

االقتصــادي.	والبيانــات	ربــع	الســنوية	اجملمعــة	معدلــة	ملراعــاة	التغيــرات	املوســمية.	وبــدءا	مــن	عــدد	أكتوبــر	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي،	تــم	اســتبعاد	اجملموعــة	اإلقليميــة	

لكومنولــث	الــدول	املســتقلة.	وتمــت	إضافــة	أربعــة	بلــدان	مــن	جمموعــة	كومنولــث	الــدول	املســتقلة	)بيــاروس	ومولدوفــا	وروســيا	وأوكرانيــا(	إىل	اجملموعــة	اإلقليميــة	ألوروبــا	الصاعــدة	والناميــة.	

أمــا	االقتصــادات	الثمانيــة	املتبقيــة	—	أرمينيــا	وأذربيجــان	وجورجيــا	وكازاخســتان	وجمهوريــة	قيرغيزســتان	وطاجيكســتان	وتركمانســتان	وأوزبكســتان،	التــي	تشــكل	اجملموعــة	الفرعيــة	

اإلقليميــة	للقوقــاز	وآســيا	الوســطى	—	فتــم	دجمهــا	مــع	جمموعــة	منطقــة	الشــرق	األوســط	وشــمال	إفريقيــا	وأفغانســتان	وباكســتان	لتكويــن	جمموعــة	الشــرق	األوســط	وآســيا	الوســطى	اجلديــدة.	

١	تنتــج	الفــروق	عــن	تقريــب	األرقــام	يف	تنبــؤات	العــدد	احلــايل	مــن	تقريــر	مســتجدات	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	)يوليــو	٢٠١٩(	وعــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	واجملموعــات	

املعدلة	واجلديدة.

٢	بالنســبة	ألملانيــا،	تــم	تعديــل	تعريــف	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	مــن	أســاس	معــدل	ملراعــاة	أيــام	العمــل	)حتــى	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(	إىل	أســاس	غيــر	معــدل	بــدءا	

مــن	عــدد	يوليــو	٢٠١٩	مــن	تقريــر	مســتجدات	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.	وســيؤدي	تعديــل	التعريــف	إىل	ارتفــاع	مســتوى	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	لســنة	٢٠٢٠	وهــي	ســنة	كبيســة.	

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

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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اجلدول 1-1: )تتمة(

من ربع سنة إىل ربع سنة آخر8على أساس سنوي مقارن

 
توقعات

 
توقعات

20172018201920202017201820192020

3.83.63.03.44.13.23.23.4الناجت العاملي

2.52.31.71.72.81.81.61.8االقتصادات املتقدمة

٢.4٢.٩٢.4٢.١٢.8٢.5٢.4٢.٠الواليات	املتحدة 

٢.5١.٩١.٢١.43.٠١.٢١.٠١.8منطقة	اليورو
٢.5١.5٠.5١.٢3.4٠.6٠.4١.3أملانيا	٢

٢.3١.7١.٢١.33.٠١.٢١.٠١.3فرنسا	

١.7٠.٩٠.٠٠.5١.7٠.٠٠.٢١.٠إيطاليا

3.٠٢.6٢.٢١.83.١٢.3٢.٠١.8إسبانيا

١.٩٠.8٠.٩٠.5٢.4٠.3٠.3١.٢اليابان

١.8١.4١.٢١.4١.6١.4١.٠١.6اململكة	املتحدة

3.٠١.٩١.5١.8٢.٩١.6١.8١.7كندا
٢.٩٢.6١.6٢.٠3.٠٢.٢١.7٢.١اقتصادات	متقدمة	أخرى	3

4.84.53.94.65.24.54.54.7اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

6.66.45.٩6.٠6.86.٠6.٠5.٩آسيا	الصاعدة	والنامية	

6.86.66.١5.86.76.46.٠5.7الصين
7.٢6.86.١7.٠8.١5.86.77.٢الهند	4

5.35.٢4.84.٩5.45.٢4.84.٩جمموعة	آسيان-5	5

. . .. . .. . .. . .3.٩3.١١.8٢.5أوروبا	الصاعدة	والنامية
١.6٢.3١.١١.٩٠.5٢.٩١.8١.٢روسيا

١.٢١.٠٠.٢١.8١.3٠.3٠.4١.8أمريكا	الاتينية	والكاريبي 

١.١١.١٠.٩٢.٠٢.٢١.١١.٢٢.3البرازيل

٢.١٢.٠٠.4١.3١.5١.6١.٠٠.7املكسيك

. . .. . .. . .. . .٢.3١.٩٠.٩٢.٩الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى
3.٠–4.3٠.٩–٢.4٠.٢٢.٢١.3–٠.7اململكة	العربية	السعودية

. . .. . .. . .. . .3.٠3.٢3.٢3.6إفريقيا	جنوب	الصحراء
. . .. . .. . .. . .٠.8١.٩٢.3٢.5نيجيريا

١.4٠.8٠.7١.١٢.٢٠.٢٠.8٠.6جنوب	إفريقيا

للتذكرة

٢.8٢.٢١.5١.63.٠١.7١.3١.8االحتاد	األوروبي

. . .. . .. . .. . .4.75.٠5.٠5.١البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
. . .. . .. . .. . .١.8١.١٠.١٢.7الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا 

3.٢3.١٢.5٢.73.5٢.6٢.5٢.8النمو	العاملي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق

. . .. . .. . .. . .5.73.61.13.2حجم التجارة العاملية )سلع وخدمات(
الواردات

. . .. . .. . .. . .4.73.٠١.٢٢.7االقتصادات	املتقدمة
. . .. . .. . .. . .7.55.١٠.74.3اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

. . .. . .. . .. . .4.73.١٠.٩٢.5االقتصادات	املتقدمة
. . .. . .. . .. . .7.33.٩١.٩4.١اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
–8.8–١٩.6٩.53.8–6.٢–٢3.3٢٩.4٩.6النفط	6

–4.٩١.٠–6.4١.6٠.٩١.73.5١.8غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	العاملية(

أسعار املستهلكين

١.7٢.٠١.5١.8١.7١.٩١.7١.6االقتصادات	املتقدمة
4.34.84.74.83.74.٢4.١4.٠اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	7

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

. . .. . .. . .. . .١.5٢.5٢.3٢.٠على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(
. . .. . .. . .. . .–٠.6–٠.4–٠.3–٠.3على	الودائع	باليورو	)ثاثة	أشهر(

. . .. . .. . .. . .–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١على	الودائع	بالين	الياباين	)ستة	أشهر(
4	بالنســبة	للهنــد،	تقــوم	البيانــات	والتنبــؤات	املعروضــة	علــى	أســاس	الســنة	املاليــة	ويســتند	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	مــن	عــام	٢٠١١	واألعــوام	التاليــة	إىل	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	بأســعار	الســوق،	

والســنة	املالية	٢٠١٢/٢٠١١	كســنة	األســاس.	

5	إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام.	

6	متوســط	بســيط	ألســعار	النفــط	اخلــام	مــن	أنــواع	برنــت	اململكــة	املتحــدة	وفــاحت	دبــي	وغــرب	تكســاس	الوســيط.	وكان	متوســط	ســعر	برميــل	النفــط	بالــدوالر	األمريكــي	68,33	دوالرا	للبرميــل	يف	

عــام	٢٠١8؛	ويبلــغ	الســعر	املفتــرض	حســب	أســواق	العقــود	املســتقبلية	6١,78	دوالرا	يف	عــام	٢٠١٩	و57,٩4	دوالرا	يف	عــام	٢٠٢٠.

7	ما	عدا	فنزويا.	راجع	امللحوظات	القُطْرية	عن	فنزويا	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.	

8	بالنســبة	للنــاجت	العاملــي،	تمثــل	التقديــرات	والتوقعــات	ربــع	الســنوية	حــوايل	٩٠%	مــن	النــاجت	العاملــي	الســنوي	علــى	أســاس	األوزان	املرجحــة	بتعــادل	القــوى	الشــرائية.	وبالنســبة	القتصــادات	

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

املرجحــة	بتعــادل	القــوى	الشــرائية.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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بمعــدل	أقــل	حــدة	مقارنــة	بعــام	٢٠١٩.	ويف	إيــران،	يُتوقــع	عــودة	

معــدالت	النمــو	إىل	االرتفــاع	بقــدر	طفيــف	عقــب	فتــرة	مــن	الركــود.	

ومــن	املفتــرض	حتســن	النشــاط	يف	البرازيــل	واملكســيك	وروســيا	

والســعودية	وتركيــا.	ويعتمــد	االرتفــاع	املتوقــع	يف	النمــو	العاملــي	

اعتمــادا	كبيــرا	أيضــا	علــى	اســتمرار	املــزاج	العــام	الداعــم	لألســواق	

املاليــة	واســتمرار	انحســار	اآلثــار	الســلبية	املؤقتــة،	ال	ســيما	يف	

منطقــة	اليــورو،	حيــث	يُتوقــع	حتســن	النــاجت	الصناعــي	تدريجيــا	

عقــب	فتــرة	مطولــة	مــن	الضعــف.	وتعتمــد	هــذه	العوامــل	بدورهــا	

علــى	تطبيــق	سياســات	عامليــة	داعمــة	لضمــان	عــدم	تأثــر	النهــج	

التراكميــة	 التنشــيطية	 والدفعــات	 املركزيــة	 للبنــوك	 التيســيري	

االضطرابــات	 بتصاعــد	 الصيــن	 يف	 السياســات	 مــن	 املســتمدة	

اتفــاق	بشــأن	خــروج	بريطانيــا	 أو	عــدم	الوصــول	إىل	 التجاريــة	

مــن	االحتــاد	األوروبــي.

خــال	 عاتيــة	 معاكســة	 رياحــا	 العاملــي	 االقتصــاد	 ويواجــه	

فتــرة	التنبــؤات.	فبالرغــم	مــن	التراجــع	األخيــر	يف	أســعار	الفائــدة	

طويلــة	األجــل	الــذي	أتــاح	حيــزا	ماليــا	أكبــر،	تشــير	التوقعــات	إىل	

أن	البيئــة	العامليــة	ستتســم	بحيــز	حمــدود	نســبيا	يف	السياســات	

وتراجــع	 الهبــوط	 فتــرات	 ملواجهــة	 الــازم	 الكليــة	 االقتصاديــة	

التدفقــات	التجاريــة	حمــدودا	نســبيا،	ممــا	يعكــس	يف	جــزء	منــه	

زيــادة	احلواجــز	التجاريــة	والتوقعــات	التــي	تشــير	حالــة	مطولــة	

تخفيــض	 )تــم	 التجاريــة	 السياســات	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 مــن	

بحــوايل	 التراكميــة	 العامليــة	 والــواردات	 الصــادرات	 توقعــات	

مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 بعــدد	 مقارنــة	 التنبــؤات	 فتــرة	 خــال	 	%3,5

تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.	ويف	ظــل	األثــر	الســلبي	الناجــم	

عــن	تزايــد	أعــداد	املســنين	وتباطــؤ	نمــو	اإلنتاجيــة،	يُتوقــع	عــودة	

الســابقة	يف	 املنخفضــة	 مســتوياته	 إىل	 املمكــن	 التوســع	 معــدل	

االقتصادات	املتقدمة.	عاوة	على	ذلك،	يُتوقع	أن	تشهد	الصين	

تباطــؤا	تدريجيــا	يف	معــدل	النمــو	ليصــل	إىل	مســار	أكثــر	قابليــة	

لاســتمرار.

وعلــى	هــذه	اخللفيــة،	يُتوقــع	أن	يصــل	النمــو	إىل	3,6%	تقريبــا	

بعد	عام	٢٠٢٠.	وتعتمد	هذه	التنبؤات	بدرجة	كبيرة	على	عودة	

األســواق	 اقتصــادات	 يف	 مســتدام	 بشــكل	 طبيعتهــا	 إىل	 األمــور	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	التــي	تشــهد	ضغوطــا	اقتصاديــة	

كليــة	يف	الوقــت	احلــايل،	وكذلــك	علــى	اســتمرار	األداء	القــوي	يف	

األســرع	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

االقتصــادات	 أوزان	 ذلــك	حتــول	يف	 عــن	 وســينتج	 نســبيا.	 نمــوا	

األســواق	 اقتصــادات	 أهميــة	 تــزداد	 العــامل	بحيــث	 علــى	مســتوى	

سيســاعد	 ممــا	 نمــوا،	 األســرع	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	

يف	دعــم	توقعــات	اســتقرار	النمــو	علــى	املــدى	املتوســط	مــن	خــال	

زيادة	النمو	العاملي	بربع	نقطة	مئوية	يف	نهاية	فترة	التنبؤات	

مقارنــة	بتوقعــات	النمــو	العاملــي	املعــدة	بافتــراض	ثبــات	األوزان	

النســبية	للبلــدان	عنــد	مســتواها	يف	عــام	٢٠١8.

تنبؤات النمو يف االقتصادات املتقدمة

إىل	 النمــو	 تراجــع	 يُتوقــع	 املتقدمــة،	 لاقتصــادات	 بالنســبة	

أقــل	 التنبــؤات	 هــذه	 وتعــد	 و٢٠٢٠.	 	٢٠١٩ عامــي	 يف	 	%١,7

بمقــدار	٠,١	نقطــة	مئويــة	بالنســبة	لعــام	٢٠١٩	مقارنــة	بعــدد	

العاملــي. االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	

· يف	الواليــات املتحــدة األمريكيــة،	اســتمر	الزخــم	االقتصــادي		

خــال	النصــف	األول	مــن	العــام.	وبالرغــم	مــن	اســتمرار	تباطــؤ	

االســتثمار،	شــهدت	مســتويات	التوظيــف	واالســتهاك	ارتفاعــا	

إىل	4,٢%،	 عــام	٢٠١٩	 النمــو	يف	 أن	يصــل	 ويُتوقــع	 كبيــرا.	

هــذا	 ويعكــس	 	.%٢,١ إىل	 	٢٠٢٠ عــام	 يف	 الحقــا	 ليتراجــع	

التراجــع	املتوقــع	التحــول	املفتــرض	يف	املاليــة	العامــة	مــن	

موقفهــا	التوســعي	عــام	٢٠١٩	إىل	موقــف	حيــادي	عمومــا	يف	

عــام	٢٠٢٠،	وذلــك	يف	ظــل	الدفعــة	التنشــيطية	الناجتــة	عــن	

اتفــاق	امليزانيــة	الســاري	ملــدة	عاميــن	التــي	تــوازن	انحســار	

آثــار	قانــون	التخفيضــات	الضريبيــة	والوظائــف	لعــام	٢٠١7.	

وبوجــه	عــام،	تمــت	زيــادة	تنبــؤات	النمــو	مقارنــة	بعــدد	إبريــل	

نقطــة	 	٠,١ )بمقــدار	 العاملــي	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	

بالنســبة	 مئويــة	 نقطــة	 و٠,٢	 	٢٠١٩ لعــام	 بالنســبة	 مئويــة	

لعــام	٢٠٢٠(.	ويشــير	تعديــل	بيانــات	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

كمــا	 عــام	٢٠١٩،	 املرحلَّــة	يف	 القيمــة	 تراجــع	 إىل	 الســابقة	

بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 عــن	 إضافيــة	 ســلبية	 آثــار	 تنشــأ	
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الشكل البياين ١-١٤: النمو العاملي

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: االقتصــادات اآلســيوية الصناعيــة اجلديــدة = منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة 

اخلاصــة وكوريــا ومنطقــة مــاكاو اإلداريــة اخلاصــة وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة. 

التــي تعــاين أوضاعــا حرجــة = األرجنتيــن وإيــران وليبيــا والســودان وتركيــا  االقتصــادات 

وفنزويــال. بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي = البحريــن والكويــت وعمــان وقطــر والســعودية 

واإلمارات العربية املتحدة.

٢- النمو العاملي، ٢٠١٧-٢٠٢٠

(٪)      

١- املساهمات يف تغيرات النمو العاملي، ٢٠١٧-٢٠٢٠

       (بالنقاط املئوية)

يعكــس تباطــؤ النمــو العاملــي منــذ عــام ٢٠١٧ وارتفاعــه املتوقــع يف عــام ٢٠٢٠ هبوطــا حــادا 

وتعافيــا متوقعــا يف جمموعــة مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي تعــاين أوضاعــا حرجــة 

للغاية.
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السياســات	التجاريــة،	ولكــن	اتفــاق	امليزانيــة	الســاري	ملــدة	

عاميــن	وقيــام	بنــك	االحتياطــي	الفيــدرايل	بتخفيــض	أســعار	

يف	 صافيــة	 زيــادات	 عنهمــا	 نتجــت	 األساســية	 الفائــدة	

التنبــؤات.	

· ويف	منطقــة اليــورو،	شــكل	تراجــع	النمــو	يف	الطلــب	األجنبــي		

الصناعــي(	 اإلنتــاج	 )بســبب	ضعــف	 وانخفــاض	اخملزونــات	

عبئــا	علــى	النمــو	منــذ	منتصــف	عــام	٢٠١8.	وتشــير	التوقعــات	

إىل	حتسن	طفيف	يف	النشاط	خال	الفترة	املتبقية	من	العام	

اســتعادة	 املتوقــع	 مــن	 حيــث	 	،٢٠٢٠ عــام	 وأوائــل	 اجلــاري	

بعض	الزخم	على	جانب	الطلب	اخلارجي	واســتمرار	انحســار	

العوامــل	املؤقتــة	)بمــا	يف	ذلــك	املعاييــر	اجلديــدة	بشــأن	حجــم	

االنبعاثات	التي	أثرت	ســلبا	على	إنتاج	الســيارات	األملانية(.	

أقــل	 )أي	 عــام	٢٠١٩	 ١,٢%	يف	 النمــو	 بلــوغ	 املتوقــع	 ومــن	

بمقــدار	٠.١	نقطــة	مئويــة	عــن	عــدد	إبريــل(	و١,4%	يف	عــام	

٢٠٢٠.	وتــم	تخفيــض	تنبــؤات	عــام	٢٠١٩	بدرجــة	طفيفــة	يف	

حالــة	فرنســا	وأملانيــا )بســبب	تراجــع	الطلــب	اخلارجــي	عــن	

املتوقع	يف	النصف	األول	من	العام(.	ويف	حالة	إيطاليا،	تم	

تخفيــض	التنبــؤات	لعامــي	٢٠١٩	و٢٠٢٠	بســبب	انخفــاض	

االســتهاك	اخلاص	وتراجع	أثر	الدفعة	املســتمدة	من	املالية	

العامــة،	وضعــف	البيئــة	اخلارجيــة.	كذلــك	تراجعــت	اآلفــاق	يف	

إســبانيا	تراجعــا	طفيفــا،	حيــث	يُتوقــع	تراجــع	النمــو	تدريجيــا	

مــن	٢,6%	يف	عــام	٢٠١8	إىل	٢,٢%	يف	عــام	٢٠١٩	و8,١%	

يف	عــام	٢٠٢٠	)أي	أقــل	بمقــدار	٠,١	نقطــة	مئويــة	مقارنــة	

بعــدد	إبريــل(.

· ويف	اململكة املتحدة،	تشير	التوقعات	إىل	ارتفاع	النمو	بنسبة		

١,٢%	يف	عام	٢٠١٩	و١,4%	يف	عام	٢٠٢٠.	ويعكس	ثبات	

التوقعــات	للعاميــن	)مقارنــة	بعــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	

آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(	مزيجــا	مــن	التأثيــر	الســلبي	الناجــم	

عــن	تراجــع	النمــو	العاملــي	واســتمرار	حالــة	عــدم	اليقيــن	بشــأن	

خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	والتأثيــر	اإليجابــي	

نتيجة	ارتفاع	اإلنفاق	العام	الذي	تم	اإلعان	عنه	يف	تقرير	

مراجعــة	اإلنفــاق	الصــادر	مؤخــرا.	فقــد	انكمــش	االقتصــاد	يف	

الربــع	الثــاين،	وتشــير	املؤشــرات	األخيــرة	إىل	ضعــف	النمــو	يف	

الربــع	الثالــث.	وتفتــرض	التنبــؤات	التوصــل	إىل	اتفــاق	بشــأن	

خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	والتحــول	التدريجــي	

الحقــا	إىل	النظــام	اجلديــد.	غيــر	أنــه	يف	مطلــع	ســبتمبر	٢٠١٩،	

كان	الشــكل	النهائــي	خلــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	

ال	يــزال	حماطــا	بدرجــة	عاليــة	مــن	عــدم	اليقيــن.

· ويُتوقــع	نمــو	اليابــان	بنســبة	٠,٩%	يف	عــام	٢٠١٩	)أي	أقــل		

بمقــدار	٠,١	نقطــة	مئويــة	عــن	املتوقــع	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	

قــوة	 تأثيــر	 فــاق	 فقــد	 العاملــي(.	 آفــاق	االقتصــاد	 مــن	تقريــر	

االســتهاك	اخلــاص	واإلنفــاق	العــام	يف	النصــف	األول	مــن	

القطــاع	اخلارجــي.	ومــن	 املســتمر	يف	 الضعــف	 عــام	٢٠١٩	

املتوقع	أن	يبلغ	معدل	النمو	٠.5%	يف	عام	٢٠٢٠	)أي	دون	

آفــاق	 تقريــر	 مــن	 إبريــل	٢٠١٩	 عــدد	 توقعــات	 عــن	 اختــاف	

االقتصــاد	العاملــي(،	حيــث	يُتوقــع	أن	تــوازن	التدابيــر	املاليــة	

املؤقتــة	جــزءا	مــن	التراجــع	املتوقــع	يف	االســتهاك	اخلــاص	

عقــب	زيــادة	معــدل	ضريبــة	االســتهاك	يف	أكتوبــر	٢٠١٩.

وفيمــا	بعــد	عــام	٢٠٢٠،	يُتوقــع	اســتقرار	النمــو	يف	جمموعــة	

االقتصــادات	املتقدمــة	عنــد	مســتوى	١,6%	تقريبــا،	وهــو	مســتوى	

مماثــل	للتنبــؤات	الــواردة	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	

االقتصــاد	العاملــي.	وتشــير	التوقعــات	أيضــا	إىل	حتســن	طفيــف	

يف	اإلنتاجيــة	يُتوقــع	أن	يــوازن	األثــر	الســلبي	علــى	نمــو	النــاجت	

املمكــن	الناجــم	عــن	تباطــؤ	نمــو	القــوة	العاملــة	يف	ظــل	اســتمرار	

زيــادة	أعــداد	املســنين.

تنبؤات النمو يف اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية

من	املتوقع	أن	يصل	النمو	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصــادات	الناميــة	إىل	أقــل	مســتوياته	علــى	اإلطــاق	ليبلــغ	

3,٩%	يف	عــام	٢٠١٩،	قبــل	أن	يرتفــع	الحقــا	إىل4,6%	يف	عــام	

٢٠٢٠.	وبذلــك	تقــل	التنبــؤات	بالنســبة	لعامــي	٢٠١٩	و٢٠٢٠	

الترتيــب	 علــى	 مئويــة	 نقطــة	 و٠,٢	 مئويــة	 نقطــة	 	٠,5 بمقــدار	

جميــع	 يف	 التوقعــات	 تخفيــض	 يعكــس	 ممــا	 بإبريــل،	 مقارنــة	
املناطــق	الكبــرى	مــا	عــدا	أوروبــا	الصاعــدة	والناميــة.٢

· الرئيســي		 احملــرك	 هــي	 والناميــة	 الصاعــدة  آســيا  تــزال	 ال	

بســبب	 تدريجيــا	 يتراجــع	 النمــو	 ولكــن	 العاملــي،	 لاقتصــاد	

التباطــؤ	الهيكلــي	يف	الصيــن.	إذ	تشــير	التوقعــات	نمــو	النــاجت	

	٢٠٢٠ عــام	 و٠,%6	 العــام	 هــذا	 	%5,٩ بنســبة	 املنطقــة	 يف	

)أي	أقــل	بمقــدار	٠,4	نقطــة	مئويــة	و٠,3	نقطــة	مئويــة	علــى	

الترتيــب	مقارنــة	بتنبــؤات	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	

االقتصــاد	العاملــي(.	ويف	الصيــن،	أدى	تأثيــر	زيــادة	اجلمــارك	

املصاحــب	 التباطــؤ	 تفاقــم	 إىل	 اخلارجــي	 الطلــب	 وضعــف	

تراكــم	 مــن	 للحــد	 الازمــة	 التنظيمــي	 اإلطــار	 تعزيــز	 لتدابيــر	

مــن	 املســتمدة	 احملفــزات	 تســتمر	 أن	 املتوقــع	 ومــن	 الديــون.	

السياسات	يف	دعم	النشاط	يف	مواجهة	الصدمات	اخلارجية	

النمــو	6,١%	يف	 بلــوغ	 التنبــؤات	إىل	 لذلــك	تشــير	 املعاكســة،	

عــام	٢٠١٩	و5,8%	يف	عــام	٢٠٢٠	—	أي	أقــل	بمقــدار	٠,٢	

إبريــل	 عــدد	 توقعــات	 عــن	 مئويــة	 نقطــة	 و3,٠	 مئويــة	 نقطــة	

٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.	ومــن	املتوقــع	أن	

ينمــو	اقتصــاد	الهنــد	بنســبة	6,١%	يف	عــام	٢٠١٩،	ليرتفــع	

مقارنــة	 التوقعــات	 تقــل	 وبذلــك	 	.٢٠٢٠ عــام	 يف	 	%7 إىل	

مئويــة	 نقطــة	 	١,٢ بمقــدار	 التقريــر	 مــن	 إبريــل	٢٠١٩	 بعــدد	

لعــام	٢٠٢٠،	ممــا	يعكــس	 لعــام	٢٠١٩	و٠,5	نقطــة	مئويــة	

ضعف	آفاق	الطلب	احمللي	عن	املتوقع.	وســيمكن	دعم	النمو	

بفضــل	اآلثــار	املتأخــرة	لتيســير	السياســة	النقديــة،	وتخفيــض	

معــدالت	الضريبــة	املفروضــة	علــى	دخــل	الشــركات	والتدابيــر	

٢		بــدءا	مــن	عــدد	أكتوبــر	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي،	تــم	

اســتبعاد	اجملموعــة	اإلقليميــة	لكومنولــث	الــدول	املســتقلة.	وتمــت	إضافــة	

أربعــة	بلــدان	مــن	جمموعــة	كومنولــث	الــدول	املســتقلة	)بيــاروس	ومولدوفــا	

وروســيا	وأوكرانيــا(	إىل	اجملموعــة	اإلقليميــة	ألوروبــا	الصاعــدة	والناميــة.	

وجورجيــا	 وأذربيجــان	 أرمينيــا	 	– املتبقيــة	 الثمانيــة	 االقتصــادات	 أمــا	

وتركمانســتان	 وطاجيكســتان	 قيرغيزســتان	 وجمهوريــة	 وكازاخســتان	

للقوقــاز	وآســيا	 الفرعيــة	اإلقليميــة	 التــي	تشــكل	اجملموعــة	 وأوزبكســتان،	

وشــمال	 األوســط	 الشــرق	 منطقــة	 جمموعــة	 مــع	 دجمهــا	 فتــم	 	– الوســطى	

إفريقيــا	وأفغانســتان	وباكســتان	لتكويــن	جمموعــة	الشــرق	األوســط	وآســيا	

الوســطى	اجلديــدة.
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األطــر	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 ملواجهــة	 مؤخــرا	 املتخــذة	

التنظيميــة	للشــركات	والبيئــة،	والبرامــج	احلكوميــة	الهادفــة	

إىل	دعــم	االســتهاك	يف	املناطــق	الريفيــة.

· ويعكــس	تراجــع	النمــو	يف	أوروبــا الصاعــدة والناميــة	خــال		

روســيا	 تشــهده	 الــذي	 التباطــؤ	 منــه	 كبيــر	 جــزء	 يف	 	٢٠١٩

وثبــات	مســتويات	النشــاط	يف	تركيــا.	ومــن	املتوقــع	أن	يبلــغ	

معــدل	النمــو	يف	املنطقــة	١,8%	يف	عــام	٢٠١٩	و٢,5%	يف	

	٢٠١٩ لعــام	 النمــو	 توقعــات	 زيــادة	 وتعكــس	 	.٢٠٢٠ عــام	

مقارنــة	بتنبــؤات	إبريــل	٢٠١٩	هبوطــا	أقــل	حــدة	عــن	املتوقــع	

الدعــم	 نتيجــة	 العــام	 مــن	 األول	 النصــف	 خــال	 تركيــا	 يف	

املــايل.	ويف	روســيا	يف	املقابــل،	تراجــع	النمــو	خــال	العــام	

اجلــاري	مقارنــة	بتنبــؤات	إبريــل،	ولكــن	يُتوقــع	تعافيــه	خــال	

العــام	التــايل،	ممــا	ســاهم	يف	زيــادة	توقعــات	النمــو	للمنطقــة	

لعــام	٢٠٢٠.	ويشــهد	عــدد	مــن	البلــدان	يف	أوروبــا	الوســطى	

هنغاريــا	وبولنــدا،	نمــوا	قويــا	علــى	 والشــرقية،	بمــا	يف	ذلــك	

خلفيــة	قــوة	الطلــب	احمللــي	وتزايــد	األجــور.

· ملحــوظ	يف		 بشــكل	 النشــاط	 تراجــع	 الالتينيــة،	 أمريــكا  ويف	

بدايــة	العــام	عبــر	االقتصــادات	األكبــر	حجمــا،	وهــو	مــا	يعكــس	

يف	جــزء	كبيــر	منــه	عوامــل	متفــردة.	ويُتوقــع	حاليــا	أن	يبلــغ	

النمــو	يف	املنطقــة	٠,٢%	خــال	العــام	اجلــاري	)أي	أقــل	مــن	

االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 عــدد	 توقعــات	

العاملــي	بمقــدار	١,٢	نقطــة	مئويــة(.	ويعكــس	هــذا	التخفيــض	

الكبير	لعام	٢٠١٩	تراجع	توقعات	النمو	يف	البرازيل	)حيث	

أثــرت	انقطاعــات	العــرض	يف	قطــاع	التعديــن	تأثيــرا	ســلبيا	

علــى	النشــاط(	واملكســيك	)حيــث	ال	يــزال	االســتثمار	ضعيفــا،	

وتباطــأ	معــدل	االســتهاك	اخلــاص،	ممــا	يعكــس	عــدم	اليقيــن	

بشــأن	السياســات	وتراجــع	الثقــة	وارتفــاع	تكلفــة	االقتــراض(.	

األرجنتيــن	 يف	 االقتصــادي	 االنكمــاش	 مــن	 مزيــد	 ويُتوقــع	

أوضــاع	 وتشــديد	 الثقــة	 تراجــع	 بســبب	 	٢٠١٩ عــام	 خــال	

التمويــل	اخلارجــي.	وتــم	تخفيــض	توقعــات	النمــو	يف	شــيلي	

عقب	تراجع	األداء	عن	املستوى	املتوقع	يف	بداية	العام.	وال	

تــزال	فنزويــال	تشــهد	آثــارا	مدمــرة	نتيجــة	األزمــة	اإلنســانية	

انكمــاش	 يُتوقــع	 حيــث	 االقتصــادي،	 واالنهيــار	 العميقــة	

وبالنســبة	 	.٢٠١٩ عــام	 خــال	 الثلــث	 بحــوايل	 االقتصــاد	

للمنطقــة	ككل،	مــن	املتوقــع	ارتفــاع	النمــو	ليصــل	إىل	8.١%	

يف	عــام	٢٠٢٠	)أي	أقــل	بمقــدار	٠,6	نقطــة	مئويــة	مقارنــة	

التعــايف	 املتوقــع	 التحســن	 هــذا	 ويعكــس	 إبريــل(.	 بتنبــؤات	

الــذي	تشــير	لــه	التنبــؤات	يف	البرازيــل	)علــى	خلفيــة	السياســات	

عــدم	 انحســار	حالــة	 )بســبب	 واملكســيك	 التيســيرية(	 النقديــة	

اليقيــن	تدريجيــا(،	إىل	جانــب	تراجــع	حــدة	االنكماشــات	يف	

بالعــام	 مقارنــة	 	٢٠٢٠ عــام	 خــال	 وفنزويــا	 األرجنتيــن	

اجلــاري.

· ويف	منطقــة	الشــرق األوســط وآســيا الوســطى،	يُتوقــع	أن	يبلــغ		

عــام	 إىل	٢,٩%	يف	 ليرتفــع	الحقــا	 النمــو	٠,٩%	يف	٢٠١٩،	

٢٠٢٠.	وتقــل	هــذه	التنبــؤات	بمقــدار	٠,٩	نقطــة	مئويــة	و4,٠	

نقطــة	مئويــة	علــى	الترتيــب	مقارنــة	بعــدد	إبريــل	مــن	تقريــر	

آفــاق	االقتصــاد	العاملــي،	وهــو	مــا	يعــود	يف	جــزء	كبيــر	منــه	

إىل	تخفيــض	تنبــؤات	إيــران	)بســبب	تأثيــر	تشــديد	العقوبــات	

األمريكيــة(	واململكــة العربيــة الســعودية.	ففــي	حيــن	يُتوقــع	

ارتفــاع	النمــو	غيــر	النفطــي	خــال	عــام	٢٠١٩	نتيجــة	زيــادة	

املتوقــع	 مــن	 الثقــة،	 مســتويات	 وحتســن	 احلكومــي	 اإلنفــاق	

الســعودية	علــى	 النفطــي	يف	 النــاجت	احمللــي	 تراجــع	إجمــايل	

خلفيــة	تمديــد	فتــرة	ســريان	اتفاقيــة	أوبــك+	وحالــة	الضعــف	

العام	يف	سوق	النفط	العاملية.	ومن	الصعب	يف	هذه	املرحلة	

املنشــآت	 شــهدتها	 التــي	 األخيــرة	 الهجمــات	 تأثيــر	 تقديــر	

النفطيــة	يف	الســعودية	علــى	النمــو،	ولكنــه	يســهم	يف	تفاقــم	

حالــة	عــدم	اليقيــن	التــي	تخيــم	علــى	اآلفــاق	يف	األجــل	القريــب.	

ومــن	املتوقــع	ارتفــاع	النمــو	خــال	عــام	٢٠٢٠	مــع	اســتقرار	

مســتويات	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	النفطــي	واســتمرار	الزخــم	

القــوي	يف	القطــاع	غيــر	النفطــي.	كذلــك	تتأثــر	آفــاق	املنطقــة	

بالصراعــات	األهليــة	يف	بعــض	االقتصــادات	األخــرى،	مثــل	

ليبيــا	وســوريا	واليمــن.

· ويف	إفريقيــا جنــوب الصحــراء،	يُتوقــع	أن	يبلــغ	النمــو	٢,%3		

أقــل	قليــا	يف	 يف	عــام	٢٠١٩	و3,6%	يف	عــام	٢٠٢٠،	أي	

ويف	 التقريــر.	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 بعــدد	 مقارنــة	 العاميــن	

مــن	 بالرغــم	 املرتفعــة،	 النفــط	 أســعار	 العــام،	ســاهمت	 بدايــة	

وبعــض	 نيجيريــا	 يف	 املترديــة	 اآلفــاق	 دعــم	 يف	 تقلبهــا،	

أن	 غيــر	 املنطقــة،	 يف	 للنفــط	 املصــدرة	 األخــرى	 البلــدان	

يُتوقــع	 	— النفــط	 إنتــاج	 —	بســبب	تراجــع	 أنغــوال	 اقتصــاد	

انكماشــه	هــذا	العــام	وتعافيــه	بدرجــة	طفيفــة	العــام	املقبــل.	

ويف	جنــوب إفريقيــا،	بالرغــم	مــن	االنتعاشــة	الطفيفــة	خــال	

الربــع	الثــاين،	يُتوقــع	تراجــع	النمــو	يف	عــام	٢٠١٩	مقارنــة	

بالتنبــؤات	الــواردة	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	التقريــر	عقــب	

وهــو	 األول،	 الربــع	 شــهدها	 التــي	 الشــديد	 الضعــف	 حالــة	

العمالــة	 إلضرابــات	 املتوقــع	 مــن	 أكبــر	 تأثيــر	 يعكــس	 مــا	

وقضايــا	عــرض	الطاقــة	يف	قطــاع	التعديــن	وضعــف	اإلنتــاج	

الزراعــي.	ورغــم	أنــه	مــن	املتوقــع	اســتمرار	ضعــف	األداء	يف	

االقتصــادات	الثاثــة	الكبــرى	يف	املنطقــة،	تشــهد	اقتصــادات	

عــادة	 تنوعــا	 األكثــر	 االقتصــادات	 وهــي	 	— عديــدة	 أخــرى	

هــذا	 النمــو	 معــدل	 أن	 إىل	 التقديــرات	 فتشــير	 قويــا.	 نمــوا	 	—
العــام	ســيتجاوز	5%	يف	حــوايل	٢٠	اقتصــادا	مــن	اقتصــادات	

جنــوب	 إفريقيــا	 ســكان	 مــن	 تقريبــا	 	%45 تمثــل	 املنطقــة	

النــاجت	احمللــي	للمنطقــة	)١%	 الصحــراء	و34%	مــن	إجمــايل	

مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي(،	بينمــا	تنمــو	جمموعــة	

أكبــر	قليــا	مــن	البلــدان،	قياســا	بنصيــب	الفــرد،	بمعــدل	أســرع	

املتقدمــة. االقتصــادات	 مــن	

وعلــى	املــدى	املتوســط،	يُتوقــع	اســتقرار	النمــو	يف	جمموعــة	

عنــد	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

مســتوى	4,8%	تقريبــا،	ولكــن	توجــد	فــروق	مهمــة	عبــر	املناطــق.	
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عنــد	 النمــو	 يظــل	 أن	 يُتوقــع	 والناميــة،	 الصاعــدة	 آســيا	 ففــي	

مســتوى	6%	تقريبــا	علــى	مــدار	فتــرة	التنبــؤات.	ويعكــس	اســتقرار	

يف	 تدريجيــا	 النمــو	 تباطــؤ	 النحــو	 هــذا	 علــى	 النمــو	 مســتويات	

النمــو	 وارتفــاع	 	٢٠٢4 عــام	 يف	 	%5,5 إىل	 ليصــل	 الصيــن	

املــدى	 علــى	 تقريبــا	 	%7,3 مســتوى	 عنــد	 الهنــد	 يف	 واســتقراره	

ويف	 الهيكليــة.	 اإلصاحــات	 تنفيــذ	 مواصلــة	 بفضــل	 املتوســط	

أمريــكا	الاتينيــة،	مــن	املتوقــع	ارتفــاع	النمــو	مــن	مســتوى	8,١%	

املتوقــع	لعــام	٢٠٢٠،	وإن	كان	ســيظل	دون	مســتوى	3%	علــى	

الهيكلــي	 اجلمــود	 بأوجــه	 اآلفــاق	 لتأثــر	 نظــرا	 املتوســط،	 املــدى	

وتباطــؤ	معــدالت	التبــادل	التجــاري	واختــاالت	املاليــة	العامــة	

النشــاط	 إىل	حتســن	 التوقعــات	 وتشــير	 البرازيــل(.	 ســيما	يف	 )ال	

املنخفــض	حاليــا	 عــن	مســتواه	 والناميــة	 الصاعــدة	 أوروبــا	 يف	

يف	مرحلــة	مــا	بعــد	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	حيــث	يُتوقــع	بلــوغ	

املتوســط.	 املــدى	 علــى	 	%٢,5 حــوايل	 املنطقــة	 النمــو	يف	 معــدل	

ولكــن	 الصحــراء،	 جنــوب	 إفريقيــا	 بلــدان	 عبــر	 اآلفــاق	 وتتفــاوت	

يُتوقــع	ارتفــاع	معــدل	النمــو	للمنطقــة	ككل	مــن	3,6%	يف	٢٠٢٠	

إىل	4,٢%	يف	٢٠٢4	)بينمــا	يُتوقــع	أن	يتجــاوز	متوســط	معــدل	

النمو	يف	حوايل	خمســي	االقتصادات	5%	على	املدى	املتوســط(.	

وتتوقــف	آفــاق	منطقــة	الشــرق	األوســط	وآســيا	الوســطى	يف	املــدى	

املتوســط	بدرجــة	كبيــرة	علــى	آفــاق	أســعار	الوقــود	والتعديــات	

بعــض	 يف	 الكليــة	 االقتصاديــة	 االختــاالت	 لتصحيــح	 الازمــة	

اجلغرافية-السياســية. واالضطرابــات	 االقتصــادات	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 اقتصــادا	 أربعيــن	 ويف	

واالقتصــادات	الناميــة	)حــوايل	ربــع	اجملمــوع(،	مــن	املتوقــع	أن	

يتجــاوز	معــدل	النمــو	للفــرد	املتوســط	املرجــح	للمجموعــة	البالــغ	

أعلــى	مــن	متوســط	االقتصــادات	املتقدمــة	بمــا	يزيــد	 3,3%،	أي	

علــى	نقطتيــن	مئويتيــن	)الشــكل	البيــاين	١-١5(.	وبالنســبة	لهــذه	

االقتصــادات	—	التــي	تتضمــن	الصيــن	والهنــد	وإندونيســيا	—	

يكمــن	التحــدي	يف	ضمــان	حتقيــق	معــدالت	النمــو	تلــك	وتقاســم	

منافــع	النمــو	علــى	نطــاق	واســع.	ولكــن	آفــاق	التقــارب	ضعيفــة	

واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 لبعــض	 بالنســبة	

الناميــة.	ففــي	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء	ومنطقــة	الشــرق	األوســط	

تمثــل	 اقتصــادا	 	47 أن	 إىل	 التوقعــات	 تشــير	 الوســطى،	 وآســيا	

حــوايل	١٠%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي	املقيــس	علــى	

أســاس	تعــادل	القــوى	الشــرائية	ويبلــغ	عــدد	ســكانها	حــوايل	مليــار	

أقــل	مقارنــة	 للفــرد	فيهــا	مســتويات	 النمــو	 نســمة	ســيبلغ	معــدل	
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مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف جمموعــة االقتصــادات املتقدمــة (اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة)، حمســوبا كحاصــل جمــع معــدالت نمــو إجمــايل النــاجت 

احمللي احلقيقي على أســاس تعادل القوى الشــرائية مقســوما على جمموع ســكان ا�موعة. راجع أيضا جدول املرفق ١-١-٦. هذه اخلريطة ال تعني إقرارا رســميا أو قبوال من صندوق 

النقد الدويل حلدود البلدان املبينة عليها.

يُتوقــع ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن النمــو يف ٤٠ اقتصــادا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة ليتجــاوز املتوســط املرجــح للمجموعــة البالــغ ٣,٣٪، وهــو مــا يزيــد علــى 

متوسط االقتصادات املتقدمة بمقدار نقطتين مئويتين. 

الشكل البياين ١-١٥: اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: نصيب الفرد من نمو إجمايل الناجت احمللي

(متوسط الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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ممــا	 التاليــة،	 اخلمــس	 الســنوات	 خــال	 املتقدمــة	 باالقتصــادات	

عــن	 أكبــر	 بدرجــة	 ســتتراجع	 بهــا	 الدخــل	 مســتويات	 أن	 يعنــي	

البيــاين	١-١6	 مثياتهــا	يف	تلــك	االقتصــادات.	ويوثــق	الشــكل	

تبايــن	معــدالت	النمــو	للفــرد	يف	إفريقيــا	جنــوب	الصحــراء،	حيــث	

ُيتوقــع	أن	يكــون	معــدل	النمــو	يف	معظــم	البلــدان	أعلــى	كثيــرا	عــن	

املتوســط	املرجــح	للمنطقــة.

آفاق التضخم

يبلــغ	 أن	 يُتوقــع	 والنمــو،	 الطاقــة	 أســعار	 تراجــع	 مــع	 اتســاقا	

يف	 العــام	 هــذا	 	%١,5 املســتهلكين	 أســعار	 تضخــم	 متوســط	

ونظــرا	 	.٢٠١8 عــام	 يف	 	%٢,٠ مقابــل	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	

املمكنــة،	 طاقتــه	 مــن	 بأكثــر	 يعمــل	 األمريكــي	 االقتصــاد	 ألن	

حــوايل	 األساســي	 املســتهلكين	 أســعار	 تضخــم	 يبلــغ	 أن	 ُيتوقــع	

علــى	 قيمتــه	 مــن	 أعلــى	 أي	 	،٢٠٢٠-٢٠٢١ الفتــرة	 يف	 	%٢,6

املــدى	املتوســط	البالغــة	٢,٢%	)وهــو	املســتوى	املتســق	مــع	معــدل	

علــى	 املســتهدف	 الشــخصية	 االســتهاكية	 املصروفــات	 تضخــم	

ارتفــاع	 يُتوقــع	 اليابــان،	 والبالــغ	٢,٠%(.	ويف	 املتوســط	 املــدى	

معــدل	التضخــم	األساســي	)مــا	عــدا	األغذيــة	الطازجــة	والطاقــة(	

إىل	حــوايل	١%	يف	الفتــرة	٢٠١٩-٢٠٢٠	بســبب	زيــادة	معــدل	

علــى	 ليــزداد	جمــددا	إىل	١,٢%	 أكتوبــر،	 االســتهاك	يف	 ضريبــة	

املــدى	املتوســط.	ومــن	املتوقــع	ارتفــاع	التضخــم	الكلــي	تدريجيــا	

يف	منطقــة	اليــورو	مــن	١,٢%	يف	عــام	٢٠١٩	إىل	١,4%	يف	عــام	

	.٢٠٢٠

ويف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	ما	

عــدا	فنزويــا،	يُتوقــع	تراجــع	معــدل	التضخــم	تراجعــا	طفيفــا	إىل	

4,7%	تقريبا	يف	العام	اجلاري.	وال	ينطبق	ذلك	على	األرجنتين،	

حيــث	ارتفــع	التضخــم	بســبب	انخفــاض	قيمــة	البيــزو	األرجنتينــي،	

وروســيا،	حيــث	ارتفــع	معــدل	ضريبــة	القيمــة	املضافــة	يف	أوائــل	

العــام	اجلــاري	ممــا	ســاهم	يف	ارتفــاع	التضخــم،	والصيــن،	ولكــن	

حلــم	 أســعار	 ارتفــاع	 إىل	 جزئيــا	 يعــود	 مــا	 وهــو	 أقــل،	 بدرجــة	

اخلنزيــر.	ومــع	ازديــاد	ثبــات	توقعــات	التضخــم	عنــد	مســتوياتها	

املســتهدفة	يف	بعض	البلدان	واســتمرار	انحســار	تأثير	انخفاض	

قيــم	العمــات	يف	فتــرات	ســابقة،	يُتوقــع	تراجــع	معــدالت	التضخــم	

	%4,4 حــوايل	 إىل	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 يف	جمموعــة	

علــى	املــدى	املتوســط.

آفاق القطاع اخلارجي

نمو التجارة

بلــغ	نمــو	التجــارة	العامليــة	ذروتــه	يف	عــام	٢٠١7،	ليتباطــأ	

تباطــؤا	كبيــرا	الحقــا	يف	عــام	٢٠١8	والنصــف	األول	مــن	عــام	

ويعكــس	 	.٢٠١٩ عــام	 يف	 	%١,٢5 بلوغــه	 ويُتوقــع	 	،٢٠١٩

التباطــؤ	جمموعــة	مــن	العوامــل،	بمــا	يف	ذلــك	تباطــؤ	االســتثمار،	

علــى	 اإلنفــاق	 علــى	 التجاريــة	 االضطرابــات	 زيــادة	 وتأثيــر	

الســلع	الرأســمالية	)التــي	تمثــل	جانبــا	كبيــرا	مــن	نشــاط	التبــادل	

احلــاد	يف	جتــارة	 والتراجــع	 التكنولوجيــة،	 والــدورة	 التجــاري(،	

نمــو	 تعــايف	 املتوقــع	 ومــن	 الســيارات.	 غيــار	 وقطــع	 الســيارات	

التجــارة	العامليــة	ليصــل	إىل	3,٢%	يف	عــام	٢٠٢٠	و3,75%	يف	

الســنوات	الاحقــة.	ويف	ظــل	انحســار	بعــض	العوامــل	املؤقتــة،	إىل	

جانــب	تعــايف	النشــاط	االقتصــادي	العاملــي	إىل	حــد	مــا	يف	عــام	

٢٠٢٠	مدعوما	بارتفاع	تدريجي	يف	الطلب	على	االســتثمار	يف	

اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة،	يُتوقــع	أن	

يدعــم	ذلــك	نمــو	التجــارة،	ممــا	ســيوازن	تباطــؤ	اإلنفــاق	الرأســمايل	

املتوقــع	خــال	عــام	٢٠٢٠	ومــا	بعــده	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.	

الهيــكل	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 مــن	 كبيــرة	 درجــة	 توجــد	 ولكــن	

املرتبطــة	 االضطرابــات	 وتداعيــات	 القيمــة	 لساســل	 املســتقبلي	

بالتكنولوجيــا،	ممــا	قــد	يكــون	لــه	تأثيــر	ســلبي	علــى	نمــو	التجــارة.

مراكز احلسابات اجلارية

شهد	احلساب	اجلاري	العاملي	توسعا	طفيفا	يف	عام	٢٠١8،	

وهــو	مــا	يعكــس	يف	األســاس	ارتفــاع	أســعار	النفــط،	ويُتوقــع	أن	

تدريجيــا	 تراجعــا	 اجلــاري	 احلســاب	 وفائــض	 عجــز	 يتراجــع	

	.)١7-١ البيــاين	 )الشــكل	 الاحقــة	 واألعــوام	 	٢٠١٩ عــام	 يف	

احلســاب	 أرصــدة	 تراجــع	 يُتوقــع	 الفائــض،	 لبلــدان	 وبالنســبة	

تشــير التوقعــات إىل نمــو معظــم بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء بمعــدالت تفــوق املتوســط 

املرجح للمنطقة.

املصــادر: الهيئــات اإلحصائيــة الوطنيــة؛ ومنظمــة األمم املتحــدة؛ وتقديــرات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل. 

ملحوظــة: تشــير اخلطــوط املتقطعــة إىل املتوســط املرجــح ملعــدل نمــو نصيــب الفــرد يف إفريقيــا 

جنوب الصحراء خالل الفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤. ويستبعد الشكل البياين نيجيريا نظرا ألن عدد 

ســكانها بلــغ حــوايل ١٩٦ مليــون نســمة عــام ٢٠١٨ حســب تقديــرات األمم املتحــدة، وهــو مــا 

يتجــاوز نطــاق احملــور الســيني. ويبلــغ متوســط معــدل نمــو نصيــب الفــرد املتوقــع خــالل الفتــرة 

٢٠١٩-٢٠٢٤ صفرا تقريبا.

الشــكل البيــاين ١-١٦: إفريقيــا جنــوب الصحــراء: الســكان 

يف عــام ٢٠١٨ ومعــدالت النمــو املتوقعــة يف نصيــب الفــرد 

من إجمايل الناجت احمللي، ٢٠١٩-٢٠٢٤
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اجلــاري	تدريجيــا	يف	البلــدان	املصــدرة	للنفــط	والبلــدان	الدائنــة	

األوروبيــة	املتقدمــة	واقتصــادات	آســيا	املتقدمــة	يف	عــام	٢٠١٩	

وعلى	املدى	املتوســط.	وتشــير	التوقعات	إىل	أن	التوســع	الطفيف	

	٢٠١٩ عــام	 خــال	 الصيــن	 يف	 اجلــاري	 احلســاب	 فائــض	 يف	

عمليــة	 اســتمرار	 مــع	 الاحقــة	 الســنوات	 يف	 مســاره	 ســينعكس	

إعادة	التوازن.	ومن	املتوقع	انكماش	عجز	احلســاب	اجلاري	يف	

أوروبا	الوســطى	والشــرقية	خال	عام	٢٠١٩،	مما	يعكس	توازن	

الطلــب	 يف	 احلــاد	 التراجــع	 عقــب	 تركيــا	 يف	 اجلــاري	 احلســاب	

احمللي.	وقد	اتســع	عجز	احلســاب	اجلاري	األمريكي	يف	٢٠١٩-

٢٠٢٠	بســبب	سياســة	املاليــة	العامــة	التوســعية	وارتفــاع	قيمــة	

الــدوالر	األمريكــي،	ولكــن	يُتوقــع	انكماشــه	علــى	املــدى	املتوســط	

مــع	تراجــع	معــدل	نمــو	الطلــب	احمللــي.3	ومــن	املتوقــع	أال	يكــون	

يف	 ملحوظــا	 إيجابيــا	 تفاوتــا	 املدفوعــات	 ميــزان	 بيانــات	 تعكــس	 	 	3

احلســاب	اجلــاري	العاملــي	خــال	الســنوات	األخيــرة.	ويفتــرض	تراجــع	هــذا	

احلســاب	 فوائــض	 وتنخفــض	 التنبــؤات،	 فتــرة	 خــال	 تدريجيــا	 التفــاوت	

اجلــاري	العاملــي	املتوقعــة	بدرجــة	أكبــر	مقارنــة	بعجــز	احلســاب	اجلــاري	

العاملــي.

للتدابيــر	التجاريــة	التــي	فرضتهــا	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	

التجارييــن	 الشــركاء	 جانــب	 مــن	 االنتقاميــة	 والتدابيــر	 مؤخــرا	

ســوى	تأثيــر	حمــدود	علــى	االختــاالت	اخلارجيــة	الكليــة	)راجــع	

تقريــر	القطــاع	اخلارجــي	لعــام	٢٠١8	الصــادر	عــن	صنــدوق	النقــد	

الــدويل	والفصــل	الرابــع	مــن	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق 

العاملــي	لاطــاع	علــى	مناقشــة	حــول	العاقــة	بيــن	 االقتصــاد 

تكلفــة	التجــارة	واالختــاالت	اخلارجيــة(.

	،٢٠١٩ لعــام	 اخلارجــي	 القطــاع  تقريــر  مــن  يتضــح	 وكمــا	

حســاباتها	 يف	 للغايــة	 كبيــرة	 اختــاالت	 عديــدة	 بلــدان	 شــهدت	

املعياريــة	 املســتويات	 جتــاوزت	 	٢٠١8 عــام	 خــال	 اجلاريــة	

القطرية	املتسقة	مع	األسس	والسياسات	املرغوبة.	وكما	يتضح	

مــن	اللوحــة	١	يف	الشــكل	البيــاين	١-١8،	يُتوقــع	تراجــع	أرصــدة	

احلســاب	اجلــاري	الزائــدة	يف	عــام	٢٠١٩	تراجعــا	طفيفــا،	وتشــير	

االجتــاه	يف	 هــذا	 اســتمرار	 إىل	 املتوســط	 املــدى	 علــى	 التوقعــات	

املتوسط	)الشكل	البياين	١-١8،	اللوحة	٢(.4	ويف	الوقت	نفسه،	

نظــرا	ألن	التغيــرات	يف	األســس	االقتصاديــة	الكليــة	مقارنــة	بعــام	

٢٠١8	ال	تؤثــر	علــى	أرصــدة	احلســاب	اجلــاري	فقــط،	ولكــن	تؤثــر	

أيضــا	علــى	قيمهــا	التوازنيــة،	فــإن	مســار	االختــاالت	املفرطــة	

املســتقبلية	ال	يمكــن	حتديدهــا	بدقــة	مــن	خــال	هــذا	التحليــل.5

وضع االستثمار الدويل

صــايف	 الــدويل	 االســتثمار	 وضــع	 يف	 التغيــرات	 تعكــس	

التدفقــات	املاليــة	وفــروق	التقييــم	الناجتــة	عــن	تقلبــات	أســعار	

الصــرف	واألصــول.	ونظــرا	ألن	توقعــات	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	

العاملــي	تفتــرض	ثبــات	أســعار	الصــرف	الفعليــة	احلقيقيــة	بوجــه	

عــام	وعــدم	اختــاف	أســعار	األصــول	إال	بدرجــة	حمــدودة،	تعــزى	

صــايف	 توقعــات	 إىل	 الــدويل	 االســتثمار	 وضــع	 يف	 التغيــرات	

احلســاب	 رصيــد	 )حســب	 اخلارجييــن	 واإلقــراض	 االقتــراض	

إجمــايل	 إىل	 الــدويل	 االســتثمار	 وضــع	 نســبة	 وتتأثــر	 اجلــاري(،	

لفــرادى	 املتوقعــة	 النمــو	 بمعــدالت	 والعاملــي	 احمللــي	 النــاجت	

ككل.7،6 العاملــي	 واالقتصــاد	 البلــدان	

التغيــر	يف	رصيــد	احلســاب	اجلــاري	خــال	 أن	 التقديــرات	إىل	 4		تشــير	

عــام	٢٠١٩	وازن	يف	املتوســط	حــوايل	خمــس	فجــوة	احلســاب	اجلــاري	لعــام	

٢٠١8،	ومــن	املتوقــع	أن	يــوازن	التغيــر	بيــن	عامــي	٢٠١8	و٢٠٢4	أقــل	مــن	

نصــف	الفجــوة	املســجلة	يف	عــام	٢٠١8.

التبــادل	 معــدالت	 حتســن	 يصاحــب	 مــا	 عــادة	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 	 	5

التــوازين. الصــرف	 ســعر	 يف	 أكبــر	 ارتفــاع	 التجــاري	

العائــد	 توقعــات	 العاملــي	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 تنبــؤات	 تتضمــن	 	 	6

علــى	الســندات	احلكوميــة	ذات	أجــل	عشــر	ســنوات،	ممــا	قــد	يؤثــر	علــى	أســعار	

تقييــم	 علــى	 الســندات	 أســعار	 يف	 التغيــرات	 هــذه	 تأثيــر	 ولكــن	 الســندات،	

األصــول	واخلصــوم	اخلارجيــة	ال	يــدرج	عــادة	يف	تنبــؤات	وضــع	االســتثمار	

الــدويل.

7		إىل	جانــب	التغيــرات	يف	أســعار	الصــرف،	يشــير	التراجــع	يف	أســعار	

األســهم	العامليــة	يف	أواخــر	عــام	٢٠١8	)مقارنــة	بمســتوياتها	يف	نهايــة	

عــام	٢٠١7(	إىل	تدهــور	وضــع	االســتثمار	الــدويل	يف	نهايــة	عــام	٢٠١8	

يف	البلــدان	التــي	تمتلــك	حيــازات	صافيــة	كبيــرة	مــن	األســهم	واالســتثمارات	

الــدويل	يف	 االســتثمار	 املباشــرة	باخلــارج،	وإىل	حتســن	وضــع	 األجنبيــة	

البلــدان	التــي	لديهــا	خصــوم	صافيــة	مــن	األســهم.	

إفريقيا والشرق األوسط اليابان الصين

البلدان األوروبية الدائنة آسيا املتقدمة البلدان املصدرة للنفط

الواليات املتحدة اقتصادات متقدمة أخرى آسيا الصاعدة الفرق

البلدان املدينة يف 
منطقة اليورو

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 

قبــرص  اليــورو تضــم  املدينــة يف منطقــة  والبلــدان  والســويد وسويســرا.  والنرويــج  وهولنــدا 

تضــم  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا.  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وآيرلنــدا  واليونــان 

األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي. والبلــدان املصــدرة 

وقطــر  وعُمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان  اجلزائــر  هــي  للنفــط 

واقتصــادات  وفنزويــال.  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة  وروســيا 

متقدمة أخرى تضم أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة.

العاملــي  اجلــاري  احلســاب  يف  والفائــض  العجــز  مســتويات  تراجــع  إىل  التوقعــات  تشــير 

بالتدريج يف عام ٢٠١٩ واألعوام الالحقة.
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يُتوقــع	 البيــاين	١-١٩،	 الشــكل	 اللوحــة	١	يف	 وكمــا	توضــح	

النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 كنســبة	 واملدينــة	 الدائنــة	 املراكــز	 ارتفــاع	

احمللي	العاملي	ارتفاعا	طفيفا	هذا	العام،	لتســتقر	الحقا	كنســبة	

مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	العاملــي	خــال	فتــرة	التنبــؤات.	وعلــى	

مــا	يف	 حــد	 إىل	 الدائــن	 املركــز	 تراجــع	 أن	 الدائــن،	جنــد	 اجلانــب	

الدائنــة	 للنفــط	وازن	جزئيــا	املراكــز	 الصيــن	والبلــدان	املصــدرة	

األوروبيــة	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 مــن	 جملموعــة	 املتناميــة	

وكذلــك	اقتصــادات	آســيا	املتقدمــة	—	ولكــن	بدرجــة	أقــل.	وعلــى	

اجلانــب	املديــن،	يرتفــع	مركــز	صــايف	خصــوم	الواليــات	املتحــدة	

األمريكيــة	يف	البدايــة،	ثــم	يســتقر	الحقــا	يف	ظــل	التراجــع	املتوقــع	

يف	عجــز	احلســاب	اجلــاري	املصاحــب	لســحب	احملفــزات	املاليــة،	

بينمــا	يشــهد	مركــز	البلــدان	املدينــة	يف	منطقــة	اليــورو	مزيــدا	مــن	

التحســن.

اجتاهــات	 	١-١٩ البيــاين	 الشــكل	 يف	 	٢ اللوحــة	 وتعكــس	

مراكــز	 صــايف	 يف	 املتوقعــة	 التغيــرات	 تعــرض	 حيــث	 مماثلــة،	

احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 مئويــة	 كنســبة	 الــدويل	 االســتثمار	

	،٢٠٢4 إىل	 	٢٠١8 مــن	 الفتــرة	 خــال	 واملناطــق	 البلــدان	 عبــر	

االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 توقعــات	 فتــرة	 يف	 األخيــر	 العــام	 وهــو	

أعلــى	 الصــايف	 الدائــن	 املركــز	 يبلــغ	 أن	 املتوقــع	 ومــن	 العاملــي.	

مــن	8٠%	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	

األوروبيــة،	وأعلــى	مــن	65%	يف	اليابــان،	وأعلــى	مــن	١4٠%	مــن	

إجمايل	الناجت	احمللي	يف	االقتصادات	املتقدمة	األصغر	حجما	

الشــكل البيــاين ١-١٨: أرصــدة احلســابات اجلاريــة مقارنــة 

باألسس االقتصادية

تشــير  تراجعــا طفيفــا يف ٢٠١٩، كمــا  أرصــدة احلســابات اجلاريــة  فوائــض  تراجــع  يُتوقــع 

التوقعات على املدى املتوسط إىل حتركات إضافية يف ذات االجتاه يف املتوسط.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١- فجوات احلساب اجلاري يف ٢٠١٨ والتغير يف 

       أرصدة احلسابات اجلارية، ٢٠١٨-٢٠١٩

٢- فجوات احلساب اجلاري يف عام ٢٠١٨ والتغير يف 

       أرصدة احلسابات اجلارية، ٢٠١٨-٢٠٢٤
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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 

قبــرص  اليــورو تضــم  املدينــة يف منطقــة  والبلــدان  والســويد وسويســرا.  والنرويــج  وهولنــدا 

تضــم  الالتينيــة  وأمريــكا  وســلوفينيا.  وإســبانيا  والبرتغــال  وإيطاليــا  وآيرلنــدا  واليونــان 

األرجنتيــن والبرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو وأوروغــواي. والبلــدان املصــدرة 

وقطــر  وعُمــان  ونيجيريــا  والكويــت  وكازاخســتان  وإيــران  وأذربيجــان  اجلزائــر  هــي  للنفــط 

واقتصــادات  وفنزويــال.  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  واململكــة  وروســيا 

متقدمة أخرى تضم أستراليا وكندا وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة.

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

ستتسع قليال خالل العام اجلاري، لتستقر الحقا على امتداد األفق الزمني للتنبؤات.
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يف	آسيا،	بينما	يتراجع	صايف	املركز	الدائن	للصين	إىل	حوايل	

١٢%.	ومــن	املتوقــع	أن	يرتفــع	املركــز	املديــن	للواليــات	املتحــدة	

إىل	حوايل	5٠%	من	إجمايل	الناجت	احمللي،	أي	أعلى	من	تقديرات	

عــام	٢٠١8	بمقــدار	5	نقــاط	مئويــة	تقريبــا،	بينمــا	يُتوقــع	ارتفــاع	

صــايف	مركــز	االســتثمار	الــدويل	جملموعــة	مــن	البلــدان	املدينــة	

يف	منطقــة	اليــورو،	بمــا	يف	ذلــك	إيطاليــا	وإســبانيا،	بأكثــر	مــن	

١6	نقطــة	مئويــة	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	للمجموعــة	ككل.

تأثير االختالالت

مفرطــة	 خارجيــة	 اختــاالت	 الكبــرى	 االقتصــادات	 تشــهد	

مســتمرة،	كمــا	تهــدد	التدابيــر	املتخــذة	علــى	مســتوى	السياســات	

االســتقرار	 علــى	 خطــرا	 يشــكل	 ممــا	 االختــاالت،	 هــذه	 بتفاقــم	

العامــة	 املاليــة	 سياســة	 تســهم	 أن	 املتوقــع	 ومــن	 العاملــي.	

عجــز	 زيــادة	 يف	 املتحــدة	 الواليــات	 تنتهجهــا	 التــي	 التوســعية	

احلســاب	اجلــاري	خــال	الفتــرة	٢٠١٩-٢٠٢٠،	ممــا	قــد	يــؤدي	

إىل	تصاعــد	االضطرابــات	التجاريــة.	وعلــى	املــدى	املتوســط،	قــد	

يؤدي	ارتفاع	املراكز	املدينة	يف	االقتصادات	الكبرى	إىل	تقييد	

النمــو	العاملــي،	وربمــا	إىل	إجــراء	تصحيحــات	حــادة	ومربكــة	يف	

أســعار	العمــات	واألصــول	)راجــع	أيضــا	تقريــر القطــاع اخلارجــي	

.)٢٠١٩ لعــام	

وكمــا	يــرد	يف	قســم	»أولويــات	السياســات«،	فــإن	االقتصــاد	

الكامــل	 التوظيــف	 مرحلــة	 بالفعــل	 جتــاوز	 الــذي	 	— األمريكــي	

األجــل	 متوســط	 خطــة	 ينفــذ	 أن	 ينبغــي	 	— اإلنتــاج	 لعوامــل	

العــام،	مصحوبــة	بتدابيــر	ماليــة	 الديــن	 بهــدف	تخفيــض	نســبة	

وسيســاعد	 تدريجيــا.	 املمكــن	 احمللــي	 العــرض	 مســتوى	 لزيــادة	

ذلــك	يف	ضمــان	تعزيــز	اســتمرارية	ديناميكيــات	النمــو	واحتــواء	

نمــو	 علــى	 االعتمــاد	 زيــادة	 وستســاعد	 اخلارجيــة.	 االختــاالت	

الدائنــة،	ال	ســيما	بلــدان	مثــل	أملانيــا	 البلــدان	 الطلــب	يف	بعــض	

وحيــث	 الطلــب	 نمــو	 لدعــم	 كافيــا	 حيــزا	 السياســات	 تتيــح	 حيــث	

التــوازن	 إعــادة	 تيســير	 علــى	 الطلــب،	 تراجــع	 مواجهــة	 يمكــن	

اســتمرارية	 علــى	 نفســه	 الوقــت	 يف	 واحلفــاظ	 والعاملــي	 احمللــي	

املتوســط. املــدى	 علــى	 العاملــي	 النمــو	

ميزان اخملاطر مائل نحو التطورات 

السلبية

الســيناريو	 بتنبــؤات	 احمليطــة	 اخملاطــر	 ميــزان	 يــزال	 ال	

األساســي	يميــل	نحــو	كفــة	التطــورات	الســلبية.	فبالرغــم	مــن	أن	

تيســير	السياســة	النقديــة	مؤخــرا	يف	العديــد	مــن	البلــدان	مــن	شــأنه	

زيادة	الطلب	عن	املستويات	املتوقعة،	ال	سيما	يف	حالة	تراجع	

حــدة	االضطرابــات	التجاريــة	بيــن	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	

والصين	وجتنب	عدم	الوصول	إىل	اتفاق	بشأن	خروج	بريطانيا	

الســلبية	 التطــورات	 خماطــر	 أن	 يبــدو	 األوروبــي،	 االحتــاد	 مــن	

تســيطر	علــى	اآلفــاق.	فكمــا	ورد	يف	قســم	آفــاق	النمــو	العاملــي،	

العاملــي	 النمــو	 يف	 املتوقــع	 االرتفــاع	 مــن	 	%7٠ حــوايل	 يعــزى	

األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 صغيــرة	 جمموعــة	 إىل	 	٢٠٢٠ عــام	

الصاعــدة	واالقتصــادات	الناميــة	التــي	تشــهد	ضغوطــا	حــادة	أو	

مســتويات	أداء	أقل	حاليا	مقارنة	باملتوســطات	الســابقة.	عاوة	

علــى	ذلــك،	تعتمــد	التنبــؤات	العامليــة	علــى	اســتمرار	النمــو	املطــرد	

يُتوقــع	منهــا	 التــي	 يف	عــدد	مــن	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

النمــو	 تراجــع	 نســبيا	رغــم	توقعــات	 أدائهــا	اجليــد	 علــى	 احلفــاظ	

يف	الواليــات	املتحــدة	والصيــن.	وســوف	يتراجــع	النمــو	العاملــي	

عــدم	 حالــة	 يف	 األساســي	 الســيناريو	 يف	 املتوقــع	 مســتواه	 عــن	

ضغوطــا	 تشــهد	 التــي	 االقتصــادات	 يف	 االضطرابــات	 انحســار	

املســتويات	 عــن	 النشــاط	 تراجــع	 أو	 متدنيــة،	 أداء	 مســتويات	 أو	

املأمولــة	يف	جمموعــة	االقتصــادات	التــي	يُتوقــع	اســتمرارها	يف	

التوســع	بمعــدالت	جيــدة.

وسالســل  التجــارة  جانــب  علــى  االضطرابــات  مــن  مزيــد 

التجــارة	 جانــب	 علــى	 االضطرابــات	 تفاقــم	 اســتمر	 العــرض: 

والروابط	التكنولوجية	يف	الشهور	األخيرة.	فمنذ	الربيع،	اهتزت	

األســواق	املاليــة	نتيجــة	زيــادة	الضرائــب	األمريكيــة	علــى	جميــع	

املتحــدة	 الواليــات	 التــي	فرضتهــا	 والقيــود	 الصينيــة،	 الــواردات	

وزيــادة	 الصينيــة،	 التكنولوجيــة	 الشــركات	 مــع	 التجــارة	 علــى	

حــول	 اتفــاق	 إىل	 التوصــل	 عــدم	 احتماليــة	 بشــأن	 التصــورات	

خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي	)راجــع	إطــار	الســيناريو	

العاملــي	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 عــدد	 ١	يف	

الكليــة	 االقتصاديــة	 االنعكاســات	 عــن	 مناقشــة	 علــى	 لاطــاع	

النســحاب	اململكــة	املتحــدة	مــن	االحتــاد	األوروبــي	دون	التوصــل	

إىل	اتفاقيــة	بشــأن	التجــارة	احلــرة(.	وجــاءت	هــذه	التطــورات	عقــب	

أوائــل	 منــذ	 والتهديــدات	 اجلمــارك	 زيــادة	 إجــراءات	 مــن	 سلســلة	

عــام	٢٠١8	بيــن	الواليــات	املتحــدة	والصيــن	والتــي	ســاهمت	يف	

تراجــع	ثقــة	جمتمــع	األعمــال	واالســتثمارات	بوجــه	عــام	والتباطــؤ	

سياســات	 صنــاع	 دفــع	 ممــا	 العامليــة،	 التجــارة	 يف	 امللحــوظ	

إىل	 احلــاالت	 بعــض	 يف	 النقديــة	 والسياســات	 العامــة	 املاليــة	

اســتغال	احليــز	املتــاح	يف	السياســات	ملواجهــة	اآلثــار	الســلبية	

علــى	مســتويات	الثقــة	والطلــب.	ويف	حالــة	تفاقــم	االضطرابــات	

االســتثمارات،	 علــى	 بالســلب	 ذلــك	 يؤثــر	 قــد	 املناطــق،	 هــذه	 يف	

واحلــد	 العامليــة	 العــرض	 اضطــراب	ساســل	 إىل	 يــؤدي	 قــد	 كمــا	

مــن	انتقــال	آثــار	التكنولوجيــا،	ممــا	يضــر	بمســتويات	اإلنتاجيــة	

ونمــو	النــاجت	علــى	املــدى	املتوســط	)راجــع	إطــار	الســيناريو	١-١	

االقتصــادات	 الشــركات	يف	 قيــام	 لتأثيــر	 علــى	حتليــل	 لاطــاع	

نتيجــة	 الداخــل	 إىل	 اإلنتــاج	 عمليــات	 نقــل	 بإعــادة	 املتقدمــة	

تفاقــم	حالــة	عــدم	اليقيــن	بشــأن	السياســات	التجاريــة(.	وتشــير	

واخملرجــات	 املدخــات	 بيــن	 الروابــط	 بشــأن	 البيانــات	 أحــدث	

إىل	زيــادة	التداخــل	بشــكل	غيــر	مســبوق	يف	جمــال	التكنولوجيــا،	

بمــا	يف	ذلــك	االعتمــاد	املتزايــد	لقطــاع	التكنولوجيــا	األمريكــي	

علــى	واردات	القيمــة	املضافــة	مــن	املنتجيــن	الصينييــن	)الشــكل	

البياين	١-٢٠(.	وازدادت	حالة	عدم	اليقين	واحلواجز	املسيطرة	

علــى	السياســة	التجاريــة	علــى	نطــاق	أعــم،	حيــث	فرضــت	اليابــان	

وكوريــا	إجــراءات	مشــددة	علــى	الصــادرات	بيــن	بعضهمــا	البعــض.	

حتــى	 حمــدودة	 آثــار	 ســوى	 القيــود	 هــذه	 عــن	 تنشــأ	 مل	 وبينمــا	

علــى	 حــادة	 آثــار	 إىل	 التوتــرات	 تصاعــد	 يــؤدي	 أن	 يمكــن	 اآلن،	

االقتصاديــة،	وتداعيــات	إقليميــة	مــن	خــال	ساســل	العــرض	يف	

التكنولوجيــا.	 قطــاع	

وحســبما	ورد	آنفــا،	فــإن	النشــاط	يف	قطــاع	اخلدمــات	ال	يــزال	

العاملــي،	 االقتصــاد	 يف	 نســبيا	 مضيئــة	 نقطــة	 يعــد	 ممــا	 قويــا،	

الضعــف	 حالــة	 ظــل	 ويف	 املتقدمــة.	 االقتصــادات	 يف	 ســيما	 ال	
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أصبحــت	 العاملــي،	 التحويليــة	 الصناعــة	 قطــاع	 يف	 املطولــة	

اخلدمــات	املرتبطــة	بأنشــطة	األعمــال،	مثــل	اخلدمــات	اللوجســتية	

والتمويــل	واخلدمــات	القانونيــة	وجتــارة	اجلملــة،	عرضــة	خلطــر	

تقــوم	 أن	 الطلــب	عليهــا.	وحســب	حــدة	األوضــاع،	يمكــن	 تراجــع	

الشــركات	التــي	تقــدم	هــذه	الفئــة	مــن	اخلدمــات	بتقليــل	التعيينــات	

املرتــدة	 اإليجابيــة	 اآلثــار	 حلقــة	 إضعــاف	 ثــم	 ومــن	 اجلديــدة	

واإلنفــاق	 املســتهلكين	 وثقــة	 التوظيــف	 مســتويات	 نمــو	 بيــن	

علــى	 الطلــب	 تراجــع	يف	حجــم	 ذلــك	 عــن	 االســتهاكي.	وسينشــأ	

اخلدمــات	املرتبطــة	باملســتهلك،	مثــل	التجزئــة	والضيافــة،	ممــا	

ســيؤثر	ســلبا	علــى	املــزاج	العــام	بيــن	هــذه	الفئــات	مــن	الشــركات	

وســيؤدي	إىل	تفاقــم	اآلثــار	الســلبية	املرتــدة	علــى	ســوق	العمــل.

يف	 اخملاطــر:  علــى  اإلقبــال  مســتويات  يف  حــاد  تراجــع 

الداعمــة	 املاليــة	 واألوضــاع	 النقديــة	 السياســات	 تيســير	 ظــل	

أن	تشــهد	األســواق	املاليــة	 مــن	االقتصــادات،	يمكــن	 العديــد	 يف	

تراجعا	حادا	يف	املزاج	العام.	ففي	الشهور	األخيرة،	أدى	تفاقم	

التجــارة	 حــول	 والصيــن	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 االضطرابــات	

وشــركات	التكنولوجيــا	إىل	تراجــع	ســريع	يف	مســتويات	اإلقبــال	

علــى	اخملاطــر	علــى	مســتوى	العــامل	والبحــث	عــن	األصــول	اآلمنــة.	

ويعرض	إطار	الســيناريو	١-٢	—	وهو	حتديث	للســيناريوهات	

مــن	 	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 يف	 األوىل	 للمــرة	 عرضهــا	 تــم	 التــي	

اجلمركيــة	 اإلجــراءات	 يتضمــن	 العاملــي	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	

التجاريــة	 لاضطرابــات	 الكبيــر	 التأثيــر	 	— مؤخــرا	 املتخــذة	

علــى	النمــو	العاملــي	مــن	خــال	تراجــع	املــزاج	العــام	يف	األســواق	

العديــد	 يوجــد	 يــزال	 وال	 اإلنتاجيــة.	 مســتويات	 وتــدين	 املاليــة	

مــن	الدوافــع	التــي	قــد	تــؤدي	إىل	تراجــع	مســتويات	اإلقبــال	علــى	

اخملاطــر،	منهــا	اســتمرار	تصاعــد	التوتــرات	التجاريــة،	أو	امتــداد	

فتــرات	عــدم	التيقــن	مــن	اجتــاه	سياســات	املاليــة	العامــة	وتفاقــم	

ديناميكيــات	الديــن	يف	بعــض	البلــدان	ذات	املديونيــة	املرتفعــة،	

التــي	 الكبــرى	 الصاعــدة	 األســواق	 الضغــوط	يف	 اشــتداد	حــدة	 أو	

تشــهد	حاليــا	عمليــات	صعبــة	مــن	التصحيــح	االقتصــادي	الكلــي،	

أو	عــدم	التوصــل	إىل	اتفــاق	بشــأن	خــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	

املتوقــع	يف	 مــن	 أشــد	 نحــو	 علــى	 النشــاط	 تباطــؤ	 أو	 األوروبــي،	

الصيــن	التــي	تواجــه	ضغوطــا	متعــددة	علــى	النمــو	بســبب	التوتــرات	

فجــأة	 واملــرور	 احملليــة.	 النظــم	 تعزيــز	 إىل	 واحلاجــة	 التجاريــة	

بفتــرة	مــن	جتنــب	اخملاطــر	يمكــن	أن	يكشــف	عــن	مواطــن	الضعــف	

الفائــدة	 أســعار	 انخفــاض	 ســنوات	 خــال	 تراكمــت	 التــي	 املــايل	

املقترضيــن	 ألن	 نظــرا	 العاملــي	 النمــو	 تراجــع	 إىل	 يــؤدي	 وأن	

الذيــن	يعتمــدون	علــى	الرفــع	املــايل	بشــكل	كبيــر	يجــدون	صعوبــة	

يف	تمديــد	ديونهــم،	فضــا	علــى	تراجــع	التدفقــات	الرأســمالية	مــن	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	الواعدة	)راجع	عدد	

لاطــاع	 العاملــي	 املــايل	 االســتقرار	 تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	٢٠١٩	

علــى	مزيــد	مــن	املناقشــات	حــول	مواطــن	الضعــف	املــايل(.

الضغــوط	 أتاحــت	 املــايل:  الضعــف  مواطــن  تراكــم  اســتمرار 

الناجتــة	عــن	تراجــع	التضخــم	للبنــوك	املركزيــة	تيســير	سياســاتها	

اســتجابة	لتصاعــد	خماطــر	التطــورات	الســلبية	احمليطــة	بالنمــو.	

التحــوالت	يف	توقعــات	 التدابيــر،	إىل	جانــب	 وقــد	ســاعدت	هــذه	

األسواق	بشأن	اإلجراءات	املستقبلية	على	جانب	السياسات،	يف	

تيســير	األوضــاع	املاليــة	)ربمــا	بدرجــة	أكبــر	ممــا	أكدتــه	البيانــات	

الصادرة	عن	البنوك	املركزية،	ال	سيما	يف	حالة	املسار	السوقي	

الضمني	لســعر	الفائدة	على	األموال	الفيدرالية	الذي	ال	يزال	أقل	

كثيــرا	عــن	مســتوياته	املتوقعــة	يف	»اخملطــط	النقطــي«	الصــادر	

عــن	اللجنــة	الفيدراليــة	للســوق	املفتوحــة(.	وبينمــا	ســاهم	تيســير	

األوضــاع	املاليــة	يف	دعــم	الطلــب	والتوظيــف،	فقــد	يــؤدي	أيضــا	

إىل	ســوء	تســعير	اخملاطــر	يف	بعــض	قطاعــات	ســوق	املــال.	وقــد	

يــؤدي	عــدم	اســتجابة	اجلهــات	التنظيميــة	والرقابيــة	لســوء	تســعير	

اخملاطــر	يف	هــذا	الســياق	إىل	تراكــم	املزيــد	مــن	مواطــن	الضعــف	

املــايل،	ممــا	قــد	ينتــج	عنــه	تفاقــم	الهبــوط	االقتصــادي	القــادم.

خماطــر الهجمــات اإللكترونيــة: تشــكل	الهجمــات	اإللكترونيــة	

علــى	البنيــة	التحتيــة	املاليــة	خطــرا	علــى	اآلفــاق	نظــرا	ألن	مــن	

شــأنها	التســبب	يف	اضطرابــات	حــادة	يف	نظــم	املدفوعــات	عبــر	

احلــدود	وتدفــق	الســلع	واخلدمــات.

مــن	 اخملــاوف	 تراجعــت	 للتضخــم:  املضــادة  الضغــوط 

الدوامــات	املضــادة	للتضخــم	أثنــاء	فتــرة	الصعــود	الــدوري	مــن	

اخملاطــر	 هــذه	 وظهــرت	 	.٢٠١8 منتصــف	 إىل	 	٢٠١6 منتصــف	

جمــددا	مــع	بــطء	النمــو	العاملــي	وهبــوط	التضخــم	األساســي	يف	

االقتصــادات	املتقدمــة	واقتصــادات	األســواق	الصاعــدة.	ويــؤدي	

الواليات املتحدة أملانيا اليابان

منطقة اليورو كوريا مقاطعة تايوان الصينية

تشــير الروابــط بيــن املدخــالت وا�رجــات إىل زيــادة ترابــط قطاعــات التكنولوجيــا علــى نحــو 

غيــر مســبوق، بمــا يف ذلــك تزايــد اعتمــاد قطــاع التكنولوجيــا األمريكــي علــى الــواردات ذات 

القيمة املضافة من املنتجين الصينيين.

التعــاون والتنميــة يف  لــدى منظمــة  القيمــة املضافــة  التجــارة يف  املصــدر: قاعــدة بيانــات 

امليدان االقتصادي.

١ أجهزة الكمبيوتر واإللكترونيات واألجهزة الكهربائية.

١- نصيب القيمة املضافة الصينية يف الطلب النهائي 
       لدى الشريك التجاري ١
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٢- نصيب القيمة املضافة من الشركاء التجاريين يف الطلب 
       النهائي يف الصين ١

الشكل البياين ٢٠: سالسل عرض األجهزة التكنولوجية
(٪)
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انخفــاض	التضخــم	وانخفــاض	التوقعــات	التضخميــة	الراســخة	

إىل	زيــادة	التكلفــة	احلقيقيــة	خلدمــة	الديــن	بالنســبة	للمقترضيــن،	

كمــا	يؤثــر	علــى	اإلنفــاق	االســتثماري	يف	قطــاع	الشــركات،	ونظــرا	

ألن	تراجع	التضخم	يؤدي	إىل	استمرار	انخفاض	أسعار	الفائدة	

السياســة	 تتيحــه	 الــذي	 احليــز	 مــن	 أيضــا	 يحــد	 فإنــه	 االســمية،	

الهبــوط	االقتصــادي،	 البنــوك	املركزيــة	ملواجهــة	 أمــام	 النقديــة	

األمــر	الــذي	يعنــي	أن	النمــو	قــد	يظــل	منخفضــا	بصفــة	مســتمرة	

يف	حالــة	مواجهــة	أي	صدمــة	معاكســة.	

بشــأن  اليقيــن  وعــدم  اجلغرافية-السياســية  التوتــرات 

السياســات احملليــة والصراعــات: تأثــر	االســتثمار	والنمــو	نتيجــة	

البلــدان	 بعــض	 يف	 السياســات	 اجتــاه	 يف	 املتصــورة	 التغيــرات	

الوقــت	 ويف	 اإلصاحــات.	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 وتنامــي	

نفســه،	بــرزت	بشــكل	أكبــر	جمموعــة	مــن	عوامــل	اخلطــر	اجلغــرايف	

السياســي	التــي	ســبقت	مناقشــتها	يف	األعــداد	الســابقة	مــن	تقريــر	

التوتــرات	يف	 —	ال	ســيما	تصاعــد	 العاملــي«	 »آفــاق	االقتصــاد	

منطقــة	اخلليــج	عقــب	الهجمــات	التــي	تعرضــت	لهــا	منشــآت	تكريــر	

الصراعــات	 تفاقــم	 إىل	 أدى	 ممــا	 الســعودية،	 يف	 الكبــرى	 النفــط	

آســيا	 شــرق	 والتوتــرات	يف	 األوســط،	 الشــرق	 نطاقــا	يف	 األوســع	

يكــون	 أال	 املمكــن	 ومــن	 البيانيــان	١-٢١	و١-٢٢(.	 )الشــكان	

يف	 إال	 النمــو	 علــى	 قــوي	 تأثيــر	 منفــردا	 العوامــل	 هــذه	 مــن	 ألي	

األحــداث	 هــذه	 وقــوع	 ولكــن	 مباشــرة،	 بهــا	 املتأثــرة	 البلــدان	

األوضــاع	 وضيــق	 التجاريــة	 بالتوتــرات	 مقترنــة	 	— جمتمعــة	

املاليــة	العامليــة	—	قــد	تكــون	لــه	آثــار	حــادة	علــى	املــزاج	العــام	

يمكــن	استشــعارها	علــى	نطــاق	أوســع.	ويف	نفــس	الوقــت،	تزيــد	

البلــدان	مــن	احتمــاالت	تكبــد	 مــن	 الصراعــات	األهليــة	يف	كثيــر	

البلــدان	اجملــاورة	لضغــوط	 إنســانية	مروعــة،	وتعــرض	 خســائر	

الهجــرة،	كمــا	يفضــي	اقترانهــا	بالتوتــرات	اجلغرافية-السياســية	

الســلع	األوليــة. التقلــب	يف	أســواق	 إىل	زيــادة	

علــى	 شــديدة	 تهديــدات	 املنــاخ	 تغيــر	 يفــرض	 املنــاخ:	 تغيــر 

منهــا	 احلــد	 يســتلزم	 البلــدان	 مــن	 العديــد	 واملعيشــة	يف	 الصحــة	

الكربــون	 منخفــض	 اقتصــاد	 إىل	 النطــاق	 واســع	 ســريع	 حتــول	

اســتراتيجيات	 أن	 غيــر	 املــايل(.	 الراصــد  تقريــر	 مــن	 	٢ )الفصــل	

تأييــد	 كســب	 عــن	 عاجــزة	 احملليــة	 السياســات	 آثــار	 تخفيــف	

فــإن	 الوقــت،	 نفــس	 ويف	 البلــدان.	 بعــض	 يف	 واســع	 جمتمعــي	

إحجــام	بعــض	البلــدان	ذات	االنبعاثــات	الكربونيــة	املرتفعــة	عــن	

املشــاركة	يوهـِـنُ	التعــاون	الــدويل	)راجــع	اإلطــار	١-ت	خ-١	يف	

التقريــر	اخلــاص	حــول	الســلع	األوليــة	لاطــاع	علــى	مزيــد	مــن	

الفريــق	احلكومــي	 الكربــون(.	وكان	 انبعاثــات	 النقاشــات	بشــأن	

الــدويل	املعنــي	بتغيــر	املنــاخ	قــد	حــذر	يف	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	أن	

عدم اليقين بشأن السياسات االقتصادية العاملية 

(مرجح بأوزان تعادل القوى الشرائية)

عدم اليقين بشأن سياسة التجارة األمريكية (املقياس األيمن)

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

 Baker, ملحوظــة: مؤشــر عــدم اليقيــن بشــأن السياســات االقتصاديــة العامليــة الــوارد يف دراســة

Bloom, and Davis هــو املتوســط املرجــح بإجمــايل النــاجت احمللــي ملؤشــرات عــدم اليقيــن بشــأن 
والصيــن  وشــيلي  وكنــدا  والبرازيــل  أســتراليا  بلــدا:  لعشــرين  الوطنيــة  االقتصاديــة  السياســة 

وفرنســا وأملانيــا واليونــان والهنــد وآيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان وكوريــا واملكســيك وهولنــدا 

وروســيا وإســبانيا والســويد واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. وســط مؤشــر عــدم اليقيــن 

بشــأن السياســات االقتصاديــة العامليــة خــالل الفتــرة مــن ١٩٩٧ إىل ٢٠١٥ = ١٠٠، ووســط 

مؤشــر عــدم اليقيــن بشــأن سياســة التجــارة األمريكيــة خــالل الفتــرة مــن ١٩٨٥ إىل ٢٠١٠ = 

.١٠٠

ال تزال درجة عدم اليقين مرتفعة بشأن السياسات االقتصادية العاملية.
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الشكل البياين ١-٢١: عدم اليقين بشأن السياسات 

واالضطرابات التجارية
(مؤشر)

.Caldara and Iacoviello (2018) املصدر: دراسة

 Caldara and Iacoviello ملحوظة: يعكس مؤشر ا�اطر اجلغرافية السياسية الوارد يف دراسة

نتائــج البحــث باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر يف النصــوص احملفوظــة يف األرشــيف اإللكتــروين 

إلحــدى عشــرة جريــدة حمليــة ودوليــة. ويحســب هــذا املؤشــر مــن خــالل حســاب عــدد املقــاالت 

املرتبطــة بمخاطــر جغرافيــة سياســية املنشــورة شــهريا يف كل جريــدة (كنســبة مــن جممــوع 

عدد املقاالت املنشورة يف اجلريدة) واستعداله لتساوي قيمته ١٠٠ يف املتوسط خالل العقد 

٢٠٠٠-٢٠٠٩. داعش = الدولة اإلسالمية.

يــؤدي تفاقــم التوتــرات اجلغرافيــة السياســية إىل زيــادة احتماليــة مواجهــة بعــض املناطــق 

لتكاليف إنسانية هائلة وضغوط اقتصادية متنامية.

الشكل البياين ١-٢٢: مؤشر ا�اطر اجلغرافية السياسية
(مؤشر)
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اســتمرار	زيــادة	االنبعاثــات	باملعــدالت	احلاليــة	مــن	شــأنه	زيــادة	

مســتويات	 عــن	 مئويــة	 درجــة	 	١,5 بمقــدار	 العاملــي	 االحتــرار	

	،٢٠5٢ 	– 	٢٠3٠ الفتــرة	 خــال	 الصناعــي	 التطــور	 قبــل	 مــا	

مصحوبــة	بأحــوال	مناخيــة	متطرفــة	مــن	حيــث	درجــات	احلــرارة	

وهطــول	األمطــار	واجلفــاف.	ويف	ظــل	حالــة	عــدم	اليقيــن،	يمكــن	

أن	ترتفــع	درجــات	احلــرارة	بشــكل	أســرع،	ممــا	تنشــأ	عنــه	نتائــج	

أكثــر	كارثيــة،	وســيؤدي	ذلــك	إىل	آثــار	إنســانية	مدمــرة	وخســائر	

اقتصــادات	عديــدة.	 النــاجت	عبــر	 حــادة	ومســتمرة	علــى	مســتوى	

وقــد	يــؤدي	تغيــر	املنــاخ	أيضــا	إىل	تفاقــم	أوجــه	عــدم	املســاواة	

داخــل	البلــدان،	حتــى	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	التــي	يُتوقــع	أن	

تكــون	أكثــر	قــدرة	علــى	التكيــف	)راجــع	الفصــل	٢،	اإلطــار	٢-٢(.

تقييــم متســق عامليــا للمخاطــر احمليطــة بالتنبــؤات الــواردة 

يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي: تــم	حســاب	نطاقــات	الثقــة	

للتنبــؤات	الــواردة	يف	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	باســتخدام	

نمــوذج	G20MOD،	وهــو	وحــدة	نموذجيــة	مــن	وحــدات	النظــام	

املــرن	للنمــاذج	العامليــة	الــذي	وضعــه	صنــدوق	النقــد	الــدويل.8	

العاملــي	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 لتنبــؤات	 الثقــة	 نطاقــات	 وتعــد	

التــواء	جتــاه	 ملعظــم	املناطــق	غيــر	متســقة،	حيــث	تنطــوي	علــى	

معــدالت	نمــو	أقــل	مقارنــة	بالســيناريو	األساســي.	ويعكــس	ذلــك	

احملــدود	 واحليــز	 املاضــي	 يف	 الســلبية	 النمــو	 انتشــار	صدمــات	

الســلبية	 النمــو	 ملوازنــة	صدمــات	 النقديــة	 السياســة	 املتــاح	يف	

نظــرا	ألن	أســعار	الفائــدة	يف	معظــم	االقتصــادات	املتقدمــة	بلغــت	

الفعلــي.٩	ويمكــن	 الســفلي	 احلــد	 بلــوغ،	 علــى	 قاربــت	 أو	 بالفعــل،	

اســتخدام	تقييــم	اخملاطــر	النــاجت	عــن	ذلــك	يف	حســاب	احتماليــة	

االحتماليــة	 ارتفعــت	 وقــد	 عاملــي.	 اقتصــادي	 هبــوط	 حــدوث	

عــن	 املقبــل	 العــام	 خــال	 العاملــي	 النمــو	 لتراجــع	 التقديريــة	

النمــو	العاملــي	خــال	 مســتوى	٢,5%	-	املئيــن	العاشــر	لنتائــج	

اخلمــس	وعشــرين	ســنة	املاضيــة	—	منــذ	فصــل	الربيــع،	وتبلــغ	

البيــاين	١-٢3(. )الشــكل	 تقريبــا	 حاليــا	٩%	

أولويات السياسات

ال	يزال	االقتصاد	يمر	بمنعطف	خطير.	فحتى	إذا	أمكن	جتنب	

االفتراضــات	 حســب	 الســابق	 القســم	 تناولهــا	 التــي	 التهديــدات	

نصيــب	 يظــل	 أن	 يُتوقــع	 األساســي،	 الســيناريو	 يف	 املســتخدمة	

الفــرد	مــن	النمــو	دون	املســتويات	املعياريــة	الســابقة	عبــر	معظــم	

املــدى	 علــى	 الصحــراء	 جنــوب	 إفريقيــا	 عــدا	 مــا	 اجملموعــات	

التــي	 للغايــة	 الصعبــة	 األوضــاع	 علــى	 عــاوة	 وذلــك	 املتوســط،	

G20MOD	هــو	نمــوذج	عاملــي	هيكلــي	لاقتصــاد	العاملــي	 8		نمــوذج	

قطاعــات	 بيــن	 االقتصاديــة	 العاقــات	 وأهــم	 الدوليــة	 التداعيــات	 يرصــد	

النقديــة. السياســة	 ذلــك	 بمــا	يف	 والشــركات	واحلكومــة،	 األســر	

أوال،	 خطوتيــن.	 علــى	 التنبــؤات	 خماطــر	 لتقييــم	 النمــوذج	 يُســتخدم	 	 	٩

أثــرت	 التــي	 االقتصاديــة	 الصدمــات	 حجــم	 تقديــر	 يف	 النمــوذج	 يســتخدم	

يف	الســابق	علــى	االقتصــاد	العاملــي.	يف	املاضــي،	تمثلــت	أهــم	حمــركات	

الفائــدة	يف	صدمــات	 وأســعار	 والتضخــم	 للنــاجت	 الدوريــة	 الديناميكيــات	

الطلــب	احمللــي	وأســعار	النفــط.	وثانيــا،	تســتخدم	تقديــرات	الصدمــات	يف	

وضــع	عــدد	كبيــر	مــن	الســيناريوهات	غيــر	الواقعيــة	عــن	االقتصــاد	العاملــي	

مــن	خــال	إعــداد	عينــات	تغطــي	كل	منهــا	خمــس	ســنوات	ســابقة	باســتخدام	

دالــة	التوزيــع	املشــترك	التجريبيــة.	ويعــد	هــذا	التوزيــع	التنبــؤي	املشــترك	

وعامليــا،	 داخليــا	 متســق	 االقتصاديــة	 املتغيــرات	 مــن	 كبيــرة	 جملموعــة	

وهــو	مائــم	لاســتخدام	يف	تقييــم	اخملاطــر	علــى	املســتوى	العاملــي	وعلــى	

مســتوى	فــرادى	البلــدان.			

التــي	حتتــاج	 يشــهدها	عــدد	مــن	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

إىل	إجــراء	تعديــات	جذريــة	يف	سياســاتها	االقتصاديــة	الكليــة.

وكمــا	ورد	يف	قســم	آفــاق	النمــو	العاملــي،	يواجــه	االقتصــاد	

تنشــأ	 التــي	 املعاكســة	 العوامــل	 مــن	 العاملــي	جمموعــة	متنوعــة	

عنهــا	آثــار	خمتلفــة	علــى	البلــدان،	ممــا	يــؤدي	إىل	تفاقــم	العوامــل	

املتفــردة	والتفــاوت	بيــن	املراكــز	الدوريــة	للبلــدان،	وهــو	مــا	يشــير	

عبــر	 كبيــرا	 تفاوتــا	 السياســات	 وأولويــات	 أهــداف	 تفــاوت	 إىل	

البلــدان.	غيــر	أنــه	يوجــد	عامــل	مشــترك	يمثــل	األولويــة	املطلقــة	

يف	العديــد	مــن	احلــاالت،	وهــو	القضــاء	علــى	حالــة	عــدم	اليقيــن	

بشــأن	السياســات	أو	التهديــدات	املؤثــرة	علــى	النمــو.	فمــن	املمكــن	

أن	تــؤدي	أي	خطــوات	غيــر	حمســوبة	علــى	مســتوى	السياســات	يف	

هــذه	املرحلــة،	كعــدم	التوصــل	إىل	اتفــاق	بشــأن	خــروج	اململكــة	

املتحــدة	مــن	االحتــاد	األوروبــي	أو	تصاعــد	النزاعــات	التجاريــة	

والنمــو	 العــام	 املــزاج	 علــى	 آثــار	ســلبية	حــادة	 إىل	 أكبــر،	 بشــكل	

والتوظيــف،	إىل	جانــب	نفــاد	احليــز	املتــاح	للتصــرف	مــن	خــال	

السياســات	ألســباب	يمكــن	جتنبهــا.

السياسات متعددة األطراف 

ملواجهــة	 أساســيا	 شــرطا	 األطــراف	 متعــدد	 التعــاون	 يعــد	

بعــض	القضايــا	علــى	املــدى	القصيــر	والطويــل	التــي	تهــدد	حتقيــق	

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: حتســب االحتمــاالت باســتخدام نمــوذج G20MOD يف "النظــام املــرن للنمــاذج العاملية" 

الــذي وضعــه صنــدوق النقــد الــدويل. ونمــوذج G20MOD هــو نمــوذج عاملــي هيكلــي لالقتصــاد 

األســر  قطاعــات  بيــن  االقتصاديــة  العالقــات  وأهــم  الدوليــة  التداعيــات  يرصــد  العاملــي 

والشركات واحلكومة، بما يف ذلك السياسة النقدية.

الشــكل البيــاين ١-٢٣: احتماليــة تراجــع النمــو العاملي إىل 

أقل من ٢,٥٪ يف العام املقبل

(٪)

ازدادت االحتماليــة التقديريــة لتراجــع النمــو العاملــي دون ٢,٥٪ يف العــام املقبــل – املئيــن 

العاشر من معدالت النمو العاملية املسجلة يف اخلمس وعشرين عاما املاضية – منذ الربيع. 
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والتكنولوجيــا	 التجــارة	 نمــو	عاملــي	مســتمر	واحتوائــي.	وتمثــل	

وباملثــل،	 التعــاون.	 مــن	 مزيــد	 إىل	 احتياجــا	 األكثــر	 اجملاليــن	

ستســاعد	زيــادة	التعــاون	متعــدد	األطــراف	يف	جمــاالت	الضرائــب	

املنــاخ	 وتغيــر	 العاملــي	 املــايل	 التنظيمــي	 واإلصــاح	 الدوليــة	

والفســاد	علــى	معاجلــة	مواطــن	الضعــف	وتعزيــز	مكاســب	التكامــل	

االقتصــادي.

التجارة والتكنولوجيا:	ينبغي	أن	يتعاون	صناع	السياسات	

للحد	من	التوترات	التجارية	التي	أدت	إىل	ضعف	النشاط	العاملي	

وتراجــع	الثقــة،	وأن	يجــدون	حــا	عاجــا	للقضــاء	علــى	حالــة	عــدم	

التجــارة	 اتفاقيــات	 علــى	 طــرأت	 التــي	 التغيــرات	 بشــأن	 اليقيــن	

املتحــدة	 اململكــة	 بيــن	 ذلــك	 )بمــا	يف	 لفتــرة	طويلــة	 دامــت	 التــي	

والواليــات	 واملكســيك	 كنــدا	 بيــن	 وكذلــك	 األوروبــي،	 واالحتــاد	

التعريفــات	 البلــدان	 تســتخدم	 أال	 وينبغــي	 األمريكيــة(.	 املتحــدة	

اجلمركيــة	الســتهداف	املوازيــن	التجاريــة	الثنائيــة.	واألهــم	مــن	

ذلــك،	قــد	تكــون	النزاعــات	التجاريــة	مــن	أعــراض	اإلحبــاط	األعمــق	

مــن	الثغــرات	التــي	تشــوب	نظــام	التجــارة	متعــددة	األطــراف	القائــم	

ملعاجلــة	 السياســات	 صنــاع	 يتعــاون	 أن	 وينبغــي	 قواعــد.	 علــى	

األســباب	الرئيســية	وراء	هــذا	الشــعور	بعــدم	الرضــا	عــن	النظــام	

بشــأن	 املــأزق	 ذلــك	تخطــي	 التجــارة.	ويتطلــب	 وتعزيــز	حوكمــة	

يف	 املنازعــات	 تســوية	 نظــام	 عــن	 املنبثقــة	 االســتئناف	 هيئــة	

قواعــد	 إنفــاذ	 االســتمرار	يف	 العامليــة	لضمــان	 التجــارة	 منظمــة	

لتتضمــن	جمــاالت	 املنظمــة	 قواعــد	 القائمــة،	وحتديــث	 املنظمــة	

مثــل	التجــارة	اإللكترونيــة	والدعــم	ونقــل	التكنولوجيــا،	واملُضــي	

قُدُمــا	يف	إجــراء	مفاوضــات	حــول	جمــاالت	جديــدة	مثــل	التجــارة	

الرقميــة.	ويمكــن	إعــادة	النظــر	يف	فكــرة	ضــرورة	مشــاركة	جميــع	

البلــدان	يف	جميــع	املفاوضــات،	ممــا	قــد	يســمح	للبلــدان	الراغبــة	

يف	حتقيــق	تقــدم	أكبــر	وأســرع	بالقيــام	بذلــك،	علــى	أن	تبــرم	أي	

اتفاقيــات	جديــدة	يف	ظــل	املنظمــة	وإتاحــة	إمكانيــة	االنضمــام	

لهــا	جلميــع	البلــدان	األعضــاء.	ويمكــن	علــى	األقــل	التوقــف	عــن	أي	

تصعيــد	إضــايف	يف	احلواجــز	التجاريــة	لتجنــب	ضــخ	املزيــد	مــن	

املتباطــئ.	 العاملــي	 االقتصــاد	 املزعزعــة	لاســتقرار	يف	 القــوى	

وينبغــي	أيضــا	توثيــق	التعــاون	بيــن	صنــاع	السياســات	ملكافحــة	

الوطنــي	 األمــن	 علــى	 احلــدود	 عبــر	 اإللكترونيــة	 الهجمــات	

واملنشــآت	التجاريــة،	واحلــد	مــن	املمارســات	التشــويهية	كإلــزام	

الشــركات	بالتنــازل	عــن	ملكيتهــا	الفكريــة	مقابــل	دخــول	الســوق.	

مــن	احملتمــل	 هــذه	اجملــاالت،	 تقــدم	واضــح	يف	 وبــدون	حتقيــق	

حريــة	 إعاقــة	 إىل	 ســيؤدي	 ممــا	 التكنولوجيــة،	 التوتــرات	 تفاقــم	

تدفــق	األفــكار	عبــر	البلــدان،	وربمــا	إىل	تقويــض	نمــو	اإلنتاجيــة	

علــى	املــدى	الطويــل.

الضرائــب الدوليــة:	مــع	صعــود	الشــركات	متعــددة	اجلنســيات،	

زادت	املنافســة	الضريبيــة	الدوليــة	مــن	صعوبــة	قيــام	احلكومــات	

بمكافحــة	التهــرب	الضريبــي	وجمــع	اإليــرادات	الازمــة	لتمويــل	

الهادفــة	 اجلهــود	 تعزيــز	 ينبغــي	 الصــدد،	 هــذا	 ويف	 ميزانياتهــا.	

إىل	احلــد	قــدر	اإلمــكان	مــن	فــرص	التهــرب	والتحايــل	الضريبييــن	

التعــاون	 منظمــة	 بيــن	 املشــتركة	 املبــادرة	 مثــل	 احلــدود،	 عبــر	

بشــأن	 العشــرين	 وجمموعــة	 االقتصــادي	 امليــدان	 يف	 والتنميــة	

	3-١ اإلطــار	 )راجــع	 األربــاح	 ونقــل	 الضريبيــة	 القواعــد	 تــآكل	

املــايل(.	وكمــا	ورد	 الراصــد  إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	 مــن	عــدد	

يف	دراســة	IMF (2019)،	أحــرزت	هــذه	املبــادرة	تقدمــا	كبيــرا	يف	

الــدويل،	ولكــن	ال	يــزال	يوجــد	بعــض	 جمــال	التعــاون	الضريبــي	

أرباحــا	 حتقــق	 التــي	 الشــركات	 تمكنــت	 فقــد	 الضعــف.	 مواطــن	

كبيــرة	مــن	دفــع	ضرائــب	قليلــة	بســبب	أوجــه	القصــور	يف	تطبيــق	

مبــدأ	التســعير	علــى	األســاس	التجــاري	—	الــذي	يقتضــي	تســعير	

املعامــات	بيــن	األطــراف	املرتبطــة	كمــا	لــو	كانــت	بيــن	منشــآت	

—	واالعتمــاد	علــى	مفاهيــم	الوجــود	املــادي	للمكلــف	 مســتقلة	

ويمكــن	 الدخــل.	 ضريبــة	 لفــرض	 قانــوين	 كأســاس	 الضريبــي	

املنطقــة	 أو	 البلــدان	 فــرادى	 علــى	مســتوى	 التقــدم	 بعــض	 إحــراز	

تقويــة	 يســتلزم	 تأثيــرا	 أكثــر	 جذريــة	 حلــول	 إيجــاد	 ولكــن	 ككل،	

العاملــي. التعــاون	 لصالــح	 املؤسســات	

املــايل  األمــان  وشــبكة  املاليــة  التنظيميــة  اإلصالحــات 

أعمــال	 جــدول	 تنفيــذ	 اســتكمال	 اآلن	 إىل	 يتــم	 مل	 العامليــة:	

اإلصاحــات	الــذي	بــدأ	عقــب	األزمــة	املاليــة	العامليــة.	كذلــك	فــإن	

تشــديد	 مثــل	 	— بهــا	 تقــدم	 إحــراز	 تــم	 التــي	 اجملــاالت	 بعــض	

الرقابــة	علــى	املؤسســات	املاليــة	املؤثــرة	عامليــا	وتعزيــز	فعاليــة	

شــهدت	 أو	 لضغــوط	 تتعــرض	 إمــا	 	— األوضــاع	 تســوية	 نظــم	

انعكاسا	يف	مسار	التقدم.	وينبغي	أن	يضمن	صناع	السياسات	

مــن	 ذلــك	 بمــا	يف	 أعمــال	اإلصاحــات،	 اســتكمال	تنفيــذ	جــدول	

خــال	تعزيــز	أطــر	تســوية	األوضــاع	الدوليــة	واملضــي	قدمــا	يف	

حتســين	أطــر	سياســات	الســامة	االحترازيــة	الكليــة	)وهــو	مــا	قــد	

يســتلزم	تبســيط	القواعــد	املعقــدة	يف	بعــض	اجملــاالت	كمــا	جــاء	

اتخــاذ	 يتعيــن	 كذلــك	 	.(Adrian and Obstfeld, 2017 دراســة	 يف	

تدابير	منســقة	ومشــتركة	ملواجهة	اخملاطر	املســتجدة	التي	تهدد	

األمــوال	 غســل	 ومكافحــة	 املــايل	 النظــام	 يف	 اإللكتــروين	 األمــن	

وتمويــل	اإلرهــاب.	واســتكماال	لهــذه	التدابيــر،	ينبغــي	أن	يضمــن	

املــايل	 األمــان	 لشــبكة	 مــوارد	كافيــة	 توفيــر	 السياســات	 صنــاع	

العامليــة	للمســاعدة	يف	مواجهــة	تعديــات	احلوافــظ	املربكــة	يف	

ظــل	اقتصــاد	عاملــي	مثقــل	بالديــون	واحلــد	مــن	حاجــة	البلــدان	إىل	

التأميــن	الذاتــي	ضــد	الصدمــات	اخلارجيــة.	

تغيــر املنــاخ والهجــرة: يمثــل	احلــد	مــن	انبعاثــات	غــاز	الدفيئــة	

احلــرارة	 درجــات	 الرتفــاع	 املصاحبــة	 التداعيــات	 واحتــواء	

عامليــة	 احتياجــات	 املدمــرة	 املناخيــة	 واألحــداث	 العامليــة	

ملحــة.١٠	ويف	هــذا	الصــدد،	ال	حتمــل	حالــة	االســتقطاب	السياســي	

إمكانيــة	 علــى	 بــادرة	 أي	 االقتصــادات	 مــن	 العديــد	 والنــزاع	يف	

والعامليــة	 احملليــة	 االســتراتيجيات	 بشــأن	 اتفــاق	 إىل	 التوصــل	

ضمــن	 املنــاخ	 تغيــرات	 الحتــواء	 املائــم	 الوقــت	 يف	 الازمــة	

حــدود	يمكــن	التحكــم	بهــا.	لذلــك	توجــد	حاجــة	ملحــة	ملضاعفــة	

اجلهــود،	وهــو	أمــر	يســتلزم	توزيــع	التكاليــف	واملنافــع	علــى	نحــو	

مــن	شــأنه	اســتقطاب	التأييــد	السياســي	احمللــي	والــدويل	الــكايف.	

وتــؤدي	األحــداث	املرتبطــة	بالطقــس	أيضــا	إىل	زيــادة	تدفقــات	

بالفعــل	 املعقــدة	 األوضــاع	 تفاقــم	 إىل	 يــؤدي	 ممــا	 املهاجريــن،	

الناجتــة	عــن	هــروب	الاجئيــن	مــن	مناطــق	الصراعــات.	وســتزداد	

أهميــة	الهجــرة	الدوليــة	أيضــا	يف	الوقــت	الــذي	تواجــه	فيــه	العديــد	

مــن	االقتصــادات	املتقدمــة	عــددا	مــن	القضايــا	املرتبطــة	بزيــادة	

دمــج	 تيســير	 يف	 الــدويل	 التعــاون	 وسيســهم	 املســنين.	 أعــداد	

العمالــة	 عــرض	 زيــادة	 بالتــايل	يف	 وسيســاعد	 	— املهاجريــن	

١٠		راجــع	الفصــل	الثالــث	مــن	عــدد	أكتوبــر	٢٠١7	لاطــاع	علــى	اآلثــار	

والفصــل	 	،IMF (2019) ودراســة	 الطقــس،	 لصدمــات	 الكليــة	 االقتصاديــة	

الثــاين	مــن	عــدد	أكتوبــر	٢٠١٩	مــن	تقريــر	الراصــد املــايل	لاطــاع	علــى	

لتنفيــذ	 العامــة	 املاليــة	 سياســة	 تتيحهــا	 التــي	 اخليــارات	 حــول	 مناقشــة	

اســتراتيجيات	احلــد	مــن	تغيــرات	املنــاخ	والتكيــف	معهــا.
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دعــم	 يف	 وكذلــك	 	— املقصــد	 بلــدان	 يف	 اإلنتاجيــة	 ومكاســب	

تدفقــات	حتويــات	املغتربيــن	التــي	حتــد	مــن	األعبــاء	علــى	بلــدان	

املصــدر.

الفســاد واحلوكمــة:	ومــن	الضــروري	أيضــا	بــذل	جهــود	عامليــة	

لكبــح	جمــاح	الفســاد	الــذي	يــؤدي	إىل	تراجــع	الثقــة	يف	احلكومــة	

البلــدان	)راجــع	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	 واملؤسســات	يف	العديــد	مــن	

مــن	تقريــر	الراصــد املــايل(.	وبــدون	فــرض	القيــود	الازمــة	علــى	

السياســات	 تشــوه	 إىل	 ذلــك	 يــؤدي	 أن	 يمكــن	 الفســاد،	 انتشــار	

وانخفــاض	اإليــرادات	وتراجــع	جــودة	اخلدمــات	العامــة	وتدهــور	

البنيــة	التحتيــة.

السياسات القطرية

التطــورات	 وخماطــر	 املســتمرة	 الضعــف	 حلالــة	 اســتجابة	

—	ال	ســيما	 الســلبية،	أصبحــت	السياســات	االقتصاديــة	الكليــة	

السياســة	النقديــة	—	أكثــر	دعمــا	بالفعــل	يف	العديــد	مــن	البلــدان.	

وخال	الفترة	القادمة،	ينبغي	أن	تسعى	السياسات	االقتصادية	

النشــاط	 اســتقرار	 علــى	 احلفــاظ	 إىل	 البلــدان	 معظــم	 يف	 الكليــة	

وتعزيــز	األســس	مــن	أجــل	حتقيــق	التعــايف	أو	اســتمرار	النمــو.	وإذا	

مــا	توافــر	احليــز	الــازم	يف	املاليــة	العامــة	وتراجــع	النمــو	بحــدة،	

قــد	يســتلزم	ذلــك	زيــادة	الدعــم	املقــدم	مــن	سياســة	املاليــة	العامــة	

—	بمــا	يف	ذلــك	مــن	خــال	زيــادة	االســتثمار	العــام	يف	مهــارات	
القــوة	العاملــة	والبنيــة	التحتيــة	مــن	أجــل	زيــادة	النمــو	املمكــن.	

حــاالت	 وجتنــب	 للجميــع	 احتــواء	 أكثــر	 النمــو	 جعــل	 ويتعيــن	

الســكانية	 القطاعــات	 علــى	 بحــدة	 تؤثــر	 التــي	 املطولــة	 الهبــوط	

أفضــل	 اقتصاديــة	 آفــاق	 للخطــر،	وذلــك	لضمــان	 األكثــر	عرضــة	

القــدرة	 أيضــا	تعزيــز	 أحــد	االحتياجــات	املهمــة	 للجميــع.	ويظــل	

علــى	الصمــود	يف	مواجهــة	التحــوالت	املعاكســة	يف	املــزاج	العــام	

الســائد	باألســواق	املاليــة	وتخفيــف	القيــود	الهيكليــة	املفروضــة	

علــى	نمــو	النــاجت	املمكــن.

االقتصادات املتقدمة

يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	حيــث	تراجــع	نمــو	الطلــب	النهائــي	

التضخميــة،	وهبطــت	مقاييــس	 بوجــه	عــام،	وضعُفــت	الضغــوط	

خــال	 الســوقي	 التســعير	 يف	 املتضمنــة	 املتوقــع	 التضخــم	

التيســيرية	مائمــة	 النقديــة	 السياســة	 تــزال	 األشــهر	األخيــرة،	ال	

وتراجــع	 جمــددا	 النشــاط	 مســتويات	 انخفــاض	 ضــد	 للتحــوط	

للغايــة،	ال	ســيما	يف	 أمــرا	مهمــا	 ذلــك	 ويعــد	 التضخــم.	 توقعــات	

االقتصــادات	التــي	تشــهد	انخفاضــا	مزمنــا	يف	معــدالت	التضخــم	

يقــل،	 قــد	 أو	 بالفعــل،	 أقــل	 وناجتــا	 املســتهدفة	 املســتويات	 عــن	

عــن	املســتوى	املمكــن.	وكمــا	يــرد	يف	اإلطــار	١-4،	يشــير	تباطــؤ	

التضخم	إىل	أن	الناجت	املمكن	قد	يكون	أعلى	وأن	فجوات	الناجت	

قــد	تكــون	أكثــر	ســلبية	مقارنــة	بالتقديــرات	احلاليــة.	ولكــن	نظــرا	

ألن	التيســير	النقــدي	يمكــن	أن	يزيــد	مــن	تراكــم	مواطــن	الضعــف	

املــايل،	ســيكون	مــن	الضــروري	انتهــاج	سياســات	أقــوى	للســامة	

اســتباقي.	وكمــا	ورد	 رقابــي	 واتبــاع	منهــج	 الكليــة	 االحترازيــة	

العاملــي،	 املــايل	 االســتقرار	 تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	٢٠١٩	 عــدد	 يف	

قــوة	 ضمــان	 إىل	 املــايل	 القطــاع	 سياســات	 تهــدف	 أن	 ينبغــي	

امليزانيــات	العموميــة	واحلــد	مــن	اخملاطــر	النظاميــة	مــن	خــال	

األمــوال	 رؤوس	 أو	 الســيولة،	 احتياطيــات	 مثــل	 أدوات	 اســتخدام	

األمــوال	 رؤوس	 أو	 الدوريــة،	 لاجتاهــات	 املضــادة	 الوقائيــة	

الوقائيــة	القطاعيــة	املوجهــة؛	وكذلــك	مــن	خــال	تطويــر	األدوات	

األمــر؛	 لــزم	 إذا	 الديــن	 خماطــر	 مــن	 للحــد	 للمقترضيــن	 املتاحــة	

املاليــة	 املؤسســات	 علــى	 الكليــة	 االحترازيــة	 الرقابــة	 وتعزيــز	

غيــر	املصرفيــة.	ويتعيــن	مواصلــة	إصــاح	اخللــل	يف	امليزانيــات	

حلقــات	 خماطــر	 تخفيــف	 أجــل	 مــن	 البلــدان	 لبعــض	 العموميــة	

املهــم	 ومــن	 والبنــوك.	 الســيادية	 الكيانــات	 بيــن	 املرتــدة	 اآلثــار	

تــم	تنفيذهــا	عقــب	 التــي	 التنظيميــة	 جتنــب	تراجــع	اإلصاحــات	

األزمــة	يف	ظــل	اســتمرار	السياســات	النقديــة	التيســيرية	وارتفــاع	

الديــن. مســتويات	

ونظرا	لعدم	اليقين	بشأن	اآلفاق	وخماطر	التطورات	السلبية	

الكبيــرة،	يمكــن	لسياســة	املاليــة	العامــة	أن	تضطلــع	بــدور	أكبــر،	ال	

ســيما	إذا	كان	احليــز	املتــاح	لتيســير	السياســة	النقديــة	حمــدودا.	

ويف	ظــل	انخفــاض	مســتوى	أســعار	الفائــدة	األساســية	يف	العديــد	

أقــل	 إىل	 األجــل	 طويلــة	 الفائــدة	 أســعار	 وتراجــع	 البلــدان	 مــن	

مستوياتها	على	اإلطاق	أو	إىل	مستويات	سالبة،	قد	يسهم	ذلك	

يف	احلــد	مــن	األثــر	املتوقــع	ملواصلــة	تيســير	السياســة	النقديــة،	

ويؤدي	يف	الوقت	نفسه	إىل	زيادة	احليز	املايل	املتاح	ما	دامت	

هذه	األوضاع	مستمرة.	ويف	هذا	السياق،	يمكن	يف	البلدان	التي	

تراجــع	فيهــا	النشــاط	أو	يُحتمــل	انخفاضــه	بحــدة	توفيــر	حمفــزات	

ماليــة،	وذلــك	يف	حالــة	وجــود	حيــز	مــايل	وعــدم	انتهــاج	سياســة	

التــي	 البلــدان	 يف	 أمــا	 بالفعــل.	 للغايــة	 توســعية	 عامــة	 ماليــة	

املاليــة،	 أوضاعهــا	 ضبــط	 عليهــا	 ويتعيــن	 ضعيفــا	 طلبــا	 تشــهد	

األوضــاع	 ســمحت	 مــا	 إذا	 املــايل	 الضبــط	 وتيــرة	 إبطــاء	 يمكــن	

الســوقية	بذلــك	جتنبــا	لضعــف	اقتصــادي	مطــول	والديناميكيــات	

املضــادة	للتضخــم.	ويتعيــن	علــى	صنــاع	السياســات	االســتعداد	

العامــة	 املاليــة	 سياســة	 خــال	 مــن	 الســتجابة	حمتملــة	 مســبقا	

إعــداد	خطــط	مســبقة	 التحــرك	ســريعا،	وكذلــك	 مــن	 بمــا	يمكنهــم	

بشــأن	التكويــن	املائــم	لتدابيــر	تيســير	سياســة	املاليــة	العامــة.	

أو	 التحتيــة	 البنيــة	 علــى	 اإلنفــاق	 للغايــة	 املائــم	 مــن	 وســيكون	

توفيــر	حوافــز	اســتثمارية	)بمــا	يف	ذلــك	للتشــجيع	علــى	اســتخدام	

مصــادر	الطاقــة	النظيفــة(،	حيــث	ســيؤدي	ذلــك	إىل	زيــادة	النــاجت،	

ليــس	فقــط	علــى	املــدى	القريــب	ولكــن	علــى	املــدى	املتوســط	أيضــا،	

أعبــاء	 علــى	حتمــل	 القــدرة	 اســتمرارية	 تعزيــز	 ممــا	سيســاعد	يف	

الديــن.	وبوجــه	أعــم،	فــإن	ضعــف	مســتويات	النــاجت	احملتمــل	علــى	

املــدى	املتوســط	يف	معظــم	االقتصــادات	املتقدمــة	يتطلــب	توخــي	

احلــرص	يف	معايــرة	اإلنفــاق	املــايل	والضرائــب	مــن	أجــل	زيــادة	

العاملــة	ونمــو	اإلنتاجيــة	مــن	خــال	 القــوة	 نســب	املشــاركة	يف	

التحتيــة	 العاملــة	والبنيــة	 القــوى	 العــام	يف	مهــارات	 االســتثمار	

املاديــة	والبحــوث	والتطويــر.
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وستســاعد	السياســات	الهيكليــة	الوطنيــة	التــي	تشــجع	زيــادة	

املرونــة	واالنفتــاح	يف	أســواق	االقتصــادات	املتقدمــة	علــى	تعزيــز	

تســهم	 أن	 يمكــن	 كمــا	 املمكــن،	 والنــاجت	 االقتصــادي	 الصمــود	

أيضــا	يف	احلــد	مــن	تفــاوت	األداء	داخــل	البلــدان	وحتســين	قــدرة	

ســوق	العمــل	علــى	التكيــف	مــع	الصدمــات	الناجتــة	عــن	املناطــق	

املتأخرة	اقتصاديا	داخل	البلدان	)الفصل	الثاين(.	وتوجد	كذلك	

حاجــة	ملحــة	إىل	احلــد	مــن	انبعاثــات	الكربــون	لتجنــب	اخملاطــر	

املنــاخ.	 تغيــر	 عــن	 الناجمــة	 احلــادة	 واالجتماعيــة	 االقتصاديــة	

لذلــك	مــن	الضــروري	بــذل	جهــود	للتحــول	نحــو	هيــاكل	اإلنتــاج	

مــن	خــال	 ذلــك	 بمــا	يف	 	— األقــل	 الكربونيــة	 االنبعاثــات	 ذات	

فــرض	ضريبــة	علــى	انبعاثــات	الكربــون،	وتشــجيع	إنشــاء	بنيــة	

حتتيــة	منخفضــة	الكربــون،	وكذلــك	تشــجيع	االبتــكار	يف	جمــال	

أكتوبــر	 عــدد	 مــن	 	٢ الفصــل	 )راجــع	 اخلضــراء	 التكنولوجيــات	

املاليــة	 التدابيــر	 وبخــاف	 املــايل(.	 الراصــد  تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩

الضــروري	 مــن	 يظــل	 املمكــن،	 النــاجت	 مســتويات	 لرفــع	 الازمــة	

وجــود	 ضمــان	 خــال	 مــن	 	— والديناميكيــة	 الفــرص	 حمايــة	

الشــركات	 دخــول	 تيســير	 أجــل	 مــن	 املنافســة	 لتنظيــم	 سياســات	

اجلديدة	إىل	األســواق	واحلد	من	ســوء	اســتغال	الشــركات	القائمة	

مــن	 قلــة	 فيهــا	 تســتحوذ	 التــي	 احلــاالت	 —	يف	 الســوقية	 للقــوة	

الشــركات	الكبيــرة	علــى	أنصبــة	ســوقية	متزايــدة	يف	االقتصــادات	

املتقدمــة	)الفصــل	الثــاين	مــن	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	

العاملــي(. االقتصــاد	

معــدل	 وصــل	 حيــث	 األمريكيــة،	 املتحــدة  الواليــات  ويف	

معــدل	 واقتــرب	 اإلطــاق	 علــى	 مســتوياته	 أقــل	 إىل	 البطالــة	

مــن	 املســتهدف،	سيســاعد	تطبيــق	مزيــج	 مــن	مســتواه	 التضخــم	

تيســير	السياســة	النقديــة	وتشــديد	التنظيــم	واإلشــراف	يف	القطــاع	

التوســع	 علــى	 احلفــاظ	 علــى	 التدريجــي	 املــايل	 والضبــط	 املــايل	

عــدم	 ظــل	 ويف	 الســلبية.	 التطــورات	 خماطــر	 مــن	 واحلــد	 احملقــق	

ســجل	 )حيــث	 والتضخــم	 األجــور	 عــن	 الناجتــة	 الضغــوط	 قــوة	

التضخــم	معــدال	أقــل	قليــا	مــن	املســتوى	املســتهدف	يف	املتوســط	

خــال	العــام	املاضــي،	وتراجعــت	التوقعــات	مؤخــرا(،	تمكــن	بنــك	

االحتياطــي	الفيــدرايل	مــن	تخفيــض	ســعر	الفائــدة	علــى	األمــوال	

الفيدراليــة	للتحــوط	مــن	خماطــر	التطــورات	الســلبية	الناجمــة	عــن	

االقتصــاد	العاملــي.	ويف	الفتــرة	املقبلــة،	ينبغــي	أن	يعتمــد	مســار	

االقتصاديــة	 واخملاطــر	 اآلفــاق	 علــى	 األساســي	 الفائــدة	 ســعر	

األوضــاع	 وتقتضــي	 الــواردة.	 البيانــات	 تتحــدد	يف	ضــوء	 التــي	

اخملاطــر	 علــى	 القائــم	 احلــايل	 النهــج	 مواصلــة	 الداعمــة	 املاليــة	

يف	جمــاالت	التنظيــم	والرقابــة	وتســوية	األوضــاع	)وتعزيــز	هــذا	

النهــج	يف	حالــة	املؤسســات	املاليــة	غيــر	املصرفيــة(	للحــد	مــن	

مواطــن	اخلطــر	الناجتــة	عــن	ارتفــاع	نســبة	الرفــع	املــايل	يف	قطــاع	

الشــركات	واخملاطــر	املســتجدة	التــي	تهــدد	األمــن	اإللكتــروين.	وال	

يــزال	الديــن	العــام	علــى	مســار	صعــودي	واضــح،	ممــا	يتطلــب	ضبط	

نســبة	 زيــادة	 إىل	 توجــد	حاجــة	 كذلــك	 العامــة.	 املاليــة	 أوضــاع	

اإليــرادات	إىل	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	مــن	خــال	تطبيــق	ضريبــة	

كربــون	واســعة	النطــاق،	وضريبــة	اســتهاكية	فيدراليــة،	وزيــادة	

الضرائــب	الفيدراليــة	علــى	الغــاز.	وسيســهم	ذلــك	يف	توفيــر	احليــز	

املــايل	الــازم	لدعــم	األســر	منخفضــة	الدخــل	ومتوســطة	الدخــل	

رعايــة	 مصروفــات	 يف	 املســاعدة	 خــال	 مــن	 ذلــك	 يف	 )بمــا	

علــى	 احلصــول	 أمــام	 احلاليــة	 »املعوقــات«	 وتمهيــد	 األطفــال	

شــأنها	 مــن	 التــي	 السياســات	 وانتهــاج	 االجتماعيــة(	 املزايــا	

زيــادة	النمــو	املمكــن	—	االســتثمار	يف	البنيــة	التحتيــة	)بمــا	يف	

ذلــك	لتيســير	عــرض	بدائــل	الطاقــة	اخلضــراء(،	ودعــم	التعلــم	مــدى	

احليــاة	ومهــارات	القــوة	العاملــة،	واتخــاذ	خطــوات	لزيــادة	نســب	

املشــاركة	يف	القــوة	العاملــة.	وتتطلــب	مواجهــة	الزيــادة	املتوقعــة	

الضمــان	 مزايــا	 ربــط	 الســكان	 بشــيخوخة	 املرتبــط	 اإلنفــاق	 يف	

االجتماعــي	بمعــدل	التضخــم	املقيــد	ورفــع	ســن	التقاعــد.

ويف	اململكــة املتحــدة،	ســيعتمد	اختيــار	السياســات	املرغوبــة	

النهائــي	خلــروج	بريطانيــا	مــن	 الشــكل	 القريــب	علــى	 املــدى	 يف	

علــى	 العــام	 اإلنفــاق	 زيــادة	 شــأن	 ومــن	 األوروبــي.	 االحتــاد	

االقتصاديــة	 التكلفــة	 مــن	 احلــد	 احلكومــة	 تعتزمــه	 الــذي	 النحــو	

مــن	 يــزال	 ال	 ولكــن	 األوروبــي،	 االحتــاد	 مــن	 بريطانيــا	 خلــروج	

بنــاء	 أجــل	 مــن	 الديــن	 نســبة	 لتخفيــض	 اجلهــود	 مواصلــة	 املهــم	

ويف	 املســتقبلية.	 الصدمــات	 ملواجهــة	 الازمــة	 االحتياطيــات	

حالــة	خــروج	بريطانيــا	بــدون	اتفــاق	مصحوبــا	بارتفــاع	حــاد	يف	

احلواجــز	املفروضــة	علــى	جتــارة	الســلع	واخلدمــات	مــع	االحتــاد	

األوروبــي،	يجــب	أن	تراعــي	اســتجابة	السياســات	حجــم	رد	الفعــل	

اســتقرار	 علــى	 احملتمــل	 وتأثيــره	 املاليــة	 األســواق	 يف	 الســلبي	

االقتصــاد	الكلــي.	وينبغــي	أن	تركــز	اإلصاحــات	الهيكليــة	علــى	

إىل	 العمالــة،	 مهــارات	 وتعزيــز	 التحتيــة	 البنيــة	 جــودة	 حتســين	

جانــب	ضمــان	انتقــال	العمالــة	بساســة	إىل	القطاعــات	املتوســعة	

من	القطاعات	التي	ســتتأثر	ســلبا	بخروج	بريطانيا	من	االحتاد.

علــى	 النقديــة	 السياســات	 تيســير	 ازداد	 اليــورو،	 ويف	منطقــة	

النحــو	املائــم	لاســتجابة	حلالــة	الضعــف	املزمنــة	يف	مســتويات	

منتصــف	 منــذ	 الزخــم	 يف	 احلــاد	 والتراجــع	 األساســي	 التضخــم	

الــذي	 العامــة،	 املاليــة	 موقــف	 يكــون	 أن	 ويتعيــن	 	.٢٠١8 عــام	

قبــل	 متوقعــا	 كان	 ممــا	 دعمــا	 أكثــر	 كونــه	 للغايــة	 مائمــا	 يعــد	

املــايل	 احليــز	 حســب	 البلــدان	 عبــر	 متفاوتــا	 التباطــؤ،	 مرحلــة	

املتــاح.	ففــي	أملانيــا،	حيــث	يوجــد	حيــز	لتيســير	أوضــاع	سياســة	

ســتؤدي	 النمــو،	 مســتويات	 ضعــف	 جانــب	 إىل	 العامــة	 املاليــة	

أو	 والبشــري	 املــادي	 املــال	 رأس	 يف	 العــام	 االســتثمار	 زيــادة	

مــن	 واحلــد	 الطلــب	 تعزيــز	 إىل	 العمــل	 ضرائــب	 فــروق	 مــن	 احلــد	

الفائــض	املفــرط	يف	احلســاب	اجلــاري،	وتعزيــز	مســتوى	النــاجت	

ذلــك	 يف	 بمــا	 املرتفعــة،	 املديونيــة	 ذات	 البلــدان	 ويف	 املمكــن.	

فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا،	ينبغــي	إعــادة	بنــاء	هوامــش	األمــان	

املــايل	تدريجيــا	مــع	حمايــة	االســتثمارات.	ومــن	املهــم	للغايــة	يف	

حالــة	إيطاليــا	االلتــزام	بمصداقيــة	بتخفيــض	مســار	الديــن	علــى	

املــدى	املتوســط	نظــرا	الرتفــاع	مســتويات	الديــن	واالحتياجــات	

التمويليــة	اإلجماليــة.	ويف	حالــة	تراجــع	النمــو	إىل	مســتويات	أقــل	

التــي	لديهــا	حيــز	مــايل	اســتخدام	 البلــدان	 كثيــرا،	ســيتعين	علــى	

هــذا	احليــز	بشــكل	أنشــط	كأداة	مكملــة	للتيســير	النقــدي	بغــرض	

النمــو	 وتراجــع	 للتضخــم	 املضــادة	 الديناميكيــات	 مــن	 التحــوط	

لفتــرات	طويلــة.	ويمكــن	يف	الوقــت	نفســه	تصحيــح	مســار	الضبــط	

حيزهــا	 علــى	 اخملاطــر	 تؤثــر	 التــي	 البلــدان	 يف	 مؤقتــا	 املــايل	

املــايل،	بشــرط	أن	تظــل	أوضاعهــا	التمويليــة	مواتيــة	وعــدم	تأثــر	
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قدرتها	على	االســتمرارية	يف	حتمل	أعباء	الدين.	ويمكن	للبلدان	

األعضــاء	االســتجابة	مــن	خــال	سياســة	املاليــة	العامــة	بشــكل	

متزامــن	ولكــن	متفــاوت	بمــا	يتــاءم	مــع	ظــروف	كل	بلــد،	وذلــك	

يــزال	 وال	 ككل.	 املنطقــة	 مســتوى	 علــى	 االســتجابة	 أثــر	 لتعظيــم	

ومواصلــة	 املصــريف	 االحتــاد	 إنشــاء	 اســتكمال	 الضــروري	 مــن	

العمــل	علــى	تنقيــة	امليزانيــات	العموميــة	للبنــوك	بغــرض	تعزيــز	

االئتمانيــة	يف	 الوســاطة	 أنشــطة	 الصمــود	وتقويــة	 علــى	 القــدرة	

بعــض	االقتصــادات.	ويف	ظــل	التيســير	النقــدي	املطــول	وتفــاوت	

املراكــز	الدوريــة،	يجــب	علــى	اجلهــات	التنظيميــة	معايــرة	أدوات	

الســامة	االحترازيــة	الكليــة	ملواجهــة	خماطــر	االســتقرار	املــايل	

ملحــة	 إصاحــات	 إىل	 عديــدة	 اقتصــادات	 وحتتــاج	 املســتجدة.	

تعميــق	 مواصلــة	 خــال	 ومــن	 واملنافســة.	 اإلنتاجيــة	 لزيــادة	

الســوق	املوحــدة	للخدمــات،	ســيمكن	تعزيــز	الكفــاءة	عبــر	بلــدان	

مســتوى	 علــى	 أدوات	 اســتخدام	 ويمكــن	 األوروبــي.	 االحتــاد	

االحتــاد	األوروبــي	ككل	لتشــجيع	جهــود	اإلصــاح	علــى	املســتوى	

الوطنــي.	وثمــة	احتياجــات	جامعــة	علــى	مســتوى	االحتــاد	ككل	

تتمثــل	يف	زيــادة	مرونــة	ســوق	العمــل،	وإزالــة	احلواجــز	التــي	تعيــق	

الدخــول	يف	أســواق	املنتجــات،	وتعزيــز	آليــات	تنفيــذ	نظــم	إعســار	

الشــركات،	واحلــد	مــن	األعبــاء	اإلداريــة.

عــن	 الطلــب	 تراجــع	 إىل	 التوقعــات	 تشــير	 اليابــان،	 ويف	

مســتوياته	القويــة	احلاليــة	عقــب	زيــادة	ضريبــة	االســتهاك	يف	

شهر	أكتوبر،	بينما	ستسهم	اإلجراءات	التخفيفية	التي	ستتخذها	

احلكومــة	يف	كبــح	هــذا	التراجــع.	وال	يــزال	التضخــم	أقــل	كثيــرا	عــن	

هــدف	البنــك	املركــزي.	وســيكون	مــن	الضــروري	مواصلــة	التيســير	

النقدي	لفترة	طويلة	لرفع	توقعات	التضخم	بشكل	دائم.	وينبغي	

توجيــه	سياســة	املاليــة	العامــة	نحــو	حتقيــق	االســتدامة	املاليــة	

وانكمــاش	 املســنين	 أعــداد	 زيــادة	 ظــل	 يف	 الطويــل	 املــدى	 علــى	

عــدد	الســكان	بوتيــرة	ســريعة،	مــع	حمايــة	الطلــب	وجهــود	إنعــاش	

االقتصــاد.	ولتجنــب	خماطــر	املاليــة	العامــة	علــى	املــدى	الطويــل،	

يتعيــن	إجــراء	زيــادات	إضافيــة	يف	ضريبــة	االســتهاك	وتنفيــذ	

التقاعــد	 معاشــات	 علــى	 اإلنفــاق	 تخفيــض	 بغــرض	 إصاحــات	

إحــراز	 تــم	 وقــد	 املــدى.	 طويلــة	 الرعايــة	 ومصروفــات	 والصحــة	

بعــض	التقــدم	علــى	مســار	اإلصاحــات	الهيكليــة	مــع	تطبيــق	خطــة	

»إصــاح	نمــط	العمــل«	التــي	تهــدف	إىل	حتســين	ظــروف	العمــل،	

وإصــدار	تصاريــح	إقامــة	جديــدة	للعمــال	األجانــب	مــن	أصحــاب	

مــع	 التجــاري	 التكامــل	 وتعزيــز	 والتقنيــة،	 املهنيــة	 املهــارات	

االحتــاد	األوروبــي	واالقتصــادات	املشــاركة	يف	»اتفــاق	الشــراكة	

بــذل	جهــود	 الهــادئ«.	ويجــب	 عبــر	احمليــط	 والتقدميــة	 الشــاملة	

ذلــك	 يف	 بمــا	 	— العمــل	 ســوق	 إصاحــات	 جمــال	 يف	 إضافيــة	

مــن	أجــل	حتســين	مهــارات	العامليــن	وتوفيــر	فــرص	عمــل	للعمالــة	

غيــر	املنظمــة،	واحلــد	مــن	ازدواجيــة	ســوق	العمــل،	وزيــادة	حريــة	

انتقــال	العمالــة	—	وكذلــك	إصاحــات	ســوق	املنتجــات	وقطــاع	

الشــركات	بهــدف	تعزيــز	اإلنتاجيــة	واالســتثمار.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 يف	 الظــروف	 تتفــاوت	

يف	 غايــة	 أوضاعــا	 يشــهد	 فالبعــض	 الناميــة.	 واالقتصــادات	

التعقيــد	بســبب	النزاعــات	السياســية	أو	الصراعــات	عبــر	احلــدود،	

ويشــهد	البعــض	اآلخــر	أوضاعــا	ماليــة	خارجيــة	مشــددة	بســبب	

علــى	 الازمــة	 والتصحيحــات	 الكليــة	 االقتصاديــة	 االختــاالت	

أوضاعــا	 تشــهد	 التــي	 للبلــدان	 وبالنســبة	 السياســات.	 مســتوى	

أكثــر	اســتقرارا،	أتــاح	تراجــع	التضخــم	مؤخــرا	للبنــوك	املركزيــة	

خلفيــة	 وعلــى	 النشــاط.	 لدعــم	 النقديــة	 السياســة	 تيســير	 فرصــة	

احملتملــة	 العكســية	 والتحــوالت	 املتقلبــة	 اخلارجيــة	 األوضــاع	

العــام	باألســواق،	فــإن	ضمــان	الصمــود	املــايل	يعــد	 يف	املــزاج	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 مــن	 العديــد	 يف	 أساســيا	 هدفــا	

التنظيــم	 آليــات	 تضمــن	 أن	 وينبغــي	 الناميــة.	 واالقتصــادات	

املــال	والســيولة	 مــن	رأس	 والرقابــة	توفيــر	احتياطيــات	كافيــة	

للتحــوط	ضــد	التحــوالت	املربكــة	يف	احلوافــظ	العامليــة	والتدهــور	

احملتمــل	يف	مســتويات	النمــو	وجــودة	االئتمــان.	ومــن	الضــروري	

وتبايــن	 العمــات	 قيــم	 اتســاق	 عــدم	 ملراقبــة	 جهــود	 بــذل	 أيضــا	

آجــال	االســتحقاق	يف	امليزانيــات	العموميــة	واحلــد	منهمــا	بهــدف	

اجلهــود	 هــذه	 ستســاعد	 كمــا	 املــايل،	 االســتقرار	 علــى	 احلفــاظ	

االقتصــادات	 ويف	 الصدمــات.	 ضــد	 الصــرف	 أســعار	 وقايــة	 يف	

أن	 ينبغــي	 العــام،	 الديــن	 مســتوى	 فيهــا	 يرتفــع	 التــي	 العديــدة	

أوضــاع	 إىل	ضبــط	 عــام	 بوجــه	 العامــة	 املاليــة	 تهــدف	سياســة	

املاليــة	العامــة	الحتــواء	تكلفــة	االقتــراض	وتوفيــر	احليــز	الــازم	

االحتياجــات	 وتلبيــة	 املســتقبلية	 الهبــوط	 فتــرات	 ملواجهــة	

حالــة	 لتجنــب	 وتوقيتــه	 الضبــط	 وتيــرة	 تعديــل	 مــع	 اإلنمائيــة،	

مطولــة	مــن	الضعــف.	ومــن	خــال	حتســين	آليــات	توجيــه	الدعــم،	

وترشــيد	املصروفــات	اجلاريــة،	وتوســيع	نطــاق	قاعــدة	اإليــرادات،	

ســيمكن	املســاعدة	يف	احلفاظ	على	االســتثمارات	الازمة	لزيادة	

النمــو	املمكــن	واإلنفــاق	االجتماعــي	—	علــى	سياســات	التعليــم	

تعبئــة	 للغايــة	 املهــم	 ومــن	 األمــان.	 وشــبكة	 الصحيــة	 والرعايــة	

اإليــرادات	يف	البلــدان	الناميــة	منخفضــة	الدخــل	التــي	حتتــاج	إىل	

الصــادرة	 التنميــة	املســتدامة	 أهــداف	 إحــراز	تقــدم	نحــو	حتقيــق	

املتحــدة. األمم	 منظمــة	 عــن	

السياســات	 مــن	 املناســب	 املزيــج	 تطبيــق	 جانــب	 وإىل	

اقتصــادات	 مــن	 للعديــد	 يمكــن	 واملاليــة،	 الكليــة	 االقتصاديــة	

مؤسســاتها	 تعزيــز	 الناميــة	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	

الهيكليــة	 وحوكمتهــا	وأطــر	سياســاتها	مــن	خــال	اإلصاحــات	

الهادفــة	إىل	تعزيــز	آفــاق	النمــو	والقــدرة	علــى	الصمــود.	وبالفعــل،	

فــإن	أهــم	النتائــج	التــي	خلــص	إليهــا	الفصــل	الثالــث	تؤيــد	بقــوة	

جتديــد	اإلصاحــات	الهيكليــة	يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

هنــاك	 يــزال	 ال	 أنــه	 إىل	 الفصــل	 ويشــير	 الناميــة.	 واالقتصــادات	

التمويــل	 جمــاالت	 يف	 اإلصاحــات	 مــن	 ملزيــد	 كبيــر	 جمــال	

ألســواق	 املنظمــة	 والقواعــد	 والتجــارة،	 واخلارجــي،	 احمللــي	

العمــل	واملنتجــات،	واحلوكمــة	يف	هــذه	البلــدان،	ال	ســيما	البلــدان	

الناميــة	منخفضــة	الدخــل.	وحســب	الفصــل،	فــإن	تنفيــذ	جمموعــة	

يف	 البعــض	 بعضهــا	 مــع	 بالتزامــن	 الكبــرى	 اإلصاحــات	 مــن	

هــذه	اجملــاالت	يف	االقتصــادات	العاديــة	مــن	شــأنه	زيــادة	النمــو	

بمقــدار	نقطــة	مئويــة	واحــدة	خــال	خمــس	إىل	عشــر	ســنوات،	ممــا	

االقتصــادات. بيــن	 التقــارب	 وتيــرة	 تقريبــا	 يضاعــف	

علــى	 اإلطــاق	 علــى	 األهــم	 الهــدف	 يتمثــل	 الصيــن،	 ويف	

مســتوى	السياســات	يف	تعزيــز	اســتمرارية	النمــو	وجودتــه	وســط	

وتراجــع	 التجاريــة	 التوتــرات	 عــن	 الناجتــة	 املعاكســة	 الريــاح	
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إجــراءات	 اتخــاذ	 الهــدف	 هــذا	 حتقيــق	 ويتطلــب	 العاملــي.	 الطلــب	

علــى	املــدى	القصيــر	لدعــم	االقتصــاد	مــع	إحــراز	تقــدم	نحــو	حتويــل	

مصــادر	النمــو	األساســية	مــن	االســتثمارات	املمولــة	بالقــروض	

إىل	االســتهاك	اخلــاص،	وحتســين	توزيــع	املــوارد	والكفــاءة	يف	

االقتصــاد.	وإىل	جانــب	تيســير	السياســات	النقديــة	إىل	حــد	مــا،	

ســاهم	الدعــم	املــايل	)ومعظمــه	مــن	امليزانيــة(	يف	احليلولــة	دون	

الثقــة	 علــى	 حــادة	 ســلبية	 آثــار	 يف	 التجاريــة	 التوتــرات	 تســبب	

والنشــاط.	وينبغــي	أن	تركــز	أي	دفعــات	تنشــيطية	إضافيــة	علــى	

التحويات	املوجهة	إىل	األسر	منخفضة	الدخل	بدال	من	اإلنفاق	

النمــو	إىل	مســار	 ولدعــم	حتــول	 الضخمــة.	 التحتيــة	 البنيــة	 علــى	

قابــل	لاســتمرار،	ســاهمت	اجلهــود	التنظيميــة	الهادفــة	إىل	تقييــد	

صيرفــة	الظــل	يف	تقليــل	االعتمــاد	علــى	الديــن،	ولكــن	مســتويات	

الشــركات،	كمــا	تنمــو	 تــزال	مرتفعــة	يف	قطــاع	 الرفــع	املــايل	ال	

ديــون	األســر	بمعــدالت	ســريعة.	ويتوقــف	إحــراز	أي	تقــدم	إضــايف	

مــن	 احلــد	 يف	 االســتمرار	 علــى	 الديــن	 مســتوى	 مــن	 احلــد	 نحــو	

انتشــار	اســتخدام	الضمانــات	الضمنيــة	وتعزيــز	أدوات	الســامة	

االحترازيــة	الكليــة.	ويف	الوقــت	نفســه،	مــن	شــأن	االســتمرار	يف	

احلواجــز	 مــن	 واحلــد	 للدولــة	 اململوكــة	 الشــركات	 دور	 تقليــص	

املفروضة	على	الدخول	يف	قطاعات	مثل	االتصاالت	والصيرفة	

العمالــة.	 انتقــال	 حريــة	 وزيــادة	 اإلنتاجيــة	 مســتويات	 حتســين	

وسيســاعد	علــى	تخفيــض	االدخــار	التحوطــي	ودعــم	االســتهاك	

اإلنفــاق	علــى	 أكثــر	تصاعديــة	وزيــادة	 قانــون	ضريبــي	 تطبيــق	

االجتماعيــة. والتحويــات	 والتعليــم	 الصحيــة	 الرعايــة	

ويف	الهنــد،	ينبغــي	اســتغال	السياســة	النقديــة	واإلصاحــات	

الهيكليــة	واســعة	النطــاق	يف	مواجهــة	الضعــف	الــدوري	وتعزيــز	

الثقــة.	ويتعيــن	انتهــاج	سياســة	ضبــط	مــايل	تتســم	باملصداقيــة	

للحــد	مــن	ارتفــاع	مســتويات	الديــن	العــام	يف	الهنــد	علــى	املــدى	

الدعــم	 علــى	 اإلنفــاق	 لترشــيد	 بإجــراءات	 دعمهــا	 مــع	 املتوســط،	

وتوســيع	الوعــاء	الضريبــي.	ويتعيــن	كذلــك	تعزيــز	حوكمــة	بنــوك	

إىل	 منهــا،	 املقدمــة	 القــروض	 كفــاءة	 وزيــادة	 العــام،	 القطــاع	

جانــب	تقليــص	دور	القطــاع	العــام	يف	النظــام	املــايل.	وستســاعد	

التشــجيع	 يف	 اخلدمــة	 مــن	 والفصــل	 التوظيــف	 نظــم	 إصاحــات	

املكاســب	 مــن	 واالســتفادة	 جديــدة	 عمــل	 فــرص	 خلــق	 علــى	

أيضــا	 البــاد.	وينبغــي	 بهــا	 تتمتــع	 التــي	 الضخمــة	 الديمغرافيــة	

تعزيــز	اإلصاحــات	يف	قطــاع	األراضــي	أيضــا	لتشــجيع	وتســريع	

وتيــرة	عمليــات	تطويــر	البنيــة	التحتيــة.

ويف	البرازيل،	تعد	إصاحات	معاشات	التقاعد	خطوة	مهمة	

لضمــان	اســتدامة	نظــام	الضمــان	االجتماعــي	واســتمرارية	القــدرة	

املــايل	 الضبــط	 مواصلــة	 وســتتعين	 الديــن.	 أعبــاء	 حتمــل	 علــى	

تدريجيــا	لالتــزام	باحلــد	األقصــى	التشــريعي	للمصروفــات	خــال	

التيســيري	 املوقــف	 اســتمرار	 وينبغــي	 القادمــة.	 القليلــة	 األعــوام	

للسياســة	النقدية	لدعم	النمو	االقتصادي	شــريطة	اســتمرار	ثبات	

توقعات	التضخم.	ولرفع	مســتويات	النمو	املمكن،	ســيتعين	على	

احلكومــة	مواصلــة	جــدول	أعمــال	اإلصاحــات	الطموحــة،	بمــا	يف	

ذلــك	اإلصاحــات	الضريبيــة،	واالنفتــاح	التجــاري،	واالســتثمار	

يف	البنيــة	التحتيــة.

لضبــط	 احلكومــة	 بخطــة	 االلتــزام	 يتعيــن	 املكســيك،	 ويف	

أوضــاع	املاليــة	العامــة	علــى	املــدى	املتوســط	مــن	أجــل	احلفــاظ	

علــى	ثقــة	األســواق	واســتقرار	مســتويات	الديــن	العــام.	وستســهم	

األهــداف	املاليــة	األكثــر	طموحــا	علــى	املــدى	املتوســط	يف	توفيــر	

املزيــد	مــن	هوامــش	األمــان	الوقائيــة	الازمــة	ملواجهــة	الصدمــات	

الســلبية	والتعامــل	بشــكل	أفضــل	مــع	ضغــوط	اإلنفــاق	علــى	املــدى	

حالــة	 ويف	 الديمغرافيــة.	 االجتاهــات	 عــن	 الناجمــة	 الطويــل	

املســتهدف	 مســتواه	 نحــو	 للتضخــم	 الهبوطــي	 املســار	 اســتمرار	

النقديــة	 السياســة	 تيســير	 يمكــن	 التضخــم،	 توقعــات	 وثبــات	

بدرجــة	أكبــر	يف	الشــهور	القادمــة.	وينبغــي	احلفــاظ	علــى	مرونــة	

سعر	الصرف،	وعدم	التدخل	يف	سوق	الصرف	إال	يف	حالة	عدم	

الســوقية.		 انتظــام	األوضــاع	

ويف	روســيا،	ينبغــي	أن	تتخــذ	الســلطات	خطــوات	جتــاه	تعديــل	

تكويــن	الضرائــب	واإلنفــاق	العــام	بحيــث	يكــون	أكثــر	دعمــا	للنمــو،	

مع	جتنب	استخدام	الصندوق	الوطني	للرفاه	يف	تمويل	األنشطة	

تتخــذ	 بحيــث	 النقديــة	 السياســة	 تيســير	 ويمكــن	 املاليــة.	 شــبه	

موقفــا	حياديــا	يف	حالــة	اســتمرار	انحســار	الضغــوط	التضخميــة.	

ولزيــادة	كفــاءة	أنشــطة	الوســاطة	االئتمانيــة،	ينبغــي	أن	تواصــل	

الســلطات	تعزيــز	القطــاع	املصــريف	مــع	احلــد	مــن	ســيطرة	الدولــة	

عليــه.	ويتعيــن	إجــراء	مزيــد	مــن	اإلصاحــات	لدعــم	النمــو	املمكــن،	

بمــا	يف	ذلــك	اتخــاذ	تدابيــر	لزيــادة	املنافســة،	وحتســين	إجــراءات	

املشــتريات	العامــة،	وإصــاح	ســوق	العمــل.

ويف	تركيــا،	يتعيــن	وضــع	خطــة	شــاملة	للسياســات	وتوخــي	

العموميــة	 التواصــل	بشــأنها	إلصــاح	امليزانيــات	 الوضــوح	يف	

العموميــة	 امليزانيــة	 شــفافية	 وزيــادة	 اخلــاص،	 القطــاع	 يف	

وعمــل	 واالســتقالية	 املصداقيــة	 واســتعادة	 العــام،	 للقطــاع	

وحتقيقــا	 املوضوعــة.	 القواعــد	 وفــق	 االقتصاديــة	 املؤسســات	

السياســات	 أعمــال	 جــدول	 يتضمــن	 أن	 ينبغــي	 األهــداف،	 لهــذه	

)١(	تثبيــت	أســعار	الفائــدة	علــى	أدوات	السياســة	النقديــة	حليــن	

تراجــع	التضخــم	وتوقعــات	التضخــم	بشــكل	دائــم،	ممــا	سيســاعد	

الليــرة	وإعــادة	بنــاء	االحتياطيــات،	و)٢(	 أيضــا	يف	دعــم	مركــز	

اتخــاذ	خطــوات	مــن	أجــل	تعزيــز	قــوة	املاليــة	العامــة	علــى	املــدى	

إجــراء	 خــال	 مــن	 البنــوك	 يف	 الثقــة	 اســتعادة	 و)3(	 املتوســط،	

عمليــة	تقييــم	شــاملة	)مراجعــة	مســتقلة	جلــودة	األصــول،	وإجــراء	

اختبــارات	دقيقــة	لقيــاس	القــدرة	علــى	حتمــل	الضغــوط(،	ووضــع	

وتخفيــض	 البنــوك،	 رســملة	 إلعــادة	 باملصداقيــة	 تتســم	 خطــط	

مســتويات	االئتمان	يف	البنوك	العامة،	و)4(	املضي	يف	حتســين	

نظــام	اإلعســار	وإطــار	إعــادة	الهيكلــة	دون	اللجــوء	إىل	اإلجــراءات	

القضائيــة	لتشــجيع	حلــول	إعــادة	الهيكلــة	اجملديــة	وتوفيــر	طاقــة	

إقراضيــة	للشــركات	الناجحــة	واملنتجــة،	و)5(	إجــراء	إصاحــات	

هيكليــة	مركــزة	لتحقيــق	نمــو	أكثــر	قابليــة	لاســتمرار	بدعــم	مــن	

اإلنتاجيــة	الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج.

كبيــر	 مــايل	 ضبــط	 إىل	 حاجــة	 توجــد	 إفريقيــا،	 جنــوب  ويف	

وتدريجــي	وداعــم	للنمــو	مــن	أجــل	اســتقرار	الديــن	العــام.	وينبغــي	

يف	 األجــور	 فاتــورة	 تخفيــض	 املتخــذة	 التدابيــر	 تتضمــن	 أن	

القطــاع	العــام،	واحلــد	مــن	إهــدار	النفقــات	يف	املؤسســات	العامــة	

اإلدارة	 وتقويــة	 الضريبــي،	 الوعــاء	 وتوســيع	 تمامــا،	 منعــه	 بــل	

علــى	 معتمــدة	 النقديــة	 السياســة	 تظــل	 أن	 وينبغــي	 الضريبيــة.	

البيانــات،	وأن	تراقــب	خماطــر	التضخــم	عــن	كثــب.	ويتعيــن	إجــراء	

إصاحــات	هيكليــة	الســتعادة	ثقــة	املســتثمرين	وزيــادة	مســتوى	

جديــدة.	 عمــل	 فــرص	 توفيــر	 علــى	 والتشــجيع	 املمكــن	 النمــو	

املؤسســات	 يف	 النشــاط	 نمــاذج	 تطويــر	 األولويــات	 وتتضمــن	
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اململوكــة	للدولــة،	وتقويــة	املنافســة	يف	ســوق	املنتجــات	باحلــد	

مــن	احلواجــز	املفروضــة	علــى	دخــول	الســوق	وتبســيط	القوانيــن،	

العمــل. وزيــادة	مرونــة	ســوق	

وتشــترك	البلــدان منخفضــة الدخــل	مــع	جمموعــة	اقتصــادات	

مســتوى	 علــى	 األولويــات	 مــن	 العديــد	 يف	 الصاعــدة	 األســواق	

الصمــود	يف	مواجهــة	 القــدرة	علــى	 السياســات،	ال	ســيما	تعزيــز	

البلــدان	 مــن	 عــدد	 شــهد	 وقــد	 املتقلبــة.	 اخلارجيــة	 األوضــاع	

»الواعــدة«	منخفضــة	الدخــل	تقلبــات	حــادة	يف	أوضــاع	التمويــل	

أطــر	 تعزيــز	 خــال	 ومــن	 املاضــي.	 العــام	 خــال	 اخلارجيــة	

مــع	 الكليــة	 االحترازيــة	 الســامة	 وسياســة	 النقديــة	 السياســة	

هــذه	 مســاعدة	 ســيمكن	 الصــرف،	 أســعار	 مرونــة	 علــى	 احلفــاظ	

األخيــرة	 الفتــرة	 األوضــاع.	وخــال	 هــذه	 علــى	مواجهــة	 البلــدان	

صدمــات	 ازدادت	 الفائــدة،	 أســعار	 يف	 انخفاضــا	 شــهدت	 التــي	

الديــن	العــام	يف	هــذه	اجملموعــة	بوتيــرة	ســريعة.	وعندمــا	يــزداد	

تشــديد	األوضــاع	املاليــة،	قــد	ترتفــع	خماطــر	جتديــد	الديــون،	وقــد	

الســيادية	 الســندات	 علــى	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 اتســاع	 يــؤدي	

واألســر.	 الشــركات	 تتحملهــا	 التــي	 االقتــراض	 تكلفــة	 زيــادة	 إىل	

وينبغــي	توجيــه	سياســة	املاليــة	العامــة	نحــو	ضمــان	اســتمرارية	

القــدرة	علــى	حتمــل	أعبــاء	الديــن	مــع	حمايــة	التدابيــر	التــي	تســاعد	

التنميــة	 أهــداف	 حتقيــق	 جتــاه	 التقــدم	 ودعــم	 املعــوزة	 الفئــات	

ذلــك	 املتحــدة.	ويتطلــب	 عــن	منظمــة	األمم	 الصــادرة	 املســتدامة	

وجتنــب	 الضريبيــة،	 اإلدارة	 وتقويــة	 اإليــرادات،	 قاعــدة	 توســيع	

التحتيــة	 البنيــة	 علــى	 لإلنفــاق	 األولويــة	 وإيــاء	 الدعــم،	 إهــدار	

تتحمــل	 كذلــك	 الفقــر.	 مــن	 واحلــد	 والتعليــم	 الصحيــة	 والرعايــة	

والتغيــرات	 الطبيعيــة	 الكــوارث	 عــبء	 الدخــل	 منخفضــة	 البلــدان	

املناخيــة	املتزايــدة.	وســيتطلب	احلــد	مــن	التداعيــات	الناجمــة	عــن	

هــذه	األحــداث	وضــع	اســتراتيجيات	تكيــف	تســتثمر	يف	اجلاهزيــة	

ووضــع	 مناخيــا،	 الذكيــة	 التحتيــة	 والبنيــة	 الكــوارث	 ملواجهــة	

شــبكات	 واســتخدام	 األراضــي،	 تقســيم	 وقوانيــن	 التكنولوجيــات	

األمــان	االجتماعــي	وتوجيههــا	بدقــة	نحــو	مســتحقيها	للمســاعدة	

علــى	 البلــدان	 قــدرة	 للمخاطــر	وحتســين	 مــن	تعرضهــم	 احلــد	 يف	

االســتجابة.

ولالقتصــادات الناميــة املصــدرة للســلع األساســية	أولويــات	

ضغوطــا	 تواجــه	 ولكنهــا	 السياســات،	 مســتوى	 علــى	 مماثلــة	

إضافيــة	علــى	مواردهــا	العامــة	نتيجــة	تراجــع	آفــاق	أســعار	الســلع	

قابــل	 مســار	 علــى	 العامــة	 املــوارد	 وضــع	 جانــب	 وإىل	 األوليــة.	

لاســتمرار،	حتتــاج	االقتصــادات	يف	هــذه	اجملموعــة	أيضــا	إىل	

تنويــع	اقتصاداتهــا	بحيــث	تصبــح	أقــل	اعتمــادا	علــى	اســتخراج	

ظــروف	 اختــاف	 مــن	 وبالرغــم	 وتكريرهــا.	 الطبيعيــة	 املــوارد	

للمســاعدة	 الازمــة	 السياســات	 تتضمــن	 اآلخــر،	 عــن	 بلــد	 كل	

الكلــي،	 االقتصــاد	 إدارة	 ســامة	 العــام	 الهــدف	 هــذا	 حتقيــق	 يف	

وحتســين	جــودة	التعليــم	ومهــارات	العمالــة	لتشــجيع	زيــادة	نســبة	

املشــاركة	يف	القــوة	العاملــة،	واالســتثمار	بغــرض	احلــد	مــن	عجــز	

وتعزيــز	 املالييــن،	 والشــمول	 التطــور	 وتشــجيع	 التحتيــة،	 البنيــة	

التجاريــة	 احلواجــز	 مــن	 واحلــد	 العقــود،	 وإنفــاذ	 امللكيــة،	 حقــوق	

اخلــاص. واالســتثمار	 الســوق	 الشــركات	يف	 دخــول	 لتشــجيع	
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املتقدمــة	 االقتصــادات	 النشــاط	يف	 يشــهد	 أن	 املتوقــع	 مــن	

واقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	تداعيــات	ســلبية	يف	حالــة	نقــل	

دون	 الداخــل	 إىل	 اخلــارج	 مــن	 املتقدمــة	 االقتصــادات	 إنتــاج	

الكفــاءة	 مســتوى	 نفــس	 توفيــر	 االقتصــادات	 هــذه	 تســتطيع	 أن	

وتكلفــة	العمــل	املنخفضــة	الــذي	توفــره	ساســل	القيمــة	األجنبيــة	

مــن	 اجلنســيات	 متعــددة	 الشــركات	 تمكنــت	 وإذا	 املتروكــة.	

اســتيعاب	بعــض	هــذه	التداعيــات	مــن	خــال	الســماح	بتخفيــض	

هامــش	الربــح،	يمكــن	أن	يســاهم	ذلــك	يف	التخفيــف	مــن	وطــأة	

يــؤدي	ذلــك	إىل	اقتصــاد	عاملــي	 التداعيــات.	ولكــن	األرجــح	أن	

وسيتســبب	 التكنولوجيــا	 انتشــار	 ســيعيق	 ممــا	 انفتاحــا،	 أقــل	

النشــاط. مســتويات	 االنخفــاض	يف	 مــن	 مزيــد	 بالتــايل	يف	

ويســتخدم	هــذا	اإلطــار	»النمــوذج	النقــدي	واملــايل	العاملــي	

لدراســة	 الــدويل	 النقــد	 صنــدوق	 وضعــه	 الــذي	 املتكامــل«	

اجلنســيات	 متعــددة	 الشــركات	 قيــام	 عــن	 الناجتــة	 التداعيــات	

بنقــل	اإلنتــاج	إىل	االقتصــادات	املتقدمــة.	وقــد	ينتــج	ذلــك	عــن	

الرغبة	يف	نقل	جزء	من	اإلنتاج	بالقرب	من	املســتهلك	النهائي	

لتجنب	االنقطاعات	احملتملة	يف	ساسل	العرض	التي	قد	تنشأ	

عــن	التطــورات	التــي	تشــهدها	البلــدان	البعيــدة	أو	السياســات	يف	

البلــدان	األكثــر	قربــا.	وتســتخدم	هنــا	جتربــة	مبســطة	للغايــة	تــم	

تصميمهــا	لتوضيــح	هــذه	التداعيــات	وإبــراز	القنــوات	احملتملــة	

التــي	قــد	تنشــأ	عنهــا.

ويفترض	يف	هذا	السياق	قيام	الشركات	متعددة	اجلنسيات	

يف	الواليات	املتحدة	ومنطقة	اليورو	واليابان	بنقل	جزء	كاف	

من	إنتاجها	من	اخلارج	إىل	الداخل	على	مدار	ثاث	سنوات	بما	

يــؤدي	إىل	تراجــع	وارداتهــا	االســمية	بنســبة	١٠%	)اخلــط	األزرق	

لتكاليــف	 ونظــرا	 بالســيناريو(.	 	١-١-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	

الداخــل	 إىل	 اخلــارج	 مــن	 اإلنتــاج	 نقــل	 فــإن	 النســبية،	 اإلنتــاج	

واالســتثمارية	 االســتهاكية	 الســلع	 أســعار	 زيــادة	 إىل	 يــؤدي	

والنــاجت	 احمللــي،	 الطلــب	 ويتراجــع	 املتقدمــة.	 االقتصــادات	 يف	

أيضــا،	بالرغــم	مــن	تراجــع	الــواردات.١	ويف	اقتصــادات	األســواق	

انخفــاض	 إىل	 والصــادرات	 اإلنتــاج	 تراجــع	 يــؤدي	 الصاعــدة،	

الدخــل،	وتنخفــض	نفقــات	األســر	والشــركات،	ويتراجــع	النــاجت	

بنسب	أقل	مقارنة	باالقتصادات	املتقدمة.	غير	أن	األثر	السلبي	

علــى	األســر	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	ويف	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة	متســاو	نظــرا	لتدهــور	معــدالت	التبــادل	التجــاري	يف	

يف	 الصــرف	 أســعار	 وترتفــع	 الصاعــدة.	 األســواق	 اقتصــادات	

االقتصــادات	املتقدمــة،	ممــا	يــؤدي	إىل	ارتفــاع	التكلفــة	احلقيقيــة	

لــواردات	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة.	ويجــب	علــى	األســواق	

الصاعــدة	تصديــر	جــزء	أكبــر	مــن	إنتاجهــا	لدفــع	تكلفــة	وارداتهــا،	

ممــا	يقلــل	مــن	اإلنتــاج	املتــاح	لاســتهاك	احمللــي.

اجلنســيات	 متعــددة	 الشــركات	 تســتجيب	 أن	 املمكــن	 ومــن	

املســتهلك	 إىل	 بالكامــل	 اإلنتــاج	 تكلفــة	 ارتفــاع	 تمريــر	 بعــدم	

يف	 التوظيــف	 مســتويات	 ارتفــاع	 إمكانيــة	 إىل	 اإلشــارة	 جتــدر	 	١

القطاعــات	التــي	تشــهد	زيــادة	يف	اإلنتــاج	احمللــي،	ولكننــا	نعــرض	هنــا	

ســالب. تأثيــر	 وهــو	 الكلــي،	 الصــايف	 التأثيــر	

إعادة نقل عمليات اإلنتاج إىل الداخل

إعادة نقل عمليات اإلنتاج إىل الداخل وتخفيض هامش الربح

إعادة نقل عمليات اإلنتاج إىل الداخل وتراجع وتيرة انتشار التكنولوجيا 

الســيناريو:  يف   ١-١-١ البيــاين  الشــكل 

االقتصــادات  إنتــاج  عمليــات  نقــل  إعــادة 

املتقدمة إىل الداخل

(االنحراف ٪ عن السيناريو املقارن)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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والســماح	بالتــايل	بانخفــاض	هامــش	األربــاح	)اخلــط	األصفــر(.	

ويســاعد	التخفيــف	مــن	وطــأة	زيــادة	األســعار	يف	احلفــاظ	علــى	

مســتوى	اســتهاك	األســر	ودعــم	االســتثمار	نظــرا	ألن	الشــركات	

حتتــاج	إىل	رأســمال	أكبــر	إلنتــاج	املزيــد	مــن	الســلع.	ولكــن	حجــم	

تخفيــض	هامــش	األربــاح	مــن	جانــب	الشــركات	غيــر	مؤكــد	إىل	

املســتخدمة	 التخفيــض	احملــدودة	 نســبة	 فــإن	 لذلــك	 كبيــر،	 حــد	

الهامــش،	 تخفيــض	 تــم	 وكلمــا	 فقــط.	 التوضيــح	 لغــرض	 هنــا	

قــل	التأثيــر	الســلبي	لنقــل	اإلنتــاج	علــى	االقتصــادات	املتقدمــة.	

ولكــن	تخفيــض	الهامــش	ال	يــؤدي	إىل	حتســين	التأثيــر	الواقــع	

علــى	األســواق	الصاعــدة	إال	بدرجــة	طفيفــة.

وبالرغــم	مــن	أن	تخفيــض	هامــش	الربــح	مــن	شــأنه	موازنــة	

إىل	 اخلــارج	 مــن	 اإلنتــاج	 لنقــل	 الســلبية	 االنعكاســات	 بعــض	

الداخــل،	فــإن	زيــادة	انغــاق	االقتصــاد	العاملــي	قــد	يتســبب	يف	

تأثيــر	أكثــر	حــدة	يتمثــل	يف	تراجــع	انتشــار	التكنولوجيــا.	وتشــير	

الشــواهد	التجريبيــة	إىل	أن	االنفتــاح	التجــاري	حمــرك	أساســي	

متعــددة	 الشــركات	 قيــام	 حالــة	 ففــي	 التكنولوجيــا.٢	 النتشــار	

العــامل	 اقتصــادات	 تتقاســم	 «هــل	 بعنــوان	 الرابــع	 الفصــل	 راجــع	 	٢

املعــومل	مكاســب	نمــو	اإلنتاجيــة؟»	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١8	مــن	تقريــر	

العاملــي. االقتصــاد  آفــاق 

اجلنســيات	بتضييــق	نطــاق	ساســل	العــرض	مــن	خــال	إنتــاج	

مزيد	من	السلع	بالقرب	من	املستهلك	النهائي	يف	االقتصادات	

املتقدمــة،	فقــد	يــؤدي	ذلــك	إىل	تقليــل	فــرص	األســواق	الصاعــدة	

يف	االســتفادة	مــن	آخــر	التطــورات	التكنولوجيــة.	ويفتــرض	هــذا	

اإلطــار	حــدوث	انخفــاض	طفيــف	ومؤقــت	يف	نمــو	اإلنتاجيــة	يف	

قطــاع	الســلع	التجاريــة	)اخلــط	األحمــر(	بوصفــه	دالــة	للمســافة	

لإلنتاجيــة	 األعلــى	 احلــد	 عــن	 مــا	 منطقــة	 أو	 بلــد	 تفصــل	 التــي	

لاقتصــادات	 بالنســبة	 مئويــة	 نقطــة	 	٠,١( النســبي	 واالنفتــاح	

املتقدمــة،	و٠,٢5	نقطــة	مئويــة	بالنســبة	لألســواق	الصاعــدة(.3	

وســيؤدي	تراجــع	انتشــار	التكنولوجيــا	إىل	تفاقــم	االنعكاســات	

وزيــادة	 الصاعــدة،	 االقتصــادات	 بدرجــة	ملحوظــة	يف	 الســلبية	

طفيفــة	يف	حــدة	اآلثــار	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.	

مــن	 ولكــن	 اإلنتاجيــة.	 نمــو	 يف	 مؤقــت	 تراجــع	 حــدوث	 يفتــرض	 	3

املمكــن	أن	تــؤدي	زيــادة	انغــاق	االقتصــاد	العاملــي	إىل	بعــض	األضــرار	

الدائمــة	يف	نمــو	اإلنتاجيــة.	ويف	هــذه	احلالــة،	ســتكون	التداعيــات	علــى	

هــذا	 يف	 املســتخدمة	 بالتقديــرات	 مقارنــة	 حــدة	 أكثــر	 األطــول	 املــدى	

اإلطــار.

إطار السيناريو 1-1: )تتمة(
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التجاريــة	 التوتــرات	 لتأثيــر	 احلديثــة	 التقديــرات	 إعــداد	 تــم	

»النمــوذج	 باســتخدام	 االقتصــادات	 علــى	 اجلاريــة	 العامليــة	

النقــدي	واملــايل	العاملــي	املتكامــل«	الــذي	وضعــه	صنــدوق	النقــد	

الــدويل.	وتتضمــن	املدخــات	التــي	تــم	اســتخدامها	يف	جتــارب	

احملــاكاة	باســتخدام	النمــوذج	اإلجــراءات	اجلمركيــة	الصريحــة	

يف	 للتغيــر	 احملتمــل	 للتأثيــر	 النمــوذج	 إطــار	 خــارج	 وحتليــل	

للشــركات	 املاليــة	 واألوضــاع	 االســتثمار	 علــى	 الثقــة	 مســتوى	

وتغيــرات	اإلنتاجيــة	التــي	تنشــأ	عنــد	إعــادة	توزيــع	املــوارد	عبــر	

التــي	 اجلمركيــة	 اإلجــراءات	 جميــع	 ألن	 ونظــرا	 االقتصــادات.	

تتناولهــا	جتــارب	احملــاكاة	تلــك	مدرجــة	يف	توقعــات	الســيناريو	

النمــو  آفــاق  تقريــر	 مــن	 العــدد	 هــذا	 يف	 الــواردة	 األساســي	

العاملــي	 النــاجت	احمللــي	 إجمــايل	 تأثيرهــا	علــى	 فــإن	 العاملــي،	

ينبغــي	تفســيره	باملقارنــة	بســيناريو	أساســي	ال	يفتــرض	اتخــاذ	

إجــراءات	جمركيــة	)كالســيناريو	الــوارد	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١7	
العاملــي(.	١ االقتصــاد  آفــاق  مــن	تقريــر	

يف	 طبقــات(	 ســت	 )مــن	 األوىل	 الثــاث	 الطبقــات	 وتقــدر	

التحليــل	اآلثــار	التجاريــة	املباشــرة	لإلجــراءات	اجلمركيــة،	ســواء	

املنفــذة	بالفعــل	أو	املعلنــة.	ويفتــرض	تطبيــق	هــذه	اإلجــراءات	

اإلجــراءات	 تأثيــر	 األوىل	 الطبقــة	 وحتــوي	 دائمــة.	 بصــورة	

عــدد	 األساســي	يف	 الســيناريو	 املدرجــة	يف	 املنفــذة	 اجلمركيــة	

بيــن	 العاملــي.	ومــن	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 إبريــل	٢٠١٩	

هــذه	اإلجــراءات	اجلمــارك	التــي	فرضتهــا	الواليــات	املتحــدة	علــى	

األلومنيوم	والصلــب	—	جمــارك	بقيمــة	٢5	نقطــة	مئويــة	علــى	

واردات	مــن	الصيــن	بقيمــة	5٠	مليــار	دوالر	أمريكــي	وجمــارك	

بقيمــة	١٠	نقــاط	مئويــة	علــى	واردات	صينيــة	إضافيــة	بقيمــة	

٢٠٠	مليــار	دوالر	أمريكــي.	وتشــمل	هــذه	الطبقــة	جميــع	التدابيــر	

االنتقاميــة	التــي	اتخذهــا	الشــركاء	التجارييــن	للواليــات	املتحــدة	

الزيــادة	اجلمركيــة	 الثانيــة	تأثيــر	 الطبقــة	 األمريكيــة.	وتضيــف	

مايــو	٢٠١٩	 مليــار	يف	 بقيمــة	٢٠٠	 الصينيــة	 الــواردات	 علــى	

التــي	اتخذتهــا	الصيــن.	وتضيــف	الطبقــة	 والتدابيــر	االنتقاميــة	

الثالثــة	تأثيــر	قيــام	الواليــات	املتحــدة	بفــرض	جمــارك	بقيمــة	

١5	نقطــة	مئويــة	علــى	جميــع	الســلع	مــن	الصيــن	)حــوايل	3٠٠	

بعــد،	 اجلمــارك	 عليهــا	 تطبــق	 مل	 التــي	 أمريكــي(	 دوالر	 مليــار	

نقــاط	 اجلمــارك	بخمــس	 وزيــادة	 مــن	ســبتمبر	٢٠١٩،	 اعتبــارا	

تبلــغ	 للجمــارك	بالفعــل	 مئويــة	علــى	واردات	صينيــة	خاضعــة	

الطبقــة	 هــذه	 وتتضمــن	 أمريكــي.	 دوالر	 مليــار	 	٢5٠ قيمتهــا	

الصيــن. اتخذتهــا	 التــي	 االنتقاميــة	 التدابيــر	

وتســتند	الطبقــات	الثاثــة	املتبقيــة	إىل	حتليــل	خــارج	إطــار	

لتراجــع	 احملتمــل	 التأثيــر	 الرابعــة	 الطبقــة	 وتضيــف	 النمــوذج.	

الثقــة	علــى	االســتثمار.	وهــذا	هــو	التأثيــر	املؤقــت	نفســه	املــدرج	

التوتــرات	 لتأثيــر	 التقريــر	 مــن	 	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 حتليــل	 يف	

تــم	 ولكــن	 الثقــة.٢	 آثــار	 خــال	 مــن	 االســتثمار	 علــى	 التجاريــة	

آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 يف	 التحليــل	 يتضمــن	 	١

االقتصــاد	العاملــي	أيضــا	طبقــة	للجمــارك	األمريكيــة	املفروضــة	علــى	

جميــع	الســيارات	وقطــع	غيارهــا	املســتوردة.	وال	يتضمــن	هــذا	التحليــل	

الطبقــة. تلــك	

٢	تمــت	معايــرة	حجــم	هــذا	التأثيــر	اســتنادا	إىل	مقيــاس	»عــدم	اليقيــن	

 Baker, Bloom,	دراسة	يف	الوارد	الكلي	االقتصادية«	السياسات	بشأن

and Davis	وتأثيــره	التقديــري	علــى	االســتثمار	يف	الواليــات	املتحــدة.	

توقيــت	 اختــاف	 أدق	 بشــكل	 يعكــس	 بمــا	 التوقيــت	 تعديــل	

عــام	 يف	 املفتــرض	 التوقيــت	 عــن	 اجلمركيــة	 اإلجــراءات	 تنفيــذ	

٢٠١8.	كذلــك	تــم	تأخيــر	التأثيــر	األكبــر	علــى	النشــاط	نظــرا	ألن	

اإلجــراءات	اجلمركيــة	تــم	فرضهــا	يف	وقــت	الحــق	عــن	املفتــرض.	

وتضيــف	الطبقــة	اخلامســة	تأثيــر	رد	الفعــل	احملتمــل	لألســواق	

علــى	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 علــى	 التجاريــة	 التوتــرات	 جتــاه	

ســندات	الشــركات.	ويعــد	حجــم	التأثيــر	مماثــا	للتأثيــر	املســتخدم	

يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	التقريــر،	ولكــن	تــم	تعديــل	التوقيــت	

ليعكــس	التأخــر	يف	تنفيــذ	اإلجــراءات	اجلمركيــة.	إذ	تبلــغ	الزيــادة	

يف	فــروق	أســعار	الفائــدة	علــى	ســندات	الشــركات	ذروتهــا	اآلن	

يف	عــام	٢٠٢٠،	أي	بعــد	ســنة	واحــدة	مــن	التوقيــت	املفتــرض	يف	

التحليــل	الــوارد	يف	عــدد	أكتوبــر	٢٠١8	مــن	التقريــر.3		وتضيــف	

الطبقــة	األخيــرة	التأثيــر	احملتمــل	علــى	اإلنتاجيــة	نتيجــة	إعــادة	

توزيــع	املــوارد	عبــر	القطاعــات	داخــل	االقتصــادات.	وهــي	طبقــة	

	٢٠١8 أكتوبــر	 عــدد	 يف	 الــوارد	 التحليــل	 يتضمنهــا	 مل	 جديــدة	

مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي.	ويعكــس	تأثيــر	اإلجــراءات	

اجلمركيــة	يف	»النمــوذج	النقــدي	واملــايل	العاملــي	املتكامــل«	مــا	

ينتــج	عــن	اجلمــارك	مــن	تشــوهات	اقتصاديــة	كليــة	يف	اســتخدام	

العوامــل	املنتجــة،	ورأس	املــال	والعمــل،	وآثــار	الدخــل.	غيــر	أن	

إعــادة	 نتيجــة	 قطاعيــة	 تشــوهات	 إىل	 تــؤدي	 أيضــا	 اجلمــارك	

وهــي	 االقتصــادات،	 داخــل	 القطاعــات	 عبــر	 العوامــل	 توزيــع	

تشــوهات	ال	يمكــن	رصدهــا	مــن	خــال	نمــاذج	اجملمــات،	مثــل	

»النمــوذج	النقــدي	واملــايل	العاملــي	املتكامــل«.	وعلــى	اجلانــب	

)لاطــاع	علــى	تفاصيــل	بشــأن	مؤشــر	عــدم	اليقيــن	الــوارد	يف	الدراســة،	

	.)http:// www .policyuncertainty .com التــايل	 الرابــط	 يمكــن	زيــارة	

ويــؤدي	ارتفــاع	مؤشــر	عــدم	اليقيــن	الــوارد	يف	الدراســة	بمقــدار	انحــراف	

معيــاري	واحــد	)أي	تقريبــا	ســدس	التغيــر	أثنــاء	األزمــة	املاليــة	العامليــة(	

إىل	تراجــع	االســتثمار	بمقــدار	١%	تقريبــا	يف	الواليــات	املتحــدة	خــال	

عــام	واحــد.	ويف	هــذا	التحليــل،	يتراجــع	االســتثمار	بنســبة	١%	خــال	

ثــاث	ســنوات،	ويبلــغ	التأثيــر	ذروتــه	يف	عــام	٢٠٢٠.	ثــم	تتــم	معايــرة	

تأثيــر	تراجــع	االســتثمار	يف	البلــدان	األخــرى	حســب	درجــة	انفتاحهــا	

التجــاري	مقارنــة	بالواليــات	املتحــدة	–	فالبلــدان	األكثــر	اعتمــادا	علــى	

التراجــع	يف	 مــن	 مزيــدا	 تشــهد	 املتحــدة	 بالواليــات	 مقارنــة	 التجــارة	

مســتويات	االســتثمار	مقارنــة	بالواليــات	املتحــدة.	وجتــدر	اإلشــارة	إىل	

أنــه	منــذ	خريــف	٢٠١8،	تــم	إدراج	جــزء	مــن	هــذا	التأثيــر	بالفعــل	يف	

تنبــؤات	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	نظــرا	ألن	اإلجــراءات	اجلمركيــة	

كان	قــد	تــم	فرضهــا	بالفعــل.

مــن	 عــدد	 تقديــرات	 إىل	 التشــديد	 هــذا	 حجــم	 حتديــد	 يف	 يُســتند	 	 	3

املشــاركين	يف	األســواق	املاليــة	لتأثيــر	الســيناريو	املتشــائم	للحــرب	

الشــركات	 أربــاح	 علــى	 والصيــن	 املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 التجاريــة	

املتحــدة	 الواليــات	 تفــرض	 املتشــائم،	 للســيناريو	 )وفقــا	 األمريكيــة.	

جمــارك	بنســبة	٢5%	علــى	جميــع	الــواردات	الصينيــة،	وتتخــذ	الصيــن	

التراجــع	 ينعكــس	 التاريخيــة،	 العاقــات	 وحســب	 مماثــا(.	 إجــراء	

فــروق	 يف	 ارتفــاع	 صــورة	 يف	 	%١5 بنســبة	 األربــاح	 يف	 التقديــري	

تأثيــر	 ينتقــل	 ثــم	 األمريكيــة.	 الشــركات	 ســندات	 علــى	 الفائــدة	 أســعار	

الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 إىل	 األمريكيــة	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 ارتفــاع	

علــى	ســندات	الشــركات	يف	البلــدان	األخــرى	حســب	تصنيفهــا	االئتمــاين	

مقارنــة	بديــون	الشــركات	األمريكيــة.	ومــن	املفتــرض	أن	تبــدأ	زيــادة	

الفائــدة	يف	عــام	٢٠١٩	لتبلــغ	أقصــى	مســتوياتها	يف	 فــروق	أســعار	

عــام	٢٠٢٠،	ويســتمر	نصــف	هــذه	الزيــادة	القصــوى	يف	فــروق	أســعار	

	.٢٠٢١ خــال	 الشــركات	 ســندات	 علــى	 الفائــدة	

إطار السيناريو 1-2: التوترات التجارية — سيناريو يتضمن آخر املستجدات 
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اآلخــر،	ترصــد	نمــاذج	التــوازن	العــام	التجــاري	احملتســب	كيفيــة	

عــدم	 بافتــراض	 القطاعــات	 عبــر	 املــوارد	 بتحــول	 النــاجت	 تأثــر	

تغيــر	جممــوع	اســتخدام	املــوارد.	ويعــد	ذلــك	ضمنــا	تقديــرا	لألثــر	

بيــن	 العوامــل	 حركــة	 عــن	 الناجــم	 اإلنتاجيــة	 مســتويات	 علــى	

القطاعــات	التــي	تختلــف	إنتاجيتهــا	األساســية.	ولتقديــر	احلجــم	

احملتمــل	آلثــار	اإلنتاجيــة	تلــك،	تــم	تطبيــق	الزيــادات	اجلمركيــة	

الــواردة	يف	الطبقــات	الثاثــة	األوىل	علــى	أحــد	نمــاذج	التــوازن	

العــام	احملتســب	العامليــة	اجلديــدة	الــواردة	تفصيــا	يف	دراســة	

النشــاط	 علــى	 النــاجت	 والتأثيــر	 	.Caliendo and others (2017)
هــو	تقديــر	للتأثيــر	علــى	املــدى	املتوســط،	ويمثــل	التغيــر	الضمنــي	

يف	إنتاجيــة	العمالــة.	وتضيــف	الطبقــة	األخيــرة	هــذا	التغيــر	يف	

ســنوات	 خمــس	 مــدار	 علــى	 تدريجــي	 بشــكل	 العمالــة	 إنتاجيــة	

اعتبــارا	مــن	عــام	٢٠٢٠.

جميــع	 تفتــرض	 الســابقة،	 الســيناريوهات	 مــع	 واتســاقا	

مواصلــة	 علــى	 واليابــان	 اليــورو	 منطقــة	 قــدرة	 عــدم	 الطبقــات	

للتطــورات	 اســتجابة	 )التقليديــة(	 النقديــة	 السياســة	 تيســير	

االقتصاديــة	الكليــة	بســبب	احلــد	الســفلي	املفــروض	علــى	أســعار	

الفائــدة	االســمية.	ويف	حالــة	تنفيــذ	إجــراءات	أخــرى	علــى	جانــب	

السياســة	النقديــة	غيــر	التقليديــة،	ســيكون	تراجــع	إجمــايل	النــاجت	

احمللــي	يف	اليابــان	ومنطقــة	اليــورو	أقــل	علــى	املــدى	القريــب	مــن	

البلــدان	واملناطــق	األخــرى،	 املفتــرض	هنــا.	وبالنســبة	جلميــع	

تتحــدد	اســتجابة	السياســة	النقديــة	التقليديــة	وفــق	دالــة	تيلــور	

مــن	 كبيــرة	 درجــة	 توجــد	 أنــه	 إىل	 اإلشــارة	 وجتــدر	 الفعــل.	 لــرد	

عدم	اليقين	بشــأن	حجم	واســتمرارية	آثار	الثقة	على	االســتثمار	

وقــد	 الشــركات.	 ســندات	 علــى	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 وتضييــق	

املفتــرض	هنــا.	 عــن	 أكثــر	حــدة	 أو	 أقــل	 إمــا	 اآلثــار	 هــذه	 تكــون	

وبالنســبة	للطبقــة	التــي	تتضمــن	تضييــق	فــروق	أســعار	الفائــدة	

وهــو	 واحــدا	 جانبــا	 التحليــل	 يســتبعد	 الشــركات،	 ســندات	 علــى	

احتماليــة	تدفــق	األمــوال	إىل	املــاذات	اآلمنــة	للحــد	مــن	تأثيــر	

واليابــان	 أملانيــا	 مثــل	 بلــدان	 يف	 املاليــة	 األوضــاع	 تشــديد	

األمريكيــة. املتحــدة	 والواليــات	

الشــكل	 )يف	 النشــاط	 علــى	 التقديريــة	 اآلثــار	 مــن	 ويتضــح	

يف	 املدرجــة	 اجلمــارك	 أن	 بالســيناريو(	 	١-٢-١ البيــاين	

آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	 عــدد	 يف	 األساســي	 الســيناريو	

مباشــر	 تأثيــر	 لهــا	 الداكــن(	 األزرق	 )اخلــط	 العاملــي	 االقتصــاد	

حمــدود	إىل	حــد	مــا	حســب	التقديــرات:	وتعــد	الواليــات	املتحــدة	

الصيــن	 وتتحمــل	 اإلطــاق،	 علــى	 تأثــرا	 األكثــر	 همــا	 والصيــن	

املباشــر	 التأثيــر	 علــى	 أيضــا	 ذلــك	 وينطبــق	 األكبــر.	 العــبء	

لإلجــراءات	اجلمركيــة	املنفــذة	يف	مايــو	٢٠١٩	)اخلــط	الرمــادي(	

واملعلنــة	يف	أغســطس	٢٠١٩	)اخلــط	األصفــر(،	حيــث	يقــع	اجلــزء	

حجــم	 ولكــن	 والصيــن.	 املتحــدة	 الواليــات	 علــى	 منــه	 األكبــر	

التأثيــر	يصبــح	أكثــر	حــدة.	وحســب	التقديــرات،	فــإن	التداعيــات	

اإلجــراءات	 هــذه	 نتيجــة	 األخــرى	 البلــدان	 علــى	 املــدى	 قصيــرة	

الشــركاء	 ســيما	 ال	 	— البلــدان	 بعــض	 ألن	 نظــرا	 إيجابيــة	 تعــد	

التجارييــن	للواليــات	املتحــدة	يف	أمريــكا	الشــمالية	—	تســتفيد	

مــن	حتــول	مســار	التجــارة.	غيــر	أن	هــذه	املنافــع	تنحســر	علــى	

األســر	 ألن	 نظــرا	 ســلبية	 التداعيــات	 وتصبــح	 املتوســط،	 املــدى	

والشــركات	يف	الصيــن	والواليــات	املتحــدة	تســتطيع	احلصــول	

اجلمارك يف السيناريو األساسي إلبريل ٢٠١٩

إضافة اجلمارك املطبقة يف مايو ٢٠١٩

إضافة اجلمارك املعلنة يف أغسطس ٢٠١٩

إضافة تأثير الثقة

إضافة ردود فعل األسواق

إضافة تأثير اإلنتاجية

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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٥- الشركاء التجاريون 

       للواليات املتحدة بموجب 

       اتفاقية أمريكا الشمالية 

       للتجارة احلرة

٧- االقتصادات املتقدمة 

       األعضاء يف جمموعة 

       العشرين

٨- االقتصادات الصاعدة 

      األعضاء يف جمموعة 

      العشرين

الشكل البياين ١-٢-١ يف السيناريو:

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

(االنحراف ٪ عن السيناريو املقارن)
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يف	 اســتيرادها	 يتــم	 كان	 التــي	 الســلع	 مــن	 مزيــد	 علــى	 حمليــا	

)اخلــط	 االســتثمار	 علــى	 الثقــة	 آثــار	 إضافــة	 وتــؤدي	 الســابق.	

ســندات	 علــى	 الفائــدة	 أســعار	 فــروق	 يف	 والزيــادة	 األخضــر(	

الشــركات	)اخلــط	األحمــر(	إىل	نتائــج	ســلبية	يف	جميــع	البلــدان.	

آثــار	 إضافــة	 تــؤدي	 والصيــن،	 املتحــدة	 للواليــات	 وبالنســبة	

اإلنتاجيــة	التقديريــة	)اخلــط	األزرق	الفــاحت(	إىل	تفاقــم	الضــرر	

مــدار	 علــى	 تدريجيــا	 تضــاف	 ألنهــا	 نظــرا	 ولكــن	 االقتصــادي،	

خمــس	ســنوات،	يــزداد	هــذا	التأثيــر	الســلبي	بمــرور	الوقــت	ويكــون	

كبيــرا	للغايــة	علــى	املــدى	املتوســط	والطويــل.	وبالنســبة	لبعــض	

البلــدان	األخــرى،	يعــد	تأثيــر	اإلنتاجيــة	موجبــا	ولكــن	حمــدودا.	

إذ	تــؤدي	التغيــرات	يف	الطلــب	العاملــي	إىل	إعــادة	توزيــع	املــوارد	

يف	هــذه	البلــدان	مــن	القطاعــات	األقــل	إنتاجيــة	إىل	القطاعــات	
إنتاجيــة.4 األكثــر	

4		كمــا	أشــير	آنفــا،	ينشــأ	تأثيــر	اإلنتاجيــة	عــن	حتــول	املــوارد	بيــن	

البلــدان	 وتعــد	 بهــا.	 اإلنتاجيــة	 مســتويات	 تتفــاوت	 التــي	 القطاعــات	

هــي	 املتحــدة	 والواليــات	 واملكســيك	 بكنــدا	 جتاريــا	 ارتباطــا	 األكثــر	

وبوجــه	عــام،	تعــاين	الصيــن	بالدرجــة	األكبــر،	حيــث	يتراجــع	

النــاجت	بنســبة	٢%	علــى	املــدى	القصيــر	و١%	علــى	املــدى	الطويــل	

)العمــود	األزرق	الفــاحت(.	وتأتــي	الواليــات	املتحــدة	يف	املرتبــة	

الثانيــة،	حيــث	يتراجــع	النــاجت	بنســبة	٠,6%	علــى	املــدى	القصيــر	

واملــدى	الطويــل.	وتشــير	التقديــرات	إىل	كســاد	النشــاط	العاملــي	

يف	عــام	٢٠٢٠،	حيــث	يتراجــع	النــاجت	بنســبة	٠,8%	تقريبــا	عــن	

مســتواه	يف	الســيناريو	األساســي.	وتشــهد	االقتصادات	املتقدمة	

كســادا	يف	النشــاط	مماثا	للغاية	للكســاد	الذي	تشــهده	الواليات	

املتحــدة،	حيــث	يبلــغ	حجــم	الكســاد	-٠,5%	تقريبــا.	وعلــى	عكــس	

الواليــات	املتحــدة،	فــإن	اآلثــار	التجاريــة	املباشــرة	علــى	املــدى	

الطويــل	صغيــرة	وســالبة	يف	االقتصــادات	املتقدمــة،	ولكــن	آثــار	

اإلنتاجيــة	املوجبــة	يف	بعــض	البلــدان	تــوازن	بــل	وتتجــاوز	هــذه	

اآلثــار	الســلبية.

يــؤدي	 التجــاري،	 النمــوذج	 حتليــل	 وحســب	 أيضــا.	 اســتفادة	 األكثــر	

حتــول	املــوارد	مــن	الزراعــة	والتعديــن	إىل	الصناعــة	التحويليــة	يف	هــذه	

الكليــة. البلــدان	إىل	حتســن	اإلنتاجيــة	

إطار السيناريو 1-2: )تتمة(
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شــهدت	صناعــة	الســيارات	انكماشــا	يف	عــام	٢٠١8	للمــرة	

األوىل	علــى	اإلطــاق	منــذ	األزمــة	املاليــة	العامليــة،	ممــا	ســاهم	

املاضــي.	 العــام	 منــذ	 العــامل	 يشــهدها	 التــي	 التباطــؤ	 حالــة	 يف	

ويوجــد	عامــان	أساســيان	يفســران	هــذا	الهبــوط:	إلغــاء	التخفيــف	

لقيــاس	 جديــدة	 اختبــارات	 وإجــراء	 الصيــن،	 يف	 الضريبــي	

اآلفــاق	 تــزال	 وال	 أوروبــا.	 يف	 الكربــون	 انبعاثــات	 مســتويات	

احلــد	 الصناعــة،	وتمثــل	جهــود	 املــدى	تشــير	إىل	تباطــؤ	 قريبــة	

مــن	االنبعاثــات	الكربونيــة	حتديــا	أساســيا	علــى	املــدى	املتوســط.	

ويمثل	قطاع	السيارات	صناعة	مترابطة	عاملية	ذات	بصمة	

اقتصاديــة	كبيــرة.	إذ	يشــكل	النــاجت	الكلــي	للقطــاع	)أي	جممــوع	

القيمــة	املضافــة	واالســتهاك	الوســيط(	حــوايل	5,7%	مــن	النــاجت	

العاملــي	حســب	قاعــدة	بيانــات	املدخــات	واخملرجــات	العامليــة	

الســيارات	 وتعــد	 	.)Timmer and others 2015 دراســة	 )راجــع	

وقطــع	غيارهــا	هــي	خامــس	أكبــر	منتــج	تصديــري	علــى	مســتوى	

العــامل،	حيــث	تمثــل	حــوايل	8%	مــن	صــادرات	الســلع	العامليــة	يف	

عــام	٢٠١8	)الشــكل	البيــاين	١-١-١(.	كذلــك	يعــد	القطــاع	مــن	

أكبــر	مســتهلكي	الســلع	األوليــة،	واملنتجــات	املصنعــة	األخــرى،	

واخلدمــات:	فصناعــة	الســيارات	هــي	ثــاين	أكبــر	مســتهلك	للصلــب	

النحــاس	 مــن	 ضخمــة	 كميــات	 إىل	 حتتــاج	 كمــا	 واأللومنيــوم،	

واملطاط	والباستيك	واإللكترونيات	)الشكل	البياين	١-١-٢(.

وخــال	فتــرة	االنكمــاش	التــي	شــهدها	عــام	٢٠١8	)مقيســة	

انخفــض	 	،)١ اللوحــة	 	،3-١-١ البيــاين	 الشــكل	 بالوحــدات،	

إنتــاج	الســيارات	عامليــا	بحــوايل	١,7%،	أو	حــوايل	-٢,4%	بعــد	

اســتبعاد	الفــروق	يف	قيــم	الوحــدات	)فالســيارات	األملانيــة	علــى	

ســبيل	املثــال	أعلــى	ســعرا	يف	املتوســط	عــن	الســيارات	الهنديــة(.	

وشــهدت	 	.%3 بحــوايل	 العامليــة	 الســيارات	 مبيعــات	 وتراجعــت	

علــى	 اإلطــاق	 علــى	 األكبــر	 الســيارات	 ســوق	 )وهــي	 الصيــن	

مســتوى	العامل(	انكماشــا	يف	عدد	الوحدات	املنتجة	بنســبة	%4،	

وهــو	االنخفــاض	األول	خــال	فتــرة	جتــاوزت	العقديــن.	وســجلت	

أملانيــا	وإيطاليــا	واململكــة	املتحــدة	انخفاضــات	كبيــرة،	بينمــا	

ازداد	اإلنتــاج	ازديــادا	طفيفــا	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	

واألســواق	الصاعــدة	الكبــرى	)الشــكل	البيــاين	١-١-3،	اللوحــة	

تراجــع	 مــن	 يتضــح	 كمــا	 عــام	٢٠١٩	 الهبــوط	يف	 واســتمر	 	.)٢

مبيعــات	الســيارات	اخلفيفــة	عامليــا	حتــى	نهايــة	يونيــو	٢٠١٩	

تراجــع	 اســتمرار	 نتيجــة	 	)١ اللوحــة	 البيــاين	١-١-4،	 )الشــكل	

الزخــم	يف	الصيــن	وأوروبــا.	واتســاقا	مــع	هــذا	األداء،	تراجعــت	

الســيارات	 أكبــر	١4	شــركة	مــن	شــركات	تصنيــع	 أســهم	 أســعار	

بنســبة	٢8%	يف	املتوســط	منــذ	مــارس	٢٠١8	)مقابــل	ارتفــاع	

بنســبة	١%	تقريبا	يف	مؤشــر	MSCI	العاملي	خال	هذا	الوقت(.

العاملــي	 النمــو	 تباطــؤ	 يف	 الصناعــة	 هبــوط	 ســاهم	 وقــد	

اعتبــارا	مــن	النصــف	الثــاين	مــن	عــام	٢٠١8.	وال	توجــد	حتــى	

اآلن	بيانــات	متاحــة	لعــام	٢٠١8	عــن	حســابات	الدخــل	القومــي	

حســب	القطــاع	يف	العديــد	مــن	البلــدان.	ولكــن	بافتــراض	تراجــع	

التباطــؤ،	تشــير	تقديــرات	 القيمــة	املضافــة	بالتناســب	مــع	هــذا	

إىل	 أدى	مباشــرة	 الســيارات	 إنتــاج	 انكمــاش	 أن	 إىل	 الصنــدوق	

تراجــع	نمــو	النــاجت	العاملــي	بمقــدار	٠,٠4	نقطــة	مئويــة	خــال	

نقطــة	 	٠,٠٢ بقيمــة	 إيجابيــة	 مســاهمة	 )عقــب	 املاضــي	 العــام	

النمــو	 تباطــؤ	 االعتبــار	 يف	 وأخــذا	 	.)٢٠١7 عــام	 يف	 مئويــة	

العاملــي	بمقــدار	٠,٢	نقطــة	مئويــة	العــام	املاضــي	—	مــن	%3,8	

يف	عام	٢٠١7	إىل	3,6%	-	تشير	هذه	التقديرات	إىل	أن	إنتاج	

الســيارات	كان	أحــد	العوامــل	املهمــة	التــي	ســاهمت	يف	التباطــؤ	

العاملــي.

كذلــك	كان	للتطــورات	التــي	شــهدتها	صناعــة	الســيارات	دور	

صــادرات	 تراجعــت	 فقــد	 العامليــة.	 التجــارة	 ديناميكيــات	 يف	

للســيارات	 املنتجــة	 البلــدان	 مــن	 بلــدا	 	١4 أكبــر	 مــن	 الســيارات	

بنسبة	3,١%	يف	عام	٢٠١8	مقيسة	بعدد	الوحدات.	وباستبعاد	

الفــروق	يف	قيــم	الوحــدات	عبــر	البلــدان	املصــدرة،	تشــير	تقديــرات	

الصندوق	إىل	أن	انكماش	صادرات	السيارات	أدى	مباشرة	إىل	

انخفاض	حجم	التجارة	العاملية	يف	عام	٢٠١8	بمقدار	٠,١٢	

نقطــة	مئويــة	)عقــب	مســاهمة	إيجابيــة	بنســبة	٠,٠3%	يف	عــام	

القطــاع  بيــن  القويــة  الروابــط  فــإن  ذلــك،  علــى	 عــاوة	 	.)٢٠١7

وسلســلة القيمــة تشــير إىل أن اآلثــار الكليــة قــد تكــون أكبــر إذا 

قطــع  يف  التجــارة  علــى  الواقــع  التأثيــر  االعتبــار  يف  أخــذ  مــا 

غيــار الســيارات — التــي ال توجــد حتــى اآلن بيانــات متاحــة 
مؤلفــة	هــذا	اإلطــار	هــي	لويــزا	شــاري،	بمســاعدة	بحثيــة	مــن	أنيتــا	

راجيكوفســكي.

الناجت اإلجمايل الصادرات

املصــادر: شــركة CEIC؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ ورابطــة مصنعــي 

والرابطــة  الوطنيــة؛  اإلحصــاءات  ومكاتــب  باليابــان؛  الســيارات 

اإلسبانية ملصنعي السيارات والشاحنات؛ وشركة Statista؛ وجمعية 

للتجــارة  املتحــدة  األمم  ومؤتمــر  الســيارات؛  وجتــار  مصنعــي 

العامليــة،  وا�رجــات  املدخــالت  بيانــات  وقاعــدة  والتنميــة، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: منطقة اليورو ٤ = فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الشــكل البيــاين ١-١-١: صناعــة الســيارات 

العاملية: نسبة من ا�موع، ٢٠١٨
(٪)
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اآلفاق والسياسات العاملية

عــن حجمهــا يف عــدد كاف مــن البلــدان — وغيرهــا مــن الســلع 

الوســيطة املســتخدمة يف إنتــاج الســيارات.	ويتضــح	مــن	إطــار	

املدخــات	واخملرجــات	العامليــة	الــذي	تــم	وضعــه	اســتنادا	إىل	

دراســة	Bems, Johnson, and Yi (2011)	أن	القطــاع	ســاهم	يف	

عــام	 يف	 مئويــة	 نقطــة	 	٠,5 بمقــدار	 العامليــة	 التجــارة	 تراجــع	

٢٠١8	بمجــرد	إدراج	هــذه	التداعيــات	يف	النمــوذج.	وألغــراض	

املقارنــة،	بلــغ	نمــو	جميــع	صــادرات	الســلع	واخلدمــات	العامليــة	

3,8%	يف	عــام	٢٠١8	)مقابــل	5,4%	يف	عــام	٢٠١7(.

أداء	 تفســير	 يف	 تســاعد	 التــي	 العوامــل	 مــن	 عــدد	 ويوجــد	

القطــاع:

· ارتفــاع		 نتيجــة	 الصيــن	 يف	 الســيارات	 علــى	 الطلــب	 تراجــع	

الضرائــب	وزيــادة	تشــديد	األوضــاع	املاليــة.	وكانــت	الصيــن	

قــد	اســتخدمت	إجــراءات	التخفيــف	الضريبــي	للتشــجيع	علــى	

تخفيــض	 تــم	 	،٢٠١5 عــام	 أواخــر	 ويف	 الســيارات.	 امتــاك	

إىل	 واملتوســطة	 الصغيــرة	 الســيارات	 علــى	 الشــراء	 ضرائــب	

عــام	 يف	 	%7,5 إىل	 الحقــا	 وزيادتهــا	 	،%١٠ مقابــل	 	%5

٢٠١7	وإىل	١٠%	يف	عــام	٢٠١8	)الشــكل	البيــاين	١-١-

تخفيــض	 أدى	 الصناعــة،	 حمللــي	 وحســب	 	.)٢ اللوحــة	 	،4

معــدالت	الضريبــة	يف	٢٠١6-٢٠١7	إىل	زيــادة	املبيعــات	

مــن	 	%٢٠ )حــوايل	 وحــدة	 ماييــن	 	7 إىل	 مليــوين	 بمقــدار	

تخفيــض	 إىل	 الحقــا	 أدت	 ولكنهــا	 اإلنتــاج(،	 جممــوع	

املبيعــات	يف	٢٠١8-١.٢٠١٩	كذلــك	كان	لتشــديد	القوانيــن	

املنظمــة	لإلقــراض	بيــن	النظــراء	تأثيــر	ســلبي	علــى	الطلــب،	

علــى	 اجلمــارك	 ارتفــاع	 أدى	 قــد	 يكــون	 أن	 يمكــن	 بينمــا	

واردات	الســيارات	األمريكيــة	وانخفــاض	واردات	الســيارات	

١	توثــق	دراســة	Mian and Sufi (2012)	عمليــة	إعــادة	توزيــع	مماثلــة	

عبــر	الفتــرات	الزمنيــة	يف	الواليــات	املتحــدة	أثنــاء	تنفيــذ	البرنامــج	الذي	

	(Cash for Clunkers)	»املســتعملة	الســيارات	مقابــل	»النقــد	عليــه	أطلــق

عــام	٢٠٠٩.	

مــن	البلــدان	األخــرى	إىل	اتخــاذ	موقــف	حتوطــي	مــن	جانــب	

املســتهلكين.	

· انبعاثــات		 لقيــاس	 جديــدة	 اختبــارات	 وضــع	 أدى	 كذلــك	

الســيارات	 إىل	اضطرابــات	يف	جتــارة	 أوروبــا	 الكربــون	يف	

وإنتاجهــا.	ففــي	ســبتمبر	٢٠١8،	تــم	تطبيــق	اختبــار	جديــد	

)أطلــق	عليــه	االختبــار	العاملــي	املنســق	للســيارات	اخلفيفــة	

لقيــاس	 ككل	 اليــورو	 منطقــة	 مســتوى	 علــى	 	)”WLTP“
االنبعاثــات.	وقــد	أدى	عــدد	الطــرز	الكبيــر	الــذي	كان	يتعيــن	

بإجــراء	 املكلفــة	 الهيئــات	 يف	 اختناقــات	 إىل	 ترخيصــه	

االختبــار،	واضطــر	عــدد	مــن	مصنعــي	الســيارات	إىل	تعديــل	

غيــر	 خمزونــات	 تراكــم	 لتجنــب	 الزمنيــة	 اإلنتــاج	 جــداول	

أثــرت	 التــي	 األخــرى	 التطــورات	 وتضمنــت	 فيهــا.	 مرغــوب	

علــى	النشــاط	تراجــع	الطلــب	مــن	األســواق	الصاعــدة	)ال	ســيما	

اســتخدام	 مــن	 التحــول	 وســرعة	 املتحــدة	 واململكــة	 تركيــا(	

الســيارات	التــي	تعمــل	بالديــزل	إىل	ســيارات	تعمــل	بالبنزيــن	

البديــل. والوقــود	

· املتحــدة		 الواليــات	 يف	 قويــا	 الســيارات	 علــى	 الطلــب	 وظــل	

املاليــة	 األوضــاع	 تشــديد	 مــن	 بالرغــم	 	٢٠١8 عــام	 خــال	

وبالرغــم	 واأللومنيــوم(.	 الصلــب	 علــى	 الضرائــب	 )وزيــادة	

مــن	تأثــر	الطلــب	نتيجــة	ارتفــاع	أســعار	الفائــدة	علــى	قــروض	

الســيارات	خــال	٢٠١7-٢٠١8	وتشــديد	معاييــر	اإلقــراض،	

قانــون	 يف	 الســيارات	 بإهــاك	 اخلاصــة	 األحــكام	 وفــرت	

عــاوة	 الدعــم.	 بعــض	 والوظائــف	 الضريبيــة	 التخفيضــات	

الصلــب	 علــى	 الضرائــب	 زيــادة	 أن	 مــن	 بالرغــم	 ذلــك،	 علــى	

واأللومنيــوم	أدت	إىل	ارتفــاع	تكلفــة	إنتــاج	الســيارة	العاديــة	

دوالرا	 	٢4٠ بحــوايل	 األمريكيــة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	

 Schultz and )دراســة	 خــال	٢٠١8	 املتوســط	 أمريكيــا	يف	

others 2019(،	ليــس	مــن	الواضــح	حجــم	تأثيــر	هــذه	الزيــادة	
النهائــي. املســتهلك	 الــذي	يتحملــه	 الســعر	 علــى	

القيمة املضافة 

(٪٢٢)

االستهالك الوسيط 

يف القطاع نفسه 

(٪٣٢)

االستهالك 

الوسيط 

(٪٤٦)

اإللكترونيات 

(٪٤)

املعادن 

(٪١٠)

املطاط 

والبالستيك 

(٪٤)

الكيماويات 

(٪١) الزراعة والتعدين 

(صفر٪)

اخلدمات 

(٪١٧)

املرافق والبناء 

(٪٢)

الصناعات التحويلية األخرى 

(٪٨)

املصادر: قاعدة املدخالت وا�رجات العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ١-١-٢: صناعة السيارات العاملية: هيكل اإلنتاج، ٢٠١٤
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فبعــض	 الصناعــة.	 آفــاق	 بشــأن	 متحفظــة	 اآلراء	 تــزال	 وال	

انكمــاش	 يتوقعــون	 	)IHS Markit مؤسســة	 )مثــل	 احمللليــن	

وثبــات	 عــام	٢٠١٩	 بنســبة	4%	يف	 اخلفيفــة	 الســيارات	 إنتــاج	

يرجــح	 الصيــن،	 ويف	 	.)%٠,١( 	٢٠٢٠ عــام	 يف	 النمــو	 معــدل	

الســيارات	اخلفيفــة	مــن	 يــؤدي	رفــع	اجلمــارك	علــى	واردات	 أن	

الواليات	املتحدة	)املتوقع	تنفيذه	يف	ديسمبر	٢٠١٩(،	وتشبع	

اإلنتاج (بماليين الوحدات)

الناجت اإلجمايل (بمليارات 

الدوالرات األمريكية، 

املقياس األيمن)
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اليابان
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باقي العامل

الشكل البياين ١-١-٣: إنتاج السيارات 
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       مستوى العامل

٢- أحجام صناعة السيارات العاملية

      (املساهمة يف التغير ٪)

ومكاتــب  الســيارات؛  ملصنعــي  الدوليــة  املنظمــة  املصــادر: 

وا�رجــات  املدخــالت  بيانــات  وقاعــدة  الوطنيــة؛  اإلحصــاءات 

العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

معدل الضريبة (٪، املقياس األيمن)

املبيعات (التغير ٪ خالل ١٢ شهرا)

التغير ٪ على أساس سنوي مقارن (املقياس األيمن)

الوحدات (االثنا عشر شهرا املاضية، باملاليين)
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 Haver ومؤسســة  االقتصاديــة؛  االســتخبارات  وحــدة  املصــادر: 

Analytics؛ واملنظمــة الدوليــة ملصنعــي الســيارات؛ وحســابات خبــراء 
صندوق النقد الدويل.

١ اخلط املتقطع يشير إىل اجتاه لوغاريتمي.

الشكل البياين ١-١-٤: مبيعات واستخدام 

سيارات نقل الركاب عامليا

٣- سيارات نقل الركاب ونصيب الفرد من 
       إجمايل الناجت احمللي ١

٢- الصين: معدل ضريبة املشتريات 

       ومبيعات سيارات نقل الركاب

١- مبيعات وعمليات تسجيل سيارات نقل 

       الركاب عامليا
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السوق	)الشكل	البياين	١-١-4،	اللوحة	3(،	وأسطول	السيارات	

حديثــة	الصنــع،	وتراجــع	الدعــم	علــى	شــراء	الســيارات	الكهربائيــة	

جديــد	 معيــار	 اســتحداث	 أن	 كمــا	 الطلــب،	 تراجــع	 اســتمرار	 إىل	

أيضــا	 يســهم	 أن	 يمكــن	 عــام	٢٠١٩	 لانبعاثــات	يف	منتصــف	

بانخفــاض	 أوروبــا	 يف	 اآلفــاق	 وتتأثــر	 اإلنتــاج.	 تعطيــل	 يف	

حالــة	 واســتمرار	 بالديــزل،	 تعمــل	 التــي	 الســيارات	 علــى	 الطلــب	

عــدم	اليقيــن	املرتبطــة	بخــروج	بريطانيــا	مــن	االحتــاد	األوروبــي،	

واختبــارات	قيــاس	االنبعاثــات	املقــرر	تطبيقهــا	يف	أواخــر	عــام	

تيســير	 يتيــح	 أن	 املتوقــع	 مــن	 األخــرى،	 البلــدان	 ويف	 	.٢٠١٩

األوضــاع	املاليــة	بعــض	الدعــم،	ال	ســيما	يف	الواليــات	املتحــدة	

واألســواق	الصاعــدة	الكبــرى،	ولكــن	املناقشــات	اجلاريــة	حــول	

القســم	رقــم	٢3٢	بشــأن	اجلمــارك	علــى	الــواردات	األمريكيــة	مــن	

النشــاط	يف	 علــى	 ســلبا	 تؤثــر	 قــد	 واليابــان	 األوروبــي	 االحتــاد	

املــدى	القريــب.

واألهــم	مــن	ذلــك	أن	جهــود	احلــد	مــن	االنبعاثــات	الكربونيــة	

يُتوقع	أن	تشكل	اآلفاق	على	املدى	املتوسط.	إذ	تشير	التوقعات	

التــي	 الســيارات	 إنتــاج	 االســتثمارات	يف	 زيــادة	كبيــرة	يف	 إىل	

املــدى	 علــى	 األخــرى	 البديــل	 الوقــود	 وأنــواع	 بالكهربــاء	 تعمــل	

املتوســط،	ال	ســيما	يف	أوروبا.	غير	أن	ساســل	عرض	الســيارات	

الكهربائيــة	أقصــر	بعــدة	مراحــل	مــن	ساســل	عــرض	الســيارات	

التــي	تعمــل	بالوقــود.	كذلــك	فــإن	أقــل	أســعار	الســيارات	كهربائيــة	

األساسية	ال	يزال	أعلى	مقارنة	بالسيارات	التي	تعمل	بالوقود،	

ممــا	قــد	يحــد	مــن	الطلــب.	لذلــك	يواجــه	صنــاع	الســيارات	حتديــات	

تفــوق	 النشــاط	 نمــاذج	 علــى	 تعديــات	 إجــراء	 منهــم	 ستســتلزم	

متطلبــات	التطــور	التكنولوجــي.

اإلطار 1-1: )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٩ 	38

تراجعت	التدفقات	املالية	الوافدة	إىل	االقتصادات	املتقدمة	

العامليــة	 املاليــة	 األزمــة	 منــذ	 كبيــرا	 تراجعــا	 منهــا	 واخلارجــة	

)الشــكل	البيــاين	١-٢-١(.	وحتديــدا،	انخفضــت	تدفقــات	ديــون	

البنــوك	 العوامــل:	شــراء	 مــن	 مــا	يعكــس	مزيجــا	 احلافظــة،	وهــو	

املركزيــة	لكميــات	ضخمــة	مــن	أصــول	الديــن	احلكومــي،	وزيــادة	

يف	 الكبيــر	 والتراجــع	 اليــورو،	 منطقــة	 يف	 الديــن	 أســواق	 تفتــت	

الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 لــدى	 املتراكمــة	 االحتياطيــات	

االســتثمارية	 التدفقــات	 ســجلت	 كذلــك	 الناميــة.	 واالقتصــادات	

األخــرى	انخفاضــا	حــادا	نظــرا	لقيــام	البنــوك	املركزيــة	بتخفيــض	

يف	 الضخمــة	 التوســعات	 عقــب	 العموميــة	 ميزانياتهــا	 حجــم	

أنشــطتها	عبــر	احلــدود	خــال	الطفــرة	التــي	ســبقت	وقــوع	األزمــة.	

االســتثمار	 تدفقــات	 ارتفعــت	 	،٢٠١7 عــام	 نهايــة	 حتــى	 ولكــن	

يف	 مســتوياتها	 عــن	 األمــر	 واقــع	 يف	 طفيفــا	 ارتفاعــا	 املباشــر	

فتــرة	مــا	قبــل	األزمــة،	حيــث	جتــاوزت	3%	مــن	إجمــايل	النــاجت	

يزيــد	علــى	١,8	تريليــون	 مــا	 )أي	 احمللــي	ســنويا	يف	املتوســط	

أمريكــي(. دوالر	

خمتلفــة:	 صــورة	 تعكــس	 	٢٠١8 عــام	 بيانــات	 ولكــن	

املتقدمــة	 لاقتصــادات	 املباشــرة	 األجنبيــة	 فاالســتثمارات	

الوافــدة،	 املباشــرة	 األجنبيــة	 االســتثمارات	 وكذلــك	 باخلــارج،	

تســببت	 التــي	 العوامــل	 اإلطــار	 هــذا	 ويتنــاول	 تقريبــا.	 توقفــت	

علــى	 التراجــع	 هــذا	 وانعكاســات	 الكبيــر،	 التراجــع	 هــذا	 يف	

هــل	 الناميــة.	 واالقتصــادات	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	

علــى	 دليــل	 النحــو	 هــذا	 علــى	 األجنبيــة	 االســتثمارات	 تراجــع	

زيــادة	التفتــت؟	ويخلــص	هــذا	اإلطــار	إىل	أن	األمــر	ليــس	كذلــك	

ويشــير	إىل	أن	اجلــزء	األكبــر	مــن	تراجــع	االســتثمارات	األجنبيــة	

املباشــرة	يعكــس	ببســاطة	العمليــات	املاليــة	للشــركات	الكبــرى	

متعــددة	اجلنســيات	نتيجــة	أســباب	منهــا	التغيــرات	التــي	طــرأت	

األمريكــي.	 الضرائــب	 قانــون	 علــى	

وحتديــدا،	يمثــل	قانــون	التخفيضــات	الضريبيــة	والوظائــف	

مســتوى	 علــى	 ملحوظــا	 تطــورا	 	٢٠١7 لعــام	 األمريكــي	

السياســات	أثــر	علــى	االســتثمارات	األجنبيــة	املباشــرة	يف	عــام	

٢٠١8،	حيــث	ألغــى	هــذا	القانــون	عمومــا	الضرائــب	املفروضــة	

متعــددة	 األمريكيــة	 للشــركات	 توطينهــا	 املعــاد	 األربــاح	 علــى	

اجلنســيات.١	ونتيجــة	لهــذا	القانــون،	قامــت	الشــركات	األمريكيــة	

متعــددة	اجلنســيات	بإعــادة	توطيــن	األربــاح	الســابقة	املتراكمــة	

للشــركات	األجنبية	املنتســبة	لها.	وخال	الفترة	ما	بين	٢٠١١	

اســتثمار	 اجلنســيات	 متعــددة	 الشــركات	 هــذه	 أعــادت	 و٢٠١7،	

املنتســبة	 شــركاتها	 يف	 مباشــرة	 أجنبيــة	 اســتثمارات	 أربــاح	

مليــار	دوالر	ســنويا	يف	 تقريبــا	3٠٠	 بلغــت	قيمتهــا	 باخلــارج	

املتوســط	)أي	حــوايل	ثلثــي	جممــوع	أرباحهــا	باخلــارج(،	ولكنهــا	

	.٢٠١8 عــام	 يف	 أمريكــي	 دوالر	 مليــار	 	٢3٠ توطيــن	 أعــادت	

وبعبــارة	أخــرى،	فــإن	توزيعــات	األربــاح	التــي	دفعتهــا	الشــركات	

هــذه	 أربــاح	 جتــاوزت	 األم	 الشــركات	 إىل	 باخلــارج	 املنتســبة	

مؤلف	هذا	اإلطار	هو	جيان	ماريا	ميليسي-فيريتي.

إىل	 األجنبيــة	 املنتســبة	 الشــركات	 أربــاح	 توطيــن	 إعــادة	 يمكــن	 	١

يف	 اســتثمارها	 إعــادة	 أو	 أربــاح	 توزيعــات	 صــورة	 يف	 األم	 الشــركة	

الشــركة	األجنبيــة	املنتســبة.	وتظهــر	هــذه	األربــاح	بنوعيهــا	يف	احلســاب	

اجلاري	كدخل	أويل،	وتســجل	األرباح	املعاد	اســتثمارها	كاســتثمارات	

أجنبيــة	مباشــرة	جديــدة	باخلــارج	)تدفقــات	ماليــة	خارجــة(.	ويف	ظــل	

األمريكيــة	 الشــركات	 احتفظــت	 مــا	 عــادة	 الســابق،	 الضريبــي	 النظــام	

بمعظــم	أرباحهــا	باخلــارج.

الشــركات	املنتســبة	بقيمــة	٢3٠	مليــار	دوالر	أمريكــي	)الشــكل	

البيــاين	١-٢-٢،	اللوحــة	١،	األعمــدة	الزرقــاء(.	وقــد	جتــاوزت	

هــذه	املبالــغ	املعــاد	توطينهــا	االســتثمارات	األجنبيــة	املباشــرة	

األجنبيــة	 االســتثمارات	 جممــوع	 وأصبــح	 باخلــارج،	 اجلديــدة	

املباشــرة	يف	اخلــارج	للشــركات	األمريكيــة	ســالبا	بالتــايل	يف	

عام	٢٠١8	)الشكل	البياين	١-٢-٢،	اللوحة	١،	اخلط	األسود(.

وأيــن	نشــأت	هــذه	األربــاح	املعــاد	توطينهــا؟	حســب	الوثائــق	

الصــادرة	عــن	املكتــب	األمريكــي	للتحليــل	االقتصــادي	وكمــا	ورد	

يف	دراســة	Setser (2019)،	نشــأت	هذه	الظاهرة	يف	األســاس	يف	

عــدد	قليــل	مــن	املراكــز	املاليــة،	حيــث	بلغــت	توزيعــات	األربــاح	

املدفوعة	من	برمودا	وهولندا	وأيرلندا	حوايل	5٠٠	مليار	دوالر	

أمريكي	—	أي	حوايل	ثاثة	أضعاف	دخل	الشــركات	املنتســبة	

األمريكية	املســجل	يف	هذه	البلدان.	كذلك	تشــير	الشــواهد	إىل	أن	

األصول	املعاد	توطينها	اُســتثمرت	يف	األســاس	من	اخلارج	يف	

 Smolyansky, Suarez, and	دراســة	)راجــع	أمريكيــة	ماليــة	أدوات

االستثمار األجنبي املباشر أسهم احلافظة

ديون احلافظة استثمارات أخرى

املشتقات املالية االحتياطيات

ا�موع

الشكل البياين ١-٢-١: االقتصادات 

املتقدمة: التدفقات املالية
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Tabova 2019(.	وبالتايل	فإن	إعادة	توطين	األرباح	تؤدي	إىل	
تخفيض	االســتثمارات	األجنبية	املباشــرة	باخلارج،	وتخفيض	

مماثــل	يف	مطالبــات	غيــر	املقيميــن	علــى	االقتصــاد	األمريكــي	

)يف	اســتثمارات	حافظــة	يف	ســندات	الديــن	علــى	ســبيل	املثــال(،	

أمريكيــة	 لشــركات	 املنتســبة	 اخلارجيــة	 الشــركات	 ألن	 نظــرا	

متعــددة	اجلنســيات	تعــد	مقيمــة	يف	البلــد	التــي	تــم	تأسيســها	بهــا.

األمريكيــة	 املباشــرة	 األجنبيــة	 االســتثمارات	 تراجــع	 ولكــن	

باخلــارج	ال	يفســر	ســوى	جــزء	مــن	االنخفــاض	يف	االســتثمارات	

األجنبيــة	املباشــرة	باخلــارج	لاقتصــادات	املتقدمــة	الــذي	بلغــت	

بيــن	٢٠١7	و٢٠١8.	 مــا	 أمريكــي	 تريليــون	دوالر	 قيمتــه	5,١	

اليــورو،	 منطقــة	 يف	 معظمــه	 يف	 االنخفــاض	 باقــي	 وينشــأ	

االســتثمارات	 تراجعــت	 حيــث	 وهولنــدا،	 لكســمبرغ	 ســيما	 ال	

أمريكــي	 دوالر	 مليــار	 	34٠ مــن	 باخلــارج	 املباشــرة	 األجنبيــة	

أمريكــي	يف	٢٠١8.	ويف	 دوالر	 مليــار	 إىل	-73٠	 يف	٢٠١7	

هــذه	البلــدان،	يعكــس	نصيــب	األســد	مــن	االســتثمارات	األجنبيــة	

اخلــاص.	 الهــدف	 ذات	 للكيانــات	 ماليــة	 عمليــات	 املباشــرة	

اجلنســيات	 متعــددة	 للشــركات	 املنتســبة	 الشــركات	 هــذه	 وتعــد	

املضافــة	 القيمــة	 أو	 التوظيــف	 ومســتويات	 وســيطة،	 كيانــات	

العموميــة	 ميزانياتهــا	 وتتكــون	 منعدمــة،	 أو	 منخفضــة	 بهــا	

املاليــة	يف	األســاس	مــن	أصــول	وخصــوم	عابــرة	للحــدود.	ويتــم	

رأس	 أســواق	 دخــول	 	)١( بغــرض	 إمــا	 الكيانــات	 هــذه	 تأســيس	

املــال	أو	احلصــول	علــى	خدمــات	ماليــة	معقــدة،	أو	)٢(	حمايــة	

املالــك	)املــاك(	مــن	أي	خماطــر	ماليــة،	أو	)3(	احلــد	مــن	األعبــاء	

التنظيميــة	والضريبيــة،	أو	)4(	احلفــاظ	علــى	ســرية	معاماتهــا	
)ماكهــا(.٢ مالكهــا	 وهويــة	

وتشــير	اإلحصــاءات	الصــادرة	عــن	منظمــة	التعــاون	والتنميــة	

يف	امليدان	االقتصادي	إىل	أن	االستثمارات	األجنبية	املباشرة	

االقتصــادات	 يف	 اخلــاص	 الغــرض	 ذات	 للكيانــات	 باخلــارج	

تراجعــت	 	— وهولنــدا	 لكســمبرغ	 يف	 ومعظمهــا	 	— املتقدمــة	

	74٠- إىل	 	٢٠١7 عــام	 يف	 أمريكــي	 دوالر	 مليــار	 	٢4٠ مــن	

أكثــر	 بالتــايل	 وتشــكل	 	،٢٠١8 عــام	 يف	 أمريكــي	 دوالر	 مليــار	

األجنبــي	 االســتثمار	 تدفقــات	 يف	 االنخفــاض	 مــن	 	%٩٠ مــن	

املباشــر.	وتعــرض	اللوحــة	٢	يف	الشــكل	البيــاين	١-٢-٢	نمــط	

االقتصــادات	 اخلــاص	يف	 الغــرض	 ذات	 الكيانــات	 اســتثمارات	

الــذي	 الكبيــر	 التراجــع	 تبــرز	 عــام	٢٠٠5،	حيــث	 منــذ	 املتقدمــة	

شــهده	عــام	٢٠١8	واتســاق	ســلوك	األصــول	واخلصــوم.3	ويعــد	

ذات	 للكيانــات	 املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	 مراكــز	 تراجــع	

الغــرض	اخلــاص	هــو	العامــل	الرئيســي	أيضــا	وراء	االنخفــاض	

بالنســبة	 الوافــدة	 املباشــرة	 األجنبيــة	 التدفقــات	 يف	 احلــاد	

الشــكل	 يف	 	٢ اللوحــة	 تعرضــه	 الــذي	 املتقدمــة	 لاقتصــادات	

البينــي	١-٢-١.	وتبــرز	اللوحــة	3	يف	الشــكل	البيــاين	١-٢-٢	

ذات	 والكيانــات	 األمريكيــة	 املتحــدة	 الواليــات	 مســاهمات	

الغــرض	اخلــاص	يف	تراجــع	االســتثمارات	األجنبيــة	املباشــرة	

املتقدمــة. لاقتصــادات	 باخلــارج	

٢		راجــع	دراســة	IMF (2018)	لاطــاع	علــى	مناقشــة	حــول	الكيانــات	

ذات	الغــرض	اخلــاص	وكيفيــة	قيــد	أنشــطتها	يف	ميــزان	املدفوعــات.

املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	 معامــات	 البلــدان	 جميــع	 تقيــد	 ال	 	3

للكيانــات	ذات	الغــرض	اخلــاص	وحيازاتهــا	بشــكل	منفصــل،	لذلــك	فــإن	

دور	هــذه	املعامــات	يبــدو	أقــل	مــن	الواقــع	يف	ضــوء	التقديــرات	الــواردة	

يف	الشــكل	البيــاين.

االستثمارات األجنبية املباشرة باخلارج

االستثمارات األجنبية املباشرة الداخلة

الكيانات ذات الغرض اخلاص
كيانات أخرى بخالف الكيانات ذات 

الغرض اخلاص ما عدا الواليات املتحدة
الواليات املتحدة

األرباح املعاد استثمارها

حصص امللكية عدا األرباح املعاد استثمارها

الديون
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االقتصــادي؛  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  املصــادر: 

ومكتــب التحليــل االقتصــادي األمريكــي؛ وحســابات خبــراء صنــدوق 

النقد الدويل.

١- االستثمارات األجنبية املباشرة األمريكية 

       باخلارج

٣- االستثمارات األجنبية املباشرة باخلارج، 

       االقتصادات املتقدمة، ٢٠٠٥-٢٠١٨

٢- تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة 

       للكيانات ذات الغرض اخلاص، االقتصادات 

      املتقدمة

الشــكل البياين ١-٢-٢: تدفقات االســتثمار 
األجنبي املباشر

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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	،BCL (2019)	ودراســة	DNB (2019)	دراســة	أشــارت	وكمــا

تعكس	هذه	املعامات	يف	اجلزء	األكبر	منها	عمليات	الشركات	

إىل	 تســعى	 التــي	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 اجلنســيات	 متعــددة	

تبســيط	هيــاكل	جمموعاتهــا	الدوليــة	مــن	خــال	تســييل	احليــازات	

الوســيطة،	وهــو	األمــر	الــذي	نتــج	أيضــا	عــن	إصاحــات	الضرائــب	

	SNB (2019)	دراسة	تشير	وباملثل،	٢٠١7.	عام	يف	األمريكية

إىل	أن	إصاحــات	الضرائــب	األمريكيــة	دفعــت	شــركات	التمويــل	

تقــع	 التــي	 األجنبيــة	 للســيطرة	 اخلاضعــة	 القابضــة	 والشــركات	

مقارهــا	يف	سويســرا	إىل	تخفيــض	حجــم	ميزانياتهــا	العموميــة.	

وعلى	جانب	اخلصوم،	ســجلت	االســتثمارات	األجنبية	املباشــرة	

غيــر	 األم	 الشــركات	 قامــت	 حيــث	 ســالبة:	 مســتويات	 الوافــدة	

املقيمة	بســحب	رؤوس	أموالها	من	الشــركات	يف	سويســرا.	ومن	

املرجــح	أيضــا	وجــود	عوامــل	أخــرى،	مثــل	مبــادرات	اإلصــاح	

الضريبــي	اجلاريــة	األوســع	نطاقــا،	مثــل	مبــادرة	تــآكل	الوعــاء	

عــن	 الصادريــن	 و٢	 	١ والتوجيهيــن	 األربــاح	 ونقــل	 الضريبــي	

االحتــاد	األوروبــي	بشــأن	مكافحــة	التحايــل	الضريبــي.

ويعرض	الشكل	البياين	١-٢-3	نمط	التدفقات	الرأسمالية	

الكبــرى	واخلارجــة	 الوافــدة	إىل	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة	

منهــا.	فقــد	تراجعــت	التدفقــات	الوافــدة	يف	عــام	٢٠١8	مقارنــة	

املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	 تدفقــات	 ولكــن	 	،٢٠١7 بعــام	

النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 كنســبة	 فقــط	 طفيفــا	 انخفاضــا	 انخفضــت	

كبيــر	 انخفــاض	 إىل	 بالكامــل	 يعــزى	 انخفــاض	 وهــو	 احمللــي،	

ذات	 للكيانــات	 املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	 مراكــز	 يف	 آخــر	

التدفقــات	 صــورة	 وتعكــس	 هنغاريــا.	 يف	 اخلــاص	 الغــرض	

املاليــة	اخلارجــة	أيضــا	بعــض	التراجــع	يف	عــام	٢٠١8،	بمــا	يف	

ذلــك	تدفقــات	االســتثمار	األجنبــي	املباشــر.	ويُعــزى	اجلــزء	األكبــر	

مــن	هــذا	التراجــع	أيضــا	إىل	انخفــاض	االســتثمارات	األجنبيــة	

هنغاريــا،	 يف	 اخلــاص	 الغــرض	 ذات	 للكيانــات	 املباشــرة	

مصحوبا	بانخفاض	االستثمارات	األجنبية	املباشرة	باخلارج	

للصيــن	إىل	حــد	مــا،	وتعــد	الصيــن	أكبــر	مســتثمر	باخلــارج	ضمــن	

بالقيــم	 وقياســا	 الصاعــدة.	 األســواق	 اقتصــادات	 جمموعــة	

مقصــدا	 الصاعــدة	 األســواق	 اقتصــادات	 تــزال	 ال	 الصافيــة،	

مــن	 خصومهــا	 وتتجــاوز	 املباشــرة،	 األجنبيــة	 لاســتثمارات	

أصولهــا. املباشــرة	 األجنبيــة	 االســتثمارات	

تدفقــات	 يف	 احلــاد	 التراجــع	 أن	 يبــدو	 ســبق،	 ملــا	 وإجمــاال	

بالكامــل	 يعــزى	 	٢٠١8 خــال	 العامليــة	 املباشــر	 االســتثمار	

تقريبا	إىل	العمليات	املالية	للشركات	متعددة	اجلنسيات،	دون	

أن	يكــون	لذلــك	تأثيــر	كلــي	ملمــوس	علــى	اقتصــادات	األســواق	

الصاعــدة.	وتؤكــد	هــذه	التطــورات	أيضــا	أن	معامــات	ومراكــز	

املدفوعــات	 ميــزان	 يف	 املقيــدة	 املباشــر	 األجنبــي	 االســتثمار	

جديــدة	 أصــول	 يف	 باســتثمارات	 الغالــب	 يف	 مرتبطــة	 ليســت	

اســتراتيجيات	 تعكــس	 ولكنهــا	 واســتحواذ،	 دمــج	 عمليــات	 أو	

الكبيــرة	متعــددة	اجلنســيات	إىل	 الشــركات	 تهــدف	مــن	خالهــا	

علــى	 )راجــع	 والنظــم	 الضريبيــة	 للقواعــد	 األمثــل	 االســتغال	

ســبيل	املثــال	دراســة	Lane and Milesi-Ferretti 2018	ودراســة	

تســاعد	 أن	 املتوقــع	 ومــن	 	.)Damgaard and Elkjaer 2017
أنشــطة	 البيانــات	عــن	 اجلهــود	اجلاريــة	لتطويــر	عمليــات	جمــع	

تدفقــات	 توضيــح	طبيعــة	 اخلــاص	يف	 الغــرض	 ذات	 الكيانــات	

املباشــرة. األجنبيــة	 االســتثمارات	 ومراكــز	

االستثمار األجنبي املباشر أسهم احلافظة

ديون احلافظة استثمارات أخرى

املشتقات املالية االحتياطيات

ا�موع

األســواق   :١-٢-٣ البيــاين  الشــكل 

الصاعدة: التدفقات املالية
(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

١-التدفقات اخلارجة

٢- التدفقات الداخلة

–4
–2

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1999 2002 04 06 08 10 12 14 16 18

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

–2

0

2

4

6

8

10

12

1999 2002 04 06 08 10 12 14 16 18

اإلطار 1-2: )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل ١     اآلفاق والسياسات العاملية

41 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر		٢٠١٩	 	

اآلفاق والسياسات العاملية

تستند	التنبؤات	العاملية	إىل	االفتراضات	األساسية	التالية	

بشــأن	السياســات	واألوضاع	املالية	وأســعار	الســلع	األولية:

· األساســي		 الســيناريو	 تنبــؤات	 إعــداد	 يف	 روعــي	 اجلمــارك:	

املتحــدة	 الواليــات	 وأعلنتهــا	 فرضتهــا	 التــي	 اجلمــارك	

األمريكية	اعتبارا	من	أغسطس	٢٠١٩	والتدابير	االنتقامية	

لإلجــراءات	 وبالنســبة	 التجارييــن.	 الشــركاء	 اتخذهــا	 التــي	

الشمســية	 األلــواح	 علــى	 اجلمــارك	 فبجانــب	 األمريكيــة،	

والغســاالت	واأللومنيــوم	والصلــب	املعلنــة	يف	النصــف	األول	

مــن	عــام	٢٠١8،	تتضمــن	هــذه	اإلجــراءات	تطبيــق	جمــارك	

بنسبة	٢5%	على	واردات	من	الصين	بقيمة	5٠	مليار	دوالر	

أمريكــي	)يوليــو	وأغســطس	٢٠١8(،	وزيادتهــا	إىل	3٠%	يف	

أكتوبــر	٢٠١٩،	وتطبيــق	جمــارك	علــى	واردات	إضافيــة	مــن	

الصيــن	بقيمــة	٢٠٠	مليــار	دوالر	أمريكــي	)ســبتمبر	٢٠١8،	

مايــو	وحتــى	 مــن	 مايــو	٢٠١٩،	و٢5%	 بنســبة	١٠%	حتــى	

أغســطس	 وإعــان	 الحقــا(،	 و%3٠	 	،٢٠١٩ ســبتمبر	 نهايــة	

علــى	 	%١٠ بقيمــة	 إضافيــة	 جمــارك	 فــرض	 بشــأن	 	٢٠١٩

باقــي	الــواردات	مــن	الصيــن	التــي	تبلــغ	قيمتهــا	3٢5	مليــار	

علــى	جمموعــة	 )وزيادتهــا	الحقــا	إىل	١5%	 أمريكــي	 دوالر	

فرعية	من	القائمة	يف	سبتمبر	٢٠١٩،	ثم	على	بقية	القائمة	

اعتبــارا	مــن	ديســمبر	٢٠١٩(.	وتضمنــت	التدابيــر	االنتقاميــة	

مــن	جانــب	الصيــن	فــرض	جمــارك	بنســبة	٢5%	علــى	واردات	

مليــار	دوالر	 بقيمــة	5٠	 األمريكيــة	 املتحــدة	 الواليــات	 مــن	

أمريكــي	)يوليــو	وأغســطس	٢٠١8(،	وفــرض	جمــارك	بقيمــة	

5%	إىل	١٠%	علــى	واردات	مــن	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	

بقيمــة	6٠	مليــار	دوالر	أمريكــي	)ســبتمبر	٢٠١8(،	وجمــارك	

الواليــات	 مــن	 واردات	 علــى	 	%١٠ إىل	 	%5 بقيمــة	 إضافيــة	

املتحــدة	األمريكيــة	بقيمــة	75	مليــار	دوالر	أمريكــي	)اعتبــارا	

مــن	ســبتمبر	وديســمبر	٢٠١٩(.	وعقــب	اإلعانــات	الصــادرة	

اجلمــارك	 متوســط	 ســيرتفع	 	،٢٠١٩ وأغســطس	 مايــو	 يف	

أعلــى	مــن	٢4%	 الصيــن	إىل	 الــواردات	مــن	 األمريكيــة	علــى	

	،%١٢,٢5 حــوايل	 )مقابــل	 	٢٠١٩ ديســمبر	 بحلــول	 بقليــل	

وهــي	النســبة	املفترضــة	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	

آفــاق االقتصــاد العاملــي(،	بينمــا	ســيرتفع	متوســط	اجلمــارك	

الــواردات	مــن	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة	 الصينيــة	علــى	

إىل	حــوايل	٢6%	)مقابــل	نســبة	١6,5%	تقريبــا	املفترضــة	

يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق االقتصــاد العاملــي(.

· املاليــة		 سياســة	 تتخــذ	 أن	 يُتوقــع	 العامــة:	 املاليــة  سياســة 

االقتصــادات	 يف	 	٢٠١٩ خــال	 توســعيا	 موقفــا	 العامــة	

اإلداريــة	 كونــغ	 هونــغ	 ومنطقــة	 وأملانيــا	 )كنــدا	 املتقدمــة	

اخلاصــة	وكوريــا	وإســبانيا	والواليــات	املتحــدة	األمريكيــة(	

ومــن	 وتركيــا(.	 )الصيــن	 الصاعــدة	 األســواق	 واقتصــادات	

االقتصــادات	 عبــر	 حياديــا	 مســارا	 تتخــذ	 أن	 املفتــرض	

املتقدمــة	يف	عــام	٢٠٢٠	—	بــدال	مــن	املســار	االنكماشــي	

املفتــرض	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	

العاملي	—	نظرا	ألن	زيادة	اإلنفاق	وفق	اتفاقية	امليزانية	

الضريبيــة	 احملفــزات	 إلغــاء	 تأثيرهــا	 ســيتجاوز	 اجلديــدة	

األمريكيــة(.	ومــن	املتوقــع	أن	تتخــذ	سياســة	املاليــة	العامــة	

مســارا	انكماشــيا	يف	اقتصــادات	األســواق	الصاعــدة،	نظــرا	

التنشــيطية	جزئيــا	يف	 الدفعــات	 إلغــاء	 املفتــرض	 مــن	 ألنــه	

.)١-3-١ البيــاين	 )الشــكل	 الصيــن	

· السياســة النقديــة:	مقارنــة	بتوقعــات	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن		

البنــوك	 تطبيــق	 يفتــرض	 العاملــي،	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	

املركزيــة	الكبــرى	لسياســات	نقديــة	أكثــر	تيســيرا	علــى	مــدار	

فتــرة	التنبــؤات.	إذ	يُتوقــع	بلــوغ	ســعر	الفائــدة	علــى	األمــوال	

الفيدرالية	١,75%	إىل	٢%	حتى	نهاية	عام	٢٠٢3،	ليرتفع	

الحقــا	إىل	٢%-٢,٢5%	يف	عــام	٢٠٢4.	ومــن	املفتــرض	أن	

مــن	صفــر	يف	منطقــة	 أقــل	 األساســية	 الفائــدة	 أســعار	 تظــل	

اليــورو	واليابــان	حتــى	نهايــة	٢٠٢4.

· أســعار الســلع األوليــة:	اســتنادا	إىل	عقــود	النفــط	املســتقبلية،		

يُتوقــع	أن	يبلــغ	متوســط	أســعار	النفــط	6١,8	دوالرا	أمريكيــا	

يف	عام	٢٠١٩،	ليتراجع	الحقا	إىل57,٩	دوالرا	أمريكيا	يف	

عام	٢٠٢٠	)مقابل	5٩,١6	دوالرا	أمريكيا	و5٩,٠٢	دوالرا	

إبريــل	٢٠١٩	 عــدد	 الترتيــب	حســب	توقعــات	 أمريكيــا	علــى	

مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.	ومــن	املتوقــع	تراجــع	

أســعار	النفط	إىل	حوايل	55	دوالرا	أمريكيا	للبرميل	بحلول	

٢٠٢3	)أي	أقــل	مــن	التنبــؤات	الــواردة	يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	

تراجــع	 مــع	 اتســاقا	 العاملــي(،	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	

آفــاق	الطلــب	علــى	املــدى	املتوســط	)الشــكل	البيــاين	١-3-

٢(.	كذلــك	يُتوقــع	ارتفــاع	أســعار	املعــادن	بنســبة	4,3%	يف	

تتراجــع	 أن	 قبــل	 أســاس	ســنوي	مقــارن،	 علــى	 عــام	٢٠١٩	

بنســبة	6,٢%	يف	عــام	٢٠٢٠	)مقابــل	انخفــاض	بنســبة	%6	

عــدد	 افتراضــات	 حســب	 	%٠.8 بنســبة	 إضــايف	 وانخفــاض	

وتــم	 العاملــي(.	 االقتصــاد	 آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١٩ إبريــل	

الزراعيــة	 األوليــة	 الســلع	 معظــم	 أســعار	 تنبــؤات	 تخفيــض	

األساســية	لعــام	٢٠١٩.	ومــن	املتوقــع	تراجــع	أســعار	الغــذاء	

بنســبة	3,4%	يف	عــام	٢٠١٩	علــى	أســاس	ســنوي	مقــارن،	

)مقابــل	 	٢٠٢٠ عــام	 يف	 	%٢,8 بنســبة	 ارتفاعهــا	 قبــل	

	%١,7 بنســبة	 وارتفــاع	 	%٢,6 بنســبة	 بانخفــاض	 توقعــات	

يف	عــدد	إبريــل	٢٠١٩	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي(.

املاليــة  واألوضــاع  السياســات  بشــأن  افتراضــات   — العاملــي  النمــو  تنبــؤات   :3-1 اإلطــار 

األوليــة الســلع  وأســعار 
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املصــادر: نظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد الــدويل؛ 

وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند املســميات إىل رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية للتوحيد القياسي.

١ املكاســب (اخلســائر) للفتــرة ٢٠١٩-٢٠٢٠ هــي متوســطات بســيطة 

لعامــي  بالتدريــج  املتزايــدة  الســنوية  (اخلســائر)  للمكاســب 

تقديــر  هــي  املتوقعــة  غيــر  (اخلســائر)  واملكاســب   .٢٠١٩-٢٠٢٠

للتغيــر يف الدخــل املتــاح لإلنفــاق النــاجت عــن التغيــرات يف أســعار 
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أوليــة A بقيمــة x دوالر أمريكــي ويســتورد الســلعة B بقيمــة m دوالر 

 (Δpt
Axt – 1 – Δpt

Bmt – 1 / Yt – 1) يســاوي t – 1 أمـريكـــي يف العــام

 Bو A همــا النســبة املئويــة للتغيــرات يف أســعار  Δpt
Bو  Δpt

A حيــث

 t – 1 هــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف العــام Yو ،tو t – 1 بيــن العاميــن
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تعكــس أحــدث بيانــات اليابــان التعديــالت املنهجيــة الشــاملة التــي 

تم إجراؤها يف ديسمبر ٢٠١٦.

 

اإلطار 1-3: )تتمة(
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اآلفاق والسياسات العاملية

االقتصــاد	 يشــهد	 التقليديــة،	 النشــاط	 دورة	 لنظريــة	 وفقــا	

املمكــن.	 النــاجت	 مــن	 معيــن	 مســتوى	 قــرب	 متســقة	 تذبذبــات	

املمكــن	 النــاجت	 تقديــرات	 إعــداد	 يتــم	 الــرأي،	 هــذا	 مــع	 واتســاقا	

عمومــا	مــن	خــال	تمهيــد	النــاجت	بإزالــة	تقلبــات	دورة	النشــاط.	

االقتصــادات	 مــن	 عــددا	 أن	 إىل	 ضمنــا	 األســاليب	 هــذه	 وتشــير	

أو	 املمكــن	 النــاجت	 مســتوى	 مــن	 اقتــرب	 قــد	 حاليــا	 املتقدمــة	

جتــاوزه،	ويواجــه	بالتــايل	خماطــر	التضخــم.	غيــر	أن	التضخــم	

يثيــر	 ممــا	 األخيــرة،	 الســنوات	 يف	 ملحــوظ	 نحــو	 علــى	 تراجــع	

تســاؤالت	عن	وضع	دورة	النشــاط	ويشــير	إىل	أن	الناجت	املمكن	

احلاليــة. التقديــرات	 عــن	 الواقــع	 أعلــى	يف	 يكــون	 قــد	

بالتفاســير	 االهتمــام	 جتــدد	 التضخــم،	 تباطــؤ	 ظــل	 ويف	

أحــد	االفتراضــات	 النشــاط.	ووفــق	 البديلــة	لديناميكيــات	دورة	

»نظريــة	 مــع	 تتســق	 قــد	 االقتصاديــة	 التقلبــات	 فــإن	 البــارزة،	

اجلــذب«	التــي	اقترحهــا	فريدمــان	يف	األصــل	)١٩64،	١٩٩3(.	

وحســب	هــذه	النظريــة،	يشــهد	االقتصــاد	فتــرات	انكمــاش	أحيانــا	

تــؤدي	إىل	انخفــاض	النــاجت	عــن	مســتواه	املمكــن،	كمــا	يوضــح	

الشــكل	البيــاين	١-4-١.	ويقــول	فريدمــان	إن	»النــاجت	يتأرجــح	

قــرب	أقصــى	مســتوياته	املمكنــة،	ولكــن	تطــرأ	أحيانــا	انكماشــات	

دوريــة	جتــذب	النــاجت	دون	هــذا	املســتوى.«

 Dupraz, Nakamura, and Steinsson دراســة	 وتشــير	

(2019)	إىل	أن	انخفــاض	األجــور	وجمودهــا	مــع	وجــود	إمكانيــة	
الرتفاعهــا	دون	أي	قيــود	يعــد	مــن	الديناميكيــات	الدوريــة	التــي	

تنطبق	عليها	نظرية	اجلذب.	ففي	هذه	احلالة،	جتذب	الصدمات	

الســالبة	االقتصــاد	دون	املســتوى	املمكــن،	بينمــا	يتــم	اســتيعاب	

وبالتــايل،	 األســعار.	 رفــع	 خــال	 مــن	 املوجبــة	 الصدمــات	 أثــر	

ينبغــي	أال	يتــم	تقديــر	النــاجت	املمكــن	مــن	خــال	تمهيــد	التقلبــات	

التاريخيــة	 الــذروات	 اســتيفاء	 خــال	 مــن	 ولكــن	 االقتصاديــة،	

لــدورة	النشــاط.	لذلــك	فــإن	أســاليب	التقديــر	املســتخدمة	حاليــا	

النــاجت	 عــن	مســتوى	 الواقــع	 مــن	 أقــل	كثيــرا	 تعكــس	صــورة	 قــد	

املمكــن	وتنــذر	بمخاطــر	حــدوث	فــورة	يف	النشــاط	االقتصــادي	

قبــل	األوان.

املمكــن	 للنــاجت	 التقليديــة	 التقديــرات	 تكــون	 أن	 ويمكــن	

املرتفعــة،	 األجــور	 جمــود	 حالــة	 يف	 حتــى	 للغايــة	 متحفظــة	

شــريطة	أن	تكــون	أوجــه	اجلمــود	االســمية	الهبوطيــة	أكثــر	حــدة.	

 Abbritti and Fahr	دراســة	تعــرض	الفكــرة،	هــذه	إىل	واســتنادا

(2013)	نموذجــا	تــؤدي	فيــه	أوجــه	اجلمــود	غيــر	املتســقة	علــى	
املمكــن	 مســتواه	 عــن	 االقتصــاد	 انكمــاش	 إىل	 األجــور	 جانــب	

تتجــاوز	 التــي	 االقتصاديــة	 التوســعات	 عــن	 حــدة	 أكثــر	 بدرجــة	

	Aiyar and Voigts (2019) دراســة	 وتشــير	 املمكــن.	 املســتوى	

إىل	أن	ذلــك	يــؤدي	يف	املتوســط	إىل	فجــوات	ســالبة	يف	النــاجت،	

وإىل	أن	االســتعانة	باألســاليب	التقليديــة	يف	ترشــيح	البيانــات	

املتولــدة	عــن	النمــاذج	تعطــي	صــورة	أقــل	مــن	الواقــع	عــن	مســتوى	

النــاجت	املمكــن	نظــرا	ألنهــا	تخلــق	فجــوات	نــاجت	تقتــرب	جميعهــا	

مــن	مســتوى	الصفــر.		

والختبــار	مــدى	صحــة	نظريــة	اجلــذب،	يمكــن	حتليــل	دورة	

النشــاط	للكشــف	عــن	أوجــه	عــدم	اتســاق	معينــة.	وكمــا	يتضــح	

مــن	الشــكل	البيــاين	١-4-١،	فإنــه	يف	حالــة	حــدوث	انكماشــات	

عارضــة	تــؤدي	إىل	هبــوط	النــاجت	مؤقتــا،	يُفتــرض	أن	تتنبــأ	حــدة	

الهبــوط	االقتصــادي	بمــدى	قــوة	التوســع	االقتصــادي	الاحــق.	

وعلــى	العكــس،	ينبغــي	عــدم	وجــود	أي	عاقــة	بيــن	حجــم	التوســع	

االقتصــادي	وعمــق	االنكماشــات	الاحقــة.

 Dupraz, Nakamura, and Steinsson دراســة	 وجتــري	

الواليــات	 يف	 البطالــة	 معــدل	 لســلوك	 مماثــا	 اختبــارا	 	(2019)
املتحــدة.١	واتســاقا	مــع	نظريــة	اجلــذب،	توصلــت	الدراســة	إىل	أن	

ارتفــاع	معــدل	البطالــة	خــال	فتــرات	الهبــوط	االقتصــادي	عــادة	

مــا	تليــه	انخفاضــات	مــن	نفــس	احلجــم	)الشــكل	البيــاين	١-4-٢،	

اللوحــة	١(.	ولكــن	االنخفاضــات	يف	معــدل	البطالــة	خــال	فتــرات	

١	تتطلــب	هــذه	الطريقــة	حتديــد	نقــاط	الــذروة	والقــاع	يف	مســار	معــدل	

البطالــة	الشــهري	املعــدل	وفــق	التغيــرات	املوســمية.	وتعتبــر	النقطــة		يف	

سلســلة	بيانــات	البطالــة	نقطــة	قــاع	إذا	حتققــت	فيهــا	املعاييــر	التاليــة.	

حــدد	أول	شــهر	يرتفــع	فيــه	معــدل	البطالــة	بنســبة	١,5%	عــن	.		إذا	كان	

معــدل	البطالــة	مل	ينخفــض	دون	مســتوى		خــال	الفتــرة	التــي	تســبق	هــذا	

الشــهر،	فــإن	النقطــة		تعــد	يف	هــذه	احلالــة	نقطــة	قــاع	ملعــدل	البطالــة.	

معــدل	 فيهــا	 يبلــغ	 التــي	 الفتــرات	 لتحديــد	 مماثــل	 إجــراء	 ويســتخدم	

البطالــة	مســتويات	الــذروة.			

الناجت الناجت املمكن

املصدر: خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ١-٤-١: عرض نظرية اجلذب
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مؤلف	هذا	اإلطار	هو	داميانو	ساندري.

اإلطار 1-4: الدورة االقتصادية من منظور نظرية اجلذب 
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التوســع	االقتصــادي	ال	ترتبــط	باالرتفاعــات	الاحقــة	يف	معــدل	

البطالــة	)الشــكل	البيــاين	١-4-٢،	اللوحــة	٢(.

إىل	أي	مدى	تنطبق	نظرية	اجلذب	على	بيانات	االقتصادات	

األخرى؟	تعكس	ديناميكيات	البطالة	يف	االقتصادات	املتقدمة	

مماثــا.	 ســلوكا	 العشــرين	 جمموعــة	 يف	 األعضــاء	 األخــرى	

البيانــات	 	٢-4-١ البيــاين	 الشــكل	 يف	 	3 اللوحــة	 وتعــرض	

اجملمعــة،٢	حيــث	يتضــح	أن	ارتفــاع	معــدل	البطالــة	خــال	فتــرات	

االنكمــاش	االقتصــادي	يعقبهــا	انخفاضــات	مماثلــة	يف	معــدل	

البطالــة	خــال	فتــرات	التعــايف	الاحقــة.	ولكــن	العاقــة	أضعــف	

إىل	حــد	مــا	مقارنــة	بالواليــات	املتحــدة،	كمــا	يــدل	معامــل	الركود	

البالــغ	٠,٢5	علــى	أن	ارتفــاع	معــدل	البطالــة	ال	ينعكــس	مســاره	

ســوى	جزئيــا	خــال	فتــرات	التوســع	االقتصــادي	الاحقــة،	ممــا	

يعكس	زيادة	اجتاهية	يف	معدل	البطالة	الهيكلية.	واتساقا	مع	

نظريــة	اجلــذب،	ال	توجــد	عاقــة	ملحوظــة	بيــن	انخفــاض	معــدل	

البطالــة	وارتفاعــه	الحقــا	)الشــكل	البيــاين	١-4-٢،	اللوحــة	4(.

يف	 البطالــة	 ديناميكيــات	 تعكــس	 ســبق،	 ملــا	 وإجمــاال	

مــع	 متســقة	 تبــدو	 أنماطــا	 الكبــرى	 املتقدمــة	 االقتصــادات	

وبينمــا	 النشــاط،	 دورة	 يف	 املتســقة	 غيــر	 التقلبــات	 نظريــات	

فــإن	 األقــل،	 علــى	 جزئيــا	 للبطالــة	 الصعــودي	 املســار	 ينعكــس	

هبــوط	معــدل	البطالــة	ال	ينعكــس	مطلقــا.	ويتعيــن	إجــراء	مزيــد	

مــن	البحــوث	حــول	مــدى	ثبــات	هــذه	الديناميكيــات	غيــر	املتســقة	

الديناميكيــات. هــذه	 عنهــا	 تنشــأ	 التــي	 واآلليــات	

وتوجــد	انعكاســات	مهمــة	لنظريــة	اجلــذب	بالنســبة	لسياســة	

االقتصــاد	الكلــي.	فعلــى	ســبيل	املثــال،	يمكــن	القــول	بــأن	املركــز	

املــايل	املعــدل	هيكليــا	للبلــدان	أقــوى	)واحتياجهــا	إىل	الضبــط	

املــايل	أقــل(	ممــا	يفتــرض	عمومــا	اســتنادا	إىل	فكــرة	أن	أســاليب	

الترشــيح	التقليديــة	تعكــس	صــورة	أقــل	مــن	الواقــع	عــن	مســتوى	

النــاجت	املمكــن.	غيــر	أن	نظريــة	اجلــذب	تعنــي	ضمنــا	أيضــا	أن	

أداء	االقتصــادات	أقــل	مــن	املســتوى	املمكــن	يف	املتوســط.	لذلــك،	

فــإن	التقييــم	الدقيــق	لاســتدامة	املاليــة	ينبغــي	أال	يعتمــد	علــى	

مقيــاس	النــاجت	املمكــن	اتســاقا	مــع	نظريــة	اجلــذب،	ولكــن	علــى	

النقديــة،	 للسياســة	 وبالنســبة	 املتوقــع.	 األقــل	 النــاجت	 مســتوى	

تعنــي	نظريــة	اجلــذب	أن	منحنــى	فيليبــس	غيــر	خطــي،	ممــا	يجعــل	

أوجــه	 بســبب	 الهبــوط	 فتــرات	 خــال	 بطيئــا	 األســعار	 تراجــع	

السياســة	 تعتمــد	 أن	 يمكــن	 لذلــك	 الهبوطــي.	 االســمي	 اجلمــود	

االقتصــادي	 التراخــي	 مقاييــس	 علــى	 أكبــر	 بشــكل	 النقديــة	

ملعايــرة	حجــم	احملفــزات	املائــم،	مــع	عــدم	إلغــاء	التيســير	إال	يف	

حالــة	حتقــق	الضغــوط	التضخميــة	بوضــوح.

٢		تــم	جتميــع	بيانــات	االقتصــادات	املتقدمــة	األخــرى	نظــرا	ألن	عــدد	

املشــاهدات	املتوفــرة	عنهــا	التــي	يمكــن	اســتخدامها	ألغــراض	التحليــل	

ســببين.	 إىل	 ذلــك	 ويرجــع	 املتحــدة.	 بالواليــات	 مقارنــة	 كثيــرا	 أقــل	

املتحــدة	يف	 الواليــات	 البطالــة	يف	 معــدل	 بيانــات	 تبــدأ	سلســلة	 أوال،	

أواخــر	األربعينــات،	بينمــا	تبــدأ	بيانــات	البلــدان	األخــرى	اعتبــارا	مــن	

الســبعينات	عــادة.	وثانيــا،	يشــهد	معــدل	البطالــة	يف	الواليــات	املتحــدة	

تقلبــات	علــى	فتــرات	أكثــر	تقاربــا،	بينمــا	يســجل	معــدل	البطالة	حتركات	

أكثــر	تباطــؤا	يف	البلــدان	األخــرى.

الشــكل البيــاين ١-٤-٢: ديناميكيــات البطالــة 

يف االقتصادات املتقدمة

(بالنقاط املئوية)

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

.** p < 0.05 ،*** p < 0.01 :ملحوظة

١- ارتفاع مستويات البطالة وتراجعها 

       الحقا يف الواليات املتحدة

٢- تراجع مستويات البطالة وارتفاعها 

       الحقا يف الواليات املتحدة

٣- ارتفاع مستويات البطالة وتراجعها 

       الحقا يف االقتصادات املتقدمة األخرى

٤- تراجع مستويات البطالة وارتفاعها 

       الحقا يف االقتصادات املتقدمة األخرى
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

شــهدت أســعار الطاقــة — ال ســيما الفحــم والغــاز الطبيعــي — 

تقريــر  مــن  إبريــل  عــدد  صــدور  منــذ  النطــاق  واســع  انخفاضــا 

إبريــل  يف  مؤقتــة  انتعاشــة  وبعــد  العاملــي.  االقتصــاد	 آفــاق	

العــرض،  وتخفيــض  األســواق  يف  اإليجابــي  الزخــم  نتيجــة 

نمــو  يف  مســبوق  غيــر  ارتفــاع  عقــب  النفــط  أســعار  انخفضــت 

اإلنتــاج األمريكــي وتراجــع آفــاق النمــو االقتصــادي، ال ســيما 

يف األســواق الصاعــدة. واســتجابة لتراجــع أســعار النفــط، اتفقــت 

البلــدان األعضــاء يف منظمــة البلــدان املصــدرة للنفــط وغيرهــا 

من البلدان غير األعضاء املصدرة للنفط )بما يف ذلك روسيا( 

علــى تمديــد فتــرة تخفيــض اإلنتــاج حتــى مــارس 2020. ويف 

حيــن أدت اخملــاوف بشــأن العــرض إىل تعــايف أســعار احلديــد 

األساســية  املعــادن  معظــم  أســعار  انخفضــت  والنيــكل،  اخلــام 

تباطــؤ  مــن  واخملــاوف  التجاريــة  التوتــرات  اســتمرار  عقــب 

االقتصــاد العاملــي. كذلــك انخفضــت أســعار املنتجــات الزراعيــة 

األخــرى  األغذيــة  أســعار  تراجــع  إىل جانــب  انخفاضــا طفيفــا، 

الــذي فــاق تأثيــره ارتفــاع أســعار اللحــوم نتيجــة تفشــي بعــض 

األمــراض. ويتضمــن هــذا التقريــر اخلــاص حتليــل متعمــق عــن 

النفيســة. املعــادن 

عــن	صنــدوق	 الصــادر	 األوليــة	 الســلع	 أســعار	 مؤشــر	 تراجــع	

	٢٠١٩ فبرايــر	 مــن	 الفتــرة	 خــال	 	%5,5 بنســبة	 الــدويل	 النقــد	

إىل	أغســطس	٢٠١٩،	وهمــا	الفترتــان	املرجعيتــان	لعــدد	إبريــل	

والعــدد	احلــايل	مــن	تقريــر	آفــاق	االقتصــاد	العاملــي	علــى	الترتيــب	

)الشــكل	البياين	١-	ت	خ	–	١،	اللوحة	١(.	وقد	نتج	هذا	التراجع	

عن	أسعار	الطاقة	التي	انخفضت	بنسبة	١3,١%،	كما	انخفضت	

أســعار	الغــذاء	بنســبة	١,٢%،	وأســعار	املعــادن	األساســية	بنســبة	

مــن	 املســتمرة	واخملــاوف	 التجاريــة	 التوتــرات	 نتيجــة	 	،]%٠,٩[

أســعار	 تعــايف	 جزئيــا	 وازنهــا	 التــي	 العاملــي	 االقتصــاد	 تباطــؤ	

أســعار	 وكانــت	 العــرض.	 قــوى	 بســبب	 والنيــكل	 اخلــام	 احلديــد	

النفــط	قــد	شــهدت	انتعاشــة	قويــة	يف	بدايــة	العــام،	حيــث	جتــاوزت	

الزخــم	 بســبب	 إبريــل،١	 شــهر	 يف	 للبرميــل	 أمريكيــا	 دوالرا	 	7١

وتراجــع	 العــرض	 وتخفيــض	 املاليــة	 األســواق	 يف	 اإليجابــي	

انخفضــت	 احليــن،	 ذلــك	 ومنــذ	 األمريكــي.	 اخلــام	 النفــط	 خمــزون	

ارتفــاع	غيــر	مســبوق	يف	 النفــط	انخفاضــا	كبيــرا	بســبب	 أســعار	

نمــو	 وانحســار	 األمريكيــة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 اإلنتــاج	 نمــو	

االقتصــاد	العاملــي	)ال	ســيما	يف	األســواق	الصاعــدة(.	واســتجابة	

البلــدان	األعضــاء	وغيــر	األعضــاء	يف	 اتفقــت	 األســعار،	 لتراجــع	

منظمــة	أوبــك	)بمــا	يف	ذلــك	روســيا(	يف	يوليــو	علــى	تمديــد	فتــرة	

تــم	االتفــاق	عليهــا	يف	ديســمبر	٢٠١8	 التــي	 تخفيــض	اإلنتــاج	

حتــى	نهايــة	الربــع	الرابــع	مــن	عــام	٢٠٢٠.	وانخفضــت	أســعار	

قياســة	 والمــا	 بوغمانــز	 كريســتيان	 هــم	 اخلــاص	 التقريــر	 هــذا	 مؤلفــو	

وجوليــا	 الفريــق(	 )رئيــس	 بيسكاتوري	 وأندريــا	 ماتســوموتو	 وأكيتــو	

يل	 مينجــي	 وكليــر	 قياســة	 والمــا	 مــن	 بحثيــة	 بمســاعدة	 وانــغ،	 شــوليانغ	

وانــغ. شــوليانغ	 وجوليــا	

١	يقصــد	بســعر	النفــط	يف	هــذه	الوثيقــة	متوســط	أســعار	النفــط	الفوريــة	

الــذي	يعــده	صنــدوق	النقــد	الــدويل	اســتنادا	إىل	أســعار	خــام	برنــت	اململكــة	

أوزان	 لهــا	 تعــزى	 التــي	 الوســيط	 تكســاس	 وغــرب	 دبــي	 وفــاحت	 املتحــدة	

متســاوية	مــا	مل	يذكــر	خــاف	ذلــك.

الفحــم	والغــاز	الطبيعــي	بســبب	تراجــع	النشــاط	الصناعــي	وتوليــد	

الكهربــاء	عبــر	خمتلــف	املناطــق.

أسعار النفط تتحرك يف نطاق حمدود 

يف ظل تراجع أسعار الطاقة وتفاقم 

حالة عدم اليقين

ظلــت	أســعار	النفــط	مســتقرة	نســبيا،	حيــث	حتركــت	يف	نطــاق	

اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 تنامــي	 مــن	 بالرغــم	 العــام	 هــذا	 حمــدود	

	7١ النفــط	 أســعار	 جتــاوزت	 إبريــل،	 ويف	 السياســي.	 اجلغــرايف	

خــال	 اإلطــاق	 علــى	 لهــا	 مســتوى	 أعلــى	 وهــو	 أمريكيــا،	 دوالرا	

عــام	٢٠١٩،	ثــم	تراجعــت	إىل	55	دوالرا	أمريكيــا	يف	أغســطس،	

أن	 قبــل	 وذلــك	 األخيــرة،	 الفتــرة	 خــال	 مســتوياتها	 أقــل	 وهــو	

تتعافــى	جمــددا	لتتجــاوز	6٠	دوالرا	للبرميــل	يف	شــهر	ســبتمبر.	

وقــد	ارتفعــت	األســعار	يف	بدايــة	األمــر	بســبب	حتســن	األوضــاع	

املاليــة	وانقطــاع	العــرض	يف	فنزويــا	والتوتــرات	األمريكيــة	مــع	

إيــران.	ولكــن	يف	نهايــة	فصــل	الربيــع،	تراجــع	االقتصــاد	العاملــي،	

ممــا	أثــار	خمــاوف	بشــأن	قــوة	الطلــب	العاملــي	علــى	النفــط،	والتــي	

الواليــات	 يف	 اخلــام	 النفــط	 خمزونــات	 تراكــم	 نتيجــة	 تفاقمــت	

املتحــدة.

غيــر	أن	انقطاعــات	العــرض	والتوتــرات	اجلغرافيــة	السياســية	

حجبت	ضعف	الطلب	على	النفط	ودعمت	األسعار	بصفة	مؤقتة.	

وشــهدت	فنزويــا	انخفاضــا	يف	مســتويات	اإلنتــاج	عقــب	انقطــاع	

النفــط	 صــادرات	 توقفــت	 كمــا	 مــارس،	 يف	 الكهربائــي	 التيــار	

الروسية	جزئيا	يف	مايو	بسبب	تلوث	خطوط	األنابيب.	وبالرغم	

من	هذه	االنقطاعات	مل	تســتمر	ســوى	لفترة	مؤقتة،	فقد	ســاعدت	

يف	تــوازن	الســوق،	حيــث	أدت	إىل	تراجــع	اخملزونــات	األمريكيــة	

يف	أوائــل	فصــل	الربيــع.	عــاوة	علــى	ذلــك،	شــهد	مايــو	عــدم	تمديــد	

اإلعفــاءات	التــي	منحتهــا	الواليــات	املتحــدة	يف	الســابق	لثمانيــة	

مــن	البلــدان	الكبــرى	املســتوردة	للنفــط	اخلــام	اإليــراين.	وازدادت	

حــدة	التوتــرات	اجلغرافيــة	السياســية	يف	منطقــة	الشــرق	األوســط	

يف	 النفطيــة	 التحتيــة	 البنيــة	 علــى	 الهجمــات	 مــن	 عــدد	 بســبب	

—	ونظــرا	ألن	 قــرب	مضيــق	هرمــز	 النفــط	 الســعودية	وناقــات	

حــوايل	٢٠%	مــن	جتــارة	النفــط	اخلــام	العامليــة	تمــر	مــن	خــال	

املضيــق،	تــؤدي	اخملــاوف	مــن	النزاعــات	احملتملــة	يف	املنطقــة	

إىل	زيــادة	الطلــب	االحتــرازي	علــى	النفــط	وتكلفــة	التأميــن.	ويف	

النفــط	 أهــم	منشــآت	 اثنتيــن	مــن	 ١4	ســبتمبر،	أدى	هجــوم	علــى	

يف	الســعودية	إىل	التوقــف	عــن	إنتــاج	5,7	مليــون	برميــل	يوميــا	

أيــام	)أي	حــوايل	نصــف	جممــوع	إنتــاج	الســعودية	أو	%5	 لعــدة	

مــن	إنتــاج	النفــط	العاملــي(،	ممــا	نتجــت	عنــه	يف	البدايــة	خمــاوف	

مــن	انقطاعــات	حمتملــة	يف	ســوق	النفــط	اخلــام	الفعليــة	وزيــادة	

األعضــاء	 للنفــط	 املصــدرة	 البلــدان	 وتمكنــت	 التوتــرات.	 تفاقــم	

وغيــر	األعضــاء	يف	منظمــة	أوبــك	)بمــا	يف	ذلــك	روســيا(	مــن	دعــم	

أســعار	النفــط	جمــددا،	حيــث	اتفقــت	يف	األول	مــن	يوليــو	٢٠١٩	

علــى	تمديــد	فتــرة	تخفيــض	إنتــاج	النفــط	بعــد	انتهــاء	الســتة	شــهور	

األوىل	لتســعة	شــهور	إضافيــة	حتــى	مــارس	٢٠٢٠	بواقــع	8,٠	

مليــون	برميــل	يوميــا	و٠,4	مليــون	برميــل	يوميــا	علــى	الترتيــب.

تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية
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وعلــى	جانــب	الطلــب،	ســاهم	ضعــف	أســس	االقتصــاد	العاملــي	

يف	تراجع	األســعار.	فقد	تباطأ	النشــاط	العاملي،	ال	ســيما	بســبب	

األســواق	الصاعــدة	ومنطقــة	اليــورو،	وهــو	مــا	يتضــح	مــن	قيــام	

	— العاملــي	 النمــو	 تنبــؤات	 بتخفيــض	 أكتوبــر	 يف	 الصنــدوق	

بنســبة	٠,3%	إىل	3,٠%	وبنســبة	٠,٢%	إىل	3,4%	لعامي	٢٠١٩	

هــذا	 ظــل	 ويف	 إبريــل.	 بتنبــؤات	 مقارنــة	 الترتيــب	 علــى	 و٢٠٢٠	

التباطــؤ،	خفضــت	الوكالــة	الدوليــة	للطاقــة	تنبــؤات	نمــو	الطلــب	

علــى	النفــط	اعتبــارا	مــن	ســبتمبر	مــن	هــذا	العــام	إىل	١,١	مليــون	

برميــل	يوميــا	مقابــل	١,4	مليــون	برميــل	يوميــا	يف	فبرايــر.

ويف	ســوق	الغــاز	الطبيعــي،	تراجعــت	األســعار	الفوريــة	خــال	

مســتوى	 وارتفــاع	 اإلنتــاج	 زيــادة	 ظــل	 يف	 األخيــرة	 الشــهور	

الطاقــة.	 علــى	 العاملــي	 الطلــب	 تراجــع	 نتيجــة	 اخملزونــات	

تراجــع	 بســبب	 الفحــم	 أســعار	 انخفضــت	 ذلــك،	 مــع	 وبالتزامــن	

مســتوى	توليــد	الكهربــاء.	ونشــأ	املزيــد	مــن	الضغــوط	اخلافضــة	

لألســعار	عقــب	غلــق	عــدد	غيــر	مســبوق	مــن	وحــدات	توليــد	الطاقــة	

الكهربائيــة	التــي	تعمــل	بالفحــم	يف	الواليــات	املتحــدة	األمريكيــة.	

وحلــت	حمــل	هــذه	الوحــدات	حمطــات	لتوليــد	الطاقــة	الكهربائيــة	

العاملــي،	 االجتــاه	 مــع	 تماشــيا	 ســعرا	 األقــل	 الغــاز	 باســتخدام	

الكهربــاء	 توليــد	 الفحــم	يف	قطــاع	 تراجــع	نصيــب	 أدى	إىل	 ممــا	

يف	الواليــات	املتحــدة.	وبالرغــم	مــن	اجلهــود	اجلاريــة	للحــد	مــن	

انبعاثــات	الكربــون	يف	قطــاع	الطاقــة	الكهربائيــة	يف	الواليــات	

الدفيئــة	 غــاز	 انبعاثــات	 حجــم	 ارتفــع	 العــامل،	 وباقــي	 املتحــدة	

عامليا	جمددا	عام	٢٠١8	عقب	تســجيل	نمو	عاملي	قوي	)راجع	

اإلطــار	١-	ت	خ	-	١(.

النفــط	 عقــود	 تشــير	 	،٢٠١٩ ســبتمبر	 أواخــر	 مــن	 واعتبــارا	

إىل	 برنــت	 خــام	 أســعار	 يف	 تدريجــي	 تراجــع	 إىل	 املســتقبلية	

)الشــكل	 القادمــة	 اخلمــس	 الســنوات	 خــال	 أمريكيــا	 دوالرا	 	55

البيــاين	١-	ت	خ	-١،	اللوحــة	٢(.	كذلــك	يتضــح	مــن	افتراضــات	

العقــود	 أســعار	 إىل	 أيضــا	 تســتند	 التــي	 األساســي	 الســيناريو	

دوالرا	 	6١,8 ســيبلغ	 الســنوية	 األســعار	 متوســط	 أن	 املســتقبلية	

أمريكيــا	للبرميــل	يف	عــام	٢٠١٩	—	وهــو	مــا	يعكــس	انخفــاض	

بنســبة	٩,6%	عــن	متوســط	عــام	٢٠١8	—	و57,٩	للبرميــل	يف	

عــام	٢٠٢٠	بالنســبة	ملتوســط	أســعار	النفــط	الفوريــة	الــذي	يعــده	

جتــاوز	 يُتوقــع	 الطلــب،	 آفــاق	 ضعــف	 مــن	 وبالرغــم	 الصنــدوق.	

اخملاطــر	 تــوازن	 احتماليــة	 مــع	 القريــب،	 املــدى	 يف	 التوقعــات	

اللوحــة	 	،١- خ	 ت	 	-١ البيــاين	 )الشــكل	 املتوســط	 املــدى	 علــى	

القصيــر	 املــدى	 علــى	 التوقعــات	 جتــاوز	 خماطــر	 وتتضمــن	 	.)3

األحــداث	اجلغرافيــة	السياســية	اجلاريــة	يف	الشــرق	األوســط	التــي	

تعيــق	عــرض	النفــط	وتســهم	يف	زيــادة	تكلفــة	التأميــن	والشــحن	

الســلبية	 التطــورات	 خماطــر	 وتتضمــن	 النفــط.	 شــحنات	 علــى	

ارتفــاع	حجــم	اإلنتــاج	والتصديــر	يف	الواليــات	املتحــدة	بفضــل	

بــدء	تشــغيل	خطــوط	األنابيــب	يف	حــوض	بيرميــان،	وعــدم	امتثــال	

وتراجــع	 أوبــك،	 منظمــة	 يف	 األعضــاء	 وغيــر	 األعضــاء	 البلــدان	

الطلــب	علــى	البتروكيماويــات.	عــاوة	علــى	ذلــك،	مــن	شــأن	زيــادة	

النمــو	 علــى	 املؤثــرة	 مــن	اخملاطــر	 التجاريــة	وغيرهــا	 التوتــرات	

النفــط	 الطلــب	علــى	 العاملــي	واحلــد	مــن	 النشــاط	 إبطــاء	 العاملــي	

املتوســط.	 املــدى	 علــى	

تفاوت أسعار املعادن

بنســبة	 طفيفــا	 تراجعــا	 األساســية	 املعــادن	 أســعار	 تراجعــت	

أغســطس	٢٠١٩	 فبرايــر	٢٠١٩	حتــى	 مــن	 الفتــرة	 ٠,٩%	خــال	

األلومنيوم النحاس

خام احلديد النيكل

العقود املستقبلية

فترة الثقة البالغة ٦٨٪

فترة الثقة البالغة ٨٦٪

فترة الثقة البالغة ٩٥٪

عدد إبريل ٢٠١٨ من تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠١٨ من تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي

عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير 
آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠١٩ من تقرير
 آفاق االقتصاد العاملي

جميع السلع األولية الطاقة

الغذاء املعادن

املصــادر: مؤسســة .Bloomberg Finance L.P؛ ونظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد 

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

١ أســعار العقــود املســتقبلية الــواردة يف أعــداد تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي هــي االفتراضــات 

األساســية الــواردة يف كل عــدد، وهــي مســتمدة مــن أســعار العقــود املســتقبلية. وتســتند األســعار 

الواردة يف عدد أكتوبر ٢٠١٩ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل أسعار اإلغالق يف ١٧ سبتمبر 

.٢٠١٩

٢ مستمدة من أسعار عقود اخليار املستقبلية يف ١٧ سبتمبر ٢٠١٩.
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الشكل البياين ١-ت خ-١: تطورات سوق السلع األولية

١- مؤشرات أسعار السلع األولية

(٢٠١٦ = ١٠٠)       

30

40

50

60

70

80

90

ديسمبر ٢٠١٧

ديسمبر ٢٠١٨

ديسمبر ٢٠١٩

ديسمبر ٢٠٢٠

ديسمبر ٢٠٢١

ديسمبر ٢٠٢٢

ديسمبر ٢٠٢٣

٢- منحنيات العقود املستقبلية خلام برنت ١ 

       (بالدوالر األمريكي للبرميل، وتظهر تواريخ انتهاء العقود على 

       احملور السيني)

٣- آفاق أسعار خام برنت ٢ 

       (بالدوالر األمريكي للبرميل)

٤- مؤشرات أسعار املعادن

       (١ يناير ٢٠١٦ = ١٠٠)
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

يف	ظــل	اســتمرار	حالــة	عــدم	اليقيــن	بشــأن	السياســات	التجاريــة	

واخلــوف	مــن	تباطــؤ	االقتصــاد	العاملــي	—	ال	ســيما	يف	الصيــن	

—	اللذيــن	وازنهمــا	جزئيــا	ارتفــاع	أســعار	خــام	احلديــد	والنيــكل	
بســبب	قــوى	العــرض.	وارتفعــت	أســعار	املعــادن	النفيســة،	وهــو	

مــا	يعكــس	جزئيــا	زيــادة	توقعــات	تيســير	السياســة	النقديــة	يف	

الواليــات	املتحــدة	واللجــوء	إىل	املــاذات	اآلمنــة	يف	ظــل	التوتــرات	

التجاريــة.

مــن	 الفتــرة	 أســعار	خــام	احلديــد	بنســبة	6,7%	يف	 وارتفعــت	

األول	 النصــف	 فخــال	 	.٢٠١٩ أغســطس	 حتــى	 	٢٠١٩ فبرايــر	

مــن	٢٠١٩،	بلغــت	أســعار	احلديــد	اخلــام	أعلــى	مســتوياتها	علــى	

اإلطــاق	خــال	خمــس	ســنوات	بســبب	تفشــي	االضطرابــات	—	ال	

ســيما	انهيــار	الســد	اململــوك	لشــركة	فــايل	يف	البرازيــل	وإعصــار	

فيرونيــكا	املــداري	يف	أســتراليا	—	وارتفــاع	إنتــاج	الصلــب	إىل	

إىل	 األوضــاع	 عــودة	 أن	 غيــر	 الصيــن.	 يف	 قياســية	 مســتويات	

يف	 اضطرابــات	 شــهدت	 التــي	 العمليــات	 جانــب	 علــى	 طبيعتهــا	

املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 التجاريــة	 التوتــرات	 وتصاعــد	 الســابق	

والصيــن	نتــج	عنهمــا	تصحيــح	حــاد	يف	أغســطس	وازن	جزئيــا	

املكاســب	احملققــة	منــذ	بدايــة	العــام.	كذلــك	ارتفــع	ســعر	النيــكل،	

املضــاد	 الصلــب	 صناعــة	 يف	 األساســية	 املدخــات	 مــن	 وهــو	

للصــدأ	وبطاريــات	الســيارات	الكهربائيــة،	بنســبة	٢4,١%	مــا	بيــن	

فبراير	٢٠١٩	وأغســطس	٢٠١٩	بســبب	اخملاوف	بشــأن	العرض	

نظــرا	لقيــام	إندونيســيا،	وهــي	أكبــر	منتــج	للنيــكل	علــى	مســتوى	

العــامل،	بفــرض	حظــر	كامــل	علــى	تصديــر	النيــكل	اخلــام	اعتبــارا	

مــن	ينايــر	٢٠٢٠.

غير	أن	أسعار	املعادن	األساسية	األخرى	تأثرت	سلبا	نتيجة	

ضعف	االقتصاد	العاملي.	فقد	انخفضت	أســعار	النحاس	بنســبة	

٩,4%	نتيجــة	حالــة	عــدم	اليقيــن	بشــأن	التجــارة	العامليــة	رغــم	

التخفيضــات	األخيــرة	يف	حجــم	اإلنتــاج	يف	جمهوريــة	الكونغــو،	

والنزاعــات	العماليــة	يف	شــوكيكاماتا	)شــيلي(،	وارتفــاع	تكلفــة	

االســتخراج	يف	منجــم	غراســبيرغ	بإندونيســيا.	وانخفــض	ســعر	

يف	 اإلنتاجيــة	 الطاقــة	 فــرط	 بســبب	 	%6,6 بنســبة	 األلومنيــوم	

الصين	واستمرار	ضعف	الطلب	من	سوق	السيارات	هناك.	كذلك	

الصلــب	 طــاء	 أساســا	يف	 يســتخدم	 الــذي	 الزنــك	 ســعر	 انخفــض	

بنســبة	١6%	خــال	الفتــرة	مــن	فبرايــر	إىل	أغســطس	٢٠١٩	مــع	

تدهــور	آفــاق	الطلــب	علــى	الصلــب.	وواصــل	ســعر	الكوبالــت	مســاره	

العــرض	 وفــرة	 نتيجــة	 	%6,١ بنســبة	 انخفــض	 حيــث	 الهبوطــي،	

عقــب	زيــادة	اإلنتــاج	يف	جمهوريــة	الكونغــو	الديموقراطيــة.	

األساســية	 املعــادن	 أســعار	 مؤشــر	 ارتفــاع	 املتوقــع	 ومــن	

	٢٠١٩ يف	 	%4,3 بنســبة	 الصنــدوق	 عــن	 الصــادر	 الســنوي	

يف	 	%6,٢ بنســبة	 وانخفاضــه	 	)٢٠١8 يف	 بمتوســطه	 )مقارنــة	

٢٠٢٠.	وتتضمــن	أهــم	خماطــر	التطــورات	الســلبية	املؤثــرة	علــى	

اآلفــاق	املفاوضــات	التجاريــة	املطولــة	وزيــادة	تباطــؤ	النشــاط	

يف	 التوقعــات	 جتــاوز	 خماطــر	 وتتمثــل	 العــامل.	 يف	 الصناعــي	

انقطاعــات	العــرض	وتشــديد	القواعــد	التنظيميــة	البيئيــة	يف	أهــم	

للمعــادن. املنتجــة	 البلــدان	

ارتفاع أسعار اللحوم يف أعقاب تفشي 

األمراض احليوانية

عــن	 الصــادر	 واملشــروبات	 األغذيــة	 أســعار	 مؤشــر	 انخفــض	

انخفــاض	 نظــرا	ألن	 بنســبة	3,١%	 انخفاضــا	طفيفــا	 الصنــدوق	

أســعار	احلبــوب	واخلضــروات	والزيــوت	النباتيــة	والســكر	جتــاوز	

الــذي	بلــغ	٢,١3%. اللحــوم	 الكبيــر	يف	مؤشــر	أســعار	 االرتفــاع	

فعقــب	االنتشــار	الســريع	لفيــروس	حمــى	اخلنازيــر	اإلفريقيــة	

عبــر	الصيــن	)البلــد	األكبــر	علــى	مســتوى	العــامل	مــن	حيــث	إنتــاج	

واســتهاك	حلــم	اخلنازيــر(	وأجــزاء	أخــرى	مــن	جنــوب	شــرق	آســيا،	

	.%4٢,8 بنســبة	 حــادا	 ارتفاعــا	 اخلنزيــر	 حلــم	 أســعار	 ارتفعــت	

وأثــارت	األخبــار	عــن	تفشــي	املــرض	وإعــدام	احليوانــات	حالــة	مــن	

عدم	اليقين	بشــأن	عرض	حلوم	اخلنازير	الصينية	يف	املســتقبل	

القريب.	وأدى	انتشــار	املرض	أيضا	إىل	تخفيض	العرض	ورفع	

األســعار	يف	أوروبــا	والواليــات	املتحــدة	نظــرا	لقيــام	املنتجيــن	

احمللييــن	بزيــادة	صادراتهــم	إىل	الصيــن.	ويف	أعقــاب	األزمــة،	

األخــرى،	 احليوانيــة	 البروتينــات	 بعــض	 أســعار	 كذلــك	 ارتفعــت	

حيث	زادت	أسعار	حلوم	األبقار	بنسبة	8,3%	على	سبيل	املثال.

وشهد	وسط	غرب	الواليات	املتحدة	األمريكية	زيادة	قياسية	

وفــول	 الــذرة	 زراعــة	 تأخيــر	 إىل	 أدى	 ممــا	 األمطــار،	 هطــول	 يف	

الصويــا	يف	مايــو	ويونيــو،	وارتفــاع	األســعار	بالتــايل	يف	أســواق	

احلبــوب	بســبب	أحــوال	الطقــس.	وانحســرت	هــذه	الزيــادة	الســعرية	

يف	األســواق	الحقــا	مــا	بيــن	أواخــر	يوليــو	ونهايــة	أغســطس	بفضــل	

بالــذرة	 املزروعــة	 األراضــي	 رقعــة	 يف	 التوقعــات	 فاقــت	 زيــادة	

واحملاصيــل	الناجتــة	عنهــا.	كذلــك	كان	لإلنتــاج	العاملــي	القــوي	

نهايــة	 يف	 انخفضــت	 حيــث	 الــذرة،	 أســعار	 علــى	 ســلبي	 تأثيــر	

املطــاف	بنســبة	3,6%	بيــن	فبرايــر	وأغســطس.	وتراجعــت	أســعار	

فــول	الصويــا	بنســبة	صافيــة	بلغــت	5,٩%	نظــرا	الســتمرار	تراجــع	

التجاريــة	 التوتــرات	 نتيجــة	 احليوانيــة	 األعــاف	 علــى	 الطلــب	

وتفشــي	فيــروس	حمــى	اخلنازيــر	اإلفريقيــة	يف	الصيــن.

أحــوال	 بســبب	 	%٢,7 بنســبة	 الــكاكاو	 أســعار	 وانخفضــت	

الطقس	املواتية	يف	غرب	إفريقيا	خال	شهري	يوليو	وأغسطس.	

الزيــادة	 بســبب	 	%٢,6 بنســبة	 النخيــل	 زيــت	 أســعار	 وتراجعــت	

املتوقعــة	يف	اخملزونــات	واحتماليــة	تراجــع	الطلــب	العاملــي	يف	

أعقــاب	 وذلــك	يف	 عقديــن،	 خــال	 األوىل	 للمــرة	 	٢٠١٩-٢٠٢٠

اخملاوف	البيئية	يف	بعض	البلدان	املســتوردة	وزيادة	تنافســية	

الزيــوت	النباتيــة	األخــرى.

وتشير	التوقعات	إىل	تراجع	أسعار	الغذاء	بنسبة	3,4%	سنويا	

يف	عام	٢٠١٩	نتيجة	ارتفاع	األسعار	أساس	يف	النصف	األول	

مــن	عــام	٢٠١8،	لترتفــع	الحقــا	بنســبة	٢,8%	يف	عــام	٢٠٢٠.	

وخالــف	الطقــس	أحوالــه	املعتــادة	يف	الشــهور	األخيــرة،	وال	تــزال	

احتماليــة	اســتمرار	اضطرابــات	الطقــس	تمثــل	أحــد	خماطــر	جتــاوز	

	،٢٠١٩ أغســطس	 	٩ ويف	 التنبــؤات.	 علــى	 املؤثــرة	 التوقعــات	

أعلنــت	اإلدارة	الوطنيــة	األمريكيــة	لدراســة	احمليطــات	والغــاف	

اجلــوي	رســميا	عــن	انتهــاء	األحــوال	املناخيــة	املصاحبــة	لظاهــرة	

النينــو	التــي	بــدأت	يف	ســبتمبر	املاضــي.	ويظــل	حــل	الصراعــات	

املصــدرة	 البلــدان	 أكبــر	 	— املتحــدة	 الواليــات	 بيــن	 التجاريــة	

لألغذيــة	علــى	مســتوى	العــامل	—	والصيــن	املصــدر	األكبــر	خلطــر	

جتــاوز	التوقعــات	بالنســبة	لألســعار.

املعادن النفيسة

النفيســة؟	 املعــادن	 أســعار	 لتقلبــات	 احملــددة	 العوامــل	 مــا	

املعــادن	 وهــل	 املعــادن؟	 لهــذه	 األساســية	 االســتخدامات	 ومــا	

النفيســة،	بمــا	فيهــا	الذهــب،	هــي	املــاذ	النهائــي	وأداة	التحــوط	
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مــن	الفوضــى	النقديــة،	أم	أن	دورهــا	كمخــزن	للقيمــة	ليــس	ســوى	

أمــر	مــن	قبيــل	املبالغــة؟	الغــرض	مــن	هــذا	القســم	هــو	اإلجابــة	عــن	

هــذه	األســئلة	مــن	خــال	عــرض	نبــذة	تاريخيــة	عــن	املوضــوع،	

ودراســة	اخلصائــص	األساســية	للمعــادن	النفيســة،	بمــا	يف	ذلــك	

التوزيــع	اجلغــرايف	إلنتاجهــا،	وإجــراء	حتليــل	اقتصــادي	قياســي	

يف	نهايــة	املطــاف	الختبــار	بعــض	اإلجابــات	املمكنــة	عــن	هــذه	

األســئلة.

العمالت املعدنية والنقود واملعادن النفيسة: 

نبذة تاريخية

الذهــب	 )أي	 النفيســة	 للمعــادن	 كانــت	 األزل،	 قديــم	 منــذ	

لهــم	 وجميعهــم	 الحقــا،	 والباديــوم	 والباتينيــوم	 والفضــة،	

نفــس	اخلصائــص	املاديــة(	قيمــة	كبيــرة	بســبب	بريقهــا	وســهولة	

ويعــود	 امللحــوظ.٢	 الكيميائــي	 وثباتهــا	 وندرتهــا	 تشــكيلها	

وممارســة	 الزينــة	 ألغــراض	 والفضــة	 للذهــب	 األول	 االســتخدام	

الطقــوس	وكدليــل	علــى	الوضــع	االجتماعــي	إىل	مــا	قبــل	التاريــخ،	

وشــاع	اســتخدامهما	عبــر	خمتلــف	الثقافــات	واحلضــارات	)راجــع	

دراسة	Green 2007(.	وهذا	املزيج	من	اخلصائص	الفريدة	جعل	

مــن	املعــادن	النفيســة	خيــارا	ممتــازا	كمخــزن للقيمــة،	وربمــا	كان	

لــه	دور	أساســي	يف	التشــجيع	علــى	اســتحداث	العمــالت املعدنيــة	

—	وهــي	أحــد	االبتــكارات	األساســية	يف	تاريــخ	النقــود	ومرحلــة	
	.)Mundell 2002	دراســة	)راجــع	احلضــاري	التطــور	يف	انتقاليــة

وكان	اســتخدام	العمــات	املعدنيــة	بــدوره	بمثابــة	رابــط	قــوي	بيــن	

املعــادن	النفيســة	والنقــود	والعمــات	لقــرون	عديــدة.3	

والفضــة،	 الذهــب	 مــن	 املصنوعــة	 العمــات	 كثافــة	 وبفضــل	

كانــت	لهــا	أفضليــة	كبيــرة	كوســيلة	للتبــادل	مقارنــة	باملعــادن	

الدوليــة	 املعامــات	 يف	 ســيما	 ال	 النحــاس(،	 )مثــل	 األخــرى	

والفضيــة	 الذهبيــة	 العمــات	 بعــض	 اكتســبت	 لذلــك	 )الكبيــرة(.	

)إىل	 العريقــة	 الســبعة	 املعــادن	 والفضــة	إىل	 الذهــب	 مــن	 ينتمــي	كل	 		٢

ويوجــد	 والزئبــق(.	 واحلديــد	 والرصــاص	 والقصديــر	 النحــاس	 جانــب	

معــدن	 إىل	 أوروبــا	 يف	 إشــارة	 أول	 وظهــرت	 معروفــا.	 معدنــا	 	86 اليــوم	

البالتينيــوم	عــام	١557	يف	كتابــات	عــامل	اإلنســانيات	اإليطــايل	جوليــو	

ســيزار	ديــا	ســكاال.	ومل	يحــظ	الباتينيــوم	بمكانــة	ضمــن	املعــادن	النفيســة	

وليــام	 اكتشــف	 	،١8٠٢ عــام	 ويف	 عشــر.	 الثامــن	 القــرن	 نهايــة	 يف	 إال	

هايــد	والســتون	الباديــوم	)الــذي	ســمي	باســم	الكويكــب	بــاالس	٢(،	وتــم	

اســتخدامه	كمعــدن	نفيــس	يف	صناعــة	احللــي	منــذ	عــام	١٩3٩	يف	صــورة	

ســبائك	»الذهــب	األبيــض«	كبديــل	للباتينيــوم.	)اللــون	األبيــض	الطبيعــي	

للباديــوم	ال	يحتــاج	إىل	طائــه	بالروديــوم.(	وإىل	جانــب	املعــادن	التــي	

يغطيهــا	التحليــل،	توجــد	معــادن	نفيســة	أخــرى	تتضمــن	جمموعــة	معــادن	

الباتينيــوم:	الروثينيــوم	والروديــوم	واألزميــوم	واإليريديــوم،	وإن	كان	ال	

يتــم	تداولهــا	علــى	نطــاق	واســع.

3		ال	تــزال	بدايــة	اســتخدام	العمــات	املعدنيــة	غيــر	معروفــة،	ولكــن	يبــدو	

أن	أول	عملــة	)اإللكتــروم،	وهــي	مزيــج	مــن	الذهــب	والفضــة(	تــم	ســكها	يف	

مملكــة	ليديــا	حــوايل	6٠٠	ســنة	قبــل	امليــاد،	وانتشــرت	ســريعا	عبــر	منطقــة	

البحــر	األبيــض	املتوســط.	وكانــت	عمــات	اإللكتــروم	يتــم	تداولهــا	يف	مملكــة	

ليديــا	بأعلــى	مــن	قيمتهــا	احلقيقيــة	لتــدر	علــى	مصدرهــا	أرباحــا	أو	رســوما	

مقابــل	ســك	العملــة.	وهــذا	التقييــم	املبالــغ	يــدل	علــى	أن	الدولــة	املصــدرة	

العمــات	 للغايــة	علــى	نحــو	مكنهــا	مــن	احتــكار	نشــاط	ســك	 كانــت	قويــة	

وفــرض	حماذيــر	صارمــة	علــى	الــدول	األخــرى	ملنعهــا	مــن	ممارســة	هــذا	

.)Mundell 2002( النشــاط	

)عملــة	 واســعا	 دوليــا	 قبــوال	 موثوقــة	 كيانــات	 عــن	 الصــادرة	

الفلوريــن	وعملــة	الــدوكات	املصنوعتــان	مــن	الذهــب	يف	العصــور	

الوســطى	والبيــزو	الفضــي	يف	العصــور	احلديثــة(	—	ممــا	ســاهم	

يف	تســهيل	وتشــجيع	التجــارة	عبــر	املمالــك	واحلضــارات	)دراســة	

4.)Vilar 1976
وكان	النظــام	النقــدي	اخملتلــط،	حيــث	تكــون	العمــات	الورقيــة	

للتحويــل	إىل	 البنــك	املركــزي	قابلــة	 أو	 الصــادرة	عــن	احلكومــة	

عمــات	معدنيــة	بســعر	ثابــت،	تطــورا	طبيعيــا	للتغلــب	علــى	بعــض	

أوجه	القصور	الواضحة	يف	النظام	النقدي	القائم	على	استخدام	

العمــات	املعدنيــة	فقــط	)دراســة	Officer 2008(.	وبعــد	قــرون	مــن	

تطبيــق	نظــام	املعدنيــن	علــى	نطــاق	واســع،	حيــث	تعتمــد	النســبة	

بيــن	ســعر	الذهــب	وســعر	الفضــة	علــى	الســعر	الــذي	حتــدده	اجلهــة	

القــرن	 مــن	 الثالــث	 الربــع	 شــاع	يف	 النقــود،	 ســك	 عــن	 املســؤولة	

التاســع	عشــر	تطبيــق	معيــار	الذهــب	املوحــد	علــى	غــرار	بريطانيــا	

بيــن	القــوى	االقتصاديــة	الكبــرى	يف	هــذا	الوقــت	—	ممــا	ســاهم	

ربمــا	يف	تشــجيع	التجــارة	العامليــة.5	ومــع	إبطــال	الصفــة	النقديــة	

للفضــة	عبــر	بلــدان	العــامل،	تراجعــت	أســعار	الفضــة	تراجعــا	حــادا،	

)الــذي	 	١873 لعــام	 العملــة	 ســك	 قانــون	 صــدور	 بعــد	 ســيما	 ال	

	.)Friedman 1990 دراســة	 	،»73 »جريمــة	 باســم	 أيضــا	 عــرف	

لذلــك	شــهدت	نســبة	ســعر	الفضــة	إىل	الذهــب	تقلبــات	بعــد	آالف	

مــن	١:١6	يف	 ارتفعــت	 النســبي،	حيــث	 االســتقرار	 مــن	 الســنوات	

منتصف	العقد	األول	من	القرن	التاســع	عشــر	إىل	١:١٠٠	تقريبا	

يف	العقــود	التاليــة	)الشــكل	البيــاين	١-	ت	خ	–	٢،	اللوحــة	٢(.6

وكان	اســتقرار	القوة	الشــرائية	للذهب	أمر	ملحوظ	للغاية	—	

الكســاد	 وفتــرة	 والثانيــة	 األوىل	 العامليتيــن	 احلربيــن	 باســتثناء	

الكبيــر	—	حتــى	تــم	حظــر	إمكانيــة	التحويــل	بيــن	الــدوالر	والذهــب	

أمــام	 ليديــا	 مملكــة	 هزيمــة	 وبعــد	 امليــاد،	 قبــل	 	5٠٠ عــام	 بحلــول	 	4

)واختــارت	 املعدنيــة	 العمــات	 نظــام	 فــارس	 بــاد	 اعتمــدت	 داريــوس،	

الســيغلوي	 عملــة	 مــن	 مهولــة	 كميــات	 وأنتجــت	 املعدنيــن(	 معيــار	 تطبيــق	

العملــة	 أصبحــت	 التــي	 الفضــة(	 مــن	 مصنوعــة	 عملــة	 )وهــي	 الفارســية	

الدوليــة	يف	هــذا	الوقــت،	إىل	جانــب	عملتيــن	أخرييــن	اســتخدمتا	يف	بــاد	

األناضــول	)وهمــا	العملــة	الذهبيــة	يف	المبســاكوس	وعمــات	اإللكتــروم	يف	

ســيزيكوس(	)دراســة	Mundell 2008(.	ويف	العصــور	الوســطى،	بعــد	عملــة	

األريــوم	الرومانيــة،	القــت	عملــة	الفلوريــن	يف	فلورنــس	وعملــة	الــدوكات	يف	

البندقيــة	املصنوعتــان	مــن	الذهــب	قبــوال	واســعا	يف	أوروبــا،	بينمــا	أصبــح	

تــم	 الــذي	 الثمانيــة«(	 »قطعــة	 باســم	 أيضــا	 يعــرف	 )الــذي	 الفضــي	 البيــزو	

ســكه	يف	اإلمبراطوريــة	اإلســبانية	العملــة	الدوليــة	يف	العصــر	احلديــث	قبــل	

الــدوالر	األمريكــي،	كمــا	اســتخدمته	الواليــات	املتحــدة	كعملــة	قانونيــة	لهــا	

.)Vilar 1976 حتــى	صــدور	قانــون	ســك	العملــة	لعــام	١857	)دراســة	

5		توصلــت	بعــض	الدراســات	إىل	أن	صعــود	معيــار	الذهــب	الكاســيكي	

قــد	ســاهم	بنســبة	٢٠%	يف	 بيــن	عامــي	١87٠	و١٩١3	يمكــن	أن	يكــون	

زيــادة	التجــارة	العامليــة	بيــن	١88٠	و١٩١٠	—	ممــا	يؤيــد	بقــوة	فكــرة	

أن	تنســيق	نظــام	النقــود	الســلعية	واحتــادات	العملــة	مــن	العوامــل	املســاعدة	

Lo- 	املهمــة	وراء	موجــة	العوملــة	التــي	شــهدها	القــرن	التاســع	عشــر	)دراســة

.)pez-Cordova and Meissner 2003
6		تــم	إبطــال	الصفــة	النقديــة	للفضــة	للمــرة	األوىل	يف	اململكــة	املتحــدة	

واالحتــاد	 وفرنســا	 أملانيــا	 يف	 الســبعينات	 خــال	 والحقــا	 	،١8١٩ عــام	

الاتينــي	 النقــدي	 واالحتــاد	 وروســيا	 والنمســا	 وهولنــدا	 االســكندنايف	

)بلجيــكا	وإيطاليــا	وسويســرا(،	ويف	الواليــات	املتحــدة	مــع	صــدور	قانــون	

ســك	العملــة	لعــام	١٩73.	ويف	أواخــر	ســبعينات	القــرن	التاســع	عشــر،	كانــت	

الصيــن	والهنــد	همــا	البلديــن	الوحيديــن	مــن	جمموعــة	البلــدان	الكبــرى	الذيــن	

ظــا	يطبقــان	نظــام	العمــات	الفضيــة.	
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

يف	عام	١٩7١،	وهو	ما	أدى	إىل	انهيار	النظام	بعدها	بعامين،	

وبدايــة	عصــر	جديــد	مــن	تقلــب	أســعار	الذهــب،	وانقطــاع	الرابــط	

البيــاين	 )الشــكل	 دائــم	 بشــكل	 والعمــات	 النفيســة	 املعــادن	 بيــن	

١-ت	خ-٢(.

وحتــى	يف	عاملنــا	احلــايل	القائــم	علــى	نقــود	الثقــة،	ال	يــزال	

الذهــب	والعمــات	واضحــا	نظــرا	ألن	 بيــن	 التحويــل	 أثــر	قابليــة	

احليــازات	الرســمية	مــن	الذهــب	—ومعظمهــا	حمتفــظ	بهــا	لــدى	

النقــد	 صنــدوق	 مثــل	 الدوليــة	 واملؤسســات	 املركزيــة	 البنــوك	

الــدويل	وبنــك	التســويات	الدوليــة	—	ال	تــزال	تمثــل	نســبة	كبيــرة	

من	جمموع	رصيد	املعادن	النفيسة	من	االحتياطيات	الرسمية،	

وحتــى	يف	بعــض	األحيــان	نســبة	كبيــرة	مــن	الديــن	العــام	لبلــد	مــا	

)اجلــدول	١-ت	خ-١(.

ويتنــاول	القســم	التــايل	الــدور	احلــايل	للمعــادن	النفيســة	يف	

االقتصــاد	العاملــي،	وحجــم	إنتاجهــا	وقيمتــه	)الكبيريــن	يف	عــدد	

مــن	البلــدان(	واســتخداماتها.	

حقائق أساسية عن املعادن النفيسة

إنتاج املعادن النفيسة وتوزيعها اجلغرايف

ســيما	 ال	 قليلــة،	 أماكــن	 النفيســة	يف	 املعــادن	 إنتــاج	 يتركــز	

الباتينيــوم	والباديــوم.	وبلــغ	اإلنتــاج	العاملــي	للذهــب	يف	عــام	

يعــادل	حــوايل	١34	 مــا	 أي	 ٢٠١8	حــوايل	3٢6٠	طــن	متــري،	

مليــار	دوالر	أمريكــي.	وتســهم	البلــدان	املنتجــة	اخلمســة	الكبــرى	

بمــا	 وكنــدا(	 املتحــدة	 والواليــات	 وروســيا	 وأســتراليا	 )الصيــن	

أعلــى	 الذهــب	 إنتــاج	 قيمــة	 وتعــد	 اإلنتــاج.	 مــن	 علــى	%4٠	 يزيــد	

مــن	النحــاس،	كمــا	تتجــاوز	كثيــرا	قيمــة	إنتــاج	املعــادن	النفيســة	

األخــرى.	وبلغــت	قيمــة	اإلنتــاج	العاملــي	مــن	الفضــة	والباديــوم	

دوالر	 مليــارات	 و٩	 أمريكــي	 دوالر	 مليــار	 	١3 والباتينيــوم	

علــى	 	،٢٠١8 عــام	 يف	 أمريكــي	 دوالر	 مليــارات	 و4	 أمريكــي	

الترتيــب.	غيــر	أن	إنتــاج	هــذه	املعــادن	أكثــر	تركــزا.	فعلــى	ســبيل	

املثــال،	يمثــل	أكبــر	بلديــن	مــن	حيــث	إنتــاج	الفضــة	علــى	مســتوى	

العاملــي.	 اإلنتــاج	 مــن	 	%4٠ حــوايل	 وبيــرو(	 )املكســيك	 العــامل	

وباملثــل،	تســهم	روســيا	وجنــوب	إفريقيــا	بثاثــة	أربــاع	اإلنتــاج	

العاملــي	للباديــوم،	بينمــا	تمثــل	دولــة	جنــوب	إفريقيــا	وحدهــا	

١-ت	 )اجلــدول	 للباتينيــوم	 العاملــي	 اإلنتــاج	 ثلثــي	 مــن	 أكثــر	

خ-٢(.

ويمثــل	جممــوع	إنتــاج	واحتياطيــات	املعــادن	النفيســة	نصيبــا	

مــن	 عــدد	 يف	 )الصــادرات(	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	 كبيــرا	

البلــدان	)الشــكل	البيــاين	١-ت	خ-3(،	ال	ســيما	البلــدان	منخفضــة	

الدخــل	املتوســطة	والصغيــرة	)مثــل	بوركينــا	فاســو	وغانــا	ومــايل	

وســورينام(.	لذلــك	قــد	تكــون	لتقلبــات	األســعار	آثــار	كبيــرة	علــى	

الدخــل	والثــروات	يف	جمموعــة	كبيــرة	مــن	البلــدان.	

مــن	 األول	 العقــد	 منتصــف	 يف	 ســعرية	 طفــرة	 مــن	 ويتضــح	

القــرن	احلــادي	والعشــرين	أن	نشــاط	اســتخراج	املعــادن	النفيســة	

 Erb and	)دراســة	األســعار	حتــركات	جتــاه	نســبيا	مــرن	غيــر	يعــد

Harvey 2013(.	وال	يوجــد	اجتــاه	واضــح	لنســب	إنتــاج	املعــادن	
النفيسة	على	املدى	الطويل،	ومن	املثير	للدهشة	أن	نسبة	إنتاج	

الذهــب	إىل	الفضــة	مل	تتأثــر	ســوى	قليــا	بطفــرة	إنتــاج	الفضــة	يف	

الواليــات	املتحــدة	خــال	القرنيــن	الســادس	عشــر	والســابع	عشــر	

)اجلــدول	١-ت	خ-3(.7	وعــاوة	علــى	ذلــك،	مل	يتضــح	وجــود	أي	

عاقــة	بيــن	إنتــاج	الفضــة	والذهــب	ونســب	األســعار	خــال	العقــد	

املاضي،	مما	يشــير	إىل	أن	العرض	النســبي	للمعادن	النفيســة	مل	

يكــن	مــن	املصــادر	املهمــة	لتقلبــات	األســعار.

استخدام املعادن النفيسة

النحــو	 علــى	 النفيســة	 املعــادن	 علــى	 الطلــب	 تصنيــف	 يمكــن	

املشــتريات	 وصــايف	 واالســتثمار،	 واحللــي،	 الصناعــة،	 التــايل:	

الدوليــة.	 واملنظمــات	 املركزيــة	 البنــوك	 جانــب	 مــن	 الرســمية	

ويســتخدم	أكثــر	مــن	نصــف	الذهــب	املســتخرج	حديثــا	يف	صناعــة	

7		جتــدر	اإلشــارة	إىل	أن	حجــم	إنتــاج	املعــادن	النفيســة	تضاعــف	حــوايل	

5٠٠	مرة	منذ	عام	١5٠٠،	بينما	تضاعف	إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي	

 Malanima	دراســة	)راجــع	الترتيــب	علــى	مــرة	و١5	مــرة	5٠	الســكان	وعــدد

2009(.	وخــال	الفتــرة	نفســها،	مل	تتراجــع	القــوة	الشــرائية	للذهــب	والفضــة	
.)ERB and Harvey 2013	دراســة	راجــع(

احلرب العاملية األوىل
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الشكل البياين ١-ت خ-٢: أسعار الذهب والفضة

مينيابوليــس؛  يف  الفيــدرايل  االحتياطــي  وبنــك  Measuringworth.com؛  موقــع  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

٢- سعر الذهب إىل الفضة يف اململكة املتحدة

      (نسبة)

١- األسعار احلقيقية التاريخية

       (الدوالر األمريكي/األوقية)
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اجلدول 1-ت خ-1: احتياطيات الذهب الرسمية

بالطن

القيمة 

)بمليارات 

الدوالرات 

األمريكية(

% من 

االحتياطيات

% من الدين 

العام

١٩7٠١٩8٠١٩٩٠٢٠٠٠٢٠١٠٢٠١٩٢٠١٩

٩,83٩8,٢٢١8,١468,١378,١338,١3333٢75٢الواليات	املتحدة

3,537٢,٩6٠٢,٩6٠3,46٩3,4٠73,368١377٠6أملانيا

#ال	ينطبق–3,8563,٢١73,٢١73,٢١7٢,٩34٢,8١4١١5صندوق	النقد	الدويل
٢,565٢,٠74٢,٠74٢,45٢٢,45٢٢,45٢١٠٠664إيطاليا

6١4	3,١3٩٢,546٢,5463,٠٢5٢,435٢,436٩٩فرنسا

١٩3٩	3437١٠٢,١8388–––االحتاد	الروسي

١	٢	3٩83٩53٩5١,٠54١,٩٠٠77–الصين

١5	5	٢,4٢7٢,5٩٠٢,5٩٠٢,538١,٠4٠١,٠4٠4٢سويسرا

٠	٢	4737547547547657653١اليابان

655	٢١6٢673333585586١3٢5الهند

١	6	١,588١,367١,367٩١٢6١٢6١٢٢5هولندا

#ال	ينطبق٢8	7475٠١5٠5٢١–––البنك	املركزي	األوروبي
8	4	73٩84٢١4٢١4٢44٢4١7مقاطعة	تايوان	الصينية

6٠5	8٠٢68٩4٩٢6٠7383383١6البرتغال

564٠	5667367١5–––كازاخستان

53١36	355١4–––––أوزبكستان

٩	3	١٠6١4٢١43١433٢33٢3١3السعودية

١	8	١,١٩858658٩5633١٠3١٠١3اململكة	املتحدة

١45	٢٩6١٢––١١3١١7١٢7تركيا

٢3١4	٢55٢87٢87٢87٢87٢87١٢لبنان

املصادر:	اإلحصاءات املالية الدولية	الصادرة	عن	صندوق	النقد	الدويل؛	وجملس	الذهب	العاملي؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	تعكس	قيم	٢٠١٩	البيانات	املتاحة	اعتبارا	من	مارس.

اجلدول 1-ت خ-2: إنتاج املعادن النفيسة، 2018-2016

الذهب

بالقيمة 

)بمليارات 

الدوالرات 

األمريكية(

كنسبة من 

اإلنتاج العاملي 

الفضةالتراكمي )%((

بالقيمة 

)بمليارات 

الدوالرات 

األمريكية(

كنسبة من 

اإلنتاج العاملي 

التراكمي )%(

3.١٢١املكسيك١3.١١١الصين

٢.337بيرو٩.3١8أستراليا

١.748الصين8.5٢6روسيا

٠.753شيلي8.43٢كازاخستان

٠.758روسيا7.43٩الواليات	املتحدة

٠.763بولندا7.445غانا

٠.767أستراليا6.٢5٠بيرو

٠.77٢بوليفيا6.٢55كندا

٠.676كازاخستان5.65٩البرازيل

٠.68٠األرجنتين4.763بابوا	غينيا	اجلديدة

٠.584الواليات	املتحدة4.567جنوب	إفريقيا

٢.4١٠٠بلدان	أخرى4.٢7١املكسيك

١4.8العامل35.6١٠٠بلدان	أخرى

١٢١.3العامل

البالديوم

بالقيمة 

)بمليارات 

الدوالرات 

األمريكية(

كنسبة من 

اإلنتاج العاملي 

البالتينيومالتراكمي )%(

بالقيمة 

)بمليارات 

الدوالرات 

األمريكية(

كنسبة من 

اإلنتاج العاملي 

التراكمي )%(

3.٩7٠جنوب	إفريقيا٢.٢3٩روسيا	

٠.78٢روسيا٢.١75جنوب	إفريقيا

٠.48٩زمبابوي	٠.583كندا

٠.3٩5كندا٠.4٩٠الواليات	املتحدة

٠.١٩7الواليات	املتحدة٠.3٩5زمبابوي

٠.٢١٠٠بلدان	أخرى٠.3١٠٠بلدان	أخرى

5.6العامل5.8العامل

املصادر:	نظام	أسعار	السلع	األولية	لدى	صندوق	النقد	الدويل؛	واملسح	اجليولوجي	األمريكي؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	متوسط	األسعار	واإلنتاج	خال	ثاث	سنوات	)٢٠١6-٢٠١8(.
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

احللــي	)الشــكل	البيــاين	١-ت	خ-4(.	أمــا	الفضــة	فلهــا	تطبيقــات	

الفضــة،	بينمــا	تمثــل	 اســتهاك	 صناعيــة	متنوعــة	تمثــل	نصــف	

الطلــب	 ويتفــاوت	 الفضــة.	 علــى	 الطلــب	 مــن	 فقــط	 	%٢5 احللــي	

االســتثماري	علــى	الذهــب	والفضــة	)يف	صــورة	عمــات	وســبائك	

أو	حيــازات	يف	الصناديــق	االســتثمارية	املتداولــة	يف	البورصــة(	

تفاوتــا	كبيــرا	نظــرا	ألنــه	أكثــر	تأثــرا	باألســعار.8	ويعــد	االســتخدام	

والباديــوم	 الباتينيــوم،	 حالــة	 يف	 أهميــة	 أكثــر	 الصناعــي	

احملــول	 صناعــة	 يف	 اســتخدامهما	 يتــم	 حيــث	 	— خصوصــا	

الســيارات. قطــاع	 احلفــاز	يف	

ويحتفــظ	القطــاع	الرســمي	بحيــازات	كبيــرة	مــن	الذهــب	تمثــل	

حــوايل	3٠%	مــن	رصيــد	الذهــب	العاملــي.	ويمكــن	أن	يــؤدي	بيعهــا	

إىل	اضطرابــات	ســوقية،	لذلــك	تــم	وضــع	قيــود	علــى	عمليــات	البيــع	

بحيــث	ال	تتجــاوز	4٠٠	طــن	متــري	ســنويا.٩	وتراجــع	دور	الذهــب	

االقتصــادات	 يف	 املركزيــة	 للبنــوك	 العموميــة	 امليزانيــات	 يف	

يف	 الذهــب	 احتياطيــات	 يف	 األخيــرة	 الطفــرة	 ولكــن	 املتقدمــة،	

األسواق	الصاعدة	وازنت	تأثير	هذا	التراجع	وجتاوزته	)اجلدول	

مــن	 النفيســة	 املعــادن	 التــايل	 القســم	 ١-	ت	خ-١(.	وســيتناول	

األصــول،	 فئــات	 إحــدى	 باعتبارهــا	 املــايل	 االســتثمار	 منظــور	

إىل	جانــب	حتليــل	احملــددات	األساســية	ألســعارها،	مــع	التركيــز	

علــى	خصائصهــا	كمــاذ	آمــن	وأداة	حتــوط	خــال	االضطرابــات	

الســوقية	وفتــرات	ارتفــاع	التضخــم.	

اخلصائص السعرية للمعادن النفيسة

النفيســة	فئــة	أصــول	يف	حــد	ذاتهــا.	 اعتبــار	املعــادن	 يمكــن	

والفضــة	 الذهــب	 ســيما	 بيــن	عوائدهــا،	ال	 كبيــر	 ارتبــاط	 ويوجــد	

الصناعــي	 االســتخدام	 يف	 ترتيبهــا	 مــع	 اتســاقا	 والباتينيــوم،	

)الشــكل	البيــاين	١-ت	خ-5(.	وقياســا	بالعائــد	الشــهري،	توجــد	

تبلــغ	7٢,٠،	 حيــث	 والفضــة،	 الذهــب	 بيــن	 ارتبــاط	 درجــة	 أعلــى	

والذهــب،	 الباديــوم	 بيــن	 ارتبــاط	 درجــة	 أقــل	 توجــد	 بينمــا	

حيــث	تبلــغ	٠,33.	وباســتخدام	معــدالت	تواتــر	أقــل،	تعــد	أســعار	

النحــاس(	 الصناعيــة	)مثــل	 ارتباطــا	باملعــادن	 أكثــر	 الباديــوم	

علــى	 ارتباطــا	 أكثــر	 الباديــوم	 يظــل	 ولكــن	 بالذهــب،	 عنهــا	

اإلطــاق	بالبديــل	األقــرب	لــه،	أي	الباتينيــوم.	وال	تؤثــر	التغيــرات	

يف	مســتوى	اإلنتــاج	الصناعــي	العاملــي	ســوى	تأثيــر	طفيــف	علــى	

أســعار	املعادن	النفيســة،	حتى	يف	حالة	الباديوم	والباتينيوم	

خ-5(. ١-ت	 )اجلــدول	

وقــد	اختلفــت	العاقــة	بيــن	املعــادن	النفيســة	والتضخــم	عبــر	

القديمــة	 النظــم	 ففــي	 املطبــق.	 النقــدي	 النظــام	 حســب	 التاريــخ	

القائمــة	علــى	املعــادن،	حيــث	كان	يتــم	ربــط	العمــات	باملعــادن،	

ارتفــاع	األســعار	انخفــاض	يف	 كنظــام	بريتــون	وودز،	صاحــب	

الســعر	احلقيقــي	للمعــادن	)الشــكل	البيــاين	١-ت	خ-6(.	غيــر	أن	

العكــس	صحيــح	يف	نظــم	نقــود	الثقــة	احلاليــة.	

8		يحتفــظ	صنــدوق	جــي	إل	دي	االســتثماري	املتــداول	بالبورصــة	٢٠%	

مــن	جممــوع	األرصــدة	املوزعــة	بيــن	اخملــازن	حــول	العــامل.	وتعتبــر	اخلــردة	

مــن	مصــادر	العــرض	املهمــة	األخــرى	التــي	تتأثــر	باألســعار،	وهــي	تمثــل	يف	

حالــة	الذهــب	حــوايل	نصــف	إنتــاج	املناجــم.

٩		أدى	قيــام	البنــك	املركــزي	بتعليــق	مبيعــات	الذهــب	يف	ســبتمبر	١٩٩٩	

إىل	ارتفــاع	ســعر	الذهــب	بنســبة	٢5%	خــال	شــهر	واحــد.	وتــم	إبــرام	ثــاث	

اتفاقيــات	أخــرى	منــذ	ذلــك	احليــن	يف	٢٠٠4	و٢٠٠٩	و٢٠١4	تضــع	حــدودا	

قصــوى	لكميــات	الذهــب	التــي	يمكــن	للموقعيــن	بيعهــا	يف	أي	ســنة.
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 S&P Global Market املصادر: نظام أسعار السلع األولية لدى صندوق النقد الدويل؛ ومؤسسة

Intelligence؛ ومؤسســة omson Reuters Datastream�؛ وقاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لتجــارة 
ومؤشــرات  األمريكــي؛  اجليولوجــي  واملســح  املتحــدة،  األمم  منظمــة  لــدى  األساســية  الســلع 

التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

للتوحيــد  الدوليــة  املنظمــة  عــن  الصــادرة  البلــدان  رمــوز  إىل  املســميات  تســتند  ملحوظــة: 

القياسي.

٣- اإلنتاج كنسبة من إجمايل الناجت احمللي

٢- صايف الصادرات كنسبة من جمموع الصادرات

٤- االحتياطيات كنسبة من إجمايل الناجت احمللي

١- صايف الصادرات كنسبة من إجمايل الناجت احمللي
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كفــاءة	 اختبــار	 	Bekaert and Wang (2010) دراســة	 وتقتــرح	

انحــدار	 تقديــر	 خــال	 مــن	 التضخــم	 مــن	 التحــوط	 يف	 مــا	 أصــل	

عائــده	االســمي	علــى	التضخــم،	فــإذا	كان	ميــل	االنحــدار	)معامــل	

احلالــة	 هــذه	 يف	 يعــد	 األصــل	 فــإن	 	،١ يســاوي	 للتضخــم(	 بيتــا	

وتقــل	متوســطات	معامــات	 التضخــم.	 مــن	 للتحــوط	 أداة	جيــدة	

بيتــا	لتضخــم	املعــادن	النفيســة	احملســوبة	شــهريا	عبــر	جمموعــة	

	،١ ١٠عــن	 	٢٠١٩ 	– 	١٩78 الفتــرة	 خــال	 البلــدان	 مــن	 كبيــرة	

الزمنيــة،	ال	ســيما	يف	 الفتــرة	 ولكنهــا	تقتــرب	مــن	١	مــع	زيــادة	

درجــة	 أن	 غيــر	 )اجلــدول	١-	ت	خ-4(.	 والفضــة	 الذهــب	 حالــة	

مطابقــة	نمــوذج	االنحــدار	عــادة	مــا	تكــون	منخفضــة،	وتتفــاوت	

معامــات	بيتــا	تفاوتــا	كبيــرا	عبــر	البلــدان	)راجــع	اجلــدول	١-ت	

خ-١	يف	امللحق	املتاح	عبر	شــبكة	اإلنترنت(،	مما	يشــير	إىل	أن	

املعــادن	النفيســة،	بمــا	فيهــا	الذهــب	والفضــة،	ليســت	أداة	موثوقــة	

وقوية	للتحوط	من	التضخم.١١	ولكن	هذه	النتيجة	ليســت	مثيرة	

للدهشــة	نظــرا	لزيــادة	تقلبــات	أســعار	املعــادن	النفيســة	بدرجــة	

كبيــرة	عقــب	انتهــاء	اتفاقــات	بريتــون	وودز،	وهــو	مــا	ينطبــق	علــى	

أســعار	 أن	 إىل	 أيضــا	 تشــير	 النتيجــة	 هــذه	 ولكــن	 أيضــا.	 الذهــب	

الذهــب	بلغــت	ذروتهــا	يف	١٩8٠	و٢٠١٢،	وهمــا	فترتــان	شــهدتا	

خمــاوف،	مبــررة	أو	غيــر	مبــررة،	مــن	انتشــار	موجــة	عامليــة	مــن	

كفــاءة	 اختبــار	 امللحوظــة	 هــذه	 وتســتلزم	 التضخــم.١٢	 ارتفــاع	

املعــادن	النفيســة	يف	التحــوط	ضــد	أحــداث	طــرف	املنحنــى،	مثــل	

١٠	حسب	األمر	التنفيذي	رقم	6١٠٢	الصادر	عام	١٩33،	يحظر	اكتناز	

العمــات	الذهبيــة	وســبائك	الذهــب	وشــهادات	الذهــب	يف	الواليــات	املتحــدة	

القاريــة.	وتــم	إلغــاء	القيــود	املفروضــة	علــى	امللكيــة	اخلاصــة	للذهــب	يف	

ســبائك	 تــداول	 اســتئناف	 إىل	 أدى	 ممــا	 	،١٩74 عــام	 املتحــدة	 الواليــات	

الذهــب	يف	أســواق	الســلع	احلاضــرة	والعقــود	املســتقبلية	عــام	١٩75.

الوحــدة	 اختبــار	وجــود	جــذر	 نتيجــة	مماثلــة	عنــد	 التوصــل	إىل	 تــم	 	 	١١

يف	الســعر	احلقيقــي	للمعــادن	النفيســة	خــال	فتــرة	زمنيــة	طويلــة.	ومعظــم	

االختبــارات	غيــر	قاطعــة،	ممــا	يشــير	إىل	أن	املعــادن	النفيســة	ليــس	لهــا	دور	

واضــح	يف	التحــوط	مــن	التضخــم.	ففــي	واقــع	األمــر،	بالرغــم	مــن	أن	العوائــد	

احلقيقية	طويلة	األجل	قريبة	من	الصفر،	يمكن	أن	تســتمر	تقلبات	األســعار	

احلقيقيــة	للمعــادن	النفيســة	لفتــرات	طويلــة،	ال	ســيما	بالعملــة	احملليــة.

املســتهلكين	 أســعار	 تضخــم	 معــدل	 بلــغ	 	،١٩8٠ عــام	 أوائــل	 يف	 	 	١٢

عــام	٢٠١٢،	 تقريبــا.	وبحلــول	 إىل	١5%	 ذروتــه،	حيــث	وصــل	 األمريكــي	

جلــأت	بنــوك	مركزيــة	عديــدة	حــول	العــامل	إىل	التيســير	الكمــي،	وتضاعــف	

ارتفــع	 بينمــا	 الفيــدرايل،	 االحتياطــي	 لبنــك	 العموميــة	 امليزانيــة	 حجــم	

	%4 إىل	 األمريكيــة	 املتحــدة	 الواليــات	 يف	 املســتهلكين	 أســعار	 تضخــم	

Bekaert and Wang 2010	إىل	 الســابق.	وتشــير	دراســة	 العــام	 تقريبــا	يف	

أن	»األزمــة	األخيــرة	جعلــت	املهتميــن	بمتابعــة	األســواق	واالقتصادييــن	

يتســاءلون	عمــا	إذا	كان	التضخــم	ســيطل	بوجهــه	القبيــح	جمــددا	يف	األعــوام	

القادمــة.	وقامــت	البنــوك	املركزيــة	عبــر	خمتلــف	أنحــاء	العــامل	بضــخ	كميــات	

هائلــة	مــن	الســيولة	يف	النظــام	املــايل،	وارتفعــت	مســتويات	الديــن	العــام	

يف	جميــع	البلــدان.	وليــس	مــن	الصعــب	أن	نتخيــل	أن	الضغــوط	التضخميــة	

قــد	تعــاود	الظهــور	بقــوة	بمجــرد	تعــايف	االقتصــاد.«	ولكــن	اخملــاوف	ربمــا	

كانــت	مبالــغ	فيهــا	يف	هاتيــن	الفترتيــن	نظــرا	لتراجــع	التضخــم	يف	الســنوات	

الاحقــة	)يف	معظــم	االقتصــادات	املتقدمــة(.

اجلدول 1-ت خ-3: الندرة النسبية
)نسب اإلنتاج(

طفرة إنتاج الفضة 
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املصادر:	دراسة	Broadberry and Gupta (2006)؛	واملسح	اجليولوجي	األمريكي؛	ودراسة	Vilar (1976)؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	نسب	اإلنتاج	التاريخية	هي	متوسطات	القرون.	
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الشكل البياين ١-ت خ-٤: نسب الطلب الكلي
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الذهب الفضة البالتينيوم البالديوم

املصــادر: مســح الفضــة العاملــي لعــام ٢٠١٨؛ وتقريــر أســواق معــادن جمموعــة البالتينيــوم 

”PGM Market Report“؛ وجملس الذهب العاملي.
خمزونــات  يف  والتغيــرات  والســبائك  املعدنيــة  العمــالت  االســتثمار  يتضمــن  ملحوظــة: 

البورصــة. وبالنســبة للفضــة، تتضمــن احللــي أدوات  الصناديــق االســتثمارية املتداولــة يف 

تتضمــن  والبالديــوم،  للبالتينيــوم  وبالنســبة  الفضــة.  مــن  املصنوعــة  املائــدة  وأواين 

االستخدامات الصناعية احلفازات الذاتية. متوسطات ٢٠١٥-٢٠١٧.
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

انهيــار	النظــم	الكبــرى	القائمــة	علــى	نقــود	الثقــة	—	وهــي	مهمــة	

صعبــة	نظــرا	ألن	هــذا	احلــدث	مل	يقــع	مطلقــا	مــن	قبــل.

أســعار	 انحــدار	 تقديــر	 يف	 دقــة	 أكثــر	 بديلــة	 وســيلة	 وتتمثــل	

املعــادن	النفيســة	علــى	مقيــاس	خملاطــر	التضخــم	)مثــل	تقلبــات	

وجمموعــة	 التضخــم(	 تنبــؤات	 تشــتت	 أو	 الســابق	 يف	 التضخــم	

مــن	املتغيــرات	الضابطــة	)اجلــدول	١-ت	خ-5(.	وتؤيــد	نتائــج	

التحليــل	فكــرة	تأثــر	أســعار	املعــادن	النفيســة	بمخــاوف	التضخــم.	

ويستخدم	التحليل	بيانات	شهرية	بدءا	من	١٩78،	مع	استبعاد	

تأثيــر	ســعر	الصــرف	)وهــو	حمــدد	مهــم	عــادة(	وعائــدات	اخلزانــة	

)مؤشــر	بديــل	لتكلفــة	احلفــظ(،	والعــودة	إىل	املتوســط،	ومســتويات	

التضخــم	املتوقعــة	واملفاجئــة.	وعــادة	مــا	يــؤدي	ارتفــاع	درجــة	

واحــد	 معيــاري	 انحــراف	 بمقــدار	 التضخــم	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	

والفضــة	 	%٠,8 بنســبة	 الذهــب	 أســعار	 زيــادة	 إىل	 شــهر	 خــال	

بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 تراجــع	 يفســر	 أن	 ويمكــن	 	.%١,6 بنســبة	

خــال	 الذهــب	 ســعر	 يف	 املاحــظ	 االنخفــاض	 نصــف	 التضخــم	

التســعينات	وثلــث	ارتفــاع	األســعار	عقــب	٢٠٠8.	وعلــى	العكــس،	

فــإن	عــدم	اليقيــن	بشــأن	التضخــم	يؤثــر	تأثيــرا	إيجابيــا	طفيفــا	

علــى	الباتينيــوم	والباديــوم،	دون	أن	يكــون	لــه	أي	تأثيــر	علــى	

النحاس.	وجتدر	اإلشارة	إىل	أنه	نظرا	لصدور	الفواتير	بالدوالر،	

فــإن	ارتفــاع	قيمــة	الــدوالر	األمريكــي	لــه	تأثيــر	ســلبي	قــوي	مماثــل	
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١- االرتباط بين العائدات الشهرية

٢- االرتباط بين العائدات السنوية

الشكل البياين ١-ت خ-٥: االرتباط: املعادن النفيسة 

والنحاس والنفط

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

النقد الدويل.

ملحوظــة: تغطــي عينــة كل مــن الذهــب والفضــة والنحــاس والنفــط الفتــرة مــن الشــهر األول مــن 

عام ١٩٧٠ إىل الشهر اخلامس من عام ٢٠١٩. وتبدأ عينة البالتينيوم يف عام ١٩٧٦، بينما 

تبدأ عينة البالديوم يف عام ١٩٨٧.

مينيابوليــس،  يف  الفيــدرايل  االحتياطــي  وبنــك   ،Measuringworth.com موقــع  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير تقديــر انحــدار التغيــر يف ســعر الذهــب (الفضــة) احلقيقــي الســنوي علــى تضخــم 

مؤشر أسعار املستهلكين إىل معامل سالب قبل سنة ١٩٧٣ ومعامل موجب بعدها.
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٤- بعد بريتون وودز: الفضة

y = 1.7359x – 0.0588
R 2 = 0.0372

١- قبل بريتون وودز: الذهب

y = –0.5x – 0.0002
R 2 = 0.1917

٣- بعد بريتون وودز: الذهب

٢- قبل بريتون وودز: الفضة

y = 0.4843x – 0.0049
R 2 = 0.0599

y = 1.8369x – 0.0392
R 2 = 0.0762
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مقابــل  النفيســة  املعــادن  خ-٦:  ١-ت  البيــاين  الشــكل 
تضخم مؤشر أسعار املستهلكين
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علــى	جميــع	املعــادن	التــي	تــم	اختبارهــا،	بمــا	يف	ذلــك	النحــاس.	

واألهــم	مــن	ذلــك	أن	قيمــة	املعامــل	تتجــاوز	١،	ممــا	يشــير	إىل	أن	
أســعار	املعــادن	شــديدة	التأثــر	بالــدوالر	األمريكــي.١3

واعتبــرت	املعــادن	النفيســة	مــن	األصــول	اآلمنــة	أثنــاء	وقــوع	

أحــداث	طــرف	املنحنــى	يف	القطــاع	النقــدي،	والتغيــرات	احلــادة	

مقيســة	 والسياســات	 االقتصــاد	 بشــأن	 اليقيــن	 عــدم	 حالــة	 يف	

Sjaas- ودراســة	 	Capie, Mills, and Wood (2005) دراســة	 تتنــاول	 	 	١3

tad (2008)	كفــاءة	الذهــب	كأداة	حتــوط	ضــد	التغيــرات	يف	قيمــة	الــدوالر	
األمريكــي،	وتوصلتــا	إىل	وجــود	ارتبــاط	عكســي	بيــن	أســعار	صــرف	الــدوالر	

النفــط	 أســعار	 حالــة	 يف	 نفســها	 للنتيجــة	 التوصــل	 وتــم	 الذهــب.	 وأســعار	

.)Kilian and Zhou 2019 )دراســة	

١-	ت	خ-6	 اجلــدول	 ويوضــح	 األســهم.	 أســعار	 بالتغيــرات	يف	

أقــل(	ال	يوجــد	 الذهــب	وعوائــد	الفضــة	)ولكــن	بدرجــة	 أن	عوائــد	

تقلبــات	 يف	 زيــادة	 تشــهد	 التــي	 األيــام	 خــال	 بينهمــا	 ارتبــاط	

األســهم	 ســوق	 طفــرة	يف	 أكبــر	3٠	 فقــد	صاحــب	 األســهم:	 ســوق	

اســتقرار	يف	أســعار	الذهــب	يف	املتوســط،	بينمــا	صاحــب	أكبــر	3٠	

انخفاضا	يف	أسواق	األسهم	ارتفاع	طفيف	يف	أسعار	الذهب	يف	

املتوســط	)ال	يــزال	متوســط	رد	الفعــل	غيــر	مؤكــد	بدرجــة	كبيــرة(.	

الذهــب،	 أبــرز	صفــات	 مــن	 وهــي	 	— اآلمــن	 املــاذ	 وتعــد	صفــة	

كمــا	تتصــف	بهــا	الفضــة	أيضــا	ولكــن	بدرجــة	أقــل،	بينمــا	تنتفــي	

صفــة	 	— خصوصــا	 الباديــوم	 وعــن	 الباتينيــوم	 عــن	 تمامــا	

يشــترك	فيهــا	أيضــا	الــدوالر	األمريكــي	وأذون	اخلزانــة،	وهمــا	مــن	

األصــول	التــي	عــادة	مــا	تعتبــر	مــاذ	آمــن.	غيــر	أن	هــذه	الصفــة	ال	

اجلدول 1-ت خ-4: معامالت بيتا ملتوسط التضخم العاملي

البالديومالبالتينيومالفضة الذهبالنطاق الزمني

٠.4٢٠.48٠.44٠.4٠شهر

6٠.77٠.8١٠.77٠.66	أشهر

١٢٠.٩٠٠.8٩٠.8٢٠.6١	شهرا

5١.٠5١.٠5٠.8٩٠.7٢	سنوات

املصــادر:	اإلحصــاءات املاليــة الدوليــة	الصــادرة	عــن	صنــدوق	النقــد	الــدويل،	ونظــام	أســعار	الســلع	األوليــة	لــدى	صنــدوق	النقــد	الــدويل،	ودراســة	Newey and West (1987)؛	وحســابات	خبــراء	

صنــدوق	النقــد	الــدويل.

ملحوظــة:	يقصــد	بمعامــات	بيتــا	املتوســطات	املرجحــة	عبــر	جميــع	البلــدان	)الــوزن	الترجيحــي	=	معكــوس	األخطــاء	املعياريــة	حســب	دراســة	(Newey-West.	وبالنســبة	لــكل	بلــد،	حتســب	معامــات	

بيتــا	علــى	أســاس	االنحــدارات	بيــن	الفــروق	اللوغاريتميــة	يف	األســعار	االســمية	للمعــادن	النفيســة	بالعملــة	احملليــة	خــال	شــهر	و6	أشــهر	و١٢	شــهرا	و5	ســنوات	والتضخــم	خــال	نفــس	النطــاق	

الزمني.

اجلدول 1-ت خ-5: حمددات العائد الشهري على املعادن الثمينة

)1(

الذهب

)2(

الفضة

)3(

البالتينيوم

)4(

البالديوم

)5(

النحاس

٠.٠٩5اإلنتاج	الصناعي

)٠.٢6(

٠.٠١8–
)٠.٠3–(

٠.487

)٠.٩4(

١.٠4٩

)١.43(

***١.٩٩3

)3.7٩(

٢.583*التغيرات	املفاجئة	يف	معدل	التضخم

)٢.٢4(

٢.6٩٠

)١.3٢(

*3.١١7

)٢.4١(

٠.4٠7

)٠.٢٢(

١.٢٩7

)١.٠6(

٠.4٠6توقعات	التضخم	املتأخرة

)٠.86(

٠.٠86–
)٠.١٠–(

٠.١٢8–
)٠.٢4–(

**٢.٢35–
)3.٢٩–(

٠.٠6٢–
)٠.١5–(

–٠.٠٠١سعر	النفط
)٠.74–(

٠.٠٠٢

)١.١4(

٠.٠٠٢

)١.5٩(

*٠.٠٠٢٩٢

)٢.٠١(

***٠.٠٠37١

)3.٩8(

–١7.٢١٠العائد	على	أذون	اخلزانة	األمريكية
)١.87–(

5.885

)٠.3١(

٠.٠6١

)٠.٠١(

*6٠.٠4

)٢.١5(

5.64٠–
)٠.74–(

١٢.33٠العائد	املتأخر	على	أذون	اخلزانة	األمريكية

)١.34(

١٠.76٠–
)٠.5٩–(

٢.68١–
)٠.3٢–(

53.١7٠–
)١.86–(

4.١٠١

)٠.5٢(

–٠.٠١63**السعر	احلقيقي	املتأخر	للمعادن	النفيسة
)3.3١–(

***٠.٠34١–
)3.43–(

**٠.٠٢86–
)3.٠6–(

٠.٠١٢–
)١.٢4–(

٠.٠١3–
)١.6٩–(

–١.٢١٩***سعر	الصرف
)6.٩3–(

***١.437–
)4.١7–(

***١.456–
)6.١٩–(

٠.56١–
)١.68–(

***١.365–
)4.٩٩–(

٠.٩٠٩* تقلبات	التضخم

)٢.34(

**٢.373

)٢.8(

٠.8٢١

)١.55(

١.3٢7

)١.6٢(

٠.٢54

)٠.57(

٠.٠٢٩3**الثابت

)٢.6٢(

**٠.٠7٩٢–
)3.٢8–(

**٠.٠654

)3.٢٢(

*٠.٠456

)٢.٠٢(

٠.٠4٩

)١.85(

شهر	١،	١٩8٠شهر	٢،	١٩87شهر	١،	١٩8٠شهر	١،	١٩8٠شهر	١،	١٩8٠تاريخ	بداية	العينة

شهر	١٢،	٢٠١8شهر	١٢،	٢٠١8شهر	١٢،	٢٠١8شهر	١٢،	٢٠١8شهر	١٢،	٢٠١8تاريخ	نهاية	العينة

R2	التحديد	٠.١8٠.١5٠.٢١٠.١5٠.٢6معامل

املصــادر:	التنبــؤات	الصــادرة	عــن	مؤسســة	Consensus Economics؛	ونظــام	أســعار	الســلع	األوليــة	لــدى	صنــدوق	النقــد	الــدويل؛	مؤسســة	Thomson Reuters Datastream؛	ومســح	املســتهلكين	الصــادر	

عــن	جامعــة	ميشــيغان؛	وحســابات	خبــراء	صنــدوق	النقــد	الــدويل.

ملحوظة:	تظهر	قيمة	املتغيرات	باملقياس	اللوغاريتمي،	وقيمة	اإلنتاج	الصناعي	وسعر	النفط	بالفرق	اللوغاريتمي.	السعر	احلقيقي	املتأخر	للمعادن	النفيسة	=	السعر	احلقيقي	للمتغير	التابع	

بالدوالر	األمريكي.	سعر	الصرف	=	سعر	الصرف	املتعامد	على	املتغيرات	املستقلة	األخرى	باستخدام	سعر	الصرف	الفعلي	االسمي.	تقلبات	التضخم	=	االنحراف	املعياري	للتضخم	املتحرك	

لست	وثاثين	شهرا.	تظهر	إحصائيات t	بين	أقواس.

***p < 0.001 ،**p < 0.01 ،*p < 0.05

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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تقرير خاص: التطورات والتنبؤات يف أسواق السلع األولية

تتوافــر	يف	املعــادن	األساســية	األخــرى.	وأخيــرا،	فــإن	العمــات	

املشــفرة،	التــي	توجــد	أوجــه	تشــابه	بينهــا	وبيــن	الذهــب	والفضــة،	

ال	تبــدو	مــاذا	آمنــا	أثنــاء	هبــوط	أســواق	األســهم.١5،١4	كذلــك	فــإن	

العمــات	املشــفرة	ليســت	لهــا	قيمــة	يف	حــد	ذاتهــا،	علــى	عكــس	

الذهــب	والفضــة.

النتائج املستخلصة

بعــض	 )يف	 كبيــرة	 كليــة	 أهميــة	 النفيســة	 املعــادن	 تكتســب	

البلــدان	منخفضــة	الدخــل	خصوصــا(	ولهــا	اســتخدامات	صناعيــة	

	،٢٠١١-٢٠١٩ الفتــرة	 خــال	 املشــفرة	 العمــات	 أســعار	 حتســب	 	 	١4

لهــا. بديــل	 كمتغيــر	 بيتكويــن	 عملــة	 وتســتخدم	

الذهــب	 غــرار	 العمــات	املشــفرة	حمــدودا،	علــى	 يعــد	عــرض	بعــض	 		١5

أيضــا	 املشــفرة	 العمــات	 واملســتثمرون	 املســتخدمون	 ويفضــل	 والفضــة.	

وســريتها. الامركزيــة	 طبيعتهــا	 بســبب	

أن	 مــن	 بالرغــم	 	— والباديــوم	 الباتينيــوم	 ســيما	 ال	 مهمــة،	

حمــدودة.	 بدرجــة	 إال	 أســعارها	 علــى	 يؤثــر	 ال	 العاملــي	 النشــاط	

خماطــر	 مــن	 للتحــوط	 كأداة	 والفضــة	 الذهــب	 اســتخدام	 ويمكــن	

لهــذه	 فيهــا	 مبالــغ	 أهميــة	 إيــاء	 عــدم	 ينبغــي	 ولكــن	 التضخــم،	

معــدالت	 يف	 احملــدودة	 التغيــرات	 حالــة	 يف	 ســيما	 ال	 الصفــة،	

النظــم	 يف	 والفضــة	 للذهــب	 التاريخــي	 للــدور	 ونظــرا	 التضخــم.	

قــد	 قيمتهمــا	 أن	 يبــدو	 املســتقرة،	 الشــرائية	 وقوتهمــا	 النقديــة	

ارتفعــت	أحيانــا	بســبب	خمــاوف	)غيــر	منطقيــة	ربمــا(	مــن	انهيــار	

املــاذ	 الثقــة.	وكانــت	صفــة	 نقــود	 القائمــة	علــى	 الكبــرى	 النظــم	

اآلمن	التي	تتســم	بها	املعادن	النفيســة	أكثر	وضوحا	ربما	أثناء	

بعــض	صدمــات	االقتصــاد	والسياســات	الكبــرى	)وليــس	جميعهــا(	

املقيســة	بتقلبــات	أســواق	األســهم	والتــي	دفعــت	املســتثمرين	إمــا	

إىل	البحــث	عــن	املــاذ	اآلمــن	أو	اخلــروج	منــه	—	ويعــد	الذهــب	

مــن	أبــرز	األصــول	اآلمنــة،	علــى	غــرار	أذون	اخلزانــة	األمريكيــة.	

وال	يبدو	حتى	اآلن	أن	األصول	املشفرة	تشترك	يف	هذه	الصفة.

اجلــدول 1-ت خ-6: عائــدات األصــول املصاحبــة ألكبــر تغيــرات ليــوم واحــد يف مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز 

500
)التغير %(

مؤشر 

ستاندرد آند 

بورز 500

الدوالر  البالديوم البالتينيوم الفضةالذهب

األمريكي

عائد عشر 

سنوات

البيتكويناملعادن

أكبر	3٠
5.3٠.١٠–٠.٠٠.٢.7٠.3–4.٩٠.5١.٢

)4.3,5.5()٢()–١.١,١.5,١.٢,١()–٠.٩.6–()١.٢,3.7–()٠.8,٠.3–()١()–٢.٩,١١.٢.7,٢.3–()١.٢,١.7–(

أكبر	5٠
4.7٠.4–٠.6–٠.٢٠.3٠.٢–5.3٠.4٠.٩

)3.8,4.١()٩.3,٠.7–()٢.5,٠.6–()٠.٩,١.7–()١.5,٠()–٢.٢.6,٠.5–()٢.5,١٢.8–()١.4,٠()–٢.١.8,٢.5–(

أكبر	١٠٠
3.٩٠.3–٠.4–٠.3٠.3٠.١–5.6٠.6٠.٠

)3.١,4.٠()٢.7,٠.5–()١.6,٠.7–()٠.7,١.5–()٠.8,١.4–()٠.6,٠.5–()٠()–٠.٩,١٢.٢.4,١.8–()3.٩,٠.٩–(

أقل	3٠
6.٠–٠.6٠.٢٠.5–٠–٠.٩.3٢–٩.٢.7–٠.3–

)4.8–,6.٠()–٩.8,١.8–()٠.4,٠.7–()١.5,٢,١()–٠.٩.3–()٠.٢,٠.8–()3–,١7.7–()١.8–,4–()٢.5,4.١–(

أقل	5٠
5.٠–٢.5٠.١٠.4–٢–٢.٠–٠.١٩.١–١.٠.6–

)3.٩–,6–()٠.8,١.8–()٠.6,٠.6–()١.6,٠()–٢.٢,٠.٩()–١.١.5,٠.8–()3.4–,١4.٠()–٢.4–,3.8–()4.3,4.٢–(

أقل	١٠٠
4.٠–٢.3٠.٠٠.4–٠.١–٠.٩7.5–١.5–١.4–

)3.١–,4.6–()٠.6,١()–١,١.١()–١.٢.4,٢.١,٠()–١.١.8–()٠.5,٠.7–()3.6–,١١.7–()٢,–٠.١.7–()4,3.7–(

املصادر:	مؤسسة	Thomson Reuters Datastream؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظــة:	تمثــل	األرقــام	عائــدات	األصــول	)التغيــر	%(	املصاحبــة	ألكبــر	تغيــرات	يف	مؤشــر	ســتاندرد	آنــد	بــورز	5٠٠.	فعلــى	ســبيل	املثــال،	يشــير	أكبــر	3٠	وأقــل	3٠	إىل	متوســط	التغيــر	بالنســبة	

املئوية	ألكبر	3٠	ارتفاع	وانخفاض	ملدة	يوم	واحد	يف	مؤشر	ستاندرد	آند	بورز	5٠٠	على	الترتيب.	وتستند	بيانات	جميع	عائدات	األصول	إىل	مؤشر	ستاندرد	آند	بورز	5٠٠.	وعائد	١٠	

ســنوات	هــو	الفــرق	اليومــي	بالنقــاط	املئويــة	يف	العائــد	علــى	الســندات	ذات	أجــل	١٠	ســنوات.	وبالنســبة	جلميــع	املؤشــرات	األخــرى،	البيانــات	هــي	معــدالت	النمــو	اليوميــة.	وبالنســبة	للبيتكويــن،	

تبــدأ	الفتــرة	الظمنيــة	يف	١8	أغســطس	٢٠١١	وتنتهــي	يف	١٩	أغســطس	٢٠١٩.	واملعــادن	هــي	مؤشــر	صنــدوق	النقــد	الــدويل	للمعــادن	األساســية.	وبالنســبة	جلميــع	املؤشــرات	األخــرى،	تبــدأ	

الفتــرة	الزمنيــة	يف	١	ينايــر	١٩٩8	وتنتهــي	يف	١٩	أغســطس	٢٠١٩.	وتــم	تعديــل	األرقــام	اخلاصــة	بالبيتكويــن	مــن	خــال	ضربهــا	بنســبة	حتــركات	مؤشــر	ســتاندرد	آنــد	بــورز	5٠٠	خــال	

الفتــرات	الزمنيــة	املذكــورة.	والبيانــات	بيــن	األقــواس	هــي	نصــف	املــدى	الربيعــي.
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يتعين	احلد	من	االنبعاثات	الكربونية	إلبطاء	وتيرة	تغير	

املنــاخ.	ولكــن	كيــف	تغيــرت	طبيعــة	االنبعاثــات	خــال	العقــد	

املاضــي؟	ومــا	البلــدان	التــي	تقــود	هــذا	التغييــر؟	وبالرغــم	مــن	

ثبــات	مســتوى	االنبعاثــات	الكربونيــة	العامليــة	بيــن	٢٠١4	

و٢٠١6،	ارتفع	جمددا	إىل	مســتويات	مثيرة	للقلق	يف	عامي	

٢٠١7	و٢٠١8	)الشــكل	البيــاين	١-	ت	خ-١-١(.

وكانت	الصين	هي	احملرك	الرئيسي	وراء	نمو	االنبعاثات	

منــذ	بدايــة	القــرن	اجلــاري،	ولكــن	تأثيرهــا	تراجــع	يف	الســنوات	

األخيــرة	مــع	تســارع	وتيــرة	اإلصاحــات	االقتصاديــة.	ولكــن	

هــذه	 ســد	 يف	 جزئيــا	 تســهم	 أخــرى	 صاعــدة	 وأســواق	 الهنــد	

االنبعاثــات	يف	جميــع	 تراجعــت	 عــام	٢٠١8،	 الفجــوة.	ويف	

اقتصــادات	جمموعــة	الســبعة	والواليــات	املتحــدة	األمريكيــة،	

اإلنتــاج	 انتعــاش	 بســبب	 جمــددا	 انبعاثاتهــا	 ازدادت	 ولكــن	

.)BP 2019	)راجــع	اجلويــة	األحــوال	وســوء	الصناعــي

مؤلفــو	هــذا	اإلطــار	هــم	كريســتيان	بوغمانــز	وأكيتــو	ماتســوموتو	

بيسكاتوري. وأندريــا	

ويمكــن	تفكيــك	مكونــات	جممــوع	االنبعاثــات	E كحاصــل	

وحــدة	 لــكل	 الكربــون	 )انبعاثــات	 	c الكربــون	 كثافــة	 ضــرب	

لــكل	وحــدة	مــن	وحــدات	 )الطاقــة	  e الطاقــة	 طاقــة(،	وكثافــة	

إجمــايل	النــاجت	احمللــي(،	ونصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	

:)Kaya and Yokobori 1997 )دراســة	 	P y،	والســكان	 احمللــي	

 E =   E _____ Energy   *   Energy _____ GDP   *   GDP ____ P   P = c * e * y * P .

	وتعد	مساهمة	نمو	الدخل	يف	نمو	االنبعاثات	الكربونية

لنمو ا بمساهمة	 مقارنة	 ة	 دوري وأكثر	 املتوسط	 يف	 كبر	 	أ

ما	ساعد ودائما	 ١-ت	خ-١-٢(.	 البياين	 )الشكل	 	السكاين	

نمو من	 	 احلد على	 الطاقة	 فة	 كثا يف	 املستمر	 لتراجع	 	ا

ربما 	،٢٠١8 عام	 انخفضت	 مساهمته	 ولكن	 النبعاثات،	 	ا

الصناعي ج	 اإلنتا مستويات	 يف	 الدوري	 التحسن	 سبب	 	ب

	العاملية.	ويف	عام	٢٠١8،	كانت	جهود	احلد	من	انبعاثات

حدة تخفيف	 يف	 ساهمت	 التي	 هم	 األ القوة	 لكربون	 	ا

الرياح حلل	 بطيئة	 خطوات	 اتخاذ	 تم	 حيث	 النبعاثات،	 	ا

يعد الذي	 الفحم	 حمل	 الطبيعي	 والغاز	 	 الشمسية الطاقة	 	و

	االختيار	األول	كمصدر	للطاقة	يف	قطاعات	إنتاج	الكهرباء

يف	جميع	البلدان	الكبرى	من	حيث	حجم	انبعاثات	الكربون.	

جمموعة السبعة ما عدا 

الواليات املتحدة باقي العامل

الواليات املتحدة العامل

الصين نمو اإلنتاج الصناعي 

الهندالعاملي

للطاقــة؛  الدوليــة  والوكالــة  بتروليــوم؛  بريتيــش  شــركة  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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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 

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .2.31.41.83.33.22.82.52.52.2أوروبا

1.91.21.51.91.41.52.72.72.67.16.76.6أوروبا املتقدمة 
١.٩١.٢١.4١.8١.٢١.4٢.٩٢.8٢.78.٢7.77.5منطقة	اليورو	4	،	5

١.5٠.5١.٢١.٩١.5١.77.37.٠6.63.43.٢3.3أملانيا

٩.١8.68.4–٠.5–٠.5–١.7١.٢١.3٢.١١.٢١.3٠.6فرنسا	

٠.٩٠.٠٠.5١.٢٠.7١.٠٢.5٢.٩٢.٩١٠.6١٠.3١٠.3إيطاليا

٢.6٢.٢١.8١.7٠.7١.٠٠.٩٠.٩١.٠١5.3١3.٩١3.٢إسبانيا

٢.6١.8١.6١.6٢.5١.6١٠.٩٩.8٩.53.83.33.3هولندا	

6.٠5.55.5–٠.8–١.١–١.4١.٢١.3٢.3١.5١.3١.3بلجيكا

٢.7١.6١.7٢.١١.5١.٩٢.3١.6١.84.٩5.١5.٠النمسا	

8.34.33.5٠.7١.٢١.5١٠.6١٠.8٩.65.85.55.٢أيرلندا

7.٠6.١5.6–٠.7–٠.6–٢.4١.٩١.6١.٢٠.٩١.٢٠.6البرتغال

١٩.3١7.8١6.8–3.3–3.٠–١.٩٢.٠٢.٢٠.8٠.6٠.٩3.5اليونان

7.46.56.4–٠.5–٠.7–١.7١.٢١.5١.٢١.٢١.3١.6فنلندا

6.66.٠5.٩–١.7–٢.5–4.١٢.6٢.7٢.5٢.6٢.١٢.5اجلمهورية	السلوفاكية

3.53.4٢.7٢.5٢.3٢.٢١.6١.١١.١6.١6.١6.٠ليتوانيا	

4.١٢.٩٢.٩١.7١.8١.٩5.74.٢4.١5.١4.54.5سلوفينيا	

٢.6٢.6٢.8٢.٠١.7١.74.74.54.55.٠5.٢5.٢لكسمبرغ

7.46.56.7–٢.١–١.8–4.8٢.8٢.8٢.63.٠٢.6١.٠التفيا	

4.83.٢٢.٩3.4٢.5٢.4١.7٠.7٠.35.44.74.7إستونيا	

8.47.٠6.٠–7.5–7.8–3.٩3.١٢.٩٠.8٠.7١.67.٠قبرص

6.85.١4.3١.7١.7١.8٩.87.66.٢3.73.84.٠مالطا

4.١3.83.8–3.7–3.5–١.4١.٢١.4٢.5١.8١.٩3.٩اململكة	املتحدة

٢.8٠.8١.3٠.٩٠.6٠.6١٠.٢٩.6٩.8٢.5٢.8٢.8سويسرا	

٢.3٠.٩١.5٢.٠١.7١.5١.7٢.٩٢.76.36.56.7السويد

٢.٢٢.٢٢.3–٠.٢–3.٠٢.5٢.6٢.٢٢.6٢.3٠.3٠.١اجلمهورية	التشيكية	

١.3١.٩٢.4٢.8٢.3١.٩8.١6.٩7.٢3.٩3.63.5النرويج

١.5١.7١.٩٠.7١.3١.55.75.55.٢5.٠5.٠5.٠الدانمرك	

4.8٠.8١.6٢.7٢.8٢.5٢.83.١١.6٢.73.33.6آيسلندا	

١.١٠.8٠.7١.5١.3١.5٠.4٠.4٠.٢8.٠8.١8.١سان	مارينو

. . .. . .. . .3.11.82.56.26.85.61.71.60.6أوروبا الصاعدة والنامية 6
٢.3١.١١.٩٢.٩4.73.56.85.73.٩4.84.64.8روسيا	

١١.٠١3.8١3.7–٠.٩–٠.6–٢.8٠.٢3.٠١6.3١5.7١٢.63.5تركيا

3.83.83.8–١.١–٠.٩–5.١4.٠3.١١.6٢.43.5٠.6بولندا	

4.٢4.34.6–5.٢–5.5–4.١4.٠3.54.64.٢3.34.5رومانيا	

٩.٠8.78.٢–3.5–٢.8–3.33.٠3.٠١٠.٩8.75.٩3.4أوكرانيا	7

3.73.53.4–٠.6–٠.٩–4.٩4.63.3٢.83.43.4٠.5هنغاريا	

٠.4٠.5٠.٩–3.4–٠.٩–3.٠١.5٠.34.٩5.44.8٠.4بياروس

3.١3.73.٢٢.6٢.5٢.34.63.٢٢.55.34.٩4.8بلغاريا5	

١3.3١3.١١٢.8–5.١–5.8–4.33.54.٠٢.٠٢.٢١.٩5.٢صربيا	

٢.63.٠٢.7١.5١.٠١.٢٢.5١.7١.٠٩.٩٩.٠8.٠كرواتيا

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	ومولدوفا	واجلبل	األسود	ومقدونيا	الشمالية.	

7	راجع	امللحوظات	القطرية	ألوكرانيا	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.
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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 

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠201820192020

. . .. . .. . .5.55.05.12.42.42.61.31.51.3آسيا

1.81.31.31.31.01.34.03.93.63.23.23.2آسيا املتقدمة

٠.8٠.٩٠.5١.٠١.٠١.33.53.33.3٢.4٢.4٢.4اليابان	

٢.7٢.٠٢.٢١.5٠.5٠.٩4.43.٢٢.٩3.84.٠4.٢كوريا

5.35.١5.١–١.7–٠.3–٢.7١.7٢.3٢.٠١.6١.8٢.١أستراليا

٢.6٢.٠١.٩١.5٠.8١.١١٢.٢١١.4١٠.83.73.83.8مقاطعة	تايوان	الصينية

3.١٠.5١.٠٠.4٠.7١.٠١7.٩١6.5١6.6٢.١٢.٢٢.٢سنغافورة

3.٠٠.3١.5٢.43.٠٢.64.35.55.١٢.8٢.٩3.٠منطقة	هونغ	كونغ	اإلدارية	اخلاصة	

4.34.34.5–4.3–4.١–٢.8٢.5٢.7١.6١.4١.٩3.8نيوزيلندا	

3.٠٢.4٢.735.٢35.735.3١.8١.8١.8–١.١–4.7١.3منطقة	ماكاو	اإلدارية	اخلاصة

. . .. . .. . .0.40.2–6.45.96.02.62.73.00.1آسيا الصاعدة والنامية 
6.66.١5.8٢.١٢.3٢.4٠.4١.٠٠.٩3.83.83.8الصين

. . .. . .. . .–٢.3–٢.٠–6.86.١7.٠3.43.44.١٢.١الهند4

. . .. . .. . .5.٢4.84.٩٢.8٢.4٢.6٠.٢٠.4٠.١جمموعة آسيان- 5
5.35.٢5.٠–٢.7–٢.٩–5.٢5.٠5.١3.٢3.٢3.33.٠إندونيسيا	

4.١٢.٩3.٠١.١٠.٩٠.٩6.46.٠5.4١.٢١.٢١.٢تايلند	

4.74.54.4١.٠١.٠٢.١٢.١3.١١.٩3.33.43.4ماليزيا	

5.35.٢5.١–٢.3–٢.٠–6.٢5.76.٢5.٢٢.5٢.3٢.6الفلبين	

7.١6.56.53.53.63.7٢.4٢.٢١.٩٢.٢٢.٢٢.٢فييت	نام	

. . .. . .. . .–2.9–2.8–6.36.36.25.05.35.33.1آسيا الصاعدة والنامية األخرى 5
بنود للتذكرة

. . .. . .. . .6.45.٩6.٠٢.5٢.6٢.٩٠.٠٠.5٠.3آسيا	الصاعدة	6
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(

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .–2.4–2.4–2.72.12.02.72.02.32.4أمريكا الشمالية	
3.٩3.73.5–٢.5–٢.5–٢.٩٢.4٢.١٢.4١.8٢.3٢.4الواليات	املتحدة	

5.85.86.٠–١.7–١.٩–١.٩١.5١.8٢.٢٢.٠٢.٠٢.6كندا	

3.33.43.4–١.6–١.٢–٢.٠٠.4١.34.٩3.83.١١.8املكسيك	
٩.٢٩.٢٩.4.	.	..	.	..	.	.١.٠–١.3٠.١–٠.7–١.١–4.٩بورتو	ريكو	4

. . .. . .. . .–١.4–١.6–١.87.١٩.٢8.6١.8–٠.4٠.٢أمريكا اجلنوبية 5
١٢.3١١.8١٠.8–١.٠–١.٢–١.١٠.٩٢.٠3.73.83.5٠.8البرازيل	

٠.3٩.٢١٠.6١٠.١–١.٢–34.354.45١.٠5.3–١.3–3.١–٢.5األرجنتين	

٩.7٩.7٩.5–4.٠–4.٢–٢.63.43.63.٢3.63.74.٠كولومبيا	

7.٠6.٩6.٩–٢.٩–3.5–4.٠٢.53.٠٢.3٢.٢٢.83.١شيلي

6.76.76.7–٢.٠–١.٩–4.٠٢.63.6١.3٢.٢١.٩١.6بيرو

65,374.١٢٠٠,٠٠٠5٠٠,٠٠٠6.47.٠١.535.٠47.٢5٠.5–١٠.٠–35.٠–١8.٠فنزويا	

٠.١٠.73.74.34.7–٠.4١.٢١.4–٠.5٠.٢–١.4٠.5إكوادور	

١.35.66.١5.٩–3.7١.٠4.٠4.٠3.53.7٠.5٠.١باراغواي	

3.54.٠4.٠–4.١–5.٠–4.٢3.٩3.8٢.3١.73.١4.٩بوليفيا	

8.48.68.١–3.٠–١.7–١.6٠.4٢.37.67.67.٢٠.6أوروغواي

. . .. . .. . .–٢.6–٢.7–٢.6٢.73.4٢.6٢.73.٠3.٢أمريكا الوسطى 6
. . .. . .. . .–٢.٢–١.8–4.73.33.73.7٢.84.4١.6الكاريبي 7

بنود للتذكرة
. . .. . .. . .–١.5–١.6–١.٠٠.٢١.86.٢7.٢6.7١.٩أمريكا	الاتينية	والكاريبي	8

. . .. . .. . .–7.7–7.٩–4.٠3.63.4١.3١.5٢.٠8.4االحتاد	النقدي	لدول	شرق	الكاريبي٩
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.	وتســتبعد	فنزويــا	مــن	اجملمــات.	ويُرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف	6	وألــف	7	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لاطــاع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	

نهايــة	عــام	وآخــر.

٢	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

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

5	تشــمل	غيانــا	وســورينام.	وتُســتبعد	بيانــات	أســعار	املســتهلكين	بالنســبة	لألرجنتيــن	وفنزويــا.	وبالنســبة	لألرجنتيــن	وفنزويــا،	راجــع	امللحوظــات	اخلاصــة	بــكل	بلــد	علــى	حــدة	يف	قســم	»امللحوظــات	القُطْريــة«	يف	

امللحــق	اإلحصائــي.

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

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

غريناديــن	وترينيــداد	وتوباغــو.

8	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.

٩	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 الشرق األوسط وآسيا الوسطى: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار 

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

إجمايل الناجت احمللي 

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .–1.4–1.90.92.99.98.29.12.70.4الشرق األوسط وآسيا الوسطى 
. . .. . .. . .٢.38.56.٩8.٠5.٩١.6٠.١–٠.6٠.7البلدان	املصدرة	للنفط	4

. . .. . .٢.٢٩.٢4.4١.56.٠–٢.4٠.٢٢.٢٢.5١.١اململكة	العربية	السعودية	
١4.5١6.8١7.4–3.4–٠.٠3٠.535.73١.٠4.١٢.7–٩.5–4.8إيران	

. . .. . .. . .١.٢٩.١٩.٠7.١–١.7١.6٢.53.١١.5اإلمارات	العربية	املتحدة	
. . .. . .. . .–3.7–١.٠6.٩3.5–3.44.7٠.4٠.3–٠.6العراق

١١.7١٢.5١3.3–١١.٩–١٢.6–١.4٢.6٢.44.3٢.٠4.١٩.6اجلزائر	

4.٩4.٩4.٩–١.5–4.١3.83.٩6.٠5.35.٢٠.٠١.٢كازاخستان

. . .. . .. . .٢.٢8.76.٠4.١–١.5٢.٠٢.8٠.٢٠.4قطر	
١.٢٠.63.١٠.6١.5٢.٢١4.48.٢6.8١.3١.3١.3الكويت	

. . .. . .. . .–8.٠–7.٢–١.8٠.٠3.7٠.٩٠.8١.85.5عمان
١.٠٢.7٢.١٢.3٢.83.٠١٢.٩٩.7١٠.٠5.٠5.٠5.٠أذربيجان

. . .. . .. . .–3.٠–6.٢6.36.٠١3.٢١3.4١3.٠5.7٠.6تركمانستان

. . .. . .. . .–5.3–6.0–4.43.83.912.710.711.36.6البلدان املستوردة للنفط 5
١٠.٩8.67.٩–٢.8–3.١–5.35.55.٩٢٠.٩١3.٩١٠.٠٢.4مصر	

6.١6.١6.٢–٢.6–4.6–5.53.3٢.43.٩7.3١3.٠6.3باكستان	

٩.8٩.٢8.٩–3.8–4.5–3.٠٢.73.7١.٩٠.6١.١5.4املغرب	

. . .. . .. . .–5.6–6.5–5.١5.56.٠١7.5١4.7١4.١7.١أوزبكستان
١٩.5٢٢.١٢١.٠–١٢.5–7.4–63.35٠.46٢.١١3.6–١.5–٢.6–٢.٢السودان	

. . .. . .١5.4–٩.4–١٠.4–٢.5١.5٢.47.36.65.4١١.١تونس	
. . .. . .١8.3–6.٢–7.٠–١.٩٢.٢٢.44.5٢.٠٢.57.٠األردن	
. . .. . .. . .–٢6.3–٢6.4–٠.٢٠.٢٠.٩6.١3.١٢.6٢5.6لبنان	

. . .. . .. . .٢.73.٠3.5٠.6٢.64.5٩.١٢.٠٠.٢أفغانستان
. . .. . .١٢.7–5.8–5.٩–4.74.64.8٢.64.٢3.87.7جورجيا

. . .. . .. . .–5.8–5.8–7.35.٠4.53.87.47.١5.٠طاجيكستان
١8.٢١7.7١7.5–7.4–7.4–5.٢6.٠4.8٢.5١.7٢.5٩.4أرمينيا

6.66.66.6–8.3–١٠.٠–3.53.83.4١.5١.35.٠8.7جمهورية	قيرغيزستان

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–١.7–4.٢4.44.48.37.67.6٠.3١.3القوقاز	وآسيا	الوسطى
الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	

. . .. . .. . .–١.4–١.6٠.5٢.7١٠.١8.3٩.3٢.٩٠.3وباكستان
. . .. . .. . .–١.١٠.١٢.7١١.٠8.48.٩3.8٠.١١.3الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	

3.43.١3.١٠.8١.٠١.3٢.7٢.4٢.54.٠4.٠4.٠إسرائيل	6

. . .. . .. . .–٩.١–8.6–3.٠١.4٢.74.3٢.33.77.3بلدان	املغرب	العربي	7
. . .. . .. . .–6.٢–6.٩–4.85.٠5.4١8.8١٢.5٩.١6.7بلدان	املشرق	العربي	8

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	واليمن.

5	تشمل	جيبوتي	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 1-1-5: 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 

البطالة 3رصيد احلساب اجلاري 2أسعار املستهلكين 1احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201820192020201820192020201820192020201820192020

. . .. . .. . .–3.8–3.6–3.23.23.68.58.48.02.7إفريقيا جنوب الصحراء
. . .. . .. . .–0.3–1.32.02.413.011.411.41.90.1البلدان املصدرة للنفط 4

.	.	..	.	.٢٢.6–٠.١–١.٩٢.3٢.5١٢.١١١.3١١.7١.3٠.٢نيجيريا	

. . .. . .. . .–١.٢١٩.6١7.٢١5.٠6.١٠.٩٠.7–٠.3–١.٢أنغوال	
. . .. . .. . .٠.١٠.٩–٠.8٢.٩3.44.83.٠3.٠٢.4غابون	

. . .. . .. . .١.64.٠٢.8١.٢١.5١.86.76.85.3جمهورية	الكونغو	
. . .. . .. . .–6.١–6.4–٢.4٢.35.44.٠3.٠3.٠3.4تشاد	

. . .. . .. . .–3.9–3.6–2.82.82.94.64.65.23.6البلدان متوسطة الدخل 5
٢7.١٢7.٩٢8.4–3.6–3.١–٠.8٠.7١.١4.64.45.٢3.5جنوب	إفريقيا	

. . .. . .. . .–3.8–3.6–6.37.55.6٩.8٩.3٩.٢3.١غانا	
. . .. . .. . .–3.8–3.8–7.47.57.3٠.4١.٠٢.٠4.7كوت	ديفوار	

. . .. . .. . .–3.5–3.7–4.١4.٠4.٢١.١٢.١٢.٢3.7الكاميرون	
. . .. . .. . .–3.4–3.6–3.7٢.٠١.77.٠٩.٩١٠.٠٢.6زامبيا	

. . .. . .. . .–١١.١–8.5–6.76.٠6.8٠.5١.٠١.58.8السنغال	

. . .. . .. . .–8.0–7.9–6.25.35.97.69.27.47.0البلدان منخفضة الدخل 6
. . .. . .. . .–5.3–6.٠–7.77.47.٢١3.8١4.6١٢.76.5إثيوبيا	

. . .. . .. . .–4.6–4.7–6.35.66.٠4.75.65.35.٠كينيا	
. . .. . .. . .–3.6–4.١–7.٠5.٢5.73.53.64.٢3.7تنزانيا	
. . .. . .. . .–١٠.5–١١.5–6.١6.٢6.٢٢.63.٢3.88.٩أوغندا	

. . .. . .. . .–4.٢–3.4–5.84.33.٩٢٩.35.55.٠4.6جمهورية	الكونغو	الديمقراطية	
. . .. . .. . .–5.5–5.5–4.75.٠5.٠١.7٠.٢١.33.8مايل

. . .. . .. . .–٢.7–5.٢5.٢5.37.36.76.3٠.8١.6مدغشقر	

بنود للتذكرة

إفريقيا	جنوب	الصحراء	ما	عدا	جنوب	

. . .. . .. . .–3.8–3.6–3.٢3.٢3.68.٢8.38.٠٢.7السودان
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 1-1-6: ملخص نصيب الفرد احلقيقي من الناجت العاملي
)التغير السنوي %، بعملة دولية على أساس تعادل القوى الشرائية(

توقعاتمتوسط

–2001

201020112012201320142015201620172018201920202024

2.43.02.02.22.32.12.12.52.41.82.32.5العامل

1.11.20.70.91.61.81.22.01.81.31.31.2االقتصادات املتقدمة

٠.8٠.8١.5١.١١.8٢.٢٠.٩١.7٢.3١.8١.5١.١الواليات	املتحدة

١.٢١.8١.6٢.4١.8١.٠١.3١.٢–٠.5–٠.8١.3١.٢منطقة	اليورو	١

١.٠3.٩٠.٢٠.٢١.8٠.٩١.4٢.١١.٢٠.5١.٢١.3أملانيا

٠.١٠.4٠.7٠.8٢.٠١.6١.١١.٠١.١–٠.6١.7٠.٢فرنسا	

٠.٩١.3١.8١.٠٠.٢٠.7٠.٩–٠.3–٢.3–٠.٢3.٢–٠.٢إيطاليا

١.73.83.٢3.٠٢.5١.7١.4١.٢–١.3–3.٠–٠.8١.4إسبانيا

١.7٢.٢٠.5١.3٠.6٢.١١.٠١.١٠.8١.٠–٠.6٠.3اليابان

١.٠٠.8٠.8١.4٢.٢١.5١.٠١.٢٠.8٠.6٠.٩١.١اململكة	املتحدة

٠.١١.7٠.5٠.3٠.8٠.8–٠.8٢.١٠.7١.3١.8٠.١كندا

٢.7٢.5١.3١.7٢.١١.4١.6٢.٢١.٩٠.٩١.٢١.7اقتصادات	متقدمة	أخرى	٢

اقتصادات األسواق الصاعدة 

4.64.83.63.63.22.83.13.33.22.53.33.5واالقتصادات النامية

7.٢6.75.٩5.٩5.85.75.75.65.55.٠5.١5.١آسيا	الصاعدة	والنامية

٩.٩٩.٠7.47.36.76.46.١6.٢6.٢5.85.55.3الصين

5.٩5.٢4.١5.٠6.٠6.66.85.85.44.75.65.٩الهند	3

3.73.١4.73.73.33.63.84.٢4.١3.73.84.٢جمموعة	آسيان	–	5	4

4.45.6٢.7٢.7١.6٠.4١.63.7٢.٩١.6٢.4٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

٠.١١.6٢.3١.١١.٩٢.٠–٢.4–5.١5.٠3.5١.5١.١روسيا

١.١١.٩–٠.٢٠.١٠.٩–١.8–١.٩3.4١.7١.7٠.٢٠.٩أمريكا	الاتينية	والكاريبي

٠.3٠.3٠.٢١.4١.7–4.١–4.4–٢.53.١١.٠٢.١٠.3البرازيل

٠.4١.6–٠.٢٢.4٢.4٠.٢١.7٢.٢١.8١.١١.٠٠.6املكسيك

١.٠١.4–١.٢–٠.١–٢.٢3.7٠.٩٠.4٠.5٠.4٢.8٠.٢الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

٠.٢٠.5–٠.٠١.8–3.3–٢.5١.7٠.6–٠.36.8٢.5٠.١اململكة	العربية	السعودية

٠.3٠.6٠.6٠.٩١.5–٢.٩٢.5١.5٢.4٢.4٠.4١.3إفريقيا	جنوب	الصحراء

٠.١–٠.١–٠.3–٠.7–١.8–6.١٢.١١.5٢.63.5٠.٠4.٢نيجيريا

٠.٢–٠.4–٠.٩–٠.7–٠.١–١.١–٢.١١.7٠.7٠.٩٠.3٠.3جنوب	إفريقيا

بنود للتذكرة

٠.٠١.6٢.١١.8٢.5٢.٠١.3١.5١.4–١.٢١.6٠.6االحتاد	األوروبي

3.83.6١.73.63.7١.٩١.٢٢.4٢.8٢.7٢.٩3.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

٠.8٠.8–٢.١–١.١–٠.٠3.١١.١–٠.٢–١.٩6.١٠.3٠.3الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

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.
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كان التفاوت بين األقاليم دون املركزية - داخل البلد الواحد - 

يف الناجت احلقيقي وتوظيف العمالة واإلنتاجية يف االقتصادات 

األخيرة  السنوات  يف  االهتمام  من  مزيدا  استرعى  قد  املتقدمة 

فاتسعت  والسياسية.  االجتماعية  التوترات  تزايد  خلفية  على 

درجات التفاوت اإلقليمية يف متوسط االقتصادات املتقدمة منذ 

أواخر ثمانينات القرن املاضي، انعكاسا للمكاسب التي حققها 

التركز االقتصادي يف بعض األقاليم والركود النسبي يف بعضها 

أسوأ  املتأخرة  األقاليم  أن  جند  احلاالت،  متوسط  ويف  اآلخر. 

العمالة،  إنتاجية  وانخفاض  الصحة،  بنتائج  يتعلق  فيما  حاال 

مقارنة  والصناعة  الزراعة  قطاعي  الوظائف يف  نسب  وارتفاع 

يمضي  ذلك،  على  وعالوة  البلد.  نفس  داخل  األخرى  باألقاليم 

التكيف يف األقاليم املتأخرة بوتيرة أبطأ، بينما تسفر الصدمات 

االقتصادي.  األداء  على  أمدا  أطول  سلبية  آثار  عن  املعاكسة 

وال   — التجارية  الصدمات  حول  النقاش  كثرة  من  وبالرغم 

سيما زيادة منافسة الواردات يف األسواق اخلارجية — فهي ال 

تبدو، يف متوسط احلاالت، دافعا لالختالفات يف أداء سوق العمل 

صدمات  تؤدي  املقابل،  ويف  وغيرها.  املتأخرة  األقاليم  بين 

التكنولوجيا — التي تقاس باالنخفاضات يف التكلفة النسبية 

البطالة  زيادة  إىل   — واملعدات  اآلالت  من  الرأسمالية  للسلع 

على  بالغ  ضرر  وقوع  مع  لألتمتة،  تعرضا  األكثر  األقاليم  يف 

الوطنية،  السياسات  أما  لها.  تعرضا  األكثر  املتأخرة  األقاليم 

التي تقلل التشوهات وتشجع زيادة مرونة األسواق وانفتاحها، 

أن  أمان اجتماعية قوية، فيمكنها  الوقت ذاته شبكة  وتوفر يف 

مما  املعاكسة،  الصدمات  مواجهة  يف  األقاليم  تكيف  تسهل 

املوضعية  للسياسات  كان  وربما  البطالة.  ارتفاع  من  يخفف 

توخي  ولكن يجب  كذلك،  دور  املتأخرة  األقاليم  تستهدف  التي 

الدقة يف معايرتها لضمان أنها تساعد على التكيف الذي يحقق 

منفعة ال عرقلته.  

مقدمة

بدأ	التفاوت	يف	النشاط	االقتصادي	بين	األقاليم	دون	املركزية	

يف	متوسط	االقتصادات	املتقدمة	يتحرك	صوب	االرتفاع	بالتدريج	

الذي	 األثر	 القرن	املاضي،	ليمحو	جانبا	من	 أواخر	ثمانينات	 منذ	

الثالثة	 العقود	 التفاوت	خالل	 امللحوظ	يف	هذا	 االنخفاض	 أحدثه	

توزيع	 يف	 املساواة	 لعدم	 العامة	 االجتاهات	 ويعكس	 السابقة،	

البياين	 )الشكل	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	 كثير	 يف	 ككل	 الدخل	

٢-١،	اللوحة	١(.٢,١	فأصبح	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

احلقيقي	يف	إقليم	االقتصاد	املتقدم	الواقع	يف	املئين	التسعين	أعلى	

يف	الوقت	احلاضر،	يف	املتوسط،	بنسبة	7٠%	من	نصيب	الفرد	يف	

الفروق	 أن	 يعني	 الكبير	 التفاوت	 وهذا	 العاشر.	 املئين	 يف	 اإلقليم	

عدد	 يف	 الواحد	 البلد	 داخل	 األقاليم	 بين	 االقتصادي	 النشاط	 يف	

مثيالتها	 بين	 الفروق	 متوسط	 من	 أكبر	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	

اقتصادات	 شهدت	 ذلك،	 من	 العكس	 وعلى	 	.)٢-٢ البياين	 )الشكل	

التفاوت	 متوسط	 انخفاضا	يف	 عام	٢٠١٠	 منذ	 الصاعدة	 األسواق	

بين	األقاليم	دون	املركزية	)يُشار	إليه	فيما	بعد	باألقاليم	على	سبيل	

التبسيط(،	بعد	ارتفاعه	عن	املستويات	التي	كانت	سائدة	يف	مطلع	

األلفينات	)الشكل	البياين	٢-١،	اللوحة	3(.	وبرغم	هذا،	يظل	التفاوت	

املتوسط،	حوايل	ضعف	ما	هو	 االقتصادات،	يف	 اإلقليمي	يف	هذه	

سرعة	 متوسط	 تراجع	 وبالتوازي،	 املتقدمة.	 االقتصادات	 يف	 عليه	

التقارب	اإلقليمي	يف	االقتصادات	املتقدمة	حتى	وصل	إىل	أقل	من	

٠,5%	سنويا،	يف	حين	أنه	ارتفع	إىل	ما	يزيد	على	١%	يف	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	)الشكل	البياين	٢-١،	اللوحتان	٢	و4(.

كان	تباطؤ	وتيرة	التقارب	اإلقليمي	وزيادة	درجات	التفاوت	

يف	بعض	االقتصادات	املتقدمة،	فضال	على	تطورات	اإلنتاجية	

يف	 االهتمام	 من	 الكثير	 استرعت	 قد	 اإلقليمية،	 العمل	 وأسواق	

السنوات	األخيرة،	وأحد	أسباب	ذلك	ما	ظهر	من	دالئل	على	أن	

مشاعر	 يؤجج	 أن	 يمكن	 ما	 بلد	 داخل	 اإلقليمي	 األداء	 ضعف	

ثقة	 ويُضْعِف	 السياسي،	 االستقطاب	 إىل	 ويُفضي	 السخط	
اجملتمع،	ويهدد	التماسك	على	املستوى	الوطني.3

وتشــوكا	 مشــاركا(،	 )رئيســا	 بلــودورن	 جــون	 هــم	 الفصــل	 هــذا	 مؤلفــو	

كوتســان	)رئيســا	مشــاركا(	ووايشــنغ	ليــان،	وناتاليــا	نوفتــا،	ويانيــك	تيمــر،	

روبلــز	 وأدريــان	 بوغاتشــيفا،	 وإفجينيــا	 جونــز،	 كرســتوفر	 الدعــم	 وقــدم	

فيالميــل،	و	يــوان	زينــغ	واســتفاد	هــذا	الفصــل	كذلــك	مــن	املناقشــات	مــع	

فيليــل	إنغلــر	،	وأنتونيــو		ســبيليمبرغو	،	وجياشــيونغ	يــاو،	ومــن	التعليقــات	

التــي	أبداهــا	املشــاركون	يف	حلقــات	النقــاش	الداخليــة.

١	لالطــالع	علــى	أدلــة	علــى	االجتاهــات	العامــة	لعــدم	املســاواة	يف	الدخــل	ككل	

	،Dabla-Norris and others (2015) دراســة	 راجــع	 املتقدمــة،	 االقتصــادات	 يف	

 Nolan, Richiardi,ودراســة	املــايل«، »الراصــد  وعــدد	أكتوبــر	٢٠١7	مــن	تقريــر 

 Immervoll and Richardson	دراســة	وتذهــب	وغيرهــا.	،and Valenzuela (2019)
(2011)	إىل	أن	التراجــع	يف	إعــادة	توزيــع	إيــرادات	املاليــة	العامــة	هــو	أحــد	أســباب	

هــذا	االرتفــاع.

٢	األقاليــم	دون	املركزيــة	هــي	األقاليــم	يف	املســتوى	الثــاين	حســب	التعريــف	

يف	تقريــر	OECD (2018)،	مــا	مل	يُذكــر	خــالف	ذلــك.	هــي	عــادة	الوحــدات	اإلداريــة	

الواليــات	األمريكيــة	 الواحــد،	وتقابلهــا	تقريبــا	 البلــد	 داخــل	 األول	 يف	املســتوى	

يف	 لألقاليــم	 اجلغرافيــة	 النطاقــات	 فــإن	 وبالتــايل،	 األملانيــة.	 املقاطعــات	 أو	

املســتوى	الثــاين	تتبايــن	مــن	بلــد	إىل	آخــر	وكذلــك	داخــل	البلــد	الواحــد.	وربمــا	أدى	

اســتخدام	جتمعــات	جغرافيــة	بديلــة	)مثــل	جتمعــات	املســاحات	أو	العواصــم	ذات	

الكثافــة	الســكانية	األعلــى	أو	التصنيفــات	اإلداريــة	اخملتلفــة(	إىل	اخلــروج	بنتائــج	

خمتلفــة.		نصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	احلقيقــي	يف	املناطــق	دون	

املركزيــة	هــو	تعــادل	القــوى	الشــرائية	املعــدل	ملراعــاة	املقارنــة	القُطْريــة،	لكنــه	ال	

يُعَــدَّل	حســب	فــروق	األســعار	بيــن	املناطــق	اخملتلفــة	داخــل	البلــد	الواحــد.	ويناقــش	

النــاجت	احمللــي	 إجمــايل	 مــن	 الفــرد	 قيــاس	نصيــب	 اإلطــار	٢-١	بعــض	قضايــا	

احلقيقــي	اإلقليمــي	وعالقتــه	بالرفــاه.

ودراســة	 Guriev (2018)عــن	 	،Algan and Cahuc (2014) دراســة	 راجــع	 	3

ثقــة	اجملتمــع،	واألداء	اإلقليمــي،	وتصاعــد	االســتقطاب	السياســي.	وبالنظــر	إىل	

أوروبــا،	تقــدم	دراســة	Winkler (2019)	أدلــة	علــى	أن	عــدم	املســاواة	يف	توزيــع	

يف	 السياســي	 االســتقطاب	 مــن	 مزيــدا	 تولــد	 اإلقليمــي	 املســتوى	 علــى	 الدخــل	

املناطــق	اخملتلفــة.		وتذهــب	دراســة	Rajan	)٢٠١٩(	إىل	أن	عــدم	إيــالء	اهتمــام	

للمناطــق	الواقعــة	علــى	األطــراف	يعمــق	مشــاعر	اليــأس	ويثيــر	ردود	فعــل	عنيفــة،	

ممــا	يزعــزع	جمتمعاتهــا.

أهو تقارب أم تباعد أكبر؟ التفاوتات والتكيف بين 

أقاليم البلد الواحد يف االقتصادات املتقدمة 2 ل
ص

ف
ل

ا
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التي	تناولتها	 أعم،	كان	أحد	املوضوعات	املتكررة	 وبشكل	

تؤديه	 الذي	 األساسي	 الدور	 هو	 مؤخرا	 االقتصادية	 البحوث	

األوضاع	احمللية	يف	تشكيل	الفرص	الفردية	املتاحة	واحلركية	

االجتماعية	-	وبعبارة	أخرى،	املكان	يمكن	أن	يكون	أساسيا.4

يشكل	 هل	 واالجتماعية،	 السياسية	 التداعيات	 وبخالف	

مدعاة	 اخملتلفة	 املناطق	 بين	 االقتصادي	 النشاط	 يف	 التفاوت	

 Chetty and Hendren (2018a, دراســة	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 راجــع،	 	4

(2018b	التــي	تتنــاول	اآلثــار	العميقــة	ملــكان	امليــالد	والتــي	تــالزم	الفــرد	
وحتــى	 احليــاة،	 مــدى	 االقتصاديــة	 فرصــه	 علــى	 وتؤثــر	 طويلــة	 ملــدة	

Durlauf and Ses- 	خلفيتــه	العائليــة	واملؤثــرات	األخــرى.	وتذهــب	دراســة

التــي	 هــي	 االقتصاديــة	 الفــرص	 املســاواة	يف	 عــدم	 أن	 إىل	 	hadri (2018)
تتســبب	يف	انخفــاض	احلركيــة	االجتماعيــة،	وليــس	العكــس.	واســتنادا	إىل	

 Chetty, Hendren, and	دراســة	تؤكــد	املتحــدة،	الواليــات	مــن	أخــرى	أدلــة

 Katz (2016)أن	احلركيــة	اجلغرافيــة	وســيلة	رئيســية	تتحقــق	بهــا	احلركيــة	
االجتماعيــة	-	أي	حتســن	الدخــل	والفــرص	التــي	تُتــاح	مــدى	احليــاة.		راجــع	

كذلك	دراسة	Conolly, Corak, and Haeck (2019)	لالطالع	على	حتليالت	

وأدلــة	مماثلــة	مــن	كنــدا.

اتســعت هــوة التفــاوت بيــن األقاليــم دون املركزيــة يف متوســط االقتصــادات املتقدمــة علــى 

تكــون  مــا  اإلقليمــي. وعــادة  التقــارب  تباطــأت وتيــرة  بينمــا  الثالثــة عقــود املاضيــة،  مــدار 

درجــات التفــاوت أكبــر يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، لكنهــا أخــذت تضيــق، بينمــا حتســنت 

درجة التقارب داخل البلد الواحد يف املتوسط.

الشــكل البيــاين ٢-١: التفاوتــات والتقــارب بيــن األقاليــم 

دون املركزية بمرور الوقت
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املصادر: دراسة Gennaioli and others (2014)، وقاعدة البيانات اإلقليمية لدى منظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ــرَّف بأنهــا نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي   ملحوظــة: نســبة ١٠/٩٠ يف أقاليــم بلــد مــا تُعَ

النــاجت احمللــي  إجمــايل  مــن  الفــرد  توزيــع نصيــب  مــن  التســعين  املئيــن  اإلقليــم يف  احلقيقــي يف 

احلقيقــي يف أقاليــم هــذا البلــد علــى نصيــب الفــرد يف اإلقليــم يف املئيــن العاشــر. اخلــط املتصــل يف 

اللوحتين ١ و٣ يمثل اآلثار السنوية الثابتة من انحدار نسب ١٠/٩٠ لألقاليم املأخوذة من العينة املُشار 

إليهــا علــى اآلثــار الســنوية الثابتــة واآلثــار القُطْريــة الثابتــة حلســاب الدخــول واخلــروج أثنــاء الفتــرة 

ومســتوى الفــروق يف نســبة ١٠/٩٠ إلجمــايل النــاجت احمللــي يف اإلقليــم. وتشــير املســاحات املظللــة 

باللون األزرق إىل فترة الثقة املصاحبة بنسبة ٩٠٪. وتبين اللوحتان ٢ و٤ املُعامِل يف اللوغاريتم 

املبدئــي لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي املأخــوذ مــن انحــدار مقطعــي ملتوســط 

علــى  الشــرائية  القــوى  بتعــادل  املقيــس  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نمــو نصيــب 

اللوغاريتــم املبدئــي لنصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، وتشــمل التقديــرات نطــاق 

زمنــي متحــرك يغطــي عشــرين عامــا (مرصــودة يف الســنة األخيــرة مــن الفتــرة املتحركــة). يتضمــن 

االنحــدار اآلثــار القُطْريــة الثابتــة، ويشــير بالتــايل إىل متوســط التقــارب بيــن االقاليــم داخــل البلــد 

الواحــد. ويُعَبَّــر عــن املُعامِــل ببنــود حمســوبة علــى أســاس ســنوي، تشــير إىل متوســط ســرعة التقــارب 

يف السنة. راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينات البلدان.

درجــات التفــاوت بيــن األقاليــم داخــل البلــد الواحــد يف كثيــر مــن االقتصــادات املتقدمــة أكبــر 

من التفاوت بين االقتصادات املتقدمة ذاتها.
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املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يرصــد هــذا الشــكل البيــاين كثافــة كيرنــل لنســبة ١٠/٩٠ يف األقاليــم علــى املســتوى 

القُطــري بيــن االقتصــادات املتقدمــة (نســبة نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، 

املعــدل حســب تعــادل القــوى الشــرائية، لإلقليــم دون املركــزي يف املئيــن التســعين إىل اإلقليــم 

دون املركــزي يف املئيــن العاشــر، حمســوبة لــكل بلــد علــى حــدة). يشــير اخلــط الرأســي إىل نســبة 

نســبة  (أي  املتقدمــة  االقتصــادات  جمموعــة  نفــس  ضمــن  الوطنــي  املســتوى  علــى   ١٠/٩٠

نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي، املعــدل ملراعــاة تعــادل القــوى الشــرائية 

للبلد يف املئين التسعين إىل البلد يف املئين العاشر). القيمة ١٠/٩٠ لإلقليم املقابل بين أقواس. 

راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان.

نسبة ١٠/٩٠ يف نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي على مستوى األقاليم

التفــاوت بيــن األقاليــم دون  البيــاين ٢-٢: توزيــع  الشــكل 

املركزية يف االقتصادات املتقدمة

(الكثافة، ٢٠١٣)
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للقلق	على	صعيد	االقتصاد	الكلي؟	وال	شك	أن	اتساع	هوة	التفاوت	

بين	األقاليم	اخملتلفة	يف	بلد	واحد	يمكن	أن	يشكل	سمة	عادية	من	

التي	 الظاهرة	 وهي	 والتكتل-	 التخصص	 فزيادة	 	 النمو.	 سمات	

واحد	 مكان	 يف	 بكثافة	 االقتصادي	 النشاط	 جتمع	 إىل	 تؤدي	

ترفع	 أن	 يمكن	 	- واملبادالت	 التجارة	 كفاءة	 مستوى	 يرفع	 مما	

اإلنتاجية	وتؤدي	إىل	زيادة	تركز	النشاط	االقتصادي	يف	بعض	

املناطق	داخل	البلد	الواحد،	مما	يسبب	ابتعاد	بعضها	عن	بعض.5	

ومع	ذلك،	فالنمو	يف	املناطق	الرئيسية	يمكن	أن	ينتشر	خارجها	

األطراف،	 على	 الواقعة	 املناطق	 إىل	 املطاف	 نهاية	 يف	 وينتقل	

فتلحق	بالركب.6

ومع	هذا،	فاتساع	أو	ارتفاع	درجات	التفاوت	اإلقليمية	بصفة	

بعض	 تكيف	 عدم	 على	 إشارة	 يكون	 أن	 أيضا	 يمكن	 مستمرة	

الركب.	 الظروف	االقتصادية	املتغيرة	وتأخرها	عن	 املناطق	مع	

وعدم	التكيف	يف	مواجهة	الصدمات	املعاكسة	-	الذي	يسهم	يف	

	- اإلنتاجية	 نقص	 واستمرار	 اإلقليمية	 البطالة	 معدالت	 ارتفاع	

ربما	كان	راجعا	إىل	احلواجز	أمام	انتقال	العمالة	ورأس	املال	إىل	

مناطق	وشركات	حتقق	فيها	عائدات	أعلى.	وبالفعل،	فإن	معدالت	

األسوأ	 املناطق	 يف	 أعلى	 تكون	 ما	 غالبا	 املدى	 طويلة	 البطالة	

أداء	داخل	االقتصادات	املتقدمة،	مما	يشير	إىل	احتمال	استمرار	

فعالية	بعض	أوجه	عدم	الكفاءة	الدائمة	)الشكل	البياين	٢-3(.

أن	 اإلقليمي	يمكن	 التفاوت	 إن	 الذي	يقول	 الرأي	 واتساقا	مع	

املتأخرة	 االقاليم	 أداء	 فإن	 والسياسي،	 االجتماعي	 السخط	 يثير	

األقاليم	 مع	 تتقارب	 مل	 التي	 تلك	 	- املتقدمة	 االقتصادات	 يف	

ما	 غالبا	 	- السابقين	 العقدين	 مدى	 على	 البلد	 نفس	 يف	 األغنى	

حسب	 احلاالت،	 متوسط	 يف	 األخرى،	 األقاليم	 من	 أسوأ	 يكون	

املقاييس	الرئيسية	للرخاء	بما	فيها	الصحة	ورأس	املال	البشري	

العُمرية	 الفئات	 	7.)4-٢ البياين	 )الشكل	 العمل	 سوق	 ونتائج	

انخفاض	 أسباب	 أحد	 تكون	 قد	 املتأخرة	 األقاليم	 يف	 للسكان	

معدل	توظيف	العمالة	فيها	ككل	-	فاألقاليم	املتأخرة	تضم	نسبا	

سنة(	 	54-٢5 بين	 )أعمارهم	 العمر	 مقتبل	 يف	 السكان	 من	 أقل	

وغالبية	سكانها	ممن	هم	أصغر	سنا	)يف	أعمار	أقل	من	٢5	سنة(	

تعكس	 ال	 الديمغرافية	 اخلصائص	 هذه	 لكن	 األقاليم.	 سائر	 من	

ارتفاع	 خالل	 من	 نراها	 كما	 املتأخرة،	 لألقاليم	 الكاملة	 القصة	

معدل	البطالة	الكلي	وارتفاع	معدل	الشباب	العاطلين	فيها	)نسبة	

الشباب	غير	امللتحقين	بوظائف	أو	تعليم	أو	تدريب(،	يف	متوسط	

بالرضا	يف	 الشعور	 الوظيفية	يف	 احلالة	 ونظرا	ألهمية	 احلاالت.	

احلياة،	ناهيك	عن	تأثيرها	على	الدخل،	فتحسين	أداء	سوق	العمل	

اإلقليمية	يمكن	أن	يحقق	رفاهية	تفوق	تلك	التي	يمكن	بلوغها	من	

خالل	إعادة	توزيع	الدخل.	8

الزيادة	 احلُسبان	 يف	 أخذ	 ومع	 االعتبارات	 هذه	 من	 وبدافع	

التفاوت	يف	االقتصادات	املتقدمة	إىل	 األعلى	مؤخرا	يف	درجات	

جانب	نقص	البيانات	املتاحة،	يبحث	هذا	الفصل	يف	التفاوت	بين	

األقاليم	وتصحيح	أوضاع	أسواق	العمل	يف	االقتصادات	املتقدمة،	

5	ربمــا	كان	الزخــم	األساســي	وراء	هــذه	الديناميكيــة	هــو	البســاطة	اجلغرافيــة	

أو	 أقــل(،	 بتكلفــة	 املدخــالت	 علــى	 واحلصــول	 التجارييــن	 الشــركاء	 إىل	 )الوصــول	

انتعــاش	املــوارد	الطبيعيــة،	أو	اآلثــار	املســتمرة	للعوامــل	التاريخيــة.	راجــع	دراســات	

 Duranton and Puga و	 	،Davis and Weinstein (2002)و 	،Krugman (1991)
(2004)،	وMoretti (2011)،	و	Nunn (2014)	لالطــالع	علــى	مناقشــة	حــول	اآلليــات	

واحملــركات.

6راجع	دراســة	Coe, Kelly, and Yeung (2007)،	ودراســة	WB (2009)	لالطالع	

علــى	أدلــة	علــى	هــذه	التداعيــات.

7	حتديــدا،	تُعَــرَّف	األقاليــم	املتأخــرة	بأنهــا	تلــك	التــي	كان	نصيــب	الفــرد	مــن	

البلــد	 أقــل	مــن	املســتوى	األوســط	ألقاليــم	 النــاجت	احمللــي	احلقيقــي	فيهــا	 إجمــايل	

كلــه	يف	عــام	٢٠٠٠،	وأن	يكــون	متوســط	النمــو	يف	اإلقليــم	أدنــى	مــن	متوســط	النمــو	

يف	البلــد	كلــه	يف	الفتــرة	مــن	٢٠٠٠-٢٠١6.	وتنطبــق	أنمــاط	مماثلــة	مــن	نتائــج	

أســاس	 علــى	 املتأخــرة	 األقاليــم	 تعريــف	 العمــل	عنــد	 البشــري	وســوق	 املــال	 رأس	

معاييــر	حمــددة	مســبقا،	مثــل	انخفــاض	نصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

احلقيقــي	املبدئــي	ونســبة	الوظائــف	املبدئيــة	يف	قطــاع	اخلدمــات	إىل	مســتوى	أقــل	

مــن	الوســيط.	وتخلُــص	دراســة	 Nunn, Parsons, and Shambaugh (2018)إىل	أن	

املقاطعــات	األمريكيــة	التــي	كان	رأس	املــال	البشــري	فيهــا	منخفضــا	يف	البدايــة،	

كان	إنتاجهــا	أقــل	تنوعــا،	وكانــت	أكثــر	اعتمــادا	علــى	الصناعــة	التحويليــة،	بينمــا	

حققــت	نتائــج	أســوأ	علــى	صعيــد	الصحــة	والدخــل	وســوق	العمــل.	ومــن	املهــم	اإلشــارة	

إىل	أن	النتائــج	املســتخلصة	تنطبــق	علــى	األقاليــم	املتأخــرة	يف	املتوســط،	وربمــا	

لنقــص	 فنتيجــة	 ذلــك،	 علــى	 عــالوة	 	 األوســط.	 الســلوك	 عــن	 معيــن	 إقليــم	 اختلــف	

البيانــات،	كمــا	أشــرنا،	يســتند	التقييــم	إىل	بيانــات	نصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	

احمللــي	احلقيقــي	يف	الفتــرة	مــن	٢٠٠٠-٢٠١6.	راجــع	املرفــق	٢-١	علــى	شــبكة	

اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	التفاصيــل.	يمكــن	االطــالع	علــى	جميــع	املرافــق	

www.imf.org/en/Publications/WEO. التــايل:	 اإللكتــروين	 املوقــع	 يف	

 Grün, Hauser, and	و	،Clark and Oswald (1994)	دراسات	راجع	8

علــى	 أدلــة	 علــى	 لالطــالع	 وغيرهــا،	 	،Clark (2018) و	 	،Rhein (2010)
الرابــط	املوجــب	بيــن	التوظيــف	والســعادة،	ناهيــك	عــن	الدخــل	ونوعيــة	

الوظيفــة.
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النشــاط  يكــون  عندمــا  أعلــى  تكــون  مــا  غالبــا  األقاليــم  يف  املــدى  طويلــة  البطالــة  معــدالت 

االقتصــادي للشــخص أقــل، ممــا يشــير إىل وجــود قــدر أكبــر مــن أوجــه عــدم الكفــاءة يف األقاليــم 

املتأخرة.
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لوغاريتم نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

الشكل البياين ٢-٣: البطالة يف األقاليم دون املركزية والنشاط 

االقتصادي يف االقتصادات املتقدمة، ١٩٩٩-٢٠١٦

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح هــذا الشــكل البيــاين ميــل انحــدار العالقــة بيــن معــدالت البطالــة طويلــة املــدى 

يف اإلقليــم ولوغاريتــم نصــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي يف اإلقليــم بعــد حتييــد 

اآلثــار القُطْريــة وآثــار الســنوات الثابتــة. تشــير النقــاط إىل البيانــات األساســية ا�معــة يف 

 Chetty, Friedman, and  سالت واملأخوذة من االنحدار، بناء على الطريقة املتبعة يف دراسة

  (2014)�Rocko. راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان.
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منذ	 املتأخرة	 األقاليم	 وديناميكية	 خصائص	 على	 التركيز	 مع	

عام	٢٠٠٠.	ويستكشف	كذلك	ما	إذا	كانت	الفروق	يف	السياسات	

الوطنية	املتعلقة	بأداء	أسواق	العمل	واملنتجات	تؤثر	على	التفاوت	

التساؤالت	 الفصل	 هذا	 يبحث	 وحتديدا،	 وتكيفها.	 األقاليم	 بين	

التالية:

المتقدمة	من	حيث	حجم		  االقتصادات	 بين	 ما	مدى	االختالف	

تسهم	 كيف	 أقاليمها؟	 بين	 االقتصادي	 النشاط	 في	 التفاوت	

تباين	 في	 األقاليم	 بين	 المختلفة	 القطاعات	 إنتاج	 فروق	

إنتاجية	العمالة	بين	األقاليم	داخل	البلدان؟	ما	أوجه	التشابه	

واالختالف	بين	األقاليم	المتأخرة	واألقاليم	األخرى	من	حيث	

مدى	 ما	 قطاعاتها؟	 مزيج	 في	 واإلنتاجية	 العمالة	 توظيف	

الفعالية	التي	اتسمت	بها	األقاليم	المتأخرة	في	رد	فعلها	حيال	

االتجاهات	العامة	إلعادة	توزيع	العمالة	على	القطاعات؟

ما	اآلثار	التي	وقعت	على	أسواق	العمل	في	األقاليم	من	الصدمات		 

التجارة	 العمالة	-	وخاصة	صدمات	 الطلب	على	 المحلية	في	

في	 التكيف	 هل	 المتقدمة؟	 االقتصادات	 في	 	- والتكنولوجيا	

عن	 مختلف	 المتأخرة	 األقاليم	 في	 الصدمات	 هذه	 مواجهة	

التكيف	في	سائر	األقاليم؟

التفاوت		  درجات	 في	 دور	 المحلية	 والتشوهات	 للسياسات	 هل	

بين	األقاليم	والتكيف	في	االقتصادات	المتقدمة؟

ويخلُص	الفصل	إىل	النتائج	الرئيسية	التالية:

عبر		  ملحوظا	 اختالفا	 األقاليم	 بين	 التفاوت	 درجات	 تختلف	

االقتصادات	المتقدمة	-	حيث	تتراوح	نسبة	١٠/٩٠	لنصيب	

بين	3.١	 اإلقليمي	 الحقيقي	 المحلي	 الناتج	 إجمالي	 الفرد	من	

تقريبا	إلى	ما	يزيد	على	3.	واألسباب	الرئيسية	وراء	هذا	التفاوت	

في	 العمالة	 إنتاجية	 مستويات	 في	 األقاليم	 بين	 الفروق	 هي	

بينما	 القطاعات،	 في	 الوظائف	 ومزيج	 المختلفة،	 القطاعات	

وأكثر	 إنتاجية	 أقل	 تكون	 المتوسط،	 في	 المتأخرة،	 األقاليم	

تخصصا	في	أنشطة	الزراعة	والصناعة	بشكل	منتظم.

° بين		 المختلفة	 القطاعات	 إنتاجية	 في	 الجوهرية	 الفروق	

األقاليم	هي	في	الغالب	الدافع	الرئيسي	وراء	معظم	الفروق	

لكن	 الواحد.	 البلد	 داخل	 األقاليم	 بين	 العمالة	 إنتاجية	 في	

بدور	 الوظائف	 مزيج	 يسهم	 المتأخرة،	 األقاليم	 حالة	 في	

أهم	مما	يسهم	به	في	سائر	األقاليم.

° بين		 العامة	 االتجاهات	 في	 الفروق	 أثر	 تحييد	 عند	 حتى	

متركزة	 المتأخرة	 األقاليم	 في	 الوظائف	 تظل	 البلدان،	

يشير	 )مما	 والصناعة	 الزراعة	 قطاعي	 في	 أكبر	 بدرجة	

أقل	 وبدرجة	 بعضها(،	 على	 تغلب	 الريفية	 الطبيعة	 أن	 إلى	

العمالة	 فإنتاجية	 ذلك،	 على	 عالوة	 الخدمات.	 قطاع	 في	

األقاليم	 في	 أقل	 تكون	 المختلفة	 القطاعات	 مستوى	 على	

المتأخرة	مقارنة	بغيرها	بشكل	منتظم.

° ومن	مطلع	األلفينات	حتى	منتصف	العقد	الثاني	من	القرن		

الحادي	والعشرين،	يبدو	أن	ثلث	االتساع	في	فجوة	إنتاجية	

العمالة	ككل	بين	األقاليم	المتأخرة	واألقاليم	األخرى	كان	

العمل	 القطاعي	ألسواق	 التصحيح	 إلى	عدم	فعالية	 راجعا	

في	األقاليم	المتأخرة،	بينما	يُعزى	الباقي	إلى	تزايد	الفروق	

في	إنتاجية	القطاعات.
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اخلصائص الديمغرافية والصحة سوق العمل

التعليم ورأس 

املال البشري

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

متغيــر.  لــكل  األخــرى،  باألقاليــم  مقارنــة  املتأخــرة  األقاليــم  يف  الفــرق  األعمــدة  تبيــن  ملحوظــة: 

وتســتند النتائــج إىل انحــدارات كل متغيــر علــى مؤشــر يبيــن مــا إذا كان اإلقليــم متأخــرا أم ال، مــع 

حتييــد اآلثــار القُطْريــة وآثــار الســنوات الثابتــة وجتمــع األخطــاء املعياريــة علــى مســتوى البلــدان 

والســنوات. تشــير األعمــدة املصمتــة إىل أن املُعامِــل التقديــري يف مؤشــر التأخــر لــه داللــة إحصائيــة 

عند مستوى ١٠٪. تُعَرَّف املتغيرات بحيث تشير املُعامِالت التقديرية املوجبة إىل انخفاض مستوى األداء 

املئويــة  النســبة  بيــن  الفــرق  هــو  الثانــوي  بعــد  بالتعليــم  االلتحــاق  املتأخــرة. قصــور  األقاليــم  يف 

األقاليــم  مقابــل  (أخــرى)  املتأخــرة  غيــر  األقاليــم  الثانــوي يف  بعــد  بالتعليــم  امللتحقيــن  للســكان 

املتأخرة. يُعَرَّف معدل البطالة بأنه يساوي ١٠٠ ناقص معدل العمالة (٪). يُعَرَّف معدل عدم املشاركة 

يف ســوق العمــل بأنــه يســاوي ١٠٠ ناقــص معــدل انضمــام الســكان يف ســن العمــل (الذيــن تتــراوح 

أعمارهم بين ١٥-٦٤ ســنة) إىل القوى العاملة (٪). معدل البطالة هو نســبة الســكان يف ســن العمل 

العاطليــن عــن العمــل. معــدل البطالــة طويلــة األجــل هــو نســبة القــوى العاملــة يف ســن العمــل التــي ظلــت 

عاطلــة عــن العمــل ملــدة ســنة أو أكثــر. معــدل بطالــة الشــباب هــو نســبة القــوى العاملــة مــن الشــباب 

(بين ١٥-٢٤ سنة) العاطلين عن العمل. معدل عدم احلصول على فرص عمل أو تعليم أو تدريب هو 

ــرَّف األقاليــم  النســبة املئويــة مــن الســكان الشــباب غيــر امللتحقيــن بتعليــم أو وظائــف أو تدريــب. تُعَ

املتأخــرة بأنهــا تلــك التــي كان نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي فيهــا أقــل مــن 

املتوسط القُطْري عام ٢٠٠٠، وكان متوسط نموها أقل من املتوسط القُطْري على امتداد الفترة من 

٢٠٠٠-٢٠١٦.  راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان.

الشــكل البيــاين ٢-٤: اخلصائــص الديمغرافيــة والصحــة ورأس 

املــال البشــري ونتائــج ســوق العمــل يف االقتصــادات املتقدمــة: 

األقاليم املتأخرة مقابل األقاليم األخرى

(الفرق بالنقاط املئوية، ما مل يُذكر خالف ذلك)

األقاليــم املتأخــرة غالبــا مــا حتقــق نتائــج أســوأ يف الصحــة والتعليــم وســوق العمــل مقارنــة 

باألقاليم األخرى.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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على		• فتؤثر	 المعاكسة	 والتكنولوجيا	 التجارة	 صدمات	 أما	 	

ولكن	 للمخاطر،	 تعرضا	 األكثر	 األقاليم	 في	 العمل	 أسواق	

الغالب	 في	 تترك	 التي	 هي	 وحدها	 التكنولوجيا	 صدمات	

آثارا	دائمة،	مع	حدوث	ارتفاع	أكبر	في	معدالت	البطالة	في	

األقاليم	المتأخرة	المعرضة	للمخاطر،	في	المتوسط.

° الخارجية		 األسواق	 في	 الواردات	 منافسة	 لزيادة	 وليس	

المقترنة	بارتفاع	إنتاجية	الصين	أي	آثار	ملحوظة	على	

في	 المشاركة	 انخفاض	 وبرغم	 األقاليم،	 في	 البطالة	

سوق	العمل	على	المدى	القصير،	فسرعان	ما	يتالشى	هذا	

األثر.	وال	يبدو	أن	الظروف	في	األقاليم	المتأخرة	تختلف	

كثيرا	عن	االقاليم	األخرى	بعد	مواجهة	هذه	الصدمات.	

° التعرض		 في	 الفروق	 تُترجم	 ذلك،	 من	 العكس	 على	

إلى	 المختلفة	 األقاليم	 مستوى	 على	 األتمتة	 لمخاطر	

أسعار	 حيال	 العمل	 أسواق	 فعل	 رد	 في	 ملحوظة	 فروق	

الرأسمالية.	عندما	تهبط	أسعار	اآلالت	والمعدات،	 السلع	

تشهد	األقاليم	األكثر	تعرضا	للمخاطر	استمرار	االرتفاع	

لفترات	 العمل	 سوق	 في	 المشاركة	 وتراجع	 البطالة	 في	

وكذلك	 للمخاطر.	 عرضة	 األقل	 األقاليم	 في	 منها	 أطول	

األقاليم	 في	 أكبر	 يكون	 البطالة	 معدالت	 ارتفاع	 فإن	

تدفقات	 أن	 ويبدو	 للمخاطر.	 تعرضا	 األكثر	 المتأخرة	

تهبط	 األضعف	 المتأخرة	 األقاليم	 من	 الخارجة	 الهجرة	

صدمات	 مواجهة	 في	 التكيف	 أن	 على	 يدل	 مما	 كذلك،	

كان	 ربما	 العمالة	 انتقال	 حرية	 من	خالل	 التكنولوجيا	

لضغوط	 تعرضا	 األكثر	 المتأخرة	 األقاليم	 في	 أضعف	

األتمتة.	

زيادة		  تشجع	 التي	 الوطنية	 الهيكلية	 السياسات	 وتقترن	

األقاليم	على	 قدرة	 بتحسن	 األسواق	 والمرونة	في	 االنفتاح	

التكيف	في	مواجهة	الصدمات	وبقدر	أقل	من	تشتت	كفاءات	

الشركات	في	توزيع	رأس	المال،	األمر	الذي	ربما	ساهم	في	

تقلص	درجات	التفاوت	بين	األقاليم.

° وإعانات		 تشددا	 األقل	 الوظائف	 حماية	 نظم	 وتقترن	

التجارة	 صدمات	 آثار	 باعتدال	 سخاء	 األقل	 البطالة	

والتكنولوجيا	على	البطالة.

° انفتاح		 زيادة	 تشجع	 التي	 الوطنية	 السياسات	 وتقترن	

تباين	 درجة	 بانخفاض	 المنتجات	 أسواق	 ومرونة	

وهو	 المال،	 رأس	 توزيع	 في	 الشركات	 كفاءة	 مستويات	

ما	يقترن	بانخفاض	التفاوت	بين	األقاليم.

التفاوت	بين	األقاليم	 ويوثق	هذا	الفصل	األنماط	والصالت	بين	

الوطنية	يف	االقتصادات	املتقدمة	 من	ناحية،	والتكيف	والسياسات	

اجلدل	 إثراء	 على	 املساعدة	 هو	 ذلك	 من	 والقصد	 أخرى.	 ناحية	 من	

التي	 الواسعة	 االقتصادية	 الدراسات	 وتكملة	 الدائرة،	 واملناقشات	

ويركز	 حدة.٩	 على	 بلد	 كل	 أساس	 على	 األقاليم	 بين	 الفروق	 تبحث	

عام	 منذ	 نسبيا	 القصيرة	 الفترة	 على	 الفصل	 هذا	 التحليل	يف	 معظم	

مستوى	 على	 األقاليم	 عن	 واسعة	 بيانات	 عنها	 تتوافر	 التي	 	٢٠٠٠

يستبعد	 لكنه	 العمل	 سوق	 تكيف	 إىل	 النظر	 من	 يمكن	 مما	 البلدان،	

دراسة	ديناميكية	التطور	يف	األقاليم	على	املدى	األطول.	فضال	على	

اإلدارية	 الوحدات	 بأنها	 التحليل	 يف	 األقاليم	 تُعَرَّف	 ما	 عادة	 ذلك،	

وسياسي	 اقتصادي	 دور	 لها	 والتي	 البلدان،	 يف	 األول	 املستوى	 من	

بياناتها	 تغطية	 من	 جيد	 مستوى	 ويتوافر	 بلدانها	 داخل	 ملموس	

التي	 األقاليم	 أن	 ذلك	 سيعني	 هذا،	 ومع	 	.)٢ احلاشية	 أيضا	 )راجع	

آيالند	 رود	 تختلف	يف	حجمها،	كاختالف	والية	تكساس	عن	والية	

وجود	 احتمال	 برغم	 معا،	 ستُجمع	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 وكالهما	

اختالف	شاسع	بينها	يف	مدى	استعداد	األسواق	داخل	اإلقليم	للتكيف.	

تضمين	 خالل	 من	 التنوع	 هذا	 مراعاة	 يحاول	 التحليل	 أن	 وبرغم	

التجمعات	 من	 البديلة	 فاملستويات	 الضوابط،	 من	 متنوعة	 جمموعة	

اختبارات	 وجتُرى	 خمتلفة.	 نتائج	 إىل	 تنتهي	 أن	 يمكن	 اجلغرافية	

الثبات	للتأكد	من	أن	احلقائق	املبسطة	ونتائج	التحليل	تنطبق	على	

باملوارد	 الغنية	 املال	 رأس	 كثيفة	 األقاليم	 باستثناء	 احلاالت	 كل	

بعدد	كبير	 تتأثر	 قد	 الوطنية	 السياسات	 نظرا	ألن	 وأخيرا،	 الطبيعية.	

من	املتغيرات	اخملتلفة،	ينبغي	تفسير	آثارها	التقديرية	على	التكيف	

يف	األقاليم	على	أنها	عالقة	ارتباط	وليست	سببية.

االقتصادي	 النشاط	 يف	 األقاليم	 بين	 الفروق	 أن	 وبرغم	 	

ونتائج	سوق	العمل	كبيرة	داخل	االقتصادات	املتقدمة،	يشير	

املتاح	 الدخل	 توزيع	 يف	 األسر	 بين	 املساواة	 عدم	 حتليل	

صغير	 فيه	 اإلقليمي	 العنصر	 أن	 إىل	 القُطْري	 املستوى	 على	

)الشكل	البياين	٢-5،	راجع	أيضا	اإلطار	٢-١	لالطالع	على	

مناقشة	حول	قياس	النشاط	والرخاء	االقتصادي	يف	األقاليم	

االقتصادات	 من	 الفرعية	 للمجموعة	 وبالنسبة	 اخملتلفة(.١٠	

التفكيك	 حساب	 يمكن	 التي	 	٢٠٠8 منذ	 والسنوات	 املتقدمة	

خاللها،	تتراوح	نسبة	العنصر	اإلقليمي	يف	عدم	املساواة	يف	

توزيع	الدخل	املتاح	لألسر	بين	أقل	من	١%	يف	النمسا	ونحو	

١5%	يف	إيطاليا.	ويعني	ذلك	يف	حالة	االقتصادات	املتقدمة	

بين	 املتاح	 الدخل	 متوسط	 يف	 الفروق	 من	 احلد	 مواصلة	 أن	

يف	 حمدودة	 آثارا	 سوى	 عادة	 يُحْدِث	 ال	 اخملتلفة	 األقاليم	

عدم	املساواة	يف	توزيع	الدخل	يف	هذا	البلد.	وتوجد	مع	ذلك	

الفروق	 متوسط	 أُلغي	 إذا	 فمثال،	 املهمة.	 االستثناءات	 بعض	

بين	األقاليم	يف	إيطاليا،	يمكن	أن	يؤدي	ذلك	إىل	هبوط	عدم	

التي	كانت	سائدة	 الدخل	إىل	املستويات	 املساواة	يف	توزيع	

األدنى	 كانت	هي	 والتي	 املاضي،	 القرن	 تسعينات	 يف	مطلع	

بيــن	 االقتصاديــة	 الفــروق	 علــى	 تقــوم	 أو	 تبحــث	 دراســة	 ٩الختيــار	

 Kaufman,	دراســة	املثــال،	ســبيل	علــى	راجــع،	حمــددة	بلــدان	يف	األقاليــم

	،Breau and Saillant (2016) ودراســة	 	،Swagel, and Dunaway (2003) 
 Bande, Fernández, and	الكندية،ودراســات	املقاطعــات	بيــن	الفــروق	عــن

بيــن الفــروق	 عــن	 	Liu (2018) و	 	،IMF (2018) و	 	،Montuenga (2008)

 Giordano and others و	 	،Felice (2011) ودراســات	 اإلســبانية؛	 األقاليــم	

(2015)،	و	Boeri and others (2019)عــن	الفــروق	بيــن	األقاليــم	اإليطاليــة.
 Novotný	ودراســة	،Shorrocks and Wan (2005)	دراســة	راجــع	١٠

اســتنتاجات	 إىل	 تتوصــالن	 حيــث	 	،(2007), and Cowell (2011)
الشــخصي	 للدخــل	 بديلــة	 مفاهيــم	 باســتخدام	 كبيــر	 حــد	 إىل	 مماثلــة	

ومقاييــس	متعــددة	قابلــة	للتفكيــك	لعــدم	املســاواة	يف	توزيــع	الدخــل.	

ويتــم	التوصــل	إىل	نفــس	النتيجــة	باســتخدام	دخــل	األســرة	قبــل	حســاب	

الضرائــب	وقبــل	التحويــالت.	ويُالحــظ	أن	الدخــل	املتــاح	إلنفــاق	األســرة	

دخــل	 تدفقــات	 يتضمــن	 حيــث	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 عــن	 يختلــف	

عوامــل	اإلنتــاج	إىل/مــن	أماكــن	أخــرى	وآثــار	إعــادة	توزيــع	إيــرادات	

املاليــة	العامــة.	
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منذ	سبعينات	نفس	القرن.١١	ولكن	كما	ورد	بالنقاش	أعاله،	

النشاط	 أداء	 وحتسين	 األقاليم	 بين	 التفاوت	 من	 احلد	 فإن	

االقتصادي	وفرص	العمل	يمكن	أن	يُحدثا	آثارا	مهمة	تتجاوز	

الدخل	يف	الوقت	احلايل.	عالوة	على	ذلك،	تشير	بعض	األدلة	

إىل	أن	البلدان	التي	لديها	فروق	إقليمة	أكبر	قد	تشهد	انخفاضا	

 Che and Spilimbergo	)دراسة	الطويل	املدى	على	النمو	يف

.)2012
يف	 التفكير	 لطريقة	 موجزة	 بمناقشة	 الفصل	 هذا	 ويبدأ	 	

على	 أدلة	 التايل	 القسم	 ويعرض	 اإلقليميين.	 والتكيف	 التنمية	

ومدى	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 األقاليم	 بين	 التفاوت	 أنماط	

ذلك	 بعد	 ويفحص	 غيرها.	 عن	 املتأخرة	 األقاليم	 اختالف	

االستجابات	اإلقليمية	للصدمات	احمللية	يف	الطلب	على	العمالة	

التركيز	 مع	 والتكنولوجيا،	 التجارة	 صدمتي	 من	 تنشأ	 والتي	

لسياسات	 يمكن	 وكيف	 املتأخرة	 األقاليم	 اختالف	 مدى	 على	

ويعرض	 اإلقليمي.	 التكيف	 على	 التأثير	 الوطنية	 العمل	 أسواق	

العمالة	 انتقال	 حرية	 على	 األدلة	 بعض	 ذلك	 بعد	 الفصل	 هذا	

وآثار	السياسات	الوطنية	على	التفاوت	بين	األقاليم	يف	فعالية	

امللخص	 قسم	 يتناول	 وأخيرا،	 اإلنتاج.	 عوامل	 توزيع	 إعادة	

مثل	 للسياسات،	 احملتملة	 االنعكاسات	 اخلتامية	 واملالحظات	

السياسات	املوضعية.

التنمية اإلقليمية والتكيف: تمهيد

	كما	هو	احلال	يف	معظم	الدراسات	االقتصادية	التي	تتناول	

دوافع	الفروق	االقتصادية	بين	البلدان،	يدور	نقاش	ساخن	حول	

أسباب	استمرار	التفاوت	بين	األقاليم	داخل	البلدان.	١٢	ومع	هذا،	

الواحد	 البلد	 داخل	 األقاليم	 تخضع	 ما	 عادة	 البلدان،	 بخالف	

لنفس	الهيكل	املؤسسي	العام	)السياسي	واالقتصادي	على	حد	

سواء(	والسياسات	الوطنية	املشتركة،	وتتوافر	لها	حرية	تبادل	

أمام	حركة	رأس	 السلع	واخلدمات	وال	توجد	معوقات	قانونية	

املال	والعمالة	يف	أنحاء	هذا	البلد.	١3	يف	ظل	أسواق	اخملرجات	

عيوب	 تشوبها	 وال	 التامة	 بالتنافسية	 تتسم	 التي	 واملدخالت	

سوقية	)مثل	احلواجز	أمام	حركة	عوامل	اإلنتاج	عبر	األقاليم(،	

بينها	 وفيما	 األقاليم	 داخل	 والعمالة	 األموال	 رؤوس	 تتدفق	

داخل	 والعمالة	 املال	 رأس	 على	 الهامشية	 العائدات	 لتساوي	

١١	اســتنادا	إىل	املســار	التاريخــي	ملُعامِــل	جينــي	يف	إيطاليــا	املأخــوذ	

جينــي	 أن	 افتــراض	 وعلــى	 	Atkinson and others (2017) دراســة	 مــن	

مؤشــر	 أو	 األنحــراف	 لوغاريتــم	 وســيط	 تراجــع	 مــع	 بالتناســب	 ســيتراجع	

آنتروبــي	املعمــم	)مؤشــر	تيــل	L،	وهــو	مقيــاس	لعــدم	املســاواة	يف	توزيــع	

العنصــر	اإلقليمــي. أُلغــي	 إذا	 الدخــل	قابــل	للتفكيــك(	

Caselli 2005;	ودراســة	 إطــار	حماســبي	)دراســة	 مــا	يوضــع	 ١٢	غالبــا	

احملتملــة	 الدوافــع	 تنظيــم	 يف	 الســتخدامه	 	)Hsieh and Klenow 2010
املــال	 )رأس	 مباشــرة	 حمــددات	 إىل	 واحــد	 بلــد	 يف	 اإلقليميــة	 للفــروق	

لعوامــل	 الكليــة	 واإلنتاجيــة	 البشــري،	 املــال	 ورأس	 والعمالــة	 املــادي،	

والثقافــة	 السياســات	 )مثــل	 ونهائيــة	 وســيطة	 أخــرى	 اإلنتــاج(	وحمــددات	

العينــات	 إىل	حتليــل	 اســتنادا	 واحلــظ(.	 واملنــاخ	 واجلغرافيــة	 واملؤسســات	

 Gennaioli and others (2013,و	،Dell (2010) العامليــة،	تذهــب	دراســات	

كذلــك	 	 التنميــة.	 يف	 بالغــة	 أهميــة	 البشــري	 املــال	 لــرأس	 أن	 إىل	 	،2014)
تشــير	دراســة	Lessmann and Seidel (2017)	إىل	أهميــة	التنقــل	واالنفتــاح	

 Hsieh and Moretti	دراســة	وتؤكد	اإلقليمية.	التنمية	حتقيق	يف	التجاري

(2019)	أن	التجمع	اإلقليمي	يحقق	وفورات	هائلة	وأن	القيود	على	تقسيم	
األقاليم	أدى	إىل	انخفاض	نمو	الناجت	الكلي	يف	الواليات	املتحدة	بمقدار	

الثلــث	منــذ	ســتينات	القــرن	املاضــي	وحتــى	العقــد	األول	مــن	القــرن	احلــادي	

والعشرين.	وتعارض	دراسة	Rodríguez-Pose and Storper (2019)	ما	ورد	

الفــروق	 أن	 وتــرى	 خــالف،	 مــن	 	Hsieh and Moretti’s (2019) دراســة	 يف	

يف	أســعار	املســاكن	بيــن	األقاليــم	ليســت	هــي	الدوافــع	الرئيســية	للهجــرة	

اإلصــدار(	 )قيــد	 	Rodríguez-Pose and Ketterer دراســة	 تؤكــد	 	 اإلقليميــة.	

تــؤدي	إىل	 الواحــد	 البلــد	 الفــروق	اإلقليميــة	يف	جــودة	احلوكمــة	داخــل	 أن	

حــدوث	فــروق	دائمــة	يف	التنميــة	واألداء	يف	األقاليــم.	راجــع	أيضــا	دارســتي	

التحليــل	واألدلــة	علــى	 OECD (2016b; 2018)	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	
مســتوى	 علــى	 األقاليــم	 بيــن	 الدائــم	 التفــاوت	 ودوافــع	 العامــة	 األنمــاط	

جمموعــة	واســعة	مــن	البلــدان.

١3	هنــاك	بعــض	االســتثناءات-غالبا	يف	واليــات	النظــم	الفيدراليــة-	

ســبيل	 علــى	 البلــدان.	 داخــل	 واحلركــة	 التبــادل	 حريــة	 دون	 حتــول	 التــي	

املثــال،	هنــاك	اختالفــات	بيــن	املقاطعــات	واألقاليــم	الكنديــة	يف	املعاييــر	

قيــودا	 يضــع	 ممــا	 واخلدمــات،	 الســلع	 بعــض	 علــى	 تطبقهــا	 التــي	 والنظــم	

 Alvarez, Krznar, )دراســة	 املقاطعــات	 بيــن	 التجــارة	 علــى	 الواقــع	 بحكــم	

.)and Tombe 2019
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املصادر: مؤسسة Luxembourg Income Study، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املؤشــر الكلــي املبيــن هــو مؤشــر إنتروبــي املعمــم، ويُعــرف كذلــك باســم ثيــل (�eil’s L) أو وســيط 

لوغاريتــم مؤشــر االنحــراف لعــدم املســاواة. مقيــاس الدخــل هــو الدخــل املكافــئ املتــاح إلنفــاق األســرة 

(دخــل األســرة بعــد خصــم الضرائــب والتحويــالت، مُحَــوَّال ملراعــاة فــروق حجــم األســر)، حســب البلــد يف 

آخر سنة تُتاح بياناتها بعد ٢٠٠٨. يشير طول العمود إىل املستوى الكلي ملؤشر عدم املساواة يف توزيع 

الدخــل، والــذي يُفــكك بعــد ذلــك إىل عنصريــن: (١) عــدم املســاواة التــي ترجــع إىل متوســط فــروق الدخــل عبر 

األقاليــم (العنصــر البينــي)، و(٢) عــدم املســاواة التــي ترجــع إىل فــروق الدخــل بيــن األســر داخــل األقاليــم، 

بعــد التصحيــح حســب متوســط فــروق الدخــل علــى املســتوى اإلقليمــي (املكــون الداخلــي). كذلــك يســتخدم 

مؤشــر جينــي لعــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل بغــرض املقارنــة كمقيــاس أكثــر شــيوعا لعــدم املســاواة 

(لكنه غير قابل للتفكيك).

 العنصــر اإلقليمــي يف عــدم املســاواة يف توزيــع الدخــل لــدى معظــم االقتصــادات املتقدمــة 

صغيــر نســبيا، فــال يشــكل ســوى ٥٪ تقريبــا مــن عــدم املســاواة علــى مســتوى البلــد ككل يف 

املتوسط.

الدخــل  توزيــع  يف  املســاواة  عــدم   :٢-٥ البيــاين  الشــكل 

املتاح إلنفاق األسر يف االقتصادات املتقدمة

(مؤشرات)
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الكلية	 اإلنتاجية	 دائمة	يف	 فروق	 وإن	كانت	هناك	 البلد،	حتى	

لعوامل	اإلنتاج	بين	األقاليم.	على	سبيل	املثال،	تنتقل	العمالة	

أعلى	 ثم	 ومن	 للعمالة،	 عائدات	 أعلى	 حتقق	 التي	 األقاليم	 إىل	

التي	 املناطق	 يف	 األجور	 انخفاض	 إىل	 يدفع	 مما	 األجور،	

انخفاض	 الوقت،	 نفس	 ويف	 الوقت.	 بمرور	 العمالة	 تقصدها	

عرض	العمالة	يف	أقاليم	املصدر	حيث	تكون	األجور	منخفضة	

مما	 فيها،	 األجور	 معدالت	 ارتفاع	 على	 بدوره،	 يساعد،	 نسبيا	

يسهل	تقارب	إنتاجية	العمالة.

األقاليم	 بين	 اإلنتاج	 لعوامل	 الكفء	 فالتوزيع	 هذا،	 ومع	 	

يمكن	أن	يتسق	مع	الفروق	يف	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	

احمللي	احلقيقي	يف	األقاليم	إذا	كان	التمييز	بين	العمالة،	على	

سبيل	املثال،	يقوم	على	أساس	مستوى	املهارة.	١4	مع	هذا،	ففي	

العملي،	قد	ال	تكون	األسواق	تنافسية	بصورة	تامة	وال	 الواقع	

يؤدي	 مما	 اخملتلفة،	 األقاليم	 مستوى	 على	 العيوب	 من	 خالية	

األقاليم،	 بين	 اإلنتاج	 توزيع	عوامل	 الكفاءة،	وسوء	 تراجع	 إىل	

حرية	 واجهت	 وربما	 الصدمات.	 مواجهة	 يف	 التكيف	 وعرقلة	

انتقال	العمالة	قيودا	أو	ال	تتضح	إال	على	مستوى	العمالة	عالية	

لفترات	 األقاليم	 يف	 البطالة	 استمرار	 إىل	 يؤدي	 مما	 املهارة،	

أطول	كرد	فعل	للصدمات	املعاكسة.	١5

)وفورات	 املكان	 يف	 للتجمع	 االقتصادي	 النشاط	 ميل	 إن	

املاهرة	 العمالة	 كثافة	 مع	 لالرتفاع	 اإلنتاجية	 وميل	 التجمع(	

أن	 كذلك	 يمكن	 البشري(	 املال	 رأس	 على	 اخلارجية	 )املؤثرات	

يولدا	تباعدا	إذا	كانت	الفروق	يف	تكاليف	اإلنتاج	وتركز	املهارات	

بين	األقاليم	كبيرة	بما	يكفي.	١6	وبرغم	أن	هذه	السمات	قد	تشير	

إىل	وجود	حاالت	من	إخفاق	السوق	)أي،	وجود	حواجز	تفتقر	إىل	

على	 انعكاساتها	 تظل	 تركزا(،	 تزداد	 التي	 األقاليم	 أمام	 الكفاءة	

السياسات	املُثلى	مبهمة.	١7	وقد	تصبح	الرعاية	االجتماعية	ككل	

أكبر	بالفعل	إذا	مُنِحَت	األقاليم	املتأخرة	املساعدة	لتُنشئ	الدوائر	

اإليجابية	اخلاصة	بها	من	نمو	وفورات	التجمع،	بدال	من	أن	تصبح	

مهجورة	من	خالل	انتقال	السكان	إىل	األقاليم	الرائدة.	ونظرا	لهذا	

النسبية	 األهمية	 قياس	 يف	 عموما	 الصعوبة	 وزيادة	 الغموض	

للتوزيع	الكفء	مقابل	غير	الكفء	يف	دفع	التفاوت	بين	األقاليم،	

يركز	هذا	الفصل	على	األقاليم	املتأخرة	وخصائصها	وتكيفها.	

أنماط التفاوت بين األقاليم يف 

االقتصادات املتقدمة

االقتصادي	 النشاط	 األقاليم	يف	 بين	 التفاوت	 مدى	 يختلف	 	

اختالفا	شاسعا	على	مستوى	االقتصادات	املتقدمة	)الشكل	البياين	

٢-6(.	على	سبيل	املثال،	تتسم	الفروق	بين	األقاليم	يف	اليابان	

بأنها	ضيقة	نسبيا،	حيث	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

	%3٠ يتجاوز	 ال	 بما	 أعلى	 التسعين	 املئين	 يف	 لإلقليم	 احلقيقي	

ورأس	 العمالــة	 يف	 فــروق	 هنــاك	 كانــت	 إذا	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 	١4

املــال	البشــري	)عاليــة	املهارة/منخفضــة	املهــارة	مثــال(،	إذن	الفــروق	يف	

القــوى	 قــد	تســتتبع	فروقــا	يف	تكويــن	 الكليــة	لعوامــل	اإلنتــاج	 اإلنتاجيــة	

وإذا	 للعامــل.	 النــاجت	 علــى	 يؤثــر	 ممــا	 البشــري،	 املــال	 رأس	 مــن	 العاملــة	

اختلفــت	التكنولوجيــا	مــن	إقليــم	إىل	آخــر،	قــد	يــؤدي	ذلــك	أيضــا	إىل	حــدوث	

فــروق	يف	نــاجت	العامــل	علــى	مســتوى	األقاليــم	حتــى	وإن	تســاوت	العائــدات	

الهامشــية	علــى	العوامــل.

 Duranton and Venables ودراســة	 	،Kim (2008) دراســة	 راجــع	 	١5

واحلجــج. األدلــة	 علــى	 لالطــالع	 	،(2018)
Fujita, Krug- Krugman and Venables (1995)،	و	 ١6	راجــع	دراســات	

man, and Venables (1999)،	وGennaioli and others (2013)،	التي	تتناول	
رأس	 علــى	 اخلارجيــة	 واملؤثــرات	 التجمــع	 وفــورات	 مــن	 العائــدات	 زيــادة	

املــال	البشــري	وكيــف	تظهــر	بوضــوح	يف	النمــاذج	االقتصاديــة	املكانيــة.

لالطــالع	 	 	Austin, Glaeser, and Summers (2018)دراســة راجــع	 	١7

التجمــع.	 لوفــورات	 املبهمــة	 االنعكاســات	 حــول	 النقــاش	 مــن	 مزيــد	 علــى	

وكما	أُشير	سلفا،	تذهب	دراسة	Hsieh and Moretti (2019)	إىل	أن	القيود	

التجمعــات	 أمــام	 كبيــرة	 تشــكل	حواجــز	 املناطــق	 اإلســكان	وتقســيم	 علــى	

املفيــدة	يف	الواليــات	املتحــدة،	ممــا	يقلــل	الرخــاء	ويزيــد	التشــت	املــكاين	

لألجــور.	ومــع	هــذا،	تشــير	دراســة	Giannone (2018)	إىل	أن	معظــم	زيــادة	

التشــتت	املــكاين	لألجــور	يف	الواليــات	املتحــدة	علــى	مــدى	األربعيــن	عامــا	

املاضيــة	يرجــع	إىل	التغيــر	التكنولوجــي	املتحيــز	للمهــارات	وليــس	ناجتــا	

عــن	التجمــع.
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 التفاوت بين األقاليم يختلف اختالفا شاسعا على مستوى االقتصادات املتقدمة.

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املئيــن ١٠ (٩٠،٥٠) يشــير إىل املئيــن العاشــر يف توزيــع نصيــب الفــرد مــن إجمــايل 

النــاجت احمللــي احلقيقــي اإلقليمــي داخــل البلــد الواحــد (املعــدل حســب تعــادل القــوى الشــرائية).  

ــم البلــدان حســب نســبة نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي اإلقليمــي يف  وتُقَسَّ

املئيــن التســعين إىل املئيــن العاشــر داخــل البلــد الواحــد. وتُســتعدل القيــم الوســطية اإلقليميــة 

(املئين ٥٠) حسب البلد إىل ١٠٠، وعرض املئينات األخرى واحلد األقصى واحلد األدنى نسبيا إىل 

تعريــف  الثــاين حســب  املســتوى  اإلداريــة يف  التقســيمات  هــي  األساســية  األقاليــم  الوســيط. 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. تضم العينة ٢٢ اقتصادا متقدما (جميعها 

يبيــن  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  القُطْــري  املســتوى  أكثــر).  أو  أقاليــم  أربعــة  تضــم  بلــدان 

الربيعات املقابلة احملسوبة يف العينة القُطْرية لالقتصادات املتقدمة.  

الشــكل البيــاين ٢-٦: التفــاوت بيــن األقاليــم دون املركزيــة 

يف نصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

(نسبة إىل وسيط األقاليم مضروبة يف ١٠٠، ٢٠١٣)

احلد 

األدنى

املئين

 العاشر

املئين

 التسعين

احلد األقصى
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تقريبا	عن	اإلقليم	يف	املئين	العاشر.	وتسجل	فرنسا	نسبة	مشابهة	

أداء	 يحقق	 شاذة	 قيمة	 ذي	 إقليم	 وجود	 مع	 ولكن	 	،١٠/٩٠ بين	

أفضل	بصورة	ملحوظة	)ومركزه	العاصمة	باريس(	فيسجل	نحو	

األوسط	 احلقيقي	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 الفرد	من	 ضعف	نصيب	

لألقاليم	الفرنسية.	ويف	الواليات	املتحدة	تصل	نسبة	١٠/٩٠	إىل	

مستوى	متوسط	االقتصادات	املتقدمة	تقريبا،	لكنها	تُبدي	كذلك	

بعض	 وجود	 وحتى	يف	 التوزيع،	 منحنى	 عند	طريف	 أكبر	 تشتتا	

األقاليم	التي	حتقق	نتائج	أعلى	من	املتوسط	بصورة	مبالغ	فيها	

يف	 اإلقليمي	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 )نصيب	

املستوى	 أضعاف	 ثالثة	 على	 يزيد	 بما	 أعلى	 كولومبيا	 مقاطعة	

والية	 تسجل	 بينما	 املتحدة،	 الواليات	 يف	 لألقاليم	 األوسط	

ومن	 الثلث(.	 بحوايل	 األوسط	 اإلقليم	 من	 أقل	 نسبة	 ميسيسيبي	

كندا	 أقاليمها	 بين	 أكبر	 فروق	 لديها	 التي	 املتقدمة	 االقتصادات	

وإيطاليا،	حيث	تبلغ	النسبة	١٠/٩٠	حوايل	٢.

وهناك	عالقة	وثيقة	بين	إنتاجية	العمالة	يف	اإلقليم	-	الناجت	

لكل	عامل	-	ونصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	

لإلقليم.	ويمنحنا	حتليل	التحول	واحلصة	إلنتاجية	العمالة	يف	

إنتاجية	 يف	 للفروق	 النسبية	 لألهمية	 متعمقة	 رؤى	 األقاليم	

العمالة	بين	القطاعات	اخملتلفة،	ونسب	الوظائف	يف	القطاعات،	

يف	 تفيد	 إنتاجية	 أقل	 أو	 أعلى	 قطاعات	 على	 العمالة	 وتوزيع	

حساب	التفاوت	بين	األقاليم	داخل	البلد	الواحد	)الشكل	البياين	

معظم	 أن	 يبدو	 املتقدمة،	 االقتصادات	 معظم	 ويف	 	١8 	.)7-٢

االختالف	يف	إنتاجية	العمالة	بين	األقاليم	يعود	إىل	الفروق	يف	

إنتاجية	العمالة	بين	القطاعات	اخملتلفة	على	مستوى	األقاليم	

أخرى،	 وبعبارة	 	- القطاعات	 يف	 الوظائف	 مزيج	 إىل	 وليس	

الفروق	اجلوهرية	يف	إنتاجية	القطاعات	على	مستوى	األقاليم	

تشكل	يف	الغالب	العامل	األهم.	ومع	هذا،	فإن	اليونان	وإيطاليا	

وكوريا	والبرتغال	من	األمثلة	البارزة	التي	يعود	االختالف	بين	

من	 احلاالت،	 هذه	 ويف	 أخرى.	 عناصر	 إىل	 ككل	 فيها	 األقاليم	

شأن	إعادة	توزيع	الوظائف	بين	القطاعات	على	مستوى	اإلقليم	

القطاعات(	أن	يقلل	مدى	 الفروق	يف	اإلنتاجية	بين	 )مع	ثبات	

التباين	يف	إنتاجية	العمالة	بين	األقاليم	بشكل	كبير.

	وال	يبدو	أن	وجود	عدد	أكبر	من	األقاليم	املتأخرة	له	عالقة	

منهجية	بالفروق	يف	حمركات	التباين	بين	األقاليم	عبر	البلدان	

االقتصادات	 يف	 األقاليم	 من	 	%٢٠ حوايل	 ويُصَنَّف	 اخملتلفة.	

من	 توزيعها	 اختالف	 مع	 املتأخرة،	 األقاليم	 ضمن	 املتقدمة	

بلد	إىل	آخر.	ومع	هذا،	يشير	التحليل	إىل	ان	مزيج	الوظائف	يف	

الفروق	على	 القطاعات	اخملتلفة	كان	له	تأثير	أكبر	يف	حدوث	

مع	 يتسق	 ما	 وهو	 بغيرها،	 مقارنة	 املتأخرة	 األقاليم	 مستوى	

الرأي	القائل	إن	أسواق	العمل	يف	األقاليم	املتأخرة	ربما	كانت	

مقارنة	 القطاعات	 على	 الوظائف	 توزيع	 إعادة	 فعالية	يف	 أقل	

باألقاليم	األخرى.	١٩

كذلك	تسجل	األقاليم	املتأخرة	مستويات	أقل	بكثير	من	إنتاجية	

األقاليم	 بسائر	 مقارنة	 اخملتلفة	 القطاعات	 مستوى	 على	 العمالة	

األخرى	)الشكل	البياين	٢-8،	اللوحة	١(.	وتتراوح	هذه	املستويات	

بين	نسبة	أقل	بحوايل	5%	يف	اخلدمات	العامة	إىل	أقل	بنحو	١5%	

ويمكن	 واملهنية.	 التمويلية	 واخلدمات	 التحويلية	 الصناعات	 يف	

عزو	هذا	االنخفاض	يف	إنتاجية	األقاليم	املتأخرة	إىل	مزيج	من	

وهو	 	- البشري	 املال	 رأس	 انخفاض	 مثل	 الضعيفة،	 اخلصائص	

العامل	الضروري	الذي	أُلقت	عليه	الضوء	كثير	من	الدراسات	التي	

 Acemoglu and Dell	دراسات	فيها	بما	اإلقليمية،	التنمية	تناولت

2010،	و	Gennaioli and others 2013, 2014،	وانخفاض	مستوى	
كان	 وربما	 اخملتلفة.	 القطاعات	 على	 العمالة	 توزيع	 يف	 الكفاءة	

املكملة	 العناصر	 جودة	 مستوى	 تدنى	 إىل	 كذلك	 يُعزى	 األمر	 هذا	

تربطها	 التي	 التحتية	 البنية	 مثل	 املتأخرة،	 األقاليم	 يف	 للعمالة	

١8	لتفكيــك	مكونــات	التبايــن	يف	حتليــل	التحــول	واحلصــة،	يُضــاف	حــد	

الــوارد	 الثالثــة	 املكونــات	 عبــر	 املشــترك	 التبايــن	 حاصــل	 يســاوي	 رابــع	

شــبكة	 علــى	 	3-٢ واملرفــق	 	Esteban (2000) دراســة	 راجــع	 وصفهــا.	

احلســاب. طريقــة	 عــن	 التفاصيــل	 مــن	 مزيــد	 علــى	 لالطــالع	 اإلنترنــت	

١٩	راجــع	املرفــق	٢-3	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	

التفاصيــل.

فرق اإلنتاجية  مزيج الوظائف يف القطاعات

التوزيع  التباين املشترك
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املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين حتليــل التحــول واحلصــة وتفكيــك التبايــن لالختالفــات 

اإلقليميــة حســب البلــد املأخــوذة مــن دراســة Esteban (2000)، ومرتبــة حســب نســبة املتوســط 

الكلــي للتبايــن اإلقليمــي الــذي تفســره فــروق اإلنتاجيــة اإلقليميــة علــى مســتوى القطاعــات. 

لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل، راجــع املرفــق ٢-٣ علــى شــبكة اإلنترنــت. تضــم العينــة ١٨ 

الثــاين  أو أكثــر مــن املســتوى اإلداري  البلــدان تضمــن خمســة أقاليــم  اقتصــادا متقدمــا (كل 

حسب تعريف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي)، من ٢٠٠٣-٢٠١٤. بالنسبة 

جلميــع البلــدان، يُســتخدم التصنيــف الصناعــي الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصاديــة 

  sector ISIC Revision 4-10لــدى منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي (راجــع 
املرفــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى التفاصيــل). حاصــل األعمــدة واحــد صحيــح 

(املتوسط الكلي للتباين اإلقليمي حسب البلد). 

الشــكل البيــاين ٢-٧: تفكيــك التبايــن يف حتليــل التحــول 

واحلصة حسب البلد، ٢٠٠٣-٢٠١٤

(نسبة املتوسط الكلي للتباين اإلقليمي)

يف غالبيــة االقتصــادات املتقدمــة، يمكــن عــزو قــدر كبيــر مــن التبايــن يف إنتاجيــة العمالــة بيــن 

األقاليم إىل الفروق يف إنتاجية القطاعات على مستوى األقاليم.
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يف	 دورها	 أهمية	 إىل	 الدراسات	 بعض	 أشارت	 والتي	 ببعضها،	

Donald- Allen and Arkolakis 2014،	ودراسة	 )دراسة 	التنمية	

son and Hornbeck 2016(.	ويعرض	اإلطار	٢-٢	أدلة	على	أن	
للظروف	املناخية	احمللية	دور	كذلك،	وأن	تغير	املناخ	قد	يفضي	

إىل	اتساع	هوة	الفروق	يف	اإلنتاجية	بين	األقاليم	املتأخرة	وسائر	

األقاليم	يف	االقتصادات	املتقدمة.

	وإضافة	إىل	تدين	مستوى	اإلنتاجية،	تتركز	الوظائف	يف	متوسط	

األقاليم	املتأخرة	على	األرجح	يف	قطاعي	الزراعة	والصناعة	بشكل	

التي	حتقق	 أكبر	من	قطاع	اخلدمات،	بما	فيها	قطاعات	اخلدمات	

واالتصاالت	 املعلومات	 تكنولوجيا	 مثل	 اإلنتاجية	 كبيرا	يف	 نموا	

تغلب	 أخرى،	 وبعبارة	 	.)٢ اللوحة	 البياين	٢-8،	 )الشكل	 والتمويل	

وتعتمد	 املتوسط،	 يف	 املتأخرة،	 األقاليم	 على	 الريفية	 الطبيعة	

فيها	 تتراجع	 التي	 القطاعات	 على	 أكبر	 بقدر	 الوظائف	 توفير	 يف	

احتماالت	نمو	اإلنتاجية.٢٠

القائل	 الرأي	 تدعم	 للحقيقة	 معاكسة	 بسيطة	 عملية	 وأُجريت	

إن	توزيع	العمالة	على	القطاعات	اخملتلفة	له	دور	مهم	يف	حتديد	

األهمية	النسبية	لألقاليم	)الشكل	البياين	٢-٩(.	ويف	االقتصادات	

متوسط	 تراجع	 	،٢٠١4 إىل	 	٢٠٠٢ من	 الفترة	 خالل	 املتقدمة	

إنتاجية	 من	 مئوية	 كنسبة	 املتأخرة	 األقاليم	 العمالة	يف	 إنتاجية	

إنتاجية	 لتطور	 انعكاسا	 	،%5 بنحو	 األخرى	 األقاليم	 يف	 العمالة	

أن	 فُرِض	 وإذا	 اخملتلفة.	 القطاعات	 يف	 الوظائف	 ونسب	 العمالة	

الفعال	 العامل	 هي	 القطاعات	 يف	 العمالة	 إنتاجية	 يف	 التغيرات	

الوحيد،	وأن	نسب	الوظائف	مل	تتغير،	كانت	هذه	النسبة	ستنخفض	

حدث	 الثلث	مما	 بنحو	 أقل	 سيكون	 االنخفاض	 ولكن	حجم	 أيضا،	

على	 العمالة	 توزيع	 يف	 التحول	 أن	 يبدو	 أخرى،	 وبعبارة	 بالفعل.	

إنتاجية	 يف	 النسبي	 التراجع	 تفاقم	 إىل	 أدى	 اخملتلفة	 القطاعات	

العمالة	الكلية	يف	األقاليم	املتأخرة	بدال	من	تخفيف	حدته.

تكيف أسواق العمل اإلقليمية يف 

االقتصادات املتقدمة

أداء	 يف	 الفروق	 تأثر	 مدى	 على	 كثب	 عن	 التعرف	 أجل	 من	 	

هذا	 يبحث	 لها،	 واالستجابة	 الصدمات	 بين	 بالفروق	 األقاليم	

الفصل	الصدمات	احمللية	املعاكسة	يف	الطلب	على	العمالة	وآثارها	

العمالة	 توزيع	 أُعيد	 فإذا	 األقاليم.٢١	 يف	 والهجرة	 البطالة	 على	

»آفــاق	 تقريــر	 مــن	 	٢٠١8 إبريــل	 عــدد	 يف	 الثالــث	 الفصــل	 راجــع	 	٢٠

بالتغيــر	 املســاواة	 عــدم	 تأثــر	 كيفيــة	 علــى	 لالطــالع	 العاملــي«	 االقتصــاد	

الهيكلــي	يف	االقتصــادات	املتقدمــة	والقــدرة	)عــدم	القــدرة(	علــى	التحــول	

اإلنتاجيــة. عاليــة	 خدمــات	 قطاعــات	 إىل	

٢١	أُعـِـدَت	جمموعــة	مــن	األعمــال	يف	هــذا	الســياق،	مســتوحاة	مــن	العمــل	

الديناميكيــة	 عــن	 	Blanchard and Katz’s (1992) دراســة	 يف	 الســابق	

وتعقــد	 املتحــدة.	 الواليــات	 يف	 اإلقليميــة	 العمــل	 أســواق	 بيــن	 والتقــارب	

الديناميكيــات	 بيــن	 مقارنــة	 	Decressin and Fatás (1995) دراســة	

اإلقليميــة	يف	الواليــات	املتحــدة	وأوروبــا،	وتخلُــص	إىل	تراجــع	العنصــر	

املشــترك	يف	حالــة	الوظائــف	وانخفــاض	الهجــرة	اســتجابة	للصدمــات	يف	

 Dao, Furceri, and Loungani دراســة	 أجــرت	 أقــرب،	 وقــت	 	ويف	 أوروبــا.	

التــي	 	Blanchard and Katz (1992) 	دراســة	يف	للتحليــل (2017)	حتديثــا	
تناولــت	الواليــات	املتحــدة،	مســتخدمة	بيانــات	مُحَسَّــنة	وأحــدث،	وخلُصــت	

العمالــة.	 انتقــال	 تراجــع	حريــة	 إىل	

١- إنتاجية العمالة 

       (الفرق ٪)

٢- نسبة الوظائف 

       (الفرق بالنقاط املئوية)

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تُعـَـرَّف األقاليــم املتأخــرة يف بلــد مــا بأنهــا تلــك التــي كان نصيــب الفــرد مــن إجمــايل 

الناجت احمللي احلقيقي فيها أقل من متوسط األقاليم على املستوى القُطْري عام ٢٠٠٠، وكان 

متوسط نموه أقل من املتوسط القُطْري على امتداد الفترة من ٢٠٠٠-٢٠١٦. تعرض اللوحة 

القطاعــات ا�تلفــة يف األقاليــم املتأخــرة  العمالــة يف  التقديريــة بيــن إنتاجيــة  الفــروق   ١

مقابــل األقاليــم األخــرى. جميــع النمــاذج حتيــد اآلثــار القُطْريــة وآثــار الســنوات الثابتــة مــع 

جتميــع األخطــاء املعياريــة علــى املســتوى القُطــري ومســتوى الســنة. تشــير األعمــدة املصمتــة 

إىل داللة إحصائية عند مستوى ١٠٪ بينما ال تشير األعمدة الفارغة إىل ذلك. تعرض اللوحة ٢ 

الفــروق التقديريــة بيــن نســب الوظائــف يف القطاعــات ا�تلفــة يف األقاليــم املتأخــرة مقابــل 

األقاليــم األخــرى. قطاعــات اخلدمــات عاليــة اإلنتاجيــة هــي التمويــل والتأميــن، وتكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت، والعقــارات. أمــا جميــع قطاعــات اخلدمــات األخــرى فهــي قطاعــات 

خدمات منخفضة اإلنتاجية.  راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان.

األقاليــم املتأخــرة غالبــا مــا تســجل مســتوى أقــل يف إنتاجيــة العمالــة عبــر القطاعــات ا�تلفــة 

نســب  تنخفــض  بينمــا  والصناعــة،  الزراعــة  قطاعــي  يف  العمالــة  توظيــف  يف  أعلــى  ونســبا 

العمالة يف قطاع اخلدمات.

الشــكل البيــاين ٢-٨: إنتاجيــة العمالــة ونســب الوظائــف 

حسب القطاع: األقاليم املتأخرة مقابل األقاليم األخرى
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من	 احلماية	 توفير	 ذلك	 سيعني	 بفعالية،	 اخملتلفة	 القطاعات	 على	

مشاركة	 على	 وتؤثر	 البطالة	 إىل	 تفضي	 التي	 املعاكسة	 الصدمات	

القوى	العاملة،	بينما	تتدفق	الهجرة	وتنتقل	الوظائف	بين	القطاعات	

األقاليم	 بين	 للفروق	 املتعمقة	 والرؤية	 الستيعابها.	 اإلقليم	 داخل	

والتي	 اخملتلفة	 القطاعات	 يف	 مسبقا	 املوجود	 الوظائف	 مزيج	 يف	

الصدمات	 خملاطر	 التعرض	 يف	 األقاليم	 بين	 فروق	 إىل	 تترجمها	

	٢٢ األقاليم.	 مستوى	 على	 صدمات	 تركيب	 من	 تمكننا	 اخلارجية	

يف	 احمللية	 الصدمات	 من	 حمددين	 نوعين	 التحليالت	 فتتناول	

التجارة	 	وحتاول	رصد	بعض	دوافع	صدمات	 العمالة.	 الطلب	على	

والتكنولوجيا	التي	كثر	النقاش	حولها:٢3

ترتبط		  الخارجية	 األسواق	 في	 الواردات	 منافسة	 زيادة	 من	 صدمة	

Autor, Dorn, and Han- 	بارتفاع	اإلنتاجية	في	الصين	)دراستا

٢4.)son 2013a, 2013b
األتمتة		  لمخاطر	 اإلقليم	 تعرض	 بين	 التفاعل	 على	 قائمة	 صدمة	

وتكاليف	السلع	الرأسمالية	من	اآلالت	والمعدات	)بناء	على	دراسة	

Autor and Dorn 2013،	والفصل	الثالث	في	عدد	إبريل	٢٠١7	من	
 Das and Hilgenstock	ودراسة	العالمي«،	االقتصاد	»آفاق	تقرير

.)Lian and others 2019	ودراسة	2018،

العمل	 أسواق	 بطء	 إىل	 عام	 بوجه	 املستخلصة	 النتائج	 وتشير	

السلبية	يف	 التوزيع	استجابة	للصدمات	 التكيف	وإعادة	 اإلقليمية	يف	

االقتصادات	املتقدمة.٢5	وعالوة	على	ذلك،	حتى	برغم	أن	حدوث	هذه	

الصدمات	هو	بالفعل	أقل	إىل	حد	ما	يف	األقاليم	املتأخرة	مما	يحدث	

اإلنترنت(،	 املرفق	٢-5	على	شبكة	 )راجع	 األخرى	 األقاليم	 يف	سائر	

تشير	بعض	األدلة،	التي	ترد	تفاصيلها	أدناه،	إىل	أن	معاناة	األقاليم	

املتأخرة	أكبر	يف	مواجهة	بعض	الصدمات.

	صدمات	من	زيادة	منافسة	الواردات	يف	األسواق	اخلارجية	نتيجة	

متوسط	 على	 كبيرة	 آثارا	 تترك	 ال	 الصين	 اقتصاد	 إنتاجية	 ارتفاع	

البطالة	يف	األقاليم	يف	عينة	واسعة	من	االقتصادات	املتقدمة،	برغم	

بعد	 العمل	 سوق	 يف	 املشاركة	 تخفيض	 إىل	 الغالب	 يف	 تؤدي	 أنها	

٢٢	كانــت	دراســة	Bartik (1991)	هــي	أوىل	الدراســات	التــي	وضعــت	

تصــورا	لهــذه	الرؤيــة	املتعمقــة	وطبقتهــا	يف	تركيــب	صدمــات	إقليميــة	

يف	 مســبقا	 موجــودة	 إقليميــة	 فــروق	 علــى	 بنــاء	 معقولــة،	 خارجيــة	

التعــرض	خملاطــر	الدوافــع	الكليــة،	ثــم	عممتهــا	يف	وقــت	الحــق	دراســة	

Blanchard and Katz (1992)	يف	جمــال	التنميــة	والتكيــف	اإلقليمييــن،	
Gold-	دراســة	وتعــرض	التجــارة.	جمــال	يف	Topalova (2010) 	ودراســة

األهميــة	 بالــغ	 تقييمــا	 	smith-Pinkham, Sorkin, and Swift (2019)
لهــذه	النــوع	مــن	األدوات.

٢3	لالطــالع	علــى	أعمــال	حديثــة	تناولــت	دور	التجــارة	والتكنولوجيــا	

 Jaumotte,	دراســات	راجــع	األخــرى،	العامــة	واالجتاهــات	التفــاوت	دفــع	يف

	،Karabarbounis and Neiman (2014)	و	،Lall, and Papageorgiou (2013)
 Autor, Dorn, and Hanson و	 	،Dabla-Norris and others (2015) و	

 Dao و	 	،Abdih and Danninger (2017) و	 	،Helpman (2016) و	 	،(2015)
and others (2017)،	والفصل	الثاين	يف	عدد	إبريل	٢٠١8	من	تقرير	آفاق	

االقتصــاد	العاملــي،	وغيرهــا.

الصيــن	 التجــارة	بارتفــاع	اإلنتاجيــة	يف	 اقتــران	صدمــة	 أن	 ٢4	برغــم	

التجــارة	 صدمــة	 ليســت	 أنهــا	 املؤكــد	 فمــن	 جيــد،	 بشــكل	 للدراســة	 خضــع	

الوحيــدة	يف	االقتصــادات	املتقدمــة.	فقــد	واجهــت	االقتصــادات	املتقدمــة	

اقتصــادات	 يف	 اإلنتاجيــة	 زيــادة	 مــع	 املنافســة	 مــن	 مزيــدا	 عــام	 بوجــه	

الدوليــة. األســواق	 يف	 ومشــاركتها	 الصاعــدة	 األســواق	

٢5		راجــع	املرفــق	٢-5	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	

التفاصيــل	حــول	تركيــب	الصدمــات	ومواصفــة	وتقديــر	نمــوذج	االنحــدار.	

توضــع	تقديــرات	االســتجابات	الديناميكيــة	ملعــدالت	البطالــة	واملشــاركة	

األقاليــم	 مســتوى	 علــى	 واخلارجــة	 الداخلــة	 والهجــرة	 العمــل،	 ســوق	 يف	

باســتخدام	طريقــة	التوقعــات	احملليــة	دراســة	)Jordà 2005(،	مــع	حتييــد	أثــر	

نصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	احلقيقــي	يف	األقاليــم	املتأخــرة،	

والكثافــة	الســكانية	يف	األقاليــم	املتأخــرة	)ممــا	يســاعد	علــى	رصــد	درجــة	

االنتشــار	احلضــري(،	ونصيــب	الفــرد	مــن	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	احلقيقــي	

يف	البلــدان	املتأخــرة،	واآلثــار	الســنوية	الثابتــة	يف	كل	إقليــم.	وبرغــم	ضبــط	

أثــر	كثيــر	مــن	اخلصائــص	اإلقليميــة	يف	التحليــل	مــن	خــالل	اآلثــار	الثابتــة	

يف	كل	إقليــم	)رصــد	خصائــص	األقاليــم	التــي	ال	تتغيــر	مــع	الوقــت،	بمــا	

الفــرد	 مــا(	ونصيــب	 فيهــا	اخلصائــص	اجلغرافيــة	واالنضمــام	إىل	احتــاد	

)املتغيــر	 املتأخــرة	 األقاليــم	 يف	 احلقيقــي	 احمللــي	 النــاجت	 إجمــايل	 مــن	

الصــوري	لكثيــر	مــن	جوانــب	التنميــة	اإلقليميــة(،	فــإن	املتغيــرات	اإلقليميــة	

غيــر	املُشــاهدة	التــي	تتغيــر	مــع	الوقــت،	مثــل	مــدى	إعــادة	توزيــع	إيــرادات	

املاليــة	العامــة	علــى	مســتوى	األقاليــم،	يمكــن	أن	تؤثــر	أيضــا	علــى	التكيــف	

وإعــادة	التوزيــع.	وبالتــايل،	فــإن	النتائــج	املســتخلصة	تمثــل	متوســط	آثــار	

غيــر	 للمتغيــرات	 القائــم	 التوزيــع	 إىل	 بالنظــر	 العينــة،	 داخــل	 الصدمــات	

تســتتبع	 قــد	 املُشــاهدة	 غيــر	 املتغيــرات	 توزيــع	 والتغيــرات	يف	 املُشــاهدة.	

تغيــرات	يف	آثــار	الصدمــات.

ازداد الفــرق الكلــي يف اإلنتاجيــة بيــن األقاليــم املتأخــرة واألقاليــم األخــرى، ويرجــع حــوايل 

النســبة  وترجــع  ا�تلفــة  القطاعــات  علــى  العمالــة  توزيــع  عمليــة  ضعــف  إىل  الفــرق  ثلــث 

املتبقية إىل اتساع هوة الفروق يف اإلنتاجية بين القطاعات.  

الشكل البياين ٢-٩: إنتاجية العمالة يف األقاليم 

املتأخرة مقابل سائر األقاليم

(نسبة)

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تبيــن األعمــدة متوســط نســبة إنتاجيــة العمالــة علــى املســتوى القُطْــري (يُعَــرَّف بأنــه 

إجمــايل القيمــة املُضافــة احلقيقيــة للعامــل) يف األقاليــم املتأخــرة إىل نســبة األقاليــم األخــرى 

يف عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٤ على مستوى االقتصادات املتقدمة. يف السيناريو املنايف للواقع، تظل 

نسب توظيف العمالة يف القطاعات ثابتة عند مستواها يف ٢٠٠٢ بينما مستويات اإلنتاجية 

القطاعيــة تعكــس قيمهــا املتحققــة. تُعَــرَّف األقاليــم املتأخــرة يف بلــد مــا بأنهــا تلــك التــي كان 

علــى  األقاليــم  متوســط  مــن  أقــل  فيهــا  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  مــن  الفــرد  نصيــب 

املســتوى القُطْري عام ٢٠٠٠، وكان متوســط نموه أقل من املتوســط القُطْري على مدار الفترة 

مــن ٢٠٠٠-٢٠١٦. راجــع املرفــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى عينــة البلــدان 

واملرفق ٢-٤ على شبكة اإلنترنت لالطالع على مزيد من التفاصيل عن طريقة احلساب.
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مرور	عام،	ولكن	سرعان	ما	يتالشى	هذا	األثر	)الشكل	البياين	٢-١٠(.	

سائر	 يف	 عنها	 كثيرا	 خمتلفة	 تبدو	 ال	 املتأخرة	 األقاليم	 استجابات	

االقتصادية	 الدراسات	 أحدث	 مع	 ذلك	 ويتناقض	 األخرى.	 األقاليم	

بلدان	 أكبر	بكثير	يف	 بقدر	 املتمركزة	حمليا	 العمل	 أسواق	 التي	تبحث	

Autor, Dorn, and Han- 	حمددة.	على	سبيل	املثال،	تخلُص	دراسة

son (2013a)	إىل	وقوع	آثار	حملية	معاكسة	كبيرة	على	الوظائف	يف	
دراسة	 وتطبق	 تعريفها.	 يف	 متطابقة	 صدمة	 من	 املتحدة	 الواليات	

على	 مماثال	 منهجا	 	Dauth, Findeisen, and Suedekum (2014)
على	 اإليجابي	 التأثير	 لصايف	 تقديرات	 فتضع	 مماثلة،	 فترة	 امتداد	

هذه	 وتشير	 أملانيا.	 حالة	 يف	 التجارة	 ارتفاع	 من	 ككل	 الوظائف	

إىل	 بلد	 من	 تختلف	 قد	 األقاليم	 على	 التجارة	 آثار	 أن	 إىل	 الدراسات	

آخر.	ومع	هذا،	فإن	النتائج	التي	نعرضها	يف	هذا	الفصل	تتسق	مع	ما	

اإلقليمي	 الدراسات،	نظرا	ألنها	تعكس	متوسط	األثر	 إليه	هذه	 تخلُص	

داخل	البلدان	يف	جمموعة	من	االقتصادات	املتقدمة،	وليس	استجابات	

على	 الفصل	 هذا	 يف	 التحليل	 يُجرى	 ذلك،	 على	 عالوة	 حمددة.	 قُطْرية	

التقسيم	اإلقليمي	وعلى	امتداد	فترة	الحقة	)ما	بعد	 مستوى	أعلى	من	

.)١٩٩٩

وعلى	العكس	من	ذلك،	فإن	الصدمات	احمللية	املعاكسة	يف	

الطلب	على	العمالة	والتي	تنشأ	من	التغير	التكنولوجي	تسفر	عن	

البياين	٢-١١(.	 آثار	ملموسة	ودائمة	يف	أسواق	العمل	)الشكل	

فإن	 ما،	 تأثير	 وقوع	 على	 تُذكر	 إشارة	 صدور	 عدم	 وبرغم	

األتمتة،	 خملاطر	 تعرضا	 األكثر	 األقاليم	 يف	 البطالة،	 معدالت	

ويتسق	 الالحقة،	 األربعة	 السنوات	 مدار	 على	 باطراد	 ترتفع	

تدريجيا.	 املال	 برأس	 العمالة	 عن	 االستعاضة	 مع	 النمط	 هذا	

الهجرة	 تدفقات	 إجمايل	 يف	 كبير	 تغيير	 حدوث	 عدم	 ويشير	

األقاليم	 بين	 العمالة	 انتقال	 حرية	 أن	 إىل	 القصير	 املدى	 على	

األقاليم	 حالة	 ويف	 األتمتة.	 صدمات	 بعد	 منخفضة	 تكون	

ترتفع	 األتمتة،	 صدمات	 خملاطر	 تعرضا	 األكثر	 املتأخرة	

معدالت	البطالة	بدرجة	أكبر	وتختلف	داللتها	اإلحصائية	عنها	

األخرى،	 األقاليم	 بخالف	 ذلك،	 على	 عالوة	 األقاليم.	 سائر	 يف	

دائما	 هبوطا	 للمخاطر	 تعرضا	 األكثر	 املتأخرة	 األقاليم	 تشهد	

األتمتة،	 صدمة	 عقب	 اخلارجة	 الهجرة	 يف	 إحصائية	 داللة	 ذا	

األقاليم	قد	جتد	صعوبة	يف	 العمالة	يف	هذه	 أن	 إىل	 مما	يشير	

اإلطار	 وينظر	 أخرى.	 أقاليم	 يف	 العمالة	 جتدها	 مما	 االنتقال	

٢-3	يف	آثار	إغالق	مصانع	السيارات	على	األقاليم	اخملتلفة،	

أو	 التجارة	 بصدمات	 األساس	 يف	 مدفوعة	 كانت	 ربما	 التي	

التكنولوجيا،	ويخلُص	إىل	ارتفاع	معدالت	البطالة	بصفة	دائمة	

وعلى	نحو	مماثل،	األمر	الذي	غالبا	ما	يكون	أسوأ	يف	األقاليم	

التي	تنخفض	فيها	تدفقات	املهاجرين	اإلجمالية.

هل	تستطيع	السياسات	والتشوهات	يف	سوق	العمل	الوطنية	أن	

حتول	دون	تكيف	أسواق	العمل	اإلقليمية؟	ربما	فعلت	إذا	ساهمت	

يف	زيادة	جمود	أسواق	العمل	اإلقليمية،	مما	يفضي	إىل	استمرار	

آثار	الصدمات	املعاكسة	لفترات	أطول	على	البطالة	واملشاركة	

يف	السوق.٢6	وتبحث	املناقشة	التالية	مدى	تأثير	املعايرة	بين	

اثنتين	من	سياسات	سوق	العمل	الوطنية	-	صرامة	نظم	حماية	

البطالة	-	على	استجابة	سوق	 العمالة	وسخاء	برامج	تأمينات	

العمل	اإلقليمية	يف	مواجهة	الصدمات	احمللية.	فزيادة	الصرامة	

يف	تنظيم	حماية	العمالة	غالبا	ما	تضع	حدا	لفقدان	الوظائف،	

توفير	 من	 كذلك	 يقلل	 لكنه	 العمالة،	 تسريح	 احتمال	 وتضعف	

أن	 العمل	 أصحاب	 إدراك	 مع	 التوظيف،	 ومعدالت	 العمل	 فرص	

زيادة	 من	 تكاليف	 تكبدهم	 أن	 احملتمل	 من	 اجلديدة	 التعيينات	

أما	مسألة	 االقتصادي.	 النشاط	 التكيف	يف	حاالت	هبوط	 بطء	

مواجهة	 يف	 فعل	 كرد	 ترتفع	 البطالة	 معدالت	 كانت	 إذا	 ما	

الوطنيــة	 الهيكليــة	 السياســات	 أمثلــة	 أحــد	 علــى	 االطــالع	 يمكــن	 	٢6

	Boeri	and	others	دراســة	يف	اإلقليميــة	العمــل	أســواق	أداء	تغيــر	التــي

)٢٠١٩(،	التــي	تقــارن	بيــن	اآلثــار	اإلقليميــة	لنظامــي	التفــاوض	اجلماعــي	

وأملانيــا. إيطاليــا	 الوطنــي	يف	

متوسط األقاليم

نطاقات الثقة عند مستوى ٩٠٪

منطقة متأخرة

الشكل البياين ٢-١٠: اآلثار اإلقليمية من صدمات 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اخلطــوط املتصلــة باللونيــن األزرق واألحمــر ترصــد االســتجابات النبضيــة للمتغيــر 

املُشــار إليــه أمــام انحــراف معيــاري واحــد يف صدمــة منافســة الــواردات، وتُعَــرَّف بأنهــا نمــو 

اإلقليــم  يف  الوظائــف  بمزيــج  مرجحــا  اخلارجيــة  األســواق  يف  للعامــل  الصينيــة  الــواردات 

 Jordà  املتأخر. وتُقَدَّر االستجابات النبضية باستخدام طريقة التوقعات احمللية يف دراسة

(2005). األفــق الزمنــي صفــر هــو ســنة وقــوع الصدمــة. تُعَــرَّف األقاليــم املتأخــرة بأنهــا تلــك 
التــي كان نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي فيهــا أقــل مــن املتوســط اإلقليمــي 

على مستوى البلد عام ٢٠٠٠، وكان متوسط نموه أقل من املتوسط القُطْري على مدار الفترة 

مــن ٢٠٠٠-٢٠١٦. راجــع املرفــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى عينــة البلــدان 

واملرفــق ٢-٥ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن تعريــف الصدمــة 

ومواصفة االقتصاد القياسي.

زيــادة املنافســة يف األســواق اخلارجيــة غالبــا مــا ترفــع معــدالت البطالــة يف األجــل القصيــر 

يف األقاليــم املعرضــة للصدمــات، مــع وجــود فــرق طفيــف بيــن األقاليــم املتأخــرة واألقاليــم 

األخرى. لكن هذه االرتفاع يتالشى ألن األقاليم تتكيف نسبيا بسرعة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٩ 	76

الصدمات	املعاكسة	فتعتمد	على	معرفة	أي	من	هاتين	القوتين	

Pis- النظرية	)دراسة الناحية	 أمر	مبهم	من	 	هي	املهيمنة،	وهو	

sarides 2001(.	وتوفر	تأمينات	البطالة	ضمانات	للحماية	من	
تؤثر	 أن	 يمكن	 لكنها	 الوظائف،	 فقدان	 نتيجة	 الدخل	 صدمات	

كذلك	على	ديناميكية	البطالة	من	خالل	آثارها	على	جهود	الفرد	

يف	البحث	عن	الوظائف	ونوعية	فرص	العمل	عند	إعادة	التوظيف	

	،Tatsiramos and van Ours 2014	و	،Chetty 2008	دراسات(

.)Schmieder, von Wachter, and Bender 2016	و

يف	 الوطنية	 للسياسات	 املؤثر	 الدور	 إىل	 التحليل	 ويشير	

او	 تفاقم	 إىل	 أدت	 فربما	 	- اإلقليمية	 العمل	 أسواق	 تكيف	

إضعاف	اآلثار	املعاكسة	على	البطالة	برغم	اختالف	تأثيرها	

باختالف	النتائج	والصدمات	)الشكل	البياين	٢-١٢(.	وعالوة	

وجود	 أساس	 على	 االستنتاجات	 تفسير	 ينبغي	 ذلك،	 على	

على	 كل	 الوطنية	 السياسات	 لبحث	 نظرا	 ارتباط،	 عالقات	

اإلقليمية	 الفعل	 ردود	 تغير	 أن	 ذلك	 ويعني	 معا.	 وليس	 حدة،	

املقترنة	بسياسات	حماية	العمالة	وإعانات	البطالة	الوطنية	

قد	تتضمن	تأثير	السياسات	الوطنية	التي	توجد	عالقة	ارتباط	

بها	وال	تدخل	ضمن	التحليل.

	وتقترن	زيادة	صرامة	نظم	حماية	العمالة	الوطنية	بآثار	

الواردات	وصدمات	 منافسة	 من	 اإلقليمية	 البطالة	 على	 أكبر	

يف	 البطالة	 بتزايد	 األتمتة	 صدمات	 تقترن	 كذلك	 األتمتة.	

أن	 إىل	 يشير	 مما	 أعلى،	 املنافع	 تكون	 حيث	 القريب،	 األجل	

آثار	احلوافز	الناجتة	عن	تقديم	إعانات	أكبر	تطيل	أمد	البطالة،	

برغم	تالشي	الفرق	يف	ظل	اآلفاق	الزمنية	األطول.	ويف	نفس	

مواجهة	 يف	 األفعال	 ردود	 يف	 يُذكر	 فرق	 يوجد	 ال	 الوقت،	

األكثر	 البطالة	 إعانات	 نظم	 بين	 الواردات	 منافسة	 صدمات	

السياسات	 أن	 إىل	 إجماال	 النتائج	 هذه	 وتشير	 واألقل	سخاء.	

ربما	 العمل	 أسواق	 يف	 املرونة	 زيادة	 تشجع	 التي	 الوطنية	

سهلت	التكيف	وإعادة	التوزيع	يف	أسواق	العمل	اإلقليمية،	مما	

يحسن	صالبتها	يف	مواجهة	الصدمات.

حرية انتقال العمالة وتوزيع عوامل 

اإلنتاج يف األقاليم: أدلة على مستويات 

األفراد والشركات

	كما	أسلفنا،	يعتمد	تكيف	األقاليم	يف	مواجهة	الصدمات	

إعادة	توزيع	عوامل	اإلنتاج	-	قدرة	رأس	املال	 على	فعالية	

واألماكن	 والشركات	 القطاعات	 بين	 االنتقال	 على	 والعمالة	

واجهت	 وإذا	 إنتاجية.	 األكثر	 استخداماتها	 نحو	 اخملتلفة،	

فيما	 أو	 األقاليم	 داخل	 عراقيل	 اإلنتاج	 عوامل	 حركة	 حرية	

قد	 الفعالية،	 إىل	 التوزيع	 إعادة	 عملية	 افتقرت	 إذا	 أو	 بينها	

تسفر	الصدمات	السلبية	عن	آثار	طويلة	األمد،	مما	يسهم	يف	

البلد	 داخل	 التفاوت	 واتساع	هوة	 األقاليم	 أداء	بعض	 ضعف	

العمالة	 انتقال	 حرية	 يف	 الفروق	 القسم	 هذا	 ويبحث	 الواحد.	

بين	 املهاجرين	 وخصائص	 وغيرها،	 املتأخرة	 األقاليم	 بين	

يف	 الشركات	 كفاءة	 مدى	 يف	 اإلقليمية	 والفروق	 األقاليم،	

توزيع	رأس	املال	-	حساسية	استثماراتها	للعائدات	الهامشية	

على	رأس	املال.

يف	 اإلجمالية	 الهجرة	 تدفقات	 تتراجع	 املتوسط،	 ففي	 	

األقاليم	 بسائر	 مقارنة	 واخلارجة(	 )الداخلة	 املتأخرة	 األقاليم	

العمالة	 توزيع	 إعادة	 يف	 آلياتها	 أن	 إىل	 ذلك	 ويشير	 األخرى.	

أضعف،	بالنظر	إىل	أن	احتماالت	مواجهة	صدمات	يف	األقاليم	

املتأخرة	أقل	من	احتماالتها	يف	األقاليم	األخرى	)الشكل	البياين	

 متوسط األقاليم

نطاقات الثقة عند مستوى ٩٠٪

إقليم متأخر

الشكل البياين ٢-١١: اآلثار اإلقليمية من صدمات األتمتة
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اخلطــوط املتصلــة باللونيــن األزرق واألحمــر ترصــد االســتجابات النبضيــة للمتغيــر 

ــرَّف بأنهــا تراجــع نمــو ســعر الســلع الرأســمالية  املُشــار إليــه يف مواجهــة صدمــة األتمتــة، وتُعَ

مــن اآلالت واملعــدات بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد يف إقليــم يشــهد ارتفاعــا يف تعرضــه 

 Lian  ودراسة ،Autor and Dorn 2013 اطر صدمة األتمتة بمقدار انحراف معياري واحد (دراسة�

and others 2019). األفــق الزمنــي صفــر هــو ســنة وقــوع الصدمــة. تُعَــرَّف األقاليــم املتأخــرة 
بأنهــا تلــك التــي كان نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي فيهــا أقــل مــن املتوســط 

اإلقليمي على مستوى البلد عام ٢٠٠٠، وكان متوسط نموه أقل من املتوسط القُطْري على مدار 

الفترة من ٢٠٠٠-٢٠١٦. راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان 

واملرفــق ٢-٥ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن تعريــف الصدمــة 

ومواصفة االقتصاد القياسي.

غالبــا مــا يــؤدي هبــوط أســعار اآلالت واملعــدات إىل ارتفــاع البطالــة يف األقاليــم التــي يكــون إنتاجهــا 

�اطــر  املعرضــة  املتأخــرة  األقاليــم  يف  أكبــر  الضــرر  ويكــون  األتمتــة،  لصدمــة  عرضــة  أكثــر 

الصدمات. الهجرة اخلارجة تتوقف أو تهبط يف األقاليم املتأخرة األكثر تعرضا للصدمات.
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البلدان	 داخل	 احلركة	 احتماالت	 وتزداد	 	٢7.)١ اللوحة	 	،١3-٢

بين	العمالة	األوفر	حظا	من	التعليم	)احلاصلة	على	تعليم	ثانوي	

أو	بعد	الثانوي(	أو	احلاصلة	على	وظائف	)الشكل	البياين	٢-١3،	

من	 مزيد	 مواجهة	 مع	 احلقائق	 هذه	 وتتسق	 و3(.	 	٢ اللوحتان	

القيود	على	الهجرة	يف	األقاليم	املتأخرة،	حيث	تكون	معدالت	

البطالة	يف	الغالب	أعلى	ومستويات	التعليم	واملهارات	أدنى.

البلد	 داخل	 األقاليم	 عبر	 اإلنتاج	 عوامل	 توزيع	 ولتناول	 	

الواحد	من	منظور	آخر،	يجري	حتليل	الفروق	بين	الشركات	فيما	

تتسم	به	من	كفاءة	يف	التوزيع	على	مستوى	األقاليم.		ويُقاس	

مستوى	كفاءة	الشركات	يف	التوزيع	بمدى	استجابة	استثماراتها	

)نمو	رأس	املال(	لعائد	الشركة	الهامشي	على	وحدة	رأس	املال	

املال(،	 رأس	 على	 الهامشي	 العائد	 ناجت	 )يرصدها	 اإلضافية	

بعد	مراعاة	جمموعة	من	الفروق	على	مستوى	اإلقليم	والقطاع	

التقديرات	على	مستوى	 والبلد	والسنة.	ويتم	بعد	ذلك	ربط	هذه	

بالتايل	 فيمكن	 والسنة،	 والبلد	 والقطاع	 باإلقليم	 الشركات	

والسنة.	 والقطاع	 البلد	 حسب	 األقاليم	 عبر	 توزيعها	 تركيب	

ويتبين	من	التحليل	وجود	عالقة	ارتباط	بين	زيادة	التباين	يف	

مستويات	كفاءة	الشركات	يف	التوزيع	عبر	األقاليم	داخل	البلد	

وسيط	 عن	 املعياري	 االنحراف	 نسبة	 ترصدها	 التي	 الواحد-	

وزيادة	 	- والسنة	 والقطاع	 البلد	 حسب	 التوزيع	 يف	 الكفاءة	

األساس،	 ويف	 األقاليم.	 بين	 االقتصادي	 النشاط	 يف	 التفاوت	

عندما	تكون	هناك	فروق	إقليمية	كبيرة	يف	حساسية	الشركات	

للعائد	الهامشي	على	رأس	املال،	غالبا	ما	يتسع	كذلك	الفرق	يف	

األداء	بين	األقاليم.٢8

	وعلى	غرار	ديناميكية	التكيف	اإلقليمي،	قد	تؤثر	السياسات	

كفاءة	 مستويات	 تباين	 على	 الوطنية	 والتشوهات	 الهيكلية	

الشركات	يف	التوزيع	بين	األقاليم	داخل	البلد	الواحد،	من	خالل	

أقل	كفاءة.	ويشير	 أو	 أعلى	 بدائل	 اختيار	 الشركات	على	 حتفيز	

املرونة	 زيادة	 تدعم	 التي	 الوطنية	 السياسات	 أن	 إىل	 التحليل	

درجات	 بانخفاض	 تقترن	 املنتجات	 أسواق	 يف	 واالنفتاح	

التباين	يف	مستويات	كفاءة	الشركات	يف	التوزيع	بين	األقاليم	

خاصة،	 وبصفة	 	.)١4-٢ البياين	 )الشكل	 الواحد	 البلد	 داخل	

املنتجات	 أسواق	 بشأن	 صرامة	 أقل	 نظما	 تطبق	 التي	 البلدان	

تكاليف	 املستقرة(،	وتفرض	 الشركات	 )تتعلق	بمستوى	حماية	

إدارية	أقل	لبدء	مشروعات	األعمال،	وتعتمد	االنفتاح	التجاري	

يف	 التباين	 درجات	 بانخفاض	 جميعا	 تقترن	 أكبر،	 بشكل	

األقاليم.	 مستوى	 على	 املال	 رأس	 توزيع	 كفاءة	 مستويات	

وقد	تُعزى	هذه	الروابط	إىل	آثار	معينة	حتُْدِثها	األسواق	األكثر	

تنافسية	واألسواق	املفتوحة	للمنافسة	يف	الشركات،	مما	يدفع	

إىل	اقتراب	مستويات	الكفاءة	يف	التخصيص	عبر	األقاليم	من	

يُعاد	 التي	 بعضها،	ومنافع	زيادة	املرونة	على	عوامل	اإلنتاج	

توزيعها	من	شركات	فردية	وكذلك	بين	الشركات.

٢7	راجــع	املرفــق	٢-5	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	

التفاصيــل	حــول	حــدوث	صدمــات	منافســة	الــواردات	مــن	الصيــن	وصدمــات	

األتمتــة	يف	األقاليــم	املتأخــرة	مقارنــة	بغيرهــا.

٢8	راجــع	املرفــق	٢-6	علــى	شــبكة	اإلنترنــت	لالطــالع	علــى	مزيــد	مــن	

التفاصيــل	حــول	تركيــب	املقيــاس.	وتُعــرف	نســبة	االنحــراف	املعيــاري	إىل	

وســيط	التوزيــع	كذلــك	بأنهــا	مُعامــل	االختــالف.

تشريعات حماية العمالة أقل صرامة

تشريعات حماية العمالة أكثر صرامة

(UB) انخفاض إعانات البطالة

(UB) ارتفاع إعانات البطالة

(EPL) تشريعات حماية العاملين

تكيــف األقاليــم يف مواجهــة صدمــات التجــارة والتكنولوجيــا املعاكســة غالبــا مــا يكــون أســرع 

يف البلدان التي تعتمد سياسات تدعم زيادة املرونة يف أسواق العمل.

الشكل البياين ٢-١٢: اآلثار اإلقليمية من صدمات 

التجارة والتكنولوجيا املرهونة بالسياسات الوطنية

 (نقاط مئوية)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: الســنوات بعــد وقــوع التأثيــر علــى احملــور الســيني. أقــل (أكثــر) صرامة/منخفــض 

(مرتفــع) = املئيــن اخلامــس والعشــرين (اخلامــس والســبعين) للمتغيــر املذكــور. EPL = مؤشــر 

تشــريعات حمايــة العامليــن. UB = إجمــايل معــدل إحــالل إعانــات البطالــة. وتشــير اخلطــوط 

املتقطعــة إىل نطاقــات الثقــة عنــد مســتوى ٩٠٪. راجــع الشــكلين البيانييــن ٢-١٠ و٢-١١ 

لالطــالع علــى تعاريــف صدمــة منافســة الــواردات وصدمــة األتمتــة. راجــع املرفــق ٢-٥ علــى 

شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى تعاريــف مفصلــة لصدمــة منافســة الــواردات وصدمــة األتمتــة 

واملرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت للتعرف على عينات البلدان.

إعانات البطالة

١- صدمة منافسة الواردات

٢- صدمة األتمتة

٤ صدمة األتمتة

٣- صدمة منافسة الواردات
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امللخص وانعكاسات السياسات

من	 كبيرا	 قدرا	 االقتصادي	 لألداء	 اإلقليمي	 البُعد	 أثار	 	

زيادة	 جتاه	 للنظرة	 انعكاسا	 األخيرة،	 السنوات	 يف	 االهتمام	

االقتصادات	 يف	 العمل	 وفرص	 النمو	 يف	 اإلقليمية	 الفروق	

الثقة،	 وعدم	 االجتماعية	 القالقل	 تذكي	 أنها	 على	 املتقدمة	

الركب.	ويتبين	من	 نتيجة	بقاء	بعض	املناطق	وسكانها	خلف	

هذا	 يف	 احلقيقة	 بعض	 وجود	 من	 الرغم	 على	 أنه	 الفصل	 هذا	

يختلف	 ونطاقه	 األقاليم	 بين	 التفاوت	 مقدار	 أن	 إال	 اجلدل،	

قوية	 عالقة	 وهناك	 	 آخر.	 إىل	 اقتصاد	 من	 ملحوظة	 بصورة	

تربط	أوجه	التفاوت	بين	األقاليم	بالفروق	يف	تكوين	الوظائف	

القطاعات.	وتزداد	 القطاعات	اخملتلفة	ومستويات	إنتاجية	 يف	

القطاعات	 مستوى	 على	 العمالة	 إنتاجية	 انخفاض	 احتماالت	

يف	 تتركز	 بينما	 الواحد،	 البلد	 داخل	 املتأخرة	 األقاليم	 يف	

قطاعي	الزراعة	والصناعة	مقارنة	بقطاع	اخلدمات	)وال	سيما	

اإلنتاجية	 نمو	 التي	حتقق	درجة	عالية	من	 قطاعات	اخلدمات	

مثل	تكنولوجيا	املعلومات	واالتصاالت(.	وغالبا	ما	يضم	سكان	

األقاليم األخرى

األقاليم املتأخرة

١-الهجرة الداخلة واخلارجة يف األقاليم املتأخرة واألقاليم األخرى

      (٪ من السكان)

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

الهجرة اخلارجة (شباب)

الهجرة الداخلة (شباب)

الهجرة اخلارجة

الهجرة الداخلة

إجمــايل تدفقــات الهجــرة غالبــا مــا يكــون أصغــر يف األقاليــم املتأخــرة. أولئــك األوفــر حظــا مــن 

التعليم واحلاصلين على وظائف أفضل من املرجح أن يهاجروا داخل البلد.

الشــكل البيــاين ٢-١٣: الهجــرة وحريــة تنقــل العمالــة يف 

األقاليم دون املركزية

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، 

ومسح القوى العاملة لالحتاد األوروبي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض اللوحــة ١ الهجــرة الداخلــة واخلارجــة يف األقاليــم املتأخــرة مقابــل األقاليــم 

األخــرى يف الفتــرة بيــن ٢٠٠٠-٢٠١٦، وتُعَــرَّف بأنهــا إجمــايل التدفقــات الداخلــة والتدفقــات 

اخلارجــة مــن املهاجريــن مقســومة علــى ســكان اإلقليــم يف الفتــرة الســابقة. تُعَــرَّف األقاليــم 

املتأخــرة يف بلــد مــا بأنهــا تلــك التــي كان نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي 

فيها أقل من متوسط األقاليم يف هذا البلد عام ٢٠٠٠، وكان متوسط نموها أقل من املتوسط 

القُطـْـري علــى مــدار الفتــرة مــن ٢٠٠٠-٢٠١٦. وترصــد اللوحــة ٢ نســبة الســكان الذيــن انتقلــوا 

خــالل العــام املاضــي حســب مســتوى التعليــم، علــى أســاس بيانــات مســتوى كل عامــل مــن 

مســح القــوى العاملــة لالحتــاد األوروبــي يف الفتــرة بيــن ٢٠٠٠-٢٠١٦. املقصــود بالتعليــم 

الثانــوي األدنــى هــو اإلجنــاز التعليمــي األقــل مــن تســع ســنوات، والتعليــم الثانــوي األعلــى بيــن 

٩ ســنوات و١٢ ســنة، والتعليــم مــا بعــد الثانــوي أكثــر مــن ١٢ ســنة. وترصــد اللوحــة ٣ نســبة 

الســكان الذيــن انتقلــوا خــالل العــام املاضــي حســب الوضــع الوظيفــي، علــى أســاس بيانــات 

مســتوى كل عامل من مســح القوى العاملة لالحتاد األوروبي يف الفترة بين ٢٠٠٠-٢٠١٦. 

راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان.
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الثانوي األدنى
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حتى مستوى التعليم 
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تشــتت كفــاءة الشــركات يف التوزيــع علــى مســتوى اإلقليــم - اســتجابة اســتثماراتها للعائــدات 

الرأســمالية - غالبــا مــا يكــون أقــل يف البلــدان التــي تعتمــد سياســات وطنيــة تدعــم زيــادة 

انفتاح أسواقها.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

 ملحوظــة: تعــرض األعمــدة متوســط التغيــر املصاحــب يف مُعامـِـل اختــالف كفــاءة توزيــع رأس 

املــال علــى املســتوى اإلقليمــي، ويُحســب علــى أســاس البلــد والقطــاع والســنة، عنــد حــدوث تغيــر 

قــدره انحــراف معيــاري واحــد يف متغيــر السياســة الهيكليــة املذكــور. وجميــع اآلثــار املبينــة 

ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ١٠٪. نمــوذج االنحــدار يحيــد اآلثــار الثابتــة للبلد-القطــاع 

الســنة.  ومســتوى  القُطــري  املســتوى  علــى  املعياريــة  األخطــاء  مــع جتميــع  والقطاع-الســنة 

راجع املرفق ٢-١ على شبكة اإلنترنت لالطالع على عينة البلدان واملرفق ٢-٦ على شبكة 

اإلنترنت لالطالع على مزيد من التفاصيل عن أساليب االقتصاد القياسي.

الشكل البياين ٢-١٤: آثار السياسات الهيكلية الوطنية على 

التفاوت بين األقاليم دون املركزية يف كفاءة توزيع رأس املال

(االستجابة لزيادة قدرها انحراف معياري واحد يف متغير السياسة املذكور)
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مقارنة	 العمر	 مقتبل	 يف	 العمالة	 من	 أقل	 أعدادا	 األقاليم	 هذه	

أداء	 ضعف	 زيادة	 يف	 يسهم	 قد	 الذي	 األمر	 األخرى،	 باألقاليم	

 Adler and others ودراسة	 	،Feyrer 2007 )دراسة	 إنتاجيتها	

	.)2017
وتكيف	األقاليم	يف	مواجهة	الصدمات	احمللية	املعاكسة	

يف	الطلب	على	العمالة	عموما	يستغرق	وقتا	ويقترن	بارتفاع	

معدالت	البطالة،	انعكاسا	للعيوب	يف	حتول	اإلنتاج	والوظائف	

هناك	 أن	 يبدو	 وال	 العمالة.	 انتقال	 وحرية	 القطاعات	 عبر	

الصدمات،	 لهذه	 املتأخرة	 األقاليم	 بتعرض	 أكبر	 احتماالت	

لكن	من	الواضح	أن	معاناتها	أكبر	يف	التصدي	لبعض	منها	

-	وخاصة	الصدمات	املرتبطة	بالفروق	يف	التعرض	خملاطر	

التغيرات	التكنولوجية	-	مما	يشير	إىل	أن	آليات	التكيف	يف	

األقاليم	املتأخرة	قد	تواجه	عراقيل	أكثر	من	األقاليم	األخرى.

هذه	 التفاوت	 أوجه	 من	 احلد	 للسياسات	 يمكن	 كيف	 	

وحتسين	التكيف	على	مستوى	األقاليم؟	تشير	التحليالت	يف	

هذا	الفصل	ويف	دراسات	سابقة	إىل	إمكانية	اتخاذ	العديد	من	

احملوري	 الدور	 على	 إجماع	 هناك	 أسلفنا،	 وكما	 اإلجراءات.	

فتحسين	 اإلقليمية.	 التنمية	 دفع	 يف	 البشري	 املال	 لرأس	

التعليم	والتدريب	وزيادة	الفرص	حيث	توجد	 مستوى	جودة	

نطاقا	 أوسع	 تعليمية	 إصالحات	 تطبيق	 وكذلك	 ثغرات،	

لتحسين	نتائج	التَعَلُم	والتكيف	مع	عامل	العمل	املتغير	سيعود	

دراسات	 كذلك	 )راجع	 املتأخرة	 األقاليم	 على	 هائلة	 بمنفعة	

Coady and Dizioli 2017،	و	WB 2018, 2019a(.	وباملثل،	
يمكن	أيضا	املساعدة	على	حتسين	أوضاع	األقاليم	املتأخرة	

سوق	 سياسات	 تطبيق	 خالل	 من	 فيها	 التكيف	 وتسهيل	

العمالة	 تدريب	 وإعادة	 العمل،	 فرص	 لتوفير	 النشطة	 العمل	

مناسبة	 جديدة	 عمل	 فرص	 وإيجاد	 لإلحالل،	 خضعت	 التي	

له	 النشطة	 العمل	 سوق	 سياسات	 تصميم	 أن	 غير	 للعاطلين.	

توخي	 فيجب	 الصدد.	 هذه	 النجاح	يف	 لتحقيق	 بالغة	 أهمية	

العمل	 سوق	 إخفاق	 حاالت	 ملعاجلة	 تصميمها	 يف	 الدقة	

اخلاصة	بأوضاع	أقليم	معين	وتقييمها	وحتسينها	بانتظام	

.)Card, Kluve, and Weber 2018	دراسة(

العمل	 أسواق	 يف	 والتشوهات	 السياسات	 فإن	 كذلك	 	

توزيع	 وإعادة	 األقاليم	 تكيف	 على	 تؤثر	 الوطنية	 واملنتجات	

 Dabla-Norris and others )دراسة	 فيها	 اإلنتاج	 عوامل	

التي	 األدلة	 تشير	 	.)Boeri and others 2019 ودراسة	 	،2015
حماية	 لنظم	 املناسبة	 املعايرة	 أن	 إىل	 القسم	 هذا	 يعرضها	

يف	 التكيف	 تسهل	 أن	 يمكن	 البطالة	 تأمينات	 ونظم	 العمالة	

املعاكسة	 الصدمات	 آثار	 من	 وحتد	 اإلقليمية،	 العمل	 أسواق	

بأشكال	 اقترنت	 إذا	 املرونة	 زيادة	 دعم	 ويمكن	 البطالة.	 على	

أقوى	من	إعادة	التدريب	واملساعدة	يف	احلصول	على	وظائف	

لضمان	اكتساب	العمالة	التي	خضعت	لإلحالل	ملهارات	جديدة	

 Aiyar and )دراسة	 وسرعة	حصولها	على	فرص	عمل	جديدة	

ارتباط	بين	اسواق	املنتجات	األكثر	 others 2019(.٢٩	وهناك	
وزيادة	 دخولها	 أمام	 احلواجز	 تخفيض	 من	خالل	 	- انفتاحا	

االنفتاح	التجاري	-	وانخفاض	درجة	تباين	مستويات	كفاءة	

البلد	 داخل	 األقاليم	 عبر	 األموال	 رؤوس	 توزيع	 يف	 الشركات	

الواحد،	وهو	ما	يرتبط	بدوره	بانخفاض	درجات	التفاوت	بين	

الواحد	 البلد	 داخل	 األسواق	 تنافسية	 زيادة	 وتقترن	 األقاليم.	

األقاليم	 داخل	 املال،	 رأس	 توزيع	 إعادة	 يف	 الكفاءة	 بزيادة	

وبينها.

	وبرغم	أن	سياسات	املالية	العامة	املوضعية	واالستثمارات	

التي	تستهدف	أماكن	معينة	ليست	موضع	تركيز	التحليل	يف	هذا	

األقاليم	 كذلك	 تساعد	 قد	 فهي	 البيانات،	 لنقص	 نتيجة	 الفصل	

املتأخرة،	لكن	عندما	تتركز	احلاجة	يف	مكان	معين	وإذا	ثبت	أن	

اإلطار	 )يستكشف	 فعالية	 أقل	 الفردي	 املستوى	 االستهداف	على	

٢-4	السياسات	املوضعية	ويعرض	مناقشة	أكثر	تعمقا(.	وهناك	

أدلة	على	أن	زيادة	المركزية	املالية	العامة،	التي	تمكن	فعليا	من	

انتهاج	سياسات	متميزة	بقدر	أكبر	حسب	املكان،	قد	تساعد	كذلك	

 Lessmann )دراسات	 األقاليم	 بين	 التفاوت	 أوجه	 احلد	من	 على	

 Blöchliger, Bartolini,	و	،Kappeler and others 2013	و	2009،
 Austin, Glaeser, and دراسة	 وتذهب	 	.)and Stossberg 2016
Summers (2018)	إىل	أنه	ربما	كان	هناك	ما	يبرر	االستهداف	
الصريح	ملناطق	جغرافية	معينة	إذا	كانت	هناك	بعض	األقاليم	

على	 	- غيرها	 عن	 العامة	 املالية	 يف	 للتدخل	 حساسية	 األشد	

يف	 أكبر	 ركود	 من	 تعاين	 منطقة	 هناك	 كانت	 إذا	 املثال،	 سبيل	

سوق	العمل	نتيجة	تراجع	ظروف	الطلب	احمللي.		ومع	هذا،	يجب	

تضمن	 التي	 املوضعية	 السياسات	 تصميم	 يف	 احلرص	 توخي	

)دراسة	 مقاومته	 وليس	 باملنفعة	 يعود	 الذي	 التكيف	 تشجيع	

املتواصل	 النجاح	 عرقلة	 وجتنب	 	)Kline and Moretti 2014
Barca, McCann, and Rodrí- )دراسات الرائدة	 األقاليم	 	يف	

 Pike, Rodríguez-Pose, and Tomaney و	 	،guez-Pose 2012
.)Rodríguez-Pose 2018	و	2017،

الوظيفــي	 »األمــن	 عــن	 دانيــش	 نمــوذج	 راجــع	 املثــال،	 ســبيل	 علــى	 	٢٩

إعــادة	 مــع	 والفصــل،	 التعييــن	 مرونــة	 زيــادة	 يصاحــب	 الــذي	 املــرن«،	

التدريــب،	وتوفيــر	فــرص	العمــل	املالئمــة،	وإعانــات	البطالــة	التــي	تخضــع	

.)OECD 2016a )دراســة	 قويــة	 وشــروط	 لرقابــة	
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الفرد	 نصيب	 تشوب	 التي	 القصور	 أوجه	 تعدد	 من	 الرغم	 على	

األفراد	 لرفاهية	 كمقياس	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	

ورخاء	اجملتمع،	فال	يزال	هو	وسيلة	االختبار	يف	كثير	من	عمليات	

التي	 البحوث	 وتشير	 القُطْرية.1١	 واملقارنة	 االقتصادي	 التحليل	

أُجريت	مؤخرا	إىل	أنه	ال	يزال	مفيدا	كذلك	كمقياس	عام	للمقارنات	

من	 كبيرة	 جمموعة	 يف	 قوية	 ارتباط	 عالقة	 له	 أن	 فتجد	 القُطْرية،	

املؤشرات	التي	تقوم	على	خمتلف	جوانب	رخاء	البشرية	)بما	فيها	

الرفاهية	الذاتية،	والوفيات،	وعدم	املساواة،	والترفيه(.	٢	2	ومع	هذا،	

يف	حالة	املقارنات	اإلقليمية	داخل	البلد	الواحد،	تنشأ	قضيتان	يف		

إجمايل	 الفرد	من	 الرفاهية	ألنماط	نصيب	 تفسير	 تعقيد	 إمكانهما	

تكاليف	 أو	 اإلقليمية	 األسعار	 فروق	 احلقيقي-	 احمللي	 الناجت	

توزيع	 إعادة	 من	 الشخصي	 الدخل	 على	 تقع	 التي	 واآلثار	 املعيشة	

إيرادات	املالية	العامة	وتدفقات	الدخل	من	مناطق	أخرى	وإليها.

إجمايل	 من	 الفرد	 من	تصحيح	نصيب	 عادة	 يجري	 ما	 وبرغم	 	

الناجت	احمللي	احلقيقي	ملراعاة	متوسط	الفروق	القُطرية	يف	تكاليف	

األحيان	 من	 كثير	 ففي	 الشرائية(،	 القوى	 تعادل	 )حسب	 املعيشة	

تامة	 بصورة	 املعيشة	 تكاليف	 يف	 اإلقليمية	 الفروق	 تنعكس	 ال	

احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 نصيب	 مقاييس	 يف	

اإلقليمي،	وذلك	بصفة	أساسية	ألن	مؤشرات	األسعار	اإلقليمية	غير	

	Gennaioli and others (2014)	دراسة	وحتاول	عموما.3	متوافرة

البلدان	يف	جمموعة	 التصحيح	حسب	ذلك	يف	جمموعة	فرعية	من	

بياناتها	العاملية،	باستخدام	الفروق	يف	تكاليف	املساكن	كمتغير	

صوري	لتكاليف	املعيشة.	وتخلُص	الدراسة	إىل	أنه	على	الرغم	من	

دراسة	 وجُتري	 	3 كبيرا.	 ظل	 فقد	 اإلقليمي،	 التفاوت	 حجم	 تراجع	

مماثلة	 حسابية	 عملية	 	Gbohoui, Lam, and Lledo (2019)
البياين	 الشكل	 وكما	يتضح	يف	 أقرب.	 فترة	 بيانات	عن	 باستخدام	

٢-١-١،	تخلُص	الدراسة	كذلك	إىل	أن	التفاوت	اإلقليمي	)على	نحو	

ما	ترصده	نسبة	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	يف	

املئين	اخلامس	والسبعين	إىل	املنطقة	يف	املئين	اخلامس	والعشرين	

داخل	البلد	الواحد(	قد	تضاءل	مع	التصحيح،	لكنه	ظل	كبيرا،	حيث	

تراوحت	النسبة	من	43.١	إىل	6٢.١	يف	املتوسط.	وبالتايل،	فبرغم	

أن	فروق	األسعار	اإلقليمية	تشكل	جزءا	من	الصورة،	فليس	وحدها	

السبب	يف	كل	التفاوتات	اإلقليمية	يف	النشاط	االقتصادي.

مقياسا	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	 نصيب	 ويمثل	

للناجت	احلقيقي	أو	النشاط	االقتصادي	الذي	يجري	داخل	إقليم	معين	

مــن	ويليــام	 بلــودورن،	بمســاهمات	 مؤلــف	هــذا	اإلطــار	هــو	جــون	

ليــدو. وفيكتــور	 الم،	 ورفائيــل	 غبوهــوو،	

 Feldstein	و	،Coyle (2015)	و	،Fleurbaey (2009)	دراســات	١راجــع

(2017)	،	و	Stiglitz, Fitoussi, and Durand (2018)،	وآخريــن	غيرهــم.
 Stevenson and Wolfers دراسة	 راجع	 األدلة،	 على	 لالطالع	 	٢ 	, 	٢٢

Jones and Klenow (2016).	ودراسة	(2008)،
Feenstra, Inklaar, and Timmer (2015)	لالطالع	 3,	3	راجع	دراسة	

على	مناقشة	حول	تعديل	مقاييس	إجمايل	الناجت	احمللي	حسب	تعادل	

القوى	الشرائية	ودراسة	OECD (2018)	لالطالع	على	تفاصيل	إنشاء	

التعاون	والتنمية	يف	امليدان	 البيانات	اإلقليمية	لدى	منظمة	 قاعدة	

االقتصادي.

على	مدى	فترة	حمددة	)دراسة	UN 2009(.	وال	يشكل	مقياسا	للدخل	

يكون	 أن	 شأنه	 من	 والذي	 أسرة،	 أو	 فرد	 واستثمار	 املتاح	الستهالك	

يرصده	 الذي	 املتغير	 وإنما	 للرفاهية.	 أكبر	 بدرجة	 مباشرا	 مقياسا	

بشكل	أصح	هو	املُتاح	-	أي	حاصل	تعويضات	العمالة	ودخلها	من	

االستثمار	بعد	خصم	الضرائب	والتحويالت.44	ونظرا	ألن	الدخل	املتاح	

يتضمن	تيارات	الدخل	من	مصادر	أخرى،	مثل	الدخل	الرأسمايل	من	

أفضل	 بدور	 يقوم	 أن	 فيمكن	 متنوعة،	 جغرافية	 مناطق	 يف	 احملافظ	

يف	اقتسام	اخملاطر	بين	املناطق	اخملتلفة	ويؤدي	إىل	تقلص	درجات	

من	 العامة	 املالية	 إيرادات	 توزيع	 إعادة	 أما	 اإلقليمي.55	 التفاوت	

مزيد	 على	 لالطالع	 	OECD (2013, 2018) دراستي	 راجع	 	4 	,4

املستوى	 على	 وتوافره	 وإنشائه	 املُتاح	 الدخل	 حول	 التفاصيل	 من	

اإلقليمي.

5	5,5	تعتمد	دراسة	Asdrubali, Sørensen, and Yosha (1996)	على	هذه	

احلقيقة	يف	تقدير	مدى	تقاسم	اخملاطر	بين	املناطق	اخملتلفة	داخل	

الواليات	املتحدة.

قبل تعديل األسعار 

بعد تعديل األسعار

الشكل البياين ٢-١-١: التفاوت بين األقاليم 

دون املركزية: قبل وبعد تصحيح األسعار 

اإلقليمية
النــاجت  الفــرد مــن إجمــايل  الرُبيعــات لنصيــب  بيــن  النطــاق  (نســبة 

احمللــي احلقيقــي علــى مســتوى األقاليــم دون املركزيــة حســب البلــد 

خالل الفترة ٢٠١٠-٢٠١٤)

.Gbohoui, Lam, and Lledo (2019) املصدر: دراسة

ملنظمــة  التابعــة  األقاليــم  بيانــات  قاعــدة  مــن  مأخــوذة  ملحوظــة: 

 Gennaioli and التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، ودراســة

others (2014)، ومؤسسة Luxembourg Income Study للسنوات التي 
تتوافر بياناتها. تصحيح األسعار يستند إىل خمفض اإلسكان.
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أن	 فيمكن	 بينها	 وفيما	 املناطق	 داخل	 والتحويالت	 الضرائب	 خالل	

املناطق	 بين	 الدخل	 التفاوت	يف	 درجات	 لتقليص	 أخرى	 قناة	 تتيح	

اخملتلفة.66	ويف	حالة	العدد	احملدود	من	البلدان	والسنوات	التي	تتوافر	

بيانات	نصيب	الفرد	من	الدخل	املتاح	على	املستوى	اإلقليمي	فيها،	

قياسها	 عند	 عليه	 هي	 أصغر	مما	 اإلقليمية	 الفروق	 أن	 التحليل	 وجد	

الناجت	احمللي	احلقيقي،	لكنها	 الفرد	من	إجمايل	 بالفروق	يف	نصيب	

مرة	أخرى،	يمكن	أن	تكون	هائلة	)تقرير	OECD 2018(.	على	سبيل	

املثال،	كان	متوسط	نصيب	الفرد	من	الدخل	املتاح	يف	املناطق	ذات	

 Boadway and	ودراسة	،Obstfeld and Peri (1998)	دراسة	راجع	6	6,

Shah (2007)		لالطالع	على	مناقشة	حول	دور	إعادة	توزيع	إيرادات	
املالية	العامة	يف	تسهيل	تصحيح	األوضاع.

أعلى	مستويات	الدخل	يف	الواليات	املتحدة	يزيد	بأكثر	من	٠5%	من	

املتوسط	على	املستوى	الوطني.

الفترات	 عبر	 أوسع	 نطاق	 على	 البيانات	 توافر	 ظل	 ويف	

إجمايل	 من	 الفرد	 نصيب	 يظل	 البلدان،	 مستوى	 وعلى	 الزمنية	

الناجت	احمللي	احلقيقي	اإلقليمي	هو	أفضل	مقياس	لتقييم	مدى	

إدراكا	 هذا،	 ومع	 وتطورها.	 االقتصادي	 النشاط	 يف	 الفروق	

للعيوب	التي	تشوبه	كمقياس	للرخاء	وانطالقا	من	وفرة	األدلة	

على	الدور	احملوري	لفرص	العمل	يف	شعور	األفراد	بالراحة	يف	

نتائج	 على	 أكبر	 بقدر	 الفصل	 هذا	 يف	 التحليل	 يركز	 حياتهم،	

أسواق	العمل	اإلقليمية	وتصحيح	أوضاعها،	وهو	ما	يتوازى	مع	

 Austin, Glaeser, and )دراسة	 أُجريت	مؤخرا	 التي	 البحوث	 بعض	

.)Summers 2018

اإلطار 2-1 )تتمة(
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قد	يؤدي	تغير	املناخ	إىل	استمرار	تفاقم	الفروق	بين	املناطق	دون	

احلادي	 القرن	 بنهاية	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	 كثير	 يف	 املركزية	

إليهما	 توصل	 نتيجتين	 إىل	 االستنتاج	 هذا	 ويستند	 والعشرين.	

إنتاجية	 على	 احلرارة	 درجات	 ارتفاع	 تأثير	 تقديرات	 أوال،	 التحليل.	

العمالة	يف	قطاعات	خمتلفة	-	الزراعة	والصناعة	واخلدمات	-	على	

الزرعة	 قطاعي	 معاناة	 احتمال	 إىل	 تشير	 املركزي	 دون	 املستوى	

والصناعة،	حتى	يف	االقتصادات	املتقدمة.	وثانيا،	نظرا	ألن	املناطق	

)راجع	 والصناعة	 الزراعة	 يف	 متخصصة	 تكون	 ما	 غالبا	 املتأخرة	

الشكل	البياين	٢-٩(،	ربما	أصبح	التأثير	السلبي	من	االحترار	العاملي	

على	إنتاجية	العمالة	أكبر	يف	املناطق	املتأخرة،	مما	يدفعها	بالتايل	

١

إىل	مزيد	من	التأخر	عن	الركب	بنهاية	القرن	احلادي	والعشرين.١

وكان	التحليل	على	املستوى	القُطْري،	الذي	عرضه	الفصل	الثالث	

قد	 العاملي«	 االقتصاد	 »آفاق	 »تقرير	 من	 	٢٠١7 أكتوبر	 عدد	 يف	

مئوية	 درجة	 قدره	 احلرارة	 درجة	 ارتفاع	يف	 أن	 إىل	 بالفعل	 توصل	

املعرضة	 االقتصادية	 األنشطة	 يف	 العمالة	 إنتاجية	 يخفض	 واحدة	

خملاطر	احلرارة	)الزراعة	والصناعة	يف	أغلب	األحوال(،	بينما	ال	يقع	

خملاطر	 املعرضة	 غير	 االقتصادية	 األنشطة	 على	 سلبي	 تأثير	 أي	

تغير	 مع	 التكيف	 أن	 كذلك	 ويبين	 اخلدمات(.٢٢	 )معظمها	 احلرارة	

ونظرا	 املتقدمة.	 االقتصادات	 يف	 عدا	 ما	 حمدودا،	 سيكون	 املناخ	

التي	 املتقدمة،	 االقتصادات	 على	 الفصل	 هذا	 يف	 التحليل	 لتركيز	

استثمرت	بالفعل	يف	التكيف	مع	تغير	املناخ،	فأي	آثار	سلبية	يكشف	

عنها	هنا	من	املرجح	أن	تكون	يف	النطاق	األدنى	من	التقديرات	يف	

عينة	عاملية.

النشاط	 على	 خطيا	 ال	 تأثيرا	 احلرارة	 درجة	 حتُْدِثُ	 عام،	 وبوجه	

االقتصادي	-	االحتراري	يف	املناطق	شديدة	البرودة	قد	يحقق	منافع	

ارتفاع	درجة	 اقتصادية.	وعند	جتاوز	مستوى	»أمثل«	معين،	يؤدي	

ومع	 العمالة.	 وإنتاجية	 االقتصادي	 بالناجت	 اإلضرار	 إىل	 احلرارة	

احلرارة	 درجات	 بين	 العالقة	 يف	 التباين	 من	 كبير	 قدر	 هناك	 هذا،	

يوضح	 كما	 اخملتلفة،	 القطاعات	 مستوى	 على	 العمالة	 وإنتاجية	

املناطق	 وسيط	 يف	 املثال،	 سبيل	 على	 	33 	.٢-٢-١ البياين	 الشكل	

املتأخرة،	التي	يبلغ	متوسط	درجة	حرارتها	السنوية	١٢	درجة	مئوية	

يف	هذه	العينة،	يؤدي	ارتفاع	قدره	درجة	مئوية	واحدة	إىل	تخفيض	

الزراعة	والصناعة،	ولكنه	ال	يؤثر	على	 العمالة	يف	قطاعي	 إنتاجية	

العكس	من	ذلك،	نظرا	ألن	درجة	احلرارة	يف	 قطاع	اخلدمات.	وعلى	

١,مؤلفة	هذا	اإلطار	هي	ناتاليا	نوفتا.

املــايل«  »الراصــد  تقريــر	 مــن	 أكتوبــر	٢٠١٩	 عــدد	 أيضــا	 ١	راجــع	

مــن	 التخفيــف	 سياســات	 قــدرة	 مــدى	 يفحــص	 علــى	حتليــل	 لالطــالع	

أثــر	تغيــر	املنــاخ	علــى	التأثيــر	بشــكل	خمتلــف	علــى	املناطــق	داخــل	بلــد	

أنشــطتها	االقتصاديــة. اعتمــادا	علــى	مزيــد	 واحــد،	

احلراجة	 تتضمن	 احلرارة	 املعرضة	خملاطر	 الصناعية	 األنشطة	 	٢,٢	٢

والصيد	البحري	والصيد	البري	واإلنشاءات	والتعدين	والنقل	واملرافق	

 Graff Zivin and دراسة	 يف	 التصنيف	 حسب	 التحويلية	 والصناعة	

Neidell (2014).
تبلغ	 	،٢-٢-١ البياين	 الشكل	 يف	 الواردة	 التقديرات	 على	 بناء	 	3,3

قطاع	 حالة	 يف	 مئوية	 درجة	 	١4 حوايل	 املُثلى	 احلرارة	 درجة	

اخلدمات،	لكنها	ال	تتجاوز	5	درجات	مئوية	و٩	درجات	مئوية	يف	

قطاعي	الصناعة	والزراعة،	على	التوايل.

وسيط	املناطق	غير	املتأخرة	تبلغ	١٠.5	درجة	مئوية،	يؤدي	ارتفاع	

قدره	درجة	مئوية	واحدة	سنويا	يف	املتوسط	إىل	زيادة	اإلنتاجية	يف	

قطاع	اخلدمات،	وانخفاضها	يف	قطاع	الصناعة،	بينما	ليس	لتأثيره	

داللة	إحصائية	تذكر	على	القطاع	الزراعي.

اخلدمات الصناعة الزراعة

 الشكل البياين ٢-٢-١: التأثير الهامشي 

الرتفاع احلرارة بمقدار درجة مئوية واحدة 

على إنتاجية العمالة يف القطاعات ا�تلفة

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة 

إيســت  املنــاخ يف جامعــة  االقتصــادي، ووحــدة بحــوث  امليــدان  يف 

أجنليا، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين األثــر املتزامــن مــن ارتفــاع احلــرارة 

القطاعــات  العمالــة يف  إنتاجيــة  علــى  بمقــدار درجــة مئويــة واحــدة 

ا�تلفــة. ليــس لدرجــات احلــرارة تأثيــر الخطــي، وبالتــايل يُعــرض 

تأثيرهــا الهامشــي عنــد كل مســتوى مــن مســتويات متوســط درجــات 

احلــرارة الســنوية يف األقاليــم. مواصفــة الســيناريو األساســي تعكــس 

مــا ورد يف الفصــل الثالــث يف تقريــر أكتوبــر ٢٠١٧ مــن تقريــر «آفــاق 

االقتصــاد العاملــي»، ولكــن يُعــاد تقديرهــا يف عينــة مــن األقاليــم دون 

ربــع  ســكانها  عــدد  يبلــغ  التــي  املتقدمــة  االقتصــادات  املركزيــة يف 

الصناعــات  يتضمــن  الصناعــة  قطــاع  األقــل.  علــى  نســمة  مليــون 

والصناعــة التحويليــة واإلنشــاءات حســب تصنيــف منظمــة التعــاون 

ــرَّف إنتاجيــة  والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي (ISIC Revision 4). تُعَ

العمالــة يف القطــاع بأنهــا القيمــة املضافــة اإلجماليــة لهــذا القطــاع 

مقســومة علــى عــدد العامليــن فيــه. واملتغيــر التابــع هــو نمــو إنتاجيــة 

العمالــة يف القطــاع، ويُجــرى لــه انحــدار علــى متوســط درجــة احلــرارة 

وســقوط  تربيــع،  احلــرارة  ودرجــة  بالســكان،  املرجحــة  الســنوية 

األمطــار، وســقوط األمطــار تربيــع، مــع حتييــد أثــر فتــرات التأخــر لســنة 

واحــدة يف جميــع متغيــرات املنــاخ، وتأخــر املتغيــر التابــع واآلثــار 

الثابتــة لألقاليــم دون املركزيــة. اخلطــوط املتصلــة تبيــن التقديــرات 

بالنقط لكل قطاع، واخلطوط املتقطعة تبين فترات الثقة البالغة ٩٠٪. 

جتُمع األخطاء املعيارية على مستوى األقاليم دون املركزية.
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وبالنظر	إىل	هذه	النتائج	التي	يتوصل	إليها	التحليل،	ليس	

املتأخرة	 )األدفأ(	 املناطق	 أن	 يف	 الدهشة	 على	 يبعث	 ما	 ثمة	

ربما	كان	يُتوقع	لها	مزيد	من	التأخر	يف	العقود	القادمة.	ويف	

مطلع	األلفينات،	كانت	إنتاجية	العمالة	يف	املناطق	املتأخرة،	

األخرى	 املناطق	 إنتاجية	 تبلغ	حوايل	85%	من	 املتوسط،	 يف	

من	 التخفيف	 عدم	 سيناريو	 ظل	 ويف	 	.)٢-٩ البياين	 )الشكل	

يمكن	 	4 	4،)8.5 	(RCP) التمثيلية	 التركيز	 )مسارات	 املناخ	 تغير	

	3-٢ بنحو	 املتأخرة	 املناطق	 يف	 العمالة	 إنتاجية	 تهبط	 أن	

بحلول	 املتحدة	 والواليات	 وإسبانيا	 إيطاليا	 يف	 مئوية	 نقاط	

عام	٢١٠٠	)الشكل	البياين	٢-٢-٢(.	ويتشابه	ذلك	مع	تراجع	

إنتاجية	العمالة	النسبية	يف	املناطق	املتأخرة	خالل	الفترة	بين	

٢٠٠٢	و٢٠١4	)الشكل	البياين	٢-٩(.	ويف	ظل	سيناريو	أخف	

)مسارات	 	٢٠5٠ عام	 حوايل	 االنبعاثات	 ذروة	 بلوغ	 يفترض	

يف	 العمالة	 إنتاجية	 تراجع	 سيكون	 	،)4.5 التمثيلية	 التركيز	

املناطق	املتأخرة	أقل	فيبلغ	حوايل	١.5	نقطة	مئوية.

	وربما	كانت	أنماط	األحوال	اجلوية	التاريخية	قد	ساهمت	

املناطق.	فارتفاع	قدره	درجة	مئوية	 بالفعل	يف	تأخر	بعض	

واحدة	سنويا	يف	املتوسط	يف	منطقة	ما	يزيد	احتمالية	التأخر	

مقارنة	 	%١٠ حوايل	 أو	 مئويتين	 نقطتين	 بنحو	 الركب	 عن	

باحتمالية	تبلغ	حوايل	٢٠%	يف	السيناريو	األساسي،	حتى	بعد	

الثابتة.	ويعني	ذلك	أن	حدوث	 القُطْرية	والسنوية	 ضبط	اآلثار	

داخل	 األدفأ	 املنطقة	 إىل	 األبرد	 املنطقة	 من	 افتراضي	 حترك	

نفس	البلد،	حيث	يبلغ	وسيط	فرق	درجات	احلرارة	حوايل	5.5	

نقطة	 	١١ بنحو	 التأخر	 احتمال	 بزيادة	 يقترن	 مئوية،	 درجة	

مئوية.

	وأخيرا،	من	الضروري	مالحظة	أنه	حتى	برغم	حدوث	تغير	

املناخ	ببطء	نسبي،	إال	أنه	يشكل	ظاهرة	مزمنة	وظل	حمو	آثاره	

وبالتايل،	 التاريخ.	 مر	 على	 الصعوبة	 شديدة	 مسألة	 السلبية	

حتى	اآلثار	املطلقة	التي	تبدو	صغيرة	واملبينة	يف	هذا	اإلطار	

فال	بد	أن	تكون	مصدرا	للقلق،	وذلك	بصفة	خاصة	ألنها	تظهر	

جيدة	 بصورة	 تتكيف	 التي	 املتقدمة	 االقتصادات	 سياق	 يف	

نسبيا	وغالبا	ما	تكون	أحوالها	املناخية	معتدلة.

4,4	حسب	ما	وضعته	الهيئة	احلكومية	الدولية	املعنية	بتغير	املناخ.

مسارات التركيز التمثيلية ٤٫٥

مسارات التركيز التمثيلية ٨٫٥

الشكل البياين ٢-٢-٢: تغير إنتاجية العمالة 

يف األقاليم املتأخرة مقارنة باألقاليم األخرى، 

نتيجة االرتفاع املتوقع يف درجات احلرارة 

بين ٢٠٠٥ و٢١٠٠
(نقاط مئوية)

املصــادر: توقعــات اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (ناســا) 

لدرجات احلرارة يف سيناريوهي مسارات التركيز التمثيلية ٤٫٥ و٨٫٥، 

وقاعــدة البيانــات اإلقليميــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف 

امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: مــن أجــل تركيــب الشــكل البيــاين، تُتبــع اإلجــراءات التاليــة: 

أوال، بالنســبة لعــام ٢٠٠٥، حتُســب النســبة بيــن إنتاجيــة العمالــة يف 

املتوســط  باعتبارهــا  األخــرى،  واألقاليــم  املتأخــرة  األقاليــم 

والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات  يف  العمالــة  إلنتاجيــة  الترجيحــي 

واخلدمــات؛ وثانيــا، يُســتخدم وســيط الزيــادات يف درجــات احلــرارة 

املتوقعــة للفتــرة مــن ٢٠٠٥-٢١٠٠ يف ظــل اثنيــن مــن ســيناريوهات 

مســارات التركيــز التمثيليــة ٤٫٥ و٨٫٥ وتُســتخدم تقديــرات إنتاجيــة 

العمالــة يف القطــاع، لتوقــع إنتاجيــة العمالــة يف القطــاع علــى مســتوى 

األقاليم دون املركزية يف ٢١٠٠، يف ظل كل سيناريو منهما؛ وأخيرا، 

يُحســب الفــرق بيــن إنتاجيــة العمالــة املتوقعــة يف األقاليــم املتأخــرة 

(مقارنــة بغيرهــا) عــام ٢١٠٠ وإنتاجيــة العمالــة الفعليــة يف األقاليــم 

مســارات  وســيناريوهي   .٢٠٠٥ يف  بغيرهــا)  (مقارنــة  املتأخــرة 

احلــراري،  االحتبــاس  غــاز  بتركــزات  خمتصــان  التمثيليــة  التركيــز 

 .(IPCC 2014) أنشأتهما الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ

وســيط،  ســيناريو  هــو   ٤٫٥ التمثيليــة  التركيــز  مســارات  وســيناريو 

يفترض بلوغ االنبعاثات مستوى الذروة يف ٢٠٥٠ ثم تراجعها بعد 

ذلــك. وســيناريو مســارات التركيــز التمثيليــة ٨٫٥ هــو ســيناريو غيــر 

احلــادي  القــرن  طــوال  االنبعاثــات  زيــادة  اســتمرار  يفتــرض  خمفــف 

والعشرين.
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التحويلية	 الصناعة	 الوظائف	يف	قطاع	 تراجع	حصة	 كان	

لالنتباه	 الفتا	 املاضية	 العقود	 مدار	 على	 ككل	 الوظائف	 من	

بالدور	 املتعلقة	 للشواغل	 نتيجة	 وذلك	 األخيرة،	 السنوات	 يف	

وتقارب	 اإلنتاجية	 لنمو	 كمحفز	 التحويلية	 للصناعة	 احملتمل	

للعمالة	 جمزية	 وظائف	 لتوفير	 ومصدر	 الدخل	 مستويات	

األقل	مهارة	)يعرض	الفصل	الثالث	يف	عدد	إبريل	٢٠١8	من	

اجلدل(.	 لهذا	 متعمقا	 حتليال	 العاملي«	 االقتصاد	 »آفاق	 تقرير	

تركز	 مع	 العام،	 االجتاه	 لهذا	 املصانع	مصاحبا	 إغالق	 وجاء	

داخل	 معينة	 مناطق	 يف	 األحيان	 بعض	 يف	 الوظائف	 فقدان	

آثار	 تتناول	 التي	 الدراسات	 من	 كبير	 عدد	 وهناك	 البلدان.	

معظم	 ركزت	 بينما	 العمل	احمللي،	 على	سوق	 املصانع	 إغالق	

الدراسات	املبكرة	على	حاالت	اإلغالق	التي	تؤثر	على	الصناعة	

١	ويف	سنوات	أقرب،	

الثقيلة،	مثل	الفحم	والصلب	وبناء	السفن.١

أصبحت	آثار	إغالق	مصانع	السيارات	موضع	تركيز	مزيد	من	

بلد	 وقعت	يف	 التي	 اآلثار	 يبحث	 أن	معظمها	 برغم	 الدراسات،	

٢
واحد	أو	الناجتة	عن	حالة	إغالق	حمددة.٢

	ومع	أخذ	هذه	األمور	يف	االعتبار،	ينظر	هذا	اإلطار	يف	تأثير	

قوى	 فيها	 تتسبب	 أحداث	 وهي	 	— السيارات	 مصانع	 إغالق	

أسواق	 على	 	— مباشرة	 منها	 القريبة	 املنطقة	 خارج	 ناشئة	

تتوافر	 متقدمة	 اقتصادات	 ستة	 من	 عينة	 اإلقليمية	يف	 العمل	

بياناتها	التاريخية	عن	إغالق	مصانع	السيارات.3	ويعقد	اإلطار	

مقارنة	بين	معدالت	البطالة	يف	مناطق	شهدت	إغالق	مصانع	

من	 مناطق	 ويف	 	٢٠١6-٢٠٠٠ من	 الفترة	 خالل	 السيارات	

نفس	البلد	مل	تصبها	صدمات	من	هذا	القبيل.	فإذا	كانت	أقاليم	

املال،	سوف	 ورأس	 العمالة	 توزيع	 إعادة	 بارعة	يف	 البلد	 هذا	

الدائمة،	 الصدمات	 فيها	 بما	 الصدمات،	 استيعاب	 من	 تتمكن	

وتوظيف	 احمللي	 النشاط	 على	 دائمة	 آثار	 أي	 هناك	 تبدو	 وال	

العمالة،	بينما	الفرق	بين	جمموعتي	األقاليم	تكون	طفيفة.

	ويشير	التحليل	إىل	أن	املناطق	التي	شهدت	إغالق	مصانع	

البطالة	 أعلى	يف	معدالت	 سيارات	كانت	عادة	تسجل	زيادات	

من	 للمقارنة	 أساسا	 املُتخذة	 باملناطق	 مقارنة	 إغالقها	 بعد	

انحدار	 وبإجراء	 إحصائية.	 داللة	 الفرق	 ولهذا	 البلد،	 نفس	

كانت	 إذا	 ملا	 صوري	 متغير	 على	 اإلقليمية	 البطالة	 ملعدالت	

املنطقة	قد	شهدت	إغالق	مصنع	واحد	على	األقل	يتبين	حدوث	

املناطق	 بين	 الفروق	 أثر	 ضبط	 بعد	 حتى	 ودائمة،	 كبيرة	 آثار	

١,مؤلفة	هذا	اإلطار	هي	تشوكا	كوتسان.

 Pinch and و	 	،Martin and Rowthorn (1986) دراســات	 ١راجــع	

	،Kirkham and Watts (1998) و	 	،Hinde (1994)و 	،Mason (1991) 
 Shutt, Henderson, and	و	،Tomaney, Pike, and Cornford (1999)	و
وآخريــن	 	،Henderson and Shutt (2004) و	 	،Kumi-Ampofo (2003)

غيرهــم.	

 Ryan and و	 	،Chapain and Murie (2008) دراسات	 راجع	 	٢,٢

 Stanford (2017) و	 	،Bailey and others (2014) و	 	، 	Campo (2013)
لالطالع	على	أمثلة	حديثة.

واململكة	 وإيطاليا	 وأملانيا	 وكندا	 أستراليا	 البلدان	 عينة	 تشمل	 	33,

3

املتحدة	والواليات	املتحدة	وتغطي	الفترة	من	٢٠٠٠-٢٠١6.	فعلى	

امتداد	هذه	الفترة،	سجلت	هذه	البلدان	ثالثين	حالة	إغالق.

من	 الفرد	 ونصيب	 الصناعة،	 يف	 الوظائف	 حصص	 حيث	 من	

السكانية،	 والكثافة	 املبدئي،	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

الكاملة(.	 العينة	 	،١-3-٢ البياين	 )الشكل	 اإلعالة	 ونسب	

وترتفع	معدالت	البطالة	يف	املناطق	التي	تشهد	إغالق	مصانع	

التساع	 نظرا	 الصدمة	 بعد	 سنوات	 ثالث	 مدى	 على	 سيارات	

التأثير	املبدئي	الناجت	عن	اإلغالق	بفعل	آثار	انتشار	التداعيات	

4

امللحية	إىل	قطاعات	أخرى.4

آليات	 إحدى	 اخلارج	 إىل	 الهجرة	 تكون	 أن	 املتوقع	 ومن	 	

حالة	 يف	 السيارات،	 مصانع	 إغالق	 بعد	 الرئيسية	 التصحيح	

عدم	كفاية	اخليارات	األخرى	لتوظيف	العمالة.

4,4	راجع	دراسة	 Goldstein (2017)لالطالع	على	وصف	واضح	لهذه	

اآلثار.

العينة الكاملة هجرة مرتفعة هجرة منخفضة

الشكل البياين ٢-٣-١: الروابط بين 

إغالق مصانع السيارات ومعدالت البطالة

(التغير يف معدل البطالة بالنقاط املئوية)

املصــادر: قاعــدة بيانــات األقاليــم التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين تقديــرات املُعامــل املأخــوذة مــن 

انحــدارات معــدل البطالــة علــى متغيــر صــوري ملــا إذا كان اإلقليــم قــد 

شــهد إغــالق مصنــع واحــد علــى األقــل، مــع حتييــد أثــر نصيــب الفــرد مــن 

إجمــايل النــاجت احمللــي املبدئــي، والكثافــة الســكانية، ونســبة العمالــة 

يف هــذه الصناعــة، ونســبة اإلعالــة. تشــير األعمــدة املصمتــة إىل داللــة 

إحصائية عند مستوى ١٠٪ بينما ال تشير األعمدة الفارغة إىل ذلك. تشير 

املســتويات املرتفعــة واملنخفضــة مــن الهجــرة إىل تدفقــات الهجــرة 

اإلجمالية مقسمة على وسيط العينة.
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الدراسة	 هذه	 يف	 االنحدار	 عمليات	 تُعاد	 الهجرة،	 دور	 ولفحص	

التي	تستقبل	مستويات	مرتفعة	ومنخفضة	 للمناطق	 بشكل	منفصل	

على	 الدائمة	 اآلثار	 وتعود	 للمهاجرين.	 اإلجمالية	 التدفقات	 من	

البطالة	إىل	املناطق	التي	تنخفض	فيها	تدفقات	الهجرة	اإلجمالية.	

يف	 إحصائية	 داللة	 أي	 اإلغالق	 عن	 الناجمة	 السلبية	 لآلثار	 وليس	

املهاجرين	 تدفقات	 من	 مرتفعة	 مستويات	 تسجل	 التي	 املناطق	

الهجرة	 فرعية	ملعدالت	 عينات	 البياين	٢-3-١،	 )الشكل	 اإلجمالية	

اإلغالق	 عن	 تنتج	 التي	 املزمنة	 اآلثار	 وتتسق	 واملنخفضة(.	 العالية	

التي	تظل	عالقة	يف	 التكيف	 السيارات	مع	حماوالت	 الدائم	ملصانع	

ربما	 التنقل،	 حرية	 فيها	 تنخفض	 التي	 سيما	 وال	 املناطق،	 بعض	

االنتقائية.5	 وطبيعتها	 الهجرة	 على	 القيود	 من	 مزيد	 لوجود	 نتيجة	

بشأن	 والتوقعات	 احمللي	 الطلب	 على	 الداخل	 من	 الناشئة	 اآلثار	 إن	

التنمية	املستقبلية	يف	مكان	تضرر	من	إغالق	مصانعه	يمكن	أن	تعزز	

التفاوت	 درجات	 تفاقم	 عن	 يسفر	 مما	 احمللية،	 الصدمات	 هذه	 آثار	

بين	املناطق	داخل	البلدان.

	Duranton and Venables (2018) ودراسة	 	Kim (2008) دراسة	 راجع	 	5,5

لالطالع	على	مناقشات	حول	طبيعة	العمالة	املتنقلة.

اإلطار 2-3 )تتمة(
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األدوات	 من	 متنوعة	 جمموعة	 السياسات	 صناع	 يستخدم	

إعادة	 ذلك	 يف	 بما	 االقتصادية،	 املساواة	 عدم	 من	 للحد	

توزيع	إيرادات	املالية	العامة	من	خالل	الضرائب	والتحويالت	

الصحية	 والرعاية	 التعليم	 للنمو	لتحسين	 الداعمة	 والسياسات	

والبنية	التحتية	واإلسكان	بأسعار	معقولة	)عدد	أكتوبر	٢٠١7	

الوطنية	 السياسات	 معظم	 وظلت	 املايل«(.	 »الراصد	 تقرير	 من	

ظروفهم	 على	 بناء	 األفراد	 تستهدف	 فهي	 املكان،	 عامل	 تغفل	

على	 األمثلة	 ومن	 مساكنهم.	 عن	 النظر	 بغض	 وخصائصهم،	

العجز	 إلعانات	 الوطنية	 املدفوعات	 السياسات	 هذه	 تدابير	

فرنسا	 يف	 البطالة	 وإعانات	 املتحدة	 الواليات	 يف	 والبطالة	

عن	 العاطلين	 أو	 املعوزين	 لألفراد	 موجهة	 وهي	 وإسبانيا،	

استمرار	 أدى	 هذا،	 ومع	 موقعهم.	 عن	 النظر	 بصرف	 العمل،	

وارتفاع	درجات	التفاوت	االقتصادي	بين	املناطق	يف	بعض	

البلدان	إىل	زيادة	االهتمام	بسياسات	املالية	العامة	املوضعية	

عدم	 ملعاجلة	 أخرى	 كوسيلة	 املكان	 أساس	 على	 املوجهة	 أو	

املساواة.

	والقصد	من	السياسات	املوضعية	هو	تعزيز	املساواة	بين	

اإلقليمية	 الصدمات	 والتأمين	ضد	 االحتوائي	 والنمو	 املناطق	

األمثلة	 وتتضمن	 	.Kim and Dougherty 2018) )دراسة	

االحتاد	 يف	 اإلقليمية	 التنمية	 صناديق	 السياسات	 هذه	 على	

بطبيعتها	 احملرومة	 الالمركزية	 املناطق	 وتدعم	 األوروبي	

التنمية	 وهيئات	 بكوارث(،	 املصابة	 أو	 نموا	 األقل	 أو	 )النائية	

اإلقليمية	يف	كندا	التي	تقدم	الدعم	لتنويع	اقتصادات	األقاليم	

يف	 املشروعات	 ومناطق	 اجملتمعية،	 التنمية	 وتعزز	 اخملتلفة	

فرص	 لتوفير	 ضريبية	 خصوما	 تمنح	 التي	 املتحدة	 الواليات	

قد	 	،١-4-٢ اجلدول	 يبين	 وكما	 جديدة.	 واستثمارات	 عمل	

أهدافها	 التدخالت	املوجهة	على	أساس	املكان	حسب	 تختلف	

العامة.	 املالية	 وأدوات	 املكانية،	 تغطيتها	 ونطاق	 القريبة،	

طبيعة	 على	 تُستخدم	 التي	 الوسيلة	 حول	 السؤال	 ويتوقف	

القضايا	اإلقليمية	األساسية.

جناح	 تدعم	 أن	 املوضعية	 السياسات	 استطاعة	 ففي	 	

سياسات	املالية	العامة	القائمة	يف	احلد	من	عدم	املساواة	إذا	

كان	)١(	املتلقون	املستهدفون،	مثل	األسر	منخفضة	الدخل	أو	

اختبار	 مناهج	 و)٢(	 جغرافيا،	 متركزون	 العمل،	 عن	 العاطلة	

تغطي	 الوطني	 املستوى	 على	 املطبقة	 التقليدية	 املالية	 السعة	

الصعب	 من	 أو	 تصاعدية،	 أقل	 بطبيعة	 تتسم	 أو	 ضيق،	 نطاق	

 Coady, Grosh, and Hoddinott  2004 )دراسة	 إنفاذها	

وربما	 	١

املايل«(.١ »الراصد	 تقرير	 من	 	٢٠١7 أكتوبر	 وعدد	 	،

من	 كان	 إذا	 املوضعية	 السياسات	 من	 منافع	 كذلك	 حتققت	

الفئات	 على	 أقوى	 آثارا	 املالية	 التدخالت	 حتقق	 أن	 املتوقع	

احملرومة	يف	مناطق	معينة،	وذلك	على	سبيل	املثال	يف	حالة	

أكثر	فعالية	يف	توفير	فرص	 التي	ربما	كانت	 التعيين	 حوافز	

بطالة	 معدالت	 تسجل	 التي	 املناطق	 يف	 النمو	 وحتقيق	 عمل	

	.)Austin, Glaeser, and Summers 2018 )دراسة	 أعلى	

نحو	 على	 التدخل	 تضمن	 أن	 ينبغي	 املوضعية	 والسياسات	

القطاعات	يف	 التوزيع	بين	 التقارب	وإعادة	 يؤدي	إىل	تسهيل	

مواجهة	الصدمات،	وليس	وضع	حواجز	جديدة.	لكن	ينبغي	أن	

١	تشــير	التغطيــة	احملــدودة	إىل	أن	التحويــالت،	يف	معظــم	البلــدان،	

ال	تغطــي	بالفعــل	ســوى	جــزء	مــن	األســر	املســتوفاة	للمعاييــر	)قيــاس	

الســعة	املاليــة	مثــال(.	وحُتســب	التغطيــة	علــى	أســاس	النســبة	املئويــة	

لألســر	املؤهلــة	والتــي	حتصــل	علــى	حتويــالت	بالفعــل.

مؤلفو	هذا	اإلطار	هم	ويليام	غبوهوو،	ورفائيل	الم،	وفيكتور	

ليدو.

اجلدول 2-4-1: أمثلة على السياسات املوضعية

نطاق التغطيةالبرامج القُطْريةاألدواتاألهداف

مناطق	املشروعات:	جذب	الشركات	

لتوفير	وظائف	ولالستثمار

احلوافز	الضريبية	على	االستثمار،	وتوفير	

فرص	العمل،	والضرائب	على	دخل	

الشركات،	وتبسيط	اللوائح	التنظيمية

مناطق	التمكين	الفيدرالية	يف	

الواليات	املتحدة

املناطق	واجملتمعات	داخل	اإلقليم

تشجيع	التجمعات:	جتمع	شركات	

التكنولوجيا	املتطورة	ومؤسسات	

البحوث

احلوافز	الضريبية،	واإلنفاق	العام	

على	البحوث	والتطوير،	واملنح

نظام		«Local Productive System»	يف	

«High-tech Offen- 	فرنسا،	وبرامج

«sive	يف	مدينة	بافاريا	األملانية

اإلقليم	ككل،	واجملتمعات	داخل	

اإلقليم

برامج	التنقل:	تعويض	السكان	

للعيش/االنتقال	إىل	أقاليم	مُختارة

اإلعفاءات	من	ضريبة	الدخل	

الشخصي:	املنح	والتحويالت

اخلصم	الضريبي	يف	الواليات	املتحدة	

على	إسكان	ذوي	الدخل	املنخفض،	

واخلصم	الضريبي	يف	إسبانيا	على	

دخل	العاطلين	عن	العمل	الذي	ينتقلون	

للبحث	عن	وظائف،	ومبادرة	التنمية	

االقتصادية	الشمالية	يف	كندا	لبقاء	

الشباب	يف	األقاليم	الشمالية.

األحياء	منخفضة	الدخل

املصادر:	دراسة	Neumark and Simpson (2014)،	وتقرير	World Bank (2009)،	وتقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

اإلطار 2-4: السياسات املوضعية: إعادة النظر يف سياسات املالية العامة ملعاجلة عدم املساواة داخل البلدان
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يراعي	صناع	السياسات	كذلك	هذه	السياسات	قد	تثير	خماوف	

بشأن	املساواة	األفقية،	نظرا	ألن	األفراد	يف	نفس	احلالة،	لكنهم	

يعيشون	يف	مناطق	خمتلفة،	قد	يحصلون	على	معاملة	خمتلفة.

على	 جُترى	 والتي	 املنفردة	 األسر	 دخل	 مسوح	 إىل	 واستنادا	 	

عينة	من	البلدان	اخملتارة،	تشير	عمليات	احملاكاة	التوضيحية	إىل	

التقليدية	 والبرامج	 املكان	 أساس	 على	 االستهداف	 بين	 اجلمع	 أن	

لقياس	السعة	املالية	يمكن	أن	يحسن	فعالية	إعادة	توزيع	إيرادات	

املالية	العامة	—	على	أساس	حجم	االنخفاض	يف	عدم	املساواة	

زيادة	 دون	 و١٠%	 	%7 بين	 تتراوح	 بنسبة	 	— الدخل	 توزيع	 يف	

البياين	 الشكل	 )راجع	 العامة	 املالية	 تتحملها	 التي	 التكاليف	

Gbohoui, Lam, and Lledo 2019	لالطالع	 ٢-4-١	ودراسة	

شبكات	 ألن	 نظرا	 املثال،	 سبيل	 على	 التفاصيل(.	 من	 مزيد	 على	

األمان	االجتماعية	يف	فرنسا	واململكة	املتحدة	تتسم	بدرجة	عالية	

الوصول	إىل	نسبة	عالية	من	 التصاعدية	وكذلك	بالنجاح	يف	 من	

من	 احملتملة	 فاملكاسب	 حتويالت،	 على	 للحصول	 املؤهلة	 األسر	

لكن	 	.)%8-%7 )حوايل	 نسبيا	 صغيرة	 املكان	 حسب	 توجيهها	

الواليات	 يف	 	)%١٠ )حوايل	 أكبر	 حتققه	 الذي	 التحسن	 درجات	

املتحدة،	حيث	تتركز	األسر	األفقر	بشكل	أكبر	يف	املناطق	احملرومة	

وينتهي	األمر	بعدم	حصول	نسبة	أعلى	من	األسر	املؤهلة	على	أي	

حتويالت	)أي	أن	نطاق	التغطية	أسوأ(.

املوضعية	 السياسات	 وتنفيذ	 تصميم	 عند	 الضروري	 ومن	 	

وينبغي	 املناسبة.	 احلكومية	 املستويات	 على	 املسؤوليات	 توزيع	

مستويات	 بين	 العامة	 املالية	 ترتيبات	 مراعاة	 االختيار	 عند	

أو	 الوحدوي	 )كالنظام	 الواحد	 البلد	 داخل	 اخملتلفة	 احلكومة	

من	 بها	 يقترن	 وما	 املثال(،	 سبيل	 على	 الفيدرالية،	 الواليات	

بين	 للتحويالت	 املتاح	 والنطاق	 اإليرادات	 تعبئة	 على	 قدرات	

احلكومة	 تتوىل	 أن	 ينبغي	 عام،	 وكمبدأ	 احلكومية.	 املستويات	

نظرا	 ككل،	 السياسات	 ومراقبة	 تصميم	 عمليات	 قيادة	 املركزية	

التداعيات	 وانتشار	 اخلارجية	 املؤثرات	 عن	 مسؤوليتها	 الحتمال	

املركزية	 دون	 احلكومات	 تكون	 وقد	 	 واملقاطعات.	 الواليات	 عبر	

معنية	بقدر	أكبر	بتنفيذ	السياسات،	ألنها	أكثر	فهما	لالحتياجات	

بلدان	 يف	 املثال،	 سبيل	 على	 احمللي.	 املستوى	 على	 واألفضليات	

مثل	 الالمركزية	 من	 عالية	 بدرجة	 تتسم	 التي	 أو	 الفيدرالية	 النظم	

الواليات	املتحدة،	تتمتع	احلكومات	دون	املركزية	بدرجة	أكبر	من	

والعقارات،	 الدخل	 على	 الضرائب	 معدالت	 حتديد	 يف	 االستقاللية	

واإلنفاق	على	التعليم	والرعاية	الصحية.

قياس السعة املالية بالوسائل التقليدية

قياس السعة املالية على أساس استهداف املكان

التحسن الناجت عن استهداف املكان (٪ من التحويالت على 

أساس قياس السعة املالية بالوسائل التقليدية، املقياس األيمن)

الشكل البياين ٢-٤-١: آثار إعادة توزيع 

إيرادات املالية العامة للتحويالت على أساس 

قياس السعة املالية بالوسائل التقليدية 

مقابل استهداف املكان
(انخفاض النقاط يف مُعامِل جيني، ما مل يُذكر خالف ذلك)

املصادر: مؤسســة Luxembourg Income Study، وحســابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

بيــن  تقــارن  توضيحيــة  عمليــة  إىل  البيــاين  الشــكل  هــذا  يســتند  ملحوظــة: 

التحويــالت علــى أســاس قيــاس الســعة املاليــة بالوســائل التقليديــة (بغــض 

النظــر عــن املــكان) وقيــاس الســعة املاليــة يف أماكــن مســتهدفة. التحويــالت 

علــى أســاس قيــاس الســعة املاليــة بالوســائل التقليديــة تغطيتهــا حمــدودة، 

ألن هنــاك نســبة مــن األســر املؤهلــة التــي ال حتصــل علــى حتويــالت (راجــع 

عدد أكتوبر ٢٠١٧ من تقرير «الراصد املايل»)، قياس السعة املالية يف أماكن 

مســتهدفة يمكــن أن يعــزز التغطيــة بنفــس التكلفــة علــى املاليــة العامــة. يُعَــرَّف 

تأثيــر إعــادة توزيــع إيــرادات املاليــة العامــة بأنــه الفــرق يف عــدم املســاواة يف 

ــل جينــي) قبــل خصــم الضرائــب  توزيــع الدخــل علــى املســتوى الوطنــي (مُعامِ

والتحويــالت وبعــده، ويُحســب بشــكل منفصــل للتحويــالت علــى أســاس قيــاس 

الســعة املاليــة بالوســائل التقليديــة وعلــى أســاس اســتهداف املــكان. ويُحســب 

التحســن بأنــه الفــرق يف انخفــاض معامــل جينــي، معبــرا عنــه كنســبة مئويــة 

مــن إعــادة توزيــع إيــرادات املاليــة العامــة يف ظــل التحويــالت علــى أســاس 

قياس السعة املالية بالوسائل التقليدية.
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اتسمت اإلصالحات الهيكلية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

القرن  تسعينات  يف  السريعة  بوتيرتها  النامية  واالقتصادات 

وباستخدام  األلفينات.  مطلع  منذ  تباطأت  ولكنها  ملاضي،  ا

يخلص  الهيكلية،  لإلصالحات  حديثا  أُنشئت  بيانات  واعد  ق

مثل  جماالت  يف  لإلصالح  دفعة  إعطاء  أن  إىل  الفصل  ذا  ه

وأسواق  والتجارة،  واخلارجي،  الداخلي  والتمويل  حلوكمة،  ا

الناجت  يف  كبيرة  مكاسب  يحقق  أن  يمكن  واملنتجات،  العمل 

إصالحات  حزمة  تنفيذ  يؤدي  وقد  املتوسط.  املدى  لى  ع

كبيرة وشاملة إىل مضاعفة سرعة االقتصادات املتوسطة يف 

جمموعة األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية يف التقارب 

يرفع  مما  املتقدمة،  االقتصادات  املعيشة يف  مستويات  نحو 

السنوي بنحو نقطة مئوية لبعض  الناجت احمللي  نمو إجمايل 

حتى  سنوات  اإلصالحات  تستغرق  ذاته،  الوقت  ويف  الوقت. 

تؤتي ثمارها، وبعضها — أي تخفيف القواعد املنظِّمة حلماية 

الوظائف وحترير التمويل الداخلي — قد يستتبع قدرا أكبر من 

التكاليف قصيرة األجل إذا تم تنفيذه يف ظروف عصيبة؛ فمن 

اقتصادية  ظروف  ظل  يف  اإلصالحات  هذه  تنفَّذ  أن  األفضل 

مواتية ويف وقت مبكر من فترة التفويض االنتخابي للسلطات. 

وغالبا ما تزداد مكاسب اإلصالح أيضا كلما قويت احلوكمة 

وأتيحت فرص احلصول على االئتمان — وهما قيدان معوقان 

للنمو — وكذلك حيثما زاد الطابع غير الرسمي يف سوق العمل 

— ألن اإلصالحات تساعد يف احلد منها. وتؤكد هذه النتائج 
بغية  بلد  كل  ظروف  حسب  بدقة  اإلصالحات  تصميم  أهمية 

تعظيم ثمارها. 

مقدمة

نمو	 بمعدالت	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 حظيت	

املعيشة	 مستويات	 وتتقارب	 املاضيين.	 العقدين	 مدار	 على	 جيدة	

بوتيرة	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 املقابلة	 املستويات	 مع	 فيها	

سرعة	 تزال	 ال	 البلدان،	 من	 لكثير	 بالنسبة	 لكن	 اجململ.	 يف	 سريعة	

العادي	 االقتصاد	 ويعمل	 متواضعة.	 الدخل	 مستويات	 تقارب	

دخل	 فجوة	 سد	 على	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 )الوسيط(	

املتحدة	 الواليات	 مع	 الشرائية(	 القوة	 تعادل	 حسب	 )املعدل	 الفرد	

املالية	يف	عام	٢٠٠8،	يف	 بمعدل	١.3%	تقريبا	سنويا	منذ	األزمة	

ذات	 النامية	 البلدان	 من	 العادي	 البلد	 املقابلة	يف	 السرعة	 أن	 حين	

الدخل	املنخفض	هي	٠,7%	)الشكل	البياين	3-١(.	وبهذه	املعدالت،	

عادي	 اقتصاد	 أي	 يستطيع	 حتى	 عاما	 	5٠ من	 أكثر	 األمر	 يتطلب	

احلالية	يف	 فجوته	 نصف	 إغالق	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	

عادي	 بلد	 ألي	 ذلك	 يتحقق	 حتى	 عاما	 و٩٠	 املعيشة،	 مستويات	

كان	 ذلك،	 جانب	 وإىل	 املنخفض.	 الدخل	 ذات	 النامية	 البلدان	 من	

التقارب	متباينا	للغاية.	فرغم	أن	بعض	البلدان	شهدت	تقاربا	سريعا	

املنتجة	 االقتصادات	 وبعض	 اآلسيوية،	 االقتصادات	 من	 )معظمها	

أصابها	 أخرى	 بلدان	 هناك	 األلفينات(،	 مطلع	 يف	 األولية	 للسلع	

تقريبا.	 االقتصادات	 ربع	 حالة	 يف	 	— تباعدا	 شهدت	 أو	 اجلمود	

وتفشي	 واحلروب،	 )األزمات،	 الكوارث	 ساهمت	 لألخيرة،	 وبالنسبة	

احلاالت،	 بعض	 يف	 بدور	 املتطرفة(	 املناخية	 واألحداث	 األمراض،	

ولكن	هناك	أيضا	خماوف	أكبر	بشأن	االجتاهات	األساسية	الضعيفة	

يف	نمو	نصيب	الفرد	من	الدخل.

األسواق	 اقتصادات	 يف	 السياسات	 صناع	 اهتمام	 جتدد	 وقد	

بسبب	 الهيكلية	 باإلصالحات	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

النمو	الضعيف	وغير	املتكافئ،	واخملاوف	بشأن	السياسات	وآفاق	

للنمو	يف	 —	وهي	حمرك	رئيسي	 النمو	يف	االقتصادات	املتقدمة	

إبريل	 )عدد	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

٢٠١7	من	تقرير	آفاق االقتصاد العاملي(،	وتراجعت	فرص	حدوث	

من	 املتاح	 احليز	 وتقلص	 األولية،	 السلع	 أسعار	 يف	 جديدة	 طفرة	

العامة	 املالية	 سياسة	 السيما	 	- الكلية	 االقتصادية	 السياسات	

الراصد املايل(.	وهناك	أيضا	شعور	 )عدد	إبريل	٢٠١٩	من	تقرير	

أعقبت	 التي	 التحرير	 موجة	 بعد	 تضاءلت	 اإلصالح	 جهود	 بأن	

أتاح	 مما	 املاضي،	 القرن	 تسعينات	 يف	 االقتصادية	 األزمات	

واملنتجات(	 والعمل،	 )املالية،	 األسواق	 أداء	 لتحسين	 كبيرا	 جماال	

اخلاضعة	 األخرى	 االقتصادي	 النمو	 حمركات	 جودة	 وحتسين	

لتأثير	احلكومة	—	مثل	التعليم	والرعاية	الصحية	والبنية	التحتية.	

ويف	بعض	اجملاالت،	مثل	أسواق	العمل،	تفرض	األتمتة	والعوملة	

ضغوطا	على	القواعد	التنظيمية	احلالية	التي	حتمي	الوظائف	بدال	

من	العاملين،	مما	يعزز	احلجج	املؤيدة	لإلصالح.

باجملال	 يحيط	 كبير	 يقين	 عدم	 هناك	 نفسه،	 الوقت	 ويف	

املتاح	لإلصالحات	الهيكلية	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

من	 حتقيقها	 يمكن	 التي	 واملكاسب	 النامية	 واالقتصادات	

مع	 البلدان	 فرادى	 جتارب	 تباينت	 وقد	 اإلصالحات.	 هذه	

١	وشهدت	بعض	البلدان	القائمة	بإصالحات	مهمة	

اإلصالحات.١

على	جتارب	 عامة	 نظرة	 على	 	Zettelmeyer (2006) دراسة	 ١	حتتوي	 	,١

احلالية	 للتفسيرات	 شاملة	 ومناقشة	 الالتينية	 أمريكا	 يف	 اإلصالح	

لألسباب	التي	قد	جتعل	املكاسب	أقل	من	التوقعات.

املنخفض  الدخل  ذات  االقتصادات  يف  النمو  حتفيز  إعادة 

واقتصادات األسواق الصاعدة: ما الدور املمكن لإلصالحات 

الهيكلية؟ 3 ل
ص

ف
ل

ا

)رئيس	 دوفال	 ورومان	 سيمينيللي،	 غابرييل	 هم	 الفصل	 هذا	 مؤلفو	

وغوزمان	 مشارك(،	 فريق	 )رئيس	 فورتشيري	 ودافيد	 مشارك(،	 فريق	

وسيان	 ميلينا،	 وجيوفاين	 جاليس،	 وجو	 فرنانديز،	 غونزاليس-توريس	

ويي	 غي،	 ويون	 أهير،	 وهايتس	 آن،	 زيدونغ	 من	 مساهمات	 مع	 روان،	

جي،	وكايوكيو	زانغ،	ودعم	من	لويزا	كاليكستو،	وغراي	راموس،	وأريانا	

إدارة	 للتمويل	املقدم	من	 الصندوق	عن	تقديره	وامتنانه	 تايبي.	ويعرب	

التنمية	الدولية	باململكة	املتحدة.	واآلراء	الواردة	يف	هذا	الفصل	ال	تمثل	

بالضرورة	آراء	إدارة	التنمية	الدولية.
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خالل	عقد	معين	—	مثل	سري	النكا	خالل	الفترة	١٩88-١٩٩7،	

أو	كولومبيا،	ومصر،	ورومانيا	خالل	الفترة	١٩٩8-٢٠٠7	—	

املستويات	 مع	 فيها	 الفرد	 دخل	 مستويات	 يف	 سريعا	 تقاربا	

االقتصادات	 من	 )وغيرها	 املتحدة	 الواليات	 يف	 املقابلة	

املتقدمة(	خالل	العقد	التايل	)الشكل	البياين	3-٢(.	ولكن	هناك	

بلدان	أخرى	أجرت	إصالحات	مهمة	-	مثل	األرجنتين	واملكسيك	

الفترة	 خالل	 ونيجيريا	 	،١٩٩7-١٩88 الفترة	 خالل	 والفلبين	

العقد	 خالل	 التقارب	 حتقيق	 يف	 فشلت	 	— 	٢٠٠7-١٩٩8

التايل.	وقد	يدل	ذلك	يف	بعض	احلاالت،	مثل	املكسيك،	على	أن	

التشوهات	 بسبب	 لآلمال	 خميبا	 كان	 اإلصالحات	 من	 املردود	

النشاط	 شجعت	 التي	 االنتشار	 واسعة	 اجلزئية	 االقتصادية	

يكن	 مل	 ربما	 أخرى،	 حاالت	 ويف	 	.(Levy 2018) الرسمي	 غير	

مثل	 سلبية،	 أحداث	 بسبب	 اإلصالحات	 ملكاسب	 تأثير	 هناك	

أمثلة	 ومن	 اخلاطئة.	 السياسات	 أو	 الكلي	 االقتصاد	 صدمات	

ذلك،	املبالغة	يف	تقدير	سعر	الصرف	وانهيار	جملس	العملة	يف	

األسواق الصاعدة
االقتصادات النامية

 ذات الدخل املنخفض 
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كان متوسط سرعة تقارب مستويات املعيشة يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية مع املستويات املقابلة يف االقتصادات املتقدمة متواضعا نسبيا.

املصادر: جداول بن العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بالنســبة لــكل بلــد، حتُســب ســرعة التقــارب يف كل عقــد بالنســبة بيــن متوســط نصيــب 

يف  املقابــل  باملتوســط  مقارنــة  احلقيقــي  الســنوي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  نمــو  يف  الفــرد 

للفــرد  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  بيــن  للفــرق  املئويــة  والنســبة  املتحــدة  الواليــات 

احملســوب علــى أســاس تعــادل القــوة الشــرائية يف الواليــات املتحــدة ومقابلــه يف كل بلــد يف 

بدايــة كل عقــد. ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار املســتوى الوســيط. ويمثــل الطــرف األعلــى 

والطــرف األســفل لــكل إطــار الرُبيــع األعلــى والرُبيــع األدنــى علــى الترتيــب. وتشــير العالمــات 

العليا والسفلى إىل احلد األقصى واحلد األدنى على الترتيب.

الشكل البياين ٣-١: سرعة تقارب مستويات دخل الفرد يف 

األسواق الصاعدة والبلدان النامية ذات الدخل املنخفض 
(٪)

كثافة اإلصالح  سرعة التقارب  وسيط اقتصادات األسواق

 الصاعدة واالقتصادات النامية 
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املصــادر: دراســة Alesina and others (قيــد اإلصــدار)، وجــداول بــن العامليــة، وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: بالنســبة لــكل بلــد، حتُســب ســرعة التقــارب يف كل عقــد بالنســبة بيــن متوســط نصيــب 

القــوة  تعــادل  أســاس  علــى  احلقيقــي احملســوب  الســنوي  النــاجت احمللــي  إجمــايل  نمــو  الفــرد يف 

الشــرائية مقارنــة باملتوســط املقابــل يف الواليــات املتحــدة والنســبة املئويــة للفــرق بيــن إجمــايل 

عقــد.  بدايــة كل  بلــد يف  املتحــدة ومقابلــه يف كل  الواليــات  للفــرد يف  النــاجت احمللــي احلقيقــي 

وحتُســب كثافــة اإلصــالح بمتوســط التغيــر الســنوي يف كل عقــد (مضروبــا يف ١٠٠) يف متوســط 

مؤشــر اإلصــالح. ويُحســب متوســط مؤشــر اإلصــالح باملتوســط احلســابي للمؤشــرات التــي ترصــد 

حــاالت التحريــر يف خمســة جمــاالت: التمويــل الداخلــي، والتمويــل اخلارجــي، والتجــارة، وســوق 

املنتجــات، وســوق العمــل. ويتــراوح املؤشــر مــن صفــر إىل ١، حيــث تشــير القيــم األعلــى إىل مســتوى 

أعلى من التحرير.

الشكل البياين ٣-٢: كثافة اإلصالح وسرعة تقارب 

مستويات دخل الفرد يف اقتصادات خمتارة
(٪)

حققت بعض أهم البلدان القائمة بإصالحات مستويات جيدة من النمو والتقارب يف 

الدخل يف وقت الحق بينما مل تتمكن بلدان أخرى من ذلك.
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مطلع	األلفينات	يف	األرجنتين	—	وهو	األمر	الذي	أدى	أيضا	إىل	

الذي	حدث	يف	عام	 والركود	 	— السابقة	 أثر	اإلصالحات	 زوال	

٢٠١6	بسبب	انخفاض	أسعار	النفط	العاملية،	وتأخير	تصحيح	

الناجمة	 السياسات	وتعطل	إنتاج	النفط	يف	نيجيريا،	واألضرار	

عن	األزمة	اآلسيوية	يف	عام	١٩٩7	يف	الفلبين،	والتي	سرعان	ما	

تعافت	بعد	ذلك	وحققت	نموا	سريعا	بداية	من	مطلع	األلفينات.	

خسائر	 على	 الكلية	 االقتصادية	 الصدمات	 تنطوي	 أن	 ويمكن	

مستمرة	وربما	دائمة	يف	الدخل	(Cerra and Saxena 2008)،	ال	

سيما	عندما	يزداد	تأثيرها	بسبب	جوانب	ضعف	اقتصادية	كلية	

وهيكلية	حمددة	)على	سبيل	املثال،	الدين	العام	املرتفع	املقوَّم	

غير	 نحو	 على	 الصرف	 سعر	 ربط	 أو	 األجنبية	 بالعملة	 معظمه	

قابل	لالستمرار(.	ويؤكد	ذلك	على	أهمية	—	وصعوبة	—	فصل	

االقتصادي	األخرى،	 النمو	 آثار	حمركات	 آثار	اإلصالحات	عن	

مثل	الصدمات	والسياسات	االقتصادية	الكلية.

اإلصالحات	 مع	 املتباينة	 التجارب	 تعكس	 أن	 ويمكن	

وذلك	 البلدان،	 عبر	 معين	 إصالح	 آثار	 اختالف	 أيضا	 السابقة	

تؤتي	 ال	 قد	 وحتديدا،	 البلدان.	 لهذه	 حمددة	 خصائص	 حسب	

اإلصالحات	ثمارها	إال	يف	حالة	وجود	مؤسسات	أساسية	قوية	

قد	 	،)Acemoglu, Johnson, and Robinson 2005 )دراسة	

يكون	من	أبرزها	القوانين	واملؤسسات	التي	توفر	نظم	احلوكمة	

احلواجز	 تخفيض	 يؤدي	 ال	 قد	 املثال،	 سبيل	 وعلى	 القوية.	

دخول	 إىل	 املنافسة	 أمام	 احلدود	 وراء	 احلواجز	 أو	 احلدودية	

إذا	مل	 الشركات	اجلديدة،	واالبتكار،	ونمو	اإلنتاجية	 الكثير	من	

أو	استمرت	استفادة	 امللكية	بدقة	وإنفاذها	 يتم	تعريف	حقوق	

الشركات	احمللية	القائمة	من	الدعم	احلكومي	الضمني.	وبشكل	

األسواق	 اقتصادات	 معظم	 يف	 السوق	 عيوب	 لكثرة	 نظرا	 أعم،	

ال	 قد	 أحدها	 معاجلة	 فإن	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	

يساعد	االقتصاد	بالضرورة	إذا	مل	تتم	معاجلة	تشوهات	السوق	

وعلى	 	.(Hausmann, Rodrik, and Velasco 2005) األخرى	

تلقي	 إىل	 الرأسمايل	 احلساب	 انفتاح	 يؤدي	 قد	 املثال،	 سبيل	

جيد	 نحو	 على	 موزعة	 وغير	 متقلبة	 داخلة	 رأسمالية	 تدفقات	

بما	 ومراقبا	 املايل	احمللي	متطورا	ومنظما	 النظام	 يكن	 إذا	مل	

يكفي	للقيام	بدور	الوسيط	يف	هذه	التدفقات	على	نحو	آمن،	مما	

يؤدي	بالتايل	إىل	احلد	من	منافع	حترير	التدفقات	الرأسمالية.	

دعم	 خالل	 من	 النساء	 من	 العمالة	 عرض	 زيادة	 فإن	 وباملثل	

التمييز	قد	 أقوى	ضد	 أو	توفير	حماية	قانونية	 األطفال	 رعاية	

ال	يتحول	بالكامل	إىل	مكاسب	على	صعيد	التوظيف	يف	القطاع	

الرسمي	إذا	أدت	مؤسسات	سوق	العمل،	مثل	القوانين	الصارمة	

حلماية	وظائف	العاملين	يف	القطاع	الرسمي،	إىل	تراجع	رغبة	

عن	 الكشف	 ضرورة	 إىل	 ذلك	 ويشير	 التوظيف.	 يف	 الشركات	

بعض	العوامل	املهمة	التي	قد	تفسر	اختالف	تأثير	اإلصالحات	

يف	خمتلف	البلدان.

تبرر	 التي	 احلجج	 تقييم	 يف	 عملية	 أكثر	 صعوبة	 وهناك	

اإلصالحات	الهيكلية	وهي	عدم	وجود	بيانات	وحتليالت	شاملة	

الهيكلية	 بالسياسات	 املتعلقة	 املعلومات	 حداثة	 فرغم	 حديثة.	

أنشطة	 ممارسة	 تكلفة	 أو	 احلوكمة	 )مثل	 خمتارة	 جماالت	 يف	

 Kaufmann, Kraay, دراسة	 يف	 الوارد	 للتقييم	 وفقا	 األعمال،	

and Mastruzzi 2010	ودراسة	WB 2019(،	وجمموعة	أكبر	من	

اجملاالت	يف	عدد	قليل	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	األكبر	

توجد	 ال	 	،)OECD 2018 دراسة	 املثال،	 سبيل	 )على	 حجما	

معلومات	شاملة	عن	السالسل	الزمنية	عبر	البلدان.	ومما	يعكس	

احلديثة	 األدلة	 نقص	 أيضا	 البيانات	 يف	 القصور	 أوجه	 جزئيا	

عبر	البلدان	فيما	يتعلق	بتأثير	اإلصالحات	السابقة	على	النمو،	

مع	بعض	االستثناءات	التي	تشمل	دراسة	سابقة	أعدها	صندوق	

األلفينات	 أواخر	 يف	 أنشئت	 مؤشرات	 إىل	 استنادا	 الدويل	 النقد	

)دراسة	Christiansen, Schindler, and Tressel 2013،	ودراسة	

.)Prati, Onorato, and Papageorgiou 2013
الهيكلية،	 لإلصالحات	 الكلية	 االقتصادية	 اآلثار	 ولتقييم	

اإلصالح	 بيانات	 من	 جديدة	 جمموعة	 إىل	 الفصل	 هذا	 يستند	

التنظيمية	 القواعد	 تشمل	 الدويل	 النقد	 صندوق	 عن	 الصادرة	

النامية	 والبلدان	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 العديد	 لدى	

خمسة	 يف	 	٢٠١4-١٩73 الفترة	 خالل	 املنخفض	 الدخل	 ذات	

جماالت	)دراسة	Alesina and others،	تصدر	قريبا(،	هي:	التجارة	

االئتمان	 )ضوابط	 الداخلي	 والتمويل	 اجلمركية(،	 )التعريفات	

وجودة	 العامة،	 وامللكية	 الدخول،	 وحواجز	 الفائدة،	 وأسعار	

)انفتاح	 اخلارجي	 والتمويل	 احمللي(،	 املايل	 النظام	 يف	 الرقابة	

للمعامالت	 التنظيمية	 القواعد	 ذلك	 يف	 بما	 الرأسمايل،	 احلساب	

الدولية(،	والقواعد	التنظيمية	لسوق	العمل	)صرامة	قوانين	حماية	

)صرامة	 املنتجات	 سوق	 لسوق	 التنظيمية	 والقواعد	 الوظائف(،	

القواعد	وامللكية	العامة	يف	قطاعين	كبيرين	من	قطاعات	الشبكات	

السلكية	والالسلكية(.	وتُستكمل	 الكهرباء	واالتصاالت	 —	وهما،	
هذه	البيانات	اجلديدة	بمؤشرات	احلوكمة	العاملية	)راجع	دراسة	

يتم	 ذلك،	 وبعد	 	٢٢.)Kaufmann, Kraay, and Mastruzzi 2010
جمال	 كل	 يف	 النمو	 على	 التنظيمية	 التعديالت	 تأثير	 استكشاف	

التجريبي،	ويُستكمل	ذلك	 التحليل	 الستة	من	خالل	 من	اجملاالت	

بتحليل	قائم	على	النماذج	يوفر	تقديرا	بديال	لتأثير	اإلصالحات	

ويلقي	الضوء	على	القنوات	التي	تؤثر	هذه	اإلصالحات	من	خاللها	

الرسمي.	وحتديدا،	 النشاط	غير	 االقتصاد،	بما	يف	ذلك	دور	 على	

يتناول	هذا	الفصل	األسئلة	التالية:

· الهيكلية		 اإلصالحات	 صعيد	 على	 احملرز	 التقدم	 مدى	 ما	

اإلصالح	 وتيرة	 تباطأت	 وهل	 املاضيين؟	 العقدين	 خالل	

النامية	يف	 يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	

السنوات	األخيرة؟	وما	هو	اجملال	املتبقي	لإلصالح،	وكيف	

يختلف	باختالف	اجملاالت	التنظيمية	والبلدان؟

· على		 االقتصادي	 النشاط	 على	 اإلصالحات	 آثار	 هي	 ما	

لهذه	 يمكن	 مدى	 أي	 وإىل	 واملتوسط؟	 القصير	 املديين	

يف	 املعيشة	 مستويات	 تقارب	 وتيرة	 تسريع	 اإلصالحات	

ذات	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

االقتصادات	 يف	 املقابلة	 املستويات	 مع	 املنخفض	 الدخل	

املتقدمة؟

	٢	رغم	أن	قاعدة	البيانات	تغطي	٩٠	اقتصادا	يف	جميع	أنحاء	العامل،	

يستبعد	التحليل	الوارد	يف	هذا	الفصل	االقتصادات	املصنفة	كاقتصادات	

األسواق	 اقتصادات	 يغطي	 فإنه	 وبالتايل	 العينة؛	 بداية	 يف	 متقدمة	

األسواق	 واقتصادات	 اقتصادا،	 	4١ عددها	 البالغ	 احلالية	 الصاعدة	

الصاعدة	السابقة	البالغ	عددها	سبعة	اقتصادات،	والبلدان	النامية	ذات	

الدخل	املنخفض	البالغ	عددها	٢٠	بلدا.
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· على		 خاللها	 من	 اإلصالحات	 تؤثر	 التي	 القنوات	 هي	 ما	

االقتصاد؟	فعلى	سبيل	املثال،	هل	تؤثر	اإلصالحات	بشكل	

أساسي	على	اإلنتاجية	أو	التوظيف؟	وكيف	تؤثر	على	النشاط	

غير	الرسمي	الذي	يرتبط	غالبا	بضعف	إنتاجية	الشركات؟

· متى	ينبغي	تنفيذ	اإلصالحات؟	وهل	حتقق	مكاسب	أقل	أم		

أكثر	يف	أوقات	العُسر؟	

· هل	تتباين	آثار	اإلصالحات	بين	خمتلف	االقتصادات،	وإذا		

كان	األمر	كذلك	فلماذا؟	وهل	هناك	إصالحات	معينة	يمكن	

أن	تؤدي	إىل	تعظيم	مكاسب	إصالحات	أخرى؟	وبشكل	أعم،	

يركز	 أن	 ينبغي	 أم	 كحزم،	 اإلصالحات	 تنفيذ	 ينبغي	 هل	

صناع	السياسات	على	القيود	األكثر	إعاقة	للنمو،	وإذا	كان	

األمر	كذلك،	فما	هي	هذه	القيود؟

النتائج	 إىل	 الفصل	 يخلص	 األسئلة،	 هذه	 على	 وباإلجابة	

التالية:	

· بعد	موجات	التحرير	الكبرى	في	أواخر	ثمانينات	وتسعينات		

األسواق	 اقتصادات	 في	 اإلصالح	 تباطأ	 الماضي،	 القرن	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية	في	األلفينات.	ورغم	أن	هذا	

يعكس	جزئيا	تراجعا	تدريجيا	في	المجال	المتاح	لمواصلة	

لتجديد	 كبير	 حيز	 هناك	 يزال	 ال	 التنظيمية،	 القيود	 إلغاء	

دفعة	اإلصالحات،	وال	سيما	في	البلدان	النامية	ذات	الدخل	

المنخفض	—	وخاصة،	في	منطقة	إفريقيا	جنوب	الصحراء،	

وكذلك	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	ومنطقة	آسيا	

والمحيط	الهادئ،	وإن	كان	بدرجة	أقل.

· المدى		 على	 كبيرة	 منافع	 تحقق	 أن	 لإلصالحات	 يمكن	

المتوسط،	رغم	أن	المكاسب	تختلف	باختالف	أنواع	القواعد	

من	 العادي	 لالقتصاد	 وبالنسبة	 المطبقة.	 التنظيمية	

يشير	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

التحليل	التجريبي	إلى	أن	اإلصالحات	الكبرى	المتزامنة	في	

أن	 الفصل	يمكن	 يتناولها	هذا	 التي	 الستة	 المجاالت	 جميع	

تؤدي	إلى	رفع	مستويات	الناتج	بأكثر	من	7%	على	امتداد	

الناتج	 إجمالي	 نمو	 زيادة	 ذلك	 شأن	 ومن	 سنوات.	 ست	

ومضاعفة	 واحدة	 مئوية	 نقطة	 من	 بأكثر	 السنوي	 المحلي	

مع	 الفرد	 دخل	 مستويات	 لتقارب	 الحالية	 السرعة	 متوسط	

حوالي	 من	 المتقدمة	 االقتصادات	 في	 المقابلة	 المستويات	

١%	إلى	أكثر	من	٢%.	ويشير	التحليل	القائم	على	النماذج	إلى	

تحقيق	مكاسب	في	الناتج	تعادل	ضعف	المكاسب	المحققة	

تقريبا	على	المدى	األطول.

· يمثل	الحد	من	الطابع	غير	الرسمي،	الذي	يساعد	على	تعزيز		

مهمة	 قناة	 الرأسمالي،	 واالستثمار	 الشركات	 إنتاجية	

ونظرا	ألن	 الناتج.	 زيادة	 من	خاللها	 اإلصالحات	 تستطيع	

اإلصالحات	تساعد	على	التحول	إلى	القطاع	الرسمي،	فإنها	

غالبا	ما	تحقق	مكاسب	أكبر	داخل	البلدان	التي	يكون	فيها	

حجم	النشاط	غير	الرسمي	أكبر،	بافتراض	تساوي	العوامل	

األخرى	في	البداية.

· حتى		 عام	 بشكل	 وقتا	 تستغرق	 اإلصالحات	 فإن	 ذلك	 ومع	

سنوات	 ثالث	 عادة	 األمر	 يستغرق	 حيث	 ثمارها،	 تؤتي	

كبيرة	 إيجابية	 آثار	 لإلصالحات	 يكون	 حتى	 األقل	 على	

إلغاء	 مثل	 	— اإلصالحات	 بعض	 أن	 رغم	 الناتج،	 على	

ثمارها	 تؤتي	 	— المنتجات	 سوق	 على	 التنظيمية	 القيود	

التكلفة	 أن	 التأخير	 هذا	 في	 السبب	 يكون	 وقد	 أكبر.	 بسرعة	

السياسية	لإلصالح	—	من	حيث	الفرص	االنتخابية	للسلطة	

التنفيذية	في	المستقبل	-	تكون	في	أدنى	مستوياتها	عندما	

السياسية	 الوالية	 فترة	 مبكر	من	 وقت	 في	 اإلجراءات	 تُتخذ	

للحكومة.

· بعض		 تنفيذ	 األفضل	 ومن	 	— مهم	 اإلصالح	 توقيت	

لم	 العادية،	 األوقات	 ففي	 اليُسر.	 أوقات	 في	 اإلصالحات	

الفصل	 هذا	 في	 دراستها	 تمت	 التي	 اإلصالحات	 أن	 يتبين	

القصير.	 المدى	 على	 كلية	 اقتصادية	 تكاليف	 على	 تنطوي	

لكن	عندما	تكون	األوضاع	االقتصادية	الكلية	ضعيفة،	فإن	

التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 أو	 الوظائف	 قوانين	حماية	 تخفيف	

على	التمويل	الداخلي	ال	يؤتي	ثماره	وقد	يؤدي	إلى	تراجع	

تحفيز	 ألن	 ربما	 القصير،	 المدى	 على	 والناتج	 التوظيف	

عندما	 كبيرة	 استجابة	 يلقى	 ال	 االئتمان	 أو	 العمالة	 عرض	

يكون	الطلب	على	العمالة	أو	االئتمان	ضعيفا.

· بصورة		 تسلسلها	 وتحديد	 حِزم	 في	 اإلصالحات	 وضع	

تحقق	 ما	 فعادة	 أيضا.	 فرقا	 يُحدث	 أن	 يمكن	 صحيحة	

بقوة	 تتسم	 التي	 البلدان	 في	 أكبر	 مكاسب	 اإلصالحات	

الحوكمة.	ويعني	هذا	أن	تقوية	الحوكمة	يمكن	أن	تدعم	النمو	

عن	 مباشر	 بشكل	 فقط	 ليس	 الدخل،	 وتَقارُب	 االقتصادي	

على	 إنتاجية	 األكثر	 الرسمي	 القطاع	 تحفيز	شركات	 طريق	

االستثمار	وتوظيف	العمالة،	بل	بشكل	غير	مباشر	أيضا	عن	

لذلك،	 أخرى.	 مجاالت	 في	 اإلصالحات	 ثمار	 تعظيم	 طريق	

واإلصالحات	 التجارة	 إصالحات	 بين	 للجمع	 مزايا	 هناك	

واإلجراءات	 والمنتجات	 العمل	 أسواق	 وإصالحات	 المالية	

الملموسة	لتحسين	الحوكمة،	أو	تنفيذ	تلك	اإلصالحات	بعد	

الملموسة	 اإلجراءات	 هذه	 وتشمل	 اإلجراءات.	 هذه	 اتخاذ	

إجراءات	مبسطة	وواضحة	لإلنفاق	العام	واإلدارة	الضريبية	

التعاقدية	 والحقوق	 الملكية	 لحقوق	 أقوى	 وإنفاذ	 وحماية	

على	سبيل	المثال.	واإلصالحات	التي	تحفز	شركات	القطاع	

أو	 اإلدارية	 األعباء	 تخفيض	 مثل	 	— النمو	 على	 الرسمي	

تأثيرها	 يكون	 ما	 غالبا	 	— التنظيمية	 العمل	 قواعد	 تيسير	

مما	 االئتمان،	 على	 الحصول	 فرص	 تحسين	 عند	 أفضل	

يساعد	الشركات	على	التوسع.	ويؤكد	ذلك	على	أهمية	تحرير	

قوي.	 ورقابي	 تنظيمي	 إطار	 من	 بدعم	 الداخلي،	 التمويل	

النمو	 تعيق	 التي	 القيود	 تحديد	 الضروري	 من	 أعم،	 وبشكل	

وأوجه	التكامل	بين	إصالحات	محددة.

وينبغي	مراعاة	ثالث	قضايا	مهمة	أخرى	تخرج	عن	نطاق	هذا	

التحليل	عند	دراسة	اإلصالحات	وتحديد	أولوياتها	وتصميمها.	

إلى	 أساسا	 تهدف	 التي	 اإلصالحات	 الفصل	 هذا	 يتناول	 أوال،	

تحسين	أداء	األسواق	)المالية،	والعمل،	والمنتجات(.	وال	يتناول	

تراكم	عوامل	 إلى	تيسير	 أخرى	تهدف	بدال	من	ذلك	 إصالحات	

اإلنتاج	مباشرة	-	رأس	المال	المادي	والبشري	والعمل.	وتشمل	

التعليم	 نظامي	 تحسين	 الصدد	 هذا	 في	 الرئيسية	 اإلصالحات	

والقوانين	 العامة،	 التحتية	 البنية	 على	 اإلنفاق	 وأطر	 والصحة،	
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واللوائح	التي	تعيق	مشاركة	المرأة	في	القوى	العاملة.	وثانيا،	

المدى	 على	 أكبر،	 مكاسب	 على	 اإلصالحات	 تنطوي	 أن	 يمكن	

	)١( خالل	 من	 الفصل	 هذا	 إليه	 يخلص	 بما	 مقارنة	 الطويل،	

بل	 فحسب	 كفاءة	 أكثر	 تكون	 أال	 على	 االقتصادات	 مساعدة	

وأكثر	ابتكارا	أيضا،	مما	يؤدي	إلى	آثار	أكثر	استمرارا	على	النمو	

القائمة	باإلصالح	 االقتصادي،	و)٢(	تعزيز	قدرة	االقتصادات	

عن	 الناتجة	 الدائمة	 الناتج	 خسائر	 مواجهة	 في	 الصمود	 على	

 (Aiyar and	تخفيفها	وبالتالي	والمالية،	االقتصادية	األزمات

مراعاة	 السياسات	 صناع	 على	 ينبغي	 وثالثا،	 	.others 2019)
آثار	سلبية	 أي	 البداية	لتخفيف	 وتنفيذ	إصالحات	تكميلية	في	

لإلصالحات	على	توزيع	الدخل.	وفي	حالة	عدم	إجراء	أي	إعادة	

بعض	 تحقق	 قد	 واإلعانات،	 الضرائب	 نظام	 خالل	 من	 توزيع	

متكافئة	 غير	 مكاسب	 الفصل	 هذا	 يتناولها	 التي	 اإلصالحات	

	،Fabrizio and others 2017 )دراسة	 السكان	 بين	 للغاية	

ودراسة	Furceri, Loungani, and Ostry،	قيد	اإلصدار(.	وتعد	

للسياسة،	ولكن	من	 المساواة	هدفا	مهما	 معالجة	قضايا	عدم	

االقتصادي	 النمو	 على	 لإلصالح	 النهائي	 التأثير	 أيضا	 المهم	

للفقراء	 ويتوافر	 	.)Ostry, Berg, and Kothari 2018 )دراسة	

تتاح	 وبالتالي	 التمويل	 على	 وللحصول	 للتعليم	 أقل	 فرصا	

أن	 ذلك	 واألهم	من	 السوق.	 ثمار	إصالح	 أقل	لجني	 لهم	فرصا	

التي	ال	يحصل	على	مكاسبها	سوى	قطاع	صغير	 اإلصالحات	

أو	 وتيرتها،	 وتتعطل	 الدعم	 تفقد	 أن	 المحتمل	 المجتمع	من	 من	

	،Alesina and others	)دراسة	المستقبل	في	عنها،	التراجع	يتم

قيد	اإلصدار(.	

اقتصادات	 في	 اإلصالح	 أنماط	 التالي	 القسم	 ويتناول	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	على	مدى	العقود	األربعة	

الماضية.	ويحدد	كذلك	المجال	المتبقي	لإلصالح	واالختالفات	

الذي	 القسم	 ويحلل	 والبلدان.	 الجغرافية	 المناطق	 بين	 القائمة	

من	 تتحقق	 التي	 والقنوات	 النمو	 على	 اإلصالحات	 آثار	 يليه	

االختالفات	 أسباب	 إلى	 البحث	 ينتقل	 ذلك،	 وبعد	 خاللها.	

وتحديدا،	 الوقت.	 ومع	 البلدان	 عبر	 اإلصالحات	 آثار	 في	

تختلف	 اإلصالحات	 آثار	 كانت	 إذا	 فيما	 القسم	 ذلك	 يبحث	

التكامل	 أوجه	 يستكشف	 كما	 التجارية،	 األوضاع	 باختالف	

االستنتاجات	 أهم	 األخير	 القسم	 ويناقش	 اإلصالحات.	 بين	

المستخلصة	واالنعكاسات	على	مستوى	السياسات.

أنماط السياسات واإلصالحات الهيكلية 

يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

لدى	 جديدة	 بيانات	 قاعدة	 على	 الفصل	 هذا	 يعتمد	

االقتصادية	 التنظيمية	 القواعد	 عن	 الدولي	 النقد	 صندوق	

مجاالت	 في	 الهيكلية	 واإلصالحات	 السياسات	 تحدد	 التي	

)التنظيم	 الداخلي	 والتمويل	 الجمركية(،	 )التعريفات	 التجارة	

الرأسمالي(،	 الحساب	 )انفتاح	 الخارجي	 والتمويل	 والرقابة(،	

الوظائف(،	 حماية	 )قوانين	 العمل	 لسوق	 التنظيمية	 والقواعد	

الكهرباء	 قطاعي	 )في	 المنتجات	 لسوق	 التنظيمية	 والقواعد	

من	 كبيرين	 قطاعين	 وهما	 والالسلكية،	 السلكية	 واالتصاالت	

قطاعات	الشبكات(	في	٩٠	اقتصادا	من	االقتصادات	المتقدمة	

—	منها	 النامية	 واقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	

48	سوقا	صاعدة	حالية	وسابقة	و٢٠	بلدا	من	البلدان	النامية	

الفترة	١٩73-٢٠١4	)راجع	 —	خالل	 المنخفض	 الدخل	 ذات	

المرفق	3-١	المتاح	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	تفاصيل	

قاعدة	 إعداد	 تم	 وقد	 القُطْرية(.	 والتغطية	 المؤشرات	 حول	

إلجراءات	 منهجي	 وترميز	 منهجية	 قراءة	 خالل	 من	 البيانات	

القوانين	والقواعد	 الموثقة	في	مصادر	مختلفة،	منها	 السياسة	

الدولي	 النقد	 صندوق	 خبراء	 وتقارير	 الوطنية	 التنظيمية	

 Alesina and )لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل،	راجع	دراسة	

others،	قيد	اإلصدار(.	ورغم	أن	المؤشرات	تعكس	مدى	صرامة	
القواعد	التنظيمية	في	كل	مجال،	فإنها	ال	تعني	بالضرورة	أن	

إذا	 الواقع	فإن	تحديد	ما	 القواعد	ال	مبرر	لها.	وفي	 جميع	هذه	

الوضع	األمثل	يعتمد	 بالكامل	هو	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 كان	

على	 بديلة	 أدوات	 توافر	 ومدى	 حدة	 على	 بلد	 كل	 ظروف	 على	

كما	 	— الحكومية	 السياسات	 أهداف	 تحقق	 السياسات	 صعيد	

ورد	في	دراسة	IMF (2012)	بشأن	تحرير	الحساب	الرأسمالي،	

بالقواعد	 المتعلقة	 البيانات	 هذه	 وتُستكمل	 المثال.	 سبيل	 على	

التنظيمية	للسوق	واإلصالحات	بمؤشر	مركب	لجودة	الحوكمة	

القانون،	 الحكومة،	وقوة	سيادة	 السياسي،	وفعالية	 )االستقرار	

العالمية	 الحوكمة	 إلى	مؤشرات	 يستند	 الفساد(	 على	 والسيطرة	

3	ويتم	استعدال	قيم	جميع	المؤشرات	

الصادرة	عن	البنك	الدولي.3

بحيث	تتراوح	باستمرار	بين	صفر	وواحد،	حيث	يشير	الصفر	إلى	

مجاالت	 من	 معين	 مجال	 في	 تقييدا	 األكثر	 التنظيمية	 القواعد	

السياسة،	ويشير	الواحد	إلى	القواعد	التنظيمية	األكثر	تحررا	من	

إلى	 األعلى	 الدرجات	 تشير	 الحوكمة،	 لمؤشر	 وبالنسبة	 القيود.	

أطر	حوكمة	أقوى.

أوال،	 القصور.	 أوجه	 من	 العديد	 المؤشرات	 هذه	 ويشوب	

الدولي	 النقد	 صندوق	 عن	 الصادرة	 الجديدة	 البيانات	 ترصد	

ال	 فإنها	 وبالتالي	 القانون.	 يقرها	 التي	 التنظيمية	 القواعد	

المنشودة	 النتائج	 في	 الواقع	 بحكم	 التغيرات	 دائما	 ترصد	

الداخلي،	 التمويل	 —	رغم	أن	درجات	المؤشرات	في	مجاالت	
بالنتائج	 كبير	 حد	 إلى	 ترتبط	 والتجارة	 الخارجي،	 والتمويل	

المحلي،	 الناتج	 إجمالي	 في	 االئتمان	 كنسبة	 الصلة،	 ذات	

	١-3 المرفق	 )راجع	 التجاري	 واالنفتاح	 المالي،	 واالنفتاح	

درجات	 مقارنة	 يمكن	 وثانيا،	 اإلنترنت(.	 شبكة	 على	 المتاح	

مجاالت	 من	 مجال	 كل	 داخل	 والبلدان	 الزمن	 عبر	 المؤشرات	

السياسة	 مجاالت	 بين	 للمقارنة	 قابلة	 غير	 لكنها	 السياسة،	

الشامل،	 اإلصالح	 مؤشر	 أن	 رغم	 وبالتالي،	 	4

المختلفة.4

النقد	 صندوق	 لمؤشرات	 بسيط	 كمتوسط	 إنشاؤه	 تم	 الذي	

بدال	 مركب	 الفصل	مؤشر	حوكمة	 هذا	 الوارد	يف	 التحليل	 يستخدم	 	3 	,3

من	جميع	عناصره	الفردية	ألنها	ترتبط	ببعضها	البعض	ارتباطا	وثيقا.	

والتحليل	التجريبي	الذي	يقوم	على	دراسة	كل	مؤشر	بمعزل	عن	املؤشرات	

األخرى	يعطي	نتائج	مماثلة	من	حيث	النوعية.

4,	4	على	سبيل	املثال،	إذا	حصل	بلد	ما	يف	جمال	التمويل	الداخلي	على	

التنظيمية	 القواعد	 عليها	يف	جمال	 التي	حصل	 الدرجة	 من	 أعلى	 درجة	

أكثر	 مالية	 سوق	 لديه	 البلد	 هذا	 أن	 استنتاج	 يمكن	 ال	 املنتجات،	 لسوق	

حتررا	من	سوق	املنتجات.	
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العامة،	 اإلصالح	 اتجاهات	 لدراسة	 مفيد	 الخمسة،	 الدولي	

العالمية	 ينبغي	تفسيره	بحذر.	وثالثا،	تعد	مؤشرات	الحوكمة	

الصادرة	عن	البنك	الدولي	مؤشرات	تَصَوُّر	تلخص	آراء	العديد	

ذوي	 من	 المسوح	 على	 والمجيبين	 والمواطنين	 الشركات	 من	

أن	 وبالتالي	يمكن	 بلد.5	 أي	 الحوكمة	في	 الخبرة	حول	جودة	

البلدان	ومصادر	 البيانات	األساسية	باختالف	 تختلف	جودة	

البيانات.5	لذلك،	ينبغي	تجنب	تصنيفات	فرادى	البلدان	التي	

تستند	إلى	هذه	المؤشرات.	ورابعا،	يقتصر	نطاق	اإلصالحات	

التي	تمت	دراستها	في	هذا	الفصل	على	المجاالت	الستة	سابقة	

الذكر،	والتي	تتعلق	أساسا	بأداء	األسواق.	غير	أن	هناك	العديد	

تراكم	 تسهل	 أن	 يمكن	 التي	 األخرى	 المهمة	 اإلصالحات	 من	

والرعاية	 التعليم	 نظامي	 تحسين	 مثل	 والعمل،	 المال	 رأس	

تغيير	 أو	 العامة،	 البنية	 على	 اإلنفاق	 أطر	 تقوية	 أو	 الصحية،	

في	 المرأة	 مشاركة	 تعيق	 التي	 التنظيمية	 والقواعد	 القوانين	

التي	 التنظيمية	 القواعد	 نطاق	 يعد	 وأخيرا،	 العاملة.	 القوى	

من	 مجال	 كل	 في	 أيضا	 محدودا	 المقابل	 المؤشر	 يغطيها	

القواعد	 مؤشر	 يركز	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 اإلصالح.	 مجاالت	

التنظيمية	لسوق	المنتجات	على	قطاعين	مهمين	من	قطاعات	

الشبكات	—	وهما	الكهرباء	واالتصاالت	السلكية	والالسلكية	

أو	األعباء	اإلدارية	األوسع	 —	لكنه	ال	يغطي	قطاعات	أخرى	
نطاقا	التي	تتحملها	الشركات.	وبالمثل،	يرصد	مؤشر	التمويل	

الداخلي	القواعد	التنظيمية	في	النظام	المصرفي	لكنه	ال	يغطي	

المؤسسات	المالية	غير	المصرفية.

أواخر	 في	 حدثت	 التي	 الكبرى	 التحرير	 موجات	 وبعد	

فترة	 في	 	— واألهم	 	— وكذلك	 الماضي	 القرن	 ثمانينات	

اقتصادات	 في	 الهيكلي	 اإلصالح	 وتيرة	 تباطأت	 التسعينات،	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	في	أواخر	األلفينات،	

)الشكل	 المنخفض	 الدخل	 ذات	 النامية	 البلدان	 في	 وخاصة	

في	 االستقرار	 من	 لقدر	 نتيجة	 ذلك	 وجاء	 	.)3-3 البياني	

السياسة	في	مجاالت	التمويل	)الداخلي	والخارجي(،	والتجارة،	

التنظيمية	 القيود	 من	 كبير	 قدر	 إلغاء	 بعد	 المنتجات	 وأسواق	

التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 عملية	 وشملت	 السابقة.	 العقود	 في	

الفائدة	في	 وأسعار	 االئتمان	 التدريجي	من	ضوابط	 التخلص	

األجنبية	 الرأسمالية	 التدفقات	 وتحرير	 المصرفية؛	 القطاعات	

الداخلة	والخارجة؛	وتخفيض	التعريفات	الجمركية	الخارجية،	

التجارة	متعددة	األطراف؛	 بما	في	ذلك	نتيجة	جوالت	تحرير	

وتخفيض	حواجز	الدخول	إلى	جانب	الخصخصة	في	قطاعات	

البياني	3-4(.	وبالتالي	فإن	االستقرار	في	 الشبكات	)الشكل	

المجال	 في	 تدريجيا	 تراجعا	 جزئيا	 يعكس	 األلفينات	 مطلع	

أيضا	 يعكس	 ولكنه	 اإلصالحات،	 من	 مزيد	 إلجراء	 المتاح	

تراجعا	في	جهود	اإلصالح،	ال	سيما	في	منطقة	إفريقيا	جنوب	

وتختلف	 إفريقيا.	 وشمال	 األوسط	 الشرق	 ومنطقة	 الصحراء	

فقد	 األخرى:	 المجاالت	 عن	 العمل	 ألسواق	 التنظيمية	 القواعد	

كانت	أكثر	استقرارا	بكثير	في	االقتصاد	العادي	من	اقتصادات	

اتجاه	 أي	 دون	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

الدويل	 البنك	 عن	 الصادرة	 العاملية	 احلوكمة	 مؤشرات	 تعكس	 ال	 	5 	,5

اآلراء	الرسمية	للبنك	الدويل	وال	تستخدمها	جمموعة	البنك	الدويل	بغرض	

تخصيص	املوارد.

القرن	العشرين	 التنظيمية	منذ	سبعينات	 القيود	 واضح	إللغاء	

—	وتتسق	تقريبا	مع	ما	يقابلها	من	قواعد	في	االقتصادات	
تقرير	 من	 	٢٠١6 إبريل	 عدد	 في	 الثالث	 )الفصل	 المتقدمة	

القواعد	 أن	 إلى	 ذلك	 يرجع	 وربما	 العالمي(.	 االقتصاد	 آفاق	

العاملين	 حماية	 إلى	 أساسا	 تهدف	 العمل	 ألسواق	 التنظيمية	

—	رغم	أنه	يمكن	تحقيق	ذلك	على	 من	مخاطر	فقدان	الدخل	

الصارمة	لحماية	 القوانين	 التحول	من	 أفضل	وجه	من	خالل	

تأمين	 إلى	 الفصل،	 هذا	 يتناوله	 الذي	 البعد	 وهو	 العمالة،	

لم	 وأخيرا،	 	.)Duval and Loungani 2019 )دراسة	 البطالة	

يحدث	تحسن	ملحوظ	في	الحوكمة	في	االقتصاد	العادي	من	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	على	مدار	

6
العقدين	الماضيين.6

احلوكمة	ألن	مؤشرات	 تطور	مؤشر	 البياين	4-3	 الشكل	 يوضح	 ال	 	6 	,6

عبر	 للمقارنة	 قابلة	 غير	 الدويل	 البنك	 عن	 الصادرة	 العاملية	 احلوكمة	

ثبات	 على	 للحفاظ	 قيمها	 استعدال	 يتم	 حيث	 خمتلفة،	 زمنية	 فترات	

املتوسط	العاملي	مع	الوقت.	لكن	استنادا	إىل	مصادر	البيانات	األساسية،	

ال	يبدو	أن	هناك	أدلة	تُذكر	على	حدوث	حتسن	منهجي	يف	احلوكمة	مع	

.(https://info.worldbank.org/governance/wgi/#home)	الوقت

االقتصادات املتقدمة  اقتصادات

 األسواق الصاعدة 

االقتصادات النامية 

ذات الدخل املنخفض

تعطلت وتيرة التقارب التنظيمي يف العقد املاضي، وخاصة يف االقتصادات النامية ذات 

الدخل املنخفض.

املصادر: دراسة Alesina and others، قيد اإلصدار؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يُحســب متوســط مؤشــر اإلصــالح باملتوســط احلســابي للمؤشــرات التــي ترصــد حــاالت 

وســوق  والتجــارة،  اخلارجــي،  والتمويــل  الداخلــي،  التمويــل  جمــاالت:  خمســة  يف  التحريــر 

أقــل.  الزمنيــة  تغطيتــه  نطــاق  ألن  احلوكمــة  مؤشــر  اســتبعاد  ويتــم  العمــل.  وســوق  املنتجــات، 

ويتراوح املؤشر من صفر إىل ١، حيث تشير القيم األعلى إىل مستوى أعلى من التحرير.

الشكل البياين ٣-٣: اجتاهات اإلصالح الكلية

(مقياس، صفر-١، الدرجة األعلى تشير إىل مستوى أعلى من التحرير)
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اقتصادات	 في	 اإلصالحات	 تأثير	 عام،	كان	 وبشكل	

ذات	 النامية	 باالقتصادات	 مقارنة	 أكبر	 الصاعدة	 األسواق	

الماضية.	ويُستثنى	من	 القليلة	 العقود	 المنخفض	خالل	 الدخل	

ذلك	التجارة	الدولية	—	حيث	أدى	تحرير	التجارة	الدولية	على	

المستويات	 مع	 الجمركية	 التعريفات	 تقارب	 إلى	 واسع	 نطاق	

المنخفضة	في	جميع	أنحاء	العالم	—	وقوانين	العمل	—	حيث	

على	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 نحو	 االتجاه	 على	 دليل	 يوجد	 ال	

سوق	العمل،	بل	في	واقع	األمر	شهدت	السنوات	األخيرة	تشديدا	

الداخلي	 والتمويل	 المنتجات	 ألسواق	 وبالنسبة	 القيود.	 لهذه	

من	 كل	 في	 صارمة	 التنظيمية	 القواعد	 كانت	 والخارجي،	

االقتصاد	العادي	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصاد	

حتى	 المنخفض	 الدخل	 ذات	 النامية	 االقتصادات	 من	 العادي	

تسارعت	 الحين،	 ذلك	 منذ	 ولكن	 الماضي،	 القرن	 تسعينات	

لكن	 الصاعدة.	 األسواق	 اقتصادات	 في	 التحرير،	خاصة	 وتيرة	

من	 كل	 بين	 فمن	 كبيرا.	 تباينا	 تخفي	 المتوسطة	 األنماط	 هذه	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	ذات	الدخل	

المنخفض،	شهدت	بعض	االقتصادات	تحريرا	كبير	األثر	بينما	

أبرزها	 القيود	الصارمة،	وكان	 حافظت	اقتصادات	أخرى	على	

الخارجي(.	 )التمويل	 الدولية	 الرأسمالية	 التدفقات	 على	 القيود	

التي	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 المثال،	 سبيل	 وعلى	

أوائل	 منذ	 كبيرا	 تحسنا	 الهيكلية	 مؤشراتها	 درجات	 شهدت	

الداخلي(،	 )التمويل	 والتفيا	 إستونيا	 الماضي	 القرن	 تسعينات	

وكولومبيا	 وشيلي	 الخارجي(،	 )التمويل	 ورومانيا	 وبيرو	

وجنوب	 العمل(،	 )أسواق	 ومصر	 والصين	 المنتجات(،	 )أسواق	

البلدان	 أمثلة	 ومن	 الدولية(.	 )التجارة	 وأوروغواي	 إفريقيا	

خالل	 كبيرة	 إصالحات	 أجرت	 التي	 المنخفض	 الدخل	 ذات	

وكينيا	 الداخلي(،	 )التمويل	 وتنزانيا	 مدغشقر	 الفترة	 نفس	

)أسواق	 والسنغال	 ونيكاراغوا	 الخارجي(،	 )التمويل	 وأوغندا	

المنتجات(،	والكاميرون	وكوت	ديفوار	)أسواق	العمل(،	وبوليفيا	

اقتصادات	 من	 قليل	 عدد	 حقق	 وقد	 الدولية(.	 )التجارة	 وغانا	

األسواق	الصاعدة	تحسينات	كبيرة	في	مجال	الحوكمة	)ألبانيا	

بعض	 أيضا	 حققته	 ما	 وهو	 المثال(،	 سبيل	 على	 وجورجيا،	

وإثيوبيا،	 )الكاميرون	 المنخفض	 الدخل	 ذات	 النامية	 البلدان	

على	سبيل	المثال(.	

اإلصالح	 اتجاهات	 في	 كبيرة	 اختالفات	 لوحظت	 كذلك	

اإلصالح	 جهود	 كانت	 عام،	 وبشكل	 وداخلها.	 المناطق	 عبر	

أكبر	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 في	

مقارنة	 والكاريبي	 الالتينية	 أمريكا	 منطقة	 وفي	 أوروبا	 في	

بمنطقة	إفريقيا	جنوب	الصحراء،	وبدرجة	أقل	في	منطقة	الشرق	

األوسط	وشمال	إفريقيا	ومنطقة	آسيا	والمحيط	الهادئ	)الشكل	

أساسي	 دور	 األوروبي	 التكامل	 لعملية	 وكان	 	.)5-3 البياني	

أزمتي	 السوفييتي،	بينما	كانت	 انهيار	االتحاد	 أوروبا	بعد	 في	

المساهمة	 العوامل	 من	 الماضي	 القرن	 وتسعينات	 ثمانينات	

في	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 في	

أمريكا	الالتينية.	ومرة	أخرى،	كانت	هناك	اختالفات	كبيرة	في	

البلدان.	ففي	كل	منطقة	جغرافية	 اتجاهات	اإلصالح	هذه	بين	

المجاالت	 في	 كبيرة	 إصالحات	 أجرت	 بلدان	 هناك	 كبيرة،	

الخمسة	للقواعد	المنظمة	لألسواق	خالل	العقود	الماضية،	منها	

اقتصادات األسواق الصاعدة  االقتصادات النامية 

ذات الدخل املنخفض

املصــادر: دراســة Alesina and others (قيــد اإلصــدار)، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

األعلــى  الطــرف  ويمثــل  الوســيط.  املســتوى  إطــار  كل  داخــل  األفقــي  اخلــط  يمثــل  ملحوظــة: 

والطــرف األســفل لــكل إطــار الرُبيــع األعلــى والرُبيــع األدنــى علــى الترتيــب. وتشــير العالمــات 

العليا والسفلى إىل احلد األقصى واحلد األدنى على الترتيب.
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الشكل البياين ٣-٤: اجتاهات اإلصالح حسب ا�ال

(مقياس، صفر-١، الدرجة األعلى تشير إىل مستوى أعلى من التحرير)

كانت اجتاهات اإلصالح متباينة يف خمتلف ا�االت، حيث جرت معظم حاالت إلغاء 

القيود التنظيمية يف جماالت التجارة، والتمويل، وأسواق املنتجات.
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أوروبا(،	 )في	 وهنغاريا	 وبلغاريا	 آسيا(،	 )في	 والفلبين	 الصين	

واألرجنتين	وبيرو	)في	أمريكا	الالتينية(،	ومصر	واألردن	)في	

)في	 وأوغندا	 إفريقيا	 وجنوب	 إفريقيا(،	 وشمال	 األوسط	 الشرق	

إفريقيا	جنوب	الصحراء(.

إللغاء	 المتاح	 المجال	 السابقة	 اإلصالحات	 تستنفد	 ولم	

اقتصادات	 معظم	 في	 كبيرا	 يزال	 ال	 والذي	 التنظيمية،	 القيود	

البلدان	 في	 وخاصة	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	

التنظيمية	 القواعد	 فباستثناء	 المنخفض.	 الدخل	 ذات	 النامية	

لسوق	العمل	—	وهو	مجال	يمكن	أن	تستفيد	فيه	أيضا	العديد	

من	االقتصادات	المتقدمة	نتيجة	إصالح	قوانين	حماية	العمالة	

)الفصل	الثالث	في	عدد	إبريل	٢٠١6	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العالمي(	—	تحتفظ	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	

مقارنة	 بكثير	 تقييدا	 أكثر	 للسوق	 تنظيمية	 بقواعد	 النامية	

باالقتصادات	المتقدمة،	كما	أنها	متأخرة	عن	الركب	في	مجال	

الدولية،	 للتجارة	 وبالنسبة	 	.)6-3 البياني	 )الشكل	 الحوكمة	

فإلى	جانب	خفض	التعريفات	الجمركية	المتبقية،	يوجد	مجال	

ال	 والتي	 التجارة،	 أمام	 الجمركية	 غير	 الحواجز	 لتقليص	 كبير	

آسيا 

واحمليط الهادئ

أوروبا الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

إفريقيا 

جنوب 

الصحراء

أمريكا 

الالتينية 

والكاريبي

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1973 80 90 2000 10 14

كان تأثير اإلصالحات يف أوروبا ومنطقة أمريكا الالتينية والكاريبي أكبر مقارنة بمنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ومنطقة آسيا واحمليط الهادئ، ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

املصــادر: دراســة Alesina and others (قيــد اإلصــدار)، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

ملحوظــة: ال تتضمــن كل منطقــة ســوى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 

ويُحســب متوســط مؤشــر اإلصالح باملتوســط احلســابي للمؤشــرات التي ترصد حاالت التحرير 

الداخلــي، والتمويــل اخلارجــي، والتجــارة، وســوق املنتجــات،  التمويــل  يف خمســة جمــاالت: 

وسوق العمل. ويتم استبعاد مؤشر احلوكمة ألن نطاق تغطيته الزمنية أقل.

الشكل البياين ٣-٥: اجتاهات اإلصالح الكلية عبر 

خمتلف املناطق اجلغرافية

(مقياس، صفر-١، الدرجة األعلى تشير إىل مستوى أعلى من التحرير)

ال يزال هناك جمال واسع إلجراء مزيد من اإلصالحات يف معظم ا�االت عبر اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ذات الدخل املنخفض.

الشكل البياين ٣-٦: املؤشرات التنظيمية حسب 

جمموعات الدخل القُطْرية

(مقياس، صفر-١، الدرجة األعلى تشير إىل مستوى أعلى من التحرير)

املصــادر: دراســة Alesina and others (قيــد اإلصــدار)، وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

ملؤشــر  بالنســبة   ٢٠١٣ (عــام   ٢٠١٤ عــام  يف  مؤشــر  كل  قيمــة  األعمــدة  تمثــل  ملحوظــة: 

الطــرف األعلــى  الوســيط. ويمثــل  إطــار املســتوى  احلوكمــة). ويمثــل اخلــط األفقــي داخــل كل 

والطــرف األســفل لــكل إطــار الرُبيــع األعلــى والرُبيــع األدنــى علــى الترتيــب. وتشــير العالمــات 

العليا والسفلى إىل احلد األقصى واحلد األدنى على الترتيب.
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فإن	 عام	 وبشكل	 	7

الفصل.7 هذا	 يتناوله	 الذي	 المؤشر	 يرصدها	

لدى	 المتوسط،	 في	 يوجد،	 اإلصالحات	 إلجراء	 األكبر	 المجال	

إفريقيا،	ومنطقة	آسيا	والمحيط	 الشرق	األوسط	وشمال	 منطقة	

الهادئ،	وبدرجة	أكبر	لدى	منطقة	إفريقيا	جنوب	الصحراء،	رغم	

)الشكل	 منطقة	 كل	 داخل	 البلدان	 بين	 كبيرة	 اختالفات	 وجود	

البياني	7-3(.

اآلثار االقتصادية الكلية لإلصالحات يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

الكلية	 االقتصادية	 اآلثار	 قياس	 القسم	 هذا	 يتناول	

االقتصاد	 في	 اآلثار	 متوسط	 على	 التركيز	 مع	 لإلصالحات،	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 العادي	

تحليل	 هو	 األول	 تكميلية.	 مناهج	 ثالثة	 اتباع	 ويتم	 النامية.	

تجريبي	قائم	على	منهج	السالسل	الزمنية	القُطْرية	الستجابة	

القصير	 المديين	 على	 األساسية	 الكلية	 االقتصادية	 النتائج	

والتوظيف	 االستثمار	 بجانب	 الناتج،	 سيما	 ال	 	— والمتوسط	

التي	 الستة	 المجاالت	 من	 مجال	 كل	 في	 لإلصالحات	 	—
يتناولها	هذا	الفصل.	ويتم	توجيه	اهتمام	خاص	لتحييد	أثر	

المحركات	األخرى	لنمو	الناتج	التي	قد	تخفي	التأثير	الفعلي	

التأثير	 ولمعالجة	 المحذوفة(	 المتغيرات	 )تحيز	 لإلصالحات	

الذي	قد	يحدثه	النمو	المتوقع	على	القرارات	المتعلقة	بإجراء	

يتم	 وثانيا،	 العكسية(.88	 السببية	 )العالقة	 نفسه	 اإلصالح	

التجارة	يمكن	أن	تختلف	يف	 أمام	 7,	7	رغم	أن	احلواجز	غير	اجلمركية	

واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	 تنتشر	يف	 ما	 غالبا	 فإنها	 طبيعتها،	

)راجع	 املنخفض	 الدخل	 ذات	 النامية	 البلدان	 ويف	 الصاعدة	 األسواق	

دراسة	Ederington and Ruta 2016،	على	سبيل	املثال(.

 Jordà	دراسة	يف	املقترح	املنهج	يتبع	املستخدم	اإلحصائي	األسلوب	8,8

االقتصادي	 النمو	 أثر	 تستبعد	 األساسي	 السيناريو	 فمواصفات	 	.(2005)
والزمنية.	 القُطْرية	 الثابتة	 اآلثار	 وكذلك	 السابقة،	 واإلصالحات	 السابق	

ومما	قد	يدعو	إىل	القلق	بشأن	التحليل	هو	أن	احتماالت	حدوث	إصالحات	

السابق	وحدوث	حاالت	ركود،	 االقتصادي	 بالنمو	 تتأثر	فقط	 هيكلية	ال	

يف	 النمو	 وتوقعات	 املعاصرة	 االقتصادية	 بالتطورات	 أيضا	 وإنما	

املستقبل.	ومع	ذلك	ال	يحتمل	أن	يشكل	ذلك	مشكلة	كبيرة	لوجود	فترات	

املتعلقة	 املعلومات	 وألن	 الهيكلية	 اإلصالحات	 تنفيذ	 طويلة	يف	 تأخير	

االقتصادي	 النشاط	 من	 األرجح	 على	 مستمدة	 تكون	 املستقبلي	 بالنمو	

احلايل	 بالنمو	 املتعلقة	 التوقعات	 أثر	 استبعاد	 أن	 واألهم	 املاضي.	 يف	

الفصل	 هذا	 يف	 الواردة	 لتلك	 للغاية	 مماثلة	 نتائج	 يحقق	 واملستقبلي	

على	 احلصول	 ويتم	 اإلحصائية.	 داللتها	 حيث	 من	 عنها	 تختلف	 وال	

النمو	 أثر	 استبعاد	 عند	 أيضا	 املتوسط	 املدى	 على	 لآلثار	 مماثلة	 نتائج	

االقتصادي	احلايل.	وهناك	اعتبار	آخر	قد	يدعو	إىل	القلق	بشأن	التحليل	

ألن	 نظرا	 احملذوفة،	 املتغيرات	 لتحيز	 عرضة	 تكون	 قد	 النتائج	 أن	 وهو	

اإلصالحات	قد	حتدث	يف	جماالت	خمتلفة	يف	الوقت	نفسه	أو	ألنها	جتُرى	

يف	سياق	برامج	االستقرار	االقتصادي	الكلي	األوسع	نطاقا.	ومع	ذلك	فإن	

إدراج	جميع	اإلصالحات	يف	وقت	واحد	يف	املعادلة	املقدرة،	واستبعاد	

أثر	السياسات	االقتصادية	الكلية	التي	تهدف	إىل	خفض	التضخم	والدين	

ولالطالع	 اإلحصائية.	 وداللتها	 النتائج	 قيمة	 من	 كثيرا	 يغير	 ال	 العام،	

على	التفاصيل،	راجع	املناقشة	الواردة	الحقا	يف	هذا	الفصل	ويف	املرفق	

3-٢	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت.
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ا�ال األكبر إلجراء مزيد من اإلصالحات متاح يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ومنطقة إفريقيا جنوب الصحراء، رغم التباين الكبير أيضا عبر البلدان يف كل منطقة جغرافية.

الشكل البياين ٣-٧: املؤشرات التنظيمية حسب املناطق 

اجلغرافية

(مقياس، صفر-١، الدرجة األعلى تشير إىل مستوى أعلى من التحرير)

املصادر: دراسة Alesina and others (قيد اإلصدار)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: ال تتضمــن كل منطقــة ســوى اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة. 

وتمثل األعمدة قيمة كل مؤشر يف عام ٢٠١٤ (عام ٢٠١٣ بالنسبة ملؤشر احلوكمة). ويمثل 

اخلــط األفقــي داخــل كل إطــار املســتوى الوســيط. ويمثــل الطــرف األعلــى والطــرف األســفل لــكل 

إطــار الرُبيــع األعلــى والرُبيــع األدنــى علــى الترتيــب. وتشــير العالمــات العليــا والســفلى إىل احلــد 

األقصى واحلد األدنى على الترتيب.

١- التمويل الداخلي
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٢- التمويل اخلارجي
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٣- التجارة
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٤- سوق املنتجات
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٥- سوق العمل
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٦- احلوكمة
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رؤية	 لعرض	 القطاعات	 مستوى	 على	 تجريبي	 تحليل	 إجراء	

إضافية	حول	القنوات	التي	تؤثر	اإلصالحات	من	خاللها	على	

النشاط	االقتصادي،	ولمعالجة	بعض	أوجه	القصور	في	منهج	

استفادة	 على	 التحليل	 هذا	 ويقوم	 القُطْرية.	 الزمنية	 السالسل	

غيرها	 من	 أكبر	 بدرجة	 اإلصالحات	 من	 القطاعات	 بعض	

الشركات	 على	 تيسر	 التي	 الوظائف	 حماية	 فإصالحات	 	—
أن	 يُتوقع	 المثال،	 سبيل	 على	 وتسريحهم،	 العاملين	 توظيف	

تكون	ذات	فائدة	أكبر	للقطاعات	التي	تحتاج	عادة	إلى	معدل	

دوران	مرتفع	للوظائف.	أما	المنهج	الثالث	المستخدم	لتحليل	

تنتقل	 التي	 القنوات	 على	 الضوء	 وإلقاء	 اإلصالحات	 آثار	

تحديدا	 الرسمي	 غير	 النشاط	 دور	 	— اآلثار	 من	خاللها	هذه	

التنظيمية	 القواعد	 لرصد	 نموذج	 استخدام	 في	 فيتمثل	 	—
من	 »عادي«	 القتصاد	 األخرى	 والخصائص	 األساسية	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.

النتائج على املستوى القُطْري

إيجابية	 آثار	 متوسط	 السابقة	 الكبيرة	 لإلصالحات	 كان	

البياني	 )الشكل	 المتوسط	 المدى	 على	 الناتج	 على	 كبيرة	

التي	 العادية،	ال	يبدو	أن	اإلصالحات	 3-8(.٩٩	وفي	األوقات	

تمت	دراستها	في	هذا	الفصل	تنطوي	على	تكاليف	اقتصادية	

مثل	 االستثناءات	 بعض	 مع	 ولكن	 القصير.	 المدى	 على	 كلية	

إلغاء	القيود	التنظيمية	على	أسواق	المنتجات	—	والذي	يؤتي	

—	عادة	ما	 الوقت	 ثماره	بسرعة	أكبر،	يستغرق	األمر	بعض	

ال	يقل	عن	ثالث	سنوات	—	حتى	تصبح	مكاسب	اإلصالحات	

تشير	 ذلك،	 جانب	 وإلى	 وإحصائية.	 اقتصادية	 داللة	 ذات	

وجود	 إلى	 بالنقط	 التقديرات	 حول	 الواسعة	 الثقة	 نطاقات	

السابقة.	 اإلصالحات	 آثار	 في	 البلدان	 بين	 كبيرة	 اختالفات	

ويتم	استكشاف	بعض	الجوانب	المهمة	لهذا	التباين	في	القسم	

التالي.

	١٠
وتتباين	اآلثار	الكمية	لإلصالحات	الكبيرة	السابقة:١٠

· اللوحة		 	،8-3 البياني	 )الشكل	 الداخلي	 للتمويل  بالنسبة	

التمويل	 إصالح	 مثل	 	- مهمة	 تحرير	 حالة	 تؤدي	 	،)١

إلى	 عام	١٩٩٢-	 في	مصر	 الذي	حدث	 بالحجم	 الداخلي	

في	 الناتج	بحوالي	٢%	 إحصائيا	في	مستوى	 دالة	 زيادة	

وتشير	 	١١
اإلصالح.١١ تنفيذ	 من	 سنوات	 ست	 بعد	 المتوسط	

التقديرات	إلى	أن	تحرير	التمويل	الداخلي	يؤدي	أيضا	إلى	

أقل.	 بدرجة	 كان	 وإن	 العمالة،	 وتوظيف	 االستثمار	 زيادة	

املؤشر	 بتغيير	يف	 املرتبطة	 تلك	 السابقة	هي	 الكبيرة	 ٩	اإلصالحات	 	,٩

ذي	الصلة	يتجاوز	انحرافين	معياريين	من	التوزيع	)التغييرات	السنوية	

يف	املؤشر	ذي	الصلة	يف	العينة	ككل(.

,١٠١	كما	تم	التأكيد	آنفا،	ال	يمكن	مقارنة	حجم	اإلصالحات	السابقة	عبر	

١٠

جماالت	السياسة	اخملتلفة.

البنوك	 دخول	 على	 القيود	 تخفيف	 مصر	 يف	 اإلصالح	 تضمن	 	١١ 	,١١

وحتسين	الرقابة	والتنظيم	يف	القطاع	املصريف.

في	 ورد	 ما	 مع	 االستثمار	 على	 الضعيف	 التأثير	 ويتسق	

إلى	وجود	 التي	ال	تتوصل	 الحالية	 االقتصادية	 األدبيات	

الداخلي	 التمويل	 إصالحات	 بين	 واضحة	 موجبة	 عالقة	

 Bandiera and )راجع	دراسة	 وحجم	االدخار	واالستثمار	

يبدو	 المقابل،	 وفي	 المثال(.	 سبيل	 على	 	،others 2000
كفاءة	 تحسين	 هي	 دور	 لها	 التي	 األساسية	 القناة	 أن	
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١- التمويل الداخلي

٣- التجارة٤- سوق املنتجات

٢- التمويل اخلارجي

٥- سوق العمل ٦- احلوكمة

       (األثر على التوظيف)

تشير التقديرات التجريبية إىل اآلثار املتوسطة الكبيرة لإلصالحات والتي ال تتحقق إال 

بالتدريج.

الشكل البياين ٣-٨: متوسط آثار اإلصالحات

(٪، األثر على الناجت، ما مل يُذكر خالف ذلك)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الصدمــة. وتشــير  = صفــر إىل ســنة وقــوع   t الســينية بالســنوات، وتشــير  ملحوظــة: احملــاور 

وتشــير  معيارييــن).  انحرافيــن  (مقــداره  ســابق  كبيــر  إلصــالح  االســتجابة  إىل  اخلطــوط 

املساحات املظللة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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دراسة	 )راجع	 المالية	 األسواق	 في	 الموارد	 تخصيص	

١٢
Abiad, Oomes, and Ueda 2008،	على	سبيل	المثال(.١٢

· اللوحة		 	،8-3 البياني	 )الشكل	 الخارجي	 للتمويل  بالنسبة	

قامت	 الذي	 النوع	 من	 	- مهمة	 تحرير	 حالة	 أن	 تبين	 	،)٢

تؤدي	 	— المثال	 سبيل	 على	 	،٢٠٠3 عام	 في	 رومانيا	 به	

إلى	زيادة	دالة	إحصائيا	في	مستوى	الناتج	بأكثر	من	١%	

١3	وتشير	التقديرات	أيضا	إلى	
بعد	ست	سنوات	من	اإلصالح.١3

الزيادة	هي	زيادة	 التي	تقوم	عليها	هذه	 القنوات	 أن	إحدى	

التمويل	 إلصالحات	 يكون	 ال	 المقابل،	 وفي	 االستثمار.	

)راجع،	 التوظيف	 على	 إحصائيا	 دال	 أو	 كبير	 أثر	 الخارجي	

	،Furceri, Loungani, and Ostry	دراسة	المثال،	سبيل	على

قيد	اإلصدار(.	وهذا	يعني	أن	التأثير	اإليجابي	للتحرير	على	

١4
الناتج	يعكس	إلى	حد	كبير	الزيادات	في	إنتاجية	العمالة.١4

· اللوحة	3(،		 البياني	8-3،	 )الشكل	 الدولية	 للتجارة  بالنسبة	

التعريفة	 في	 كبير	 خفض	 إجراء	 أن	 إلى	 التقديرات	 تشير	

كينيا	 أجرته	 لما	 المثال،	 سبيل	 على	 مماثل،	 	— الجمركية	

في	عام	١٩٩4	—	يؤدي	إلى	زيادة	الناتج	بحوالي	١%	في	

المتوسط	بعد	ست	سنوات.	وتعد	إنتاجية	العمالة،	التي	ترتفع	

بحوالي	١.4%	بعد	ست	سنوات،	هي	القناة	األساسية	النتقال	

اآلثار،	وهو	ما	يتسق	مع	األدبيات	االقتصادية	العديدة	حول	

)على	سبيل	 التجارة	 الناشئة	عن	تحرير	 اإلنتاجية	 مكاسب	

الواردة	 والمراجع	 	Ahn and others 2019 دراسة	 المثال،	

فيها(.	وهذه	اآلثار	الكلية	على	النشاط	الحقيقي	تعزز	النظرة	

	.)Furceri and others 2018	)دراسة	الحمائية	ضد	التقليدية

· 		،)4 اللوحة	 	،8-3 البياني	 )الشكل	 المنتجات	 أسواق  في	

—	مثل	تطبيق	 التنظيمية	 القيود	 تؤدي	حالة	مهمة	إللغاء	

في	 التفيا	 في	 العامة	 للمرافق	 التنظيمية	 الجهات	 قانون	

عام	٢٠٠١	—	إلى	زيادة	دالة	إحصائيا	في	الناتج	بحوالي	

١%	بعد	ثالث	سنوات	من	اإلصالح.	وهو	أثر	الفت	لالنتباه	

إلغاء	القيود	التنظيمية	 بالنظر	إلى	أن	التحليل	يقتصر	على	

وهما	 	— الشبكات	 قطاعات	 من	 فقط	 مهمين	 قطاعين	 في	

الكهرباء	واالتصاالت	السلكية	والالسلكية.	وبالتالي،	يُتوقع	

أن	تكون	المكاسب	أكبر	نتيجة	إجراء	إصالحات	أوسع	نطاقا	

تقديرات	 وتشير	 المحمية.	 القطاعات	 أكبر	من	 في	مجموعة	

أخرى	إلى	أن	إلغاء	القيود	التنظيمية	على	أسواق	المنتجات	

يؤدي	إلى	زيادة	التوظيف	واالستثمار،	فضال	عن	اإلنتاجية،	

على	المدى	المتوسط.

يف	 الزيادة	 من	 أكبر	 الناجت	 يف	 الزيادة	 تكون	 ذلك،	 جانب	 إىل	 	١٢ 	,١٢

ست	 مدته	 زمني	 أفق	 ويف	 العمالة.	 إنتاجية	 زيادة	 يعني	 مما	 التوظيف،	

سنوات،	تبلغ	الزيادة	يف	اإلنتاجية	١.4%،	ويكون	األثر	ذا	داللة	إحصائية.

١3,	١3	تضمن	اإلصالح	يف	رومانيا	حترير	حتركات	رأس	املال	املتعلقة	

بأداء	عقود	التأمين	وغيرها	من	التدفقات	الرأسمالية	التي	لها	تأثير	كبير	

القيود	املتعلقة	بقدرة	غير	املقيمين	 إلغاء	 على	االقتصاد	احلقيقي،	مثل	

على	إيداع	األموال	يف	البنوك.

أجريت	 التي	 املقارنة	 القُطْرية	 الدراسات	 نتائج	 مع	 ذلك	 يتسق	 	١4 	,١4

مؤخرا	والتي	تشير	إىل	أن	االنفتاح	املايل	يؤثر	بشكل	أساسي	على	النمو	

 Bekaert ودراسة	 	،Bonfiglioli 2008 )دراسة	 اإلنتاجية	 زيادة	 خالل	 من	

	)and others 2011

· في	أسواق العمل	)الشكل	البياني	3-8،	اللوحة	5(،	تبين	أن		

—	على	غرار	 الوظائف	 لقوانين	حماية	 إجراء	تخفيف	مهم	

الذي	 العمل	في	كازاخستان	في	عام	٢٠٠٠،	 تنقيح	قانون	

إنهاء	 تعويض	 وخفض	 الخدمة	 من	 الفصل	 إجراءات	 يسر	

الخدمة	—	يؤدي	إلى	زيادة	التوظيف	بنحو	١%	في	المتوسط	

على	المدى	المتوسط.	كذلك	يتأثر	االستثمار	بشكل	إيجابي،	

وقد	يعكس	ذلك	ارتفاع	)طفيف(	في	العائد	على	رأس	المال	

عندما	يزداد	التوظيف	وتزداد	الربحية.	ومع	ذلك،	لم	يتبين	

على	 واإلنتاجية	 الناتج	 على	 إحصائيا	 دالة	 آثار	 وجود	

التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 نتيجة	 والمتوسط	 القصير	 المديين	

التقليدية	 المستويات	 على	 الوظائف	 لحماية	 المفروضة	

نتيجة	 إلى	 	Duval and Furceri 2018 دراسة	 )تخلص	

مماثة	بالنسبة	لالقتصادات	المتقدمة(.

· يؤدي		 	،)6 اللوحة	 	،8-3 البياني	 )الشكل	 للحوكمة	 بالنسبة	

عندما	 غانا	 حققته	 الذي	 الحجم	 بنفس	 تحسن	 تحقيق	

الفساد	في	عام	٢٠٠6،	على	سبيل	 قوانين	مكافحة	 طبقت	

١5	ويعد	

المثال،	إلى	زيادة	الناتج	بنحو	٢%	بعد	ست	سنوات.١5

	،)IMF 2018( اآلثار	 النتقال	 األساسية	 القناة	 االستثمار	

أيضا	 إحصائيا	 ودال	 أقل	 موجب	 أثر	 له	 اإلصالح	 أن	 رغم	

على	التوظيف	وإنتاجية	العمالة.

وضع	 أن	 إلى	 التجريبي	 التحليل	 نتائج	 تشير	 باختصار،	

يتضمن	 للغاية	 وشامل	 طموح	 لإلصالحات	 أعمال	 جدول	

التي	 الستة	 المجاالت	 جميع	 في	 ومتزامنة	 مهمة	 إصالحات	

واستخالص	 إصالح،	 كل	 آثار	 تجميع	 أي	 	— دراستها	 تتم	

أوجه	التكامل	المحتملة	بينها،	والتي	يتم	استكشافها	في	القسم	

التالي	-	قد	يؤدي	إلى	زيادة	الناتج	في	االقتصاد	العادي	من	

خالل	 	%7 من	 بأكثر	 والنامية	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

إجمالي	 نمو	 زيادة	 إلى	 ذلك	 وسيؤدي	 	١6

سنوات.١6 ست	 فترة	

الناتج	المحلي	السنوي	بأكثر	من	نقطة	مئوية	واحدة	ومضاعفة	

المستويات	 مع	 الفرد	 دخل	 مستويات	 لتقارب	 الحالية	 السرعة	

أكثر	 إلى	 	%١ حوالي	 من	 المتقدمة	 االقتصادات	 في	 المقابلة	

إجمالي	 نمو	 في	 أكبر	 زيادة	 تحقيق	 الممكن	 ومن	 	.%٢ من	

ونقتطين	 مئوية	 نقطة	 	١.٢5 تتجاوز	 السنوي،	 المحلي	 الناتج	

مئويتين	في	االقتصاد	العادي	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	ذات	الدخل	المنخفض،	على	الترتيب،	في	

ظل	سيناريو	أكثر	طموحا	تقوم	فيه	جميع	اقتصادات	األسواق	

كل	 في	 سياساتها	 بمواءمة	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

العاملية	 احلوكمة	 ملؤشرات	 احلسابي	 باملتوسط	 املؤشر	 يُحسب	 	١5 	,١5

شبكة	 على	 املتاح	 	١-3 املرفق	 راجع	 التفاصيل،	 على	 )لالطالع	 الستة	

اإلنترنت(.	

ال	 اإلصالحات	 أن	 ضمنيا	 يُفترض	 إصالح	 كل	 آثار	 جتميع	 عند	 	١6 	,١6

املكاسب	احملققة	 أن	 يعني	 والذي	 	— بينها	 فيما	 كبيرا	 تكامال	 تستلزم	

من	تنفيذ	حزمة	من	اإلصالحات	أكبر	من	حاصل	جمع	املكاسب	احملققة	

من	كل	إصالح	يُنفذ	بمعزل	عن	اآلخر	—	أو	إمكانية	اإلحالل	بينها.	ويف	

حين	أن	اإلصالحات	ليست	جميعها	مكملة	لبعضها	البعض،	فإن	بعضها	

كذلك،	حسبما	يرد	تفصيال	يف	القسم	التايل.	وبالتايل	فإن	املكاسب	التي	

من	 أكبر	 تكون	 قد	 اإلصالحات	 من	 شاملة	 حزمة	 من	 حتقيقها	 يحتمل	

الوارد	ذكرها	يف	هذا	الفصل.
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مجال	مع	السياسات	المتبعة	في	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

األكثر	تحررا	في	الوقت	الحالي.

النتائج على مستوى القطاعات

وإللقاء	 االقتصاد،	 مستوى	 على	 النتائج	 لثبات	 كاختبار	

التحليل	 يستكشف	 اآلثار،	 انتقال	 قنوات	 على	 الضوء	 من	 مزيد	

على	 اإلصالحات	 تأثير	 كيفية	 البلد-القطاع	 مستوى	 على	

البلد	 داخل	 القطاعات	 بين	 الناتج	 استجابة	 في	 االختالفات	

يتبع	 والخارجي،	 الداخلي	 بالتمويل	 يتعلق	 وفيما	 	١7

الواحد.١7

 Rajan دراسة	 في	 المقترحة	 المنهجية	 التجريبي	 المنهج	

على	 المالي	 العمق	 أثر	 تقيِّم	 والتي	 	،and Zingales (1998)
درجة	 في	 االختالفات	 حسب	 الطويل	 المدى	 على	 القطاع	 نمو	

وبالنسبة	 	١8
القطاعات.١8 عبر	 الخارجي	 التمويل	 على	 االعتماد	

 Duval,	دراسة	في	ورد	ما	المنهج	يتبع	العمل،	سوق	إلصالحات

القيود	 إلغاء	 أثر	 في	 تبحث	 التي	 	Furceri, and Jalles (2019)
على	 التوظيف	 على	 الوظائف	 لحماية	 المفروضة	 التنظيمية	

االختالفات	 حسب	 المتقدمة	 االقتصادات	 في	 القطاع	 مستوى	

—	أي	 القطاعات	 »الطبيعية«	عبر	 العمالة	 في	معدالت	تسريح	

الميل	الطبيعي	للشركات	في	قطاع	معين	إلى	ضبط	حجم	القوى	

	١٩

العاملة	لديها	للتكيف	مع	الصدمات	غير	النظامية.١٩

الكلي	 التحليل	 نتائج	 القطاع	 مستوى	 على	 التحليل	 ويؤكد	

الداخلي	 التمويل	 إصالحات	 حالة	 في	 القُطْري	 المستوى	 على	

والخارجي.	وتشير	التقديرات	إلى	أن	اختالف	آثار	عملية	تحرير	

بين	 المتوسط	 المدى	 في	 الناتج	 على	 الداخلي	 للتمويل	 مهمة	

بدرجة	 تعتمد	 التي	 وتلك	 عالية	 بدرجة	 تعتمد	 التي	 القطاعات	

والمئين	 	75 المئين	 )عند	 الخارجي	 التمويل	 على	 منخفضة	

ويستكشف	اآلثار	 التحويلية	 الصناعة	 قطاع	 على	 التحليل	 يركز	 	 ١7 	,١7

غير	 جمموعة	 باستخدام	 القطاعات	 خمتلف	 يف	 لإلصالحات	 املتباينة	

على	 قطاعا	 	١٩ عددها	 يبلغ	 التحويلية	 الصناعة	 قطاعات	 من	 متوازنة	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 اقتصادا	 	66 يف	 الرقمين	 مستوى	

غرار	 وعلى	 	.٢٠١4 إىل	 	١٩73 من	 الفترة	 يف	 النامية	 واالقتصادات	

القطاع	 مستوى	 على	 التحليل	 يعتمد	 القُطْري،	 املستوى	 على	 التحليل	

اإلصالحات	 حتديد	 يتم	 ولكن	 احمللية،	 التوقعات	 طريقة	 على	 أيضا	

املستوى	 )على	 اإلصالح	 متغير	 تفاعل	 خالل	 من	 القطاع	 مستوى	 على	

القُطْري(	مع	اخلصائص	ذات	اخلصوصية	القطاعية	التي	ترصد	تعرض	

عرضة	 أقل	 أنه	 هي	 املنهج	 لهذا	 الرئيسية	 وامليزة	 لإلصالح.	 قطاع	 كل	

لتأثير	العوامل	ذات	املنشأ	الداخلي	وبالتايل	يعزز	التفسير	السببي	لنتائج	

املتاح	 املرفق	3-٢	 راجع	 الفنية،	 التفاصيل	 )لالطالع	على	 الفصل	 هذا	

على	شبكة	اإلنترنت(.

١8	وفقا	ملا	ورد	يف	دراسة	Rajan and Zingales (1998)،	تُقاس	درجة	
,١8

االعتماد	على	التمويل	اخلارجي	يف	كل	قطاع	بوسيط	النسبة	بين	جمموع	

وجمموع	 اجلارية	 النقدية	 التدفقات	 منه	 مطروحا	 الرأسمالية	 النفقات	

النفقات	الرأسمالية	يف	جميع	الشركات	األمريكية	يف	كل	قطاع.	

هو	 القطاع	 حسب	 للعمالة	 »الطبيعي«	 التسريح	 معدالت	 مقياس	 	١٩ 	,١٩

النسبة	بين	عدد	العاملين	املفصولين	ألسباب	جتارية	وجمموع	العاملين	

 Micco and دراسة	 يف	 املقترحة	 للمنهجية	 وفقا	 املتحدة،	 الواليات	 يف	

ويتم	 	.Bassanini, Nunziata, and Venn (2009) ودراسة	 	،Pagés (2006)
احلصول	على	البيانات	املتعلقة	بالعاملين	املسرحين	واألفراد	العاملين	

الفترة	 يغطي	 الذي	 املتحدة	 للواليات	 احلايل	 السكاين	 التعداد	 مسح	 من	

٢٠٠3-٢٠٠7.	ونظرا	ألن	قوانين	حماية	العمالة	غير	موجودة	تقريبا،	

من	 اخلالية	 العمل	 لسوق	 جتريبي	 مثال	 أقرب	 املتحدة	 الواليات	 تعد	

عن	 تعبر	 أن	 أنها	 على	 قطاعاتها	 إىل	 النظر	 يمكن	 وبالتايل	 العيوب،	

معدالت	التسريح	»الطبيعي«	للعمالة.

على	 الخارجي	 التمويل	 على	 االعتماد	 درجات	 توزيع	 من	 	٢5

البياني	 )الشكل	 مئوية	 نقاط	 	6 حوالي	 يبلغ	 القطاع(	 مستوى	

الحصول	على	نتائج	مماثلة	في	حالة	 اللوحة	١(.	ويتم	 	،٩-3

اللوحة	 	،٩-3 البياني	 )الشكل	 الخارجي	 التمويل	 إصالحات	

المدى	 على	 بالنقط	 التقديرات	 ودقة	 قيمة	 تراجع	 رغم	 	— 	)٢

المتوسط.	وفي	حالة	إصالحات	سوق	العمل،	لم	يخلص	التحليل	

إلغاء	 تأثير	 في	 المتوسط،	 في	 إحصائيا،	 دال	 اختالف	 إلى	

المرتفع	 الدوران	 معدل	 ذات	 القطاعات	 بين	 التنظيمية	 القيود	

يرد	 حسبما	 لكن	 المنخفض.	 الدوران	 معدل	 ذات	 والقطاعات	

في	القسم	التالي،	يخفي	هذا	التأثير	غير	الدال	إحصائيا	تباينا	

كبيرا	يتوقف	على	ما	إذا	كان	اإلصالح	قد	تم	إجراؤه	في	أوقات	

اليسر	أم	أوقات	العسر.
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١- التمويل الداخلي

٢- التمويل اخلارجي

كانت آثار اإلصالحات املالية أقوى يف القطاعات التي تعتمد بدرجة أكبر على مصادر 

التمويل اخلارجي.

الشكل البياين ٣-٩: أثر إصالحات التمويل الداخلي 

واخلارجي على الناجت على مستوى القطاع
(٪)

املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: احملــاور الســينية بالســنوات، وتشــير t = صفــر إىل ســنة وقــوع الصدمــة. وتمثــل الصدمــة 

إصــالح كبيــر ســابق (مقــداره انحرافيــن معيارييــن). وتشــير اخلطــوط إىل النســبة املئويــة للفــرق 

بين آثار اإلصالحات يف قطاع عند املئين ٧٥ من درجة االعتماد على التمويل اخلارجي وقطاع 

عند املئين ٢٥. وتشير املساحات املظللة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. وتُقاس درجة االعتماد 

علــى التمويــل اخلارجــي يف كل قطــاع بوســيط النســبة بيــن جممــوع النفقــات الرأســمالية مطروحــا 

منــه التدفقــات النقديــة اجلاريــة وجممــوع النفقــات الرأســمالية يف جميــع الشــركات األمريكيــة يف 

كل قطاع.
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النتائج القائمة على النماذج

ُتستكمل	التقديرات	التجريبية	باستخدام	نموذج	للتوازن	العام	

	٢٠
الهيكلي	يحقق	ثالث	مزايا	رئيسية	لتقييم	آثار	اإلصالحات.٢٠

أوال،	يتيح	قياس	مكاسب	اإلصالح	على	امتداد	أفق	زمني	أطول	

المتوسط	 المديين	 على	 أي	 	— التجريبي	 بالتحليل	 مقارنة	

آثار	اإلصالحات	بالكامل	على	االقتصاد.	 والطويل،	بعد	ظهور	

متباينة،	 تكون	 ربما	 السابقة	 اإلصالحات	 آثار	 أن	 رغم	 ثانيا،	

وهو	ما	يتوقف	على	جودة	تنفيذها	والظروف	السائدة	األخرى	

التي	ربما	يتعذر	استبعادها	بشكل	كامل	في	الوضع	التجريبي،	

من	 يخلو	 تصميمه،	 حسب	 النماذج،	 على	 القائم	 التحليل	 فإن	

أوجه	القصور	هذه.	ثالثا،	يلقي	الضوء	على	قنوات	انتقال	آثار	

من	 العديد	 يرصد	 النموذج	 أن	 إلى	 ذلك	 ويرجع	 اإلصالحات.	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 للعديد	من	 الرئيسية	 الخصائص	

 (La الكبيرة	 الرسمية	 —	قطاعاتها	غير	 النامية	 واالقتصادات	

نمو	 المالية	على	 والقيود	 	،Porta and Shleifer 2008, 2014)
التسجيل	 وتكاليف	 	،(Midrigan and Xu 2014) الشركات	

(Djan� لالسترداد القابلة	 وغير	 الباهظة	 الرسمي	 القطاع	 	في	

ترفع	 التي	 العمالة	 حماية	 وقوانين	 	،kov and others 2002)
)Alesina and others،	قيد	 الرسمي	 القطاع	 العمل	في	 تكاليف	

ناتج	 على	 كضريبة	 تعمل	 التي	 الضعيفة	 والحوكمة	 اإلصدار(،	

	٢١

٢١.)IMF 2018 و	 )Mauro 1995؛	 الرسمي	 القطاع	 شركات	

وهناك	خاصية	مهمة	أخرى	يرصدها	النموذج	وهي	أن	القطاع	

إنتاجية	 وأكثر	 المال	 رأس	 استخدام	 في	 كثافة	 أكثر	 الرسمي	

على	 الحصول	 يستطيع	 وال	 الرسمي،	 غير	 بالقطاع	 مقارنة	

 (La Porta الرسمي	 القطاع	 شركات	 سوى	 الخارجي	 التمويل	

.and Shleifer 2008, 2014)
إلى	ثالث	قنوات	أساسية	 النماذج	 القائم	على	 التحليل	 ويشير	

يمكن	لإلصالحات	من	خاللها	زيادة	الناتج:	فهي	تيسر	الدخول	من	

القطاع	غير	الرسمي	إلى	القطاع	الرسمي،	وتحفز	شركات	القطاع	

الرسمي	على	االستثمار	والنمو،	ويمكن	أن	تحد	من	سوء	تخصيص	

٢٢	وتحديدا،	تيسر	إصالحات	
الموارد	بين	شركات	القطاع	الرسمي.٢٢

	.Midrigan and Xu (2014) لدراسة	 امتداد	 عن	 عبارة	 النموذج	 	٢٠ 	,٢٠

فني	 وصف	 على	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 املتاح	 	3-3 املرفق	 ويحتوي	

للنموذج.

أن	 تعني	 البيانات	 يف	 القصور	 أوجه	 أن	 إىل	 اإلشارة	 املهم	 من	 	٢١ 	,٢١

ناجت	 من	 صغير	 كجزء	 النموذج	 يف	 ببساطة	 تُدرج	 احلوكمة	 تكاليف	

القطاع	الرسمي	تم	فقدانه	)ربما	بسبب	الفساد	وضعف	سيادة	القانون(.	

أن	 يمكن	 التي	 األخرى	 القنوات	 من	 العديد	 يستبعد	 النموذج	 فإن	 لذلك	

من	 ذلك	 بما	يف	 الناجت	احمللي،	 إجمايل	 على	 احلوكمة	من	خاللها	 تؤثر	

خالل	شركات	القطاع	غير	الرسمي	)راجع	املرفق	3-3	املتاح	على	شبكة	

اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	من	النقاش(.

القواعد	 عن	 الناشئة	 التشوهات	 ملراعاة	 النموذج	 معايرة	 تتم	 	٢٢
,٢٢

التنظيمية	التي	تمت	دراستها	يف	التحليل	التجريبي،	مثل	فروق	اإلنتاجية	

املشاهَدة	 القيم	 إىل	 استنادا	 املالية،	 السوق	 وتشوهات	 القطاعات	 بين	

الناجت	 إجمايل	 إىل	 اخلاص	 القطاع	 دين	 نسبة	 مثل	 الرئيسية	 للمتغيرات	

احمللي	ونسبة	العاملين	يف	القطاع	غير	الرسمي،	عبر	جمموعة	كبيرة	من	

	٢٠١3 عامي	 بين	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

التحليل	 هذا	 يتناولها	 التي	 اإلصالحات	 حجم	 تصميم	 ويتم	 و٢٠١8.	

التي	 اإلصالحات	 بحجم	 اإلمكان	 بقدر	 للمقارنة	 قابال	 يكون	 بحيث	

عمليات	 إزاء	 نوعيا	 ثابتة	 النتائج	 وتكون	 التجريبي.	 التحليل	 يتناولها	

على	 املتاح	 	3-3 املرفق	 )راجع	 فيها	 كميا	 ومستقرة	 البديلة	 املعايرة	

شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل(.

سوق	المنتجات	والسوق	المالية	على	شركات	القطاع	غير	الرسمي	

الدخول	إلى	القطاع	الرسمي	—	األولى	من	خالل	تخفيض	تكاليف	

هذه	 تمويل	 من	 الشركات	 تمكين	 خالل	 من	 والثانية	 الدخول	

التكاليف.	وبالتالي،	يؤدي	التحول	إلى	القطاع	الرسمي	إلى	تعميق	

ويؤدي	 	٢3
الناتج.٢3 وزيادة	 الكلية،	 اإلنتاجية	 وزيادة	 المال،	 رأس	

زيادة	 إلى	 الوظائف	 حماية	 قوانين	 تخفيف	 أو	 الحوكمة	 تحسين	

على	 يشجعها	 ما	 وهو	 مباشرة؛	 الرسمي	 القطاع	 شركات	 ربحية	

النمو،	مما	يؤدي	إلى	زيادة	االستثمار	وإعادة	تخصيص	الموارد	

التمويل	 وإلصالحات	 إنتاجية.	 األقل	 الرسمي	 غير	 القطاع	 من	

االئتمانية	 القيود	 تخفف	 ألنها	 نظرا	 مماثلة	 نوعية	 آثار	 الداخلي	

بسرعة	 النمو	 من	 بالتالي	 وتمكِّنها	 الرسمي	 القطاع	 على	شركات	

	٢4
والوصول	إلى	حجمها	األمثل.٢4

	— الناتج	 في	 أكبر	 مكاسب	 تحقق	 اإلصالحات	 أن	 تبين	 وقد	

بمقدار	الضعف	في	المتوسط	—	على	المدى	الطويل	مقارنة	بتلك	

المقدرة	في	التحليل	التجريبي	على	المدى	المتوسط	)الشكل	البياني	

٢5	وهناك	عامالن	أساسيان	يساعدان	على	تفسير	زيادة	
٢5.)١٠-3

أوال،	يجري	 النموذج.	 لتنبؤات	 الطويل	وفقا	 المدى	 المكاسب	على	

تحول	الشركات	إلى	القطاع	الرسمي	وتراكم	رأس	المال	عادة	على	

التجريبي.	 التحليل	 في	 ورد	 بما	 مقارنة	 أطول	 زمني	 أفق	 امتداد	

ثانيا،	يمثل	النموذج	سيناريو	إصالح	مثالي،	بينما	يعكس	متوسط	

كاملة.	 غير	 إصالحات	 تنفيذ	 حاالت	 أيضا	 التجريبية	 التقديرات	

وهذه	اآلثار	هي	تلك	التي	تحدث	في	اقتصاد	عادي	من	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	حيث	تتم	معايرة	النموذج	

ليطابق	مجموعة	كبيرة	من	الخصائص	العادية	لالقتصاد	الجزئي	

واالقتصاد	الكلي	في	عينة	كبيرة	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية.	

القطاع	 يف	 األعمال	 أنشطة	 مزاولة	 من	 اإلنتاجية	 مكاسب	 تتسق	 	٢3 	,٢3

القيمة	املضافة	لكل	عامل	بين	شركات	 الكبيرة	يف	 الفجوة	 الرسمي	مع	

 La Porta and دراسة	 يف	 ذكرها	 الوارد	 والرسمي	 الرسمي	 غير	 القطاع	

Shleifer (2008, 2014).	وقد	تشمل	حمركات	هذه	الفجوة	حتسين	احلصول	
إىل	 والوصول	 	،(Amiti and Konings 2007) الوسيطة	 املدخالت	 على	

 (Ulyssea (De Loecker 2007)،	والعاملين	األعلى	مهارة	 أسواق	التصدير	

(2018.	ويأتي	تعميق	رأس	املال	الكلي	نتيجة	زيادة	قدرة	القطاع	الرسمي	
دراسة	 وتخلص	 املال.	 رأس	 وكثافة	 االئتمان	 أسواق	 إىل	 الوصول	 على	

التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 أن	 إىل	 	Martin, Nataraj, and Harrison (2017)
على	سوق	املنتجات	يف	الهند	بين	عامي	٢٠٠٠	و٢٠٠7	أدى	إىل	زيادة	

رأس	املال	على	مستوى	املقاطعات،	فضال	عن	زيادة	الناجت	والتوظيف.

القطاع	 املوارد	يف	شركات	 املقابل،	ال	يشكل	سوء	تخصيص	 ٢4,	٢4	يف	

الرسمي	مصدرا	مهما	ملكاسب	الناجت	من	هذه	اإلصالحات	يف	النموذج،	

وزيادة	 الرسمي	 القطاع	 إىل	 التحول	 عن	 الناجتة	 باملكاسب	 مقارنة	

االئتمان	 على	 احلصول	 تقييد	 أن	 إىل	 جزئيا	 ذلك	 ويرجع	 االستثمار.	

القطاع	 على	خمتلف	شركات	 تؤثر	 التي	 الوحيدة	 التنظيمية	 القاعدة	 هو	

الوحيدة	 التنظيمية	 القاعدة	 فهو	 وبالتايل	 	— خمتلفة	 بدرجة	 الرسمي	

التي	ينشأ	عنها	سوء	التخصيص	—	يف	هذه	النسخة	من	النموذج	)راجع	

املرفق	3-3	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	التفاصيل(.

النموذج	 تتم	حماكاتها	باستخدام	 التي	 يتم	تصميم	اإلصالحات	 	٢5 	,٢5

التحليل	 يتناولها	 التي	 بتلك	 احلجم	 حيث	 من	 مقارنتها	 يمكن	 بحيث	

التجريبي	)راجع	املرفق	3-3	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	

فعلى	 العملية.	 الناحية	 من	 كبيرة	 اإلصالحات	 هذه	 وتعد	 التفاصيل(.	

التي	يعرضها	 الداخلي	 التمويل	 سبيل	املثال،	من	شأن	حجم	إصالحات	

الرفع	 زيادة	 من	 املكسيكية	 الشركات	 يمكِّن	 أن	 	١٠-3 البياين	 الشكل	

الناجت	احمللي	 إجمايل	 إىل	 الشركات	 قطاع	 دين	 نسبة	 يرفع	 املايل،	مما	

إىل	املستوى	املشاهَد	يف	بولندا.		
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مراعاة االختالفات بين البلدان

في	 كبيرة	 مكاسب	 حققت	 السابقة	 اإلصالحات	 أن	 رغم	

المقدرة	 اآلثار	 هذه	 حول	 الواسعة	 الثقة	 فترات	 فإن	 المتوسط،	

مع	 الحال	 هو	 وهذا	 البلدان.	 بين	 كبيرة	 اختالفات	 إلى	 تشير	

التجارب	المتباينة	للبلدان	التي	أجرت	إصالحات	سابقة،	حتى	

اإلصالحات	 تلى	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 معينة.	 مناطق	 داخل	

ثمانينات	 خالل	 الالتينية	 أمريكا	 اقتصادات	 في	 جرت	 التي	

وتسعينات	القرن	الماضي	طفرات	نمو	في	بعض	الحاالت	)مثل	

األرجنتين	 )مثل	 أخرى	 في	حاالت	 ذلك	 يحدث	 لم	 لكن	 شيلي(،	

معظم	 في	 المعيشة	 مستويات	 أن	 رغم	 وبالمثل،	 والمكسيك(.	

البلدان	القائمة	باإلصالح	في	أوروبا	الوسطى	والشرقية	تقاربت	

المتقدمة	بعد	 المقابلة	في	االقتصادات	 بسرعة	مع	المستويات	

انهيار	االتحاد	السوفييتي	في	أوائل	تسعينات	القرن	الماضي،	

باإلصالح	 القائمة	 االقتصادات	 معظم	 في	 يحدث	 لم	 ذلك	 فإن	

في	كومنولث	الدول	المستقلة.

طريق	 عن	 التباين	 هذا	 محركات	 بعض	 القسم	 هذا	 ويبحث	

طرح	السؤال	التالي:	ما	الخصائص	القُطْرية	التي	ترتبط	غالبا	

الضوء	 يسلط	 وبذلك	 اإلصالحات؟	 من	 أكبر	 مكاسب	 بتحقيق	

التجارية	في	وقت	اإلصالح	وعلى	أهمية	 على	تأثير	األوضاع	

من	 اإلصالح	 مجاالت	 بين	 والتفاعالت	 الرسمي	 غير	 النشاط	

٢6

خالل	التركيز	بشكل	أكبر	على	اآلثار	على	المدى	األطول.٢6

دور األوضاع التجارية

قد	تؤثر	األوضاع	التجارية	السائدة	على	استجابة	اقتصاد	

القصير	 المدى	 على	 المجاالت	 بعض	 في	 لإلصالحات	 ما	

عرض	 تحرير	 يؤدي	 ال	 قد	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 والمتوسط.	

االئتمان	إلى	نمو	االئتمان	والناتج	بقد	كبير	عندما	يكون	الطلب	

من	 يعاني	 اقتصاد	 في	 الحال	 هو	 كما	 ضعيفا،	 االئتمان	 على	

الكساد.	وبالمثل،	قد	ال	يؤدي	تخفيف	قوانين	حماية	الوظائف	

في	فترة	الركود	إلى	حث	الشركات	على	التوظيف،	بل	تحفيزها	

على	تسريح	العاملين،	مما	يؤدي	إلى	مواصلة	تخفيض	التوظيف	

 (Cacciatore and others القصير	 المدى	 على	 والناتج	 الكلي	

(2016.	ويتم	استكشاف	دور	األوضاع	التجارية	بشكل	تجريبي	
باستخدام	نماذج	انحدار	تعتمد	على	حالة	االقتصاد	والتي	يتم	

دالة	 طريق	 عن	 اإلصالح	 وقت	 في	 االقتصاد	 حالة	 رصد	 فيها	

 (Auerbach الناتج	المحلي	 التحول	السلس	لمعدل	نمو	إجمالي	

متغير	صوري	 ذلك	 من	 بدال	 أو	 	and Gorodnichenko 2012)
	٢7

لألزمة.٢7

تختلف	 أنها	 يبدو	 ال	 اإلصالحات	 معظم	 آثار	 أن	 ورغم	

بشكل	كبير	سواء	أُقرت	في	أوقات	اليسر	أو	أوقات	العسر،	يبدو	

أن	تحرير	التمويل	الداخلي	يؤتي	ثماره	بدرجة	أكبر	بكثير	عند	

)الشكل	 االقتصادية	 الدورة	 من	 توسعية	 مرحلة	 في	 تنفيذه	

تجارية	 أوضاع	 ظل	 وفي	 و٢(.	 	١ اللوحتان	 البياني	3-١١،	

٢6,	٢6	هناك	سؤال	آخر	مطروح	وهو	ما	إذا	كانت	أولويات	اإلصالح	ينبغي	

أن	تختلف	باختالف	مستوى	التنمية،	بما	يف	ذلك	بين	اقتصادات	األسواق	

الدخل	املنخفض.	ورغم	أن	هناك	بشكل	 النامية	ذات	 الصاعدة	والبلدان	

عام	مبررات	قوية	تدعو	إىل	تصميم	أولويات	اإلصالح	على	هذا	املنوال،	

يتناولها	 التي	 اإلصالحات	 آثار	 أن	 على	 دليل	 إىل	 التوصل	 يمكن	 ال	

باختالف	 أو	 الفرد	 دخل	 مستوى	 باختالف	 منهجيا	 تختلف	 الفصل	 هذا	

جمموعات	الدخل	القُطْرية.	وباملثل	فإن	التحليل	الشامل	للتفاعالت	بين	

اإلصالحات،	الذي	يُجرى	عن	طريق	ضبط	تأثير	اإلصالح	يف	جمال	معين	

على	 منهجيا	 دليال	 يوفر	 مل	 أخرى،	 جماالت	 يف	 التنظيمي	 املوقف	 على	

هو	 االستثناءات	 وأحد	 اإلصالحات.	 بين	 اإلحالل(	 إمكانية	 )أو	 التكامل	

أهمية	احلوكمة	القوية	ملكاسب	اإلصالح	األخرى،	والتي	ستتم	مناقشتها	

أدناه.

على	 املتاح	 	٢-3 املرفق	 راجع	 الفنية،	 التفاصيل	 على	 لالطالع	 	٢7 	,٢7

شبكة	اإلنترنت.

بشكل عام، تشير تنبؤات التحليل القائم على النماذج إىل أن مكاسب الناجت تكون أكبر على 

املدى الطويل مقارنة بالتحليل التجريبي على املدى املتوسط.

الشكل البياين ٣-١٠: مكاسب الناجت من إصالحات 

كبيرة سابقة: التقديرات القائمة على النماذج مقارنة 

بالتقديرات التجريبية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تمثــل األعمــدة النســبة املئويــة للزيــادة يف النــاجت الكلــي نتيجــة انخفــاض العيــوب املقابلــة عنــد 

مؤشــرات  يف  كبيــر  إصــالح  مــع  تتســق  بحيــث  اإلصالحــات  حجــم  تصميــم  ويتــم  القياســية.  املعايــرة 

اإلصالح ( Reform: ∆Targeted Moment = (2σ∆Reform Index /σReform Index ) · σTargeted Moment∆). على 

ســبيل املثــال، يف حالــة إصــالح التمويــل الداخلــي، يتــم تغييــر املعلمــة التــي تمثــل العيــوب املاليــة بحيــث 

تتغيــر نســبة االئتمــان إىل إجمــايل النــاجت احمللــي يف التوزيــع (اخلــاص بنســب االئتمــان إىل إجمــايل 

التنظيميــة يف جمــال  القواعــد  بــه مؤشــر  يتغيــر  الــذي  النحــو  نفــس  البلــدان) علــى  النــاجت احمللــي عبــر 

التحليــل  يف  كبيــر  إصــالح  بعــد  البلــدان)  عبــر  املؤشــر  بهــذا  (اخلــاص  التوزيــع  يف  الداخلــي  التمويــل 

التجريبي.

القطــاع  شــركات  إيــرادات  علــى  ضمنيــة  ضريبــة  يف  كانخفــاض  «احلوكمــة»  نمــوذج  إعــداد  ١ يتــم 

الرســمي. ورغــم أن هــذا اخليــار إلعــداد النمــاذج تقليــدي، فإنــه يغفــل املكاســب األخــرى التــي يُحتمــل 

حتقيقهــا نتيجــة تقويــة احلوكمــة، مثــل انخفــاض تكاليــف ممارســة أنشــطة األعمــال يف القطــاع غيــر 

الرســمي، وانخفــاض درجــة عــدم اليقيــن التشــغيلي، وانخفــاض ســوء تخصيــص املــوارد بيــن شــركات 

القطاع الرسمي – إىل احلد الذي قد يجعلها تعاين بدرجات خمتلفة من ضعف احلوكمة.
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جيدة	للغاية،	وُجد	أن	التأثير	المقدر	لإلصالح	على	الناتج	أكبر	

بثالثة	أضعاف	ما	سيكون	عليه	في	األوقات	العادية،	وهو	ما	

يتسق	مع	زيادة	استجابة	الطلب	على	االئتمان	لتحرير	عرض	

المقابل،	 وفي	 اقتصادي.	 انتعاش	 مرحلة	 خالل	 االئتمان	

تشير	التقديرات	بالنقط	إلى	أن	التحرير	المالي	يمكن	أن	يكون	

انكماشيا	إذا	ما	تم	إقراره	عندما	تكون	األوضاع	االقتصادية	

عن	 إحصائيا	 يختلف	 ال	 السلبي	 األثر	 هذا	 أن	 رغم	 ضعيفة،	

المنافسة	 أن	زيادة	 النتيجة	وهو	 الصفر.	وهناك	تفسير	لهذه	

الطلب	على	االئتمان	قد	تدفع	 المالي	عند	ضعف	 القطاع	 في	

من	 يزيد	 مما	 نشاطهم،	 إيقاف	 إلى	 الماليين	 الوسطاء	 بعض	

ضعف	االقتصاد.

وبالمثل،	يبدو	أن	إلغاء	القيود	التنظيمية	المفروضة	لحماية	

الوظائف	يحقق	مكاسب	على	المدى	القصير	في	أوقات	اليسر،	

	3 اللوحتان	 	،١١-3 البياني	 )الشكل	 العسر	 أوقات	 في	 وليس	

و4(.	ويتسق	ذلك	مع	األدلة	السابقة	لدى	صندوق	النقد	الدولي	

 Duval and Furceri )دراسة	 المتقدمة	 لالقتصادات	 بالنسبة	

2018،	ودراسة	Duval, Furceri, and Jalles 2019(،	كما	يبين	
الشركات	 فإن	 وفصلهم،	 العاملين	 توظيف	 يسهل	 عندما	 أنه	

تواجه	 عندما	 األول	 المقام	 في	 التعيينات	 زيادة	 إلى	 تميل	

زيادة	 إلى	 تميل	 بينما	 	— وخدماتها	 سلعها	 على	 قويا	 طلبا	

تسريح	العاملين	في	المقام	األول	عندما	تواجه	ضعف	الطلب.	

الوظائف	 لحماية	 المفروضة	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 وعند	

ذلك	 يؤدي	 أن	 المقدر	 فمن	 جيدة،	 اقتصادية	 أوضاع	 أثناء	

يتم	 مما	 أضعاف	 ثالثة	 بمقدار	 التوظيف	 معدل	 زيادة	 إلى	

أزمة	 اإللغاء	خالل	 تم	 ما	 إذا	 أما	 العادية.	 األوقات	 في	 إقراره	

ال	 المقدر	 السلبي	 األثر	 أن	 رغم	 انكماشيا،	 يكون	 فقد	 مالية،	

مستوى	 على	 النتائج	 وتتسق	 الصفر.	 عن	 إحصائيا	 يختلف	

)الشكل	 القُطْري	 المستوى	 على	 التقديرات	 هذه	 مع	 القطاع	

العمل	 سوق	 تحرير	 وعند	 و6(.	 	5 اللوحتان	 	،١١-3 البياني	

في	 كبيرا	 ارتفاعا	 التوظيف	 معدل	 يرتفع	 اليسر،	 أوقات	 في	

أي	 	— مرتفعة	 طبيعي	 تسريح	 معدالت	 تشهد	 التي	 القطاعات	

التي	يُرجح	أن	تكون	فيها	القوانين	الصارمة	لحماية	الوظائف	

أكثر	إلزاما	—	مقارنة	بالقطاعات	التي	تشهد	معدالت	تسريح	

أوقات	 في	 اإلصالح	 تنفيذ	 عند	 صحيح	 والعكس	 منخفضة.	

العسر:	حيث	ينخفض	معدل	التوظيف	في	القطاعات	التي	تشهد	

التي	 بالقطاعات	 مقارنة	 أكبر	 بشكل	 مرتفعة	 تسريح	 معدالت	

أن	 إلى	 النتائج	 هذه	 وتشير	 منخفضة.	 تسريح	 معدالت	 تشهد	

التي	 لإلصالحات	 المصاحبة	 الكلية	 االقتصادية	 السياسات	

بعض	 آثار	 تضخيم	 إلى	 تؤدي	 أن	 يمكن	 الكلي	 الطلب	 تعزز	

٢8
اإلصالحات	الهيكلية.٢8

الفصل	 هذا	 ذكره	يف	 يرد	 ال	 آخر	 يشير	حتليل	 املثال،	 على	سبيل	 	٢8 	,٢8

إىل	أن	إصالحات	سوق	العمل	أكثر	فعالية	يف	زيادة	الناجت	عند	تنفيذها	

النقد	 مع	سياسة	مالية	توسعية.	ويتسق	ذلك	مع	حتليل	سابق	لصندوق	

الدويل	عن	االقتصادات	املتقدمة	)الفصل	الثالث	يف	عدد	إبريل	٢٠١6	من	

.)Duval, Furceri, and Jalles 2019	ودراسة	العاملي،	االقتصاد	آفاق	تقرير

–1

–1

–1

بعض اإلصالحات ال تؤتي ثمارها عند إجراؤها يف أوقات العسر.

الشكل البياين ٣-١١: آثار اإلصالحات: دور األوضاع 

االقتصادية الكلية 

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: احملاور الســينية بالســنوات، وتشــير t = صفر إىل ســنة وقوع الصدمة. وتشــير اخلطوط احلمراء 

إىل النســبة املئويــة لالســتجابة إلصــالح كبيــر ســابق (مقــداره انحرافيــن معيارييــن). وتشــير املســاحات 

املظللة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪. وتمثل اخلطوط الزرقاء النتيجة غير املشروطة.
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دور النشاط غير الرسمي

تأثير	 في	 البلدان	 فرادى	 خصائص	 دور	 بحث	 يجري	

اإلصالحات	باستخدام	التحليل	التجريبي	والتحليل	القائم	على	

الفصل	منهجا	 التجريبي،	يستخدم	هذا	 الجانب	 النماذج.	فعلى	

مرنا	الستكشاف	مصادر	تباين	المعلمات	بين	مختلف	الوحدات	

دراسة	 غرار	 على	 البيزي	 الهرمي	 التجريبي	 النموذج	 )البلدان(:	

Boz, Gopinath, and Plagborg�Møller (2017).	وتتيح	هذه	
القُطْرية	 الخصائص	 حسب	 إصالح	 كل	 تأثير	 تقدير	 الطريقة	

االقتصاد	 في	 الرسمي	 غير	 القطاع	 أهمية	 مثل	 المشاهَدة	

)لالطالع	على	التفاصيل	الفنية،	راجع	المرفق	3-٢	المتاح	على	

تأثير	 محاكاة	 تتم	 النماذج،	 جانب	 وعلى	 	٢٩

اإلنترنت(.٢٩ شبكة	

التنظيمية	 القواعد	 من	 بديلة	 مجموعات	 ظل	 في	 معين	 إصالح	

الدخول	 أمام	 مرتفعة	 أو	 منخفضة	 حواجز	 مثل	 والخصائص،	

في	القطاع	الرسمي	—	أي	في	ظل	مستوى	مرتفع	أو	منخفض	

3٠

من	النشاط	غير	الرسمي.3٠

تأثير	 تشكل	 أن	 يمكن	 التي	 القُطْرية	 الخصائص	 ومن	

اإلصالحات،	يبدو	للنشاط	غير	الرسمي	أهمية	خاصة.	فالنتائج	

التجريبية	تشير	إلى	أن	آثار	اإلصالحات	تكون	أكبر	في	معظم	

المجاالت	)التمويل	الداخلي،	والقواعد	التنظيمية	ألسواق	العمل	

والمنتجات،	والحوكمة(	عندما	يكون	حجم	النشاط	غير	الرسمي	

مرتفعا	)الشكل	البياني	3-١٢،	اللوحات	١-4(.	وفي	أفق	زمني	

مدته	5	سنوات،	عادة	ما	تكون	مكاسب	اإلصالح	في	بلد	يتسم	

)عند	 الضعف	 بمقدار	 أكبر	 الرسمي	 غير	 النشاط	 بارتفاع	حجم	

المئين	75	من	توزيع	معدالت	النشاط	غير	الرسمي	بين	البلدان(	

غير	 النشاط	 بانخفاض	حجم	 يتسم	 بلد	 في	 بمستواها	 مقارنة	

القائم	 التحليل	 ويشير	 التوزيع(.	 من	 	٢5 المئين	 )عند	 الرسمي	

في	 أكبر	 تكون	 اإلصالح	 مكاسب	 أن	 إلى	 أيضا	 نماذج	 على	

االقتصاد	الذي	يكون	المستوى	األولي	للنشاط	غير	الرسمي	فيه	

أعلى	)مثل	الهند(	مقارنة	باقتصاد	يتسم	بنشاط	غير	رسمي	أقل	

)مثل	جنوب	إفريقيا	أو	بنما(،	كما	هو	مبين	في	الشكل	البياني	

.١3-3

يكون	 عندما	 أكبر	 اإلصالحات	 مكاسب	 تكون	 ما	 وغالبا	

حجم	النشاط	غير	الرسمي	أكبر	ألن	أحد	آثار	اإلصالحات	يتمثل	

الرسمي،	وهو	ما	يعود	 النشاط	غير	 الحد	من	حجم	 تحديدا	في	

بالنفع	على	االقتصاد.	وعادة	ما	تكون	هذه	القناة	أكثر	تأثيرا	

األصل.	 في	 مرتفعا	 الرسمي	 غير	 النشاط	 حجم	 يكون	 عندما	

القطاع	 إلى	 الدخول	 يؤدي	خفض	حواجز	 المثال،	 وعلى	سبيل	

التفاعالت	 باستخدام	 مقارنة	 املنهج	 لهذا	 الرئيسية	 امليزة	 	٢٩ 	,٢٩

املتضاعفة	األكثر	ميال	إىل	الطابع	التقليدي	هي	أنه	ال	يفرض	أي	صيغة	

دالية	على	التفاعل	بين	اخلصائص	القُطْرية	املعنية	)على	سبيل	املثال،	

حجم	النشاط	غير	الرسمي(	ومُعامل	اإلصالح،	بل	يستخدم	مواصفة	غير	

معلمية	لتوزيع	املُعامِالت	حسب	اخلصائص	القُطْرية.

3٠,	3٠	يتم	حتديد	حجم	القطاع	غير	الرسمي	يف	النموذج	من	خالل	جميع	

اخلصائص	الهيكلية	لالقتصاد،	بما	يف	ذلك	القواعد	التنظيمية.	ويف	هذا	

االقتصاد	 هو	 األقل	 الرسمي	 غير	 النشاط	 ذو	 االقتصاد	 يكون	 الفصل،	

الرسمي	أقل	مقارنة	بحالة	 القطاع	 الدخول	إىل	 الذي	تكون	فيه	تكاليف	

السيناريو	األساسي	—	ويتم	حتديدها	عند	املئين	٢5	من	توزيع	تكاليف	

فهو	 األكبر	 الرسمي	 غير	 النشاط	 ذو	 االقتصاد	 أما	 البلدان.	 بين	 الدخول	

اقتصاد	السيناريو	األساسي.

الرسمي،	أو	الضرائب	الصريحة	)العمل(	والضمنية	)الفساد(	على	

القطاع	 شركات	 بعض	 تشجيع	 إلى	 الرسمي،	 القطاع	 شركات	

غير	الرسمي	على	التحول	إلى	القطاع	الرسمي.	وبالتالي،	يؤدي	

التحول	إلى	القطاع	الرسمي	إلى	زيادة	الناتج	من	خالل	زيادة	

الرسمي،	 القطاع	 إلى	 فالتحول	 المال.	 رأس	 وتراكم	 اإلنتاجية	

على	سبيل	المثال،	يمكن	أن	يساعد	الشركات	على	االستثمار	من	

خالل	زيادة	فرص	حصولها	على	االئتمان،	وزيادة	إنتاجيتها	

أو	 وسيطة	 مدخالت	 على	 الحصول	 إمكانية	 منحها	 خالل	 من	

التجريبي	 التحليل	 ويؤكد	 أفضل.	 تصدير	 أسواق	 إلى	 الوصول	

تطبيق	 إن	 هذه.	 الرسمي	 القطاع	 إلى	 التحول	 قناة	 أهمية	 على	

القطاع	 إلى	 التحول	 قناة	 المحليةأنأهمية	 التوقعات	 طريقة	

الواقع	على	النشاط	غير	الرسمي	 التأثير	 الرسمي	هذه.أ	لدراسة	

مختلف	 )في	 التنظيمية	 القواعد	 مؤشر	 متوسط	 تغير	 نتيجة	

المجاالت	التي	تمت	دراستها	في	هذا	الفصل(	يشير	إلى	أن	إجراء	

إصالح	كبير	واسع	النطاق	يرتبط	بانخفاض	دال	إحصائيا	في	

كانت املكاسب الناجتة عن إصالحات سابقة أكبر يف االقتصادات ذات النشاط غير 

الرسمي األكبر

الشكل البياين ٣-١٢: آثار اإلصالحات على الناجت: دور 

النشاط غير الرسمي

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير األعمدة إىل استجابة الناجت خالل خمس سنوات قادمة إلصالح كبير سابق 

(مقداره انحرافين معياريين). ويشير النشاط غير الرسمي املنخفض (املرتفع) إىل حجم 

النشاط غير الرسمي عند املئين ٢٥ (٧٥) من توزيع مؤشر النشاط غير الرسمي.
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خالل	 واحدة	 مئوية	 نقطة	 بحوالي	 الرسمي	 غير	 النشاط	 حجم	

أفق	زمني	مدته	خمس	سنوات	)الشكل	البياني	3-١4(.	ويتسق	

3١

ذلك	مع	األدلة	الواردة	في	الدراسات	االقتصادية	الكلية.3١

آثار	 على	 لالطالع	 	McCaig and Pavcnik (2018) دراسة	 راجع	 	3١ 	,3١

	)Martin, Nataraj, and Harrison (2017 التحرير	يف	فييت	نام؛	ودراسة	

على	 لالطالع	 	Paz (2014) ودراسة	 الهند؛	 اآلثار	يف	 نفس	 على	 لالطالع	

 Benhassine and others (2018)	دراسة	وحتتوي	البرازيل.	يف	اآلثار	نفس

على	أدلة	جتريبية	على	تأثير	إصالحات	التحول	إىل	القطاع	الرسمي	يف	

	Bruhn (2011)و	Kaplan, Piedra, and Seira (2011) بنن.	وتقوم	دراستا	

السوق	 إىل	 الشركات	 دخول	 على	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 تأثير	 بدراسة	

أوجه التكامل بين اإلصالحات

أن	 )أو	إحالل(،	بمعنى	 ال	تستلزم	اإلصالحات	دائما	تكامل	

مكاسب	 بالضرورة	 يحقق	 ال	 متعددة	 إصالحات	 حزمة	 تنفيذ	

أكبر	)أو	أقل(	من	مجموع	آثار	كل	إصالح	يُنفذ	بمعزل	عن	اآلخر.	

)يستخدم	 ما	 حد	 إلى	 حاسم	 غير	 تجريبي	 تحليل	 ذلك	 ويؤكد	

اإلجراء	البيزي	المذكور	آنفا(	حول	ما	إذا	كانت	البلدان	قد	حققت	

بالفعل	 ألغت	 قد	 كانت	 عندما	 معين	 إصالح	 من	 أكبر	 مكاسب	

يتبين	 لم	 عام،	 وبشكل	 أخرى.	 مجاالت	 على	 التنظيمية	 القيود	

البلدان	 أن	لإلصالحات	آثار	مختلفة	إلى	حد	كبير	في	مختلف	

التي	لديها	قواعد	تنظيمية	مختلفة.	ويؤكد	التحليل	القائم	على	

دائما،	 اإلصالحات	 بين	 التكامل	 ضرورة	 عدم	 على	 النماذج	

تنفيذ	 يتم	 عندما	 المثال،	 سبيل	 فعلى	 ذلك.	 أسباب	 يشرح	 كما	

يؤدي	 مما	 الرسمي،	 غير	 النشاط	 حجم	 ينخفض	 اإلصالحات،	

تباين	 على	 الضوء	 تسلط	 املكسيك	 جتربة	 فإن	 ذلك	 ومع	 املكسيك.	 يف	

استجابة	النشاط	غير	الرسمي	يف	خمتلف	جماالت	اإلصالح	واعتمادها	

على	تصميم	اإلصالحات.	ورغم	اإلصالحات	االقتصادية	الكلية	الكبرى	

التي	جرت	خالل	تسعينات	القرن	املاضي،	زاد	حجم	النشاط	غير	الرسمي	

منذ	ذلك	احلين	بشكل	كبير	(Levy 2018)،	تزامنا	مع	بطء	نمو	اإلنتاجية.	

غير	 النشاط	 حجم	 يف	 الزيادة	 هذه	 أن	 إىل	 	Levy (2008) دراسة	 وتشير	

النسبية	 املزايا	 تغير	 )مثل	 جديدة	 سياسات	 تطبيق	 عن	 نتجت	 الرسمي	

االشتراكات	 على	 القائمة	 االجتماعية	 التأمينات	 برامج	 من	 املقدمة	

أثنى	 األلفينات	مما	 مطلع	 وغيرها(	يف	 االشتراكات،	 على	 القائمة	 وغير	

الشركات	والعاملين	عن	التحول	إىل	القطاع	الرسمي.

تشير عمليات احملاكاة باستخدام النماذج إىل أن االقتصادات ذات القطاعات غير الرسمية 

األكبر تستفيد من اإلصالحات بدرجة أكبر إىل حد ما.

الشكل البياين ٣-١٣: مكاسب اإلصالحات املقدرة يف 

النموذج: دور النشاط غير الرسمي
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١- التمويل الداخلي ٢- سوق العمل

٣- سوق املنتجات ٤- احلوكمة١

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تمثــل األعمــدة النســبة املئويــة للزيــادة يف النــاجت الكلــي نتيجــة انخفــاض العيــوب 

املقابلــة عنــد املعايــرة القياســية للنشــاط غيــر الرســمي األقــل أو النشــاط غيــر الرســمي األكبــر. 

ومعايــرة النشــاط غيــر الرســمي األكبــر هــي املعايــرة القياســية لالقتصــاد الوســيط. وحتُســب 

معايــرة النشــاط غيــر الرســمي األقــل بخفــض العيــب اخلــاص بالقيــود التنظيميــة علــى الدخــول 

ليصبح عند املئين ٢٥ يف البيانات. ويتم تصميم حجم اإلصالحات بحيث يتسق مع تغير مقداره 

انحرافين معياريين يف مؤشرات اإلصالح.

القطــاع  شــركات  إيــرادات  علــى  ضمنيــة  ضريبــة  يف  كانخفــاض  «احلوكمــة»  نمــوذج  إعــداد  يتــم   ١

الرســمي. ورغــم أن هــذا اخليــار إلعــداد النمــاذج تقليــدي، فإنــه يغفــل املكاســب األخــرى التــي يُحتمــل 

حتقيقهــا نتيجــة تقويــة احلوكمــة، مثــل انخفــاض تكاليــف ممارســة أنشــطة األعمــال يف القطــاع غيــر 

الرســمي، وانخفــاض درجــة عــدم اليقيــن التشــغيلي، وانخفــاض ســوء تخصيــص املــوارد بيــن شــركات 

القطاع الرسمي – إىل احلد الذي قد يجعلها تعاين بدرجات خمتلفة من ضعف احلوكمة.

يرتبط إجراء إصالح كبير يف ا�االت التي يغطيها التحليل التجريبي بانخفاض حجم 

النشاط غير الرسمي يف وقت الحق.

الشكل البياين ٣-١٤: آثار اإلصالحات على النشاط غير الرسمي
(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: احملور السيني بالسنوات، وتشير t = صفر إىل سنة وقوع الصدمة. وتشير 

اخلطوط إىل استجابة مؤشر النشاط غير الرسمي إلصالح يف احلجم مقداره انحرافين 

معياريين يف املتوسط. وتشير املساحات املظللة إىل نطاقات ثقة نسبتها ٩٠٪.
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إلى	تراجع	فرص	تحقيق	مزيد	من	االنخفاض	في	حجم	النشاط	

غير	الرسمي	وبالتالي	تقليص	المكاسب	التي	يحتمل	تحقيقها	

من	إصالحات	أخرى.

أوجه	 من	 االستفادة	 السياسات	 لصناع	 يمكن	 ذلك،	 ومع	

إعطاء	 طريق	 عن	 سيما	 ال	 محددة،	 إصالحات	 بين	 التكامل	

تفسير	 في	 ذلك	جزئيا	 يساعد	 وقد	 الحوكمة.	 لتحسين	 األولوية	

بعض	 في	 الدخل	 مستويات	 في	 التقارب	 تحقيق	 في	 النجاح	

التي	 ورومانيا	 والتفيا	 إستونيا	 مثل	 الشرقية،	 أوروبا	 بلدان	

إلى	 كبرى	 إصالحات	 وأجرت	 األوروبي	 االتحاد	 إلى	 انضمت	

وأخذا	 الماضي.	 القرن	 تسعينات	 منذ	 الحوكمة	 تحسين	 جانب	

المذكورة	 الحوكمة	 مؤشرات	 في	 القصور	 أوجه	 االعتبار	 في	

آنفا،	يشير	التحليل	التجريبي	إلى	أن	تأثير	اإلصالحات	السابقة	

كان	في	أغلب	األحيان	أكبر	في	البلدان	التي	كانت	فيها	جودة	

الحوكمة	أعلى،	في	حين	حققت	اإلصالحات	مكاسب	أقل	بكثير	

اللوحة	 البياني	١5-3،	 )الشكل	 الحوكمة	أضعف	 حيثما	كانت	

4(.	ولجودة	الحوكمة	أهمية	خاصة	في	حالة	تأثير	إلغاء	القيود	

اإلصالحات	 هذه	 تؤت	 ولم	 المنتجات.	 سوق	 على	 التنظيمية	

مكاسب	 حققت	 لكنها	 ضعيفة،	 الحوكمة	 كانت	 حيثما	 ثمارها	

أكبر	حيثما	كانت	الحوكمة	قوية.	ويتسق	ذلك	مع	الرأي	القائل	

يعزز	 لن	 المنتجات	 أسواق	 إلى	 الدخول	 حواجز	 انخفاض	 بأن	

دخول	شركات	جديدة	ويشجع	الشركات	الحالية	على	أن	تكون	

على	 الشركات	 جميع	 معاملة	 تمت	 إذا	 إال	 وابتكارا	 كفاءة	 أكثر	

سيادة	 تكون	 عندما	 تحقيقه	 يسهل	 أمر	 وهو	 المساواة،	 قدم	

ولنفس	 بصرامة.	 الملكية	 حقوق	 إنفاذ	 ويتم	 قوية	 القانون	

عن	 الناتجة	 المكاسب	 تعظيم	 القوية	 للحوكمة	 يمكن	 األسباب،	

اإلصالحات	األخرى	التي	تشجع	المنافسة	في	مجالي	التمويل	

أو	التجارة	الدولية.

تحفز	 التي	 اإلصالحات	 بين	 تكامل	 أوجه	 كذلك	 وتوجد	

الشركات	على	النمو	واإلصالحات	التي	تساعدها	على	ذلك.	ومن	

التمويل	 تحرير	 النمو	 على	 تساعد	 التي	 األساسية	 اإلصالحات	

الحصول	 إمكانية	 زيادة	 طريق	 عن	 يمكنه،	 والذي	 الداخلي،	

في	 اإلصالحات	 عن	 الناتجة	 المكاسب	 تعظيم	 االئتمان،	 على	

على	 القائم	 التحليل	 يلقي	 ذلك،	 على	 وكمثال	 أخرى.	 مجاالت	

النماذج	الضوء	على	التكامل	بين	اإلصالحات	التي	تحرر	أسواق	

العمل	واألسواق	المالية	في	آن	واحد	—	كما	فعلت	بوليفيا	على	

العمل	 سوق	 إصالح	 ويعمل	 	3٢
3٢ 	.١٩85 عام	 في	 المثال	 سبيل	

على	تحسين	ربحية	القطاع	الرسمي،	مما	يحفز	شركات	القطاع	

الرسمي	على	التوسع	وكذلك	شركات	القطاع	غير	الرسمي	على	

المشروعات	 أصحاب	 ألن	 ونظرا	 الرسمي.	 القطاع	 إلى	 التحول	

وكذلك	 الرسمي	 القطاع	 إلى	 دخولهم	 تمويل	 إلى	 بحاجة	

استثماراتهم	الرأسمالية،	يؤدي	تحسين	إمكانية	الحصول	على	

االئتمان	من	خالل	تحرير	التمويل	الداخلي	—	إلى	جانب	تعزيز	

آثار	إصالح	سوق	 إلى	زيادة	 المالي33	-33	 القطاع	 الرقابة	على	

34

العمل	على	االستثمار	والناتج	)الشكل	البياني	١6-3(.34

ملخص وانعكاسات السياسات

تشكل	النتائج	الرئيسية	لهذا	الفصل	حجة	قوية	إلعطاء	دفعة	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 في	 الهيكلي	 لإلصالح	 جديدة	

بعد	 أوال،	حتى	 رئيسيين.	 لسببين	 النامية،	وذلك	 واالقتصادات	

يزال	 ال	 الماضي،	 القرن	 تسعينات	 في	 الكبرى	 التحرير	 موجة	

3٢,	3٢	يف	عام	١٩85،	قامت	بوليفيا	بإلغاء	االئتمان	املوجه	من	احلكومة	

وبتحرير	الضوابط	على	أسعار	الفائدة.	وإىل	جانب	ذلك،	تم	إلغاء	املراسيم	

العليا	أرقام	7٠7٢،	و٩١٩٠،	و١76١٠،	وأُعيد	إقرار	حق	أصحاب	العمل	

يف	فصل	العاملين	وفقا	لألحكام	املعمول	بها	مسبقا.

33,	33	رغم	عدم	رصد	النموذج	املستخدم	يف	هذا	الفصل	للرقابة	السليمة،	

يف	 الضعف	 مواطن	 تراكم	 خماطر	 لتخفيف	 أساسيا	 عنصرا	 تعد	 فإنها	

Johnston and Sund� 	القطاع	املايل	بعد	حترير	التمويل	الداخلي	)دراسة

.)ararajan 1999
34,	34	راجع	املرفق	3-3	املتاح	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	

من	التفاصيل	الفنية.

احلوكمة األقوى تُعظِّم أثر اإلصالحات

الشكل البياين ٣-١٥: آثار اإلصالحات على الناجت: دور 
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١- التمويل الداخلي ٢- التمويل اخلارجي

٣- التجارة ٤- سوق املنتجات

املصادر: جمموعة بيانات اإلصالحات الصادرة عن صندوق النقد الدويل، وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير األعمدة إىل استجابة الناجت خالل خمس سنوات قادمة إلصالح كبير سابق 

(مقداره انحرافين معياريين). وتشير احلوكمة الضعيفة (القوية) إىل مستوى احلوكمة عند 

املئين ٢٥ (٧٥) من توزيع مؤشر احلوكمة.
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اإلصالحات	 من	 مزيد	 إلجراء	 عام	 بشكل	 واسع	 مجال	 هناك	

الداخلي	 التمويل	 الفصل:	 هذا	 يشملها	 التي	 المجاالت	 في	

والخارجي،	والتجارة	الدولية،	والقواعد	التنظيمية	ألسواق	العمل	

والمنتجات،	والحوكمة.	وينطبق	ذلك	بشكل	خاص	على	البلدان	

—	وخاصة	في	منطقة	إفريقيا	 النامية	ذات	الدخل	المنخفض	

جنوب	الصحراء،	وبدرجة	أقل	في	منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	

إفريقيا	ومنطقة	آسيا	والمحيط	الهادئ.	وثانيا،	لم	يتم	التوصل	

إلى	أن	اإلصالحات	التي	تمت	دراستها	في	هذا	الفصل	تنطوي	

على	تكاليف	اقتصادية	كلية	على	المدى	القصير	—	باستثناء	

تحقق	 أن	 ويمكن	 	— العسر	 أوقات	 في	 تنفيذها	 عند	 بعضها	

المتوسط	 المديين	 على	 والتوظيف	 الناتج	 في	 كبيرة	 مكاسب	

األسواق	 اقتصادات	 من	 عادي	 القتصاد	 فبالنسبة	 والطويل:	

اإلصالحات	 تؤدي	 أن	 يمكن	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	

الكبرى	المتزامنة	في	جميع	المجاالت	المذكورة	آنفا	إلى	زيادة	

النمو	االقتصادي	السنوي	بحوالي	نقطة	مئوية	واحدة	على	مدى	

خمس	إلى	عشر	سنوات،	مما	يضاعف	السرعة	الحالية	لتقارب	

مستويات	دخل	الفرد	مع	المستويات	المقابلة	في	االقتصادات	

يكون	 التي	 للبلدان	 وبالنسبة	 القادم.	 العقد	 خالل	 المتقدمة	

فيها	حجم	النشاط	غير	الرسمي	مرتفعا	نسبيا،	يمكن	ان	تكون	

األخرى.	 العوامل	 تساوي	 بافتراض	 أكبر،	 اإلصالح	 مكاسب	

وإلى	جانب	ذلك،	ال	تأخذ	هذه	التقديرات	في	الحسبان	المكاسب	

األخرى	التي	يحتمل	تحقيقها	من	السياسات	األخرى	الموجهة	

نحو	النمو	التي	ال	يشملها	هذا	الفصل،	مثل	تحسين	نظم	التعليم	

العامة،	 التحتية	 البنية	 على	 اإلنفاق	 وأطر	 الصحية،	 والرعاية	

والقوانين	واللوائح	التي	تعيق	مشاركة	المرأة	في	القوى	العاملة.

آثار	 المجاالت	 أحد	 في	 لإلصالح	 يكون	 نفسه،	 الوقت	 وفي	

مختلفة	عبر	االقتصادات،	تتوقف	على	القواعد	التنظيمية	التي	

السائدة	 التجارية	 واألوضاع	 األخرى	 المجاالت	 في	 تطبقها	

اإلصالحات	 وضح	 أن	 إلى	 ذلك	 ويشير	 اإلصالح.	 وقت	 في	

صحيحة	 بصورة	 وأولوياتها	 تسلسلها	 وتحديد	 حزم	 في	

اإلجراءات	 فإن	 كذلك	 مكاسبها.	 لتعظيم	 أساسيا	 عنصرا	 يعد	

الشركات	 حصول	 فرص	 وتيسير	 الحوكمة	 لتحسين	 الملموسة	

التي	 القيود	 إللغاء	 مهمة	 تكون	خطوة	 ما	 غالبا	 االئتمان	 على	

التي	 للبلدان	 وبالنسبة	 اإلصالح.	 مكاسب	 وزيادة	 النمو	 تعيق	

تكون	فيها	األوضاع	االقتصادية	ضعيفة،	ينبغي	إعطاء	أولوية	

إلصالحات	—	مثل	تخفيض	الحواجز	أمام	التجارة	الدولية	أو	

الصناعة	 قطاع	 بخالف	 محلية	 قطاعات	 في	 الشركات	 دخول	

االقتصادية	 األوضاع	 على	 مكاسبها	 تعتمد	 ال	 	— التحويلية	

السائدة.	إن	اإلصالحات	التي	ال	تؤتي	ثمارها	في	أوقات	العسر	

-	مثل	تخفيف	قوانين	حماية	الوظائف	وإلغاء	القيود	التنظيمية	

على	القطاع	المالي	المحلي	-	من	األفضل	سنها	بأحكام	ذات	

مصداقية	تنص	على	دخولها	حيز	التنفيذ	في	وقت	الحق،	عندما	

تأجيل	 باإلمكان	 يكن	 لم	 وإذا	 االقتصادية.	 األوضاع	 تتحسن	

العمل(،	 سوق	 )بالنسبة	إلصالحات	 سريانها	 عند	 اإلصالحات	

يمكن	أال	تسري	بأثر	رجعي،	أي	ال	تُطبق	القواعد	الجديدة	إال	على	

تأجيل	 حساب	 على	 يأتي	 ذلك	 أن	 رغم	 	— الجدد	 المستفيدين	

تحقيق	المكاسب	الكاملة	من	اإلصالح.	وإلى	جانب	ذلك،	ينبغي	

الوظائف	 لحماية	 المفروضة	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 يقترن	 أن	

 (Duval and Loungani االجتماعي	 األمان	 شبكات	 بتعزيز	

للمالية	 مصداقية	 ذات	 أطر	 لديها	 التي	 البلدان	 وفي	 	.2019)
العامة،	 المالية	 في	 متاح	 وحيز	 المتوسط	 المدى	 على	 العامة	

يمكن	لسياسة	المالية	العامة	المضادة	لالتجاهات	الدورية	أن	

تخفف	أيضا	من	تكاليف	اإلصالح	على	المدى	القصير.	

استدخال	 أيضا	 اإلصالح	 استراتيجيات	 على	 وينبغي	

اإلصالحات	 كانت	 لو	 وحتى	 السياسي.	 االقتصاد	 اعتبارات	

تحقق	 ما	 غالبا	 فإنها	 ككل،	 للمجتمع	 صافيا	 مكسبا	 تحقق	

السكان،	 من	 كبير	 عدد	 على	 موزعة	 إدراكها	 يصعب	 مكاسب	

بينما	تكون	الخسائر	أكثر	وضوحا	ومركزة	على	فئات	سكانية	

صغيرة	وإن	كانت	قوية	أحيانا	(Olson 1971).	وتبرز	التجارب	

مع	اإلصالحات	السابقة	الحاجة	إلى	التصميم	الدقيق	وتحديد	

لضمان	 والشفافية	 الجيد،	 والتواصل	 والملكية،	 األولويات،	

الحصول	على	دعم	واسع	النطاق.	

من	 مستفادة	 تحديدا	 أكثر	 دروس	 ثالثة	 أيضا	 وهناك	

أن	اإلصالحات	تستغرق	وقتا	حتى	 إلى	 أوال،	بالنظر	 الماضي.	

الفوز	 بعد	 السريع	 التحرك	 الحكومة	 ينبغي	على	 ثمارها،	 تؤتي	

فمن	 السياسي.	 العسل«	 »شهر	 فترة	 لتنفيذها	خالل	 االنتخابي	

السياسية	 التكاليف	 من	 التخفيف	 االستراتيجية	 هذه	 شأن	

المحتملة	)اإلطار	3-١(.	وثانيا،	من	األفضل	تنفيذ	اإلصالحات	

أي	ينبغي	على	 	— عندما	تكون	األوضاع	االقتصادية	مواتية	

الحكومة	»إصالح	السقف	بينما	ال	تزال	الشمس	ساطعة«.	ففي	

اجلمع بين إصالحات سوق العمل وإلغاء القيود التنظيمية على التمويل الداخلي يستلزم 

التكامل فيما بينها ويُعظِّم مكاسب الناجت الكلي.

الشكل البياين ٣-١٦: املكاسب احملققة من حزمة 

إصالحات التمويل الداخلي وسوق العمل 

(النسبة املئوية للمكاسب اإلضافية الناجتة عن وضع اإلصالحات يف حِزَم)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تمثل األعمدة النسبة املئوية للفرق بين تأثير حزمة جتمع بين هذين النوعين من 

اإلصالحات وجمموع تأثير كل إصالح يُنفذ بمعزل عن اآلخر.
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الناحية	 من	 مكلفة	 اإلصالحات	 تكون	 ما	 غالبا	 العسر،	 أوقات	

أثر	 فصل	 يستطيعون	 ال	 ما	 غالبا	 الناخبين	 ألن	 االنتخابية	

اإلصالح	عن	أثر	األوضاع	االقتصادية	الضعيفة.	وخالل	فترات	

—	حيثما	 الكلية	 االقتصادية	 السياسة	 دعم	 يؤدي	 قد	 الركود،	

وثالثا،	 لإلصالح.	 السياسية	 التكاليف	 من	 الحد	 إلى	 	— أمكن	

اإلصالحات	 وتنفيذ	 مراعاة	 السياسات	 صناع	 على	 ينبغي	

لإلصالحات	 سلبية	 آثار	 أي	 لتخفيف	 البداية	 في	 التكميلية	

القوية	 االجتماعي	 األمان	 لشبكات	 ويمكن	 الدخل.	 توزيع	 على	

وبرامج	سوق	العمل	النشطة	التي	تساعد	العمالة	على	التنقل	بين	

الوظائف	أن	تساعد	في	هذا	الصدد،	نظرا	ألن	اإلصالحات	غالبا	

والقضاء	 جديدة	 عمل	 فرص	 خلق	 إلى	 واحد	 آن	 في	 تؤدي	 ما	

سوى	 مكاسبها	 على	 يحصل	 ال	 التي	 اإلصالحات	 إن	 عليها.	

وقد	 الدعم	 تفقد	 أن	 المحتمل	 من	 المجتمع	 من	 صغير	 قطاع	

تتعطل	وتيرتها،	أو	يتم	التراجع	عنها،	في	المستقبل.
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إلى	 بوضوح	 تشير	 الفصل	 هذا	 في	 الواردة	 األدلة	 أن	 رغم	

مزاياها	 فإن	 الهيكلية،	 لإلصالحات	 االقتصادية	 المزايا	

تم	 طالما	 الذي	 األمر	 وهو	 بكثير،	 وضوحا	 أقل	 السياسية	

في	 المشكالت	 إحدى	 وتتمثل	 اإلصالح.	 أمام	 عقبة	 اعتباره	

أنه	حتى	لو	كانت	اإلصالحات	تحقق	مكسبا	صافيا	للمجتمع	

موزعة	 إدراكها	 يصعب	 مكاسب	 تحقق	 ما	 غالبا	 فإنها	 ككل،	

على	عدد	كبير	من	السكان،	وخسائر	أكثر	وضوحا	مركزة	على	

	.(Olson 1971)	أحيانا	قوية	كانت	وإن	صغيرة	سكانية	فئات

الدخول	 تخفيض	حواجز	 يؤدي	 ما	 عادة	 المثال،	 وعلى	سبيل	

السلكية	 االتصاالت	 أو	 الكهرباء	 مثل	 	— الشبكات	 قطاع	 إلى	

والالسلكية،	اللذان	ورد	ذكرهما	في	هذا	الفصل	—	إلى	تحقيق	

مكاسب	موزعة	على	المستهلكين	في	شكل	أسعار	منخفضة	أو	

منتجات	أفضل،	بينما	قد	تتعرض	الشركات	القائمة	والعاملون	

جدد	 منافسين	 دخول	 نتيجة	 كبيرة	 خسائر	 إلى	 الحاليون	

السياسيون	 الظروف،	قد	يحجم	 وانخفاض	األرباح.	وفي	هذه	

عن	إجراء	إصالحات	خشية	معاقبتهم	في	صندوق	االقتراع	عن	

طريق	أصوات	الخاسرين	من	اإلصالح.

ويبحث	هذا	اإلطار	بشكل	تجريبي	فيما	إذا	كانت	المخاوف	

ال.	 أم	 تدعمها	تجارب	سابقة	 السياسية	لإلصالح	 التكلفة	 من	

وتحديدا	يتساءل	عما	إذا	كانت	اإلصالحات	الهيكلية	تؤدي	إلى	

خسائر	أم	مكاسب	انتخابية،	وعن	مدى	أهمية	توقيت	اإلصالح	

للنتائج	 بالنسبة	 االقتصاد	 وحالة	 االنتخابية	 الدورة	 في	

االنتخابية	الالحقة.

ولدراسة	هذه	القضايا،	يعمل	التحليل	على	توافق	مجموعة	

مجموعة	 مع	 االنتخابية	 النتائج	 حول	 البيانات	 من	 جديدة	

ويقدر	 الفصل	 هذا	 في	 الواردة	 اإلصالح	 بيانات	 من	 جديدة	

أو	 التصويتية	للحزب	 التغير	في	الحصة	 أثر	اإلصالحات	على	

االئتالف	الحالي	في	االنتخابات	التالية.١	وهذا	المتغير	التابع	

أو	 االنتخابية	 العقوبات	 حجم	 تقييم	 في	 خاص	 بشكل	 مفيد	

السلطة	 رئيس	 يظل	 وقد	 اإلصالحات.	 عن	 الناتجة	 المكاسب	

يُجبر	 قد	 أو	 بكثير،	 أقل	 بأغلبية	 ولكن	 منصبه،	 في	 التنفيذية	

على	تشكيل	حكومة	ائتالفية.	

هو	 التحليل	 في	 المستخدم	 الرئيسي	 المستقل	 والمتغير	

المتوسط	غير	المرجح	لجميع	مؤشرات	اإلصالح.٢	

تنطوي	 ال	 اإلصالحات	 أن	 إلى	 التحليل	 نتائج	 وتشير	

السابقة	 السنة	 في	 تنفيذها	 عند	 إال	 انتخابية	 تكاليف	 على	

واسع	 الكبير	 اإلصالح	 يرتبط	 الحالة،	 هذه	 وفي	 لالنتخابات.	

في	 كبير	 تغيير	 بأنه	 الفصل	 بقية	 في	 يُعرَّف	 )الذي	 النطاق	

التنظيمية	في	آن	واحد(	بانخفاض	في	الحصة	 المجاالت	 كل	

دال	 األثر	 وهذا	 مئوية.	 نقاط	 	3 بنحو	 لالئتالف	 التصويتية	

اقتصاديا	ويعادل	تقريبا	انخفاضا	قدره	١7	نقطة	مئوية	في	

احتمال	إعادة	انتخاب	الرئيس	الحالي	للتحالف	)الشكل	البياني	

التي	أجريت	 المقابل،	ال	يبدو	أن	اإلصالحات	 3-١-١(.	وفي	

فرصه	 على	 تؤثر	 الحالي	 الرئيس	 والية	 من	 سابق	 وقت	 في	

السلوك	 إلى	 النتائج	 هذه	 وتشير	 المستقبل.	 في	 االنتخابية	

التجريبية	 األدلة	 مع	 أيضا	 وتتسق	 للناخبين	 النظر	 قصير	

الواردة	في	هذا	الفصل	على	أن	المكاسب	االقتصادية	الناتجة	

عن	اإلصالحات	يستغرق	تحقيقها	وقتا.	

البلدان	 بين	 الكبيرة	 االختالفات	 النتائج	 متوسط	 ويخفي	

إذا	كانت	اإلجراءات	 القائمة	باإلصالح	والتي	تتوقف	على	ما	

قد	نُفذت	في	أوقات	اليسر	أم	العسر	)الشكل	البياني	3-١-٢(.	

تكاليف	سياسية	عند	 تنطوي	على	 أن	اإلصالحات	 يتبين	 ولم	

ما	 غالبا	 ولكنها	 قوية،	 اقتصادية	 أوضاع	 ظل	 في	 تنفيذها	

النشاط	 ضعف	 فترات	 في	 تنفيذها	 عند	 سياسيا	 مكلفة	 تكون	

إلى	تحمل	تكاليف	توزيع	أكبر	 االقتصادي،	ربما	ألنها	تؤدي	

الناخبين	 وألن	 اإلصدار(	 قيد	 	،Alesina and others )دراسة	

االقتصادية	 األوضاع	 آثار	 عن	 اإلصالح	 آثار	 يفصلون	 ال	

ظروف	 ظل	 في	 غالبا	 اإلصالحات	 إلجراء	 ونظرا	 الضعيفة.	

إلى	 أيضا	 التقديرات	 تشير	 	،)٢-3 )اإلطار	 ضعيفة	 اقتصادية	

)الشكل	 سالب	 التصويتية	 الحصة	 على	 تأثيرها	 متوسط	 أن	

البياني	3-١-٢(.	

اإلصالح	 استراتيجيات	 أن	 إلى	 بطريقتين	 النتائج	 وتشير	

يمكنها	استدخال	اعتبارات	االقتصاد	السياسي	وتعظيم	فرص	

وقتا	 تستغرق	 اإلصالحات	 ألن	 نظرا	 أوال،	 السياسي.	 النجاح	

السريع	 التحرك	 الحكومات	 على	 ينبغي	 ثمارها،	 تؤتي	 حتى	

العسل«	 »شهر	 فترة	 خالل	 لتنفيذها	 االنتخابي	 الفوز	 بعد	

يكون	 اإلصالحات	عندما	 تنفيذ	 األفضل	 ثانيا،	من	 السياسي.	

أداء	االقتصادات	جيدا.

اإلطار 3-1: اآلثار السياسية لإلصالحات الهيكلية

إلى	 كبير	 إلى	حد	 ويستند	 فورتشيري	 دافيد	 إعداد	 من	 اإلطار	 هذا	

 Alesina and ودراسة	 اإلصدار(	 )قيد	 	Ciminelli and others دراسة	

others	)قيد	اإلصدار(.
غير	 عينة	 الدراسة	 هذه	 في	 االنتخابية	 البيانات	 قاعدة	 تغطي	 	١

متوازنة	من	االنتخابات	الديمقراطية	من	عام	١٩73	)أو	السنة	األولى	

التي	يوصف	فيها	البلد	باعتباره	نظاما	ديمقراطيا(	إلى	عام	٢٠١4	

في	66	اقتصادا	متقدما	وناميا.

)قيد	اإلصدار(	لالطالع	على	 	Alesina and others ٢	راجع	دراسة	

تقديرات	كل	مؤشر	من	مؤشرات	 ذلك	 بما	في	 التفاصيل،	 مزيد	من	

اإلصالح	على	حدة.	وتتضمن	مواصفة	السيناريو	األساسي	مجموعة	

المتغيرات	الضابطة	التالية:	)١(	متوسط	نمو	إجمالي	الناتج	المحلي	

خالل	الفترة	االنتخابية،	و)٢(	متغير	صوري	لبلد	متقدم	)قيمته	١	

في	حالة	العضوية	المستمرة	في	منظمة	التعاون	والتنمية	في

الميدان	االقتصادي	منذ	عام	١٩63،	وصفر	في	الحاالت	األخرى(،	

و)3(	متغير	صوري	للنظم	الديمقراطية	الجديدة	)قيمته	١	في	حالة	

على	 المعني	 البلد	 فيه	 عام	يحصل	 بعد	 األولى	 األربعة	 االنتخابات	

—	١٠	إلى	١٠،	وصفر	 الديمقراطية	من	 درجة	سالبة	على	مقياس	

القائم	 السياسي	 للنظام	 األخرى(،	و)4(	متغير	صوري	 الحاالت	 في	

على	األغلبية	)قيمته	١	في	حالة	البلدان	ذات	النظام	االنتخابي	الذي	

الدوائر	 في	 شئ«	 كل	 على	 يحصل	 »الفائز	 بأسلوب	 المقاعد	 يمنح	

المؤسسات	 بيانات	 لقاعدة	 وفقا	 جغرافي	 أساس	 على	 المقسمة	

األولي	 المتوسط	 و)5(	 األخرى(،	 الحاالت	 في	 وصفر	 السياسية،	

حجم	 و)6(	 دراستها،	 تمت	 التي	 المجاالت	 في	 التنظيم	 لمستوى	

	3-3 المرفق	 راجع	 السابقة.	 االنتخابات	 في	 التصويتية	 الحصة	

المتاح	على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	مزيد	من	التفاصيل	حول	

المنهجية	التجريبية.
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١- احلصة التصويتية

***
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السنة االنتخابية املدة املتبقية

**

٢- احتمال إعادة االنتخاب

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل أثــر إجــراء إصــالح كبيــر – يُعــرَّف بأنــه 

انحرافيــن  مقــداره  العــام  التنظيميــة  القواعــد  مؤشــر  يف  تغيــر 

القواعــد  مؤشــر  يف  الســنوية  التغيــرات  توزيــع  (يف  معيارييــن 

التنظيمية يف العينة) – على نتائج االنتخابات.

تشــير العالمتــان ** و*** إىل داللــة إحصائيــة عنــد مســتويي ثقــة ٥٪ و

١٪ على الترتيب.

الشكل البياين ٣-١-١: أثر اإلصالح على

 نتائج االنتخابات 

(نقاط مئوية)

السنة االنتخابية املدة املتبقية
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متوسط أوضاع 

اقتصادية 

ضعيفة

أوضاع

 اقتصادية 

قوية

***

***

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة إىل أثــر إجــراء إصــالح كبيــر – يُعــرَّف بأنــه 

تغيــر يف مؤشــر القواعــد التنظيميــة العــام بمقــدار انحرافيــن معيارييــن 

يف  التنظيميــة  القواعــد  مؤشــر  يف  الســنوية  التغيــرات  توزيــع  (يف 

العينة) – على نتائج االنتخابات.

تشير العالمة *** إىل داللة إحصائية عند مستوى ثقة ١٪.

الشكل البياين ٣-١-٢: أثر اإلصالح على 

احلصة التصويتية: دور األوضاع االقتصادية
(نقاط مئوية)

  (continued) اإلطار 3-1 )تتمة(
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يمكن	لمجموعة	واسعة	من	العوامل	السياسية	واالقتصادية	

أن	تشرح	لماذا	ومتى	تحدث	)ال	تحدث(	اإلصالحات.	وأحد	هذه	

تشمل	 وقد	 أزمة.	 وجود	 هو	 األهمية،	 غاية	 في	 وهو	 العوامل،	

النظام	 ونوع	 للحكومة،	 السياسي	 التوجه	 السياسية	 العوامل	

السياسي،	 التفتت	 ودرجة	 برلماني(،	 أم	 )رئاسي	 السياسي	

Ciminelli and oth� )دراسة الديمقراطية	 المؤسسات	 	وقوة	

العوامل	 الواردة	فيها(.	وقد	تشمل	 ers،	قيد	اإلصدار،	والمراجع	
تكون	 وقد	 تحديدا.	 السائدة	 التجارية	 األوضاع	 االقتصادية	

األزمات	بمثابة	نقاط	تحول	كما	يمكن	أن	تحفز	الدعم	الشعبي	

الحاليين	 العاملين	 ودعم	 تكلفة	 زيادة	 خالل	 من	 لإلصالح	

والشركات	الحالية	)»األطراف	الداخلية«(	للحفاظ	على	الوضع	

الراهن.	وفي	الوقت	نفسه،	قد	تؤدي	األزمات	إلى	زيادة	االنقسام	

 Mian, Sufi, and(	اإلصالح	جهود	يضعف	قد	مما	البرلماني،

.)Trebbi 2014
إذا	 ما	 على	 واإلصالح	 األزمة	 بين	 العالقة	 تعتمد	 وقد	

كانت	األزمة	اقتصادية	أم	مالية،	وقد	تختلف	أيضا	باختالف	

من	 المحلي	 الطلب	 انهيار	 يحد	 وقد	 التنظيمية.	 المجاالت	

التي	 القطاعات	 من	 التجارة	 تحرير	 يلقاها	 التي	 المعارضة	

	.(Lora and Olivera 2005)	المحلي	الطلب	على	عادة	تعتمد

وبالمثل،	قد	تؤدي	فترات	البطالة	المرتفعة	إلى	زيادة	الضغط	

على	الحكومات	لسن	إصالحات	تخفف	من	القواعد	التنظيمية	

 (Duval, Furceri, العمل	 أمل	زيادة	فرص	 العمل	على	 لسوق	

(and Miethe 2018.	وفي	المقابل،	يمكن	أن	تؤدي	أزمة	مالية	
إلى	 الحكومات	 دفع	 إلى	 التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 فترة	من	 بعد	

 Mian, Sufi, إعادة	تنظيم	القطاع	المالي	واالقتصاد	)دراسة	

.) Gokmen and others 2017	ودراسة	،and Trebbi 2014
ويبحث	هذا	اإلطار	بشكل	تجريبي	دور	األزمات	في	تعزيز	

للمتجهات.	 الذاتي	 لالنحدار	 إطار	 باستخدام	 اإلصالحات	

ولهذا	المنهج	ميزتان	رئيسيتان	مقارنة	باإلطار	الثابت.	أوال،	

بعد	 إصالحات	 إلى	 األزمات	 تؤدي	 أن	 احتمال	 ببحث	 يسمح	

فترات	تأخير	طويلة،	وهي	قضية	تغفلها	األدبيات	التجريبية.	

في	 التغيرات	 بين	 المرتدة	 اآلثار	 مراعاة	 إمكانية	 يتيح	 ثانيا،	

القواعد	التنظيمية	في	المجاالت	المختلفة.	كذلك	فإن	مجموعة	

اإلصالحات	التي	يتناولها	هذا	التحليل	هي	نفسها	التي	وردت	

في	بقية	الفصل.	وبالنسبة	لألزمات،	يتم	بحث	كل	من	فترات	

السالب	 النمو	 فترات	 بأنها	 تُعرَّف	 )التي	 االقتصادي	 الركود	

المصرفية	 واألزمات	 الحقيقي(	 المحلي	 الناتج	 إجمالي	 في	

 Laeven and Valencia دراستي	 في	 تُعرَّف	 )التي	 النظامية	

.)2008, 2012
لكل	 )واحد	 للمتجهات	 ذاتي	 انحدار	 نموذجي	 تقدير	 ويتم	

للنموذج	 وفقا	 المالية(	 أو	 االقتصادية	 	— األزمات	 من	 نوع	

التالي:

 X  i,t   =  A   0  +  ∑ l=1  4     A   l   X  i,t−l      +  τ  t    + γ  i   +  ε  i,t   , )٢-١-3(

البلد	 إلى	 	t i		و	 حيث	يشير	الحرفان	الجانبيان	السفليان	

والوقت.	وتشير	 X  i,t  	إلى	متجه	المتغيرات	السبعة	الذي	يحتوي	

اإلصالح	 ومؤشرات	 المعنية	 لألزمة	 لصوري	 ا المتغير	 على	

متجه	 إلى	 	 A   0 وتشير	  األولى(؛	 الفروق	 )في	 الستة	 الهيكلي	

الذي	ينبغي	 المعلمات	 إلى	متجه	 	 A   l 	وتشير	الثابتة؛ الحدود	

تقديره؛	وتشير	 τ  t   	وγ  i،	على	الترتيب،	إلى	اآلثار	الثابتة	الزمنية	

والقُطْرية؛	وتشير	 ε  it  	إلى	حد	الخطأ.	ويتم	إدراج	أربعة	فترات	

استجابات	 على	 الحصول	 ويتم	 لتابعة.	 ا للمتغيرات	 تأخير	

مع	 كوليسكي	 تفكيك	 باستخدام	 األزمات	 إزاء	 اإلصالحات	

ترتيب	المتغير	الصوري	لألزمة	أوال.	واالفتراض	الضمني	هو	

أن	حدوث	أزمة	في	السنة	t	ال	يعتمد	على	اإلصالحات	المنفذة	

في	نفس	السنة.١

النتائج	إلى	أن	األزمات	االقتصادية	والمصرفية	 وتشير	

البياني	 )الشكل	 الهيكلية	 آثار	مختلفة	على	اإلصالحات	 لها	

تعزيز	 إلى	 االقتصادي	 الركود	 فترات	 	 دي وتؤ 	 . )٢-١ -3

التنظيمية	 القيود	 إلغاء	 إلى	 التجاري،	وبدرجة	أقل،	 التحرير	

المتوسط.	 المدى	 على	 المالية	 والسوق	 مل	 الع ق	 سو ى	 ل ع

األزمة«	 عن	 الناجم	 »اإلصالح	 فرضية	 لنتائج	 ا هذه	 وتدعم	

	Lora and Olivera (2004) دراسة	 ج	 ائ نت ع	 م تسق	 ت و

وتشير	 	.Duval,  Furceri, and Miethe (2018) ودراسة	

هذه	النتائج	أيضا	إلى	أن	الحكومات	تستجيب	لتراجع	الطلب	

على	 االنفتاح	 طريق	 عن	 البطالة	 معدل	 وارتفاع	 الخارجي	

التجارة	وتحرير	سوق	العمل	لتعزيز	التوظيف.	وفي	المقابل،	

تبين	أن	األزمات	المصرفية	تدعم	تشديد	القواعد	التنظيمية	

وهذه	 الرأسمالي.	 والحساب	 الداخلي	 ويل	 م لت ا ي	 ل مجا ي	 ف

اآلثار	كبيرة	إلى	حد	ما	ويمكن	تفسيرها	على	أنها	محاولة	

من	جانب	الحكومات	للسيطرة	على	المصادر	المتصورة	لعدم	

االستقرار	المالي	أو	تخفيفها.	

اإلطار 3-2: تأثير األزمات على اإلصالحات الهيكلية

هذا	اإلطار	من	إعداد	غابرييل	سيمينيللي	ويستند	إلى	حد	كبير	إلى	

دراسة	Ciminelli and others	)قيد	اإلصدار(.

١	ترتيب	متغيرات	)اإلصالح(	»تحت«	المتغير	الصوري	لألزمة	ال	

Chris�	 دراس راجع	 منهجي،	 اشتقاق	 على	 )لالطالع	 لنتائج	 ا 	 ر ةيغي

.)tiano, Eichenbaum, and Evans 1999
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يوضــح الشــكل البيــاين آثــار األزمــات املصرفيــة (اللوحــة ١) 

وحــاالت الركــود االقتصــادي (اللوحــة ٢) علــى اإلصالحــات الهيكليــة 

خــالل آفــاق زمنيــة مدتهــا ســنتان و٤ ســنوات و٦ ســنوات. وتتــراوح 

ذات  األعمــدة  وتشــير  صحيــح.  وواحــد  صفــر  بيــن  مؤشــر  كل  قيمــة 

العالمــة * إىل داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ١٠٪ علــى األقــل. وتشــير 

األعمــدة بــدون العالمــة * إىل نتائــج غيــر دالــة إحصائيــا. وحتُســب 

مــع  كارلــو  مونــت  حمــاكاة  نمــاذج  خــالل  مــن  املعياريــة  األخطــاء 

تكرار العملية احلسابية ١٠٠٠ مرة.

الشكل البياين ٣-٢-١: أثر األزمات على 

اإلصالحات الهيكلية
(وحدات مؤشر اإلصالح)
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اإلطار 3-2 )تتمة(
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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.	

التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 القسم	 ويتضمن	

	،٢٠١٩-٢٠٢٠ للفترة	 والتوقعات	 التقديرات	 عليها	 تقوم	

ويعرض	 للفترة	٢٠٢١-٢٠٢4.	 األجل	 متوسط	 والسيناريو	

القسم	الثاين	وصفا	موجزا	للتغيرات	التي	طرأت	على	قاعدة	

من	 	٢٠١٩ إبريل	 عدد	 منذ	 اإلحصائية	 واجلداول	 البيانات	

الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	 االقتصاد  آفاق  تقرير	

وصفا	عاما	للبيانات	واألعراف	املتبعة	يف	حساب	البيانات	

الرابع	 القسم	 ويلخص	 القُطرية.	 للمجموعات	 اجملمعة	

معلومات	رئيسية	خمتارة	لكل	بلد.	ويلخص	القسم	اخلامس	

تصنيف	البلدان	ضمن	اجملموعات	اخملتلفة	الواردة	يف	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي.	ويقدم	القسم	السادس	معلومات	عن	

احلسابات	 مؤشرات	 بشأن	 التقارير	 إعداد	 ومعايير	 أساليب	

يشملها	 التي	 األعضاء	 البلدان	 احلكومة	يف	 ومالية	 القومية	

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:	

	.)www.imf.org/en/Publications/WEO
املعلومات	 أساس	 على	 اجلداول	 هذه	 بيانات	 أُعدت	 وقد	

الصلة	 ذات	 األرقام	 وتظهر	 	.٢٠١٩ سبتمبر	 	3٠ حتى	 املتاحة	

يف	 املتوخاة	 العناية	 درجة	 بنفس	 بعده	 وما	 	٢٠١٩ بعام	

البيانات	التاريخية	جملرد	التيسير؛	وحيث	إن	هذه	األرقام	جمرد	

توقعات،	فال	يتوقع	أن	تكون	بنفس	الدرجة	من	الدقة.	

االفتراضات 

يُفترض	استمرار	ثبات	أسعار الصرف	الفعلية	احلقيقية	يف	

االقتصادات	املتقدمة	عند	مستوياتها	املتوسطة	املقيسة	خالل	

الفترة	من	٢6	يوليو	إىل	٢3	أغسطس	٢٠١٩.	وبالنسبة	لعامي	

٢٠١٩	و٢٠٢٠،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١,38٢	و١,377،	ومتوسط	سعر	حتويل	الدوالر	األمريكي	مقابل	

مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١,١٢٠	 	١,١٢3 اليورو	

الدوالر	األمريكي	١٠8,٢	و١٠4,5	على	الترتيب.	

أما	متوسط	سعر النفط،	فمن	املفترض	بلوغه	6١,78	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١٩	و57,٩4	دوالرا	للبرميل	يف	عام	٢٠٢٠.

السياسات	 تنفيذ	 الوطنية	 السلطات	 مواصلة	 كذلك	 ويُفترض	

األكثر	 لالفتراضات	 شرحا	 ألف-١	 اإلطار	 ويقدم	 لديها.	 املعتمدة	

يف	 التوقعات	 إليها	 تستند	 والتي	 السياسات	 صعيد	 على	 حتديدا	

اقتصادات	خمتارة.	

وبالنسبة	ألسعار الفائدة،	من	املفترض	بلوغ	متوسط	سعر	الفائدة	

السائد	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	على	الودائع	ملدة	ستة	أشهر	بالدوالر	

ومتوسط	 	،٢٠٢٠ عام	 يف	 و٢,٠%	 	٢٠١٩ عام	 يف	 	%٢,3 األمريكي	

سعر	الفائدة	على	الودائع	ملدة	ثالثة	أشهر	باليورو	-٠,4%	يف	عام	

٢٠١٩	و-٠,6%	يف	عام	٢٠٢٠،	ومتوسط	سعر	الفائدة	على	الودائع	

الياباين	صفر%	يف	عام	٢٠١٩	و-٠,١%	يف	 بالين	 أشهر	 ملدة	ستة	

عام٢٠٢٠.

قرر	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 فيما	 بأنه	 التذكير	 ويجدر	

أسعار	 تكون	 أن	 	١٩٩8 ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	 االحتاد	 جملس	

التحويل	الثابتة	النهائية	بين	اليورو	وعمالت	البلدان	األعضاء	التي	

أقرت	استخدامه،	اعتبارا	من	أول	يناير	١٩٩٩،	على	النحو	املبين	يف	

اإلطار	5-4	من	عدد	أكتوبر	١٩٩8	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	

راجع	اإلطار	5-4	يف	عدد	أكتوبر	١٩٩8	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العاملي	لالطالع	على	تفاصيل	كيفية	حتديد	أسعار	التحويل.

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

قامت	موريتانيا	بإعادة	تقويم	عملتها	يف	يناير	٢٠١8	عن		•

	١٠ حمل	 	(MRU) جديدة	 موريتانية	 أوقية	 إحالل	 طريق	

العملة	 بيانات	 عن	 التعبير	 ويتم	 	. (MRO)قديمة أوقيات	

احمللية	املوريتانية	بالعملة	اجلديدة	بدءا	من	قاعدة	بيانات	

عدد	أكتوبر	٢٠١٩	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

يناير		• يف	 عملتها	 تقويم	 وبرينسيبي	 تومي	 سان	 وأعادت	

وبرينسيبي	 تومي	 سان	 دوبرا	 إحالل	 طريق	 عن	 	٢٠١8

ويتم	 	.(STD) قديمة	 دوبرا	 	١٠٠٠ حمل	 	(STN) جديدة	

التعبير	عن	بيانات	العملة	احمللية	لسان	تومي	وبرينسيبي	

بالعملة	اجلديدة	بدءا	من	قاعدة	بيانات	عدد	أكتوبر	٢٠١٩	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

االقتصاد		• آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٩ أكتوبر	 عدد	 من	 وبدءا	

اإلقليمية	 اجملموعة	 بيانات	 نشر	 إيقاف	 يتم	 العاملي،	

من	 أربعة	 إضافة	 ويتم	 	.(CIS) املستقلة	 الدول	 كومنولث	

اقتصادات	كومنولث	الدول	املستقلة	)بيالروس،	ومولدوفا،	

أوروبا	 اإلقليمية	 اجملموعة	 إىل	 وأوكرانيا(	 وروسيا،	

	— املتبقية	 الثمانية	 االقتصادات	 أما	 والنامية.	 الصاعدة	

وجمهورية	 وكازاخستان،	 وجورجيا،	 وأذربيجان،	 أرمينيا،	

وأوزبكستان،	 وتركمانستان،	 وطاجيكستان،	 قيرغيزستان،	

وآسيا	 القوقاز	 اإلقليمية	 الفرعية	 اجملموعة	 تشمل	 والتي	

األوسط	 الشرق	 مع	 دجمها	 فيتم	 	— 	(CCA) الوسطى	

وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	(MENAP)	لتشكل	

الوسطى	 الشرق	األوسط	وآسيا	 اجملموعة	اإلقليمية	اجلديدة	

.(MECA)

البيانات واألعراف املتبعة 

اقتصادا	 	١٩4 بعدد	 املتعلقة	 والتوقعات	 البيانات  تشكل	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 لقاعدة	 اإلحصائي	 األساس	

البحوث	 إدارة	 البيانات	 هذه	 حفظ	 يف	 وتشترك	 العاملي.	

حيث	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 يف	 اجلغرافية	 املناطق	 وإدارات	

بانتظام	على	أساس	 القُطرية	 التوقعات	 تتوىل	األخيرة	حتديث	

افتراضات	شاملة	متسقة.

ورغم	أن	الهيئات	اإلحصائية	الوطنية	هي	املرجع	النهائي	

فإن	 املستخدمة،	 والتعاريف	 التاريخية	 البيانات	 تقديم	 يف	

املنظمات	الدولية	تشارك	بدورها	يف	القضايا	اإلحصائية	بغية	

اإلحصاءات	 إلعداد	 اخملتلفة	 املنهجيات	 بين	 التوافق	 حتقيق	

التحليلية	واملفاهيم	 الوطني،	بما	يف	ذلك	األطر	 على	املستوى	

والتعاريف	والتصنيفات	وإجراءات	التقدير	املستخدمة	يف	إنتاج	

آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 وتمثل	 االقتصادية.	 اإلحصاءات	

الهيئات	 من	 املأخوذة	 للمعلومات	 انعكاسا	 العاملي	 االقتصاد	

املصدرية	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

نظام  مع	 عموما	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يعرضها	

جاري	 أو	 بالفعل	 تمت	 وقد	 	.٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات 

والتي	 اخملتلفة	 للقطاعات	 اإلحصائية	 املعايير	 جميع	 مواءمة	

يضعها	صندوق	النقد	الدويل	—	دليل ميزان املدفوعات ووضع 

االستثمار الدويل، الطبعة السادسة، ودليل اإلحصاءات النقدية 

مالية  إحصاءات  ودليل  بياناته،  إلعداد  واملرشد  واملالية 

لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 مع	 	—  2014 لعام  احلكومة 

النقد	 صندوق	 اهتمام	 مدى	 عن	 املعايير	 هذه	 وتعبر	 	.٢٠٠8

الدويل	بصفة	خاصة	باملراكز	اخلارجية	واستقرار	القطاع	املايل	

البلدان.	ومع	 العام	يف	خمتلف	 للقطاع	 العامة	 املالية	 وأوضاع	

القُطرية	 البيانات	 مواءمة	 عملية	 جديا	 بدأت	 األدلة	 هذه	 صدور	

األدلة	 مع	 تماما	 البيانات	 تطابق	 أن	 غير	 اجلديدة.	 املعايير	 مع	

الوطنية	 يعتمد	يف	نهاية	املطاف	على	قيام	معدي	اإلحصاءات	

بتقديم	بيانات	قُطرية	منقحة.	وبالتايل	فإن	تقديرات	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي	ال	تتواءم	سوى	جزئيا	مع	هذه	األدلة.	ومع	هذا،	

فالتأثير	الذي	سيقع	على	األرصدة	واجملمالت	األساسية	نتيجة	

للتحول	إىل	املعايير	التي	تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	يف	كثير	من	

البلدان.	وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	البلدان	األخرى	املعايير	األخيرة	

جزئيا	وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١

تقرير	 يف	 الدين	 وصايف	 العامة	 املالية	 إجمايل	 بيانات	

الرسمية	 البيانات	 العاملي	مستمدة	من	مصادر	 االقتصاد	 آفاق	

مواءمة	 حماولة	 ورغم	 الدويل.	 النقد	 صندوق	 خبراء	 وتقديرات	

الواردة	يف	دليل	 الدين	وفقا	للتعاريف	 بيانات	إجمايل	وصايف	

يف	 تنحرف	 قد	 البيانات	 هذه	 فإن	 احلكومة،	 مالية	 إحصاءات	

البيانات	 نقص	 نتيجة	 الرسمية	 التعاريف	 عن	 األحيان	 بعض	

الرغم	من	 املعنية.	وعلى	 البلدان	 الظروف	اخلاصة	يف	 أو	بعض	

بذل	كل	اجلهود	املمكنة	لضمان	اتساق	البيانات	الواردة	يف	هذا	

الفروق	 فإن	 الدويل،	 املستوى	 على	 مقارنتها	 وإمكانية	 التقرير	

يف	نطاق	تغطية	القطاعات	واألدوات	تعني	عدم	إمكانية	مقارنة	

هذه	البيانات	على	نحو	شامل.	ومع	توافر	مزيد	من	املعلومات،	

األدوات	 أو	نطاق	تغطية	 البيانات	 تغييرات	يف	مصادر	 أي	 فإن	

قد	يترتب	عليها	إجراء	تعديالت	يف	البيانات	قد	تكون	كبيرة	يف	

بعض	األحيان.	ولالطالع	على	توضيحات	بالنسبة	لالنحرافات	

للبيانات	 الرجوع	 يرجى	 واألدوات،	 القطاعات	 تغطية	 نطاق	 يف	

عبر	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 الوصفية	يف	

اإلنترنت.

وتتضمن	البيانات	اجملمعة	للمجموعات	القُطرية	الواردة	يف	

أو	متوسطات	 إما	جماميع	كلية	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

متوسطات	 عن	 ويُعَبَّر	 املنفردة.	 البلدان	 لبيانات	 مرجحة	

سنوية	 تغير	 بمعدالت	 سنوات	 عدة	 تغطي	 التي	 النمو	 معدالت	

وتُستخدم	متوسطات	مرجحة	 ذلك.	 يُذكر	خالف	 ما	مل	 مركبة٢	

أو	 	٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 ١	يطبق	

القومية	واإلقليمية	لعام	٢٠١٠،	ويستخدم	 النظام	األوروبي	للحسابات	

عدد	قليل	من	البلدان	طبعات	أقدم	من	طبعة	١٩٩3	من	نظام	احلسابات	

القومية.	ويتوقع	اتباع	نمط	مشابه	يف	اعتماد	الطبعة	السادسة	من	دليل	

مالية	 إحصاءات	 ودليل	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	 املدفوعات	 ميزان	

احلكومة	لعام	٢٠١4.	يرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	“زاي”	الذي	يضم	قوائم	

باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

ومكوناته،	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 متوسطات	 ٢	حتُسب	

الفرد	من	 اإلنتاج	ونصيب	 وإنتاجية	عوامل	 والتضخم	 العمالة	 وتوظيف	

إجمايل	الناجت	احمللي	والتبادل	التجاري	وأسعار	السلع	األولية	بناء	على	

البطالة	الذي	يتم	حسابه	 التغير	السنوية	املركبة،	ما	عدا	معدل	 معدالت	

على	أساس	املتوسط	احلسابي	البسيط.
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حسابيا	جلميع	بيانات	جمموعة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	ما	عدا	بيانات	التضخم	ونمو	النقود	التي	

تستخدم	لها	متوسطات	هندسية.	وفيما	يلي	األعراف	املتبعة	يف	

هذا	اخلصوص:

نمو	 ومعدالت	 الفائدة	 وأسعار	 الصرف	 ألسعار	 اجملمعة	 األرقام	

مرجحة	 تكون	 اخملتلفة	 القُطْرية	 اجملموعات	 يف	 النقدية	 اجملمالت	

بإجمايل	الناجت	احمللي	احملول	إىل	دوالرات	أمريكية	بأسعار	الصرف	

من	 كحصة	 السابقة(	 الثالثة	 السنوات	 )متوسط	 السوق	 يف	 السائدة	

إجمايل	الناجت	احمللي	للمجموعة.	

احمللي،	 باالقتصاد	 املتعلقة	 األخرى	 للبيانات	 اجملمعة	 األرقام	

الناجت	 بإجمايل	 مرجحة	 النمو،	 نسب	 أو	 معدالت	 كانت	 سواء	

الناجت	 إجمايل	 من	 كحصة	 الشرائية	 القوى	 بتعادل	 املقوم	 احمللي	

للمجموعة.3	 الكلي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 أو	 الكلي	 العاملي	 احمللي	

البسيطة	عن	 السنوية	هي	تغيرات	بالنسب	املئوية	 التضخم	 معدالت	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 حالة	 باستثناء	يف	 السابقة،	 السنوات	

واالقتصادات	النامية،	حيث	تستند	املعدالت	إىل	الفروق	اللوغاريتمية.

األرقام	اجملمعة	لنصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	

حسب	تعادل القوى الشرائية	هي	جمموع	البيانات	للبلد	الواحد	بعد	

حتويلها	إىل	الدوالر	الدويل	يف	السنوات	احملددة.

يتم	تصحيح	األرقام	اجملمعة	جلميع	قطاعات	منطقة	اليورو،	ما	

مل	يُذكر	خالف	ذلك،	إلبالغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامالت	بين	بلدان	

املنطقة.	وتُستخدم	بيانات	إجمايل	الناجت	احمللي	السنوي	غير	املعدَّلة	

وآيرلندا	 قبرص	 باستثناء	 املنفردة،	 البلدان	 وملعظم	 اليورو	 ملنطقة	

املعدَّلة	الستبعاد	 البيانات	 بإبالغ	 تقوم	 والتي	 وإسبانيا	 والبرتغال	

أسعار	 فإن	 	،١٩٩٩ عام	 قبل	 للبيانات	 وبالنسبة	 التقويمية.	 اآلثار	

النقد	األوروبية	لعام	١٩٩5	هي	املستخدمة	يف	إعداد	 صرف	وحدة	

البيانات	اجملمعة.	

البيانات	 العامة	هي	جممالت	 املالية	 لبيانات	 األرقام	اجملمعة	

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.	

هي	 اخلارجي	 القطاع	 بإحصاءات	 املتعلقة	 اجملمعة	 األرقام	

بعد	 منفرد	 نحو	 على	 بلد	 كل	 من	 الواردة	 البيانات	 جمع	 حاصل	

يف	 السائدة	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	 أمريكية	 دوالرات	 إىل	 حتويلها	

السوق	يف	السنوات	املشار	إليها	بالنسبة	لبيانات	ميزان	املدفوعات	

وبأسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	يف	نهاية	السنة	بالنسبة	للدين	

املقوم	بعمالت	أخرى	بخالف	الدوالر	األمريكي.	

غير	أن	األرقام	اجملمعة	للتغيرات	يف	أحجام	التجارة	اخلارجية	

وأسعارها	هي	متوسطات	حسابية	للتغيرات	كنسب	مئوية	يف	كل	بلد	

القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 »األوزان	 3	راجع	

يوليو	 يف	 الصادرة	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 مستجدات	 يف	 الشرائية«	

املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 األوزان	 عن	 موجز	 على	 لالطالع	 	٢٠١4

من	 	٢٠٠4 إبريل	 عدد	 يف	 ألف-٢	 واإلطار	 الشرائية،	 القوى	 تعادل	 إىل	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	وامللحق	الرابع	يف	عدد	مايو	١٩٩3	من	

 Anne-Marie Gulde تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	وراجع	أيضا	دراسة	

 and Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based
 Weights for the World Economic Outlook,” in Staff Studies for the World
 Economic Outlook (Washington, DC: International Monetary Fund,

	.December 1993), 106–23

األمريكي	 بالدوالر	 الواردات	 أو	 الصادرات	 بقيم	 مرجحة	 حدة	 على	

أو	 أو	صادرات	 العاملية	 الواردات	 أو	 الصادرات	 كحصة	من	جمموع	

واردات	اجملموعة	)يف	السنة	السابقة(.

وحُتتسب	األرقام	اجملمعة	للمجموعة	إذا	كانت	تمثل	٩٠%	أو	أكثر	

من	حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	خالف	ذلك.

البيانات	إىل	السنوات	التقويمية،	باستثناء	عدد	قليل	من	 وتشير	

البلدان	التي	تستخدم	السنة	املالية.	ويعرض	اجلدول	)واو(	يف	امللحق	

اإلحصائي	قائمة	باالقتصادات	التي	تعتمد	فترات	إبالغ	استثنائية	

لبيانات	احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

وبالنسبة	لبعض	البلدان،	تستند	األرقام	عن	عام	٢٠١8	وما	قبله	

إىل	تقديرات	وليس	إىل	نتائج	فعلية.	ويضم	اجلدول	»زاي«	يف	امللحق	

احلسابات	 يف	 للمؤشرات	 الفعلية	 النتائج	 بآخر	 قوائم	 اإلحصائي	

املدفوعات	 ميزان	 ومؤشرات	 احلكومة،	 ومالية	 واألسعار،	 القومية،	

لكل	بلد.

ملحوظات قُطرية

قبل	 األرجنتين	 يف	 املستهلكين	 أسعار	 بيانات	 تعكس	

بوينس	 منطقة	 يف	 املستهلكين	 أسعار	 مؤشر	 	٢٠١3 ديسمبر	

إىل	 	٢٠١3 ديسمبر	 من	 الفترة	 بيانات	 بينما	 الكبرى،	 آيرس	

أكتوبر	٢٠١5	تمثل	انعكاسا	ملؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني.	

	٢٠١5 ديسمبر	 يف	 السلطة	 تولت	 التي	 احلكومة	 أوقفت	 وقد	

العمل	بمؤشر	أسعار	املستهلكين	الوطني،	مشيرة	إىل	أنه	معيب،	

بوينس	 ملنطقة	 املستهلكين	 ألسعار	 جديدا	 مؤشرا	 وأصدرت	

أسعار	 مؤشر	 نشر	 )تم	 	٢٠١6 يونيو	 	١5 يف	 الكبرى	 آيرس	

املستهلكين	الوطني	اجلديد	اعتبارا	من	شهر	يونيو	٢٠١7(.	ويف	

اجتماع	اجمللس	التنفيذي	للصندوق	بتاريخ	٩	نوفمبر	٢٠١6،	

اجلديدة	 املستهلكين	 أسعار	 مؤشر	 بيانات	 سلسلة	 اعتبار	 تم	

متسقة	مع	املعايير	الدولية،	ورفع	إعالن	توجيه	اللوم	الصادر	

يف	٢٠١3.	ونظرا	للفروق	يف	التغطية	اجلغرافية،	واألوزان،	وأخذ	

عدد	 يتضمن	 ال	 البيانات،	 بين	جمموعتي	 واملنهجية	 العينات،	

أكتوبر	٢٠١٩	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	متوسط	تضخم	

و٢٠١6	 و٢٠١5	 	٢٠١4 لألعوام	 املستهلكين	 أسعار	 مؤشر	

ومعدل	التضخم	يف	نهاية	الفترة	لعامي	٢٠١5	و٢٠١6.	

أوقفت	السلطات	يف	األرجنتين	نشر	بيانات	سوق	العمل	يف	

ديسمبر	٢٠١5	وأصدرت	سلسلة	جديدة	بدءا	من	الربع	الثاين	من	

عام	٢٠١6.

للجمهورية  العامة	 املالية	 بيانات	 سلسلة	 وتتضمن	

الدومينيكية	التغطية	التالية:	بيانات	الدين	العام،	وخدمة	الدين،	

واألرصدة	الهيكلية/	املعدلة	الستبعاد	العوامل	الدورية	تخص	

وبقية	 املركزية،	 احلكومة	 يتضمن	 )الذي	 املوحد	 العام	 القطاع	

سلسلة	 بقية	 أما	 املركزي(؛	 والبنك	 املايل،	 غير	 العام	 القطاع	

بيانات	املالية	العامة	فتخص	احلكومة	املركزية.

ويتم	حساب	معدالت	نمو	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	يف	

سنة	٢٠٠4/٢٠٠5	 اعتماد	 مع	 القومية	 احلسابات	 وفق	 الهند	

تكون	 ذلك	 وبعد	 إىل	٢٠١١،	 للفترة	من	١٩٩8	 األساس	 كسنة	

سنة	األساس	هي	٢٠١٢/٢٠١١.
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تتراجع	 القدرات،	 وضعف	 األهلية	 احلرب	 خلفية	 وعلى	

التوقعات	على	 ليبيا،	وال	سيما	 بيانات	 االعتماد	على	 إمكانية	

املدى	املتوسط.	

وتُستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠١١	واألعوام	التالية،	نظرا	

ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

إىل	 	٢٠١8 لعام	 وتوباغو	 ترينيداد  نمو	 تقديرات	 وتستند	

وزارتي	 من	 املستمدة	 كامل	 عام	 خالل	 الطاقة	 قطاع	 بيانات	

للثالثة	 األولية	 القومية	 احلسابات	 وبيانات	 واملالية،	 الطاقة	

أرباع	األوىل	من	العام	املستمدة	من	اجلهاز	املركزي	لإلحصاء،	

بخالف	 األخرى	 القطاعات	 بناجت	 اخلاصة	 اخلبراء	 وتوقعات	

املتاحة.	 املعلومات	 إىل	 واملستندة	 الرابع	 الربع	 خالل	 الطاقة	

الواردة	يف	عدد	 النمو	لعام	٢٠١٩	عن	تلك	 ومل	تتغير	توقعات	

عدم	 ظل	 يف	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٩ إبريل	

حتديث	بيانات	احلسابات	القومية	املنشورة.

ألوكرانيا	بدءا	 املنقحة	 القومية	 بيانات	احلسابات	 وتتوافر	

من	عام	٢٠٠٠	وتُستبعد	منها	بيانات	القرم	وسيفاستوبول	بدءا	

من	عام	٢٠١٠.

التقاعد	 معاشات	 نظام	 يتلقى	 أكتوبر	٢٠١8،	 من	 واعتبارا	

ينص	 جديد	 قانون	 بموجب	 حتويالت	 أوروغواي	 يف	 العامة	

على	تعويض	املواطنين	املتضررين	من	تطبيق	نظام	معاشات	

ملنهجية	 وفقا	 كإيرادات	 األموال	 هذه	 وتقيد	 اخملتلط.	 التقاعد	

الفترة	 وتوقعات	 بيانات	 تتأثر	 لذلك	 الدويل.	 النقد	 صندوق	

٢٠١8-٢٠٢٢	بهذه	التحويالت،	التي	بلغت	١.3%	من	إجمايل	

الناجت	احمللي	يف	٢٠١8	ومن	املتوقع	أن	تبلغ	١.٢%	من	إجمايل	

الناجت	احمللي	يف	٢٠١٩،	و٠.٩%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	

و٠.٢%	 احمللي	يف	٢٠٢١،	 الناجت	 إجمايل	 من	 و4.٠%	 	،٢٠٢٠

إجمايل	 من	 وصفر%	 	،٢٠٢٢ يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	

الناجت	احمللي	يف	األعوام	التالية.	يرجى	مراجعة	التقرير	القُطْري	

على	 لالطالع	 الدويل	 النقد	 صندوق	 عن	 الصادر	 	64/١٩ رقم	

مزيد	من	التفاصيل.	وال	ينطبق	إخالء	املسؤولية	بشأن	بيانات	

نظام	معاشات	التقاعد	العامة	إال	على	سلسلة	بيانات	اإليرادات	

وصايف	اإلقراض/االقتراض.

ويف	عدد	أكتوبر	٢٠١٩	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	

من	 ألوروغواي	 العامة	 املالية	 بيانات	 تغطية	 نطاق	 تغيير	 تم	

القطاع	العام	املوحد	إىل	القطاع	العام	غير	املايل.	ويشمل	نطاق	

تغطية	بيانات	القطاع	العام	غير	املايل	يف	أوروغواي	احلكومة	

االجتماعي،	 الضمان	 وصناديق	 احمللية،	 واحلكومة	 املركزية،	

 Banco de Seguros del وبنك	 املالية،	 غير	 العامة	 والشركات	

Estado.	وعلى	هذا	األساس	تم	أيضا	تنقيح	البيانات	التاريخية.	
والتي	 	— العامة	 املالية	 لبيانات	 األضيق	 النطاق	 لهذا	 ووفقا	

وخصوم	 أصول	 فإن	 	— املركزي	 البنك	 بيانات	 منها	 يُستبعد	

البنك	 هو	 املقابل	 طرفها	 يكون	 التي	 املايل	 غير	 العام	 القطاع	

السياق	 هذا	 الدين.	ويف	 بيانات	 ترصيدها	يف	 يتم	 ال	 املركزي	

فإن	سندات	الرسملة	التي	أصدرتها	احلكومة	يف	املاضي	للبنك	

املركزي	تشكل	اآلن	جزءا	من	دين	القطاع	العام	غير	املايل.	أما	

	٢٠٠-٢٠١١8 الفترة	 عن	 والصايف	 اإلجمايل	 الدين	 بيانات	

فهي	تقديرات	أولية.			

وبالنسبة	لتوقعات	اآلفاق	االقتصادية	يف	فنزويال،	بما	يف	

كأساس	 واحلالية	 املاضية	 االقتصادية	 التطورات	 تقييم	 ذلك	

للتوقعات،	فإنها	تزداد	تعقيدا	بسبب	عدم	إجراء	مناقشات	مع	

السلطات	)عُقِدت	آخر	مشاورات	املادة	الرابعة	يف	عام	٢٠٠4(،	

وعدم	فهم	البيانات	املبلغة	بشكل	تام،	والصعوبات	يف	تفسير	

التطورات	 ظل	 يف	 تُبَلِّغها	 التي	 االقتصادية	 املؤشرات	 بعض	

االقتصادية.	وحسابات	املالية	العامة	تشمل	احلكومة	املركزية	

املوازنة،	والضمان	االجتماعي،	وصندوق	ضمان	 املدرجة	يف	

الشركات	 من	 وعينة	 	،(FOGADE) البنوك	 وحماية	 الودائع	

الفنزويلية	 الوطنية	 البترول	 شركة	 ذلك	 يف	 بما	 العامة	

(PDVSA)،	أما	بيانات	سنة	٢٠١8	 »بتروليوس	دي	فنزويال«	

فهي	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	وتعني	آثار	التضخم	

املفرط	والفجوات	املشار	إليها	يف	البيانات	املبلغة	أنه	ينبغي	

احلذر	عند	تفسير	تقديرات	خبراء	الصندوق	ملؤشرات	االقتصاد	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 تقدير	 يتم	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 الكلي.	

بما	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 خمفِّض	 ارتفاع	 بافتراض	 االسمي	

التضخم.	 معدل	 ملتوسط	 الصندوق	 خبراء	 تقديرات	 مع	 يتسق	

الناجت	 إجمايل	 إىل	 العام	 اخلارجي	 الدين	 نسبة	 تقديرات	 وتعد	

سعر	 ملتوسط	 الصندوق	 خبراء	 تقديرات	 باستخدام	 احمللي	

الصرف	خالل	العام.	وتنطوي	هذه	التوقعات	على	درجة	كبيرة	

من	عدم	اليقين.	وتستبعد	بيانات	أسعار	املستهلكين	يف	فنزويال	

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	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	وال	يعتمد	هذا	التصنيف	

كما	 اقتصادية،	 غير	 أو	 اقتصادية	 سواء	 قاطعة،	 معايير	 على	

عملية	 تيسير	 ذلك	يف	 من	 الهدف	 ويتمثل	 الوقت.	 بمرور	 تطور	 أنه	

التحليل	االقتصادي	من	خالل	توفير	نسق	لتنظيم	البيانات	بشكل	

التصنيف	 عن	 عامة	 فكرة	 »ألف«	 اجلدول	 ويقدم	 معقول.	 منطقي	

املنطقة	مع	 البلدان	يف	كل	جمموعة	حسب	 القُطري،	ويوضح	عدد	

اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	املؤشرات	الرئيسية	ألحجامها	النسبية	

وجمموع	 الشرائية،	 القوى	 بتعادل	 املقوم	 احمللي	 الناجت	 )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.	

هذا	 يف	 استخدامه	 حسب	 »اقتصاد«،	 أو	 »بلد«	 مصطلح	 يشير	 4	ال	

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.
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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

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 تضم	جمموعة	

كاقتصادات	 املصنفة	 غير	 االقتصادات	 جميع	 	)١55( النامية	

متقدمة.

األسواق	 القتصادات	 اإلقليمية	 التقسيمات	 وتتضمن	

والنامية؛	 الصاعدة	 آسيا	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

أيضا	 أحيانا	 إليها	 يشار	 )التي	 والنامية	 الصاعدة	 وأوروبا	

والكاريبي؛	 الالتينية	 وأمريكا	 والشرقية(؛	 الوسطى	 بأوروبا	

اجملموعات	 تشمل	 )والتي	 الوسطى	 وآسيا	 األوسط	 والشرق	

الفرعية	اإلقليمية	الشرق	األوسط،	وشمال	إفريقيا،	وأفغانستان،	

وباكستان؛	والقوقاز	وآسيا	الوسطى(؛	وإفريقيا	جنوب	الصحراء.

وتُصَنَّف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

التحليلية	 املعايير	 وتعكس	 التحليلية.	 املعايير	 حسب	 أيضا	

اقتصادات	 بين	 وتميز	 الصادرات	 إليرادات	 املكونة	 العناصر	

ويوضح	 الصايف.	 املدين	 واملركز	 الصايف	 الدائن	 املركز	

األسواق	 لتكوين	 التفصيلية	 العناصر	 و«هاء«	 »دال«	 اجلدوالن	

اإلقليمية	 اجملموعات	 يف	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

واجملموعات	التحليلية.

بين	 التصدير-	 إيرادات  مصدر  	- التحليل	 معيار	 ويميز	

فئتي	الوقود	)التصنيف	املوحد	للتجارة	الدولية	 SITC 3)وغير	

الوقود،	ثم	يركز	على	املنتجات	األولية	بخالف	الوقود	)التصنيف	

املوحد	للتجارة	الدولية	(SITCs 0, 1, 2, 4, and 68)(.	وتُصَنَّف	

جتاوز	 إذا	 اجملموعات	 هذه	 من	 جمموعة	 ضمن	 االقتصادات	

جمموع	 من	 	%5٠ الصادرات	 من	 إليراداتها	 الرئيسي	 املصدر	

صادراتها	يف	املتوسط	يف	الفترة	بين	عامي	٢٠١4	و٢٠١8.	

الدائن	 املركز	 اقتصادات	 على	 املالية	 املعايير	 وتركز	

الفقيرة	 والبلدان	 الصايف،	 املدين	 املركز	 واقتصادات	 الصايف،	

الدخل.	 منخفضة	 النامية	 والبلدان	 )هيبيك(،	 بالديون	 املثقلة	

وتُصَنَّف	االقتصادات	كمدين	صاف	إذا	كان	آخر	بيان	لصايف	

أو	 صفر	 من	 أقل	 توافره،	 حال	 لديها،	 الدويل	 االستثمار	 وضع	

إذا	كانت	تراكمات	أرصدة	حساباتها	اجلارية	سالبة	يف	الفترة	

من	عام	١٩7٢	)أو	أي	تاريخ	سابق	لتوافر	البيانات(	حتى	عام	

الصايف	 املدين	 املركز	 اقتصادات	 بين	 التمييز	 ويتم	 	.٢٠١8

حسب	جتربة	خدمة	الدين.	5

)هيبيك(	 بالديون	 املثقلة	 الفقيرة	 البلدان	 وتتألف	جمموعة	

أو	كانت	تعتبر	من	وجهة	نظر	صندوق	 التي	تعتبر	 البلدان	 من	

النقد	الدويل	والبنك	الدويل	أنها	مؤهلة	للمشاركة	يف	مبادرتهما	

الفقيرة	 البلدان	 مبادرة	 باسم	 واملعروفة	 بالديون	 املتعلقة	

املثقلة	بالديون	)هيبيك(،	والتي	تهدف	إىل	تخفيف	أعباء	الديون	

املبادرة	 من	 لالستفادة	 املؤهلة	 البلدان	 جميع	 عن	 اخلارجية	

االستمرار	يف	حتمله«	 »يمكن	 إىل	مستوى	 ديونها	 بحيث	تصل	

هذه	 من	 كثير	 أفاد	 وقد	 ومعقولة.6	 وجيزة	 زمنية	 فترة	 خالل	

الديون	وخرج	من	 أعباء	 بالفعل	من	مساعدات	تخفيف	 البلدان	

مرحلة	األهلية	لالستفادة	من	املبادرة.

فيها	 تقل	 بلدان	 فهي	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	 أما	

مستويات	دخل	الفرد	عن	مستوى	حدي	معين	)حمدد	بمبلغ	٢7٠٠	

املستخدمة	 أطلس	 بطريقة	 القياس	 وفق	 عام	٢٠١6	 دوالرا	يف	

يف	البنك	الدويل(،	وسماتها	الهيكلية	متسقة	مع	ضعف	التنمية	

اخلارجية	 املالية	 الروابط	 كفاية	 وعدم	 الهيكلية،	 والتحوالت	

اقتصادات	 مصاف	 يف	 عموما	 اعتبارها	 يمكن	 حتى	 الوثيقة	

األسواق	الصاعدة.

متأخرات	 اقتصادا	 	٢5 حتمل	 	،٢٠١8–٢٠١4 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 2018-2014.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi, 6	راجع	دراسة	

 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

39100.040.8100.063.0100.014.3 االقتصادات املتقدمة

37.٢١5.٢١6.٠١٠.١3٠.64.4الواليات	املتحدة

	منطقة	اليورو ١٩٢7.٩١١.44٢.٠٢6.53١.74.5

7.٩3.٢١١.٩7.57.8١.١أملانيا

5.4٢.٢5.83.66.١٠.٩فرنسا

4.3١.84.٢٢.75.7٠.8إيطاليا

3.4١.43.١٢.٠4.3٠.6إسبانيا

١٠.١4.١5.٩3.7١١.8١.7اليابان

5.5٢.٢5.43.46.٢٠.٩اململكة	املتحدة

3.3١.43.5٢.٢3.5٠.5كندا

	اقتصادات	أخرى	متقدمة ١6١5.٩6.5٢7.٢١7.١١6.١٢.3

للتذكرة

	االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية 	 773.73٠.١5٢.733.٢7١.6١٠.٢

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

النامية

العامل

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

النامية

العامل

	األسوق	الصاعدة

	واالقتصادات

النامية

العامل

155100.059.2100.037.0100.085.7األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

	آسيا	الصاعدة	والنامية 3٠56.٢33.٢48.6١8.٠56.348.٢

3١.5١8.7٢8.8١٠.7٢١.8١8.7الصين	

١3.١7.75.٩٢.٢٢٠.8١7.٩الهند	

	آسيان-5 	 5٩.45.5١٢.34.68.87.6

	أوروبا	الصاعدة	والنامية ١6١٢.١7.٢١6.56.١5.٩5.١

5.33.١5.5٢.٠٢.3٢.٠روسيا

	أمريكا	الالتينية	والكاريبي 33١٢.67.5١3.75.١٩.78.4

4.٢٢.53.٠١.١3.3٢.8البرازيل

3.٢١.٩5.٢١.٩١.٩١.7املكسيك

	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى 3١١3.٩8.٢١6.66.٢١٢.3١٠.6

٢.3١.43.4١.3٠.5٠.4السعودية

	إفريقيا	جنوب	الصحراء 455.٢3.٠4.6١.7١5.7١3.5

١.5٠.٩٠.7٠.33.١٢.6نيجيريا

١.٠٠.6١.٢٠.4٠.٩٠.8جنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية2

حسب مصدر إيرادات التصدير

	الوقود ٢7١7.١١٠.١٢٢.١8.٢١١.6١٠.٠

١٢78٢.٩4٩.٠77.٩٢8.888.475.7غير	الوقود

	منها:	منتجات	أولية 355.١3.٠5.٢١.٩٩.٠7.7

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١٢٢5١.73٠.64٩.7١8.468.458.6اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف حسب 

جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

ديونها		خالل	٢٠١4-٢٠١8
	 ٢53.4٢.٠٢.8١.٠5.84.٩

جمموعات أخرى

	البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون 3٩٢.5١.5٢.٠٠.7١١.8١٠.١

	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل 5٩7.34.37.٠٢.6٢3.٠١٩.8

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	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

آسيا الصاعدة والنامية

كيريباتيبروين	دار	السالم

جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبيةتيمور-ليشتي

جزر	مارشال

بابوا	غينيا	اجلديدة

جزر	سليمان

توفالو

أوروبا الصاعدة والنامية

روسيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتينإكوادور

بوليفياترينيداد	وتوباغو

شيليفنزويال

غيانا

باراغواي

بيرو

سورينام

أوروغواي

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

أفغانستاناجلزائر

موريتانياأذربيجان

الصومالالبحرين

السودانإيران

طاجيكستانالعراق

أوزبكستانكازاخستان

الكويت

ليبيا

ُعمان

قطر

اململكة	العربية	السعودية

تركمانستان

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
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اجلدول هاء - األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل
صايف	املركز	

اخلارجي١

البلدان	الفقيرة	
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

آسيا الصاعدة والنامية

**بنغالديش

**بوتان

•بروين	دار	السالم

**كمبوديا

•الصين

*فيجي

*الهند

*إندونيسيا

*•كيريباتي
جمهورية	الو	الديمقراطية	

**الشعبية

*ماليزيا

*ملديف

*جزر	مارشال

•ميكرونيزيا

*منغوليا

**ميانمار

*ناورو
*•نيبال
•باالو

**بابوا	غينيا	اجلديدة
*الفلبين
*ساموا

**جزر	سليمان
*سري	النكا

*تايلند
*•تيمور-ليشتي

*تونغا
•توفالو

*فانواتو
**فييت	نام

أوروبا الصاعدة والنامية

*ألبانيا

*بيالروس
*البوسنة	والهرسك

*بلغاريا

*كرواتيا

*هنغاريا

*كوسوفو

**مولدوفا

*اجلبل	األسود

صايف	املركز	
اخلارجي١

البلدان	الفقيرة	
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

*مقدونيا	الشمالية

*بولندا

*رومانيا

•روسيا

*صربيا

*تركيا

*أوكرانيا

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
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صايف	املركز	
اخلارجي١

البلدان	الفقيرة	
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

*••أفغانستان

•اجلزائر

*أرمينيا

•أذربيجان

•البحرين

**جيبوتي

*مصر

*جورجيا

•جمهورية	إيران	اإلسالمية

•العراق

*األردن

*كازاخستان

•الكويت

**جمهورية	قيرغيزستان

*لبنان

•ليبيا

*•*موريتانيا

*املغرب

*ُعمان

*باكستان

•قطر

•اململكة	العربية	السعودية

***الصومال

***السودان
. . .اجلمهورية	العربية	السورية3

**طاجيكستان

*تونس

*تركمانستان

•اإلمارات	العربية	املتحدة

*•أوزبكستان

**اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

*أنغوال

*•*بنن

•بوتسوانا

*•*بوركينا	فاسو

*•*بوروندي

*كابو	فيردي

صايف	املركز	
اخلارجي١

البلدان	الفقيرة	
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

*•*الكاميرون

*•*جمهورية	إفريقيا	الوسطى

*•*تشاد

*•*جزر	القمر

*•*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	السودان3

*•*تنزانيا

*•*توغو

*•*أوغندا

*•*زامبيا

**زمبابوي

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	استبعد	جنوب	السودان	وسوريا	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لعدم	وجود	قاعدة	بيانات	متكاملة.

اجلدول هاء - األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل )تتمة(
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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

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	

اخلاصة
إبريل/مارس

إبريل/مارسإبريل/مارسالهند

إبريل/مارسإبريل/مارسإيران

إبريل/مارسجامايكا

إبريل/مارسإبريل/مارسليسوتو

يوليو/يونيومالوي

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرجزر	مارشال

يوليو/يونيوموريشيوس

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرميكرونيزيا

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرميانمار

إبريل/مارسناميبيا

يوليو/يونيويوليو/يونيوناورو

أغسطس/يوليوأغسطس/يوليونيبال

يوليو/يونيويوليو/يونيوباكستان

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرباالو

يوليو/يونيويوليو/يونيوبورتوريكو

إبريل/مارسسانت	لوسيا

يوليو/يونيويوليو/يونيوساموا

إبريل/مارسسنغافورة

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

٢٠١8٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغاين	األفغانستاين		أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8١٩٩6خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩6

٢٠١8٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

NSO and MEP٢٠١8٢٠٠٢كوانزا	أنغويلأنغوال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠66البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	أرجنتينىاألرجنتين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفلورين	أروبيأروبا
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١8٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5

٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩4

٢٠١8٢٠١٢مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠6/٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and CB٢٠١8٢٠١٠دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١8٢٠١6البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8البنك	املركزيمن	١٩٩5

٢٠١8٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠١/٢٠٠٠	١8/٢٠١76مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8/٢٠١7البنك	املركزي

٢٠١7١٩٩٠مكتب	اإلحصاء	القومي بوليفيانو	بوليفيابوليفيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	بوسنية	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠٠٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠6مكتب	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 GAD٢٠١8٢٠١٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
NSO and GAD٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩6
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and MEP٢٠١8١٩٩٩فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	٢٠١١
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠٠مكتب	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

٢٠١7٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	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

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

من	٢٠٠5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

فرنك	جزر	القمرجزر	القمر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١6٢٠٠7...
من	٢٠٠7

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

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
٢٠١8٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8البنك	املركزي
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البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

NSO, MoF, and CB٢٠١8BPM 6النقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	أفغانستان

٢٠١8BPM 6البنك	المركزي...٢٠١8١٩86CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86البنك	المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية
٢٠١8BPM 6البنك	المركزي...

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١8١٩86CG,SG,SSالقوميالنقدية	اإلحصاء	٢٠١8مكتبBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأروبا

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8/٢٠١7٢٠١4CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٩/٢٠١8١٩86BCGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبربادوس

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيالروس

بلجيكا

النظام	األوروبي	٢٠١8البنك	المركزي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١8١٩86CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتان

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SS,NMPC, NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوليفيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبوسنة	والهرسك

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتسوانا

البرازيل
,CG,SG,LG,SS ٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

MPC,NFPC
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

NSO, MEP, and GAD٢٠١8BPM 6النقديةCG, BCG.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبروين	دار	السالم

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١6BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقاحلكومة	املركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكابو	فيردي

كمبوديا
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيمزيج

٢٠١7BPM 6وزارة	الماليةالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكاميرون

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقCG,SG,LG,SS، أخرى٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكندا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	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	...٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

اإلحصاء	القومي
٢٠١8BPM 6

٢٠١8BPM 5البنك	المركزي	و	خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	القمر

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١8BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

2017BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة	و	البنك	المركزي

2018BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86
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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

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠7البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	٢٠٠7
٢٠١8البنك	المركزي

٢٠١8٢٠٠7البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
NSO and CB٢٠١8

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١8/٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١

نظام	الحسابات	

القومية	لعام	٢٠٠8
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١4البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	MEP and CB٢٠١7٢٠٠6فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية

القومية	لعام	١٩٩3

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١8

٢٠١8٢٠١١خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	٢٠١٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	٢٠١7٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالنغيني	سوازيلنديإسوتيني

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7٢٠١6/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي
نظام	الحسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا
نظام	الحسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

من	١٩٩6
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩١
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩5
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

من	٢٠٠١
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١7٢٠٠66مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا

لعام	١٩٩3
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8/٢٠١7١٩87/١٩86مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
٢٠١8٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

من	١٩8٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١8

٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

من	١٩٩٠
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8/٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8/٢٠١7مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8/٢٠١7٢٠١٢/٢٠١١البنك	المركزيريال	إيراينإيران
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
٢٠١8/٢٠١7البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠7
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩68/١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7

آيرلندا
مكتب	اإلحصاء	القومييورو

٢٠١8٢٠١7
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

يوروإيطاليا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩8٠
٢٠١8

دوالر	جامايكاجامايكا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠٠7
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
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

٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوت	ديفوار

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكرواتيا

قبرص

النظام	األوروبي	٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١8مكتبBPM 6

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١8BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجيبوتي

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةدومينيكا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠١4CG,LG,SS,NMPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	الدومينيكية

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	المالية	

و/أو	اخلزانة

٢٠١8١٩86CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيمزيج	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمصر

السلفادور
وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	

والبنك	المركزي

٢٠١8١٩86CG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةMoF and MEP٢٠١7١٩86غينيا	االستوائية

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإريتريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١/١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإستونيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإسوتيني

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7١٩86CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإثيوبيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفيجي

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنلندا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١8BPM 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

٢٠١8BPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠١4CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياليونان

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيااللتزاماتالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغرينادا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠١8BPM 6النقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا-بيساو

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,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

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا

MEP and NSO٢٠١8	األوروبي	النظام

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١8البنكBPM 6

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميآيسلندا

٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7١٩86CG,SG/MoF and IMF staff٢٠١8الهند

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإندونيسيا

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإيران

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالعراق

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقMoF and NSO٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSآيرلندا

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومي...MoF and NSO٢٠١7٢٠١4CG,LG,SSإسرائيل

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8١٩86وزارة	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
٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
٢٠١8٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8البنك	المركزيمن	١٩٩4

شلن	كينييكينيا
٢٠١8٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١7خبراء	الصندوق

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
٢٠١8٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	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
٢٠١8٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

٢٠١8٢٠١٢مكتب	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

٢٠١7/٢٠١6٢٠١3/٢٠١٢
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

دوالر	أمريكيليبيريا
البنك	المركزي

٢٠١8١٩٩٢
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزي
٢٠١8

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
٢٠١7٢٠٠7

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

٢٠١8٢٠١٠
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩5
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص
٢٠١8٢٠١7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١
٢٠١8

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١7٢٠٠٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

كواشا	ماالوىمالوي
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١١٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

رينجت	ماليزيماليزيا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١5
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO

٢٠١8٢٠١4
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزي
٢٠١8

فرنك	إفريقيمايل
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8١٩٩٩
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

يورومالطا
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١8٢٠١٠
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	موريتانية	جديدةموريتانيا
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
٢٠١8٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا
٢٠١8/٢٠١7٢٠٠4/٢٠٠3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8/٢٠١7

مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا
٢٠١8١٩٩5

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا
٢٠١6٢٠١٠

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود
٢٠١8٢٠٠6

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب
٢٠١8٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩8
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق
٢٠١8٢٠٠٩

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3/٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية
مكتب	اإلحصاء	القومي...٢٠١7٢٠١١/٢٠١٠/٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7

دوالر	ناميبيناميبيا
٢٠١8٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7٢٠٠7/٢٠٠6...دوالر	أسترايلناورو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١7/٢٠١6

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال
٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١/٢٠٠٠

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
٢٠١8٢٠١٠/٢٠٠٩

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩87
٢٠١8

البنك	املركزيكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا
٢٠١8٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

البنك	المركزيمن	١٩٩4
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر
٢٠١8٢٠٠٠

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
٢٠١8٢٠١7

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

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LGمكتب	اإلحصاء	القوميكازاخستان

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةCG,LG.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكويت

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LG,SS.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	قيرغيزستان

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

التفيا

النظام	األوروبي	٢٠١8وزارة	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

٢٠١8BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١7BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١7٢٠١4CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١7BPM 6	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١7/٢٠١6BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١6BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠١4CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١8/٢٠١7BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومي…٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8١٩86CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمولدوفا

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمنغوليا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١/١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلبل	األسود

املغرب
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية
GAD٢٠١8BPM 6االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١8٢٠٠١CG,SGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموزامبيق

٢٠١8/٢٠١7BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١8/٢٠١7٢٠١4CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميانمار

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٩/٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناميبيا

٢٠١7/٢٠١6BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١7/٢٠١6٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناورو

٢٠١8/٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا

٢٠١8BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١8١٩86CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا

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 MoF٢٠١8٢٠١4CG,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

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	…٢٠٠6/٢٠٠5	٢٠١8/٢٠١76مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

القومي
٢٠١8/٢٠١7

٢٠١8/٢٠١7٢٠١5/٢٠١4وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

٢٠١8/٢٠١7وزارة	المالية

٢٠١8٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠7

القومي
٢٠١8

NSO and MoFكينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5٢٠١3

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١8٢٠١4البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١8البنك	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

٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١٩8٠

القومي
٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7١٩54مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبورتوريكو
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8/٢٠١7

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

٢٠١8٢٠١6مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩5

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	روانديرواندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8/٢٠١7٢٠١٠/٢٠٠٩مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8/٢٠١7

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
٢٠١7

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	سعودياململكة	العربية	السعودية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠٠6مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١7

٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١5

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩7

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١8٢٠١3البنك	المركزيدوالر	أمريكيالصومال
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

٢٠١8البنك	المركزي

٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان
نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا
٢٠١8٢٠١٠

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١٩٩5

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا
٢٠١8٢٠١٠

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس
٢٠١8٢٠٠6

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا
٢٠١8٢٠٠6

نظام	احلسابات	

القومية	لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	فنسنت	وجزر	غرينادين
٢٠١86	٢٠٠6

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان
٢٠١6١٩8٢

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩68

مكتب	اإلحصاء	القومي
٢٠١8

مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام
٢٠١7٢٠٠7

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١٩٩3

مكتب	اإلحصاء	القومي
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

الحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةعمان
٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان
CG,SG,LG

٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8/٢٠١7BPM 6وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة. . .الحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو

٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما
CG,SG,LG,SS,NFPC

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١5١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
 CG,SG,LG,SS,MPC,

NFPC
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

البنك	المركزي	بيرو

ووزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١8٢٠٠١
CG,SG,LG,SS

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيمزيج

٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالفلبين
CG,LG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

النظام	األوروبي	MoF ad NSO٢٠١8بولندا

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,LG,SS
٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١8٢٠٠١مكتب	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

٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا
CG,SG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج

٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا
CG,LG

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيمزيج

الحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا
٢٠١8/٢٠١7BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية.	.	.٢٠١7وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسان	مارينو
. . .٢٠١7أخرى.	.	.

الحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	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

٢٠١8٢٠٠١/١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا
CG,SG,LG,SS, other

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل
CG,SS

٢٠١6BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون
٢٠١7BPM 5البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزيةMoF ad NSO٢٠١٩/٢٠١8٢٠١4سنغافورة
٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

٢٠١8٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية
CG,LG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا
CG,SG,LG,SS

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	سليمان
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالصومال

٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجنوب	أفريقيا
CG,SG,SS

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة،	جنوب	السودان

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

الحكومة	المركزية.	.	.٢٠١8
MoF, NSO, and النقدية

MEP

٢٠١8BPM 6

النظام	األوروبي	MoF ad NSO٢٠١8إسبانيا

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SS
٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

الحكومة	المركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس
CG,SG

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

الحكومة	المركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١8١٩86وزارة	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	٢٠١8٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١٩٩3

النظام	األوروبي	٢٠١7٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

٢٠١8مكتب	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	٢٠١8٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	تنزاينتنزانيا

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	البات	التايلنديتايلند

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠٠٢

لعام	١٩٩3
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	من	١٩٩3

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١8

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5	٢٠١76وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

لعام	٢٠٠8

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١6٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيتوغو

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١٩٩3

٢٠١8البنك	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

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١٩٩3

٢٠١٩/٢٠١8البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١8مكتب	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	٢٠١8٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

لعام	١٩٩3

٢٠١8مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١8٢٠١5مكتب	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	٢٠١8١٩٩7البنك	المركزي

لعام	٢٠٠8

٢٠١8البنك	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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البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية٤

املمارسات	
احملاسبية٥

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١8BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١7٢٠٠١CG,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،	٢٠١8١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

احلكومة	احمللية

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8/٢٠١7٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوغو

CB and NSO٢٠١8BPM 6النقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠١٤وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونغا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١8/٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١6١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١8BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١8٢٠٠١CG,LG,SS, otherوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

احلكومة	املركزية،	٢٠١7١٩86وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

احلكومة	احمللية

NSO and IMF staff٢٠١٥BPM 6النقدية

٢٠١٢BPM 6خبراء	الصندوقمزيجاحلكومة	املركزية.	.	.٢٠١8وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتوفالو

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوغندا

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١8٢٠٠١CG,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

٢٠١8٢٠١٤CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١8مكتبBPM 6

 ٢٠١8١٩86CG,LG,SS, NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوروغواي
NMPC 

٢٠١8BPM 6البنك	المركزيالنقدية

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	النقدية٢٠١8٢٠١٤CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوزبكستان

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١8BPM 6

٢٠١7BPM 6البنك	المركزيالنقديةاحلكومة	املركزية٢٠١7٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١BCG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال

٢٠١8BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١7٢٠٠١CG,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.

٤	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.

٥	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.

)تتمة(
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افتراضات سياسة املالية العامة

األجل	 قصيرة	 العامة	 املالية	 سياسة	 افتراضات	 تستند	

إىل	 عادة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 يف	 املستخدمة	

املوازنات	املعلنة	رسميا	واملعدلة	حسب	الفروق	بين	افتراضات	

السلطات	الوطنية	وخبراء	صندوق	النقد	الدويل	بشأن	االقتصاد	

العامة.	ويف	حالة	عدم	اإلعالن	 املالية	 نتائج	 الكلي	وتوقعات	

السياسات	 تدابير	 التوقعات	 تتضمن	 املوازنة،	 عن	 رسميا	

العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 وباملثل،	 تنفيذها.	 يُرجح	 التي	

تنتهجها	 التي	 املسارات	 أرجح	 تقدير	 إىل	 املتوسط	 األجل	 يف	

خلبراء	 الكافية	 املعلومات	 توافر	 عدم	 حالة	 ويف	 السياسات.	

وتوقعات	 املوازنة	 بشأن	 السلطات	 خطط	 لتقدير	 الصندوق	

الهيكلي،	 األويل	 الرصيد	 تغير	 عدم	 يُفترض	 السياسات،	 تنفيذ	

الفتراضات	 عرضا	 يلي	 فيما	 ونقدم	 ذلك.	 خالف	 يذكر	 مل	 ما	

حمددة	تستخدم	يف	بعض	االقتصادات	املتقدمة.	)راجع	أيضا	

اجلداول	»باء-5«	إىل	»باء-٩«	يف	القسم	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:	

احلكومة	 يف	 املوازنة	 وخطط	 املوازنة	 نتائج	 عن	 املتاحة	

التي	 العامة	 املالية	 وتدابير	 املقاطعات،	 وحكومات	 الفيدرالية	

أعلنت	عنها	السلطات	والتوقعات	االقتصادية	الكلية	التي	أعدها	

خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

أستراليا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	بيانات	مأخوذة	

املالية	 السنة	 وموازنات	 األسترايل؛	 اإلحصاءات	 مكتب	 من	

وتوقعات	 وتقديرات	 والواليات،	 للكومنولث	 	٢٠٢٠/٢٠١٩

خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

البيانات	 على	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 النمسا:	

السلطات،	 وتوقعات	 النمسا«،	 »إحصاءات	 مكتب	 من	 املأخوذة	

وتقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

الفترة	 خالل	 االستقرار	 برنامج	 إىل	 التوقعات	 تستند	 بلجيكا:	

املالية	 املتاحة	بشأن	خطط	 األخرى	 واملعلومات	 	٢٠١٩-٢٠٢٢

املمكن	 الناجت	 ناقصا	 الفعلي	 الناجت	 بأنها	 الناجت	 فجوة	 تعرّف	 		١

الهيكلية	كنسبة	 األرصدة	 املمكن.	ويعبر	عن	 الناجت	 كنسبة	مئوية	من	

اإلقراض/ صايف	 هو	 الهيكلي	 والرصيد	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	

املمكن،	 الناجت	 من	 الدوري	 الناجت	 آثار	 ناقصا	 الفعلي	 االقتراض	

املصحح	ملراعاة	عوامل	ال	تتكرر	وعوامل	أخرى،	مثل	أسعار	األصول	

الرصيد	 يف	 التغيرات	 فإن	 لذلك	 الناجت.	 تكوين	 وآثار	 األولية	 والسلع	

التقلبات	يف	 التدابير	املؤقتة	للمالية	العامة،	وأثر	 الهيكلي	تشمل	آثار	

الدورية	 غير	 األخرى	 والتقلبات	 الدين	 خدمة	 وتكاليف	 الفائدة	 أسعار	

األرصدة	 احتساب	 عمليات	 وتستند	 اإلقراض/االقتراض.	 صايف	 يف	

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	بأنه	إجمايل	

الدين	ناقصا	األصول	املالية	املقابلة	ألدوات	الدين.	وحتيط	بتقديرات	

فجوة	الناجت	والرصيد	الهيكلي	أجواء	كثيفة	من	عدم	اليقين.	

العامة	التي	وضعتها	السلطات،	مع	إجراء	تعديالت	عليها	ملراعاة	

افتراضات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

هدف	 	٢٠١٩ لعام	 العامة	 املالية	 توقعات	 تراعي	 البرازيل:	

العجز	املعتمد	يف	قانون	املوازنة.

األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حُتدد	 كندا: 

موازنات	 مستجدات	 وأحدث	 	٢٠١٩ 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	األول	من	عام	٢٠١٩.

شيلي:	تستند	التوقعات	إىل	توقعات	السلطات	بشأن	املوازنة،	

واملعدلة	ملراعاة	توقعات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	

وأسعار	النحاس.	

نتيجة	 	٢٠١٩ عام	 يف	 العامة	 املالية	 توسع	 يُتوقع	 الصين:	

سلسلة	من	اإلصالحات	الضريبية	وتدابير	اإلنفاق	التي	تهدف	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»٢٠١٩	التقارب	»برنامج	يف	وردت

 (2019	الذي	أعدته	السلطات	وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	
فرنسا:	توقعات	عام	٢٠١٩	وما	بعده	تستند	إىل	التدابير	التي	

نص	عليها	قانون	املوازنة	لعام	٢٠١8،	والقانون	متعدد	السنوات	

للفترة	٢٠١8-٢٠٢٢،	وقانون	موازنة	عام	٢٠١٩،	وقد	تم	تعديل	

هذه	التوقعات	ملراعاة	الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	باملتغيرات	

بيانات	 وتعكس	 اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	

املالية	العامة	التاريخية	التعديالت	والتحديثات	املدخلة	يف	مايو	

واحلسابات	 الدين	 وبيانات	 العامة	 املالية	 حسابات	 على	 	٢٠١٩

القومية	التاريخية.	

أملانيا: تستند	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٩	واألعوام	

البيانات	 لعام	٢٠١٩،	وحتديثات	 االستقرار	 برنامج	 إىل	 الالحقة	

من	هيئة	اإلحصاءات	القومية،	واملعدلة	ملراعاة	الفروق	يف	اإلطار	

واالفتراضات	 الصندوق	 خبراء	 وضعه	 الذي	 الكلي	 االقتصادي	

الدين	 إجمايل	 تقديرات	 وتشمل	 اإليرادات.	 بمرونات	 املتعلقة	

إىل	 احملولة	 الثانوية	 واألعمال	 القيمة	 متراجعة	 األصول	 حمافظ	

العمليات	 من	 وغيرها	 التصفية	 إىل	 سبيلها	 يف	 التي	 املؤسسات	

املساندة	للقطاع	املايل	واالحتاد	األوروبي.	

اليونان:	تستند	تقديرات	الرصيد	األويل	للحكومة	العامة	لعام	

٢٠١8	إىل	بيانات	»إجراءات	مواجهة	العجز	املفرط«الصادرة	يف	

وتعكس	 األوروبي.	 لالحتاد	 اإلحصائي	 املكتب	 عن	 	٢٠١٩ إبريل	

البيانات	التاريخية	منذ	٢٠١٠	التعديالت	التي	تتسق	مع	تعريف	

الرصيد	األويل	يف	إطار	الرقابة	املعززة	بشأن	اليونان.		

بشأن  التوقعات  إليها  تستند  التي  االقتصادية  السياسات  افتراضات  ألف-1:  اإلطار 
بعض 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.	

توقعات	خبراء	 العامة	على	 املالية	 توقعات	 تنطوي	 هنغاريا:	

وتأثير	 الكلي،	 االقتصاد	 بإطار	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 النقد	 صندوق	

املالية	 سياسة	 خطط	 إىل	 باإلضافة	 األخيرة	 التشريعية	 التدابير	

العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	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:

وال	 لإلحصاءات.	 املركزي	 املكتب	 أعدها	 التي	 احلكومة	 مالية	

أهداف	 مع	 املتوسط	 األجل	 يف	 العامة	 املالية	 توقعات	 تتماشى	

اخلبرة	 مع	 باالتساق	 وذلك	 املتوسط،	 األجل	 يف	 العامة	 املالية	

الطويلة	يف	تعديل	هذه	األهداف.

إيطاليا: تستند	تقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

لعام	 احلكومة	 موازنة	 يف	 املتضمنة	 العامة	 املالية	 خطط	 إىل	

٢٠١٩	والوثيقة	االقتصادية	واملالية	الصادرة	يف	إبريل	٢٠١٩.	

ضريبة	 يف	 التلقائية	 الزيادات	 إلغاء	 الصندوق	 خبراء	 ويفترض	

القيمة	املُضافة	يف	األعوام	القادمة.	

التوقعات	زيادة	معدل	ضريبة	االستهالك	يف	 تعكس	 اليابان: 

للسنة	 املوازنة	 املتضمنة	يف	 التخفيفية	 والتدابير	 أكتوبر	٢٠١٩،	

املالية	٢٠١٩،	واإلصالحات	الضريبية،	وغيرها	من	تدابير	املالية	

العامة	التي	أعلنتها	احلكومة	بالفعل.

متوسط	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا: 

األجل	لإلنفاق	العام	الذي	أعلنته	احلكومة.	

لعام	٢٠١٩	بشكل	 العامة	 املالية	 املكسيك:	تتماشى	توقعات	

	٢٠٢٠ عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 عام	

قانون	 عليها	 نص	 التي	 للقواعد	 االمتثال	 التالية	 والسنوات	

املسؤولية	املالية.

للفترة	٢٠١٩-٢٠٢4	 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: 

املالية	٢٠٢٠/٢٠١٩	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	 »خطط	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 بورتوريكو:	

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.	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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القاعدة	 إىل	 	٢٠٢4-٢٠١٩ الفترة	 توقعات	 تستند	 روسيا:	

اجلديدة	ألسعار	النفط،	مع	تعديالتها	التي	وضعها	خبراء	الصندوق.	

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	

وتأخذ	 أوبك+.	 اتفاق	 يف	 الواردة	 للمستويات	 اململكة	 أداء	 جتاوز	

»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.	

سنغافورة:	بالنسبة	للسنة	املالية	٢٠١٩،	تستند	التوقعات	إىل	

السياسات	 تغير	 عدم	 الصندوق	 خبراء	 ويفترض	 املوازنة.	 أرقام	

بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

مراجعة	 إىل	 العامة	 املالية	 افتراضات	 تستند	 إفريقيا:	 جنوب 

موازنة	عام	٢٠١٩	واالعتمادات	اخلاصة	يف	يوليو	٢٠١٩	ملرفق	

الكهرباء	(Eskom).	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	

ويُحسب	 	.٢٠١٩ ربيع	 يف	 العامة	 املوازنة	 إىل	 استنادا	 السلطات	

باستخدام	 العامة	 املالية	 حسابات	 على	 الدورية	 التطورات	 تأثير	

معيار	قياس	املرونة	لعام	٢٠١4	الذي	وضعته	»منظمة	التعاون	

والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي«	ملراعاة	فجوات	الناجت	وتوظيف	

العمالة.

العامة	 املالية	 سياسة	 تعديل	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا: 

مع	 العامة	 املالية	 أرصدة	 اتساق	 على	 للمحافظة	 الضرورة	 عند	

متطلبات	قواعد	املالية	العامة	يف	سويسرا.	

الرصيد	 ارتفاع	 العامة	 املالية	 توقعات	 تفترض	 تركيا:	

البرنامج	 يف	 لهما	 املتوقع	 عن	 السلبيين	 الكلي	 والرصيد	 األويل	

-٢٠١٩ للفترة	 السلطات	 وضعته	 الذي	 اجلديد	 االقتصادي	

الضعيف	 النمو	 إىل	 منها	 التوقعات	يف	جزء	 هذه	 وتستند	 	،٢٠٢١

إىل	 اآلخر	 اجلزء	 ويف	 امليزانية،	 تنفيذ	 ونتائج	 األخيرة	 اآلونة	 يف	

تقرير	 الواردة	يف	 فالتوقعات	 املستخدمة:	 التعريفات	 بين	 الفروق	

تعريف	 إىل	 تستند	 املايل	 الراصد	 وتقرير	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	

الصندوق	لرصيد	املالية	العامة،	ويستثنى	من	هذا	التعريف	بعض	

حسب	 الكلي	 الرصيد	 يف	 املتضمنة	 واملصروفات	 اإليرادات	 بنود	

تعريف	السلطات.	

اململكة املتحدة:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	»بيان	ربيع	

٢٠١٩«،	بينما	استندت	توقعات	النفقات	إىل	القيم	االسمية	الواردة	

	،»٢٠١٩ اإلنفاق	 »جولة	 ملراعاة	 تعديلها	 تم	 وإن	 املوازنة،	 يف	

تنبؤات	 بين	 الفروق	 ملراعاة	 اإليرادات	 توقعات	 تعديل	 تم	 كما	

إجمايل	 نمو	 )مثل	 الكلية	 االقتصادية	 للمتغيرات	 الصندوق	 خبراء	

الناجت	احمللي	والتضخم(	والتنبؤات	بشأن	هذه	املتغيرات	الواردة	

خبراء	 بيانات	 وتستبعد	 العامة.	 للمالية	 السلطات	 توقعات	 يف	

الصندوق	بنوك	القطاع	العام	واألثر	املترتب	على	حتويل	األصول	

تعرف	 التي	 البريطانية،	 البريد	 تقاعد	مؤسسة	 معاشات	 من	خطة	

القطاع	 	إىل	 (Royal Mail Pension Plan) »البريد	امللكي«،	 باسم	

واالستثمار	 االستهالك	 مستوى	 ويمثل	 	.٢٠١٢ إبريل	 يف	 العام	

احلكومي	احلقيقي	جزءًا	من	مسار	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي،	

الذي	قد	يكون	أو	ال	يكون،	وفقا	خلبراء	الصندوق،	مماثالً	لتوقعات	

الناجت	 إجمايل	 ويختلف	 البريطاين«.	 املوازنة	 مسؤولية	 »مكتب	

احمللي	يف	العام	املايل	عن	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	العام	احلايل.	

وال	 املايل.	 العام	 أساس	 على	 العامة	 املالية	 حسابات	 وتُعرَض	

تأخذ	التوقعات	يف	االعتبار	التعديالت	التي	أجريت	على	احلسابات	

)بما	يف	ذلك	قروض	الطالب(	يف	٢4	سبتمبر	٢٠١٩.	

الواليات املتحدة:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

يف	 للكونغرس	 التابع	 املوازنة	 مكتب	 وضعه	 الذي	 األساسي	

أغسطس	٢٠١٩	واملعدل	ملراعاة	افتراضات	خبراء	الصندوق	بشأن	

السياسات	واالقتصاد	الكلي.	وتتضمن	هذه	التوقعات	آثار	اإلصالح	

تم	 الذي	 والوظائف«،	 الضريبية	 التخفيضات	 )»قانون	 الضريبي	

املوازنة	 وقانون	 	)٢٠١7 عام	 نهاية	 يف	 قانونا	 ليصبح	 توقيعه	

والذي	 والديمقراطي	 اجلمهوري	 احلزبان	 يدعمه	 الذي	 لعام	٢٠١8	

صدر	يف	فبراير	٢٠١8،	وقانون	املوازنة	لعام	٢٠١٩	الذي	يدعمه	

	.٢٠١٩ يوليو	 يف	 صدر	 والذي	 والديمقراطي	 اجلمهوري	 احلزبان	

انعكاسا	لتنبؤات	 العامة	لكي	تكون	 تُعَدَّل	توقعات	املالية	 وأخيرا،	

الكلية	واملالية	 أهم	املتغيرات	االقتصادية	 الصندوق	بشأن	 خبراء	

ولنظم	 املايل	 القطاع	 لدعم	 اخملتلفة	 احملاسبية	 واملعاجلات	 	—
التقاعد	ذات	املزايا	احملددة	—	ويتم	حتويلها	إىل	صيغة	تقوم	على	

نظام	 باستخدام	 البيانات	 إعداد	 ويجري	 العامة.	 احلكومة	 أساس	

احلسابات	القومية	لعام	٢٠٠8،	ولدى	ترجمتها	إىل	إحصاءات	مالية	

إحصاءات  دليل  املتبع	يف	 للنظام	 وفقا	 يجري	 ذلك	 فإن	 احلكومة	

مالية احلكومة لعام 2014.	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	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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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	٢,3%	يف	٢٠١٩	و٢,٠%	يف	عام	٢٠٢٠	

)راجع	اجلدول	١-١(.	ويفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	على	

الودائع	باليورو	ملدة	ثالثة	أشهر	-٠,4%	يف	عام	٢٠١٩	و-6,٠%	

بالين	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 متوسط	 أما	 	.٢٠٢٠ عام	 يف	

الياباين	ملدة	ستة	أشهر،	فمن	املفترض	أن	يبلغ	صفر	%	يف	عام	

٢٠١٩	و-٠.١%	يف	عام	٢٠٢٠.	

إطار	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 األرجنتين: 

السياسة	النقدية	احلايل	الذي	يستهدف	أن	يبلغ	معدل	نمو	القاعدة	

النقدية	املعدل	موسميا	صفرا.

أستراليا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	السوق.	

التقارب	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 البرازيل:	

التدريجي	ملعدل	التضخم	نحو	منتصف	النطاق	املستهدف.	

خبراء	 حتليل	 إىل	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تستند	 كندا: 

صندوق	النقد	الدويل.	

الصين:	يُتوقع	ثبات	السياسة	النقدية	على	موقفها	احلايل.	

الدانمرك:	تهدف	السياسة	النقدية	إىل	احلفاظ	على	ربط	العملة	

باليورو.	

البلدان	 النقدية	يف	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليورو:	 منطقة 

األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة:	يفترض	خبراء	

الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

مستوى	 حتقيق	 مع	 النقدية	 السياسة	 توقعات	 تتفق	 الهند: 

املدى	 على	 الهندي	 االحتياطي	 بنك	 من	 املستهدف	 التضخم	

املتوسط.	

احلفاظ	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 إندونيسيا:	

البنك	 من	 املستهدف	 النطاق	 حدود	 يف	 التضخم	 معدالت	 على	

املركزي.

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليابان:	

السوق.	

كوريا:	تفترض	التوقعات	عدم	حدوث	تغيير	يف	سعر	الفائدة	

األساسي	يف	عامي	٢٠١٩	و٢٠٢٠.

املكسيك: تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	حتقيق	هدف	

التضخم.

املركزي	 البنك	 حتول	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا: 

الروسي	إىل	سياسة	نقدية	حمايدة.		

النقدية	 السياسة	 السعودية:	تستند	توقعات	 العربية  اململكة 

إىل	استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

سنغافورة: من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	نحو	

يتماشى	مع	النمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي.

جنوب إفريقيا:	ستكون	السياسة	النقدية	تيسيرية	نسبيا.

السويد	 النقدية	مع	توقعات	بنك	 التوقعات	 السويد:	تتماشى	

املركزي.

سعر	 يف	 تغيير	 حدوث	 عدم	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا:	

الفائدة	األساسي	يف	٢٠١٩-٢٠٢٠.

انتهاج	 تفترض	 واملالية	 النقدية	 األوضاع	 آفاق	 تركيا: 

سياسة	نقدية	أكثر	تيسيرا	يف	٢٠١٩.	

األجل	 يف	 الفائدة	 أسعار	 مسار	 يستند	 املتحدة:	 اململكة 

القصير	إىل	توقعات	أسعار	الفائدة	السوقية.

تواصل	جلنة	 أن	 الصندوق	 يتوقع	خبراء	 املتحدة:  الواليات 

سعر	 تعديل	 الفيدرايل	 لالحتياطي	 التابعة	 املفتوحة	 السوق	

اآلفاق	 مع	 تماشيا	 الفيدرالية	 األموال	 على	 املستهدف	 الفائدة	

االقتصادية	الكلية	األوسع	نطاقا.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العامل1

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

3.94.33.53.53.63.53.43.83.63.03.43.6العامل

1.71.71.21.42.12.31.72.52.31.71.71.6االقتصادات املتقدمة

١.7١.6٢.٢١.8٢.5٢.٩١.6٢.4٢.٩٢.4٢.١١.6الواليات	املتحدة

١.4٢.١١.٩٢.5١.٩١.٢١.4١.3–٠.3–١.٢١.6٠.٩منطقة	اليورو

١.5٢.٠٠.4١.٢٠.6١.٩٠.8٠.٩٠.5٠.5–٠.6٠.١اليابان
٢.83.٠٢.٠٢.4٢.٩٢.١٢.١٢.7٢.٢١.5١.8٢.١اقتصادات	أخرى	متقدمة٢

6.26.45.45.14.74.34.64.84.53.94.64.8األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

8.57.٩7.٠6.٩6.86.86.76.66.45.٩6.٠6.٠آسيا	الصاعدة	والنامية

4.45.83.٠3.١١.٩٠.8١.83.٩3.١١.8٢.5٢.5أوروبا	الصاعدة	والنامية

١.٢١.٠٠.٢١.8٢.7–3.٢4.6٢.٩٢.٩١.3٠.3٠.6أمريكا	الالتينية	والكاريبي

5.34.64.٩3.٠3.١٢.65.٠٢.3١.٩٠.٩٢.٩3.3منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

5.٩5.34.75.٢5.١3.١١.43.٠3.٢3.٢3.64.٢إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢.٠٢.١–5.55.٢5.٠٢.6٢.٢٠.3٢.٢٠.٩٠.8٠.3الوقود

6.46.75.45.75.35.٢5.١5.65.34.75.٠5.3غير	الوقود

4.٢4.٩٢.54.١٢.٢٢.٩١.7٢.8١.8١.٢٢.43.5منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

5.١5.34.44.74.54.١4.١4.84.64.٠4.65.١اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين	

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	

5.٠٢.5١.٩3.٠٢.٠٠.4٢.3٢.83.43.44.٠4.8			جدولة	ديونها	خالل	٢٠١4-٢٠١8

اجملموعات األخرى

٠.3١.٩٢.5٢.١٢.8٢.٢١.5١.6١.5–١.6١.8٠.4االحتاد	األوروبي

6.55.34.76.٠6.٠4.53.64.75.٠5.٠5.١5.5البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

5.٠4.44.٩٢.4٢.7٢.45.4١.8١.١٠.١٢.7٢.٩منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.٢١.٩١.٠١.4٢.5٢.٢٢.43.٠٢.7١.8١.8١.7االقتصادات	املتقدمة

4.64.74.٢4.١3.83.33.٢3.53.53.٢3.53.5األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

5.36.٠5.١5.٢5.43.٩4.٢4.54.٠5.٠5.٠4.8البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

نصيب الفرد من الناجت3

١.١١.٢٠.7٠.٩١.6١.8١.٢٢.٠١.8١.3١.3١.٢االقتصادات	املتقدمة

4.64.83.63.63.٢٢.83.١3.33.٢٢.53.33.5األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

3.83.6١.73.63.7١.٩١.٢٢.4٢.8٢.7٢.٩3.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

٢.63.١٢.5٢.6٢.8٢.8٢.63.٢3.١٢.5٢.7٢.٩   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

4٩,88١73,3١٢74,6٩٠76,84٢78,٩4474,77٩75,8٢48٠,٢6٢84,٩3٠86,5٩٩٩٠,5٢٠١١١,56٩بأسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق

7٠,7٢١٩5,١43١٠٠,٠٢٠١٠5,٢١6١١٠,٩٠3١١5,7٩٩١٢٠,83٢١٢7,7٠3١35,436١4١,86٠١4٩,534١86,١56على	أساس	تعادل	القوى	الشرائية

١	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي.

٢	ما	عدا	الواليات	املتحدة	وبلدان	منطقة	اليورو	واليابان.

3	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

1.71.71.21.42.12.31.72.52.31.71.71.61.81.61.8االقتصادات املتقدمة

١.7١.6٢.٢١.8٢.5٢.٩١.6٢.4٢.٩٢.4٢.١١.6٢.5٢.4٢.٠الواليات	املتحدة

١.4٢.١١.٩٢.5١.٩١.٢١.4١.3١.٢١.٠١.8–٠.3–١.٢١.6٠.٩منطقة	اليورو

٠.٩3.٩٠.4٠.4٢.٢١.7٢.٢٢.5١.5٠.5١.٢١.٢٠.6٠.4١.3أملانيا

١.3٢.٢٠.3٠.6١.٠١.١١.١٢.3١.7١.٢١.3١.4١.٢١.٠١.3فرنسا

٠.١٠.٩١.١١.7٠.٩٠.٠٠.5٠.6٠.٠٠.٢١.٠–١.7–٠.3٠.6٢.8إيطاليا

١.43.63.٢3.٠٢.6٢.٢١.8١.6٢.3٢.٠١.8–١.7–٢.٩–٢.٢١.٠إسبانيا

١.4٢.٠٢.٢٢.٩٢.6١.8١.6١.5٢.١١.7١.8–٠.١–١.4١.5١.٠هولندا

١.6١.8٠.٢٠.٢١.3١.7١.5١.7١.4١.٢١.3١.4١.٢١.٢١.4بلجيكا

١.5٢.٩٠.7٠.٠٠.7١.١٢.٠٢.6٢.7١.6١.7١.6٢.٢١.3٢.٠النمسا

٢.8٠.3٠.٢١.48.5٢5.١3.78.١8.34.33.5٢.73.73.44.4آيرلندا

٠.8١.8٢.٠3.5٢.4١.٩١.6١.5٢.٠١.8١.7–٠.٩–4.١–٠.7١.7البرتغال

١.5١.٩٢.٠٢.٢٠.٩١.53.٠١.4–٠.٢–٠.7٠.4–3.٢–7.3–١.8٩.١اليونان

٠.5٢.83.٠١.7١.٢١.5١.3٠.8١.7١.4–٠.6–٠.8–١.7٢.6١.4فنلندا

4.٩٢.8١.7١.5٢.84.٢3.١3.٢4.١٢.6٢.7٢.53.7٢.٢٢.7اجلمهورية	السلوفاكية

4.36.٠3.83.53.5٢.٠٢.44.١3.53.4٢.7٢.33.7٢.3١.6ليتوانيا

٢.8٢.٢3.١4.84.١٢.٩٢.٩٢.١3.٠3.١٢.8–١.٠–٢.7٠.٩٢.6سلوفينيا

3.74.33.٩٢.4١.5٢.6٢.6٢.8٢.6١.73.3٢.١–٢.7٢.5٠.4لكسمبرغ

3.86.44.٠٢.4١.٩3.٠٢.١4.64.8٢.8٢.83.٠5.33.3٢.4التفيا

3.47.43.١١.33.٠١.8٢.65.74.83.٢٢.٩٢.85.٠٢.١3.4إستونيا

٢.٠4.84.53.٩3.١٢.٩٢.53.83.8١.4–١.3–5.8–3.3٠.4٢.٩قبرص	

٢.٠١.3٢.84.68.7١٠.85.76.76.85.١4.33.٢7.١6.٩١.8مالطة

١.5٢.٠٠.4١.٢٠.6١.٩٠.8٠.٩٠.5٠.5٠.3٠.3١.٢–٠.6٠.١اليابان

١.6١.6١.4٢.٠٢.٩٢.3١.8١.8١.4١.٢١.4١.5١.4١.٠١.6اململكة	املتحدة

4.73.7٢.43.٢3.٢٢.8٢.٩3.٢٢.7٢.٠٢.٢٢.٩3.٠١.٩١.٩كوريا

١.٩3.١١.8٢.3٢.٩٠.7١.١3.٠١.٩١.5١.8١.7١.6١.8١.7كندا

3.١٢.83.٩٢.١٢.6٢.5٢.8٢.4٢.7١.7٢.3٢.6٢.٢٢.٠٢.4أستراليا

4.٢3.8٢.١٢.٢4.٠٠.8١.53.١٢.6٢.٠١.٩٢.٠١.8٢.٠١.7مقاطعة	تايوان	الصينية

5.86.34.44.83.٩٢.٩3.٠3.73.١٠.5١.٠٢.5١.4٠.8١.٢سنغافورة

١.8١.8١.٠١.٩٢.5١.3١.7١.٩٢.8٠.8١.3١.6١.5١.١١.6سويسرا

١.١٢.74.4٢.4٢.4٢.3٠.٩١.5٢.٠٢.3٠.٠٢.4–٢.٢3.١٠.6السويد

4.١4.8١.73.١٢.8٢.4٢.٢3.83.٠٠.3١.5٢.٩١.٢٠.5٢.8منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

٢.75.3٢.54.43.٠٢.5٢.6٢.5٢.7٢.٢3.٠–٠.5–3.٢١.8٠.8اجلمهورية	التشيكية

١.6١.٠٢.7١.٠٢.٠٢.٠١.١٢.3١.3١.٩٢.4١.7١.63.٢٠.٩النرويج

3.٢5.١٢.44.33.8٢.34.٠3.63.43.١3.١3.٠٢.٩3.٠3.4إسرائيل

٠.8١.3٠.٢٠.٩١.6٢.3٢.4٢.3١.5١.7١.٩١.5٢.6١.5١.٩الدانمرك

٢.7١.٩٢.5٢.٢3.١4.٠4.٢٢.6٢.8٢.5٢.7٢.5٢.5٢.١3.4نيوزيلندا

.	.	..	.	..	.	.–٠.8–٠.7–١.١–4.٩–٢.7–١.3–١.٠–١.٢–٠.٠٠.3–٠.7٠.4بورتوريكو

.	.	..	.	..	.	.٠.3–١.١–٩.74.7١.3–٠.٩–٢١.6–٢١.7٩.٢١١.٢١.٢.	.	.إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

٢.6١.٩١.34.١٢.١4.76.64.44.8٠.8١.6١.٩3.١٢.٢١.5آيسلندا

.	.	..	.	..	.	.٢.5٢.5٠.6١.١٠.8٠.7٠.5–٠.7–٠.8–7.٠–8.3.	.	.سان	مارينو

للتذكرة

١.3١.6١.4١.4٢.٠٢.٢١.5٢.3٢.١١.6١.6١.4١.6١.5١.7االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

1.61.50.81.12.12.62.02.52.21.81.81.62.11.71.8االقتصادات املتقدمة
١.7١.5٢.٢١.6٢.73.6١.٩٢.63.١٢.6٢.٢١.5٢.٩٢.4٢.٠الواليات	املتحدة

١.4٢.4٢.4٢.١١.5١.3١.5١.4١.8١.4١.4–٠.5–١.١٠.8٢.4منطقة	اليورو

١.١١.7١.63.٠٢.4٢.١١.3١.7١.3٢.١٠.8١.4–٠.33.3٠.٩أملانيا

٠.7١.5١.5١.5٢.3١.٠١.3١.3١.5٠.6١.6١.4–١.5٢.١٠.4فرنسا

–٠.4٠.8٠.١٠.6٠.3–٠.٢١.5١.5١.5١.٠٠.3–٢.6–5.6–٠.5٠.6إيطاليا
٢.٠4.٠٢.43.٠3.٠١.8١.7١.4٢.6١.8١.5–3.٢–5.١–٢.33.١إسبانيا

١.7–٠.٢٠.7٢.3٢.4٠.4٠.8٠.٠١.4٠.5١.٢٠.8٠.4٠.8٠.١اليابان

3.٢–١.8٢.١3.٢٢.3٢.4١.4١.6١.١١.6١.5٢.٠٠.5–١.7٠.٢اململكة	املتحدة

٠.73.٩١.8٠.8١.3١.٩٠.3١.١١.7–٢.٩3.4٢.٠٢.٢١.7٠.١كندا
3.٠3.3١.٩١.6٢.8٢.4٢.83.5٢.4١.5١.٩٢.5١.8٢.٢١.7اقتصادات	أخرى	متقدمة	3

للتذكرة

١.3١.4١.١١.4٢.٠٢.4١.7٢.3٢.٢١.8١.7١.3٢.٠١.5١.8االقتصادات	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

–٢٠٠١

٢٠١٠

–٢٠١١

٢٠٢٠

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

1.81.81.20.91.11.92.52.22.22.11.81.7االقتصادات املتقدمة

٢.١٢.5١.٩١.5١.53.٠3.7٢.7٢.63.٠٢.5٢.٢الواليات	املتحدة

٠.٩١.٩٢.٠١.6١.4١.٢١.3–٠.7–١.١٠.8٠.١١.٢منطقة	اليورو

٠.4١.4١.٩١.5٠.4١.١١.٩٢.3١.3١.3١.4١.3أملانيا

٠.5٠.8١.5١.8١.4٠.٩١.١١.3–١.8٠.٩٠.6٠.4فرنسا

٠.٢١.٩١.3١.5٠.6٠.3٠.4–٢.4–٠.5٠.٠٠.٠4.٠إيطاليا

١.53.٠٢.٩٢.5٢.3١.5١.5–3.١–3.5–٢.٠٠.6٢.4إسبانيا

١.١٠.3٠.6٠.٢–٠.١–٠.٢–٢.٠٢.4٠.٩–٠.٩٠.5٠.4اليابان

١.5١.8٢.٠٢.63.١٢.١١.7١.6١.4–١.8١.7٠.7اململكة	املتحدة

3.١٢.3٢.3١.٩٢.6٢.6٢.3٢.٢3.5٢.١١.6١.6كندا
3.٠٢.53.٠٢.١٢.٢٢.5٢.8٢.5٢.8٢.6١.٩٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

للتذكرة

١.6١.7١.٢١.١١.٢١.8٢.5٢.١٢.١٢.٠١.8١.6االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

االستهالك العام

0.61.81.91.21.72.12.1–0.00.1–2.21.10.6االقتصادات املتقدمة

١.8١.8٠.6١.7٢.٢٢.٢–٠.8–١.٩–١.5–٢.١٠.33.٠الواليات	املتحدة

٠.4٠.8١.3١.8١.5١.١١.٢١.3–٠.3–١.٩٠.٩٠.١منطقة	اليورو

١.4٢.٠١.٠١.3١.4١.7٢.84.١٢.4١.4٢.٠١.8أملانيا

١.6١.٢١.١١.6١.5١.3١.٠١.4١.5٠.8٠.8٠.6فرنسا

٠.4–٠.١٠.3٠.٢٠.٩–٠.6–٠.7–٠.3–١.4–١.8–١.٠٠.5إيطاليا

٢.٠١.٠١.٩٢.١١.6١.١–٠.3–٢.١–4.7–4.7٠.٢٠.3إسبانيا

١.5١.3١.٩١.7١.5٠.5١.5١.4٠.3٠.8١.7١.8اليابان

٠.4٢.83.٩–٢.٢١.4٠.8٠.٢–٢.6١.٢٠.١١.٢٠.٢اململكة	املتحدة

٠.6١.4١.8٢.١٢.٩٠.7١.١–٢.5١.٢١.3٠.7٠.8كندا
3.١٢.٩١.8٢.4٢.8٢.7٢.83.١3.١3.53.83.١اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

للتذكرة

٠.١١.6١.8٠.8١.3١.8٢.٠–٠.5–٠.٢–١.٩٠.8١.١االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

0.52.73.22.61.73.53.22.24.02.61.82.2االقتصادات املتقدمة

٠.٠3.84.66.٩3.65.١3.٢١.٩3.74.١٢.5٢.7الواليات	املتحدة

١.55.٠4.٠3.5٢.33.١٢.6–٢.4–٠.4١.7١.53.3منطقة	اليورو

3.٢١.83.8٢.53.53.١٢.5–١.3–٢.67.4٠.٢–٠.3أملانيا

٠.٠١.٠٢.74.7٢.8٢.3٢.٢–١.٢١.7٢.٠٠.٢٠.8فرنسا

٢.١3.54.33.4٢.8٢.٢–٢.3–6.6–٩.3–١.٩–٠.١٠.3إيطاليا

4.76.7٢.٩4.85.3٢.٩٢.7–3.4–8.6–١.٢١.٠6.٩إسبانيا

3.٠١.٢١.3٠.٩–٢.١١.73.54.٩3.١١.6٠.3–٢.٢اليابان

٠.6–٠.3٢.4٢.6٢.١3.47.٢3.4٢.33.5٠.٢٠.6اململكة	املتحدة

١.٢–3.٠١.٢١.4–4.3–3.8٠.74.64.٩١.4٢.35.٢كندا
١.5–٢.8٢.44.33.٠٢.4٢.4٢.١٢.٩5.7٠.7٠.7اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

للتذكرة

٠.٠٢.83.73.7٢.٢3.8٢.3١.73.53.١٢.٠٢.١االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
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توقعاتمتوســـطات

–٢٠٠١

٢٠١٠

–٢٠١١

٢٠٢٠

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

الطلب احمللي النهائي

1.61.81.31.11.12.02.62.22.42.11.81.9االقتصادات املتقدمة

١.7٢.4١.6٢.٠١.3٢.83.3٢.4٢.53.٠٢.5٢.3الواليات	املتحدة

١.٠٢.4٢.4٢.٠١.5١.6١.6–٠.8–١.١١.١٠.4١.4منطقة	اليورو

٠.4١.8٢.8١.١٠.٢١.7٢.١3.٠١.8١.8١.٩١.7أملانيا

١.6١.٢١.٠٠.٢٠.5٠.8١.3١.٩٢.١١.3١.3١.4فرنسا

١.4١.4١.8١.٠٠.5٠.8–٠.4–٢.8–4.5–٠.8–٠.5٠.٢إيطاليا

١.83.6٢.5٢.٩٢.٩١.8١.7–3.٠–4.8–٢.3٠.63.٠إسبانيا

٠.٢١.٠٠.5٢.3٢.8٠.٢٠.6٠.١١.4٠.6١.١٠.8اليابان

١.7١.7٠.٠١.6١.7٢.٩٢.5٢.5١.٩١.٢١.4١.7اململكة	املتحدة

3.١١.7٢.6٢.4١.6٢.١٠.3٠.63.١٢.١٠.7١.5كندا
٢.٩٢.53.١٢.4٢.4٢.5٢.6٢.83.3٢.٢١.5٢.٢اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

للتذكرة

١.3١.8١.3١.4١.١٢.٠٢.3٢.٠٢.٢٢.١١.٩١.8االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

بناء اخملزون 2

–0.10.10.00.1–0.00.10.10.2–0.00.00.20.3االقتصادات املتقدمة
–٠.٠٠.١٠.١٠.٢–٠.3٠.6–٠.٢٠.٢٠.١–٠.٠٠.٠٠.١الواليات	املتحدة

–٠.١–٠.3٠.4٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.3–٠.٠٠.٠٠.4١.٠منطقة	اليورو
٠.٠–٠.١٠.5٠.3٠.5–٠.8٠.٠٠.4–٠.4١.8–٠.١–٠.١أملانيا

٠.٠٠.٠–٠.٢٠.3–٠.٢٠.7٠.3٠.4–٠.١١.١٠.6–٠.١فرنسا

–٠.3–٠.8–٠.١–٠.٢٠.6٠.١٠.١٠.3–٠.٢١.١–٠.٠٠.١إيطاليا
٠.١٠.١٠.٠٠.٠–٠.٢٠.5٠.١–٠.3–٠.٢–٠.٠٠.٠٠.١إسبانيا

٠.٠٠.١٠.٠٠.٠–٠.١٠.3٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢٠.٠٠.4اليابان

–٠.١–٠.4٠.3–٠.6–٠.١–٠.٢٠.٢٠.7٠.٢–٠.٠٠.٠٠.٢اململكة	املتحدة
–٠.١٠.١–٠.٠٠.8٠.٢–٠.4–٠.5٠.4–٠.١٠.7٠.3–٠.١كندا

–٠.٠٠.٢٠.٢٠.١٠.3–٠.٢٠.١–٠.7–٠.٢٠.4–٠.٠٠.١اقتصادات	أخرى	متقدمة	١
للتذكرة

–٠.١–٠.١٠.١٠.١–٠.٢٠.١٠.١٠.3–٠.٠٠.٠٠.٢٠.٢االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
امليزان اخلارجي 2

–0.1–0.00.00.1–0.2–0.10.00.30.40.20.00.3االقتصادات املتقدمة
–٠.١–٠.3–٠.3–٠.3–٠.3–٠.8–٠.٠٠.٠٠.٢٠.3–٠.٠٠.٢الواليات	املتحدة

–٠.١–٠.5٠.5٠.١–٠.4–٠.١٠.3٠.٩١.5٠.3٠.١٠.٢منطقة	اليورو
–٠.3–٠.7–٠.٢٠.5–٠.7٠.3٠.6–٠.5٠.١٠.8١.٢٠.5أملانيا
–٠.7٠.٠٠.٢–٠.١–٠.4–٠.4–٠.5–٠.٠٠.١٠.7٠.١–٠.٢فرنسا

٠.3٠.١–٠.٢٠.١–٠.4–٠.5–٠.4١.٢٢.8٠.8٠.١–٠.٢إيطاليا

٠.4٠.٢–٠.8٠.١٠.3–٠.3–٠.6٢.١٢.٢١.5٠.5–٠.٢إسبانيا

–٠.٢–٠.٠٠.3٠.6٠.5٠.٠٠.١–٠.4–٠.8–٠.٩–٠.3٠.١اليابان
–٠.٠٠.٢–٠.5٠.٢–٠.7–٠.3–٠.4–٠.5–١.5٠.4–٠.١–٠.١اململكة	املتحدة

٠.٠٠.7٠.4–٠.١١.٢٠.٩٠.4١.١–٠.4–٠.٢٠.3–١.١كندا
٠.3٠.3٠.١–٠.5–٠.6٠.٢٠.6٠.5٠.7٠.4٠.٠٠.١اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

للتذكرة

–٠.١–٠.٢–٠.٠٠.٢–٠.٢–٠.4–٠.١٠.٢٠.٠٠.١–٠.٠٠.١االقتصادات	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.

اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة(

)التغير السنوي %(
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اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

8.57.97.06.96.86.86.76.66.45.96.06.0آسيا الصاعدة والنامية

5.86.56.36.٠6.36.87.٢7.67.٩7.87.47.3بنغالديش

8.4٩.76.43.64.٠6.٢7.46.34.65.57.٢6.4بوتان

١.3٠.١١.84.7٢.١–٢.5–٠.4–٢.5–١.43.7٠.٩٢.١بروين	دار	السالم

8.٠7.١7.37.47.١7.٠6.٩7.٠7.57.٠6.86.5كمبوديا

١٠.5٩.57.٩7.87.36.٩6.76.86.66.١5.85.5الصين

١.3٢.7١.44.75.64.7٢.55.43.5٢.73.٠3.٢فيجي
7.56.65.56.47.48.٠8.٢7.٢6.86.١7.٠7.3الهند	1

5.46.٢6.٠5.65.٠4.٩5.٠5.١5.٢5.٠5.١5.3إندونيسيا

١٠.45.١٠.3٢.3٢.3٢.3١.8–٠.7١.64.74.٢٠.7كيريباتي

7.٢8.٠7.88.٠7.67.37.٠6.86.36.46.56.8جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

4.65.35.54.76.٠5.٠4.45.74.74.54.44.٩ماليزيا

6.58.4٢.47.37.3٢.٩7.36.٩7.56.56.٠5.5ملديف

١.84.5٢.6٢.4٢.3١.٢–٠.6–٢.٠١.١3.٢٢.8٠.7جزر	مارشال

5.٠٠.7٢.4١.٢١.4٠.8٠.6–٢.٢–3.٩–٠.٢3.3٢.٠ميكرونيزيا

6.3١7.3١٢.3١١.67.٩٢.4١.٢5.36.٩6.55.45.٠منغوليا

١٠.75.56.57.٩8.٢7.55.٢6.36.86.٢6.36.4ميانمار

١.5٠.7٢.٠–١.5–١٠.8١٠.43١.٠٢7.٢3.43.٠5.5.	.	.ناورو

4.٠3.44.84.١6.٠3.3٠.68.٢6.77.١6.35.٠نيبال

١.7٠.3١.8٢.٠–4.4١٠.١٠.83.5–٠.34.٩١.8١.4باالو

5.٠٢.63.5–3.7١.١4.73.8١3.5٩.54.١٢.7١.١بابوا	غينيا	اجلديدة

4.83.76.77.١6.١6.١6.٩6.76.٢5.76.٢6.5الفلبين

١.٢١.77.٢٢.7٠.٩3.44.4٢.٢–٢.55.6٠.4١.٩ساموا

3.4١3.٢4.63.٠٢.3٢.53.٢3.73.٩٢.7٢.٩٢.٩جزر	سليمان

5.١8.4٩.١3.45.٠5.٠4.53.43.٢٢.73.54.8سري	النكا

4.6٠.87.٢٢.7١.٠3.١3.44.٠4.١٢.٩3.٠3.6تايلند

4.55.٠4.8–٠.٢–4.36.75.7٢.44.73.55.١3.5تيمور-	ليشتي	2	

٢.73.64.7٢.7١.53.53.7٢.٠–٠.6–١.٢٢.٠١.١تونغا

4.6١.3٩.١3.٠3.٢4.34.١4.4٢.7–٠.٩7.٩3.8توفالو

٢.٩١.٢١.8٢.٠٢.3٠.٢3.54.43.٢3.83.١٢.٩فانواتو

6.86.٢5.٢5.46.٠6.76.٢6.87.١6.56.56.5فييت	نام

4.45.83.03.11.90.81.83.93.11.82.52.5أوروبا الصاعدة والنامية

5.6٢.5١.4١.٠١.8٢.٢3.33.84.١3.٠4.٠4.٠ألبانيا

–٢.53.٠١.5٠.3٠.4–٢.5–7.45.5١.7١.٠١.73.8بيالروس
٢.4١.١3.١3.٢3.١3.6٢.8٢.63.٠–3.٩٠.٩٠.7البوسنة	والهرسك

4.6١.٩٠.٠٠.5١.83.53.٩3.83.١3.73.٢٢.8بلغاريا

٢.43.5٢.٩٢.63.٠٢.7٢.٠–٠.١–٠.5–٢.3–٢.5٠.3كرواتيا

٢.١4.٢3.5٢.34.١4.٩4.63.3٢.٢–٢.٠١.7١.6هنغاريا

4.64.4٢.83.4١.٢4.١4.١4.٢3.84.٢4.٠4.٠كوسوفو

4.44.74.٠3.53.83.8–٩.٠5.٠٠.3–5.١5.8٠.6مولدوفا

3.5١.83.4٢.٩4.74.٩3.٠٢.5٢.٩–3.33.٢٢.7اجلبل	األسود

٢.٩3.63.٩٢.8٠.٢٢.73.٢3.43.5–3.٠٢.3٠.5مقدونيا	الشمالية

3.٩5.٠١.6١.43.33.83.١4.٩5.١4.٠3.١٢.5بولندا

4.٢٢.٠٢.١3.53.43.٩4.87.٠4.١4.٠3.53.٠رومانيا

٠.3١.6٢.3١.١١.٩١.8–4.85.١3.7١.8٠.7٢.3روسيا

١.83.3٢.٠4.33.54.٠4.٠–٢.٩١.6–5.٠٢.٠٠.7صربيا

4.٠١١.١4.88.55.٢6.١3.٢7.5٢.8٠.٢3.٠3.5تركيا
٢.4٢.53.33.٠3.٠3.3–٩.8–3.٩5.5٠.٢٠.٠6.6أوكرانيا	1

1.21.00.21.82.7–3.24.62.92.91.30.30.6أمريكا الالتينية والكاريبي

3.83.85.53.١7.44.٠3.3٢.٠–3.4٠.6–١.4٢.٠أنتيغوا	وبربودا

3.٢–١.3–3.١–٢.7٢.5–٢.7٢.١–٢.4٢.5–3.46.٠١.٠األرجنتين	

٠.5٢.3١.٢٠.7١.٠١.١–4.٢٠.٩٠.4–3.5١.4–٠.8أروبا

١.6–٠.7٠.6٠.4٠.١١.6٠.٩٠.6–٠.7٠.63.١3.٠جزر	البهاما

٠.6١.8–٠.١–٢.4٢.5٠.5٠.6–٠.١–١.4–٠.4–٠.7٠.7بربادوس

١.43.٠٢.7٢.١١.7–3.٩٢.٢٢.٩٠.٩3.73.4٠.6بليز

3.85.٢5.١6.85.54.٩4.34.٢4.٢3.٩3.83.7بوليفيا

١.١١.١٠.٩٢.٠٢.3–3.3–3.74.٠١.٩3.٠٠.53.6البرازيل

4.٢6.١5.34.٠١.8٢.3١.7١.34.٠٢.53.٠3.٢شيلي

4.٠7.43.٩4.64.73.٠٢.١١.4٢.63.43.63.7كولومبيا
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توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

1.21.00.21.82.7–3.24.62.92.91.30.30.6أمريكا الالتينية والكاريبي )تتمة(

4.34.34.8٢.33.53.64.٢3.4٢.6٢.٠٢.53.5كوستاريكا

٠.5٩.44.٩١.5–٢.5٩.5–4.4٢.6–٠.6–١.١–٢.4٠.٢دومينيكا

4.63.١٢.74.٩7.١6.٩6.74.77.٠5.٠5.٢5.٠اجلمهورية	الدومينيكية

٠.5٢.5–٢.4١.4٠.5–4.١7.٩5.64.٩3.8٠.١١.٢إكوادور

١.63.8٢.8٢.٢١.7٢.4٢.5٢.3٢.5٢.5٢.3٢.٢السلفادور

٢.47.36.43.74.44.٢3.١٢.73.٠–١.8٠.8١.٢غرينادا

3.34.٢3.٠3.74.٢4.١3.١٢.83.١3.43.53.5غواتيماال

٢.45.45.٠5.٠3.٩3.١3.4٢.١4.١4.485.63.٢غيانا

٠.١5.5٢.٩4.٢٢.8١.٢١.5١.٢١.5٠.١١.٢١.5هايتي

4.١3.84.١٢.83.١3.83.84.٩3.73.43.53.٩هندوراس

٠.٢٠.6٠.٩١.5٠.7١.6١.١١.٠٢.٢–٠.6١.4٠.5جامايكا

١.53.73.6١.4٢.83.3٢.٩٢.١٢.٠٠.4١.3٢.4املكسيك

١.5–٠.8–5.٠–٢.٩6.36.54.٩4.84.84.64.73.8نيكاراغوا

5.٩١١.3٩.86.٩5.١5.75.٠5.33.74.35.55.5بنما

8.44.٩3.١4.35.٠3.7١.٠4.٠3.٩–3.74.٢٠.5باراغواي

5.66.56.٠5.8٢.43.34.٠٢.54.٠٢.63.63.8بيرو

6.47.٢١.6١.8٠.٩4.63.53.5٢.7–٢.٢3.٢4.4سانت	كيتس	ونيفس

١.3٠.٢3.٢٢.6٠.٩١.53.٢١.5–٢.٠–٢.٠4.١٠.4سانت	لوسيا

٢.6٠.٢١.3٢.5٠.٢٠.8٠.8٠.7٢.٠٢.3٢.3٢.3سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين

١.7٢.٠٢.٢٢.5٢.6–5.6–5.٠5.8٢.7٢.٩٠.33.4سورينام

٠.3٠.٠١.5١.7–١.٩–١.86.5–٢.٠١.٠–٠.7–5.7٠.٢ترينيداد	وتوباغو١

3.٢5.٢3.54.63.٢٠.4١.7٢.6١.6٠.4٢.3٢.4أوروغواي

.	.	.–١٠.٠–35.٠–١8.٠–١5.7–١7.٠–6.٢–3.١4.٢5.6١.33.٩فنزويال

5.34.64.93.03.12.65.02.31.90.92.93.3منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

6.5١4.٠5.7٢.7١.٠٢.٢٢.7٢.73.٠3.55.5.	.	.أفغانستان

3.٩٢.83.4٢.83.83.73.٢١.3١.4٢.6٢.4٠.8اجلزائر

8.١4.77.١3.33.63.3٠.٢7.55.٢6.٠4.84.5أرمينيا

٠.٢١.٠٢.7٢.١٢.4–٢.٢5.8٢.8١.٠3.١–١4.4١.6أذربيجان

5.4٢.٠3.75.44.4٢.٩3.53.8١.8٢.٠٢.١3.٠البحرين

3.57.34.85.٠7.١7.76.٩5.١5.56.٠6.٠6.٠جيبوتي

4.٩١.8٢.٢3.3٢.٩4.44.34.١5.35.55.٩6.٠مصر

6.37.٢6.43.44.6٢.٩٢.84.84.74.64.85.٢جورجيا

٠.٠١.١–٩.5–١٢.53.74.8–3.٢١.6–٠.3–4.73.١7.7إيران

3.44.7٢.١–٠.6–١٢.١7.5١3.٩7.6٠.7٢.5١5.٢٢.5العراق

6.٠٢.6٢.7٢.83.١٢.4٢.٠٢.١١.٩٢.٢٢.43.٠األردن

8.37.44.86.٠4.٢١.٢١.١4.١4.١3.83.٩3.5كازاخستان

١.٢٠.63.١٢.٩–4.6٩.66.6١.٢٠.5٠.6٢.٩3.5الكويت

١٠.٩4.٠3.٩4.34.73.53.83.43.4–4.٠6.٠٠.١جمهورية	قيرغيزستان

5.7٠.٩٢.7٢.6١.٩٠.4١.6٠.6٠.٢٠.٢٠.٩٢.7لبنان

٠.٠٠.٠–64.٠١7.٩١٩.١–7.4–١3.٠–53.٠–١٢4.736.8–١.866.7ليبيا١

4.٩4.75.86.١5.6٠.4١.83.١3.66.65.٩5.8موريتانيا

4.٩5.٢3.٠4.5٢.74.5١.١4.٢3.٠٢.73.74.5املغرب

3.٠٢.6٩.١5.١١.44.74.٩٠.3١.8٠.٠3.7١.6عُمان

4.53.63.83.74.١4.١4.65.٢5.53.3٢.45.٠باكستان

١3.١١3.44.74.44.٠3.7٢.١١.6١.5٢.٠٢.8٢.8قطر

٢.4٠.٢٢.٢٢.5–3.4١٠.٠5.4٢.73.74.١١.7٠.7اململكة	العربية	السعودية

١.٢١.٩٢.43.5٢.٩١.4٢.8٢.٩3.٢3.5.	.	..	.	.الصومال
١.4–١.5–٢.6–٢.٠4.7١.٩٢.٩١.7٢.٢–١7.٠–5.١٢.8السودان3

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.4.5سوريا4

8.٠7.47.57.46.76.٠6.٩7.١7.35.٠4.54.٠طاجيكستان

4.٠٢.٩3.٠١.٢١.3١.8٢.5١.5٢.44.4–4.٢١.٩تونس

١3.٢١4.7١١.١١٠.٢١٠.36.56.٢6.56.٢6.36.٠5.8تركمانستان

3.٩6.٩4.55.١4.45.١3.٠٠.5١.7١.6٢.5٢.5اإلمارات	العربية	املتحدة

6.٩8.38.٢8.٠7.٢7.46.١4.55.١5.56.٠6.٠أوزبكستان

٠.8٢.١٢.٠3.6–5.١–٩.4–٢8.٠–٢.44.8٠.٢–4.3١٢.7اجلمهورية	اليمنية

اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(
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توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

5.95.34.75.25.13.11.43.03.23.23.64.2إفريقيا جنوب الصحراء

١.٢3.8–٠.3–١.٢–٠.٢–8.83.58.55.٠4.8٠.٩٢.6أنغوال

3.٩3.٠4.87.٢6.4١.83.35.76.76.66.76.7بنن

4.3٢.٩4.53.54.33.٩–4.١6.٠4.5١١.34.١١.7بوتسوانا

5.٩6.66.55.84.33.٩5.٩6.36.86.٠6.٠6.٠بوركينا	فاسو

٠.٠٠.١٠.4٠.5٠.5–١.٠–3.74.٠4.45.٩4.54.٠بوروندي

5.44.٠١.١٠.8٠.6١.٠4.73.75.١5.٠5.٠5.٠كابو	فيردي

3.٩4.١4.55.45.٩5.74.63.54.١4.٠4.٢5.4الكاميرون

٠.١4.34.74.53.84.55.٠5.٠–٢.44.٢5.١36.4جمهورية	إفريقيا	الوسطى

٢.4٢.35.43.7–٢.4–٩.8٠.١8.85.86.٩١.85.6تشاد

3.١4.١3.٢4.5٢.١١.١٢.63.٠3.٠١.34.٢3.5جزر	القمر

4.76.٩7.١8.5٩.56.٩٢.43.75.84.33.٩4.6جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

١.64.٠٢.8٢.3–١.8–4.73.43.83.36.8٢.6٢.8جمهورية	الكونغو

١٠.٩٩.38.88.88.٠7.77.47.57.36.4–١.١4.٩كوت	ديفوار

–٢.8–5.٠–4.6–5.7–4.7–8.8–٠.4٩.١–١5.٢6.58.34.١غينيا	االستوائية
١٢.٢3.١3.٩4.8–7.4٩.6–3٠.٩٢٠.6–١.3٢5.7١.٩١٠.5إريتريا

3.5٢.٢5.43.٩٠.٩٢.3١.3٢.٠٢.4١.3٠.5٠.5إسواتيني

8.5١١.48.7٩.٩١٠.3١٠.48.٠١٠.١7.77.47.٢6.5إثيوبيا

١.47.١5.35.54.43.٩٢.١٠.5٠.8٢.٩3.44.5غابون

4.١١.٩4.86.56.56.44.8–5.٢٢.٩١.4–3.58.١غامبيا

5.8١7.4٩.٠7.٩٢.٩٢.٢3.48.١6.37.55.65.١غانا

3.١5.65.٩3.٩3.73.8١٠.8١٠.٠5.85.٩6.٠5.٠غينيا

3.3١.٠6.١6.35.٩3.84.64.٩5.3–٢.58.١١.7غينيا-بيساو

4.٢6.١4.65.٩5.45.75.٩4.٩6.35.66.٠5.٩كينيا

١.3–3.٩6.74.٩٢.٢٢.7٢.١٢.7٠.5٢.8٢.8٠.٢ليسوتو

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

4.٩4.٩١.٩5.٢5.7٢.٩٢.34.٠3.٢4.55.١6.5مالوي

٢.37.١6.٢5.85.44.75.٠5.٠4.8–5.83.٢٠.8مايل

4.٠4.١3.53.43.73.63.83.83.83.73.84.٠موريشيوس

8.٢7.١7.٢7.١7.46.63.83.73.3١.86.٠١١.5موزامبيق

١.63.٠–٠.٢–٠.١–4.٠5.١5.١5.66.46.١١.١٠.٩ناميبيا

5.4٢.٢١١.85.37.54.34.٩4.٩6.56.36.٠6.8النيجر

٠.8١.٩٢.3٢.5٢.6–8.٩4.٩4.35.46.3٢.7١.6نيجيريا

8.٢8.٠8.64.76.٢8.٩6.٠6.١8.67.88.١7.5رواندا

5.٢4.43.١4.86.53.84.٢3.٩٢.7٢.73.54.5سان	تومي	وبرينسيبي

4.٠١.55.١٢.86.66.46.47.١6.76.٠6.88.٠السنغال

٢.٠5.43.76.٠4.54.٩4.54.34.١3.53.33.6سيشيل

6.43.83.55.٠4.74.7–8.٩6.3١5.٢٢٠.74.6٢٠.5سيراليون

3.53.3٢.٢٢.5١.8١.٢٠.4١.4٠.8٠.7١.١١.8جنوب	إفريقيا

7.٩8.٢4.7–١.١–5.5–١6.7–٢٩.3٢.٩٠.٢–5٢.4.	.	..	.	.جنوب	السودان

6.67.٩5.١6.86.76.٢6.٩6.87.٠5.٢5.76.5تنزانيا

٢.٢6.46.56.١5.٩5.75.64.44.٩5.١5.35.4توغو

7.٩6.8٢.٢4.74.65.7٢.35.٠6.١6.٢6.٢١٠.١أوغندا

7.45.67.65.١4.7٢.٩3.83.53.7٢.٠١.7١.5زامبيا
٢.7٢.٢–١4.٢١6.7٢.٠٢.4١.8٠.74.73.57.١–3.٩زمبابوي5

١	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	الهند	وليبيا	وترينيداد	وتوباغو	وأوكرانيا	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

٢	يف	هذا	اجلدول	فقط،	تستند	بيانات	تيمور-ليشتي	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي	غير	النفطي.

3	يستبعد	جنوب	السودان	من	بيانات	عام	٢٠١١	بعد	٩	يوليو.	أما	بيانات	٢٠١٢	واألعوام	التالية	فتتعلق	بالسودان	احلايل.

4	تستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠١١	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.	

5	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.	

اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(

)التغير السنوي %(
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اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم

)%(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.71.41.31.31.51.21.01.41.61.51.61.8االقتصادات املتقدمة

٢.١٢.١١.٩١.8١.٩١.٠١.٠١.٩٢.4١.8٢.٠٢.٠الواليات	املتحدة

١.٩١.١١.3١.٢٠.٩١.3٠.8٠.٩١.3١.5١.6١.٩منطقة	اليورو

٠.7١.٠٠.٩–٠.١–١.7٢.١٠.3٠.٢–٠.3–٠.8–١.7–١.١اليابان
٢.١١.٩١.٢١.5١.3١.١١.3٢.٠١.5١.4١.٢١.٩اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

أسعار املستهلكين

2.02.72.01.41.40.30.81.72.01.51.82.0االقتصادات املتقدمة

٢.43.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.4١.8٢.3٢.3الواليات	املتحدة
٢.١٢.7٢.5١.3٠.4٠.٢٠.٢١.5١.8١.٢١.4١.8منطقة	اليورو	٢

٠.5١.٠١.٠١.3١.3–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.3اليابان
٢.١3.3٢.١١.7١.5٠.5٠.٩١.8١.٩١.4١.6٢.٠اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

6.67.15.85.54.74.74.34.34.84.74.84.3   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

4.36.54.64.63.4٢.7٢.8٢.4٢.6٢.73.٠3.3آسيا	الصاعدة	والنامية

١١.57.٩6.٢5.66.5١٠.55.55.46.٢6.85.65.3أوروبا	الصاعدة	والنامية

5.85.٢4.64.64.٩5.55.66.٠6.٢7.٢6.74.3أمريكا	الالتينية	والكاريبي

7.٢٩.٢٩.48.86.65.55.56.7٩.٩8.٢٩.١7.١منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

٩.٩٩.3٩.٢6.56.46.٩١٠.8١٠.٩8.58.48.٠6.6إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٩.78.68.٠8.١6.48.67.١5.47.٠6.56.86.٢الوقود

5.76.75.34.٩4.33.83.74.٠4.34.44.43.٩غير	الوقود
6.56.٩6.٩6.57.٠5.٢6.١١١.١١3.4١6.5١5.68.8منها:	منتجات	أولية	4

حسب مصدر التمويل اخلارجي

7.47.66.٩6.٢5.65.45.١5.55.45.١5.١4.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين	

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	

١٠.٠١٠.38.٠6.8١٠.١١4.3١١.٢١8.4١7.5١4.٠١١.78.3			جدولة	ديونها	خالل	٢٠١4-٢٠١8

اجملموعات األخرى

٢.43.١٢.6١.5٠.5٠.١٠.٢١.7١.٩١.5١.7٢.٠االحتاد	األوروبي

٩.7١١.٩٩.78.٠7.٢6.٩٩.١٩.7٩.١8.88.87.3البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

6.٩8.7٩.7٩.46.55.65.٢6.7١١.٠8.48.٩7.8منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.٢3.٢٢.6١.4٠.7٠.١٠.6١.6١.7١.5١.6٢.٠االقتصادات	املتقدمة

5.٢5.54.63.83.١٢.7٢.73.33.٠٢.٩3.٢3.٠األسوق	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	من	٢٠١7	واألعوام	التالية.	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	األرجنتين	وفنزويال	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

4	يتضمن	األرجنتين	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 املستهلكين1
)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

2.02.72.01.41.40.30.81.72.01.51.82.01.61.71.7االقتصادات املتقدمة

٢.43.١٢.١١.5١.6٠.١١.3٢.١٢.4١.8٢.3٢.3١.٩٢.٢٢.4الواليات	املتحدة
٢.١٢.7٢.5١.3٠.4٠.٢٠.٢١.5١.8١.٢١.4١.8١.5١.3١.3منطقة	اليورو3

١.6٢.5٢.٢١.6٠.8٠.7٠.4١.7١.٩١.5١.7٢.١١.8١.8١.7أملانيا

١.٩٢.3٢.٢١.٠٠.6٠.١٠.3١.٢٢.١١.٢١.3١.7٢.٠١.٠١.4فرنسا

١.3١.٢٠.7١.٠١.5١.٢٠.7١.٠–٢.٢٢.٩3.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

٢.٠١.7٠.7١.٠١.8١.٢٠.7١.١–٠.٢–٠.5–٢.83.٢٢.4١.4٠.٢إسبانيا

٢.١٢.5٢.8٢.6٠.3٠.٢٠.١١.3١.6٢.5١.6٢.٠١.8٢.١١.7هولندا

٢.١3.4٢.6١.٢٠.5٠.6١.8٢.٢٢.3١.5١.3١.8٢.٢١.١١.3بلجيكا

١.٩3.5٢.6٢.١١.5٠.8١.٠٢.٢٢.١١.5١.٩٢.٠١.7١.6١.٩النمسا

٠.3٠.7١.٢١.5٢.٠٠.8١.4١.5–٢.٢١.٢١.٩٠.5٠.3٠.٠٠.٢آيرلندا

–٠.5٠.6١.6١.٢٠.٩١.٢١.7٠.64.33.١–٢.53.6٢.8٠.4٠.٢البرتغال
٠.٠١.١٠.8٠.6٠.٩١.8٠.6٠.٩٠.٩–١.١–١.4–3.43.١١.٠٠.٩اليونان

٠.4٠.8١.٢١.٢١.3١.8١.3١.١١.3–١.73.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

١.4٢.5٢.6٢.١٢.٠١.٩٢.4٢.٠–٠.5–٠.3–4.١4.١3.7١.5٠.١اجلمهورية	السلوفاكية

٠.73.7٢.5٢.3٢.٢٢.٢١.8٢.4٢.٢–3.٠4.١3.٢١.٢٠.٢٠.7ليتوانيا

١.4١.7١.8١.٩٢.٠١.4٢.٢١.٩–٠.١–4.٢١.8٢.6١.8٠.٢٠.5سلوفينيا

٢.63.7٢.٩١.7٠.7٠.١٠.٠٢.١٢.٠١.7١.7١.٩١.٩٢.٠١.6لكسمبرغ

5.44.٢٢.3٠.٠٠.7٠.٢٠.١٢.٩٢.63.٠٢.6٢.٢٢.5٢.١٢.3التفيا

4.٢5.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.83.73.4٢.5٢.4٢.١3.3٢.5٢.4إستونيا

٠.7٠.8٠.7١.6٢.٠١.١١.٢١.3–١.٢–١.5–٢.43.53.١٠.4٠.3قبرص	

٢.4٢.53.٢١.٠٠.8١.٢٠.٩١.3١.7١.7١.8٢.٠١.٢٢.٠١.٩مالطة

٠.5١.٠١.٠١.3١.3٠.8١.6٠.٢–٠.3٢.8٠.8٠.١–٠.١–٠.3–٠.3اليابان

٢.١4.5٢.8٢.6١.5٠.٠٠.7٢.7٢.5١.8١.٩٢.٠٢.3١.6٢.١اململكة	املتحدة

3.٢4.٠٢.٢١.3١.3٠.7١.٠١.٩١.5٠.5٠.٩٢.٠١.3٠.7٠.٩كوريا

٢.٠٢.٩١.5٠.٩١.٩١.١١.4١.6٢.٢٢.٠٢.٠٢.٠٢.١٢.٢١.٩كندا

3.٠3.4١.7٢.5٢.5١.5١.3٢.٠٢.٠١.6١.8٢.5١.8١.8١.7أستراليا

٠.8١.١–١.٠١.١١.5٠.8١.١١.4٠.١–٠.٩١.4١.6١.٠١.3٠.6مقاطعة	تايوان	الصينية

٠.6٠.4٠.7١.٠١.5٠.5٠.7١.١–٠.5–١.65.٢4.6٢.4١.٠٠.5سنغافورة

٠.5٠.٩٠.6٠.6١.٠٠.7٠.3٠.٩–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–٠.٩٠.٢٠.7سويسرا

١.٩١.4٠.٩٠.4٠.٢٠.7١.١١.٩٢.٠١.7١.5١.٩٢.٢١.6١.4السويد

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
٠.45.34.١4.34.43.٠٢.4١.5٢.43.٠٢.6٢.5٢.43.٠٢.6

٢.5١.٩3.3١.4٠.4٠.3٠.7٢.5٢.٢٢.6٢.3٢.٠٢.٠٢.3٢.٠اجلمهورية	التشيكية

٢.٠١.3٠.7٢.١٢.٠٢.٢3.6١.٩٢.8٢.3١.٩٢.٠3.5١.٩١.٩النرويج

٠.٢٠.8١.٠١.3٢.٠٠.8١.١١.8–٠.5–٢.١3.5١.7١.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.٠٢.7٢.4٠.5٠.4٠.٢٠.٠١.١٠.7١.3١.5٢.٠٠.7١.٢١.4الدانمرك

٢.64.١١.٠١.١١.٢٠.3٠.6١.٩١.6١.4١.٩٢.٠١.٩١.5٢.٠نيوزيلندا

١.٠–١.٠١.٢٠.6٠.١–١.8١.3٠.١–٠.3–٢.7٢.٩١.3١.١٠.6٠.8بورتوريكو

5.86.١5.56.٠4.6٢.4١.٢3.٠٢.4٢.73.٠٢.٩٢.4٢.7.	.	.إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

6.٢4.٠5.٢3.٩٢.٠١.6١.7١.8٢.7٢.8٢.5٢.53.7٢.6٢.6آيسلندا

٢.٠٢.8١.6١.١٠.١٠.6١.٠١.5١.3١.5١.7١.5١.3١.5.	.	.سان	مارينو

																																																												للتذكرة

١.8٢.6١.٩١.3١.5٠.3٠.8١.8٢.١١.6١.٩٢.٠١.7١.8١.8االقتصادات	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 املستهلكين1
)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

4.36.54.64.63.42.72.82.42.62.73.03.32.32.83.0آسيا الصاعدة والنامية

6.3١١.56.٢7.57.٠6.٢5.75.65.65.55.55.55.55.55.5بنغالديش

4.67.3٩.3١١.3٩.57.67.65.53.53.64.٢4.53.٢3.١3.٩بوتان

٠.١٠.١٠.٢٠.٢٠.٠٠.١٠.٢–٠.٢–٠.7–٠.4–٠.5٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين	دار	السالم

5.١5.5٢.٩3.٠3.٩١.٢3.٠٢.٩٢.4٢.٢٢.53.٠١.6٢.3٢.5كمبوديا

٢.١5.4٢.6٢.6٢.٠١.4٢.٠١.6٢.١٢.3٢.43.٠١.٩٢.٢٢.4الصين

3.77.33.4٢.٩٠.5١.43.٩3.44.١3.53.٠3.٠4.٩3.53.٠فيجي
6.5٩.5١٠.٠٩.45.84.٩4.53.63.43.44.١4.٠٢.53.٩4.١الهند	4

8.65.34.٠6.46.46.43.53.83.٢3.٢3.33.٠3.١3.43.١إندونيسيا

٢.١٠.6١.٩٠.4١.٩١.7٢.4٢.6١.4١.7٢.٢–١.5–3.١١.53.٠كيريباتي

7.67.64.36.44.١١.3١.8٠.7٢.٠3.١3.33.١١.5٢.٩3.١جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

٢.٢3.٢١.7٢.١3.١٢.١٢.١3.8١.٠١.٠٢.١٢.3٠.٢١.٩٢.١ماليزيا

4.٠١١.3١٠.٩3.8٢.١١.٩٠.8٢.3١.4١.5٢.3٢.٠٠.5٢.١٢.4ملديف

٠.٠٠.8٠.6١.8٢.١٠.8٠.6١.8–١.5–5.44.3١.٩١.١٢.٢.	.	.جزر	مارشال

٠.١١.5١.8٢.٠٢.٠١.5١.8٢.٠–3.٢4.١6.3٢.3٠.7٠.٠٠.٩ميكرونيزيا

8.87.7١5.٠8.6١٢.٩5.٩٠.54.67.6٩.٠8.37.١٩.78.48.١منغوليا

١٩.56.8٠.45.85.١7.3٩.١4.65.٩7.86.75.58.67.٢6.8ميانمار

٠.3٩.88.٢5.١٠.5٢.5٢.3٢.٠3.4١.5٢.٢–٠.3١.١–3.4.	.	.ناورو

6.١٩.68.3٩.٩٩.٠7.٢٩.٩4.54.٢4.56.١5.34.66.٢6.٠نيبال

٠.٩١.6٢.٢٢.٠٢.٠١.4٢.٢٢.٠–٢.6٢.65.4٢.84.٠٢.٢١.3باالو

6.54.44.55.٠5.٢6.٠6.74.٩5.٢3.٩4.44.84.83.54.8بابوا	غينيا	اجلديدة

5.٢4.83.٠٢.63.6٠.7١.3٢.٩5.٢٢.5٢.33.٠5.١١.63.٠الفلبين

١.٩٠.١١.33.7٢.٩٢.7٢.85.84.٠٢.٩–١.٢–5.7٢.٩6.٢٠.٢ساموا

٠.5٠.5٢.7٠.4٢.٢4.33.٢3.٢3.5–8.57.45.٩5.45.٢٠.6جزر	سليمان

٩.76.77.56.٩٢.8٢.٢4.٠6.64.34.١4.55.٠٢.84.٢4.6سري	النكا

٠.٢٠.7١.١٠.٩٠.٩٢.٠٠.4١.3١.٢–٢.63.83.٠٢.٢١.٩٠.٩تايلند

٠.5٢.3٢.53.١4.٠٢.١٢.83.5–4.5١3.٢١٠.٩٩.5٠.8٠.6١.5تيمور-	ليشتي	

٢.67.4٢.٩3.83.٩٢.54.8٢.84.٩–7.76.3١.١٢.١١.٢١.١تونغا

٢.٩٠.5١.4٢.٠١.١3.١3.54.١٢.١٢.١3.٢٢.٠٢.3٢.١3.٢توفالو

٢.٩٠.٩١.3١.5٠.8٢.5٠.83.١٢.٩٢.٠٢.٢٢.6٢.6٢.6٢.٢فانواتو

7.7١8.7٩.١6.64.١٠.6٢.73.53.53.63.74.٠3.٠3.73.8فييت	نام

11.57.96.25.66.510.55.55.46.26.85.65.37.46.05.5أوروبا الصاعدة والنامية
3.٠3.4٢.٠١.٩١.6١.٩١.3٢.٠٢.٠١.8٢.٠3.٠١.8١.8٢.٢ألبانيا

٢٠.١53.٢5٩.٢١8.3١8.١١3.5١١.86.٠4.٩5.44.84.٠5.65.٠4.5بيالروس

٠.8١.4١.١١.4١.٩١.6١.٢١.4–١.6–١.٠–٠.٩–٢.84.٠٢.١٠.١البوسنة	والهرسك
١.٢٢.6٢.5٢.3٢.٢٢.3٢.5٢.٢–١.3–١.١–6.٠3.4٢.4٠.4١.6بلغاريا3

١.١١.5١.٠١.٢١.5٠.٩١.٢١.3–١.١–٠.5–٢.8٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.4٢.83.43.43.٠٢.73.٢3.4–٠.١–5.63.٩5.7١.7٠.٢هنغاريا

٠.3١.5١.١٢.8١.5٢.٠٢.٩١.6١.7–٢.87.3٢.5١.8٠.4٠.5كوسوفو

٩.57.64.64.65.١٩.66.46.63.١4.٩5.75.٠٠.٩7.55.٠مولدوفا

٢.4٢.6١.١١.٩١.٩١.7٢.3١.6–١.5٠.3–7.33.54.١٢.٢٠.7اجلبل	األسود

١.4١.5١.3١.7٢.٢٠.8١.4١.8–٠.٢–٠.3–٢.١3.٩3.3٢.8٠.3مقدونيا	الشمالية

٢.٠١.6٢.43.5٢.8١.١3.33.5–٠.6–٢.84.33.7٠.٩٠.٠٠.٩بولندا

١.34.64.٢3.3٢.53.34.53.5–١.6–١٢.١5.83.34.٠١.١٠.6رومانيا

١٢.58.45.١6.87.8١5.57.٠3.7٢.٩4.73.54.٠4.33.83.7روسيا

١4.7١١.١7.37.7٢.١١.4١.١3.١٢.٠٢.٢١.٩3.٠٢.٠٢.٠٢.٢صربيا

١7.56.58.٩7.58.٩7.77.8١١.١١6.3١5.7١٢.6١١.٠٢٠.3١3.5١٢.٠تركيا
١٢.١48.7١3.٩١4.4١٠.٩8.75.٩5.٠٩.87.٠5.6–١١.١8.٠٠.6٠.3أوكرانيا4

5.85.24.64.64.95.55.66.06.27.26.74.37.17.36.0أمريكا الالتينية والكاريبي5

٢.4١.٢١.6٢.٠٢.٠١.7٢.٠٢.٠–٢.٢3.53.4١.١١.١١.٠٠.5أنتيغوا	وبربودا

٢5.734.354.45١.٠١7.٠47.657.33٩.٢.	.	..	.	..	.	.٩.5٩.8١٠.٠١٠.6األرجنتين4	

3.63.٠٢.٠٢.٢4.6١.8٢.7–٠.5–٠.4٠.5٠.٩–3.34.4٠.6٢.4أروبا

١.6٢.٢١.8٢.6٢.٢٢.٠٢.8٢.4–٢.33.١١.٩٠.4١.٢١.٩٠.3جزر	البهاما

١.54.43.7١.٩١.8٢.3٠.6١.4٢.3–4.١٩.44.5١.8١.8١.١بربادوس

٢.4٠.8–٠.7١.١٠.3١.٢١.6٢.٠٠.١–٢.5١.7١.٢٠.5١.٢٠.٩بليز

4.6٩.٩4.55.75.84.١3.6٢.8٢.3١.73.١5.٠١.5٢.34.٠بوليفيا

6.66.65.46.٢6.3٩.٠8.73.43.73.83.53.53.73.63.٩البرازيل

3.٢3.33.٠١.84.74.33.8٢.٢٢.3٢.٢٢.83.٠٢.١٢.6٢.٩شيلي

5.63.43.٢٢.٠٢.٩5.٠7.54.33.٢3.63.73.٠3.٢3.٩3.١كولومبيا
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

–٢٠٠١

٢٠١٠

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

أمريكا الالتينية 
5.85.24.64.64.95.55.66.06.27.26.74.37.17.36.0والكاريبي )تتمة(5

١٠.34.٩4.55.٢4.5٠.8٠.٠١.6٢.٢٢.73.١3.٠٢.٠3.٢3.٠كوستاريكا

٠.٠٠.6١.4١.6١.8٢.٠١.4١.8١.8–٢.٢١.١١.4٠.٠٠.8٠.٩دومينيكا

١٢.١8.53.74.83.٠٠.8١.63.33.6١.84.١4.٠١.٢3.٠4.٠اجلمهورية	الدومينيكية

٠.4١.٢١.١٠.3٠.5١.١–8.١4.55.١٢.73.64.٠١.7٠.4٠.٢إكوادور

٠.6١.٠١.١٠.٩١.١١.٠٠.4١.4١.٢–3.45.١١.7٠.8١.١٠.7السلفادور

١.7٠.٩٠.8١.٠١.6١.٩١.4١.٠١.٩–٠.6–3.٠3.٠٢.4٠.٠١.٠غرينادا

6.86.٢3.84.33.4٢.44.44.43.84.٢4.٢4.3٢.33.83.٩غواتيماال

٠.8١.٩١.3٢.١3.3٢.8١.6٢.73.5–5.٩4.4٢.4١.٩٠.7٠.٩غيانا

١4.٠7.46.86.83.٩7.5١3.4١4.7١٢.٩١7.6١7.١5.٩١3.3١٩.7١5.٠هايتي

7.66.85.٢5.٢6.١3.٢٢.73.٩4.34.44.٢4.٠4.٢4.44.٢هندوراس

١١.87.56.٩٩.48.33.7٢.34.43.73.64.65.٠٢.44.74.5جامايكا

4.73.44.١3.84.٠٢.7٢.86.٠4.٩3.83.١3.٠4.83.٢3.٠املكسيك

8.38.١7.٢7.١6.٠4.٠3.53.٩5.٠5.64.٢5.٠3.٩7.٠4.٢نيكاراغوا

٢.65.٩5.74.٠٢.6٠.١٠.7٠.٩٠.8٠.٠١.5٢.٠٠.٢٠.8١.8بنما

7.88.33.7٢.75.٠3.١4.١3.64.٠3.53.73.73.٢3.73.7باراغواي

٢.43.43.7٢.83.٢3.53.6٢.8١.3٢.٢١.٩٢.٠٢.٢١.٩٢.٠بيرو

٢.٠٢.٠–٠.6٢.٠٢.٠٠.7–٠.٠٠.٢–٠.3–3.35.8٠.8١.١٠.٢٢.3سانت	كيتس	ونيفس

٠.١٢.٠٢.١٢.3٢.٠٢.٢٢.١٢.٢–3.١–٢.6٢.84.٢١.53.5١.٠سانت	لوسيا

سانت	فنسنت	وجزر	

٢.٢٢.3١.4٢.٠٢.٠١.4٢.٠٢.٠–٠.٢–٢.٩3.٢٢.6٠.8٠.٢١.7غرينادين

١3.١١7.75.٠١.٩3.46.٩55.5٢٢.٠6.٩5.55.84.85.47.١4.8سورينام

7.٠5.١٩.35.٢5.74.73.١١.٩١.٠٠.٩١.5٢.6١.٠٠.٩١.5ترينيداد	وتوباغو

8.78.١8.١8.68.٩8.7٩.66.٢7.67.67.٢7.٠8.٠7.57.٠أوروغواي
فنزويال4

٢٢.٠٢6.١٢١.١4٠.66٢.٢١٢١.7٢54.٩438.١65,374.١٢٠٠,٠٠٠5.٠٠,٠٠٠	.	١.3٠,٠6٠.٢٢٠٠,٠٠٠5٠٠,٠٠٠

منطقة الشرق األوسط 

7.29.29.48.86.65.55.56.79.98.29.17.111.17.98.9وآسيا الوسطى
4.45.٠٠.6٢.64.55.٠٠.84.54.5–١١.86.47.44.7٠.7.	.	.أفغانستان

3.64.58.٩3.3٢.٩4.86.45.64.3٢.٠4.١8.7٢.73.٩3.٢اجلزائر

١.٠٢.5١.7٢.54.١١.٩١.53.3–4.47.7٢.55.83.٠3.7١.4أرمينيا

7.47.8١.٠٢.4١.44.٠١٢.4١٢.8٢.3٢.83.٠3.5٢.3٢.83.٠أذربيجان

٢.83.3٢.7١.8٢.8١.4٢.١١.4٢.8٢.٢١.٩٢.٠٢.8–١.8٠.4البحرين

٢.7٠.6٠.١٢.٢٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠٢.٠–3.75.٢4.٢١.١١.3٠.8جيبوتي

7.٩١١.١8.66.٩١٠.١١١.٠١٠.٢٢3.5٢٠.٩١3.٩١٠.٠7.١١4.4٩.48.7مصر

3.١4.٠٢.١6.٠٢.64.٢3.83.٠١.55.43.٠–٠.5–6.68.5٠.٩جورجيا

١4.7٢١.53٠.634.7١5.6١١.٩٩.١٩.63٠.535.73١.٠٢5.٠47.53١.١3٠.٠إيران

٠.3١.٢–١.٠٢.٠٠.١–5.66.١١.٩٢.٢١.4٠.5٠.١٠.4٠.3.	.	.العراق

3.34.5٢.٠٢.5٢.53.6٢.5٢.5–٠.8–4.٠4.٢4.54.8٢.٩٠.٩األردن

8.68.45.١5.86.76.7١4.67.46.٠5.35.٢4.٠5.35.74.7كازاخستان

3.٢4.٩3.٢٢.73.١3.73.5١.5٠.6١.5٢.٢٢.5٠.4١.83.٠الكويت

7.4١6.6٢.86.67.56.5٠.43.٢١.5١.35.٠5.٠٠.54.٠5.١جمهورية	قيرغيزستان

4.56.١3.١٢.6٢.44.٠3.4٢.4–٠.8–٢.65.٠6.64.8١.83.7لبنان

١٢.٠6.5–٠.4١5.٩6.١٢.6٢.4٩.8٢5.٩٢8.5٩.34.٢8.٩6.54.5ليبيا4

6.55.74.٩4.١3.8٠.5١.5٢.33.١3.٠3.44.٠3.٢٢.84.٠موريتانيا

١.8٠.٩١.3١.٩٠.4١.5١.6٠.8١.٩٠.6١.١٢.٠٠.١٠.6١.١املغرب

٢.٩4.٠٢.٩١.٢١.٠٠.١١.١١.6٠.٩٠.8١.8٢.5٠.٩٠.8١.8عُمان

8.١١3.7١١.٠7.48.64.5٢.٩4.١3.٩7.3١3.٠5.٠5.٢8.٩١١.8باكستان

.	.	..	.	..	.	.٢.٢٢.٠–5.١٢.٠١.83.٢3.4١.8٢.7٠.4٠.٢٠.4قطر

٢.٢–٢.٢٢.١٢.3١.١–٢.5١.١–٢.١3.8٢.٩3.5٢.٢١.3٢.٠٠.٩اململكة	العربية	السعودية

3.٢4.٠3.٠.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.الصومال
١٠.8١8.١35.636.536.٩١6.٩١7.83٢.463.35٠.46٢.١74.77٢.٩56.٩66.٩السودان6

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.5.7سوريا7

١3.5١٢.45.85.٠6.١5.85.٩7.33.87.47.١6.55.47.٠6.8طاجيكستان

3.33.٢4.65.34.64.43.65.37.36.65.44.٠7.55.٩5.5تونس

7.٢5.35.36.86.٠7.43.68.٠١3.٢١3.4١3.٠6.٠7.٢٩.٠8.٠تركمانستان

١.٢–١.٢٢.١3.١١.5–5.5٠.٩٠.7١.١٢.34.١١.6٢.٠3.١١.5اإلمارات	العربية	املتحدة

١4.5١٢.4١١.٩١١.7٩.١8.58.8١3.٩١7.5١4.7١4.١7.6١4.3١5.6١٢.4أوزبكستان

١٠.٩١٩.5٩.٩١١.٠8.٢٢٢.٠٢١.33٠.4٢7.6١4.735.55.٠١4.3١5.٠36.3اجلمهورية	اليمنية
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

9.99.39.26.56.46.910.810.98.58.48.06.67.99.07.4إفريقيا جنوب الصحراء

4٢.4١3.5١٠.38.87.3٩.٢3٠.7٢٩.8١٩.6١7.٢١5.٠6.٠١8.6١7.٠١٢.٠أنغوال

٠.5١.١–١.٠٢.٠٠.١–١.8٠.8٠.3–٠.٢٠.8–3.١٢.76.7١.٠١.١بنن

8.68.57.55.٩4.43.١٢.83.33.٢3.٠3.54.٠3.5٢.73.5بوتسوانا

٠.4٢.٠١.١١.4٢.٠٠.3٢.٠٢.٠–٠.٩٠.٢–٢.8٢.83.8٠.5٠.3بوركينا	فاسو

8.٩٩.6١8.٢7.٩4.45.65.5١6.6١.٢7.3٩.٠٩.٠5.3٩.٠٩.٠بوروندي

٠.8١.3١.٢١.6١.8١.٠١.٠١.6–٠.١١.4–٢.44.5٢.5١.5٠.٢كابو	فيردي

٢.6٢.٩٢.4٢.١١.٩٢.7٠.٩٠.6١.١٢.١٢.٢٢.٠٢.٠٢.3٢.٢الكاميرون

3.3١.٢5.٩6.6١١.64.54.64.5١.63.٠٢.6٢.54.63.٠٢.5جمهورية	إفريقيا	الوسطى

–4.٠3.٠3.٠4.٢4.4٩.١6.4–٠.٩–3.٢٢.٠7.5٠.٢١.74.8١.6تشاد
4.٢٢.٢5.٩٠.4٠.٠٠.٩٠.8٠.١١.73.٢١.4١.٩٠.٩4.8٠.6جزر	القمر

36.8١4.٩٠.٩٠.٩١.٢٠.73.٢35.8٢٩.35.55.٠5.٠7.٢5.55.٠جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

٢.٩١.85.٠4.6٠.٩3.٢3.٢٠.4١.٢١.5١.83.٠٠.٩١.٩٢.5جمهورية	الكونغو

٢.٩4.٩١.3٢.6٠.4١.٢٠.7٠.7٠.4١.٠٢.٠٢.٠١.١١.٠٢.٠كوت	ديفوار

5.64.83.43.٢4.3١.7١.4٠.7١.3٠.٩١.7٢.٠٢.6١.6١.7غينيا	االستوائية

٠.٠–٠.١–٠.٠٢.٠٢٩.3–٢7.6–١4.4–١3.3–١8.٠5.٩4.85.٩١٠.٠٢8.55.6إريتريا

7.١6.١8.٩5.65.75.٠7.86.٢4.8٢.84.٠7.٠5.3٢.34.4إسواتيني

١١.١33.٢٢4.١8.١7.4٩.66.6١٠.7١3.8١4.6١٢.78.٠١٠.6١4.5١٠.٠إثيوبيا

٢.١٢.74.83.٠3.٠٢.56.33.٠3.٠–١.٢١.3٢.7٠.54.5٠.١غابون

7.٠4.84.65.٢6.36.87.٢8.٠6.56.٩6.55.٠6.47.٠6.٠غامبيا

١5.٩7.77.١١١.7١5.5١7.٢١7.5١٢.4٩.8٩.3٩.٢8.٠٩.4٩.3٩.٠غانا

١6.٠٢١.4١5.٢١١.٩٩.78.٢8.٢8.٩٩.88.٩8.37.8٩.٩8.68.١غينيا

–١.3٢.55.٩١.5١.4–١.5١.5١.١١.4٢.6–٢.35.١٢.١٠.8١.٠غينيا-بيساو
7.٠١4.٠٩.45.76.٩6.66.38.٠4.75.65.35.٠5.76.٢6.٢كينيا

7.٠6.٠5.55.٠4.64.36.٢4.54.75.٩5.75.55.٢6.٠5.3ليسوتو

١٠.٠8.56.87.6٩.٩7.78.8١٢.4٢3.5٢٢.٢٢٠.5١3.5٢8.5٢٠.6١٩.٠ليبريا

١٠.٢٩.55.75.86.١7.46.78.37.36.76.35.٠6.١6.46.٠مدغشقر

8.١7.6٢١.3٢8.3٢3.8٢١.٩٢١.7١١.5٩.٢8.88.45.٠٩.٩8.67.8مالوي

١.8١.7٠.٢١.3١.٩١.٠١.٠١.5–٢.7١.4١.8–٢.73.١5.3٢.4مايل

5.76.53.٩3.53.٢١.3١.٠3.73.٢٠.٩٢.33.3١.8٢.٠٢.7موريشيوس

١١.٠١١.٢٢.64.3٢.63.6١٩.٩١5.١3.٩5.67.65.53.58.56.5موزامبيق

7.١5.٠6.75.65.33.46.76.١4.34.85.55.55.١4.85.5ناميبيا

٢.٢٢.٠١.6٠.4٢.٠–١.٠٠.٢٠.٢٢.7١.3–٢.5٢.٩٠.5٢.3٠.٩النيجر

١٢.٩١٠.8١٢.٢8.58.٠٩.٠١5.7١6.5١٢.١١١.3١١.7١١.٠١١.4١١.7١١.7نيجيريا

7.٩5.76.34.٢١.8٢.55.74.8١.43.55.٠5.٠١.١5.٠5.٠رواندا

١6.٢١4.3١٠.68.١7.٠5.٢5.45.77.٩8.88.٩3.٠٩.٠7.8١٠.٠سان	تومي	وبرينسيبي

٠.١٠.8١.3٠.5١.٠١.5١.5١.3٢.٠١.5–٢.١3.4١.4٠.7١.١السنغال

٢.٩3.7٢.٠١.83.٠3.4٢.3١.٩–7.6٢.67.١4.3١.44.٠١.٠سيشيل

8.36.86.65.54.66.7١٠.٩١8.٢١6.٩١5.7١3.٠8.3١7.5١4.٠١٢.٠سيراليون

5.٩5.٠5.65.86.١4.66.35.34.64.45.٢5.34.٩4.75.3جنوب	إفريقيا

45.١٠.٠١.75٢.837٩.8١87.٩83.5٢4.5١6.٩8.٠4٠.١35.٩١٠.8.	.	..	.	.جنوب	السودان

6.6١٢.7١6.٠7.٩6.١5.65.٢5.33.53.64.٢5.٠3.34.١4.3تنزانيا

٠.٩١.4٢.٠٢.٠٢.٠١.7٢.٢–٢.63.6٢.6١.8٠.٢١.8٠.٩٠.٢توغو

6.4١5.٠١٢.74.٩3.١5.45.55.6٢.63.٢3.85.٠٢.٢3.53.٩أوغندا

١5.48.76.67.٠7.8١٠.١١7.٩6.67.٠٩.٩١٠.٠8.٠7.٩١٢.٠8.٠زامبيا
٠.٩١٠.6١6١.84٩.73.٠4٢.١١8٢.٩٩.4–١.6–٢.4–3.53.7١.6٠.٢–5.6زمبابوي8

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.

4	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	األرجنتين	وليبيا	وأوكرانيا	وفنزويال	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

5	ما	عدا	فنزويال،	ولكنه	يتضمن	األرجنتين	من	٢٠١7	واألعوام	التالية.	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	فنزويال	واألرجنتين	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.	

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.	

بالدوالر	األمريكي.	وقد	تختلف	تقديرات	خبراء	 	 الصرف	 الدويل	لتطورات	األسعار	وسعر	 النقد	 البيانات	إىل	تقديرات	خبراء	صندوق	 8	توقف	تداول	دوالر	زمبابوي	يف	مطلع	عام	٢٠٠٩.	وتستند	

الصندوق	لقيمة	الدوالر	األمريكي	عن	تقديرات	السلطات.	
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اجلدول ألف-8 االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة1
)% من إجمايل الناجت احمللي ما مل يُذكر خالف ذلك(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠١٢٠١–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–3.3–3.6–3.8–3.6–3.١–3.٢–3.٠–3.6–4.3–4.6صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٢٠.8٠.8٠.٩٠.8–٠.5–٠.6–١.٢–١.8–٠.4فجوة	الناجت٢

–3.6–4.٠–4.١–3.8–3.3–3.٢–٢.٩–3.٢–3.8–4.3الرصيد	الهيكلي٢
الواليات املتحدة

–5.١–5.5–5.6–5.7–4.5–4.3–3.6–4.٠–4.6–5.٢صايف	اإلقراض/االقتراض3
٠.٠٠.٠٠.6١.5١.8٢.٠١.5–١.١–١.٩–٠.4فجوة	الناجت٢

–5.7–6.3–6.3–6.٠–4.8–4.4–3.6–3.8–4.5–4.7الرصيد	الهيكلي٢
47.88٠.88٠.48٠.38١.68١.68٠.٠8٠.٩83.٩٩4.4صايف	الدين

68.3١٠4.8١٠4.4١٠4.7١٠6.8١٠6.٠١٠4.3١٠6.٢١٠8.٠١١5.8إجمايل	الدين

منطقة اليورو

–٠.8–٠.٩–٠.٩–٠.5–١.٠–١.6–٢.٠–٢.5–3.١–3.٠صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.3٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–١.3–٢.٠–٢.5–٠.4٢.٩فجوة	الناجت٢

–٠.8–٠.٩–٠.7–٠.6–٠.7–٠.7–٠.8–٠.٩–١.٢–3.٢الرصيد	الهيكلي٢
56.575.١75.474.٢73.87١.87٠.٠68.٩67.66٢.7صايف	الدين

7٠.6٩١.٩٩٢.١٩٠.٢8٩.587.385.483.٩8٢.376.١إجمايل	الدين

أملانيا  

٠.٠٠.6٠.٩١.٢١.٢١.٩١.١١.٠١.٠–٢.6صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.١٠.٩١.١٠.4٠.١٠.٠–٠.3–٠.3–٠.8–٠.٢فجوة	الناجت٢

٠.6١.٢١.٢١.3١.١١.4٠.٩١.٠١.٠–٢.٢الرصيد	الهيكلي٢

54.358.655.٠5٢.١4٩.345.64٢.74٠.١37.8٢٩.٩صايف	الدين

66.578.675.67٢.٠6٩.١65.٢6١.758.655.745.6إجمايل	الدين

فرنسا

–٢.6–٢.4–3.3–٢.5–٢.8–3.5–3.6–3.٩–4.١–3.8صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.3٠.٢٠.١٠.٠–٠.١–١.٠–٠.٩–١.٠–١.١–٠.١فجوة	الناجت٢

–٢.6–٢.5–٢.4–٢.5–٢.6–٢.8–3.٠–3.3–3.4–3.8الرصيد	الهيكلي٢
5٩.١83.٠85.586.48٩.٢8٩.58٩.5٩٠.4٩٠.488.٩صايف	الدين

68.3٩3.4٩4.٩٩5.6٩8.٠٩8.4٩8.4٩٩.3٩٩.٢٩7.8إجمايل	الدين

إيطاليا

–٢.6–٢.5–٢.٠–٢.١–٢.4–٢.5–٢.6–3.٠–٢.٩–3.4صايف	اإلقراض/االقتراض
–٠.١–٠.8–١.٠–٠.٩–١.4–٢.7–3.4–4.١–٠.٠4.١فجوة	الناجت٢

–٢.6–٢.١–١.5–١.8–١.7–١.4–٠.7–١.١–٠.6–4.٠الرصيد	الهيكلي٢
٩5.7١١6.5١١8.7١١٩.4١١٩.٠١١٩.٢١٢٠.٢١٢١.3١٢٢.٠١٢3.٢صايف	الدين

١٠4.٢١٢٩.٠١3١.8١3١.6١3١.4١3١.4١3٢.٢١33.٢١33.7١34.٠إجمايل	الدين

اليابان

–٢.٠–٢.٢–3.٠–3.٢–3.٢–3.7–3.8–5.6–7.٩–6.4صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.١–٠.٢–٠.٢–٠.5–٠.5–١.7–١.5–٢.٠–١.7–١.6فجوة	الناجت٢

–٢.٠–٢.١–٢.٩–3.١–3.4–4.١–4.3–5.5–7.5–6.٠الرصيد	الهيكلي٢
٩٩.٩١46.4١48.5١47.8١5٢.6١5١.١١53.٢١53.8١53.7١53.6صايف	الدين

١75.٩٢3٢.5٢36.١٢3١.6٢36.3٢35.٠٢37.١٢37.7٢37.6٢37.6إجمايل	الدين4

اململكة املتحدة 

–١.٠–١.5–١.4–١.4–١.8–٢.٩–4.٢–5.3–5.3–4.١صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.١–٠.٠٠.١٠.3٠.١٠.١–٠.5–٠.6١.7فجوة	الناجت٢

–١.١–١.4–١.3–١.5–٢.٠–٢.٩–4.١–4.7–4.٠–4.5الرصيد	الهيكلي٢
4٠.476.878.87٩.378.877.577.576.١75.473.٩صايف	الدين

45.485.٢87.٠87.٩87.٩87.١86.885.684.883.3إجمايل	الدين

كندا

–٠.4–٠.7–٠.7–٠.4–٠.3–٠.4–٠.٢٠.١–١.5–٠.٢صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.١٠.١–٠.6–٠.4–٠.6–٢.١–١.7–٠.3–٠.8–٠.3فجوة	الناجت٢

–٠.4–٠.8–٠.5–٠.١٠.8٠.7٠.٠٠.٢–١.١–٠.١الرصيد	الهيكلي٢
٢٩.7٢٩.8٢8.6٢8.5٢8.8٢7.6٢6.8٢6.4٢5.7٢٢.١صايف	الدين5

74.586.٢85.7٩١.3٩١.8٩٠.١8٩.٩87.585.٠74.6إجمايل	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		على	أساس	غير	موحد.

5		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 العاملية1

5.٠3.67.٠3.١3.63.٩٢.8٢.35.73.6١.١3.٢احلجم

خمفض	األسعار

–٠.3–4.٢5.5١.6–4.١–١3.٢–١.8–٠.7–١١.١١.8–3.٩٠.5بالدوالر	األمريكي
4.43.3٠.8٠.١–3.4–5.8–٢.4٠.67.3١.٢٠.١١.7بوحدات	حقوق	السحب	اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

3.٩3.36.٢٢.٩3.٢4.٠3.8١.84.73.١٠.٩٢.5االقتصادات	املتقدمة

8.٢4.١7.٩3.54.73.3١.43.٠7.33.٩١.٩4.١األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الواردات

3.53.35.4١.7٢.63.٩4.8٢.64.73.٠١.٢٢.7االقتصادات	املتقدمة

١.87.55.١٠.74.3–٩.٢4.4١٠.65.45.١4.3٠.٩األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

معدالت التبادل التجاري

–٠.٠٠.١–٠.7–١.٠٠.3١.8١.٢٠.٢–٠.7–٠.١١.5–٠.١االقتصادات	املتقدمة
–١.١–٠.8١.5١.3–١.6–4.٢–٠.6–3.6٠.7٠.6–١.٠٠.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

5.٠3.57.5٢.٩3.33.٠٢.٢٢.١5.83.7٠.٩3.3احلجم

خمفض	األسعار

–٠.7–4.85.٩١.8–4.8–١4.4–٢.4–١.3–١٢.٢١.٩–3.٩٠.7بالدوالر	األمريكي
–5.٠3.7٠.6٠.3–4.٢–7.١–٢.3–٢.3٠.38.4١.١٠.5بوحدات	حقوق	السحب	اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

–١.٩١.4٠.٢–٠.3–5.١–3.١–٠.4–4.3٢.3٢.8–١.٩٠.٢املصنوعات
–6.٢–٢3.3٢٩.4٩.6–١5.7–47.٢–7.5–3١.7٠.٩٠.٩–١٠.83.١النفط

6.4١.6٠.٩١.7–١.٠–١7.١–5.4–5.4–٢٠.٠7.8–8.٩١.٠السلع	األولية	غير	الوقود

٢.8–3.4–٠.٠3.٩٠.6–١6.8–٠.7١.4–١8.83.8–5.6٠.3املواد	الغذائية

6.٢–5.١–8.٢–4.7–3.١–٢٠.١7.٢–١3.7–٢4.١١8.١–8.4١.8املشروبات

–١.٩–٠.٠5.٢١.٩5.7–١١.5–7.5–4.4–٢4.3٢٠.5–5.٩٢.6املواد	اخلام	الزراعية
–٢٢.٢6.64.36.٢–5.3–٢7.3–١٢.٢–3.٩–١٢.7١7.8–١4.53.7املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق 
السحب اخلاصة2

3.٩٠.٢–٠.٢–٠.١–5.٢4.5–٠.4–٠.4٠.8٠.85.4٢.٠املصنوعات

–5.٩–٢3.6٢6.77.4–١5.١–4٢.7–7.5–٢7.٢4.٠٠.١–٩.٢٢.١النفط
3.3٢.١–6.7٠.5–٠.4–١٠.٠–5.4–4.7–7.4٠.٠١5.٩4.٩السلع	األولية	غير	الوقود

3.٢–١.١–٠.74.٢٢.6–٩.7–١.5١.3–4.٠٠.7١4.8٠.8املواد	الغذائية

6.6–٢.8–١٠.١–4.5–٢٠.١٠.7٢.5–١3.٠–٢٠.٠١5.6–6.8٠.8املشروبات

–١.6–3.5–٠.65.5٠.٢–4.٠–7.5–3.7–٢٠.١١8.١–4.3١.6املواد	اخلام	الزراعية
–٢٢.54.46.85.٩–4.7–٢١.١–١٢.١–3.١–8.٩١5.3–١٢.٩٢.7املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2

6.7٠.٠–٢.6–٢.3–١6.١4.٩–٠.5–١٠.85.٩–١.5٠.6–١.7املصنوعات

–6.٠–٢٠.8٢3.74.٩–١5.4–36.8–7.6–٢5.5٩.٢4.١–6.٩١.4النفط
6.١٢.٠–4.3٢.8–٠.8–٠.7–5.5–8.5–5.١٠.7١4.4٠.٢السلع	األولية	غير	الوقود

١.63.١–٠.3١.84.٩–٠.4–١.4–١.8١.4١3.٢4.٢٢.6املواد	الغذائية

6.5–٠.١–١٢.٢–6.6–٢٠.٠١١.١٢.8–١6.4–١8.4١١.4–4.5٠.١املشروبات

–١.7–٠.8–5.٩٠.33.١٢.6–7.6–7.5–١8.5١4.٠–٢.١١.٠املواد	اخلام	الزراعية
–١٩.7١.٩٩.76.٠–5.٠–١٢.٩–١٢.٢–7.٠–7.4١١.٠–١٠.4٢.١املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠١١٢٠١١٢٠١٢٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

3.83.١6.4٢.7٢.63.٢3.٢١.54.73.١٠.6٢.6االقتصادات	املتقدمة

8.٠3.٩8.٠3.٩4.7٢.7١.١٢.٩7.٠3.8١.53.٩األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

3.٠–3.١١.٢١.4٠.3٢.6–4.8١.75.٩٢.7٢.١٠.4مصدِّرة	للوقود

٩.34.68.84.45.83.٩٠.43.38.44.7٢.74.٢مصدِّرة	لغير	الوقود

الواردات

3.53.١6.٠١.١٢.33.43.8٢.٢5.٠3.5١.٠٢.8االقتصادات	املتقدمة

٢.٢7.85.٠٠.44.7–٩.34.3١١.45.٢4.7٢.7٠.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

٠.٢3.٢–5.٠١.7–5.5–١١.٠١.7١١.٩8.53.6١.٠7.١مصدِّرة	للوقود

8.٩4.8١١.34.45.٠3.٠٠.73.88.46.٢٠.44.٩مصدِّرة	لغير	الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

–4.3٢.٩٠.٠٠.3–٢.١–6.5–٠.4١.٩–١.7٠.٢6.١٠.5االقتصادات	املتقدمة
–6.64.٩٠.8١.٠–7.٢–8.٩–3.١–4.3٠.5١3.١3.٠١.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

–5.١–١7.٠١5.73.٢–١٢.7–3٠.٠–6.٩–٢5.44.3٢.6–7.7١.٠مصدِّرة	للوقود
4.٠٢.١١.٩٠.٠–5.7–٠.8–١.5–3.٠٠.٩8.٢٢.5٠.7مصدِّرة	لغير	الوقود

الواردات

–4.43.7٠.٠٠.١–3.5–8.٠–٢.٠–١.7٠.٢8.١٠.6٠.6االقتصادات	املتقدمة
–5.53.7٢.3٠.١–5.6–4.7–٢.7–3.١٠.78.٢٢.4٠.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

3.6١.53.١٠.5–3.3–3.4–3.7٠.٩6.٢٢.٩٠.٢٢.4مصدِّرة	للوقود

–5.٩4.١٢.١٠.٢–6.١–4.٩–٢.7–3.٠٠.78.6٢.3١.٠مصدِّرة	لغير	الوقود
معدالت التبادل التجاري

–٠.٠٠.٢–٠.8–١.٠٠.١١.7١.4٠.١–١.٠–٠.٠١.8–٠.١االقتصادات	املتقدمة
–٠.٩–١.٠١.٢١.5–١.7–4.4–٠.4–4.5٠.6٠.5–١.٢٠.٢األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

اجملموعات اإلقليمية

٠.١٠.3–٢.٢–١.5١.١٢.48.5٠.٠3.4–٠.5٢.7–١.3آسيا	الصاعدة	والنامية

–١.٠–٢.٩4.5٢.7–6.٠–١٠.٩–٠.6–١١.3١.53.١–٢.١٠.6أوروبا	الصاعدة	والنامية
–١.3–١.4–٠.83.5٠.5–8.8–٢.5–١.١–5.١١.8–٢.3٠.٩منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–4.6–١٠.4١٠.54.6–5.5–٢4.8–4.4–١٢.8٠.٢٠.١–3.٢١.6أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–٢.٠–6.64.٠4.3–٠.3–١4.6–٢.8–٢.4–١٢.8١.3–3.٩٠.7إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

–5.6–١٢.٩١4.٠6.١–٩.7–٢7.5–4.6–١8.١١.4٢.7–3.٩١.٩الوقود
٠.٢–٠.٢–١.٩–٠.٢٠.3١.34.3٠.4١.8–٠.٠٠.٢٠.4غير	الوقود

للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات الدوالرات األمريكية

١3,477٢3,١6١٢٢,3١5٢٢,6٠8٢3,3١٩٢3,75٢٢١,٠٩6٢٠,7١3٢٢,8٠١٢4,88٢٢4,73٩٢5,38١السلع	واخلدمات

١٠,66١١7,٩٩٢١7,٩٢8١8,١٢٩١8,54٢١8,63٢١6,١٩7١5,737١7,43٩١٩,١٠6١8,8٩8١٩,3١٢السلع
–6.٢–٢3.3٢٩.4٩.6–١5.7–47.٢–7.5–3١.7٠.٩٠.٩–١٠.83.١متوسط	سعر	النفط	3

54.٢574.3٩١٠4.٠5١٠5.٠١١٠4.٠7٩6.٢55٠.7٩4٢.845٢.8١68.336١.7857.٩4بالدوالر	األمريكي	للبرميل

–١.٩١.4٠.٢–٠.3–5.١–3.١–٠.4–4.3٢.3٢.8–١.٩٠.٢قيمة	وحدة	الصادرات	من	املصنوعات	4
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	التغير	%	يف	متوسط	أسعار	النفط	خلام	برنت	اململكة	املتحدة	وخام	دبي	الفاحت	وخام	غرب	تكساس	الوسيط.

4	التغير	%	للمصنوعات	املصدرة	من	االقتصادات	املتقدمة.	
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اجلدول ألف-10 موجز أرصدة احلساب اجلاري 
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

25.3203.9225.4269.7337.7411.5362.3304.9252.2261.4–38.7االقتصادات املتقدمة

–586.5–56٩.١–53٩.5–4٩١.٠–43٩.6–4٢8.3–4٠7.8–365.٢–348.8–4٢6.8–445.7الواليات	املتحدة
١73.53٠٠.734٠.43١3.١37٠.34٠٩.73٩6.6376.6368.٩344.١–١٢.4منطقة	اليورو

٢3٢.٩٢5١.6٢44.7٢8٠.٠٢88.4٢٩3.8٢٩5.8٢8٩.5٢6٩.١٢6١.٠٢7٠.3أملانيا

–١4.٢–١3.7–١3.7–١6.٢–١8.7–١١.5–٩.٠–٢7.3–١4.3–٢5.٩–٢4.6فرنسا
٢١.٠4١.١٢4.647.55٠.75٢.٠57.٠58.846.4–7.٠–68.3إيطاليا

٢٠.7١4.٩١3.٩٢7.٩٢4.3١3.٢١٢.8١5.٠١7.6–3.١–47.4إسبانيا

١٢٩.85٩.745.٩36.8١36.4١٩7.٩٢٠٢.٠١75.3١7٢.١١8٠.5٢٢8.6اليابان

–١١5.4–٩٩.6–٩4.7–١٠٩.١–88.١–١3٩.3–١4٢.4–١4٩.6–١4١.٩–١٠٠.٩–5١.6اململكة	املتحدة
–36.4–3٠.٢–3٢.5–45.٢–46.3–48.٩–55.٢–43.٢–5٩.3–65.7–4٩.6كندا

٢64.6٢74.١34٢.١357.٢35٩.8343.١3٢8.535٩.٢34٩.63٢6.433٩.٢اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

–383.2–134.8–12.61.914.4–81.3–376.6343.2170.1173.060.3األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

–8٢.647.67٠.٢–٩8.٠١٢٠.6٩8.8٢٢٩.33٠٩.4٢٢6.٩١75.٢٢٠.١آسيا	الصاعدة	والنامية
–63.76٠.4٢3.٢7.4–٢3.7–3٠.٩١4.4–١٢.7–63.3–٢7.7–38.7أوروبا	الصاعدة	والنامية

–١٢٢.6–8١.٩–8٠.٩–٩٩.٢–78.8–٩7.7–١7٠.5–١83.٢–١6٩.4–١46.5–١١٠.٢أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–١٠7.8–54.7–١٠١.4١4.٩–٢3.٩–١3٩.٩–436.١4٢3.334٠.4٢٠٢.5١37.3منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–75.٢–6٩.٠–6١.6–43.8–36.٢–56.3–٩٢.7–6٢.٩–36.4–٢6.6–8.6إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

84.٩٢٩7.٩١45.568.7١6.5–73.7–6١٩.85٩6.٢465.١3١١.٢76.3الوقود

–3٩٩.7–٢٠3.5–١5٩.٩–٢٩6.٠–7٢.3–١6.٠7.6–١38.٢–٢٩5.٠–٢53.٠–٢43.١غير	الوقود
–65.٢–4٩.٩–5١.4–7٢.7–57.4–4١.4–66.١–53.8–83.٢–6١.3–٢8.١منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–463.١–33٢.٢–٢٩٢.4–٢٩١.8–٢4١.٩–٢٢6.١–3١8.7–34٩.٩–38١.٩–4٠7.3–3٢7.8اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–4١.٩–4٠.3–33.٩–٢4.١–35.4–4٩.4–5٢.٢–33.4–3٩.4–34.7–١8.3جدولة	ديونها	خالل	٢٠١4-٢٠١8
للتذكرة

–338.0368.5374.0398.4209.4256.3424.1364.2290.5117.4121.9العامل
75.٢٢٠6.3٢77.٢٢88.7٢8٢.83٢3.٢4١٢.6383.٩37٢.6358.43١٩.٢االحتاد	األوروبي

–8١.١–74.٩–66.6–5٢.٩–33.٢–37.4–74.6–4١.5–37.١–3١.١–٢١.8البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–88.6–١١8.3٢.84١.٢–4.4–١١6.٩–4٠5.٢4١3.٠333.5١٩3.7١٢٠.3منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا
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توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.10.40.50.60.70.90.70.60.50.4–0.1االقتصادات املتقدمة

–٢.3–٢.5–٢.5–٢.4–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–٢.6–٢.٩الواليات	املتحدة
١.4٢.3٢.5٢.73.١3.٢٢.٩٢.8٢.7٢.٢–٠.١منطقة	اليورو

6.٢7.١6.67.٢8.68.58.١7.37.٠6.65.8أملانيا

–٠.4–٠.5–٠.5–٠.6–٠.7–٠.5–٠.4–١.٠–٠.5–١.٠–٠.٩فرنسا
١.٠١.٩١.3٢.5٢.6٢.5٢.٩٢.٩٢.١–٠.3–3.٠إيطاليا

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.٩٠.٩١.٠١.٠–٠.٢–3.٢إسبانيا

٢.١١.٠٠.٩٠.83.١4.٠4.٢3.53.33.33.7اليابان

–3.7–3.7–3.5–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.8–٢.٠اململكة	املتحدة
–١.6–١.7–١.٩–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–3.6–٢.8كندا

4.٠4.١5.٠5.١5.65.٢4.74.٩4.84.43.8اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

–0.8–0.00.00.00.4–0.3–1.41.20.60.60.2األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

–٠.4٠.٢٠.٢–٠.8٠.٩٠.7١.5٢.٠١.4١.٠٠.١آسيا	الصاعدة	والنامية
–١.7١.6٠.6٠.١–٠.6–٠.٩٠.4–٠.3–١.4–٠.6–٠.٩أوروبا	الصاعدة	والنامية

–١.٩–١.5–١.6–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.١–٢.8–٢.5–١.٩أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–٢.٢–١.4–٢.7٠.4–٠.7–4.١–١٢.١١١.48.85.٢3.٩منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–3.١–3.8–3.6–٢.7–٢.3–3.٩–6.٠–3.6–٢.٢–١.7–٠.6إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١.75.6٢.8١.3٠.3–١.6–١٠.5٩.77.45.١١.5الوقود

–٠.٩–٠.6–٠.5–١.٠–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–١.٢–١.١–١.٢غير	الوقود
–٢.7–٢.6–٢.8–3.8–٢.٩–٢.3–3.5–٢.8–4.3–3.3–١.6منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.١–٢.٠–١.٩–٢.٠–١.7–١.7–٢.4–٢.4–٢.7–3.٠–٢.5اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–3.5–4.3–3.٩–٢.٩–4.4–5.7–5.٩–3.5–4.٢–3.٩–٢.٢جدولة	ديونها	خالل	٢٠١4-٢٠١8
للتذكرة

–0.50.50.50.50.30.30.50.40.30.10.1العامل
٠.4١.٢١.5١.5١.7٢.٠٢.4٢.٠٢.٠١.٩١.4االحتاد	األوروبي

–٢.5–3.٢–3.١–٢.6–١.8–٢.١–4.٠–٢.١–٢.١–١.٩–١.5البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–٢.3–3.8٠.١١.3–٠.٢–4.٢–١3.5١3.5١٠.66.٠4.3منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(            
)% من إجمايل الناجت احمللي(
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توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.21.41.52.02.52.82.32.01.61.4–0.3االقتصادات املتقدمة

–١٩.١–٢٢.٠–٢١.5–١٩.6–١8.7–١٩.3–١8.٠–١5.4–١5.٢–١٩.٢–٢١.٠الواليات	املتحدة
.	.	..	.	..	.	.5.48.8٩.5٩.6١١.4١١.6١٠.3–٠.4منطقة	اليورو

١3.8١5.4١4.4١5.8١8.3١8.4١7.٠١5.5١4.7١3.٩١١.٩أملانيا

–١.٢–١.4–١.5–١.8–٢.3–١.5–١.٢–3.١–١.7–3.٢–3.٠فرنسا
3.46.54.58.68.37.٩8.٩8.85.8–١.٢–١١.١إيطاليا

4.73.33.56.85.4٢.7٢.73.٠٢.٩–٠.8–١١.٠إسبانيا

١3.٩6.55.54.3١7.4٢4.4٢3.١١8.٩١٩.٠١٩.8٢٢.٠اليابان

–١3.١–١٢.6–١١.6–١٢.٩–١١.١–١8.5–١7.٩–١7.5–١7.3–١٢.6–6.4اململكة	املتحدة
–5.5–5.3–5.٩–8.3–٩.١–١٠.3–١١.٢–7.6–١٠.7–١١.٩–٩.١كندا

6.86.88.٢8.6٩.7٩.48.38.48.47.76.7اقتصادات	أخرى	متقدمة	١

–3.2–1.4–0.10.00.2–1.0–4.53.71.92.20.7األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

–١.8١.٠١.٢–٢.83.3٢.65.78.٢6.٢4.3٠.5آسيا	الصاعدة	والنامية
–4.٢3.٩١.5٠.4–١.8–٢.6١.3–٠.٩–4.3–١.٩–٢.8أوروبا	الصاعدة	والنامية

–7.7–6.3–6.4–7.8–6.7–٩.3–١5.8–١4.7–١3.4–١١.5–8.٩أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–6.5–3.5–6.6١.٠–٢.٠–١١.5–٢5.6٢٢.5١٩.٢١٢.٩١٠.٢منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–١4.٢–١6.4–١5.١–١٠.4–٩.٩–١7.8–٢6.٩–١3.8–7.6–5.6–١.8إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

4.8١4.67.73.٩١.٠–4.7–٢5.4٢٢.6١8.5١3.84.١الوقود

–4.١–٢.7–٢.٢–4.١–١.١–٠.3٠.١–٢.١–4.6–4.٢–4.٢غير	الوقود
–١٠.7–١٠.١–١٠.8–١5.٢–١٢.٩–١٠.4–١6.4–١١.4–١7.٢–١٢.5–5.7منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–7.٢–6.8–6.٢–6.4–5.8–6.٢–8.7–8.4–٩.٢–١٠.١–8.3اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–١١.7–١4.3–١٢.7–٩.3–١5.8–٢5.5–٢4.٠–١١.8–١٢.8–١١.٢–5.٩جدولة	ديونها	خالل	٢٠١4-٢٠١8
للتذكرة

–1.51.51.61.81.01.31.81.51.20.50.4العامل
١.٠٢.83.63.63.٩4.45.٢4.44.34.٠3.٠االحتاد	األوروبي

–7.5–١٠.٢–٩.٩–8.٢–5.٩–7.8–١5.5–7.8–7.٢–6.5–4.6البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–6.٠–8.6٠.٢٢.٩–٠.6–١٠.7–٢7.١٢4.٩٢١.3١4.١٩.٩منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

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

اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(

)% من صادرات السلع واخلدمات(
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اجلدول ألف-11 االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

0.10.40.50.60.70.90.70.60.50.4–0.1االقتصادات املتقدمة

–٢.3–٢.5–٢.5–٢.4–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–٢.6–٢.٩الواليات	املتحدة
١.4٢.3٢.5٢.73.١3.٢٢.٩٢.8٢.7٢.٢–٠.١منطقة	اليورو١

6.٢7.١6.67.٢8.68.58.١7.37.٠6.65.8أملانيا

–٠.4–٠.5–٠.5–٠.6–٠.7–٠.5–٠.4–١.٠–٠.5–١.٠–٠.٩فرنسا
١.٠١.٩١.3٢.5٢.6٢.5٢.٩٢.٩٢.١–٠.3–3.٠إيطاليا

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.٩٠.٩١.٠١.٠–٠.٢–3.٢إسبانيا

8.5١٠.٢٩.88.٢6.38.١١٠.8١٠.٩٩.8٩.58.5هولندا

–١.3–٠.8–١.١–٠.7١.3–٠.6–١.٠–٠.٩–٠.3–٠.١–١.١بلجيكا
١.6١.5١.٩٢.5١.7٢.5٢.٠٢.3١.6١.8١.٩النمسا

٠.5١٠.6١٠.8٩.65.7–١.6١.١4.44.٢–3.4–١.6آيرلندا

–١.5–٠.7–٠.6–١.6٠.١٠.١٠.6٠.4٠.6–١.8–6.٠البرتغال
–4.5–3.3–3.٠–3.5–٢.4–٢.3–١.5–٢.3–٢.6–٢.4–١٠.٠اليونان

٠.4–٠.5–٠.7–١.6–٠.7–٠.7–٠.7–١.5–١.٩–٢.3–١.7فنلندا

٠.١–١.7–٢.5–٢.5–٢.٠–٢.٢–٠.٩١.٩١.١١.7–5.٠اجلمهورية	السلوفاكية

–٠.٩١.6١.١١.١٠.8–٠.8–٠.83.٢٢.8–١.4–4.6ليتوانيا
١.33.35.١3.84.86.١5.74.٢4.١١.4–٠.8سلوفينيا

6.٠5.65.45.٢5.١5.١5.٠4.74.54.54.4لكسمبرغ

–3.4–٢.١–١.8–١.6٠.7١.٠–٠.5–١.7–٢.7–3.6–3.٢التفيا
–٠.5٠.8١.8٢.٠3.٢١.7٠.7٠.3٠.8–١.3١.٩إستونيا
–5.٠–7.5–7.8–7.٠–8.4–5.١–١.5–4.3–4.٩–6.٠–4.١قبرص
١.7٢.78.7٢.83.8١٠.5٩.87.66.٢6.١–٠.٢مالطة

٢.١١.٠٠.٩٠.83.١4.٠4.٢3.53.33.33.7اليابان

–3.7–3.7–3.5–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.8–٢.٠اململكة	املتحدة
١.33.85.65.67.٢6.54.64.43.٢٢.٩٢.٩كوريا

–١.6–١.7–١.٩–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–3.6–٢.8كندا
–١.٩–١.7–٠.3–٢.١–٢.6–3.3–4.6–3.١–3.4–4.3–3.١أستراليا

7.88.7٩.7١١.4١3.٩١3.5١4.5١٢.٢١١.4١٠.88.٠مقاطعة	تايوان	الصينية

٢٢.٢١7.6١5.7١8.٠١7.٢١7.5١6.4١7.٩١6.5١6.6١5.٠سنغافورة

7.8١٠.7١١.68.5١١.٢٩.46.7١٠.٢٩.6٩.8٩.8سويسرا

5.55.55.٢4.54.١3.8٢.8١.7٢.٩٢.7٢.4السويد

5.6١.6١.5١.43.34.٠4.64.35.55.١4.٠منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

–٠.7–٠.٢–٠.٢٠.٢١.6١.7٠.3٠.١–٠.5–١.6–٢.١اجلمهورية	التشيكية
١٢.4١٢.5١٠.3١٠.57.٩4.٠5.78.١6.٩7.٢5.٩النرويج

٢.١٠.5٢.٩4.45.٠3.6٢.7٢.7٢.4٢.5٢.5إسرائيل

6.66.37.88.٩8.٢7.٩8.٠5.75.55.٢4.6الدانمرك

–4.3–4.3–4.١–3.8–٢.٩–٢.٢–3.٠–3.١–3.٢–3.٩–٢.8نيوزيلندا
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.بورتوريكو

4٠.٩3٩.34٠.٢34.٢٢5.3٢7.٢33.١35.٢35.735.3٢٩.8إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

5.83.٩5.١7.63.8٢.83.١١.6٠.3–3.8–5.١آيسلندا

٠.4٠.4٠.٢٠.٢–٠.5.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سان	مارينو

																																	للتذكرة

–٠.4–٠.5–٠.5–٠.4–٠.١–٠.٢–٠.5–٠.6–٠.7–٠.٩–٠.8االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
٠.8٢.3٢.8٢.٩3.٢3.53.63.53.43.٢٢.7منطقة	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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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

–0.40.20.2–0.80.90.71.52.01.41.00.1آسيا الصاعدة والنامية
–٢.٠–٢.١–٢.٠–٢.7–٠.7١.٢١.3١.٩٠.6٢.١–١.٠بنغالديش

6.4–٩.6–١٢.5–١8.4–٢3.٠–3٠.8–٢7.٢–٢6.8–٢5.4–٢١.4–٢٩.8بوتان

34.7٢٩.8٢٠.٩3١.٩١6.7١٢.٩١6.47.٩8.5١٢.٠١٩.8بروين	دار	السالم

–8.8–١٢.3–١٢.5–١١.3–7.٩–8.4–8.7–8.5–8.4–8.5–7.٩كمبوديا
١.8٢.5١.5٢.٢٢.7١.8١.6٠.4١.٠٠.٩٠.4الصين

–5.٢–6.٢–7.3–8.٩–7.٠–3.٩–3.8–6.١–8.٩–١.3–4.7فيجي
–٢.5–٢.3–٢.٠–٢.١–١.8–٠.6–١.٠–١.3–١.7–4.8–4.3الهند

–٢.5–٢.7–٢.٩–3.٠–١.6–١.8–٢.٠–3.١–3.٢–٠.٢٢.7إندونيسيا
–3١.١3٢.8١٠.838.٠36.٢١3.٢٢.44.٢–١.٩5.5–٩.5كيريباتي

–١٠.٩–١٢.٠–١٢.١–١٢.٠–١٠.6–١١.٠–٢٢.4–٢3.3–٢6.5–٢١.3–١5.3جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
١٠.75.١3.44.33.٠٢.4٢.8٢.١3.١١.٩٠.٩ماليزيا

–8.7–١5.7–٢٠.4–٢5.3–٢١.٩–٢3.٢–7.5–3.7–4.3–6.6–١4.8ملديف
–١4.4٩.74.85.١4.١3.٢٠.٢–١.7–١٠.7–6.3–٢.٢جزر	مارشال

–١.63.٩7.5٢4.5١5.7٢.64.٢–٠.٩–١١.6–١4.6–٢٠.٠ميكرونيزيا
–8.8–١٢.4–١4.4–١7.٠–١٠.١–6.3–4.٠–١١.3–٢5.4–٢7.4–٢6.5منغوليا
–4.6–4.٩–4.8–4.٢–6.5–4.٠–3.١–4.٢–٠.6–١.7–١.7ميانمار

–3.6–٢.٠١٢.7١.٩3.64.3–٢8.735.74٩.5٢5.٢٢١.3ناورو
–5.٠–١٠.٠–8.3–8.١–4.83.34.55.٠6.3٠.4–١.٠نيبال
–١٩.٩–٢4.8–٢5.4–١6.6–١٩.١–١3.6–8.7–١7.٩–١4.٢–١5.3–١٢.7باالو

١٢.3١7.534.6٢8.7٢7.4٢3.٠٢4.8٢٢.٢–3٠.8–36.١–٢4.٠بابوا	غينيا	اجلديدة

–١.٩–٢.3–٢.٠–٢.6–٠.7–٢.5٢.84.٢3.8٢.5٠.4الفلبين
–١.٢–٠.3–٢.3٠.6–١.8–4.7–3.١–8.١–١.7–٩.٠–6.٩ساموا

–6.8–8.٢–7.١–5.٢–4.8–4.٠–3.٠–4.3–١.53.4–8.٢جزر	سليمان
–٢.١–٢.8–٢.6–3.٢–٢.6–٢.١–٢.3–٢.5–3.4–5.8–7.١سري	النكا

٢.٩6.٩١٠.5٩.76.46.٠5.43.7–٢.١–٢.5١.٢تايلند

–٩.١–١.١٢.٩–7.٠–١١.4–3٩.١3٩.74٢.4٢7.١6.6٢١.7تيمور-	ليشتي	
–١٢.٢–١3.٢–١١.٠–7.7–6.٢–6.6–١٠.7–١٠.٠–8.٠–١٢.3–١6.٩تونغا

١.١–٢3.٢3٠.٩7.١٢٩.٩7.5–٢.٩5٢.8–١8.٢6.6–37.١توفالو

–3.7–3.46.١5.6–٠.86.4–6.٢١.6–3.3–6.5–7.8فانواتو
٢.٩٢.١٢.4٢.٢١.٩١.٠–٠.٢6.٠4.54.٩٠.١فييت	نام

–1.71.60.60.1–0.6–0.90.4–0.3–1.4–0.6–0.9أوروبا الصاعدة والنامية
–6.٢–6.4–6.6–6.8–7.5–7.6–8.6–١٠.8–٩.3–١٠.١–١3.٢ألبانيا

–٢.8–3.4–٠.٩–٠.4–١.7–3.4–3.3–6.6–١٠.٠–٢.8–8.٢بيالروس
–4.8–4.٩–4.8–4.١–4.7–4.7–5.3–7.4–5.3–8.7–٩.5البوسنة	والهرسك

١.3١.٢٠.٠٢.63.١4.63.٢٢.5٠.3–٠.3٠.٩بلغاريا

٠.٩٢.٠4.6٢.53.5٢.5١.7١.٠٠.٠–٠.١–٠.7كرواتيا

٠.٠–٠.6–٠.٩–٠.4١.53.6١.3٢.44.6٢.3٠.5هنغاريا

–7.٢–6.6–6.5–8.٠–6.4–7.٩–8.6–6.٩–3.4–5.8–١٢.7كوسوفو
–6.8–8.٩–٩.١–١٠.5–5.8–3.5–6.٠–6.٠–5.٢–7.4–١٠.١مولدوفا

–٩.5–١4.٩–١7.١–١7.٢–١6.١–١6.٢–١١.٠–١٢.4–١١.4–١5.3–١4.8اجلبل	األسود	
–٢.٠–١.٢–٠.7–٠.3–١.3–3.١–٢.١–٠.5–١.6–3.٢–٢.5مقدونيا	الشمالية

–٢.١–١.١–٠.٩–٠.١٠.6–٠.5–٠.6–٢.١–١.3–3.7–5.٢بولندا
–4.4–5.٢–5.5–4.5–3.٢–٢.١–١.٢–٠.7–١.١–4.8–5.٠رومانيا

4.83.3١.5٢.85.٠١.٩٢.١6.85.73.٩3.٢روسيا

–4.١–5.١–5.8–5.٢–5.٢–٢.٩–3.5–5.6–5.7–١٠.8–8.١صربيا
–١.٩–٠.٩–٠.6–3.5–5.6–3.8–3.7–4.7–6.7–5.5–8.٩تركيا

–3.3–3.5–٢.8–3.4–٢.٢–١.7١.5–3.٩–٩.٢–8.١–6.3أوكرانيا١

–1.9–1.5–1.6–1.9–1.4–1.9–3.2–3.1–2.8–2.5–1.9أمريكا الالتينية والكاريبي
–4.7–5.5–6.١–7.٠–8.8–٠.3٢.٢٢.4.	.	..	.	..	.	.أنتيغوا	وبربودا

–٠.3١.6–١.٢–5.3–4.٩–٢.7–٢.7–١.6–٢.١–٠.4–١.٠األرجنتين
٠.7–١.١–4.٢5.٠١.٠٠.٢١.8–5.١–3.5١٢.٩–١٠.5أروبا

–5.5–١٢.8–7.4–١٢.١–١٢.4–6.٠–١٢.٠–١7.4–١4.١–١4.٠–١١.8جزر	البهاما
–٢.5–3.5–3.٩–3.7–3.8–4.3–6.١–٩.٢–8.4–8.5–١١.8بربادوس

–4.7–6.4–7.٠–8.١–7.٠–٩.٠–٩.8–7.٩–4.5–١.٢–١.١بليز
–3.٠–4.١–5.٠–4.٩–5.٠–5.6–٢.٢7.٢3.4١.75.8بوليفيا

–١.6–١.٠–١.٢–٠.8–٠.4–١.3–3.٠–4.١–3.٢–3.4–٢.٩البرازيل
–١.7–٢.٩–3.5–3.١–٢.١–١.6–٢.3–١.7–4.١–3.٩–١.7شيلي

–3.7–4.٠–4.٢–4.٠–3.3–4.3–6.3–5.٢–3.3–3.١–٢.٩كولومبيا
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توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

–1.9–1.5–1.6–1.9–1.4–1.9–3.2–3.1–2.8–2.5–1.9أمريكا الالتينية والكاريبي )تتمة(
–3.3–٢.5–٢.4–3.١–٢.٩–٢.٢–3.5–4.8–4.8–5.١–5.3كوستاريكا

–٩.5–٢5.8–33.6–43.4–١٢.7–8.٩–7.6–6.٩.	.	..	.	..	.	.دومينيكا
–٢.5–١.١–١.3–١.4–٠.٢–١.١–١.8–3.٢–4.١–6.5–7.5اجلمهورية	الدومينيكية

٠.١٠.7١.7–١.4–١.3٠.5–٢.٢–٠.7–١.٠–٠.٢–٠.5إكوادور

–5.3–5.٠–4.٩–4.8–١.٩–٢.3–3.٢–5.4–6.٩–5.8–5.5السلفادور
–8.٩–٩.٩–١١.3–١١.٢–١٢.٠–١١.٠–١٢.٢–١١.6.	.	..	.	..	.	.غرينادا

–١.5١.6٠.8٠.6٠.3١.٠–٠.٢–٢.١–٢.5–٢.6–3.4غواتيماال
١.7–١8.4–٢٢.7–١7.5–٠.46.8–5.١–٩.5–١3.3–١١.3–١٢.٢غيانا

–٢.6–3.٢–3.3–3.7–١.٠–٠.٩–3.٠–8.5–6.6–5.7–4.3هايتي
–3.٩–4.3–4.٢–4.٢–١.8–٢.6–4.7–6.٩–٩.5–8.5–8.٠هندوراس
–3.١–٢.٢–٢.5–٢.4–٢.6–١.4–3.١–7.5–٩.٢–١١.١–١٢.٢جامايكا
–٢.٠–١.6–١.٢–١.8–١.7–٢.٢–٢.6–١.٩–٢.5–١.5–١.٠املكسيك

–٠.6٢.3١.8١.٠–4.٩–6.6–٩.٠–7.١–١٠.٩–١٠.7–١١.٩نيكاراغوا
–5.5–5.3–6.١–7.8–7.٩–8.٠–٩.٠–١3.4–٩.٠–٩.٢–١3.٠بنما

١.3١.8–3.53.١٠.5٠.١–٠.4–١.6٠.١–٠.6٠.٩باراغواي

–١.8–٢.٠–١.٩–١.6–١.٢–٢.6–5.٠–4.5–5.١–3.٢–٢.٠بيرو
–١3.١–١5.8–6.3–7.4–١١.7–١3.8–٠.١٩.4.	.	..	.	..	.	.سانت	كيتس	ونيفس

١.53.٠٢.5١.7٠.8–٢.34.6–٠.3.	.	..	.	..	.	.سانت	لوسيا

–٩.٠–١٠.7–١١.6–١٢.٢–١٢.٠–١3.٠–١5.3–٢6.3.	.	..	.	..	.	.سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين
–٢.6–5.8–5.7–5.5–٠.١–5.4–١6.4–7.٩–٩.83.33.8سورينام

5.٠7.١٢.4١.7٢.4–١6.٩١٢.٩٢٠.٠١4.67.44.٠ترينيداد	وتوباغو

–١.8–3.٠–١.7–٠.6٠.8٠.6–٠.٩–3.٢–3.6–4.٠.	.	.أوروغواي
فنزويال

4.٩٠.8٢.٠٢.35.١–٠.4–6.١6.47.٠١.5.	.	.

–2.2–1.4–2.70.4–0.7–4.1–12.111.48.85.23.9منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
–٢6.6١٠.٩٠.35.8٢.٩8.44.7٩.١٢.٠٠.٢١.6أفغانستان

–6.٩–١١.٩–١٢.6–٩.6–١3.٢–١6.5–١6.4–٩.٩5.٩٠.44.4اجلزائر
–5.٩–7.4–7.4–٩.4–٢.4–٢.3–٢.6–7.6–7.3–١٠.٠–١٠.4أرمينيا

4.١١٢.٩٩.7١٠.٠7.6–3.6–٢6.٠٢١.4١6.6١3.٩٠.4أذربيجان

–4.١–4.4–4.3–5.٩–4.5–4.6–8.88.47.44.6٢.4البحرين
٠.6٢.6–١5.١٠.3–3.6–٢3.١٢7.7١.٠–٢٩.7–٢3.4–١.8جيبوتي

–٢.5–٢.8–3.١–٢.4–6.١–6.٠–3.7–٠.٩–٢.٢–3.6–٢.5مصر
–5.3–5.8–5.٩–7.7–8.8–١3.١–١٢.6–١٠.8–5.٩–١١.٩–١٢.8جورجيا

–3.6–3.4–١٠.46.٠6.73.٢٠.34.٠3.84.١٢.7إيران
–7.3–3.7–١.86.٩3.5–8.3–١٠.٩5.١١.١٢.66.5العراق
–6.٠–6.٢–7.٠–7.٠–١٠.6–٩.4–٩.٠–7.٢–١٠.3–١5.٠–١٠.٢األردن

–٠.٩–١.5–٠.٠١.٢–3.١–5.٩–5.3١.١٠.8٢.83.3كازاخستان
8.٠١4.48.٢6.83.٢–4٢.٩45.54٠.333.43.54.6الكويت

–٩.4–8.3–١٠.٠–8.7–6.٢–١١.6–١5.٩–١7.٠–١3.٩–١5.5–7.7جمهورية	قيرغيزستان
–٢3.١–٢6.3–٢6.4–٢5.6–٢5.٩–٢3.١–١٩.3–٢8.٢–٢7.4–٢5.٢–١5.7لبنان
–7.6–١١.6–7.٩٢.٢٠.3–٢4.7–54.4–٩.٩٢٩.٩٠.٠78.4ليبيا١

–7.١–٢٠.١–١3.7–١8.4–١4.4–١5.١–١٩.8–٢7.3–٢٢.٠–٢4.٢–5.٠موريتانيا
–٢.8–3.8–4.5–5.4–3.4–4.٠–٢.١–5.٩–7.6–٩.3–7.6املغرب

–٩.١–8.٠–7.٢–5.5–١5.6–١٩.١–١3.٠١٠.٢6.65.٢١5.٩عُمان
–١.8–٢.6–4.6–6.3–4.١–١.7–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١باكستان

3.88.76.٠4.١3.3–3١.١33.٢3٠.4٢4.٠8.55.5قطر

–١.5٩.٢4.4١.5١.8–3.7–٢3.6٢٢.4١8.١٩.88.7اململكة	العربية	السعودية
–٩.7–7.7–8.٠–8.3–٩.٠–٩.4–6.٠–7.٠–٢.٩.	.	..	.	.الصومال
–١٠.٩–١٢.5–7.4–١3.6–١٠.٠–7.6–8.4–5.8–١١.٠–١٢.8–4.٠السودان٢

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سوريا3

–5.5–5.8–5.8–٢.٢5.٠–4.٢–6.١–3.4–١٠.4–٩.٠–6.3طاجيكستان
–5.7–٩.4–١٠.4–١١.١–١٠.٢–٩.3–٩.7–٩.8–٩.7–٩.١–8.4تونس

–7.4–3.٠–5.7٠.6–١٠.3–٢٠.٢–١5.6–6.١–7.3–٠.٩–٠.8تركمانستان
١٢.6١٩.7١٩.٠١3.54.٩3.77.3٩.١٩.٠7.١5.٢اإلمارات	العربية	املتحدة

–4.٢–5.6–6.5–4.8١.٠٢.4١.4٠.6٠.4٢.57.١أوزبكستان
–١.3٠.8–4.٠–١.8–٠.٢–3.٢–7.١–٠.7–3.١–١.7–3.٠اجلمهورية	اليمنية
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توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢4

–3.1–3.8–3.6–2.7–2.3–3.9–6.0–3.6–2.2–1.7–0.6إفريقيا جنوب الصحراء
–٠.٩–6.١٠.٩٠.7–٠.5–4.8–8.8–١١.7١٠.86.١٢.6أنغوال

–5.٠–5.8–6.١–6.٠–7.3–6.8–7.3–7.٢–6.١–5.4–5.3بنن
3.٠–١.٠–3.١٠.38.٩١5.47.87.85.3١.٩3.٠بوتسوانا

–3.7–4.٠–5.7–5.8–7.3–7.٢–8.6–8.١–١١.3–١.5–١.5بوركينا	فاسو
–8.8–١١.٩–١٢.6–١3.4–١٢.3–١3.١–١7.7–١8.5–١٩.3–١8.6–١4.4بوروندي

–3.6–4.٢–4.4–4.5–6.6–3.٩–3.٢–٩.١–4.٩–١٢.6–١6.3كابوفيردي
–3.٢–3.5–3.7–3.7–٢.7–3.٢–3.8–4.٠–3.5–3.3–٢.5الكاميرون

–5.٠–4.٩–4.١–8.٠–7.8–5.3–٩.١–١3.3–٢.٩–5.6–6.8جمهورية	إفريقيا	الوسطى
–5.٩–6.١–6.4–3.4–6.6–١٠.٢–١3.6–8.٩–٩.١–7.8–5.8تشاد

–4.4–7.4–8.٠–3.8–٢.٢–4.3–٠.3–3.8–4.١–3.٢–3.6جزر	القمر
–4.5–4.٢–3.4–4.6–3.٢–4.١–3.8–4.7–5.٠–4.3–5.٠جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

–6.76.85.3٢.١–5.٩–63.5–١3.٩١7.7١3.8١.354.٢جمهورية	الكونغو
–3.١–3.8–3.8–4.7–٢.7–١.٢–١.4٠.6–١.4–١٠.4١.٢كوت	ديفوار

–5.6–6.٢–5.٩–5.4–5.8–١3.٠–١6.4–4.3–٢.4–١.١–5.7غينيا	االستوائية
١3.4١٢.٩٢.3١7.3٢٠.8١5.3٢3.8١6.6١١.3١3.٢٢.٩إريتريا

5.٠١٠.8١١.6١٢.٩7.87.٠٢.٠٢.55.٠4.٢–5.8إسواتيني

–3.٩–5.3–6.٠–6.5–8.6–٩.4–١١.7–6.6–6.١–7.١–٢.5إثيوبيا
٠.١٠.٩4.٠–٢.4–4.4–٩.٩–٢4.٠١7.٩7.37.65.6غابون

–١١.4–١3.١–٩.4–٩.7–7.4–٩.٢–٩.٩–7.3–6.7–4.5–7.4غامبيا
–٢.٠–3.8–3.6–3.١–3.4–5.٢–5.8–7.٠–٩.٠–8.7–6.6غانا

–١٠.3–١7.7–٢٠.7–١8.4–7.١–3١.٩–١٢.٩–١٢.٩–١٢.5–١٩.٩–١8.4غينيا
–٢.٢–3.7–4.٢–٠.5١.٩١.3٠.34.5–4.6–8.4–١.3غينيا-بيساو

–4.7–4.6–4.7–5.٠–6.٢–4.٩–6.7–١٠.4–8.8–8.4–٩.٢كينيا
–5.6–4.٩–١4.6–8.6–4.7–8.4–4.٠–4.٩–5.١–8.4–١3.4ليسوتو
–١4.7–٢١.٠–٢١.٢–٢3.4–٢3.4–١8.6–٢6.7–٢6.4–٢١.7–١7.3–١7.6ليبريا

–4.١–٢.7–٠.8١.6–٠.6٠.5–١.٩–٠.3–6.3–8.٩–7.7مدغشقر
–١٠.٢–١4.٢–١4.3–١5.3–٢5.6–١8.5–١7.٢–8.٢–8.4–٩.٢–8.6مالوي

–6.6–5.5–5.5–3.8–7.3–7.٢–5.3–4.7–٢.٩–٢.٢–5.١مايل
–5.٠–6.5–7.٢–5.8–4.6–4.٠–3.6–5.4–6.٢–7.١–١3.5موريشيوس

–3٩.3–66.7–58.٠–3٠.4–٢٠.٠–3٩.٠–4٠.3–38.٢–4٢.٩–44.7–٢5.3موزامبيق
–4.5–٢.3–4.١–٢.١–5.٠–١5.4–١٢.4–١٠.8–4.٠–5.7–3.٠ناميبيا
–١٢.١–٢٢.7–٢٠.٠–١8.١–١5.7–١5.5–٢٠.5–١5.8–١5.٠–١4.7–٢٢.3النيجر

–٠.٢–٠.١–٠.7٢.8١.3٠.٢–٢.63.83.7٠.٢3.٢نيجيريا
–8.٠–8.7–٩.٢–7.8–6.8–١4.3–١3.3–١١.8–8.7–٩.٩–7.3رواندا

–6.5–٩.٠–١١.5–١٠.٩–١3.٢–6.6–١٢.٢–٢١.7–١4.5–٢١.8–٢7.٩سان	تومي	وبرينسيبي
–3.3–١١.١–8.5–8.8–7.3–4.٠–5.6–7.٠–8.٢–8.7–6.5السنغال
–١6.8–١7.٠–١6.7–١7.٠–٢٠.4–٢٠.6–١8.6–٢3.١–١١.٩–٢١.١–٢3.٠سيشيل

–8.٠–١٠.5–١٢.3–١3.8–١4.4–4.4–١5.5–٩.3–١7.5–3١.8–65.٠سيراليون
–4.7–3.6–3.١–3.5–٢.5–٢.٩–4.6–5.١–5.8–5.١–٢.٢جنوب	إفريقيا

–١٠.٠–٢.34.٢–6.5–4.٩3.4–٢.5–١.5–3.٩–١8.٢١5.٩جنوب	السودان
–٢.6–3.6–4.١–3.7–3.٠–4.3–7.٩–١٠.٠–١٠.7–١٢.٠–١١.٠تنزانيا

–4.4–5.5–6.3–4.٩–٢.٠–٩.8–١١.٠–١٠.٠–١3.٢–7.6–7.8توغو
–١.6–١٠.5–١١.5–8.٩–5.٠–3.4–7.3–8.١–7.٢–6.7–٩.٩أوغندا
–٢.٠–3.4–3.6–٢.6–3.٩–4.5–٢.١3.٩–4.75.4٠.6زامبيا

–٢.8–٢.5–٠.5–4.٩–١.3–3.6–7.6–١١.6–١3.٢–١٠.7–١7.٢زمبابوي4
١	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	ليبيا	وأوكرانيا	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

٢	يستبعد	جنوب	السودان	من	بيانات	عام	٢٠١١	بعد	٩	يوليو.	أما	بيانات	٢٠١٢	واألعوام	التالية	فتتعلق	بالسودان	احلايل.

3	تستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠١١	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.	

4	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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امللحق اإلحصائي

169 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر		٢٠١٩	 	

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

االقتصادات املتقدمة

٢3٠.٠3١4.63٢4.8436.43٩4.73٢3.٠386.٠٢55.7–١53.5–٢37.6رصيد	احلساب	املايل

١4.٩4٢.٢–3٢٢.١١48.٢–٢6٠.٠–358.3١١6.8١55.٠٢١٠.43٩.١			االستثمار	املباشر،	صاف

74.١٢5٢.3558.٢5.7353.54١7.١47١.٩–553.٠–٢48.8–١,١١٠.4			استثمارات	احلافظة،	صاف

–١8.7–٢٠.3١3.657.٩١5.4–88.7–74.7٢.7–٩7.7–4.8			املشتقات	املالية،	صاف
–٢٩6.5–٩٢.5–6٩.6–١٩١.١–6٠.8–٢5.4–3٩٩.٠١٠٢.5–١6٩.6١٩8.٢			استثمارات	أخرى،	صاف

34٩.٩٢73.٢١53.١١34.٩٢٢6.8١78.6٢44.3١٢٩.36٠.٩56.7			التغير	يف	االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–56٠.٩–44٢.٠–445.5–357.6–38٢.٠–3٢5.٩–٢٩7.3–4٠٠.3–448.٢–5٢6.٠			رصيد	احلساب	املايل
–١5٩.١–١64.٠–٢٩.٩336.8–١76.١–١73.١١٢6.٩١٠4.7١35.7٢٠٢.٠						االستثمار	املباشر،	صاف

–١57.٩–١8.4٢48.٩–٢٢3.١–١٩5.١–53.5–١١4.٩–3٠.7–4٩8.3–٢٢6.3						استثمارات	احلافظة،	صاف
–4.5–٢٠.٠–7.8٢4.٠٢٠.7–٢7.٠–7.١٢.٢54.3–35.٠						املشتقات	املالية،	صاف
–٢3٩.4–٩.3–١١١.3–١86.7–٢٠.8–37.١–٢6٠.١–473.4–88.4–453.7						استثمارات	أخرى،	صاف

5.٠٠.٢٠.٠–٢.١١.7–6.3–3.6–١5.٩4.53.١						التغير	يف	االحتياطيات

   منطقة اليورو

.	.	..	.	.١8٢.643٩.٠337.6٢٩7.٩37٢.64٢4.833٠.١–4٠.٩			رصيد	احلساب	املايل

.	.	..	.	.١٢4.٩58.٩١3.56٩.١١78.5٢٠6.888.74٢.3						االستثمار	املباشر،	صاف

.	.	..	.	.75.4١٩١.٢5٠٩.8335.4٢55.6–١68.5–١77.٠–383.4						استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	.5.538.٩4١.865.8٩5.6١6.٩٢7.١١١4.5						املشتقات	املالية،	صاف

.	.	..	.	.–١١١.٩–٢4.8–378.٠–١٩7.7٢4٢.8544.٢١٢3.٠١7٩.٢						استثمارات	أخرى،	صاف

.	.	..	.	.٢٩.5–١4.3١٩.٠8.٠4.4١١.8١7.١١.6						التغير	يف	االحتياطيات

      أملانيا

١67.7١٩4.33٠٠.٠3١7.8٢5٩.4٢86.83١٩.٩٢7٠.4٢6٩.١٢6١.٠						رصيد	احلساب	املايل

١٠.333.6٢6.٠87.868.446.554.٠5١.453.٠55.٠									االستثمار	املباشر،	صاف

66.8٢٠٩.6١77.7٢٠٩.٩٢٢٠.3٢٢4.5١33.6١78.3١63.4–5١.4									استثمارات	احلافظة،	صاف

3٩.83٠.٩3١.85٠.833.83٢.١١3.٢٢7.5٢٢.3١٩.٠									املشتقات	املالية،	صاف

٢٩.757.4١5.5٢3.5–١4.٠–١65.١6١.١3١.44.85٠.3									استثمارات	أخرى،	صاف

٠.5٠.٠٠.٠–١.٩١.5–٢.4–3.٩١.7١.٢3.3									التغير	يف	االحتياطيات

      فرنسا

–١١.4–١١.4–3٢.3–35.٠–١8.6–٠.8–١٠.3–١٩.٢–48.٠–78.6						رصيد	احلساب	املايل
47.٢7.٩4١.8١١.565.٢45.648.١–١٩.8١٩.4١3.٩									االستثمار	املباشر،	صاف

5٠.٠6٠.٠–43.٢٠.٢٢6.65.٩–٢3.8–7٩.3–5٠.6–335.٢									استثمارات	احلافظة،	صاف

–5٢.5–3٩.8–3٠.5–١.4–١4.5١7.6–3١.8–٢٢.3–١8.4–١٩.4									املشتقات	املالية،	صاف
–6٩.5–6٩.7–73.3–68.3–45.4–74.٢–٩8.٢٢.٩–٢63.٩3.6									استثمارات	أخرى،	صاف

١٢.3٢.4٢.5–١.٠8.٠٢.53.4–5.٢١.٩–7.7									التغير	يف	االحتياطيات

      إيطاليا

٢٩.٠68.53٩.١66.358.١35.458.76٠.5–4.١–7٩.٩						رصيد	احلساب	املايل

–٢.5–3.٠–3.73.7–١7.٢6.8٠.٩3.١٢.7١٠.7									االستثمار	املباشر،	صاف
5.5١٠8.٢١76.5٩8.8١43.8١٠.533.5–5.4–٢5.6٢٢.4									استثمارات	احلافظة،	صاف

–٠.4–١.3–3.3–8.٢–٢.63.3–7.54.٠4.8–١٠.١									املشتقات	املالية،	صاف
5٢.53٠.٠–١٠4.5–3٩.٢–٩5.٠–٢.١٢7.565.٩75.٠–١١3.٩									استثمارات	أخرى،	صاف

3.٠3.١٠.٠٠.٠–٠.6١.3–١.3١.٩٢.٠١.3									التغير	يف	االحتياطيات
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٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

								إسبانيا

٢.444.٢١6.١٢4.3٢7.4٢4.4٢6.٢٢٠.١٢٢.5–4١.4							رصيد	احلساب	املايل

–3.7–3.7–8.6٢8.4١6.٠١٩.١١١.٠–٢4.6–١٢.8٢7.٢									االستثمار	املباشر،	صاف
١١.856.١٢8.6١٠.١48.44٩.5–١٢.١–43.١53.783.6									استثمارات	احلافظة،	صاف

١.5٠.٠٠.٠–٢.5–3.3–١.4١.7١.3–٢.٩١٠.7									املشتقات	املالية،	صاف

–٢3.4–٢3.١٢4.7–٢4.8–5٠.5–١5٠.3١٢.8٢٠.١–١6.3–١١4.٢									استثمارات	أخرى،	صاف
١3.٩٢.8٠.75.١5.6٩.١4.٠٢.5٠.٠٠.٠									التغير	يف	االحتياطيات

   اليابان

58.٩١8٠.٩٢66.8١66.8١8٢.7١6٩.١١76.8–١58.453.٩4.3			رصيد	احلساب	املايل

١١7.8١١7.5١44.7١١8.6١33.3١37.5١53.4١3٢.٩١45.١١56.4						االستثمار	املباشر،	صاف

٩١.57٢.864.٩–١3١.5٢76.55٠.6–4٢.٢–٢8.8٢8٠.6–١6٢.٩						استثمارات	احلافظة،	صاف

3٠.4٠.8٠.٩٠.٩–6.758.١34.٠١7.7١6.١–١7.١						املشتقات	املالية،	صاف

–56.٩–6٠.8–١٠.٠66.6–١٢5.4–١٠6.7–34.86٠.١–43.46١.١						استثمارات	أخرى،	صاف
٢3.6٢4.٠١١.٠١١.5–38.78.55.١5.7–١77.337.٩						التغير	يف	االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–١٠٢.٠–٩7.٢–85.8–١١5.8–١45.8–١4٢.6–١54.٢–١3٢.5–٩٢.6–43.3			رصيد	احلساب	املايل
–١١.7–٠.8–١6.3١4.6–٢١٩.5–١٠6.٠–١76.١–١١.٢–53.434.8						االستثمار	املباشر،	صاف

٠.٠٠.٠–36١.7–١34.٩–١٩5.4–١6.4٢٠١.8–٢75.٠٢84.٢–٢١5.5						استثمارات	احلافظة،	صاف

–١٠.3–٢٩.3١3.3١7.75.٠–63.43١.٢١٢8.6–7.465.8						املشتقات	املالية،	صاف
–٩5.6–٢48.١١٠6.4–٢6١.6٢3١.٠١٩.٢–٩١.837.5–١٠3.4٢7٩.١						استثمارات	أخرى،	صاف

7.٩١٢.١7.8١١.73٢.٢8.88.8٢4.8١5.١١5.6						التغير	يف	االحتياطيات

			كندا

–3٠.٢–3٢.5–36.4–4٠.4–4٩.5–56.٢–4٢.3–56.٩–6٢.7–4٩.4			رصيد	احلساب	املايل
5.3–١.3٢3.633.٩55.٠7.48.٠–١٢.5١٢.8١٢.٠						االستثمار	املباشر،	صاف

–٢7.8–3٠.٠–8.٢–8٠.5–١١8.6–48.١–3٢.٩–٢7.١–63.8–١٠4.4						استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.						املشتقات	املالية،	صاف

–5.57.7–34.٠–٢٩.5١5.6–4٠.٢–١6.٠–٢٢.5–34.3١3.4						استثمارات	أخرى،	صاف
٠.٠٠.٠–8.١١.74.75.38.65.6٠.8١.5						التغير	يف	االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

٢86.٠٢53.4376.١343.١٢٩١.٠33٢.١3٠6.73٢4.7338.٢3٢5.٩			رصيد	احلساب	املايل

–47.6–55.3–7١.٢–73.8–7١.٩–١٠١.٢–3٠.86.3–33.7–6.٢						االستثمار	املباشر،	صاف
47.٢١5٠.٠١3٩.6١8١.5335.5٢64.٠١7٩.336١.١3١4.٢٢73.7						استثمارات	احلافظة،	صاف

٢7.6٩.٠٩.٢–4.١4.٢–١٢.٩–٢3.5–33.5–3١.١٢8.8						املشتقات	املالية،	صاف

4١.768.3–44.4–7.7–١4.4–١36.784.7١٠5.5–88.8١١٠.٠						استثمارات	أخرى،	صاف

١٢5.١٢74.7١٠١.3١٠6.3١75.٩١5٠.٢٢١3.١5١.6٢7.6٢٢.3						التغير	يف	االحتياطيات
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األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٢١.5١٠٠.4–١6٠.6–٢3٩.١–3٩5.٩–٢3٢.٩١٠6.٩٢6.5٢8.8٢7٢.8رصيد	احلساب	املايل
–4٠8.6–384.٩–383.٢–3٠٢.٩–٢5٩.4–344.8–43٠.١–48٢.8–4٩4.٢–53١.6			االستثمار	املباشر،	صاف

–8.١–٢٠.٩–١١6.١–٢١٠.6–١٢3.354.6–8٩.7–١5٠.٢–٢44.5–١34.3			استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.			املشتقات	املالية،	صاف

١5٢.74١5.٢75.64٠8.5468.83٩6.7١١٠.8٢3٢.73١٢.3٢38.٩			استثمارات	أخرى،	صاف

١6١.3١٠٢.8١١5.877.١–47١.٠–74٢.٠43٢.4583.7١٢6.45٢7.١			التغير	يف	االحتياطيات

اجملموعات اإلقليمية

   آسيا الصاعدة والنامية

٩3.٠5٢.4–٢٠4.٠–63.8–6١.٩١3.437.٢١5٢.875.4٢4.5			رصيد	احلساب	املايل

–١٩١.8–١78.6–١8٢.٩–١٠3.3–٢5.7–١3٩.5–٢٠١.3–٢7١.3–٢٢٠.٠–٢76.7						االستثمار	املباشر،	صاف
5.٢35.8–١٠١.3–8١.63١.٠6٩.7–١٢4.4–64.8–١١5.6–57.٩						استثمارات	احلافظة،	صاف

–٠.٩–٢.34.7١.3–٠.7٠.74.6–١.5٢.٠–٠.3						املشتقات	املالية،	صاف
53.٠١٩١.٢١3٩.5–٢8١.٩46١.5356.888.3–٢٠٩.57٢.٩–٢٩.8						استثمارات	أخرى،	صاف

١٩7.١٢3.677.37١.٠–38٢.٢–4٢8.6١4٠.3444.٩١٩3.333٠.٠						التغير	يف	االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

١٠4.77١.١33.٩–63.٢٢.7١8.٠–3٠.٢–64.6–٢5.٩–3٢.6			رصيد	احلساب	املايل

–6.٢–١٢.8–٢٠.6–٢8.٠–45.١–٠.5٢5.٩–١5.6–37.7–3٩.5						االستثمار	املباشر،	صاف
–١٢.3–١3.٩١5.7–35.١–٢3.554.١7.3–37.8–٩٢.٩–4٠.7						استثمارات	احلافظة،	صاف

٠.7٠.٩–3.٠–5.55.4٠.٢٢.3–١.١–3.6١.7						املشتقات	املالية،	صاف

6٢.١3١.4٢٠.٠3٠.٩67.٠4١.6١٢.6–١6.854.8٢.5						استثمارات	أخرى،	صاف

35.٠١6.547.457.338.٩–١.8–١٢١.8–٢7.٢5١.67.7						التغير	يف	االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–8١.١–8٠.6–١١3.٩–8٩.٢–٩7.١–١86.8–١٩6.7–١٩6.8–١55.٩–١٢6.6			رصيد	احلساب	املايل
–١37.3–١3٩.٩–١45.5–١٢٢.٠–١٢5.4–١3١.٩–١38.4–١4٩.8–١58.5–١46.8						االستثمار	املباشر،	صاف

–٩.٢١3.٠–4.٩–4١.٩–4٩.4–5٠.8–١٠٩.4–١٠٠.4–8٠.٩–١٠4.4						استثمارات	احلافظة،	صاف
3.٩3.٩3.43.6–5.5٢.5١.87.٠١.٢٢.٩						املشتقات	املالية،	صاف

١١.٠٢٢.١3٩.84.8٢3.65٩.553.4١8.٩5٠.555.3						استثمارات	أخرى،	صاف

١٠.5–٢١.١١7.٢١3.83.7–١٠8.١58.٩١١.83٩.3٢8.8						التغير	يف	االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

–46.١–٩5.٩8.٩–3١.١–٢١8.8–343.8٢٩٩.٩3٠5.8١7٩.6١5٢.5			رصيد	احلساب	املايل
–٢3.٢–٩.7–4.6–١٢.6–٢٩.١–١٠.3–4٢.6–٢٢.7–43.٢–36.٠						االستثمار	املباشر،	صاف

–6.3–٩.7–3.٩–4١.5–88.٠73.٠75.٢١٢٩.٩6١.8١٢.٢						استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.						املشتقات	املالية،	صاف

١٠5.5٩٠.5٢3.٩٢٩.٩–4٢.3–١35.٠١٠8.5١٢١.368.65١.7						استثمارات	أخرى،	صاف

–45.8–١4.١١٢.8–8٢.3–١35.٠–١57.5١6١.7١3٢.٠٢3.7١5١.8						التغير	يف	االحتياطيات
   إفريقيا جنوب الصحراء

–5٩.5–53.١–43.3–36.٩–58.٢–7٢.١–76.6–55.٠–٢4.5–١3.6			رصيد	احلساب	املايل
–5٠.٢–43.٩–٢٩.5–37.٠–34.١–37.3–48.3–٢3.5–34.6–3٢.6						االستثمار	املباشر،	صاف

–١٢.4–٩.8–١٩.٩–٢٢.4–١6.7–٢3.4–٩.3–٢٢.3–٢8.٢–١٩.٢						استثمارات	احلافظة،	صاف
–٠.5–٠.5–٠.٩٠.3٠.5–٠.4–١.5–٠.8–١.7–١.7						املشتقات	املالية،	صاف
4.٠٢.7٩.33.٢5.١١.7–8.٩–١٩.7٢٠.4١٠.٢						استثمارات	أخرى،	صاف

٢.6–١٢.83.7٢.3–١٠.٠–١4.7–٢٠.6٢٠.٠٢.68.٠						التغير	يف	االحتياطيات

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(
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توقعات

٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

       الوقود
66.3٢78.٢١5٢.١78.٢–١56.٢–5١٢.١447.١375.3٢٢6.٩8٢.8						رصيد	احلساب	املايل

٢٢.438.3٢3.5١8.8–١4.86.66.3٢7.7–٢8.٢–٢3.١									االستثمار	املباشر،	صاف

–4.٩–١١.7–4.7–4٢.١–٩8.١4١.487.5١77.4٩3.٢١٢.3									استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.									املشتقات	املالية،	صاف

3٠.١١4٠.7١8١.٠١١3.٢86.٠–٢43.7١٩8.٩١74.4١45.٠١.7									استثمارات	أخرى،	صاف

–64.3٢7.4٢١.4–55.3–١46.4–١87.5–١٩٢.7٢33.6٩8.١١٠7.6									التغير	يف	االحتياطيات
      غير الوقود

–١78.5–١3٠.6–438.٩–3٠5.4–٢3٩.7–١٩٠.٠–١٩8.٢–348.7–34٠.٢–٢7٩.٢						رصيد	احلساب	املايل
–4٢7.5–4٠8.4–4٢١.5–3٢5.3–٢3١.8–35١.١–436.7–4٩7.5–466.٠–5٠8.5									االستثمار	املباشر،	صاف

–3.٢–٩.٢–١١١.4–١68.5–3٠.١4٢.3–٢67.١–٢37.7–٢85.٩–٢3٢.4									استثمارات	احلافظة،	صاف
3.75.8٢.43.٢–6.4–6.5٠.٢–٢.4–5.8٠.٩									املشتقات	املالية،	صاف

5١.7١٩٩.١١53.٠–٢63.547٠.5366.6٢٩.٩–٢١6.3٩8.8–٩٠.٩									استثمارات	أخرى،	صاف

٢١6.638.488.4٩8.5–3٢4.7–54٩.٢١٩8.8485.6٢34.٠33٩.6									التغير	يف	االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف
–3٠7.6–٢6٢.٠–٢7٩.7–٢67.٢–٢٢٩.4–٢٩3.8–357.5–4٠3.٠–4٠٩.٩–355.5						رصيد	احلساب	املايل

–3٢4.٢–3٠7.6–3٠5.4–٢65.8–٢88.5–٢8٩.3–٢7٩.8–٢7٠.٠–٢78.8–٢75.8									االستثمار	املباشر،	صاف
–77.4–7٢.٠–٢١.7–١١٩.١–54.٢–3٠.7–١88.4–١78.3–٢٢١.5–١86.3									استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.									املشتقات	املالية،	صاف

38.53٩.3١3.537.١35.٩3٠.7–٢.5–٢٩.5–٢7.٠–67.٩									استثمارات	أخرى،	صاف

88.١١٠٢.4١١.٩8١.66١.٩–١7١.٩١٢١.874.٢١٠3.4١٠.6									التغير	يف	االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو 

أعيدت جدولة ديونها خالل 2014-

 2018
–35.3–٢7.٩–٢٢.١–34.8–53.3–47.٠–٢8.٩–36.5–38.١–١4.6							رصيد	احلساب	املايل

–٢8.٢–٢3.5–١7.7–١3.٩–٢3.7–34.4–١6.6–١٠.١–١6.6–١4.6											االستثمار	املباشر،	صاف
–١٠.5–٩.4–١8.٩–٢4.8–٢.3–١.٢–١.7–١١.8–١.٠١.3											استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.											املشتقات	املالية،	صاف

١٠.١١٠.١١.7١.٠–٢١.٠–١.8١5.8–4.4٠.5١8.٢											استثمارات	أخرى،	صاف

4.83.83.٠–5.٩–4.76.٠–3.8١٢.١–٢٠.8–5.5											التغير	يف	االحتياطيات

للتذكرة

العامل

٢56.6343.45٢.١4٠.5١55.6١6٢.34٠7.4١55.3–46.6–4.7رصيد	احلساب	املايل	

ملحوظــة:	تســتند	التقديــرات	يف	هــذا	اجلــدول	إىل	إحصــاءات	احلســابات	القوميــة	وميــزان	املدفوعــات	للبلــدان	املنفــردة.	وحتُســب	األرقــام	اجملمعــة	للمجموعــات	القُطْريــة	اخملتلفــة	علــى	اعتبــار	أنهــا	حاصــل	

قيــم	للــدوالر	األمريكــي	يف	البلــدان	املنفــردة	ذات	الصلــة.	وال	تظهــر	املشــتقات	املاليــة	لبعــض	جممــالت	اجملموعــة	بســبب	قصــور	البيانــات.	وال	تتوافــر	التوقعــات	بالنســبة	ملنطقــة	اليــورو	بســبب	القيــود	

علــى	البيانــات.

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

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠١–٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

–٢٠٢١

٢٠٢4

االقتصادات املتقدمة

٠.5٠.5٠.6٠.7٠.8٠.6٠.6٠.5٠.4–٠.6–٠.7صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.4٠.5٠.6٠.7٠.٩٠.7٠.6٠.5٠.4–٠.6–٠.7					رصيد	احلساب	اجلاري

٢١.7٢١.5٢١.٩٢٢.6٢٢.8٢٢.3٢٢.7٢٢.6٢٢.5٢٢.4٢٢.6								االدخار

٢٢.4٢٢.١٢١.٢٢١.5٢١.6٢١.4٢١.8٢٢.٠٢٢.٠٢٢.٠٢٢.٢								االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١					رصيد	احلساب	الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.3–٢.5–٢.5–٢.4–٢.٢–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–4.٠–4.4			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٢.4–٢.5–٢.5–٢.4–٢.3–٢.3–٢.٢–٢.١–٢.١–4.٠–4.4						رصيد	احلساب	اجلاري

١7.3١6.8١٩.٢٢٠.3٢٠.٢١8.6١8.6١8.4١8.5١8.5١8.٩									االدخار

٢١.5٢٠.8٢٠.4٢٠.8٢١.١٢٠.4٢٠.6٢١.٠٢١.١٢١.١٢١.3									االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠						رصيد	احلساب	الرأسمايل

   منطقة اليورو

.	.	..	.	..	.	.٠.١٠.١٢.5٢.6٢.٩3.١3.١٢.6			صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.٠٠.٠٢.3٢.5٢.73.١3.٢٢.٩٢.8٢.7٢.3						رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.٩٢٢.8٢٢.5٢3.٠٢3.8٢4.3٢4.٩٢5.١٢5.٠٢5.١٢5.١									االدخار

٢٢.5٢٢.٢١٩.8٢٠.١٢٠.6٢٠.٩٢١.3٢١.6٢١.7٢١.8٢٢.٢									االستثمار

.	.	..	.	..	.	.–٠.3–٠.١٠.١٠.٢٠.١٠.٢٠.٠٠.٢						رصيد	احلساب	الرأسمايل

      أملانيا

4.٢6.٠6.57.38.68.58.٠7.47.٠6.66.٠						صايف	اإلقراض	واالقتراض

4.٢6.٠6.67.٢8.68.58.١7.37.٠6.66.٠									رصيد	احلساب	اجلاري

٢4.8٢6.3٢6.6٢7.6٢8.6٢8.7٢8.8٢٩.١٢8.8٢8.7٢8.٩												االدخار

٢٠.6٢٠.4٢٠.١٢٠.4٢٠.٠٢٠.٢٢٠.7٢١.8٢١.8٢٢.١٢3.٠												االستثمار

٠.١٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						فرنسا

–٠.3–٠.4–٠.4–٠.5–٠.7–٠.4–٠.4–١.٠–٠.5–٠.7٠.3						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.4–٠.5–٠.5–٠.6–٠.7–٠.5–٠.4–١.٠–٠.5–٠.7٠.3									رصيد	احلساب	اجلاري

٢3.٠٢٢.5٢١.8٢١.8٢٢.3٢٢.١٢٢.6٢٢.٩٢٢.8٢٢.8٢٢.6												االدخار

٢٢.4٢٢.٩٢٢.3٢٢.7٢٢.7٢٢.6٢3.4٢3.5٢3.3٢3.3٢3.٠												االستثمار

٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						إيطاليا

٠.٩٢.١١.7٢.4٢.6٢.5٢.٩3.٠٢.5–١.8–١.٢						صايف	اإلقراض	واالقتراض

١.٠١.٩١.3٢.5٢.6٢.5٢.٩٢.٩٢.4–١.٩–١.3									رصيد	احلساب	اجلاري

١٩.٩١8.7١7.٩١8.٩١8.6٢٠.١٢٠.٢٢٠.5٢٠.4٢٠.4٢٠.٢												االدخار

٢١.١٢٠.7١7.٠١7.٠١7.3١7.6١7.6١8.٠١7.6١7.5١7.8												االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١–٠.١٠.١٠.٠٠.٢٠.4٠.٢									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						إسبانيا

٢.٢١.6١.8٢.5٢.١١.4١.4١.6١.6–5.4–5.5						صايف	اإلقراض	واالقتراض

١.5١.١١.٢٢.3١.8٠.٩٠.٩١.٠١.١–5.٩–6.١									رصيد	احلساب	اجلاري

٢١.٩٢٠.7٢٠.٢٢٠.5٢١.6٢٢.7٢٢.٩٢٢.8٢3.١٢3.3٢3.6												االدخار

٢8.٠٢6.5١8.7١٩.5٢٠.4٢٠.4٢١.١٢١.٩٢٢.٢٢٢.3٢٢.6												االستثمار

٠.6٠.5٠.6٠.5٠.7٠.٢٠.٢٠.5٠.5٠.5٠.5									رصيد	احلساب	الرأسمايل

   اليابان

3.٢3.٠٠.7٠.73.١3.٩4.١3.53.33.33.4			صايف	اإلقراض	واالقتراض

3.33.١٠.٩٠.83.١4.٠4.٢3.53.33.33.5						رصيد	احلساب	اجلاري

٢7.4٢6.3٢4.١٢4.7٢7.١٢7.4٢8.١٢8.٠٢7.٩٢8.٠٢8.١									االدخار

٢4.١٢3.٢٢3.٢٢3.٩٢4.٠٢3.4٢3.٩٢4.4٢4.6٢4.7٢4.6									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

–3.8–3.8–3.5–4.٠–3.4–5.3–5.٠–5.٠–5.٢–3.٢–٢.٩			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–3.7–3.7–3.5–3.٩–3.3–5.٢–4.٩–4.٩–5.١–3.٢–٢.٩						رصيد	احلساب	اجلاري

١4.3١3.4١١.١١٢.3١٢.3١٢.٠١3.٩١3.3١3.٠١٢.6١3.٠									االدخار

١7.٢١6.6١6.٢١7.3١7.٢١7.3١7.٢١7.٢١6.4١6.٢١6.7									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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توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠١–٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

–٢٠٢١

٢٠٢4

    كندا

–١.6–١.7–١.٩–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–٠.4١.١			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–١.6–١.7–١.٩–٢.6–٢.8–3.٢–3.5–٢.4–3.٢–٠.5١.١						رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.6٢٢.5٢١.7٢٢.5٢٠.3١٩.7٢٠.7٢٠.4٢٠.7٢٠.8٢١.٠									االدخار

٢٢.١٢3.6٢4.٩٢4.٩٢3.8٢٢.٩٢3.5٢3.٠٢٢.6٢٢.5٢٢.6									االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠						رصيد	احلساب	الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

4.٠4.٠5.٠5.٠5.٢5.34.54.84.74.34.٠			صايف	اإلقراض	واالقتراض

4.٠4.٠5.٠5.١5.65.٢4.74.٩4.84.44.٠						رصيد	احلساب	اجلاري

3٠.٠3٠.53٠.43٠.63٠.83٠.33٠.43٠.3٢٩.٩٢٩.4٢٩.٠									االدخار

٢5.7٢6.٢٢5.3٢5.3٢4.٩٢5.٠٢5.5٢5.5٢5.٠٢4.٩٢4.8									االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١–٠.١٠.٢–٠.4–٠.٠٠.٠٠.١٠.١						رصيد	احلساب	الرأسمايل
األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.6–٠.١٠.١٠.٠٠.3–٠.٢–٢.5٢.7٠.7٠.6٠.١صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.7–٠.٠٠.٠٠.٠٠.4–٠.3–٢.5٢.6٠.6٠.6٠.٢					رصيد	احلساب	اجلاري

3٠.33٢.63٢.٩3٢.٩3٢.33١.73٢.33٢.٩3٢.63٢.٢3١.8								االدخار

٢8.١3٠.33٢.53٢.53٢.73١.٩3٢.533.٠3٢.73٢.73٢.6								االستثمار

٠.١٠.٢٠.٢٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١					رصيد	احلساب	الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   آسيا الصاعدة والنامية

–٠.4٠.٢٠.١–3.73.7٠.8١.6٢.٠١.4١.٠٠.١			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.4٠.٢٠.١–3.63.6٠.7١.5٢.٠١.4١.٠٠.١								رصيد	احلساب	اجلاري

3٩.843.١43.١43.64٢.54١.٠4١.٠4٠.43٩.٩3٩.٢38.١											االدخار

36.43٩.64٢.34٢.١4٠.53٩.64٠.١4٠.63٩.53٩.٠38.٢											االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

٢.٢١.٩٠.٩٠.٢–٠.3–١.6٠.١–٠.7–٠.٩–٠.١٠.5			صايف	اإلقراض	واالقتراض

١.7١.6٠.6٠.٠–٠.6–٠.٩٠.4–٠.3–١.4–٠.٢٠.6								رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.٩٢3.5٢٢.8٢3.4٢4.6٢3.5٢4.٢٢5.8٢5.٢٢4.4٢4.١											االدخار

٢٢.6٢4.٠٢4.٢٢3.7٢3.6٢3.8٢4.8٢4.٠٢3.5٢3.8٢4.١											االستثمار

٠.7٠.3٠.3٠.5٠.4٠.3٠.٢–٠.١٠.5٠.4–٠.٢								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١.7–١.5–١.5–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.٠–٢.8–٠.5–٠.١			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–١.7–١.5–١.6–١.٩–١.4–١.٩–3.٢–3.١–٢.8–٠.6–٠.٢								رصيد	احلساب	اجلاري

٢٠.4٢١.١١٩.١١7.8١6.4١6.٩١6.7١7.7١7.8١8.٠١8.١											االدخار

٢٠.6٢١.6٢٢.٢٢١.5٢١.١١8.5١8.5١٩.6١٩.4١٩.5١٩.8											االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

–٢.٠–١.٢–٢.8٠.3–٠.7–3.٩–7.3٩.5٩.٠5.83.6			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٢.٢–١.4–٢.7٠.4–٠.7–4.١–7.7٩.٩8.85.٢3.٩								رصيد	احلساب	اجلاري

34.337.١35.١3١.4٢3.7٢3.٢٢7.6٢٩.7٢7.3٢7.3٢7.١											االدخار

٢7.6٢8.٠٢5.٩٢5.6٢7.٢٢6.5٢8.6٢7.١٢7.7٢8.7٢٩.4											االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.٢٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–3.٠–3.4–3.٢–٢.3–١.٩–3.5–5.6–3.٢–١.8١.٩١.8			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–3.4–3.8–3.6–٢.7–٢.3–3.٩–6.٠–3.6–٠.5٠.5٢.٢								رصيد	احلساب	اجلاري

٢٠.8٢١.7١٩.5١٩.3١7.3١8.٠١٩.٠١8.٠١7.6١7.6١8.7											االدخار

٢٠.٩٢١.6٢١.7٢٢.6٢٢.8٢١.5٢١.٢٢٠.6٢١.٢٢١.4٢١.6											االستثمار

١.3١.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4								رصيد	احلساب	الرأسمايل

اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(
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توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠١–٢٠١٠

–٢٠٠5

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6٢٠١7٢٠١8٢٠١٩٢٠٢٠

–٢٠٢١

٢٠٢4

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

١.75.6٢.8١.4٠.4–١.5–8.7١٠.٠7.44.7١.5						صايف	اإلقراض	واالقتراض

١.75.6٢.8١.3٠.4–١.6–٩.٢١٠.47.45.١١.5											رصيد	احلساب	اجلاري

33.635.33٢.٢٢٩.7٢4.٢٢4.٢٢7.83٠.8٢8.6٢8.٠٢7.6														االدخار

٢5.٠٢5.3٢5.١٢4.7٢6.7٢4.5٢6.4٢5.٠٢5.6٢6.5٢7.١														االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٠٠.٠٠.7–٠.٢											رصيد	احلساب	الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.8–٠.5–٠.4–٠.٩–٠.٢٠.١٠.٢–٠.4–٠.٩٠.6١.٠						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.8–٠.6–٠.5–١.٠–٠.١٠.٠٠.3–٠.6–٠.6٠.4١.٢											رصيد	احلساب	اجلاري

٢٩.43١.٩33.٠33.733.٩33.١33.٢33.333.٢3٢.٩3٢.5														االدخار

٢٩.٠3١.634.334.333.833.٢33.534.433.833.633.3														االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١											رصيد	احلساب	الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢.٠–١.8–١.7–١.7–١.5–١.5–٢.١–٢.١–٢.4–١.3–٠.7						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٢.١–٢.٠–١.٩–٢.٠–١.7–١.7–٢.4–٢.4–٢.7–١.6–١.٠											رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.٩٢3.8٢٢.8٢٢.8٢٢.4٢٢.4٢٢.7٢٢.8٢٢.٩٢3.١٢3.8														االدخار

٢4.١٢5.6٢5.4٢5.١٢4.8٢4.١٢4.4٢4.8٢4.8٢5.٢٢5.8														االستثمار

٠.3٠.3٠.3٠.3٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١											رصيد	احلساب	الرأسمايل

       اقتصادات املركز املدين الصايف

          حسب جتربة خدمة الدين

          اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

              جدولة ديونها خالل 2018-2014

–3.6–4.٠–3.6–٢.7–4.٢–5.7–5.6–3.٢–4.٠–٠.٠١.٢								صايف	اإلقراض	واالقتراض
–3.٩–4.3–3.٩–٢.٩–4.4–5.7–5.٩–3.5–4.٢–١.7–٠.4											رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.١٢١.7١6.3١7.٢١4.5١3.٩١5.5١7.٠١6.6١7.٠١7.٩														االدخار

٢3.٢٢3.6٢٠.5٢٠.١٢٠.5١٩.٩٢٠.4٢٠.٠٢٠.7٢١.5٢١.٩														االستثمار

٠.5٠.5٠.٢٠.3٠.٢٠.١٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢											رصيد	احلساب	الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.١٠.4٠.6٠.5٠.3٠.4٠.5٠.4٠.4٠.٢٠.٠صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.١٠.3٠.5٠.5٠.3٠.3٠.5٠.4٠.3٠.١٠.٠						رصيد	احلساب	اجلاري

٢4.١٢5.٠٢6.٢٢6.7٢6.5٢6.٠٢6.5٢6.7٢6.5٢6.5٢6.6									االدخار

٢4.٠٢4.7٢5.5٢5.8٢6.٠٢5.4٢6.٠٢6.3٢6.٢٢6.3٢6.6									االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠			رصيد	احلساب	الرأسمايل

ملحوظــة:	تســتند	التقديــرات	يف	هــذا	اجلــدول	إىل	إحصــاءات	احلســابات	القوميــة	وميــزان	املدفوعــات	للبلــدان	املنفــردة.	وحتُســب	األرقــام	اجملمعــة	للمجموعــات	القُطْريــة	اخملتلفــة	علــى	اعتبــار	أنهــا	حاصــل	قيــم	

للــدوالر	األمريكــي	يف	البلــدان	املنفــردة	ذات	الصلــة.	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.

اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(

)% من إجمايل الناجت احمللي(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي:  تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠١٩ 	176

اجلدول ألف-15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط

توقعات

متوســـطاتمتوســـطات

٢٠١١٢٠١–٢٠٠١٢٠٢٠–٢٠١٠7٢٠١8٢٠١–٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢٠7٢٠٢4–٢٠٢١

3.93.63.83.63.03.43.53.6إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

١.7١.٩٢.5٢.3١.7١.7٢.٠١.6االقتصادات	املتقدمة

6.٢4.84.84.53.٩4.64.44.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

للتذكرة

الناجت	املمكن

١.8١.4١.5١.6١.5١.5١.5١.4االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

5.03.65.73.61.13.23.43.8حجم التجارة العاملية1

الواردات

3.53.34.73.٠١.٢٢.7٢.٩3.١االقتصادات	املتقدمة

٩.٢4.47.55.١٠.74.34.45.١األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

3.٩3.34.73.١٠.٩٢.5٢.83.١االقتصادات	املتقدمة

8.٢4.١7.33.٩١.٩4.١4.34.6األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

معدالت	التبادل	التجاري

٠.١–٠.٢–٠.٠٠.١–٠.7–٠.١٠.٢–٠.١	االقتصادات	املتقدمة

–٠.٠٠.١–١.١–٠.8١.5١.3–١.٠٠.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية
األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

٠.7٠.8–١.٩١.4٠.٢–٠.3–١.٩٠.٢املصنوعات

–7.8١.٢–6.٢–٢3.3٢٩.4٩.6–١٠.83.١النفط
6.4١.6٠.٩١.7٢.6٠.7–8.٩١.٠السلع	األولية	غير	الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٠١.5١.7٢.٠١.5١.8١.7١.٩االقتصادات	املتقدمة

6.65.١4.34.84.74.84.64.4األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار الفائدة
٠.١٠.5٠.٠٠.١٠.٢–٠.4–٠.7٠.6سعر	ليبور	احلقيقي	لستة	أشهر٢

–٠.٢–٠.4–٠.8–٠.3–٠.١–١.٩٠.٢٠.٢سعر	الفائدة	احلقيقي	طويل	األجل	يف	العامل3
أرصدة احلساب اجلاري

٠.5٠.٩٠.7٠.6٠.5٠.7٠.4–٠.7االقتصادات	املتقدمة

–٠.7–٠.١–٢.5٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.4األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية
جمموع الدين اخلارجي

3٠.4٢٩.٩3٠.73١.63١.٠3٠.٢3٠.٩٢8.4األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

خدمة الدين

٩.٠١٠.7٩.٩١١.٠١٠.٩١٠.6١٠.6١٠.١األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

١	تشير	البيانات	إىل	جتارة	السلع	واخلدمات.

٢	سعر	الفائدة	بين	بنوك	لندن	على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	ناقص	التغير	كنسبة	مئوية	يف	خمفض	إجمايل	الناجت	احمللي	األمريكي.

3	متوسط	أسعار	السندات	احلكومية	لعشر	سنوات	)أو	ألقرب	أجل	استحقاق(	مرجحا	بإجمايل	الناجت	احمللي	لكندا	وفرنسا	وأملانيا	وإيطاليا	واليابان	واململكة	املتحدة	

والواليات	املتحدة.

التغير السنوي % 

٪

% من إجمايل الناجت احمللي
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أرشيف آفاق االقتصاد العاملي

سبتمبر 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 

أكتوبر 2019 آفاق االقتصاد العاملي: تراجع التصنيع العاملي، وتصاعد احلواجز التجارية 

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 

آفاق االقتصاد العاملي 
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إبريل 2011، اإلطار 2-1 سيناريوهات التطورات السلبية يف آفاق االقتصاد العاملي 

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 

أكتوبر 2019، اإلطار 3-1 تنبؤات النمو العاملي: افتراضات بشأن السياسات واألوضاع املالية وأسعار السلع األولية 

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 

أكتوبر 2019، اإلطار 4-1 الدورة االقتصادية من منظور نظرية اجلذب  

إعادة حتفيز النمو يف االقتصادات ذات الدخل املنخفض واقتصادات األسواق الصاعدة: 

أكتوبر 2019، الفصل 3     ما الدور املمكن لإلصالحات الهيكلية؟ 

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

سبتمبر 2006، الفصل  اخلامس ارتفاع أسعار السلع األساسية غير الوقود — هل يمكن أن يدوم؟ 

سبتمبر 2006،  اإلطار 2-2 صدمات أسعار السلع األساسية، والنمو، والتمويل يف 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 
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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  

أكتوبر 2009، اإلطار 6-1 ما هي املعلومات التي توفرها لنا أسواق عقود اخليار حول 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 

إبريل 2011، امللحق 1-3 استخدام املرشحات منخفضة الترددات الستخالص االجتاهات 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 

أكتوبر 2013، اإلطار 1- ت خ -2 حمركات أسعار النفط وتضييق الفرق بين سعري خام برنت وغرب 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  

تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية مع التركيز على االستثمار في 

إبريل 2015، الفصل 1    حقبة انخفاض أسعار النفط  

تقرير خاص  

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



موضوعات خمتارة

181 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  2019   

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  

أكتوبر 2019، الفصل 1  التطورات والتنبؤات يف 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	

أكتوبر 2014، الفصل 3 هل الوقت احلايل مناسب إلعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار االستثمار العام على االقتصاد الكلي 
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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 

أكتوبر 2019، اإلطار 4-2 السياسات املوضعية: إعادة النظر يف سياسات املالية العامة ملعاجلة عدم املساواة داخل البلدان 

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؟ 

إبريل 2016، اإلطار 2-3 إصالح نظم التفاوض اجلماعي بهدف زيادة معدالت توظيف العمالة 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 

إبريل 2018، اإلطار 1-2 مشاركة الشباب يف سوق العمل يف األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مقابل االقتصادات املتقدمة 

إبريل 2018، اإلطار 4-2 هل تنذر الغيوم بعاصفة يف املستقبل؟ الهجرة ومعدالت املشاركة يف سوق العمل 

إبريل 2018، اإلطار 3-3 هل حتصل الوظائف يف الصناعة التحويلية على أجور أفضل؟ أدلة على مستوى العامل 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 

أكتوبر 2019، الفصل 2 أهو تقارب أم تباعد أكبر؟ التفاوتات والتكيف بين أقاليم البلد الواحد يف االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2019، اإلطار 2-2 تغير املناخ وأوجه التفاوت اإلقليمية  

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 

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 
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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؟  

إبريل 2017، اإلطار 3-2 تطور التكامل التجاري القتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية  

    مع الطلب النهائي للصين
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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  

أكتوبر 2019، إطار السيناريو 1-1 انعكاسات نقل جزء من إنتاج االقتصادات املتقدمة من اخلارج إىل الداخل 

أكتوبر 2019، إطار السيناريو 2-1 التوترات التجارية - سيناريو يتضمن آخر املستجدات  

أكتوبر 2019، اإلطار 2-1 تراجع االستثمارات األجنبية املباشرة العاملية يف عام 2018 

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  

أكتوبر 2019، اإلطار 1-1 صناعة السيارات العاملية - التطورات األخيرة واالنعكاسات على اآلفاق العاملية 

أكتوبر 2019، اإلطار 1-ت خ-1 آخر التطورات بشأن انبعاثات الكربون العاملية 

أكتوبر 2019، اإلطار 1-2 قياس النشاط االقتصادي والرفاهية يف األقاليم دون املركزية 

أكتوبر 2019، اإلطار 3-2 اآلثار الدائمة للصدمات احمللية: حالة إغالق مصانع السيارات 

أكتوبر 2019، اإلطار 1-3 اآلثار السياسية لإلصالحات الهيكلية 

أكتوبر 2019، اإلطار 2-3 تأثير األزمات على اإلصالحات الهيكلية 
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اآلفاق	 تقييم	 بشأن	 عام	 بوجه	 التنفيذيون	 املديرون	 اتفق	 	

واخملاطر	التي	تواجه	االقتصاد	العاملي.	وذكروا	أنه	من	املتوقع	

تباطؤ	النمو	العاملي	يف	٢٠١٩	إىل	أدنى	مستوياته	منذ	األزمة	

املالية	العاملية،	مما	يرجع	الستمرار	الضعف	واسع	النطاق	يف	

التوترات	 تصاعد	 وسط	 األعمال	 دوائر	 وثقة	 الصناعي	 الناجت	

التجارية.	وبينما	يتوقع	تعايف	النمو	قليال	يف	٢٠٢٠،	فال	تزال	

اآلفاق	متوقفة	على	نحو	حمفوف	باخملاطر	على	حدوث	حتول	

أداء	 الراهن	 الوقت	 التي	حتقق	يف	 البلدان	 من	 عدد	حمدود	 يف	

يزال	 ال	 الوقت،	 نفس	 ويف	 ضغوط.	 من	 تعاين	 التي	 أو	 قاصرا	

النمو	الكلي	يف	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	يتسم	بالصالبة	

نسبيا،	رغم	أن	احتماالت	التقارب	نحو	مستويات	الدخل	السائدة	

يف	االقتصادات	املتقدمة	ال	تزال	صعبة	التحقيق.

التطورات	 خماطر	 زيادة	 إزاء	 قلقهم	 عن	 املديرون	 وأعرب	

املدى	 على	 ذلك	 من	 واألهم	 العاملي.	 االقتصاد	 يف	 السلبية	

القريب	هو	تفاقم	التوترات	التجارية	والتكنولوجية	واجلغرافية-

على	 اليقين	 عدم	 أوجه	 زيادة	 من	 يصاحبها	 وما	 السياسية	

حدوث	 خماطر	 إىل	 كذلك	 املديرون	 وأشار	 السياسات.	 مستوى	

أن	حتفزه	جمموعة	 يمكن	 املالية	 األوضاع	 مفاجئ	يف	 تشديد	

من	األحداث.	وقالوا	إن	خماطر	التطورات	السلبية	ال	تزال	مرتفعة	

يف	األجل	املتوسط،	مما	يرجع	لزيادة	احلواجز	التجارية،	وزيادة	

تراكم	مواطن	الضعف	املايل،	وتبعات	تغير	املناخ	دون	اتخاذ	

إجراءات	تخفيفية	ملواجهته.

وبالنظر	إىل	هذه	اخملاطر،	شدد	املديرون	على	ضرورة	تعزيز	

أولوية	 معظمهم	 اعتبره	 الذي	 األمر	 األطراف،	 متعدد	 التعاون	

الرسوم	 زيادات	 وإلغاء	 التجارية،	 التوترات	 فتيل	تصعيد	 لنزع	

اجلمركية	التي	فُرضت	مؤخرا،	وتسوية	اخلالفات	التجارية	على	

نحو	تعاوين.	وحث	املديرون	كذلك	صناع	السياسات	على	احلد	

العاملية.	 االختالالت	 وتخفيض	 الدفيئة،	 غازات	 انبعاثات	 من	

الضرائب	 بشأن	 األطراف	 متعدد	 التعاون	 توثيق	 وسيساعد	

مستوى	 على	 املالية	 التنظيمية	 اإلصالحات	 وإجراء	 الدولية	

املكاسب	 نطاق	 وتوسيع	 الضعف	 مواطن	 معاجلة	 يف	 العامل	

املتحققة	من	التكامل	االقتصادي.

السياسات	 استخدام	 لتوخي	 املاسة	 احلاجة	 املديرون	 وأكد	

على	نحو	استباقي	لتأمين	النمو	وتعزيز	صالبة	االقتصاد.	وأيدوا	

زيادة	تيسير	موقف	السياسة	النقدية	يف	كثير	من	االقتصادات	

على	 االعتماد	 ملواصلة	 املستمرة	 األهمية	 على	 التشديد	 مع	

السياسة.	 قرارات	 عن	 اإلفصاح	 الوضوح	يف	 وتوخي	 البيانات	

إىل	 أدت	 للغاية	 املنخفضة	 الفائدة	 أسعار	 أن	 املديرون	 وذكر	

زيادة	موارد	املالية	العامة	يف	كثير	من	البلدان.	واتفقوا	عموما	

على	أنه	حيثما	توافر	احليز	املاليواستمرارية	القدرة	على	حتمل	

الدين،	ينبغي	استخدام	سياسة	املالية	العامة	عالية	اجلودة	لدعم	

الطلب	الكلي	عند	اللزوم.	وتتطلب	استمرارية	القدرة	على	حتمل	

األوضاع	 البلدان	ذات	 الوقائية	يف	 الهوامش	 بناء	 إعادة	 الدين	

الوتيرة	 ضبط	 يمكن	 كان	 وإن	 نسبيا،	 األضعف	 العامة	 املالية	

فترات	 يف	 الدخول	 لتجنب	 السوق	 أوضاع	 به	 تسمح	 حسبما	

مطولة	من	الضعف	االقتصادي	والديناميكية	االنكماشية.	وإذا	

السياسات	 لصناع	 ينبغي	 السلبية،	 التطورات	 خماطر	 حتققت	

التأهب	لتنفيذ	إجراء،	ربما	على	نحو	منسق،	ملواجهة	الطوارئ.

املعززة	 الهيكلية	 اإلصالحات	 إجراء	 أهمية	 املديرون	 وأكد	

النمو	 رفع	 يف	 األولوية	 وتتمثل	 االقتصادات.	 كافة	 يف	 للنمو	

متوسط	األجل،	وزيادة	االحتوائية	وتعزيز	الصالبة.	فالسياسات	

الهيكلية	بإمكانها	املساعدة	يف	التخفيف	من	حدة	التكيف	مع	

املتوسط،	وتضييق	فروق	 املدى	 الناجت	على	 الصدمات	وتعزيز	

بوتيرة	 البلدان	 بين	 التقارب	 وتشجيع	 الواحد	 البلد	 يف	 الدخل	

املؤسسات	 تعزيز	 البلدان	 من	 العديد	 مواصلة	 وينبغي	 أسرع.	

ونظم	احلوكمة	وأطر	السياسات	لدعم	الصالبة	وآفاق	النمو.	

املنخفضة	 الفائدة	 أسعار	 بيئة	 استمرار	 أن	 املديرون	 وذكر	

خوض	 على	 شجع	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 مطولة	 لفترة	

االستثمارية،	 املؤسسات	 مستوى	 على	 ذلك	 يف	 بما	 اخملاطر،	

املايل،	 القطاع	 يف	 الضعف	 مواطن	 تراكم	 استمرار	 إىل	 وأدى	

املصرفية،	 غير	 املالية	 املؤسسات	 يف	 اخملاطر	 تزايد	 ومنها	

اقتصادات	 اعتماد	 وزيادة	 الشركات،	 ديون	 أعباء	 وتصاعد	

وأبرز	 اخلارجي.	 االقتراض	 على	 والرائدة	 الصاعدة	 األسواق	

خالل	 من	 املايل	 االستقرار	 حلماية	 امللحة	 احلاجة	 املديرون	

الكلية،	 االحترازية	 للسالمة	 نطاقا	 وأوسع	 أقوى	 سياسات	

الرقابة	 إجراءات	 طريق	 عن	 الشركات	 ضعف	 مواطن	 ومعاجلة	

الدعوة	لتعزيز	اإلشراف	 واإلشراف	األكثر	صرامة.	وأيدوا	كذلك	

وتنفيذ	 االستثمارية	 املؤسسات	 يف	 املعلومات	 عن	 واإلفصاح	

إىل	 باإلضافة	 السيادي،	 الدين	 إلدارة	 حذرة	 وأطر	 ممارسات	

وأكد	 األمريكي.	 بالدوالر	 التمويل	 لهشاشة	 الوثيقة	 املتابعة	

اإلصالحات	 أعمال	 جدول	 لتنفيذ	 دعوتهم	 جمددا	 املديرون	

التنظيمية	العاملية	بالكامل.

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 أن	 املديرون	 وذكر	

من	 املالئم	 املزيج	 تنفيذ	 إىل	 بحاجة	 النامية	 واالقتصادات	

الصرف	 سعر	 وسياسات	 والنقدية	 العامة	 املالية	 السياسات	

هو	 املالية	 الصالبة	 فضمان	 الكلية.	 االحترازية	 والسياسات	

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	3	أكتوبر	٢٠١٩.

مناقشة اجمللس التنفيذي لآلفاق املتوقعة، 

أكتوبر 2019
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من	األولويات	يف	األسواق	الصاعدة	والواعدة	املعرضة	خملاطر	

انعكاس	مسار	تدفقات	رأس	املال	املفاجئ.

على	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 االقتصادات	 املديرون	 وحث	

وزيادة	 رفعالنمواملمكن	 إىل	 تهدف	 التي	 السياسات	 اعتماد	

نحو	 التقدم	 تعيق	 التي	 للتحديات	 والتصدي	 االحتوائي	 طابعه	

التنمية	املستدامة	لعام	٢٠3٠.	ومن	األولويات	 حتقيق	أهداف	

يف	هذا	الشأن	تعزيز	أطر	السياسات	النقدية	واالحترازية	الكلية	

ضرورة	 املديرون	 وأكد	 املديونية.	 ضعف	 ملواطن	 والتصدي	

على	حتمل	 القدرة	 معاستمرارية	 العامة	 املالية	 اتساق	سياسة	

من	 سيما	 ال	 التنمية،	 أهداف	 نحو	حتقيق	 قدما	 واملضي	 الدين	

الدخل.	 حمدودي	 حماية	 مع	 الضريبية،	 القدرات	 بناء	 خالل	

فالتكامل	بين	اإليرادات	احمللية	واملساعدات	الرسمية	والتمويل	

بينما	سيكون	من	 النجاح،	 لتحقيق	 أساسي	 اخلاص	هو	مطلب	

الكوارث	 ملواجهة	 االستعداد	 يف	 االستثمار	 أيضا	 الضروري	

ويف	البنية	التحتية	الذكية	مناخيا.	وعلى	البلدان	حتسين	جودة	

التعليم،	وتقليص	فجوات	البنية	التحتية،	وزيادة	الشمول	املايل،	

املصدرة	 البلدان	 على	 ويتعين	 اخلاصة.	 االستثمارات	 وتعزيز	

للسلع	األولية	مواصلة	تنويع	مصادر	اقتصاداتها.

ورحب	املديرون	عموما	بتركيز	تقرير	الراصد	املايل	على	تغير	

أو	منهجيات	 الكربون	 أن	ضرائب	 واتفق	معظمهم	على	 املناخ.	

التسعير	املشابهة،	مثل	نظم	تداول	االنبعاثات،	تمثل	أداة	فعالة	

وأفضلياته،	 بلد	 كل	 لظروف	 ووفقا	 االنبعاثات.	 من	 احلد	 يف	

سيكون	من	املفيد	أيضا	النظر	يف	استخدام	منهجيات	أخرى	مثل	

نظم	الرسوم	والتخفيضات	والقواعد	التنظيمية.	وذكر	املديرون	

املناخ	 تغير	 آثار	 حدة	 من	 التخفيف	 سياسات	 تصبح	 لكي	 أنه	

مقبولة	على	نطاق	واسع،	ينبغي	تطبيقها	يف	إطار	استراتيجية	

إنتاجية	 أكثر	 نحو	 على	 اإليرادات	 استخدام	 تتضمن	 شاملة	

وإجراءات	 الضعيفة،	 للفئات	 اجتماعي	 أمان	 وشبكة	 وعدالة،	

عدد	 ذكر	 وبينما	 النظيفة.	 التكنولوجيا	 يف	 لالستثمار	 داعمة	

كبير	من	املديرين	أن	التوصل	إىل	حد	أدنى	دويل	لسعر	الكربون	

يمكن	أن	يساعد	يف	زيادة	جهود	التخفيف	من	آثار	االنبعاثات،	

فقد	رأوا	أنه	من	الضروري	بذل	مزيد	من	اجلهود	وزيادة	التعاون	

قائم	 النطاق	 واسع	 اتفاق	 إىل	 للوصول	 العاملي	 املستوى	 على	

من	 كبير	 عدد	 اغتنم	 وقد	 األعباء.	 تقاسم	 عدالة	 أساس	 على	

املديرين	هذه	الفرصة	لإلعراب	عن	ترحيبهم	بجهود	الصندوق	

يف	حتليل	خيارات	سياسات	التخفيف	من	حدة	آثار	تغير	املناخ	

ودمج	هذه	التحليالت	يف	أنشطته	الرقابية،	وثم	االستفادة	من	

اخلبرات	املتاحة	يف	نطاق	صالحياته.	ورحب	معظم	املديرين	

االعتبارات	 يراعي	 الذي	 املستدام	 للتمويل	 املوجه	 باالهتمام	

البيئية	واالجتماعية	وذات	الصلة	باحلوكمة	عند	اتخاذ	قرارات	

االستثمار،	وأكدوا	أهمية	التعاون	املستمر	مع	املنظمات	الدولية	

األخرى.
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