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أسعار  أن  املفترض  العاملي. فمن  االقتصاد  آفاق  تقرير  الواردة يف  التوقعات  إليها  االفتراضات لكي تستند  اعُتِمد عدد من 

الصرف الفعلية احلقيقية ظلت ثابتة عند مستوياتها املتوسطة خالل الفترة من 24 يوليو إىل 21 أغسطس 2020، باستثناء تلك 

املتعلقة بالعمالت املشاركة يف آلية سعر الصرف األوروبية الثانية (ERM II)، والتي ُيفترض أنها ظلت ثابتة بالقيمة االسمية 

قياسا إىل اليورو؛ وأن السلطات الوطنية ستواصل تطبيق سياساتها القائمة )راجع اإلطار ألف1 يف امللحق اإلحصائي لالطالع 

النفط  سعر  متوسط  وأن  خمتارة(؛  القتصادات  النقدية  والسياسات  العامة  املالية  سياسات  بشأن  احملددة  االفتراضات  على 

املدى  على  احلقيقية  بالقيمة  ثابتا  وسيظل   ،2021 يف  للبرميل  دوالرا  و46,70   2020 يف  للبرميل  دوالرا   41,69 سيكون 

الودائع بالدوالر األمريكي سيبلغ 0,7% يف  السائد بين بنوك لندن )ليبور( لستة أشهر على  الفائدة  املتوسط؛ وأن متوسط سعر 

2020 و0,4% يف 2021؛ وأن متوسط سعر الفائدة لثالثة أشهر على الودائع باليورو سيبلغ -0,4% يف 2020 و-0,5% 2021؛ 

افتراضات  بالطبع  وهذه   .2021 و   2020 يف   %0,0 سيبلغ  الياباين  بالين  الودائع  على  أشهر  لستة  الفائدة  سعر  متوسط  وأن 

عليه  تنطوي  أن  يمكن  الذي  اخلطأ  هامش  من  تزيد  بها  احمليطة  اليقين  عدم  أوجه  أن  كما  تنبؤات،  وليست  التحليل  ألغراض 

التوقعات على أي حال. وتستند هذه التقديرات والتوقعات إىل املعلومات اإلحصائية املتاحة حتى 28 سبتمبر 2020.

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

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

الشهور  أو  السنوات  إىل  لإلشارة  املثال(  سبيل  على  يونيو،   - يناير  أو   2020-2019( الشهور  أو  السنوات  بين  فيما   -

املشمولة، بما فيها سنوات أو شهور البداية والنهاية؛

بين السنوات أو الشهور )2020/2019، 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 ُربع نقطة مئوية(.

وتشير البيانات املذكورة إىل السنوات التقويمية، فيما عدا يف حالة عدد قليل من البلدان التي تستخدم السنة املالية. ويرجى 

استثنائية  إبالغ  فترات  تعتمد  التي  باالقتصادات  قائمة  على  يحتوي  الذي  اإلحصائي  امللحق  يف  )واو(  اجلدول  إىل  الرجوع 

لبيانات احلسابات القومية ومالية احلكومة لكل بلد. 

وبالنسبة لبعض البلدان، تستند األرقام املسجلة لعام 2019 وما قبله إىل التقديرات وليس النتائج الفعلية. ويرجى الرجوع 

القومية  احلسابات  يف  للمؤشرات  الفعلية  النتائج  بآخر  قائمة  على  يحتوي  الذي  اإلحصائي  امللحق  يف  )زاي(  اجلدول  إىل 

واألسعار ومؤشرات مالية احلكومة وميزان املدفوعات يف كل بلد. 

ما اجلديد يف هذه املطبوعة:

•  يف أعقاب اإلصدار األخير من مسح »برنامج املقارنات الدولية« لعام 2017 حول معايير تعادل القوى الشرائية، تم حتديث 
تقديرات تقرير آفاق االقتصاد العاملي ألوزان تعادل القوى الشرائية وإجمايل الناجت احمللي املقوم بتعادل القوى الشرائية. 

ولالطالع على مزيد من التفاصيل، راجع اإلطار 1-1 يف عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي على املوقع 

 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/02/index.htm اإللكتروين

بنغالديش  من  بكل  املتعلقة  والتنبؤات  البيانات  ُتعرض  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   2020 أكتوبر  عدد  من  •  بدءا 
وتونغا على أساس السنة املالية.    

إىل  وغزة  الغربية  الضفة  إضافة  وتمت  العاملي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  يف  حاليا  مدرجة  وغزة  الغربية  الضفة  •  بيانات 
اجملموعة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى.

وُتتَّبع 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.

االفتراضات واألعراف املتبعة

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/02/index.htm


ط صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2020   

دولة  يشكل  إقليمي  كيان  إىل  احلاالت  جميع  يف  التقرير،  هذا  يف  استخدامهما  حسب  و»اقتصاد«،  »بلد«  مصطلحا  يشير  وال 

الكيانات  التقرير، بعض  هذا  استخدامهما يف  أيضا، حسب  املصطلحان  ويغطي هذان  الدوليين.  والعرف  القانون  حسب مفهوم 

اإلقليمية التي ال تشكل دوال ولكن ُيحتفظ ببياناتها اإلحصائية على أساس منفصل ومستقل.

مل  وما  له.  التابعة  اإلقليم  أو  االقتصادية  خصائصها  حسب  اخملتلفة  البلدان  جملموعات  جممعة  بيانات  التقرير  ويتضمن 

يذكر خالف ذلك، فإن البيانات اجملمعة ألي جمموعة ُقطرية تمثل حسابات تستند إىل 90% أو أكثر من البيانات املرجحة لهذه 

اجملموعة.

وال تنطوي احلدود واأللوان والتسميات وال أٌي من املعلومات األخرى املستخدمة يف اخلرائط الواردة يف هذا التقرير على أي 

استنتاجات من جانب صندوق النقد الدويل بشأن الوضع القانوين ألي إقليم وال أي تأييد أو قبول لهذه احلدود.

االفتراضات واألعراف املتبعة

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2020 ي 

التصحيحات والتنقيحات

يقوم خبراء الصندوق بإعداد البيانات والتحليالت الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي عند نشر املطبوعة. وتبذل قصارى 

الرقمية  الطبعات  يف  والتنقيحات  التصحيحات  ُتدرج  أخطاء،  أي  اكتشاف  ولدى  واكتمالها.  ودقتها  حداثتها  من  للتأكد  اجلهود 

أدناه(. ويمكن  )راجع  اإللكترونية  الدويل  النقد  اإلنترنت، ويف مكتبة صندوق  الدويل على شبكة  النقد  املتاحة من موقع صندوق 

االطالع على قائمة بالتغييرات اجلوهرية يف جداول حمتويات الطبعات اإللكترونية. 

الطبعات املطبوعة والرقمية

الطبعات املطبوعة

التايل:  الرابط  طريق  عن  الصندوق  مطبوعات  بيع  مكتبة  من  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  املطبوعة  النسخ  طلب   يمكن 

.imfbk.st/29296

الطبعات الرقمية

 ePub صيغ  العاملي، بما يف ذلك  آفاق االقتصاد  النقد الدويل اإللكترونية عدة طبعات رقمية من تقرير   تتيح مكتبة صندوق 

 .http://www.elibrary.imf.org/OCT20WEO :يف العنوان التايل HTML و enhanced PDF و

ويمكن تنزيل نسخة جمانية بصيغة PDF من التقرير وجمموعات البيانات لكل الرسوم البيانية املدرجة فيه من موقع صندوق 

النقد الدويل على شبكة اإلنترنت يف العنوان التايل: (www.imf.org/publications/WEO)، أو مسح رمز االستجابة السريعة أدناه 

للدخول مباشرة إىل صفحة تقرير آفاق االقتصاد العاملي على شبكة اإلنترنت: 

حقوق النشر وإعادة االستخدام 

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

مزيد من املعلومات
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يمكن االطالع على النص الكامل لهذه النسخة من تقرير آفاق االقتصاد العاملي يف موقع مكتبة صندوق النقد الدويل اإللكترونية 

(www.elibrary.imf.org) وموقع صندوق النقد الدويل على شبكة اإلنترنت (www.imf.org). ويصاحب الطبعة املتاحة على املوقع 
اإللكتروين جمموعة بيانات مستمدة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي، وهي أكبر من اجملموعة الواردة يف التقرير نفسه 

يف  الستخدامها  إلكترونيا  امللفات  هذه  تنزيل  ويمكن  عليها.  القراء  طلب  يتكرر  التي  البيانات  سالسل  تضم  ملفات  من  وتتألف 

جمموعة متنوعة من البراجميات.

ويقوم خبراء الصندوق بإعداد البيانات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي أثناء دراسات آفاق االقتصاد العاملي. وتستند 

البيانات التاريخية والتوقعات إىل املعلومات التي يجمعها االقتصاديون اخملتصون بحاالت البلدان يف سياق البعثات التي يوفدون 

فيها إىل البلدان األعضاء يف الصندوق ومن خالل حتليالتهم املستمرة لتطورات األوضاع يف كل بلد. وتخضع البيانات التاريخية 

للتحديث على أساس مستمر، كلما توافرت معلومات إضافية، وغالبا ما يجري تصحيح االنقطاعات الهيكلية يف البيانات عن طريق 

ربط سالسل البيانات وغير ذلك من طرق للحصول على سالسل بيانات تتميز بالسالسة. وتظل تقديرات خبراء الصندوق بمثابة 

بدائل لسالسل البيانات التاريخية يف حالة عدم توافر املعلومات الكاملة. ولذلك، قد تختلف بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

عن سواه من مصادر البيانات الرسمية، بما يف ذلك تقرير »اإلحصاءات املالية الدولية« الذي يصدره الصندوق.

توافرها« وتبذل قصارى اجلهود  العاملي »كما هي« و»لدى  االقتصاد  آفاق  تقرير  الوصفية يف  والبيانات  البيانات  وُتعرض 

النحو املالئم  اكتشاف أي أخطاء، تتضافر اجلهود لتصحيحها على  للتأكد، دونما ضمان، من حداثتها ودقتها واكتمالها. ولدى 

واملمكن. وتدرج التصحيحات والتنقيحات املدخلة على املطبوعة بعد نشرها يف الطبعات اإللكترونية املتاحة من مكتبة صندوق 

(www.imf.org). ويمكن  اإلنترنت  الدويل على شبكة  النقد  (www.elibrary.imf.org) ويف موقع صندوق  اإللكترونية  الدويل  النقد 

االطالع على قائمة تفصيلية بالتغييرات اجلوهرية يف جداول حمتويات الطبعات اإللكترونية. 

اإللكتروين  املوقع  إىل  الرجوع  يرجى  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة  استخدام  شروط  تفاصيل  على  ولالطالع 

.(www.imf.org/external/terms.htm) :حقوق النشر واالستخدام« يف العنوان التايل«

ويرجى إرسال أي استفسارات حول حمتوى تقرير آفاق االقتصاد العاملي وقاعدة بياناته بالبريد العادي أو الفاكس أو من خالل 

منبر النقاش على شبكة اإلنترنت )ال ُتقبل االستفسارات الهاتفية(:

 

World Economic Studies Division
Research Department

International Monetary Fund
700 19th Street, NW

Washington, DC 20431, USA
فاكس: 623-6343 (202)

www.imf.org/weoforum :عنوان منبر النقاش على شبكة اإلنترنت

البيانات
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تمهيد

تشكل التحليالت والتوقعات الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي جزءا ال يتجزأ من رقابة صندوق النقد الدويل املتعلقة 

االقتصادي  والنظام  الدولية  املالية  األسواق  يف  التطورات  وكذلك  األعضاء،  بلدانه  يف  االقتصادية  والسياسات  بالتطورات 

العاملي. ويأتي استقصاء اآلفاق املستقبلية والسياسات نتاجا لعملية مراجعة شاملة لتطورات االقتصاد العاملي جتريها إدارات 

الصندوق، وتستند بالدرجة األوىل إىل املعلومات التي يقوم بجمعها خبراؤه من خالل مشاوراتهم مع البلدان األعضاء. وتتوىل 

آسيا  وإدارة  اإلفريقية،  اإلدارة  وهي   — الصندوق  يف  اجلغرافية  املناطق  إدارات  اخلصوص  وجه  على  املشاورات  هذه  إجراء 

إدارة  — باالشتراك مع  الغربي  الكرة  الوسطى، وإدارة نصف  الشرق األوسط وآسيا  الهادئ، واإلدارة األوروبية، وإدارة  واحمليط 

االستراتيجيات والسياسات واملراجعة، وإدارة األسواق النقدية والرأسمالية، وإدارة شؤون املالية العامة.

املستشار  غوبيناث،  غيتا  للسيدة  العامة  التوجيهات  وفق  البحوث  إدارة  يف  التقرير  هذا  يف  الوارد  التحليل  تنسيق  تم  وقد 

البحوث، والسيد  إدارة  السيد جيان ماريا ميليسي-فيريتي، نائب مدير  إدارة املشروع  البحوث. وتوىل  إدارة  االقتصادي ومدير 

مالهار نابار، رئيس قسم بإدارة البحوث؛ وتولت إدارة الفصل الثالث السيدة أويا تشيالسون، رئيس قسم بإدارة البحوث.

واملساهمون األساسيون يف هذا التقرير هم فيليب باريت، وجون بلودورن، وكريستيان بوغمانز، وبنجامين كارتون، وفرانشيسكا 

وعادل حممد،  ليو،  وويفينغ  ليان،  وويتشنغ  كوان،  وتوه  وفلورنس جوموت،  غريغويل،  وفرانسيسكو  يوغستر،  كاسيلي، وجوهانز 

وأندريا بيسكاتوري، وإيفجينيا بوغاتشيفا، وداميانو ساندري، ومارينا تافاريس، ونيكو فاليكس، وسيمون فويغتس. 

ومن املساهمين اآلخرين غافين أسدوريان، وسريجوين بانرجي، وإيريك بانغ، وتوماس براند، ولويزا كاليكستو، وصوفيا شين، 

هي،  جين  وجين  هانسن،  ونيلز-جاكوب  إسبيريتو،  وأنغيال  دييز،  وفيديريكو  داس،  وسونايل  كوغات،  وغابرييال  شين،  ووينجي 

وماندي هيماتي، ويويو هوانغ، وبنجامين هانت، وكريستوفر جونز، وجيدن جونغيوك كيم، وملى قياسه، وإدوارد لوريتو، وجونغ 

نياكري،  نيانشاما  وسينثيا  نيومان،  وسافانا  ناريتا،  وفوتوشي  مورسوال،  وسوزانا  ماغي،  وشيارا  يل،  مينغي  وكلير  يل،  جين 

أوكس، ونيكوال بييري، ويايوان كي، ودانييال روهاس فيرنانديس، وماكس روزيكي، وسوزي جاوي سون، ونيكوالس  وإيموري 

تونغ، وشان وانغ، وجوليا شوليانغ وانغ، ويارو زو، وهانا ليهينغ يانغ، وهيويوان زاو.     

والتحرير من كريستين  اإلنتاج  بدعم يف جمايل  التقرير،  فريق حترير هذا  قيادة  التواصل  إدارة  بروكوبيو من  وتوىل جوزيف 

إبراهيم زاده، وقدم املساعدة التحريرية كل من لوسي سكوت موراليس، وجيمس أنوين، وشركة ”Harold Medina“ )وفريق العمل 

 .“Vector Talent Resources” التابع لها(، وشركة

وقد أفاد هذا التحليل من التعليقات واملقترحات من اخلبراء يف إدارات الصندوق األخرى، وكذلك من املديرين التنفيذيين بعد 

مناقشتهم للتقرير يف 30 سبتمبر 2020. غير أن التوقعات الواردة يف التقرير واالعتبارات املتعلقة بالسياسات االقتصادية هي 

من إعداد خبراء الصندوق وينبغي أال تنسب إىل املديرين التنفيذيين أو إىل السلطات الوطنية التي يمثلونها.
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أودت جائحة كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون شخص منذ   

بداية العام، وال تزال خسائر األرواح آخذة يف االرتفاع. أما عدد 

من أصابهم املرض بدرجة خطيرة فهو أكثر من ذلك بكثير. ومن 

املتوقع أن تتدهور األحوال املعيشية لقرابة 90 مليون شخص 

هذا العام لتصل إىل مستوى احلرمان الشديد.  

إنها حقبة عصيبة، غير أن هناك بعض ما يبعث على األمل. 

فقد زادت اختبارات الكشف عن الفيروس، والعالجات آخذة يف 

التحسن، وجتارب اللقاحات جتري بوتيرة غير مسبوقة، وبعضها 

وصل إىل مرحلة االختبار األخيرة. وزادت قوة التضامن الدويل 

يف بعض اجلوانب، من التراجع عن قيود التجارة املفروضة على 

الضعيفة.  للبلدان  املالية  املساعدات  زيادة  إىل  الطبية  املعدات 

بدأ  االقتصادات  من  كثيرا  بأن  مؤخرا  صدرت  بيانات  وتفيد 

االقتصاد  فتح  إعادة  بعد  املتوقع  من  أكبر  بسرعة  يتعافى 

وجتاوز فترة اإلغالق العام. 

يف  عميقا  ظل  وإن  ما،  نوعا  حدة  أقل  ركودا  اآلن   ونتوقع 

هذا  ويستند  املاضي.  يونيو  يف  بتنبؤاتنا  مقارنة   2020 عام 

التعديل إىل نتائج إجمايل الناجت احمللي للربع الثاين من العام 

سلبية  تكن  مل  والتي  الكبيرة،  املتقدمة  االقتصادات  يف 

النمو،  إىل  الصين  وعودة  قبل؛  من  توقعناها  التي  بالدرجة 

التي كانت أقوى مما أشارت التوقعات؛ وظهور دالئل تشير إىل 

من  وكان  العام.  من  الثالث  الربع  يف  أسرع  تعاٍف  حتقيق 

املبادرة  لوال  بكثير  أضعف  النتائج  تكون  أن  املمكن 

باستجابات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى املالية 

حافظ  مما  التنظيمية،  واإلجراءات  النقدية  والسياسة  العامة 

للشركات،  النقدية  التدفقات  وحمى  لألسر،  املتاح  الدخل  على 

اإلجراءات  هذه  أدت  اآلن،  وحتى  االئتمان.  إتاحة  ودعم 

الفترة  يف  وقعت  التي  املالية  الكارثة  تكرار  ملنع  جمتمعة 

 .2009-2008

فمن  عهده،  سابق  إىل  يعود  العاملي  االقتصاد  بدأ  وبينما 

السابقة طويال وغير  الهوة  املرجح أن يكون مسار الصعود من 

أسوأ  أصبحت  اآلفاق  أن  والواقع  اليقين.  عدم  ويكتنفه  متوازن 

بكثير من املتوقع يف يونيو املاضي بالنسبة لبعض اقتصادات 

فيها  تتزايد  التي  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

املتقدمة،  باالقتصادات  فمقارنًة  وبالتايل،  بسرعة.  اإلصابات 

من املتوقع أن تتكبد اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية، باستثناء الصين، خسارة يف الناجت أكبر مما يشير إليه 

املسار املتوقع قبل اجلائحة للفترة 2020-2021. ويؤدي هذا 

تقارب  آفاق  يف  كبير  تفاقم  إىل  التعايف  مسارات  يف  التفاوت 

مستويات الدخل على الصعيد العاملي.   

استمرار  مع  مؤكد  غير  التعايف  سيظل  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

اجلائحة يف االنتشار. فمع جتدد ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس 

كوفيد-19 يف بعض البلدان التي كانت قد قللت انتقال عدوى 

إعادة  الفيروس حمليا إىل مستويات منخفضة، توقفت عمليات 

فتح االقتصاد ويجري اآلن إعادة اإلغالق على نحو موجه. ويف 

إىل  للعودة  صعبة  مسارات  االقتصادات  تواجه  مكان،  كل 

مستويات النشاط التي كانت سائدة قبل وقوع اجلائحة.  

وسيتطلب منع املزيد من االنتكاسات أال يتم سحب الدعم الذي 

تقدمه السياسات يف وقت سابق ألوانه. وسيتطلب املسار القادم 

بين  املفاضالت  مع  التعامل  يمكنها  ماهرة  حملية  سياسات 

املدى  حتديات  ومعاجلة  القريب  املدى  على  النشاط  زيادة 

املايل  االستقرار  تقرير  من  أكتوبر 2020  عدد  وُيبرز  املتوسط. 

العاملي هذه املفاضالت بالنسبة للسياسة النقدية. كذلك سيتطلب 

الصحة  يخص  فيما  وثيقا  دوليا  تعاونا  التعايف  على  احلفاظ 

ويعتبر  السيولة.  يف  نقصا  تواجه  التي  للبلدان  املايل  والدعم 

التوصل إىل مزيج السياسات الصحيح مهمة ال يستهان بها، ولكن 

مشوب  لتفاؤل  األساس  تضع  املاضية  القليلة  الشهور  جتربة 

باحلذر إزاء إمكانية حتقيق األولويات املطروحة يف هذا التقرير.  

ومن اجلوانب األساسية يف مكافحة األزمة الصحية ضمان أن 

أو  االختبار  بوسائل  املتعلقة  سواء  املبتكرات،  كل  إنتاج  يتم 

ومن  البلدان.  كل  ملنفعة  واسع  نطاق  على  اللقاحات،  أو  العالج 

االختبار  قيد  اللقاحات  بشراء  مقدما  االلتزام  يساعد  أن  املمكن 

قد  الذين  للمصنعين  بالنسبة  العملية  لهذه  دفعة  إعطاء  على 

أن يشمل هذا اجلهد  التكلفة مقدما. وينبغي  يترددون يف حتمل 

توزيع  يف  يساعد  حتى  بالقوة  يتسم  األطراف  متعدد  عنصرا 

أعم،  وبشكل  املتناول.  يف  بأسعار  البلدان  كل  على  اجلرعات 

سيكون على اجملتمع الدويل االستمرار يف مساعدة البلدان ذات 

تقديم  خالل  من  الصحية،  الرعاية  جمال  يف  احملدودة  القدرات 

الهيئات  من  املايل  الدعم  خالل  ومن  الفنية،  والدراية  املعدات 

الصحية الدولية.

من  بالفعل  احلكومات  استجابت  الوطني،  املستوى  وعلى 

تشمل  املضادة  املالية  اإلجراءات  من  متنوعة  جمموعة  خالل 

يف  والتوسع  التوظيف،  وحتفيز  الدخل،  خسائر  لتخفيف  جهودا 

املال  رأس  وضخ  القروض،  وضمان  االجتماعية،  املساعدات 

انتشار  منع  إىل  اإلجراءات  هذه  وأدت  الشركات.  يف  املساهم 

التوظيف  حاالت اإلفالس بين الشركات وساعدت على انتعاش 

جزئيا. غير أن التوظيف واملشاركة يف قوة العمل ال يزاالن أقل 

بكثير من مستويات ما قبل اجلائحة، وهناك عدة ماليين أخرى 

من الوظائف ستظل عرضة للخطر ما دامت هذه األزمة مستمرة. 

وللحفاظ على الوظائف، من املهم للحكومات، حيثما أمكن، أن 

تقديــم
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معرضة  كانت  وإن  لالستمرار  القابلة  الشركات  دعم  تواصل 

دعم  وتقديم  الدين  خدمة  مدفوعات  وقف  طريق  عن  للمخاطر، 

أن  بمجرد  الوقت،  مرور  ومع  املساهم.  املال  رأس  غرار  على 

يترسخ التعايف، ينبغي أن تتحول السياسات بالتدريج إىل تيسير 

إعادة توزيع العمالة من القطاعات املرجح أن تنكمش يف املدى 

)التجارة  النمو  يف  اآلخذة  القطاعات  إىل  )السفر(  الطويل 

العاملون إىل  االنتقالية، سيحتاج  اإللكترونية(. وطوال املرحلة 

التحويلي  للتدريب  الدخل، وبرامج  لدعم  دعم يتضمن حتويالت 

وتعلُّم مهارات جديدة.  

قدر  تقديم  بوجه عام من  املتقدمة  االقتصادات  تمكنت  وقد 

أكبر من اإلنفاق املباشر ودعم السيولة كنسبة من إجمايل الناجت 

الديون  بقيود  املكبلة  األخرى  باالقتصادات  مقارنة  احمللي، 

البلدان  هذه  وستحتاج  األعلى.  االقتراض  وتكاليف  املرتفعة 

املكبلة بالقيود إىل خلق حيز الحتياجات اإلنفاق العاجلة بإعطاء 

أولوية إلجراءات التصدي للجائحة وتخفيض الدعم غير املوجه 

األمر  سيتطلب  البلدان،  هذه  بعض  ويف  مستحقيه.  إىل  بدقة 

مساعدات إضافية من الدائنين واملانحين من خالل إعادة هيكلة 

املبادرات  على  بناًء  امليسر،  والتمويل  املنح،  وتقديم  الدين، 

اجلارية حاليا. وقد كان للصندوق دور حموري يف هذه املبادرات 

مدفوعات  لتعليق  الدويل  البنك  مع  املشتركة  دعوته  خالل  من 

ودعوته  الدخل،  منخفضة  البلدان  على  املستحقة  الدين  خدمة 

إلصالح هيكل تصميم الدين الدويل، وتقديمه للتمويل بسرعة غير 

مسبوقة إىل العديد من البلدان األعضاء.

ومما يزيد من تعقيد املهمة التي تواجه البلدان يف هذا الصدد 

أن هناك حاجة ملعاجلة التحديات الناشئة عن اجلائحة. ويف هذا 

بدء  بعد  مرة  ألول  األجل  متوسط  النمو  توقعات  نطرح  التقرير، 

األزمة. ففي حين أن عدم اليقين ال يزال كثيفا، تشير التوقعات إىل 

تراجع النمو إىل حد كبير عقب االنتعاش املتوقع للنشاط العاملي 

املتقدمة  االقتصادات  تسجل  أن  املرجح  فمن   .2021 عام  يف 

مقارنة  الناجت  كبيرة يف  الصاعدة خسائر  األسواق  واقتصادات 

بتنبؤات ما قبل اجلائحة. أما الدول الصغيرة، وكذلك االقتصادات 

املعتمدة على السياحة وتلك املعتمدة على السلع األولية، فهي تمر 

بوضع بالغ الصعوبة.   

وتعاين معظم االقتصادات من ضرر طويل األمد فيما يتعلق 

الركود  خلَّفها  التي  الغائرة  اآلثار  يعكس  املمكن، مما  بالعرض 

استمرار  ويعني  هيكلي.  تغيير  إىل  واحلاجة  العام  هذا  العميق 

املعيشة  مستويات  يف  كبيرة  انتكاسة  حدوث  الناجت  خسائر 

على  األمر  يقتصر  ولن  اجلائحة.  قبل  متوقعا  كان  بما  مقارنة 

ارتفاع نسبة انتشار الفقر املدقع للمرة األوىل منذ عقدين كاملين، 

بل ُيتوقع أن يزداد عدم املساواة ألن تأثير األزمة كان أكبر على 

املستويات  وذوي  الرسمي،  غير  القطاع  يف  والعاملين  النساء، 

التعليمية األقل نسبيا، كما يرد بالنقاش يف الفصل الثاين من هذا 

انتشار  بعد  البشري  املال  رأس  تراكم  فقدان  ويفرض  التقرير. 

إغالقات املدارس حتديا إضافيا أيضا. 

يف  كبير  ارتفاع  حدوث  املتوقع  فمن  ذلك،  على  وعالوة 

انخفاض  فيه  يؤدي  الذي  الوقت  يف  السيادي  الدين  مستويات 

الناجت املمكن إىل تقليص القاعدة الضريبية مما يزيد من صعوبة 

خدمة الدين. وعلى اجلانب اإليجابي، فإن آفاق استمرار مستوى 

النمو  انتعاشة  أطول، إىل جانب  لفترة  الفائدة املنخفض  أسعار 

املتوقعة يف عام 2021، يمكن أن تخفف أعباء خدمة الديون يف 

بلدان عديدة. ولضمان بقاء الدين على مسار مستدام على املدى 

الضرائب  تصاعدية  زيادة  احلكومات  على  يكون  قد  املتوسط، 

مع  الضرائب  من  العادل  لنصيبها  الشركات  سداد  وضمان 

التخلص من اإلنفاق امُلْهِدر للموارد. 

بحيث  القريب  املدى  على  الدعم  سياسات  تصميم  وينبغي 

تضع االقتصادات على مسارات من النمو األقوى واألكثر إنصافا 

يمكن  التقرير،  هذا  من  الثالث  الفصل  يناقش  وكما  واستدامة. 

لصناع السياسات استهداف تخفيف آثار تغير املناخ، مع القيام 

يف نفس الوقت بدعم التعايف من أزمة كوفيد-19. ويمكن حتقيق 

ذلك من خالل حزمة إجراءات شاملة تتضمن دفعة قوية للبنية 

الكربون،  أسعار  يف  تدريجية  وزيادة  اخلضراء،  العامة  التحتية 

الفترة  يف  اإلنصاف  يتحقق  حتى  دخال،  األقل  األسر  وتعويض 

االنتقالية. وبشكل أعم، فإن توسيع نطاق شبكة األمان االجتماعي 

حماية  ضمان  إىل  يؤدي  أن  املمكن  من  الفجوات  توجد  حيث 

الفئات األشد احتياجا مع دعم النشاط على املدى القريب، مثلما 

سبيل  على  املتقدمة،  االقتصادات  من  كثير  يف  بالفعل  رأينا 

انهيار  مع  حتى  نسبيا  مستقرا  املتاح  الدخل  ظل  حيث  املثال، 

لالستثمارات  ويمكن  قياسية.  ملستويات  احمللي  الناجت  إجمايل 

املوجهة للصحة والتعليم )بما يف ذلك الهادفة لتعويض اخلسائر 

تشاُركي  نمو  حتقيق  على  تساعد  أن  األزمة(  أثناء  وقعت  التي 

املايل  الراصد  تقرير  من  أكتوبر 2020  عدد  ويطرح  واحتوائي. 

حججا قوية تدلل على احلاجة إىل االستثمار العام يف هذه الفترة 

التي تتسم بارتفاع عدم اليقين. 

السياسات يف  ابتكارات مهمة على صعيد  بالفعل  رأينا  وقد 

الشهور القليلة املاضية: إنشاء صندوق االحتاد األوروبي للتعايف 

يف  الصاعدة  األسواق  يف  املركزية  البنوك  وبدء  اجلائحة،  من 

عمليات شراء لألصول، واستخدام التكنولوجيات الرقمية املبتكر 

يف تقديم املساعدات االجتماعية يف أماكن مثل إفريقيا جنوب 

الصحراء. وأدت هذه اإلجراءات إىل منع انهيارات أكثر حدة، وهي 

تذكرة قوية بأن السياسات الفعالة واملصممة جيدا حتمي الرخاء 

اإلجراءات،  هذه  على  وبالبناء  واجملموع.  لألفراد  االقتصادي 

يجب أن تسعى السياسات يف الفترة القادمة من األزمة إىل حتقيق 

العاملي من شأنها خلق مستقبل  حتسينات دائمة يف االقتصاد 

آمن ومزدهر للجميع.  

غيتا غوبيناث    

املستشار االقتصادي ومدير إدارة البحوث

آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة
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بدأ االقتصاد العاملي اخلروج من الغيابات التي ُألقي فيها 

الكبير" يف إبريل املاضي. غير أنه يف ظل  العام  أثناء "اإلغالق 

استمرار انتشار جائحة كوفيد-19، أبطأ كثير من البلدان سرعته 

العام  اإلغالق  يعاود  البعض  وبدأ  االقتصاد،  فتح  إعادة  يف 

التعايف  كان  وبينما  للتأثر.  املعرضين  السكان  حلماية  جزئيا 

أسرع من املتوقع يف الصين، فإن املسار الطويل لعودة االقتصاد 

يزال  ال  اجلائحة  على  السابقة  النشاط  مستويات  إىل  العاملي 

عرضة للنكسات. 

آفاق النمو العاملي واخملاطر احمليطة

آفاق املدى القريب: من املتوقع أن يبلغ النمو العاملي -%4,4 

يف عام 2020، وهو انكماش أقل حدة مما تنبأ به عدد يونيو 2020 

من تقرير "مستجدات آفاق االقتصاد العاملي". ويعكس هذا التعديل 

نتائج إجمايل الناجت احمللي التي كانت أفضل من املتوقع يف الربع 

بدأ  حيث  املتقدمة،  االقتصادات  يف  سيما  وال  العام،  من  الثاين 

النشاط يتحسن بسرعة أكبر مما كان متوقعا بعد تخفيف اإلغالق 

العام يف شهري مايو ويونيو، وكذلك مؤشرات حتقيق تعاٍف أقوى 

يف الربع الثالث من العام. ومن املتوقع أن يبلغ النمو العاملي %5,2 

يف عام 2021، بانخفاض طفيف عما ورد يف عدد يونيو 2020 

من مستجدات آفاق االقتصاد العاملي، انعكاسا لتوقعات التباطؤ 

التباعد  استمرار  توقعات  وتماشيا مع  لعام 2020  اعتداال  األكثر 

يف  والتعايف   2020 عام  يف  االنكماش  وعقب   االجتماعي. 

الناجت احمللي  أن يكون مستوى إجمايل  عام 2021، من املتوقع 

العاملي يف 2021 أعلى من مستوى عام 2019 بنسبة متواضعة 

يف  كبيرة  سلبية  فجوات  إىل  النمو  توقعات  وتشير   .%0,6 قدرها 

الناجت وارتفاع يف معدالت البطالة هذا العام ويف عام 2021 عبر 

كل من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة. 

آفاق املدى املتوسط: بعد انتعاشة عام 2021، من املتوقع أن 

يتباطأ النمو العاملي تدريجيا إىل حوايل 3,5% يف املدى املتوسط. 

النشاط  بمسار  اللحاق  يف  حمدودا  سيكون  التقدم  أن  هذا  ويعني 

وقوع  قبل   2025-2020 للفترة  متوقعا  كان  الذي  االقتصادي 

اجلائحة، سواء بالنسبة لالقتصادات املتقدمة أو اقتصادات األسواق 

حادة  انتكاسة  أيضا  هذا  ويمثل  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة 

كل  عبر  املعيشة  مستويات  ملتوسط  متوقعا  كان  الذي  للتحسن 

جمموعات البلدان. وستؤدي اجلائحة إىل عكس مسار التقدم الذي 

حتقق منذ تسعينات القرن املاضي يف تخفيض الفقر العاملي، كما 

ستؤدي إىل زيادة عدم املساواة. فاألفراد الذين يعتمدون على العمل 

بأجر يومي وال تغطيهم شبكة األمان االجتماعي الرسمية تعرضوا 

خلسائر مفاجئة يف الدخل عندما ُفرضت قيود على احلركة. ومن 

موطنهم  عن  بعيدا  يعيشون  الذين  املهاجرون  العمال  هؤالء  بين 

والذين كانت فرصهم أقل يف االستعانة بشبكات الدعم التقليدية. 

ومن املمكن أن ينخفض دخل قرابة 90 مليون شخص إىل أقل من 

حد الدخل الذي يعكس احلرمان الشديد والبالغ 1,90 دوالر يوميا 

هذا العام. وباإلضافة إىل ذلك، يمثل إغالق املدارس أثناء اجلائحة 

ِدث انتكاسة  أحد التحديات الكبرى اجلديدة التي من شأنها أن حُتْ

حادة يف تراكم رأس املال البشري.

مصحوبة  املتوسط  املدى  على  الضعيفة  النمو  آفاق  وتأتي 

بزيادة متوقعة كبيرة يف رصيد الدين السيادي. كذلك يشير تخفيض 

التوقعات املتعلقة بالناجت املمكن إىل انكماش القاعدة الضريبية 

على املدى املتوسط مقارنة باملتصور سابقا، مما يفاقم املصاعب 

الناجمة عن خدمة التزامات الديون. 

التباعد  يستمر  أن  األساسي  السيناريو  توقعات  وتفترض 

االجتماعي يف عام 2021، غير أنه سيتراجع سريعا بمرور الوقت 

ن العالجات  سُّ مع اتساع نطاق تغطية اللقاح املضاد للفيروس وحَتَ

املتاحة. ومن املفترض أن يصل انتقال العدوى حمليا إىل مستويات 

متدنية يف كل مكان مع نهاية عام 2022. وتفترض توقعات املدى 

املتوسط أيضا أن تترك األزمة ندوبا غائرة على االقتصادات من 

جراء عمق الركود واحلاجة إىل تغيير هيكلي، مما ُيَخلِّف تأثيرات 

دائمة على الناجت املمكن. وتتضمن هذه التأثيرات تكاليف التكيف 

وانعكاسات على إنتاجية الشركات التي تمكنت من البقاء يف ظل 

جهودها لتعزيز أمان أماكن العمل، وتداعيات الصدمة املتمثلة يف 

على  املوارد  توزيع  إلعادة  املكلفة  والعمليات  الشركات،  إفالس 

القطاعات، وخروج العمال احملبطين من سوق العمل. ومن املتوقع 

يف  تسببت  التي  العوامل  تفاقم  إىل  الغائرة  اآلثار  هذه  تؤدي  أن 

السابقة  السنوات  االقتصادات يف  الكثير من  إنتاجية  نمو  خفض 

على اجلائحة — وهي البطء النسبي لنمو االستثمارات الذي يعوق 

املال  رأس  يف  التحسينات  وتراجع  املادي،  املال  رأس  تراكم 

البشري، والتباطؤ يف حتقيق مكاسب الكفاءة املـأتية من اجلمع بين 

التكنولوجيا وعوامل اإلنتاج.  

اخملاطر: يكتنف توقعات السيناريو األساسي قدر هائل غير 

عوامل  على  التوقعات  حتقق  ويتوقف  اليقين.  عدم  من  معتاد 

يصعب التنبؤ بها أصال تتعلق بالصحة العامة وأوضاع االقتصاد. 

اجلائحة،  بمسار  يتصل  العوامل  من  أول  مستوى  وهناك 

واالستجابة املطلوبة على مستوى الصحة العامة، واالضطرابات 

املصاحبة يف النشاط احمللي، وال سيما بالنسبة للقطاعات التي 

تتسم بكثافة اخملالطة. وهناك مصدر آخر لعدم اليقين يتمثل يف 

وضعف  الطلب  تراجع  على  املترتبة  العاملية  التداعيات  مدى 

السياحة وانخفاض حتويالت العاملين يف اخلارج. أما اجملموعة 

الثالثة من العوامل فتشمل مزاج األسواق املالية وانعكاساته على 

ملخص واٍف

س صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2020   
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تدفقات رأس املال العاملية. وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدم يقين 

والذي   — املمكن  العرض  مستوى  على  الواقع  الضرر  بشأن 

استجابة  وحجم  اجلائحة،  صدمة  استمرارية  مدى  على  سيعتمد 

املوارد  بين  االتساق  عدم  ومدى  فعاليتها،  ومدى  السياسات 

املتوافرة واملطلوبة على املستوى القطاعي.  

جانب  إىل  العالج،  وسبل  اللقاحات  توفير  يف  التقدم  ومع 

التغييرات التي تتم يف أماكن العمل والتي يقوم بها املستهلكون 

للحد من انتقال العدوى، قد يصبح يف اإلمكان العودة بالنشاط إىل 

مستويات ما قبل اجلائحة بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، دون 

يؤدي  أن  أيضا  املمكن  ومن  العدوى.  من  متكررة  إحداث موجات 

العامة حتى  تمديد إجراءات التصدي لألزمة على مستوى املالية 

التي  التوقعات  إليه  تشير  عما  النمو  زيادة  إىل   2021  عام 

ذة واملعلنة حتى اآلن.   ال تأخذ يف االعتبار إال اإلجراءات املَنفَّ

غير أن خماطر نتائج النمو األسوأ من املتوقع ال تزال كبيرة. 

فإذا حدثت طفرة جديدة يف الفيروس، أو كان التقدم يف إيجاد سبل 

العالج واللقاحات املضادة أبطأ من املتوقع، أو ظلت فرص البلدان 

النشاط  ينخفض  أن  يمكن  عليها،  احلصول  يف  متساوية  غير 

التباعد  إىل  العودة  مع  التوقعات،  إليه  تشير  عما  االقتصادي 

الركود  حدة  إىل  وبالنظر  املشدد.  العام  واإلغالق  االجتماعي 

وإمكانية سحب الدعم الطارئ يف بعض البلدان، فإن تزايد حاالت 

ومن  الدخل.  وخسائر  الوظائف  فقدان  يفاقم  أن  يمكن  اإلفالس 

املمكن أن يؤدي تدهور املزاج املايل السائد إىل توقف مفاجئ يف 

القائمة(  الديون  تمديد  يف  الفشل  )أو  جديدة  قروض  تقديم 

تؤدي  أن  أيضا  املمكن  ومن  للمخاطر.  املعرضة  لالقتصادات 

إىل  اخلارجي  الطلب  ضعف  جراء  من  للحدود  العابرة  التداعيات 

تضخيم أثر الصدمات التي تتعرض لها بلدان بعينها.  

أولويات السياسات: حتميات املدى القريب، 

وحتديات املدى املتوسط

إىل جانب مكافحة الركود العميق على املدى القصير، ينبغي أن 

وضع  بغية  املعقدة  للتحديات  السياسات  صناع  يتصدى 

االقتصادات على مسار يتسم بمعدالت نمو أعلى مع ضمان التوزيع 

املتوازن للمكاسب احملققة واستمرار الدين يف حدود يمكن حتملها. 

بين تطبيق  بالفعل مفاضالت صعبة  تواجه  بلدان عديدة  وهناك 

إجراءات لدعم النمو على املدى القصير وجتنب زيادة تراكم الدين 

األزمة  أحلقته  الذي  للضرر  نظرا  بعد  فيما  خدمته  ستصعب  الذي 

بالناجت املمكن. وبالتايل، ينبغي تصميم سياسات لدعم االقتصاد 

على املدى القصير بغية إرشاد االقتصادات إىل مسارات حتقق نموا 

أكثر قوة وإنصافا وصالبة. 

وينبغي أن تكون إجراءات الضرائب واإلنفاق جزءا مميزا يف أي 

النمو  املمكن، وضمان  الناجت  زيادة  املساعدة يف  يمكنها  مبادرة 

الضعيفة.  الفئات  نفعه على اجلميع، وحماية  يعم  الذي  التشاركي 

اجلهود  هذه  مثل  لتمويل  املقَتَرض  اإلضايف  الدين  أن  واألرجح 

االقتصاد  حجم  زيادة  طريق  عن  بعد  فيما  تلقائيا  سداده  سيتم 

وتوسيع القاعدة الضريبية يف املستقبل مقارنة بما قد يكون عليه 

موجه  غير  دعم  تمويل  هو  االقتراض  من  الغرض  كان  إذا  احلال 

هذه  يدعم  أن  يمكن  ومما  للموارد.  ُمهِدر  جار  إنفاق  أو  ملستحقيه 

البنية  ومشروعات  والتعليم  الصحة  يف  االستثمار  أيضا  األهداف 

حتويل  على  أيضا  تساعد  أن  يمكن  التي  العائد  مرتفعة  التحتية 

املمكن  ومن  الكربون.  على  اعتمادا  أقل  اقتصاد  إىل  االقتصاد 

واعتماد  االبتكار  تيسير  إىل  األبحاث  على  اإلنفاق  أن يؤدي 

على  اإلنتاجية  لنمو  الرئيسيان  احملركان  وهما  التكنولوجيا — 

املدى الطويل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن حماية اإلنفاق االجتماعي 

الضروري يمكن أن يضمن حماية الفئات األكثر ضعفا مع القيام 

ألن  نظرا  القريب،  املدى  على  النشاط  بدعم  نفسه  الوقت  يف 

دخلهم  من  لإلنفاق  ميال  األكثر  الفئات  إىل  ه  ستوجَّ املصروفات 

األحوال، سيكون من  ثراء. ويف كل  األكثر  املتاح مقارنة باألفراد 

لتجنب  الديون  شفافية  يف  املعايير  بأعلى  االلتزام  الضروري 

مصاعب تمديدها يف املستقبل وارتفاع عالوات اخملاطر السيادية 

التي تزيد من تكاليف االقتراض على مستوى االقتصاد. 

بين  املشتركة  والتحديات  للصدمة  العاملي  للطابع  ونظرا 

البلدان، يتطلب األمر جهودا قوية متعددة األطراف ملكافحة األزمة 

تمويل  الصدد  هذا  يف  األولويات  ومن  واالقتصادية.  الصحية 

جتربتها  اجلاري  اللقاحات  بشراء  املسبقة  العاملية  االلتزامات 

معقولة  جرعات  وتوزيع  إنتاجها  يف  التوسع  حتفيز  بغية  حاليا، 

املثال، تشجيع  يتم، على سبيل  )كأن  العامل  التكلفة على مستوى 

القيام بمبادرات متعددة األطراف لتطوير اللقاحات وتصنيعها، بما 

يف ذلك "حتالف ابتكارات االستعداد ملواجهة األوبئة" و"التحالف 

العاملي للقاحات والتحصين" (Gavi). ويشكل هذا أهمية خاصة يف 

ظل عدم اليقين وخماطر الفشل يف البحث عن لقاحات فعالة وآمنة. 

القدرات  ذات  البلدان  مساعدة  هي  أخرى  أولوية  بهذا  وترتبط 

احملدودة يف جمال الرعاية الصحية. 

وبخالف املساعدة يف توفير املعدات والدراية الطبية، فهناك 

 — النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  من  اقتصادات  عدة 

وخاصة البلدان ذات الدخل املنخفض — يتعين دعمها من اجملتمع 

الدويل عن طريق تخفيف أعباء الديون، واملنح، والتمويل بشروط 

الديون، ينبغي أن  ميسرة. ويف احلاالت التي تتطلب إعادة هيكلة 

يسارع الدائنون واملقترضون من البلدان منخفضة الدخل واألسواق 

الصاعدة باالتفاق على شروط مقبولة من كل األطراف على وجه 

السرعة. ومن املمكن لشبكة األمان املايل العاملية أن تساعد البلدان 

أيضا يف التعامل مع نقص التمويل اخلارجي. وقد بادر الصندوق 

منذ بداية األزمة بتقديم التمويل حلوايل 80 بلدا عضوا بسرعة غير 

مسبوقة من خالل تسهيالته اإلقراضية اخملتلفة. 

وأحد التحديات الهائلة بالنسبة لكثير من البلدان هو احلفاظ 

األكثر  والشركات  األفراد  ومساعدة  االقتصادي  النشاط  على 

احتياجا — مع ضمان استدامة الدين يف حدود يمكن حتملها — 

وذلك بسبب ارتفاع الدين العام، واحتياجات اإلنفاق الناشئة عن 

تبذل  أن  وينبغي  العامة.  باإليرادات  حلق  الذي  والضرر  األزمة، 

وتخفيف  الصحية  األزمة  ملكافحة  جهودها  قصارى  احلكومات 

حدة الهبوط العميق، مع التأهب لتعديل استراتيجية السياسات يف 

ظل تطور اجلائحة وتأثيرها على النشاط. فحيثما كان من الوارد 

آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة
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ر  أن تؤدي قواعد املالية العامة إىل تقييد احلركة، يصبح من املبرَّ

بعد  التدريجي  املايل  للضبط  بمسار  االلتزام  مع  مؤقتا،  تعليقها 

املتوسط.  املدى  على  بالقواعد  االلتزام  الستعادة  األزمة  انحسار 

إعطاء  طريق  عن  العاجلة  اإلنفاق  الحتياجات  حيز  خلق  ويمكن 

للموارد  ْهِدر 
ُ
امل الدعم  من  واحلد  األزمة  مكافحة  إلجراءات  أولوية 

والذي يفتقر إىل دقة االستهداف. ومن شأن تمديد آجال استحقاق 

الدين العام وضمان أسعار فائدة منخفضة ثابتة قدر اإلمكان أن 

يساعدا على تخفيض خدمة الدين وحترير املوارد إلعادة توجيهها 

إجراءات  اعتماد  وبالرغم من صعوبة  األزمة.  نحو جهود تخفيف 

جديدة لإليرادات أثناء األزمة، فقد حتتاج احلكومات إىل النظر يف 

تأثرا  واألقل  ثراء  األكثر  األفراد  على  التصاعدية  الضرائب  رفع 

الضرائب على شرائح  نسبيا باألزمة )بما يف ذلك زيادة معدالت 

والثروة(  الرأسمايل،  والكسب  الفاخرة،  والعقارات  األعلى،  الدخل 

سداد  يضمن  بما  الشركات  ضرائب  يف  تغييرات  إجراء  وكذلك 

الشركات لضرائب تتناسب مع ربحيتها. وينبغي للبلدان أن تتعاون 

حتديات  يواكب  الشركات  لضرائب  دويل  نظام  تصميم  يف  أيضا 

االقتصاد الرقمي. 

ومع استمرار انتشار اجلائحة، ينبغي لكل البلدان — بما فيها 

البلدان التي يبدو أن اإلصابات فيها قد بلغت ذروتها — أن تتأكد 

الطلب.  ارتفاع  الرعاية الصحية لديها على مواكبة  من قدرة نظم 

ويعني هذا تأمين موارد كافية وإعطاء أولوية لإلنفاق على الرعاية 

الصحية حسب احلاجة، بما يف ذلك اختبارات الكشف عن الفيروس، 

وتتبع اخملالطين، ومعدات الوقاية الشخصية، ومعدات اإلنقاذ مثل 

أجهزة التنفس االصطناعي، واملنشآت مثل غرف الطوارئ ووحدات 

العناية املركزة وعنابر العزل.  

اإلصابات  يف  مستمرا  تصاعدا  تشهد  التي  للبلدان  وينبغي 

بالفيروس أن حتتوي اجلائحة بإجراءات التخفيف التي تبطئ سرعة 

انتقال العدوى. وكما يوضح الفصل الثاين، تتسم إجراءات اإلغالق 

إجراءات  وتؤدي  اإلصابات.  تخفيض  يف  بالفعالية  العام 

التخفيف — وهي استثمار ضروري يف الصحة العامة — إىل تهيئة 

من  االقتصادي  التعايف  إىل  املطاف  نهاية  يف  للوصول  السبيل 

الهبوط الذي سببته القيود املفروضة على احلركة. وينبغي للسياسة 

االقتصادية يف مثل هذه احلاالت أن حتد من الضرر بتخفيف حدة 

األفراد  من  املتضررة  األطراف  تتكبدها  التي  الدخل  خسائر 

والشركات، مع دعم إعادة توزيع املوارد بعيدا عن القطاعات كثيفة 

االعتماد على االتصال املباشر التي يرجح أن يظل نشاطها مقيدا 

وإكسابهم  العمالة  تدريب  إعادة  على  العمل  وينبغي  ممتدة.  لفترة 

مهارات جديدة قدر اإلمكان حتى يتمكنوا من البحث عن وظائف يف 

قطاعات أخرى. وألن املرحلة االنتقالية قد تستغرق وقتا، فسوف 

ريثما  ممتدة  لفترة  دخولهم  دعم  إىل  املسرحون  العمال  يحتاج 

ينتهون من إعادة التدريب والبحث عن وظائف. وكعنصر مكمل لهذه 

اإلجراءات — حيثما تواَفر احليز املايل — يمكن أن يساعد اتخاذ 

إجراءات تيسيرية واسعة النطاق من خالل السياسة النقدية وسياسة 

االقتصادي  الهبوط  ق  َتَعمُّ دون  احليلولة  على  العامة  املالية 

واستمراره لفترة أطول، حتى إذا كانت قدرة هذه البلدان على حتفيز 

اإلنفاق مكبلة يف البداية بالقيود املفروضة على احلركة.  

البلدان يف إعادة فتح اقتصاداتها، يجب أن تكون  ومع بدء 

السياسات داعمة للتعايف االقتصادي باملضي تدريجيا يف إلغاء 

على  واملوارد  العاملين  توزيع  إعادة  وتيسير  املوجه،  الدعم 

دفعة  وتقديم  االجتماعي،  بالتباعد  تأثرا  األقل  القطاعات 

إعادة  وينبغي  اإلمكان.  وبقدر  احلاجة  دعت  حيثما  تنشيطية 

الدعم  إلغاء  يوفرها  التي  العامة  املالية  موارد  بعض  توزيع 

املوجه الستخدامها يف االستثمار العام — بما يف ذلك االستثمار 

يف الطاقة املتجددة، وحتسين كفاءة نقل الطاقة الكهربية، وإجراء 

تعديالت حتديثية للمباين من أجل تخفيض بصمتها الكربونية. 

وباإلضافة إىل ذلك، مع وقف اإلمدادات التي شكلت شريان حياة 

االجتماعي حلماية  اإلنفاق  التوسع يف  ينبغي  األزمة،  بداية  يف 

الفئات األكثر ضعفا حيثما كانت هناك ثغرات يف شبكة األمان 

اإلجازات  تعزيز  للسلطات  يمكن  االجتماعي. ويف هذه احلاالت، 

للحصول  األهلية  نطاق  وتوسيع  املدفوعة،  واملرضية  األسرية 

الصحية  الرعاية  مزايا  تغطية  وتقوية  البطالة،  تأمينات  على 

حسب احلاجة. ويف احلاالت التي تتسم بثبات توقعات التضخم، 

يمكن أن تساعد السياسة النقدية التيسيرية أثناء الفترة االنتقالية 

من خالل احتواء تكاليف االقتراض.

وفيما بعد الوباء، ثمة حاجة للتعاون متعدد األطراف بغية 

نزع فتيل التوترات التجارية والتكنولوجية بين البلدان ومعاجلة 

— يف ظل  — كالتي تتعلق بتجارة اخلدمات  القائمة  الفجوات 

نظام جتاري متعدد األطراف يقوم على القواعد. كذلك يجب على 

املتعلقة  التزاماتها  لتنفيذ  جماعية  بصورة  تعمل  أن  البلدان 

فإن  الثالث،  الفصل  يناقش  وكما  املناخ.  تغير  آثار  بتخفيف 

البلدان  جانب  من  سيما  وال   — املشترك  للعمل  حاجة  هناك 

أسعار  زيادة  بين  يجمع  الذي   — لالنبعاثات  إطالقا  األكثر 

اخلضراء،  لالستثمارات  دفعة  وإعطاء  مطردة  بصورة  الكربون 

درجات  تقييد  مع  يتوافق  بما  االنبعاثات  تخفيض  أجل  من 

اتفاق  يف  املستهدفة  املستويات  حدود  يف  العاملية  احلرارة 

الواسع  االعتماد  يؤدي  أن  املمكن  ومن   .2015 لعام  باريس 

النطاق حلزمة إجراءات تخفيفية مواتية للنمو إىل زيادة النشاط 

على  اخلضراء  التحتية  البنية  يف  االستثمار  خالل  من  العاملي 

املدى  على  متواضعة  تكاليف  الناجت  ل  حتمُّ مع  القريب،  املدى 

املتوسط يف سياق حتول االقتصادات من الوقود األحفوري إىل 

السياسات  فيه  تظل  بسيناريو  ومقارنًة  أنظف.  تكنولوجيات 

القائمة دون تغيير، من شأن هذه احلزمة أن ترفع الدخول بدرجة 

األضرار  القرن عن طريق جتنب  الثاين من  النصف  ملموسة يف 

إىل  وباإلضافة  املناخ.  تغير  يجلبها  التي  الكارثية  واخملاطر 

كثير  الفور يف  الصحية على  النتائج  يبدأ حتسن  أن  يمكن  ذلك، 

وينبغي  احمللي.  الهواء  تلوث  انخفاض  بفضل  البلدان  من 

للمجتمع العاملي أن يتخذ خطوات عاجلة أيضا لتعزيز دفاعاته 

طريق  عن  مثال،  وذلك،  املأساوية،  الصحية  لألزمات  املضادة 

الضرورية،  الطبية  واإلمدادات  احلماية  زيادة خمزونات معدات 

للبلدان  الكافية  املساعدات  استمرار  وضمان  األبحاث،  وتمويل 

ذات القدرات احملدودة يف جمال الرعاية الصحية، بما يف ذلك 

عن طريق الدعم الذي تقدمه املنظمات الدولية. 

ملخص واف
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 االقتصاد العاملي: الصعود من الهاوية 

وخطر االنتكاسة

أعطتنا	األشهر	التي	تلت	صدور	عدد	يونيو	2020	من	تقرير 

مدى	 عن	 سريعة	 حملة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  مستجدات 

حدة	 تزايد	 ظل	 يف	 االقتصادي	 النشاط	 استعادة	 صعوبة	

اجلائحة.	وخالل	شهري	مايو	ويونيو،	ومع	إعادة	بلدان	عديدة	

العام	 اإلغالق	 حالة	 عقب	 مبدئية	 بصورة	 اقتصاداتها	 فتح	

التي	 الهاوية	 من	 صعوده	 رحلة	 العاملي	 االقتصاد	 بدأ	 الكبير،	

اجلائحة	 انتشار	 مع	 ولكن	 املاضي.	 إبريل	 يف	 إليها	 انزلق	

وتسارع	وتيرتها	يف	عدد	من	األماكن،	تباطأ	العديد	من	البلدان	

يف	تنفيذ	إعادة	الفتح،	والبعض	اآلخر	يف	سبيله	ملعاودة	فرض	

الصين	 يف	 السريع	 التعايف	 جاء	 حين	 ويف	 جزئية.	 إغالقات	

العاملي	 االقتصاد	 يزال	 ال	 التوقعات،	 جميع	 وجتاوز	 مفاجئا	

العودة	إىل	 الطويلة	نحو	 عرضة	لالنتكاسة	يف	مسيرة	صعوده	

مستويات	النشاط	يف	مرحلة	ما	قبل	اجلائحة.

إعادة فتح  النشاط يف مايو ويونيو مع  •  	حتسنت مستويات 
وكان	التحسن	الذي	تال	الركود	يف	شهر	إبريل	 االقتصادات. 

حيث	 بالطبع،	 التجزئة	 مبيعات	 يف	 خاص	 بوجه	 ملحوظا	

ارتفع	اإلنفاق	االستنسابي	على	السلع	االستهالكية	مع	إعادة	

الفتح	)الشكل	البياين	1-1(.	غير	أن	الشركات	التزمت	احلذر	

يف	استجابتها	لهذ	االنتعاش،	فال	يزال	اإلنتاج	الصناعي	أقل	

كثيرا	من	مستويات	شهر	ديسمبر	يف	العديد	من	البلدان.

•  جاءت نتائج إجمايل الناجت احمللي يف الربع الثاين، بوجه 
فتح	 إعادة	 فمع	 متوقعة.	 غير  إيجابية  بمفاجآت  عام، 

عادت	 اإلنفاق،	 على	 املفروضة	 القيود	 ورفع	 االقتصادات	

مقارنة	 أسرع	 بشكل	 طبيعتها	 إىل	 عموما	 األنشطة	 جميع	

آفاق  مستجدات  تقرير	 من	 	2020 يونيو	 عدد	 بتوقعات	

االقتصاد العاملي.	فخالل	الربع	الثاين،	فاقت	نتائج	إجمايل	

حالة	 إرخاء	 )فعقب	 الصين	 يف	 التوقعات	 احمللي	 الناجت	

االستثمارات	 ساعدت	 إبريل،	 شهر	 أوائل	 يف	 العام	 اإلغالق	

موجبة	خالل	 نمو	 ليسجل	معدالت	 النشاط	 دعم	 العامة	يف	

اليورو	 ومنطقة	 األمريكية	 املتحدة	 والواليات	 الثاين(	 الربع	

الربع	 خالل	 مسبوق	 غير	 انكماشا	 االقتصادان	 شهد	 )حيث	

الثاين،	وإن	كان	أقل	حدة	من	املتوقع،	وساهمت	التحويالت	

تكن	 مل	 األخبار	 أن	 غير	 األسر(.	 دخول	 دعم	 يف	 احلكومية	

الربع	 الناجت	احمللي	يف	 جميعها	إيجابية.	فقد	جاء	إجمايل	

البلدان	 يف	 املثال،	 سبيل	 على	 املتوقع،	 من	 أضعف	 الثاين	

التي	تراجع	فيها	الطلب	احمللي	عقب	انكماش	حاد	للغاية	يف	

حالة	 يف	 )كما	 االستثمارات	 يف	 وانهيار	 االستهالك	 حجم	

اجلائحة	 تفشي	 يف	 استمرارا	 شهدت	 التي	 والبلدان	 الهند(،	

ضعف	 فيها	 أثر	 التي	 والبلدان	 املكسيك(،	 حالة	 يف	 )كما	

الطلب	اخلارجي	تأثيرا	سلبيا	حادا	على	قطاعاتها	التصديرية	

أثر	 التي	 البلدان	 املثال(،	وكذلك	يف	 )يف	كوريا،	على	سبيل	

فيها	االنخفاض	احلاد	يف	تدفقات	التحويالت	تأثيرا	سلبيا	

على	اإلنفاق	احمللي	)يف	الفلبين،	على	سبيل	املثال(.

•  بدأ	تعايف	التجارة العاملية	يف	شهر	يونيو	مع	تراخي	حالة	
أهم	 من	 الصين	 وتعد	 البياين	2-1(.	 )الشكل	 العام	 اإلغالق	

تعافت	صادراتها	 التعايف،	حيث	 املساهمة	يف	هذا	 البلدان	

العام،	 بداية	 يف	 شهدتها	 التي	 احلادة	 االنخفاضات	 عقب	

بالبلدان	 مقارنة	 مبكرة	 مرحلة	 النشاط	يف	 بعودة	 مدعومة	

األخرى	واالرتفاع	الكبير	يف	الطلب	اخلارجي	على	األجهزة	

الطبية	وغيرها	من	األجهزة	الالزمة	لدعم	التحول	إىل	العمل	

من	بعد.	

سبتمبر،	 نهاية	 ففي	 انتشارها:	 تواصل  اجلائحة  تزال  •   ال 
جتاوز	عدد	حاالت	اإلصابة	املؤكدة	حول	العامل	33	مليون	

حالة،	وبلغ	عدد	الوفيات	أكثر	من	مليون	شخص	—	مقابل	

أكثر	من	7	ماليين	إصابة	و400	ألف	حالة	وفاة	وقت	صدور	

االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير	 من	 	2020 يونيو	 عدد	

يف	 هائال	 ارتفاعا	 املؤكدة	 احلاالت	 عدد	 وارتفع	 العاملي.	

الواليات	املتحدة	وأمريكا	الالتينية	والهند	وجنوب	إفريقيا.	

فضال	عن	ذلك،	ارتفع	عدد	احلاالت	جمددا	يف	األماكن	التي	

تمكنت	يف	السابق	من	تسطيح	منحنى	اإلصابات:	أستراليا	

واليابان	وإسبانيا	وفرنسا.

•  تعطلت عملية إعادة الفتح:	فمع	جتدد	ارتفاع	عدد	اإلصابات،	
البلدان	خالل	شهر	 الفتح	يف	عدد	من	 إعادة	 تباطأت	وتيرة	

بعض	 يف	 جمددا	 جزئية	 إغالقات	 فرض	 وتم	 أغسطس،	

احلاالت	)الشكل	البياين	3-1(.

	

		كذلك	تتضح	األضرار	العميقة	التي	حلقت	باالقتصاد	العاملي	

العمل	 سوق	 مؤشرات	 يف	 للجائحة	 املصاحب	 الركود	 جراء	

ومعدالت	التضخم.

•   سوق العمل:	وفقا	ملنظمة	العمل	الدولية،	تراجع	عدد	ساعات	
مقارنة	 	2020 عام	 من	 الثاين	 الربع	 خالل	 عامليا	 العمل	

بالربع	الرابع	من	عام	2019	بما	يعادل	خسارة	400	مليون	

مليون	 	155 خسارة	 يعادل	 ما	 مقابل	 كامل	 بدوام	 وظيفة	

اجلائحة	 وأثرت	 األول.	 الربع	 خالل	 كامل	 بدوام	 وظيفة	

وحاالت	اإلغالق	العام	الالزمة	إلبطاء	انتشار	الفيروس	على	

غير	 القطاع	 يف	 سيما	 ال	 خاص،	 بوجه	 العامالت	 النساء	

الرسمي:	فحسب	تقديرات	منظمة	العمل	الدولية،	تتركز	نسبة	

42%	من	النساء	العامالت	بوظائف	غير	رسمية	يف	القطاعات	

الرجال	 األكثر	تضررا،	مقابل	حوايل	32%	من	 االقتصادية	

النشاط	 أنماط	 مع	 واتساقا	 رسمية.	 غير	 بوظائف	 العاملين	

التوظيف	 مؤشرات	 حتسنت	 العامل،	 مستوى	 على	 والتجارة	

شهدت	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 مايو.	 شهر	 منذ	 العاملة	 والقوة	

الواليات	املتحدة	انخفاضا	كبيرا	يف	معدل	البطالة	وارتفاعا	
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ص

ف
ل

ا

1

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل		|		أكتوبر	2020 	2

طلبات	 عدد	 تراجع	 كما	 العمل،	 فرص	 توفير	 معدل	 يف	

أملانيا	 اخملفضة	يف	 العمل	 ساعات	 برنامج	 من	 االستفادة	

حتى	 مطرد	 بشكل	 تراجعه	 واستمر	 مايو	 يف	 كبيرا	 تراجعا	

العاملة	 القوة	 اإلناث	يف	 مشاركة	 وشهدت	 أغسطس،	 نهاية	

تعافيا	جزئيا	يف	اليابان	اعتبارا	من	يوليو	عقب	خروج	ما	

خالل	 العاملة	 القوة	 صفوف	 من	 امرأة	 مليون	 من	 يقرب	

الفترة	من	يناير	إىل	إبريل.	

مثل	 البنود	 بعض	 أسعار	 ارتفاع	 من	 •	 التضخم: بالرغم	
عقب	 األولية	 السلع	 أسعار	 وتعايف	 الطبية،	 املستلزمات	

هبوطها	إىل	مستوى	القاع	يف	إبريل	)التقرير	اخلاص	حول	

تداعيات	 أن	 يبدو	 	،)4-1 البياين	 والشكل	 األولية،	 السلع	

الكلي	قد	جتاوزت	تأثير	انقطاعات	العرض.1	 ضعف	الطلب	

يف	 التضخم	 يزال	 ال	 الزمنية،	 الفترات	 بين	 وباملقارنة	

اجلائحة	 قبل	 ما	 مستويات	 دون	 املتقدمة	 االقتصادات	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 ويف	 	.)5-1 البياين	 )الشكل	

واخلدمات	 السلع	 فسلة	 مهمة.	 حماذير	 على	 التقييم	 هذا	 1	ينطوي	

املستخدمة	يف	قياس	تضخم	أسعار	املستهلكين	قد	ال	تكون	ممثلة	ألنماط	

االستهالك	الفعلية	خالل	اجلائحة،	وقد	تنتقص	بالتايل	من	قيمة	الزيادة	

احلقيقية	يف	تكلفة	املعيشة.			

واالقتصادات	النامية،	تراجع	التضخم	تراجعا	حادا	يف	أوىل	

احلين	يف	 ذلك	 منذ	 االرتفاع	 عاود	 ولكنه	 اجلائحة،	 مراحل	

بعض	البلدان	)يف	الهند	على	سبيل	املثال	بسبب	انقطاعات	

العرض	وارتفاع	أسعار	الغذاء(.

حالة	 كوفيد-19	 جائحة	 عن	 نتجت	 فريدة:	 ركود     حالة 

السابقة	 الركود	 حاالت	 عن	 تماما	 تختلف	 اقتصادي	 هبوط	

لتقديم	اخلدمات	تشهد	عادة	 القطاعات	املوجهة	 عندما	كانت	

بالصناعة	 مقارنة	 نموها	 معدالت	 يف	 أقل	 انخفاضات	

استجابة	 أدت	 احلالية،	 األزمة	 سياق	 يف	 ولكن	 التحويلية.	

جانب	 إىل	 العدوى،	 انتشار	 إلبطاء	 الالزمة	 العامة	 الصحة	

التي	 اخلدمية	 القطاعات	 انكماش	 إىل	 السلوكية،	 التغيرات	

اجلملة	 جتارة	 املباشر	—	ال	سيما	 االحتكاك	 على	 تعتمد	

والتجزئة	والضيافة	والفنون	والترفيه	—	بدرجة	أكبر	مقارنة	

حجم	 ويشير	 	.)6-1 البياين	 )الشكل	 التحويلية	 بالصناعة	

االنقطاعات	إىل	أن	هذه	القطاعات	ستواجه	صعوبة	كبيرة	يف	

العودة	إىل	جزء	من	طبيعتها	ما	مل	تتوافر	لقاحات	أو	عالجات	

الفيروس. فعالة	ملكافحة	

بداية  مع  الزخم  وتباطؤ  الثالث،  الربع  يف  قوي  تعاف 

قوي،	 تعاف	 إىل	 التواتر	 عالية	 املؤشرات	 تشير	 الرابع.  الربع 

بلوغه	 عقب	 الثالث	 الربع	 خالل	 النشاط	 يف	 جزئي،	 ولكن	

متباطئا	 يبدو	 الزخم	 ولكن	 الثاين.	 الربع	 القاع	خالل	 مستوى	

أجاب	 التي	 األعمال	 مسوح	 وتشير	 الرابع.	 الربع	 بداية	 مع	

عليها	مديرو	املشتريات	إىل	أن	الشركات	يف	الواليات	املتحدة	
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الشكل البياين ١-١: اإلنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة

(املؤشر، ديسمبر ٢٠١٩ = ١٠٠، معدل موسميا)

شهدت مبيعات التجزئة تعافيا أقوى عموما مقارنة باإلنتاج الصناعي. 
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١–   اإلنتاج الصناعي ـــ الصناعة التحويلية

٢–   حجم مبيعات التجزئة

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

اإلنتاج الصناعي

حجم التجارة العاملية على أساس شهري (معدل 

موسميا، ٢٠١٧ = ١٠٠، املقياس األيمن)

مؤشر مديري املشتريات يف قطاع الصناعة 

التحويلية: الطلبات اجلديدة
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الشكل البياين ١-٢: مؤشرات النشاط العاملي

(متوســط متحــرك يغطــي ثالثــة أشــهر، التغيــر الســنوي ٪؛ االنحرافــات عــن ٥٠ بالنســبة ملؤشــر 

مديري املشتريات يف قطاع الصناعة التحويلية، ما مل يذكر خالف ذلك)

حتسنت مستويات التجارة العاملية واإلنتاج الصناعي مع تراخي قيود اإلغالق.

املصادر: مكتب حتليل السياسات االقتصادية الهولندي؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ ومؤسسة

Markit Economics؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

والبرازيل،	على	سبيل	املثال،	جنحت	 اليورو	والصين	 ومنطقة	

يف	زيادة	الناجت	خالل	شهري	يوليو	وأغسطس	مقارنة	بالشهر	

واليابان	 )الهند	 أخرى	 بلدان	 يف	 العكس	 حدث	 بينما	 السابق،	

وكوريا	على	سبيل	املثال(	—	)الشكل	البياين	1-7(.	وبالنسبة	

يف	 النشاط	 حتسن	 إىل	 املؤشرات	 هذه	 تشير	 سبتمبر،	 لشهر	

قطاع	الصناعة	التحويلية،	بينما	تشهد	اخلدمات	انتكاسة	إىل	

وتشير	 اإلصابات.	 عدد	 ارتفاع	 األرجح	 على	 تعكس	 ما	 حد	

	— النشاط	 مستويات	 ثبات	 إىل	 التواتر	 عالية	 أخرى	 بيانات	

يف	 اليومية	 االستهالكي	 اإلنفاق	 مستويات	 من	 يتضح	 كما	

 Opportunity )راجع	 املثال	 سبيل	 على	 املتحدة	 الواليات	

Insights Economic Tracker 2020(.	واستمر	تقديم	الطلبات	
الواليات	 يف	 البطالة	 إعانات	 من	 لالستفادة	 األسبوعية	
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الشــكل البيــاين ١-٣: اإلغالقــات احلكوميــة واالســتجابات 

االقتصادية جلائحة كوفيد-١٩: املؤشر العاملي

تباطأت وتيرة إعادة الفتح مع زيادة عدد اإلصابات اجلديدة. 
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الشكل البياين ١-٤: أسعار السلع األولية

(خمفض باستخدام مؤشر أسعار املستهلكين األمريكي، ٢٠١٤ = ١٠٠)

ارتفعت أسعار السلع األولية منذ إبريل. 

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

النقــد الدويل.

أغسطس
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الشكل البياين ١-٥: التضخم العاملي

(متوسط متحرك يغطي ثالثة أشهر، التغير السنوي ٪)

ال يزال التضخم دون مستوياته عموما يف مرحلة ما قبل اجلائحة. 
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١–   االقتصادات املتقدمة١

٢–   اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية٢

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

صندوق 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  وأيرلنــدا  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.
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املتحدة،	لتصل	إىل	ما	يقرب	من	مليون	طلب	يف	أواخر	سبتمبر،	

العاملين	على	نطاق	واسع	وما	 استمرار	تسريح	 مما	يشير	إىل	

له	من	تداعيات	سلبية	على	دخول	األسر.

دون حتقيق  السياسات  من خالل  الكبير  الدعم  وقد حال 

حالة	 تعكس	 التي	 املواتية	 غير	 فاألرقام	 سوءا.	 أكثر  نتائج 

أن	 املمكن	 من	 كان	 كوفيد-19	 جلائحة	 املصاحبة	 الركود	

حتمل	دالالت	أسوأ	كثيرا	لوال	الدعم	الكبير	من	خالل	السياسات	

أكتوبر	 لعدد	 ووفقا	 النشاط.	 تراجع	 استمرار	 دون	 حال	 الذي	

عن	 اآلن	 حتى	 اإلعالن	 تم	 املايل،	 الراصد  تقرير	 من	 	2020

يف	 واملصروفات	 اإليرادات	 جانبي	 على	 استنسابية	 تدابير	

إجمايل	 من	 	%9 على	 يزيد	 ما	 تعادل	 املتقدمة	 االقتصادات	

التي	 السيولة	 دعم	 أشكال	 خمتلف	 جانب	 إىل	 احمللي،	 الناجت	

األموال	 رؤوس	 ضخ	 ذلك	 يف	 بما	 	،%11 قيمتها	 بلغت	

االئتمان.	 وضمانات	 والقروض،	 األصول،	 وشراء	 املساهمة،	

األسواق	 اقتصادات	 اتخذتها	 التي	 االستجابة	 تدابير	 وتعد	

تظل	 كانت	 وإن	 حجما،	 أقل	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

املصــادر: قاعــدة بيانــات EU KLEMS؛ ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي؛ 

واملكتب األمريكي للتحليل االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند اللوحتــان ١ و٢ إىل البيانــات الســنوية عــن الفتــرة ١٩٩٥-٢٠١٧. ويختلــف 

تصنيف القطاعات يف اللوحة ٣ اختالفا طفيفا عنه يف اللوحتين ١ و٢ بسبب فروق اإلبالغ 

يف البيانــات الوطنيــة القطاعيــة ربــع الســنوية. وفتــرات الركــود هــي الســنوات التــي يكــون فيهــا 

املضافــة  القيمــة  إىل  االقتصــاد"  "جممــوع  ويشــير  ســالبا.  املضافــة  القيمــة  نمــو  جممــوع 

لالقتصــاد ككل. وتضــم عينــة البلــدان النمســا وبلجيــكا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا 

وتســتند  املتحــدة.  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  وإســبانيا  وهولنــدا  ولكســمبرغ  واليابــان 

جمموعــات القطاعــات إىل التصنيــف الــدويل الصناعــي املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصاديــة، 

التنقيح الرابع:  A = الزراعة واحلراجة والصيد؛ B = التعدين واحملاجر؛ C = الصناعة التحويلية؛ 

D&E = املرافــق؛ F = البنــاء؛ G = جتــارة اجلملــة والتجزئــة؛ H = النقــل؛ I = خدمــات اإلقامــة 
 = M&N العقارات؛ = L األنشطة املالية والتأمينية؛ = K املعلومات واالتصاالت؛ = J والغذاء؛

اخلدمــات املهنيــة واإلداريــة؛ O = اإلدارة العامــة والدفــاع؛ P = التعليــم؛ Q = الصحــة البشــرية 

والعمــل االجتماعــي؛ R&S = الفنــون والترفيــه واخلدمــات األخــرى؛ T = أنشــطة األســر كأربــاب 

أعمــال وأنشــطة األســر يف إنتــاج ســلع وخدمــات غيــر مميــزة الســتعمالها اخلــاص؛ U = أنشــطة 

املنظمات والهيئات خارج األراضي اإلقليمية.

للواليــات املتحــدة،  القطاعيــة املتاحــة. بالنســبة  البيانــات  لنقــص  اليابــان نظــرا  عــدا  ١ مــا 

تســتخدم بيانــات النمــو للربــع األول مــن عــام ٢٠٢٠ علــى أســاس ســنوي مقــارن يف احلســابات 

الواردة باللوحة ٣ بسبب نقص البيانات املتاحة عن الربع الثاين من عام ٢٠٢٠.
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١–   متوسط نمو القيمة املضافة االجتاهي

        (بالنقاط املئوية)

٢–   متوسط نمو القيمة املضافة غير االجتاهي خالل فترات الركود

        (بالنقاط املئوية)

٣–   متوسط نمو القيمة املضافة، ٢٠٢٠: النصف األول١

        (التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

الشكل البياين ١-٦: النمو القطاعي والدورة االقتصادية

خالل فترة الركود الناجمة عن جائحة كوفيد-١٩، شهدت القطاعات اخلدمية انكماشا أكثر 

حدة مقارنة بقطاع الصناعة التحويلية. 
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الشكل البياين ١-٧: مؤشرات مديري املشتريات، ٢٠٢٠

(املؤشر؛ ٥٠+ = توسع)

تشــير مســوح األعمــال التــي تــم إجراؤهــا علــى مديــري املشــتريات إىل تعــاف قــوي ولكــن جزئــي 

يف األنشطة عقب بلوغها مستوى القاع خالل الربع الثاين.  

أغسطسيوليويونيومايوإبريل

١–   مؤشرات مديري املشتريات يف قطاع الصناعة التحويلية: الناجت

٢–   مؤشرات مديري املشتريات يف قطاع اخلدمات: النشاط التجاري

املصادر: مؤسسة IHS Markit؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%3,5 حوايل	 بلغت	 إذ	 كبيرة:	

	%2 من	 وأكثر	 امليزانية،	 خالل	 من	 استنسابية	 تدابير	 صورة	

للسيولة. يف	صورة	دعم	

السياسات  مستوى  على  اجلديدة  املبادرات  كذلك ساهمت 

الكبيرة،	 املادية	 قيمتها	 فبخالف	 العام.  الشعور  حتسين  يف 

تعزيز	 يف	 السياسات	 مستوى	 على	 املبتكرة	 التدابير	 ساهمت	

اجلديدة	 املبادرات	 هذه	 على	 األمثلة	 أهم	 ومن	 العام.	 الشعور	

األوروبي	 االحتاد	 أطلقه	 الذي	 اجلائحة	 من	 التعايف	 صندوق	

قيمته(	 من	نصف	 أكثر	 املنح	 )وتمثل	 يورو	 مليار	 	750 بقيمة	

بمثابة	 كانت	 التي	 املؤقتة	 السياسات	 من	 واسعة	 وجمموعة	

شريان	حياة	يف	خمتلف	بلدان	العامل.	وتتضمن	هذه	السياسات	

املتضررة،	 واألسر	 للشركات	 وعينية	 نقدية	 حتويالت	 تقديم	

تغطية	 نطاق	 وتوسيع	 الوظائف،	 على	 للحفاظ	 األجور	 ودعم	

مبادرات	 وإطالق	 الضرائب،	 دفع	 وإرجاء	 البطالة،	 تأمينات	

تنظيمية	إلرخاء	قواعد	التصنيف	ومتطلبات	تكوين	اخملصصات	

عن	 واإلفراج	 بالبنوك،	 املنتظمة	 غير	 القروض	 على	 السارية	

وتضمنت	 اخلسائر.	 استيعاب	 للمساعدة	يف	 الوقائية	 الهوامش	

التدابير	التي	اتخذتها	البنوك	املركزية	يف	االقتصادات	املتقدمة	

وتسهيالت	 األصول	 مشتريات	 من	 تنوعا	 وأكثر	 أكبر	 جمموعة	

إعادة	اإلقراض	ودعم	توفير	االئتمان	لعدد	كبير	من	املقترضين.	

من	 عدد	 إجراء	 عن	 أيضا	 الفيدرايل	 االحتياطي	 بنك	 وأعلن	

ذلك	 يف	 بما	 النقدية،	 السياسة	 استراتيجية	 على	 التعديالت	

التحول	مع	الوقت	إىل	هدف	مرن	ملتوسط	معدل	التضخم	يساوي	

الصاعدة	 األسواق	 يف	 املركزية	 البنوك	 استجابة	 وشملت	 	.%2

من	 جديدة	 وجمموعة	 الفائدة،	 أسعار	 تخفيضات	 من	 مزيجا	

تسهيالت	إعادة	اإلقراض،	وعمليات	شراء	األصول	للمرة	األوىل	

الثاين	من	عدد	أكتوبر	2020	 يف	حاالت	عديدة	)راجع	الفصل	

من	تقرير االستقرار املايل العاملي(.

لتدابير	 وكان	 عموما.  املالية  األوضاع  تيسير  واستمر 

تعزيز	 يف	 حيوي	 دور	 السياسات	 خالل	 من	 القوية	 التصدي	

من	 كوفيد-19	 صدمة	 تفاقم	 دون	 واحليلولة	 العام	 الشعور	

منذ	شهر	 املالية	 األوضاع	 تيسير	 وأمكن	 املايل.	 النظام	 خالل	

األسواق	 اقتصادات	 ومعظم	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 يونيو	

انفصال	 استمرار	 يعكس	 مما	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	

األسواق	املالية	عن	االقتصاد	احلقيقي	والذي	يرجع	جزئيا	إىل	

عدد	 يف	 ورد	 )كما	 السياسات	 خالل	 من	 املسبوق	 غير	 الدعم	

أكتوبر	2020	من	تقرير	االستقرار	املايل	العاملي(.

• إىل		 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 األسهم	 أسواق	 معظم	 	عادت	

مستواها	يف	بداية	العام	)بل	جتاوزته	يف	بعض	احلاالت(،	

وظل	العائد	على	السندات	السيادية	إما	ثابتا	عموما	أو	زاد	

تنفيذ	 منذ	 إيطاليا	 يف	 حدث	 )كما	 يونيو	 منذ	 تراجعه	

االحتاد	 اتخذها	 التي	 اجلائحة	 من	 التعايف	 إجراءات	

األوروبي	وتوسيع	نطاق	برنامج	الشراء	العاجل	الذي	نفذه	

واستمر	 اجلائحة(،	 ملواجهة	 األوروبي	 املركزي	 البنك	

سيما	 ال	 الشركات،	 سندات	 على	 العائد	 فروق	 انخفاض	

ما	 )وهو	 املرتفع	 العائد	 ذات	 االئتمان	 ألدوات	 بالنسبة	

اإلقراض	 تسهيالت	 بفضل	 املتحدة	 الواليات	 يف	 حدث	

الفيدرايل(،	وذلك	كما	يتضح	 املوجهة	من	بنك	االحتياطي	

الفائدة	 أسعار	 تراجع	 ويعكس	 	.8-1 البياين	 الشكل	 من	

)اتساقا	 اآلمنة	 األصول	 على	 العائد	 انخفاض	 من	 مزيجا	

ستاندرد آند بورز ٥٠٠

مؤشر أسعار أسهم بورصة 

طوكيو

مؤشر األسهم األوروبية

مؤشر مورغان ستانلي الدويل 

ألسعار أسهم األسواق الصاعدة

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

Refinitiv 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 ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠.

٢ البيانات حتى ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠.
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١–   توقعات سعر الفائدة األساسي 

        يف الواليات املتحدة١ 

٢–   توقعات سعر الفائدة األساسي١ 

        (اخلطوط املتقطعة مأخوذة 

        من عدد إبريل ٢٠٢٠ من تقرير 

        آفاق االقتصاد العاملي)

٣–   العائد على السندات احلكومية

        ذات أجل عشر سنوات٢

٤–   فروق العائد على االئتمان٢

        (بنقاط األساس)

٥–   أسواق األسهم٢

       (املؤشر، ٢٠١٧ = ١٠٠)

٦–   نسب األسعار إىل الدخل٢

الشــكل البياين ١-٨: االقتصادات املتقدمة: أوضاع الســوق 

النقدية واملالية

(٪، ما مل ُيذكر خالف ذلك)

يتضح من األوضاع املالية استمرار انفصال األسواق املالية عن االقتصاد احلقيقي.  
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الفائدة	األساسية	 انخفاض	أسعار	 التوقعات	باستمرار	 مع	

وانكماش	 القريب(	 املستقبل	 يف	 املركزية	 البنوك	 لدى	

إىل	 األوىل	 اللوحة	 من	 يتضح	 كما	 	— اخملاطر	 عالوات	

اللوحة	الرابعة	يف	الشكل	البياين	8-1.

• 	وتراجع	العائد	على	السندات	السيادية	يف	األسواق	الصاعدة		

العائد	 فروق	 انكماش	 واستمر	 األخيرة.	 الشهور	 يف	 عموما	

مع	 تماشيا	 يونيو	 منذ	 األمريكية	 اخلزانة	 بسندات	 مقارنة	

زيادة	اإلقبال	على	اخملاطر،	وكانت	قد	بدأت	تراجعها	عقب	

الفيدرايل	 االحتياطي	 بنك	 اتخذها	 التي	 القوية	 اإلجراءات	

وعجز	 املالية	 األوضاع	 تشديد	 تأثير	 ملوازنة	 مارس	 يف	

أداء	 حتسن	 كذلك	 	.)9-1 البياين	 )الشكل	 بالدوالر	 السيولة	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 عموما	 األسهم	 أسواق	

الصين(.	 يف	 سيما	 )ال	 يونيو	 منذ	 النامية	 واالقتصادات	

)مثل	 بالدوالر	 السيولة	 لدعم	 املتخذة	 اخلطوات	 وساعدت	

إىل	 املركزية(،	 البنوك	 بين	 األجنبي	 النقد	 تبادل	 خطوط	

تدفقات	 عودة	 على	 الصين،	 يف	 اجلاري	 التعايف	 جانب	

احلافظة	إىل	بعض	األسواق	الصاعدة	عقب	تراجعها	احلاد	

عدد	 أشار	 كما	 ولكن	 	.)10-1 البياين	 )الشكل	 مارس	 يف	

أكتوبر	2020	من	تقرير	االستقرار	املايل	العاملي،	تتفاوت	

وتيرة	تعايف	تدفقات	احلافظة،	حيث	ال	تزال	بعض	البلدان	

تشهد	خروج	تدفقات	رأسمالية	كبيرة.

• 	وبالنسبة	للعمالت	الرئيسية،	تراجع	الدوالر	بأكثر	من	%4,5		

إبريل	إىل	نهاية	 الفترة	من	 الفعلية	احلقيقية	خالل	 بالقيمة	

سبتمبر،	وهو	ما	يعكس	حتسن	مزاج	املستثمرين	حول	العامل	

حاالت	 تزايد	 تأثير	 بشأن	 واخملاوف	 اخملاطر	 حتمل	 جتاه	

يف	 التعايف	 وتيرة	 على	 كوفيد-19	 بفيروس	 اإلصابة	

الواليات	املتحدة.	وخالل	الفترة	نفسها،	ارتفعت	قيمة	اليورو	

بحوايل	4%	نتيجة	حتسن	اآلفاق	االقتصادية	وتباطؤ	وتيرة	

عمالت	 قيمة	 ارتفعت	 كذلك	 بالفيروس.	 اإلصابات	 زيادة	

ارتفاع	 مع	 األولية	 للسلع	 املصدرة	 املتقدمة	 االقتصادات	

األسواق	 عمالت	 معظم	 وتعافت	 األولية.	 السلع	 أسعار	

ضغوط	 عقب	 يونيو	 إىل	 إبريل	 من	 الفترة	 خالل	 الصاعدة	

حادة	خالل	فترة	االضطرابات	السوقية	يف	مارس.	ومنذ	ذلك	

احلين،	ارتفعت	قيمة	اليوان	الصيني	وظلت	عمالت	اقتصادات	

بالقيمة	 عموما	 ثابتة	 األخرى	 اآلسيوية	 الصاعدة	 األسواق	

الفعلية	احلقيقية.	ويف	املقابل،	تراجعت	قيمة	الروبل	الروسي	

كذلك	 السياسية،	 اجلغرافية	 العوامل	 من	 جمموعة	 بسبب	

نتيجة	 بشدة	 تضررت	 التي	 البلدان	 عمالت	 قيمة	 انخفضت	

أو	 اخلارجي	 مركزها	 ضعف	 من	 تعاين	 التي	 أو	 اجلائحة	

)الشكل	 وتركيا(	 والبرازيل	 األرجنتين	 )مثل	 العامة	 	ماليتها	

البياين	11-1(.

اعتبارات متعلقة بالتنبؤات

والعوامل  اجلائحة  بشأن  اليقين  عدم  من  كبيرة  درجة 

الذي	 االنكماش	 حلجم	 الكاملة	 الصورة	 أصبحت	 املصاحبة.	

صدور	 منذ	 وضوحا	 أكثر	 	2020 عام	 من	 الثاين	 الربع	 شهده	

االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير  من	 	2020 يونيو	 عدد	

االستناد	 يمكن	 التي	 املعلومات	 املزيد	من	 يتيح	 العاملي،	مما	

الشــكل البيــاين ١-٩: اقتصــادات األســواق الصاعــدة: األوضــاع 

النقدية واملالية

تراجعــت فــروق العائــد علــى الســندات الســيادية يف األســواق الصاعــدة مقارنــة بســندات اخلزانــة 

الفيــدرايل يف مــارس ملوازنــة تأثيــر  التــي اتخذهــا االحتياطــي  األمريكيــة عقــب اإلجــراءات 

زيادة تشديد األوضاع املالية وعجز السيولة بالدوالر. 

أغسطس

٢٠٢٠

الصين

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين

األرجنتين

البرازيل

املكسيك

روسيا

جنوب

أفريقيا

تركيا

الصين

املكسيك

تركيا البرازيل

األرجنتين (املقياس األيمن)

٢٣ مارس ٢٠٢٠ مقابل ١ يناير ٢٠٢٠

أحدث بيانات متاحة مقابل ٢٣ مارس ٢٠٢٠

١–   سعر الفائدة األساسي

(٪)        

٣–   تغير فروق العائد يف مؤشر جي بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة١

        (بنقاط األساس)

٢–   العائد على السندات 

        احلكومية ذات أجل 

        عشر سنوات١

(٪)        

٤–   أسواق األسهم

(٢٠١٧ = ١٠٠)       

٥–   أسواق األسهم

(٢٠١٧ = ١٠٠)       

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

املالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ ومؤسسة Refinitiv Datastream؛ وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

١ البيانات عن الفترة حتى ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

إليها	يف	إعداد	تنبؤات	األجل	القريب.	غير	أن	مدى	استمرارية	

يصعب	 عوامل	 على	 ويتوقف	 مؤكد	 غير	 أمرا	 يزال	 ال	 الصدمة	

التنبؤ	بها	بطبيعة	احلال،	بما	يف	ذلك	مسار	اجلائحة،	وتكلفة	

وفعالية	 االقتصاد،	 على	 تفرضها	 التي	 األوضاع	 تصحيح	

استجابة	السياسة	االقتصادية،	والتغير	يف	املزاج	املايل.	

االعتبارات	 إىل	 األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 وتستند	

واالفتراضات	التالية:

	• نتائج إجمايل الناجت احمللي يف الربع الثاين كانت أقوى من 
املتوقع: تشير	التطورات	التي	ناقشها	القسم	السابق	إىل	أن	

الوضع	األسوأ	ربما	يكون	قد	مضى	يف	الوقت	احلايل،	لكن	ال	

شيء	مؤكد	يف	ظل	تفاقم	اجلائحة	الذي	يعوق	عملية	إعادة	

الفتح.	وينطوي	ما	شهده	الربع	الثاين	من	تداعيات	سلبية	أقل	

حدة	على	النشاط	مما	كان	متوقعا	من	قبل	على	رفع	تنبؤات	

على	 سلبا	 تؤثر	 األخرى	 االعتبارات	 أن	 غير	 	.2020 عام	

تنبؤات	عام	2021	وما	بعده.

الصاعــدة:  األســواق  اقتصــادات   :١-١٠ البيــاين  الشــكل 

التدفقات الرأسمالية

تفــاوت تعــايف تدفقــات احلافظــة بيــن األســواق الصاعــدة التــي ال يــزال بعضهــا يشــهد تدفقــات 

خارجة كبيرة. 
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٢–   التدفقات الرأسمالية الداخلة

        (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣–   التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات

        (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٤–   التغير يف االحتياطيات

        (٪ من إجمايل الناجت احمللي)
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املصــادر: مؤسســة EPFR Global؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ واإلحصــاءات املاليــة الدوليــة 

الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ 

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

احملليــة. والتدفقــات الرأســمالية اخلارجــة هــي صــايف مشــتريات املقيميــن احمللييــن مــن األصــول 

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

الالتينيــة  وأمريــكا  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  وبولنــدا  هنغاريــا  تتضمــن  الصاعــدة  وأوروبــا 

تتضمن البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك وبيرو.وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: آخر بيانات متاحة يف ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٠. 
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الفعليــة  الصــرف  أســعار  تغيــرات   :١-١١ البيــاين  الشــكل 

احلقيقية، إبريل – سبتمبر ٢٠٢٠

(٪)

عكست حتركات العمالت الرئيسية التحول يف الشعور السائد حيال حتمل ا�اطر. 
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يف  السالمة  معايير  وتعزيز  االجتماعي  التباعد  • استمرار  •	
أماكن العمل.	تفترض	توقعات	السيناريو	األساسي	استمرار	

التباعد	االجتماعي	يف	عام	2021،	وانتهاءه	تدريجيا	بمرور	

الوقت	مع	توافر	اللقاح	على	نطاق	واسع	وحتسن	العالجات،	

وتراجع	وتيرة	انتقال	العدوى	حمليا	يف	جميع	البلدان	بحلول	

نهاية	عام	2022.	وقد	أحرزت	جتارب	اللقاحات	تقدما	بمعدل	

غير	مسبوق،	ووصل	بعضها	إىل	مرحلة	االختبارات	النهائية	

بعد	 حتى	 ولكن	 رفضه.	 أو	 اللقاح	 على	 املوافقة	 تسبق	 التي	

على	 احلصول	 نطاق	 توسيع	 يمكن	 لن	 اللقاح،	 على	 املوافقة	

ستستغرقه	 الذي	 للوقت	 نظرا	 تدريجي	 بشكل	 سوى	 اللقاح	

العامل	 مستوى	 على	 كافية	 جرعات	 وتوزيع	 اإلنتاج	 زيادة	

معدالت	 أن	 فيها	 يبدو	 التي	 البلدان	 ويف	 منخفضة.	 بأسعار	

أن	 املفترض	 من	 الذروة،	 مستوى	 عن	 تراجعت	 قد	 اإلصابة	

استمرار	التغيرات	السلوكية	وتعزيز	معايير	الصحة	والسالمة	

يف	أماكن	العمل	سيساهمان	يف	إبقاء	عدد	اإلصابات	اجلديدة	

مع	 التعامل	 الصحية	 الرعاية	 لنظم	 معه	 يمكن	 مستوى	 عند	

بالكامل	جمددا.	 االقتصاد	 إغالق	 إىل	 احلاجة	 دون	 احلاالت	

وبالنسبة	للبلدان	األخرى	التي	تشهد	ارتفاعا	مستمرا	يف	عدد	

اإلصابات،	يفترض	السيناريو	األساسي	أيضا	إمكانية	إغالق	

إغالقات	 فرض	 يتكرر	 مل	 وإن	 حتى	 جمددا	 معينة	 مناطق	

صارمة	يف	جميع	أنحاء	البالد.

••آثار غائرة: على	غرار	تنبؤات	عددي	إبريل	ويونيو	من	تقرير	 •	
آفاق	االقتصاد	العاملي،	يفترض	السيناريو	األساسي	أيضا	

أن	الهبوط	االقتصادي	العميق	الذي	شهده	هذا	العام	سيؤدي	

عبر	 متفاوتة	 بدرجات	 احملتملة	 باإلمدادات	 اإلضرار	 إىل	

االقتصادات.	وسيتوقف	أثر	هذا	الهبوط	على	عوامل	خمتلفة	

املدى	 على	 النمو	 بآفاق	 اخلاص	 القسم	 يف	 مناقشتها	 ترد	

بإغالق	 ستقوم	 التي	 الشركات	 عدد	 ذلك	 يف	 بما	 املتوسط،	

القوة	 صفوف	 من	 احملبطين	 العاملين	 وانسحاب	 أبوابها	

العاملة	وعدم	اتساق	املوارد	مع	االحتياجات	)على	مستوى	

القطاعات	والوظائف	واملناطق	اجلغرافية(.

تعكس	 املالية.	 واألوضاع  السياسات  خالل  من  • الدعم  •	
األساسي	 السيناريو	 يف	 العامة	 املالية	 سياسة	 أوضاع	

جمموعة	التدابير	املباشرة	بقيمة	6	تريليونات	دوالر	أمريكي	

عنها	 اإلعالن	 تم	 التي	 واإلنفاق	 الضرائب	 جانبي	 على	

استجابة	 اآلن	 حتى	 العامل	 أنحاء	 خمتلف	 يف	 وتنفيذها	

لألزمة	)راجع	عدد	أكتوبر	2020	من	تقرير	الراصد املايل(.	

ومن	املفترض	استمرار	البنوك	املركزية	الرئيسية	يف	تطبيق	

السياسات	احلالية	حتى	نهاية	فترة	التنبؤات	يف	أواخر	عام	

استمرار	 مع	 األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 وتتسق	 	.2025

األوضاع	املالية	عند	مستوياتها	احلالية	عموما.	

متوسط	 وصول	 إىل	 التوقعات	 تشير	 األولية.	 السلع  • أسعار  •	
عام	 أمريكيا	 دوالرا	 	41 إىل	 للبرميل	 الفورية	 النفط	 أسعار	

2020	و43,8	دوالر	أمريكي	عام	2021،	وهو	ما	يزيد	على	

النفط	 وتشير	منحنيات	عقود	 ويونيو.	 إبريل	 تنبؤات	شهري	

قرب	 الحقا	 ارتفاعها	 ُيتوقع	 األسعار	 أن	 إىل	 املستقبلية	

مستوى	48	دوالرا	أمريكيا،	وهو	ما	يقل	عن	متوسط	األسعار	

عام	2019	بنسبة	25%	تقريبا.	وتشير	التوقعات	إىل	ارتفاع	

من	 أسرع	 بوتيرة	 الوقود	 بخالف	 األولية	 السلع	 أسعار	

االفتراضات	الواردة	يف	عددي	إبريل	ويونيو.	

 تعاف جزئي متوقع عام 2021 

عقب ركود عميق 

عام	2020،	 	%4,4- العاملي  النمو  يسجل	 للتوقعات،	 وفقا	

وهو	ما	يزيد	على	تنبؤات	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات 

آفاق االقتصاد العاملي بمقدار	0,8	نقطة	مئوية	)اجلدول	1-1(.	

ويعكس	حتسن	التوقعات	لعام	2020	مقارنة	بعدد	يونيو	2020	

الصايف	 التأثير	 العاملي  االقتصاد  آفاق  مستجدات  تقرير  من	

لعاملين	متعارضين:	الدفعة	املوجبة	الناجتة	عن	تسجيل	إجمايل	

ناجت	حملي	أعلى	من	املتوقع	خالل	الربع	الثاين	)يف	االقتصادات	

التباعد	 الناجم	عن	استمرار	 الهبوط	 املتقدمة	خصوصا(	مقابل	

من	 الثاين	 النصف	 يف	 الفتح	 إعادة	 عملية	 وتعطل	 االجتماعي	

العاملي	 النمو	 تنبؤات	 تعتمد	 اإلطار	1-1،	 يرد	يف	 العام.	وكما	

جمموعة	 على	 	1-1 اجلدول	 يف	 الواردة	 اإلقليمية	 واجملمالت	

حديثة	من	أوزان	تعادل	القوى	الشرائية	لفرادى	االقتصادات	عقب	
صدور	نتائج	مسح	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2.2017

وكما	ورد	آنفا،	ترسخت	جذور	التعايف	خالل	الربع	الثالث	من	

تدريجيا	خالل	 التعايف	 زيادة	 إىل	 التوقعات	 عام	2020.	وتشير	

عام	2021.	ومن	املرجح	استمرار	التباعد	االجتماعي	يف	ظل	هذا	

يناقشها	 )التي	 الراهنة	 الصحة	 خملاطر	 التصدي	 حلين	 التعايف	

التدابير	 تشديد	 إىل	 البلدان	جمددا	 وقد	تضطر	 	— الثاين(	 الفصل	

التخفيفية	حسب	انتشار	الفيروس	)راجع	أيضا	امللحق	1-2	من	

عدد	أكتوبر	2020	من	تقرير الراصد املايل	على	شبكة	اإلنترنت(.	

وُيتوقع	بلوغ	النمو	العاملي	5,2%	عام	2021،	أي	أقل	بمقدار	0,2	

تقرير  من	 	2020 يونيو	 عدد	 بتوقعات	 مقارنة	 مئوية	 نقطة	

التعايف	املتوقع	عام	 العاملي.	ويشير	 االقتصاد  آفاق  مستجدات 

2021	يف	أعقاب	الهبوط	العميق	الذي	شهده	عام	2020	إىل	زيادة	

الفترة	 خالل	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 يف	 متوقعة	 طفيفة	

2020-2021	بمقدار	0,6	نقطة	مئوية	عن	مستواه	عام	2019.	

ومن	املتوقع	أن	يبلغ	معدل	النمو	يف	جمموعة	االقتصادات 

نقطة	 	2,3 بمقدار	 يزيد	 ما	 أي	 	،2020 عام	 	%5,8- املتقدمة 

مئوية	عن	توقعات	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات آفاق 

االقتصاد العاملي.	ويعكس	رفع	التوقعات	بوجه	خاص،	حتسن	

نتائج	إجمايل	الناجت	احمللي	عن	املتوقع	خالل	الربع	الثاين	يف	

ُيتوقع	 	،2021 عام	 ويف	 اليورو.	 ومنطقة	 املتحدة	 الواليات	

ارتفاع	معدل	النمو	يف	االقتصادات	املتقدمة	إىل	3,9%،	ليصبح	

بذلك	إجمايل	الناجت	احمللي	لعام	2021	يف	جمموعة	االقتصادات	

املتقدمة	أقل	من	مستواه	عام	2019	بحوايل	2%.	ومن	املتوقع	

انكماش	االقتصاد	األمريكي	بنسبة	4,3%،	لينمو	الحقا	بمعدل	

تشهد	 أن	 ُيتوقع	 اليورو،	 ملنطقة	 وبالنسبة	 	.2021 عام	 	%3,1

انكماشا	أعمق	مقداره	8,3%	عام	2020،	مما	يعكس	هبوطا	أكثر	

باجملموعة	 مقارنة	 العاملية	 األوزان	 يف	 أساسي	 تغير	 2	طرأ	

النسبي	 الوزن	 يف	 مئوية	 نقاط	 	3 مقدارها	 زيادة	 يف	 يتمثل	 السابقة	

لالقتصادات	املتقدمة	)من	40%	إىل	43%	عام	2019(،	ويوازن	هذه	

الصاعدة	 األسواق	 القتصادات	 النسبي	 الوزن	 يف	 انخفاض	 الزيادة	

أكبر	 وزن	 لعزو	 ونظرا	 والهند.	 الصين	 سيما	 ال	 النامية،	 واالقتصادات	

عن	 تنتج	 اجلديدة،	 اجملموعة	 يف	 نموا	 األبطأ	 املتقدمة	 لالقتصادات	

الشرائية	 القوى	 تعادل	 أوزان	 على	 القائمة	 القطرية	 التنبؤات	 جتميع	

آفاق  مستجدات  من	 	2020 يونيو	 عدد	 يف	 وردت	 كما	 اجلديدة	

قليال	 أقل	 	2020 لعام	 العاملي	 للنمو	 توقعات	 العاملي	 االقتصاد 

)-5,2%(	عن	التوقعات	الواردة	يف	عدد	يونيو	)-%4,9(.			
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

اجلدول 1-1: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي

)التغير %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

توقعات

	االختالف	عن	توقعات	

عدد	يونيو	من	تقرير	

 مستجدات	آفاق	
االقتصاد	العالمي1

	االختالف	عن	توقعات	

	عدد	إبريل	2020	

	من	تقرير	آفاق	
االقتصاد	العالمي1

2019202020212020202120202021

–0.5–1.1–5.20.80.2–2.84.4الناتج العالمي

–0.30.6–3.92.30.9–1.75.8االقتصادات المتقدمة
–1.61.6–3.13.71.4–2.24.3الواليات	المتحدة

0.5–0.8–5.21.90.8–1.38.3منطقة	اليورو

–1.01.0–4.21.81.2–0.66.0ألمانيا
1.5–2.6–6.02.71.3–1.59.8فرنسا

0.4–1.5–5.22.21.1–0.310.6إيطاليا

2.9–7.20.00.94.8–2.012.8إسبانيا

–0.7–0.1–2.30.50.1–0.75.3اليابان
1.9–3.3–5.90.40.4–1.59.8المملكة	المتحدة

1.0–5.21.30.30.9–1.77.1كندا

–0.81.0–3.61.10.6–1.73.8اقتصادات	متقدمة	أخرى2

–0.5–0.22.1–6.00.2–3.73.3اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
–0.5–0.62.7–8.00.9–5.51.7آسيا	الصاعدة	والنامية

–6.11.98.20.90.00.71.0الصين
1.4–2.812.2–8.85.8–4.210.3الهند3

–1.5–0.02.8–6.21.4–4.93.4مجموعة	آسيان-45
–0.60.3–3.91.20.3–2.14.6أوروبا	الصاعدة	والنامية

–1.40.7–2.82.51.3–1.34.1روسيا
0.2–2.9–3.61.30.1–0.08.1أمريكا	الالتينية	والكاريبي

–0.1–0.5–2.83.30.8–1.15.8البرازيل
0.5–3.51.50.22.4–9.0–0.3المكسيك

–1.0–1.3–3.00.40.5–1.44.1الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

0.2–3.11.40.03.1–0.35.4المملكة	العربية	السعودية

–1.0–1.4–3.10.20.3–3.23.0إفريقيا	جنوب	الصحراء
–0.7–0.9–1.71.10.9–2.24.3نيجيريا

–1.0–2.2–3.00.00.5–0.28.0جنوب	إفريقيا

للتذكرة

–0.7–1.6–0.3–4.90.2–5.31.2البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–1.0–1.8–3.20.70.5–0.85.0الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

–0.6–0.5–4.81.40.5–2.44.7النمو	العالمي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق

–8.31.50.30.60.1–1.010.4حجم التجارة العالمية )السلع والخدمات(
الواردات

–7.31.70.10.00.2–1.711.5االقتصادات	المتقدمة
1.9–11.00.01.61.2–9.4–0.6اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

–1.20.4–7.02.00.2–1.311.6االقتصادات	المتقدمة
–9.51.60.21.91.5–0.97.7اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
12.09.08.29.95.7–32.1–10.2النفط5

0.85.65.15.44.36.75.7غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	العالمية(

أسعار المستهلك

1.40.81.60.50.50.30.1االقتصادات	المتقدمة

5.15.04.70.50.10.30.2اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية6

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

–0.00.2–0.2–2.30.70.40.2على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(
–0.00.1–0.00.1–0.5–0.4–0.4على	الودائع	باليورو	)ثالثة	أشهر(

0.00.00.00.00.10.10.1على	الودائع	بالين	الياباني	)ستة	أشهر(

المصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدولي.

ملحوظة:	يُفترض	بقاء	أسعار	الصرف	الفعلية	الحقيقية	ثابتة	عند	مستوياتها	السائدة	في	الفترة	من	24	يوليو	إلى	21	أغسطس	2020.	واالقتصادات	مرتبة	على	أساس	حجمها	

االقتصادي.	والبيانات	ربع	السنوية	المجمعة	معدلة	لمراعاة	التغيرات	الموسمية.

مستجدات آفاق االقتصاد العالمي	وعدد	إبريل	 1	تنتج	الفروق	عن	تقريب	األرقام	في	تنبؤات	العدد	الحالي	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي	وعدد	يونيو	2020	من	تقرير	

2020	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي.	وتستند	بيانات	النمو	العالمية	واإلقليمية	إلى	أوزان	تعادل	القوى	الشرائية	الجديدة	المستمدة	من	مسح	برنامج	المقارنات	الدولية	

لعام	2017	الصادر	مؤخرا	)راجع	اإلطار(	وال	يمكن	مقارنتها	بالتالي	بالبيانات	الواردة	في	عدد	إبريل	2020	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي.

2	باستثناء	مجموعة	السبعة	)كندا	وفرنسا	وألمانيا	وإيطاليا	واليابان	والمملكة	المتحدة	والواليات	المتحدة(	وبلدان	منطقة	اليورو.

3	بالنسبة	للهند،	تقوم	البيانات	والتنبؤات	المعروضة	على	أساس	السنة	المالية	ويستند	إجمالي	الناتج	المحلي	من	عام	2011	واألعوام	التالية	إلى	إجمالي	الناتج	المحلي	

بأسعار	السوق،	والسنة	المالية	2011	/	2012	كسنة	األساس.
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اجلدول 1-1 )تتمة(

)التغير %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

من	ربع	سنة	إلى	ربع	سنة	آخر7على	أساس	سنوي	مقارن

توقعاتتوقعات

20182019202020212018201920202021

3.7–5.23.12.72.6–3.52.84.4الناتج العالمي

3.8–3.91.71.54.9–2.21.75.8االقتصادات المتقدمة

3.2–3.12.52.34.1–3.02.24.3الواليات	المتحدة

4.8–5.21.11.06.6–1.81.38.3منطقة	اليورو

4.6–4.20.30.45.2–1.30.66.0ألمانيا

4.0–6.01.40.86.7–1.81.59.8فرنسا

3.4–5.20.10.18.0–0.80.310.6إيطاليا

6.6–7.22.11.810.8–2.42.012.8إسبانيا

0.7–2.3–0.7–2.30.3–0.30.75.3اليابان

3.7–5.91.41.16.4–1.31.59.8المملكة	المتحدة

4.9–5.21.81.55.9–2.01.77.1كندا

5.0–3.62.32.14.2–2.71.73.8اقتصادات	متقدمة	أخرى2

3.6–6.04.33.80.5–4.53.73.3اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

8.06.15.12.23.6–6.35.51.7آسيا	الصاعدة	والنامية

6.76.11.98.26.66.05.83.9الصين

1.4–8.85.53.14.0–6.14.210.3الهند3

5.2–6.25.34.62.1–5.34.93.4مجموعة	آسيان-45

.	.	..	.	..	.	..	.	.3.9–3.32.14.6أوروبا	الصاعدة	والنامية

2.8–2.82.92.24.5–2.51.34.1روسيا

2.1–6.5–0.3–3.60.2–1.10.08.1أمريكا	الالتينية	والكاريبي

1.7–2.80.81.64.7–1.31.15.8البرازيل

2.7–7.0–3.51.20.8–9.0–2.20.3المكسيك

.	.	..	.	..	.	..	.	.3.0–2.11.44.1الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

6.6–5.2–3.14.30.3–2.40.35.4المملكة	العربية	السعودية

.	.	..	.	..	.	..	.	.3.1–3.33.23.0إفريقيا	جنوب	الصحراء

.	.	..	.	..	.	..	.	.1.7–1.92.24.3نيجيريا

1.0–5.5–3.00.20.6–0.80.28.0جنوب	إفريقيا

للتذكرة

.	.	..	.	..	.	..	.	.4.9–5.15.31.2البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

.	.	..	.	..	.	..	.	.3.2–1.20.85.0الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

3.7–4.82.62.33.0–3.12.44.7النمو	العالمي	على	أساس	أسعار	الصرف	القائمة	على	السوق

. . .. . .. . .. . .8.3–3.91.010.4حجم التجارة العالمية )السلع والخدمات(

الواردات

.	.	..	.	..	.	..	.	.7.3–3.61.711.5االقتصادات	المتقدمة

.	.	..	.	..	.	..	.	.11.0–9.4–5.00.6اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

.	.	..	.	..	.	..	.	.7.0–3.51.311.6االقتصادات	المتقدمة

.	.	..	.	..	.	..	.	.9.5–4.10.97.7اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
6.2–26.1–12.09.56.1–32.1–29.410.2النفط5

–4.910.30.5–1.30.85.65.12.3غير	الوقود	)متوسط	على	أساس	أوزان	الواردات	السلعية	العالمية(

أسعار المستهلك

2.01.40.81.61.91.40.81.5االقتصادات	المتقدمة

4.95.15.04.74.55.13.54.1اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية6

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

.	.	..	.	..	.	..	.	.2.52.30.70.4على	الودائع	بالدوالر	األمريكي	)ستة	أشهر(

.	.	..	.	..	.	..	.	.–0.5–0.4–0.4–0.3على	الودائع	باليورو	)ثالثة	أشهر(

.	.	..	.	..	.	..	.	.0.00.00.00.0على	الودائع	بالين	الياباني	)ستة	أشهر(

4	إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام.

5	متوسط	بسيط	ألسعار	النفط	الخام	من	أنواع	برنت	المملكة	المتحدة	وفاتح	دبي	وغرب	تكساس	الوسيط.	وكان	متوسط	سعر	برميل	النفط	بالدوالر	األمريكي	61,39	دوالر	أمريكي	

في	عام	2019،	ويبلغ	السعر	المفترض	حسب	أسواق	العقود	المستقبلية	41,69	دوالر	أمريكي	في	عام	2020	و46,70	دوالر	أمريكي	في	عام	2021.

6	ما	عدا	فنزويال.	راجع	الملحوظات	القُطْرية	عن	فنزويال	في	قسم	»الملحوظات	القطرية«	في	الملحق	اإلحصائي.

وبالنسبة	 الشرائية.	 القوى	 بتعادل	 المرجحة	 األوزان	 أساس	 على	 السنوي	 العالمي	 الناتج	 من	 السنوية	حوالي	%90	 ربع	 والتوقعات	 التقديرات	 تمثل	 العالمي،	 للناتج	 بالنسبة	 	7

القتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	تمثل	التقديرات	والتوقعات	ربع	السنوية	حوالي	80%	من	الناتج	السنوي	القتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

على	أساس	األوزان	المرجحة	بتعادل	القوى	الشرائية.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

العام.	 من	 األول	 النصف	 يف	 املتحدة	 بالواليات	 مقارنة	 حدة	

وهكذا	فإن	عودة	النمو	للتعايف	بمقدار	5,2%	املتوقعة	يف	عام	

هبوط	 وُيتوقع	 أقل.	 مستوى	 من	 أقوى	 عودة	 هي	 	2021

االقتصادات	املتقدمة	يف	آسيا	بمعدالت	أكثر	اعتداال	إىل	حد	ما	

مقارنة	بأوروبا	بفضل	احتوائها	للجائحة	بشكل	أكبر،	وهو	ما	

أقل	 بمعدالت	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 تراجع	 يف	 أيضا	 يتضح	

خالل	النصف	األول	من	عام	2020.

وبالنسبة	جملموعة اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية،	تشير	التنبؤات	إىل	بلوغ	النمو	-3,3%	عام	2020،	أي	أقل	

بمقدار	0,2	نقطة	مئوية	مقارنة	بتوقعات	عدد	يونيو	2020	من	

العاملي،	ليرتفع	الحقا	إىل	%6	 آفاق االقتصاد  تقرير مستجدات 

عام	2021.	وتعد	آفاق	الصين	أقوى	كثيرا	مقارنة	بمعظم	البلدان	

بحوايل	 االقتصاد	 نمو	 ُيتوقع	 حيث	 اجملموعة،	 هذه	 يف	 األخرى	

يف	 و%8,2	 العام	 هذا	 	%1,9( الفترة	2021-2020	 خالل	 	%10

العام	التايل(.	فقد	عاد	النشاط	إىل	مستوياته	املعتادة	بوتيرة	أسرع	

إبريل،	 أوائل	 البالد	يف	 أنحاء	 معظم	 فتح	 إعادة	 بعد	 املتوقع	 من	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 يف	 مفاجئا	 ارتفاعا	 الثاين	 الربع	 وسجل	

بفضل	الدعم	القوي	من	خالل	السياسات	وصالبة	الصادرات.

وال	تزال	اآلفاق	حمفوفة	باخملاطر	يف	عدد	كبير	من	اقتصادات 

النامية ما عدا الصين.	ويعكس	 األسواق الصاعدة واالقتصادات 

والضغوط	 اجلائحة	 تفشي	 استمرار	 العوامل:	 من	 مزيجا	 ذلك	

األكثر	 القطاعات	 وتضرر	 الصحية؛	 الرعاية	 نظم	 على	 املفروضة	

أهمية	مثل	السياحة؛	واالعتماد	األكبر	على	التمويل	اخلارجي،	بما	

يف	ذلك	حتويالت	املغتربين.	وتشير	التوقعات	إىل	انكماش	جميع	

العام،	ال	 النامية	هذا	 الصاعدة	واالقتصادات	 اقتصادات	األسواق	

مثل	 الكبيرة	 االقتصادات	 تواصل	 الصاعدة،	حيث	 آسيا	 سيما	يف	

إجراء	 وتم	 اجلائحة.	 على	 السيطرة	 إىل	 سعيها	 وإندونيسيا	 الهند	

إجمايل	 تراجع	 حيث	 الهند،	 تنبؤات	 على	 للغاية	 كبيرة	 تعديالت	

الثاين.	 الربع	 خالل	 املتوقع	 من	 حدة	 أكثر	 تراجعا	 احمللي	 الناجت	

ونتيجة	لذلك،	ُيتوقع	انكماش	االقتصاد	بمعدل	10,3%	عام	2020	

قبل	أن	يعاود	النمو	بمعدل	8,8%	عام	2021.	وال	تزال	توجد	فروق	

واضحة	بين	املناطق،	حيث	يواجه	العديد	من	بلدان	أمريكا	الالتينية	

املتضررة	بشدة	نتيجة	اجلائحة	هبوطا	اقتصاديا	حادا،	كما	ُيتوقع	

الشرق	 بلدان	 من	 العديد	 الناجت	يف	 انخفاضات	حادة	يف	 تسجيل	

األوسط	وآسيا	الوسطى	والبلدان	املصدرة	للنفط	يف	إفريقيا	جنوب	

أو	 األهلية	 النزاعات	 أو	 النفط	 أسعار	 بتراجع	 متأثرة	 الصحراء	

األزمات	االقتصادية.	وحسب	التوقعات،	يبلغ	معدل	نمو	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	ما	عدا	الصين	-5,7%	عام	

2020	و5%	عام	2021.	غير	أن	التعايف	املتوقع	عام	2021	ليس	

كافيا	الستعادة	مستويات	النشاط	املسجلة	عام	2019	يف	العام	

املقبل.	وبالنسبة	للبلدان	النامية	منخفضة	الدخل،	ُيتوقع	أن	يسجل	

	.2021 عام	 	%4,9 إىل	 الحقا	 ليرتفع	 	2020 عام	 	%1,2- النمو	

ونظرا	الرتفاع	معدالت	النمو	السكاين	وتدين	مستويات	الدخل	قبل	

احملدود	 االنكماش	 لهذا	 سيكون	 البلدان،	 هذه	 يف	 األزمة	 بداية	

مقارنة	بمعظم	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	تأثير	حاد	للغاية	على	

مستويات	املعيشة،	ال	سيما	بالنسبة	للفقراء	)اإلطار	2-1(.

العاملي	 النمو	 بديلة	ملعدل	 توقعات	 اجلدول	2-1	 ويعرض	

االقتصادات	 جمموعات	 ألهم	 اإلجمالية	 النمو	 ومعدالت	

السوقية	 الصرف	 بأسعار	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 باستخدام	

السوقية	 الصرف	 أسعار	 على	 القائمة	 األوزان	 كأوزان.3وتعزي	

العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 يف	 كثيرا	 أعلى	 نصيبا	

لالقتصادات	املتقدمة	األبطأ	نموا	مقارنة	بأوزان	تعادل	القوى	

الشرائية	املستخدمة	يف	اجلدول	1-1.	ونظرا	الختالف	األوزان،	

و%4,8	 	2020 عام	 	%4,7-( العاملي	 النمو	 توقعات	 	تقل	

عام	2021(	عنها	يف	اجلدول	1-1.

3	حتديدا،	تم	إعداد	التوقعات	باستخدام	أوزان	عبارة	عن	متوسطات	

بالدوالر	 االسمي	 احمللي	 الناجت	 إلجمايل	 أعوام	 ثالثة	 تغطي	 متحركة	

األمريكي.					

اجلدول 1-2: عرض عام لتوقعات آفاق االقتصاد العاملي باألسعار السوقية

)التغير %(

توقعات

االختالف	عن	توقعات	

عدد	يونيو	من	تقرير	

 مستجدات	آفاق	
االقتصاد	العالمي1

االختالف	عن	توقعات	

	عدد	إبريل	2020	

	من	تقرير	آفاق	
االقتصاد	العالمي1

2019202020212020202120202021

–0.6–0.5–4.81.40.5–2.44.7الناتج العالمي

–0.40.7–3.82.31.0–1.75.8االقتصادات المتقدمة

–0.6–6.20.10.11.7–3.63.0اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

–0.7–0.41.7–8.00.4–5.70.7آسيا	الصاعدة	والنامية

–0.70.3–3.81.30.5–2.14.5أوروبا	الصاعدة	والنامية

0.2–2.8–3.61.30.1–8.1–0.5أمريكا	الالتينية	والكاريبي

–1.1–2.1–3.20.30.4–1.05.7الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–0.9–1.5–3.10.20.3–2.83.5إفريقيا	جنوب	الصحراء

للتذكرة

–0.7–1.6–0.3–4.70.1–5.11.4البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

المصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدولي.

ملحوظة:	تحسب	معدالت	النمو	اإلجمالية	كمتوسط	مرجح،	ويتمثل	الوزن	المستخدم	في	متوسط	متحرك	إلجمالي	الناتج	المحلي	االسمي	بالدوالر	األمريكي	خالل	األعوام	

الثالثة	السابقة.

1	تنتج	الفروق	عن	تقريب	األرقام	في	تنبؤات	العدد	الحالي	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي،	وعدد	يونيو	2020	من	تقرير	مستجدات آفاق االقتصاد العالمي،	وعدد	إبريل	

2020	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العالمي.	
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يف	 كبيرة	 سلبية	 فجوات	 إىل	 النمو	 توقعات	 تشير	 البطالة.	

معدالت	 ارتفاع	 جانب	 إىل	 	،2021 وعام	 العام	 هذا	 الناجت	

األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	 عبر	 البطالة	

	5-1-1 إىل	 	1-1-1 من	 )اجلداول	 سواء	 حد	 على	 الصاعدة	

يف	امللحق(.	وأخذا	يف	االعتبار	العمالة	املستفيدة	من	برنامج	

اضطروا	 الذين	 األفراد	 من	 وغيرهم	 اخملفضة	 العمل	 ساعات	

يف	 اجلزئية	 العمالة	 نسبة	 تصبح	 جزئي،	 بدوام	 العمل	 إىل	

بنسبة	 مقارنة	 كثيرا	 أعلى	 املتقدمة	 االقتصادات	 بعض	

العمل	 سوق	 عن	 شموال	 أقل	 بيانات	 وتتوافر	 الكلية.	 العاطلين	

والتقديرات	 أن	املسوح	 الصاعدة.	غير	 اقتصادات	األسواق	 يف	

من	 عدد	 يف	 البطالة	 معدالت	 أن	 إىل	 تشير	 املتاحة	 الرسمية	

كبيرة	 بدرجة	 ارتفاعها	 ُيتوقع	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

العام. هذا	

معدال النمو على املدى املتوسط يعكس 

اآلثار السلبية على اإلمدادات احملتملة

السيناريو	 تنبؤات	 تشير	 	،2021 عام	 يف	 التعايف	 عقب	

حوايل	 إىل	 العاملي	 االقتصاد	 نمو	 تباطؤ	 إىل	 	األساسي	

االقتصادات	 أن	 يعني	 ما	 وهو	 املتوسط،	 املدى	 على	 	%3,5

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	

النشاط	 مسار	 جتاه	 حمدود	 تقدم	 سوى	 حترز	 لن	 النامية	

جائحة	 قبل	 	2025-2020 للفترة	 املتوقع	 االقتصادي	

إىل	 بدوره	 يشير	 مما	 	،)12-1 البياين	 )الشكل	 كوفيد-19	

متوسط	 يف	 املتوقعة	 التحسن	 وتيرة	 يف	 حادة	 انتكاسة	

)الشكل	 البلدان	 جمموعات	 جميع	 عبر	 املعيشة	 مستويات	

.)13-1 البياين	

لصدمة  املتوقع  التأثير  املتوسط  املدى  توقعات  وتراعي 

تعتمد	 آنفا،	 ورد	 وكما	 احملتملة.	 اإلمدادات  على  كوفيد-19 

والعمل	 التأقلم	 إىل	 تسعى	 التي	 االقتصادات	 على	 التوقعات	

خالل	 االجتماعي	 التباعد	 متطلبات	 مع	 تتالءم	 بطريقة	

جمموعة	 عليها	 وتبدو	 التنبؤات	 عنها	 املعد	 األوىل	 السنوات	

اإلفالس	 حاالت	 خالل	 من	 ذلك	 يف	 )بما	 الغائرة	 اآلثار	 من	

التي	 واملعوقات	 العاملة	 القوة	 يف	 املشاركة	 نسب	 وتدين	

ذلك	 يتطلب	 وقد	 املوارد(.	 توزيع	 إعادة	 دون	 	حتول	

تعديالت	هيكلية	كبيرة،	بما	يف	ذلك	إعادة	توزيع	املوارد	من	

وإجراء	 أنشطتها،	 االجتماعي	 التباعد	 التي	سيعوق	 القطاعات	

السالمة،	 معايير	 لرفع	 العمل	 أماكن	 يف	 	تغييرات	

قيام	 ومع	 ُبعد.	 من	 العمل	 لدعم	 جديدة	 تكنولوجيات	 وتطبيق	

اإلنتاج	 أساليب	 على	 الالزمة	 التعديالت	 بإجراء	 الشركات	

االستهالك	 أساليب	 مع	 املستهلكون	 يتأقلم	 بينما	 والتوزيع	

اإلنترنت(،	 عبر	 الشراء	 إىل	 التحول	 )كزيادة	 	اجلديدة	

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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احمللــي:  النــاجت  إجمــايل  خســائر   :١-١٢ البيــاين  الشــكل 

٢٠١٩-٢٠٢١ مقابل ٢٠١٩-٢٠٢٥

(الفــرق ٪ بيــن توقعــات عــدد ينايــر ٢٠٢٠ مــن تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد العاملــي وعــدد 

أكتوبر ٢٠٢٠ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

لــن حتــرز االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة علــى 

املــدى املتوســط ســوى تقــدم طفيــف نحــو حتقيــق مســتويات النشــاط االقتصــادي املتوقعــة 

للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٥ قبل جائحة كوفيد-١٩.  
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خسائر إجمايل الناجت احمللي، ٢٠١٩-٢٠٢١

الشــكل البيــاين ١-١٣: نصيــب الفــرد مــن إجمــايل النــاجت 

احمللي: النمو التراكمي، ٢٠١٩-٢٠٢٥

(٪)

يشــير تراجــع آفــاق النمــو علــى املــدى املتوســط إىل انتكاســة حــادة يف وتيــرة حتســن متوســط 

الظروف املعيشية املتوقعة عبر جميع ا�موعات القطرية.  

عدد يناير ٢٠٢٠ من تقرير 

مستجدات آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠٢٠ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

النمو التراكمي، ٢٠١٣-٢٠١٨

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

الناجت	 على	 دائمة	 تأثيرات	 التغييرات	 لهذه	 يكون	 أن	 ُيتوقع	

االقتصادات. عبر	 املمكن	

وعلى	مستوى	االقتصادات	املتقدمة	العشرة	الكبرى،	ُيتوقع	

املدى	 على	 املمكن	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 متوسط	 يظل	 أن	

آفاق	 تقرير	 من	 	2020 يناير	 عدد	 تنبؤات	 من	 أقل	 املتوسط	

وتسجل	 	.%3,5 بمقدار	 اجلائحة(	 قبل	 )ما	 العاملي	 االقتصاد	

	%5,5 بنسبة	 أكبر	 تراجعا	 الكبرى	 العشر	 الصاعدة	 	األسواق	

يف	املتوسط.

النمو	 تباطؤ	 ُيتوقع	 املتقدمة،	 االقتصادات  جمموعة	 ويف	

على	 اجلائحة	 تأثير	 املتوسط.	وبخالف	 املدى	 على	 	%1,7 إىل	

للتغيرات	 الكلية	 االقتصادية	 التداعيات	 تؤثر	 املمكن،	 النمو	

الديمغرافية	)زيادة	أعداد	املسنين	وتباطؤ	النمو	السكاين(	على	

للمجموعة. املتوسط	 املدى	 تنبؤات	

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات  وبالنسبة	

النامية،	ُيتوقع	تراجع	النمو	إىل	4,7%	بحلول	عام	2025،	أي	

	.%5,6 البالغ	 	2019-2000 الفترة	 متوسط	 عن	 كثيرا	 أقل	

املدى	 آفاق	اجملموعة	على	 التي	تشكل	 السمات	 أهم	 وتتضمن	

اجلائحة	 سبق	 الذي	 الصين	 يف	 الهيكلي	 التباطؤ	 املتوسط	

وُيتوقع	استمراره	عقب	االنتعاشة	الدورية	القوية	عام	2021،	

اخلارجي	 الطلب	 آفاق	 وضعف	 األولية،	 السلع	 أسعار	 وتراجع	

املتقدمة،	 االقتصادات	 نمو	 يف	 املتوقع	 التراجع	 نتيجة	

واستمرار	تدين	حركة	السفر	عبر	احلدود	بالنسبة	لالقتصادات	

السياحة. على	 املعتمدة	

 التحديات أمام استمرارية القدرة على حتمل 

أعباء الدين

زيادة	 املتوسط	 املدى	 على	 النمو	 آفاق	 تراجع	 يصاحب	

كبيرة	متوقعة	يف	رصيد	الدين	السيادي	—	الذي	كان	مرتفعا	

الناجت	 توقعات	 تخفيض	 يعكس	 كذلك	 البداية.	 منذ	 بالفعل	

املتوسط	 املدى	 على	 الضريبي	 الوعاء	 انكماش	 	املمكن	

خدمة	 صعوبة	 من	 يزيد	 مما	 السابق،	 يف	 متوقعا	 كان	 عما	

الدين.	 التزامات	

وكما	ورد	يف	عدد	أكتوبر	2020	من	تقرير	الراصد املايل،	

إجمايل	 إىل	 السيادي	 الدين	 نسبة	 ارتفاع	 إىل	 التوقعات	 تشير	

نقطة	 	20 بمقدار	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 احمللي	 الناجت	

مئوية	إىل	حوايل	125%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	قبل	نهاية	

الدين	 ارتفاع	 ُيتوقع	 نفسها،	 الفترة	 وخالل	 	.2021 عام	

األسواق	 اقتصادات	 يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 إىل	 السيادي	

نقاط	 	10 على	 يزيد	 بما	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

مئوية	إىل	حوايل	65%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

ورغم	أنه	من	املتوقع	احتواء	خدمة	الدين	يف	ظل	انخفاض	

بالنسبة	 وخاصة	 تخفيف	 عامل	 ذلك	 يعد	 الفائدة،	 أسعار	

السندات	 من	 كبيرا	 رصيدا	 حتوز	 التي	 املتقدمة	 لالقتصادات	

نسبة	 ارتفاع	 املتوقع	 ومن	 السالب.	 العائد	 ذات	 السيادية	

من	 عدد	 يف	 الضريبية	 اإليرادات	 إىل	 السيادي	 الدين	 خدمة	

الدخل	)14-1(. والبلدان	منخفضة	 الصاعدة	 األسواق	

تخصص	 الضريبية	 اإليرادات	 من	 كبيرة	 نسبة	 ألن	 ونظرا	

املتبقية	 اإليرادات	 من	 بالضرورة	 ذلك	 سيقلل	 الدين،	 خلدمة	

اإلنفاق	 احتياجات	 ذلك	 يف	 بما	 األهمية،	 ذات	 للمجاالت	

ملواجهة	 األزمة	 فترة	 أعقاب	 يف	 ستتزايد	 التي	 االجتماعي	

املتزايدة	 املساواة	 عدم	 وأوجه	 املتنامية	 الفقر	 معدالت	

واملعوقات	أمام	مراكمة	رأس	املال	البشري.

 الفقر وعدم املساواة واملعوقات أمام مراكمة 

رأس املال البشري

احملرز	 التقدم	 مسار	 انعكاس	 إىل	 اجلائحة	 ستؤدي	 الفقر.	

فقد	 العاملية.	 الفقر	 معدالت	 تخفيض	 نحو	 التسعينات	 منذ	

الرسمية	 األمان	 شبكة	 من	 املستفيدين	 غير	 املواطنون	 عانى	

دخولهم	 فقدان	 من	 يومي	 بأجر	 العمل	 على	 يعتمدون	 الذين	

هؤالء،	 بين	 ومن	 احلركة.	 حرية	 تقييد	 نتيجة	 مفاجئ	 بشكل	

أقل من أو يساوي ٣٠٪ أعلى من ٣٠٪

أقل من أو يساوي ٣٠٪ أعلى من ٣٠٪

نسبة تكلفة خدمة الدين العام إىل اإليرادات الضريبية احلكومية

نسبة تكلفة خدمة الدين العام إىل اإليرادات الضريبية احلكومية
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الشــكل البيــاين ١-١٤: نســبة تكلفــة خدمــة الديــن العــام إىل 

اإليرادات الضريبية احلكومية

(نسبة البلدان يف ا�موعة، ٪)

ُيتوقــع ارتفــاع نســبة خدمــة الديــن الســيادي إىل اإليــرادات الضريبيــة يف عــدد مــن اقتصــادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: حتسب أنصبة ا�موعات القطرية على أساس البلدان التي تتوافر عنها بيانات.

١–   البلدان النامية منخفضة الدخل

٢–   األسواق الصاعدة
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كان	العمال	املهاجرون	الذين	يعيشون	بعيدا	عن	بلدانهم	األم	

أقل	قدرة	على	االستفادة	من	شبكات	الدعم	التقليدية.	ونتيجة	

لذلك،	قد	تصل	نسبة	السكان	الذين	يعيشون	حالة	من	احلرمان	

دوالر	 	1,90 البالغ	 اليومي	 للدخل	 األدنى	 احلد	 دون	 الشديد	

أمريكي	إىل	حوايل	90	مليون	شخص	هذا	العام	)اإلطار	2-1،	

ودراسة	 املايل،	 الراصد  تقرير	 من	 	2020 أكتوبر	 	وعدد	

.)WB 2020a
عدم املساواة.	كما	يرد	يف	الفصل	الثاين،	يقع	اجلزء	األكبر	

من	التداعيات	السلبية	للجائحة	على	األشخاص	األكثر	عرضة	

والنساء.	 سنا	 األصغر	 العمالة	 مثل	 االقتصادية،	 للمخاطر	

كذلك	يتباين	عبء	األزمة	عبر	القطاعات.	فبناًء	على	تصنيف	

للوظائف	حسب	اخلصائص	التي	تسهل	أداءها	من	بعد،	يتضح	

قطاعات	 يف	 تتركز	 اجلائحة	 من	 تضررا	 األكثر	 العمالة	 أن	

خدمات	اإلقامة	واألغذية،	والنقل،	والتجزئة،	واجلملة	)دراسة	

ويبدو	 	.)Brussevich, Dabla-Norris, and Khalid 2020
وفق	 العاملين	 من	 وغيرهم	 سنا	 األصغر	 العاملين	 أن	 أيضا	

الصغيرة	 املشروعات	 وموظفي	 استقرارا	 أقل	 عمل	 ترتيبات	

فإن	 عام،	 وبوجه	 التسريح.	 خلطر	 عرضة	 أكثر	 واملتوسطة	

حدة	 أكثر	 بشكل	 معرضون	 املنخفض	 األجر	 ذوي	 األشخاص	

الشرائح	 يف	 باألشخاص	 مقارنة	 وظائفهم	 فقدان	 خلطر	

املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 األجور	 توزيع	 يف	 األعلى	 اخلمسية	

األمريكية(.	 املتحدة	 الواليات	 حول	 	Shibata 2020 دراسة	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وتشهد	

بالنسبة	 الوظائف	 فقدان	 احتمالية	 تزداد	 نتائج	مماثلة،	حيث	

بعقود	 بالعاملين	 مقارنة	 الرسمي	 غير	 القطاع	 يف	 للعاملين	

 Jain and others دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 رسمية	

2020	حول	جنوب	إفريقيا(.
وستؤدي	هذه	التطورات	إىل	تفاقم	االجتاهات	السائدة	قبل	

االقتصادات	 من	 كبير	 عدد	 شهد	 األزمة،	 بداية	 فقبل	 األزمة.	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 وبعض	 املتقدمة	

النامية	متسارعة	النمو	زيادة	كبيرة	يف	مستويات	عدم	املساواة	

1-15؛	 البياين	 )الشكل	 التسعينات	 بأوائل	 مقارنة	 الدخل	 يف	

تقرير	 من	 	2020 أكتوبر	 عدد	 من	 	1-1 امللحق	 أيضا	 راجع	

الراصد املايل(.	وتعكس	هذه	التطورات	مزيجا	من	العوامل،	بما	

يف	ذلك	حتيز	عملية	التحول	التكنولوجي	إىل	املهارات	من	خالل	

أهمية	 وتراجع	 العليا،	 الدراسية	 املؤهالت	 أصحاب	 تفضيل	

النقابات	العمالية،	وزيادة	القوة	االحتكارية	للشركات	يف	سوق	

العمل	بسبب	زيادة	التركز	السوقي	وما	صاحب	ذلك	من	تراجع	

الضريبة	 سياسة	 يف	 والتغيرات	 للموظفين،	 التفاوضية	 القوة	

التنازلية	التي	نتج	عنها	تخفيض	الضرائب	احلدية	على	الفئات	

السنوات	 مدار	 على	 الشركات	 ضريبة	 وتراجع	 دخال	 األعلى	

القليلة	املاضية.

على	 مؤثر	 آخر	 جانب	 هناك	 البشري.  املال  رأس  مراكمة 

أوضاع	سوق	العمل	احلالية	التي	يعيشها	اآلباء	وعلى	مستقبل	

خالل	 واسع	 نطاق	 على	 املدارس	 إغالق	 وهو	 أال	 أبنائهم،	

عدد	 يقدر	 	،UNESCO (2020) لدراسة	 فوفقا	 اجلائحة.	

العامل	 حول	 واجلامعات	 املدارس	 بإغالق	 املتأثرين	 الطالب	

بأكثر	من	1,6	مليار	طالب.	وحتد	الفجوات	يف	خدمات	رعاية	

العمل،	ال	سيما	األمهات	)راجع	 األطفال	من	قدرة	اآلباء	على	

الفصل	الثاين(.	وبالنسبة	لألطفال،	يؤدي	تعطيل	املدارس	إىل	

الطالب	 على	 خصوصا	 ذلك	 وينطبق	 التعلم.	 فرص	 من	 احلد	

تعليمية	 موارد	 توفير	 آباؤهم	 يستطيع	 ال	 قد	 الذين	 املعدمين	

إىل	 الشواهد	 وتشير	 األغنياء.	 اآلباء	 غرار	 على	 لهم	 مكملة	

االنقطاع	 فترة	 طالت	 كلما	 التعلم	 فرص	 فقدان	 	زيادة	

عبر	 التعلم	 يتيح	 وقد	 	.)Quinn and Polikoff 2017 )دراسة	

اإلنترنت	ومن	بعد	حال	مؤقتا،	ولكنه	ليس	بديال	فعاال	)دراسة	

.)Baytiyeh 2018
بين	 األساسية	 الفروق	 تفاقم	 إىل	 املدارس	 إغالق	 ويؤدي	

آمنة.	 بيئة	 يف	 والعيش	 التغذية	 على	 احلصول	 يف	 األطفال	

مدعمة	 أو	 جمانية	 وجبات	 توفر	 املدارس	 معظم	 ألن	 فنظرا	

زيادة	 إىل	 اإلغالق	 يؤدي	 قد	 الدخل،	 منخفضة	 األسر	 ألبناء	

هذه	 ألبناء	 بالنسبة	 التغذية	 وضعف	 الغذائي	 األمن	 انعدام	

النقــد  العامــة بصنــدوق  املاليــة  إدارة شــؤون  لــدى  بيانــات مؤشــر جينــي  قاعــدة  املصــادر: 

الدويل؛ وقاعدة بيانات Standardized World Income Inequality؛ وحسابات خبراء صندوق 

النقد الدويل.

١ يحسب التغير على أساس آخر بيانات متاحة ناقص معامل جيني يف عام ١٩٩٠.

فرنسا اململكة
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الشــكل البياين ١-١٥: التغير يف مســتويات عدم املســاواة يف 

الدخل منذ عام ١٩٩٠

(التغير يف معامل جيني للدخل املتاح١)

ارتفعــت مســتويات عــدم املســاواة يف الدخــل ارتفاعــا حــادا قبــل جائحــة كوفيــد-١٩ مقارنــة 

بأوائــل التســعينات يف العديــد مــن االقتصــادات املتقدمــة ويف بعــض اقتصــادات األســواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية سريعة النمو. 

١–   االقتصادات املتقدمة

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

 Anderson, Gallagher, and Ramirez دراسة	 )راجع	 األسر	

كذلك	 	.)Ralston and others 2017 ودراسة	 	،Ritchie 2017
فإن	األطفال	الذين	لزموا	منازلهم	عقب	إغالق	املدارس	يرجح	

شواهد	 وتشير	 واالستغالل.	 للعنف	 عرضة	 أكثر	 يصبحوا	 أن	

عليه	 يترتب	 املدارس	 إغالق	 أن	 إىل	 البلدان	 بعض	 يف	 سابقة	

زيجات	مبكرة	وإرغام	األطفال	على	االنضمام	إىل	امليليشيات	

واالستغالل	اجلنسي	واحلمل	يف	سن	املراهقة	وعمالة	األطفال	

 UNDP	ودراسة	،Korkoyah and Wreh 2015	دراسة	راجع(

.)UNESCO 2020	ودراسة	2015،
على	 دائمة	 تداعيات	 املدارس	 إغالق	 عن	 تنشأ	 أن	 ويرجح	

تتخذ	 مل	 ما	 مستقبال	 واالقتصادية	 االجتماعية	 األوضاع	

البشري	 املال	 رأس	 مراكمة	 إعادة	 الالزمة	حملاولة	 اإلجراءات	

املفقود.	وكلما	انخفضت	مدة	الدراسة	على	مدار	احلياة	انخفض	

الدخل	مدى	احلياة	)دراسة	Card 1999(.	ويؤدي	تعطل	الدراسة	

	،Light 1995 دراسة	 )راجع	 الكسب	 مسار	 تراجع	 إىل	 كذلك	

.)Holmlund, Liu, and Skans 2008	ودراسة

االقتصاد	 نمو	 آفاق	 تراجع	 عن	 تنشأ	 سبق،	 ملا	 وإيجازا	

العاملي	على	املدى	املتوسط	توقعات	بزيادة	الدين	والفقر	وعدم	

املال	 رأس	 مراكمة	 مستوى	 يف	 حاد	 وانخفاض	 املساواة	

مواجهة	 أيضا	 السياسات	 صناع	 على	 وسيكون	 البشري.	

التضخم	والتجارة،	وهي	 التعقيدات	اإلضافية	املرتبطة	بآفاق	

موضوع	القسمين	التاليين.	

توقعات باستمرار تدين معدالت التضخم

اليقين	 عدم	 من	 كبير	 قدر	 يحيط	 النمو،	 آفاق	 غرار	 على	

للتوقعات.	 الزمني	 األفق	 امتداد	 على	 التضخم	 بتوقعات	

لقوى	 نتاجا	 املقبلة	 األعوام	 األسعار	خالل	 تطورات	 وستكون	

 Ebrahimy, Igan, and Martinez دراسة	 )راجع	 متعارضة	

.)Peria 2020
••يمكن	أن	تزداد	الضغوط	السعرية	على	سبيل	املثال	نتيجة	 •	
بدأ	 حيث	 عليه،	 املفروضة	 القيود	 من	 الطلب	 حترر	

اضطروا	 التي	 البنود	 على	 اإلنفاق	 زيادة	 يف	 املستهلكون	

والقيود	 العامة	 اإلغالقات	 بسبب	 استهالكها	 تأجيل	 إىل	

الضغوط	 هذه	 تزداد	 وقد	 احلركة.	 حرية	 على	 املفروضة	

اضطرابات	 نتيجة	 اإلنتاج	 تكلفة	 ارتفاع	 بسبب	 أيضا	

الدائمة.	ومن	شأن	مصداقية	أطر	السياسة	النقدية	 العرض	

أن	تؤثر	أيضا	على	تطورات	األسعار.	وقد	تتراجع	املصداقية	

النقدية	 السياسة	 تدير	 املركزية	 البنوك	 أن	 ُاعتقد	 ما	 إذا	

احلكومي	 االقتراض	 تكلفة	 تدين	 استمرارية	 لضمان	

املالية	 اعتبارات	 )»هيمنة	 األسعار	 استقرار	 ال	لضمان	

توقعات	 ترتفع	 أن	 يمكن	 احلالة،	 هذه	 ويف	 العامة«(.	

التضخم	بسرعة	بالغة	بمجرد	أن	تبدأ	احلكومة	يف	تسجيل	

العامة. عجز	كبير	يف	ماليتها	

••وتوجد	يف	املقابل	قوى	معاكسة	تؤثر	على	الطلب	تتضمن	 •	
املستهلكين	 من	جانب	 التحوطي	 االدخار	 دائمة	يف	 زيادة	

باملرض	 واإلصابة	 البطالة	 خماطر	 تنامي	 بسبب	

األقل	 املقرضين	 إىل	 الشرائية	 القوة	 وانتقال	 املتصورة،	

ديونهم	 بخدمة	 املقترضين	 لقيام	 نظرا	 اإلنفاق	 إىل	 ميال	

بشأن	 واخملاوف	 اجلائحة،	 خالل	 حتملوها	 التي	 املرتفعة	

الطلب	 تشجيع	 على	 النقدية	 للسياسة	 احملدودة	 	القدرة	

تراجع	 يسبب	 مما	 املتقدمة(،	 االقتصادات	 يف	 سيما	 )ال	

توقعات	التضخم	ويؤدي	إىل	تباطؤ	معدالت	التضخم.

التي	 الفترة	 خالل	 للتضخم	 القطاعي	 التوزيع	 ويعكس	

عن	 حملة	 بدايتها	 منذ	 األوىل	 أشهر	 والستة	 اجلائحة	 سبقت	

من	 عددا	 تضم	 عينة	 من	 فيتضح	 احملتملة.	 التوقعات	

الكبرى	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	

للغاية	 واسع	 نطاق	 على	 تراجعت	 قد	 التضخم	 معدالت	 أن	

)راجع	دراسة	Freitag and Lian،	قيد	اإلصدار(.	ويعكس	ذلك	

فيها	 تأثرت	 التي	 القطاعات	 يف	 السعرية	 الضغوط	 ضعف	

)األثاث	 السابق	 يف	 الكلي	 الطلب	 بحجم	 السعرية	 التطورات	

واملطاعم،	 والترفيه،	 الطاقة،	 بخالف	 واملساكن	 والتجهيزات،	

حتركات	 تكون	 حيث	 الدورية«	 »غير	 والقطاعات	 والفنادق(	

)املالبس	 عادة	 الطلب	 تقلبات	 جتاه	 حساسية	 أقل	 األسعار	

النقل،	 وخدمات	 والصحة،	 والتعليم،	 واالتصاالت،	 واألحذية،	

الشكل	 من	 يتضح	 كما	 األخرى(	 املتنوعة	 واخلدمات	 والسلع	

وتباطؤ	 نسبيا	 الكلي	 الطلب	 تراجع	 وُيتوقع	 	.16-1 البياين	

	،2022 عام	 خالل	 كبيرة	 بدرجة	 االقتصادات	 يف	 النشاط	

القطاعات	 يف	 السعرية	 الضغوط	 ضعف	 استمرار	 وبالتايل	

التضخم	 يشهد	 ذلك،	 عن	 فضال	 الدورية.	 بالتقلبات	 املتأثرة	

نحو	 مزمنا	 اجتاها	 الدورية	 غير	 القطاعات	 جمموعة	 يف	

الهبوط.	وُيتوقع	استمرار	هذا	االجتاه	نظرا	ألن	هذه	القطاعات	

لن	تشهد	على	األرجح	قيودا	على	العرض	أو	ارتفاعا	يف	تكلفة	

االبتكار. وتيرة	 تباطؤ	 بسبب	 العمل	 وحدة	

تراجع	 األسواق	 يف	 املشاركون	 يتوقع	 عام،	 وبوجه	

	.)17-1 البياين	 )الشكل	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 التضخم	

توقعات	 تزال	 ال	 الصاعدة،	 األسواق	 القتصادات	 وبالنسبة	

التاريخية.	 باملتوسطات	 مقارنة	 نسبيا	 منخفضة	 التضخم	

يف	 الصاعدة	 األسواق	 يف	 املركزية	 البنوك	 من	 عدد	 بدأ	 وقد	

هذه	 أن	 غير	 األصول،	 شراء	 عمليات	 من	 جمموعة	 تنفيذ	

التضخم.	 توقعات	 تثبيت	 يف	 اآلن	 حتى	 تنجح	 مل	 اإلجراءات	

للسياسة	 أطر	 وجود	 ضرورة	 لذلك	 احملتملة	 األسباب	 ومن	

هذه	 أن	 إليضاح	 مصداقية	 أكثر	 إعالمية	 وحمالت	 النقدية	

من	 كجزء	 السوق	 عمليات	 دعم	 إىل	 أيضا	 تهدف	 اإلجراءات	

األسعار. استقرار	 على	 احلفاظ	

ُيتوقع	أن	تظل	معدالت	 النشاط،	 آفاق	 وتماشيا	مع	تراجع	

التنبؤات.	ففي	جمموعة	 فترة	 التضخم	منخفضة	نسبيا	خالل	

خالل	 	%0,8 التضخم	 يبلغ	 أن	 ُيتوقع	 املتقدمة،	 االقتصادات	

ترسخ	 مع	 	2021 عام	 	%1,6 إىل	 يرتفع	 أن	 قبل	 	2020 عام	

جذور	التعايف،	ليستقر	عموما	عند	مستوى	1,9%	الحقا.	ويف	

جمموعة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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إىل	 يتراجع	 أن	 قبل	 العام	 هذا	 	%5 التضخم	 يبلغ	 أن	 ُيتوقع	

املدى	 على	 	%4 إىل	 جمددا	 لينخفض	 التايل،	 العام	 يف	 	%4,7

للمجموعة. التاريخي	 املتوسط	 دون	 أي	 املتوسط،	

 تباطؤ تدفقات التجارة وانخفاض 

العجز والفائض

تشير التوقعات إىل تراجع كبير يف نمو التجارة العاملية.	

على	 يزيد	 بما	 العاملية	 التجارة	 انكماش	 املتوقع	 	فمن	

لالنخفاضات	 مماثل	 انخفاض	 العام	—	وهو	 هذا	 	%10

العاملية	عام	2009،	وإن	كان	 املالية	 األزمة	 املسجلة	خالل	

الركود	 حالة	 وتعكس	 العام.	 هذا	 حدة	 أكثر	 النشاط	 انكماش	

االعتماد	 كثيفة	 القطاعات	 يف	 للغاية	 حادا	 تراجعا	 احلالية	

املعامالت	 على	 اعتمادا	 واألقل	 املباشر	 االحتكاك	 على	

بشدة	 تنكمش	 التي	 التحويلية	 بالصناعة	 مقارنة	 التجارية	

السلع	 على	 الطلب	 تراجع	 بسبب	 الركود	 فترات	 خالل	 عادة	

تقرير  الرأسمالية	والسلع	االستهالكية	املعمرة.	وكما	ورد	يف	

القطاع اخلارجي لعام	2020،	يرجع	االنخفاض	املتوقع	يف	

النهائي	 الطلب	 ضعف	 إىل	 منه	 كبير	 جزء	 يف	 التجارة	 حجم	

الهبوط	 حالة	 ظل	 يف	 والشركات	 املستهلكين	 جانب	 من	

يكون	 أال	 املتوقع	 ومن	 العامل.	 يشهدها	 التي	 االقتصادي	

للقيود	املفروضة	على	التجارة	)على	املستلزمات	الطبية	على	

سبيل	املثال(	واضطرابات	سالسل	العرض	سوى	دور	حمدود	

يف	هذا	االنهيار.

١–   االقتصادات املتقدمة: العناصر الدورية مقابل العناصر غير الدورية

٢–   اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: العناصر الدورية 

        مقابل العناصر غير الدورية

الشكل البياين ١-١٦: املساهمة يف التضخم الكلي

(بالنقاط املئوية)

العناصر غير الدورية

العناصر الدورية 

العناصر غير الدورية

العناصر الدورية 

يوليو 

٢٠٢٠

يوليو 

٢٠٢٠

تراجعــت معــدالت التضخــم فيمــا يبــدو علــى نطــاق واســع يشــمل القطاعــات التــي عــادة مــا كانــت 

تطوراتهــا الســعرية انعكاســا حلجــم الطلــب الكلــي وكذلــك يف القطاعــات األخــرى التــي تعــد 

حتركاتها السعرية أقل تأثرا عموما بتقلبات الطلب.  

امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة  األوروبــي؛  لالحتــاد  اإلحصائــي  املكتــب  املصــادر: 

االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين اآلثــار الزمنيــة الثابتــة لنمــاذج االنحــدار التــي تقــدر انحــدار 

املتوســط املتحــرك للمســاهمات يف التضخــم الكلــي خــالل ثالثــة أشــهر علــى اآلثــار القطريــة 

القــوى  تعــادل  أســاس  علــى  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  أوزان  باســتخدام  الثابتــة  والزمنيــة 

الشــرائية. وتقــاس مســاهمة أي مــن العناصــر كالتغيــر يف ســعره علــى أســاس ســنوي مقــارن 

اآلثــار  أســعار املســتهلكين األساســي. وتعكــس  مضروبــا يف وزنــه يف ســلة مؤشــر تضخــم 

القطريــة الثابتــة اختالفــات توقيــت إدراج البلــدان يف العينــة، ويتــم اســتعدال اآلثــار الزمنيــة 

األثــاث  الدوريــة  العناصــر  وتتضمــن   .٢٠٠٥ ينايــر  شــهر  مســاهمات  لتســاوي  الثابتــة 

عــدا  (مــا  واإلســكان  للمنــازل  الدوريــة  الصيانــة  وأعمــال  املنزليــة  واألجهــزة  والتجهيــزات 

واملطاعــم  والثقافــة  والترفيــه  الســتبعادها)  الالزمــة  البيانــات  توافــرت  إذا  املرافــق 

والفنــادق. أمــا العناصــر غيــر الدوريــة، فتتضمــن املالبــس واألحذيــة واالتصــاالت والتعليــم 

والصحة والسلع واخلدمات املتنوعة. ويستخدم تعريف العناصر الدورية كما ورد يف دراسة 

والتجهيــزات  األثــاث  بنــود  تــدرج  ال  الدراســة  أن  باســتثناء   ،Stock and Watson (2019)
التضخــم  معــدالت  حســاب  يف  للمنــازل  الدوريــة  الصيانــة  وأعمــال  املنزليــة  واألجهــزة 

االجتاهــات  لكشــف  والطاقــة  الغــذاء  عناصــر  وتســتثنى  الدوريــة.  بالتقلبــات  املتأثــرة 

األساســية بوضوح أكبر. ووفقا لدراســة Stock and Watson (2019)، تعد خدمات النقل من 

العناصــر غيــر الدوريــة، ولكــن تــم اســتبعادها هنــا نظــرا ملــا شــهدته مــن تقلبــات خــالل عــام 

٢٠٢٠ يف االقتصــادات املتقدمــة وعــدم إمكانيــة إدراجهــا دون مزجهــا مــع عنصــر الوقــود 

إدراج  حالــة  ويف  الناميــة.  واالقتصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد  يف 

خدمــات النقــل، يســتمر تأثيــر االجتــاه الهبوطــي للعناصــر غيــر الدوريــة يف مرحلــة مــا بعــد 

وقبــرص  وبلجيــكا  النمســا  املتقدمــة  االقتصــادات  وتضــم  العامليــة.  املاليــة  األزمــة 

واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا واليونــان وأيســلندا 

والنرويــج  وهولنــدا  ومالطــا  ولكســمبرغ  وليتوانيــا  والتفيــا  واليابــان  وإيطاليــا  وأيرلنــدا 

املتحــدة  واململكــة  والســويد وسويســرا  وإســبانيا  اجلنوبيــة  وســلوفينيا وكوريــا  والبرتغــال 

والواليــات املتحــدة. وتضــم اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة اجلزائــر 

واملغــرب  وماليزيــا  وكازاخســتان  والهنــد  وهنغاريــا  ومصــر  وكولومبيــا  والصيــن  وشــيلي 

وروســيا  ورومانيــا  وقطــر  وبولنــدا  والفلبيــن  وبيــرو  وباكســتان  ونيجيريــا  وميانمــار 

وصربيــا واجلمهوريــة الســلوفاكية وجنــوب إفريقيــا وتايلنــد وأوكرانيــا واإلمــارات العربيــة 

املتحــدة وفييــت نام. 
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الشــكل البيــاين ١-١٧: مبــادالت التضخــم على أســاس املقارنة 

بين خمس سنوات وأخرى

(٪، متوســط معــدل التضخــم املتوقــع يف ضــوء القــوى الســوقية خــالل فتــرة خمــس ســنوات تبــدأ بعــد 

خمس سنوات من التاريخ املوضح)

ُيتوقع استمرار تراجع معدالت التضخم يف االقتصادات املتقدمة عموما. 
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

ُيتوقع	 العاملي،	 النشاط	 يف	 املتوقع	 التعايف	 مع	 واتساقا	

	%4 من	 وبأكثر	 	2021 عام	 	%8 بحوايل	 التجارة	 حجم	 نمو	

حجم	 تراجع	 ويعكس	 التالية.	 السنوات	 يف	 املتوسط	 يف	 قليال	

سالسل	 يف	 احملتملة	 التحوالت	 أيضا	 منه	 جزء	 يف	 التجارة	

إىل	 اإلنتاج	 عمليات	 بإعادة	 الشركات	 قيام	 ظل	 يف	 العرض	

االعتماد	 عن	 الناجمة	 املتصورة	 اخملاطر	 من	 للحد	 بلدانها	

احملتمل،	 التطور	 لهذا	 وكانعكاس	 األجانب.	 املنتجين	 على	

كنسبة	 املباشر	 األجنبي	 االستثمار	 تدفقات	 تظل	 أن	 ُيتوقع	

مستوياتها	 من	 كثيرا	 أقل	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	

	،18-1 البياين	 )الشكل	 اجلائحة	 سبق	 الذي	 العقد	 خالل	

.)1 اللوحة	

كبير	يف	 تراجع	 البلدان	من	 تعاين	جميع	 أن	 ُيتوقع	 وبينما	

فيما	 التراجع	 هذا	 حجم	 سيتفاوت	 والواردات،	 الصادرات	

بينها.	وتبدو	آفاق	التجارة	قاتمة	للغاية	بالنسبة	لالقتصادات	

السفر	 قيود	 تؤثر	 أن	 يرجح	 حيث	 السياحة،	 على	 املعتمدة	

على	 حادا	 تأثيرا	 العدوى	 من	 املستهلكين	 وخماوف	 الدويل	

التي	يبدو	فيها	أن	اجلائحة	 نشاط	السياحة	حتى	يف	احلاالت	

على	 الكاريبي	 )اقتصادات	 احلايل	 الوقت	 احتواؤها	يف	 تم	 قد	

النصف	 عن	 املدفوعات	 ميزان	 بيانات	 وتشير	 املثال(.	 سبيل	

والسفر	 السياحة	 إيرادات	 صايف	 انهيار	 إىل	 العام	 من	 األول	

مهم	 بدور	 القطاعات	 هذه	 فيها	 تضطلع	 التي	 البلدان	 يف	

املثال،	 سبيل	 على	 وتركيا	 والبرتغال	 وأيسلندا	 )اليونان	

	3 اللوحة	 يتضح	من	 وكما	 	.)2 اللوحة	 	،18-1 البياين	 الشكل	

فيها	 يمثل	 التي	 للبلدان	 ُيتوقع	 	،18-1 البياين	 الشكل	 يف	

الناجت	 إجمايل	 من	 كبيرة	 نسبة	 والسفر	 السياحة	 قطاعا	

الفترة	 خالل	 النشاط	 يف	 أكبر	 تراجعا	 تشهد	 أن	 احمللي	

كوفيد-19.	 جائحة	 قبل	 ما	 بتنبؤات	 مقارنة	 	2021-2020

للنفط	صدمة	حادة	 املصدرة	 البلدان	 ذلك،	شهدت	 على	 عالوة	

النفط،	 أسعار	 تراجع	 نتيجة	 التجاري	 التبادل	 معدالت	 يف	

أكثر	صعوبة. خارجية	 آفاق	 حاليا	 وتواجه	

املغتربين	 تدفقات	حتويالت	 تراجعت	 املغتربين.	 حتويالت 

أظهرت	 ولكنها	 األوىل	 اإلغالق	 مراحل	 خالل	 حادا	 تراجعا	

املدفوعات	 انخفاض	 خطر	 أن	 غير	 مؤخرا.	 تعاٍف	 بوادر	

األم	 بلدانهم	 إىل	 املهاجرين	 العمال	 من	 الوافدة	 والتحويالت	

ومصر	 بنغالديش	 مثل	 لبلدان	 بالنسبة	 سيما	 ال	 كبيرا،	 ال	يزال	

جنوب	 إفريقيا	 وبلدان	 والفلبين	 وباكستان	 وغواتيماال	

أعم. الصحراء	بوجه	

اجلاري  احلساب  يف  والفائض  العجز  تراجع  ُيتوقع  كذلك 

العاملي خالل عام 2020 إىل	أقل	مستوياتهما	خالل	العقدين	

البياين	 )الشكل	 عام	 بشكل	 الحقا	 استقرارهما	 قبل	 املاضيين	

الفوائض	يف	 ُيتوقع	تراجع	 الدائنة،	 1-19(.	وبالنسبة	للبلدان	

شرق	آسيا،	ويف	أملانيا	وهولندا	ولكن	بدرجة	أقل،	بسبب	تردي	

البلدان	 يف	 الفائض	 حتول	 ُيتوقع	 بينما	 اخلارجية،	 األوضاع	

الزيادة	 العوامل	 وتوازن	هذه	 إىل	عجز	طفيف.	 للنفط	 املصدرة	

للبلدان	 وبالنسبة	 للصين.	 املتوقع	 الفائض	 يف	 الطفيفة	

املدينة،	ُيتوقع	تسجيل	مستويات	عجز	أقل	يف	أمريكا	الالتينية،	

وهو	 السالبة،	 التجاري	 التبادل	 معدالت	 صدمات	 من	 بالرغم	

الطلب	احمللي،	 الشديد	يف	مستويات	 الضعف	 ما	يعكس	أساسا	

أسعار	 انخفاض	 نتيجة	 أيضا	 املتحدة	 واململكة	 الهند	 ويف	

املراكز	 زيادة	 ُيتوقع	 أنه	 غير	 احمللي.	 الطلب	 وضعف	 النفط	

خالل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 كنسبة	 واملدينة	 الدائنة	

املصادر: ا�لس العاملي للسفر والسياحة؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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النصيب املباشر للسياحة والنقل عام ٢٠١٩ (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

نمو حجم التجارة العاملية (٪)

االســتثمارات األجنبيــة املباشــرة اخلارجــة (املقيــاس األيمــن، ٪ 

من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

النصف األول ٢٠١٩

النصف األول ٢٠٢٠

العامليــة،  التجــارة  حجــم  نمــو   :١-١٨ البيــاين  الشــكل 

وخدمــات  اخلارجــة،  املباشــرة  األجنبيــة  واالســتثمارات 

التجارة املرتبطة بالسفر

يعكــس انكمــاش التجــارة العامليــة عــام ٢٠٢٠ االنهيــار احلــاد يف قطاعــي الســياحة والســفر. 

وبالنســبة للبلــدان التــي يشــكل فيهــا هــذان القطاعــان نســبة كبيــرة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي، 

ُيتوقع أن تشهد انخفاضات أكثر حدة يف النشاط خالل الفترة ٢٠٢٠-٢٠٢١ مقارنة بتنبؤات 

ما قبل اجلائحة. 

١–   نمو حجم التجارة العاملية واالستثمارات األجنبية املباشرة اخلارجة

٢–   ميزان اخلدمات: السفر ونقل الركاب

        (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣–   التعديالت التي تم إجراؤها على مستوى إجمايل الناجت احمللي، ٢٠٢١ 

        (عدد أكتوبر ٢٠٢٠ مقابل عدد يناير ٢٠٢٠ من تقرير آفاق االقتصاد 

        العاملي) والنصيب املباشر للسياحة والنقل يف إجمايل الناجت احمللي
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انخفاض	 إىل	 النسب	 يف	 الزيادة	 هذه	 وترجع	 عام	2020:	

املقام	بسبب	االنخفاض	احلاد	يف	مستويات	النشاط.	وُيتوقع	

الزمني	 األفق	 مدار	 على	 تدريجيا	 النسب	 انكماش	 الحقا	

انحسار	 الناجت	احمللي	واستمرار	 للتوقعات	مع	تعايف	إجمايل	

اختالالت	احلساب	اجلاري.

خماطر كبيرة من نتائج نمو أشد وطأة 

اجلائحة،	 تطورات	 بشأن	 الكبيرة	 اليقين	 عدم	 حالة	 ظل	 يف	

بتنبؤات	 احمليطة	 اخملاطر	 مليزان	 كمي	 تقييم	 توفير	 يصعب	

السيناريو	األساسي	املشار	إليها	آنفا.	

فبالنسبة	الحتماالت جتاوز التوقعات:

عن	املتوقع	إذا	ما	عادت	األوضاع	 ••قد تتراجع حدة الركود  •	
االقتصادية	إىل	طبيعتها	على	نحو	أسرع	من	املتوقع	حاليا	

يف	القطاعات	التي	أعيد	فتحها	دون	جتدد	اإلصابات.	

••مد العمل بالتدابير املالية املضادة.	تأخذ	التنبؤات	احلالية	 •	
اآلن	 وإعالنها	حتى	 تنفيذها	 تم	 التي	 التدابير	 اعتبارها	 يف	

يف	 العامة	 املالية	 سياسة	 موقف	 يصبح	 أن	 وُيتوقع	 فقط.	

أقل	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	

تيسيرا	للغاية	خالل	عام	2021	تماشيا	مع	التحول	املتوقع	

)الشكل	 اخلاص	 القطاع	 بأنشطة	 مدفوع	 نمو	 مسار	 نحو	

املالية	 بالتدابير	 العمل	 مد	 وسيؤدي	 	.)20-1 البياين	

يف	 املتوقع	 مستواه	 عن	 العاملي	 النمو	 زيادة	 إىل	 املضادة	

السيناريو	األساسي	خالل	عام	2021.

••وقد	حتول	تغيرات	اإلنتاج	والتوزيع	ونظم	الدفع	دون	تسارع  •	
نمو اإلنتاجية —	بدءا	من	األساليب	اجلديدة	املستخدمة	يف	

التباين

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

الكونغــو  جمهوريــة   = األوســط  والشــرق  وإفريقيــا  الصينيــة؛  تايــوان  ومقاطعــة  وســنغافورة 

إفريقيــا  وجنــوب  واملغــرب  ولبنــان  وكينيــا  واألردن  وغانــا  وإثيوبيــا  ومصــر  الديمقراطيــة 

بيــالروس وبلغاريــا وكرواتيــا  الوســطى والشــرقية =  والســودان وتنزانيــا وتونــس؛ وأوروبــا 

وتركيــا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  ورومانيــا  وبولنــدا  وهنغاريــا  التشــيكية  واجلمهوريــة 

وأوكرانيــا؛ وآســيا الصاعــدة = الهنــد وإندونيســيا وباكســتان والفلبيــن وتايلنــد وفييــت نــام؛ 

ولكســمبرغ  وأملانيــا  وفنلنــدا  والدانمــرك  وبلجيــكا  النمســا   = الدائنــة  األوروبيــة  والبلــدان 

وهولنــدا والنرويــج والســويد وسويســرا، والبلــدان املدينــة يف منطقــة اليــورو = قبــرص واليونــان 

وأيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا وســلوفينيا؛ وأمريــكا الالتينيــة = األرجنتيــن والبرازيــل 

اجلزائــر   = للنفــط  املصــدرة  والبلــدان  وأوروغــواي؛  وبيــرو  واملكســيك  وكولومبيــا  وشــيلي 

وأذربيجــان وإيــران وكازاخســتان والكويــت ونيجيريــا وُعمــان وقطــر وروســيا واململكــة العربيــة 

أســتراليا   = أخــرى  متقدمــة  واقتصــادات  وفنزويــال؛  املتحــدة  العربيــة  واإلمــارات  الســعودية 

وكندا وفرنسا وأيسلندا ونيوزيلندا واململكة املتحدة.
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الشكل البياين ١-١٩: احلساب اجلاري ووضع االستثمار الدويل

(٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

أقــل  إىل   ٢٠٢٠ خــالل  العاملــي  اجلــاري  احلســاب  يف  والفائــض  العجــز  انكمــاش  ُيتوقــع 

مستوياتهما على اإلطالق على مدار العقدين املاضيين. 

١–   رصيد احلساب اجلاري العاملي

٢–   مركز االستثمار الدويل العاملي
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االقتصادات 

املتقدمة

األسواق الصاعدة

واالقتصادات النامية

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١

عدد إبريل ٢٠٢٠ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

الشكل البياين ١-٢٠: موقف املالية العامة، ٢٠١٩-٢٠٢١

(التغير يف رصيد املالية العامة األويل الهيكلي، ٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن)

قد يؤدي مد العمل بالتدابير املالية املضادة إىل جتاوز توقعات النمو العاملي. 

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

جمال	الطب	وحتى	اخلدمات	القائمة	على	استخدام	البيانات	

والعمل	من	بعد	عبر	قطاعات	االقتصاد	األوسع	نطاقا.

••ويف	ظل	التقدم احملرز يف جمال العالج،	يمكن	لنظم	الرعاية	 •	
بشكل	 اإلصابات	 أعداد	 عن	 الناجتة	 األعباء	 إدارة	 الصحية	

أفضل،	بينما	قد	تتيح	التغيرات	يف	أماكن	العمل	ومن	جانب	

بشكل	 النشاط	 عودة	 العدوى	 انتقال	 من	 للحد	 املستهلكين	

أسرع	إىل	مستويات	ما	قبل	اجلائحة	دون	أن	يؤدي	ذلك	إىل	

موجات	إصابة	متكررة.

العامل	األهم	على	اإلطالق	 إنتاج لقاح آمن وفعال	 ••ويشكل	 •	
حالة	 ويف	 األخرى.	 التوقعات	 جتاوز	 باحتماالت	 مقارنة	

العامل	 أنحاء	 جميع	 يف	 وتوزيعه	 املطلوبة	 بالكمية	 إنتاجه	

بأسعار	معقولة،	سيسهم	هذا	اللقاح	يف	حتسين	الشعور	العام	

األساسي،	 السيناريو	 مستواها	يف	 عن	 النمو	 معدالت	 ورفع	

بما	يف	ذلك	من	خالل	املساعدة	يف	حتقيق	تعاف	شامل	يف	

والسفر.	 املباشر	 االحتكاك	 على	 االعتماد	 كثيفة	 القطاعات	

ويعرض	إطار	السيناريو	1	بعض	هذه	اجلوانب،	كما	يتناول	

توقعات	النمو	وفقا	لسيناريوهات	بديلة.

غير	أن	خماطر التطورات املعاكسة	ال	تزال	كبيرة.	وتتضمن	

ما	يلي:

الفيروس.	 تفشي  موجات	 جتدد	 األماكن	 بعض	 تشهد	 ••فقد	 •	
وتباطؤ	 جمددا،	 الفيروس	 انتشار	 دائرة	 اتساع	 حالة	 ويف	

وتيرة	التقدم	احملرز	يف	إنتاج	العالجات	واللقاحات	الالزمة	

يف	 البلدان	 بين	 املساواة	 عدم	 استمرار	 أو	 املتوقع	 عن	

احلصول	عليها،	من	املمكن	أن	يتراجع	النشاط	االقتصادي	

عن	املتوقع	يف	ظل	إعادة	فرض	التباعد	االجتماعي	وتشديد	

عبر	 التداعيات	 تؤدي	 قد	 كذلك	 العام.	 اإلغالق	 إجراءات	

احلدود	الناجتة	عن	زيادة	ضعف	الطلب	اخلارجي	إىل	تفاقم	

أثر	الصدمات	القطرية	أو	اإلقليمية	على	النمو	العاملي.

••من	املمكن	أن	يؤدي	اإللغاء املبكر للدعم املتاح من خالل  •	
الفئات	 نحو	 املتخذة	 اإلجراءات	 توجيه	 عدم	 أو	 السياسات،	

املستحقة	بدقة	بسبب	حتديات	التصميم	والتنفيذ،	إىل	تفكك	

العالقات	االقتصادية	القابلة	لالستمرار	واملنتجة،	وبالتايل	

إىل	تفاقم	قضية	سوء	توزيع	املوارد.

••يمكن تشديد األوضاع املالية جمددا،	على	غرار	ما	حدث	يف	 •	
شهر	مارس،	مما	سيؤدي	إىل	انكشاف	مواطن	الضعف.	وقد	

تشهد	بعض	االقتصادات	أزمات	دين	إىل	جانب	زيادة	تباطؤ	

اإلقراض	 عمليات	 يف	 املفاجئ	 التوقف	 حالة	 يف	 النشاط	

اجلديدة	)أو	عدم	جتديد	الديون	احلالية(.

حاالت	 تؤدي	 ما	 دائما	 اإلعسار.	 وحاالت  السيولة  ••عجز  •	
الركود	العميقة	إىل	حالة	عجز	واسعة	النطاق	يف	مستويات	

جانب	 على	 مباشرة	 خسائر	 الشركات	 تشهد	 حيث	 السيولة،	

األجور	 مصروفات	 دفع	 إىل	 مضطرة	 تظل	 بينما	 اإليرادات	

والتكاليف	الثابتة	وأداء	التزامات	خدمة	الدين.	وقد	تتحول	

إفالس	 حاالت	 إىل	 بسهولة	 املطولة	 السيولة	 عجز	 حاالت	

وإغالق	شركات.	وقد	شهدت	املرحلة	احلالية	عددا	قليال	من	

وتأجير	 التجزئة	 قطاعي	 يف	 البارزة،	 اإلفالس	 حاالت	

السيارات	على	سبيل	املثال،	كما	بلغ	معدل	التخلف	عن	سداد	

سندات	الشركات	أعلى	مستوياته	منذ	األزمة	املالية	العاملية	

االستقرار  مستجدات  تقرير  من	 	2020 يونيو	 عدد	 )راجع	

املايل العاملي(.	غير	أن	اإلجراءات	املضادة	التي	تم	اتخاذها	

على	 حالت	 وحاسم	 سريع	 بشكل	 السياسات	 مستوى	 على	

األرجح	حتى	اآلن	دون	ازدياد	حاالت	اإلفالس.	ولكن	نظرا	

حلدة	الركود	وإمكانية	إلغاء	جزء	من	الدعم	العاجل	يف	بعض	

البلدان،	فإن	تفشي	حاالت	عجز	السيولة	احلادة	واإلفالسات	

ملموسا	 خطرا	 يمثل	 أصبح	 الشركات	 من	 كبير	 عدد	 بين	

كبيرة	 خسائر	 األحداث	 هذه	 عن	 تنشأ	 وقد	 	.)3-1 )اإلطار	

الطلب	 تراجع	 واستمرار	 والدخول،	 الوظائف	 مستوى	 على	

بالتايل،	كما	قد	تؤدي	يف	الوقت	نفسه	إىل	استنزاف	رؤوس	

مما	 االئتمان،	 عرض	 وتقييد	 املصرفية	 الوقائية	 األموال	

يؤدي	بالتايل	إىل	تفاقم	حالة	الهبوط	االقتصادي.

االضطرابات	 تزايدت	 االجتماعية.	 االضطرابات  ••اشتداد  •	
االجتماعية	حول	العامل	خالل	عام	2019	قبل	أن	تنحسر	يف	

أوائل	اجلائحة	)اإلطار	1-4(.	ويف	حين	تتفاوت	أسباب	هذا	

االنحسار	عبر	البلدان،	فإنها	تتضمن	يف	حاالت	عديدة	تراجع	

هياكل	 الفئات	يف	 تمثيل	جميع	 وعدم	 املؤسسات	 الثقة	يف	

احلوكمة	والفجوة	املتصورة	بين	أولويات	القادة	واملشكالت	

االضطرابات	 زادت	 يونيو،	 ويف	 املواطنون.	 يواجهها	 التي	

ما	 وسرعان	 األمريكية،	 املتحدة	 الواليات	 يف	 االجتماعية	

العنصرية	 على	 احتجاجا	 العامل	 أنحاء	 جميع	 يف	 انتشرت	

انتشار	 يؤدي	 وقد	 العرقية.	 املساواة	 وعدم	 املؤسسية	

االحتجاجات	أو	استمرارها	لفترة	أطول	إىل	آثار	سلبية	على	

احلالة	املعنوية	للمواطنين	وتردي	مستويات	النشاط.	كذلك	

قد	يؤدي	اشتداد	االضطرابات	االجتماعية	إىل	تعقيد	االقتصاد	

أو	 النمو	 على	 بدوره	 سيؤثر	 اإلصالح،	مما	 السياسي	جلهود	

استدامة	املوارد	العامة	على	املدى	املتوسط.

التوترات	 تتجدد	 أن	 يمكن	 السياسية:	 اجلغرافية  ••التوترات  •	
خالل	 ظاهريا	 تراجعها	 من	 بالرغم	 السياسية	 اجلغرافية	

تشكل	 ذلك،	 عن	 فضال	 	.)21-1 البياين	 )الشكل	 اجلائحة	

ائتالف	 أعضاء	 بين	 العالقات	 على	 املفروضة	 الضغوط	

والبلدان	 وروسيا	 أوبك	 )منظمة	 النفط	 ملنتجي	 أوبك+	

أوبك(	 منظمة	 يف	 األعضاء	 غير	 للنفط	 املصدرة	 األخرى	

خطرا	على	عرض	النفط	العاملي.	ومن	شأن	تراجع	األسعار	

أن	يضر	ضررا	 مارس	 ما	حدث	يف	شهر	 غرار	 على	 جمددا	

إىل	 ويؤدي	 للنفط،	 املصدرة	 البلدان	 يف	 بالنشاط	 بالغا	

النمو	عن	املتوقع. تراجع	

الناجمة  واملشكالت  التجارة  سياسة  بشأن  اليقين  ••عدم  •	
على	 مؤخرا	 التأكيد	 إعادة	 من	 بالرغم	 التكنولوجيا:	 عن 

من	 األوىل	 باملرحلة	 والصين	 املتحدة	 الواليات	 التزام	

االتفاقية	التجارية	املوقعة	بينهما	يف	بداية	العام،	ال	تزال	

التوترات	متصاعدة	بين	االقتصادين	األكبر	يف	العامل	على	

الترتيب	 ينتهي	 ذلك،	 عن	 فضال	 اجلبهات.	 من	 العديد	
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يف	 األوروبي	 واالحتاد	 املتحدة	 اململكة	 بين	 	االنتقايل	

إىل	 بالتوصل	 الطرفان	 يقم	 مل	 وما	 	،2020 ديسمبر	 	31

ُيتوقع	 التاريخ،	 هذا	 قبل	 عليه	 والتصديق	 جتاري	 اتفاق	

إىل	 يؤدي	 قد	 مما	 بينهما،	 فيما	 التجارية	 احلواجز	 تكثيف	

اإلنتاج	 ترتيبات	 وتعطيل	 األعمال	 ممارسة	 تكلفة	 زيادة	

عبر	احلدود	املعمول	بها	منذ	فترة	طويلة.	كذلك	فإن	معظم	

تم	 التي	 التشويهية	 اجلمركية	 وغير	 اجلمركية	 احلواجز	

فرضها	على	مدار	العامين	املاضيين	ال	تزال	سارية	)الشكل	

التابعة	 االستئناف	 تعليق	عمل	هيئة	 وتم	 البياين	22-1(.	

ملنظمة	التجارة	العاملية	بسبب	أزمة	اختيار	أعضاء	الهيئة،	

العاملية	 التجارة	 منظمة	 إنفاذ	 بشأن	 شكوكا	 يثير	 مما	

التجارية	 النزاعات	 انتشار	 القانونية.	ويف	ظل	 اللتزاماتها	

العاملية	 العرض	 سالسل	 تواجه	 التكنولوجي،	 اجملال	 إىل	

واملنصات	 املعايير	 ازدواجية	 بسبب	 إضافية	 تهديدات	

اتفاقية	 دخلت	 اإليجابي،	 اجلانب	 وعلى	 التكنولوجية.	

املتحدة	 والواليات	 واملكسيك	 كندا	 بين	 املبرمة	 التجارة	

عدم	 من	 احلد	 يف	 سيساعد	 مما	 يوليو،	 	1 يف	 التنفيذ	 حيز	

)الشكل	 القريب	 املدى	 على	 التجارة	 سياسة	 بشأن	 اليقين	

البياين	1-23(.	غير	أن	استمرار	النزاعات	)حول	األلومنيوم	

على	 األلبان،	 وجتارة	 السيارات	 قطاع	 يف	 املنشأ	 وقواعد	

اليقين	 عدم	 يزداد	 وقد	 التنفيذ.	 يعوق	 قد	 املثال(	 سبيل	

جمددا	بشأن	سياسة	التجارة	يف	هذه	السياقات	أو	املناقشات	

مع	الشركاء	التجاريين	اآلخرين،	مما	سيكون	له	تأثير	سلبي	

على	النمو	العاملي.

وتيرة	 زيادة	 تسببت	 بالطقس:	 املرتبطة  الطبيعية  ••الكوارث  •	
مثل	 وكثافتها،	 بالطقس	 املرتبطة	 الطبيعية	 الكوارث	

العواصف	االستوائية	والفيضانات	وموجات	احلر	وموجات	

مدمرة	 إنسانية	 تبعات	 يف	 الغابات،	 وحرائق	 اجلفاف	

خالل	 املناطق	 من	 العديد	 يف	 األرواح	 يف	 كبيرة	 وخسائر	

وجنوب	 وشرق	 والكاريبي	 أستراليا	 )يف	 األخيرة	 السنوات	

تغير	 أدى	 وقد	 املثال(.	 سبيل	 على	 آسيا،	 وجنوب	 إفريقيا	

الكوارث	 وتيرة	 زيادة	 وراء	 األسباب	 أهم	 من	 وهو	 املناخ،	

	— بالفعل	 ملحوظة	 آثار	 إىل	 وكثافتها،	 بالطقس	 املرتبطة	

ليس	فقط	يف	املناطق	التي	شهدت	هذه	الكوارث.	وقد	تكون	

عبر	 الهجرة	 يف	 املساهمة	 العوامل	 من	 أيضا	 الكوارث	 هذه	

سبيل	 على	 التأمين	 قطاع	 )يف	 املالية	 والضغوط	 احلدود	

املثال(	أو	يف	زيادة	أعباء	األمراض.	كذلك	قد	تنشأ	عن	هذه	

نفسه	 احلدث	 عقب	 تأثيرها	 يمتد	 دائمة	 تداعيات	 الكوارث	

)كما	حدث	يف	بعض	أنحاء	شرق	إفريقيا	على	سبيل	املثال	

وأوائل	 	2019 عام	 نهاية	 يف	 الغزيرة	 األمطار	 أدت	 حيث	

تعد	 أزمة	 —	يف	 للجراد	 الهائل	 االنتشار	 إىل	 اجلاري	 العام	

على	 كبيرا	 ما	شكل	خطرا	 وهو	 	— عقود	 عدة	 األسوأ	خالل	

إمدادات	الغذاء	يف	املنطقة(.

.Global Trade Alert املصدر: مؤسسة

اجلمارك على الواردات

القيود غير اجلمركية على الواردات

متطلبات التوطن اجلغرايف

حماية التجارة

الشــكل البيــاين ١-٢٢: نســبة الــواردات العامليــة املتأثــرة 

بالقيود الذاتية التي تفرضها البلدان على وارداتها

(٪)

العاميــن  خــالل  فرضهــا  تــم  التــي  اجلمركيــة  وغيــر  اجلمركيــة  التشــويهية  احلواجــز  تــزال  ال 

املاضيين سارية حتى اآلن.  
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.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 عــدد 

املقــاالت املنشــورة يف اجلريــدة) واســتعداله لتســاوي قيمتــه ١٠٠ يف املتوســط خــالل العقــد 

٢٠٠٠-٢٠٠٩. داعش = الدولة اإلسالمية.
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الشكل البياين ١-٢١: مؤشر ا�اطر اجلغرافية السياسية

(مؤشر)

يبــدو أن التوتــرات اجلغرافيــة السياســية قــد تراجعــت حدتهــا خــالل اجلائحــة ولكنهــا قــد 

تشتد جمددا.  
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

أولويات السياسات على املدى القريب: 

ضمان كفاية املوارد املوجهة للرعاية 

الصحية واحلد من األضرار االقتصادية

يقع	االقتصاد	العاملي	يف	الوقت	احلايل	حتت	وطأة	أشد	أزمات	

الصحة	العامة	ضررا	وحالة	الركود	األسوأ	على	اإلطالق	خالل	عدة	

عقود.	ومن	املتوقع	أن	يتراجع	النشاط	كثيرا	عن	مستوى	الطاقة	

عامي	 خالل	 الكبرى	 االقتصادات	 جميع	 يف	 الكاملة	 اإلنتاجية	

فإن	 ذلك،	 على	 عالوة	 	.)24-1 البياين	 )الشكل	 و2021	 	2020

السياسات،	 وعلى	مستوى	 كبيرة.	 املعاكسة	 التطورات	 احتماالت	

ثمة	أولوية	مزدوجة	ملحة	تتمثل	يف	ضمان	كفاية	املوارد	املتاحة	

لنظم	الرعاية	الصحية	واحلد	من	األضرار	االقتصادية.

مفاضالت صعبة: احتياجات ملحة على املدى 

القريب وحتديات على املدى املتوسط

القريب،	 املدى	 على	 العميق	 للركود	 التصدي	 جانب	 إىل	

سيكون	على	صناع	السياسات	مواجهة	حتديات	معقدة	لوضع	

مع	 إنتاجيتها	 نمو	 زيادة	 من	 يمكنها	 مسار	 على	 االقتصادات	

على	 القدرة	 واستمرارية	 املكاسب	 تقاسم	 يف	 املساواة	 ضمان	

مفاضالت	 بالفعل	 عديدة	 بلدان	 وتواجه	 الدين.	 أعباء	 حتمل	

صعبة	للغاية	بين	تنفيذ	التدابير	الالزمة	لدعم	النمو	على	املدى	

القريب	وجتنب	استمرار	تراكم	الديون	التي	سيكون	من	الصعب	

املمكن.	 الناجت	 على	 األزمة	 لتداعيات	 نظرا	 مستقبال	 خدمتها	

لذلك	ينبغي	أن	ُيراعى	يف	تصميم	السياسات	الداعمة	لالقتصاد	

وضع	 يف	 املتمثل	 األعم	 الهدف	 دعم	 القريب	 املدى	 على	

االقتصادات	على	مسار	يمكنها	من	حتقيق	نمو	أكثر	قوة	يتسم	

باإلنصاف	والصالبة.	

الضرائب	 جانبي	 على	 املتخذة	 التدابير	 تعطي	 أن	 وينبغي	

يف	 املساعدة	 شأنها	 من	 التي	 للمبادرات	 األفضلية	 واإلنفاق	

يعود	 تشاركي	 نمو	 حتقيق	 وضمان	 املمكن،	 الناجت	 زيادة	

وأي	 للخطر.	 املعرضة	 الفئات	 وحماية	 اجلميع،	 على	 بالنفع	

ديون	إضافية	تنشأ	عن	تمويل	هذه	املساعي	سيمكن	سدادها	

الكلي	 احلجم	 زيادة	 خالل	 من	 األرجح	 على	 مستقبال	 تلقائيا	

باالقتراض	 مقارنة	 املستقبلي	 الضريبي	 والوعاء	 لالقتصاد	

أو	 املستحقة	 الفئات	 نحو	 بدقة	 املوجه	 غير	 الدعم	 لتمويل	

النفقات	اجلارية	املهدرة.	ويمكن	دعم	هذه	األهداف	من	خالل	

البنية	 ومشروعات	 والتعليم	 الصحة	 قطاعي	 االستثمارات	يف	

التحتية	ذات	العائد	املرتفع	والتي	من	شأنها	أيضا	املساهمة	

يف	حتويل	االقتصاد	إىل	خفض	االعتماد	على	الكربون.	كذلك	

واستخدام	 االبتكار	 تيسير	 البحوث	 على	 لإلنفاق	 يمكن	

عدم اليقين بشأن السياسات االقتصادية العاملية 

(مرجح بأوزان تعادل القوى الشرائية)

عدم اليقين بشأن سياسة التجارة األمريكية (املقياس األيمن)

السياســات  بشــأن  اليقيــن  عــدم   :١-٢٣ البيــاين  الشــكل 

والتوترات التجارية

(مؤشر)

التوتــرات  تــزال  بينمــا ال  التجاريــة،  السياســات  بشــأن  اليقيــن  عــدم  تراجعــت مؤخــرا درجــة 

التجارية متزايدة.  

.Baker, Bloom, and Davis 2016 املصدر: مؤسسة

ملحوظــة: مؤشــر Baker Bloom Davis لعــدم اليقيــن بشــأن السياســات االقتصاديــة العامليــة هــو 

املتوســط املرجــح بإجمــايل النــاجت احمللــي ملؤشــرات عــدم اليقيــن بشــأن السياســة االقتصاديــة 

الوطنيــة لعشــرين بلــدا: أســتراليا والبرازيــل وكنــدا وشــيلي والصيــن وفرنســا وأملانيــا واليونــان 

والســويد  وإســبانيا  وروســيا  وهولنــدا  واملكســيك  وكوريــا  واليابــان  وإيطاليــا  وأيرلنــدا  والهنــد 

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 

التجارة األمريكية خالل الفترة من ١٩٨٥ إىل ٢٠١٠ = ١٠٠.
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الشكل البياين ١-٢٤: توقعات فجوة الناجت، ٢٠٢٠-٢٠٢٣

(٪)

النشــاط كثيــرا عــن مســتوى الطاقــة اإلنتاجيــة الكاملــة يف جميــع  مــن املتوقــع أن يتراجــع 

االقتصادات خالل عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١.  

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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املدى	 على	 اإلنتاجية	 نمو	 دوافع	 أهم	 وهما	 التكنولوجيا،	

اإلنفاق	 حماية	 خالل	 من	 يمكن	 ذلك،	 على	 فضال	 الطويل.	

احلماية	 توفير	 ضمان	 احليوية	 اجملاالت	 على	 االجتماعي	

الالزمة	للفئات	األكثر	عرضة	للمخاطر	ويف	الوقت	نفسه	دعم	

النشاط	على	املدى	القريب،	نظرا	ألن	هذه	املصروفات	ستوجه	

مقارنة	 املتاح	 دخلها	 إنفاق	 إىل	 ميال	 أكثر	 جمموعات	 إىل	

باألغنياء.	ويف	جميع	احلاالت،	سيكون	من	الضروري	االلتزام	

بأعلى	معايير	شفافية	الدين	لتجنب	أي	مشكالت	مستقبلية	يف	

التجديد	وارتفاع	عالوات	اخملاطر	السيادية	الذي	يؤدي	بدوره	

إىل	زيادة	تكلفة	االقتراض	عبر	االقتصاد.

تعزيز التعاون متعدد األطراف

يتضح	من	الطبيعة	العاملية	للصدمة	وتداعياتها	عبر	احلدود	

جهود	 إىل	 احلاجة	 مدى	 عنها	 الناجتة	 املشتركة	 والتحديات	

كبيرة	متعددة	األطراف	ملكافحة	األزمة	الصحية	واالقتصادية.	

تعاون متعدد األطراف من أجل دعم نظم الرعاية الصحية: 

خالل	 من	 الصحة	 جمال	 يف	 الوطنية	 اجلهود	 دعم	 سيتعين	

التعاون	املكثف	متعدد	األطراف.	ومن	أهم	األولويات	يف	هذا	

التي	 اللقاحات	 بشراء	 املسبقة	 االلتزامات	 تمويل	 الصدد	

جتري	جتربتها	يف	الوقت	احلايل	لتشجيع	التوسع	يف	تصنيع	

وتوزيع	جرعات	بأسعار	معقولة	يف	جميع	أنحاء	العامل	)ومن	

حتالف	 األطراف	 متعددة	 املنسقة	 املبادرات	 هذه	 أمثلة	

للقاحات	 العاملي	 والتحالف	 الوبائي	 التأهب	 ابتكارات	

املصاحبين	 الفشل	 وخطر	 اليقين	 عدم	 ظل	 ويف	 والتحصين(.	

التمويل	 يصبح	 وآمنة،	 فعالة	 لقاحات	 عن	 البحث	 جلهود	

الصلة	دعم	 األولويات	ذات	 العاملي	من	األهمية	بمكان.	ومن	

الصحية	 الرعاية	 قطاع	 يف	 احملدودة	 القدرات	 ذات	 البلدان	

تتوقف	 إنسانية	 كارثة	 وقوع	 جتنب	 على	 قدرتها	 ألن	 نظرا	

من	 لها	 املقدمة	 الطبية	 املساعدات	 زيادة	 على	 أساسي	 بشكل	

اجملتمع	الدويل.	وينبغي	أن	تواصل	البلدان	أيضا	إلغاء	القيود	

الضرورية	 الطبية	 املستلزمات	 على	 املفروضة	 التجارية	

وتبادل	املعلومات	عن	اجلائحة	وعن	اجلهود	املبذولة	إليجاد	

الالزمة. والعالجات	 اللقاحات	

الدعم املايل للبلدان التي تعاين من نقص املوارد. بخالف	

الفنية،	 واملعرفة	 الطبية	 األجهزة	 توفير	 خالل	 من	 املساعدة	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 عدد	 يحتاج	

—	إىل	احلصول	 الدخل	 البلدان	منخفضة	 —	ال	سيما	 النامية	

الدين	 على	الدعم	من	اجملتمع	الدويل	من	خالل	تخفيف	أعباء	

التي	 املبادرة	 إىل	 واستنادا	 امليسر.	 والتمويل	 املنح	 وتقديم	

أطلقتها	جمموعة	العشرين	بهدف	تعليق	سداد	مدفوعات	خدمة	

أن	 ينبغي	 الدخل،	 منخفضة	 البلدان	 على	 املستحقة	 الدين	

اجلهات	 جانب	 من	 مماثلة	 معاملة	 على	 البلدان	 هذه	 حتصل	

األجنبية	 السيولة	 على	 احلفاظ	 يمكنها	 بحيث	 اخلاصة	 الدائنة	

وتدابير	 الصحية	 الرعاية	 على	 اإلنفاق	 إىل	 املوارد	 وتوجيه	

اإلغاثة.	ويف	احلاالت	التي	تتطلب	إعادة	هيكلة	الدين،	ينبغي	

التوصل	إىل	اتفاق	سريع	بين	جميع	الدائنين	واملقترضين	من	

مقبولة	 بشروط	 الصاعدة	 واألسواق	 الدخل	 منخفضة	 البلدان	

للطرفين.	ومن	شأن	شبكة	األمان	املايل	العاملية	تقديم	املزيد	

اخلارجي.	 التمويل	 يف	 عجزا	 تواجه	 التي	 للبلدان	 الدعم	 من	

النقد	 صندوق	 قام	 كوفيد-19،	 ألزمة	 االستجابة	 من	 وكجزء	

خط	 تقديم	 لتتضمن	 اإلقراضية	 أدواته	 نطاق	 بتوسيع	 الدويل	

التي	 األعضاء	 للبلدان	 التمويل	 إلعادة	 قابل	 متجدد	 ائتماين	

تتمتع	بأطر	سياسات	وأسس	قوية،	وتقديم	قروض	جديدة	من	

األقصى	 احلد	 ورفع	 األخرى،	 اإلقراضية	 تسهيالته	 خالل	

وزيادة	 مؤقتا،	 الطارئة	 التمويلية	 التسهيالت	 من	 لالستفادة	

الديون.	 قدرته	على	تقديم	منح	لتخفيف	أعباء	

الوطنية السياسات 

توفير احليز الالزم الستيعاب زيادة اإلنفاق على التدابير 

استجابة	 بالفعل	 حاليا	 بلدان	 عدة	 تشهد	 لألزمة:	 املضادة 

االقتصادية،	 السياسات	 صعيد	 على	 باجلرأة	 تتسم	 كبيرة	

كبلدان	 وضعها	 لها	 يتيح	 التي	 املتقدمة	 البلدان	 وخاصة	

األزمة	 ملواجهة	 أكبر	 جماال	 االحتياطي	 لعمالت	 مصدرة	

مقارنة	باقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.	

على	 املالية	 املطالبات	 زادت	 األزمة،	 هذه	 مدة	 طالت	 وكلما	

الرعاية	 على	 اإلنفاق	 خالل	 من	 ذلك	 يف	 بما	 	— احلكومات	

واملبادرات	 النقدية	 والتحويالت	 البطالة	 وإعانات	 الصحية	

النشاط.	 تشجيع	 إىل	 الهادفة	 الدورية	 لالجتاهات	 املضادة	

األزمة	 خالل	 جهدها	 قصارى	 احلكومات	 تبذل	 أن	 وينبغي	

تكون	 وأن	 العميقة	 االقتصادي	 الهبوط	 حالة	 من	 للتخفيف	

لتطورات	 لالستجابة	 استراتيجياتها	 لتكييف	 استعداد	 على	

اجلائحة	وتداعياتها	على	النشاط.	ويف	احلاالت	التي	قد	حتول	

الالزمة،	 اإلجراءات	 اتخاذ	 دون	 العامة	 املالية	 قواعد	 فيها	

االلتزام	 مع	 القواعد	 بتلك	 مؤقتا	 العمل	 تعليق	 ذلك	 سيتطلب	

انحسار	 عقب	 تدريجيا	 العامة	 املالية	 أوضاع	 لضبط	 بمسار	

األزمة	ملعاودة	االمتثال	للقواعد	على	املدى	املتوسط.	ويمكن	

توفير	احليز	الالزم	الحتياجات	اإلنفاق	امللحة	من	خالل	إيالء	

الدعم	 أشكال	 من	 واحلد	 لألزمة	 املضادة	 للتدابير	 األولوية	

املهدرة	غير	املوجهة	بدقة	نحو	مستحقيها.	ومن	شأن	اإلدارة	

—	من	خالل	مد	أجل	استحقاق	االقتراض	 االحترازية	للديون	

فترة	 ألطول	 املنخفضة	 الفائدة	 أسعار	 وتثبيت	 احلكومي	

واإلفراج	 الدين	 خدمة	 من	مصروفات	 جانب	 توفير	 ممكنة	—	

جهود	 نحو	 توجيهها	 إلعادة	 املوازنة	 موارد	 بعض	 عن	

 IMF	يف	الواردة	التوصيات	أيضا	)راجع	األزمة	من	التخفيف

2020(.	ورغم	أنه	سيكون	من	الصعب	اتخاذ	تدابير	جديدة	على	
جانب	اإليرادات	خالل	األزمة،	قد	حتتاج	احلكومات	إىل	النظر	

دخال	 األعلى	 الفئات	 على	 التصاعدية	 الضرائب	 زيادة	 يف	

معدالت	 زيادة	 ذلك	 يف	 )بما	 نسبيا	 باألزمة	 تأثرا	 واألقل	

الضرائب	على	شرائح	الدخل	املرتفع	والعقارات	مرتفعة	القيمة	

الشركات	 ضريبة	 وتعديل	 والثروات(	 الرأسمالية	 واألرباح	

أيضا	 )راجع	 الربحية	 مع	 املدفوعة	 الضرائب	 تناسب	 لضمان	

الفصل	األول	من	عدد	أكتوبر	2020	من	تقرير الراصد املايل(.	

ضريبة	 تصميم	 على	 أيضا	 البلدان	 تتعاون	 أن	 وينبغي	
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

الشركات	الدولية	استجابة	لتحديات	االقتصاد	الرقمي.	وبينما	

املالية	 السلطات	 تعلن	 أن	 ينبغي	 املبادرات،	 هذه	 تنفيذ	 يتم	

ووضع	 العامة،	 املوارد	 استدامة	 بضمان	 الواضح	 التزامها	

بعد	 العامة	 املالية	 أوضاع	 لضبط	 باملصداقية	 تتسم	 خطط	

األزمة.	 انحسار	

ويمثل	ما	سبق	أهدافا	مشتركة	على	مستوى	السياسات	يف	

واالقتصادية	 الصحية	 األزمة	 تواجه	هذه	 التي	 البلدان	 جميع	

على	 االعتماد	 كثيفة	 البلدان	 على	 األكبر	 ضررها	 يقع	 التي	

ويزيد	 اخلارجية.	 والتحويالت	 النفطية	 والصادرات	 السياحة	

حجم	التحديات	عموما	يف	البلدان	التي	عانت	قبل	األزمة	من	

خالل	 من	 املتاح	 احليز	 وضيق	 كبيرة،	 ضعف	 مواطن	

الفئات	 السياسات،	وقطاع	غير	رسمي	كبير	يحد	من	استفادة	

خالل	 من	 املقدمة	 اإلغاثة	 تدابير	 من	 للخطر	 املعرضة	

ما	 وعادة	 املصرفية.	 والقنوات	 احلالية	 الضريبية	 السجالت	

يكون	هناك	ارتباط	بين	هذه	السمات	وتشديد	قيود	االقتراض.	

تقهر	 أن	 يمكن	 قوي،	 خارجي	 دعم	 توفير	 عدم	 حالة	 ويف	

سيما	 ال	 	— االقتصادات	 هذه	 واالقتصادية	 الصحية	 األزمة	

الرعاية	 التي	تعاين	من	هشاشة	نظم	 الدخل	 البلدان	منخفضة	

وعدم	 الطبية	 واملستلزمات	 الغذاء	 عرض	 ونقص	 الصحية	

األمنية. األوضاع	 استقرار	

موارد الرعاية الصحية. يف	ظل	استمرار	انتشار	اجلائحة،	

يجب	على	جميع	البلدان	—	بما	يف	ذلك	البلدان	التي	يبدو	أن	

	— بالفعل	 الذروة	 مستوى	 بلغ	 قد	 فيها	 اإلصابات	 عدد	

زيادة	 مواجهة	 على	 بها	 الصحية	 الرعاية	 نظم	 قدرة	 ضمان	

وإيالء	 كافية	 موارد	 توفير	 ذلك	 ويعني	 الطلب	على	خدماتها.	

األولوية	لإلنفاق	على	الرعاية	الصحية	حسب	اللزوم،	بما	يف	

وأجهزة	 اخملالطين،	 ورصد	 االختبارات،	 إجراء	 على	 ذلك	

التنفس	 أجهزة	 مثل	 اإلنقاذ	 وأجهزة	 الشخصية،	 احلماية	

العناية	 ووحدات	 الطوارئ	 غرف	 مثل	 واملرافق	 الصناعي،	

العزل.	 وعنابر	 املركزة	

االقتصادية  األضرار  من  للحد  الالزمة  السياسات  تنفيذ 

تتمثل	 اجلائحة.	 تفشي  وتيرة  تسارع  تشهد  التي  البلدان  يف 

ارتفاع	 استمرار	 تشهد	 التي	 للبلدان	 بالنسبة	 األهم	 األولوية	

عدد	اإلصابات	يف	إبطاء	انتشار	الفيروس.	وكما	يشير	الفصل	

اإلصابات،	 عدد	 لتقليل	 فعاال	 إجراء	 اإلغالقات	 تعد	 الثاين،	

حيث	تمثل	استثمارا	ضروريا	يف	جمال	الصحة	العامة	تمهيدا	

احلاد	 الهبوط	 من	 املطاف	 نهاية	 يف	 االقتصادي	 للتعايف	

الناجم	عن	القيود	املفروضة	على	حرية	احلركة.	

السياسة	 تدابير	 تساهم	 أن	 ينبغي	 احلاالت،	 هذه	 ••يف	 •	
خالل	 من	 األضرار	 من	 احلد	 يف	 املضادة	 االقتصادية	

والشركات.	 لألفراد	 بالنسبة	 الدخل	 خسائر	 من	 التخفيف	

ومن	أكثر	التدابير	فعالية	يف	هذا	الصدد	تخفيف	الضرائب	

املتضررة،	 الفئات	 والشركات	من	 األفراد	 مؤقتا	عن	كاهل	

ودعم	أجور	العاملين	الذين	تم	منحهم	إجازات	إلزامية	غير	

بإرجاء	 والسماح	 النقدية،	 والتحويالت	 األجر،	 مدفوعة	

املرضية	 اإلجازات	 ومنح	 املالية،	 املدفوعات	 سداد	

النظر	 األجر.	كذلك	ينبغي	 األسرة	مدفوعة	 وإجازات	رعاية	

تأمينات	 استحقاق	 معايير	 تغطية	 نطاق	 توسيع	 يف	

وذلك	 احلرة،	 باألعمال	 املشتغلين	 أيضا	 ليشمل	 البطالة،	

األمان	األوسع	 لتعزيز	شبكة	 الالزمة	 باعتباره	من	اجلهود	

الدخل	 دعم	 يف	 بالفعل	 التدابير	 هذه	 ساهمت	 وقد	 نطاقا.	

املتاح	يف	العديد	من	االقتصادات	املتقدمة،	وإىل	حد	ما	يف	

مما	 النامية،	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

اإلنفاق.	 مستويات	 يف	 احلاد	 التراجع	 استمرار	 دون	 حال	

ويمكن	عندما	تدعو	احلاجة	منح	ضمانات	ائتمانية	مؤقتة	

املالءة	 ذات	 الشركات	 ملساعدة	 القروض	 هيكلة	 وإعادة	

املايل	 وضعها	 على	 احلفاظ	 على	 السيولة	 تنقصها	 التي	

األرجح	عقب	 على	 التي	ستظل	ضرورية	 الوظائف	 وحماية	

اجلائحة. انحسار	

••ويف	الوقت	نفسه،	ينبغي	إعادة	تدريب	العاملين	وتزويدهم	 •	
عن	 البحث	 على	 ملساعدتهم	 اإلمكان	 قدر	 جديدة	 بمهارات	

هذه	 ألن	 ونظرا	 اللزوم.	 عند	 أخرى	 قطاعات	 يف	 وظائف	

سيتعين	 الوقت،	 بعض	 تستغرق	 قد	 االنتقالية	 اخلطوة	

املسرحين	 للعاملين	 الدخل	 إعانات	 توفير	 يف	 االستمرار	

طوال	فترة	إعادة	تدريبهم	وبحثهم	عن	عمل.

اتخاذ	 يمكن	 املذكورة،	 املوجهة	 للتدابير	 مكملة	 ••وكأدوات	 •	
إجراءات	استجابة	واسعة	النطاق	من	خالل	سياسات	النقد	

احليلولة	 يف	 للمساعدة	 العامة	 واملالية	 املايل	 والتنظيم	

لفترة	 واستمرارها	 االقتصادي	 الهبوط	 حالة	 تفاقم	 دون	

أقل	 اإلنفاق	 تشجيع	 يف	 دورها	 سيكون	 ولو	 حتى	 أطول،	

فعالية	عن	املعتاد	يف	حاالت	الركود	األخرى	بسبب	القيود	

املفروضة	على	حرية	احلركة.	ومن	شأن	هذه	االستجابات	

األوسع	نطاقا	املساعدة	يف	توفير	املزيد	من	االئتمان	)على	

البنوك	 من	 املقدم	 السيولة	 دعم	 خالل	 من	 املثال،	 سبيل	

املركزية،	وتسهيالت	إعادة	اإلقراض	املوجهة	إىل	الشركات	

معايير	 إلرخاء	 تنظيمية	 تدابير	 اتخاذ	 أو	 املتضررة،	

بصورة	 اخملصصات	 تكوين	 ومتطلبات	 القروض	 تصنيف	

من	 االقتراض	 تكلفة	 يف	 االرتفاع	 احتواء	 ويمكن	 مؤقتة(.	

خالل	تخفيض	أسعار	الفائدة	األساسية	الصادرة	عن	البنك	

الفائدة	 أسعار	 فيها	 تبلغ	 مل	 التي	 احلاالت	 يف	 املركزي	

األصول	 أو	من	خالل	مشتريات	 بعد،	 الفعلي	 األدنى	 حدها	

احلد	 تطبق	 التي	 البلدان	 يف	 االستشرافية	 واإلرشادات	

املركزية	 للبنوك	 وبالنسبة	 بالفعل.	 الفائدة	 األدنى	ألسعار	

شراء	 عمليات	 بتنفيذ	 تقوم	 التي	 الصاعدة	 باألسواق	

األصول،	من	املهم	اإلفصاح	بوضوح	عن	أهداف	البرنامج	

األسعار،	مما	سيحد	من	 استقرار	 أهداف	 مع	 اتساقه	 ومدى	

العامة	 املالية	 اعتبارات	 هيمنة	 بشأن	 املتصورة	 اخملاطر	

التنشيط	 شأن	 ومن	 األموال.	 رؤوس	 وهروب	 والتضخم	

أو	 العامة	 التحتية	 البنية	 استثمارات	 خالل	 من	 املايل	

تسمح	 )حسبما	 النطاق	 واسعة	 الضريبية	 التخفيضات	

النقدية	 التدفقات	 وحماية	 الثقة	 دعم	 التمويلية(	 القيود	

للشركات	واحلد	من	حاالت	اإلفالس.	

خمتلف	 على	 تأثيرها	 يصبح	 اجلائحة،	 أوضاع	 تطور	 ومع	

أكثر	 السياسات	 صناع	 يصبح	 كما	 وضوحا،	 أكثر	 القطاعات	

تعديل	 بالتايل	 وسيتعين	 فعالية،	 األكثر	 باإلجراءات	 وعيا	

خالل	 من	 األضرار	 من	 للحد	 االقتصادية	 السياسة	 استجابة	

جتنب	تركيز	املوارد	البشرية	واملدخالت	يف	القطاعات	التي	لن	
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تكون	بنفس	القوة	كما	كانت	قبل	اجلائحة	على	األرجح،	ودعم	

الفئات	املعرضة	للخطر	يف	الوقت	نفسه.

كما	 اقتصاداتها:  فتح  تعيد  التي  البلدان  التعايف يف  دعم 

ورد	آنفا،	تباطأت	وتيرة	عملية	إعادة	فتح	النشاط	االقتصادي	

أو	توقفت	تماما	بعد	بدايتها	يف	شهري	مايو	ويونيو	يف	العديد	

ولكن	 مستمرا،	 العمل	 أماكن	 إغالق	 يزال	 وال	 االقتصادات.	 من	

على	نطاق	أضيق	مقارنة	بالشهور	القليلة	املاضية.	ومع	إعادة	

فتح	االقتصادات	يف	خمتلف	البلدان،	يجب	أن	تدعم	السياسات	

عملية	التعايف	من	خالل	سحب	الدعم	املوجه	تدريجيا	ومواصلة	

األقل	 القطاعات	 إىل	 املوارد	 توزيع	 إعادة	 تيسير	 على	 العمل	

من	 ممكن	 قدر	 أكبر	 وتنفيذ	 االجتماعي	 التباعد	 من	 تضررا	

التدابير	التنشيطية.

••ينبغي	إلغاء	التدابير،	مثل	دعم	األجور	والتحويالت	النقدية	 •	
املقدمة	 االئتمانية	 والضمانات	 البطالة	 إعانات	 وزيادة	

مع	 يتناسب	 نحو	 على	 واملتوسطة،	 الصغيرة	 للمشروعات	

مستويات	 ارتفاع	 قبل	 ذلك	 يكون	 أال	 على	 التعايف،	 وتيرة	

النشاط	بشكل	دائم.	فاإللغاء	التدريجي	املبكر	لهذه	التدابير	

احليوية،	ال	سيما	يف	الوقت	الذي	يتواصل	فيه	ارتفاع	أعداد	

اإلصابات	على	نحو	قد	يتطلب	تكرار	التدابير	االحتوائية،	قد	

يزج	باالقتصاد	يف	هوة	الركود	جمددا.	كذلك	تتوقف	وتيرة	

إلغاء	تدابير	معينة	على	هيكل	االقتصاد.	ففي	االقتصادات	

التي	ترتفع	فيها	نسب	االشتغال	باألعمال	احلرة	والوظائف	

يف	 االستمرار	 يتعين	 قد	 املثال،	 سبيل	 على	 الرسمية	 غير	

يف	 أطول	 لفترة	 لألسر	 والعينية	 النقدية	 التحويالت	 تقديم	

تدريجيا.	 األخرى	 التدابير	 إلغاء	 فيه	 يجري	 الذي	 الوقت	

قوتها	 من	 كبيرة	 نسبة	 تتركز	 التي	 لالقتصادات	 وبالنسبة	

يتعين	 قد	 والكبيرة،	 املتوسطة	 املشروعات	 يف	 العاملة	

السيولة	 ودعم	 االئتمانية	 الضمانات	 تقديم	 يف	 االستمرار	

للشركات	وكذلك	تقديم	دعم	األجور	للموظفين	لتجنب	حدوث	

سحب	 مع	 حتى	 البطالة،	 مستويات	 يف	 مفاجئ	 ارتفاع	

التدابير	احليوية	األخرى	تدريجيا.

سبق	 التي	 العامة	 املالية	 موارد	 عن	 اإلفراج	 يتم	 ••وبينما	 •	
تخصيصها	لتقديم	الدعم	املوجه،	ينبغي	إعادة	توجيه	جزء	

منها	إىل	االستثمارات	العامة،	بما	يف	ذلك	االستثمارات	يف	

الكهربائية،	 الطاقة	 نقل	 كفاءة	 وحتسين	 املتجددة،	 الطاقة	

أيضا	 )راجع	 الكربونية	 بصمتها	 من	 للحد	 املباين	 وتعديل	

الراصد  تقرير  من	 	2020 أكتوبر	 عدد	 من	 الثاين	 الفصل	

املايل(.	وبينما	يتم	إلغاء	هذه	التدابير	احليوية،	ينبغي	أيضا	

عرضة	 األكثر	 الفئات	 حلماية	 االجتماعي	 اإلنفاق	 زيادة	

سبيل	 على	 الفجوات	 بعض	 وجود	 حالة	 ففي	 للمخاطر.	

شبكة	 تدابير	 تعزيز	 اللزوم	 عند	 للسلطات	 يمكن	 املثال،	

األجر،	 ومدفوعة	 العائلية	 املرضية	 اإلجازات	 مثل	 األمان،	

البطالة	 تأمينات	 استحقاق	 معايير	 تغطية	 نطاق	 وتوسيع	

ومزايا	الرعاية	الصحية.	

العملية	 لهذه	اجلهود،	يمكن	املساعدة	يف	تمهيد	 ••واستكماال	 •	
التوظيف	للشركات	وزيادة	 االنتقالية	من	خالل	تقديم	دعم	

العاملين	 دخول	 ودعم	 التدريب،	 إعادة	 على	 اإلنفاق	

جمود	 من	 احلد	 إىل	 الهادفة	 التدابير	 شأن	 ومن	 املسرحين.	

جدد	 عاملين	 توظيف	 عن	 الشركات	 يثني	 الذي	 العمل	 سوق	

املساعدة	يف	إعادة	توزيع	الوظائف	إىل	القطاعات	النامية.	

إصالح	 التوزيع	 إعادة	 عملية	 تتضمن	 أن	 كذلك	 املهم	 ومن	

امليزانيات	العمومية	)راجع	التفاصيل	ذات	الصلة	يف	القسم	

اخلاص	بالسياسات	الالزمة	ملواجهة	التحديات	على	املدى	

املتوسط	والطويل(.

••وخالل	هذه	املرحلة	االنتقالية،	يمكن	يف	البلدان	التي	جنحت	 •	
يف	تثبيت	توقعات	التضخم	أن	يكون	تطبيق	سياسات	نقدية	

تدين	 استمرار	 ضمان	 خالل	 من	 مساعدا	 عامال	 تيسيرية	

ويتضح	 داعمة.	 ائتمانية	 أوضاع	 وتوفير	 االقتراض	 تكلفة	

من	توقعات	التضخم	املنخفضة	نسبيا	على	املدى	املتوسط	

أن	البنوك	املركزية	لديها	احليز	الالزم	للسماح	بترسخ	جذور	

التعايف	قبل	إلغاء	سياساتها	احلالية.

احلد من األضرار يف البلدان التي تتسع فيها رقعة القطاعات 

غير الرسمية: يعتمد	العديد	من	اإلجراءات	التي	تمت	مناقشتها	

معظم	 وامتالك	 جيدة	 ضريبية	 سجالت	 وجود	 على	 اآلن	 حتى	

إىل	من	 اإلغاثة	 املواطنين	حلسابات	مصرفية	لضمان	وصول	

يف	 غالبا	 تتوافر	 ال	 التحتية	 البنية	 هذه	 أن	 غير	 يحتاجها.	

يف	 العاملة	 قوتها	 من	 كبيرة	 نسبة	 تتركز	 التي	 االقتصادات	

القطاع	غير	الرسمي.	ويف	هذه	البلدان،	يمكن	تقديم	املساعدات	

احلكومية	من	خالل	نظم	الدفع	الرقمية،	على	غرار	ما	حدث	يف	

	.)Díez and others 2020	دراسة	أيضا	)راجع	ديفوار	وكوت	بنن

ويف	بعض	البلدان،	تم	استخدام	قواعد	البيانات	املركزية	التي	

إىل	 املوجهة	 املساعدات	 لتقديم	 شخصية	 تعريف	 أرقام	 تضم	

األخرى	 والفئات	 األجرة	 سيارات	 وسائقي	 باألسواق	 التجار	

األكثر	تضررا	من	حالة	اإلغالق	)يف	توغو،	على	سبيل	املثال(.	

لدى	 فيها	 تكون	 ال	 التي	 احلاالت	 يف	 إضافية	 حتديات	 وتنشأ	

دون	 يحول	 قد	 مما	 هوية،	 أرقام	 أو	 حممولة	 هواتف	 األفراد	

استفادتهم	بالتايل	من	املدفوعات	الرقمية.	ويف	هذه	احلاالت،	

تتضمن	احللول	املمكنة	لتقديم	املساعدات	توفير	الدعم	العيني	

من	أغذية	وأدوية	وأساسيات	أخرى	من	خالل	احلكومات	احمللية	

دراسة	 )راجع	 املدعمة	 السلع	 ومنافذ	 اجملتمعية	 واملنظمات	

.)Prady 2020
صناع	 يعمل	 أن	 ينبغي	 املستقبلية،	 الصدمات	 وملواجهة	

السياسات	على	تعزيز	اآلليات	الالزمة	لتقديم	دعم	تلقائي	فوري	

بصورة	مؤقتة	يف	حاالت	الهبوط	االقتصادي.	وكما	أشار	عدد	

إبريل	2020	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي،	يمكن	املساعدة	

يف	التخفيف	من	تداعيات	الهبوط	االقتصادي	من	خالل	إرساء	

األوضاع	 تردي	 حالة	 املايل	يف	 التنشيط	 برامج	 لتنفيذ	 قواعد	

موجهة	 حتويالت	 توفير	 ذلك	 يف	 بما	 الكلية	—	 االقتصادية	

عجز	 من	 تعاين	 التي	 الدخل	 منخفضة	 لألسر	 مؤقتة	 بصفة	

طلبات	 عدد	 أو	 البطالة	 معدالت	 ارتفاع	 حالة	 يف	 السيولة	

االستفادة	من	إعانات	البطالة	عن	حد	معين.

 السياسات الالزمة ملواجهة التحديات 

على املدى املتوسط والطويل

تعد	جائحة	كوفيد-19	بمثابة	حتول	غير	مسبوق	مل	يشهد	

العامل	مثله	منذ	احلرب	العاملية	الثانية.	وستؤدي	األضرار	التي	

على	 واالنعكاسات	 الديون	 وتراكم	 احملتملة	 باإلمدادات	 تلحق	

تفاقم	 إىل	 آنفا	 مناقشتها	 تمت	 التي	 املساواة	 عدم	 قضية	
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

يف	 االنتكاسة	 جانب	 إىل	 اجلائحة،	 سبقت	 التي	 القضايا	

غير	 حتديا	 تشكل	 التي	 البشري	 املال	 رأس	 مراكمة	 مستويات	

السياسات	 على	صعيد	 األولويات	 القسم	 هذا	 ويناقش	 مسبوق.	

الالزمة	للتصدي	لهذه	التحديات.

 العتبارات 
ٍ

 حتقيق نمو أقوى مراع

االستدامة البيئية

املتقدمة	 االقتصادات	 عبر	 بالفعل	 اإلنتاجية  نمو  تباطأ	

على	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	

السواء	خالل	اخلمسة	عشر	عاما	التي	سبقت	اجلائحة،	رجوعا	

 Adler	دراسة	)راجع	العاملية	املالية	األزمة	وقوع	قبل	ما	إىل

and others 2017،	والفصل	الثاين	من	عدد	أكتوبر	2018	من	
االمدادات	 تراجع	 ويعكس	 العاملي(.	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

احملتملة	حسب	توقعات	املدى	املتوسط	يف	جزء	منه	استمرار	

القوى	التي	أدت	إىل	انخفاض	نمو	اإلنتاجية	يف	السنوات	التي	

سبقت	اجلائحة:	تباطؤ	نمو	االستثمارات	نسبيا	وآثاره	السلبية	

يف	 الطفيف	 والتحسن	 املادي،	 املال	 رأس	 مراكمة	 على	

الكفاءة	 مكاسب	 وتراجع	 البشري،	 املال	 رأس	 مستويات	

املتاحة،	 اإلنتاج	 عوامل	 مع	 التكنولوجيا	 دمج	 عن	 الناجتة	

وهو	ما	يرجع	جزئيا	إىل	عدم	االتساق	على	مستوى	القطاعات.

جمابهة	 شأنها	 من	 التي	 السياسات	 مبادرات	 وتتضمن	

من	 والتخلص	 العمومية	 امليزانيات	 إصالح	 القوى	 هذه	

االستثمارات	سريعا.	 إمكانية	تعايف	 املتعثرة	لضمان	 الديون	

وينبغي	أن	يعمل	صناع	السياسات	أيضا	على	مواجهة	جمود	

إىل	 النفاذ	 تعوق	 التي	 احلواجز	 من	 واحلد	 العمل	 سوق	

هذا	 ويف	 لها.	 املوارد	 توجيه	 وإعادة	 النامية	 القطاعات	

الصدد،	قد	تؤدي	االضطرابات	الناجتة	عن	اجلائحة	يف	قطاع	

إىل	 	— الشركات	األصغر	حجما	 —	ال	سيما	خروج	 الشركات	

التركز	والقوة	السوقية	املتزايد	على	نطاق	واسع	 تعزيز	اجتاه	

عبر	االقتصاد	)راجع	الفصل	الثالث	من	عدد	إبريل	2019	من	

الديناميكية	 يهدد	 مما	 العاملي(،	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	

وآليات	 التنافس	 سياسة	 أطر	 تضمن	 أن	 ويتعين	 واالبتكار.	

هذه	 استغالل	 عدم	 الشركات	 اندماج	 عمليات	 على	 الرقابة	

الشركات	 السوقية	وقدرة	 القوة	 استخدام	 إساءة	 التطورات	يف	

على	 القائمة	 الشركات	 مع	 باستمرار	 املنافسة	 على	 املبتدئة	

املساواة. قدم	

تيسير االستفادة من فرص النمو اجلديدة، بما يف ذلك من 

أجل سرعة التحول إىل اقتصاد منخفض الكربون: فضال	على	

ذلك،	يشير	الفصل	الثالث	إىل	أن	تعزيز	االستثمارات	اخلضراء	

وحتسين	 املتجددة،	 املوارد	 على	 االعتماد	 زيادة	 أجل	 من	

الطاقة	 على	 للحفاظ	 املباين	 وتعديل	 الكهرباء،	 شبكة	 كفاءة	

يف	 الرأسمايل	 االستثمار	 حفز	 إىل	 تؤدي	 قد	 عوامل	 جميعها	

مع	 للطاقة،	 املوفرة	 التدفئة	 ونظم	 البناء	 مواد	 مثل	 قطاعات	

الوقت	 يف	 الكربون	 منخفض	 نمو	 مسار	 إىل	 التحول	 سرعة	

نفسه.	وتعد	االتفاقية	التي	وقعها	االحتاد	األوروبي	لتخصيص	

املرتبط	 لإلنفاق	 التايل«	 »اجليل	 التعايف	 صندوق	 من	 	%30

بتغير	املناخ	بمثابة	خطوة	يف	هذا	االجتاه.	وبوجه	أعم،	يمكن	

النمو	 جماالت	 يف	 االستثمارات	 تشجيع	 جهود	 تساعد	 أن	

بعد	 ما	 مرحلة	 يف	 االقتصاد	 تنظيم	 إعادة	 على	 اجلديدة	

اجلديدة	 الفرص	 من	 الشركات	 استفادة	 ظل	 يف	 اجلائحة	

املتاحة.	ومن	فرص	النمو	اجلديدة	التي	ظهرت	خالل	اجلائحة	

رقمنة	 وزيادة	 اإللكترونية،	 التجارة	 إىل	 السريع	 التحول	

اجلديدة	 اخلدمات	 من	 جمموعة	 ابتكار	 وإمكانية	 االقتصاد،	

يف	 النمو	 فرص	 جانب	 إىل	 البيانات،	 استخدام	 على	 القائمة	

والتكنولوجيا	احليوية.	 الطب	 جمال	

تشجيع تراكم رأس املال البشري

ُيتوقع	أن	يكون	توقف	عملية	التعلم	يف	ظل	إغالق	املدارس	

أكثر	 من	 واحدا	 	2020 عام	 من	 طويلة	 لفترة	 واجلامعات	

التعلم	 يكون	 ال	 وقد	 استمرارا.	 كوفيد-19	 أزمة	 تداعيات	

فيها	 تتوافر	 التي	 األماكن	 كافيا،	حتى	يف	 بديال	 االفتراضي	

التعلم	 بسهولة	 للمستهلكين	 ويتاح	 السريع	 اإلنترنت	 خدمة	

يف	 مكملة	 تعليمية	 برامج	 على	 واحلصول	 اإلنترنت	 عبر	

طويلة	 تداعيات	 التعلم	 عملية	 لتوقف	 يكون	 وقد	 منازلهم.	

حياتهم	 مدار	 على	 لألفراد	 الدخل	 كسب	 إمكانات	 على	 املدى	

على	 وسيكون	 ككل.	 االقتصاد	 مستوى	 على	 اإلنتاجية	 ونمو	

لالستفادة	 تعويضية	 استراتيجيات	 وضع	 السياسات	 صناع	

املدارس	 إىل	 والعودة	 اجلائحة	 على	 السيطرة	 عقب	 منها	

تخصيص	 املتاحة	 اخليارات	 وتتضمن	 وآمن.	 منتظم	 بشكل	

الدراسي،	وتدريب	املعلمين	 العام	 موارد	تمويلية	لتعديل	مدة	

اخلسائر	 ملعاجلة	 التصحيحية	 املناهج	 استخدام	 على	

تعليمية	 دورات	 وتقديم	 التعلم،	 عملية	 توقف	 عن	 الناجمة	

حالة	 يف	 فيها	 التوسع	 أو	 الدراسي	 اليوم	 نهاية	 بعد	 مكملة	

الوقت	 ويف	 	.)WB 2020b دراسة	 )راجع	 بالفعل	 توافرها	

املهني	 والتدريب	 التعليم	 برامج	 تغطي	 أن	 يتعين	 نفسه،	

يرجح	 التي	 الوظائف	 تتطلبها	 التي	 التدريبية	 االحتياجات	

وفنيو	 واملمرضون،	 )املسعفون،	 عليها	 الطلب	 يزداد	 أن	

املعامل،	واملعرفة	الرقمية	بوجه	أعم،	بحيث	يمكن	لعدد	أكبر	

ولكن	 بعد(.	 من	 العمل	 فرص	 من	 االستفادة	 املواطنين	 من	

املهني،	 التدريب	 برامج	 على	 التعديالت	 هذه	 إجراء	 مع	 حتى	

قد	ال	يكون	اإلقبال	عليها	كبيرا	إذا	ما	تطلب	التدريب	اكتساب	

ارتفاع	 إىل	 يؤدي	 قد	 مما	 صعبة،	 أو	 تماما	 جديدة	 مهارات	

املواطنين	 من	 كبيرة	 أعداد	 ووجود	 التسرب	 نسب	 يف	 دائم	

التدريب. أو	 العمل	 أو	 التعليم	 خارج	

زيادة املساواة يف تقاسم املكاسب

مراكمة	 مستويات	 يف	 االنتكاسة	 تمثل	 آنفا،	 أشير	 كما	

إىل	 تؤدي	 أن	 يرجح	 التي	 العوامل	 أحد	 البشري	 املال	 رأس	

على	 اإلنفاق	 وبخالف	 للجائحة.	 نتيجة	 املساواة	 عدم	 زيادة	

تتضمن	 أن	 ينبغي	 املساواة،	 عدم	 زيادة	 ملواجهة	 التعليم	

االجتماعية	 املساعدات	 زيادة	 االجتماعي	 اإلنفاق	 تدابير	

التموينية	 والبطاقات	 املشروطة،	 النقدية	 التحويالت	 )مثل	

األسر	 لصالح	 الطبية	 الرعاية	 ومدفوعات	 العينية،	 والتغذية	
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االجتماعي	 التأمين	 تغطية	 نطاق	 وتوسيع	 الدخل(،	 منخفضة	

نطاق	 وتوسيع	 البطالة،	 تأمينات	 استحقاق	 معايير	 )إرخاء	

مدفوعة	 املرضية	 واإلجازات	 األسرة	 رعاية	 إجازات	 تغطية	

وتعليم	 التدريب	 إعادة	 برامج	 يف	 واالستثمار	 األجر(،	

يف	 املسرحين	 العاملين	 فرص	 لتحسين	 اجلديدة	 املهارات	

جديدة. وظائف	 على	 العثور	

معاجلة فرط الديون 

شأنها	 من	 التي	 اإلجراءات	 التخاذ	 حمدودا	 اجملال	 أصبح	

اقتصاد	 إىل	 التحول	 وتيرة	 وتسريع	 اإلنتاجية	 نمو	 دفع	

منخفض	الكربون	واحلد	من	أوجه	عدم	املساواة	بسبب	تصاعد	

مستويات	الدين	يف	مرحلة	ما	قبل	األزمة	والتوقعات	باستمرار	

مستقبال. ارتفاعها	

التي	 احلكومات	 على	 سيتعين	 السيادية:  املديونيات  فرط 

لزيادة	 خيارات	 يف	 النظر	 الديون	 من	 كبير	 رصيد	 لديها	

املدى	 على	 تدريجيا	 املصروفات	 وتخفيض	 اإليرادات	

املتوسط.	ويتضمن	ذلك	اتخاذ	تدابير	لزيادة	تصاعدية	قانون	

جهود	 تتضمن	 أن	 ويمكن	 آنفا.	 املذكور	 النحو	 على	 الضرائب	

توسيع	الوعاء	الضريبي	احلد	من	تخفيضات	ضرائب	الشركات،	

وفرض	حدود	قصوى	أكثر	صرامة	على	التخفيضات	الضريبية	

وإقرار	ضرائب	قيمة	مضافة	يف	حالة	 الشخصي،	 الدخل	 على	

الضرائب،	وتوسيع	نطاق	تغطية	 قانون	 النص	عليها	يف	 عدم	

إلكترونيا.	وعلى	جانب	 السجالت	الضريبية	وتقديم	اإلقرارات	

تخفيض	 العامة	 املالية	 أوضاع	 على	ضبط	 اإلنفاق،	سيساعد	

بعض	املصروفات	مثل	الدعم	املهدر	نتيجة	عدم	توجيهه	بدقة	

هيكلة	 إعادة	 يتعين	 قد	 احلاالت،	 بعض	 ويف	 مستحقيه.	 نحو	

القدرة	 واستعادة	 التمويلية	 الضغوط	 لتخفيف	 السيادي	 الدين	

حتديات	 على	 ينطوي	 ذلك	 كان	 وإن	 الدين،	 أعباء	 حتمل	 على	

على	 األجل	 طويلة	 حمتملة	 تداعيات	 ذلك	 يف	 بما	 بدوره،	

اإلجراء	 شرط	 تفعيل	 يتعين	 وقد	 السيادي.	 الكيان	 مصداقية	

وقد	 الهيكلة.	 بإعادة	 للتعجيل	 عليه	 النص	 اجلماعي	يف	حالة	

االستحقاق،	 آجال	 مد	 الهيكلة	 إعادة	 خيارات	 تتضمن	

)تخفيض	 الدين	 أصل	 وتخفيض	 الفائدة،	 أسعار	 وتخفيض	

)التي	 الديون	 مبادالت	 من	 ذلك	 وغير	 للسداد(	 ضمانا	 الدين	

التفاوض	على	الشروط(. تتضمن	إعادة	

الشركات	 ديون	 تسوية	 تتطلب	 الشركات:	 مديونية  فرط 

إىل	 بداية	 الشركات	 تصنيف	 األزمة	 عن	 الناجتة	 املفرطة	

الهيكلة	 شركات	تتوافر	لها	مقومات	االستمرار	وقابلة	إلعادة	

وشركات	ال	تتوافر	لها	مقومات	االستمرار.	وبالنسبة	للشركات	

أموال	 رؤوس	 ضخ	 يف	 النظر	 يمكن	 النظام،	 على	 املؤثرة	

قابال	 يبدو	 الشركة	 عمل	 نموذج	 كان	 ما	 وإذا	 مساهمة.	

إعادة	 املالئم	 من	 سيكون	 املتوسط،	 املدى	 على	 لالستمرار	

لها.	 الالزم	 السيولة	 دعم	 وتقديم	 العمومية	 ميزانيتها	 هيكلة	

وقد	يتعين	تعزيز	أطر	إعادة	الهيكلة	خارج	قاعات	احملاكم	)أو	

يف	 املتوقعة	 الزيادة	 مع	 التعامل	 يف	 للمساعدة	 استحداثها(	

إلعادة	 موحدة	 حلول	 توفير	 سيتعين	 كذلك	 احلاالت.	 عدد	

لتنفيذ	 نهائية	 )مواعيد	 احلوافز	 من	 وجمموعة	 الهيكلة	

بتصفية	 وتهديد	 الدائنين،	 على	 غرامات	 وفرض	 االتفاقيات،	

 Liu, دراسة	 )راجع	 الهيكلة	 بإعادة	 للتعجيل	 املدينين(	

التعامل	مع	 وللمساعدة	يف	 	.)Garrido, and DeLong 2020
تشديد	 ينبغي	 املنتظمة،	 غير	 القروض	 يف	 احملتملة	 الزيادة	

سبيل	 )على	 الرقابية	 اجلهات	 جانب	 من	 التنظيمية	 الرقابة	

املثال،	من	خالل	زيادة	اخملصصات	املطلوبة،	وشطب	الديون،	

على	 بالبنوك	 الداخلية	 القدرات	 تعزيز	 وكذلك	 الدخل(،	 وإثبات	

أسواق	 تطوير	 دعم	 ويمكن	 املنتظمة.	 غير	 القروض	 إدارة	

بشكل	 املدينين	 معلومات	 إتاحة	 خالل	 من	 املتعثرة	 الديون	

غير	 للمؤسسات	 )السماح	 التنظيمية	 احلواجز	 وإزالة	 أكبر،	

على	سبيل	 املنتظمة	 غير	 القروض	 وإدارة	 بامتالك	 املصرفية	

أيضا	 وينبغي	 الضمانات.	 تقييمات	 جودة	 وحتسين	 املثال(،	

تعديل	القواعد	الضريبية	التي	حتول	دون	إعادة	هيكلة	الديون	

ودراسة	 	،Aiyar and others 2015 دراسة	 )راجع	 شطبها	 أو	

.)Awad and others 2020
ويشكل	كل	من	حجم	الصدمة	الناجتة	عن	جائحة	كوفيد-19،	

الركود	 بحاالت	 مقارنة	 أكبر	 تداعيات	 وجود	 واحتماالت	

من	 أكبر	 دعم	 تقديم	 إىل	 دافعا	 اإلفالسات،	 نتيجة	 املعتادة	

الشركات	 باستثناء	 مالءتها،	 على	 للحفاظ	 للشركات	 املعتاد	

التدابير	 شأن	 ومن	 األزمة.	 بداية	 قبل	 بالفعل	 املتعثرة	

سابقة،	 فترات	 إىل	 الضريبية	 اخلسائر	 ترحيل	 مثل	 الضريبية،	

مقومات	 لها	 توافرت	 التي	 الشركات	 دعم	 يف	 املساعدة	

أن	 يمكن	 الكبيرة،	 للشركات	 وبالنسبة	 السابق.	 يف	 االستمرار	

أو	 مباشرة	 مساهمة	 أموال	 رؤوس	 الدعم	يف	شكل	ضخ	 يكون	

للخزانة	 تتيح	 اكتتاب	 شهادات	 مقابل	 ثانوية	 دين	 مطالبات	

حتقيق	 إىل	 املطاف	 نهاية	 يف	 العودة	 من	 االستفادة	 العامة	

غير	 واملتوسطة	 الصغيرة	 للمشروعات	 وبالنسبة	 الربحية.	

أموال	 التي	ال	يتاح	بالتايل	ضخ	رؤوس	 البورصة	 املقيدة	يف	

مساهمة	مباشرة	فيها،	يمكن	تقديم	الدعم	يف	صورة	منح	يف	

تسترد	جزئيا	من	خالل	فرض	ضريبة	شركات	 احلايل	 الوقت	

أعلى	مستقبال	بشكل	مؤقت. بمعدل	

ويف	احلاالت	التي	حتدث	فيها	حتوالت	دائمة	أو	هيكلية	يف	

على	 الشركة	 فرص	جناح	 وتكون	 واإلنتاج	 االستهالك	 سالسل	

املدى	املتوسط	ضعيفة،	قد	يلزم	تصفيتها	وإعادة	توزيع	رأس	

وبالنسبة	 أفضل.	 بشكل	 استخدامهما	 أجل	 من	 والعمالة	 املال	

للشركات	التي	فقدت	مقومات	استمرارها	نتيجة	تغيرات	هيكلية	

دائمة،	يتعين	وجود	إطار	كفء	وعادل	إلفالس	الشركات	لتوزيع	

اخلسائر	بين	املستثمرين	والبنوك	واملالك.

سياسات متعددة األطراف لضمان استمرار 

التعايف العاملي

اخلاص	 القسم	 يشير	 كما	 احلالية،	 اجلائحة	 وبخالف	

التجارية	والتكنولوجية	 التوترات	 باخملاطر،	فإن	اشتداد	حدة	

عن	 العاملي	 النمو	 يف	 حاد	 تراجع	 إىل	 يؤدي	 قد	 البلدان	 بين	

توقعات	السيناريو	األساسي.	وسيساعد	يف	جتنب	هذه	النتائج	

التوترات	 هذه	 تهدئة	 بغرض	 األطراف	 متعدد	 الفعال	 التعاون	
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

القائم	 األطراف	 متعدد	 التجارة	 نظام	 يف	 الفجوات	 ومعاجلة	

القواعد. على	

أجل	 من	 مشترك	 بشكل	 العمل	 أيضا	 البلدان	 على	 ويجب	

املناخ.	 تغيرات	 من	 التخفيف	 جمال	 يف	 التزاماتها	 تنفيذ	

	وكما	يرد	يف	الفصل	الثالث،	ثمة	حاجة	إىل	العمل	املشترك	—	

النبعاثات	 توليدا	 األكثر	 البلدان	 جانب	 من	 سيما	 ال	

البيئية	 االستثمارات	 تعزيز	 بين	 يجمع	 نحو	 على	 الكربون	—	

تراجع	 أجل	 من	 مطرد	 بشكل	 الكربون	 أسعار	 وزيادة	

درجات	 ارتفاع	 من	 للحد	 الالزم	 املستوى	 إىل	 االنبعاثات	

اتفاق	 املستهدفة	يف	 املستويات	 إىل	 العاملية	وصوال	 احلرارة	

التدابير	 من	 جمموعة	 إقرار	 شأن	 ومن	 	.2015 لعام	 باريس	

مستويات	 زيادة	 واسع	 نطاق	 على	 للنمو	 الداعمة	 التخفيفية	

التحتية	 البنية	 يف	 االستثمار	 خالل	 من	 العاملي	 النشاط	

إنتاج	 تكلفة	 حتمل	 مع	 القريب،	 املدى	 على	 للبيئة	 الصديقة	

من	 االقتصادات	 حتول	 نتيجة	 املتوسط	 املدى	 على	 طفيفة	

األنظف.	 التكنولوجيات	 إىل	 األحفوري	 الوقود	 استخدام	

التدابير	 جمموعة	 ستسهم	 السياسات،	 تعديل	 بعدم	 ومقارنة	

تلك	يف	زيادة	مستويات	الدخول	بدرجة	كبيرة	خالل	النصف	

الثاين	من	القرن	من	خالل	جتنب	األضرار	واخملاطر	الكارثية	

الدويل	 اجملتمع	 يتخذ	 أن	 وينبغي	 املناخ.	 تغير	 عن	 الناجمة	

أيضا	خطوات	عاجلة	لتعزيز	أدوات	مكافحة	األزمات	الصحية	

أجهزة	 خمزونات	 زيادة	 املثال	 سبيل	 على	 ومنها	 املدمرة،	

البحوث،	 وتمويل	 األساسية،	 الطبية	 واملستلزمات	 احلماية	

وضمان	تقديم	مساعدات	مستمرة	وكافية	للبلدان	التي	تعاين	

بما	يف	ذلك	من	خالل	 الصحية،	 من	ضعف	قدرات	قطاعاتها	

الدولية. املنظمات	 املقدم	من	 الدعم	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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يستخدم	هذا	اإلطار	نموذج	جمموعة	العشرين1	لتقدير	التأثير	

احملتمل	على	النشاط	ملسارين	بديلين	لتطورات	مكافحة	جائحة	

كوفيد-19.	يف	املسار	األول	—	التطورات	املعاكسة	—	يتضح	

أن	الصراع	من	أجل	احتواء	الفيروس	سيكون	أكثر	صعوبة	وأطول	

أمدا	حلين	توافر	لقاح	ما	على	نطاق	واسع.	ويف	املسار	الثاين	—	

جتاوز	التوقعات	—	يفترض	حتقيق	جناح	يف	مكافحة	فيروس	

كورونا	على	خمتلف	األصعدة.

التطورات املعاكسة: ازدياد صعوبة جهود  خماطر 

االحتواء مع الوقت

األحمر	 )اخلط	 املعاكسة	 التطورات	 سيناريو	 يف	 	ُيفترض	

انتشار	 احتواء	 تدابير	 أن	 بالسيناريو(	 	1 البياين	 الشكل	 يف	

زيادة	 إىل	 تؤدي	 	— الطوعية	 أو	 اإللزامية	 سواء	 الفيروس	—	

النصف	 خالل	 النشاط	 على	 املباشرة	 التداعيات	 يف	 طفيفة	

الثاين	من	عام	2020،	حيث	تزداد	صعوبة	احتواء	الفيروس	مع	

الوقت.	وُيفترض	أيضا	يف	عام	2021	أن	يكون	التقدم	على	كل	

اجلبهات	يف	مكافحة	الفيروس	أكثر	تباطؤا	مقارنة	بافتراضات	

إنتاج	 يف	 احملرز	 التقدم	 ذلك	 يف	 بما	 األساسي،	 السيناريو	

اللقاحات	والعالجات	وااللتزام	بإرشادات	التباعد	االجتماعي	

النشاط	يف	 إىل	تدهور	 الفيروس.	ويؤدي	ذلك	 انتشار	 الحتواء	

القطاعات	كثيفة	االعتماد	على	االحتكاك	املباشر،	مع	انتقال	

تداعيات	الدخل	الناجتة	عن	هذا	التدهور	إىل	القطاعات	األخرى.	

التجارة.	 خالل	 من	 تلك	 احمللي	 الطلب	 تداعيات	 وتتفاقم	

ارتفاع	 مع	 املالية،	 األوضاع	 تشديد	 زيادة	 كذلك	 وُيفترض	

املتقدمة	 االقتصادات	 الشركات	يف	 على	سندات	 العائد	 فروق	

واتساع	فروق	العائد	على	سندات	الكيانات	السيادية	والشركات	

يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.	ويشهد	عام	2020	ارتفاعا	

طفيفا	فقط	ولكنه	يزداد	قوة	يف	عام	2021	مع	استمرار	ضعف	

النشاط.	وتعود	األوضاع	املالية	تدريجيا	إىل	الوضع	املتوقع	

أن	 وُيفترض	 	.2022 عام	 عقب	 األساسي	 السيناريو	 يف	

تستجيب	سلطات	املالية	العامة	يف	االقتصادات	املتقدمة	من	

الذي	 القياسي	 املستوى	 تتجاوز	 التحويالت	 يف	 زيادة	 خالل	

تتطلبه	أدوات	الضبط	التلقائي،	بينما	ُيفترض	أن	تكون	سلطات	

تقيدا،	 أكثر	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 العامة	 املالية	

ويف	 التلقائي.	 الضبط	 أدوات	 استخدام	 على	 تقتصر	 حيث	

االقتصادات	املتقدمة	التي	تواجه	قيودا	على	احليز	املتاح	من	

السلطات	 تستخدم	 أن	 ُيفترض	 التقليدية،	 السياسات	 خالل	

النقدية	تدابير	غير	تقليدية	الحتواء	ارتفاع	أسعار	الفائدة	على	

ضعف	 عن	 تنتج	 أن	 أيضا	 املفترض	 ومن	 الطويل.	 املدى	

األنشطة	املطول	آثار	سلبية	إضافية	دائمة	على	طاقة	العرض	

وارتفاع	 املنتج،	 املال	 رأس	 تراجع	 مع	 االقتصادات،	 يف	

1,هذا	اإلطار	من	إعداد	بن	هانت	وسوزانا	مورسوال.

لالقتصاد	 هيكلي	 عاملي	 نموذج	 هو	 العشرين	 1	نموذج	جمموعة	

بين	 االقتصادية	 العالقات	 وأهم	 الدولية	 التداعيات	 يرصد	 العاملي	

قطاعات	األسر	والشركات	واحلكومة،	بما	يف	ذلك	السياسة	النقدية.			

نمو	 وانخفاض	 مزمن،	 بشكل	 الطبيعية	 البطالة	 معدالت	

الغائرة	 اإلنتاجية	مؤقتا.	ومن	املفترض	أن	تكون	هذه	اآلثار	

بعده.	وتعرض	 وما	 بدرجة	كبيرة	خالل	عام	2022	 ملحوظة	

تأثير	 تفاصيل	 بالسيناريو	 	2 البياين	 الشكل	 يف	 	1 اللوحة	

الطبقات	األربعة	األساسية	لسيناريو	التطورات	املعاكسة	على	

إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي.

ومقارنة	بالسيناريو	األساسي،	يتراجع	النمو	العاملي	عام	

مئوية	 نقاط	 وبثالث	 مئوية	 نقطة	 	0,75 بحوايل	 	2020

ويقع	 املعاكسة.	 التطورات	 سيناريو	 يف	 	2021 عام	 تقريبا	

مقارنة	 أكبر	 سلبي	 تأثير	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 على	

باالقتصادات	املتقدمة	بسبب	احليز	املايل	احملدود	الذي	يقيد	
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سيناريو التطورات املعاكسة سيناريو جتاوز التوقعات

الشــكل البياين ١ بالســيناريو: التطورات البديلة 

يف مكافحة فيروس كوفيد-١٩

(االنحرافات عن السيناريو األساسي)

املصــدر: نمــوذج حمــاكاة جمموعــة العشــرين املســتخدم لــدى صنــدوق 

النقد الدويل.

٢– نمو إجمايل الناجت 

      احمللي احلقيقي العاملي 

      (بالنقاط املئوية)

٣– إجمايل الناجت احمللي 

      احلقيقي لالقتصادات 

      املتقدمة (٪)

٤– إجمايل الناجت احمللي 

      احلقيقي لألسواق 

     الصاعدة (٪)

٥– نسبة الدين احلكومي إىل

      إجمايل الناجت احمللي 

      يف االقتصادات املتقدمة 

      (بالنقاط املئوية)

٦– نسبة الدين احلكومي إىل 

     إجمايل الناجت احمللي 

     يف األسواق الصاعدة 

     (بالنقاط املئوية)
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

تتفاقم	 لذلك،	 ونتيجة	 الدخل.	 مستويات	 دعم	 على	 قدرتها	

زيادة	 مع	 حتى	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 الفروق	

هذه	 تعرض	 بسبب	 حدتها	 وتزداد	 املالية،	 األوضاع	 تشديد	

االقتصادات	آلثار	غائرة	أكثر	قوة.	وعقب	عام	2021،	يرتفع	

النمو	عن	مستواه	يف	السيناريو	األساسي	لعدة	سنوات،	ولكن	

تنبؤات	 من	 أقل	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 مستوى	 يظل	

توقعات	 فترة	 نهاية	 يف	 	%1,5 بحوايل	 األساسي	 السيناريو	

التأثير	 ويتضاعف	 	.2025 يف	 العاملي	 النمو  آفاق  تقرير	

اقتصادات	 يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 مستوى	 على	 السلبي	

ويؤدي	 املتقدمة.	 االقتصادات	 يف	 عنه	 الصاعدة	 األسواق	

التأثير	السلبي	املطول	على	النشاط	وما	يصاحبه	من	ارتفاع	

زيادة	 إىل	 الدخول	 لدعم	 العامة	 املالية	 مصروفات	 يف	

ملحوظة	يف	املديونية	العامة.	وترتفع	نسب	الدين	إىل	إجمايل	

يف	 املتوسط	 يف	 مئوية	 نقاط	 عشر	 من	 بأكثر	 احمللي	 الناجت	

مئوية	 نقاط	 	5 مقدارها	 أقل	 وبدرجة	 املتقدمة،	 االقتصادات	

يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	بحلول	عام	2022.

 سيناريو جتاوز التوقعات: جناح مكافحة الفيروس 

على خمتلف األصعدة

الشكل	 يف	 األزرق	 )اخلط	 التوقعات،	 جتاوز	 لسيناريو	 وفقا	

البياين	1	بالسيناريو(	ُيفترض	أن	يكون	كل	ما	يتعلق	بمكافحة	

السيناريو	 يف	 املتوقع	 من	 كثيرا	 أفضل	 كوفيد-19	 فيروس	

األساسي.	فعلى	جانب	العالج،	تبدأ	معدالت	الوفاة	يف	التراجع	

اخلوف	 مشاعر	 من	 يقلل	 مما	 احملرز،	 التقدم	 بفضل	 سريعا	

ويساعد	على	استعادة	الثقة.	ومن	شأن	زيادة	االستثمارات	بشكل	

التعاون	 واتفاقيات	 اللقاحات	 إنتاج	 قدرات	 يف	 وكبير	 سريع	

املبرمة	عبر	سلسلة	العرض	العاملية	أن	تؤديا	إىل	توفير	لقاح	

الكامل	 االنفتاح	 ويؤدي	 مبكرة.	 مرحلة	 يف	 واسع	 نطاق	 على	

والشفافية	يف	عرض	البيانات	العلمية	األساسية	إىل	زيادة	الثقة	

زيادة	 إىل	 وبالتايل	 اخملاطر،	 من	 وخلوه	 اللقاح	 فعالية	 يف	

اإلقبال	عليه.	وستسمح	هذه	التطورات	جميعها	بتعايف	النشاط	

بوتيرة	 املباشر	 االتصال	 على	 االعتماد	 كثيفة	 القطاعات	 يف	

أسرع	من	املتوقع	يف	السيناريو	األساسي،	وهي	القطاعات	األشد	

تضررا.	فضال	عن	ذلك،	سيسهم	حتسن	الثقة	بوجه	عام	يف	زيادة	

اليقين	بشأن	 انحسار	عدم	 األخرى	مع	 القطاعات	 اإلنفاق	عبر	

آفاق	الدخل	املستقبلية.	وستؤدي	زيادة	قوة	النشاط	بدورها	إىل	

حتسن	اآلفاق	بالنسبة	للشركات	واحلد	من	تدهور	مراكز	املالية	

العامة،	وبالتايل	إىل	انخفاض	عالوات	اخملاطر.	كذلك	سيؤدي	

تسارع	وتيرة	التعايف	إىل	احلد	من	عدد	حاالت	اإلفالس،	ومن	

عن	 اإلنتاجية	 نمو	 تراجع	 وتيرة	 وإبطاء	 العمل،	 سوق	 اختالل	

املفترض	يف	السيناريو	األساسي.	ويبدأ	حتسن	العوامل	املتعلقة	

صعيد	 وعلى	 الحقا.	 ويستمر	 	2023 يف	 العرض	 بجانب	

السياسات،	ُيفترض	مع	حتسن	النشاط	أن	يتعلق	ضغط	النفقات	

بأدوات	الضبط	التلقائي	ليس	إال،	كما	ُيفترض	أن	تكون	السلطات	

املالئم	 املناخ	 توفير	 على	 قادرة	 البلدان	 جميع	 يف	 النقدية	

لتسريع	وتيرة	النمو	دون	التأثير	على	أهداف	استقرار	األسعار.	

وتقدم	اللوحة	2	يف	الشكل	البياين	2	بالسيناريو	حتليال	تفصيليا	

لتأثير	الطبقات	الثالثة	الرئيسية	لسيناريو	جتاوز	التوقعات	على	

إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي.	

العاملي	 النمو	 يرتفع	 التوقعات،	 جتاوز	 لسيناريو	 ووفقا	

تدريجيا	مقارنة	بالسيناريو	األساسي،	حيث	يزداد	النمو	بحوايل	

نصف	درجة	مئوية	عام	2021،	وبحوايل	درجة	مئوية	واحدة	

االرتفاع،	 وتيرة	 تتباطأ	 بحلول	عام	2023.	ويف	عام	2024،	

بحلول	 األساسي	 السيناريو	 يف	 مستواه	 عن	 قليال	 النمو	 ليقل	

2025.	وبالرغم	من	التحسن	امللحوظ	يف	النشاط	يف	االقتصادات	

املتقدمة	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	على	حد	سواء،	تستفيد	

يفترض	 حيث	 أكبر،	 بشكل	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

السيناريو	األساسي	أن	تأثير	التقدم	احملدود	يف	تدابير	مكافحة	

الفيروس	يكون	أكثر	وضوحا	يف	هذه	االقتصادات.	عالوة	على	

ذلك،	تزداد	الفروق	أيضا	بسبب	التراجع	األكبر	نسبيا	يف	عالوات	

اخملاطر	وزيادة	انحسار	اآلثار	الغائرة	التي	يتم	تسليط	الضوء	

عليها	يف	السيناريو	األساسي.

١– سيناريو التطورات املعاكسة

٢– سيناريو جتاوز التوقعات

التباعد االجتماعي احمللي زائد التداعيات التجارية

صايف تشديد األوضاع املالية

اآلثار الغائرة

التدابير املالية االستنسابية

ا�موع

انحسار قيود التباعد االجتماعي احمللية زائد 

التداعيات التجارية

تيسير األوضاع املالية

انحسار اآلثار الغائرة

ا�موع

الشــكل البياين ٢ بالســيناريو: ســيناريو التطورات 

املعاكســة وســيناريو جتــاوز التوقعــات: إجمــايل 

الناجت احمللي احلقيقي العاملي

(انحراف ساسي)

املصــدر: نمــوذج حمــاكاة جمموعــة العشــرين املســتخدم لــدى صنــدوق 

النقد الدويل.
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وبحلول	عام	2025،	يرتفع	مستوى	إجمايل	الناجت	احمللي	

العاملي	بحوايل	2%	عن	السيناريو	األساسي،	مع	تسجيل	حتسن	

مقارنة	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 تقريبا	 مضاعف	

باالقتصادات	املتقدمة.	ويؤدي	تسارع	النمو	إىل	حتسن	مراكز	

املالية	العامة،	حيث	تشهد	االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	

إىل	 الدين	 نسبة	 يف	 تراجعا	 سواء	 حد	 على	 الصاعدة	 األسواق	

نهاية	 بحلول	 مئوية	 نقاط	 	5 بحوايل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

فترة	توقعات	تقرير آفاق االقتصاد العاملي.	وإذا	ما	استفادت	

سلطات	املالية	العامة	أيضا	من	جتاوز	توقعات	النمو	يف	إلغاء	

التدابير	االستنسابية	مبكرا	عن	املوعد	املفترض	يف	السيناريو	

األساسي،	فمن	املمكن	أن	يؤدي	ذلك	إىل	حتسن	أكبر	يف	مراكز	

الدين	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي.

إطار السيناريو 1 )تتمة(
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

اجلدول 1-1-1: التغيرات يف أنصبة إجمايل الناجت احمللي العاملي نتيجة تعديل تعادالت القوى الشرائية

)%، ما مل ُيذكر خالف ذلك(

)1()2()3()4()5()6()7()8(

أنصبة إجمالي الناتج المحلي العالمي

الفروق2

أنصبة إجمالي 

الناتج المحلي 

بالدوالر األمريكي

الجديدة )برنامج المقارنات 

الدولية لعام 2017(

القديمة )برنامج المقارنات 

الدولية لعام 2011(

20112017120192011120171201920192019

45.344.043.145.241.340.32.859.1االقتصادات املتقدمة

16.316.115.916.315.215.10.924.4الواليات	املتحدة

13.212.912.513.211.511.21.315.2منطقة	اليورو3

4.84.34.14.84.24.00.05.8اليابان

7.06.96.86.96.66.50.38.4اقتصادات	متقدمة	أخرى4

40.9–54.756.056.954.858.759.72.8اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

24.1–26.529.931.526.732.434.12.6آسيا	الصاعدة	والنامية

16.8–14.416.317.414.518.119.21.8الصين

3.5–5.96.87.16.17.57.80.7الهند

7.57.67.67.77.27.10.54.5أوروبا	الصاعدة	والنامية

3.43.13.13.63.23.10.01.9روسيا

8.78.07.68.77.77.20.35.9أمريكا	الالتينية	والكاريبي

2.1–3.12.52.43.12.52.40.1البرازيل

2.02.02.02.01.91.80.11.4املكسيك

4.5–9.07.47.18.78.48.10.9الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

0.9–1.71.31.21.41.41.30.1اململكة	العربية	السعودية

3.03.13.13.13.13.10.02.0إفريقيا	جنوب	الصحراء

0.5–0.90.80.80.90.90.90.1نيجيريا

0.70.60.60.70.60.60.00.4جنوب	إفريقيا

املصادر:	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	تستند	األنصبة	اجلديدة	إىل	البيانات	الواردة	يف	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي	بعد	تعديلها	يف	ضوء	نتائج	برنامج	املقارنات	الدولية	

لعام	2017،	وتستند	األنصبة	القديمة	إىل	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي.

1	بيانات	قائمة	على	االستقراء.

2	الفرق	بين	العمود	3	والعمود	6،	بالنقاط	املئوية.

3	إجمايل	البلدان	األعضاء.

4	ما	عدا	جمموعة	السبعة	وبلدان	منطقة	اليورو.		

نشر	برنامج	املقارنات	الدولية	يف	مايو	2020	والذي	يعده	

ويصدره	البنك	الدويل	بالتعاون	مع	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	

امليدان	االقتصادي	وعدد	من	املنظمات	الدولية	األخرى	تعادالت	

	176 لعدد	 	2017 املرجعية	 للسنة	 اجلديدة	 الشرائية	 القوى	

اقتصادا	مشاركا.	وُنشرت	كذلك	النتائج	املعدلة	للسنة	املرجعية	

السابقة	2011	وتقديرات	تعادل	القوى	الشرائية	السنوية	للفترة	

2012-2016.	1	وتستخدم	تعادالت	القوى	الشرائية	يف	حتويل	

خمتلف	العمالت	إىل	عملة	موحدة	مع	معادلة	القوة	الشرائية	لتلك	

بين	 األسعار	 مستويات	 يف	 الفروق	 إزالة	 خالل	 من	 العمالت	

االقتصادات.	وتعكس	هذه	التعادالت	السعر	النسبي	لسلة	معينة	

من	السلع	واخلدمات	عبر	االقتصادات	مقارنة	باقتصاد	مرجعي	

)الواليات	املتحدة(.

بوغاكيفا،	 ويفغينيا	 يل	 جين	 جونغ	 إعداد	 من	 اإلطار	 1,هذا	

بمساهمات	من	أجنيال	إسبيريتو	ومهناز	هيماتي.

1	راجع	ICP 2017 Report	لالطالع	على	املزيد	من	املعلومات	عن	

واملنهجية	 	2017 لعام	 الدولية	 املقارنات	 برنامج	 مسح	 نتائج	

املستخدمة	يف	إعداده.	

والتنبؤات	 واإلقليمية	 العاملية	 والنمو	 الناجت	 تقديرات	 وتعد	

ذات	الصلة	من	املؤشرات	االقتصادية	الكلية	األساسية	التي	يتم	

عرضها	يف	العديد	من	املطبوعات	املهمة	الصادرة	عن	صندوق	

النقد	الدويل،	بما	يف	ذلك	تقرير	آفاق االقتصاد العاملي.	وتستند	

أكتوبر	 عدد	 يف	 املستخدمة	 املعدلة	 الشرائية	 القوى	 تعادالت	

الفترة	 بيانات	 إىل	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	2020

الدولية	 املقارنات	 برنامج	 مسح	 من	 املستمدة	 	2017-2011

التالية	 السنوات	 على	 بعد	 فيما	 تطبيقها	 يتم	 التي	 لعام	2017،	

والسابقة	باستخدام	معدالت	نمو	خمفضات	إجمايل	الناجت	احمللي	

على	 مقسوما	 ما	 لبلد	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 )خمفض	 النسبية	

خمفض	إجمايل	الناجت	احمللي	للواليات	املتحدة(.	واستنادا	إىل	

هذه	التعادالت،	يحسب	إجمايل	الناجت	احمللي	على	أساس	تعادالت	

نمو	 حلساب	 ترجيحية	 كأوزان	 يستخدم	 الذي	 الشرائية،	 القوى	

من	 وغيره	 والعاملي	 اإلقليمي	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	
جممالت	القطاع	احلقيقي،	بما	يف	ذلك	التضخم.	2

العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يف	 املتكررة	 األسئلة	 قسم	 2,2	راجع	

لالطالع	على	املزيد	من	املعلومات	عن	أساليب	حساب	اجملمالت	وكيفية	

استخدام	تعادالت	القوى	الشرائية	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	

اإلطار 1-1: تعديل أوزان تعادل القوى الشرائية املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي
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التغيرات يف أوزان تعادل القوى الشرائية للمناطق 

واالقتصادات

يتضح	من	اجلدول	1-1-1	ارتفاع	نصيب	اقتصادات	األسواق	

الصاعدة	واالقتصادات	النامية	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي	

-2011 الفترة	 خالل	 املتقدمة	 االقتصادات	 نصيب	 وتراجع	

2019	بناء	على	بيانات	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2017	

برنامج	 إليها	 خلص	 التي	 النتيجة	 نفس	 وهي	 	،)3-1 )األعمدة	

التركيز	 أن	 )األعمدة	4-6(.	غير	 الدولية	لعام	2011	 املقارنات	

ينصب	هنا	على	تعديل	األوزان	لسنة	معينة،	حيث	يتمثل	التغير	

التي	 املتقدمة	 لالقتصادات	 النسبي	 الوزن	 حتول	 يف	 الرئيسي	

يقدر	 	2019 عام	 خالل	 العاملي	 االقتصاد	 يف	 نصيبها	 أصبح	

التقديرات	 أعلى	من	 أي	 	— احلالية	 للبيانات	 وفقا	 بنسبة	%43	

على	 طرأت	 التي	 التغيرات	 إىل	 وبالنظر	 	.%40 البالغة	 السابقة	

احلالية	 التقديرات	 من	 يتضح	 واالقتصادات،	 املناطق	 خمتلف	

لعام	 املتحدة	 والواليات	 اليورو	 منطقة	 بلدان	 أنصبة	 ارتفاع	

تشير	 نفسه،	 الوقت	 ويف	 السابقة.	 بالتقديرات	 مقارنة	 	2019

التعديالت	التي	طرأت	على	الصين	والهند	معا	إىل	تراجع	أنصبة	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 الصاعدة	 آسيا	

النامية	ككل	يف	األوزان	اجلديدة.	ويطرأ	ارتفاع	طفيف	يف	الوزن	

بينما	 الصاعدة،	 وأوروبا	 والكاريبي	 الالتينية	 ألمريكا	 العاملي	

يتراجع	الوزن	العاملي	للشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى.	ويظل	وزن	

إفريقيا	جنوب	الصحراء	ثابتا	تقريبا.

وقد	تختلف	أنصبة	البلدان	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي	

إذا	 ما	 حسب	 العاملي	 الناجت	 نمو	 حلساب	 كأوزان	 املستخدمة	

كانت	أنصبة	إجمايل	الناجت	احمللي	مقومة	على	أساس	تعادل	

القوى	الشرائية	أم	أسعار	الصرف	السوقية.3	وبالرغم	من	تعديل	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 تمثل	 الشرائية،	 القوى	 تعادالت	

واالقتصادات	النامية	نسبة	أقل	كثيرا	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

نسبتها	 مقابل	 	%41 تبلغ	 السوقية	 الصرف	 بأسعار	 العاملي	

أساس	 على	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%57 البالغة	

قوتها	 يعكس	 ما	 وهو	 	،2019 خالل	 الشرائية	 القوى	 تعادل	

الشرائية	احملدودة	يف	األسواق	الدولية.

العوامل وراء تعديل أوزان تعادل القوى الشرائية

الشرائية	 القوى	 تعادالت	 بين	 كبيرة	 فروق	 تنشأ	 أن	 يمكن	

لدورة	 الشرائية	 القوى	 وتعادالت	 جديدة	 دورة	 خالل	 احملسوبة	

االستقراء	نظرا	ملا	تتضمنه	 يعاد	حسابها	عن	طريق	 التي	 سابقة	

الدورة	اجلديدة	من	معلومات	إضافية	وحديثة	عن	العامل.	ونتجت	

عن	فجوة	الست	سنوات	بين	دورات	برنامج	املقارنات	الدولية	فروق	

التي	 االفتراضات	 ومن	 االقتصادات.4	 لبعض	 بالنسبة	 ملحوظة	

3,3	يعرض	اجلدول	1-1	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	مقياسي	

الناجت	العاملي.	

أن	 ُيتوقع	 أال	 ينبغي	 املستخدمة،	 االستقراء	 دقة	منهجية	 4,4	بالرغم	من	

	2017 عام	 قيم	 حساب	 مثل	 	— االستقراء	 على	 القائمة	 التقديرات	 تكون	

استنادا	إىل	نتائج	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2011	—	مماثلة	لبيانات	

العام	نفسه	يف	مسح	برنامج	املقارنات	الدولية	اجلديد	لعام	2017.	راجع	

	.Deaton and Aten (2017)	ودراسة	McCarthy (2013)	دراسة

ُيستند	إليها	يف	استقراء	تعادالت	القوى	الشرائية	ألغراض	حساب	

البلدان	 االقتصادي	ألي	من	 الهيكل	 أن	 الناجت	احمللي	هو	 إجمايل	

مماثل	للهيكل	االقتصادي	للبلد	املرجعي	وتطرأ	عليه	نفس	التغيرات	

بمرور	الوقت.	ولكن	قد	توجد	يف	املمارسة	العملية	فروق	كبيرة	بين	

عند	 خصوصا	 ملحوظة	 الفروق	 هذه	 وتكون	 والتغيرات.	 الهياكل	

مقارنة	االقتصادات	النامية	باقتصاد	متقدم.	فعلى	سبيل	املثال،	

شهد	االقتصاد	الصيني	نموا	سريعا	يف	السنوات	األخيرة،	وطرأت	

على	هيكله	تغيرات	خمتلفة	تماما	مقارنة	بالتغيرات	التي	شهدها	

الهيكل	االقتصادي	للواليات	املتحدة.

وبالرغم	من	أن	برنامج	املقارنات	الدولية	يصدر	قيما	معدلة	

عام	 نتائج	 ضوء	 يف	 	2011 لعام	 الشرائية	 القوى	 لتعادالت	

ويتم	 2017،	ال	جترى	سوى	تعديالت	طفيفة	على	عام	2011،	

تعديل	تعادالت	القوى	الشرائية	للفترة	2011-2017	استنادا	إىل	

التقديرات	اجلديدة	لعام	2017	بدال	من	التعديالت	احملسوبة	من	

خالل	استقراء	نتائج	مسح	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2011.	

الصين	يف	 تخفيض	نصيب	 إىل	 البياين	1-1-1	 الشكل	 ويشير	

التحويل	 سعر	 تراجع	 مع	 	،2019 لعام	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

التقديرات	 عن	 الشرائية	 القوى	 تعادالت	 حساب	 يف	 املستخدم	

الكلية	يف	 الزيادة	يف	األسعار	 السابقة.	ويعني	ذلك	أن	تقديرات	

املقارنات	 برنامج	 نتائج	 على	 بناء	 استقراؤها	 تم	 التي	 الصين	

الدولية	لعام	2011	كانت	أقل	من	الواقع.	ووفقا	لنتائج	برنامج	

النصيب يف إجمايل الناجت احمللي العاملي على أساس تعادل 

القوى الشرائية: برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١٧

النصيب يف إجمايل الناجت احمللي العاملي على أساس تعادل 

القوى الشرائية: برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١١

سعر التحويل املستخدم يف حساب تعادل القوى الشرائية: 

برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١٧ (املقياس األيمن)

سعر التحويل املستخدم يف حساب تعادل القوى الشرائية: 

برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١١ (املقياس األيمن)

الشــكل البيــاين ١-١-١:  تعديــل تعــادالت القــوى 

الشرائية للصين

(٪، العملة احمللية مقابل الدوالر األمريكي على املقياس األيمن)

املصــادر: عــدد يونيــو ٢٠٢٠ مــن تقريــر مســتجدات آفــاق االقتصــاد 

العاملي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير املناطــق املظللــة إىل الســنوات التــي تغطيهــا التقديــرات 

اجلديدة املستمدة من مسح برنامج املقارنات الدولية لعام ٢٠١٧.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

اجلدول 1-1-2: تعديل جممالت إجمايل الناجت احمللي احلقيقي يف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي

)%، ما مل ُيذكر خالف ذلك(

2017–20112018201920202021

تعديل جممالت عدد يونيو 2020 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

استنادا إىل نتائج مسح برنامج املقارنات الدولية لعام 2017

5.4–3.63.52.85.2					العامل

4.8–1.92.21.78.1										االقتصادات	املتقدمة	

5.8–5.04.53.63.1										اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

جممالت عدد يونيو 2020 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

استنادا إىل نتائج مسح برنامج املقارنات الدولية لعام 2011

5.4–3.73.62.94.9					العامل

4.8–1.92.21.78.0										االقتصادات	املتقدمة	

5.9–5.14.53.73.0										اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

الفرق )بالنقاط املئوية(

–0.04–0.24–0.08–0.08–0.05					العامل

0.04–0.000.000.000.07										االقتصادات	املتقدمة	

–0.05–0.13–0.05–0.03–0.04										اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

املصدر:	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العاملي؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

املقارنات	الدولية	لعام	2017،	أصبح	مستوى	األسعار	النسبية	

يف	الصين	لعام	2019	أعلى	من	سابقه،	وتراجع	بالتايل	إجمايل	

ذلك	 ويؤدي	 الشرائية.	 القوى	 تعادل	 أساس	 على	 احمللي	 الناجت	

بالتايل	إىل	انخفاض	نصيب	الصين	يف	االقتصاد	العاملي	لعام	

2019	احملسوب	على	أساس	تعادالت	القوى	الشرائية	كما	وردت	

يف	مسح	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2017	)17,4%(	مقارنة	

الدولية	 املقارنات	 برنامج	 نتائج	 أساس	 على	 املقدر	 بنصيبها	

الكلية	 األسعار	 زيادة	 أن	 ذلك	 ويعني	 	.)%19,2( 	2011 لعام	

تتجاوز	الفروق	يف	خمفضات	إجمايل	الناجت	احمللي.

تأثير تعديل تعادالت القوى الشرائية على النمو اإلجمايل

على	 يؤثر	 أن	 األوزان	 يف	 للتغيير	 يمكن	 كيف	 ولتوضيح	

بين	 اجلدول2-1-1	 يقارن	 اإلجمالية،	 النمو	 معدالت	 حساب	

الواردة	يف	عدد	يونيو	2020	من	 القطرية	اإلجمالية	 التنبؤات	

تقرير	مستجدات آفاق االقتصاد العاملي	احملسوبة	على	أساس	

وتلك	 	2011 لعام	 الدولية	 املقارنات	 برنامج	 مسح	 نتائج	

نتائج	 وتعزي	 نتائج	مسح	عام	2017.	 أساس	 على	 احملسوبة	

مسح	عام	2017	وزنا	أقل	لبلدان	آسيا	الصاعدة	متسارعة	النمو	

ووزنا	أكبر	لالقتصادات	املتقدمة،	مما	يعني	أن	النمو	العاملي	

التقديرات	 من	 قليال	 أقل	 اجلديدة	 األوزان	 باستخدام	 احملسوب	

السابقة.	وحسب	التقديرات	احلالية،	يبلغ	متوسط	النمو	العاملي	

3,2%	للفترة	2018-2019	و3,6%	للفترة	2011-2017،	أي	

بحوايل	 القديمة	 األوزان	 باستخدام	 احملسوب	 مستواه	 من	 أقل	

0,1	نقطة	مئوية.	وبالنسبة	لعام	2020،	عند	جتميع	التنبؤات	

القطرية	الواردة	يف	عدد	يونيو	2020	من	تقرير	مستجدات آفاق 

االقتصاد العاملي	باستخدام	األوزان	اجلديدة،	يبلغ	معدل	النمو	

العاملي	اإلجمايل	املتوقع	-5,2%	لعام	2020	)مقابل	-%4,9	

يف	نفس	العدد	من	التقرير	الذي	استخدم	األوزان	القديمة(.5	كذلك	

يترتب	على	تخفيض	الوزن	النسبي	للمنطقة	األسرع	نموا	تراجع	

الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 نمو	 متوسط	 يف	 طفيف	

برنامج	 أوزان	 باستخدام	 احملسوب	 النامية	 واالقتصادات	

احملسوبة	 بالتقديرات	 مقارنة	 	2017 لعام	 الدولية	 املقارنات	

باستخدام	أوزان	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	2011.

اإلجمايل	 والنمو	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 أنصبة	 تقديرات	 5,5	تستند	

احملسوبة	يف	هذا	اإلطار	باستخدام	نتائج	برنامج	املقارنات	الدولية	لعام	

2017	إىل	أحدث	البيانات	الواردة	يف	عدد	يونيو	2020	من	تقرير مستجدات 

آفاق االقتصاد العاملي	وقد	تختلف	عن	التقديرات	النهائية	الواردة	يف	عدد	

أكتوبر	2020	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

اإلطار 1-1 )تتمة(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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يوثق	هذا	اإلطار	االنعكاسات	احملتملة	للجائحة	على	جهود	

احلد	من	الفقر،	وزيادة	العمر	املتوقع،	والتقدم	احملرز	نحو	زيادة	

املساواة	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.	

هذا	 كبيرة	 بدرجة	 املدقعين	 الفقراء	 عدد	 ارتفاع	 املتوقع	 ومن	

يزداد	عدم	 أكثر	من	عشرين	عاما،	وقد	 األوىل	منذ	 للمرة	 العام	

املساواة	يف	الدخل	يف	املتوسط	عبر	االقتصادات	إىل	املستويات	

املالحظة	عام	2008،	مما	سيقضي	على	املكاسب	احملققة	منذ	

العمر	 على	 انعكاسات	 أي	 توجد	 وال	 العاملية.	 املالية	 األزمة	

املعاكسة	 التطورات	 خماطر	 من	 بالرغم	 األرجح،	 على	 املتوقع	

املرتبطة	بهشاشة	نظم	الرعاية	الصحية	وتعليق	خدمات	العالج	

املقدمة	للمصابين	بأمراض	خطيرة	أخرى.

وخالل	العقدين	السابقين	ألزمة	كوفيد-19،	بلغ	معدل	نمو	

النامية	4,1%	يف	 الصاعدة	واالقتصادات	 األسواق	 اقتصادات	

خالل	 املسجل	 النمو	 معدل	 على	 يزيد	 ما	 وهو	 	— املتوسط	

العقدين	السابقين	)1980-1999(	بمقدار	نقطة	مئوية	واحدة.	

النمو	السكاين،	أصبح	يوجد	تفاوت	واضح	يف	 ويف	ظل	تباطؤ	

	2019-2000 الفترة	 خالل	 	%2,4 النمو:	 من	 الفرد	 نصيب	

مقابل	1,0	خالل	الفترة	1980-1999.	ومن	املسائل	املهمة	

عاما	 العشرين	 احملرز	خالل	 التقدم	 كم	 قياس	 الصدد	 هذا	 يف	

الفقر،	 من	 باحلد	 يتعلق	 )فيما	 الشمول	 تعزيز	 نحو	 املاضية	

وزيادة	العمر	املتوقع،	وتعزيز	املساواة(	داخل	البلدان.1

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 تراجع	 ُيتوقع	 اجلائحة،	 ظل	 ويف	

احلقيقي	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

بمقدار	3,3%	عام	2020.	وتؤثر	هذه	األزمة	بوجه	خاص	على	

التقدم	احملرز	قبل	 بالتايل	 للمخاطر،	وتهدد	 العمالة	املعرضة	

الفجوات	املتبقية.	وعلى	 األزمة	على	نحو	قد	يؤدي	إىل	تفاقم	

هذه	اخللفية،	ثمة	مسألة	مهمة	أخرى	وهي	مدى	تأثير	اجلائحة	

على	الشمول	يف	هذه	االقتصادات.

 تقييم التقدم احملرز نحو حتقيق الشمول يف مرحلة 

ما قبل اجلائحة

تم	إحراز	تقدم	ملحوظ	نحو	احلد	من	الفقر	منذ	عام	2000	

وحتى	بداية	اجلائحة.2	فقد	تراجع	عدد	املواطنين	الذين	يعيشون	

ناريتا،	 وفوتوشي	 شوغات	 غابرييال	 إعداد	 من	 اإلطار	 1,هذا	

 Brussevich, Dabla-Norris, and Khalid	دراسة	مؤلفي	من	بمساهمات

(2020)	ودراسة	Bannister and Mourmouras (2017)	وألب	جونبيليج.	
االقتصادية	 السياسة	 اإلطار	جزءا	من	مشروع	بحثي	عن	 ويمثل	هذا	

الكلية	يف	البلدان	منخفضة	الدخل	بدعم	من	مكتب	الشؤون	اخلارجية	

والكومنولث	والتنمية	يف	اململكة	املتحدة.	وال	تعبر	األفكار	الواردة	هنا	

بالضرورة	عن	وجهة	نظر	املكتب.

النامية	 البلدان	 حول	 املناقشات	 من	 املزيد	 على	 1	لالطالع	

منخفضة	الدخل،	راجع	دراسة	Fabrizio and others (2017)،	والفصل	

األول	من	عدد	إبريل	2020	من	تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة 

إفريقيا جنوب الصحراء	الذي	يناقش	التقدم	احملرز	يف	بلدان	منطقة	

إفريقيا	جنوب	الصحراء.			

2	راجع	WB (2018)	لالطالع	على	املزيد	من	املناقشات.	

بأقل	من	1,90	دوالر	يوميا	)على	أساس	تعادل	القوى	الشرائية	

عام	 	%25 من	 السكان	 جمموع	 من	 كنسبة	 	)2011 عام	 يف	

البلدان	 وحققت	 املتوسط،	 يف	 	2018 عام	 	%12 إىل	 	2002

النامية	منخفضة	الدخل	تقدما	أكثر	قوة	يف	هذا	الصدد	)الشكل	

اللوحة	1(.3	وإىل	جانب	التحسن	يف	هامش	 البياين	1-2-1،	

الفقر	املوسع	)عدد	الفقراء(،	يتضح	من	مؤشر	فجوة	الفقر	)الذي	

يقيس	مدى	تدين	دخول	الفقراء	يف	بلد	ما	عن	خط	الفقر(	حتسن	

الهامش	املكثف	)متوسط	املسافة	التي	تفصل	الفقراء	عن	كسب	

1,90	دوالر	يوميا(،	حيث	يشير	إىل	تراجع	متوسط	التحويالت	

دائرة	 من	 واحد	 فقير	 مواطن	 خلروج	 الالزمة	 السنوية	 النقدية	

الفقر	املدقع	من	240	دوالرا	أمريكيا	إىل	184	دوالرا	أمريكيا	

)يف	حالة	توجيه	التحويالت	بدقة	نحو	مستحقيها(.

ملحوظا	 تقدما	 بالصحة	 املرتبطة	 املؤشرات	 عكست	 كذلك	

قبل	األزمة،	مشيرة	إىل	»تقارب«	قوي	يف	مقياس	العمر	املتوقع	

األسواق	 اقتصادات	 جميع	 يف	 املستويات	 ارتفعت	 حيث	 	—
أكثر	 االرتفاع	 وكان	 تقريبا،	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

مقارنة	 للفرد	 املتوقع	 العمر	 فيها	 يقل	 التي	 البلدان	 يف	 قوة	

بغيرها،	ومعظمها	من	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	)الشكل	

داخل	 مالحظا	 التقارب	 ويبدو	 	4.)2 اللوحة	 	،1-2-1 البياين	

البلدان	أيضا:	فقد	تراجع	عدم	املساواة	يف	العمر	املتوقع	بين	

مؤشرات	 وسجلت	 أقل.	 بدرجة	 ولكن	 الواحد،	 البلد	 مواطني	

الصحة	األخرى	تقدما	ملحوظا	أيضا،	بما	يف	ذلك	معدل	الوفاة	

على	 واحلصول	 األمهات،	 وفيات	 ومعدل	 اخلامسة،	 سن	 دون	

املياه	النظيفة.	غير	أنه	ال	تزال	توجد	حتديات	يف	نظم	الرعاية	

أكثر	 يجعلها	 مما	 االقتصادات،	 هذه	 من	 العديد	 يف	 الصحية	

.)WB 2019	)راجع	اجلائحة	عن	الناجمة	للمخاطر	عرضة

وبالرغم	من	التقدم	احملرز	نحو	احلد	من	الفقر	وزيادة	العمر	

العقدين	املاضيين	نحو	 التقدم	خالل	 املتوقع،	تباطأت	وتيرة	

احلد	من	عدم	املساواة	يف	الدخل.	وسجل	معامل	جيني	)مقياس	

الدخل(	 يف	 املساواة	 عدم	 مدى	 يوضح	 اإلحصائي	 للتشتت	

تراجعا	تدريجيا	فحسب	بمقدار	3	نقاط	مئوية	—	من	44	إىل	

41	يف	املتوسط	—	خالل	هذه	الفترة	)الشكل	البياين	2-2-1،	

من	 العديد	 تفصل	 شاسعة	 فجوات	 توجد	 تزال	 وال	 	.)1 اللوحة	

عن	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

بعض	 وصلت	 بينما	 املتقدمة،	 االقتصادات	 مستوى	 متوسط	

وأحرزت	 بالفعل.	 املستوى	 هذا	 إىل	 اقتصادات	هذه	اجملموعة	

عدم	 زيادة	 مع	 أقل،	 تقدما	 الدخل	 منخفضة	 النامية	 البلدان	

باملا	 نسبة	 تشير	 وباملثل،	 البلدان.	 هذه	 ثلث	 يف	 املساواة	

الدخل	يساوي	 (Palma ratio)	إىل	أن	أصحاب	أعلى	10%	من	
دخلهم	اإلجمايل	ضعف	الدخل	اإلجمايل	ألصحاب	أدنى	%40	

يتم	 اإلطار،	 التي	يجري	حتليلها	يف	هذا	 البيانات	 لتشتت	 3	نظرا	

والسنوات	 السنة	 البيانات	لسنة	ما	خالل	هذه	 نقاط	 حساب	متوسط	

األربع	السابقة.	

4	راجع	UNDP (2019)	لالطالع	على	املزيد	من	املناقشات.	

اإلطار 1-2: الشمول يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وأثر جائحة 

كوفيد-19
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية
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البلدان النامية 

منخفضة الدخل

اقتصادات األسواق الصاعدة

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

اقتصادات األسواق الصاعدة

الشكل البياين ١-٢-١:  تطورات إيجابية

املصدر: البنك الدويل، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية.

ملحوظــة: كل بلــد يمثلــه ســهم يبــدأ عنــد مســتوى املتغيــر املعنــي يف عــام 

األخضــر  اللــون  ويشــير   .٢٠١٨ عــام  مســتوى  عنــد  وينتهــي   ٢٠٠٢

انحــراف  نصــف  علــى  قيمتــه  تزيــد  (تدهــور)  حتســن  إىل  (األحمــر) 

معيــاري. ويحســب متوســط نقــاط البيانــات لســنة مــا خــالل هــذه الســنة 

والسنوات األربع السابقة.

١–   احلد من الفقر 

(٪، السكان الذين يعيشون بدخل يومي قيمته   

١,٩٠ دوالر مقيسا على أساس تعادل القوى الشرائية   

عام ٢٠١١ كنسبة من جمموع السكان، متوسطات   

بسيطة، ٢٠٠٢-٢٠١٨)  

٢–   العمر املتوقع: "التقارب"

        (عدد سنوات العمر، متوسطات بسيطة، ٢٠٠٢-٢٠١٨)
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الشكل البياين ١-٢-٢: الفجوات املتبقية

١–   عدم املساواة يف الدخل

        (٪، مؤشر جيني، متوسطات بسيطة، ٢٠٠٢-٢٠١٨)

٢–   عدم املساواة بين اجلنسين يف نسب املشاركة 

        يف القوة العاملة: نسبة اإلناث إىل الذكور

        (النسبة، متوسطات بسيطة، ٢٠٠٢-٢٠١٨)

االقتصادات املتقدمة

متوسط ٢٠١٨

بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك  الدوليــة؛  العمــل  منظمــة  املصــادر: 

مؤشرات التنمية العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: كل بلــد يمثلــه ســهم يبــدأ عنــد مســتوى املتغيــر املعنــي يف عــام 

األخضــر  اللــون  ويشــير   .٢٠١٨ عــام  مســتوى  عنــد  وينتهــي   ٢٠٠٢

انحــراف  نصــف  علــى  قيمتــه  تزيــد  (تدهــور)  حتســن  إىل  (األحمــر) 

معيــاري. ويحســب متوســط نقــاط البيانــات لســنة مــا خــالل هــذه الســنة 

حســب  جينــي  مؤشــر  تعريــف  ويختلــف  الســابقة.  األربــع  والســنوات 

أو  (الدخــل  البلــدان  عبــر  إجراؤهــا  يتــم  التــي  املعيشــية  األســر  مســوح 

االستهالك، على سبيل املثال).

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

اقتصادات األسواق الصاعدة

البلدان النامية 

منخفضة الدخل

اقتصادات األسواق الصاعدة

االقتصادات املتقدمة

متوسط ٢٠١٨

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 يف	 الدخل	 من	

يف	 املتوسط	 يف	 	%25 الفرق	 ال	يتجاوز	 بينما	 النامية،	

االقتصادات	املتقدمة.

املرتبطة	 الشمول	 من	جوانب	 أخرى	 وعلى	صعيد	جمموعة	

بعدم	املساواة	يف	الفرص،	كان	التقدم	بطيئا	أيضا.	فقد	بلغت	

نسبة	الشباب	غير	النشطين	)أي	الشباب	خارج	التعليم	أو	العمل(	

20%	تقريبا.5	وسجل	مقياس	عدم	املساواة	يف	التعليم	)أي	عدم	

املساواة	يف	توزيع	سنوات	الدراسة	داخل	بلد	ما(	تراجعا	طفيفا	

فحسب،	وظلت	معظم	هذه	االقتصادات	تعاين	من	فجوات	شاسعة	

5	راجع	دراسة	Ahn and others (2019)	لالطالع	على	مناقشة	حول	

 Duval and ودراسة	 االقتصادات،	 هذه	 يف	 الشباب	 عمل	 أسواق	

)Loungani (2019	لالطالع	على	مناقشة	حول	سياسات	سوق	العمل	يف	

هذه	االقتصادات.	UNDP (2019)	لالطالع	على	املزيد	من	املناقشات.	

بين	 املساواة	 وزادت	 املتقدمة.6	 االقتصادات	 بمتوسط	 مقارنة	

اجلنسين	يف	السنوات	األخيرة،	وإن	كانت	الفجوة	بين	اجلنسين	

ال	تزال	كبيرة	يف	نسب	املشاركة	يف	القوة	العاملة	)الشكل	البياين	

يرتبط	ضعف	 االقتصادات،	 اللوحة	2(.7	ويف	بعض	 	،2-2-1

التقدم	احملرز	نحو	زيادة	نسب	مشاركة	اإلناث	يف	القوة	العاملة	

مستويات	 أن	 غير	 بالتعليم.	 امللتحقات	 اإلناث	 نسبة	 بارتفاع	

6	يقوم	بإعداد	مؤشر	عدم	املساواة	يف	التعليم	مكتب	تقرير	التنمية	

البشرية	التابع	ملنظمة	األمم	املتحدة.	راجع	(2019)	UNDP	لالطالع	

على	املزيد	من	املناقشات.

 Ostry and ودراسة	 	Brussevich and others (2018) دراسة	 7	راجع	

others (2018)	ودراسة	Sahay and Cihak (2018)	لالطالع	على	مناقشات	
حول	عدم	املساواة	بين	اجلنسين	يف	القضايا	االقتصادية.

اإلطار 1-2 )تابع(
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التحصيل	الدراسي	للنساء	ال	تزال	أقل	مقارنة	بالرجال	يف	معظم	

هذه	االقتصادات،	ال	سيما	يف	البلدان	منخفضة	الدخل.

تأثير اجلائحة على الشمول

ُيتوقع	أن	تؤدي	جائحة	كوفيد-19	إىل	تعطيل	االجتاهات	

الشمول.	 فجوات	 وتوسيع	 احلايل	 الوقت	 تشهد	حتسنا	يف	 التي	

وحسب	تقديرات	البنك	الدويل،	ستؤدي	اجلائحة	إىل	زيادة	نسبة	

املواطنين	الذين	يعيشون	بأقل	من	1,90	دوالر	أمريكي	يوميا	

على	مستوى	العامل	بمقدار	1,14	نقطة	مئوية	مقارنة	بتوقعات	

ما	قبل	اجلائحة،	وهو	ما	يعني	انزالق	90	مليون	شخص	تقريبا	

إىل	هوة	الفقر	املدقع	—	وهي	الزيادة	األويل	على	اإلطالق	منذ	

أن	 حاليا	 ُيتوقع	 املتوقع،	 بالعمر	 يتعلق	 وفيما	 	8.1998 عام	

يكون	تأثير	اجلائحة	طفيفا.9	ولكن	ال	تزال	هناك	جمموعة	من	

الصحية	 الرعاية	 بنظم	 املرتبطة	 املعاكسة	 التطورات	 خماطر	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 بمثيالتها	 مقارنة	 هشاشة	 األكثر	

ملصابي	 املقدمة	 األخرى	 الصحية	 الرعاية	 خدمات	 وتوقف	

)راجع	دراسة	 البشرية	واملالريا	والدرن	 فيروس	نقس	املناعة	

اتسعت	 السابقة،	 اجلوائح	 وخالل	 	.(Hogan and others 2020
املتوسط	 املدى	 على	 سيما	 ال	 الدخل،	 يف	 املساواة	 عدم	 فجوة	

أن	 ُيتوقع	 أنه	 غير	 	.)Furceri and others 2020 دراسة	 )راجع	

املساواة	مقارنة	 تأثيرا	على	عدم	 أكثر	 احلالية	 تكون	اجلائحة	

االحتوائية	 والتدابير	 األزمة	 هذه	 ألن	 نظرا	 السابقة	 باجلوائح	

األكثر	عرضة	 الفئات	 على	 األكبر	 تأثيرها	 يقع	 لها	 املصاحبة	

ودراسة	 	Adams and others 2020 دراسة	 )راجع	 للمخاطر	

وقد	 اجلنسين،	 بين	 املساواة	 تراجعت	 كذلك	 	.)Shibata 2020
دراسة	 )راجع	 احلالية	 الظروف	 ظل	 يف	 حادة	 انتكاسة	 تشهد	

.)Georgieva and others 2020	ودراسة	Alon and others 2020
للجائحة	على	 التوزيعية	 اآلثار	 وبالرغم	من	صعوبة	قياس	

العديد	من	االقتصادات	بطريقة	مماثلة،	تشير	تقديرات	حمدودة	

النطاق	تعكس	تدين	القدرة	على	العمل	من	بعد	بالنسبة	للوظائف	

منخفضة	األجر	إىل	حدوث	انتكاسة	قوية	يف	التقدم	احملرز	منذ	

األزمة	املالية	العاملية	نحو	احلد	من	عدم	املساواة.	وتقدر	دراسة	

Brussevich, Dabla-Norris, and Khalid 2020	مدى	القدرة	على	
العمل	عن	بعد	عبر	35	اقتصادا،	وتخلص	إىل	أن	أصحاب	الدخل	

املنخفض	أقل	قدرة	عموما	على	العمل	من	بعد	مقارنة	بأصحاب	

الدخل	املرتفع	)الشكل	البياين	1-2-3،	اللوحة	1(.	كذلك	تشير	

البيانات	املستمدة	من	مسوح	آنية	أخرى	إىل	أن	القطاعات	التي	

يسهل	فيها	أداء	الوظائف	عن	بعد	سجلت	خسائر	أقل	يف	الوظائف	

املتحدة	 الواليات	 مايو	2020	يف	 إىل	 فبراير	 من	 الفترة	 خالل	

السيناريو	 توقعات	 التقديرات	 تساوي	 	.WB (2020a) 8	راجع	

األساسي	دون	تغير	وضع	عدم	املساواة.

9	نظرا	ألن	السكان	األصغر	سنا	)الذين	يبلغ	وسيط	أعمارهم	27	عاما(	

باالقتصادات	 مقارنة	 الوفيات	 عبء	 يقل	 املرض،	 خملاطر	 عرضة	 أقل	

.)Decerf and others 2020	)دراسة	أضعاف	بعدة	املتقدمة

اإلطار 1-2 )تابع(

الشــكل البيــاين ١-٢-٣: إمكانيــة العمــل مــن 

بعد وعدم املساواة يف الدخل

١–   إمكانية العمل من بعد، حسب شريحة الدخل اخلمسية 

(يتراوح املؤشر من صفر إىل ١، متوسطات بسيطة   

مقسومة على عدد االقتصادات بين األقواس على احملور   

السيني، كل عمود يمثل املتوسط مقسوما على عدد   

العاملين يف كل من شرائح الدخل اخلمسية يف العينة)  

٢–   األثر التقديري على عدم املساواة يف الدخل

        (التغير ٪ يف مؤشر جيني، تقدير الكثافة باستخدام 

       نواة إيبانكنيكوف ونطاق سيلفرمان)

أقل من ٢٠٪

٪٦٠٪-٨٠

٪٢٠٪-٤٠

أعلى من ٨٠٪

٪٤٠٪-٦٠

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق الصاعدة

االقتصادات النامية منخفضة الدخل
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اجلوائح السابقة

0.0
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اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية (٧)

االقتصادات املتقدمة (٢٨)

ودراســة  Bick, Blandin, and Mertens 2020؛  دراســة  املصــادر: 

بيانــات  قاعــدة  الــدويل،  والبنــك  Brussevich and others 2020؛ 
مؤشرات التنمية العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يف اللوحة ٢، يتم تقدير األثر على معامل جيني من خالل 

توزيع صدمة إجمايل الدخل (استنادا إىل توقعات إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي الصادرة عن صندوق النقد الدويل) على األنصبة 

بعد  من  العمل  إمكانية  مع  بالتناسب  اخلمسية  الدخل  شرائح  يف 

التي تقاس باستخدام تقديرات معامل إمكانية العمل من بعد يف 

الذي يستند  املقدر  القطاعات  الوظائف عبر  فقدان  انحدار  نموذج 

 Bick, Blandin, and Mertens دراسة   يف  الواردة  البيانات  إىل 

(Appendix Table C1 ,2020).  وحتسب التغيرات بالنسبة املئوية 
يف مؤشر جيني كالتغيرات يف مؤشر جيني التقريبي القائم على 

األنصبة يف شرائح الدخل اخلمسية فقط. ويستخدم (أقرب) متوسط 

إمكانية  لقياس  مؤشر  توافر  عدم  حالة  يف  اقتصادية  جمموعة 

العمل من بعد. ويحسب متوسط نقاط البيانات لسنة ما خالل هذه 

"اجلوائح  الرأسي  اخلط  ويساوي  السابقة.  األربع  والسنوات  السنة 

 Furceri and others (2020) السابقة" ١,٢٥٪ وفقا لنتائج دراسة

حول صايف مؤشر جيني. 
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

الشــكل البيــاين ١-٢-٤: قيــاس نمــو عوامــل 

الرفاهية بخالف إجمايل الناجت احمللي

(٪، نصيــب الفــرد مــن النمــو الســنوي مقارنــة بعــام ٢٠٠٢، 

متوسطات بسيطة عبر ٤٥ اقتصادا)

عدم تغير معامل جيني

ارتفاع معامل جيني خالل 

اجلوائح السابقة

املصــادر: جــداول بــن العامليــة (اجلــدول ٩-١)؛ والبنــك الــدويل، قاعــدة 

بيانــات مؤشــرات التنميــة العامليــة؛ وحســابات خبــراء صنــدوق النقــد 

الدويل.

 Jones and Klenow (2016, ملحوظة: يســتند مؤشــر الرفاهية إىل دراســة

(equation 7. ويف حالــة اســتخدام ســيناريوهات خمتلفــة لعــدم املســاواة 

يف عــام ٢٠٢٠، يســتند ســيناريو "عــدم تغيــر معامــل جينــي" إىل أحــدث 

خــالل  جينــي  معامــل  "ارتفــاع  ســيناريو  ويطبــق  متاحــة،  مشــاهدات 

اجلوائح السابقة" زيادة قدرها ١,٢٥٪ على جميع االقتصادات استنادا إىل 

نتائــج دراســة Furceri and others (2020)  حــول صــايف مؤشــر جينــي، 

ويســتند ســيناريو "إمكانيــة العمــل مــن بعــد" إىل تقديــرات حمــدودة النطــاق 

تعتمــد علــى خمتلــف درجــات إمكانيــة العمــل مــن بعــد عبــر جمموعــات 

الدخل داخل البلدان (انظر الشكل البياين ١-٢-٣، اللوحة ٢). وتم استقراء 

عــن  الصــادرة  التوقعــات  أحــدث  مــن  الكليــة  االقتصاديــة  البيانــات 

والتوظيــف  املتوقــع  العمــر  علــى  األثــر  ويقــدَّر  الــدويل.  النقــد  صنــدوق 

واإلصابــة  القابليــة  يقيــس  ا�موعــات  متعــدد  نمــوذج  باســتخدام 

واالســتبعاد. ويحســب متوســط نقــاط البيانــات لســنة مــا خــالل هــذه الســنة 

والسنوات األربع السابقة.
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6

املتوسط التاريخي 

(٢٠٠٢-٢٠١٩)

نمو الرفاهية عام ٢٠٢٠ على 

أساس إمكانية العمل من بعد

)راجع	دراسة	Bick, Blandin, and Mertens 2020(.	وبتطبيق	هذه	

النتائج	على	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	

أحدث	 إىل	 )استنادا	 الدخل	 يف	 الكلي	 االنخفاض	 توزيع	 يمكن	

الصادرة	عن	صندوق	 احلقيقي	 الناجت	احمللي	 إجمايل	 توقعات	

شرائح	 على	 مقسوما	 األشخاص	 جمموعات	 بين	 الدويل(	 النقد	

الدخل	اخلمسية	يف	كل	اقتصاد	حسب	إمكانية	العمل	من	بعد.10	

ويستخدم	التأثير	الناجت	)مستبعدا	منه	أثر	سياسات	إعادة	التوزيع	

أو	أي	عوامل	أخرى(	على	أنصبة	الدخل	يف	شرائح	الدخل	اخلمسية	

لتقدير	التغير	بالنسبة	املئوية	يف	معامل	جيني	يف	عام	2020.	

ويتضح	أن	متوسط	معامل	جيني	القتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	يرتفع	بمقدار	2,6	نقطة	مئوية	إىل	42,7،	

إىل	 يشير	 مما	 	،2008 عام	 ملستواه	 تقريبا	 مماثل	 رقم	 وهو	

احتمالية	خسارة	املكاسب	احملققة	منذ	األزمة	املالية	العاملية	

)الشكل	البياين	1-2-3،	اللوحة	2(.

الناجت	 إجمايل	 بخالف	 للرفاهية	 مبسط	 مقياس	 ويشير	

احمللي	إىل	أن	األزمة	ُيتوقع	أن	تقوض	التقدم	الكبير	احملرز	يف	

اقترحته	 الذي	 املقياس	 هذا	 ويستند	 اجلائحة.	 قبل	 ما	 مرحلة	

دراسة	Jones and Klenow (2016)	إىل	أربعة	عوامل:	)1(	نصيب	

وقت	 و)3(	 املتوقع،	 العمر	 و)2(	 احلقيقي،	 االستهالك	 من	 الفرد	

أساس	 وعلى	 االستهالك.11	 يف	 املساواة	 عدم	 و)4(	 	الفراغ،	

يف	 الرفاهية	 مستوى	 متوسط	 حتسن	 جمتمعة،	 العوامل	 	هذه	

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 من	 اقتصادا	 	56

النامية	تتوافر	عنها	بيانات	خالل	الفترة	من	2002	إىل	2019	

االستهالك	 مستويات	 يف	 	%6 قدرها	 سنوية	 زيادة	 يعادل	 بما	

السنوي	)الشكل	البياين	1-2-4(.	وجتاوز	ذلك	نصيب	الفرد	من	

نمو	إجمايل	الناجت	احمللي	خالل	الفترة	نفسها	بمقدار	1,3	نقطة	

مئوية.	ويعزى	نمو	مستويات	الرفاهية	بالكامل	تقريبا	إىل	زيادة	

الرفاهية	يف	عام	 أن	تتراجع	مستويات	 املتوقع.	ويمكن	 العمر	

إىل	 منه	 كبير	 جزء	 يف	 يرجع	 ما	 وهو	 	،%8 من	 بأكثر	 	2020

التغيرات	املفرطة	يف	عدم	املساواة	التي	تتضح	من	التقديرات	

حمدودة	النطاق	املستخدمة.

الشرائح	 يف	 الدخل	 أنصبة	 على	 الصدمة	 تأثير	 معايرة	 10	تتم	

معامل	 تقديرات	 باستخدام	 بعد	 من	 العمل	 إمكانية	 حسب	 اخلمسية	

إمكانية	العمل	من	بعد	يف	قياس	انحدار	خسائر	الوظائف	عبر	القطاعات	

 Bick and others (2020, دراسة	 من	 املستمدة	 البيانات	 إىل	 استنادا	

(Appendix Table C1.	ويستخدم	متوسط	)أقرب(	جمموعة	اقتصادات	يف	
حالة	عدم	توافر	البيانات	الالزمة	حلساب	مؤشر	العمل	عن	بعد.

مقياسا	 تقترح	 التي	 	Jones and Klenow (2016) دراسة	 11	راجع	

للرفاهية	على	أساس	االستهالك	السنوي	بالنسبة	املئوية.	ويرصد	املقياس	

املنفعة	املتوقعة	مدى	احلياة	لشخص	تخيلي	قبل	مولده	يف	بلد	ما	يف	سنة	

يف	 املقياس	 هذا	 حلساب	 الالزمة	 االفتراضات	 من	 العديد	 على	 بناء	 ما	

جمموعة	كبيرة	من	البلدان	باستخدام	البيانات	اإلجمالية	فقط.	راجع	ملحق	

مناقشة	 على	 لالطالع	 اإلنترنت	 عبر	 	Jones and Klenow (2016) دراسة	

مفصلة	حول	احملاذير	التي	ينبغي	مراعاتها	عند	استخدام	هذا	املقياس.	

دراسة	 وهي	 	،Bannister and Mourmouras (2017) دراسة	 أيضا	 راجع	

مكملة	تتناول	خسائر	الرفاهية	الصافية	الناجتة	عن	القضايا	البيئية.	.

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 أحرزت	 وقد	

الفقر	 من	 احلد	 نحو	 	2000 عام	 منذ	 ملحوظا	 تقدما	 النامية	

وزيادة	العمر	املتوقع.	وتهدد	جائحة	كوفيد-19	بتقويض	هذا	

التقدم،	ال	سيما	فيما	يتعلق	باحلد	من	الفقر،	واتساع	الفجوات	

التعليم	 على	 واحلصول	 الدخل	 يف	 املساواة	 عدم	 يف	 احلالية	

التوزيع	 إعادة	 سياسات	 وتعد	 اجلنسين.	 بين	 واملساواة	

والشركات	 األفراد	 من	 املتضررة	 للفئات	 الداعمة	 والتدابير	

الكبيرة	على	 السلبية	 التداعيات	 أدوات	ضرورية	للتخفيف	من	

مستويات	عدم	املساواة	والرفاهية	بوجه	أعم.

اإلطار 1-2 )تتمة(
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فجوة السيولة حقوق ملكية سالبة

الشــكل البياين ١-٣-١: خماطر الســيولة واملالءة 

ظــل  يف  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات  يف 

جائحة كوفيد-١٩ خالل عام ٢٠٢٠

نسبة الوظائف املعرضة للخطر يف املشروعات   –١

الصغيرة واملتوسطة، حسب السيناريو   

(٪)  

نسبة الوظائف املعرضة للخطر يف املشروعات الصغيرة   –٢

واملتوسطة بسبب نقص السيولة، حسب السيناريو والقطاع  

(٪)  

سيناريو الالجائحة 

سيناريو اجلائحة، السيناريو األساسي الوارد 

يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي

النقــد  صنــدوق  خبــراء  وحســابات  Orbis؛  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الدويل.

يف  للخطــر  املعرضــة  الوظائــف  نســبة  األعمــدة  تقيــس  ملحوظــة: 

تراجــع  أو  الســيولة  فجــوات  نتيجــة  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات 

ســيناريو  يف  الشــركات  يف  ســالبة  مســتويات  إىل  امللكيــة  حصــص 

اجلائحــة  وســيناريو  الزرقــاء)  (األعمــدة   ٢٠٢٠ عــام  خــالل  الالجائحــة 

آفــاق  تقريــر  يف  الــواردة  األساســي  الســيناريو  توقعــات  باســتخدام 

االقتصــاد العاملــي علــى مســتوى البلــدان (األعمــدة احلمــراء). ويتــم جتميــع 

البيانــات علــى مســتوى الشــركات، ثــم علــى املســتوى القطــري باســتخدام 

األوزان القطاعية، وعبر البلدان باستخدام أوزان إجمايل الناجت احمللي. 

سيؤثر	الركود	الناجم	عن	جائحة	كوفيد-19	تأثيرا	حادا	على	

الصغيرة	واملتوسطة	بوجه	خاص.	وعادة	ما	تكون	 املشروعات	

األكبر	 بالشركات	 مقارنة	 للمخاطر	 عرضة	 أكثر	 الشركات	 هذه	

القليلة	 الوقائية	احملدودة	وفرصها	 أموالها	 حجما	بسبب	رؤوس	

يف	احلصول	على	االئتمان،	من	بين	عوامل	أخرى.	غير	أن	تداعيات	

أن	 يرجح	 واملتوسطة	 الصغيرة	 املشروعات	 على	 احلالية	 األزمة	

هذه	 ألن	 نظرا	 السابقة	 باألزمات	 مقارنة	 حدة	 أكثر	 تكون	

املشروعات	تتركز	أساسا	يف	القطاعات	األكثر	تضررا،	كاملطاعم	

زيادة	 إىل	 بالطبع	 ذلك	 وسيؤدي	 والترفيه.	 والفنون	 والفنادق	

خماطر	السيولة	واملالءة،	مما	سيشكل	تهديدا	ملستويات	التوظيف	

والدين	يف	املشروعات	الصغيرة	واملتوسطة.	ويتضمن	هذا	اإلطار	

السياسات	 خيارات	 ويناقش	 للخطر،	 املعرضة	 للوظائف	 تقييما	

املشروعات	 بين	 املتزايدة	 اإلفالس	 خماطر	 ملعاجلة	 املتاحة	

يقيم	 واإلطار،	 البيانات	 نفس	 وباستخدام	 واملتوسطة.	 الصغيرة	

تقرير االستقرار املايل  الفصل	األول	من	عدد	أكتوبر	2020	من	

بوجه	 التركيز	 مع	 املايل،	 االستقرار	 على	 االنعكاسات	 العاملي	

خاص	على	خماطر	الدين	يف	املشروعات	الصغيرة	واملتوسطة.	

 Gourinchas	دراسة	يف	املقترحة	املنهجية	إىل	التحليل	ويستند

and others (2020)	ويستخدم	بيانات	مستمدة	من	قاعدة	بيانات	
اقتصادا	 	21 عبر	 واملتوسطة	 الصغيرة	 املشروعات	 عن	 	Orbis
)معظمها	من	االقتصادات	املتقدمة(.1	ولتقييم	خماطر	السيولة	يف	

شركة	ما،	ينظر	التحليل	فيما	إذا	كانت	الشركة	لديها	سيولة	نقدية	

التشغيلية	 مصروفاتها	 لتغطية	 	2020 عام	 نهاية	 يف	 كافية	

أجل	 اقترب	 التي	 الديون	 جتديد	 يمكنها	 أنه	 بافتراض	 واملالية	

يركز	 وباملثل،	 جديدة.	 ديون	 حتمل	 إمكانية	 دون	 استحقاقها	

التحليل	عند	تقييم	خماطر	اإلعسار	على	ما	إذا	كانت	الشركة	ُيتوقع	

أن	تسجل	صايف	حقوق	ملكية	سالبا	يف	نهاية	عام	2020.	ووفقا	

إىل	13%	من	جمموع	 املتعثرة	من	%9	 الشركات	 للتحليل،	تشكل	

وظائف	املشروعات	الصغيرة	واملتوسطة	)يف	العينة(،	وذلك	حسب	

—	اإلعسار	أو	نقص	السيولة.	ويمثل	 مقياس	اإلعسار	املستخدم	

املشروعات	 يف	 للخطر	 املعرضة	 الوظائف	 ضعف	 حوايل	 ذلك	

الصغيرة	واملتوسطة	بسبب	خماطر	السيولة	)وزيادة	بنسبة	%50	

كوفيد-19	 من	 خال	 بسيناريو	 مقارنة	 اإلعسار(	 خماطر	 بسبب	

نقص	 وباستخدام	 	.)1 اللوحة	 	،1-3-1 البياين	 الشكل	 )انظر	

الوظائف	املعرضة	 السيولة	كأحد	مقاييس	اإلعسار،	ترتفع	نسبة	

والترفيه	 الفنون	 إىل	30%	و40%	يف	قطاع	 ارتفاعا	حادا	 للخطر	

زيادة	 يعكس	 ما	 وهو	 الترتيب،	 على	 واإلقامة	 األغذية	 وقطاع	

التراجع	يف	مستويات	الناجت	وارتفاع	الكثافة	الوظيفية	يف	هذين	
القطاعين	مقارنة	بغيرهما	)الشكل	البياين	1-3-1،	اللوحة	2(.2

هذا	اإلطار	من	إعداد	فيديريكو	دييث	وكيارا	ماغي.

1	تشمل	هذه	البلدان	أستراليا	والنمسا	وبلجيكا	واجلمهورية	التشيكية	

وفنلندا	وفرنسا	وأملانيا	واليونان	وهنغاريا	وأيرلندا	وإيطاليا	واليابان	

وكوريا	وبولندا	والبرتغال	ورومانيا	واجلمهورية	السلوفاكية	وسلوفينيا	

وإسبانيا	والسويد	واململكة	املتحدة.

2	يؤدي	إدراج	الدعم	احلكومي	الكبير	الذي	تقدمه	معظم	البلدان	يف	

نظرا	 الدعم	 هذا	 قياس	 ويصعب	 التوقعات.	 هذه	 تخفيض	 إىل	 القياس	

الشركات	 عبر	 منها	 االستفادة	 معدالت	 وتباين	 أشكاله	 الختالف	

والبلدان.	ويف	ضوء	أوجه	القصور	تلك،	تشير	تقديرات	احملاكاة	األولية	

الدعم	احلكومي	املعلن	ربما	يكون	قد	حال	بدرجة	كبيرة	دون	 إىل	أن	

األوروبية	 البلدان	 بعض	 يف	 اإلعسار	 ومعدالت	 السيولة	 عجز	 زيادة	

)راجع	الفصل	الثالث	من	عدد	أكتوبر	2020	من	تقرير آفاق االقتصاد 

اإلقليمي ألوروبا(.

اإلطار 1-3: تزايد خماطر اإلفالس واإلعسار يف املشروعات الصغيرة واملتوسطة — 

التقييم وخيارات السياسات 
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

الشــكل البيــاين ١-٣-٢: التغيــر يف نســبة 

ذات  واملتوســطة  الصغيــرة  املشــروعات 

حقــوق امللكيــة الســالبة، حســب ســيناريو 

السياسات واملنطقة

(بالنقاط املئوية)

جائحة كوفيد-١٩، السيناريو األساسي لعام ٢٠٢٠ 

يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي

قروض حكومية

ضخ أدوات شبيهة برؤوس األموال املساهمة

قاعدة بيانات Orbis؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الصغيــرة  املشــروعات  نســبة  يف  التغيــر  األعمــدة  تقيــس  ملحوظــة: 

واملتوســطة ذات حقــوق امللكيــة الســالبة يف ســيناريو يخلــو مــن تدخــالت 

السياســات (األعمــدة الزرقــاء) والقــروض احلكوميــة (األعمــدة احلمــراء) 

الصفــراء).  (األعمــدة  املســاهمة  األمــوال  بــرؤوس  شــبيهة  أدوات  وضــخ 

وحتســب التغيــرات مــن خــالل مقارنــة ســيناريو اجلائحــة األساســي يف 

تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي بســيناريو مغايــر لعــام ٢٠٢٠ يخلــو مــن 

جائحــة كوفيــد-١٩. ويتــم جتميــع البيانــات علــى مســتوى الشــركات، ثــم 

البلــدان  وعبــر  القطاعيــة،  األوزان  باســتخدام  القطــري  املســتوى  علــى 

باستخدام أوزان إجمايل الناجت احمللي. 
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آسيا واحمليط الهادئ منطقة اليورو أوروبا، بخالف 

منطقة اليورو

اخملاطر	 مستوى	 يف	 املتوقعة	 الكبيرة	 الزيادة	 وتتطلب	

ما	تكون	 الدعم	من	جانب	احلكومة.	وعادة	 املزيد	من	 تقديم	

ذات	 للشركات	 السيولة	 تقديم	 هي	 احلالة	 هذه	 يف	 النصيحة	

املالءة	التي	تعاين	من	نقص	السيولة،	وإعادة	هيكلة	الشركات	

املتعثرة	لتسهيل	سرعة	إعادة	توزيع	املوارد،	ولكن	هذه	املرة	

التي	 املدة	 بشأن	 اليقين	 وعدم	 الصدمة،	 فحجم	 خمتلفة.	

حلاالت	 املصاحبة	 الكلية	 املالية	 والتداعيات	 ستستغرقها،	

أكبر	 بشكل	 اللجوء	 تبرر	 عوامل	 جميعها	 اجلماعية	 اإلفالس	

يتعين	 ذلك،	 على	 عالوة	 املالءة.	 دعم	 خيار	 إىل	 املعتاد	 من	

للحد	 اإلفالس	 لقضايا	 واملالية	 القانونية	 التكلفة	 تخفيض	

من	خماطر	تراكم	العمل	على	حماكم	اإلفالس.

من	 للحكومة	 يمكن	 التي	 املتعددة	 اخليارات	 تنطوي	 وقد	

مثل	 	— مهمة	 مفاضالت	 على	 املالءة	 دعم	 تقديم	 خاللها	

واحلد	 تكلفته،	 وانخفاض	 الدعم	 تغطية	 نطاق	 بين	 املوازنة	

قدر	اإلمكان	من	حاالت	اإلفالس	غير	املبررة،	واحتواء	تكلفة	

الشركات	 على	 احلفاظ	 على	 والتشجيع	 العامة،	 املالية	

البياين	 الشكل	 ويوضح	 املوارد.	 توزيع	 وإعادة	 )والوظائف(	

اإلعسار	 معدالت	 على	 توضيحيين	 خيارين	 أثر	 	2-3-1

املتوقعة	—	منح	جميع	املشروعات	الصغيرة	واملتوسطة	%5	

ما	 )وهو	 اجلائحة	 قبل	 ما	 مرحلة	 يف	 السنوية	 إيراداتها	 من	

يعادل	أكثر	من	4%	من	إجمايل	الناجت	احمللي(	إما	يف	صورة	

األموال	 برؤوس	 شبيهة	 أدوات	 ضخ	 أو	 حكومية	 قروض	

خماطر	 من	 احلد	 إىل	 فقط	 الثاين	 اخليار	 ويؤدي	 املساهمة.	

املعرضة	 الوظائف	 نسبة	 تخفيض	 إىل	 وكذلك	 	— اإلعسار	

الشكل	 1	يف	 باللوحة	 مقارنة	 مئوية	 نقاط	 	3 بحوايل	 للخطر	

زيادة	 حساب	 على	 امليزة	 هذه	 وتأتي	 	3	.1-3-1 البياين	

خماطر	املالية	العامة،	ال	سيما	إذا	تعثرت	الشركات	عن	سداد	

ستكون	 الدين	 مطالبات	 ألن	 نظرا	 املطاف	 نهاية	 ديونها	يف	

لها	األولوية	على	مطالبات	األدوات	الشبيهة	برأس	املال.

من	 عنها	 ينتج	 وما	 املتزايدة	 اخملاطر	 تتطلب	 عام،	 وبوجه	

تداعيات	على	التعايف	دعم	الشركات	لفترة	أطول	وضخ	األدوات	

التي	يتوفر	لها	 البلدان	 —	على	األقل	يف	 الشبيهة	برأس	املال	

احليز	املايل	الالزم.	وبالنسبة	للشركات	األكبر	حجما،	تتضمن	

أو	 مباشرة	 املساهمة	 األموال	 رؤوس	 ضخ	 املتاحة	 اخليارات	

سبيل	 على	 االكتتاب	 شهادات	 مقابل	 الثانوية	 الدين	 مطالبات	

املثال.	وبالنسبة	للمشروعات	الصغيرة	واملتوسطة،	يمكن	تقديم	

بنفس	 نقدية	 حتويالت	 تقديم	 على	 السياستين	 تطبيق	 3	ينطوي	

من	 التخفيف	 يف	 الفعالية	 من	 القدر	 نفس	 على	 فهما	 ولذلك	 القيمة،	

خماطر	السيولة.

املنح	مع	زيادة	معدل	ضريبة	الشركات	مستقبال	بشكل	مؤقت،	

وسيكون	لهذا	اخليار	نفس	تأثير	ضخ	رؤوس	األموال	املساهمة.	

غير	أن	هذا	النهج	قد	تنشأ	عنه	حتديات	بالنسبة	لإلدارة	الضريبية،	

اخليارات	 هذه	 جميع	 على	 وستترتب	 بدقة.	 تصميمه	 وسيتعين	

خماطر	مالية	متزايدة	نظرا	ألن	ضخ	األدوات	الشبيهة	برأس	املال	

يف	املشروعات	الصغيرة	واملتوسطة	قد	ال	يجذب	الشركات	التي	

تتوافر	لها	مقومات	االستمرار	فقط،	بل	الشركات	التي	ال	تتوافر	

لها	مقومات	االستمرار	أيضا	وتراهن	على	النجاة.	

اإلطار 1-3 )تتمة(
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الشهور	 خالل	 االجتماعية	 االضطرابات	 حدة	 انخفضت	

التجارب	 مع	 ذلك	 ويتسق	 احلركة.	 حرية	 تراجع	 بسبب	 األخيرة	

التي	سبقت	 الفترة	 التي	تلت	اجلوائح	مباشرة.	غير	أن	 املاضية	

ومع	 ومتنامية.	 مرتفعة	 اضطرابات	 شهدت	 كوفيد-19	 أزمة	

انتهاء	األزمة،	قد	تتجدد	االضطرابات	يف	البلدان	التي	توقفت	عن	

إحراز	تقدم	يف	مواجهة	القضايا	االجتماعية	والسياسية	األساسية	

وأدت	األزمة	إىل	انكشاف	مشكالتها	أو	تفاقمها.	

مع	 ملحوظا	 تراجعا	 االجتماعية	 االضطرابات	 وتراجعت	حدة	

فرض	حالة	اإلغالق	العام	والتباعد	االجتماعي.	فقد	انخفض	مؤشر	

االضطرابات	االجتماعية	املعلنة	يف	األخبار	انخفاضا	حادا	منذ	

مارس	2020،	والذي	يحسب	عدد	التقارير	اإلعالمية	التي	تتناول	

االضطرابات	االجتماعية.1	وبلغ	معدل	تواتر	أحداث	االضطرابات	

—	التي	تتحدد	على	أساس	ارتفاع	مؤشر	االضطرابات	 الرئيسية	

االجتماعية	املعلنة	يف	األخبار	يف	البلد	املعني	—	أقل	مستوياته	

االضطرابات	 انخفاض	 ويرتبط	 تقريبا.	 سنوات	 خمس	 يف	

االجتماعية	ارتباطا	وثيقا	بالتراجع	العام	يف	حرية	احلركة	الناجت	

والتباعد	 املنازل	 يف	 البقاء	 تعليمات	 مثل	 املطبقة،	 القواعد	 عن	

االجتماعي	الطوعي	كما	يتضح	من	الشكل	البياين	1-4-1	)اتساقا	

الواليات	 امللحوظة	 االستثناءات	 ومن	 الثاين(.	 الفصل	 نتائج	 مع	

املتحدة	األمريكية،	حيث	تصاعدت	االحتجاجات	ضد	عنف	الشرطة	

سريعا	يف	بداية	يونيو	)الشكل	البياين	1-4-2(،	ولبنان.2

وقبل	تفشي	جائحة	كوفيد-19،	استمر	تصاعد	االضطرابات	

لعدة	سنوات.	وشهدت	الفترة	من	أواخر	عام	2019	إىل	أوائل	عام	

وأمريكا	 األوسط	 الشرق	 يف	 سيما	 ال	 كبرى،	 احتجاجات	 	2020

اجلنوبية	وغيرهما	أيضا،	بما	يف	ذلك	بيالروس	وبوليفيا	وشيلي	

وإيران	 والهند	 اخلاصة	 اإلدارية	 كونغ	 هونغ	 ومنطقة	 وفرنسا	

والعراق.	وكان	ذلك	استمرارا	الجتاه	أطول	أجال	منذ	عام	2016	

)الشكل	البياين	1-4-1(،	وشهد	هذا	االجتاه	انعكاسا	يف	املسار	

الذروة	يف	 بلغت	مستوى	 أن	 بعد	 تدريجيا	 االضطرابات	 لتتراجع	

أعقاب	الربيع	العربي	عام	2011.

وتشير	التجارب	التاريخية	إىل	أن	البلدان	التي	تبتلى	باملزيد	

اجلدول	 ويعرض	 تواترا.	 أكثر	 اضطرابات	 تشهد	 اجلوائح	 من	

االضطرابات	 عدد	 حول	 مقطعية	 إحصائية	 شواهد	 	1-4-1

االجتماعية	واجلوائح	منذ	عام	1990.	وتستمد	بيانات	اجلوائح	

تتضمن	 التي	 للكوارث	 الدولية	 	EM-DAT بيانات	 قاعدة	 من	

معلومات	عن	توقيت	أكثر	من	1200	جائحة	وموقعها	اجلغرايف	

دالة	 موجبة	 وجود	عالقة	 إىل	 النتائج	 وتشير	 عام	1990.	 منذ	

إحصائيا	بين	هذين	املتغيرين	عبر	البلدان.	وتنطبق	هذه	النتيجة	

على	املناطق،	وتظل	ثابتة	باختالف	تواتر	اجلوائح	وحدتها.

هذا	اإلطار	من	إعداد	فيليب	باريت	وصوفيا	تشين.	وقدمت	لويزا	

كاليكستو	املساعدة	البحثية.	

1	مؤشر	االضطرابات	االجتماعية	املعلنة	يف	األخبار	هو	مؤشر	يقيس	

االضطرابات	االجتماعية	ويتم	حسابه	على	أساسه	التقارير	اإلخبارية.	

املؤشر	 عن	 تفاصيل	 	Barrett and others (2020) دراسة	 وتتضمن	

وكيفية	استخدامه	يف	التعرف	على	أحداث	االضطرابات	الرئيسية.

2	يعد	رد	الفعل	القوي	يف	التقارير	اإلخبارية	على	القضية	األمريكية	

دليال	أيضا	على	أن	هذا	املنهج	ال	يزال	يرصد	االحتجاجات	بالرغم	من	

وجود	أحداث	أخرى	مهمة.

غير	أن	هذه	العالقة	اإلحصائية	املقطعية	ليست	سببية	على	

مثل	 مشتركة،	 عوامل	 تؤدي	 قد	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 األرجح.	

االضطرابات	 زيادة	 إىل	 الدخل،	 مستوى	 أو	 اجلغرافية	 املنطقة	

أو	اشتداد	وطأتها.	وللنظر	يف	هذه	االحتمالية،	 وزيادة	اجلوائح	

يعرض	اجلدول	1-4-2	نتائج	نموذج	ديناميكي	تم	استخدامه	

هذا	 ويتضمن	 املقطعية.3	 الزمنية	 السالسل	 انحدار	 لتقدير	

القطرية	 اآلثار	 ذلك	 يف	 بما	 املشتركة،	 الدوافع	 بعض	 النموذج	

شواهد	 إىل	 النتائج	 وتشير	 األخيرة.	 واالحتجاجات	 والزمنية	

إحصائية	ضعيفة	للغاية	على	زيادة	احتمالية	االضطرابات	عقب	

 y  i,t   =  α  i   +  η  t   +  ∑ 
j=1

  
n

     β  j    x  i,t  j   +  	:اخلطي	االحتمال	نموذج	يمثل	حتديدا،	3	

 γ´z  i,t   +  e  i,t ،	حيث	الرمز		  y  i,t  مؤشر	الضطرابات	اجتماعية	شهدها	البلد	i	يف	
السنة	t،	وحيث	α  i      	و	η  t   	آثار	قطرية	وزمنية	ثابتة،	والرمز			  x  i,t  j	مؤشر	متغير	

يساوي	1	يف	حالة	تكرر	الكارثة	األخيرة	يف	j	فترات	سابقة	)يف	املمارسة	

z  i,t	متجه	 النموذج(،	و	 السابقة	لتعزيز	قوة	 الفترات	 العملية،	يتم	جتميع	

جمموعة	 إلدراج	 اخلطية	 غير	 النماذج	 جتنب	 ويتم	 الضابطة.	 املتغيرات	

 Barrett and دراسة	 وتشير	 الثابتة.	 والزمنية	 القطرية	 اآلثار	 من	 كبيرة	

others (2020) إىل	أن	االضطرابات	االجتماعية	األخيرة	يف	الداخل	والبلدان	
اجملاورة	ترتبط	بتزايد	االضطرابات	االجتماعية	مستقبال،	وتدرج	بالتايل	

كتغيرات	ضابطة.	وال	يستبعد	هذا	التحليل	قصير	املدى	اآلثار	األطول	أجال	

من	 أكتوبر	2020	 عدد	 يناقشها	 التي	 كتلك	 االضطرابات،	 على	 للجوائح	

تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ.

اإلطار 1-4: االضطرابات االجتماعية خالل جائحة كوفيد-19

الشــكل البيــاين ١-٤-١: نســبة البلــدان التــي 

بمؤشــر  مقيســة  شــهريا  اضطرابــات  تشــهد 

االضطرابات االجتماعية املعلنة يف األخبار

(٪، االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي على املقياس األيمن)

أحداث االضطرابات الكبرى، مؤشر ثنائي 

الطرف يغطي ٣ أشهر

مؤشر غوغل الجتاهات حرية احلركة، 

حمطات النقل (املقياس األيمن)

Factiva؛ وتقاريــر حركــة ا�تمــع الصــادرة عــن  املصــادر: مؤسســة 

شركة غوغل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: مؤشــر غوغــل الجتاهــات حريــة احلركــة هــو متوســط شــهري 

يف  مســتواها  عــن  البلــدان  جميــع  يف  النقــل  حريــة  النحــراف  بســيط 

السيناريو األساسي.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية
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يف  االحتجاجــات  تتنــاول  التــي  اليوميــة 
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األمريكية

املصادر: مؤسسة Factiva؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

مقتل جورج فلويد

جميع املصادر

املصادر غير األمريكية فقط

اجلدول 1-4-1: االنحدارات اإلحصائية املقطعية

)العالقة اإلحصائية املقطعية بين االضطرابات االجتماعية واجلوائح(

متغير تابع: عدد أحداث االضطرابات االجتماعية، 2019-1990

)1()2()3()4(

عدد	الجوائح
***

0.056

)0.013(

**
0.044

)0.019(

عدد	الوفيات	نتيجة	الجوائح
***

0.0002

)0.00005(

*
0.0001

)0.0001(

نعمالنعمالآثار	إقليمية	ثابتة

128128128128المشاهدات

0.0800.1090.0580.097معامل التحديد

0.0720.0720.0500.060معامل التحديد المعدل

املصادر:	قاعدة	بيانات	EM-DAT؛	ومؤشر	االضطرابات	االجتماعية	املعلنة	يف	األخبار؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	يعرض	الشكل	البياين	األخطاء	املعيارية	الثابتة	بين	أقواس.

.***p < .001 ؛**p < .01 ؛*p < .05

احتمالية	 تتراجع	 حيث	 الصحيح،	 هو	 العكس	 إن	 بل	 اجلوائح.	

االضطرابات	االجتماعية	يف	جميع	البلدان	عقب	اجلوائح	)راجع	

املواصفتين	2	و3	حتديدا(.	وتتسق	جتربة	كوفيد-19	حتى	اآلن	

مع	النمط	التاريخي.

كذلك	يتضمن	التاريخ	احلديث	أمثلة	قليلة	على	االضطرابات	التي	

تربطها	عالقة	سببية	واضحة	باجلوائح.	فنادرا	ما	كانت	اخملاوف	

االضطرابات	 وراء	 الرئيسية	 الدوافع	 من	 العامة	 الصحة	 بشأن	

العقدين	املاضيين،	بالرغم	من	اجلوائح	 الكبرى	خالل	 االجتماعية	

العديدة	)ومعظمها	جوائح	فيروسية(	التي	شهدتها	هذه	الفترة.	وبينما	

تتفاوت	املطالب،	فإن	مزاعم	احملتجين	يف	خمتلف	األحداث،	بدءا	من	

الربيع	العربي	عام	2011،	واالضطرابات	يف	أمريكا	الالتينية	يف	

يف	 التقشفية	 اإلجراءات	 على	 واالحتجاجات	 	،2019 عام	 أواخر	

أوروبا	عقب	الركود	الكبير،	وحتى	خمتلف	االضطرابات	التي	شهدتها	

آسيا،	ترتبط	ظاهريا	على	األقل	بحالة	من	عدم	الرضا	حيال	قضايا	

اجتماعية	أو	سياسية،	ال	بقضايا	الصحة	العامة.	ويف	الوقت	نفسه،	

أقل	حدة	 وإن	كانت	 الرئيسية،	 العامة	 الصحة	 أزمات	 نشأ	عدد	من	

مقارنة	بجائحة	كوفيد-19،	بما	يف	ذلك	املتالزمة	التنفسية	احلادة	

	 H5N1الطيور وإنفلونزا	 	)2004-2002( »سارس«	 الوخيمة	

	)2010-2009( 	H1N1 اخلنازير	 وإنفلونزا	 اآلن(	 إىل	 	2003(

اآلن(	 إىل	 	2012( 	«MERS» التنفسية	 األوسط	 الشرق	 ومتالزمة	

وجائحة	إيبوال	يف	غرب	إفريقيا	)2016-2013(.

بين	 طويلة	 فاصلة	 فترة	 وجود	 تفسر	 قد	 عوامل	 عدة	 وتوجد	

اجلوائح	واالضطرابات.	فاألزمات	اإلنسانية	عادة	ما	تعوق	التواصل	

الرأي	 ينحاز	 وقد	 الكبرى.	 االحتجاجات	 لتنظيم	 الالزمين	 والنقل	

العام	إىل	التماسك	والتضامن	يف	أوقات	الضغوط.	أو	ربما	تستفيد	

النظم	احلاكمة	من	حاالت	الطوارئ	لدعم	قوتها	وإخماد	االنشقاقات.

اجلائحة.	 انحسار	 مع	 األرجح	 على	 االضطرابات	 وستتجدد	

أزمة	 بداية	 قبل	 االضطرابات	 تصاعد	 إىل	 التحليل	 هذا	 ويشير	

كوفيد-19	وتراجعها	مع	استمرار	األزمة.	ومن	منطلق	هذا	املنطق،	

املناطق	 نفس	 االضطرابات	يف	 األزمة	جتدد	 انحسار	 مع	 ُيتوقع	

التي	شهدتها	من	قبل،	ليس	بسبب	أزمة	كوفيد-19	يف	حد	ذاتها،	

ولكن	بسبب	القضايا	االجتماعية	والسياسية	التي	مل	تعالج	بعد.	

إىل	 األزمة	 فيها	 أدت	 التي	 املناطق	 يف	 التهديدات	 تتزايد	 وقد	

يف	 الثقة	 نقص	 مثل	 تفاقمها،	 أو	 الراهنة	 املشكالت	 انكشاف	

املؤسسات	أو	ضعف	احلوكمة	أو	الفقر	أو	عدم	املساواة.4

4	يناقش	العديد	من	الدراسات	كيف	يمكن	لهذه	العوامل	أن	تؤدي	إىل	

	)Alesina and Perotti 1996 )دراسة	 السياسي	 االستقرار	 زعزعة	

 Blattman and Miguel 2010 دراسة	 )تتضمن	 األهلية	 والنزاعات	

مسحا	لهذه	النزاعات(.	

اإلطار 1-4 )تابع(
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اجلدول 1-4-2: االنحدارات الديناميكية - اجلوائح

)احتماالت مشروطة حلدوث االضطرابات االجتماعية يف أعقاب اجلوائح(

متغير	تابع:	أحداث	االضطرابات	االجتماعية

)1()2()3()4()5()6(

–0.003الجائحة،	الشهر	الحالي
)0.003(

**
0.006–

)0.003(

0.0003

)0.003(

0.002

)0.004(

0.003

)0.005(

–0.003الجائحة،	آخر	2-3	أشهر
)0.003(

*
0.006–
)0.003(

0.001–
)0.003(

0.001–
)0.005(

0.003–
)0.005(

الجائحة:	آخر	4-6	أشهر
*
0.005–
)0.003(

***
0.009–

)0.003(

0.003–
)0.003(

0.003–
)0.004(

0.003–
)0.005(

	عدد	الشهور	منذ	آخر	اضطرابات	

				اجتماعية

0.00000

)0.00002(

0.00000–
)0.00003(

	عدد	الشهور	منذ	آخر	اضطرابات	

				اجتماعية،	البلدان	المجاورة

0.00002

)0.00003(

المتغير	الثابت
***

0.014

)0.001(

***
0.015

)0.001(

نعمنعمنعمنعمالآثار	قطرية	ثابتة

نعمنعمنعمالالآثار	زمنية	ثابتة

0.0140.0150.0190.0360.0440.049معامل التحديد

27,22327,22327,22327,22317,89314,952المشاهدات

املصادر:	قاعدة	بيانات	EM-DAT؛	ومؤشر	االضطرابات	االجتماعية	املعلنة	يف	األخبار؛	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

العنقودية	املزدوجة	 البياين	األخطاء	املعيارية	 الشكل	 أنماطا	إحصائية	ثابتة.	ويعرض	 التي	ال	تعكس	 السابقة	 ملحوظة:	تتضمن	جميع	املواصفات	أيضا	املزيد	من	اجلوائح	

بين	أقواس.

.***p < .001 ؛**p < .01 ؛*p < .05

اإلطار 1-4 )تتمة(
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النقد  صندوق  مؤشر  ظل  التقلبات،  زيادة  من  الرغم  على 

إىل  فبراير  من  عموما  ثابتا  األولية  السلع  ألسعار  الدويل 

إبريل  لعددي  املرجعيتان  الفترتان  وهما   ،2020 أغسطس 

)الشكل  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   2020 وأكتوبر 

مرحلتين  ذلك  ويعكس   .)1 اللوحة  خ-1،  1-ت  البياين 

خمتلفتين: الفترة من فبراير إىل إبريل عندما تراجع املؤشر 

والفترة  كوفيد-19،  جائحة  وطأة  اشتداد  مع   %24 بنسبة 

جمددا  املؤشر  ارتفاع  شهدت  التي  أغسطس  إىل  إبريل  من 

واستئناف  العام  اإلغالق  تدابير  إرخاء  31% يف ظل  بنسبة 

وتيرة  أن  غير  البلدان.  من  العديد  يف  االقتصادي  النشاط 

يف  األوضاع  حسب  األولية  السلع  عبر  تفاوتت  التعايف 

تفشي  املتضررة من  واملناطق  النهائي  االستهالك  قطاعات 

ومرونة  السلعة  تخزين  قابلية  حسب  وأيضا  اجلائحة، 

عرضها. وتعافت أسعار الطاقة وبعض املواد الزراعية اخلام 

يف مرحلة الحقة عقب تعايف أسعار املعادن. وكانت أسعار 

كبيرة  جمموعة  طالت  التغيرات  أن  رغم  تضررا،  أقل  الغذاء 

اخلاص  التقرير  هذا  ويتضمن  األولية.  الزراعية  السلع  من 

الفحم أيضا. حتليال متعمقا ألوضاع أسواق 

تعايف أسعار الطاقة عقب إبريل

وإبريل	 فبراير	 بين	 ما	 	%60 بنسبة	 النفط	 أسعار	 تراجعت	

واخملاوف	 النفط	 على	 العاملي	 الطلب	 انهيار	 ظل	 يف	 	2020

الشكل	 )انظر	 اجلائحة	 تفشي	 نتيجة	 التخزينية	 الطاقة	 بشأن	

بلدان	 جمموعة	 تتمكن	 مل	 مارس،	 ويف	 خ-2(.	 1-ت	 البياين	

للنفط	 والبلدان	املصدرة	 أوبك،	وروسيا،	 )بلدان	منظمة	 أوبك+	

تخفيض	 على	 االتفاق	 من	 أوبك(	 منظمة	 يف	 األعضاء	 غير	

النظام	يف	األسواق،	ولكن	مع	زيادة	هبوط	 العرض	الستعادة	

تخفيض	 إبريل	 منتصف	 يف	 اجملموعة	 قررت	 النفط،	 أسعار	

ويونيو	 مايو	 يف	 يوميا	 برميل	 مليون	 	9,7 بمقدار	 	اإلنتاج	

وبمقدار	 يوليو(،	 باالتفاق	الحقا	حتى	شهر	 العمل	 تمديد	 )وتم	

وبمقدار	 	،2020 ديسمبر	 حتى	 يوميا	 برميل	 مليون	 	7,7	

تضرر	 كذلك	 	.2022 إبريل	 حتى	 يوميا	 برميل	 مليون	 	5,8

منتجو	النفط	اخلام	األمريكي	نتيجة	انهيار	أسعار	عقود	مزيج	

إىل	 استحقاقا	 األقرب	 املستقبلية	 الوسيط	 تكساس	 	غرب	

-37	دوالرا	أمريكيا	يف	إبريل.	ونتيجة	االنخفاض	املطول	يف	

أسعار	النفط،	توقف	إنتاج	اآلبار،	مما	أدى	إىل	تراجع	حاد	يف	

أعمال	احلفر	وارتفاع	كبير	يف	طلبات	إشهار	اإلفالس	املرفوعة	

من	منتجي	النفط	الصخري	يف	الواليات	املتحدة.	وأدى	ذلك	إىل	

بمقدار	 األمريكي	 اخلام	 النفط	 إنتاج	 يف	 مسبوق	 غير	 تراجع	

مليوين	برميل	يوميا	يف	مايو	2020.

تعافت	 إبريل،	 نهاية	 من	 اعتبارا	 العرض	 خفض	 وبفضل	

من	 أكثر	 إىل	 دوالرات	 	10 من	 أقل	 من	 لترتفع	 النفط	 	أسعار	

40	دوالرا	أمريكيا	للبرميل	يف	مطلع	يونيو،	ولكنها	ظلت	حتى	

أغسطس	أقل	من	أسعار	بداية	يناير	بحوايل	25	دوالرا	أمريكيا.	

وتسريحا	 كبيرة،	 خسائر	 النفط	 شركات	 من	 العديد	 شهد	 لذلك	

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

جميع السلع األولية

األغذية

الطاقة

املعادن

عدد إبريل ٢٠١٩ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠١٩ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

عدد إبريل ٢٠٢٠ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

عدد أكتوبر ٢٠٢٠ من تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي

العقود املستقبلية

فترة ثقة ٦٨٪

فترة ثقة ٨٦٪

فترة ثقة ٩٥٪

األلومنيوم

خام احلديد 

النحاس

النيكل

يوليو

٢٠٢٣

يناير

٢٠٢١

يناير

٢٠٢٠

يناير

٢٠١٩

يناير

٢٠١٨

يناير

٢٠١٧

يناير

٢٠١٦

يوليو

٢٠٢٢

يوليو

٢٠٢١

يوليو

٢٠٢٠

يوليو

٢٠١٩

يوليو

٢٠١٨

١–   مؤشرات أسعار السلع األولية

        (املؤشر، ٢٠١٦ = ١٠٠)

٢–   منحنيات عقود خام برنت املستقبلية١

        (دوالر أمريكي للبرميل، تواريخ االنتهاء على احملور السيني)

٣–   توقعات أسعار خام برنت٢

        (بالدوالر األمريكي للبرميل)

٤–   مؤشرات أسعار املعادن

        (١ يناير، ٢٠١٦ = ١٠٠)

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

الدويل، ومؤسسة Refinitiv Datastream، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

الســيناريو األساســي املســتخدم يف كل عــدد مــن أعــداد التقريــر، وهــي مســتمدة مــن أســعار العقــود 

املستقبلية. وتستند األسعار الواردة يف عدد أكتوبر ٢٠٢٠ من التقرير إىل األسعار يف نهاية يوم 

٢١ أغسطس ٢٠٢٠.

٢ مستمدة من أسعار عقود اخليار املستقبلية يف ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠.
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تقرير خاص: تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية
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تقييم	 إعادة	 نتيجة	 األصول	 لقيمة	 وخفضا	 للعاملين،	 ضخما	

األسعار	املتوقعة	واالستثمارات.

وعلى	جانب	الطلب،	أدى	تفشي	فيروس	كوفيد-19	إىل	انهيار	

من	 ذلك	 صاحب	 وما	 السفر	 منع	 نتيجة	 النفط	 أسعار	 يف	 حاد	

انخفاض	كبير	يف	الطلب	العاملي	على	الوقود	السائل	يف	النصف	

األول	من	عام	2020.	وقد	تعافت	معدالت	احلركة	املرورية	على	

الطرق	يف	العديد	من	البلدان	)انظر	الشكل	البياين	1-ت	خ-3(	من	

النقل	 حركة	 تباطؤ	 استمر	 األخرى	 الناحية	 من	 بينما	 ناحية،	

اجلوي	—	ال	سيما	الرحالت	الدولية.	لذلك	تتوقع	الوكالة	الدولية	

مليون	 	8,1 بمقدار	 العام	 هذا	 النفط	 على	 الطلب	 تراجع	 للطاقة	

برميل	يوميا،	ليصل	إىل	91,9	مليون	برميل	يوميا،	على	أن	يرتفع	

جمددا	بمقدار	5,2	مليون	برميل	يوميا	عام	2021	—	وهو	ما	

تراجع	 إىل	 أشارت	 التي	 إبريل	 توقعات	 عن	 كبيرة	 زيادة	 يمثل	

الطلب	بمقدار	9,3	مليون	برميل	يوميا	عام	2020.

ويف	أسواق	الغاز	الطبيعي،	اقتربت	األسعار	الفورية	من	تسجيل	

انخفاضات	غير	مسبوقة	خالل	الشهور	األخيرة،	حيث	ظل	جزء	

واقترن	 معتدل،	 شتاء	 عقب	 استخدام	 دون	 اخملزونات	 من	 كبير	

منتجي	 قيام	 إىل	 ذلك	 وأدى	 النفط.	 وأسعار	 الطلب	 بتراجع	 ذلك	

النفط	بحرق	كميات	كبيرة	من	الغاز	الطبيعي	غير	املرغوب	فيه	

كمنتج	ثانوي	الستخراج	النفط	—	بما	يعادل	400	طن	متري	من	

ثاين	أكسيد	الكربون	عام	2019،	وهو	مستوى	غير	مسبوق	منذ	

ارتفعت	 أغسطس،	 أواخر	 ويف	 الدويل.	 البنك	 حسب	 	2009 عام	

أسعار	الغاز	الطبيعي	بسبب	الزيادة	غير	املتوقعة	يف	مستويات	

الطلب	خالل	الشتاء،	وعدم	اليقين	بشأن	العرض	يف	آسيا،	وأنماط	

التداول	الفنية.	وكمنافس	للغاز	الطبيعي	يف	توليد	الكهرباء،	شهد	

انقطاع	 أن	 بالرغم	من	 أيضا	ضغوطا	خافضة	لألسعار،	 الفحم	

العرض	يف	جنوب	إفريقيا	والطلب	القوي	من	املشترين	يف	القطاع	

الصناعي	الهندي	ساهما	يف	دعم	أسعار	الفحم	يف	جنوب	إفريقيا،	

القيود	 تشديد	 بسبب	 أستراليا	 يف	 األسعار	 تراجعت	 بينما	

االستيرادية	احلاد	يف	الصين	وخطة	اليابان	لوقف	العمل	تدريجيا	

يف	حمطات	توليد	الكهرباء	باستخدام	الفحم	بحلول	2030	نظرا	

لعدم	كفاءتها	)راجع	القسم	اخلاص	بالفحم(.

واعتبارا	من	بداية	سبتمبر،	يتضح	من	عقود	النفط	املستقبلية	

ارتفاع	أسعار	خام	برنت	إىل	50	دوالرا	أمريكيا	بحلول	نهاية	

املدى	 على	 الطلب	 بشأن	 خماوف	 إىل	 يشير	 مما	 	،2023 عام	

تشير	 كذلك	 	.)2 اللوحة	 خ-1،	 1-ت	 البياين	 )الشكل	 القريب	

أسعار	 إىل	 أيضا	 تستند	 والتي	 األساسي،	 السيناريو	 افتراضات	

	41,7 السنوية	 األسعار	 متوسط	 بلوغ	 إىل	 املستقبلية،	 العقود	

انخفاضا	 يعد	 ما	 وهو	 	— 	2020 يف	 للبرميل	 أمريكي	 دوالر	

بنسبة	32%	عن	متوسط	عام	2019	—	و46,7	دوالر	أمريكي	

الفورية	 النفط	 أسعار	 ملتوسط	 بالنسبة	 	2021 عام	 للبرميل	

تشهد	 احلايل،	 الوقت	 ويف	 الدويل.	 النقد	 صندوق	 عن	 الصادر	

السيطرة	 لعدم	 نظرا	 اليقين	 عدم	 من	 كبيرة	 درجة	 النفط	 سوق	

على	جائحة	كوفيد-19	حتى	اآلن	)الشكل	البياين	1-ت	خ-1،	

اللوحتان	2	و3(.	غير	أن	اخملاطر	متوازنة	بوجه	عام.	وتتضمن	

احتماالت	جتاوز	األسعار	املتوقعة	تصاعد	األحداث	اجلغرافية-

اجلائحة	 احتواء	 وتيرة	 وتسارع	 األوسط	 الشرق	 يف	 السياسية	

والتراجع	احلاد	يف	االستثمارات	يف	قطاع	إنتاج	النفط	والغاز	

خملاطر	 وبالنسبة	 الطاقة.	 قطاع	 يف	 اإلفالسات	 من	 واملزيد	

التطورات	السلبية،	يتمثل	أهمها	يف	تباطؤ	النشاط	االقتصادي	

الشــكل البيــاين ١-ت خ-٢: معــدالت اســتخدام طاقــة تخزيــن 

النفط

(٪)

٢٠ أغسطس، ٢٧٢٠٢٠ فبراير، ٢٧٢٠٢٠ ديسمبر، ٢٠١٨

الصين

العامل

آسيا العظمى

أوروبا

الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

أمريكا الشمالية

أمريكا اجلنوبية

إفريقيا العظمى

الكاريبي
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املصادر: مؤسسة URSA Space Systems، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

.URSA Space Systems ملحوظة: البلدان واملناطق حسب التعريف املستخدم لدى مؤسسة
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الشــكل البياين ١-ت خ-٣: مؤشــرات قيادة الســيارات والســير 

على مستوى العامل

(املؤشر، ١٣ يناير ٢٠٢٠ = ١٠٠)

نصف املدى الربيعي وسيط قيادة السياراتوسيط السير

لقيادة السيارات

املصادر: شركة آبل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تعبر البيانات عن متوسط متحرك يغطي ٧ أيام ملؤشرات التنقل الصادرة عن شركة آبل. 
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تقرير خاص					تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

جمددا	يف	ظل	اخملاوف	بشأن	اخملزونات	الكبيرة	غير	املستغلة.	

ومن	خماطر	التطورات	السلبية	األخرى	التي	تهدد	أسعار	النفط،	

بخالف	 البلدان	 من	 عدد	 يف	 النفطي	 اإلنتاج	 حجم	 نمو	 زيادة	

جمموعة	أوبك+،	وعودة	اإلنتاج	النفطي	يف	ليبيا	إىل	مستوياته	

باتفاقية	 العمل	 ووقف	 املتوقع،	 من	 أسرع	 نحو	 على	 الطبيعية	

أوبك+.	وعلى	املدى	املتوسط	والطويل،	تعد	اإلجراءات	املتخذة	

احلد	 بغرض	 العامل	 بلدان	 السياسات	يف	خمتلف	 مستوى	 على	

من	انبعاثات	ثاين	أكسيد	الكربون	من	خماطر	التطورات	السلبية	

األخرى	التي	تهدد	الطلب	على	النفط	)راجع	اإلطار	1-ت	خ-1(.

تعايف أسعار املعادن يف ظل عدم اليقين 

بشأن آفاق االقتصاد

ارتفعت	أسعار	املعادن	األساسية	بنسبة	18,2%	خالل	الفترة	

الصناعي	 النشاط	 تباطؤ	 وأثر	 أغسطس	2020.	 إىل	 فبراير	 من	

العاملي	تأثيرا	سلبيا	حادا	على	األسعار	يف	الربع	األول	من	عام	

ساعد	 احلين،	 ذلك	 ومنذ	 خ-4(.	 1-ت	 البياين	 )الشكل	 	2020

وحتسن	 اجلائحة	 بسبب	 التعدين	 قطاع	 يف	 العرض	 انقطاع	

—	التي	تمثل	نصف	الطلب	على	 النشاط	الصناعي	يف	الصين	

املعادن	األساسية	—	يف	عودة	أسعار	املعادن	إىل	مستوياتها	

يف	مرحلة	ما	قبل	اجلائحة.	كذلك	ساهم	اتخاذ	تدابير	تنشيطية	

أسواق	األسهم	يف	حتسن	 الذي	شهدته	 غير	مسبوقة	واالرتفاع	

مزاج	املستثمرين	جتاه	املعادن.	واستمر	ارتفاع	أسعار	املعادن	

النفيسة	بسبب	تزايد	الطلب	على	األصول	اآلمنة	يف	ظل	اخملاوف	

ثانية	من	اإلصابات	وما	قد	يصاحب	ذلك	 بشأن	ظهور	موجة	

من	تطبيق	سياسات	نقدية	تنشيطية	لفترات	مطولة.

احلديد	 خام	 أسعار	 سجلت	 األساسية،	 للمعادن	 وبالنسبة	

أقصى	ارتفاع	لها	خالل	الفترة	من	فبراير	إىل	أغسطس،	بنسبة	

ارتفعت	 بينما	 العام،	 خالل	 لها	 مستوى	 أعلى	 وهو	 	،%37,0

حيال	 املتزايد	 التفاؤل	 ظل	 يف	 	%14,4 بنسبة	 النحاس	 أسعار	

التعايف	االقتصادي	يف	الصين،	وتراجع	اخملزونات،	وانقطاع	

العرض	يف	البلدان	املنتجة	الرئيسية	)شيلي	وبيرو(.	ومل	تتعاف	

تأثرا	 أقل	 عرضه	 كان	 الذي	 	،)%3,0+( األلومنيوم	 أسعار	

مبيعات	 تباطؤ	 بسبب	 األخرى،	 باملعادن	 مقارنة	 باجلائحة	

السيارات	عامليا.	وبالنسبة	ألسعار	النيكل	والكوبالت،	وهما	من	

للصدأ	 املقاوم	 الصلب	 صناعة	 يف	 األساسية	 املكونات	

بنسبة	 النيكل	 سعر	 ارتفع	 الكهربائية،	 السيارات	 وبطاريات	

14,6%،	بينما	انخفض	سعر	الكوبالت	بنسبة	%1,9.

الدويل	 النقد	 صندوق	 مؤشر	 ارتفاع	 إىل	 التوقعات	 وتشير	

سنوي	 أساس	 على	 	%0,8 بنسبة	 األساسية	 املعادن	 ألسعار	

متوسط	عام	2020،	وبنسبة	3,0%	عام	2021	يف	ظل	اخملاوف	

حيال	تأثير	اجلائحة	على	املدى	الطويل.	ومن	أهم	اخملاطر	التي	

من	 حمتملة	 ثانية	 موجة	 ظهور	 املعادن	 أسعار	 بتراجع	 تهدد	

يف	 القوي	 الطلب	 واستمرار	 كوفيد-19،	 بفيروس	 اإلصابات	

األمريكية.	 املتحدة	 والواليات	 الصين	 بين	 والتوترات	 الصين،	

ويتجاوز	تأثير	هذه	اخملاطر	األثر	الناجم	عن	االنقطاع	احملتمل	

يف	العرض	لدى	منتجي	املعادن	الرئيسيين.	ومن	املتوقع	ارتفاع	

مؤشر	أسعار	املعادن	النفيسة	بنسبة	28,4%	عام	2020	وبنسبة	

10,4%	عام	2021	بسبب	اآلثار	الناجمة	عن	زيادة	عدم	اليقين	

على	مستوى	العامل	واستمرار	العمل	بالسياسات	النقدية	التيسيرية.

 تراجع أسعار الغذاء يف ظل وفرة 

اإلمدادات العاملية 

األغذية	 ألسعار	 الدويل	 النقد	 صندوق	 مؤشر	 ارتفع	

واملشروبات	بنسبة	0,7%،	وهو	ما	يعكس	التغيرات	الناجتة	عن	

التداعيات	 اختالف	 مع	 والعرض،	 الطلب	 أوضاع	 يف	 اجلائحة	

األولية.	 الزراعية	 والسلع	 الغذاء	باختالف	املناطق	 على	أسعار	

ومع	تباطؤ	النشاط	االقتصادي	نتيجة	اجلائحة،	تراجع	الطلب	

وظلت	 البداية.	 يف	 املاشية	 وعلف	 اخلام	 الزراعية	 املواد	 على	

وفول	 والذرة	 القمح	 مثل	 األساسية،	 احملاصيل	 معظم	 أسعار	

أو	تراجعت	منذ	بداية	اجلائحة	 النخيل،	مستقرة	 الصويا	وزيت	

بسبب	العرض	العاملي	الكبير	واالنهيار	األويل	يف	أسعار	النفط	

اخلام	)الشكل	البياين	1-ت	خ-4(.

اخلنزير،	 حلم	 مقدمتها	 ويف	 اللحوم،	 أسعار	 مؤشر	 وتراجع	

بنسبة	7,1%	مقارنة	بالسيناريو	األساسي	إلبريل،	حيث	سجلت	

أسعار	حلم	اخلنزير	يف	معامالت	اجلملة	انخفاضا	بنسبة	%4,5	

مستوى	 على	 الكبير	 املوسمي	 العرض	 بسبب	 حدته	 تفاقمت	

مصانع	 من	 عدد	 إغالق	 إىل	 االنخفاض	 هذا	 ويرجع	 املزارع،	

العاملين	 إصابة	 عقب	 املتحدة	 الواليات	 يف	 اللحوم	 جتهيز	

الطاقة

املعادن األساسية 

واملواد اخلام

الزراعة

املعادن النفيسة

الفحم، أستراليا

األرز، تايالند

القمح

الذرة

بن أرابيكا 

الفحم، جنوب إفريقيا

الكاكاو

البالديوم

البرتقال

فول الصويا 

حلم اخلنزير 

القطن

الكوبالت

مؤشر الزيوت النباتية

مؤشر األسماك

الذهب

األلومنيوم

مؤشر ستاندارد آند بورز ٥٠٠

النيكل

البالتينيوم

الغاز الطبيعي، أوروبا

النحاس
الغاز الطبيعي، الواليات املتحدة، 

Henry Hub خام
خام احلديد

الغاز الطبيعي املسال، 
شمال شرق آسيا

الفضة

متوسط أسعار النفط الفورية

املصــادر: مؤسســة Argus، ومؤسســة .Bloomberg L.P، ونظــام أســعار الســلع األوليــة لــدى صنــدوق النقــد 

الدويل، ومؤسسة Thomson Reuters Datastream، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الطاقة	 يف	 تراجع	 ذلك	 عن	 ونتج	 املستجد.	 كورونا	 بفيروس	

لقنوات	 املتاح	 العرض	 انخفاض	 إىل	 أدى	 مما	 التجهيزية،	

ارتفعت	 التي	 والتجزئة	 اجلملة	 أسعار	 بين	 وتفاوت	 التجزئة،	

بوجه	عام.1	وأثر	تراجع	سعر	اجلملة	على	أسعار	اللحوم	األخرى	

واألسماك	التي	شهدت	اجتاها	هبوطيا	مماثال.

وتعافت	أسعار	األغذية	األساسية،	مثل	القمح	واألرز،	وهو	ما	

نتج	يف	البداية	عن	قيام	املستهلكين	باختزان	كميات	كبيرة	من	

العرض	 الغذائية،	وتراجعت	األسعار	الحقا	يف	ظل	وفرة	 السلع	

ذلك،	 من	 وبالرغم	 الطلب.	 حجم	 يف	 األولية	 الطفرة	 وانتهاء	

الذرة	 أسعار	 وانخفضت	 	.%12,6 بنسبة	 األرز	 أسعار	 ارتفعت	

بنسبة	13,0%	بسبب	انهيار	الطلب	على	اإليثانول،	حيث	وصلت	

األسعار	إىل	أدنى	مستوياتها	خالل	10	سنوات	يف	مايو.	كذلك	

شهر	 من	 بداية	 	%13,0 بنسبة	 الصويا	 فول	 أسعار	 انخفضت	

زيادة	 من	 بالرغم	 الوفير،	 العاملي	 العرض	 بسبب	 فبراير	

مشتريات	الصين	يف	شهر	يونيو	كجزء	من	االتفاق	التجاري	مع	

الواليات	املتحدة	يف	عام	2020.

الغذاء	بنسبة	 التوقعات	إىل	ارتفاع	طفيف	يف	أسعار	 وتشير	

جمددا	 لترتفع	 	،2020 يف	 مقارن	 سنوي	 أساس	 على	 	%0,4

العرض	 أوضاع	 تشديد	 بسبب	 الالحق	 العام	 يف	 	%4,3 بنسبة	

التأخر	 إىل	 جزئيا	 يرجع	 ما	 وهو	 املثال(،	 سبيل	 على	 )اللحوم	

يف	 االنقطاعات	 استمرار	 ويعد	 العرض.	 سلسلة	 يف	 املتوقع	

سلسلة	العرض	والقيود	التصديرية	يف	البلدان	الكبرى	املصدرة	

فقد	 التوقعات.	 احتماالت	جتاوز	 وراء	 األسباب	 أهم	 من	 للغذاء	

يؤدي	جتدد	التوترات	بين	الواليات	املتحدة	والصين	إىل	تعطيل	

املتحدة	 الواليات	 يف	 الغذاء	 أسعار	 وتراجع	 الغذاء	 جتارة	

وارتفاعها	يف	البلدان	املصدِّرة	املنافسة.

الفحم: املاضي واحلاضر واملستقبل

خطوات	 اتخاذ	 على	 احلايل	 الوقت	 يف	 عديدة	 بلدان	 تعكف	

جتاه	احلد	من	اعتمادها	على	الوقود	األحفوري،	ال	سيما	الفحم،	

يف	سعيها	نحو	مستقبل	أكثر	استدامة.	فنظرا	لكثافته	الكربونية	

أكسيد	 ثاين	 انبعاثات	 نصف	 مصدر	 الفحم	 يمثل	 املرتفعة،	

الكربون،	أو	أقل	قليال،	على	مستوى	العامل،	وحوايل	ثالثة	أرباع	

الكهرباء.	ويف	غياب	 قطاع	 الكربون	يف	 أكسيد	 ثاين	 انبعاثات	

النظم	الالزمة	للتخفيف	من	حدة	التلوث،	يسهم	الفحم	يف	تلوث	

الهواء	احمللي،	مما	قد	تكون	له	آثار	حادة	مدمرة	على	الصحة	

 Smith, Mehta, and Maeusezahl-Feuz )راجع	دراسة	 البشرية	

2004(.	ويف	ظل	التراجع	غير	املسبوق	يف	الطلب	على	الكهرباء	
املتجددة	 الطاقة	 مصادر	 أفضلية	 ازدادت	 	،2020 عام	 خالل	

والغاز	 الفحم	 مثل	 التقليدية،	 األحفوري	 الوقود	 مصادر	 على	

الطبيعي.	ففي	أوروبا،	حيث	تراجع	استهالك	الكهرباء	بأكثر	من	

10%	يف	شهر	إبريل،	انخفض	نصيب	الفحم	)الوقود	األحفوري(	

يف	توليد	الكهرباء	إىل	أقل	من	8%	)30%(	—	وهو	انخفاض	غير	

لألغذية	 املستهلكين	 ألسعار	 املنسق	 الفرعي	 املؤشر	 ارتفع	 	1

الفترة	 واملشروبات	غير	الكحولية	على	سبيل	املثال	بنسبة	4,5%	خالل	

منطقة	 يف	 	%1,3 وبنسبة	 املتحدة	 الواليات	 يف	 يونيو	 إىل	 فبراير	 من	

املستهلكين	 ألسعار	 الفرعي	 املؤشر	 تراجع	 فقد	 الصين،	 يف	 أما	 اليورو.	

لألغذية	بنسبة	%9,7.

العامل	 الكهرباء،	استأنف	 الطلب	على	 مسبوق.	ولكن	مع	تعايف	

استخدام	الفحم.

ملاذا	يستمر	اإلقبال	على	استخدام	الفحم	إذن	رغم	تداعياته	

والقطاعات	 االقتصادات	 وأي	 الكبيرة؟	 اخلارجية	 السلبية	

البلدان	 بعض	 استغنت	 الفحم؟	 على	 اعتمادا	 أكثر	 االقتصادية	

يف	املاضي	عن	استخدام	الفحم؛	فكيف	تسنى	لها	القيام	بذلك،	

وهل	يمكن	تكرار	األمر؟	وهل	ستؤدي	اجلائحة	إىل	التباطؤ	يف	

القسم	يف	 هذا	 يبحث	 بذلك؟	 التعجيل	 أم	 الفحم	 استخدام	 وقف	

التاريخ	 عبر	 الفحم	 استخدام	 دراسة	 خالل	 من	 املسائل	 هذه	

واستهالكه	 إنتاجه	 واجتاهات	 احلالية،	 اجلائحة	 ظهور	 وحتى	

البلدان. عبر	

استخدام الفحم والتصنيع والتحول إىل الوقود 

األحفوري كمصدر للطاقة

الذروة

القرن	 يف	 الصناعية	 الثورة	 خالل	 الفحم	 على	 االعتماد	 بدأ	

الثامن	عشر	يف	إجنلترا،	ثم	انتشر	إىل	أوروبا	القارية	والواليات	

املتحدة	خالل	القرنين	التاسع	عشر	والعشرين.	وأدت	سلسلة	من	

االبتكارات	التكنولوجية	)بما	يف	ذلك	احملرك	البخاري	وأفران	

إنتاج	الصلب	التي	تعمل	بالفحم(	إىل	حتول	جذري	يف	الصناعة	

البخارية	 والسفن	 )القاطرات	 والنقل	 الفحم	 وتعدين	 التحويلية	

االقتصادي	 النمو	 ذلك	يف	تشجيع	 املثال(.	وساهم	 على	سبيل	

إىل	 أدى	 مما	 احلضري،	 والتوسع	 الصناعي	 والتحول	 السريع	

يف	 الفحم	 إىل	 التحول	 وساعد	 الطلب.	 حجم	 يف	 هائلة	 زيادة	

أوروبا	أيضا	على	احلد	من	اجلور	على	الغابات	الناجم	عن	قرون	

طويلة	شهدت	اجتثاث	األخشاب	بكثافة	—	وهو	حتول	كبير	يف	

قطاع	الطاقة	نتيجة	استغناء	االقتصادات	الصناعية	عن	الكتلة	

احليوية	)أي	الوقود	املستمد	من	اخلشب(.3،2	لذلك	وحتى	بداية	

الفترة	الفاصلة	بين	احلربين	العامليتين	األوىل	والثانية،	ارتفع	

ارتفاعا	 الطاقة،	 مزيج	 من	 ارتفع	نصيبه	 كما	 الفحم،	 استهالك	

طرديا	يف	جميع	البلدان	تقريبا.

التراجع والنهضة

احلرب	 عقب	 سيما	 وال	 املاضي،	 القرن	 ثالثينات	 خالل	

	— األكثر	نقاء	 الوقود	األحفوري	 الثانية،	حلت	بدائل	 العاملية	

مثل	النفط	ثم	الغاز	الطبيعي	الحقا	—	حمل	الفحم	بشكل	متزايد	

توليد	 قطاع	 يف	 بل	 والتجارة،	 واإلسكان	 النقل	 قطاعات	 يف	

الفحم	 وكان	 خ-5(.	 1-ت	 البياين	 )الشكل	 أيضا	 الكهرباء	

رخيصا،	ال	سيما	الفحم	الكبريتي	منخفض	اجلودة،	ولكنه	كان	

تتمتع	أوروبا	حاليا	بالفعل	بغطاء	غابات	أكبر	مما	كان	عليه	منذ	 	2

من	 بالرغم	 ولكن	 	.)Fuchs and others 2015 دراسة	 )راجع	 قرن	مضى	

للغاية.	 نادرة	 الغربية	 أوروبا	 البدائية	يف	 الغابات	 تعد	 التشجير،	 أعمال	

للرسام	هوراس	فيرنيه	 	Hunting in the Pontine Marshes لوحة	 انظر	

قبل	 ما	 اإليطالية	يف	حقبة	 للغابات	 حية	 تعرض	صورة	 التي	 	)1833(

الثورة	الصناعية.

التاسع	 القرن	 األمريكية	يف	 النفط	 ساعد	صعود	صناعة	 وباملثل،	 	3

عشر	على	حماية	عدد	من	أنواع	احليتان	من	االنقراض،	حيث	تم	إحالل	

مصابيح	الكيروسين	سريعا	حمل	املصابيح	التي	استخدمت	زيت	احلوت	

لإلنارة	والشموع	يف	القرن	التاسع	عشر.
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أيضا	من	أهم	أسباب	تلوث	الهواء	والضرر	البيئي.4	لذلك	سرعان	

ما	تراجع	نصيب	الفرد	من	استهالك	الفحم،	ونصيب	الفحم	من	

التوسع	 التراجع	نتيجة	 —	وازداد	هذا	 الطاقة	خصوصا	 مزيج	

يف	صناعة	السيارات	التي	تعتمد	على	البنزين.

ولكن	هذا	التراجع	يف	استخدام	الفحم	توقف	بصورة	مفاجئة	

نتيجة	 ما	 حد	 إىل	 الفحم	 استخدام	 ازداد	 بل	 السبعينات،	 خالل	

ثالثة	عوامل	أساسية	)الشكل	البياين	1-ت	خ-5(:	)1(	اخملاوف	

خالل	 املزدوجة	 النفطية	 الصدمة	 )بسبب	 الطاقة	 أمن	 حيال	

السبعينات(،	و)2(	زيادة	استخدام	الكهرباء	كمصدر	للطاقة	يف	

االستخدام	النهائي،	و)3(	النمو	االقتصادي	السريع	يف	األسواق	

الصاعدة.	وساهم	العامالن	األول	والثاين	يف	زيادة	الطلب	على	

االقتصادات	 من	 العديد	 يف	 الكهرباء	 توليد	 ألغراض	 الفحم	

بسبب	 النفط	 على	 اعتمادها	 من	 احلد	 أرادت	 التي	 املتقدمة	

اخملاوف	حيال	أمن	الطاقة.5	ويف	فترة	الحقة	مع	نهاية	القرن،	

	مع	حتول	النمو	االقتصادي	إىل	أسواق	تزداد	فيها	كثافة	استخدام	

لندن	 شهدتها	 الذي	 الكبير	 الدخاين	 الضباب	 ظاهرة	 أثناء	 	4	

الهواء	 ملوثات	 أدت	 الطقس،	 أوضاع	 وبسبب	 	،)1952 ديسمبر	 	9-5(

بوقود	 تعمل	 التي	 العام	 النقل	 وحافالت	 الفحم	 احتراق	 عن	 الناجتة	

الواردة	 للتقديرات	 الضباب.	ووفقا	 الديزل	إىل	تغطية	املدينة	بطبقة	من	

نتج	عن	هذا	 املتحدة،	 اململكة	 الصادرة	عن	حكومة	 الطبية	 التقارير	 يف	

الغطاء	الضبابي	4	آالف	حالة	وفاة	مباشرة	و100	ألف	مريض.	

تراجع	نصيب	الفحم	يف	الطاقة	عام	1973	على	مستوى	العامل. 	5

الفحم	)أي	استهالك	الفحم	لكل	وحدة	من	إجمايل	الناجت	احمللي(	

واملرونة	الدخلية	للطلب	على	الفحم	)مثل	الصين	والهند(،	ارتفع	

حجم	الطلب	على	الفحم	يف	االقتصادات	الصاعدة،	وجتاوز	هذا	

االرتفاع	تأثير	تراجع	استخدام	الفحم	يف	االقتصادات	املتقدمة.6	

على	 الفحم	 استهالك	 من	 الفرد	 نصيب	 ارتفاع	 إىل	 ذلك	 وأدى	

مستوى	العامل،	ونصيب	الفحم	من	الطاقة،	وكذلك	كثافة	الفحم	

جمددا:	نهضة	الفحم	)الشكل	البياين	1-ت	خ-6(.

استهالكا	 األكثر	 اخلمسة	 البلدان	 تمثل	 احلايل،	 الوقت	 ويف	

واليابان(	 وروسيا	 املتحدة	 والواليات	 والهند	 )الصين	 للفحم	

البياين	 )الشكل	 للفحم	 العاملي	 االستهالك	 من	 	%76,7	

1-ت	خ-7(.	وتمثل	الصين	حوايل	نصف	االستهالك	العاملي	

الفحم	املستخدم	 الطلب	على	 السريع	يف	 االرتفاع	 للفحم	عقب	

األول	 العقد	 منتصف	 يف	 الكهرباء	 وتوليد	 التصنيع	 ألغراض	

ويف	 التحتية.	 البنية	 طفرة	 إثر	 والعشرين	 احلادي	 القرن	 من	

مقدمتها	 ويف	 حاليا،	 الصاعدة	 االقتصادات	 تمثل	 الواقع،	

الصناعية	 لألغراض	 الفحم	 على	 الطلب	 يزال	 ال	 الصين،	حيث	

الفحم.	 استهالك	 من	 	— 	%76,8 	— األسد	 نصيب	 كبيرا،	

وتستأثر	الصناعة	العاملية	بحوايل	20%	من	جمموع	استهالك	

الفحم	)اجلدول	1-ت	خ-1(.

ويف	االقتصادات	املتقدمة،	يرتبط	الطلب	على	الفحم	أساسا	

الكهرباء	نظرا	لتراجع	الصناعات	كثيفة	االعتماد	على	 بتوليد	

املتزايد	 االحتياج	 لتلبية	 الفحم	 على	 والهند	 الصين	 اعتماد	 ازداد	 	6

 Steckel, )دراسة	 االقتصادي	 النشاط	 وتيرة	 الطاقة	يف	ظل	تسارع	 على	

.)Edenhofer, and Jakob 2015

الشكل البياين ١-ت خ-٥: الفحم، ١٨٥٠-٢٠١٧

الكساد الكبير

صدمتا النفط (١٩٧٣ و١٩٧٩)

طفرة النمو يف الصين

نصيب الفرد من استهالك الفحم، 

الدخل املرتفع (املقياس األيمن)

احلربان العامليتان األوىل والثانية

نصيب الفحم من الطاقة (املقياس األيسر)

نصيب الفرد من استهالك الفحم، الشريحة 

العليا من الدخل املتوسط (املقياس األيمن)

 ،Maddison Project Database (2018) بيانــات B.R. Mitchell، وقاعــدة  املصــادر: دراســة 

ومنظمة األمم املتحدة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يقصد بطفرة النمو يف الصين السنوات ما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠١١ عندما جتاوز 

نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي الســنوي ١٢٪، فيمــا عــدا عــام ٢٠٠٩. تســتخدم فئــات الدخــل حســب 

تعريفها لدى البنك الدويل. 
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املصــادر: الوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومؤشــرات التنميــة العامليــة الصــادرة عــن البنــك الــدويل، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفحم،	مثل	الصلب	واألسمنت.	ويف	ظل	استمرار	حتول	األنظمة	

االقتصادية	إىل	استخدام	الكهرباء،	ُيتوقع	ارتفاع	الطلب	على	

الكهرباء	يف	االقتصادات	املتقدمة،	 الناجتة	عن	توليد	 الطاقة	

يوجد	 ال	 وبينما	 الطاقة.7	 على	 الطلب	 جمموع	 يتراجع	 حيث	

الصناعي	 القطاع	 يف	 الكوك	 لفحم	 فعال	 اقتصادي	 بديل	

تتنافس	 املثال(،	 سبيل	 على	 واألسمنت	 الصلب	 )صناعة	

البدائل	منخفضة	الكربون	مع	الفحم	الجتذاب	االستثمارات	يف	

الصاعدة	 األسواق	 يف	 ذلك	 ويتضح	 اجلديدة.	 الطاقة	 حمطات	

خصوصا	التي	ُيتوقع	أن	تسجل	النمو	األكبر	على	اإلطالق	يف	

الكهرباء. توليد	 طاقة	

التداعيات السلبية اخلارجية الناجتة عن استخدام 

الفحم: الصحة والبيئة وانبعاثات الكربون

تنبعث	من	حمطات	الطاقة	الكهربائية	التي	تستخدم	احلرارة	

الناجتة	عن	احتراق	الفحم	عدة	مواد	—	منها	ثاين	أكسيد	الكبريت	

وأكسيد	النيتروجين	وبعض	املواد	اجلزيئية	والزئبق	—	يف	الهواء	

االنبعاثات	 هذه	 وتعد	 والبحيرات.	 املائية	 واجلداول	 واألنهار	

البيئة	 تدهور	 إىل	 تؤدي	 كما	 )سموم(،	 اإلنسان	 بصحة	 مضرة	

الفحم	 احتراق	 الهواء	نتيجة	 تلوث	 أن	 اُعتبر	 )ملوثات(.8	وطاملا	

عام	 ففي	 طردية.	 بصورة	 للطاقة	 كمصدر	 الكهرباء	 دور	 ازداد	 	7

2017،	شكل	توليد	الكهرباء	حوايل	41%	من	جمموع	الطلب	على	الطاقة،	

مقابل	26%	عام	1971.

اجلهاز	 تدمير	 الكربون	 احتراق	 عن	 الناجمة	 االنبعاثات	 شأن	 من	 	8

)راجع	 لإلنسان	 العصبي	 واجلهاز	 الدموية	 واألوعية	 والقلب	 التنفسي	

.)Smith, Mehta, and Maeusezahl-Feuz 2004	دراسة

وغيره	من	أنواع	الوقود	األحفوري	هي	املشكلة	البيئية	األخطر	

أوروبا	 املتقدمة.9	ففي	 االقتصادات	 يف	 اإلطالق	 على	

بداية	 قوانين	 صدرت	 املثال،	 سبيل	 على	 املتحدة	 والواليات	

استخدام	 على	 للتشجيع	 والتسعينات	 الثمانينات	 من	

تنقية	 أجهزة	 مثل	 البيئي،	 التلوث	 من	 التخفيف	 تكنولوجيات	

بلدان	 وقررت	 الفحم.10	 حمطات	 انبعاثات	 من	 للحد	 الغازات،	

إحالل	 مع	 كليا،	 الفحم	 استخدام	 عن	 )ببطء(	 التوقف	 أخرى	

الطاقة	النووية	واملائية	والغاز	الطبيعي	—	والطاقة	املتجددة	

—	حمل	الفحم	بخطى	متمهلة.	 مؤخرا	

البيئية	 اآلثار	 من	 للتخفيف	 خطوات	 اتخاذ	 من	 وبالرغم	

ثاين	 انبعاث	 إىل	 أيضا	 الفحم	 احتراق	 يؤدي	 للفحم،	 املباشرة	

مقارنة	 كربونية	 كثافة	 أكثر	 الفحم	 ويعد	 الكربون.	 أكسيد	

ويعني	 للطاقة.	 كمصدر	 املستخدمة	 األولية	 الوقود	 بأنواع	

ذلك	أن	إحالل	مصادر	الطاقة	األخرى	حمل	الفحم	سيسهم	يف	

البديل	 على	 تعتمد	 بدرجة	 الكربون	 من	 الطاقة	 نظام	 تنقية	

كثافة	 حيث	 من	 الطاقة	 مصادر	 ترتيب	 ويمكن	 املستخدم.	

الكربون	من	خالل	مقارنة	عامل	االنبعاثات	لكل	منها	مقيسا	

املتولدة.	 الطاقة	 من	 وحدة	 لكل	 الكربون	 أكسد	 ثاين	 بطن	

وحدة	 لكل	 للوقود	 الكربونية	 الكثافة	 املقياس	 هذا	 ويراعي	

توليد	 يف	 املستخدمة	 التكنولوجيا	 كفاءة	 ومتوسط	 طاقة	

تنطلق	 والكهرباء،	 احلرارة	 لتوليد	 الفحم	 حرق	 وعند	 الطاقة.	

بالغاز	 مقارنة	 مرة	 	2,2 بمقدار	 أكبر	 كربونية	 انبعاثات	 منه	

الطبيعي	—	وهو	البديل	األحفوري	الواقعي	الوحيد	يف	قطاع	

الرتفاع	 ونظرا	 خ-8(.	 1-ت	 البياين	 )الشكل	 الكهرباء	 توليد	

االستهالك	 من	 نصيبه	 ارتفاع	 وكذلك	 الفحم	 انبعاثات	 عامل	

	%44 حوايل	 االنبعاثات	 يف	 مساهمته	 تبلغ	 للطاقة،	 العاملي	

جميع	 من	 و%72	 الكربون	 أكسيد	 ثاين	 انبعاثات	 جميع	 من	

البياين	1-ت	خ-9(.11 )الشكل	 الطاقة	 انبعاثات	قطاع	

وفقا	لدراسة	Fouquet (2011)،	أدت	أنشطة	التعدين	والنقل	واحتراق	 	9

أضرار	 حدوث	 إىل	 	،1880 عام	 بحلول	 البريطاين،	 االقتصاد	 يف	 الفحم	

خارجية	بلغت	ما	يقرب	من	20%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

بشأن	 املتحدة	 األمم	 اتفاقية	 الصدد	 هذا	 يف	 اإلجنازات	 أهم	 10	من	

املعنية	 األوىل	 االتفاقية	 وهي	 احلدود،	 عبر	 املدى	 بعيد	 اجلوي	 التلوث	

بتلوث	الهواء	على	املستوى	اإلقليمي،	ودخلت	حيز	التنفيذ	عام	1983.

11	وفقا	للوكالة	الدولية	للطاقة،	بلغ	نصيب	الطاقة	يف	جمموع	انبعاثات	

غازات	الدفيئة	74,2%	عام	2015.	وتشكل	النسبة	املتبقية	انبعاثات	غاز	

الدفيئة	من	الزراعة	وإزالة	الغابات	وحتويل	األراضي	بوجه	أعم.

الشكل البياين ١-ت خ-٧: استهالك الفحم، حسب البلد
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النقد الدويل.

اجلدول 1-ت خ-1: استهالك الفحم، حسب القطاع

)%(

 البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي

 البلدان غير األعضاء في 

 منظمة التعاون والتنمية 

في الميدان االقتصادي

المجموع

20.150.770.8توليد	الكهرباء

2.219.421.6الصناعة

0.96.77.6قطاعات	أخرى

23.276.8100.0المجموع

املصادر:	الوكالة	الدولية	للطاقة،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

بخالف	 األخرى	 واالستخدامات	 والتجارة	 اإلسكان	 أخرى«	 »قطاعات	 تتضمن	 ملحوظة:	

الطاقة.
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متى يمكن للبلدان احلد من اعتمادها على الفحم؟ 

وبأي معدل؟

الحقا،	 وصعودها	 اجلديدة	 الطاقة	 مصادر	 استحداث	 	أدى	

الطاقة	 أنواع	 الثانية،	إىل	زيادة	 العاملية	 ال	سيما	عقب	احلرب	

املتاحة	وتراجع	االعتماد	على	الفحم.	ويف	الوقت	احلايل،	ارتفع	

نصيب	الفرد	من	استهالك	الفحم	بالفعل	يف	73	بلدا	من	84	بلدا	

جتاوز	فيها	نصيب	الفحم	من	جمموع	استهالك	الطاقة	5%	يف	

بعض	األحيان.	وبغض	النظر	عن	حجم	اعتمادها	املطلق	على	

عبر	 السنوي	 التراجع	 متوسط	 بلغ	 االستهالك،	 ذروة	 يف	 الفحم	

)الشكل	 الفترة	من	1971	إىل	2017	 البلدان	2,3%	خالل	 هذه	

تدريجيا	 الفحم	 سحب	 أن	 ذلك	 ويعني	 خ-10(.	 1-ت	 البياين	

الذروة	 مستوى	 الفحم	 استهالك	 من	 الفرد	 نصيب	 بلوغ	 عقب	

يستغرق	43	عاما	يف	املتوسط.

ويتضح	وجود	تفاوتات	صارخة	عبر	جمموعات	الدخل	عند	

مقارنة	مزيج	الطاقة	بين	البلدان	)اجلدول	1-ت	خ-2(.	فالبلدان	

احليوية	 الكتلة	 على	 أساسيا	 اعتمادا	 تعتمد	 	الفقيرة	

الدخل	 متوسطة	 البلدان	 تعتمد	 بينما	 الطاقة،	 احتياجات	 لسد	

اعتمادا	كبيرا	على	الفحم.12	ويف	البلدان	مرتفعة	الدخل،	يتراجع	

النووية	 	نصيب	الفحم	يف	مزيج	الطاقة	مع	نمو	نصيب	الطاقة	

الطبيعي. والغاز	

العالقة	 تفسير	 يف	 اجلودة	 سلم	 فرضية	 تساعد	 وقد	

املالحظة	بين	الدخل	ومزيج	الطاقة.	وتشير	هذه	الفرضية	إىل	

يف	 احليوية	 الكتلة	 واستهالك	 الدخل	 مستوى	 بين	 العالقة	 12	راجع	

الفصل	األول	من	عدد	أكتوبر	2018	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

أنه	مع	زيادة	الدخل،	ال	يتم	اختيار	مصادر	الطاقة	بناء	على	

انخفاض	تكلفتها	وتوافرها	فقط،	ولكن	تكون	األولوية	األكبر	

وسالمتها.13	 الطفيف	 البيئي	 وتأثيرها	 ومالءمتها	 لكفاءتها	

ويأتي	الوقود	احليوي	يف	نهاية	هذا	السلم،	بينما	يأتي	الفحم	

وحتتل	 الوسطى،	 الدرجات	 يف	 املائية	 والطاقة	 والنفط	

املال،	 رأس	 على	 االعتماد	 كثيفة	 املصادر	 العليا	 الدرجات	

املتجددة.	 والطاقة	 الطبيعي	 والغاز	 النووية	 الطاقة	 مثل	

ويتسق	انخفاض	أسعار	توليد	الكهرباء	من	خالل	حرق	الفحم	

)الشكل	البياين	1-ت	خ-11(	مع	الدور	املهم	للفحم	يف	مزيج	

الدخل	 من	 والعليا	 الدنيا	 الشريحة	 يف	 البلدان	 يف	 الطاقة	

التكلفة	 منخفضة	 الطاقة	 مصادر	 من	 بوصفه	 املتوسط	

تؤثر	 أن	 ويمكن	 خ-2(.15،14	 1-ت	 )اجلدول	 غالبا	 والوفيرة	

إمكانية	 مثل	 املتنافسة،	 الطاقة	 مصادر	 من	 البلدان	 موارد	

توليد	الطاقة	املائية،	على	درجة	اإلقبال	على	استخدام	الفحم	

التنمية. مراحل	 خالل	خمتلف	

للطلب	 نظري	 نموذج	 على	 لالطالع	 	Stokey (1998) دراسة	 13	راجع	

على	اجلودة	البيئية.	

الكهربائية	 الطاقة	 توليد	 حمطات	 تعد	 احلايل،	 الوقت	 يف	 14	حتى	

تكلفة	 حيث	 من	 الكهربائية	 الطاقة	 حمطات	 أقل	 من	 الفحم	 باستخدام	

التشغيل	احلدية.	وتراجعت	تكلفة	الرياح	والطاقة	الشمسية	تراجعا	كبيرا	

على	مستوى	احملطات،	بينما	يتراجع	العائد	من	زيادة	استخدام	الطاقة	

املتجددة	يف	شبكة	الكهرباء	بسبب	االنقطاعات.	

15	تتمثل	إحدى	الطرق	املعتادة	ملقارنة	بدائل	إنتاج	الطاقة	الكهربائية	

يف	متوسط	تكلفة	الكهرباء	على	مدار	العمر	التشغيلي	للمحطة،	أي	القيمة	

احلاضرة	لسعر	الطاقة	الكهربائية	املنتجة	)يعبر	عنها	عادة	بالسنت	لكل	

العمر	االقتصادي	للمحطة	 الساعة(،	ويراعي	هذا	املقياس	 كيلو	وات	يف	

وتكلفة	إنشائها	وتشغيلها	وصيانتها	وتكلفة	الوقود.

الكهرباءالكهرباء والتدفئة
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الفحم  النفط الغاز الطبيعي

الشكل البياين ١-ت خ-٨: معامل االنبعاثات

(طن متري من ثاين أكسيد الكربون لكل ميغا وات يف الساعة)

املصادر: الوكالة الدولية للطاقة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الغاز الطبيعي النفط الفحم

الشــكل البيــاين ١-ت خ-٩: متوســط انبعاثــات ثــاين أكســيد 

الكربون السنوية

(بالطن املتري من ثاين أكسيد الكربون)

املصادر: الوكالة الدولية للطاقة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
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حتليل جتريبي

املقطعية	 الزمنية	 السالسل	 انحدار	 نماذج	 أحد	 ُيستخدم	

على	 واالعتماد	 الدخل	 من	 الفرد	 نصيب	 بين	 العالقة	 الختبار	

عرض	 جمموع	 من	 الفحم	 نصيب	 بأنها	 تعرف	 والتي	 الفحم،	

الطاقة	األولية	)االعتماد	النسبي	على	الفحم(	أو	نصيب	الفرد	من	

التحليل	 الفحم(.	ويحيد	 املطلق	على	 )االعتماد	 الفحم	 استهالك	

الصناعة	 نصيب	 مثل	 القطرية،	 اخلصوصية	 ذات	 العوامل	 أثر	

من	 الفرد	 ونصيب	 االسمية،	 املضافة	 القيمة	 من	 التحويلية	

املائية	 الطاقة	 توليد	 وإمكانية	 الفحم،	 	احتياطيات	

)راجع	امللحق	األول	على	شبكة	اإلنترنت	من	خالل	هذا	الرابط	

مناقشة	 على	 لالطالع	 	www.imf.org/en/Publications/WEO
أكثر	تفصيال	حول	هذا	املوضوع(.

النتائج	بقوة	وجود	عالقة	معكوسة	على	شكل	حرف	 وتؤيد	

الطاقة،	حيث	يستحوذ	 الفحم	يف	مزيج	 الدخل	ونصيب	 U	بين	
	9600 الدخل	 مستوى	 بلوغ	 عند	 له	 نصيب	 أكبر	 على	 الفحم	

دوالر	أمريكي	للفرد	—	أي	عندما	يصبح	البلد	يف	مصاف	بلدان	

املثال،	 سبيل	 فعلى	 املتوسط.	 الدخل	 فئة	 من	 العليا	 الشريحة	

إىل	 	1971 من	 الفترة	 خالل	 أنه	 األساسي	 التوصيف	 يتوقع	

2017	ساهم	نصيب	الفرد	من	الدخل	يف	تراجع	نصيب	الفحم	

بمقدار	6,4	نقطة	مئوية	يف	الواليات	املتحدة	و5,2	نقطة	مئوية	

يف	اليابان	وزيادة	نصيب	الفحم	بمقدار	12,2	نقطة	مئوية	يف	

الهند	و11,3	نقطة	مئوية	يف	الصين.

كذلك	تشير	النتائج	إىل	أن	موارد	الطاقة،	مثل	الطاقة	املائية	

دور	 يتجاوز	 	— مهم	 كمي	 دور	 لها	 الفحم،	 واحتياطيات	

البيئية	الذي	مل	تنشأ	عنه	سوى	 الصناعة	التحويلية	والقوانين	

وتصاحب	 إليها.	 التوصل	 تم	 التي	 النتائج	 حسب	 طفيفة	 آثار	

الشتاءات	احلادة	أيضا	زيادة	يف	استخدام	الفحم.

وعلى	غرار	العالقة	بين	نصيب	الفحم	والدخل،	تعد	العالقة	

إىل	 غير	خطية	 والدخل	 الفحم	 استهالك	 الفرد	من	 	بين	نصيب	

على	شكل	 إىل	عالقة	 به	 املوصى	 التوصيف	 ويشير	 كبير.	 حد	

حرف	S	مع	نصيب	الفرد	من	الدخل:	فعند	انخفاض	مستويات	

عند	 ذروته	 إىل	 ليصل	 الفحم،	 استهالك	 نمو	 يتسارع	 الدخل،	

نقطة	 وتتراوح	 الحقا.	 يتراجع	 ثم	 املتوسط،	 الدخل	 مستوى	

التحول	يف	االعتماد	املطلق	على	الفحم	التي	يتراجع	استهالك	

دوالر	 ألف	 	39 إىل	 أمريكي	 دوالر	 ألف	 	35 من	 بعدها	 الفحم	

أمريكي.

وبمقارنة	نقطتي	التحول	يف	مقياسي	االعتماد	على	الفحم،	

النسبية(«	تطرأ	 )أو	 الفحم	 التحول	يف	نصيب	 يتضح	أن	»نقطة	

فعند	 املطلقة(«.	 )أو	 الفرد	 نصيب	 يف	 التحول	 »نقطة	 قبل	

إحالل	 بالفعل	 يزداد	 واملرتفعة،	 املتوسطة	 الدخل	 مستويات	

الوقود	األسرع	نموا	واألعلى	جودة،	مثل	النفط	والطاقة	النووية	

يؤدي	إىل	تراجع	نصيبه	يف	 والغاز	الطبيعي،	حمل	الفحم،	مما	

مزيج	الطاقة.	غير	أن	نصيب	الفرد	من	استهالك	الطاقة	يواصل	

نموه	الحقا	)ولكن	بوتيرة	أكثر	تباطؤا	مقارنة	ببعض	مصادر	

الطاقة.	 على	 النمو	 سريع	 الطلب	 لتلبية	 األخرى(	 الطاقة	

سنويا،	 	%4 بنسبة	 الدخل	 من	 الفرد	 نصيب	 نمو	 وبافتراض	

التحول	يف	 نقطة	 لالنتقال	من	 أخرى	 األمر	33	عاما	 يستغرق	

وتتسق	هذه	 الفرد.	 التحول	يف	نصيب	 نقطة	 إىل	 الفحم	 نصيب	

الواليات املتحدة

فرنسا

التراجع يف ٢٠١٧ بعد بلوغ الذروة
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الشكل البياين ١-ت خ-١٠: وقف استخدام الفحم

املصادر: الوكالة الدولية للطاقة، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: ذروة اســتخدام الفحــم يف كل بلــد يقصــد بهــا الســنة التــي شــهدت أعلــى نصيــب للفــرد 

من استهالك الفحم. املربعات الزرقاء = تراجع نصيب الفرد من استهالك الفحم يف ٢٠١٧ بعد 

بلوغ الذروة. يعرض الشكل البياين مسار سحب الفحم يف جمموعة خمتارة من البلدان. 

اجلدول 1-ت خ-2: مزيج الطاقة، حسب جمموعات الدخل، 2017

)%(

الطاقة النوويةالطاقة المتجددةالطاقة المائيةالغاز الطبيعيالنفط الخامالفحمالكتلة الحيويةأنصبة الطاقة األولية من:

80.82.313.30.92.81.60.0البلدان	منخفضة	الدخل

26.226.926.614.41.82.31.8بلدان	الشريحة	الدنيا	من	فئة	الدخل	المتوسط

5.240.925.021.53.41.42.5بلدان	الشريحة	العليا	من	فئة	الدخل	المتوسط

5.715.836.629.02.11.69.2البلدان	مرتفعة	الدخل

12.928.029.923.32.61.61.6العالم

املصادر:	الوكالة	الدولية	للطاقة،	والبنك	الدويل،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	جمموعات	الدخل	حسب	تعريف	البنك	الدويل.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

http://www.imf.org/en/Publications/WEO


51 صندوق النقد الدويل		|		أكتوبر	2020	 	

تقرير خاص					تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

وقود	 أنواع	 إحالل	 تباطؤ	 إىل	 تشير	 التي	 الفكرة	 مع	 النتائج	

الطاقة	اجلديدة	حمل	أنواع	وقود	الطاقة	القديمة.

التراجع	 وتيرة	 متوسط	 تقديرات	 مزيج	 من	 يتضح	 كذلك	

وتقديرات	الفترة	الزمنية	الفاصلة	بين	ذروتي	االعتماد	النسبي	

واملطلق	على	الفحم	أن	سحب	الفحم	تدريجيا	عقب	استحواذه	على	

أكبر	نصيب	يف	مزيج	الطاقة	سيستغرق	يف	املتوسط	76	عاما.	

وبالنسبة	للمملكة	املتحدة	التي	توشك	على	القضاء	نهائيا	على	

تقريبا	 عام	 اإلجناز	100	 هذا	 استغرق	حتقيق	 الفحم،	 استخدام	

وصل	 حيث	 للصين،	 وبالنسبة	 خ-10(.	 1-ت	 البياين	 )الشكل	

الفحم	 استهالك	 ُيفترض	 عام	2013،	 ذروته	 إىل	 الفحم	 نصيب	

طوال	38	سنة	أخرى	يف	ظل	األوضاع	املعتادة.	ويعكس	ذلك	يف	

على	 املتخذة	 اإلجراءات	 أهمية	 أيضا	 املتحدة	 اململكة	 حالة	

مستوى	السياسات	نتيجة	تسعير	الكربون	على	مستوى	املرافق،	

وكانت	اململكة	املتحدة	من	بين	البلدان	التي	شهدت	أسرع	تراجع	

إىل	 	2013 من	 الفترة	 خالل	 الفحم	 استخدام	 يف	 اإلطالق	 على	

البياين	 )الشكل	 الفحم	 الطبيعي	حمل	 الغاز	 2018	نظرا	إلحالل	

تراجعا	 املتحدة	 الواليات	 املقابل،	شهدت	 1-ت	خ-3(.16	ويف	

مماثال،	وإن	كان	أكثر	اعتداال،	بسبب	القوى	السوقية،	حيث	أدت	

ثورة	الغاز	الصخري	إىل	تراجع	أسعار	الغاز	الطبيعي.	ويعد	الغاز	

االحتاد	 يف	 بلد	 أول	 املتحدة	 اململكة	 أصبحت	 	،2013 عام	 16	يف	

تدفعها	 الكربون	—	ضريبة	 لتسعير	 داعمة	 أداة	 يطبق	 األوروبي	

نظام	 جانب	 إىل	 األحفوري	 الوقود	 من	 الكهرباء	 تولد	 التي	 الشركات	

تصاريح	 شراء	 الطاقة	 لشركات	 يتيح	 الذي	 األوروبي	 االنبعاثات	 تداول	

البداية	 يف	 الضريبة	 قيمة	 وبلغت	 الكربون.	 أكسيد	 ثاين	 	انبعاثات	

9	جنيهات	إسترلينية	لكل	طن	متري	من	ثاين	أكسيد	الكربون،	وتضاعفت	

تدريجيا	حتى	وصلت	إىل	18	جنيها	إسترلينيا.

الطبيعي	هو	الدافع	الرئيسي،	مدعوما	بمصادر	الطاقة	املتجددة	

على	 األسرع	 التحول	 مؤخرا	 التي	شهدت	 احلاالت	 وراء	 أحيانا،	

اإلطالق	من	استخدام	الفحم	)اجلدول	1-ت	خ-3(.

ومن	غير	املستغرب	ما	نتج	عن	جائحة	كوفيد-19	من	تراجع	

حاد	يف	استهالك	الفحم	يف	العديد	من	البلدان	املستهلكة	للفحم	

)راجع	الفصل	الثالث(.	فنظرا	ألن	التكلفة	احلدية	للطاقة	املتجددة	

منخفضة	للغاية،	تركز	اجلزء	األكبر	من	تراجع	إنتاج	الكهرباء	يف	

النصيب	املتولد	عن	الغاز	الطبيعي	والفحم،	مما	أدى	يف	بعض	

املناطق	إىل	زيادة	غير	مسبوقة	يف	أنصبة	الطاقة	املتجددة	يف	

إنتاج	الكهرباء	)الشكل	البياين	1-ت	خ-12(.	ولكن	ال	يزال	من	

املبكر	للغاية	القول	بأن	املهمة	قد	انتهت	بنجاح.	فأوال،	شهدت	

مقارنة	 اخلافضة	 الضغوط	 من	 املزيد	 الطبيعي	 الغاز	 أسعار	

بالفحم،	وهو	ما	يرجع	جزئيا	إىل	نقص	إمكانات	تخزين	الغاز	

الطبيعي	)الشكل	البياين	1-ت	خ-13(.	وثانيا،	أدى	تعايف	الطلب	

على	الكهرباء	إىل	معاودة	استخدام	الفحم.	

والتحليالت	 السابقة	 واألمثلة	 االعتبارات	 هذه	 وتشير	

االقتصادية	الكلية	إىل	أن	الفحم	لن	يمكن	سحبه	بالكامل	إال	بعد	

فترة	طويلة	من	تزايد	أهمية	مصادر	الطاقة	منخفضة	الكربون	

االستمرار	يف	 وراء	 رئيسيان	 سببان	 ويوجد	 الطاقة.	 مزيج	 يف	

استخدام	الفحم.	أوال،	يصعب	إحالل	مصادر	طاقة	أخرى	حمل	

الفحم	املستخدم	ألغراض	الصناعة	الذي	ال	يزال	يمثل	33%	من	

اجلزء	 فيها	 يتركز	 التي	 الصاعدة	 األسواق	 يف	 الفحم	 استهالك	

واألهم،	 ثانيا،	 الصناعة.	 ألغراض	 الفحم	 استخدام	 من	 األكبر	

من	 الفحم	 باستخدام	 الكهربائية	 الطاقة	 توليد	 حمطات	 تعد	

األصول	ذات	العمر	االقتصادي	الطويل	الذي	يتراوح	من	30	إىل	

الطاقة	 توليد	 حمطات	 تقادم	 معدل	 يجعل	 مما	 عاما،	 	40

الكهربائية	باستخدام	الفحم	املنشأة	حديثا	منخفضا	للغاية	ما	

املتولدة	 الكهرباء	 تكلفة	 متوسط	 على	 كبيرة	 تعديالت	 تطرأ	 مل	

التشغيلي	 العمر	 مدار	 على	 املتجددة	 الطاقة	 مصادر	 عن	

للمحطات	أو	يتم	التدخل	يف	السياسات.

إىل	 االقتصادي	 النشاط	 على	 وتداعياتها	 اجلائحة	 وتؤدي	

للفحم	 بالنسبة	 املتوسط	 املدى	 آفاق	 يف	 خمتلفة	 تغيرات	

0 20 40 60 80 100 120 140

الطاقة النووية

طاقة الرياح البحرية

اخلاليا الشمسية – 

لألغراض التجارية 

والصناعية

الفحم

التكلفة احلدية حملطات

الفحم

توليد الطاقة الكهربائية 

بنظام الدورة املركبة 

بالغاز

نظام اخلاليا الشمسية 

البلورية املتصل بشبكة 

املرافق

طاقة الرياح البرية

الكهربــاء  تكلفــة  متوســط  خ-١١:  ١-ت  البيــاين  الشــكل 

لالستثمارات اجلديدة، ٢٠١٩

(بالدوالر األمريكي لكل ميغا وات يف الساعة)

.Lazard 2019 املصدر: دراسة

 Levelized Cost of ملحوظــة: يســتند الشــكل البيــاين إىل التقديــرات الدنيــا الــواردة يف القســم بعنــوان

الصفــراء  األعمــدة  وتمثــل   .Lazard بدراســة   Energy Comparison—Unsubsidized Analysis
متوسط التكلفة احلدية لتشغيل حمطات توليد الكهرباء القائمة التي تعتمد على استخدام الفحم.

جمموعة  يف  للفحم  السريع  اإلحالل  خ-3:  1-ت  اجلدول 

خمتارة من البلدان خالل السنوات األخيرة

العامالبلد

الخفض المحقق 

خالل 5 سنوات 

)%(

 النصيب 

البديل األساسياألولي )%(

الغاز	الطبيعي17.0–201812.4المملكة	المتحدة

الغاز	الطبيعي29.8–20189.4إسرائيل

الغاز	الطبيعي29.9–20188.9اليونان

الغاز	الطبيعي51.3–20168.1كازاخستان

مزيج12.8–20106.8إسبانيا

الغاز	الطبيعي39.7–20146.5أستراليا

الغاز	الطبيعي13.5–20106.3البرتغال

مزيج69.7–20176.2الصين

الوقود	الحيوي15.7–20185.9الدانمرك

الطاقة	النووية35.8–20175.8أوكرانيا

الغاز	الطبيعي19.6–20185.3الواليات	المتحدة

املصادر:	الوكالة	الدولية	للطاقة،	وحسابات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

ملحوظة:	يتكون	»املزيج«	من	الغاز	الطبيعي	والطاقة	النووية	والطاقة	املتجددة.
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الفحم،	ولكن	األثر	ال	يزال	 الكهرباء	باستخدام	 وحمطات	توليد	

على	 الطلب	 تراجع	 سيؤدي	 ناحية،	 فمن	 عموما.	 واضح	 غير	

استخدام	 من	 احلد	 إىل	 أطول	 لفترة	 استمراره	 حال	 الكهرباء	

مما	 األرجح،	 على	 الفحم	 باستخدام	 الكهرباء	 توليد	 حمطات	

سيشجع	على	إغالقها،	ال	سيما	يف	االقتصادات	املتقدمة.	ومن	

على	 الطلب	 نمو	 الصاعدة	 األسواق	 يف	 ُيتوقع	 أخرى،	 ناحية	

الكهرباء	بقوة	حتى	وإن	مل	يتعاف	تماما	وصوال	إىل	اجتاهات	

الفحم،	 أسعار	 يف	 حمتمل	 تراجع	 يؤدي	 وقد	 اجلائحة.	 قبل	 ما	

وتيرة	 إبطاء	 إىل	 باجلملة،	 الكهرباء	 أسعار	 انخفاض	 يصاحبه	

عدم	 حالة	 يف	 الفحم	 لصالح	 املتجددة	 الطاقة	 يف	 االستثمار	

التدخل	من	جانب	السياسات.

وأخيرا،	جتدر	اإلشارة	إىل	أن	جزءا	كبيرا	من	تفاوت	االعتماد	

التي	 الدراسات	 على	عكس	 وذلك	 تفسيره،	 يمكن	 ال	 الفحم	 على	

تتناول	جمموع	استهالك	الطاقة.17	وقد	يعكس	ذلك	يف	جزء	منه	

يف	 قطرية	 فروق	 إىل	 تؤدي	 التي	 السياسي	 االقتصاد	 عوامل	

احتياطيات	 قيمة	 تبلغ	 البلدان،	 بعض	 ويف	 الطاقة.	 سياسات	

خماطر	 من	 يزيد	 مما	 احمللي،	 الناجت	 إجمايل	 أضعاف	 الفحم	

تعطل	أصول	الفحم.	وقد	تؤدي	املصالح	القوية	لشركات	التعدين	

احمللية	يف	البلدان	األكثر	استهالكا	وإنتاجا	للفحم،	ال	سيما	يف	

أكتوبر	2018	 األولية	يف	عدد	 السلع	 التقرير	اخلاص	حول	 17	راجع	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	لالطالع	على	حتليل	الجتاهات	الطلب	

على	الطاقة.

آسيا،	بما	يف	ذلك	الصين	والهند،	إىل	املزيد	من	التعقيد	والتأخر	

يف	سحب	الفحم	يف	البلدان	األكثر	استهالكا	وإنتاجا	له	)راجع	

أكثر	 مناقشات	 على	 لالطالع	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 	2 امللحق	

تفصيال	حول	هذا	املوضوع(.

االستنتاجات

إىل	 الفحم	 عن	 الناجتة	 الكربون	 انبعاثات	 من	 احلد	 سيؤدي	

قطع	شوط	طويل	يف	مكافحة	تغير	املناخ،	كما	ستساعد	تنقية	

التحول	 منافع	 تعظيم	 يف	 الكربون	 من	 الكهرباء	 توليد	 قطاع	

الكهربائية	 النقل	 ووسائل	 الكهربائية	 السيارات	 إىل	 العاملي	

شحنها	 سيتم	 الكهربائية	 السيارات	 ألن	 نظرا	 	— أعم	 بوجه	

بكهرباء	منخفضة	الكربون.	

وعادة	ما	يبدأ	التحول	عن	استخدام	الفحم	يف	البلدان	مرتفعة	

إىل	 اجلائحة	 أدت	 وربما	 عقود.	 عدة	 إتمامه	 ويستغرق	 الدخل،	

تراجع	استهالك	الفحم،	ولكنه	قد	يكون	مؤقتا	ليس	إال.	عالوة	على	

ذلك،	تستحوذ	البلدان	التي	شهدت	مؤخرا،	أو	مل	تشهد	بعد،	ارتفاع	

نصيب	الفرد	من	استهالك	الفحم	إىل	مستوى	الذروة	)بما	يف	ذلك	

االستهالك	 من	 األسد	 نصيب	 على	 وإندونيسيا(	 والهند	 الصين	

طويلة	 سنوات	 تراجعه	 سيستغرق	 ارتفاع	 وهو	 للفحم،	 العاملي	

بالتايل	ما	مل	تتخذ	إجراءات	فعالة	على	مستوى	السياسات.	وقد	

يساعد	يف	هذا	الصدد	االستمرار	يف	تطبيق	تخفيضات	كبيرة	على	

والرياح،	 الشمية	 الطاقة	 الكربون،	مثل	 البدائل	منخفضة	 أسعار	

الطاقة املتجددة

الغاز

ا�موع

الطاقة النووية

الفحم

الشــكل البيــاين ١-ت خ-١٢: املســاهمة يف نمــو قطــاع توليــد 

الكهرباء يف أوروبا

(على أساس سنوي مقارن، ٪)

.EMBER املصدر: مؤسسة

ملحوظة: تمثل البيانات البلدان األعضاء يف االحتاد األوروبي البالغ عددها ٢٧ بلدا.

–20

–15

–10

–5

0

5

10

15

يناير

٢٠٢٠

فبراير

٢٠٢٠

مارس

٢٠٢٠

إبريل

٢٠٢٠

مايو

٢٠٢٠

يونيو

٢٠٢٠

مؤشر الغاز الطبيعيمؤشر الفحم

الشــكل البيــاين ١-ت خ-١٣: أســعار الفحــم والغــاز الطبيعــي 

يف ٢٠٢٠

(٢-١٥ يناير = ١٠٠)

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

النقد الدويل.

ملحوظــة: مؤشــر الفحــم هــو املتوســط البســيط ألســعار الفحــم يف أســتراليا وجنــوب إفريقيــا. 

ومؤشــر الغــاز الطبيعــي هــو املتوســط البســيط ألســعار الغــاز الطبيعــي املســال يف ســوق تــداول 

الغاز الهولندية وآسيا.
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تقرير خاص					تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األوليةتقرير خاص					تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية

املصاحبة	الستخدام	مصادر	 االنقطاعات	 ولكن	جتنبا	ملشكلة	

الطاقة	املتجددة،	سيلزم	على	األرجح	توفير	الغاز	الطبيعي	)وهو	

أقرب	بديل	للفحم(	حتى	وإن	مل	يتعاف	الطلب	على	الكهرباء	تماما	

إىل	اجتاهات	ما	قبل	اجلائحة.

الكربون	وتخزينه	قد	 أن	تكنولوجيات	احتجاز	 وبالرغم	من	

احملطات	 تعديل	 للغاية	 املكلف	 من	 سيكون	 فعاال،	 حال	 تكون	

احلالية	أو	بناء	حمطات	فحم	جديدة	باستخدام	هذه	التكنولوجيا	

يف	ظل	عدم	فرض	تسعيرة	مرتفعة	على	الكربون	)راجع	دراسة	

تسعير	 منافع	 حول	 مفصل	 حتليل	 على	 لالطالع	 	IMF 2019
لزيادة	 البديلة	 الفرصة	 تكلفة	 أن	 إىل	 البعض	 الكربون(.	ويشير	

االستثمار	يف	احتجاز	الكربون	وتخزينه	قد	تكون	كبيرة،	نظرا	

ألن	التكنولوجيات	التي	أثبتت	فعاليتها،	مثل	الرياح	والشمس،	

يمكن	استخدامها	بالفعل	يف	احلد	من	انبعاثات	الكربون	)راجع	

Jacobson 2020	على	سبيل	املثال(.	ولكن	قد	يكون	من	 دراسة	

احلكمة	تنويع	استراتيجيات	التخفيف	واالستثمار	يف	جمموعة	

يف	 سيما	 ال	 املتجددة،	 الطاقة	 انقطاع	 مشكلة	 ألن	 نظرا	 منها،	

حالة	االعتماد	عليها	بدرجة	كبيرة	يف	شبكة	الكهرباء،	ليس	لها	

حل	حتى	اآلن،	وقد	يلزم	بالتايل	استخدام	الفحم	ألغراض	توليد	

الكهرباء	يف	بعض	املواقع.

ويمكن	التعجيل	بتراجع	الفحم	يف	حالة	استعداد	احلكومات	

لتعويض	األطراف	اخلاسرة	من	وقف	استخدامه	واعتبار	جائحة	

الهدف.	ويف	األسواق	 كوفيد-19	فرصة	للتعجيل	بتحقيق	هذا	

الصاعدة،	يمكن	احلد	من	درجة	االعتماد	على	الفحم	إذا	ما	أمكن	

الطاقة	 يف	 االستثمار	 لصالح	 املال	 رأس	 على	 القيود	 تخفيف	

املالية	 املساعدات	 توفير	 الدويل	 للمجتمع	 ويمكن	 املتجددة.	

والفنية	)الالزمة	لبناء	الشبكات	وتوليد	الكهرباء	املتقطعة	من	

الفحم	 حمطات	 تمويل	 من	 واحلد	 املتجددة(	 الطاقة	 مصادر	

اجلديدة،	على	األقل	يف	حالة	توافر	البدائل.
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يعد	هذا	اإلطار	حتديثا	لتقييم	انبعاثات	الكربون	العاملية	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	2019 أكتوبر	 عدد	 يف	 الوارد	

عام	 أواخر	 عن	 املتاحة	 البيانات	 أحدث	 وتشير	 العاملي.	

من	 أقل	 إىل	 العاملية	 الكربون	 انبعاثات	 تراجع	 إىل	 	2019

	%2 جتاوز	 و2018	 	2017 يف	 مقلق	 ارتفاع	 عقب	 	%0,5

)الشكل	البياين	1-ت	خ-1-1(.

االنبعاثات،	 نمو	 وراء	 أساسيا	 حمركا	 الصين	 تزال	 وال	

التراجع	 من	 فترة	 عقب	 عام	2019	 تأثيرها	جمددا	 وازداد	

مساهمة	 يف	 كبيرا	 تراجعا	 	2019 عام	 وشهد	 التدريجي.	

تراجع	 جانب	 إىل	 األخرى،	 الصاعدة	 واألسواق	 الهند	

االنبعاثات	يف	جميع	اقتصادات	جمموعة	السبعة.

عام	2019	يف	 العاملية	 االنبعاثات	 تراجع	 عزو	 ويمكن	

الدخل	 نمو	 وتراجع	 الطاقة	 كثافة	 انخفاض	 إىل	 األساس	

األعوام	 مع	 ذلك	 ويتسق	 خ-2-1(.1	 1-ت	 البياين	 )الشكل	

اإلنتاج	 الدوري	يف	 التباطؤ	 األرجح	 على	 ويعكس	 السابقة،	

الصناعي	العاملي	عام	2019.	وال	يزال	احلد	من	االنبعاثات	

حيث	 	،2019 يف	 املهمة	 التخفيف	 أدوات	 من	 الكربونية	

استمر	إحالل	الرياح	والطاقة	الشمسية	والغاز	الطبيعي	حمل	

قطاعات	 يف	 األولوية	 ذات	 الطاقة	 مصادر	 بوصفها	 الفحم	

الكهرباء	يف	جميع	البلدان	الكبرى	من	حيث	حجم	االنبعاثات.	

العامة	 واإلغالقات	 اجلائحة	 ستؤدي	 	،2020 عام	 ويف	

املصاحبة	لها	إىل	تراجع	االنبعاثات	على	األرجح،	بالرغم	

التراجع	سينتهي	بمجرد	عودة	 من	أن	اجلزء	األكبر	من	هذا	

أن	 ينبغي	 لذلك	 الطبيعية.	 مستوياته	 إىل	 االقتصادي	 النمو	

فرصة	 بوصفها	 األزمة	 هذه	 السياسات	 صناع	 يستغل	

يف	 دائم	 تراجع	 أجل	 من	 خضارا	 أكثر	 نمو	 يف	 لالستثمار	

.)Georgieva 2020	)راجع	االنبعاثات	حجم

أن	 إىل	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  من	 	2019 أكتوبر	 عدد	 1	يشير	

الكربون	 كثافة	 ضرب	 كحاصل	 حسابه	 يمكن	 االنبعاثات	 جمموع	

لكل	 )الطاقة	 الطاقة	 وكثافة	 طاقة(	 وحدة	 لكل	 الكربون	 )انبعاثات	

الناجت	 إجمايل	 الفرد	من	 الناجت	احمللي(	ونصيب	 إجمايل	 وحدة	من	

احمللي	وعدد	السكان.	 >?>,هذا	اإلطار	من	إعداد	كلير	يل	ونيكو	فالكس.

اإلطار 1-ت خ-1: ما هي آخر املستجدات بشأن انبعاثات الكربون العاملية عام 2019؟

جمموعة السبعة ما عدا 

الواليات املتحدة

الواليات املتحدة

الصين

الهند

باقي العامل

العامل

نمو اإلنتاج الصناعي 

العاملي (املقياس األيمن)

الشــكل البيــاين ١-ت خ-١-١: املســاهمة يف 

االنبعاثات العاملية، حسب البلد/املنطقة

(التغير ٪)

للطاقــة،  الدوليــة  والوكالــة  بتروليــوم،  بريتيــش  شــركة  املصــادر: 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

وإيطاليــا  وأملانيــا  وفرنســا  كنــدا   = الســبعة  جمموعــة  ملحوظــة: 

واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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إجمايل الناجت احمللي

الشــكل البيــاين ١-ت خ-١-٢: املســاهمة يف 

االنبعاثات العاملية، حسب املصدر

(التغير ٪)

للطاقــة،  الدوليــة  والوكالــة  بتروليــوم،  بريتيــش  شــركة  املصــادر: 

ومؤشــرات التنميــة العامليــة الصــادرة عــن البنــك الــدويل، وحســابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

جدول املرفق 1-1-1: االقتصادات األوروبية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب 

اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل ُيذكر خالف ذلك(

إجمايل	الناجت	احمللي	

أسعار	املستهلكين1احلقيقي

	رصيد	احلساب	
البطالة3اجلاري2

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201920202021201920202021201920202021201920202021

. . .. . .. . .4.73.02.02.42.11.71.9–1.67.0أوروبا

5.21.30.51.02.32.12.36.68.08.5–1.48.1أوروبا املتقدمة 

5.21.20.40.92.71.92.47.68.99.1–1.38.3منطقة	اليورو4،	5

4.21.30.51.17.15.86.83.14.34.2–0.66.0أملانيا

8.58.910.2–1.8–1.9–6.01.30.50.60.7–1.59.8فرنسا	

5.20.60.10.63.03.23.09.911.011.8–0.310.6إيطاليا

0.82.00.50.914.116.816.8–7.20.70.2–2.012.8إسبانيا

4.02.71.21.59.97.69.03.45.54.5–1.75.4هولندا	

5.46.17.6–0.00.8–5.41.20.61.21.2–1.48.3بلجيكا

4.61.51.21.82.62.42.54.55.85.5–1.66.7النمسا	

5.05.55.05.66.2–0.611.4–4.90.90.2–5.93.0أيرلندا

6.58.17.7–3.5–3.1–6.50.30.01.10.1–2.210.0البرتغال

17.319.918.3–4.5–7.7–0.72.1–4.10.50.6–1.99.5اليونان

6.88.48.6–0.7–1.8–3.61.10.71.30.5–1.14.0فنلندا

5.87.87.1–4.1–3.1–6.92.81.51.52.9–2.47.1اجلمهورية	السلوفاكية

4.12.21.31.74.37.24.56.38.27.5–3.91.8ليتوانيا	

5.21.60.51.85.74.53.94.68.06.0–2.46.7سلوفينيا	

5.91.70.41.44.53.84.35.46.57.0–2.35.8لكسمبرغ

6.39.08.0–2.00.8–5.22.70.61.80.5–2.26.0التفيا	

4.52.30.21.42.64.02.04.47.86.1–5.05.2إستونيا	

7.18.07.0–9.1–10.6–1.06.7–4.70.60.6–3.26.4قبرص

4.81.50.81.19.67.68.33.64.24.2–4.97.9مالطا

3.85.47.4–3.8–2.0–5.91.80.81.24.0–1.59.8اململكة	املتحدة

0.011.58.59.02.33.23.6–3.60.40.8–1.25.3سويسرا	

3.51.60.81.44.23.24.26.88.79.3–1.34.7السويد

2.03.13.4–0.5–0.7–5.12.93.32.40.4–2.36.5اجلمهورية	التشيكية	

3.62.21.43.34.12.84.43.74.54.3–1.22.8النرويج

3.50.70.40.97.86.46.65.06.26.0–2.34.5الدانمرك	

4.13.02.72.86.20.00.23.67.27.0–1.97.2آيسلندا	

7.710.18.4–1.2–5.71.00.50.80.74.5–1.111.0سان	مارينو

. . .. . .. . .0.1–3.96.65.25.21.40.3–2.14.6أوروبا الصاعدة والنامية6

2.84.53.23.23.81.21.84.65.65.2–1.34.1روسيا	

13.714.612.4–0.9–5.015.211.911.91.23.7–0.95.0تركيا

4.62.33.32.30.43.01.83.33.85.1–4.13.6بولندا	

3.97.96.0–4.5–5.3–4.63.82.92.54.6–4.14.8رومانيا	

8.511.09.6–4.33.0–3.07.93.26.02.7–3.27.2أوكرانيا7

3.46.14.7–0.9–1.6–3.93.43.63.40.8–4.96.1هنغاريا	

0.31.41.1–2.2–3.3–2.25.65.15.11.8–1.23.0بيالروس7

4.12.51.21.74.01.92.34.25.64.5–3.44.0بلغاريا5	

10.913.413.0–6.5–6.4–5.51.91.51.96.9–4.22.5صربيا	

7.89.310.3–3.1–6.00.80.30.82.83.2–2.99.0كرواتيا

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

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

رجى	مراجعة	اجلدولين	ألف-5	وألف-6	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.
ُ
1	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	ي

2	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تم	تصحيح	مركز	احلساب	اجلاري	إلبالغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامالت	بين	بلدان	املنطقة.

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

6	تشمل	ألبانيا	والبوسنة	والهرسك	وكوسوفو	ومولدوفا	واجلبل	األسود	ومقدونيا	الشمالية.	

7	راجع	امللحوظات	القطرية	اخلاصة	ببيالروس	وأوكرانيا	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 ُيذكر خالف ذلك(

إجمايل	الناجت	احمللي	

أسعار	املستهلكين1احلقيقي

	رصيد	احلساب	
البطالة3اجلاري2

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201920202021201920202021201920202021201920202021

. . .. . .. . .6.92.72.52.51.81.81.3–4.62.2آسيا

2.90.70.20.74.33.63.53.14.03.8–1.24.2آسيا املتقدمة

0.33.62.93.22.43.32.8–2.30.50.1–0.75.3اليابان	

2.90.40.50.93.63.33.43.84.14.1–2.01.9كوريا

5.26.97.7–3.01.60.71.30.61.80.1–1.84.2أستراليا

1.010.79.69.83.83.93.8–2.70.03.20.50.1مقاطعة	تايوان	الصينية

0.317.015.014.52.33.02.6–5.00.60.4–0.76.0سنغافورة

3.72.90.32.46.24.44.73.05.24.4–7.5–1.2منطقة	هونغ	كونغ	اإلدارية	اخلاصة	

4.16.07.0–2.4–2.0–4.41.61.70.63.4–2.26.1نيوزيلندا	

1.72.32.0–6.7–23.92.81.71.834.823.5–52.3–4.7منطقة	ماكاو	اإلدارية	اخلاصة

. . .. . .. . .8.03.33.22.90.61.00.3–5.51.7آسيا الصاعدة والنامية 

6.11.98.22.92.92.71.01.30.73.63.83.6الصين

.	.	..	.	..	.	.–0.30.9–8.84.84.93.70.9–4.210.3الهند4

. . .. . .. . .6.22.11.52.31.10.80.1–4.93.4جمموعة آسيان-5

5.38.06.8–2.4–1.3–6.12.82.11.62.7–5.01.5إندونيسيا	

1.87.14.24.61.01.01.0–4.00.70.4–2.47.1تايلند	

2.43.40.91.83.34.93.4–7.80.71.1–4.36.0ماليزيا	

5.110.47.4–1.61.5–7.42.52.43.00.1–6.08.3الفلبين	

7.01.66.72.83.84.03.41.21.72.23.32.7فييت	نام	

بلدان آسيا الصاعدة والنامية 
األخرى5

6.61.7–7.85.35.35.42.5–3.4–3.7–. . .. . .. . .

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .8.03.23.12.80.71.10.4–5.41.7آسيا الصاعدة6

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

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

1	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	ُيرجى	مراجعة	اجلدولين	ألف-5	وألف-6	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

2	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	راجع	امللحوظات	القطرية	اخلاصة	بالهند	يف	قسم	»امللحوظات	القطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

5	بلدان	آسيا	الصاعدة	والنامية	األخرى	تشمل	بنغالديش	وبوتان	وبروين	دار	السالم	وكمبوديا	وفيجي	وكيريباتي	وجمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية	وجزر	ملديف	وجزر	مارشال	

وميكرونيزيا	ومنغوليا	وميانمار	وناورو	ونيبال	وباالو	وبابوا	غينيا	اجلديدة	وساموا	وجزر	سليمان	وسري	النكا	وتيمور-ليشتي	وتونغا	وتوفالو	وفانواتو.

6	آسيا	الصاعدة	تشمل	اقتصادات	جمموعة	آسيان-5	)إندونيسيا	وماليزيا	والفلبين	وتايلند	وفييت	نام(	والصين	والهند.
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الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد  الغربي: إجمايل  الكرة  جدول املرفق 1-1-3: اقتصادات نصف 

احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل ُيذكر خالف ذلك(

إجمايل	الناجت	احمللي	

أسعار	املستهلكين1احلقيقي

	رصيد	احلساب	
البطالة3اجلاري2

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201920202021201920202021201920202021201920202021

. . .. . .. . .–2.0–2.0–3.32.01.62.72.1–1.94.9أمريكا الشمالية	

3.78.97.3–2.1–2.1–3.11.81.52.82.2–2.24.3الواليات	املتحدة	

5.79.77.9–2.4–2.0–5.21.90.61.32.0–1.77.1كندا	

3.55.25.8–1.20.1–3.53.63.43.30.3–9.0–0.3املكسيك	

8.312.011.5.	.	..	.	..	.	.0.6–1.50.11.6–2.07.5بورتو	ريكو4

. . .. . .. . .–0.7–0.6–3.610.17.98.62.3–8.1–0.2أمريكا اجلنوبية5

0.30.011.913.414.1–2.83.72.72.92.8–1.15.8البرازيل	

0.71.29.811.010.1–0.9.	.	..	.	.4.953.5–11.8–2.1األرجنتين	

10.517.315.8–3.9–4.0–4.03.52.42.14.2–3.38.2كولومبيا	

7.211.410.2–2.9–1.6–4.52.32.92.73.8–1.16.0شيلي

6.612.58.8–0.3–1.1–7.32.11.81.91.4–2.213.9بيرو

47.654.457.3–4.1–19,9066,5006,5008.44.1–10.0–25.0–35.0فنزويال	

3.88.15.6–0.1–2.0–4.80.30.01.00.1–0.111.0إكوادور	

0.06.17.06.1–0.7–5.52.82.93.21.0–0.04.0باراغواي	

4.08.04.0–3.5–2.6–5.61.81.74.13.3–2.27.9بوليفيا	

8.99.79.0–3.3–4.37.910.08.20.61.7–0.24.5أوروغواي

. . .. . .. . .–2.9–3.1–3.62.01.82.21.2–3.25.9أمريكا الوسطى6

. . .. . .. . .–7.5–9.9–3.94.27.17.82.4–0.75.4الكاريبي7

																								بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.–0.8–0.5–3.67.76.26.71.7–0.08.1أمريكا	الالتينية	والكاريبي8

.	.	..	.	..	.	.–20.5–21.0–5.80.80.61.57.7–2.815.1االحتاد	النقدي	لدول	شرق	الكاريبي9

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

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

1	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	وتستبعد	فنزويال	من	اجملمالت.	وُيرجى	مراجعة	اجلدولين	ألف-5	وألف-6	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	

السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

2	%	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	راجع	امللحوظات	اخلاصة	باألرجنتين	وفنزويال	يف	قسم	»امللحوظات	الُقْطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

6	يقصد	بأمريكا	الوسطى	أمريكا	الوسطى	وبنما	واجلمهورية	الدومينيكية	وتتضمن	كوستاريكا	واجلمهورية	الدومينيكية	والسلفادور	وغواتيماال	وهندوراس	ونيكاراغوا	وبنما.

7	تتضمن	منطقة	الكاريبي	أنتيغوا	وبربودا	وأروبا	وجزر	البهاما	وبربادوس	وبليز	ودومينيكا	وغرينادا	وغيانا	وهايتي	وجامايكا	وسانت	كيتس	ونيفيس	وسانت	لوسيا	وسانت	فنسنت	

وجزر	غرينادين	وسورينام	وترينيداد	وتوباغو.

8	منطقة	أمريكا	الالتينية	والكاريبي	تتضمن	املكسيك	واقتصادات	من	الكاريبي	وأمريكا	الوسطى	وأمريكا	اجلنوبية.	راجع	امللحوظات	اخلاصة	باألرجنتين	وفنزويال	يف	قسم	»امللحوظات	

الُقْطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

9	يضم	االحتاد	النقدي	لدول	شرق	الكاريبي	أنتيغوا	وبربودا	ودومينيكا	وغرينادا	وسانت	كيتس	ونيفيس	وسانت	لوسيا	وسانت	فنسنت	وجزر	غرينادين،	باإلضافة	إىل	أنغيال	ومونتسيرات،	

وهما	ليسا	عضوين	يف	صندوق	النقد	الدويل.
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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 ُيذكر خالف ذلك(

إجمايل	الناجت	احمللي	

أسعار	املستهلكين1احلقيقي

	رصيد	احلساب	
البطالة3اجلاري2

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201920202021201920202021201920202021201920202021

. . .. . .. . .–2.7–3.07.89.39.30.73.7–1.44.1الشرق األوسط وآسيا الوسطى 

. . .. . .. . .–2.0–3.36.37.38.02.93.3–0.36.0البلدان املصدرة للنفط4

.	.	..	.	.5.6–1.6–3.63.75.92.5–3.12.1–0.35.4اململكة	العربية	السعودية	

0.310.712.212.4–3.241.030.530.01.10.5–5.0–6.5إيران	

.	.	..	.	..	.	.1.58.43.67.5–1.5–1.31.9–1.76.6اإلمارات	العربية	املتحدة	

.	.	..	.	..	.	.–12.1–0.81.01.112.6–2.50.2–4.412.1العراق

11.414.114.3–16.6–10.8–3.22.03.53.810.1–0.85.5اجلزائر	

4.87.85.8–2.8–3.3–3.05.26.96.23.6–4.52.7كازاخستان

.	.	..	.	..	.	.2.6–1.82.40.6–2.2–2.50.6–0.84.5قطر	

.	.	..	.	..	.	.–2.8–0.61.11.02.39.46.8–0.48.1الكويت	

.	.	..	.	..	.	.–12.9–14.6–0.11.03.44.6–0.5–10.0–0.8عمان

4.86.55.8–4.4–2.02.73.03.19.13.6–2.24.0أذربيجان

.	.	..	.	..	.	.6.31.84.65.18.06.05.11.01.8تركمانستان

. . .. . .. . .–4.7–4.5–2.510.312.411.35.8–3.21.1البلدان املستوردة للنفط5

8.68.39.7–4.2–3.2–5.63.52.813.95.76.23.6مصر	

4.14.55.1–2.5–1.1–1.06.710.78.84.9–1.90.4باكستان	

9.212.510.5–5.2–7.3–4.90.20.20.84.1–2.27.0املغرب	

.	.	..	.	..	.	.–7.4–6.4–5.60.75.014.513.010.75.6أوزبكستان

22.125.022.0–10.7–12.7–0.851.0141.6129.715.1–8.4–2.5السودان	

.	.	..	.	.14.9–8.7–8.3–4.06.75.85.38.5–1.07.0تونس	

.	.	..	.	.19.1–5.7–6.8–1.42.3–3.40.70.3–2.05.0األردن	

.	.	..	.	..	.	..	.	.–16.3–27.4.	.	.2.985.5.	.	.–25.0–6.9لبنان	

.	.	..	.	..	.	.4.02.35.44.811.79.57.8–3.95.0أفغانستان

.	.	..	.	.11.6–8.5–10.8–5.04.95.32.55.1–5.15.0جورجيا

.	.	..	.	..	.	.–4.5–7.1–7.51.06.07.88.17.02.3طاجيكستان

18.922.321.1–7.3–8.8–3.51.40.92.08.2–7.64.5أرمينيا

6.66.66.6–12.8–13.4–9.81.18.05.55.6–4.512.0جمهورية	قيرغيزستان

																				بنود للتذكرة

.	.	..	.	..	.	.–3.8–4.1–3.96.67.66.41.5–4.82.1القوقاز	وآسيا	الوسطى

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	

وباكستان

0.94.4–2.98.09.59.70.93.6–2.6–.	.	..	.	..	.	.

.	.	..	.	..	.	.–2.7–3.28.29.49.91.33.9–0.85.0الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	

0.23.43.53.53.86.05.6–4.90.80.5–3.45.9إسرائيل6

.	.	..	.	..	.	.–12.3–12.7–7.82.33.43.77.0–2.18.1بلدان	املغرب	العربي7

.	.	..	.	..	.	.–4.7–4.4–4.31.22.411.88.38.36.8بلدان	املشرق	العربي8

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

التــي	تعتمــد	فتــرات	إبــالغ	 ملحوظــة:	تســتند	بيانــات	بعــض	البلــدان	إىل	الســنوات	املاليــة.	ُيرجــى	مراجعــة	اجلــدول	»واو«	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	قائمــة	باالقتصــادات	

اســتثنائية.

1	تظهــر	التحــركات	يف	أســعار	املســتهلكين	كمتوســطات	ســنوية.	ُيرجــى	مراجعــة	اجلدوليــن	ألــف-5	وألــف-6	يف	امللحــق	اإلحصائــي	لالطــالع	علــى	التغيــرات	الســنوية	املقارنــة	بيــن	نهايــة	

عــام	وآخــر.

2	%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.

3	%.	قد	تختلف	التعاريف	الوطنية	ملفهوم	البطالة.

4	تشمل	البحرين	وليبيا	واليمن.

5	تشــمل	جيبوتــي	وموريتانيــا	والصومــال	والضفــة	الغربيــة	وغــزة.	وال	تتضمــن	ســوريا	نظــرا	لعــدم	اليقيــن	احمليــط	بأوضاعهــا	السياســية.	راجــع	امللحوظــات	اخلاصــة	بلبنــان	يف	قســم	

»امللحوظــات	الُقْطريــة«	يف	امللحــق	اإلحصائــي.

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

7	يشمل	املغرب	العربي	اجلزائر	وليبيا	وموريتانيا	واملغرب	وتونس.

8	يشمل	املشرق	العربي	مصر	واألردن	ولبنان	والضفة	الغربية	وغزة.	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 ُيذكر خالف ذلك(

إجمايل	الناجت	احمللي	

أسعار	املستهلكين1احلقيقي

	رصيد	احلساب	
البطالة3اجلاري2

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201920202021201920202021201920202021201920202021

. . .. . .. . .–4.1–4.8–3.18.510.67.93.6–3.23.0إفريقيا جنوب الصحراء

. . .. . .. . .–2.2–3.7–2.011.713.413.32.1–1.64.1البلدان املصدرة للنفط4

.	.	..	.	..	.	.–2.0–3.6–1.711.412.912.73.8–2.24.3نيجيريا	

.	.	..	.	..	.	.0.1–3.217.121.020.65.71.3–4.0–0.9أنغوال	

.	.	..	.	..	.	.–6.0–9.1–2.12.03.03.00.3–3.82.7غابون	

.	.	..	.	..	.	.–1.9–2.22.52.63.55.7–0.8–7.0–0.6جمهورية	الكونغو	

.	.	..	.	..	.	.–9.7–13.3–2.83.04.9–6.11.0–3.00.7تشاد	

. . .. . .. . .–2.9–3.1–3.84.04.34.43.2–2.25.1البلدان متوسطة الدخل5

28.737.036.5–1.8–1.6–3.04.13.33.93.0–0.28.0جنوب	إفريقيا	

.	.	..	.	..	.	.–2.9–3.4–6.50.94.27.210.68.72.7غانا	

.	.	..	.	..	.	.–2.9–3.7–6.51.86.20.81.21.42.7كوت	ديفوار	

.	.	..	.	..	.	.–4.5–5.4–3.42.52.82.24.4–3.92.8الكاميرون	

.	.	..	.	..	.	.0.0–0.69.814.513.30.61.0–1.44.8زامبيا	

.	.	..	.	..	.	.–9.9–9.2–5.21.02.02.07.7–5.30.7السنغال	

. . .. . .. . .–7.6–7.7–5.90.13.410.114.46.35.9البلدان منخفضة الدخل6

.	.	..	.	..	.	.–4.6–4.5–9.01.90.015.820.211.55.3إثيوبيا	

.	.	..	.	..	.	.–5.4–4.9–5.41.04.75.25.35.05.8كينيا	

.	.	..	.	..	.	.–4.4–3.2–7.01.93.63.43.63.72.3تنزانيا	

.	.	..	.	..	.	.–5.9–8.0–4.92.94.24.86.5–6.70.3أوغندا	

.	.	..	.	..	.	.–4.0–4.8–3.64.711.512.13.8–4.42.2جمهورية	الكونغو	الديمقراطية	

.	.	..	.	..	.	.–1.2–2.0–0.51.54.2–4.02.9–5.12.0مايل

.	.	..	.	..	.	.–2.9–4.2–3.25.64.35.52.3–4.83.2مدغشقر	

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

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

1	تظهر	التحركات	يف	أسعار	املستهلكين	كمتوسطات	سنوية.	ُيرجى	مراجعة	اجلدول	ألف-6	يف	امللحق	اإلحصائي	لالطالع	على	التغيرات	السنوية	املقارنة	بين	نهاية	عام	وآخر.

2	%	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	تشمل	بنن	وبوركينا	فاسو	وبوروندي	وجمهورية	إفريقيا	الوسطى	وجزر	القمر	وإريتريا	وغامبيا	وغينيا	وغينيا	بيساو	وليبيريا	ومالوي	ومايل	وموزامبيق	والنيجر	ورواندا	وسان	

تومي	وبرينسيبي	وسيراليون	وتوغو	وزمبابوي.
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جدول املرفق 1-1-6: ملخص نصيب الفرد احلقيقي من الناجت العاملي

)التغير السنوي %، بسعر الدوالر الدويل الثابت عام 2017 على أساس تعادل القوى الشرائية(

	متوسط

-2002	

2011

توقعات

2012201320142015201620172018201920202021

4.0–2.41.92.02.12.12.02.62.41.65.6العامل

3.6–1.10.60.91.61.81.22.11.81.36.2االقتصادات املتقدمة

2.6–0.91.51.21.82.31.01.72.41.74.7الواليات	املتحدة

5.1–1.11.71.62.41.71.28.5–0.5–0.71.2منطقة	اليورو1

4.2–1.20.20.21.80.61.42.21.00.36.0أملانيا

5.7–0.10.40.70.82.01.61.410.0–0.60.2فرنسا	

5.3–0.81.51.81.00.510.5–0.5–2.4–3.3–0.3إيطاليا

7.1–1.73.93.12.92.31.912.8–1.1–0.33.0إسبانيا

2.7–0.51.72.20.51.30.52.30.50.94.9اليابان

5.4–0.80.81.51.81.51.11.30.70.910.4اململكة	املتحدة

4.1–0.01.90.60.28.4–1.00.71.31.80.1كندا

3.1–2.81.31.82.21.51.72.42.01.14.6اقتصادات	متقدمة	أخرى2

اقتصادات األسواق الصاعدة 

4.8–4.73.73.53.12.83.03.43.22.34.7واالقتصادات النامية

7.2–7.36.05.95.85.85.85.75.54.62.7آسيا	الصاعدة	والنامية

10.17.47.36.76.46.26.46.35.81.57.9الصين

7.7–6.14.25.16.26.87.15.95.03.011.2الهند3

4

5.2–3.94.93.73.43.73.94.34.23.84.5جمموعة	آسيان–5	

3.7–4.72.82.81.50.51.63.93.21.94.7أوروبا	الصاعدة	والنامية

2.8–0.01.82.61.44.2–2.2–5.03.81.51.1روسيا

2.7–9.1–0.20.11.3–1.9–2.21.71.70.10.8أمريكا	الالتينية	والكاريبي

2.2–0.50.50.36.4–4.1–4.4–2.81.02.10.3البرازيل

2.5–9.9–0.42.20.01.52.01.40.91.11.4املكسيك

1.0–6.4–2.31.30.40.30.52.30.00.00.6الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

1.1–7.3–0.01.6–3.3–1.42.50.02.51.70.6اململكة	العربية	السعودية

0.5–0.40.60.45.6–2.81.92.32.50.51.2إفريقيا	جنوب	الصحراء

–0.8–6.7–0.4–0.7–1.8–5.91.52.63.50.04.2نيجيريا

1.5–9.4–1.3–0.7–0.1–1.1–2.20.70.90.30.3جنوب	إفريقيا

بنود للتذكرة

5.0–1.52.11.92.82.11.67.8–0.2–1.20.9االحتاد	األوروبي

2.7–3.62.03.53.92.21.62.62.82.93.3البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

1.0–7.5–1.3–0.9–0.22.50.9–0.4–2.00.70.5الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

املصدر:	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

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

1	البيانات	حمسوبة	كمجموع	فرادى	بلدان	منطقة	اليورو.

2	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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اإلغالق العام الكبير: حتليل التداعيات االقتصادية

النصف  خالل  صارمة  إغالق  تدابير  البلدان  معظم  فرضت 

األول من عام 2020 الحتواء جائحة فيروس كورونا املستجد 

)كوفيد-19( وحماية الفئات السكانية املعرضة للخطر. ويف 

على  انكماشا حادا  االقتصادي  النشاط  انكمش  نفسه،  الوقت 

األزمة  طبيعة  حتليل  إىل  الفصل  هذا  ويهدف  العامل.  مستوى 

االقتصادية خالل السبعة أشهر األوىل من اجلائحة، ويخلص 

التي  العوامل  العام كان من أهم  إىل أن فرض حالة اإلغالق 

نتيجة  الطوعي  االجتماعي  التباعد  أن  غير  الركود،  إىل  أدت 

أيضا يف حالة  بدرجة كبيرة  قد ساهم  تزايد عدد اإلصابات 

قيود  إرخاء  أن  من  وبالرغم  لذلك؛  االقتصادي.  االنكماش 

يستمر  أن  املرجح  فمن  جزئي،  تعاف  إىل  يؤدي  قد  اإلغالق 

الصحية.  اخملاطر  انحسار  حلين  االقتصادي  النشاط  تباطؤ 

ويف الوقت نفسه، ينبغي للبلدان توفير احلماية الالزمة للفئات 

النشاط  لدعم  املالئمة  السبل  وإيجاد  للمخاطر  عرضة  األكثر 

سبيل  على  وذلك  االجتماعي،  التباعد  ظل  يف  االقتصادي 

املثال من خالل احلد من كثافة االتصال املباشر يف أماكن 

اإلمكان.  قدر  املنزل  من  العمل  على  االعتماد  وزيادة  العمل 

توازن  عدم  على  أيضا  جديدة  شواهد  الفصل  هذا  ويعرض 

تداعيات اإلغالق، التي ُوجد أنها تؤثر بدرجة أكبر على تنقالت 

تدابير  اتخاذ  ذلك  ويستدعي  سنا.  األصغر  والفئات  النساء 

فجوة  اتساع  دون  للحيلولة  السياسات  مستوى  على  موجهة 

عدم املساواة. وأخيرا يبين التحليل أن اإلغالق العام من شأنه 

كوفيد-19،  بفيروس  املصابين  أعداد  من  كثيراً  يحد  أن 

ال سيما إذا ما تم فرض اإلغالق يف مرحلة مبكرة من اجلائحة 

تكلفته  من  فبالرغم  لذلك،  التشديد.  من  كاف  بقدٍر  واتسم 

االقتصادية على املدى القصير، قد يمهد اإلغالق الطريق نحو 

تسريع وتيرة التعايف من خالل احتواء انتشار الفيروس واحلد 

من احلاجة إىل التباعد االجتماعي الطوعي مع الوقت، مما قد 

يكون له آثار إيجابية على االقتصاد ككل. وستظل هذه املسألة 

من جماالت البحث املهمة مستقبال لدى توافر بيانات جديدة 

يف هذا الشأن.

مقدمة

أثارت	جائحة	كوفيد-19	حتديات	صحية	غير	مسبوقة	على	

معظم	 جلأت	 الفيروس،	 انتشار	 والحتواء	 العامل.	 	مستوى	

إغالق	 تم	 حيث	 صارمة،	 إغالق	 تدابير	 فرض	 إىل	 البلدان	

املدارس	واألعمال	ومنع	املواطنين	أحيانا	من	مغادرة	منازلهم	

االقتصادي	 النشاط	 انكمش	 ذلك،	 غضون	 ويف	 للضرورة.	 إال	

األزمة	 تستثن	 ومل	 األول.	 الفصل	 يف	 ورد	 كما	 هائال	 	انكماشا	

تراجعا	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 تراجع	 حيث	 البلدان،	 من	 	أيا	

الصاعدة	 حادا	يف	االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	األسواق	

واالقتصادات	النامية.	

ر	 تأثُّ مدى	 على	 الضوء	 إلقاء	 إىل	 بداية	 الفصل	 هذا	 ويهدف	

االنكماش	االقتصادي	بفعل	اإلغالقات	العامة	احلكومية	مقابل	

املواطنون	 إليه	 الذي	جلأ	 االجتماعي	 التفاعل	 تأثره	باحلد	من	

أو	نشره.	وهي	مسألة	مهمة	 بالفيروس	 طوعا	خمافة	اإلصابة	

لتقييم	طبيعة	الركود	بأثر	رجعي	وفهم	نقاط	القوة	يف	مرحلة	

التعايف	التالية.	فإذا	كانت	اإلغالقات	العامة	مسؤولة	عن	اجلزء	

أن	 املنطقي	 من	 سيكون	 االقتصادي،	 االنكماش	 من	 األكبر	

القيود.	ولكن	 اقتصاديا	سريعا	بمجرد	رفع	هذه	 نتوقع	تعافيا	

وراء	 األساسي	 السبب	 الطوعي	هو	 االجتماعي	 التباعد	 إذا	كان	

النشاط	االقتصادي	 أن	يستمر	تباطؤ	 حالة	االنكماش،	فيرجح	

حلين	انحسار	اخملاطر	الصحية.

اإلغالق	 حاالت	 بين	 االرتباط	 بدراسة	 التحليل	 ويبدأ	

من	 كبيرة	 عينة	 باستخدام	 البلدان	 عبر	 االقتصادي	 والنشاط	

عامة	 إغالقات	 فرضت	 التي	 البلدان	 أن	 إىل	 ويخلص	 البلدان.	

أكثر	صرامة	سجلت	تراجعا	أكبر	يف	النمو	مقارنة	بتنبؤات	ما	

حدة	 تأثير	 استبعاد	 بعد	 حتى	 كوفيد-19،	 جائحة	 قبل	

العامة	 اإلغالقات	 تأثير	 الفصل	 يقيم	 ثم	 حمليا.	 اجلائحة	

البديلة	 االقتصادي	 النشاط	 متغيرات	 باستخدام	جمموعة	من	

الصادرة	 اجملتمعي	 التنقل	 مؤشرات	 سيما	 ال	 التواتر،	 عالية	

املوقع	 على	 اخلالية	 الوظائف	 وإعالنات	 غوغل	 شركة	 عن	

اإللكتروين	Indeed.1	وتشير	نتائج	االنحدار	إىل	أن	اإلغالقات	

العامة	لها	تأثير	سلبي	كبير	على	النشاط	االقتصادي.	غير	أن	

اإلصابات	 عدد	 تزايد	 نتيجة	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	

قوية	 سلبية	 تداعيات	 أيضا	 عنه	 تنشأ	 أن	 يمكن	 بالفيروس	

اإلغالق	 أن	 إىل	 التحليل	 يشير	 الواقع،	 ويف	 االقتصاد.	 على	

عن	 معلومات	 غوغل	 شركة	 عن	 اجملتمعي	 التنقل	 تقارير	 1	تتضمن	

اليومية	يف	خمتلف	املواقع	مقارنة	بمستويات	ما	قبل	 معدالت	احلضور	

من	 كبيرة	 جمموعة	 يف	 الوطني	 الوضع	 البيانات	 وتعكس	 األزمة.	

االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	

البلدان.	ويمكن	 لعدد	من	 القومي	 املستوى	دون	 بيانات	على	 تتوافر	 كما	

https://www.google.com/covid19/	الرابط	هذا	خالل	من	البيانات	تنزيل

ملستخدمين	 معلومات	 على	 الدويل	 النقد	 صندوق	 وحصل	 	.mobility/
Indeed	عن	إعالنات	الوظائف	اليومية	يف	 جمهولين	من	موقع	التوظيف	

22	بلدا	موزعة	حسب	فئات	الوظائف.

)قائد	 غريغويل	 وفرانشيسكو	 كاسيللي	 فرانشيسكا	 الفصل	 هذا	 أعد	

)قائد	 ساندري	 وداميانو	 ليان	 وواينشنغ	 اإلعداد(	 لفريق	 مشارك	

سون.	 واي	 وزايو	 يل	 جين	 جونغ	 من	 بدعم	 اإلعداد(،	 لفريق	 مشارك	

يوري	 جانب	 من	 القيمة	 والتعليقات	 اآلراء	 من	 أيضا	 الفصل	 وأفاد	

الداخلية. النقاش	 حلقات	 واملشاركين	يف	 غورودنيشنكو	
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التأثير	 نفس	 لهما	 كان	 الطوعي	 االجتماعي	 والتباعد	 العام	

االجتماعي	 للتباعد	 وكان	 االقتصادي.	 الركود	 على	 تقريبا	

املتقدمة	 التنقالت	يف	االقتصادات	 انخفاض	 أكبر	على	 تأثير	

أكبر	 بسهولة	 املنزل	 من	 العمل	 املواطنون	 يستطيع	 حيث	

الشخصية	 مدخراتهم	 بفضل	 املؤقتة	 البطالة	 فترات	 ل	 وحتمُّ

احلكومية.	 واملزايا	

وعند	حتليل	مسار	التعايف	املستقبلي،	تشير	أهمية	التباعد	

االجتماعي	الطوعي	بوصفه	من	العوامل	املساهمة	يف	الهبوط	

على	 يؤدي	 لن	 العام	 اإلغالق	 قيود	 رفع	 أن	 إىل	 االقتصادي	

مستواه	 إىل	 سريعا	 االقتصادي	 النشاط	 عودة	 إىل	 األرجح	

ذلك	 ويصح	 الصحية.	 اخملاطر	 استمرار	 حالة	 يف	 املمكن	

الذي	 الوقت	 العام	يف	 اإلغالق	 قيود	 رفع	 تم	 ما	 إذا	 خصوصا	

تأثير	 ألن	 نظرا	 نسبيا	 مرتفعة	 اإلصابات	 أعداد	 فيه	 ال	تزال	

التنقالت	يبدو	أقل	يف	هذه	احلاالت.	ومما	 العام	على	 اإلغالق	

السريع	 االقتصادي	 التعايف	 أيضا	على	توقعات	 يؤثر	بالسلب	

حالة	 إلرخاء	 اإليجابي	 التأثير	 أن	 من	 التحليل	 إليه	 يشير	 ما	

اإلغالق	 قيود	 تشديد	 تأثير	 من	 أقل	 التنقالت	 على	 اإلغالق	

تعمل	 ستظل	 االقتصادات	 أن	 النتائج	 هذه	 من	 ويتضح	 العام.	

دون	طاقتها	التشغيلية	املمكنة	مع	استمرار	اخملاطر	الصحية	

أن	 ينبغي	 لذلك	 تماما.	 العام	 اإلغالق	 قيود	 رفع	 مع	 حتى	

من	 املقدم	 الدعم	 بسحب	 التعجيل	 السياسات	 صناع	 يتجنب	

التي	من	شأنها	حماية	 السبل	 النظر	يف	 السياسات،	مع	 خالل	

االقتصادي	يف	 النشاط	 ودعم	 للمخاطر	 األكثر	عرضة	 الفئات	

اتخاذ	 السبل،	 هذه	 ومن	 االجتماعي.	 التباعد	 استمرار	 ظل	

إجراءات	 وتعزيز	 املباشر	 االحتكاك	 كثافة	 من	 للحد	 تدابير	

األمان	والسالمة	يف	أماكن	العمل،	على	سبيل	املثال	من	خالل	

التشجيع	على	استخدام	املدفوعات	الالتالمسية	وتيسير	إعادة	

على	 اعتمادا	 األقل	 القطاعات	 على	 تدريجيا	 املوارد	 توزيع	

االحتكاك	املباشر،	والتشجيع	على	العمل	من	املنزل،	من	خالل	

زيادة	سرعة	اإلنترنت	ودعم	االستثمارات	يف	قطاع	تكنولوجيا	

املعلومات	على	سبيل	املثال.

املتزايدة	 التجريبية	 الشواهد	 يف	 أيضا	 الفصل	 ويساهم	

األشد	 تأثيراتها	 تقع	 التي	 لألزمة،	 املتوازنة	 غير	 اآلثار	 على	

االقتصادية.	 للمخاطر	 عرضة	 األكثر	 املواطنين	 على	 وطأة	

التنقالت	 حجم	 لقياس	 جديدة	 إجمالية	 مؤشرات	 وباستخدام	

البلدان	 من	 عدد	 يف	 جمهولين	 مستخدمين	 بيانات	 على	 بناء	

يشير	 فودافون،	 شركة	 من	 عليها	 احلصول	 تم	 األوروبية	

على	 عادة	 أكبر	 بشكل	 يؤثر	 العام	 اإلغالق	 أن	 إىل	 التحليل	

إغالق	 فترة	 خالل	 سيما	 ال	 بالرجال،	 مقارنة	 النساء	 تنقالت	

األكبر	 اجلزء	 يتحملن	 النساء	 أن	 ذلك	 من	 ويتضح	 املدارس.2	

2	أعد	هذه	املؤشرات	فريق	البيانات	الضخمة	والذكاء	االصطناعي	يف	

الكشف	عن	 دون	 التحليل	 عليها	ألغراض	 وتم	احلصول	 فودافون،	 شركة	

هوية	املستخدمين	بموجب	اتفاقية	تضمن	سرية	هذه	البيانات.	وحلماية	

أساس	 على	 التنقالت	 مؤشرات	 تم	حساب	 واألقليات،	 األفراد	 خصوصية	

ويخضع	 عميال.	 	50 عن	 يقل	 ال	 ملا	 املقاطعات	 مستوى	 على	 إجمايل	

بروتوكول	تبادل	البيانات	لعدد	من	الضوابط	الفنية	والتنظيمية،	بما	يف	

ذلك	تقييم	التحليل	وفقا	لالعتبارات	األخالقية	قبل	تنفيذه.	

من	عبء	رعاية	األطفال،	مما	قد	يهدد	فرص	توظيفهن.	وتشير	

بيانات	فودافون	أيضا	إىل	أن	اإلغالق	العام	يؤثر	بشكل	أكبر	

للمخاطر	 املعرضة	 سنا	 األصغر	 الفئات	 تنقالت	 على	 عادة	

دخل	 على	 أفرادها	 اعتماد	 بسبب	 أكبر	 بشكل	 االقتصادية	

استقرارا	عموما.	ويتطلب	ذلك	 أقل	 العمل	واشتغالهم	بوظائف	

فرص	 حلماية	 السياسات	 خالل	 من	 املوجه	 التدخل	 بالتايل	

دون	 واحليلولة	 العمل	 يف	 األقل	 العمرية	 والفئات	 النساء	

اتساع	فجوة	عدم	املساواة.

أن	 العام	من	شأنه	 أن	اإلغالق	 الفصل	إىل	 وأخيرا،	يخلص	

يحد	كثيراً	من	أعداد	اإلصابات.	وعادة	ما	يظهر	تأثير	اإلغالق	

كوفيد-19	 بفيروس	 املؤكدة	 اإلصابة	 حاالت	 على	 العام	

والوقت	 الفيروس	 حضانة	 فترة	 بسبب	 قليلة	 أسابيع	 خالل	

أهمية	 على	 ذلك	 ويؤكد	 االختبارات.	 إجراء	 يستغرقه	 الذي	

أكثر	 يكون	 العام	 اإلغالق	 ألن	 أيضا	 نظرا	 املبكر،	 التدخل	

مرحلة	 يف	 فرضه	 تم	 ما	 إذا	 اإلصابات	 حتجيم	 يف	 فعالية	

مبكرة	من	تفشي	اجلائحة	يف	بلد	ما.	ويشير	التحليل	أيضا	إىل	

للحد	 كافية	 بدرجة	 صارما	 يكون	 أن	 يجب	 العام	 اإلغالق	 أن	

من	اإلصابات	على	نطاق	واسع.

عدد	 من	 احلد	 يف	 العام	 اإلغالق	 فعالية	 من	 ويتضح	

حالة	 يف	 االقتصاد	 بتعايف	 للتعجيل	 يمهد	 قد	 أنه	 اإلصابات	

التباعد	 من	 بالتايل	 يحد	 وقد	 اجلائحة،	 احتواء	 يف	 جناحه	

االجتماعي	الطوعي.	لذلك	فإن	التكلفة	االقتصادية	على	املدى	

تسارع	 يعوضها	 أن	 يمكن	 العام	 اإلغالق	 الناجتة	عن	 القصير	

تأثير	 إىل	 يؤدي	 قد	 مما	 املتوسط،	 املدى	 على	 النمو	 معدل	

البحث	 من	 املزيد	 إجراء	 ويجدر	 االقتصاد.	 على	 كلي	 إيجابي	

مستقبال	يف	هذه	املسألة	املهمة.	ويف	الوقت	نفسه،	ينبغي	أن	

يواصل	صناع	السياسات	البحث	عن	سبل	بديلة	الحتواء	أعداد	

اإلصابات	قد	تكون	أقل	تكلفة	على	االقتصاد	مقارنة	باإلغالق	

اخملالطين	 ورصد	 االختبارات	 إجراء	 يف	 التوسع	 مثل	 العام،	

ومع	 املنزل.	 من	 والعمل	 الكمامات	 استخدام	 على	 والتشجيع	

قد	 الوقت،	 بمرور	 أفضل	 بشكل	 الفيروس	 انتقال	 آلية	 فهم	

البلدان	أيضا	استخدام	تدابير	موجهة	بدال	من	فرض	 تستطيع	

اإلغالق	العام،	من	خالل	التركيز	على	حماية	الفئات	املعرضة	

األماكن	 يف	 الكبيرة	 التجمعات	 على	 قيود	 وفرض	 للمخاطر	

املغلقة	على	سبيل	املثال.

اجلائحة	 عن	 املتزايدة	 الدراسات	 التحليل	يف	 هذا	 ويساهم	

وتداعيات	اإلغالق	العام	والتي	يناقشها	اإلطار	2-1.	وال	نزال	

إىل	 الدراسات	 بعض	 تشير	 حيث	 	— األزمة	 فهم	 مرحلة	 يف	

التأثير	الكبير	لإلغالق	العام،	بينما	تؤكد	دراسات	أخرى	على	

أيضا	 الدراسات	 وتوثق	 الطوعي.	 االجتماعي	 التباعد	 دور	

التأثير	غير	املتوازن	للجائحة	على	الفئات	السكانية	املعرضة	

العام	 اإلغالق	 فعالية	 على	 شواهد	 وتتضمن	 للمخاطر،	

والكمامات	يف	احتواء	اإلصابات.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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شواهد قطرية مقارنة حول اإلغالق العام 

والنشاط االقتصادي

املقارنة	 القطرية	 الشواهد	 من	 عدد	 بعرض	 التحليل	 يبدأ	

االقتصادي	 والنشاط	 العام	 اإلغالق	 بين	 االرتباط	 على	

املتقدمة	 االقتصادات	 اقتصادا	من	 	52 باستخدام	عينة	تضم	

واقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.	وتوضح	

االرتباط	بين	صرامة	قيود	 البياين	1-2	 الشكل	 اللوحة	1	يف	

وتراجع	 	2020 عام	 من	 األول	 النصف	 خالل	 العام	 اإلغالق	

اجلائحة.3	 قبل	 ما	 بتنبؤات	 مقارنة	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

ويشير	الشكل	البياين	إىل	أن	البلدان	التي	فرضت	إغالقا	عاما	

إجمايل	 مستويات	 يف	 حدة	 أكثر	 تراجعا	 سجلت	 صرامة	 أكثر	

الناجت	احمللي.

وتشير	اللوحة	2	يف	الشكل	البياين	2-1	إىل	ثبات	االرتباط	

السالب	بين	اإلغالق	العام	والنشاط	االقتصادي	عند	استخدام	

الناجت	احمللي.	فعلى	سبيل	 مؤشرات	أخرى	إىل	جانب	إجمايل	

تراجع	 العام	 اإلغالق	 صرامة	 تشديد	 على	 يترتب	 املثال،	

مستويات	االستهالك	واالستثمار	واإلنتاج	الصناعي	ومبيعات	

الصناعة	 قطاعي	 يف	 املشتريات	 مديري	 ومؤشرات	 التجزئة	

هذه	 وتظل	 البطالة.4	 معدالت	 وزيادة	 واخلدمات	 التحويلية	

حدة	 تأثير	 استبعاد	 أو	 إدراج	 عند	 سواء	 ثابتة،	 االرتباطات	

اإلصابة	 إجمايل	عدد	حاالت	 أساس	 ما	على	 بلد	 اجلائحة	يف	

املؤكدة	بفيروس	كوفيد-19	مقسوما	على	عدد	السكان.

أن	 على	 دالة	 شواهد	 	1-2 البياين	 الشكل	 يعرض	 لذلك	

سلبية	 اقتصادية	 تداعيات	 له	 تكون	 ما	 عادة	 العام	 اإلغالق	

أنه	يتعين	توخي	احلرص	يف	تفسير	 القصير.	غير	 على	املدى	

املتغيرات	 بتأثير	 املتعلقة	 للمخاوف	 نظرا	 النتائج	 هذه	

واملتغيرات	 املقارنة	 القطرية	 التحليالت	 على	 احملذوفة	

فرض	 قرار	 يعد	 وال	 العام.	 باإلغالق	 اخلاصة	 الداخلية	

اإلغالق	العام	قرارا	عشوائيا،	بل	قد	يعكس	خصائص	قطرية	

فعلى	 االقتصادية.	 النتائج	 على	 أيضا	 تؤثر	 زمنيا	 ثابتة	

أموال	 رؤوس	 تمتلك	 التي	 البلدان	 ال	حتتاج	 قد	 املثال،	 سبيل	

نظرا	 	— العام	 اإلغالق	 قيود	 تشديد	 نسبيا	 أكبر	 اجتماعية	

إلصابة	 جتنبا	 أكبر	 بشكل	 حذرهم	 يأخذون	 املواطنين	 ألن	

التداعيات	 مواجهة	 أيضا	 يمكنها	 أنه	 كما	 	— اآلخرين	

ارتباط	 ذلك	 عن	 ينشأ	 وقد	 أكبر.	 بقوة	 لألزمة	 االقتصادية	

والنشاط	 العام	 اإلغالق	 صرامة	 بين	 ظاهري	 سالب	

أثر	 استبعاد	 خالل	 من	 النموذج	 دقة	 ولزيادة	 االقتصادي.	

التايل	حتليل	 القسم	 يعيد	 زمنيا،	 الثابتة	 القطرية	 اخلصائص	

سالسل	 باستخدام	 العام	 لإلغالق	 االقتصادية	 التداعيات	

التواتر. عالية	 البيانات	 من	 خمتلفة	 زمنية	

خالل	 من	 العام	 اإلغالق	 صرامة	 يقيس	 مؤشرا	 التحليل	 3	يستخدم	

املدارس	 إغالقات	 	— الفرعية	 املؤشرات	 من	 عدد	 متوسط	 حساب	

التجمعات	 على	 قيود	 وفرض	 العامة	 الفعاليات	 وإلغاء	 العمل	 وأماكن	

املنازل	 يف	 بالبقاء	 املواطنين	 وإلزام	 العام	 النقل	 وسائل	 وتعطيل	

	— الدويل	 السفر	 على	 وضوابط	 احمللية	 التنقالت	 على	 قيود	 وفرض	

يف	 احلكومية	 االستجابة	 لتتبع	 أوكسفورد	 جامعة	 أداة	 إىل	 استنادا	

مواجهة	كوفيد-19.	

إىل	 واالستثمار	 واالستهالك	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 بيانات	 4	تشير	

املتاحة	 األخرى	 للمؤشرات	 بالنسبة	 	.2020 عام	 من	 األول	 النصف	

حالة	 	100 أول	 بعد	 أشهر	 ثالثة	 أول	 التحليل	 يغطي	 شهري،	 بتواتر	

النتائج	 ملقارنة	 بلد	 كل	 يف	 كوفيد-19	 بفيروس	 مؤكدة	 إصابة	

راجع	 اجلائحة.	 من	 املرحلة	 بنفس	 تمر	 التي	 البلدان	 بين	 االقتصادية	

التفاصيل.	 من	 املزيد	 على	 لالطالع	 اإلنترنت	 شبكة	 عل	 	2-2 امللحق	

التايل:	 الرابط	 خالل	 من	 املالحق	 جميع	 على	 االطالع	 	ويمكن	

	.www.imf.org/en/Publications/WEO
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الشكل البياين ٢-١: اإلغالق العام والنشاط االقتصادي

يوجد ارتباط بين تشديد تدابير اإلغالق العام وزيادة االنكماش االقتصادي.

١–   أخطاء تنبؤات إجمايل الناجت احمللي يف النصف األول من عام ٢٠٢٠

       وصرامة تدابير اإلغالق العام

٢–   اإلغالق العام والنشاط االقتصادي يف ضوء جمموعة كبيرة 

        من املؤشرات

دون استبعاد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩

مع استبعاد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics، وأداة جامعــة أوكســفورد لتتبــع االســتجابة احلكوميــة يف مواجهــة 

كوفيد-١٩، وقاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: اللوحــة ١: يقصــد بأخطــاء تنبــؤات إجمــايل النــاجت احمللــي االنحرافــات عــن توقعــات النصــف 

األول مــن عــام ٢٠٢٠ الــواردة يف عــدد ينايــر ٢٠٢٠ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. ويعــرض جــدول 

امللحق ٢-١-٢ على شبكة اإلنترنت قائمة كاملة بالبلدان. اللوحة ٢: بالنسبة إلجمايل الناجت احمللي 

واالســتهالك واالســتثمار، يســتخدم التحليــل بيانــات النصــف األول مــن عــام ٢٠٢٠. بالنســبة للمؤشــرات 

األخرى املتاحة على أساس شهري، يستخدم التحليل بيانات األشهر الثالثة األوىل بعد أول ١٠٠ حالة 

إصابــة بفيــروس كوفيــد-١٩ يف البلــد املعنــي. وتســتبعد نمــاذج االنحــدار تأثيــر لوغاريتــم عــدد حــاالت 

املعاِمــالت  وتشــير   .٢٠١٩ عــام  الســكان  عــدد  أســاس  علــى  مقســوما  كوفيــد-١٩  بفيــروس  اإلصابــة 

املســتعدلة علــى احملــور الرأســي إىل تأثيــر ارتفــاع مؤشــر اإلغــالق العــام بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد 

علــى كل مــن املتغيــرات االقتصاديــة املســتعدلة علــى أســاس انحرافهــا املعيــاري. وحتســب االنحرافــات 

املعياريــة علــى أســاس الفــروق القطريــة يف العينــة. وتشــير اخلطــوط الرأســية إىل نطاقــات الثقــة البالغــة 

٩٠٪. راجع امللحق ٢-٢ على شبكة اإلنترنت لالطالع على املزيد من التفاصيل. 

أوكرانيا

كولومبيا

إيطاليا

الفلبين

بيرو
الهند

فرنسا
إسبانيا

ماليزيا
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تقييم تداعيات اإلغالق العام باستخدام 

البيانات عالية التواتر

بديل	 مؤشر	 لتقدير	 اليومية	 البيانات	 من	 نوعان	 ُيستخدم	

التحليل	 يستخدم	 أوال،	 االقتصادي.	 للنشاط	 التواتر	 عايل	

تعكس	 والتي	 غوغل،	 شركة	 من	 املتاحة	 التنقالت	 بيانات	

قبل	 ما	 بمستويات	 مقارنة	 خمتلفة	 أماكن	 احلضور	يف	 معدل	

اجلائحة.5	وتتسم	هذه	البيانات	بميزة	مهمة،	وهي	أنها	تغطي	

املستوى	 على	 متاحة	 أنها	 كما	 البلدان،	 من	 كبيرة	 جمموعة	

من	 املستمدة	 الوظائف	 إعالن	 بيانات	 وتؤكد	 القومي.	 دون	

موقع	Indeed،	وهو	أحد	حمركات	البحث	عن	الوظائف	اخلالية	

عبر	اإلنترنت،	النتائج	التي	تم	التوصل	إليها	بناء	على	بيانات	

التنقالت.	وال	تغطي	البيانات	املستمدة	من	املوقع	اإللكتروين	

أوضاع	 ترصد	 أنها	 غير	 البلدان،	 من	 أقل	 عدد	 سوى	 	Indeed
سوق	العمل	بشكل	أكثر	مباشرة.

اإلغالق العام والتنقالت

التحليل	 التنقالت،	يستخدم	 العام	على	 أثر	اإلغالق	 ولتقييم	

زمنية	 ومتغيرات	 ثابتة	 قطرية	 آثارا	 تتضمن	 حملية	 توقعات	

زمنيا	 الثابتة	 القطرية	 اخلصائص	 تأثير	 الستبعاد	 صورية	

والصدمات	العاملية	على	الترتيب.	وجتدر	اإلشارة	إىل	أن	فرض	

اإلغالق	العام	يعد	أحد	خيارات	السياسات	املرتبطة	بمتغيرات	

التنقالت.	 وحجم	 اجلائحة	 تفشي	 مرحلة	 على	 ويعتمد	 داخلية	

حلالة	 احلكومات	 فرض	 احتماالت	 تزداد	 املثال،	 سبيل	 فعلى	

الوقت	 ويف	 الصحية.	 اخملاطر	 حدة	 زيادة	 مع	 العام	 اإلغالق	

اإلصابة	 خشية	 حتركاته	 تقليل	 إىل	 عادة	 الفرد	 يميل	 نفسه،	

بالفيروس	بغض	النظر	عن	حالة	اإلغالق	العام.	وقد	ينشأ	عن	

ذلك	ارتباط	سالب	ظاهري	بين	حالة	اإلغالق	العام	والتنقالت.	

يستبعد	 الداخلية،	 بالعوامل	 املتعلقة	 اخملاوف	 هذه	 من	 وللحد	

إطار	االنحدار	عدد	حاالت	اإلصابة	بفيروس	كوفيد-19	ويدرج	

أخرى،	 وبعبارة	 سابقة.	 فترات	 خالل	 التنقالت	 مؤشر	 بيانات	

يحاول	التحليل	التجريبي	قياس	أثر	تشديد	حالة	اإلغالق	العام	

البلد	 اجلائحة	يف	 مراحل	 من	 معينة	 مرحلة	 التنقالت	يف	 على	

املعني.	ويعرض	امللحق	2-3	عبر	اإلنترنت	املزيد	من	التفاصيل	

يف	هذا	الشأن.

لعدد	 الوطنية	 البيانات	 باستخدام	 االنحدار	 تقدير	 ويتم	

أن	 	2-2 البياين	 الشكل	 يف	 	1 اللوحة	 وتوضح	 بلدا.	 	128

إحصائيا	 دال	 سلبي	 تأثير	 له	 يكون	 ما	 عادة	 العام	 اإلغالق	

الكامل	 العام	 اإلغالق	 يؤدي	 ما	 فعادة	 التنقالت.	 حجم	 على	

خالل	 احلكومات	 اتخذتها	 التي	 التدابير	 جميع	 يتضمن	 الذي	

اجلائحة	—	إغالق	املدارس	وفرض	القيود	على	السفر	وإغالق	

التنقالت	 حجم	 تراجع	 إىل	 	— املنزل	 التزام	 وأوامر	 األعمال	

بحوايل	25%	يف	أسبوع	واحد.	وتبدأ	معدالت	التنقل	يف	العودة	

بمالكي	 اخلاصة	 اخللوية	 الهواتف	 مواقع	 إىل	 البيانات	 5	تستند	

األماكن	 عن	 البيانات	 تبادل	 على	 يوافقون	 الذين	 الذكية	 الهواتف	

املتواجدين	فيها	مع	شركة	غوغل.	ونظرا	ألن	هؤالء	قد	تكون	لهم	سمات	

أو	 السن	 أو	 الدخل	 —	مثل	مستوى	 السكان	 شخصية	تختلف	عن	عموم	

سهولة	استخدام	اإلنترنت	—	قد	تكون	مؤشرات	التنقالت	غير	ممثلة	لبلد	

عدد	 فيها	 يقل	 التي	 فقرا	 األكثر	 البلدان	 يف	 سيما	 ال	 بالكامل،	 ما	

املواطنين	الذين	يملكون	هواتف	ذكية.		

عدد األيام منذ الصدمة

عدد األيام منذ الصدمة

والتباعــد  العــام  اإلغــالق  تأثيــر   :٢-٢ البيــاين  الشــكل 

االجتماعي الطوعي على التنقالت

(٪)

يؤثر اإلغالق العام والتباعد االجتماعي الطوعي تأثيرا سلبيا كبيرا على التنقالت.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير املناطق املظللة يف اللوحتين ١ و٢ إىل فترات الثقة البالغة ٩٠٪ احملسوبة على 

أســاس أخطــاء معياريــة جممعــة علــى مســتوى البلــد. ويف اللوحــة ٣، تختلــف التســعين يومــا األوىل 

مــن اجلائحــة مــن بلــد آلخــر نظــرا ألنــه يتــم حســابها بــدءا مــن ظهور أول حالــة بفيروس كوفيد-١٩ 

يف كل بلــد. راجــع امللحــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مصــادر البيانــات والبلــدان 

التي يغطيها التحليل.

التباعد االجتماعي الطوعيصرامة تدابير اإلغالق العام

١–   تأثير اإلغالق العام الكامل على التنقالت

٢–   تأثير تضاعف عدد حاالت اإلصابة اليومية بفيروس كوفيد-١٩ 

       على التنقالت

٢–   تأثير اإلغالق العام والتباعد االجتماعي الطوعي على التنقالت خالل 

        أول تسعين يوما من اجلائحة يف كل بلد
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الصدمة	 انحسار	 مع	 الحقا	 تدريجيا	 السابقة	 مستوياتها	 إىل	

الناجمة	عن	تشديد	حالة	اإلغالق	العام	كما	يتضح	من	امللحق	

2-3	على	شبكة	اإلنترنت.6	

بشكل	 الداخلية	 باملتغيرات	 املتعلقة	 اخملاوف	 وملعاجلة	

البيانات	دون	 العام	أيضا	باستخدام	 آثار	اإلغالق	 ر	 ُتقدَّ أكبر،	

القومية.	ويغطي	التحليل	15	بلدا	من	جمموعة	العشرين	قامت	

بفرض	اإلغالق	العام	على	املستوى	الوطني	استجابة	ملوجات	

تفٍش	حملية	حادة،	ويقيم	األثر	على	التنقالت	يف	املناطق	التي	

تقل	فيها	حاالت	اإلصابة	بفيروس	كوفيد-19	نسبيا.	ويساعد	

فرض	 نظرا	ألن	 أكبر	 بدقة	 النموذج	 تشخيص	 املنهج	يف	 هذا	

العوامل	 من	 كان	 الوطني	 املستوى	 على	 العام	 اإلغالق	

اخلارجية	التي	أثرت	على	األوضاع	يف	املناطق	األقل	تضررا	

شبكة	 على	 	3-2 امللحق	 من	 يتضح	 وكما	 اجلائحة.	 من	

تأثير	 لها	 العام	 اإلغالق	 حاالت	 أن	 النتائج	 تؤكد	 اإلنترنت،	

سلبي	قوي	على	حجم	التنقالت.	وتظل	هذه	النتائج	ثابتة	عند	

استبعاد	تأثير	عدد	حاالت	اإلصابة	بفيروس	كوفيد-19	على	

والوطني. اإلقليمي	 املستوى	

غير	أن	اإلغالق	العام	ليس	هو	العامل	الوحيد	الذي	يساهم	

يف	تراجع	التنقالت.	فخالل	أي	جائحة،	يقلل	الفرد	طواعية	من	

اإلصابة	 من	 واخلوف	 احلاالت	 زيادة	 مع	 باآلخرين	 اختالطه	

إىل	 تشير	 حيث	 اجلانب،	 هذا	 دراسات	 عدة	 وتوثق	 باملرض.	

ارتباط	قوي	بين	انتشار	جائحة	كوفيد-19	وحجم	التنقالت،	

العام	احلكومي،	ال	سيما	يف	 حتى	بعد	استبعاد	تأثير	اإلغالق	

 Aum, Lee, and Shin دراسة	 )راجع	 املتقدمة	 االقتصادات	

ودراسة	 	،Goolsbee and Syverson 2020 ودراسة	 	،2020
الدراسات،	 هذه	 مع	 واتساقا	 	.)Maloney and Taskin 2020
قوة	 على	 الضوء	 يلقي	 أن	 املستخدم	 االنحدار	 إلطار	 يمكن	

على	 التأثير	 رصد	 خالل	 من	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	

أعداد	اإلصابات	بفيروس	كوفيد- الناجت	عن	زيادة	 التنقالت	

19	يف	ظل	صرامة	اإلغالق	العام	املطبق.7	ويتضح	من	اللوحة	

2	يف	الشكل	البياين	2-2	أن	زيادة	أعداد	اإلصابات	بفيروس	

التنقالت.	 على	 عادة	 كبير	 سلبي	 تأثير	 لها	 يكون	 كوفيد-19	

حجم	 انكماش	 إىل	 اليومي	 احلاالت	 عدد	 تضاعف	 ويؤدي	

التنقالت	بحوايل	%2.

6	يشير	امللحق	2-3	على	شبكة	اإلنترنت	أيضا	إىل	أن	النتائج	تظل	

من	 بدال	 كوفيد-19	 بفيروس	 الوفاة	 حاالت	 استبعاد	 عند	 ثابتة	

شركة	 من	 املتاحة	 الفرعية	 التنقل	 مؤشرات	 واستخدام	 اإلصابات،	

غوغل،	واستبعاد	تأثير	إجراء	االختبارات	ورصد	اخملالطين	واحلمالت	

على	 التأثير	 من	حيث	 البلدان	 بين	 التباين	 ومراعاة	 العامة،	 اإلعالمية	

ورأس	 احلوكمة	 ومؤشرات	 السكانية	 الكثافة	 حسب	 التنقالت	 حجم	

االجتماعي. املال	

قد	 كوفيد-19،	 جائحة	 انتشار	 جتاه	 األفراد	 فعل	 رد	 7	وبخالف	

مثل	 أخرى،	 عوامل	 بسبب	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	 إىل	 يلجأون	

املشاهير	 أخبار	 أو	 العامة،	 الصحة	 مسؤويل	 عن	 الصادرة	 البيانات	

جانب	 من	 العام	 اإلغالق	 فرض	 حتى	 أو	 بالفيروس،	 أصيبوا	 الذين	

الذي	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	 تقديرات	 تكون	 قد	 لذلك	 احلكومة.	

استبعاد	 ثابتة	عند	 النتائج	 الواقع.	وتظل	 أقل	من	 التحليل	 إليها	 خلص	

يلزم	 وال	 اإلصابات.	 عدد	 من	 بدال	 كوفيد-19	 بفيروس	 الوفيات	 أعداد	

على	 كوفيد-19	 بفيروس	 الوفاة	 أو	 اإلصابة	 حاالت	 عدد	 استعدال	

ثابتة	 قطرية	 آثارا	 تتضمن	 االنحدارات	 ألن	 نظرا	 السكان،	 عدد	 أساس	

وعدد	السكان	ال	يتغير	خالل	فترة	التحليل.

ولفهم	املزيد	عن	األهمية	النسبية	لإلغالق	العام	والتباعد	

بفيروس	 اإلصابة	 أعداد	 تزايد	 ظل	 يف	 الطوعي	 االجتماعي	

	2-2 البياين	 الشكل	 يف	 	3 اللوحة	 تعرض	 كوفيد-19،	

مساهمة	كل	منها	يف	احلد	من	التنقالت	خالل	الشهور	الثالثة	

العام	 لإلغالق	 كان	 وقد	 بلد.	 كل	 يف	 اجلائحة	 من	 األوىل	

على	 كبير	 تأثير	 كليهما	 الطوعي	 االجتماعي	 والتباعد	

التنقالت،	مع	تساوي	تأثيرهما	تقريبا	يف	األسواق	الصاعدة.	

البلدان	 يف	 تأثيرا	 أقل	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	 وكان	

املتقدمة.	 االقتصادات	 يف	 تأثيرا	 وأكثر	 الدخل	 منخفضة	

البلدان	 يف	 األفراد	 قدرة	 األرجح	 على	 الفروق	 هذه	 وتعكس	

التوقف	 األكثر	تقدما	على	العمل	من	املنزل	بسهولة	أكبر،	بل	

مزايا	 أو	 الشخصية	 مدخراتهم	 على	 اعتمادا	 مؤقتا	 العمل	 عن	

يستطيع	 ال	 ما	 غالبا	 املقابل،	 ويف	 االجتماعي.	 الضمان	

مواطنو	البلدان	منخفضة	الدخل	االلتزام	بالتباعد	االجتماعي	

ملواجهة	 الالزمة	 املالية	 املوارد	 توافر	 لعدم	 نظرا	 الطوعي	

الدويل	 الدعم	 أهمية	 على	 ذلك	 ويؤكد	 املؤقت.	 الدخل	 فقدان	

منخفضة	 البلدان	 موازنات	 يف	 الالزم	 احليز	 توافر	 لضمان	

األمان. شبكات	 تغطية	 نطاق	 لتوسيع	 الدخل	

يف	 الكبيرة	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	 مساهمة	 وتشير	

احلد	من	التنقالت	إىل	أن	رفع	قيود	اإلغالق	العام	قد	ال	يؤدي	

حالة	 يف	 االقتصادي	 النشاط	 يف	 جزئي	 تعاف	 إىل	 سوى	

استمرار	اخملاطر	الصحية.	واتساقا	مع	هذه	النتيجة	الضمنية،	

اإلغالق	 تأثير	 البياين	2-3	ضعف	 الشكل	 1	يف	 اللوحة	 تبين	

مرتفعة	 اإلصابات	 تكون	 عندما	 التنقالت	 حجم	 على	 العام	

املواطنين	 شعور	 هو	 ذلك	 يف	 السبب	 يكون	 أن	 ويرجح	 نسبيا.	

اإلغالق	 قيود	 رفع	 عند	 التنقل	 معاودة	 إزاء	 االرتياح	 بعدم	

اإلصابة	 كبير	من	خطر	 قدر	 وجود	 يستشعرون	 ظلوا	 إذا	 العام	

بالفيروس	أو	انتشاره.	ويحذر	ذلك	من	التعجيل	بإلغاء	اإلغالق	

االقتصادي.	 النشاط	 انتعاش	 يف	 أمال	 األوان	 قبل	 العام	

إضافية	 شواهد	 	3-2 البياين	 الشكل	 يف	 	2 اللوحة	 وتعرض	

إرخاء	 اقتصادي	كبير	نتيجة	جمرد	 تنفي	توقع	حدوث	تعاٍف	

اإلغالق	 قيود	 إرخاء	 أن	 إىل	 تشير	 حيث	 العام،	 اإلغالق	 قيود	

أن	 التنقالت،	غير	 إيجابي	على	 تأثير	 له	 العام	عادة	ما	يكون	

وتعد	 العام.	 اإلغالق	 قيود	 تشديد	 بتأثير	 مقارنة	 أقل	 حجمه	

الفروق	دالة	إحصائيا	حسبما	يرد	يف	امللحق	2-3	على	 هذه	

اإلنترنت. شبكة	

إىل	جانب	 الطوعي	 االجتماعي	 التباعد	 أهمية	 من	 ويتضح	

التحسن	الطفيف	يف	حجم	التنقالت	عقب	إرخاء	قيود	اإلغالق	

تظل	 أن	 املرجح	 من	 لالقتصادات	 التشغيلية	 الطاقة	 أن	 العام	

مستمرة.8		 الصحية	 اخملاوف	 دامت	 ما	 املمكن	 املستوى	 دون	

ضرورة	 يف	 النتيجة	 لهذه	 الضمنية	 االنعكاسات	 أول	 ويتمثل	

من	 املقدم	 الدعم	 بسحب	 التعجيل	 السياسات	 صناع	 حتاشي	

االقتصادي،	 الهبوط	 حالة	 لتفاقم	 جتنبا	 السياسات	 خالل	

وضرورة	االستمرار	يف	حماية	الفئات	األكثر	عرضة	للمخاطر	

8	نظرا	حلدة	الهبوط	االقتصادي،	من	احملتمل	أن	تكون	األزمة	قد	أدت	

أيضا	إىل	تراجع	مستوى	الناجت	املمكن،	مما	قد	يؤدي	إىل	خسائر	دائمة	

حتى	بعد	انتهاء	اجلائحة،	وهي	مسألة	جديرة	بالبحث	مستقبال.	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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من	خالل	اإلنفاق	على	شبكات	األمان	االجتماعي.	وثانيا،	من	

بما	 االقتصادي	 النشاط	 لدعم	 الالزمة	 السبل	 إيجاد	 املهم	

يتسق	مع	استمرار	التباعد	االجتماعي.	ومن	هذه	السبل	اتخاذ	

إجراءات	 وتعزيز	 املباشر	 االحتكاك	 كثافة	 من	 للحد	 تدابير	

األمان	والسالمة	يف	أماكن	العمل	—	من	خالل	التشجيع	على	

استخدام	املدفوعات	الالتالمسية	على	سبيل	املثال	—	وتيسير	

على	 اعتمادا	 األقل	 القطاعات	 على	 املوارد	 توزيع	 إعادة	

التشجيع	 أيضا	 السياسات	 لصناع	 وينبغي	 املباشر.	 االحتكاك	

على	العمل	من	املنزل،	من	خالل	زيادة	سرعة	اإلنترنت،	ودعم	

التي	من	 املعلومات	 تكنولوجيا	 القوية	يف	قطاع	 االستثمارات	

يف	 موضح	 هو	 كما	 اجلائحة،	 خالل	 الوظائف	 حماية	 شأنها	

اإلطار	2-2.

اإلغالق العام وإعالنات الوظائف اخلالية

والتباعد	 العام	 اإلغالق	 أهمية	 مدى	 حتليل	 أيضا	 يمكن	

البيانات	 باستخدام	 اجلارية	 األزمة	 يف	 الطوعي	 االجتماعي	

اخلاصة	بعدد	إعالنات	الوظائف	اخلالية	يف	22	بلدا	املستمدة	

إطارا	 التحليل	 ويستخدم	 	.Indeed اإللكتروين	 املوقع	 من	

للتوقعات	احمللية	يحاكي	اإلطار	املستخدم	يف	حتليل	بيانات	

البياين	2-4	أن	 اللوحتان	1	و2	يف	الشكل	 التنقالت.	وتوضح	

بفيروس	 اإلصابة	 حاالت	 عدد	 وارتفاع	 العام	 اإلغالق	 تشديد	

عدد	 على	 إحصائيا	 دال	 سلبي	 تأثير	 عنهما	 ينتج	 كوفيد-19	

التوصل	 التي	تم	 النتائج	 الوظائف	اخلالية،	مما	يؤكد	 إعالنات	

العام	 اإلغالق	 أن	 ويبدو	 التنقالت.	 بيانات	 باستخدام	 إليها	

اإلصابات	 عدد	 ارتفاع	 نتيجة	 الطوعي	 االجتماعي	 والتباعد	

الوظائف	اخلالية	 كان	لهما	دور	كبير	يف	تراجع	عدد	إعالنات	

خالل	األشهر	الثالثة	األوىل	من	اجلائحة	يف	كل	بلد	)اللوحة	3(.	

واتساقا	مع	نتائج	حتليل	حجم	التنقالت،	يعد	التباعد	االجتماعي	

البلدان	معظمها	من	 أكثر	تأثيرا	نسبيا	نظرا	ألن	عينة	 الطوعي	

االقتصادات	املتقدمة.

اإللكتروين	 املوقع	 من	 املستمدة	 البيانات	 تقسيم	 ويمكن	

Indeed	حسب	فئات	الوظائف،	وهو	ما	يوفر	رؤى	إضافية	تتسق	
مع	النتائج	املعروضة	حتى	اآلن.	أوال،	تشير	اللوحة	1	يف	الشكل	

البياين	2-5	إىل	أن	اإلغالق	العام	والتباعد	االجتماعي	الطوعي	

الوظائف	اخلالية.	 السواء	ساهما	يف	تراجع	عدد	إعالنات	 على	

االحتكاك	 على	 االعتماد	 كثيفة	 الوظائف	 عدد	 انخفض	 فقد	

والعناية	 الضيافة	 قطاعات	 يف	 الوظائف	 مثل	 	— املباشر	

التزام	املنزل،	وهو	ما	 —	قبل	صدور	أوامر	 الشخصية	والغذاء	

قد	يرجع	إىل	التباعد	االجتماعي	الطوعي	الذي	التزم	به	العمالء	

كإجراء	حتوطي	ضد	خطر	اإلصابة.	ويف	املقابل	بدأت	إعالنات	

وظائف	قطاع	الصناعة	التحويلية	—	التي	ال	تتطلب	االتصال	

التزام	 أوامر	 تطبيق	 قرب	 التراجع	 يف	 	— العمالء	 مع	 املباشر	

املنزل،	وهو	ما	يعكس	تأثير	تدابير	اإلغالق	العام.	ويشير	الشكل	

البياين	أيضا	إىل	تراجع	إعالنات	الوظائف	اخلالية	بشكل	أكبر	

مقارنة	 املباشر	 االحتكاك	 على	 االعتماد	 كثيفة	 القطاعات	 يف	

االنخفاض	 يعكس	 قد	 ما	 وهو	 التحويلية،	 الصناعة	 بقطاع	

الطوعي.	 االجتماعي	 التباعد	 نتيجة	 الكلي	 الطلب	 يف	 األكبر	

وثانيا،	تتسق	الشواهد	التي	تعرضها	اللوحة	2	مع	فكرة	استبعاد	

حدوث	تعاف	قوي	يف	النشاط	االقتصادي	نتيجة	إرخاء	قيود	

ارتفع	 املنزل،	 التزام	 أوامر	 إلغاء	 وبالتزامن	مع	 العام.	 اإلغالق	

ارتفاعا	طفيفا	حتى	يف	قطاع	 الوظائف	اخلالية	 إعالنات	 عدد	

الصناعة	التحويلية	الذي	يعد	من	القطاعات	األقل	اعتمادا	على	

االحتكاك	املباشر.

اإلغالق العام: تداعيات غير متوازنة بين اجلنسين 

واجملموعات العمرية 

األكثر	 الفئات	 على	 متناسبة	 غير	 آثار	 يف	 اجلائحة	 تتسبب	

من	 يتضح	 وكما	 السكان.	 من	 االقتصادية	 للمخاطر	 عرضة	

اإلطار	2-1،	توثق	الدراسات	وجود	تداعيات	سلبية	قوية	على	

الدراسية	 املؤهالت	 حملة	 من	 والعاملين	 دخال	 األقل	 األسر	
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عدد األيام منذ الصدمة

عدد األيام منذ الصدمة

اإلغــالق  لتداعيــات  متعمــق  حتليــل   :٢-٣ البيــاين  الشــكل 

العام على التنقالت

(٪)

يقــل تأثيــر اإلغــالق العــام علــى التنقــالت مــع ارتفــاع أعــداد اإلصابــات بفيــروس كوفيــد-١٩. 

وعــادة مــا يكــون إرخــاء تدابيــر اإلغــالق العــام أقــل تأثيــرا علــى التنقــالت مقارنــة بتشــديد 

تدابير اإلغالق العام.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: راجــع امللحــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مصــادر البيانــات والبلــدان 

التــي يغطيهــا التحليــل. ويشــير ارتفــاع وتــدين عــدد احلــاالت يف اللوحــة ١ إىل املئيــن اخلامــس 

والســبعين واملئيــن اخلامــس والعشــرين يف التوزيــع القطــري للوغاريتــم عــدد حــاالت اإلصابــة 

اليومية بفيروس كوفيد-١٩، على الترتيب. وتشير املناطق املظللة يف اللوحتين ١ و٢ إىل فترات 

الثقة البالغة ٩٠٪ احملسوبة على أساس أخطاء معيارية جممعة على مستوى البلد. 

٢–   تداعيات اإلغالق العام الكامل على التنقالت، التشديد مقابل اإلرخاء

١–   تأثير اإلغالق العام الكامل على التنقالت يف ظل تدين/ارتفاع عدد 

       حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-١٩

ارتفاع عدد احلاالت

تدين عدد احلاالت

التشديد

اإلرخاء
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املثال،	 سبيل	 فعلى	 والنساء.	 واملهاجرين	 واألقليات	 البسيطة	

وعلى	عكس	فترات	الركود	السابقة،	كان	انخفاض	الوظائف	أكبر	

عموما	بين	النساء	مقارنة	بالرجال.	ويعرض	هذا	القسم	املزيد	

عن	األثر	غير	املتوازن	على	النساء	باستخدام	بيانات	جديدة	عن	

التنقالت	يف	إيطاليا	والبرتغال	وإسبانيا	تم	احلصول	عليها	من	

شركة	فودافون.	وبتحليل	االتصاالت	عبر	األبراج	اخللوية،	يمكن	

لشركة	فودافون	تصميم	مؤشرات	لقياس	حجم	التنقالت	حسب	

وقت	 العمالء	 يقدمها	 التي	 املعلومات	 إىل	 استنادا	 اجلنس	 نوع	

البيانات	 جممالت	 استخدام	 ويتم	 الهاتف.	 خدمة	 يف	 االشتراك	

وتتيح	 العمالء.	 خصوصية	 حلماية	 املقاطعات	 مستوى	 على	

لكل	 التنقالت	 منفصلة	حلجم	 مؤشرات	 أيضا	 فودافون	 بيانات	

فئة	عمرية	على	حدة،	وهو	ما	يمكننا	من	حتليل	أنماط	التنقالت	

خالل	جائحة	كوفيد-19	من	منظور	مهم	وجديد.	

تنقالت	 حجم	 	6-2 البياين	 الشكل	 يف	 	1 اللوحة	 وتعرض	

عاما	 	25 من	 العمرية	 الفئة	 يف	 والنساء	 الرجال	 من	 األفراد	

عدد األيام منذ الصدمة

عدد األيام منذ الصدمة

والتباعــد  العــام  اإلغــالق  تأثيــر   :٢-٤ البيــاين  الشــكل 

االجتماعي الطوعي على إعالنات الوظائف اخلالية

(٪)

يؤثــر اإلغــالق العــام والتباعــد االجتماعــي الطوعــي تأثيــر ســلبيا كبيــرا علــى إعالنــات الوظائــف 

اخلالية.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: راجــع امللحــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مصــادر البيانــات والبلــدان 

التــي يغطيهــا التحليــل. تشــير املناطــق املظللــة يف اللوحتيــن ١ و٢ إىل فتــرات الثقــة البالغــة ٩٠٪ 

احملسوبة على أساس أخطاء معيارية جممعة على مستوى البلد. 

٢–   تأثير تضاعف عدد حاالت اإلصابة اليومية بفيروس كوفيد-١٩ 

       على إعالنات الوظائف اخلالية

٣–   تأثير اإلغالق العام والتباعد االجتماعي الطوعي على إعالنات 

        الوظائف اخلالية خالل أول تسعين يوما من اجلائحة

١–   تأثير اإلغالق العام الكامل على إعالنات الوظائف اخلالية

صرامة تدابير اإلغالق العامالتباعد االجتماعي الطوعي 
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حســب  اخلاليــة،  الوظائــف  إعالنــات   :٢-٥ البيــاين  الشــكل 

القطاع، قرب صدور أوامر التزام املنزل

(مستعدلة لتساوي ١٠٠، قبل صدور أوامر التزام املنزل بأربعين يوما)

العــام والتباعــد االجتماعــي  يؤكــد حتليــل إعالنــات الوظائــف اخلاليــة علــى أهميــة اإلغــالق 

الطوعــي. فقــد تراجعــت الوظائــف يف القطاعــات كثيفــة االعتمــاد علــى االحتــكاك املباشــر قبــل 

فــرض حالــة اإلغــالق العــام، بينمــا تراجعــت الوظائــف يف قطــاع الصناعــة التحويليــة قــرب 

صــدور أوامــر التــزام املنــزل. واســتمر تراجــع الوظائــف اخلاليــة حتــى بعــد إلغــاء أوامــر التــزام 

املنزل على املستوى الوطني.

١–   الوظائف اخلالية، حسب القطاع، قرب صدور أوامر التزام املنزل

٢–   الوظائف اخلالية، حسب القطاع، قرب إلغاء أوامر التزام املنزل

الغذاء

الضيافة

الصناعة التحويلية

العناية الشخصية

الغذاء

الضيافة

الصناعة التحويلية

العناية الشخصية

املصدر: املوقع اإللكتروين Indeed، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين رســوما انتشــارية عبــارة عــن نقــاط تعكــس التغيــر بمــرور الوقــت 

يف املتوسط املتحرك للوظائف اخلالية يف خمتلف الفئات على مدار ٧ أيام. ويقسم متغير احملور 

الســيني إىل عشــرين نقطــة متســاوية يف احلجــم. وتتضمــن العينــة البلــدان التــي أصــدرت أوامــر 

االســتجابة  لتتبــع  أوكســفورد  جامعــة  ألداة  وفقــا  الوطنــي  املســتوى  علــى  املنــزل  بالتــزام 

احلكوميــة يف مواجهــة كوفيــد-١٩. وتشــمل بلــدان العينــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والنمســا 

وبيــالروس وإســبانيا وفرنســا واململكــة املتحــدة والهنــد وأيرلنــدا وإيطاليــا واملكســيك وهولنــدا 

ونيوزيلندا وبولندا وسنغافورة. 
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بثالثين	 املنزل	 التزام	 أوامر	 صدور	 وبعد	 قبل	 عاما	 	44 إىل	

يف	 كبير	 تراجع	 حدوث	 مع	 القرارات	 هذه	 تزامنت	 وقد	 يوما.	

التنقالت	بين	الرجال	والنساء،	مما	أدى	إىل	انخفاض	بحوايل	

اليوم	 منازلهم	يف	 يغادرون	 الذين	 املواطنين	 أعداد	 20%	يف	

	،%2 بحوايل	 أكبر	 كان	 النساء	 على	 التأثير	 أن	 غير	 الواحد.	

لتزامن	صدور	 ونظرا	 إحصائيا.	 دال	 ولكنه	 فارق	طفيف	 وهو	

أوامر	التزام	املنزل	يف	إيطاليا	والبرتغال	وإسبانيا	مع	إغالق	

تنقالت	 تراجع	 فإن	 تقريبا،	 املناطق	 جميع	 يف	 املدارس	

األرجح	 على	 النساء	 حتمل	 يعكس	 قد	 أكبر	 بشكل	 النساء	

مع	 واتساقا	 املدارس.	 إغالق	 أثناء	 األطفال	 رعاية	 ملسؤولية	

الرجال	 بين	 أقل	 فروقا	 البيانات	 تعكس	 الفرضية،	 هذه	

عاما	 	64 حتى	 عاما	 	45 من	 العمرية	 املرحلة	 يف	 والنساء	

الذين	ال	يكون	لديهم	أطفال	صغار	على	األرجح	يحتاجون	إىل	

باملنزل.	 الرعاية	

يف	 النساء	 دور	 على	 إضافية	 شواهد	 	2 اللوحة	 وتعرض	

يف	 املناطق	 من	 قليل	 عدد	 على	 فبالتركيز	 األطفال.	 رعاية	

شمال	إيطاليا	التي	أغلقت	مدارسها	قبل	فرض	اإلغالق	العام	

على	املستوى	الوطني،	يتضح	من	بيانات	التنقالت	أن	الفجوة	

املدارس.	 إغالق	 فترة	 خالل	 بالفعل	 اتسعت	 قد	 اجلنسين	 بين	

زيادة	 إىل	 ككل	 البلد	 مستوى	 على	 املنزل	 التزام	 أوامر	 وأدت	

توظيف	 نسبة	 ارتفاع	 يعكس	 قد	 ما	 وهو	 أكبر،	 بشكل	 الفجوة	

املباشر	 االحتكاك	 على	 االعتماد	 كثيفة	 القطاعات	 النساء	يف	

أبوابها	 أغلقت	 التي	 والضيافة(	 والسياحة	 التجزئة	 )مثل	

خالل	فترة	اإلغالق	العام	على	املستوى	الوطني.	لذلك	يتضح	

من	الشواهد	الواردة	يف	اللوحتين	1	و2	وجود	أثر	غير	تناسبي	

تدخالت	 يتطلب	 مما	 النساء،	 على	 العام	 اإلغالق	 لتدابير	

)من	خالل	منحهن	 النساء	 لدعم	 السياسات	 موجهة	من	خالل	

دائم	 تأثير	 أي	 وجتنب	 املثال(	 سبيل	 على	 الوالدية	 إجازات	

العمل.9 على	فرصهن	يف	

عن	 أيضا	 فودافون	 شركة	 من	 املقدمة	 البيانات	 وتكشف	

العمرية.	 العام	عبر	اجملموعات	 اإلغالق	 تداعيات	 توازن	 عدم	

تراجع	 إىل	 أدت	 املنزل	 التزام	 أوامر	 أن	 إىل	 	3 اللوحة	 وتشير	

التأثير	 أن	 العمرية.	غير	 الفئات	 التنقالت	عبر	جميع	 كبير	يف	

تراجعت	 فقد	 كثيرا.	 أكبر	 كان	 األقل	 العمرية	 الفئات	 على	

صدور	 قرب	 حادا	 تراجعا	 العمل	 سن	 يف	 املواطنين	 تنقالت	

البداية	 يف	 تنقال	 أكثر	 كانوا	 أنهم	 رغم	 املنزل	 التزام	 أوامر	

بالنسبة	 أكبر	 التراجع	 وكان	 الذهاب	ألعمالهم.	 إىل	 حلاجتهم	

)وإن	 عاما	 	24 إىل	 	18 من	 العمرية	 املرحلة	 يف	 للمواطنين	

كان	بعضهم	من	الطالب(	ومن	25	إىل	44	عاما،	وأقل	كثيرا	

65	عاما	فأعلى	 العمرية	من	 املرحلة	 للمواطنين	يف	 بالنسبة	

حركتهم	 وتراجعت	 عام	 بوجه	 يعملون	 ال	 أصبحوا	 الذين	

النتائج	 هذه	 وتشير	 املنزل.	 التزام	 أوامر	 صدور	 قبل	 بالفعل	

املثال،	 سبيل	 فعلى	 القصور.	 أوجه	 من	 عدد	 على	 التحليل	 	9	ينطوي	

تعكس	 وال	 األوروبية،	 البلدان	 من	 حمدود	 عدد	 سوى	 العينة	 تغطي	 ال	

العام	وبعده،	 الوظيفي	قبل	اإلغالق	 الوضع	 البيانات	أي	معلومات	عن	

إىل	جانب	عدد	من	العوامل	األخرى	التي	من	شأنها	أن	تؤدي	إىل	زيادة	

مسائل	 وهي	 اجلائحة.	 خالل	 اجلنسين	 بين	 املساواة	 عدم	 تراجع	 أو	

بالبحث	مستقبال. مهمة	جديرة	
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علــى  العــام  اإلغــالق  تأثيــر  توزيــع   :٢-٦ البيــاين  الشــكل 

التنقالت حسب نوع اجلنس والفئة العمرية

(٪)

يؤثر اإلغالق العام تأثيرا غير تناسبي على النساء والعاملين األصغر سنا.

١–   نسبة األفراد املتنقلين وقت صدور أوامر التزام املنزل، 

        الفئة العمرية ٢٥–٤٤

٢–   نسبة األفراد املتنقلين قرب وقت إغالق املدارس يف إيطاليا،   

        الفئة العمرية ٢٥–٤٤

٣–   نسبة األفراد املتنقلين وقت صدور أوامر التزام املنزل، 

       حسب الفئة العمرية

املصدر: شركة فودافون، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض جميــع اللوحــات رســوما انتشــارية عبــارة عــن نقــاط تقــع قــرب صــدور أوامــر 

التزام املنزل. ويف اللوحتين ١ و٢، تستبعد اآلثار الثابتة، بما يف ذلك اسم املقاطعة واليوم الذي 

صدرت فيه األوامر، من سلسلة البيانات. وتستخدم اللوحة ٢ عينة تغطي فقط املناطق اخلمس 

يف شــمال إيطاليــا التــي قامــت بإغــالق املــدارس قبــل صــدور أوامــر التــزام املنــزل. ويقســم احملــور 

السيني إىل عشرين نقطة متساوية يف احلجم. 
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أثر	غير	تناسبي	على	 العام	عادة	ما	يكون	ذا	 إىل	أن	اإلغالق	

عدم	 فجوة	 اتساع	 إىل	 يؤدي	 قد	 مما	 سنا،	 األصغر	 العاملين	

للمواطنين	األكبر	سنا	 املساواة	بين	األجيال.10	وبينما	يمكن	

االقتصادات	 يف	 سيما	 ال	 التقاعدي،	 دخلهم	 على	 االعتماد	

العمل	 دخل	 على	 سنا	 األصغر	 العاملون	 يعتمد	 املتقدمة،	

لإلنهاء	 عرضة	 أكثر	 تكون	 مؤقتة	 بعقود	 يعملون	 ما	 وغالبا	

خالل	األزمات.	

اإلغالق العام واإلصابة بفيروس 

كوفيد-19

على	 ضخمة	 اقتصادية	 تكلفة	 العام	 اإلغالق	 على	 تترتب	

املدى	القصير،	ولكنها	أيضا	بمثابة	استثمار	يف	الصحة	العامة	

الفيروس	 هذا	 للمخاطر	من	 املعرضة	 السكانية	 الفئات	 حلماية	

فعالية	 يف	 التحليل	 ينظر	 القسم،	 هذا	 ويف	 االنتشار.	 سريع	

اإلغالق	العام	يف	كبح	معدالت	اإلصابة.	ويقدر	انحدار	معدالت	

باستخدام	 كوفيد-19	 بفيروس	 املؤكدة	 اإلصابة	 حاالت	 نمو	

التوقعات	احمللية	على	درجة	صرامة	اإلغالق	العام	مع	استبعاد	

من	 التي	 األخرى	 واملتغيرات	 الثابتة	 والزمنية	 القطرية	 اآلثار	

احلرارة	 درجات	 مثل	 اإلصابات،	 عدد	 على	 التأثير	 شأنها	

وإجراء	 العامة	 اإلعالمية	 واحلمالت	 اخلارجية	 والرطوبة	

على	 	5-2 امللحق	 ويعرض	 اخملالطين.	 ورصد	 االختبارات	

شبكة	اإلنترنت	املزيد	من	التفاصيل	يف	هذا	الشأن.

وتوضح	اللوحة	1	يف	الشكل	البياين	2-7	أن	اإلغالق	العام	

حيث	 اإلصابات،	 أعداد	 على	 سالب	 تأثير	 له	 يكون	 ما	 عادة	

اإلصابات	 أعداد	 انخفاض	 إىل	 العام	 اإلغالق	 تشديد	 يؤدي	

اإلشارة	 وجتدر	 يوما.	 	30 مرور	 بعد	 	%40 بحوايل	 التراكمية	

املؤكدة	 اإلصابة	 حاالت	 على	 العام	 اإلغالق	 تأثير	 أن	 إىل	

بفيروس	كوفيد-19	عادة	ما	يتضح	بعد	مرور	أسبوعين	على	

يستغرقه	 الذي	 والوقت	 الفيروس	 حضانة	 فترة	 بسبب	 األقل	

إلدارة	 االعتبار	 يف	 أخذه	 يتعين	 أمر	 وهو	 االختبارات.	 إجراء	

النحو	 على	 العام	 اإلغالق	 فعالية	 بشأن	 املواطنين	 توقعات	

أعداد	 على	 املتأخر	 التأثير	 يشير	 ذلك،	 على	 عالوة	 املالئم.	

تسارع	 قبل	 العام	 اإلغالق	 فرض	 ضرورة	 إىل	 اإلصابات	

معدالت	زيادة	اإلصابات.

شواهد	 	7-2 البياين	 الشكل	 يف	 و3	 	2 اللوحتان	 وتعرض	

إضافية	على	مزايا	فرض	اإلغالق	العام	يف	مرحلة	مبكرة	من	

أعداد	اإلصابات	منذ	حالة	 2	تطور	 اللوحة	 اجلائحة.	وتعكس	

البلدان	 توزيع	 مع	 كوفيد-19،	 بفيروس	 األوىل	 اإلصابة	

وبلوغ	 األوىل	 احلالة	 ظهور	 بين	 الفاصلة	 األيام	 عدد	 حسب	

درجة	الصرامة	القصوى	يف	فرض	تدابير	اإلغالق	العام.	وقد	

شهدت	البلدان	التي	عجلت	بفرض	اإلغالق	العام	نتائج	أفضل	

البلدان	 بين	 الفروق	 وتزداد	 اجلائحة.	 انتشار	 حجم	 حيث	 من	

10	بالرغم	من	أن	تنقالت	املواطنين	األصغر	سنا	تأثرت	بشكل	أكبر	

نتيجة	اإلغالق	العام،	عانى	املواطنون	األكبر	سنا	من	التبعات	الصحية	

الوفيات	 معدل	 يكون	 حيث	 غيرهم،	 من	 أكثر	 كوفيد-19	 لفيروس	

الناجتة	عن	الفيروس	أعلى	كثيرا	يف	الفئة	العمرية	من	65	عاما	فأعلى.	
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عدد األيام منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-١٩

عدد األيام منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد-١٩

أعــداد  علــى  العــام  اإلغــالق  تأثيــر   :٢-٧ البيــاين  الشــكل 

اإلصابات بفيروس كوفيد-١٩

يعــد اإلغــالق العــام أداة فعالــة للحــد مــن أعــداد اإلصابــات، ال ســيما يف املراحــل املبكــرة مــن 

اجلائحة.

١–   تأثير اإلغالق العام الكامل على أعداد اإلصابات

(٪)        

٢–   أعداد اإلصابات منذ بداية اجلائحة يف حالة اإلسراع/التباطؤ يف تشديد 

        تدابير اإلغالق العام

        (لكل ألف شخص، موزعة حسب عدد األيام التي سبقت اتخاذ التدابير

        األكثر تشددا)

٣–   اإلصابات منذ بداية اجلائحة يف البلدان التي فرضت تدابير مشددة 

       يف ظل تدين/زيادة عدد احلاالت

       (لكل ألف شخص، موزعة حسب عدد احلاالت األسبوعية يف ظل تطبيق 

       تدابير اإلغالق األكثر صرامة على اإلطالق)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: راجــع امللحــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مصــادر البيانــات والبلــدان 

التــي يغطيهــا التحليــل. وتعــرض اللوحــة ١ تأثيــر اإلغــالق العــام الكامــل علــى أعــداد اإلصابــات، 

وتعــرض اللوحتــان ٢ و٣ عــدد اإلصابــات منــذ ظهــور أول حالــة إصابــة بفيــروس كوفيــد-١٩. 

وتشــير املنطقــة املظللــة يف اللوحــة ١ إىل فتــرات الثقــة البالغــة ٩٠٪ احملســوبة علــى أســاس 

األخطاء املعيارية الواردة يف دراسة دريسكول-كراي، وتشير املناطق املظللة يف اللوحتين ٢ 

و٣ إىل نصف املدى الربيعي. 

البلدان التي سارعت بتشديد تدابير اإلغالق العام

البلدان التي تباطأت يف تشديد تدابير اإلغالق العام

البلدان التي شددت تدابير اإلغالق العام 

يف ظل تدين عدد احلاالت

البلدان التي شددت تدابير اإلغالق العام 

يف ظل زيادة عدد احلاالت
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فرض	 وقت	 اإلصابة	 حاالت	 عدد	 حسب	 توزيعها	 تم	 ما	 إذا	

اإلغالق	العام	)اللوحة	3(.	وشهدت	البلدان	التي	فرضت	حالة	

منخفضة	 تزال	 ال	 احلاالت	 أعداد	 كانت	 بينما	 العام	 اإلغالق	

األوىل	من	اجلائحة	 الثالثة	 الشهور	 أقل	كثيرا	خالل	 إصابات	

أعداد	 ارتفاع	 العام	بعد	 التي	طبقت	اإلغالق	 بالبلدان	 مقارنة	

بالفعل. احلاالت	

التكلفة	االقتصادية	املالحظة	نتيجة	 وغالبا	ما	ُيستند	إىل	

تخفيض	 يف	 فعاليته	 رغم	 القصير	 املدى	 على	 العام	 اإلغالق	

بين	 مفاضلة	 بوصفه	 العام	 اإلغالق	 لتصوير	 احلاالت	 عدد	

إنقاذ	األرواح	وحماية	سبل	العيش.	غير	أنه	ينبغي	إعادة	النظر	

أن	 التي	يتضح	منها	 األوىل	 النتائج	 الفكرة	يف	ضوء	 يف	هذه	

سلبية	 تداعيات	 له	 تكون	 أن	 يمكن	 اإلصابات	 أعداد	 ارتفاع	

لإلغالق	 يمكن	 لذلك	 االقتصادي.	 النشاط	 على	 أيضا	 حادة	

العام	من	خالل	دوره	يف	إحكام	السيطرة	على	أعداد	اإلصابات	

أن	يمهد	الطريق	نحو	تسريع	وتيرة	التعايف	االقتصادي	عندما	

أنشطتهم	 استئناف	 جتاه	 ارتياحا	 أكثر	 املواطنون	 يصبح	

االقتصادية	 التكلفة	 تعويض	 يمكن	 أخرى،	 وبعبارة	 املعتادة.	

النشاط	 زيادة	 خالل	 من	 القصير	 املدى	 على	 العام	 لإلغالق	

إيجابي	صاف	 تأثير	 إىل	 يؤدي	 قد	 مستقبال،	مما	 االقتصادي	

املهم	 اجملال	 هذا	 يف	 مستقبال	 البحث	 ويجدر	 االقتصاد.	 على	

لدى	توافر	املزيد	من	البيانات.

 تدابير اإلغالق العام الفردية واآلثار 

غير اخلطية 

اإلغالق	 لقياس	صرامة	 مؤشرا	 اآلن	 التحليل	حتى	 استخدم	

التي	 العام	يجمع	بين	جمموعة	كبيرة	من	املقاييس	األساسية	

تتضمن،	على	سبيل	املثال،	القيود	املفروضة	على	السفر	وإغالق	

الصعب	 ومن	 املنزل.	 التزام	 وأوامر	 العمل	 وأماكن	 املدارس	

تفكيك	آثار	هذه	التدابير	بسبب	االرتباط	الوثيق	فيما	بينها	نظرا	

ألن	البلدان	غالبا	ما	تطبقها	بصورة	متالحقة	وسريعة	الحتواء	

أعداد	اإلصابات.	عالوة	على	ذلك	اتبعت	البلدان	نفس	التسلسل	

إلزام	 وحتى	 الدويل	 السفر	 على	 القيود	 بفرض	 بدءا	 عموما،	

يف	 	1 اللوحة	 من	 يتضح	 كما	 منازلهم،	 يف	 بالبقاء	 املواطنين	

التجريبي	 التحليل	 يرصد	 ما	 عادة	 لذلك	 	.8-2 البياين	 الشكل	

األثر	احلدي	ألحد	التدابير	على	أساس	التدابير	املطبقة	بالفعل،	

التي	تطبق	يف	مرحلة	الحقة،	 التدابير	 وهو	ما	يقلل	من	أهمية	

سبيل	 فعلى	 اإلنترنت.	 شبكة	 على	 	6-2 امللحق	 يف	 يرد	 كما	

له	 ليس	 منازلهم	 يف	 بالبقاء	 املواطنين	 إلزام	 أن	 وجد	 املثال،	

تم	 قد	 األخرى	 التدابير	 من	 عددا	 ألن	 نظرا	 طفيف	 تأثير	 سوى	

تطبيقه	بالفعل.

ويمكن	استخدام	منهج	حتليلي	أكثر	دقة	من	خالل	تقييم	ما	

له	 يظل	 العام	 اإلغالق	 تدابير	 تشديد	 يف	 االستمرار	 كان	 إذا	

ويمكن	 واجلائحي.	 االقتصادي	 الوضع	 على	 مماثلة	 تأثيرات	

إذا	 ما	 حتديد	 يف	 التحليل	 بهذا	 االسترشاد	 السياسات	 لصناع	

على	 معتدلة	 إغالق	 تدابير	 على	 االعتماد	 األفضل	 من	 كان	

الضوء	 وإللقاء	 صرامة.	 أكثر	 تدابير	 فرض	 أم	 الطويل	 املدى	

ملؤشر	 التربيعية	 احلدود	 التحليل	 يستخدم	 القضية،	 هذه	 على	

فرض الضوابط على السفر الدويل

إغالق املدارس

إلغاء الفعاليات العامة

فرض قيود على التجمعات

إغالق أماكن العمل

فرض قيود على التنقالت الداخلية

تعطيل وسائل النقل العام

أوامر التزام املنزل 

الشــكل البيــاين ٢-٨: تدابيــر اإلغــالق العــام الفرديــة وآثارهــا 

غير اخلطية

عــادة مــا تطبــق البلــدان خمتلــف تدابيــر اإلغــالق العــام بنفــس التسلســل. وكلمــا ازدادت صرامــة 
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ملحوظــة: راجــع امللحــق ٢-١ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مصــادر البيانــات والبلــدان 

التــي يغطيهــا التحليــل. وتشــير األعمــدة الزرقــاء يف اللوحــة ١ إىل وســيط عــدد األيــام، بينمــا تشــير 

اخلطــوط األفقيــة إىل نصــف املــدى الربيعــي. وتشــير تدابيــر اإلغــالق األقــل واألكثــر صرامــة يف 

اللوحتيــن ٢ و٣ إىل املئيــن اخلامــس والعشــرين واملئيــن اخلامــس والســبعين يف توزيــع صرامــة 

البالغــة ٩٠٪  الثقــة  اللوحتيــن ٢ و٣ إىل فتــرات  العــام. وتشــير املناطــق املظللــة يف  اإلغــالق 

احملســوبة علــى أســاس أخطــاء معياريــة جممعــة علــى مســتوى البلــد. ويقصــد بتشــديد اإلغــالق 

العام زيادة قدرها ١٠٠ وحدة يف املؤشر.
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الشكل	 2	يف	 اللوحة	 وتشير	 االنحدار.	 إطار	 العام	يف	 اإلغالق	

العام	 اإلغالق	 تدابير	 من	 املزيد	 تطبيق	 أن	 إىل	 	8-2 البياين	

عادة	ما	يكون	تأثيره	احلدي	أقل	قوة	على	التنقالت	يف	حالة	

—	أي	عندما	يكون	مؤشر	 وجود	تدابير	أخرى	مطبقة	بالفعل	

إىل	 ذلك	 ويشير	 بالفعل.	 نسبيا	 مرتفعا	 العام	 اإلغالق	 صرامة	

االقتصاد	 على	 السالب	 احلدي	 تأثيره	 يقل	 العام	 اإلغالق	 أن	

ألوامر	 يكون	 ال	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 صرامته.	 ازدادت	 كلما	

التزام	املنزل	سوى	تأثير	سالب	طفيف	على	النشاط	االقتصادي	

يف	حالة	قيام	احلكومات	بإغالق	أماكن	العمل	بالفعل.

العام	 اإلغالق	 أن	 	3 اللوحة	 من	 يتضح	 العكس،	 وعلى	

بفيروس	 اإلصابات	 من	 احلد	 يف	 تدريجيا	 فعاليته	 تزداد	

قيود	 أما	 كافية.	 بدرجة	 صارما	 يكون	 عندما	 كوفيد-19	

من	 احلد	 يف	 فعالة	 غير	 أنها	 فيبدو	 املعتدلة،	 اإلغالق	

االحتكاك	 منع	 أن	 إىل	 ذلك	 يعزى	 أن	 ويمكن	 اإلصابات.	

فقط،	 املدارس	 إغالق	 مثل	 فقط،	 قليلة	 حاالت	 يف	 	الشخصي	

مستوى	 على	 االنتشار	 من	 كبيرة	 بدرجة	 للحد	 كافيا	 يعد	 ال	

السيطرة	 إلحكام	 التدابير	 من	 املزيد	 اتخاذ	 ويتعين	 اجملتمع.	

إلزام	 أو	 العمل	 أماكن	 إغالق	 مثل	 بفعالية،	 الفيروس	 على	

منازلهم. يف	 بالبقاء	 املواطنين	

إىل	 احلاالت	 عدد	 تخفيض	 أن	 إىل	 النتائج	 هذه	 وتشير	

بتطبيق	 السياسات	 صناع	 قيام	 يتطلب	 قد	 معين	 مستوى	

فرض	 من	 بدال	 أقصر	 فترة	 مدار	 على	 صارمة	 إغالق	 تدابير	

السابقة،	 التجارب	 على	 وبناء	 طويلة.	 لفترة	 معتدلة	 تدابير	

تكلفة	 عليه	 تترتب	 العام	 اإلغالق	 تدابير	 تشديد	 أن	 يبدو	

اقتصادية	أكبر	قليال،	ولكنه	يؤدي	يف	الوقت	نفسه	إىل	تراجع	

إعادة	 املهم	 من	 وسيكون	 اإلصابات.	 أعداد	 يف	 كثيرا	 أكبر	

النظر	يف	هذه	النتائج	مع	تطور	وضع	اجلائحة	نظرا	الحتمالية	

تغير	امليزة	النسبية	للتدابير	املعتدلة	مقابل	التدابير	الصارمة.	

أعداد	 من	 احلد	 يف	 النجاح	 حالة	 يف	 املثال،	 سبيل	 فعلى	

واستخدام	 اخملالطين	 رصد	 يف	 التوسع	 خالل	 من	 اإلصابات	

الحتواء	 معتدلة	 إغالق	 تدابير	 تطبيق	 يكفي	 قد	 الكمامات،	

التفشي	احمللية	اجلديدة. موجات	

النتائج

والتباعد	 العام	 لإلغالق	 الكبير	 الدور	 الفصل	 هذا	 يوثق	

االجتماعي	الطوعي	استجابة	لتزايد	أعداد	اإلصابات	يف	تراجع	

مستويات	النشاط	االقتصادي	خالل	اجلائحة.	ويخلص	حتليل	

النشاط	 ومؤشرات	 املقارنة	 القطرية	 االقتصادية	 املؤشرات	

التنقالت	 بيانات	 مثل	 التواتر،	 عالية	 البديلة	 االقتصادي	

وإعالنات	الوظائف	اخلالية	املستمدة	من	شركة	غوغل	واملوقع	

اإلغالق	 تأثير	 حول	 متسقة	 شواهد	 إىل	 	،Indeed اإللكتروين	

العام.	ويظل	التأثير	السالب	لإلغالق	العام	على	التنقالت	ثابتا	

النموذج	 دقة	 لزيادة	 القومية	 دون	 البيانات	 استخدام	 عند	

احلسابي	املستخدم.	

العام	 لإلغالق	 السالبة	 االقتصادية	 اآلثار	 من	 وبالرغم	

أعداد	اإلصابات	 السيطرة	على	 القصير،	فإن	عدم	 على	املدى	

إىل	 ذلك	 ويعزى	 وخيمة.	 اقتصادية	 تداعيات	 عن	 يسفر	 قد	

األضرار	االقتصادية	احلادة	الناجمة	عن	التباعد	االجتماعي	

ويف	 	.19- بكوفيد	 اإلصابة	 تزايد	 عن	 الناجت	 الطوعي	

االجتماعي	 التباعد	 تأثير	 يزداد	 املتقدمة،	 االقتصادات	

التنقالت،	نظرا	ألن	املواطنين	يف	 الطوعي	يف	احلد	من	حجم	

أكبر	 بسهولة	 منازلهم	 يف	 البقاء	 يمكنهم	 االقتصادات	 هذه	

مدخرات	 وامتالكهم	 بعد،	 من	 العمل	 ترتيبات	 	بفضل	

أكبر	من	مزايا	 بقدر	 بغيرهم،	وتمتعهم	 أكبر	مقارنة	 شخصية	

االجتماعي.	 الضمان	

حالة	 يف	 الطوعي	 االجتماعي	 للتباعد	 الكبير	 للدور	 ونظرا	

الركود	احلالية،	ينبغي	عدم	توقع	حدوث	تعاف	اقتصادي	سريع	

على	 حتديدا	 ذلك	 وينطبق	 العام.	 اإلغالق	 قيود	 رفع	 بمجرد	

البلدان	التي	ترفع	قيود	اإلغالق	العام	يف	مرحلة	مبكرة	بينما	

ال	تزال	أعداد	اإلصابات	مرتفعة	نسبيا.	ويف	هذه	احلالة،	عادة	

ما	يكون	لإلغالق	العام	تأثير	أقل	على	حجم	التنقالت	نظرا	ألن	

اإلصابة	 من	 خوفهم	 من	 األرجح	 على	 نابعة	 األفراد	 قرارات	

التعايف	 توقعات	 على	 أيضا	 بالسلب	 يؤثر	 ومما	 بالفيروس.	

قيود	 رفع	 أن	 من	 التحليل	 إليه	 يشير	 ما	 الكبير	 االقتصادي	

تشديد	 بتأثير	 مقارنة	 التنقالت	 على	 تأثيرا	 أقل	 العام	 اإلغالق	

قيود	اإلغالق	العام.	

سيظل	 االقتصادي	 النشاط	 أن	 النتائج	 هذه	 من	 ويتضح	

احلادة.	 الصحية	 اخملاطر	 استمرار	 مع	 األرجح	 على	 متباطئا	

بسحب	 التعجيل	 السياسات	 صناع	 يتجنب	 أن	 ينبغي	 لذلك	

السياسات،	مع	مواصلة	اإلنفاق	على	 الدعم	املقدم	من	خالل	

النشاط	 دعم	 أيضا	 املهم	 ومن	 االجتماعي.	 األمان	 شبكات	

التباعد	 استمرار	 مع	 يتناسب	 نحو	 على	 االقتصادي	

املنزل	 من	 العمل	 على	 التشجيع	 خالل	 من	 االجتماعي،	

اعتمادا	 األقل	 القطاعات	 على	 املوارد	 توزيع	 إعادة	 وتيسير	

التكنولوجيات	 على	االحتكاك	املباشر	والتشجيع	على	تطبيق	

بعض	 يف	 املباشر	 االحتكاك	 كثافة	 من	 للحد	 احلديثة	

املثال. سبيل	 على	 القطاعات،	

غير	 اآلثار	 على	 أيضا	 جديدة	 شواهد	 الفصل	 ويسوق	

املتوازنة	لإلغالق	العام	الذي	يقع	تأثيره	األكبر	على	الفئات	

السكانية	األكثر	عرضة	للمخاطر	االقتصادية.	فوفقا	لبيانات	

شركة	 من	 املستمدة	 األوروبية	 البلدان	 بعض	 يف	 التنقالت	

إغالق	 سيما	 ال	 	— العام	 اإلغالق	 تدابير	 أن	 يتضح	 غوغل،	

تنقالت	 يف	 أكبر	 تراجع	 إىل	 تؤدي	 ما	 عادة	 	— املدارس	

النساء.	ويعكس	ذلك	على	األرجح	حتمل	النساء	لدور	أكبر	يف	

العمل	خالل	األزمة.	 رعاية	األبناء،	مما	قد	يهدد	فرصهن	يف	

يف	 أكبر	 تراجع	 عن	 أيضا	 العام	 اإلغالق	 يسفر	 ما	 وعادة	

ألن	 نظرا	 مقلقة	 نتيجة	 وهي	 سنا،	 األصغر	 الفئات	 تنقالت	

ما	 وغالبا	 العمل	 دخل	 على	 يعتمدون	 سنا	 األصغر	 العاملين	

يلزم	 لذلك	 لإلنهاء.	 عرضة	 أكثر	 تكون	 مؤقتة	 بعقود	 يعملون	

زيادة	 خالل	 من	 السياسات،	 خالل	 من	 املوجه	 التدخل	

ودعم	 للمخاطر	 املعرضة	 الفئات	 لصالح	 البطالة	 إعانات	

عدم	 لضمان	 األجر،	 مدفوعة	 إجازات	 على	 اآلباء	 حصول	
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األجيال	 وبين	 اجلنسين	 بين	 املساواة	 عدم	 فجوة	 اتساع	

األزمة.	 بسبب	

ويخلص	التحليل	أيضا	إىل	أن	اإلغالق	العام	يعد	أداة	قوية	

كافية	 بدرجة	 تطبيقه	 اإلصابات،	ال	سيما	عند	 أعداد	 للحد	من	

بلد	ما.	ونظرا	 الصرامة	يف	مرحلة	مبكرة	من	اجلائحة	يف	 من	

النشاط	 على	 العام	 لإلغالق	 احلدية	 التكلفة	 لتناقص	 أيضا	

االقتصادي	مع	زيادة	صرامة	تدابير	اإلغالق	املطبقة،	قد	يرغب	

عند	 سريعا	 العام	 اإلغالق	 قيود	 تشديد	 يف	 السياسات	 صناع	

تدابير	 فرض	 على	 االعتماد	 من	 بدال	 اإلصابات	 عدد	 ارتفاع	

معتدلة	يف	مرحلة	متأخرة	من	اجلائحة.	غير	أنه	سيتعين	إعادة	

عن	 معلومات	 من	 يستجد	 ما	 ضوء	 يف	 التوصيات	 هذه	 تقييم	

الفيروس	ووسائل	مكافحته.	ومن	جماالت	البحث	املهمة	دراسة	

مثل	 العام،	 اإلغالق	 بفرض	 مقارنة	 املوجهة	 األدوات	 فعالية	

عزل	 تدابير	 أو	 املغلقة	 األماكن	 يف	 الكبيرة	 التجمعات	 حظر	

األفراد	األكثر	عرضة	خملاطر	الفيروس.

ويف	ضوء	فعالية	اإلغالق	العام	يف	احلد	من	أعداد	اإلصابات	

على	 احلاد	لإلصابات	 السلبي	 التأثير	 إىل	 تشير	 التي	 والنتائج	

النشاط	االقتصادي	بسبب	التباعد	االجتماعي	الطوعي،	ينبغي	

النظر	إىل	تكلفة	اإلغالق	العام	من	منظور	مهم	وجديد.	فالفكرة	

السائدة	عن	اإلغالق	العام	غالبا	ما	تصوره	كمفاضلة	بين	إنقاذ	

األرواح	ودعم	االقتصاد.	ويغفل	هذا	التوصيف	أن	اإلغالق	العام	

رغم	تكلفته	االقتصادية	على	املدى	القصير	قد	يؤدي	إىل	تسريع	

وتيرة	التعايف	االقتصادي	من	خالل	احتواء	الفيروس	واحلد	من	

التباعد	االجتماعي	الطوعي.	وهذه	املكاسب	احملققة	على	املدى	

املدى	 على	 العام	 اإلغالق	 تكلفة	 تأثير	 توازن	 قد	 املتوسط	

االقتصاد.	 على	 كلية	 إيجابية	 آثار	 إىل	 تؤدي	 قد	 بل	 القصير،	

مع	 املهمة	 املسألة	 هذه	 يف	 البحث	 من	 املزيد	 إجراء	 ويتعين	

نفسه،	 الوقت	 ويف	 البيانات.	 من	 املزيد	 وتوافر	 األزمة	 تطور	

الحتواء	 بديلة	 سبل	 عن	 السياسات	 صناع	 يبحث	 أن	 ينبغي	

اإلصابات	ربما	تكون	أقل	تكلفة	على	االقتصاد.	وحسب	نصيحة	

خبراء	الصحة	العامة،	قد	تتضمن	هذه	السبل	التوسع	يف	إجراء	

استخدام	 على	 والتشجيع	 اخملالطين	 ورصد	 االختبارات	

الكمامات	والعمل	من	املنزل.

حتليلية	 نتائج	 من	 الفصل	 هذا	 يعرضه	 ما	 أن	 غير	

احملاذير.	 من	 عدد	 على	 ينطوي	 السياسات	 على	 وانعكاسات	

بتأثير	 املتعلقة	 الشواغل	 من	 التخفيف	 التحليل	 يحاول	 أوال،	

املتغيرات	الداخلية	على	نتائج	اإلغالق	العام،	حيث	يوضح	أن	

اإلحصائية	 البيانات	 استخدام	 عند	 ثابتة	 تظل	 النتائج	

على	 االعتماد	 عند	 وكذلك	 الزمنية،	 والسالسل	 املقطعية	

البيانات	القومية	ودون	القومية	حال	توافرها.	ولكن	ال	يمكن	

يف	 بما	 تماما،	 النموذج	 بتشخيص	 املتعلقة	 الشواغل	 إغفال	

يعتمد	 وثانيا،	 الطوعي.	 االجتماعي	 التباعد	 قياس	 ذلك	كيفية	

التحليل	على	مؤشرات	قصيرة	املدى،	مثل	التنقالت	وإعالنات	

االقتصادي	 النشاط	 قياس	 معها	 يمكن	 ال	 اخلالية،	 الوظائف	

لدى	 الفصل	 نتائج	 يف	 النظر	 إعادة	 وسيتعين	 كامل.	 بشكل	

التحليل	 يركز	 ثالثا،	 التقليدية.	 االقتصادية	 املؤشرات	 توافر	

بذلك	 يغفل	 وهو	 العام،	 لإلغالق	 االقتصادية	 التداعيات	 على	

التحصيل	 على	 العام	 اإلغالق	 تأثير	 مثل	 مهمة،	 جانبية	 آثارا	

جديرة	 جماالت	 وهي	 النفسية،	 الصحة	 ومشكالت	 الدراسي	

مستقبال. بالبحث	
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ملناقشة	 ومتزايد	 سريع	 بشكل	 عديدة	 دراسات	 صدرت	

كورونا	 فيروس	 جائحة	 عن	 الناجمة	 االقتصادية	 األزمة	

املستجد.	ويعرض	هذا	اإلطار	بإيجاز	نظرة	عامة	على	بعض	
هذه	الدراسات	التي	تركز	على	تداعيات	تدابير	اإلغالق	العام.1

التداعيات االقتصادية لتدابير اإلغالق العام واعتبارات 

عدم املساواة

يشير	عدد	من	املؤلفين	إىل	الدور	الكبير	لإلغالق	العام	يف	

فقدان	الوظائف	والتراجع	احلاد	يف	مستويات	اإلنفاق	وتدهور	

)راجع	 املتحدة	 الواليات	 يف	 احمللية	 االقتصادية	 األوضاع	

	،Baker and others 2020و	،Baek and others 2020	دراسات

 Chernozhukov,	و	،Béland, Brodeur, and Wright 2020و

  Coibion Gorodnichenko,	و	،Kasahara, and Schrimpf 2020
and Weber 2020،	وGupta and others 2020(.	وتم	توثيق	
 Carvalho and	دراسات	)راجع	البلدان	خمتلف	عبر	مماثلة	آثارا

	،Chronopoulos, Lukas, and Wilson 2020و	،others 2020
 Demirgüç-Kunt, Lokshin,	و 	،Deb and others 2020aو

.)and Torre 2020
وتشير	دراسات	أخرى	إىل	أن	التباعد	االجتماعي	الطوعي	

كان	له	دور	أهم	مقارنة	بتدابير	اإلغالق	العام	)راجع	دراسات	

	،Bartik and others 2020و 	،Allcott and others 2020 
 Maloney and	و 	،Kahn, Lange, and Wiczer 2020و

األفراد	 تنقالت	 أن	 الدراسات	 هذه	 وتوضح	 	.)Taskin 2020
واألنشطة	االقتصادية	يف	الواليات	املتحدة	قد	شهدت	تراجعا	

(Chetty and others 2020)،	وأن	 العام	 قبل	فرض	اإلغالق	

رفع	قيود	اإلغالق	العام	مل	ينتج	عنه	سوى	تعاف	حمدود	يف	

مستوى	التنقالت	)دراسة	Dave and others 2020b(	والنشاط	

 Cajner and مثل	 دراسات	 ذلك	 من	 )ويستثنى	 االقتصادي	

others 2020	وGlaeser and others 2020(.	وتتوصل	دراسة	
Goolsbee and Syverson (2020)	إىل	وجود	فروق	بسيطة	يف	
معدل	زيارات	املواطنين	ملتاجر	التجزئة	القريبة	التي	خضعت	

اجلغرايف.	 موقعها	 الختالف	 نظرا	 خمتلفة	 تنظيمية	 لقيود	

Chen and others (2020b)	نتائج	مماثلة،	 وتعرض	دراسة	

حيث	جتري	حتليال	موسعا	يغطي	أوروبا	أيضا	دون	التوصل	

إىل	أي	شواهد	ثابتة	على	تداعيات	اإلغالق	العام.	ويتضح	من	

حالة	السويد	أهمية	التباعد	االجتماعي	الطوعي	—	فبالرغم	

من	جتنب	فرض	تدابير	إغالق	صارمة،	شهد	البلد	انخفاضات	

مقارنة	 االقتصادي	 والنشاط	 التنقالت	 حجم	 يف	 مقاربة	

 Andersen and others دراسات	 )راجع	 املماثلة	 بالبلدان	

 Bricco	و 	،Born, Dietrich, and Müller 2020و 	،2020a
وتخلص	 	.(Chen and others 2020bو 	،and others 2020
دراسة	Aum, Lee, and Shin (2020)	إىل	نتائج	مماثلة	نسبيا	

بناء	على	حتليل	جتربة	كوريا	اجلنوبية.

هذا	اإلطار	من	إعداد	نيكوال	بييري.

1	يف	وقت	كتابة	هذا	اإلطار،	مل	تكن	معظم	الدراسات	املشار	إليها	قد	

خضعت	ملراجعة	النظراء،	ويتعين	لذلك	توخي	احلذر	يف	تفسير	نتائجها.

ووفقا	لعدد	من	الدراسات،	وقع	التأثير	األكبر	للجائحة	

للمخاطر	 عرضة	 األكثر	 الفئات	 على	 األوىل	 مراحلها	 يف	

االقتصادية،	سواء	يف	الواليات	املتحدة	أو	البلدان	األخرى	

 Béland, و	 	،Alstadsæter and others 2020 )راجع	

الفئات	 هذه	 وتتضمن	 	.)Brodeur, and Wright 2020
دراسية	 مؤهالت	 على	 واحلاصلين	 دخال	 األقل	 األفراد	

 Chetty andو	،Cajner and others 2020 )راجع	 بسيطة	

)دراسة	 واألقليات	 	،)Shibata 2020	و 	،others 2020
)دراسة	 واملهاجرين	 	،)Fairlie, Couch, and Xu 2020
 Alon and )راجع	 والنساء	 	،)Borjas and Cassidy 2020
	،Del Boca and others 2020و 	،others 2020a 
وPapanikolaou and Schmidt 2020(.	ومن	أسباب	ذلك	

وظائفهم	 أداء	 يمكنهم	 ال	 ما	 غالبا	 أجرا	 األقل	 العاملين	 أن	

	،Barrero, Bloom, and Davis 2020 )راجع	 املنزل	 	من	

 Gottlieb and othersو 	،Dingel and Neiman 2020و

املساواة	 عدم	 تزايد	 باحتمالية	 ذلك	 وينذر	 	.)2020 
	،Mongey, Pilossoph, and Weinberg 2020 	)راجع	

.)Palomino, Rodríguez, and Sebastian 2020و

الهيكلية	 اإلنتاج	 نماذج	 الدراسات	 بعض	 وتستخدم	

العام،	 اإلغالق	 تدابير	 عن	 الناجمة	 األضرار	 لتوقع	 الثرية	

وتوصل	معظمها	إىل	وجود	آثار	كبيرة	للغاية	على	األنشطة	

	،Barrot, Grassi, and Sauvagnat 2020	)راجع	االقتصادية	

 Bonadio and othersو 	،Baqaee and Farhi 2020aو

 Fadinger and	و 	،Cakmaklı and others 2020و 	،2020
ومستويات	 	،)Inoue and Todo 2020و 	،Schymik 2020
 Carletti and others	)راجع	الشركات	يف	واملالءة	السيولة

 Schivardi andو	،Gourinchas and others 2020و	2020،
	Chen and others (2020a)	دراسة	وحتلل	.)Romano2020
مع	 تتسق	 شواهد	 وتسوق	 األسهم	 أسواق	 يف	 األفعال	 ردود	

تعود	 التخفيفية	 السياسات	 بأن	 السائد	 السوقي	 املعتقد	

ذلك،	 عن	 فضال	 الطويل.	 املدى	 على	 الشركات	 على	 بالنفع	

بين	 احملتملة	 السببية	 العالقة	 يف	 الدراسات	 بعض	 تنظر	

 Guerrieri and others	)راجع	الطلب	وعجز	العرض	صدمات

االسمية	 اجلمود	 أوجه	 مع	 الصدمات	 هذه	 وتفاعل	 	)2020
.)Baqaee and Farhi 2020b	راجع(

 تأثير اإلغالق العام والتباعد االجتماعي 

على أعداد اإلصابات

الدور	 أيضا	 التجريبية	 التحليالت	 من	 جمموعة	 توثق	

إبطاء	وتيرة	 العام	يف	 االجتماعي	واإلغالق	 للتباعد	 الكبير	

 Chernozhukov, Kasahara, and )راجع	 الفيروس	 انتشار	

 Ciminelli and Garcia-Mandicoو 	،Schrimpf 2020
 Deb and othersو 	،Dave and others 2020aو 	،2000
	،Demirgüç-Kunt, Lokshin, and Torre 2020و	2020،b
 Fang,	و	،di Porto, Naticchioni, and Scrutinio 2020و

	،Friedson and others 2020و	،Wang, and Yang 2020

اإلطار 2-1: نظرة عامة على جمموعة من الدراسات حول التداعيات االقتصادية لإلغالق العام
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 Imai and	و 	،Glaeser, Gorback, and Redding 2020و

 Yilmazkuday	و	،Jinjarak and others 2020و	،others 2020
الفعالية	 على	 أثرت	 عوامل	 عدة	 هناك	 أن	 غير	 	.)2020
 Barrios and	)راجع	االجتماعي	املال	رأس	مثل	واالمتثال،

others 2020،	وDing and others 2020(،	وتوافر	خدمات	
	،)Chiou and Tucker 2020 )راجع	 السريع	 اإلنترنت	

 Pulejo and )راجع	 االنتخابات	 مسار	 بشأن	 واخملاوف	

 Levy )راجع	 الوظائف	 استقرار	 وعدم	 	،)Querubín 2020
Yeyati and Sartorio 2020(،	وسياسات	اإلجازات	املرضية	
بعض	 وتشير	 	.)Andersen and others 2020b )راجع	

الدراسات	أيضا	إىل	أن	السياسات	التخفيفية	األقل	صرامة،	

مثل	ارتداء	الكمامات	والتوسع	يف	إجراء	االختبارات،	يمكن	

)راجع	 اإلصابات	 انتشار	 إبطاء	 مهم	يف	 دور	 لها	 يكون	 أن	

	،Chernozhukov, Kasahara, and Schrimpf 2020 
.)Gapen and others 2020و

السياسات التخفيفية املثلى واملنظورات التاريخية

غالبا(	 )كمية	 نظرية	 نماذج	 الدراسات	 بعض	 تستخدم	

للوقوف	على	خصائص	السياسات	التخفيفية	املثلى	وحتليل	

األضرار	االقتصادية	الناجمة	عنها.	راجع	على	سبيل	املثال	

 Akbarpour	و 	،Acemoglu and others (2020) دراسات	

 Alvarez, Argente, and Lippiو 	،and others (2020)
	،Bodenstein, Corsetti, and Guerrieri (2020)و	(2020)،

 Checo, Grigoli, and	و	،Cakmaklı and others (2020)و
 Eichenbaum, Rebelo, and Trabandtو 	،Mota (2020)
	،Farboodi, Jarosch, and Shimer (2020)و 	،(2020) 
 Jones,	و 	،Favero, Ichino, and Rustichini (2020)و
هذه	 وحتلل	 	.Philippon, and Venkateswaran (2020)
كبار	 يهدد	 الذي	 األكبر	 اخلطر	 منها	 قضايا	 عدة	 النماذج	

والطاقة	 الطوعي،	 االجتماعي	 التباعد	 ودور	 السن،	

االستيعابية	احملدودة	للمستشفيات.	ويوثق	العديد	من	هذه	

الدراسات	الدور	املهم	لسياسات	اإلغالق	املوجهة	والتدخالت	

االختالف	 مدى	 على	 أخرى	 دراسات	 تركز	 بينما	 املبكرة،	

االقتصادات	 يف	 املثلى	 السياسات	 عليه	 تكون	 قد	 الذي	

 von Carnapو 	،Alon and others 2020b )راجع	 النامية	

.)and others 2020
لإلغالق	 االقتصادي	 التأثير	 قليلة	 دراسات	 وتناقش	

 Correia, Luck,	دراسة	وتخلص	تاريخي.	منظور	من	العام

فرضته	 الذي	 العام	 اإلغالق	 أن	 إىل	 	and Verner (2020)
املدن	األمريكية	الحتواء	اإلنفلونزا	اإلسبانية	كان	له	تأثير	

 Lilley, دراسة	 أن	 من	 بالرغم	 الحقا،	 النمو	 على	 إيجابي	

النظر	يف	هذه	الشواهد	 Lilley, and Rinaldi (2020)	تعيد	
	Bodenhorn (2020)	دراسة	وحتلل	حاسمة.	غير	وتعتبرها

جتد	 وال	 األمريكي،	 اجلنوب	 يف	 اإلسبانية	 اإلنفلونزا	 تأثير	

املزيد	 إىل	 أدى	 للشركات	 اإللزامي	 اإلغالق	 أن	 على	 شواهد	

من	اإلخفاقات	يف	هذا	القطاع.

اإلطار 2-1 )تتمة(
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يحلل	هذا	اإلطار	كيف	أدى	استخدام	الشركات	لتكنولوجيا	

املعلومات	إىل	تعديل	مسار	تداعيات	اإلغالق	العام	والتباعد	

املتحدة.	 الواليات	 العمل	يف	 على	سوق	 الطوعي	 االجتماعي	

فمن	شأن	تكنولوجيا	املعلومات	تخفيف	اآلثار	االقتصادية	

العمل	من	 بينها	تسهيل	 للجائحة	من	خالل	عدة	وسائل	من	

البيع	عبر	اإلنترنت،	أو	تنظيم	توصيل	السلع	 بعد،	أو	تشجيع	

واخلدمات	دون	أي	احتكاك	مباشر.	ويخلص	التحليل	إىل	أن	

مستويات	التوظيف	كانت	أكثر	صالبة	يف	الواليات	األمريكية	

التي	يزداد	فيها	اعتماد	الشركات	على	تكنولوجيا	املعلومات.	

يف	 الزيادة	 	1-2-2 البياين	 الشكل	 يف	 	1 اللوحة	 وتوضح	

كل	 يف	 إبريل	 إىل	 فبراير	 من	 الفترة	 خالل	 البطالة	 معدالت	

والية	نتيجة	تشديد	تدابير	اإلغالق	العام	خالل	نفس	الفترة.	

معدالت	 زيادة	 بين	 االرتباط	 	2 اللوحة	 توضح	 وباملثل،	

فيها	 يقل	 التي	 الواليات	 ويف	 التنقالت.	 وانخفاض	 البطالة	

ارتباط	قوي	 املعلومات،	يوجد	 استخدام	تكنولوجيا	 مستوى	

التنقالت	 وانخفاض	 العام	 اإلغالق	 تدابير	 صرامة	 بين	

اإلغالق	 يرتبط	 ال	 العكس،	 وعلى	 البطالة.	 معدالت	 وارتفاع	

العام	والتنقل	بمعدالت	البطالة	املتزايدة	يف	الواليات	األكثر	

أن	 إىل	 ذلك	 ويشير	 املعلومات.	 لتكنولوجيا	 استخداما	

تكنولوجيا	املعلومات	من	شأنها	توفير	قدر	كبير	من	احلماية	

لالقتصادات	احمللية	خالل	اجلائحة.

وتؤكد	بيانات	األفراد	املستمدة	من	املسح	السكاين	احلايل	

التعداد	 مكتب	 عن	 يصدر	 مشترك	 مسح	 وهو	 النمط،	 هذا	

وتزداد	 األمريكي.	 العمل	 إحصاءات	 ومكتب	 األمريكي	

احتماالت	البطالة	يف	إبريل	بالنسبة	للمجيبين	الذين	يعيشون	

أكبر	 تراجعا	 التي	شهدت	 احلضرية	 اإلحصائية	 املناطق	 يف	

يف	حجم	التنقالت،	وإن	كان	استخدام	تكنولوجيا	املعلومات	

البطالة	 احتماالت	 وتزداد	 التأثير.1	 هذا	 من	 يحد	 بالشركات	

معياري	 )انحراف	 التنقالت	 يف	 الكبير	 بالتراجع	 املقترنة	

املناطق	 يف	 	%25 بنسبة	 مئوية(	 نقاط	 	10 يساوي	 واحد	

تكنولوجيا	 على	 اعتمادها	 يقل	 التي	 احلضرية	 اإلحصائية	

التي	تعتمد	بدرجة	كبيرة	على	 املعلومات	عنها	يف	املناطق	

تكنولوجيا	املعلومات	)5	نقاط	مئوية	مقابل	4	نقاط	مئوية(.		

تكنولوجيا	 استخدام	 تأثير	 أيضا	 التحليل	 ويتناول	

الشكل	 	،3 )اللوحة	 العاملين	 فئات	 خمتلف	 عبر	 املعلومات	

البياين	2-2-1(.	وتسهم	تكنولوجيا	املعلومات	يف	تخفيف	

للذكور	 بالنسبة	 التنقالت	 تراجع	 عن	 الناجت	 البطالة	 تأثير	

التحليل	 إعداد	نيكوال	بييري	ويانيك	تيمر.	ويستند	 هذا	اإلطار	من	

بشكل	كبير	إىل	دراسة	Pierri and Timmer (2020)	التي	تتضمن	تفاصيل	

فنية	حول	هذا	املوضوع.

1	وفقا	ملكتب	التعداد	األمريكي،	يقصد	باملنطقة	اإلحصائية	احلضرية	

أي	منطقة	جغرافية	ذات	كثافة	سكانية	مرتفعة	نسبيا	وتربطها	عالقات	

اقتصادية	قوية	بمختلف	املناطق..

زيادة االعتماد على 

تكنولوجيا املعلومات

تدين االعتماد على 

تكنولوجيا املعلومات

تطابق خطي: زيادة االعتماد 

على تكنولوجيا املعلومات

تطابق خطي: تدين االعتماد 

على تكنولوجيا املعلومات

زيادة االعتماد على 

تكنولوجيا املعلومات

تدين االعتماد على 

تكنولوجيا املعلومات

تطابق خطي: زيادة االعتماد 

على تكنولوجيا املعلومات

تطابق خطي: تدين االعتماد 

على تكنولوجيا املعلومات

الشــكل البيــاين ٢-٢-١: التأثيــر الســالب لتطبيــق 

البطالــة  معــدالت  علــى  املعلومــات  تكنولوجيــا 

يف الواليات املتحدة

(٪)

١–   البطالة واإلغالق العام يف الواليات املتحدة

٢–   البطالة والتنقالت يف الواليات املتحدة

٣–   التأثير السالب لتكنولوجيا املعلومات 

        على البطالة، حسب نوع العامل
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املصــادر: تقريــر التنقــل ا�تمعــي الصــادر عــن شــركة غوغــل، ومؤسســة 

Keystone، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة: يعكــس احملــور الصــادي يف اللوحتيــن ١ و٢ ارتفــاع معــدل البطالــة علــى 

الفتــرة مــن فبرايــر إىل إبريــل ٢٠٢٠ بالنســبة املئويــة.  مســتوى الواليــات خــالل 

ويعــرض احملــور الســيني يف اللوحــة ١ متوســط صرامــة تدابيــر اإلغــالق العــام خــالل 

الفترة من فبراير إىل إبريل ٢٠٢٠، كما يعرض احملور السيني يف اللوحة ٢ متوسط 

انخفــاض حجــم التنقــالت. وتوضــح اللوحــة ٣ نتائــج االنحــدار باســتخدام بيانــات 

مســتمدة مــن املســح الســكاين احلــايل، كمــا ُيســتخدم متغيــر صــوري تابــع لتحديــد مــا 

إذا كان ا�يب عاطال عن العمل يف إبريل ٢٠٢٠، ومتغيرات مستقلة تشمل استخدام 

تكنولوجيــا املعلومــات وتراجــع التنقــالت يف املنطقــة احلضريــة اإلحصائيــة التــي 

يف  الصــادي  احملــور  ويوضــح  بينهمــا.  فيمــا  والتفاعــالت  فيهــا  ا�يــب  يعيــش 

اللوحــة ٣ حجــم معاِمــل حــد التفاعــل يف كل عينــة فرعيــة. وُيقصــد باحلاصليــن علــى 

مؤهــالت دراســية بســيطة ا�يبــون الذيــن مل يتمــوا تعليمهــم الثانــوي. راجــع دراســة 

Pierri and Timmer (2020) لالطالع على املزيد من البيانات. 

العاملون

ككل

الذكور اإلناث ذوو البشرة

البيضاء

غير ذوي

البشرة

البيضاء

احلاصلون

على 

مؤهالت

دراسية

عليا

احلاصلون

على 

مؤهالت

دراسية

بسيطة

اإلطار 2-2: دور تكنولوجيا املعلومات خالل جائحة كوفيد-19: شواهد مستمدة من جتربة 

الواليات املتحدة 
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واإلناث	والعاملين	من	ذوي	البشرة	البيضاء	والعاملين	من	

غير	ذوي	البشرة	البيضاء	على	حد	سواء،	وإن	كانت	ال	تخفف	

الدراسية	 املؤهالت	 ذوي	 األفراد	 على	 البطالة	 تأثير	 من	

تكنولوجيا	 استخدام	 يسهم	 قد	 حين	 ففي	 لذلك	 البسيطة.	

املعلومات	عموما	يف	توفير	قدر	كبير	من	احلماية	ألسواق	

العمل	ضد	تداعيات	جائحة	فيروس	كورونا،	يمكن	أن	يؤدي	

أصحاب	 من	 األفراد	 بين	 املساواة	 عدم	 زيادة	 إىل	 أيضا	

املؤهالت	الدراسية	العليا	والبسيطة.

اإلطار 2-2 )تتمة(
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 تخفيف تغير املناخ — االستراتيجيات 

املراعية للنمو والتوزيع 3 ل
ص

ف
ل

ا

ما مل ُيتخذ املزيد من اإلجراءات للحد من انبعاثات غازات 

لدرجات  الوصول  مشارف  على  الكوكب  سيكون  الدفيئة، 

ينذر  قد  ما  وهو  السنين،  ماليين  عبر  يشهدها  مل  حرارة 

بعواقب كارثية. ويشير التحليل الوارد يف هذا الفصل إىل أن 

البدء بتنشيط االستثمار األخضر إىل جانب الزيادة الطردية 

يف أسعار الكربون من شأنهما حتقيق اخلفض املطلوب يف 

على  معقولة  انتقالية  تأثيرات  مقابل  االنبعاثات  حجم 

العاملي  االقتصاد  وضع  يف  سيسهم  مما  العاملي،  الناجت 

على مسار أكثر قوة واستدامة على املدى املتوسط. ويكتسب 

ألن  نظرا  التخفيف  مسألة  بالغة يف  أهمية  الكربون  تسعير 

الطاقة  استخدام  كفاءة  على  تشجع  الكربون  أسعار  زيادة 

إىل  الكربون  مرتفعة  األنشطة  من  املوارد  توزيع  وإعادة 

اتخاذ  البداية  يف  ويمكن  الكربون.  منخفضة  األنشطة 

جمموعة من اإلجراءات لتنشيط االستثمار األخضر من أجل 

تكلفة  القصير وتخفيض  املدى  الكلي على  االقتصاد  تعزيز 

التأقلم مع زيادة أسعار الكربون. وتنشأ عن تسعير الكربون 

للوصول باالنبعاثات إىل مستوى الصفر على أساس صاف 

تتراجع  قد  معقولة  تكلفة  اجلاري  القرن  منتصف  بحلول 

نتيجة  جديدة  تكنولوجية  ابتكارات  استحداث  مع  الحقا 

ويمكن  التطوير.  ودعم  اخلضراء  والبحوث  الكربون  تسعير 

اإلجراءات  من  تضررا  األكثر  الفئات  حماية  للحكومات 

ممولة  موجهة  نقدية  حتويالت  توفير  خالل  من  التخفيفية 

الكربون.  إيرادات تسعير  من 

مقدمة

سريعة،	 بخطى	 العاملي	 االحترار	 ظاهرة	 تصاعد	 يستمر	

احلرارة	 درجات	 متوسط	 ارتفاع	 أن	 إىل	 التقديرات	 تشير	 حيث	

الثورة	 منذ	 واحدة	 مئوية	 درجة	 نحو	 بلغ	 الكوكب	 سطح	 على	

العقود	 وتعد	 وتيرته.	 بتسارع	 اعتقاد	 وهناك	 الصناعية،	

السنوات	 وكانت	 سابقه،	 من	 أدفأ	 كٌل	 للثمانينات	 التالية	

اإلطالق،	 على	 األدفأ	 هي	 	)2019–2015( السابقة	 اخلمس	

الضغوط	 وتتضح	 عام.	 أدفأ	 ثاين	 هو	 	2019 عام	 أن	 وُيرجح	

املتزايدة	على	خمتلف	النظم	يف	كوكب	األرض	من	زيادة	تواتر	

الكوارث	الطبيعية	املرتبطة	بالطقس.1	ويستمر	ارتفاع	منسوب	

العامل	 أن	 على	 متزايدة	 شواهد	 وثمة	 العامل،	 حول	 البحار	 مياه	

تغيرات	 مواجهة	 من	 السابق	 يف	 ُيعتقد	 كان	 مما	 أقرب	 أصبح	

حادة	غير	قابلة	للتصحيح	—	وهو	ما	يطلق	عليه	النقطة	احلرجة	

.)Lenton and others 2019	دراسة	راجع(

ظاهرة	 من	 األكبر	 اجلزء	 ُيعزى	 العلمية،	 للدراسات	 ووفقا	

عن	 الناجتة	 الدفيئة	 غازات	 انبعاثات	 إىل	 العاملي	 االحترار	

الوقود	 حرق	 عن	 الناجت	 الكربون	 سيما	 ال	 البشرية،	 األنشطة	

	1-3 اإلطار	 )راجع	 	)IPCC 2014, 2018a )راجع	 األحفوري	

أن	 من	 العلماء	 حذر	 وقد	 املصطلحات(.2	 مسرد	 على	 لالطالع	

الثورة	 حقبة	 قبل	 ما	 مستويات	 عن	 احلرارة	 درجات	 ارتفاع	

	— مئويتين	 درجتين	 من	 كثيرا	 أقل	 يظل	 أن	 يجب	 	الصناعية	

إىل	 الوصول	 لتجنب	 	— املثايل	 الوضع	 مئوية	يف	 درجة	 	1,5

النقطة	املناخية	احلرجة	وتعرض	النظم	الطبيعية	واالجتماعية-

IPCC 2014, 2018a(.	وقد	 االقتصادية	لضغوط	حادة	)راجع	

أقر	صناع	السياسات	حول	العامل	هدف	احتواء	ارتفاع	درجات	

احلرارة	بحلول	2100	يف	حدود	1,5	درجة	مئوية	إىل	درجتين	

مئويتين	يف	إطار	اتفاقية	باريس	لعام	2015.	ويتطلب	الوصول	

مستوى	 يف	 وسريع	 كبير	 خفض	 حتقيق	 الهدف	 هذا	 إىل	

صايف	 تخفيض	 حتديدا	 يتعين	 حيث	 الكربونية،	 االنبعاثات	

)راجع	 القرن	 منتصف	 بحلول	 صفر	 إىل	 الكربون	 انبعاثات	

على	 القضاء	 ضرورة	 ذلك	 ويعني	 	.)IPCC 2014, 2018a
انبعاثات	الكربون	أو	إزالة	ما	تبقى	من	انبعاثات	كربونية	من	

)مثل	 الطبيعية	 الكربون	 مصارف	 باستخدام	 اجلوي	 الغالف	

الكربون	 احتجاز	 )مثل	 الصناعية	 أو	 واحمليطات(	 الغابات	

تتجاوز	 قد	 الكبيرة،	 التخفيضات	 هذه	 مع	 وحتى	 وتخزينه(.	

تراجع	 حلين	 املستهدف	 املستوى	 مؤقتا	 احلرارة	 درجات	

التراكمات	الكربونية	يف	الغالف	اجلوي	بدرجة	كافية	من	خالل	

امتصاصها	عن	طريق	مصارف	الكربون.

آفاق  تقرير  من	 	2020 إبريل	 عدد	 من	 الثاين	 الفصل	 أيضا	 1	راجع	

عدد	 الثالث	من	 والفصل	 الصحراء،	 إلفريقيا جنوب  اإلقليمي  االقتصاد 

 Kahn and ودراسة	 العاملي،	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 	2017 أكتوبر	

others (2019).	وتمثل	سياسات	التأقلم	أحد	العناصر	املهمة	األخرى	يف	
االستراتيجية	الهادفة	إىل	احلد	من	اخلسائر	الناجمة	عن	تغير	املناخ،	ويف	

بعض	احلاالت،	قد	يوجد	تداخل	بينها	وبين	سياسات	التخفيف	)كما	يف	

حالة	صون	الغابات	املطيرة(،	ولكنها	ال	تدخل	يف	نطاق	هذا	الفصل.

2	غاز	الدفيئة	هو	أي	غاز	يساهم	يف	زيادة	تأثير	االحتباس	احلراري	من	

خالل	امتصاص	األشعة	حتت	احلمراء	)صايف	الطاقة	احلرارية(	املنبعثة	من	

سطح	األرض	وإعادة	توجيهها	إىل	سطح	األرض.	ومن	هذه	الغازات	ثاين	

أكسيد	الكربون	وامليثان	وأكسيد	النيتروز	والغازات	املفلورة.	ويركز	الفصل	

على	انبعاثات	الكربون	الناجتة	عن	استهالك	الوقود	األحفوري،	وهو	من	أهم	

أسباب	انبعاثات	غاز	الدفيئة	التي	هي	من	صنع	اإلنسان.	وتناقش	دراسة	

IMF (2019)	السياسات	الالزمة	لكبح	مصادر	انبعاثات	غاز	الدفيئة	املهمة	
األخرى	بخالف	انبعاثات	ثاين	أكسيد	الكربون	الناجتة	عن	استهالك	الوقود	

واالنبعاثات	 امليثان	 غاز	 وتسرب	 والزراعة	 )احلراجة	 حمليا	 األحفوري	

الناجتة	عن	العمليات	الصناعية	والغازات	املفلورة	واالنبعاثات	الناجتة	عن	

النقل	اجلوي	والبحري	الدويل(.

بوغمانز،	 وكريستيان	 باريت،	 فيليب	 إعداد	 من	 الفصل	 هذا	

)قائد	 جوموت	 وفلورانس	 أوغستر،	 ويوهانِّس	 كارتون،	 وبنجامين	

تاڤاريس،	 ومارينا	 بوغاتشيفا،	 وإفجينيا	 حممد،	 وعادل	 الفريق(،	

وارويك	 اخلارجَيين	 املستشاَرين	 مع	 بالتعاون	 ڤويت،	 وسايمون	

من	 وبمساهمة	 احملاكاة،	 نماذج	 أعدا	 اللذين	 ليو	 ووايفنغ	 ماكيبين	

توماس	براند.	وقدم	كل	من	ســريجوين	بانرجــي	وإيريك	بانغ	وجيدين	

املساعدة	 فرنانديز	 روهاس	 دانييال	 وقدمت	 البحثي،	 الدعم	 كيم	

التحريرية.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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للحد	 السياسات	 خالل	 من	 امللموسة	 االستجابات	 وكانت	

حتى	 اإلطالق	 على	 كافية	 غير	 الدفيئة	 غازات	 انبعاثات	 من	

اآلن.3	وبالرغم	من	تراجع	االنبعاثات	نتيجة	أزمة	كوفيد-19،	

ويف	 مؤقت.	 تراجع	 سوى	 يكون	 لن	 أنه	 بالفعل	 الواضح	 من	

أن	ترتفع	درجات	 السياسات	احلالية،	يمكن	 حالة	عدم	تعديل	

قبل	 إضافية	 درجات	 خمس	 إىل	 بدرجتين	 العاملية	 احلرارة	

منذ	 مسبوقة	 غير	 مستويات	 إىل	 لتصل	 القرن،	 هذا	 نهاية	

واقتصادية	 مادية	 أضرار	 إىل	 سيؤدي	 مما	 السنين،	 ماليين	

الكوكب	 أنحاء	 جميع	 يف	 الكوارث	 خماطر	 وتفاقم	 متزايدة	

تغير	 عن	 الناجمة	 األضرار	 وتتضمن	 	4.)1-3 البياين	 )الشكل	

بسبب	 اإلنتاجية	 تراجع	 ال	احلصر(	 املثال	 سبيل	 )على	 املناخ	

التغيرات	يف	غلة	احملاصيل	الزراعية	وإنتاج	املزارع	السمكية	

درجات	 ارتفاع	 من	 املفتوحة	 املناطق	 يف	 العاملين	 ومعاناة	

األضرار	 وزيادة	 االقتصادية	 األنشطة	 تعطل	 وتكرار	 احلرارة،	

املادية	يف	رأس	املال	املنتج	والبنية	التحتية	واملباين	نتيجة	

زيادة	تواتر	الكوارث	الطبيعية	وحدتها	وارتفاع	منسوب	مياه	

واخلسائر	 الصحة	 وتردي	 الساحلية(،	 املناطق	 )يف	 البحر	

انتشار	 وزيادة	 الطبيعية	 الكوارث	 بسبب	 األرواح	 احملتملة	يف	

األمراض	املعدية،	وحتول	املوارد	إىل	جماالت	التأقلم	وإعادة	

	5.)Batten 2018 دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 	اإلعمار	

وال	يوجد	يقين	بشأن	تأثير	تراكمات	االنبعاثات	الكربونية	يف	

تغير	 جتاه	 )»احلساسية	 احلرارة	 درجات	 على	 اجلوي	 الغالف	

درجات	 ارتفاع	 نتيجة	 املتوقعة	 األضرار	 حجم	 أو	 املناخ«(	

تستند	 احلالية	 التقديرات	 أن	 كما	 معين،	 مستوى	 إىل	 احلرارة	

إىل	التفاوتات	الطفيفة	يف	درجات	احلرارة	خالل	فترات	سابقة	

بما	 	— كافية	 بدرجة	 األضرار	 من	 العديد	 بالتايل	 تعكس	 وال	

واخملاطر	 الطبيعي	 العامل	 على	 تؤثر	 التي	 األضرار	 ذلك	 يف	

الكارثية.	غير	أن	جميع	التقديرات	تتوقع	أضرارا	جسيمة،	كما	

غير	 اآلثار	 اعتبارها	 يف	 تأخذ	 التي	 األخيرة	 الدراسات	 تشير	

لفترات	 االقتصادي	 النمو	 تراجع	 وإمكانية	 احملتملة	 اخلطية	

3	بالنسبة	ملعظم	البلدان،	تعد	املساهمات	احملددة	وطنيا	التي	تعهدت	

ارتفاع	 احتواء	 هدف	 لتحقيق	 كافية	 غير	 باريس	 اتفاقية	 ظل	 يف	 بها	

درجات	احلرارة	يف	حدود	1,5	درجة	مئوية	أو	درجتين	مئويتين،	بل	إنه	

من	غير	املرجح	الوفاء	بهذه	املساهمات	نفسها	يف	ظل	السياسات	احلالية	

 Climate Action Tracker Warming Projections Global Update —	راجع(

December 2019(.	وترددت	آراء	من	جهات	أخرى	بشأن	قصور	السياسات	
املعلنة،	مثل	الوكالة	الدولية	للطاقة	التي	أشارت	إىل	احلاجة	إىل	سياسات	

.(IEA 2019)	األهداف	هذه	لبلوغ	طموحا	أكثر

عدم	 أو	 املناخ	 تغير	 آثار	 لتخفيف	 سياسات	 تطبيق	 عدم	 حالة	 4	يف	

هجرة	أعداد	كبيرة	من	السكان،	يمكن	أن	يشهد	ثلث	سكان	العامل	متوسط	

	.2070 عام	 بحلول	 مئوية	 درجة	 	29 تتجاوز	 سنوية	 حرارة	 	درجات	

يف	 ولكن	 بالفعل،	 املستويات	 هذه	 إىل	 احلرارة	 درجات	 وصلت	 وقد	

األكبر	 اجلزء	 األرض	ويقع	 تتجاوز	0,8%	من	مساحة	كوكب	 مساحة	ال	

بحلول	 األرض	 مساحة	 من	 	%19 تغطي	 أن	 وُيتوقع	 إفريقيا،	 يف	 	منها	

.)Xu and others 2020	دراسة	)راجع	2070	عام

5	سيؤدي	تغير	املناخ	أيضا	إىل	تعقيد	إدارة	استقرار	االقتصاد	الكلي،	

الناجت	 الطبيعية	تزيد	من	تقلبات	 التغيرات	املناخية	والكوارث	 نظرا	ألن	

واألسعار،	كما	تفرض	ضغوطا	على	استدامة	املالية	العامة	نتيجة	التكلفة	

الناجمة	عن	الكوارث	الطبيعية	—	بدءا	من	إعادة	اإلعمار	وحتى	االستثمار	

يف	التأقلم	مع	هذه	التغيرات.	وأخيرا	وليس	آخرا،	سيؤدي	تغير	املناخ	إىل	

والفئات	 الدخل	 منخفضة	 البلدان	 ألن	 نظرا	 املساواة	 وعدم	 الفقر	 زيادة	

أكثر	عرضة	للصدمات	وأقل	 بلد	عادة	ما	تكون	 أي	 الدخل	يف	 منخفضة	

قدرة	على	مواجهتها	أو	التأقلم	مع	تغير	املناخ.

السيناريو األساسي

تقرير التقييم اخلامس الصادر عن الفريق احلكومي الدويل 

املعني بتغير املناخ: احتمالية >١,٥ درجة مئوية بنسبة ٦٦٪ 

تقرير التقييم اخلامس الصادر عن الفريق احلكومي الدويل 

املعني بتغير املناخ: احتمالية >١,٥ درجة مئوية بنسبة ٥٠٪ 

حساسية متوسطة جتاه تغير املناخ

حساسية منخفضة إىل مرتفعة جتاه تغير املناخ

١,٥ درجة مئوية

،Burke-Hsiang-Miguel التكلفة بناء على دراسة

احلساسية جتاه تغير املناخ يف السيناريو األساسي

حساسية منخفضة إىل مرتفعة جتاه تغير املناخ

،Nordhaus التكلفة االقتصادية بناء على دراسة

احلساسية جتاه تغير املناخ يف السيناريو األساسي

حساسية منخفضة إىل مرتفعة جتاه تغير املناخ

الشــكل البيــاين ٣-١: ا�اطــر الناجمــة عــن عــدم تخفيــف 

تغيرات املناخ

يف ظل املسار احلايل لالنبعاثات، تتراجع احتمالية احتواء االحترار العاملي دون ١,٥ درجة 

العامليــة يف ســيناريو  مئويــة إىل ٥٠٪ خــالل ١٥ عامــا تقريبــا. وترتفــع درجــات احلــرارة 

املســار املعتــاد إىل مســتويات غيــر مســبوقة منــذ مالييــن الســنين، ممــا ســيؤدي إىل خســائر 

جسيمة يف الدخل وزيادة خطر النتائج الكارثية.

١–   تراكمات االنبعاثات

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)

٢–   درجات احلرارة يف سيناريو املسار املعتاد

        (ارتفاع درجة احلرارة املئوية عن متوسط ما قبل الثورة الصناعية)

٣–   خسائر الناجت الناجمة عن تغير املناخ

(٪)       
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املصــادر: دراســة Burke, Hsiang, and Miguel 2015، ودراســة IPCC (2014, 2018a)، ودراســة 

Nordhaus 2010، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
ملحوظــة: يشــير الســيناريو األساســي يف اللوحــة ١ إىل تراكمــات االنبعاثــات يف ســيناريو عــدم 

التخفيف من التغيرات املناخية استنادا إىل نموذج االقتصاد الكلي العاملي G-Cubed، وتمثل 

اخلطــوط املتقطعــة احلــد األقصــى لالنبعاثــات الــالزم لكبــح ظاهــرة االحتــرار العاملــي. وتوضــح 

اللوحة ٢ متوسط درجات احلرارة العاملية يف سيناريو املسار املعتاد. ويفترض اخلط املتصل 

حساســية قدرهــا ٣ جتــاه تغيــر املنــاخ (الزيــادة علــى املــدى الطويــل يف درجــات احلــرارة نتيجــة 

تضاعــف خمــزون الكربــون يف الغــالف اجلــوي علــى املــدى الطويــل)، وتفتــرض املنطقــة املظللــة 

درجة حساســية جتاه تغير املناخ تتراوح من ١,٥ إىل ٤,٥ (راجع دراســة Heal 2017، ودراســة 

Hassler, Krusell, and Olovsson 2018). وتعرض اللوحة ٣ اخلســائر االقتصادية الناجتة عن 
اخلطــوط  وتفتــرض  احلاليــة.  عنــد مســتوياتها  احلــرارة  درجــات  بثبــات  املنــاخ مقارنــة  تغيــر 

املتصلــة حساســية قدرهــا ٣ جتــاه تغيــر املنــاخ، بينمــا تفتــرض املنطقــة املظللة درجة حساســية 

 Hassler, Krusell, and Olovsson ودراســة ،Heal 2017 تتــراوح مــن ١,٥ إىل ٤,٥ (راجــع دراســة

2018). حتســب التكلفــة االقتصاديــة الناجتــة عــن ارتفــاع درجــات احلــرارة إىل مســتويات معينــة 
.Burke, Hsiang and Miguel (2015) أو دراسة Nordhaus (2010) استنادا إىل دراسة
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على	 	Burke, Hsiang, and Miguel 2015 دراسة( مطولة	

يف	 متوقعا	 كان	 مما	 كثيرا	 أكبر	 أضرار	 إىل	 املثال(	 سبيل	

االحترار	 عن	 الناجتة	 التغيرات	 خمتلف	 شأن	 ومن	 السابق.	

مياه	 منسوب	 وارتفاع	 اجلليدي	 الغطاء	 ذوبان	 مثل	 العاملي،	

البحار	وزيادة	حموضة	احمليطات،	أن	تؤدي	يف	حد	ذاتها	إىل	

العاملي،	وسيكون	من	الصعب	عالجها	 تفاقم	ظاهرة	االحترار	

.)IPCC 2014, 2018a(	بشري	زمني	مدار	على

بالنسبة	 وفرص	 حتديات	 كوفيد-19	 أزمة	 عن	 وتنشأ	

التدابير	 تسهم	 قد	 فبينما	 املناخ.	 تغير	 تخفيف	 خلطة	

الطويل	 املدى	 على	 الدخل	 زيادة	 يف	 األرجح	 على	 التخفيفية	

قد	 اجلسيمة،	 املادية	 واخملاطر	 األضرار	 من	 احلد	 خالل	 من	

إىل	 التدابير	 هذه	 تتطلبه	 الذي	 االقتصادي	 التحول	 يؤدي	

البلدان	 يف	 سيما	 ال	 االنتقالية،	 الفترة	 خالل	 النمو	 تراجع	

والبلدان	 األحفوري	 الوقود	 صادرات	 على	 االعتماد	 شديدة	

الركود	 ظل	 ويف	 سريعا.	 وسكانيا	 اقتصاديا	 نموا	 تشهد	 التي	

التخفيفية	 السياسات	 إقرار	 صعوبة	 تزداد	 احلايل،	 العاملي	

التخفيفي	 األثر	 الوقوف	على	كيفية	حتقيق	 الالزمة	وضرورة	

ويوفر	 والنمو	 التوظيف	 مستويات	 يراعي	 نحو	 على	 الالزم	

على	 أيضا	 ينطوي	 احلايل	 الوضع	 أن	 غير	 للفقراء.	 احلماية	

لالعتبارات	 مراعاة	 أكثر	 مسار	 على	 االقتصاد	 لوضع	 فرص	

الراصد  تقرير	 من	 	2020 أكتوبر	 عدد	 أيضا	 )راجع	 البيئية	

املايل(.6	كذلك	أدت	األزمة	إىل	تراجع	كبير	يف	االستثمارات،	

ويمكن	السعي	من	خالل	السياسات	إىل	ضمان	اتساق	تكوين	

االنبعاثات	 من	 احلد	 جهود	 مع	 الرأسمايل	 اإلنفاق	 تعايف	

وغير	 صحيحة	 سعرية	 إشارات	 إرسال	 خالل	 من	 الكربونية	

يكون	 أن	 يمكن	 ذلك،	 عن	 فضال	 املالية.	 احلوافز	 من	 ذلك	

يف	 األرجح	 على	 به	 القيام	 سيلزم	 الذي	 	— املايل	 التنشيط	

العامة	 التحتية	 البنية	 لتقوية	 فرصة	 	— اجلائحة	 أعقاب	

صالبتها. وتعزيز	 اخلضراء	

لصايف	 املستهدف	 اخلفض	 أن	 الفصل	 هذا	 ويعتبر	

أمر	مسلم	 عام	2050	 بحلول	 إىل	صفر	 الكربونية	 االنبعاثات	

التخفيفية	 السياسات	 لتصميم	 املمكنة	 السبل	 يف	 وينظر	 به،	

املنظور	 من	 تنفيذها	 بقابلية	 املرتبطة	 القيود	 مراعاة	 مع	

التاليين: السؤالين	 الفصل	 السياسي.7	وحتديدا،	يطرح	

�أي	مزيج	من	أدوات	السياسات	—	تسعير	الكربون،	وحتفيز	 �•
البحوث	 العام	واخلاص،	ودعم	 القطاعين	 االستثمارات	يف	

الكربون	 انبعاثات	 —	من	شأنه	تخفيض	صايف	 والتطوير	

 Batini and	دراسة	راجع	املوضوع،	هذا	حول	مناقشة	على	لالطالع	6

ودراسة	 	،Bhattacharya and Rydge (2020) ودراسة	 	،others (2020)
.Hepburn and others (2020)	ودراسة	،Black and Parry (2020)

تعديل	 على	 احلايل	 الوقت	 يف	 تقريبا	 البلدان	 جميع	 7	تعكف	

احملددة	 )املساهمات	 باريس	 اتفاقية	 بموجب	 املناخية	 استراتيجياتها	

	2021 لعام	 املناخ	 لتغير	 املتحدة	 األمم	 مؤتمر	 انعقاد	 قبل	 وطنيا(	

)املؤتمر	السادس	والعشرون(.	والتزمت	70	بلدا	تقريبا	بتخفيض	صايف	

انبعاثاتها	إىل	مستوى	الصفر	بحلول	عام	2050،	وهو	ما	يستلزم	موازنة	

للوقود	 اجلزئي	 اإلحالل	 )مثل	 سالبة	 بانبعاثات	 املوجبة	 االنبعاثات	

الكربون	 الكهرباء	مع	احتجاز	 الوقود	األحفوري	يف	توليد	 احليوي	حمل	

وتخزينه،	والتوسع	يف	تخزين	الكربون	من	خالل	الغابات،	وتكنولوجيات	

احتجاز	الكربون	من	الهواء	مباشرة(.

نحو	 على	 	2050 عام	 بحلول	 الصفر	 مستوى	 إىل	 العاملية	

النمو	والتوظيف	والتوزيع؟ اعتبارات	 يراعي	

�هل	يمكن	للسياسات	التخفيفية	حمكمة	التصميم	والتسلسل	 �•
على	 كوفيد-19	 أزمة	 تبعات	 إصالح	 يف	 تساهم	 أن	

االقتصاد؟

ورغم	أهمية	قضايا	التنسيق	الدويل،	فإن	تعمق	هذا	الفصل	

يف	مناقشة	مسألة	خفض	االنبعاثات	)إىل	مستوى	الصفر	على	

التخفيف	 جهود	 ملقارنة	 كبيرا	 جماال	 يدع	 ال	 صاف(	 أساس	

تراجع	 ُيفترض	 لذلك	 الكبيرة.	 البلدان	 سيما	 ال	 البلدان،	 عبر	

االنبعاثات	بنفس	القدر	يف	جميع	البلدان/املناطق	)باستثناء	

للنفط	 املصدرة	 االقتصادات	 من	 خمتارة	 جمموعة	

انبعاثاتها	 التي	يفترض	ثبات	مستوى	 واالقتصادات	األخرى	

احلايل(.

الكربون،	 من	 كبيرة	 بدرجة	 خال	 بشري	 نشاط	 أجل	 ومن	

املصادر	 نصيب	 وزيادة	 بكفاءة	 الطاقة	 استخدام	 سيتعين	

كثيرا	 أكبر	 بشكل	 الطاقة	 عرض	 يف	 الكربون	 منخفضة	

التغيرات	 هذه	 تشجيع	 ويتطلب	 املاضية.	 بالعقود	 مقارنة	

زيادة	أكبر	يف	أسعار	الطاقة	كثيفة	الكربون	مقارنة	بالطاقة	

عليه	 هي	 عما	 الكربون	 منخفضة	 األخرى	 واخلدمات	 والسلع	

يف	الوقت	احلايل.	فاألسعار	احلالية	للوقود	األحفوري	بخسة	

للغاية،	وهو	ما	يعكس	عدم	حتمل	التكلفة	اإلنتاجية	والبيئية	

واالحترار	 الهواء	 تلوث	 تكلفة	 ذلك	 يف	 بما	 بالكامل	—	

بلغت	 	،Coady and others (2019) لدراسة	 ووفقا	 العاملي.	

أي	 	— العامل	 مستوى	 على	 الطاقة	 لدعم	 التقديرية	 التكلفة	

الذي	 السعر	 )أي	 الكفء	 والسعر	 احلايل	 السعر	 بين	 الفجوة	

املتعلقة	 واالعتبارات	 البيئية	 والتكلفة	 العرض	 تكلفة	 يعكس	

	،2015 عام	 أمريكي	 دوالر	 تريليون	 	4,7	— باإليرادات(	

إجمايل	 من	 	%6,3 حوايل	 تعادل	 للغاية	 ضخمة	 تكلفة	 وهي	

نطاقا	 أضيق	 مقياس	 وباستخدام	 العاملي.	 احمللي	 الناجت	

يدفعها	 التي	 الفعلية	 القيمة	 بين	 الفروق	 فقط	 يعكس	 للدعم،	

البديلة	 الفرصة	 وتكلفة	 الوقود	 استخدام	 نظير	 املستهلكون	

	Coady and others (2019) دراسة	 تقدر	 الوقود،	 لعرض	

أمريكي	 دوالر	 مليارات	 	305 بحوايل	 العاملي	 الدعم	 حجم	

عام	2015.

التدابير	 من	 خمتلفة	 جمموعة	 استخدام	 للحكومات	 ويمكن	

وتتضمن	 الكربون.	 كثيفة	 لألنشطة	 النسبي	 السعر	 لزيادة	

من	 إما	 الكربون	 سعر	 رفع	 السياسات	 من	 األوىل	 اجملموعة	

خالل	ضرائب	الكربون	أو	برامج	تداول	انبعاثات	الكربون	من	

االنبعاثات.	 عن	 الناجتة	 اخلارجية	 املؤثرات	 تسعير	 أجل	

وسيسهم	 استخدامه،	 من	 للكربون	 الصحيح	 التسعير	 وسيحد	

نفسه.	 الوقت	 الكربون	يف	 منخفضة	 البدائل	 زيادة	عرض	 يف	

وسائل	 كإحدى	 الكربون	 ضرائب	 على	 الفصل	 يركز	 وبينما	

رفع	أسعار	الكربون،	يعد	استحداث	نظام	للرسوم	والتخفيضات	

أو	 بديلة	 أدوات	 االنبعاثات	 على	 قواعد	 فرض	 أو	 الضريبية	

الضمني	 السعر	 رفع	 يف	 تسهم	 ولكنها	 كفاءة	 أقل	 مكملة	

)راجع	 السياسية	 للمعارضة	 إثارة	 أقل	 تكون	 وقد	 للكربون	

على	 لالطالع	 املايل  الراصد  تقرير  من	 	2019 أكتوبر	 عدد	
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مناقشة	حول	كفاءة/جدوى	هذه	املفاضالت(.8	أما	اجملموعة	

توافر	 زيادة	 مباشرة	 فتستهدف	 السياسات،	 من	 الثانية	

كما	 تكلفتها،	 وتخفيض	 الكربون	 منخفضة	 الطاقة	 مصادر	

غير	 )االنتشار	 نطاقا	 األوسع	 السوقية	 اإلخفاقات	 تعالج	

اخلارجية	 الشبكي	 االنتشار	 وعوامل	 للمعرفة	 الطوعي	

وتتضمن	 املصادر.	 هذه	 توفير	 تعوق	 التي	 احلجم(	 ووفورات	

الدعم	 توفير	 املنهج	 هذا	 إليها	 يستند	 التي	 األدوات	 جمموعة	

يف	 والعرض	 واالستثمار	 الطلب	 لزيادة	 السعرية	 والضمانات	

املباشر	 العام	 واالستثمار	 الكربون،	 منخفضة	 الطاقة	 قطاع	

ودعم	 الكربون،	 منخفضة	 التحتية	 والبنية	 التكنولوجيا	 يف	

االبتكار.9 لتشجيع	 والتطوير	 البحوث	

تطوير	 مواصلة	 األخرى	 السياسات	 خيارات	 وتتضمن	

التكنولوجيات	اخلالية	من	االنبعاثات	وتطبيقها،	مثل	احتجاز	

تصميم	 يف	 دورا	 لها	 أن	 ُيفترض	 والتي	 وتخزينه،	 الكربون	

الفصل،	 هذا	 يناقشها	 التي	 االنبعاثات	 من	 احلد	 استراتيجيات	

أن	 يمكن	 التي	 الوسائل	 من	 وهي	 الشمسية،	 األشعة	 وإدارة	

على	 ينطوي	 تطبيقها	 ولكن	 النظرية	 الناحية	 من	 فعالة	 تكون	

قدر	كبير	من	عدم	اليقين	واخملاطر	والفجوات	املعرفية.10

جدل	 مثار	 املثلى	 التخفيفية	 السياسات	 أدوات	 تزال	 وال	

تنفيذها	 وتسلسل	 بينها	 اجلمع	 كيفية	 حيث	 من	 كبير	

يشيرون	 املعلقين	 فبعض	 الكلية.	 االقتصادية	 وانعكاساتها	

إىل	أن	السيطرة	على	تغير	املناخ	من	خالل	تسعير	الكربون	مع	

من	 الطويل	 املدى	 على	 والرفاهية	 الناجت	 مستويات	 زيادة	

ألن	 نظرا	 املتوسط	 إىل	 القصير	 املدى	 على	 النمو	 كبح	 شأنها	

املعيشة	 تكاليف	 زيادة	 إىل	 يؤدي	 الطاقة	 أسعار	 ارتفاع	

األرباح	 وتراجع	 العاملين	 وتسريح	 للفقراء(	 بالنسبة	 )ال	سيما	

يمكن	 اآلثار	 هذه	 بعض	 أن	 غير	 الكربون.	 كثيفة	 األنشطة	 يف	

احلد	منها	إذا	ما	استخدمت	إيرادات	تسعير	الكربون	يف	تعزيز	

خفض	 أو	 املنتجة	 االستثمارات	 تمويل	 خالل	 )من	 النمو	

على	 البعض	 ويؤكد	 املثال(.	 سبيل	 على	 التشويهية	 الضرائب	

احلكومي	 الدعم	 أن	 إىل	 مشيرين	 األخضر«،	 »النمو	 إمكانية	

أو	 )النقل	 قطاعية	 تدابير	 عن	 عبارة	 هي	 والتخفيضات	 8	الرسوم	

الكهربائية	على	سبيل	املثال(	يتم	بموجبها	فرض	 الطاقة	 أو	 الصناعة	

)ثاين	 انبعاثاتها	 تتجاوز	 التي	 الشركات/السلع	 على	 متغيرة	 رسوم	

»نقطة	 املثال(	 سبيل	 على	 الساعة	 يف	 كيلووات	 لكل	 الكربون	 أكسيد	

انبعاثاتها	 تقل	 التي	 للشركات/السلع	 مقابل	 دعم	 ومنح	 ما،	 حمورية«	

وسياسات	 الكربون	 تسعير	 بين	 يجمع	 مزيج	 وهي	 النقطة.	 هذه	 عن	

ألنها	 السياسية	 الناحية	 من	 قبوال	 أكثر	 تكون	 وقد	 اخلضراء،	 العرض	

ال	تؤدي	إىل	زيادة	أسعار	الطاقة.	ويمكن	استخدام	الرسوم	والتخفيضات	

عدد	 )راجع	 األخرى	 األدوات	 لتعزيز	 مكملة	 كأداة	 أو	 منفصلة	 كأداة	

أكتوبر	2019	من	تقرير الراصد املايل(.

9	قد	يكون	من	األفضل	استخدام	جمموعة	كبيرة	من	التدابير،	نظرا	ألن	

هذين	النوعين	من	السياسات	ُيتوقع	أن	يكون	لهما	تأثير	مشترك	فعال.	

لدى	 أكبر	 بقبول	 الكربون	 أسعار	 زيادة	 حتظى	 قد	 املثال،	 سبيل	 فعلى	

توافر	 حالة	 —	يف	 بالتايل	 استمرارية	 أكثر	 سيجعلها	 —	مما	 اجلمهور	

فإن	 العكس،	 وعلى	 معقولة.	 بتكلفة	 الكربون	 منخفضة	 الطاقة	 مصادر	

الدعم	قد	ال	يشجع	على	تنفيذ	استثمارات	خاصة	قوية	يف	التكنولوجيات	

منخفضة	الكربون	إذا	مل	يكن	من	املتوقع	ارتفاع	أسعار	الكربون	بدرجة	

كافية	مستقبال.

10	يقصد	بإدارة	األشعة	الشمسية	موازنة	االحترار	الناجت	عن	االنبعاثات	

املتراكمة	يف	الغالف	اجلوي،	بينما	يساهم	احتجاز	الكربون	وتخزينه	يف	

احلد	بشكل	مباشر	من	تراكم	غاز	الدفيئة	يف	الغالف	اجلوي.	

أسعار	 زيادة	 مع	 	— املستدامة	 والتكنولوجيات	 لالستثمارات	

املدى	 على	 النشاط	 تشجيع	 شأنه	 من	 	— املتوقعة	 الكربون	

الصافية،	 االستثمارات	 زيادة	 املتوسط	من	خالل	 إىل	 القصير	

دون	 لالقتصاد	 التشغيلية	 الطاقة	 تكون	 عندما	 ال	سيما	

من	 احلد	 سياسات	 فإن	 آخر،	 لرأي	 ووفقا	 املمكن.11	 مستواها	

البحوث(	 دعم	 )مثل	 االبتكار	 سياسة	 على	 تركز	 التي	 الكربون	

شأنها	 من	 تكنولوجية	 تغيرات	 موجة	 عنها	 تنشأ	 أن	 يمكن	

زيادة	اإلنتاجية	والنمو	على	املدى	املتوسط	إىل	الطويل.

الطريقة	 الفصل	هذه	املسائل	بثالث	طرق.	تتوىل	 ويتناول	

تنفيذها	يف	عينة	 تم	 التي	 التخفيفية	 السياسات	 تقييم	 األوىل	

كبيرة	من	البلدان	على	مدار	اخلمسة	والعشرين	عاما	املاضية	

مرتفعة	 األنشطة	 من	 التحول	 يف	 دورها	 وحتليل	 تقريبا،	

على	 ذلك	 وتأثير	 الكربون	 منخفضة	 األنشطة	 إىل	 الكربون	

الكهربائية	 الطاقة	 قطاع	 على	 التحليل	 ويركز	 ككل.	 النشاط	

الذي	استهدفته	العديد	من	هذه	السياسات.	وتستخدم	الطريقة	

السياسات	 لدراسة	 كلية	 اقتصادية	 نماذج	 ثالثة	 الثانية	

مستوى	 إىل	 االنبعاثات	 صايف	 خلفض	 الالزمة	 التخفيفية	

ملراعاة	 تصميمها	 وكيفية	 	2050 عام	 بحلول	 الصفر	

النهج	 من	 الثالث	 اجلزء	 ويف	 اإلمكان.	 قدر	 النمو	 اعتبارات	

التخفيف	 لسياسات	 التوزيعية	 اآلثار	 حتليل	 يتم	 املستخدم،	

ودخلها	 األسر	 استهالك	 على	 أثرها	 لتقدير	 نموذج	 باستخدام	

خاللها	 من	 يمكن	 التي	 الطرق	 خمتلف	 يف	 والنظر	 العمل،	 من	

استخدام	إيرادات	ضريبة	الكربون	يف	تخفيف	اآلثار	املعاكسة	

على	الفئات	التي	ستكون	سبل	معيشتها	هي	األكثر	تضررا	من	

السياسات. جراء	هذه	

املناخ	 تغير	 تخفيف	 سياسات	 أن	 إىل	 الفصل	 ويخلص	

كانت	لها	إسهامات	مهمة	يف	إعادة	توزيع	االبتكارات	وتوليد	

الكهرباء	والتوظيف	جتاه	األنشطة	منخفضة	الكربون	دون	أن	

إىل	 واستنادا	 ككل.	 االقتصاد	 على	 سلبية	 آثار	 أي	 لذلك	 تكون	

هذه	النتائج	التجريبية،	تشير	نماذج	احملاكاة	املستخدمة	يف	

مستوى	 إىل	 االنبعاثات	 صايف	 خفض	 أن	 إىل	 الفصل	 هذا	

اجملال	 كان	 وإن	 ممكنا،	 يزال	 ال	 	2050 عام	 بحلول	 الصفر	

املتاح	لإلبقاء	على	ارتفاع	درجات	احلرارة	ضمن	حدود	آمنة	

العاملي	 االقتصاد	 وضع	 يف	 ذلك	 وسيسهم	 سريعا.	 سينغلق	

على	مسار	نمو	مستمر	خالل	النصف	الثاين	من	القرن	اجلاري	

من	 كبيرة	 إضافية	 منافع	 ستتحقق	 ما	 وسرعان	 بعده،	 وما	

يرجع	 ما	 وهو	 	— احمللي	 املستوى	 على	 التخفيف	 سياسات	

11	بينما	يشير	مصطلحا	»منخفض	الكربون«	و»مرتفع	الكربون«	إىل	

للمرة	 »األخضر«	 مصطلح	 ظهر	 الكربون(،	 أكسيد	 )ثاين	 معين	 مقياس	

األوىل	يف	الدراسات	البيئية،	ويشير	عادة	إىل	األنشطة	التي	ليس	لها	سوى	

تأثير	طفيف	)للغاية(	على	البيئة.	وعادة	ما	يستخدم	مصطلح	»األخضر«	

لإلشارة	إىل	األنشطة	منخفضة	الكربون،	وإن	كانت	هذه	األنشطة	ليست	

خضراء	تماما،	بل	أكثر	خضارا	من	غيرها	فحسب.	فعلى	سبيل	املثال،	تعد	

كثيفا	 ولكنهما	 الكربون،	 منخفضة	 الطاقة	 والشمس	من	مصادر	 الرياح	

االعتماد	على	األرض	واملوارد/املواد.	واألمر	نفسه	ينطبق	على	مصادر	

النووية،	مما	 أو	 املائية	 الطاقة	 مثل	 الكربون،	 منخفضة	 األخرى	 الطاقة	

فيه	 تتعدد	 عامل	 يف	 أخرى	 مشكلة	 إىل	 يؤدي	 ما	 مشكلة	 حل	 أن	 يعني	

الرياح	 طاقة	 إىل	 املتجددة«	 »الطاقة	 مصطلح	 ويشير	 البيئة.	 مشكالت	

والطاقة	الشمسية،	وكذلك	إىل	حقيقة	أن	هذه	التكنولوجيات	ال	حتتاج	إىل	

الوقود	األحفوري	غير	املتجدد	على	املدار	الزمني	البشري.
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باألمراض	 واإلصابة	 الوفاة	 معدالت	 انخفاض	 إىل	 أساسا	

نتيجة	انحسار	التلوث	البيئي.12	ويمكن	من	خالل	البدء	بتنشيط	

االستثمار	األخضر	مع	فرض	أسعار	معتدلة	على	الكربون	بداية	

وزيادتها	تدريجيا	الحقا	حتقيق	اخلفض	الالزم	يف	االنبعاثات	

التنشيط	 حزمة	 وستسهم	 الناجت.	 على	 كبيرة	 سلبية	 آثار	 دون	

احمللي	 الناجت	 إجمايل	 مستويات	 دعم	 يف	 اخلضراء	 املايل	

وتمهيد	 كوفيد-19	 أزمة	 من	 التعايف	 فترة	 خالل	 والتوظيف	

اإلنتاجية	يف	 الكربون	من	خالل	تعزيز	 لزيادة	أسعار	 الطريق	

التعايف،	 جذور	 ترسخ	 ومع	 الكربون.	 منخفضة	 القطاعات	

تصبح	أسعار	الكربون	املعلنة	مسبقا	واملتزايدة	تدريجيا	أداة	

الكربون	على	 انبعاثات	 قوية	لتحقيق	خفض	سريع	وكبير	يف	

صاف	 أساس	 على	 الصفر	 مستوى	 إىل	 وصوال	 الالزم	 النحو	

بحلول	عام	2050.

أسعار	 زيادة	 على	 ستترتب	 االنتقالية،	 الفترة	 هذه	 وخالل	

الكربون	خسائر	عاملية	على	مستوى	الناجت،	ولكنها	ال	تعدو	أن	

من	 املتوقعة	 الدخل	 بمكاسب	 مقارنة	 معتدلة	 خسائر	 تكون	

القرن	 من	 الثاين	 النصف	 خالل	 املناخية	 األضرار	 جتنب	

املناخ	 لتغيرات	 التصدي	 اجلاري	وما	بعده.	وستنشأ	عن	عدم	

والطويل،	 املتوسط	 املدى	 يف	 النمو	 على	 جسيمة	 سلبية	 آثار	

منفعة	 بأي	 مقارنة	 كثيرا	 أكبر	 التخفيف	 منافع	 يجعل	 مما	

هذه	 مواجهة	 عن	 االمتناع	 عن	 تنتج	 قد	 مؤقتة	

املرحلة	 يف	 االقتصادية	 التكلفة	 التغيرات.13	وستتراجع	

االنتقالية	بشكل	أكبر	إذا	ما	تم	استحداث	تكنولوجيات	جديدة	

حوافز	 لتعزيز	 بالفعل	 قوي	 سبب	 وهو	 الكربون،	 منخفضة	

الدعم	 توفير	 خالل	 من	 الكربون	 تسعير	 عن	 الناجتة	 االبتكار	

مبكرة	 مرحلة	 يف	 اخلضراء	 والتطوير	 البحوث	 ألنشطة	 الالزم	

استحداث	 دون	 حتول	 التي	 املعوقات	 إزالة	 يف	 للمساعدة	

جديدة. تكنولوجيات	

األنشطة	 إىل	 للتحول	 االقتصادية	 التكلفة	 وتتفاوت	

التكلفة	 تكون	 أن	 فُيتوقع	 آلخر.	 بلد	 من	 الكربون	 منخفضة	

والسكاين	 االقتصادي	 النمو	 ذات	 البلدان	 يف	 أكبر	 االنتقالية	

شديدة	 والبلدان	 الصين(،	 أقل	 وبدرجة	 الهند،	 )مثل	 السريع	

ومعظم	 الصين(،	 )مثل	 الكربون	 مرتفعة	 الطاقة	 على	 االعتماد	

النمو،	 سريعة	 للبلدان	 بالنسبة	 أما	 للنفط.	 املنتجة	 البلدان	

على	 املتوقعة	 النمو	 نظرا	ملعدالت	 قليلة	 التكاليف	 هذه	 فتظل	

سياسات	 تنفيذ	 مع	 )حتى	 القادمة	 سنة	 الثالثين	 مدار	

التخفيف(،	ال	سيما	إذا	ما	قورنت	بأضرار	تغير	املناخ	اجلسيمة	

تخفيف	 عن	 الناجتة	 اإلضافية	 واملنافع	 جتنبها	 يمكن	 التي	

احمللية.	 والوفاة	 التلوث	 معدالت	 تراجع	 مثل	 املناخ،	 تغيرات	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 التخفيف	 سياسات	 تطبيق	 ولكن	

وارتفاع	 العاملية	 االنبعاثات	 احتواء	 من	 يمكنها	 لن	 وحدها	

إجراءات	 اتخاذ	 يلزم	 بل	 آمنة،	 حدود	 ضمن	 احلرارة	 درجات	

أكتوبر	 وعدد	 	Parry, Veung, and Heine (2015) دراسة	 12	راجع	

التكلفة	 حول	 تفاصيل	 على	 لالطالع	 املايل	 الراصد  تقرير	 من	 	2019

دوالرا	 	50 بقيمة	 ضريبة	 فرض	 عن	 الناجتة	 احمللية	 املنافع	 وصايف	

أمريكيا	على	طن	الكربون	يف	بلدان	جمموعة	العشرين.

 Hassler, Krusell, and Stern (2007)	ودراسة	 13	راجع	أيضا	دراسة	

.Olovsson (2018)

مشتركة	بين	االقتصادات	األكبر	حجما	لتجنب	تداعيات	تغير	

للوقود	 املنتجة	 للبلدان	 وبالنسبة	 وطأة.	 األشد	 املناخ	

أنشطتها	 تنويع	 عليها	 الصعب	 من	 سيكون	 األحفوري،	

املناخ	 تغير	 تخفيف	 كان	 وإن	 املطلوب،	 بالشكل	 االقتصادية	

العديد	منها. عامليا	سيعود	بالنفع	على	

تناسبي	 تأثيرا	غير	 الكربون	سيؤثر	 أن	تسعير	 بما	 وأخيرا،	

على	األسر	األكثر	فقرا،	فمن	املمكن	تعويض	األسر	األكثر	فقرا	

ربع	 إىل	 سدس	 تدوير	 إعادة	 خالل	 من	 تماما	 	%20 ونسبتها	

إيرادات	ضرائب	الكربون	يف	صورة	حتويالت	موجهة	تستهدف	

هذه	األسر،	بينما	سيتطلب	تعويض	األربعين	يف	املائة	األكثر	

إيرادات	 من	 	%55 إىل	 	%40 من	 تدوير	 إعادة	 األسر	 من	 فقرا	

توجيه	 خالل	 من	 سيمكن	 ذلك،	 على	 عالوة	 الكربون.	 ضريبة	

منخفضة	 القطاعات	 إىل	 احلكومي	 اإلنفاق	 من	 حمدود	 جانب	

الكربون	دعم	انتقال	الوظائف	من	القطاعات	مرتفعة	الكربون	

إجراءات	 اتخاذ	 وسيكون	 الكربون.	 منخفضة	 القطاعات	 إىل	

أمرا	 الشمول	 لتحقيق	 احلكومات	 جانب	 من	 وحاسمة	 واعية	

االجتماعي	 املستوى	 على	 التحول	 هذا	 قبول	 لتعزيز	 جوهريا	

والسياسي.

أدوات التخفيف: كيف كان أداء السياسات 

حتى اآلن؟

شهدت	العشرون	سنة	املاضية،	أو	نحو	ذلك،	زيادة	كبيرة	يف	

الطاقة	 تكنولوجيات	 يف	 العاملية	 واالستثمارات	 االبتكارات	

النظيفة	يف	ظل	تشديد	صرامة	السياسات	البيئية	)الشكل	البياين	

البيئية	جمموعة	كبيرة	 السياسات	 اللوحة	1(.14	وتغطي	 	،2-3

التسعينات،	 فمنذ	 متفاوتة.	 بدرجات	 املستخدمة	 األدوات	 من	

توسع	العامل	يف	فرض	حدود	قصوى	على	االنبعاثات،	ال	سيما	

والتطوير	 البحوث	 ودعم	 )الكهربائية(،	 الطاقة	 حمطات	 يف	

مع	 اإلجراءات	 هذه	 صرامة	 وازدادت	 سوقية«(،	 غير	 )»أدوات	

الوقت.	ومنذ	أوائل	العقد	األول	من	القرن	احلادي	والعشرين،	ازداد	

انبعاثات	 تداول	 برامج	 مثل	 السوقية«،	 »األدوات	 استخدام	

املتجددة،	 املصادر	 من	 الكهربائية	 التغذية	 وتعريفة	 الكربون	

بينما	مل	ُتطبق	ضرائب	الكربون	إىل	اآلن	بصورة	ملزمة	يف	معظم	

البلدان	)الشكل	البياين	3-2،	اللوحة	2(.15

14	يستخدم	هذا	الفصل	مؤشر	صرامة	السياسات	البيئية	الصادر	عن	

 OECD دراسة	 يف	 االقتصادي	 امليدان	 يف	 والتنمية	 التعاون	 منظمة	

(2018).	راجع	دراسة	Botta and Koźluk (2014)	لالطالع	على	املزيد	من	
التفاصيل.

ُتبرم	عقود	طويلة	األجل	 الكهربائية،	 التغذية	 لنظام	تعريفة	 15	وفقا	

مع	منتجي	الكهرباء	املتجددة	تضمن	حصولهم	على	سعر	ثابت	لكل	وحدة	

التداول	منح	شهادات	 برامج	 وتتضمن	 الشبكة.	 تغذيتها	يف	 تتم	 كهرباء	

امللوثات.	 خمتلف	 بانبعاثات	 معنية	 أخرى	 وبرامج	 وبيضاء	 خضراء	

وبالنسبة	للشهادات	اخلضراء	والبيضاء،	فهي	عبارة	عن	أوسمة	تمنح	عند	

الطاقة	 توفير	 أو	 احلافظة(	 )معايير	 املتجددة	 الطاقة	 مستويات	 بلوغ	

بيع	 أو	 تخصيص	 يتم	 االنبعاثات،	 تداول	 لبرامج	 وبالنسبة	 املستهدفة.	

ويتم	 مركزية،	 مؤسسة	 جانب	 من	 االنبعاثات	 تصاريح	 من	 حمدد	 عدد	

تعديل	السعر	حسب	العرض	والطلب.	ويف	املقابل،	حتدد	ضريبة	الكربون	

)أو	امللوثات	األخرى(	السعر،	أو	العالوة	السعرية	بعبارة	أدق،	ويتغير	حجم	

االنبعاثات	تلقائيا	على	هذا	األساس.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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نقطة	مئوية	سنويا	بحلول	عام	2010،	وارتفع	هذا	املعدل	إىل	

نقطة	مئوية	كاملة	بحلول	عام	2016.

تشديد	 أن	 إىل	 السياسي	 االقتصادي	 التحليل	 ويشير	

البلدان	كان	ذا	دور	مهم	يف	 العديد	من	 البيئية	يف	 السياسات	

حتول	تكوين	االبتكارات	واالستثمارات	يف	قطاع	الطاقة	جتاه	

وامللحقان	 	،3-3 البياين	 )الشكل	 الكربون	 منخفضة	 األنشطة	

3-1	و3-2	على	شبكة	اإلنترنت(.17	وحتديدا،	تشير	التقديرات	

حتقيق	 يف	 ساهمت	 البيئية	 السياسات	 صرامة	 زيادة	 أن	 إىل	

التالية:	 اإلجنازات	

على	 النظيفة	 الطاقة	 ابتكارات	 حجم	 يف	 الزيادة	 من	 	%30� �•
مستوى	العامل،	وهو	ما	يعادل	تأثير	حدوث	ارتفاع	دائم	يف	

أسعار	النفط	قدره	66	دوالرا	أمريكيا	للبرميل.	ويعزى	اجلزء	

أسعار	 ارتفاع	 إىل	 	2010 عام	 حتى	 الزيادة	 من	 املتبقي	

لعام	2010	شهدت	عكس	 الالحقة	 الفترة	 وإن	كانت	 النفط،	

هذا	االجتاه.	ويف	قطاع	الكهرباء،	ساهمت	السياسات	البيئية	

يف	زيادة	نصيب	االبتكار	يف	تكنولوجيات	الكهرباء	النظيفة	

و»الرمادية«	)االبتكارات	الرمادية	حتد	من	التلوث	الناجت	عن	

التكنولوجيات	القذرة(	على	حساب	التكنولوجيات	القذرة.18	

وساهمت	السياسات	البيئية	يف	زيادة	االبتكارات	يف	قطاع	

الكهرباء	عموما	)الشكل	البياين	3-3،	اللوحة	1(.	

توليد	 يف	 املتجددة	 املوارد	 نصيب	 يف	 الزيادة	 من	 	%55� �•
الكهرباء.	فقد	نتج	عن	تشديد	السياسات	البيئية	تراجع	نصيب	

الفحم	وتأثير	غير	مؤكد	على	نصيب	الغاز	الطبيعي	—	وهو	

تأثير	مصاحب	غالبا	للطاقة	املتجددة	)الشكل	البياين	3-3،	

بصورة	 تتوافر	 املتجددة	 املوارد	 ألن	 ونظرا	 	.)2 اللوحة	

متقطعة	بطبيعة	احلال،	يتطلب	ذلك	وجود	طاقة	احتياطية	يف	

الشبكة	 إىل	 الكهرباء	 إلرسال	 مولدات	 أو	 بطاريات	 صورة	

سريعا،	من	خالل	احملطات	التي	تعمل	بالطاقة	الكهرومائية	

أو	الغاز	الطبيعي.	وبوجه	عام،	ال	يبدو	أن	للسياسات	البيئية	

تأثيرا	سلبيا	ملحوظا	على	جمموع	الكهرباء	املولدة.

ثبتت	 التي	 السياسات	 أدوات	 من	 خمتلفة	 جمموعة	 وتوجد	

فعاليتها	يف	تشجيع	االبتكارات	واالستثمارات	يف	قطاع	الطاقة	

املتجددة.

سيما	 ال	 	— السوقية	 وغير	 السوقية	 السياسات	 أثبتت	 �وقد	 �•
القصوى	 واحلدود	 التداول	 وبرامج	 والتطوير	 البحوث	 دعم	

املصادر	 من	 الكهربائية	 التغذية	 وتعريفة	 لالنبعاثات	

املتقدمة	 االقتصادات	 من	 اقتصادا	 	30 حوايل	 التحليالت	 17	تغطي	

ويختلف	 	.2015-1990 الفترة	 خالل	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	

التوصيف	املستخدم	من	حتليل	آلخر،	ولكنها	تستبعد	جميعها	بوجه	عام	

تأثير	العوامل	القطرية	الثابتة	والديناميكيات	العاملية	)من	خالل	اآلثار	

واحتياطيات	 الطاقة،	 أسعار	 يف	 والتغيرات	 الثابتة(،	 والزمنية	 القطرية	

النفط	والغاز،	والتعديالت	التنظيمية.	ويمكن	االطالع	على	جميع	املالحق	

.www.imf.org/en/Publications/WEO	الرابط	خالل	من

تسمح	 التي	 التكنولوجيات	 الرمادية	 التكنولوجيات	 أمثلة	 18	من	

من	 الوقود	 أو	 واخمللفات	 الوقود	 حرق	 عن	 الناجتة	 احلرارة	 باستخدام	

 Dechezleprêtre, Martin, and دراسة	 راجع	 األحفورية.	 غير	 املصادر	

Mohnen (2017)	لالطالع	على	تفاصيل	حول	هذا	التصنيف.

الطاقة	 ابتكارات	 نصيب	 تضاعف	 نفسها،	 الفترة	 وخالل	

النظيفة	)مقيسا	بعدد	طلبات	براءات	االختراع(16	من	جمموع	

ابتكارات	الطاقة،	وتمثل	ابتكارات	الكهرباء	النظيفة	يف	الوقت	

احلايل	نصف	جمموع	االبتكارات	يف	جمال	الكهرباء	يف	أكبر	

عام	 	%15 )مقابل	 االبتكارات	 حجم	 حيث	 من	 بلدان	 خمسة	

الرياح	 وطاقة	 الشمسية	 الطاقة	 نصيب	 ارتفع	 كذلك	 	.)1990

يف	توليد	الكهرباء	على	مستوى	العامل	ارتفاعا	كبيرا	من	صفر	

تقريبا	عام	2000	إىل	6,5%	عام	2020،	وتزداد	هذه	النسبة	

ذلك،	 على	 عالوة	 األوروبي.	 االحتاد	 بلدان	 بعض	 يف	 كثيرا	

ازداد	 فقد	 الكهرباء،	 توليد	 قطاع	 يف	 التحول	 وتيرة	 تتسارع	

نصف	 بمعدل	 العامل	 مستوى	 على	 املتجددة	 الطاقة	 نصيب	

نظرا	 الطاقة	 قطاع	 يف	 النظيفة	 االبتكارات	 على	 التحليل	 16	يركز	

النظيفة	 التكنولوجيا	 وابتكارات	 االنبعاثات	 الكبير	يف	جمموع	 لنصيبه	

التحليل.	 هذا	 يغطيها	 التي	 البيئية	 السياسات	 بمعظم	 املباشر	 وتأثره	

براءة	 طلبات	 عدد	 الفصل	 هذا	 يف	 النظيفة	 الطاقة	 بابتكارات	 ويقصد	

بتوليد	 املرتبطة	 املناخ	 تغير	 تخفيف	 تكنولوجيات	 جمال	 يف	 االختراع	

 Haščič الوارد	يف	دراسة	 الكهرباء	أو	نقلها	أو	توزيعها	حسب	التصنيف	

.and Migotto (2015)

صرامة السياسات البيئية، املتوسط

ابتكارات تخفيف تغير املناخ، نسبة من 

ا�موع (املقياس األيمن)

نصيب االستثمارات املتجددة يف قطاع 

توليد الكهرباء (املقياس األيمن)

ضرائب ثاين أكسيد الكربون

تعريفة التغذية الكهربائية 

من املصادر املتجددة

دعم البحوث والتطوير

التداول

احلدود القصوى

الشــكل البيــاين ٣-٢: السياســات البيئيــة ونصيــب االبتــكارات 

ووسائل توليد الكهرباء النظيفة

تشــديد  نتيجــة  كبيــرة  بدرجــة  النظيفــة  الكهربــاء  توليــد  ووســائل  االبتــكارات  نصيــب  ازداد 

السياسات البيئية، بينما ظل االعتماد على ضرائب الكربون حمدودا للغاية على مدار التاريخ.

١–   االبتكارات ووسائل توليد الكهرباء والسياسات النظيفة

        (املؤشر، ٪ على املقياس األيمن)

٢–   متوسط صرامة جمموعة خمتارة من السياسات البيئية

        (املؤشر)
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املصــادر: الوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي، وقاعــدة 

بيانات إحصاءات براءات االختراع العاملية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

http://www.imf.org/en/Publications/WEO


الفصل 3     تخفيف تغير املناخ — االستراتيجيات املراعية للنمو والتوزيع

91 صندوق النقد الدويل		|		أكتوبر	2020	 	

املتجددة	—	فعالية	يف	تشجيع	االبتكارات	النظيفة.	واتضح	

أيضا	أن	أسعار	النفط	من	أهم	حمددات	االبتكارات	يف	جمال	

الطاقة	النظيفة.19	ويف	حين	ساهم	تشديد	السياسات	البيئية	

تشجيع	 يف	 السواء	 على	 النفط	 أسعار	 ارتفاع	 واستمرار	

االبتكارات	يف	جمال	الطاقة	النظيفة	حتى	عام	2010،	فإن	

التوسع	يف	استحداث	االبتكارات	النظيفة	قد	توقف	منذ	ذلك	

جزئيا	 التنظيمية	 القيود	 تخفيف	 مع	 ذلك	 وتزامن	 احلين.	

الواليات	 شهدتها	 التي	 الصخريين	 والغاز	 النفط	 وطفرة	

وتشير	 النفط.20	 أسعار	 ارتفاع	 كبح	 إىل	 أدى	 مما	 املتحدة،	

دراسة	Popp and others (2020)	أيضا	إىل	الدور	احملتمل	

سابق	 وقت	 يف	 ظهرت	 التي	 النظيفة	 التكنولوجيا	 لفقاعة	

األثر	 أن	 من	 وبالرغم	 النظيفة.	 االبتكارات	 أرباح	 وتراجع	

التقديري	الرتفاع	أسعار	الكربون	مل	يكن	داال	إحصائيا	بأي	

حال	من	األحوال	—	وهو	ما	قد	يعكس	االستخدام	احملدود	

يشير	 	— أيضا	 احملدودة	 اإلحصائية	 وقوتها	 األداة	 لهذه	

التأثير	الكبير	ألسعار	النفط	على	االبتكارات	النظيفة	إىل	أن	

السياسات	التي	تزيد	من	تكلفة	الطاقة	القذرة	قد	تكون	حافزا	

قويا	على	االبتكار	يف	جمال	الطاقة	النظيفة.	

)التي	 التداول	 وبرامج	 الكهربائية	 التغذية	 تعريفة	 �وتعد	 �•
احلافظة	 معايير	 لتحقيق	 خضراء	 شهادات	 منح	 تتضمن	

الكربونية(	من	األدوات	 املتجددة	وبرامج	تداول	االنبعاثات	

التي	يبدو	أن	لها	تأثيرا	إيجابيا	واضحا	على	االستثمار	يف	

توليد	الكهرباء	من	املصادر	املتجددة.21	ويجري	يف	الوقت	

احلايل	سحب	برامج	الشهادات	اخلضراء	تدريجيا	يف	عدد	من	

وبرامج	 الكربون	 ضرائب	 أهمية	 تزداد	 أن	 وُيتوقع	 البلدان،	

تداول	االنبعاثات.	ومع	زيادة	نصيب	املصادر	املتجددة	يف	

توليد	الكهرباء،	ستزداد	أهمية	مواجهة	مشكلة	االنقطاعات،	

يف	 ضخمة	 عامة	 استثمارات	 تنفيذ	 يستلزم	 قد	 ما	 وهو	

الشبكات	واالبتكارات	)مثل	تكنولوجيات	التخزين(.

البيئية	 السياسات	 تشديد	 تأثير	 يف	 التحليل	 ينظر	 وأخيرا،	

ومنخفضة	 مرتفعة	 القطاعات	 يف	 التوظيف	 مستويات	 على	

ويتمثل	 اإلنترنت(.	 شبكة	 على	 	3-3 امللحق	 )راجع	 الكربون	

االنبعاثات	 من	 احلد	 بسياسات	 املقترنة	 اخملاوف	 أحد	

السياسات	 هذه	 عن	 الناجمة	 الوظائف	 خسائر	 يف	 الكربونية	

يف	األنشطة	كثيفة	الكربون،	مثل	مناجم	الفحم،	وإنتاج	النفط	

الكربون،	 كثيفة	 التحويلية	 والصناعات	 الصخريين،	 والغاز	

19	ُيستند	يف	تقدير	تأثير	أسعار	النفط	إىل	نموذج	انحدار	مستقل	يتضمن	

متغيرات	ضابطة	مماثلة	وإن	كان	يخلو	من	اآلثار	السنوية	الثابتة.	

الغاز	 ثورة	 دور	 	Acemoglu and others (2019) دراسة	 20	تناقش	

الصخري	يف	انحسار	االبتكارات	يف	جمال	الطاقة	النظيفة.

طويلة	 عقود	 إبرام	 يتم	 الكهربائية،	 التغذية	 تعريفة	 لنظام	 21	وفقا	

األجل	مع	منتجي	الكهرباء	من	املصادر	املتجددة	تضمن	لهم	سعرا	ثابتا	

اخلضراء	 الشهادات	 وتعد	 الشبكة.	 يف	 تغذيتها	 تتم	 كهرباء	 وحدة	 لكل	

وسيلة	لتنفيذ	معايير	احلافظة	املتجددة	التي	تفرضها	احلكومة،	مقيسة	

على	أساس	كمية	الكهرباء	التي	يتعين	على	املرافق	توليدها	من	مصادر	

متجددة	كنسبة	مئوية	من	جمموع	الكهرباء	املولدة.
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الشــكل البيــاين ٣-٣: تأثيــر تشــديد السياســات علــى االبتكارات 

يف جمــال الكهربــاء، وتوليــد الكهربــاء، ومســتويات التوظيــف، 

حسب نوع التكنولوجيا

الطاقــة  تكنولوجيــات  جمــال  يف  االبتــكار  تشــجيع  يف  البيئيــة  السياســات  تشــديد  ســاهم 

ا�ففــة لتغيــر املنــاخ، وزيــادة نصيــب توليــد الكهربــاء مــن املصــادر املتجــددة، وكذلــك زيــادة 

مستويات التوظيف يف القطاعات "اخلضراء" وتراجعها يف القطاعات "الداكنة". 

١–   التأثير على نصيب التكنولوجيا يف ابتكارات الكهرباء وجمموع االبتكارات 

(٪)        

٢–   التأثير على أنصبة مصادر الطاقة األولية يف توليد الكهرباء وجمموع 

        الكهرباء املولدة

        (بالنقاط املئوية، نصيب الفرد بامليغاوات يف الساعة من جمموع الكهرباء)

٣–   التأثير على مستويات التوظيف، حسب القطاع وكثافة االنبعاثات

        (التغير ٪)

للطاقــة،  الدوليــة  Dechezleprêtre, Martin, and Mohnen 2017، والوكالــة  املصــادر: دراســة 

بيانــات  وقاعــدة  العامليــة،  بــن  وجــداول  االقتصــادي،  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  ومنظمــة 

Worldscope، وقاعــدة بيانــات إحصــاءات بــراءات االختــراع العامليــة، وحســابات خبــراء صنــدوق 
النقد الدويل.

ملحوظــة: تعــرض جميــع اللوحــات تقديــرات بالنقــاط ونطاقــات الثقــة البالغــة ٩٠٪. وتوضــح 

اللوحــة ١ تأثيــر تشــديد مؤشــر السياســات البيئيــة بمقــدار وحــدة واحــدة علــى االبتــكار يف خمتلــف 

التكنولوجيــات وجممــوع االبتــكار يف قطــاع الكهربــاء. وتعــرض اللوحــة ٢ تأثيــر تشــديد مؤشــر 

السياســات بمقــدار وحــدة واحــدة علــى نصيــب مصــادر الطاقــة األوليــة يف توليــد الكهربــاء وعلــى 

نصيــب الفــرد مــن جممــوع الكهربــاء املولــدة. وتعــرض اللوحــة ٣ تأثيــر تشــديد السياســات بمقــدار 

انحــراف معيــاري واحــد علــى مســتويات التوظيــف. وتشــير األعمــدة الســتة جهــة اليســار إىل تأثيــر 

مــن  خمتــارة  جمموعــة  يف  العاملــة  الشــركات  يف  التوظيــف  علــى  الســوقية  السياســات  تشــديد 

القطاعــات. وتشــير األعمــدة الســتة جهــة اليميــن إىل تأثيــر تشــديد جممــوع السياســات الســوقية 

وغيــر الســوقية علــى مســتويات التوظيــف يف الشــركات مرتفعــة (منخفضــة) االنبعاثــات الكربونيــة 

علــى الترتيــب (حســب عينــة أصغــر حجمــا تضــم عــددا مــن الشــركات التــي تقــوم بإبــالغ بيانــات 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن أنشطتها).

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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انبعاثات	 من	 احلد	 لسياسات	 الصايف	 التأثير	 أن	 غير	 والنقل.22	

الكربون	على	الوظائف	يتوقف	أيضا	على	عدد	الوظائف	اجلديدة	يف	

األنشطة	منخفضة	الكربون،	ويف	قطاع	الطاقة	)مثل	توليد	الطاقة	

أعم.	وتزداد	 الرياح(،	ويف	االقتصاد	ككل	بوجه	 الشمسية	وطاقة	

كثافة	الوظائف	يف	قطاع	إنتاج	الطاقة	املتجددة	عنها	يف	قطاع	

توليد	الكهرباء	باستخدام	الوقود	األحفوري	)راجع	أدناه(.23	غير	

أن	اإلحالل	قد	ال	يكون	كامال	)نظرا	ألن	سياسات	التخفيف	تسهم	

الطاقة	 الطلب	على	 االنبعاثات	جزئيا	من	خالل	خفض	 يف	كبح	

أو	 إحصائيا	 دال	 الصايف	غير	 األثر	 يكون	 أن	 ويمكن	 وكثافتها(،	

أن	 إىل	 الشركات	 من	 املستمدة	 الشواهد	 وتشير	 بالتايل.	 سالبا	

)مثل	 االنبعاثات	 مرتفعة	 القطاعات	 بعض	 الوظائف	يف	 خسارة	

زيادة	 نتيجة	 والنقل(	 االنبعاثات	 مرتفعة	 التحويلية	 الصناعات	

تشديد	السياسات	البيئية	يمكن	موازنتها	من	خالل	توفير	وظائف	

جديدة	يف	عدد	من	القطاعات	منخفضة	االنبعاثات	)مثل	الصناعات	

التحويلية	والقطاعات	اخلدمية	منخفضة	االنبعاثات(.24	وعادة	ما	

يكون	التأثير	الصايف	على	جمموع	الوظائف	حمدودا	وغير	ملحوظ	

حسب	درجة	اإلحالل	بين	األنشطة	مرتفعة	ومنخفضة	االنبعاثات	

التأثير	 اللوحة	3(.25	وبوجه	عام،	يبدو	أن	 البياين	3-3،	 )الشكل	

للتغيرات	يف	 استجابة	 أكبر	وسالبا	صافيا	 يكون	 الوظائف	 على	

مثل	 السوقية،	 السياسات	 أن	 حين	 يف	 السوقية،	 غير	 السياسات	

أقل	 تأثيرها	 يكون	 التداول،	 وبرامج	 الكهربائية	 التغذية	 تعريفة	

يف	 التوظيف	 مستويات	 على	 التأثير	 يكون	 وال	 صافيا.	 وموجبا	

الصناعات	القائمة	على	الوقود	األحفوري	داال	إحصائيا،	وهو	ما	

)آثار	 الضرائب	 على	 القائمة	 للسياسات	 املتضادة	 اآلثار	 يعكس	

سالبة(	والسياسات	القائمة	على	تداول	االنبعاثات	)آثار	موجبة(.	

البيئية	جنحت	يف	 السياسات	 أن	 الشواهد	إىل	 وبوجه	عام،	تشير	

إعادة	توزيع	الوظائف	من	القطاعات	مرتفعة	الكربون	إىل	القطاعات	

منخفضة	الكربون.	غير	أن	هذا	التحول	يف	اجتاهات	التوظيف	قد	

يفرض	تكلفة	على	العاملين	املتضررين،	لذلك	سيكون	من	املهم	

املناخ	 سياسات	 تأثير	 عن	 الناجمة	 التوزيعية	 التداعيات	 دراسة	

على	سوق	العمل	)راجع	القسم	بعنوان	»كيفية	حتقيق	الشمول«(.

22	تشير	الدراسات	إىل	أن	سياسات	التخفيف	من	تغيرات	املناخ	األكثر	

تشددا،	مثل	ضرائب	الكربون،	أدت	إىل	خسارة	العاملين	من	ذوي	املهارات	

املنخفضة	والعاملين	يف	الصناعات	مرتفعة	الكربون	لوظائفهم،	وإن	كان	

 Kahn التأثير	على	مستويات	التوظيف	الكلية	أقل	وضوحا.	راجع	دراسة	

التأثير	 مناقشة	حول	 على	 لالطالع	 	Yamazaki (2017) ودراسة	 	(1997)
	Yip (2018) ودراسة	 القطاعات،	 خمتلف	 عبر	 التوظيف	 مستويات	 على	

ودراسة	Marin and Vona (2019)	لالطالع	على	اآلثار	على	عبر	خمتلف	

فئات	املهارات،	ودراسة	Metcalf and Stock (2020)	التي	تتناول	اآلثار	

 Yamazaki دراسة	 إىل	 اإلشارة	 وجتدر	 الكلية.	 التوظيف	 مستويات	 على	

على	 احليادي	 التأثير	 ذات	 الكربون	 ضرائب	 أن	 توضح	 التي	 	(2017)
على	 إحصائيا	 دال	 ولكن	 حمدود	 إيجابي	 تأثير	 عنها	 ينشأ	 اإليرادات	

مستويات	التوظيف.

23	عادة	ما	تكون	الكثافة	الوظيفية	يف	أعمال	وتركيبات	توليد	الطاقة	

املتجددة	أكبر	منها	يف	قطاع	تكنولوجيات	الوقود	األحفوري،	نظرا	ألن	

االستثمارات	يف	طاقة	توليد	الكهرباء	املتجددة	عادة	ما	تكون	يف	صورة	

إضافة	عديد	قليل	نسبيا	من	وحدات	التوليد	املنفصلة.

االنبعاثات	 مرتفعة	 التحويلية	 الصناعة	 قطاعات	 24	تتضمن	

الكيماويات	والفلزات	واملعادن	والورق	والتغليف	واألغذية.

25	يؤدي	تشديد	السياسات	إىل	زيادة	التكلفة	التي	تتحملها	الشركات	

مرتفعة	االنبعاثات،	حسب	مرونة	الطلب،	وإىل	تراجع	الناجت	)ومستويات	

التوظيف(.	ويف	املقابل،	قد	يزداد	الطلب	على	عنصر	العمل	يف	القطاعات/

القطاعات	 مثل	 الطاقة،	 حمل	 العمالة	 إحالل	 فيها	 يمكن	 التي	 الشركات	

.)Yamazaki 2017	دراسة	)راجع	املثال	سبيل	على	اخلدمية

كيفية خفض صايف االنبعاثات إىل مستوى 

الصفر بحلول عام 2050

تخفيف	 سياسات	 جمموعات	 الفصل	 من	 اجلزء	 هذا	 يتناول	

تغير	املناخ	الالزمة	للوصول	بصايف	االنبعاثات	الكربونية	إىل	

على	 احملتمل	 وتأثيرها	 	2050 عام	 بحلول	 الصفر	 مستوى	

االقتصاد	الكلي.	ويتعين	إجراء	التحليل	باستخدام	نماذج	التوازن	

ألن	 نظرا	 الطموحة،	 التخفيفية	 السياسات	 آثار	 حملاكاة	 العام	

هذه	السياسات	تؤثر	على	االقتصاد	من	خالل	خمتلف	القنوات	

ظل	 يف	 الناجت	 على	 وإيجابية	 سلبية	 انعكاسات	 عنها	 وتنشأ	

انكماش	بعض	القطاعات	وتوسع	البعض	اآلخر.	وال	يمكن	التنبؤ	

على	 العتمادها	 نظرا	 السياسات	 لهذه	 الصافية	 باآلثار	 بدقة	

القوة	النسبية	خملتلف	القنوات.

اآلليات

تؤثر	سياسات	التخفيف	بوجه	عام	على	االنبعاثات	الكربونية	

واالقتصاد	الكلي	من	خالل	الفرق	بين	أسعار	الوقود	األحفوري	

وأسعار	الطاقة	النظيفة	وأسعار	الطاقة	ككل.

السعر النسبي للوقود األحفوري والطاقة منخفضة الكربون

يؤدي	تسعير	الكربون	وسياسات	العرض	اخلضراء	إىل	زيادة	

بالطاقة	 مقارنة	 األحفوري	 الوقود	 عن	 املتولدة	 الطاقة	 أسعار	

الكربون	و/أو	خفض	 أسعار	 رفع	 الكربون	من	خالل	 منخفضة	

الطاقة	 مصادر	 من	 وغيرها	 املتجددة	 الطاقة	 مصادر	 سعر	

عن	 املتولدة	 الطاقة	 سعر	 الرتفاع	 ونتيجة	 الكربون.	 منخفضة	

على	 الطلب	 يزداد	 النظيفة،	 بالطاقة	 مقارنة	 األحفوري	 الوقود	

الكربونية	 الكثافة	 منخفضة	 األنشطة	 وعلى	 املتجددة	 الطاقة	

االستثمارات	 توزيع	 إعادة	 إىل	 بالتايل	 يؤدي	 مما	 أعم،	 بوجه	

واالبتكارات	والعمالة	يف	هذا	االجتاه.	وبالنسبة	لألثر	الصايف	

على	النشاط	االقتصادي،	فيتوقف	على	املعدل	النسبي	النكماش	

القطاعات	 توسع	 إمكانية	 ومدى	 الكربون	 مرتفعة	 القطاعات	

منخفضة	الكربون	)حيث	يمكن	أن	تعوق	تكلفة	تعديل	مسار	رأس	

لألثر	 وبالنسبة	 القطاعات(.	 هذه	 يف	 السريع	 التوسع	 املال	

أيضا	 فيتوقف	 التوظيف،	 ومستويات	 االستثمار	 على	 الصايف	

القطاعات.	 يف	 النسبية	 العمل	 وعنصر	 املال	 رأس	 كثافة	 على	

وعادة	ما	تزداد	كثافة	رأس	املال	يف	القطاعات	مرتفعة	الكربون	

والصناعات	 األحفوري	 الوقود	 عن	 املتولدة	 الطاقة	 )مثل	

القطاعات	 يف	 العمالة	 كثافة	 تزداد	 بينما	 الثقيلة(،	 التحويلية	

منخفضة	الكربون	)مثل	الطاقة	املتجددة	والعديد	من	اخلدمات(.	

لذلك	فعند	تساوي	جميع	العوامل	األخرى،	يمكن	أن	يكون	التأثير	

الكربون	 القطاعات	مرتفعة	 النشاط	من	 الصايف	إلعادة	توزيع	

)سالبا	 أكبر	 بدرجة	 موجبا	 الكربون	 منخفضة	 القطاعات	 إىل	

باالستثمار.	 مقارنة	 التوظيف	 ملستويات	 بالنسبة	 أقل(	 بدرجة	

وأخيرا،	يمكن	أن	يؤدي	اتساع	الفروق	بين	أسعار	الطاقة	املتولدة	

عن	الوقود	األحفوري	والطاقة	النظيفة	إىل	انعكاسات	على	حجم	

بصمة	 لها	 الكربون	 كثيفة	 فاألنشطة	 معطلة.	 وأصول	 الثروات	

والقيمة	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 املالية	 احلوافظ	 على	 كبيرة	

سيناريو	 ففي	 لذلك	 للوقود.	 املصدرة	 للبلدان	 الصافية	 املالية	

خفض	االنبعاثات	الكربونية	بشكل	حاد،	قد	يؤدي	التقادم	املبكر	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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لرؤوس	األموال	كثيفة	االنبعاثات	الكربونية	إىل	خسارة	الثروات	

الفصل	 ويتناول	 االقتصادات.	 بعض	 يف	 الكلي	 الطلب	 وتراجع	

املايل  االستقرار  تقرير  من	 	2020 أكتوبر	 عدد	 من	 اخلامس	

الكربون	 كثيفة	 الشركات	 لتعثر	 احملتملة	 االنعكاسات	 العاملي 

على	االستقرار	املايل	نتيجة	زيادة	أسعار	الكربون.	ويف	الوقت	

نفسه،	قد	تشهد	البلدان	التي	تتمتع	بميزة	نسبية	يف	قطاع	الطاقة	

املتجددة	والتكنولوجيات	منخفضة	الكربون	انعكاسات	إيجابية	

على	حجم	الثروات.

أسعار الطاقة ككل

على	 اخلضراء	 العرض	 وسياسات	 الكربون	 تسعير	 يؤثر	

يؤدي	 حين	 ففي	 خمتلفة.	 بصورة	 ولكن	 ككل،	 الطاقة	 أسعار	

فرض	ضريبة	على	الكربون	إىل	زيادة	أسعار	الطاقة	ككل	مما	

كفاءة	 على	 أيضا	 يشجع	 فإنه	 االقتصادي،	 بالنشاط	 قد	يضر	

أن	 غير	 استخدامها.	 معدالت	 من	 واحلد	 الطاقة	 استخدام	

يف	 استخدامها	 يمكن	 الكربون	 تسعير	 من	 املتأتية	 اإليرادات	

على	 مباشرة	 حوافز	 تقديم	 خالل	 من	 التكاليف،	 هذه	 موازنة	

البنية	 أو	تمويل	 النظيفة،	 الطاقة	 سبيل	املثال	لتشجيع	عرض	

كثافة	 من	 احلد	 شأنها	 من	 التي	 اخلضراء	 العامة	 التحتية	

كفاءة	 زيادة	 أو	 االقتصادية	 األنشطة	 يف	 الطاقة	 استخدام	

الطاقة	املتجددة.26	ويمكن	استخدام	اإليرادات	أيضا	يف	توفير	

وزيادة	 بالفقراء،	 تلحق	 قد	 أضرار	 أي	 لتجنب	 حتويالت	لألسر	

تقرير  القبول	على	املستوى	السياسي	)عدد	أكتوبر	2019	من	

الراصد املايل(.	ويف	املقابل،	تسهم	سياسات	العرض	اخلضراء	

يف	خفض	أسعار	الطاقة	ككل،	مما	قد	يؤدي	إىل	رفع	مستويات	

املتاح	 الدعم	 تمويل	 كيفية	 على	 بناء	 احمللي،	 الناجت	 إجمايل	

أن	 غير	 االقتراض(.	 مقابل	 )الضرائب	 السياسات	 خالل	 من	

الطاقة،	 استخدام	 كفاءة	 تشجع	 ال	 اخلضراء	 العرض	 سياسات	

املصادر	 ذلك	 بما	يف	 الطاقة،	 استهالك	 زيادة	 وقد	تصاحبها	

وتفسر	 املتجددة(.	 الطاقة	 النقطاعات	 )نظرا	 الكربون	 كثيفة	

هذه	الفروق	السبب	يف	أن	ضرائب	الكربون	أكثر	كفاءة	يف	احلد	

على	 السلبي	 تأثيرها	 حيث	 من	 تكلفة	 وأعلى	 االنبعاثات	 من	

اخلضراء	 العرض	 سياسات	 بين	 اجلمع	 خالل	 ومن	 الناجت.27	

االنبعاثات	 تراجع	 يف	 مبدئيا	 ذلك	 يسهم	 الكربون،	 وتسعير	

آثار	 دون	 كبير	 حد	 إىل	 املناخية	 التغيرات	 تخفيف	 نتيجة	

الفترة	االنتقالية.	 الناجت	واالستهالك	خالل	 سلبية	كبيرة	على	

تسعير	 خالل	 من	 السعرية	 اإلشارات	 إرسال	 جانب	 وإىل	

للحكومات	 يمكن	 اخلضراء،	 العرض	 وسياسات	 الكربون	

تشجيع	التكنولوجيات	اخلضراء	بشكل	مباشر	من	خالل	توفير	

هو	 السوق	 حجم	 يكون	 ما	 ودائما	 للبحوث.	 الالزمة	 احلوافز	

ارتفاع	أسعار	 الدافع	األساسي	وراء	االبتكارات،	لذلك	سيكون	

منخفضة	 األنشطة	 أسواق	 توسيع	 يف	 يساهم	 )الذي	 الكربون	

بمثابة	 الكربون(	 كثيفة	 األنشطة	 أسواق	 وانكماش	 الكربون	

حافز	للبحث	والتطوير	يف	جمال	التكنولوجيات	األكثر	خضارا،	

الكربون	 ضريبة	 إيرادات	 تدوير	 إلعادة	 األخرى	 اخليارات	 26	من	

)راجع	 املال	 ورأس	 العمل	 عنصري	 على	 التشويهية	 الضرائب	 تخفيض	

.)Goulder and Parry 2008	ودراسة	Goulder 1995	دراسة

27	تعد	ضريبة	الكربون	وسيلة	فعالة	للغاية	يف	احلد	من	االنبعاثات	

األكثر	 الوقود	 أنواع	 على	 األكبر	 الغرامة	 تفرض	 ألنها	 نظرا	 	أيضا	

للبيئة. تلويثا	

بمرور	 اخلضراء	 التكنولوجيات	 أسعار	 تراجع	 إىل	 يؤدي	 مما	

الوقت	وزيادة	احلد	من	االنبعاثات	الكربونية.	وجتدر	اإلشارة	

إىل	أن	وجود	آلية	الزيادة	هذه	يعني	إمكانية	خفض	االنبعاثات	

وتؤيد	 الكربون.	 انبعاثات	 على	 أقل	 تسعيرة	 فرض	 خالل	 من	

والتطوير	 البحوث	 أنشطة	 دعم	 االقتصادية	 االعتبارات	

التصدي	 الكربون	من	أجل	 اخلضراء	إىل	جانب	فرض	ضرائب	

لإلخفاقات	السوقية	املتعددة	)راجع	على	سبيل	املثال	دراسة	

 Stiglitz and Acemoglu and others 2012, 2016،	ودراسة	
غير	 االنتشار	 اإلخفاقات	 هذه	 تتضمن	 others 2014(.	وقد	
تأخذه	 ال	 أمر	 وهو	 االبتكارات،	 عن	 الناجتة	 للمعرفة	 الطوعي	

املسار	 واالعتماد	على	 اعتبارها	عادة؛	 اخلاصة	يف	 الشركات	

على	 ميزة	 القائمة	 التكنولوجيات	 يعطي	 مما	 السابق،	 البحثي	

التكنولوجيات	 نفاذ	 دون	 حتول	 حواجز	 عنه	 وتنشأ	 غيرها	

وآثار	 الغارقة	 والتكلفة	 احلجم	 وفورات	 خالل	 )من	 اجلديدة	

بسبب	 التمويل	 على	 احلصول	 وصعوبة	 الشبكي(؛	 االنتشار	

الطويل	 الزمني	 والفاصل	 الكبيرة	 اليقين/اخملاطر	 عدم	 درجة	

توافر	 وعدم	 االبتكارات	 من	 املرجوة	 املنافع	 حتقق	 حلين	

غرار	 وعلى	 املستثمرين.	 لدى	 الالزمة	 واملعلومات	 املعرفة	

سياسات	العرض	اخلضراء	األخرى،	يسهم	دعم	أنشطة	البحوث	

ورفع	 ككل،	 الطاقة	 أسعار	 تراجع	 يف	 اخلضراء	 والتطوير	

انخفاض	 أيضا	إىل	موازنة	 الناجت،	وإن	كان	يؤدي	 مستويات	

االنبعاثات	جزئيا	من	خالل	زيادة	استهالك	الطاقة.	وقد	كان	

يف	 كبير	 دور	 التاريخ	 مدار	 على	 احلكومية	 البحث	 لبرامج	

اإلجنازات	التكنولوجية	الضخمة	)الهبوط	على	القمر	والنموذج	

تدخل	 يلزم	 قد	 لذلك	 املثال(.	 سبيل	 على	 لإلنترنت	 األويل	

احلكومة	بشكل	أكبر	—	بما	يف	ذلك	من	خالل	التعاون	الدويل	

دعم	 شأنها	 من	 تكنولوجيات	 استحداث	 يف	 للمساعدة	 	—
الكربون. أنشطة	منخفضة	 التحول	إىل	

جمموعة شاملة من تدابير التخفيف

املستوى	 إىل	 الكربونية	 االنبعاثات	 بصايف	 الوصول	 يمكن	

خالل	 من	 بلد	 كل	 يف	 	2050 عام	 بحلول	 املستهدف	 الصفري	

على	 سيما	 )ال	 للنمو	 املراعية	 السياسات	 من	 شاملة	 جمموعة	

لألسر	 تعويضية	 توفير	حتويالت	 تتضمن	 التي	 القصير(	 املدى	

من	 	2050 عام	 هدف	 تنفيذ	 وسيتم	 الشمول.	 حتقيق	 لضمان	

أن	 بافتراض	 	%80 بنسبة	 الكلية	 االنبعاثات	 تخفيض	 خالل	

الغابات(	 )مثل	 الطبيعية	 االنبعاثات	 مصارف	 يف	 التوسع	

)مثل	 االنبعاثات	 من	 احلد	 تكنولوجيات	 بعض	 واستخدام	

يف	 سيسهمان	 وتخزينه(	 الكربون	 احتجاز	 تكنولوجيات	

 IPCC امتصاص	االنبعاثات	الكربونية	املتبقية	)راجع	دراسة	

الكبير	يف	حجم	االنبعاثات	 2018a, b(.	ولتحقيق	هذا	اخلفض	
انبعاثاته	 العامل،	يجب	على	كل	بلد/إقليم	خفض	 على	مستوى	

عبر	 التخفيف	 جهود	 ملقارنة	 اجملال	 يتسع	 وال	 	،%80 بنسبة	

االقتصادات	 من	 خمتارة	 جمموعة	 ذلك	 من	 وتستثنى	 البلدان.	

ثبات	 ُيفترض	 التي	 األخرى	 واالقتصادات	 للنفط	 املصدرة	

أنشطتها	 الكبير	يف	 انبعاثاتها	احلايل	نظرا	لالنكماش	 مستوى	

ويتم	 النفط.	 على	 العاملي	 الطلب	 تراجع	 نتيجة	 االقتصادية	

السياسة	 أهداف	 يراعي	 نحو	 على	 السياسات	 حزمة	 تصميم	

االقتصادية	الكلية،	وكذلك	قابلية	تنفيذ	هذه	احلزمة	من	املنظور	
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السياسي،	وتتضمن	)1(	حمفزات	مالية	خضراء	لرفع	مستويات	

أزمة	 من	 التعايف	 دعم	 بغرض	 االقتصاد	 يف	 والعرض	 الطلب	

الالزمة	 الكربون	 تسعيرة	 خفض	 يف	 واملساعدة	 كوفيد-19،	

أسعار	 زيادة	 و)2(	 املستهدف،	 االنبعاثات	 مستوى	 لتحقيق	

لألسر.	 تعويضية	 حتويالت	 توفير	 و)3(	 تدريجيا،	 الكربون	

وحتديدا،	تتضمن	احلزمة	العناصر	التالية:

�سياسات العرض اخلضراء:	تتضمن	تقديم	دعم	بنسبة	%80	 �•
أخضر	 عام	 استثمار	 وبرنامج	 املتجددة	 الطاقة	 إنتاج	 على	

إجمايل	 من	 	%1 البداية	 يف	 قيمته	 )تبلغ	 سنوات	 عشر	 مدته	

الناجت	احمللي،	وتتراجع	تراجعا	خطيا	لتصل	إىل	صفر	على	

إضافية	 عامة	 استثمارات	 الحقا	 وتنفذ	 سنوات،	 عشر	 مدار	

وُيفترض	 القائم(.	 األخضر	 املال	 رأس	 رصيد	 على	 للحفاظ	

املتجددة	 الطاقة	 قطاعات	 يف	 العامة	 االستثمارات	 تركز	

ومصادر	الطاقة	األخرى	منخفضة	الكربون،	والبنية	التحتية	

من	 األخير	 القطاع	 ويستفيد	 	— واخلدمات	 النقل،	 لقطاع	

زيادة	كفاءة	استخدام	الطاقة	يف	املباين	)راجع	امللحق	4-3	
على	شبكة	اإلنترنت	لالطالع	على	املزيد	من	التفاصيل(.28

�تسعير الكربون:	تتم	معايرة	أسعار	الكربون	على	النحو	الالزم	 �•
خلفض	االنبعاثات	بنسبة	80%	بحلول	عام	2050	أخذا	يف	

املالية	 احملفزات	 عن	 الناجت	 االنبعاثات	 خفض	 االعتبار	

زيادة	 تضمن	 املستخدمة،	 لالفتراضات	 ووفقا	 اخلضراء.	

أسعار	الكربون	بمعدل	نمو	سنوي	مرتفع	)7%(	انخفاض	سعر	

أسعار	 	وتبلغ	

تدريجيا.29 وارتفاعه	 البداية	 يف	 الكربون	

	20-	6 املطلوب	 اخلفض	 لتحقيق	 الالزمة	 األولية	 الكربون	

دوالرا	أمريكيا	لطن	ثاين	أكسيد	الكربون	)حسب	البلد	املعني(،	

عام	 الكربون	 أكسيد	 ثاين	 لطن	 دوالرا	 	40-10 إىل	 وتصل	

الكربون	 أكسيد	 ثاين	 لطن	 دوالرا	 	150–40 إىل	 ثم	 	،2030
عام	2050.	31،30

يعادل	 تعويض	 على	 األسر	 حتصل	 التعويضية:	 �التحويالت  �•
يحمي	 أن	 ُيفترض	 ما	 وهو	 الكربون،	 ضريبة	 إيرادات	 ربع	

28	تناقش	دراسة	IEA (2020a)	فرص	االستثمار	األخضر	يف	قطاعي	

الطاقة	والنقل	وكفاءة	استخدام	الطاقة	)حتديث	املباين	على	سبيل	املثال(.	

راجع	أيضا	دراسة	McCollum and others (2018)	لالطالع	على	القيمة	

باريس	 اتفاقية	 بتعهدات	 للوفاء	 الالزمة	 الطاقة	 الستثمارات	 التقديرية	

وحتقيق	أهداف	التنمية	املستدامة	الصادرة	عن	منظمة	األمم	املتحدة.

قاعدة	 عكس	 على	 أنه	 إىل	 	Gollier (2018a, b) دراسة	 29	تخلص	

ضريبة	 زيادة	 عند	 ممكنة	 كفاءة	 أقصى	 حتقيق	 تفترض	 )التي	 هوتلنغ	

الكربون	بمعدل	نمو	مساو	لسعر	الفائدة(،	تتضمن	معظم	السيناريوهات	

التي	وضعها	الفريق	احلكومي	الدويل	املعني	بتغير	املناخ	زيادة	ضريبة	

الكربون	بمعدل	نمو	يفوق	سعر	الفائدة	بسبب	القيود	السياسية	املفروضة	

على	حجم	ضريبة	الكربون	يف	البداية.

خلفض	 الالزمة	 الكربون	 أسعار	 تقديرات	 بين	 كبير	 تفاوت	 30	يوجد	

 IPCC دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 معين	 مستوى	 إىل	 االنبعاثات	

	.)Stiglitz and others 2014 دراسة	 أو	 6-21-أ،	 البياين	 الشكل	 	،2014
وتعكس	أسعار	الكربون	املنخفضة	نسبيا	يف	نماذج	احملاكاة	الواردة	يف	

هذا	الفصل	)1(	اجلمع	بين	تسعير	الكربون	وغيره	من	األدوات	)االستثمار	

يف	البنية	التحتية	اخلضراء	والدعم	األخضر(	التي	حتقق	تراجعا	جزئيا	يف	

الكربون،	 املفترض	ألسعار	 النمو	 معدل	 ارتفاع	 و)2(	 االنبعاثات،	 حجم	

مما	يؤدي	إىل	تركز	الزيادات	يف	املراحل	الالحقة،	و)3(	حقيقة	أن	نموذج	

الطاقة	 بين	 لإلحالل	 أكبر	 قابلية	 على	 ينطوي	 العاملي	 الكلي	 االقتصاد	

شواهد	 إىل	 )استنادا	 الكربون	 منخفضة	 والطاقة	 الكربون	 مرتفعة	

اقتصادية	قياسية(	مقارنة	بالنماذج	الهندسية.	

31	يستمر	ارتفاع	السعر	احلقيقي	للكربون	حتى	عام	2080.

القدرة	الشرائية	لألسر	الفقيرة	من	خالل	التحويالت	النقدية	

املوجهة	)راجع	القسم	بعنوان	»كيفية	حتقيق	الشمول«(.

تنفيذ	حزمة	 يتطلب	 الداعمة:	 الكلية  االقتصادية  �السياسات  �•
العامة،	 املالية	 أوضاع	 تيسير	 آنفا	 إليها	 املشار	 السياسات	

وهو	ما	يتطلب	بدوره	تمويل	الدين	خالل	العقد	األول	يف	ظل	

انخفاض	 بسبب	 الفائدة	 أسعار	 يف	 األجل	 طويل	 تراجع	

مستويات	التضخم	يف	الوقت	احلايل.

نماذج احملاكاة

الكلي	 االقتصاد	 نموذج	 باستخدام	 السياسات	 حماكاة	 تتم	

 McKibbin and Wilcoxen G-Cubed	)راجع	دراسة	 العاملي	

2013 ,1999،	ودراسة	Liu and others 2020،	وامللحق	4-3	
بلدان/أقاليم،	 	10 النموذج	 ويضم	 اإلنترنت(.	 شبكة	 على	

الوحدات	 وتوقعات	 الطاقة،	 لقطاعات	 التفصيلية	 والبيانات	

واالسمية،	 احلقيقية	 اجلمود	 وأوجه	 االستشرافية،	 االقتصادية	

وسياسات	املالية	العامة	والسياسات	النقدية.	وهو	نموذج	مالئم	

لدراسة	تأثير	سياسات	التخفيف	على	انبعاثات	الكربون	الناجتة	

الديناميكيات	االقتصادية	 الوقود	األحفوري	وعلى	 عن	احتراق	

وحُتاَكى	 والطويل.	 واملتوسط	 القصير	 املدى	 على	 الكلية	

ديناميكيات	درجات	احلرارة	طويلة	األجل	وتقديرات	أضرار	تغير	

الوارد	يف	 املتكامل	 التقييم	 نموذج	 باستخدام	 املتجنبة	 املناخ	

من	 خمتلفة	 وجمموعة	 	Hassler and others (2020) دراسة	

دوال	أضرار	تغير	املناخ.	وتستخدم	عمليات	احملاكاة	تلك	التي	

يعرضها	الفصل	لتوضيح	أهم	اآلليات	الفعلية	وكوسيلة	للقياس	

الكمي	أيضا.	غير	أن	القيم	املستخدمة	يف	إعداد	هذه	التوقعات	

طويلة	املدى	تنطوي	بطبيعتها	على	قدر	كبير	من	عدم	اليقين.

من	 للتخفيف	 جديدة	 سياسات	 أي	 تنفيذ	 عدم	 حالة	 ويف	

الكربون	 انبعاثات	 زيادة	 استمرار	 ُيتوقع	 املناخية،	 التغيرات	

إىل	 لتصل	 املتوسط	 يف	 	%1,7 يبلغ	 سنوي	 بمعدل	 	العاملية	

57,5	غيغا	طن	بحلول	عام	2050	)الشكل	البياين	3-4(.32	وأي	

حتسن	يف	كفاءة	استخدام	الطاقة	أو	نفاذ	الطاقة	املتجددة	إىل	

احلالية	 السياسات	 استمرار	 نتيجة	 	— ما	 حد	 إىل	 األسواق	

على	 املستهلكين	 تفضيالت	 )نتيجة	 أخرى	 مستقلة	 وزيادات	

السكاين	 النمو	 قوى	 موازنة	 شأنها	 من	 ليس	 املثال(	—	 سبيل	

ويف	 االنبعاثات.	 وراء	 األساسي	 الدافع	 تعد	 التي	 واالقتصادي	

حين	ساهمت	االقتصادات	املتقدمة	بنصيب	األسد	يف	االنبعاثات	

على	مدار	التاريخ،	تعد	الصين	والهند،	بوصفهما	من	اقتصادات	

األسواق	الصاعدة	الكبيرة	ومتسارعة	النمو،	من	أكبر	البلدان	من	

حيث	حجم	االنبعاثات	وُيتوقع	زيادة	نصيبهما	من	االنبعاثات	

من	 الفرد	 نصيب	 أن	 غير	 مستقبال.	 مستمر	 بشكل	 الكربونية	

االنبعاثات	يف	البلدين	ال	يزال	حمدودا	نسبيا	عنه	يف	االقتصادات	

32	تخلص	دراسة	Black and Parry (2020)	إىل	أن	اخلفض	الالزم	يف	

االنبعاثات	لتحقيق	االستقرار	املستهدف	يف	درجات	احلرارة	مل	يطرأ	عليه	

أي	تغيير	بفعل	األزمة	االقتصادية	احلالية.	غير	أن	أزمة	كوفيد-19	يمكن	

أن	تؤدي	إىل	تغيرات	سلوكية	على	املدى	الطويل	قد	ينشأ	عنها	ارتفاع	أو	

انخفاض	يف	حجم	االنبعاثات	—	كتراجع	استخدام	وسائل	النقل	العام	

وسائل	 استخدام	 زيادة	 أو	 اخلاصة	 السيارات	 على	 االعتماد	 وزيادة	

والسفر.	 االنتقاالت	 انخفاض	حجم	 إىل	 يؤدي	 قد	 الرقمية،	مما	 التواصل	

تتجاوز	 زيادات	 )أو	 اجتاهية	 زيادات	 األساسي	 السيناريو	 ويفترض	

االجتاه	العام	بقليل(	يف	كفاءة	استخدام	الطاقة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل 3     تخفيف تغير املناخ — االستراتيجيات املراعية للنمو والتوزيع

95 صندوق النقد الدويل		|		أكتوبر	2020	 	

املتقدمة.	وُيفترض	تراجع	النمو	العاملي	تدريجيا	من	3,7%	عام	

النمو	يف	 2021	إىل	2,1%	عام	2050،	وهو	ما	يعكس	تراجع	

اقتصادات	األسواق	الصاعدة	مع	اقترابها	من	حتقيق	مستويات	

النمو	 توقعات	 وحتدد	 املتقدمة.	 االقتصادات	 يف	 الدخل	

االقتصادي	على	مدار	الثالثين	عاما	القادمة	النمو	املتوقع	يف	

الالزمة	الحتواء	 اجلهود	 وبالتايل	حجم	 املستقبلية	 االنبعاثات	

ارتفاع	درجات	احلرار	يف	حدود	1,5	درجة	مئوية	—	درجتين	

 IPCC 2014,(	احلالية	السيناريوهات	معظم	أن	غير	مئويتين.

2018a(	تشير	إىل	أن	عدم	تعديل	السياسات	احلالية	سيؤدي	إىل	
جتاوز	 إىل	 يؤدي	 مما	 بقوة،	 الكربون	 انبعاثات	 تزايد	 استمرار	

اتفاقية	 يف	 عليها	 املتفق	 اآلمنة	 املستويات	 احلرارة	 درجات	

باريس	وزيادة	خطر	األضرار	الكارثية	التي	قد	تلحق	بالكوكب.

بتنفيذ	حزمة	 البدء	 فإن	 وكما	يتضح	من	جتارب	احملاكاة،	

أسعار	 زيادة	 مع	 األخضر	 االستثمار	 لتنشيط	 اإلجراءات	 من	

يف	 الالزم	 اخلفض	 حتقيق	 شأنهما	 من	 مطرد	 بشكل	 الكربون	

االنبعاثات	دون	آثار	سلبية	كبيرة	على	الناجت.

انبعاثات	 تنخفض	 املقترحة،	 السياسات	 وباستخدام	حزمة	

لتصل	 احلالية،	 العاملية	بحوايل	75%	عن	مستوياتها	 الكربون	

)الشكل	 احلايل	 القرن	 منتصف	 بحلول	 طن	 غيغا	 	9 حوايل	 إىل	

مستوى	 إىل	 االنبعاثات	 صايف	 يصل	 وبذلك	 	.)5-3 البياين	
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كثافة الطاقة

نصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي احلقيقي

السكانكثافة الكربون

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

 ،G-Cubed الشــكل البيــاين ٣-٤: احملــاكاة باســتخدام نمــوذج

السيناريو األساسي

ســيترتب علــى عــدم تغييــر السياســات اســتمرار ارتفــاع انبعاثــات الكربــون العامليــة بســبب 

النمــو االقتصــادي والســكاين. ولــن يكــون التراجــع املســتمر يف كثافــة اســتخدام الطاقــة كافيــا 

ملوازنة هذه القوى.

١–   انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف السيناريو األساسي يف حالة عدم التدخل

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)

٢–   حتليل التغير يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية

        (التغير ٪)

٣–   نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي يف السيناريو األساسي

        (التغير ٪)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

 McKibbin الوارد يف دراسة G-Cubed ملحوظة: يحاكى السيناريو األساسي باستخدام نموذج

Liu and others (2020). راجــع امللحــق ٣-٤ علــى  and Wilcoxen (1999, 2013) ودراســة 
األوروبــي  EUW = االحتــاد  الســيناريو األساســي.  افتراضــات  اإلنترنــت لالطــالع علــى  شــبكة 

وليختنشــتاين  وأيســلندا  وكنــدا  أســتراليا   =  OEC املتحــدة؛  واململكــة  وسويســرا  والنرويــج 

ونيوزيلندا؛ OPC = جمموعة خمتارة من البلدان املصدرة للنفط واالقتصادات األخرى.
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الشــكل البيــاين ٣-٥: درجــات احلــرارة العامليــة وانبعاثــات 

ثاين أكسيد الكربون

تــؤدي حزمــة السياســات املقترحــة مصحوبــة باســتخدام وســائل احتجــاز الكربــون وتخزينــه 

كمــا  اجلــاري،  القــرن  منتصــف  بحلــول  الصفــر  مســتوى  إىل  الكربــون  انبعاثــات  إىل خفــض 

تساعد يف احتواء ارتفاع درجات احلرارة يف حدود درجتين مئويتين على املدى الطويل.

١–   درجات احلرارة

        (الزيادة بالدرجة املئوية عن متوسط ما قبل الثورة الصناعية)

٢–   انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية السنوية

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

خارجيــة.  تقنيــة  تغيــرات  يتضمــن  متكامــل  تقييــم  نمــوذج  إىل  احلســابات  تســتند  ملحوظــة: 

وتعــرض اللوحــة ١ متوســط درجــات احلــرارة العامليــة وفــق ثالثــة ســيناريوهات: ســيناريو عــدم 

التدخــل، وتطبيــق حزمــة سياســات التخفيــف، وتطبيــق حزمــة سياســات التخفيــف باإلضافــة إىل 

وســائل احتجــاز الكربــون وتخزينــه. وتفتــرض اخلطــوط املتصلــة حساســية لتغيــر املنــاخ (أي 

الغــالف  يف  الكربــون  رصيــد  تضاعــف  نتيجــة  الطويــل  املــدى  علــى  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع 

اجلوي على املدى الطويل) قدرها  ٣، بينما تتفاوت درجة احلساسية من ١,٥ إىل ٤,٥ يف املناطق 

.(Hassler, Krusell, and Olovsson 2018 ودراسة ،Heal 2017 راجع دراسة) املظللة
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الحقا	 سالبة	 مستويات	 وإىل	 القرن	 منتصف	 بحلول	 الصفر	

باستخدام	تكنولوجيات	احتجاز	الكربون	وتخزينه.	وعلى	املدى	

الطويل،	يمكن	احتواء	ارتفاع	درجات	احلرارة	يف	حدود	درجتين	

مئويتين	عقب	ارتفاع	أويل	طفيف.	وبذلك	تسمح	حزمة	السياسات	

بتجنب	جزء	كبير	من	األضرار	اجلسيمة	الناجمة	عن	تغير	املناخ،	

ال	سيما	خطر	النتائج	الكارثية،	مما	يمكن	االقتصاد	العاملي	من	

القرن	 الثاين	من	 حتقيق	دخل	أكبر	مستدام	اعتبارا	من	النصف	

)راجع	أدناه(.

وبالنظر	عن	قرب	إىل	الثالثين	عاما	القادمة،	يتضح	أن	التكلفة	

وتسعير	 اخلضراء	 املايل	 التنشيط	 دفعة	 وأن	 معتدلة	 االنتقالية	

الكربون	لكل	منهما	دور	أساسي	يف	هذه	العملية	االنتقالية	)الشكل	

السياسات	 األوىل،	حتقق	حزمة	 السنوات	 البياين	3-6(.	وخالل	

تأثيرا	موجبا	صافيا	على	النمو	العاملي،	مما	يعني	أنها	قد	تدعم	

يتراجع	 15	عاما،	 مرور	 وبعد	 كوفيد-19.	 أزمة	 من	 التعايف	

السيناريو	 يف	 مستواه	 عن	 	%1 بحوايل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

الناجت	 تكلفة	 وتتسق	 السياسات.	 تغير	 عدم	 حالة	 يف	 األساسي	

االنتقالية	التقديرية	يف	جتارب	احملاكاة	الواردة	يف	هذا	الفصل	

الدراسات	األخرى	)1%	إىل	 التقديرات	املستخدمة	يف	 مع	نطاق	

6%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	بحلول	عام	2050(،	ولكنها	أقرب	

البنية	 استثمارات	 دور	 يعكس	 مما	 	— للنطاق	 األدنى	 احلد	 إىل	

التحتية	اخلضراء	يف	دعم	النشاط	وقابلية	إحالل	أكبر	بين	الطاقة	

مرتفعة	الكربون	والطاقة	منخفضة	الكربون	يف	نموذج	االقتصاد	

الكلي	العاملي	مقارنة	بالنماذج	الهندسية	)راجع	الفصل	السادس	

من	تقرير	IPCC 2014(.	وتكلفة	الناجت	تلك	ال	تعدو	كونها	خسائر	

معتدلة	مقارنة	بالنمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	العاملي	

التراكمي	بنسبة	120%	على	مدار	الثالثين	عاما	التالية	)الشكل	

القرن	 منتصف	 من	 واعتبارا	 و3(.	 	2 اللوحتان	 	،6-3 البياين	

اجلاري	فصاعدا،	تزداد	املنافع	الناجتة	عن	جتنب	األضرار	بفضل	

سياسات	تخفيف	تغير	املناخ	التي	تسهم	يف	زيادة	إجمايل	الناجت	

األساسي	 السيناريو	 يف	 مستوياتهما	 عن	 النمو	 ومعدل	 احمللي	

)الشكل	البياين	7-3(.	

وبالنظر	عن	كثب	يف	تأثيرات	خمتلف	األدوات	املستخدمة	يف	

حزمة	السياسات،	يتضح	أن	جميعها	مكملة	لبعضها	البعض:

اخلضراء	 التنشيطية	 الدفعة	 تساعد	 االنبعاثات:	 من  �احلد  �•
املستمدة	من	املالية	العامة	يف	احلد	من	االنبعاثات	بدرجة	

الكربون	 بتسعير	 مقارنة	 كثيرا	 أقل	 تأثيرها	 ولكن	 كبيرة،	

يف	 وضخم	 سريع	 خفض	 لتحقيق	 قوية	 أداة	 يمثل	 الذي	

االنبعاثات	نظرا	لفعاليته	يف	زيادة	كفاءة	استخدام	الطاقة،	

بينما	تؤدي	سياسات	العرض	اخلضراء	إىل	انخفاض	أسعار	

الطاقة	ككل	وزيادة	استهالك	الطاقة	بالتايل	)الشكل	البياين	

3-6،	اللوحة	1(.

�التكلفة االقتصادية:	بينما	يؤدي	تسعير	الكربون	إىل	تراجع	 �•
تكلفة	 ارتفاع	 خالل	 من	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

سواء	 زيادته،	 يف	 األخضر	 املايل	 التنشيط	 يسهم	 الطاقة،	

بشكل	مباشر	أو	غير	مباشر	)الشكل	البياين	3-6،	اللوحة	2(.	

مستويات	 من	 مباشرة	 األخضر	 املايل	 التنشيط	 يزيد	 أوال،	

إجمايل	الناجت	احمللي	من	خالل	زيادة	اإلنفاق	االستثماري.	

مباشر	 غير	 بشكل	 األخضر	 االستثمار	 تنشيط	 يسهم	 وثانيا،	

يف	احلد	من	خسائر	الناجت	الناجمة	عن	التحول	إىل	اقتصاد	

الكربون	 انبعاثات	 خفض	 خالل	 من	 الكربون	 منخفض	

الالزمة	 الكربون	 ضرائب	 مستوى	 وبالتايل	 املستقبلية	

لتحقيق	اخلفض	املستهدف	يف	االنبعاثات.	ويؤدي	التنشيط	

املايل	األخضر	بداية	إىل	تعزيز	النشاط	االقتصادي	من	خالل	

البنية	 استثمارات	 وتسهم	 الكلي،	 الطلب	 مستويات	 زيادة	

القطاعات	 إنتاجية	 حتسين	 يف	 الحقا	 اخلضراء	 التحتية	

االستثمار	 زيادة	 على	 يشكل	حافزا	 الكربون،	مما	 منخفضة	

الناجت	 زيادة	 يف	 ويساعد	 القطاعات	 هذه	 يف	 اخلاص	

االستثمار	 تنشيط	 آثار	 تكفي	 وبذلك	 املمكن.	 االقتصادي	

يف	 الكربون	 لضريبة	 االقتصادية	 التكلفة	 ملوازنة	 األخضر	

إىل	 السياسات	 حزمة	 تؤدي	 لذلك،	 ونتيجة	 األوىل.	 السنوات	

زيادة	الناجت	خالل	اخلمس	عشرة	سنة	األوىل	بحوايل	%0,7	

من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	كل	سنة	)على	أساس	متوسط	

على	مدار	الفترة(.	وبعد	مرور	15	عاما،	يزداد	العبء	الناجم	

عن	ضريبة	الكربون،	مما	يؤدي	إىل	خسائر	طفيفة	يف	مستوى	

العاملي	 الناجت	 يف	 الصايف	 التراجع	 ويبدو	 الصايف.	 الناجت	

نتيجة	حزمة	السياسات	معتدال	—	حيث	يبلغ	حوايل	%0,7	

يف	املتوسط	خالل	الفترة	2036	—	2050	ويزيد	قليال	على	

1%	بحلول	عام	2050	—	مقارنة	بالنمو	املتوقع	يف	إجمايل	

مدار	 على	 	%120 بنسبة	 التراكمي	 العاملي	 احمللي	 الناجت	

الثالثين	عاما	القادمة.	ويتراجع	متوسط	النمو	السنوي،	عقب	

والعشرين	 احلادي	 القرن	 من	 الثاين	 العقد	 خالل	 ارتفاعه	

بفضل	تنشيط	االستثمار	األخضر،	بُعْشر	نقطة	مئوية	فقط	يف	

العقد	الثالث	من	القرن	وبأقل	من	ُعْشر	نقطة	مئوية	يف	العقد	

الوقت،	 وبمرور	 	.)3 اللوحة	 	،6-3 البياين	 )الشكل	 الرابع	

يستفيد	النشاط	االقتصادي	من	جتنب	األضرار	الناجمة	عن	

تغير	املناخ	—	مثل	تراجع	اإلنتاجية	بسبب	ارتفاع	درجات	

احلرارة	وزيادة	تواتر	الكوارث	الطبيعية	—	مما	يعني	زيادة	

مستوى	الناجت	عنه	يف	حالة	عدم	تغير	السياسات.	وتتفاوت	

التأثير	 حسب	 املناخ	 تغير	 عن	 الناجمة	 األضرار	 تقديرات	

احلرارة	 درجات	 على	 الكربون	 لتراكمات	 املفترض	

األضرار	 بين	 العالقات	 حتليل	 يف	 املستخدمة	 واملنهجيات	

الصادرة	 الدراسات	 وتشير	 احلرارة.	 ودرجات	 االقتصادية	

Burke, Hsiang, and Miguel 2015،	على	 حديثا	)دراسة	

السابقة	 التقديرات	 من	 كثيرا	 أكبر	 أضرار	 إىل	 املثال(	 سبيل	

العلماء.33	 منها	 حذر	 التي	 اجلسيمة	 اخملاطر	 مع	 اتساقا	

وحسب	التقديرات	الواردة	بهذه	الدراسات،	سرعان	ما	تزداد	

التغيرات	 تخفيف	 من	 املتحققة	 الصافية	 الناجت	 مكاسب	

إجمايل	 من	 	%13 إىل	 لتصل	 	،2050 عام	 عقب	 املناخية	

البياين	 )الشكل	 	2100 عام	 بحلول	 العاملي	 احمللي	 الناجت	

املنافع	 قدر	 من	 تبخس	 التقديرات	 هذه	 أن	 غير	 	.)7-3

املتحققة	من	تخفيف	تغيرات	املناخ	نظرا	ألنها	ال	تأخذ	يف	

اليقين	 عدم	 نتيجة	 اخملتلفة	 املقاييس	 بين	 الكبيرة	 الفروق	 33	تنشأ	

ارتفاع	 كان	 إذا	 ما	 أوال،	 املناخ:	 تغير	 بتكلفة	 يتعلقان	 جانبين	 بشأن	

 Nordhaus دراسة	 يف	 )كما	 الناجت	 مستوى	 على	 يؤثر	 احلرارة	 درجات	

	،Dell, Jones, and Olken 2012 دراسة	 )كما	يف	 نموه	 أو	معدل	 	)2010
كانت	 إذا	 ما	 وثانيا،	 	،)Burke, Hsiang, and Miguel 2015 ودراسة	

العالقات	املالحظة	يف	البيانات	التاريخية	بين	درجات	احلرارة	والناجت	

غير	 العالقات	 هذه	 كانت	 إذا	 سيما	 )ال	 مستقبال	 إليها	 االستناد	 يمكن	

مدار	 على	 اجلانبين	 بهذين	 التنبؤ	 يف	 االختالفات	 تؤدي	 وقد	 خطية(.	

فترات	طويلة	إىل	فروق	كبيرة	يف	تكلفة	تغيرات	املناخ	واملكاسب	الناجتة	

عن	تخفيف	هذه	التغيرات.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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جتنب األضرار

الدعم األخضر

ا�موع يف نموذج احملاكاة

ضريبة الكربون

البنية التحتية

التحويالت

الغاز

الصناعة التحويلية

النفط والبترول

النقل

الفحم

اخلدمات

البناء

الطاقة املتجددة

الزراعة واحلراجة وأنشطة التعدين األخرى

التأثير الصايفاألنشطة األخرى منخفضة الكربون

الشــكل البيــاين ٣-٦: حمــاكاة نتائــج اســتخدام حزمــة السياســات الشــاملة باســتخدام نمــوذج االقتصــاد الكلــي العاملــي 

G-Cubed، النتائج العاملية
(االنحراف عن السيناريو األساسي، ما مل يذكر خالف ذلك)

مــن شــأن تنفيــذ دفعــة مبدئيــة لتنشــيط االســتثمار األخضــر مــع زيــادة أســعار الكربــون بصــورة طرديــة حتقيــق اخلفــض الالزمــة يف االنبعاثــات دون آثــار ســلبية كبيــرة علــى النــاجت. وستســهم 

حزمة التنشيط بداية يف رفع مستويات إجمايل الناجت احمللي العاملي، مما سيدعم التعايف من أزمة كوفيد-١٩، ولكنها ستؤدي الحقا إىل تراجع النشاط العاملي لفترة ما مع انحسار تأثير 

الدفعة االستثمارية واستمرار ارتفاع أسعار الكربون. ويف النصف الثاين من القرن اجلاري، سيسهم خفض االنبعاثات يف وضع االقتصاد العاملي على مسار أكثر قوة واستدامة.

١–   انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)

٣–   متوسط النمو السنوي يف مستويات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

        والتوظيف، حسب العقد

        (التغير ٪)

٥–   مستويات التوظيف العاملية، حسب القطاع

        (املساهمة يف انحراف جمموع مستويات التوظيف

        عن السيناريو األساسي، ٪)

٢–   إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

        (االنحراف ٪)

٤–   نسبة رصيد املالية العامة إىل إجمايل الناجت احمللي احلقيقي 

        على مستوى العامل

        (االنحراف بالنقاط املئوية)

٦–   االستثمار اخلاص العاملي، حسب القطاع

        (املساهمة يف انحراف جمموع االستثمار اخلاص 

        عن السيناريو األساسي، ٪)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: جتــرى عمليــات احملــاكاة باســتخدام نمــوذج G-Cubed الــوارد يف دراســة McKibbin and Wilcoxen (1999, 2013) ودراســة Liu and others (2020). وتتــم معايــرة حزمــة سياســات 

تخفيف تغير املناخ بحيث تؤدي إىل خفض االنبعاثات الكلية بنســبة ٨٠٪ يف جميع البلدان/املناطق، وتتضمن (١) زيادة أســعار الكربون تدريجيا، و(٢) دفعة تنشــيطية خضراء مســتمدة من 

املاليــة العامــة مكونــة مــن اســتثمارات يف البنيــة التحتيــة اخلضــراء ودعــم إلنتــاج الطاقــة املتجــددة، و(٣) حتويــالت تعويضيــة لألســر. ويوضــح الشــكل البيــاين أيضــا تأثيــر جتنــب أضرار تغير املناخ 

الناجت عن تنفيذ حزمة السياسات. راجع امللحق ٣-٤ على شبكة اإلنترنت لالطالع على مزيد من التفاصيل حول تنفيذ نموذج احملاكاة.

(١) السيناريو األساسي

(٢) ١ + انحراف البنية التحتية

(٣) ٢ + انحراف الدعم األخضر

(٤) ٣ + انحراف التحويالت

(٥) ٤ + انحراف ضريبة الكربون

(٦) ٥ + انحراف األضرار املتجنبة 

ا�موع يف نموذج احملاكاة

السيناريو األساسي (إجمايل الناجت احمللي احلقيقي)

السيناريو األساسي (التوظيف)

جتنب األضرار

الدعم األخضر

ا�موع يف نموذج احملاكاة

ضريبة الكربون

البنية التحتية

التحويالت
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اعتبارها	احلجم	احلقيقي	لبعض	األضرار	الناجمة	عن	ارتفاع	

درجات	احلرارة	—	أو	تتجاهلها	تماما	—	مثل	زيادة	تواتر	

البحار،	 مباه	 منسوب	 وارتفاع	 الطبيعية،	 الكوارث	 وحدة	

وخطر	تفاقم	التغيرات	املناخية	الكارثية.

�التكلفة على املالية العامة:	بالنسبة	للمالية	العامة،	تؤدي	 �•
حزمة	السياسات	بداية	إىل	تدهور	رصيد	املالية	العامة،	مما	

الكربون	 إيرادات	ضريبة	 ألن	 نظرا	 بالدين،	 التمويل	 يتطلب	

والدعم	 التحتية	 البنية	 على	 األويل	 اإلنفاق	 حجم	 من	 أقل	

إيرادات	 وتكفي	 لألسر.	 املقدمة	 التعويضية	 والتحويالت	

التحتية	 البنى	 من	 املزيد	 لتمويل	 الحقا	 الكربون	 ضريبة	

اخلضراء	والتحويالت	املقدمة	لألسر	الفقيرة	)الشكل	البياين	

3-6،	اللوحة	4(.	

ويتسق	تأثير	سياسات	تخفيف	تغير	املناخ	على	مستويات	

التوظيف	العاملية	إىل	حد	كبير	مع	تأثيرها	على	الناجت	)الشكل	

حيث	 بداية،	 التوظيف	 معدل	 ويرتفع	 	.)5 اللوحة	 	،6-3 البياين	

العاملية	بحوايل	12	مليون	شخص	 التوظيف	 ترتفع	مستويات	

يف	املتوسط	سنويا	خالل	الفترة	2021–2027،	لتتراجع	تراجعا	

خالل	 األساسي	 السيناريو	 يف	 بمستواها	 مقارنة	 الحقا	 طفيفا	

ورغم	 والنمو.	 الناجت	 مستويات	 ارتفاع	 حلين	 االنتقالية	 الفترة	

هذا	التراجع	مقارنة	بالسيناريو	األساسي،	يستمر	نمو	مستويات	

التوظيف	بقوة	خالل	هذه	الفترة	)الشكل	البياين	3-6،	اللوحة	3(.	

فالقطاعات	املتنامية	منخفضة	الكربون،	مثل	الطاقة	املتجددة	

وحتديث	املباين	وإنتاج	السيارات	الكهربائية	وقطاع	اخلدمات،	

عادة	ما	تزداد	فيها	كثافة	العمالة	مقارنة	بالقطاعات	مرتفعة	

الوقود	 من	 الطاقة	 إنتاج	 )مثل	 االنكماش	 يف	 اآلخذة	 الكربون	

األحفوري،	والنقل،	والصناعات	التحويلية	الثقيلة(	—	سواء	على	

املدى	القصير	أو	الطويل	—	ومن	شأنها	توفير	فرص	عمل	عديدة	

)الشكل	البياين	3-8(.	غير	أن	سيناريو	تنفيذ	حزمة	السياسات	

الوظائف	 من	 كبيرة	 نسبة	 توزيع	 إعادة	 عليه	 يترتب	 املقترحة	

القطاعات	 الكربون	إىل	 القطاعات	مرتفعة	 تبلغ	2%	تقريبا	من	

انتقالية	صعبة	 الكربون،	وهو	ما	قد	يؤدي	إىل	فترة	 منخفضة	

تعلم	 إىل	 حاجة	 سيكونون	يف	 الذين	 العاملين	 لبعض	 بالنسبة	

مهارات	جديدة	واحلصول	على	دعم	من	احلكومة	)راجع	أدناه(.	

إىل	 السياسات	 حزمة	 تؤدي	 اخلاص،	 لالستثمار	 وبالنسبة	

انكماش	عاملي	حاد	نظرا	ألن	ضريبة	الكربون	تؤدي	إىل	صدمة	

الثروات	وتراجع	رصيد	رأس	املال	املرغوب	 سالبة	على	جانب	

على	املدى	الطويل	)الشكل	البياين	3-6،	اللوحة	6(.	كذلك	فإن	

املتجددة	 )الطاقة	 الكربون	 منخفضة	 املتنامية	 القطاعات	

Nordhaus, 2010 دراسة

Burke, Hsiang, and Miguel 2015 دراسة

الشــكل البيــاين ٣-٧: مكاســب النــاجت علــى املــدى املتوســط 

إىل الطويل نتيجة تخفيف التغيرات املناخية

(٪ من إجمايل الناجت احمللي يف السيناريو األساسي)

تنشــأ عــن تخفيــف التغيــرات املناخيــة مكاســب كبيــرة علــى مســتوى النــاجت يف النصــف الثــاين 

من القرن.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

تخفيــف  بفضــل  احملققــة  النــاجت  مكاســب  يف  التفــاوت  البيــاين  الشــكل  يوضــح  ملحوظــة: 

التغيــرات املناخيــة. ويرجــع هــذا التفــاوت إىل عــدم اليقيــن بشــأن جانبيــن، وهمــا التكاليــف 

 Burke, أو دراسة Nordhaus (2010)  احمللية املترتبة على ارتفاع درجات احلرارة وفقا لدراسة

Hsiang, and Miguel 2015، واحلساسية لتغير املناخ املقيسة كالزيادة يف درجات احلرارة 
على املدى الطويل نتيجة تضاعف تركز ثاين أكسيد الكربون، والتي تتفاوت من ١,٥ إىل ٤,٥ 

ويبلغ متوسطها ٣ (راجع النص لالطالع على مناقشة حول هذا املوضوع).
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كفاءة استخدام الطاقة

الوقود األحفوري

األنشطة منخفضة الكربون

الطاقة املتجددة

الشكل البياين ٣-٨: مضاعفات مستويات التوظيف

(متوسط عدد سنوات العمل لكل غيغاوات يف الساعة، مقيسا على أساس العمر االقتصادي

للمرافق)

تــزداد كثافــة الوظائــف يف أنشــطة توليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــة املتجــددة واالســتثمارات 

الداعمة لكفاءة استخدام الطاقة عنها يف أنشطة توليد الكهرباء من الوقود األحفوري.

املصادر: دراسة Wei, Patadia, and Kammen 2010، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعكــس كل عمــود جممــوع ســنوات العمــل الناجتــة عــن كل غيغــاوات يف الســاعة. ويتضمــن 

ذلــك الوظائــف املباشــرة وغيــر املباشــرة. وتســتثنى مــن عمــود كفــاءة الطاقــة اآلثــار التبعيــة علــى 

الوظائــف (كاآلثــار الناجتــة عــن تغيــر األســعار النســبية علــى ســبيل املثــال). وحتســب الوظائــف 

القــدرات  وصيانــة  تشــغيل  مرحلــة  يف  أو  األصــل  إلنشــاء  األوىل  املرحلــة  يف  ســواء  اجلديــدة، 

اإلنتاجية اجلديدة، على أساس متوسط على مدار العمر االقتصادي املعتاد للمرافق.
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بالقطاعات	 مقارنة	 بها	 املال	 رأس	 كثافة	 تقل	 واخلدمات(	

املنكمشة	)إنتاج	الطاقة	باستخدام	الوقود	األحفوري	والصناعات	

على	 الطلب	 يف	 التراجع	 من	 املزيد	 إىل	 يؤدي	 مما	 التحويلية(،	

االستثمارات	الرأسمالية.	وأخيرا،	يعد	قطاع	الطاقة	املتجددة	أقل	

حجما	من	قطاع	الوقود	األحفوري،	ويستغرق	توسعه	وقتا	كبيرا	

كان	 وإن	 املال،	 رأس	 مسار	 تعديل	 عن	 الناجتة	 التكلفة	 بسبب	

االستثمار	يف	البنية	التحتية	اخلضراء	والدعم	املقدم	من	شأنهما	

وقطاعات	 املتجددة	 الطاقة	 يف	 اخلاص	 االستثمار	 تشجيع	

الطاقة	األخرى	منخفضة	الكربون.34	ويوجد	تفاوت	إىل	حد	ما	

البلدان	واملناطق:	حيث	يتراجع	االستثمار	اخلاص	بدرجة	 عبر	

كبيرة	للغاية	يف	البلدان	التي	يزداد	فيها	حجم	قطاعات	الوقود	

األحفوري	مقارنة	بغيرها،	بينما	تنشأ	عن	حزمة	السياسات	آثار	

إيجابية	أكبر	على	االستثمار	اخلاص	يف	البلدان	التي	يزداد	فيها	

تكلفة	 وتقل	 بالفعل	 الكربون	 منخفضة	 الطاقة	 قطاعات	 حجم	

راجع	 واليابان،	 أوروبا	 )مثل	 نسبيا	 املادي	 املال	 رأس	 زيادة	

مستويات	 بتراجع	 يتسم	 الذي	 احلايل	 الوضع	 ظل	 ويف	 أدناه(.	

االستثمار	اخلاص	واالنخفاض	احلاد	يف	أسعار	الفائدة،	يمكن	

على	 أكبر	 إيجابي	 تأثير	 اخلضراء	 الدعم	 لسياسات	 يكون	 أن	

االستثمار	اخلاص	يف	األجل	القريب	مقارنة	بالنموذج	املستخدم.	

وإيجازا	ملا	سبق،	سيساعد	مزيج	من	تسعير	الكربون	ودفعة	

مبدئية	لتنشيط	االستثمار	األخضر	يف	تعايف	االقتصاد	من	أزمة	

كوفيد-19	على	املدى	القريب	مع	وضع	االقتصاد	العاملي	على	

مسار	نمو	مستدام	دون	آثار	سلبية	كبيرة	على	النمو	خالل	الفترة	

النمو	 زيادة	 يف	 األخضر	 املايل	 التيسير	 وسيساهم	 االنتقالية.	

كسادا	 تشهد	 التي	 األوىل	 القليلة	 السنوات	 خالل	 والتوظيف	

اقتصاديا	كبيرا،	بالرغم	من	فرض	ضريبة	الكربون.	ومن	منظور	

االقتصاد	الكلي	واملوارد	العامة،	يعد	العقد	التايل	هو	أفضل	وقت	

استمرار	 بسبب	 واالقتراض	 االستثمار	 للحكومات	 فيه	 يمكن	

انخفاض	أسعار	الفائدة	لفترة	طويلة	على	األرجح	يف	العديد	من	

البلدان	األكبر	من	حيث	حجم	االنبعاثات،	مما	يشير	إىل	أن	تكثيف	

االستثمارات	يف	هذه	الفترة	سيكون	أمرا	مرغوبا	ويف	املتناول.	

ومع	ترسخ	جذور	التعايف،	سيكون	من	الضروري	زيادة	ضرائب	

الكربون	لتحقيق	اخلفض	الكبير	املرغوب	يف	حجم	االنبعاثات،	

املدى	 وعلى	 النمو.	 على	 كبيرة	 سلبية	 آثار	 لذلك	 يكون	 أن	 دون	

النمو	 حيث	 من	 صاعد	 مسار	 على	 االقتصاد	 سيكون	 األطول،	

والناجت	بفضل	جتنب	األضرار	اجلسيمة	الناجمة	عن	تغير	املناخ.

الفروق عبر البلدان

نسبيا	 معتدلة	 آثار	 السياسات	 حزمة	 عن	 تنشأ	 حين	 يف	

االنتقالية،	 الفترة	 خالل	 الناجت	 على	 العاملية	 باحلسابات	

البياين	 )الشكل	 البلدان	 عبر	 كبيرا	 تفاوتا	 اآلثار	 هذه	 تتفاوت	

3-9،	اللوحة	1(.

فبعض	االقتصادات	املتقدمة	قد	تشهد	تكلفة	اقتصادية	أقل	

خالل	الفترة	االنتقالية	—	بل	قد	حتقق	مكاسب	على	غرار	أوروبا.	

وكلما	كان	نصيب	الطاقة	املتجددة	كبيرا	بالفعل	يف	االقتصاد،	

املستثمرون	 يهتم	 العاملي،	 الكلي	 االقتصاد	 لنموذج	 34	وفقا	

بالنماذج	 مقارنة	 أكبر	 اإلحالل	 قابلية	 وتكون	 للمستقبل،	 بالتخطيط	

ودراسة	 	،McKibbin and Wilcoxen 1999, 2013 دراسة	 )راجع	 األخرى	

.)Liu and others 2020

كانت	أرصدة	رأس	املال	األولية	أكبر،	مما	يسهل	من	زيادة	رأس	

وتمتلك	 املسار.35	 تعديل	 نتيجة	 تكلفة	كبيرة	 املال	دون	حتمل	

تكلفة	 أن	 يعني	 مما	 كبيرا،	 متجددة	 طاقة	 قطاع	 بداية	 أوروبا	

مقارنة	 كثيرا	 أقل	 إضايف	 استثمار	 وحدة	 لكل	 املسار	 تعديل	

املتحدة	 الواليات	 تمتلك	 املقابل،	 األخرى.36	ويف	 بالبلدان	

والصين	رؤوس	أموال	كبيرة	يف	قطاع	الوقود	األحفوري	مقارنة	

برأس	املال	من	الوقود	غير	األحفوري،	ويوازن	تراجع	االستثمارات	

الذي	 الطاقة	املتجددة	 القطاعات	االستثمار	يف	قطاع	 يف	هذه	

يتحمل	تكلفة	أكبر	من	أجل	زيادة	رأسماله.	

وبالنسبة	للبلدان	التي	تشهد	نموا	اقتصاديا	أو	سكانيا	سريعا	

املنتجة	 البلدان	 أقل(	ومعظم	 والصين	بدرجة	 )الهند	خصوصا،	

للنفط،	فُيتوقع	أن	تشهد	تكلفة	اقتصادية	أكبر	نتيجة	التخلي	عن	

تكلفة	 أن	 غير	 النفط.	 أو	 الفحم	 مثل	 الرخيصة،	 الطاقة	 أشكال	

الناجت	تلك	تظل	معتدلة	مقارنة	بمعدالت	النمو	يف	معظم	البلدان	

إجمايل	 يزداد	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 األساسي.	 السيناريو	 حسب	

بنسبة	 السياسات	 حزمة	 تطبيق	 حالة	 يف	 للهند	 احمللي	 الناجت	

قليال	 أقل	 معدل	 وهو	 احلايل،	 مستواه	 عن	 	2050 عام	 	%277

مقارنة	بسيناريو	عدم	تغيير	السياسات	)287%(.	ولكن	األهم	أن	

هذه	التكلفة	االقتصادية	يتعين	املوازنة	بينها	وبين	أضرار	تغير	

املناخ	التي	أمكن	جتنبها	واملنافع	اإلضافية	الناجتة	عن	تخفيف	

التغيرات	املناخية.

أكبر	ستشهد	 اقتصادية	 تكلفة	 التي	ستتحمل	 البلدان	 ونفس	

أيضا	العديد	من	املنافع	اإلضافية	املباشرة	نتيجة	كبح	انبعاثات	

اللوحة	2(.	وتتمثل	هذه	املنافع	 البياين	9-3،	 الكربون	)الشكل	

يف	تراجع	خماطر	الوفاة	وحتسن	الصحة	بفضل	انحسار	تلوث	

الهواء	)نتيجة	احلد	من	استخدام	الفحم	والغاز	الطبيعي(	وتراجع	

األضرار	 من	 واحلد	 الطرق	 املرورية	وخطر	حوادث	 االختناقات	

وقود	 على	 املفروضة	 الضرائب	 )نتيجة	 بالطرق	 تلحق	 التي	

البنزين	والديزل(.	ورغم	أن	قيمة	إنقاذ	األرواح	تتجاوز	كثيرا	أي	

مكاسب	اقتصادية،	إىل	جانب	صعوبة	قياس	القيمة	االقتصادية	

سبيل	 على	 )راجع	 احلالية	 التقييمات	 تشير	 والصحة،	 للحياة	

ودراسة	 املايل  الراصد  تقرير  من	 	2019 أكتوبر	 عدد	 املثال	

Parry, Veung, and Heine 2015(	إىل	أن	العديد	من	البلدان	
املنافع	 هذه	 نتيجة	 كبيرة	 اقتصادية	 مكاسب	 ستشهد	

اإلضافية	—	بقيمة	0,7%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	فور	تطبيق	

حزمة	السياسات	و3,5%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	بحلول	عام	

2050	يف	الصين،	و0,3%	بصورة	فورية	و1,4%	بحلول	2050	

يف	الهند.37	وتنشأ	عن	مزيج	اآلثار	على	إجمايل	الناجت	احمللي	

35	بافتراض	أن	تكلفة	التعديل	تمثل	دالة	تربيعية	يف	معدل	االستثمار.	

التغيرات	 تخفيف	 سيناريوهات	 	IMF (2020a) دراسة	 36	حتلل	

القابل	 العام	 التوازن	 نموذج	 باستخدام	 األوروبي	 االحتاد	 يف	 املناخية	

.(Envisage CGE)	وتخلص	إىل	ضرورة	فرض	سعر	أعلى	على	 للحساب	

التغيرات	املناخية	يف	أوروبا،	وإىل	أن	 الكربون	لتحقيق	أهداف	تخفيف	

دعم	إنتاج	الطاقة	املتجددة	سيتيح	خفض	تسعيرة	الكربون	الالزمة.	ويعد	

التصدي	للتغيرات	املناخية	من	األهداف	املعلنة	لصندوق	التعايف	الذي	

أنشأه	االحتاد	األوروبي	مؤخرا.

37	تقدر	دراسة	Parry, Veung, and Heine (2015)	سعرا	لثاين	أكسيد	

بالتغيرات	 املرتبطة	 غير	 احمللية	 اخلارجية	 التكلفة	 يراعي	 الكربون	

ويبلغ	 العامل.	 حول	 األحفوري	 الوقود	 استخدام	 عن	 الناجتة	 املناخية	

يف	 للطن	 دوالر	 	57,5 الكربون	 أكسيد	 لثاين	 الكفء	 السعر	 متوسط	

املتوسط	)عام	2010(،	ويتفاوت	ما	بين	11	دوالرا	و85	دوالرا	حسب	

يف	 التكلفة	 هذه	 وتعكس	 	.G-Cubed نموذج	 يف	 بلد/إقليم	 كل	 وضع	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل 	|		أكتوبر	2020 	100

الهواء	 تلوث	 احلد	من	 الناجتة	عن	 اإلضافية	 الصحية	 املنافع	 األساس	

باستخدام	 املرتبطة	 اخلارجية	 العوامل	 وتراجع	 الفحم،	 حمطات	 يف	

خفض	 وحدة	 لكل	 البلدان	 عبر	 اإلضافية	 املنافع	 وتتفاوت	 السيارات.	

على	 األكبر	 املنافع	 والصين	 روسيا	 وتشهد	 الكربون،	 انبعاثات	 يف	

	Karlsson, Alfredsson, and Westling (2020) دراسة	 راجع	 اإلطالق.	

اإلضافية	يف	جودة	 للمنافع	 املتاحة	 النقدية	 التقديرات	 على	 لالطالع	

الصين،	 التجريبية	يف	 الشواهد	شبه	 واستنادا	إىل	جمموعة	من	 الهواء.	

Ebenstein and others (2017)	إىل	أن	زيادة	اجلسيمات	 تخلص	دراسة	

الدقيقة	البالغ	قطرها	10	ميكرون	يف	الهواء	بمقدار	عشرة	ميكروغرام	

عام،	 	0.64 بحوايل	 املتوقع	 العمر	 من	 حتد	 الواحد	 املكعب	 املتر	 يف	

بتركز	 املعني	 األوىل	 الفئة	 بمعيار	 ككل	 الصين	 التزام	 فإن	 وبالتايل	

اجلسيمات	الدقيقة	بقطر	10	ميكرون	سيؤدي	إىل	إنقاذ	3,7	مليار	سنة	

الدراسات	 تشير	 الوفيات،	 معدل	 تراجع	 جانب	 وإىل	 السكان.	 حياة	 من	

أيضا	إىل	منافع	كبيرة	نتيجة	تراجع	معدالت	اإلصابة	باألمراض	)أي	

البيئية.	 السياسات	 بفضل	 الصحية(	 الرعاية	 على	 اإلنفاق	 انخفاض	

	2,5 بقطر	 الدقيقة	 اجلسيمات	 تركز	 انخفاض	 فإن	 املثال،	 فعلى	سبيل	

به	من	 املوصى	 املستوى	 إىل	 احلايل	 الصين	من	متوسطه	 ميكرون	يف	

قبل	منظمة	الصحة	العاملية	)حوايل	سدس	املتوسط	احلايل(	يؤدي	إىل	

دوالر	 مليار	 	42 بمقدار	 الصحية	 الرعاية	 على	 اإلنفاق	 انخفاض	

من	 	%7 حوايل	 أي	 	،2015 عام	 اإلنفاق	 بمستويات	 مقارنة	 أمريكي	

اإلنفاق	السنوي	الوطني	على	الرعاية	الصحية	)راجع	على	سبيل	املثال	

.)Barwick and others 2018	دراسة
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Burke, Hsiang, and Miguel 2015 دراسة

العاملالواليات املتحدة األمريكيةروسيااليابانالهندالصين

 ،G-Cubed الشــكل البياين ٣-٩: حماكاة نتائج تنفيذ حزمة السياســات الشــاملة باســتخدام نموذج االقتصاد الكلي العاملي

الفروق القطرية

تتفــاوت اآلثــار علــى النــاجت بدرجــة كبيــرة عبــر البلــدان، حيــث تتحمــل معظــم البلــدان املنتجــة للنفــط والبلــدان ســريعة النمــو االقتصــادي والســكاين تكلفــة أكبــر علــى املــدى املتوســط. غيــر أن هــذه 

البلدان تستفيد بالقدر األكبر أيضا من جتنب أضرار تغير املناخ واملنافع اإلضافية الناجتة عن ذلك.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تستند اللوحات ١ و٢ و٣ إىل نتائج احملاكاة باستخدام نموذج G-Cubed الوارد يف دراسة McKibbin and Wilcoxen (1999, 2013) ودراسة Liu and others (2020). وتتم معايرة 

حزمــة سياســات تخفيــف تغيــر املنــاخ بحيــث تــؤدي إىل خفــض االنبعاثــات الكليــة بنســبة ٨٠٪ يف جميــع البلدان/املناطــق، وتتضمــن (١) زيــادة أســعار الكربــون تدريجيــا، و(٢) دفعــة تنشــيطية 

خضراء مستمدة من املالية العامة مكونة من استثمارات يف البنية التحتية اخلضراء ودعم إلنتاج الطاقة املتجددة، و(٣) حتويالت تعويضية لألسر. ويوضح الشكل البياين أيضا تأثير جتنب 

أضرار تغير املناخ الناجت عن تنفيذ حزمة السياسات. راجع امللحق ٣-٤ على شبكة اإلنترنت لالطالع على مزيد من التفاصيل حول نموذج احملاكاة. وتعرض اللوحة ٤ التفاوت يف مكاسب 

النــاجت احملققــة بفضــل تخفيــف التغيــرات املناخيــة بحلــول عــام ٢١٠٠. ويرجــع هــذا التفــاوت إىل عــدم اليقيــن بشــأن جانبيــن، وهمــا التكاليــف احملليــة املترتبــة علــى ارتفــاع درجــات احلــرارة وفقــا 

لدراســة Nordhaus (2010) أو دراســة Burke, Hsiang, and Miguel 2015، واحلساســية لتغيــر املنــاخ املقيســة كالزيــادة يف درجــات احلــرارة علــى املــدى الطويــل نتيجــة تضاعــف تركــز ثــاين أكســيد 

الكربــون، والتــي تتفــاوت مــن ١,٥ إىل ٤,٥ ويبلــغ متوســطها ٣ (راجــع النــص لالطــالع علــى مناقشــة حــول هــذا املوضــوع). EUW = االحتــاد األوروبــي والنرويــج وسويســرا واململكــة املتحــدة؛ 

OEC = أستراليا وكندا وأيسلندا وليختنشتاين ونيوزيلندا؛ OPC = جمموعة خمتارة من البلدان املصدرة للنفط واالقتصادات األخرى.

١–   إجمايل الناجت احمللي احلقيقي اإلقليمي

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

٢–   املنافع اإلضافية اإلقليمية

        (االنحراف عن السيناريو األساسي ٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٤–   مكاسب الناجت على املدى الطويل نتيجة تخفيف التغيرات املناخية

        (االنحراف ٪ عن إجمايل الناجت احمللي احلقيقي عام ٢١٠٠)

٣–   إجمايل الناجت احمللي احلقيقي واملنافع اإلضافية، متوسط ثالث سنوات

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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الفصل 3     تخفيف تغير املناخ — االستراتيجيات املراعية للنمو والتوزيع

احلقيقي	واملنافع	اإلضافية	منفعة	صافية	للصين	خالل	املرحلة	

وغيرهما	 وروسيا	 الهند	 يف	 أقل	 انتقالية	 وتكلفة	 االنتقالية،	
)الشكل	البياين	3-9،	اللوحة	3(.38

تزداد	 السياسات،	 صعيد	 على	 العاملي	 التعاون	 غياب	 ويف	

عام	 عقب	 حادة	 بصورة	 املناخ	 تغير	 عن	 الناجمة	 األضرار	

2050.	لذلك	ستشهد	جميع	البلدان	منافع	ضخمة	نتيجة	جتنب	

حزمة	 بفضل	 القرن	 من	 الثاين	 النصف	 يف	 املناخية	 األضرار	

نتيجة	 كبيرة	 منافع	 حتقيق	 وُيتوقع	 املقترحة.	 السياسات	

التي	 خصوصا	 البلدان	 بعض	 يف	 املناخية	 التغيرات	 تخفيف	

من	 الهند	 وتعد	 بغيرها.	 مقارنة	 أكبر	 انتقالية	 تكلفة	 تتحمل	

ارتفاع	 بسبب	 العاملي	 االحترار	 من	 تضررا	 األكثر	 البلدان	

درجات	احلرارة	بها.	لذلك	ستشهد	الهند	مكاسب	صافية	نتيجة	

تطبيق	 عن	 باالمتناع	 مقارنة	 	— املناخية	 التغيرات	 تخفيف	

حزمة	السياسات	—	تصل	إىل	60%	-	80%	من	إجمايل	الناجت	

	.)4 اللوحة	 	،9-3 البياين	 )الشكل	 	2100 عام	 بحلول	 احمللي	

املناطق	 يف	 قليال	 تقل	 املناخ	 تغير	 خسائر	 تقديرات	 أن	 ورغم	

األكثر	برودة	)أوروبا	وأمريكا	الشمالية	وشرق	آسيا	على	سبيل	

ألنها	 نظرا	 الفعلي	 الوضع	 عن	 حدة	 أقل	 تكون	 فربما	 املثال(،	

منسوب	 ارتفاع	 )مثل	 األضرار	 من	 عددا	 اعتبارها	 يف	 ال	تأخذ	

مياه	البحار،	والكوارث	الطبيعية،	واألضرار	التي	تلحق	بالبنية	

التحتية	جراء	ذوبان	الطبقة	دائمة	التجمد	يف	روسيا(	والتداعيات	

العاملية	املعاكسة	الناجتة	عن	االضطرابات	االقتصادية	احلادة	

يف	أجزاء	أخرى	حول	العامل.

بالنصيب	 ساهمت	 التي	 البلدان	 أن	 إىل	 يشار	 ما	 وأحيانا	

األكبر	يف	رصيد	انبعاثات	الكربون	العاملية	—	أي	االقتصادات	

املتقدمة	—	ينبغي	أن	تتحمل	اجلانب	األكبر	من	عبء	التخفيف.	

غير	أن	االقتصادات	املتقدمة	ال	يمكنها	احتواء	درجات	احلرارة	

تراجع	 ُيتوقع	 حيث	 بمفردها،	 اآلمنة	 احلدود	 ضمن	 العاملية	

مقابل	 عام	2050	 	%23 إىل	 العاملية	 االنبعاثات	 من	 نصيبها	

السياسات.	 تغيير	 العاملية	يف	حالة	عدم	 االنبعاثات	 32%	من	

بإقرار	 املتقدمة	 االقتصادات	 فيه	 تنفرد	 لسيناريو	 ووفقا	

السياسات	التخفيفية	الالزمة،	تتراجع	انبعاثاتها	بالفعل،	ولكن	

بالسيناريو	 مقارنة	 األخرى	 البلدان	 يف	 االنبعاثات	 زيادة	

من	 نوعين	 ذلك	 ويعكس	 جزئيا.	 التراجع	 هذا	 توازن	 األساسي	

املتقدمة	 االقتصادات	 الطلب	من	 تراجع	 أوال،	يؤدي	 »التسرب«:	

األحفوري	 الوقود	 أسعار	 انخفاض	 إىل	 األحفوري	 الوقود	 على	

وثانيا،	 األخرى،	 البلدان	 يف	 استهالكه	 من	 يزيد	 مما	 العاملية	

يرجح	انتقال	بعض	األنشطة	كثيفة	الكربون	التي	كانت	تنفذ	يف	

تفرض	 ال	 التي	 البلدان	 إىل	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 السابق	

ضرائب	على	الكربون.

بخفض	 املتقدمة	 االقتصادات	 فيه	 تنفرد	 لسيناريو	 ووفقا	

	،2050 عام	 بحلول	 	%80 بنسبة	 الكلية	 الكربونية	 انبعاثاتها	

تزداد	االنبعاثات	العاملية	إىل	48	غيغا	طن	بحلول	عام	2050،	

البياين	 )الشكل	 احلالية	 املستويات	 عن	 كثيرا	 يزيد	 ما	 وهو	

أن	 إىل	 أيضا	 	Bento, Jacobson, and Liu (2018) دراسة	 38	تشير	

تكلفة	تنفيذ	ضريبة	الكربون	تكون	أقل	كثيرا	يف	حالة	وجود	قطاع	غير	

رسمي	كبير	ألن	ضريبة	الكربون	حتد	من	التشوهات	النسبية	بين	القطاع	

الرسمي	والقطاع	غير	الرسمي	–	نظرا	ألن	القطاع	غير	الرسمي	يضطر	إىل	

شراء	الطاقة	من	القطاع	الرسمي،	يمكن	أن	تؤدي	هذه	اآلليات	إىل	توسع	

القطاع	الرسمي	املعزز	للرفاهية.

املتحدة	 الواليات	 بين	 التعاون	 يؤدي	 املقابل،	 ويف	 	.)10-3

—	بوصفها	البلدان	اخلمسة	 وأوروبا	والصين	واليابان	والهند	

حجم	 يف	 كبير	 تراجع	 إىل	 	— االقتصادي(	 )اإلقليم	 الكبرى	

وسوف	 التالية،	 الثالثة	 العقود	 خالل	 العاملية	 االنبعاثات	

تتراجع	االنبعاثات	العاملية	بنحو	55%	عن	مستويات	السيناريو	

األساسي	و25%	عن	املستويات	احلالية	بحلول	منتصف	القرن،	

وسيكون	هناك	تشابه	كبير	للغاية	يف	التأثير	الذي	سيقع	على		

هو	 كما	 املشاركة،	 البلدان	 من	 بلد	 لكل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

احلال	يف	سيناريو	العمل	العاملي.	ويناقش	عدد	أكتوبر	2019	
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ضمــن  احلــرارة  درجــات  ارتفــاع  احتــواء  مــن  وحدهــا  املتقدمــة  االقتصــادات  تتمكــن  لــن 

(اإلقليــم  الكبــرى  اخلمســة  البلــدان  بيــن  التعــاون  يــؤدي  حيــن  يف  اآلمنــة.  املســتويات 

االقتصادي) إىل حتقيق خفض كبير يف االنبعاثات العاملية.

نمــوذج  باســتخدام  احملــاكاة   :٣-١٠ البيــاين  الشــكل 

االقتصاد الكلي العاملي G-Cubed، املشاركة اجلزئية يف 

تخفيف التغيرات املناخية

السيناريو األساسي

البلدان اخلمسة الكبرى

االقتصادات املتقدمة

جميع البلدان

١–   انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية 

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)

٢–   الناجت العاملي

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يســتند الشــكل البيــاين إىل نتائــج احملــاكاة باســتخدام نمــوذج G-Cubed الــوارد يف 

 .Liu and others (2020) ودراســة   McKibbin and Wilcoxen (1999, 2013) دراســة 

وتتــم معايــرة حزمــة سياســات تخفيــف تغيــر املنــاخ بحيــث تــؤدي إىل خفــض االنبعاثــات الكليــة 

بنســبة ٨٠٪ يف جميــع البلدان/املناطــق مــا عــدا جمموعــة خمتــارة مــن البلــدان املصــدرة للنفــط 

واالقتصادات األخرى (سيناريو "جميع البلدان") بحلول عام ٢٠٥٠، وتتضمن (١) زيادة أسعار 

مــن  مكونــة  العامــة  املاليــة  مــن  مســتمدة  خضــراء  تنشــيطية  دفعــة  و(٢)  تدريجيــا،  الكربــون 

استثمارات يف البنية التحتية اخلضراء ودعم إلنتاج الطاقة املتجددة، و(٣) حتويالت تعويضية 

لألســر. ويوضــح الشــكل البيــاين أيضــا تأثيــر جتنــب أضــرار تغيــر املنــاخ النــاجت عــن تنفيــذ حزمــة 

السياســات. راجــع امللحــق ٣-٤ علــى شــبكة اإلنترنــت لالطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول 

الكبــرى"  اخلمســة  و"البلــدان  املتقدمــة"  "االقتصــادات  ســيناريو  ويفتــرض  احملــاكاة.  نمــوذج 

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  حيــث  مــن  األكبــر  اخلمســة  واألقاليــم  املتقدمــة  االقتصــادات  بقيــام 

(الصيــن واالحتــاد األوروبــي والهنــد واليابــان والواليــات املتحــدة) منفــردة باتخــاذ التدابيــر 

الالزمة لتخفيف التغيرات املناخية.
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آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

من	تقرير الراصد املايل فرض	حد	أدنى	لتسعيرة	الكربون	بين	

إمكانية	 مع	 	— االنبعاثات	 حجم	 حيث	 من	 األكبر	 البلدان	

تخفيض	احلد	األدنى	أو	توفير	حتويالت	لألسر	يف	البلدان	األقل	

دخال	—	بوصفه	ترتيبا	فعاال	لدعم	تنفيذ	االلتزامات	املتضمنة	

يف	اتفاقية	باريس.	وتتيح	هذه	األداة	هدفا	واضحا	على	أساس	

التنافسية	 التعرض	خلسائر	 مقياس	موحد،	كما	ستضمن	عدم	

الدولية	احملتملة	نتيجة	ارتفاع	تكلفة	الطاقة.

وُيتوقع	أن	تشهد	البلدان	املصدرة	للوقود	األحفوري	اخلسائر	

اقتصاد	 إىل	 التحول	 نتيجة	 اإلطالق	 على	 األكبر	 االقتصادية	

	Mirzoev	and	others دراسة	 )راجع	 الكربون	 منخفض	 عاملي	

2020	لالطالع	على	مناقشة	حول	خماطر	التحول	الكربوين	يف	
فرض	 عدم	 حالة	 يف	 فحتى	 اخلليجي(.	 التعاون	 جملس	 بلدان	

ضرائب	حملية	على	الكربون،	سيؤدي	تراجع	الطلب	العاملي	على	

املالية	 اإليرادات	 يف	 حاد	 انخفاض	 إىل	 األحفوري	 الوقود	

ذلك،	 عن	 فضال	 االقتصادات.	 هذه	 يف	 االقتصادية	 واألنشطة	

للنفط	 املصدرة	 البلدان	 من	 العديد	 الصناعي	يف	 الهيكل	 يعتمد	

على	الطاقة	الرخيصة،	مما	يجعل	عملية	إعادة	الهيكلة	والتنويع	

أكثر	صعوبة	وأشد	وطأة.	ويمكن	 الالزمة	يف	هذه	االقتصادات	

املبيعات	 على	 )إتاوات(	 تصدير	 ضرائب	 فرض	 خالل	 من	

منتجي	 بين	 فيما	 ذلك	 على	 االتفاق	 حالة	 يف	 النفطية	—	

النفطية	 االحتياطيات	 من	 املستمدة	 اإليرادات	 زيادة	 النفط	—	

)خالل	الفترة	التي	يستمر	فيها	الطلب	على	النفط(	واملساهمة	يف	

الوقت	نفسه	يف	خفض	الكربون	يف	االقتصادات	األخرى	)راجع	

عدد	أكتوبر	2019	من	تقرير الراصد املايل(.	غير	أن	العديد	من	

تغير	 تخفيف	 تدابير	 من	 أيضا	 تستفيد	 للنفط	 املصدرة	 البلدان	

درجات	 ارتفاع	 سيؤدي	 املثال،	 سبيل	 فعلى	 العاملية.	 املناخ	

احلرارة	إىل	طقس	أشد	حرارة	يف	بلدان	الشرق	األوسط	املصدرة	

وقد	 بالفعل.	 متزايد	 قلق	 مصدر	 املياه	 ندرة	 تمثل	 حيث	 للنفط	

الناجتة	عن	 التحديات	 للنفط	 البلدان	املصدرة	 العديد	من	 أدرك	

التحول	إىل	مصادر	الطاقة	منخفضة	الكربون،	وتسعى	جاهدة	

ويجري	 النفط.	 على	 االعتماد	 من	 بدال	 اقتصاداتها	 تنويع	 إىل	

خالل	 من	 النفطي	 غير	 القطاع	 لتعزيز	 سياسات	 تنفيذ	 حاليا	

االئتمان،	 توافر	 وزيادة	 لألعمال،	 املنظمة	 القوانين	 حتسين	

احلكومية	 اإليرادات	 مصادر	 وزيادة	 العمل،	 سوق	 وإصالحات	

غير	النفطية.

مكاسب دعم االبتكارات التكنولوجية

املنشأ	 ذات	 التقنية	 )»التطورات	 التكنولوجيا	 استجابة	 تعد	

عامال	 والتطوير	 البحوث	 دعم	 أو	 الكربون	 لضرائب	 الداخلي«(	

مهما	يف	تعزيز	آثار	تسعير	الكربون	وتيسير	التحول	إىل	اقتصاد	

منخفض	الكربون.	ونظرا	لصعوبة	إدراج	هذه	اآللية	يف	نموذج	

يف	 الوارد	 املبسط	 النموذج	 الفصل	 هذا	 يستخدم	 	،G-Cubed
عن	 الناجم	 األثر	 لشرح	 	Hassler and others (2020) دراسة	

دعم	االبتكار	التكنولوجي	)الشكل	البياين	3-11،	راجع	امللحق	

3-5	على	شبكة	اإلنترنت(.	وبافتراض	تأثر	التغير	التكنولوجي	

بشكل	ملحوظ	نتيجة	تسعير	الكربون	—	إىل	جانب	تقديم	دعم	

البحث	والتطوير	اخلضراء —	يتيح	ذلك	 )بقيمة	70%(	ألـنشطة	

ولكن	 االنبعاثات	 حجم	 يف	 املستهدف	 اخلفض	 نفس	 حتقيق	

بنصف	سعر	الكربون	الالزم	لتحقيق	هذا	اخلفض	يف	السيناريو	

التقنية	 التغيرات	 تسهم	 وهكذا	 	.G-Cubed نموذج	 على	 القائم	

تكلفة	 والتطوير	يف	خفض	 البحوث	 ودعم	 الداخلي	 املنشأ	 ذات	

سياسات	التخفيف	خالل	الفترة	االنتقالية	بدرجة	كبيرة،	ليرتفع	

بذلك	إجمايل	الناجت	احمللي	إىل	مستواه	يف	السيناريو	األساسي	

احلادي	 القرن	 من	 الرابع	 العقد	 )منتصف	 أقل	 فترة	 خالل	

والعشرين	تقريبا(	مقارنة	بسيناريو	يخلو	من	االبتكار.

على	 السياسة	 لهذه	 اإليجابي	 التأثير	 ُيستشعر	 ما	 وغالبا	

نظرا	ألن	حتقق	 عام	2030(،	 )بعد	 الطويل	 إىل	 املتوسط	 املدى	

عبر	 اجلديدة	 املعرفة	 وانتشار	 االبتكار	 من	 املرجوة	 اآلثار	

االقتصاد	العاملي	يستغرقان	وقتا	طويال.39

39	تنشأ	عن	هذه	السياسة	آثار	مباشرة	طفيفة	نظرا	ألن	حجم	قطاع	

الطاقة	اخلضراء	يكون	حمدودا	عادة	يف	البداية.

ضريبة مرتفعة على الكربون ودفعة مالية لتنشيط االستثمار األخضر

باإلضافة إىل دعم البحوث والتطوير والتغيرات التقنية ذات املنشأ الداخلي

 وخفض ضريبة الكربون

الوقــود  أســواق  وتوســع  القــذر  الوقــود  أســواق  انكمــاش  إىل  الهادفــة  السياســات  عــن  تنشــأ 

النظيــف تغيــرات تكنولوجيــة خضــراء مــن شــأنها حتقيــق خفــض مماثــل يف االنبعاثــات مــع 

تخفيض ضرائب الكربون واآلثار السلبية على الناجت يف الوقت نفسه.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تقــارن اللوحــات بيــن نتائــج حمــاكاة حزمــة السياســات الشــاملة باســتخدام نمــوذج 

االقتصــاد الكلــي العاملــي ونتائــج احملــاكاة باســتخدام صيغــة أشــمل لنمــوذج التقييــم املتكامــل 

الوارد يف دراسة Hassler and others (2020) تتضمن تطورات تقنية ذات منشأ داخلي. ويتضمن 

نمــوذج احملــاكاة الثــاين ضريبــة أقــل علــى الكربــون ودعــم أنشــطة البحــوث والتطويــر اخلضــراء 

واالستجابة التكنولوجية ذات املنشأ الداخلي جتاه السياسات املطبقة. راجع امللحق ٣-٥ على 

شبكة اإلنترنت لالطالع على املزيد من التفاصيل.

١–   جمموع االنبعاثات العاملية السنوية

        (بالغيغا طن من ثاين أكسيد الكربون)

٢–   الناجت العاملي مقارنة بالسيناريو األساسي

        (االنحراف ٪)

الشكل البياين ٣-١١: دور التقدم التكنولوجي األخضر

–2

–1

0

1

2

2020 25 30 35 40 45 50 52

2020 25 30 35 40 45 50 52
5

10

15

20

25

30

35

40

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



الفصل 3     تخفيف تغير املناخ — االستراتيجيات املراعية للنمو والتوزيع

103 صندوق النقد الدويل		|		أكتوبر	2020	 	

على	 أقل	 سعر	 فرض	 أن	 إىل	 عام	 بوجه	 التحليل	 ويشير	

البحث	 أنشطة	 دعم	 باستخدام	 مصحوبا	 الكربون،	 انبعاثات	

نفس	 حتقيق	 شأنه	 من	 مبكرة،	 مرحلة	 يف	 اخلضراء	 والتطوير	

املنافع	املكتسبة	من	خفض	االنبعاثات	باستخدام	ضريبة	أعلى،	

ومقابل	تكلفة	كلية	أقل	على	الناجت	خالل	املرحلة	االنتقالية.	غير	

أن	االعتماد	على	دعم	البحوث	والتطوير	فقط	ال	يمكن	أن	يؤدي	

إىل	خفض	االنبعاثات	بالقدر	والسرعة	الالزمين	الحتواء	ارتفاع	
درجات	احلرارة	ضمن	احلدود	اآلمنة.40

ويعد	قطاع	الكهرباء	مثاال	جيدا	على	دور	التكنولوجيا	يف	

احلد	من	االنبعاثات،	حيث	تنشأ	عنه	إىل	جانب	قطاع	التدفئة	

)الشكل	 العاملية	 الكربون	 انبعاثات	 جمموع	 من	 	%40 حوايل	

	Bosetti and others (2011)	دراسة	املثال	سبيل	على	أيضا	راجع	40

.Dechezleprêtre and Popp (2017)	ودراسة	Newell (2015)	ودراسة

البياين	3-12(.	وتنتج	ثالثة	أرباع	هذه	االنبعاثات	عن	توليد	

نصيب	 زيادة	 وتعد	 الفحم.	 باستخدام	 الكهربائية	 الطاقة	

الكهرباء	هي	اخلطوة	األوىل	جتاه	 الطاقة	املتجددة	يف	قطاع	

منخفضة	 البديلة	 التكنولوجيات	 ألن	 نظرا	 الكربون	 خفض	

بسبب	 جيد	 اقتصادي	 ومنافس	 بالفعل	 متاحة	 الكربون	

التراجع	احلاد	يف	األسعار	خالل	العقد	املاضي	—	فعلى	سبيل	

املثال،	انخفضت	تكلفة	توليد	الكهرباء	من	الرياح	بنسبة	%70	

بين	 املفاضلة	 ذلك	 ويسهل	 	.)Lazard 2019 دراسة	 )راجع	

االنبعاثات	والناجت	على	املدى	القريب	يف	هذا	القطاع،	وهو	ما	

يتضح	يف	جتارب	احملاكاة	باستخدام	نموذج	االقتصاد	الكلي	

االنبعاثات	 خفض	 ثلثي	 حوايل	 يتركز	 حيث	 أيضا،	 العاملي	

الكهرباء.	عالوة	 العشر	األوىل	يف	قطاع	توليد	 السنوات	 خالل	

الكربون	منافع	 الكهرباء	منخفضة	 على	ذلك،	تتولد	عن	إنتاج	

االستخدامات	 إن	 إذ	 الكربون؛	 انبعاثات	 من	 للحد	 إضافية	

تعمل	 وغيرها(	 والتدفئة	 )السيارات	 للطاقة	 األخرى	 النهائية	

كيفية	 التفصيل	 من	 بمزيد	 	2-3 اإلطار	 ويتناول	 بالكهرباء.	

خفض	االنبعاثات	يف	قطاع	الكهرباء	باستخدام	التكنولوجيات	

احلالية	)راجع	أيضا	امللحق	3-6	على	شبكة	اإلنترنت(.

كيفية حتقيق الشمول

لسياسات	 املعتدلة	 الكلية	 االقتصادية	 االنعكاسات	 حتجب	

التخفيف	التي	ناقشها	القسم	السابق	آثارا	متفاوتة	على	األسر	

القطاعات	 يف	 والعاملين	 الدخل	 ومرتفعة	 الدخل	 منخفضة	

األحفوري	 الوقود	 استخراج	 )مثل	 واملتنامية	 املنكمشة	

واخلدمات(.	 النظيفة	 الطاقة	 مقابل	 التحويلية	 والصناعات	

فعلى	سبيل	املثال،	يرجح	أن	يقع	على	األسر	منخفضة	الدخل	

الدخل	 مرتفعة	 باألسر	 مقارنة	 الكربون	 تسعير	 من	 أكبر	 ضرر	

العديد	 الالزمة.	ففي	 التعويضية	 التدابير	 اتخاذ	 يف	حالة	عدم	

السلع	 على	 دخولهم	 من	 أكبر	 نسبة	 الفقراء	 ينفق	 البلدان،	 من	

)الشكل	 والتدفئة	 الكهرباء	 مثل	 الطاقة،	 على	 االعتماد	 كثيفة	

البياين	3-13،	اللوحة	1(.	كذلك	تكون	األسر	منخفضة	الدخل	

ما	 عادة	 أفرادها	 ألن	 نظرا	 العمل	 دخل	 خلسارة	 عرضة	 أكثر	

كثيفة	 القطاعات	 يف	 املهارات	 منخفضة	 بوظائف	 يعملون	

الكربون	)الصناعات	التحويلية	والنقل	والطاقة،	الشكل	البياين	

3-13،	اللوحة	2(.	وتشير	مسوح	اآلراء	إىل	أن	العاملين	ذوي	

على	 البيئة	 حماية	 عادة	 ال	يفضلون	 املنخفضة	 املهارات	

للعاملين	 بالنسبة	 والعكس	صحيح	 االقتصادي،	 النمو	 حساب	

بأقل	 البيئة	 اعتبارات	حماية	 العالية.	وحتظي	 املهارات	 ذوي	

يف	 املنخفضة	 املهارات	 ذوي	 العاملين	 بين	 الدعم	 درجات	

البياين	14-3(.41 )الشكل	 الكربون	 القطاعات	كثيفة	

وتتفاوت	اآلثار	التوزيعية	لتسعير	الكربون	عبر	البلدان	على	

يف	 سيما	 ال	 دائما،	 تنازليا	 يكون	 ال	 الكربون	 فتسعير	 األرجح.	

يقل	 النامية،	حيث	 الصاعدة	واالقتصادات	 األسواق	 اقتصادات	

توافر	الكهرباء	وامتالك	السلع	املعمرة،	مما	يؤدي	إىل	انخفاض	

استهالك	الطاقة	املباشر	من	جانب	األسر	األكثر	فقرا	)راجع	عدد	

41	راجع	أيضا	دراسة	IMF	)تصدر	قريبا(.

إنتاج الكهرباء والتدفئة

الزراعة واحلراجة والصيد

الصناعات األخرى القائمة على استخدام 

الطاقة ألغراض االستخدام اخلاص

اإلسكان

الكهرباء

أخرى

النقل

الصناعات التحويلية والبناء

اخلدمات التجارية والعامة

أخرى

يوجــد جمــال كبيــر خلفــض االنبعاثــات يف قطــاع الكهربــاء، إىل جانــب ســهولة املفاضلــة بيــن 

االنبعاثات والناجت نظرا لتوافر تكنولوجيات بديلة منخفضة الكربون.

املصادر: الوكالة الدولية للطاقة، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند اللوحــة ٢ إىل تأثيــر ضريبــة الكربــون يف حمــاكاة نتائــج حزمــة السياســات 

.G-Cubed الشاملة باستخدام نموذج االقتصاد الكلي العاملي

١–   انبعاثات غاز الدفيئة، حسب القطاع

        (بالغيغا طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون)

٢–   ضريبة الكربون يف الواليات املتحدة األمريكية: املساهمات القطاعية 

        يف خفض االنبعاثات واألثر على إجمايل الناجت احمللي يف ٢٠٣٠

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

الشــكل البياين ٣-١٢: إمكانات خفض االنبعاثات يف قطاع 
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الوظائف يف القطاعات منخفضة الكربون

الوظائف يف القطاعات مرتفعة الكربون

يف  منهــم  العامليــن  ســيما  ال  العاليــة،  املهــارات  أصحــاب  مــن  األفــراد  يكــون  مــا  عــادة 

الصناعــات النظيفــة، أكثــر تأييــدا حلمايــة البيئــة. بينمــا يكــون األفــراد مــن أصحــاب املهــارات 

املنخفضــة الذيــن يعملــون يف الصناعــات مرتفعــة الكربــون، وهــم ا�موعــة األكثــر تضــررا مــن 

التغيرات الالزمة للتحول إىل االقتصاد األخضر، هم األقل تأييدا للسياسات البيئية.

١–   حسب املؤهل الدراسي

٢–   حسب نوع الوظيفة، عبر خمتلف مستويات التعليم

الشــكل البيــاين ٣-١٤: تأييــد الــرأي العام لسياســات حماية 

البيئة

(٪)

الســابعة  املوجــة  العامليــة،  القيــم  ومســح  (٢٠١٧)؛  األوروبيــة  القيــم  دراســة  املصــادر: 

(٢٠١٧–٢٠٢٠)، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

األولويــة  إيــالء  بضــرورة  يؤمنــون  الذيــن  ا�يبيــن  نســبة  البيــاين  الشــكل  يوضــح  ملحوظــة: 

حلمايــة البيئــة حتــى ولــو أدى ذلــك إىل تراجــع النمــو االقتصــادي وفقــدان عــدد مــن الوظائــف. 

وتعرض اللوحة ١ نطاق القيم عبر ٧٧ بلدا، حيث يمثل اإلطار املئين اخلامس والعشرين واملئين 

اخلامــس والســبعين، وتمثــل اخلطــوط الطرفيــة علــى اجلانبيــن املئيــن العاشــر واملئيــن التســعين، 

ويعبــر اخلــط األفقــي عــن الوســيط. ويســتخدم املؤهــل الدراســي كمؤشــر بديــل ملســتوى املهــارات: 

الثانويــة، والعمالــة غيــر املاهــرة  الشــهادة  أعلــى مــن  العمالــة املاهــرة حاصلــة علــى مؤهــل 

حاصلة على الشــهادة الثانوية أو أقل. وتعرض اللوحة ٢ متوســط األفراد يف ٤٧ بلدا. ويقصد 

بالوظائــف يف القطاعــات مرتفعــة الكربــون الصناعــات التــي تتطلــب مهــارات عاليــة، والوظائــف 

التي ال تتطلب مهارات، والوظائف التي تتطلب مهارات متوسطة، وأعمال الزراعة.
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تنفــق األســر يف الشــريحة اخلمســية الدنيــا مــن توزيــع الدخــل جــزءا أكبــر قليــال مــن دخلهــا علــى 

الطاقــة مقارنــة باألســر األكثــر ثــراء، كمــا يعمــل أفرادهــا عــادة يف القطاعــات كثيفــة االعتمــاد علــى 

الطاقــة. ومــن شــأن ضرائــب الكربــون احلــد مــن مســتويات الفقــر وعــدم املســاواة إذا مــا صاحبهــا 

توفيــر حتويــالت لألســر، كمــا تســهم يف دعــم حتــول الوظائــف جتــاه القطاعــات التــي تقــل فيهــا كثافــة 

استخدام الطاقة إذا ما اقترنت باإلنفاق على القطاعات منخفضة الطاقة من جانب احلكومة.

١–   استهالك األسر

        (٪ من جمموع إنفاق 

        األسر االستهالكي)

٢–   مستويات التوظيف حسب 

        القطاعات 

        (٪ من جمموع التوظيف)

٣–   االستهالك يف أدنى شريحتين خمسيتين وفق خمتلف سيناريوهات إعادة 

        تدوير إيرادات ضريبة الكربون

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

٤–   ساعات العمل يف قطاعات خمتارة وفق خمتلف سيناريوهات إعادة تدوير 

        إيرادات ضريبة الكربون

        (املساهمة يف االنحراف ٪ من جمموع ساعات العمل عن السيناريو األساسي)

الشــكل البيــاين ٣-١٣: توزيــع االســتهالك والتوظيــف وأثــر 

ضرائب الكربون

املصــادر: مســح ا�تمــع األمريكــي، واملســح الزمنــي لألســر يف الصيــن، ومســح اإلنفــاق االســتهالكي، 

ومكتب اإلحصاءات الوطنية يف الصين، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تســتند اللوحتــان ١ و٢ إىل البيانــات املســتمدة مــن املســوح. يف اللوحــة ١، تتضمــن ســلع 

الطاقــة الكهربــاء والتدفئــة والغــاز والنفــط. وتتضمــن الســلع كثيفــة االعتمــاد علــى الطاقــة يف معظمهــا 

الســلع الصناعيــة والنقــل، بينمــا تتضمــن الســلع قليلــة االعتمــاد علــى الطاقــة اخلدمــات مــا عــدا النقــل. 

ويف اللوحة ٢، يقصد بالعمالة غير املاهرة العاملون احلاصلون على الشهادة الثانوية أو أقل، بينما 

يقصــد بالعمالــة املاهــرة العاملــون احلاصلــون علــى مؤهــل أعلــى مــن الشــهادة الثانويــة. وتســتخدم 

اللوحتان ٣ و٤ نموذجا يضم وحدات اقتصادية خمتلفة من قطاعات متعددة تمت معايرته حلساب 

أنصبة الناجت القطاعية حملاكاة تأثير فرض ضريبة قدرها ٥٠ دوالرا أمريكيا على كل طن من ثاين 

أكسيد الكربون، حيث تستخدم اإليرادات يف تمويل اإلنفاق احلكومي على (١) السلع قليلة االعتماد 

على الطاقة، و(٢) التحويالت النقدية العامة، و(٣) التحويالت النقدية املوجهة إىل أدنى شريحتين 

خمســيتين يف توزيــع الدخــل. ويف اللوحــة ٣، يعــرض كل عمــود التغيــر بالنســبة املئويــة يف اســتهالك 

الشــريحة اخلمســية املعنيــة مقارنــة بالســيناريو األساســي. ويف اللوحــة ٤، يعكــس كل عمــود التغيــر 

الســاعات  عــدد  ترجيــح  مــع  األساســي،  بالســيناريو  مقارنــة  العمــل  ســاعات  يف  املئويــة  بالنســبة 

بمستويات التوظيف يف كل قطاع حسب السيناريو األساسي.

حتويالت عامة

حتويالت موجهة إىل أدنى 

شريحتين خمسيتين

اإلنفاق احلكومي على 

القطاعات منخفضة الطاقة
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أكتوبر	2019	من	تقرير الراصد املايل لالطالع	على	مناقشات	

األثر	 يتفاوت	 قد	 وباملثل،	 املوضوع(.	 هذا	 حول	 إضافية	

التوزيعي	من	خالل	دخل	العمل	عبر	البلدان.	ولكن	يف	احلاالت	

التي	يحتمل	فيها	أن	يؤدي	تسعير	الكربون	إىل	آثار	سلبية	على	

األسر	والعمالة	املعرضة	للخطر،	سيكون	من	الضروري	حتقيق	

التخفيف	 استراتيجيات	 استدامة	 لضمان	 والشمول	 العدالة	

وقبولها	على	املستوى	السياسي.

ويمكن	من	خالل	جمموعة	خمتلفة	من	السياسات	احلد	من	

اآلثار	املعاكسة	الرتفاع	أسعار	الكربون	على	األسر.	وتتضمن	

هذه	السياسات	خصم	إيرادات	تسعير	الكربون	كليا	أو	جزئيا	من	

استخدام	 أو	 	— املوجهة	 أو	 العامة	 النقدية	 التحويالت	 خالل	

القطاعات	 العام	يف	 اإلنفاق	 زيادة	 لتمويل	 اإليرادات	 من	 جزء	

جديدة	 وظائف	 توفير	 إىل	 سيؤدي	 مما	 الكربون،	 منخفضة	

الكربون.	 كثيفة	 القطاعات	 يف	 الوظائف	 خسائر	 وموازنة	

وبالنسبة	خملتلف	خيارات	التحويالت	النقدية،	تعد	التعويضات	

املوجهة	التي	تستهدف	األسر	منخفضة	الدخل	خيارا	فعاال	من	

أثر	 	،3 اللوحة	 	،13-3 البياين	 الشكل	 ويوضح	 تكلفته.	 حيث	

أكسيد	 ثاين	 من	 طن	 لكل	 أمريكيا	 دوالرا	 	50 مقدارها	 ضريبة	

خيارات	 خمتلف	 استخدام	 ظل	 يف	 االستهالك	 على	 الكربون	

التوازن	 نماذج	 أحد	 باستخدام	 وذلك	 اإليرادات،	 تدوير	 إعادة	

االقتصادية	 الوحدات	 من	 خمتلفة	 جمموعة	 يضم	 الذي	 العام	

الكربون	 تأثير	ضريبة	 املتحدة	والصين	ويراعي	 الواليات	 يف	

شبكة	 على	 	7-3 امللحق	 )راجع	 والتوظيف	 االستهالك	 على	

اإلنترنت،	ودراسة	Tavares	التي	تصدر	قريبا(.	وتشير	جتارب	

احملاكاة	إىل	أن	إعادة	تدوير	إيرادات	ضريبة	الكربون	بالكامل	

لتوفير	حتويالت	نقدية	تستهدف	اجملموعات	منخفضة	الدخل	

الدخل(	 أدنى	شريحتين	خمسيتين	يف	توزيع	 )التي	تنتمي	إىل	

	،13-3 البياين	 الشكل	 )انظر	 االستهالك	 زيادة	 شأنها	 من	

على	 لالطالع	 اإلنترنت	 شبكة	 على	 	7-3 وامللحق	 	،3 اللوحة	

حماية	 ويمكن	 ككل(.	 االستهالك	 توزيع	 على	 الكاملة	 اآلثار	

تثبيت	 )يتم	 الدنيا	 اخلمسية	 الشريحة	 يف	 األسر	 استهالك	

حوايل	 توزيع	 إعادة	 خالل	 من	 عموما(	 االستهالك	 مستويات	

هذه	 على	 الترتيب،	 على	 الكربون،	 إيرادات	 وسدس	 ربع	

اجملموعة	يف	الواليات	املتحدة	والصين.	ويف	املقابل،	تتطلب	

حماية	مستويات	االستهالك	يف	أدنى	شريحتين	خمسيتين	يف	

من	 و%40	 	%55 تخصيص	 والصين	 املتحدة	 الواليات	

الكربون	 إيرادات	 خصم	 يتيح	 كذلك	 الترتيب.	 على	 اإليرادات	

استهالك	 تراجع	 جتنب	 العامة	 التحويالت	 خالل	 من	 بالكامل	

مالية	 بتكلفة	 ولكن	 خمسيتين،	 شريحتين	 أدنى	 يف	 	األسر	

كثيرا.42 أعلى	

يف	 واملوجهة	 العامة	 النقدية	 التحويالت	 تسهم	 حين	 ويف	

حماية	االستهالك	اخلاص،	ال	يساعد	أي	منها	يف	تيسير	التحول	

الوظيفي	على	نحو	ملموس.	ويف	املقابل،	لن	تنجح	زيادة	اإلنفاق	

	42	تعد	إصالحات	دعم	الوقود	يف	إيران	عام	2010	وتسعير	الكربون	

تضمنت	 التي	 الناجحة	 اإلصالحات	 أمثلة	 من	 البريطانية	 كولومبيا	 يف	

توفير	حتويالت	تعويضية	لألسر	)إىل	جانب	تدابير	أخرى(.	راجع	دراسة	

.Carl and Fedor (2016)	ودراسة	Guillaume, Zytek, and Frazin (2011)

احلكومي	على	السلع	واخلدمات	منخفضة	الكربون	—	وهو	إجراء	

مماثل	لسياسات	العرض	اخلضراء	التي	ناقشها	القسم	السابق	—	

دون	 ستحول	 ولكنها	 فقرا،	 األكثر	 األسر	 استهالك	 حماية	 يف	

توزيع	 إعادة	 ستشجع	 كما	 الكلية،	 التوظيف	 مستويات	 تراجع	

)الشكل	 أكبر	 بشكل	 الكربون	 القطاعات	منخفضة	 العمالة	جتاه	

البياين	3-13،	اللوحة	4(.	

التي	تسعى	 تواجه	احلكومات	 العملي،	عادة	ما	 الواقع	 ويف	

األسر	 بحماية	 مطالبات	 الكربون	 على	 ضريبة	 فرض	 إىل	

منخفضة	الدخل	من	ارتفاع	األسعار	وتعويض	خسائر	الوظائف	

احملاكاة	 نماذج	 وتشير	 الكربون.	 كثيفة	 الصناعات	 يف	

إيرادات	 توليد	 شأنه	 من	 الكربون	 تسعير	 أن	 إىل	 املستخدمة	

كافية	لإلنفاق	على	الهدفين	يف	حالة	توجيه	دعم	الدخل	بدقة	

نحو	الفئات	املستحقة.

لسياسات	 مكملة	 أداة	ضرورية	 والتخفيضات	 الرسوم	 وتعد	

التخفيف	األخرى.	وهي	عبارة	عن	نظام	للرسوم	والتخفيضات	

كثافة	 تقل	 أو	 تزيد	 التي	 األنشطة	 أو	 املنتجات	 على	 الضريبية	

انبعاثاتها	عن	متوسط	معين،	أو	قواعد	)مثل	معدالت	االنبعاثات	

أو	معايير	كفاءة	الطاقة(	يمكن	تطبيقها	يف	حالة	عدم	إمكانية	

تسعير	انبعاثات	الكربون	أو	فرض	ضريبة	عليها	بالقدر	املطلوب	

ويمكن	 املايل(.	 الراصد  تقرير  من	 	2019 أكتوبر	 عدد	 )راجع	

تصميم	الرسوم	والتخفيضات	حسب	األوضاع	يف	أسواق	معينة،	

السوق	 حجم	 أساس	 على	 االنبعاثات	 على	 تأثيرها	 ويتحدد	

املستهدفة	وكثافة	استخدامها	للطاقة.	ووفقا	للنموذج	املستخدم،	

دوالرا	 	50 قدرها	 ضريبة	 من	 والتخفيضات	 الرسوم	 تتكون	

أمريكيا	لطن	ثاين	أكسيد	الكربون	تفرض	على	استهالك	الطاقة	

القذرة	على	مستوى	الشركات	واألسر،	مع	استخدام	اإليرادات	يف	

والفرق	 النظيفة.	 الطاقة	 استهالك	 لتشجيع	 مقدم	 دعم	 تمويل	

على	 اإليرادات	 إنفاق	 هو	 وسابقتها	 التجربة	 هذه	 بين	 الوحيد	

تعبئة	 مكون	 ولكن	 النظيفة،	 الطاقة	 استهالك	 لتشجيع	 الدعم	

اإليرادات	واحد	)ضريبة	الكربون(.

وتشير	جتارب	احملاكاة	إىل	أن	تأثيرات	الرسوم	والتخفيضات	

املساواة	 وعدم	 الدنيا	 اخلمسية	 الشريحة	 يف	 االستهالك	 على	

تقل	عنها	يف	حالة	فرض	ضرائب	على	الكربون	إذا	مل	تتخذ	أي	

	.)15-3 البياين	 )الشكل	 التوزيع	 على	 األثر	 لتخفيف	 إجراءات	

حمدود	 الطاقة	 أسعار	 على	 التأثير	 أن	 ذلك	 يف	 	والسبب	

نفس	 من	 خمتلفة	 تنويعات	 على	 والدعم	 الضريبة	 )تفرض	

توظيف	 زيادة	 يف	 تسهم	 والتخفيضات	 الرسوم	 وأن	 السلعة(،	

ألن	 )نظرا	 صاف	 أساس	 على	 املهارات،	 منخفضة	 العمالة	

مقارنة	 العمالة	 كثافة	 فيه	 تزداد	 املتجددة	 الطاقة	 قطاع	

القذرة(. الطاقة	 بقطاع	

بعض	 على	 أكبر	 بشكل	 التخفيف	 سياسات	 تؤثر	 وأخيرا،	

بعدا	 يضيف	 مما	 األرجح،	 على	 بغيرها	 مقارنة	 اجملتمعات	

التحول	 يكون	 أن	 الضروري	 من	 لذلك	 املساواة.	 لعدم	 جغرافيا	

عادال	بالنسبة	للمجتمعات	واألقاليم	األكثر	تضررا،	وقد	يتطلب	

ذلك	—	بخالف	تزويد	العاملين	باملهارات	اجلديدة	الالزمة	—	

تقديم	دعم	فعال	لهذه	اجملتمعات	من	جانب	احلكومة.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution
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االستنتاجات

تتسارع	وتيرة	انغالق	اجملال	املتاح	للوصول	باالنبعاثات	

الصافية	إىل	مستوى	الصفر	بحلول	عام	2050	واحتواء	ارتفاع	

درجات	احلرارة	ضمن	املستويات	اآلمنة.	ويشير	التحليل	الوارد	

يف	هذا	الفصل	إىل	أن	البدء	بتنشيط	االستثمار	األخضر	مع	زيادة	

اخلفض	 حتقيق	 شأنهما	 من	 طردية	 بصورة	 الكربون	 أسعار	

الالزم	يف	االنبعاثات	مقابل	تكلفة	معقولة	على	الناجت	العاملي	

اخلضراء	 التنشيطية	 الدفعة	 وستسهم	 االنتقالية.	 الفترة	 خالل	

على	 الكلي	 االقتصاد	 تعزيز	 يف	 العامة	 املالية	 من	 املستمدة	

املدى	القصير	وخفض	تكلفة	التكيف	مع	ارتفاع	أسعار	الكربون.	

ويعد	تسعير	الكربون	عامال	أساسيا	يف	تخفيف	تغير	املناخ	نظرا	

استخدام	 كفاءة	 على	 حافزا	 تشكل	 الكربون	 أسعار	 زيادة	 ألن	

الطاقة	وإعادة	توزيع	املوارد	من	األنشطة	مرتفعة	الكربون	إىل	

لتسعير	 االنتقالية	 التكلفة	 وتعد	 الكربون.	 منخفضة	 األنشطة	

بحلول	 الصفر	 مستوى	 إىل	 االنبعاثات	 خلفض	 الالزم	 الكربون	

املتوقع	 بالنمو	 قورنت	 ما	 إذا	 معقولة	 اجلاري	 القرن	 منتصف	

لالقتصاد	العاملي	على	مدار	العقود	الثالثة	القادمة،	كما	يمكن	

لتسعير	 استجابة	 التكنولوجية	 االبتكارات	 تطور	 مع	 خفضها	

املدى	 وعلى	 اخلضراء.	 والتطوير	 البحث	 أنشطة	 ودعم	 الكربون	

االقتصاد	 وضع	 يف	 االستراتيجية	 هذه	 ستساعد	 املتوسط،	

جتنب	 خالل	 من	 واستدامة	 قوة	 أكثر	 نمو	 مسار	 على	 العاملي	

أضرار	تغير	املناخ	وخماطر	النتائج	الكارثية.

املستويات	 العاملية	ضمن	 احلرارة	 احتواء	درجات	 ويتطلب	

اآلمنة	جهدا	عامليا.	فاالقتصادات	املتقدمة	لن	يمكنها	النجاح	

لتراجع	نصيبها	 نظرا	 املناخية	 التغيرات	 بمفردها	يف	تخفيف	

التعاون	 شأن	 من	 املقابل،	 ويف	 العاملية.	 االنبعاثات	 من	

احتادا	 تشكل	 التي	 الكبرى	 اخلمسة	 البلدان	 بين	 املشترك	

األوروبي	 واالحتاد	 والصين	 املتحدة	 الواليات	 	— اقتصاديا	

واليابان	والهند	—	حتقيق	خفض	كبير	يف	االنبعاثات	العاملية.	

ويف	حين	تتفاوت	التكلفة	االقتصادية	لتخفيف	تغيرات	املناخ	

عبر	البلدان،	يحقق	اجلميع	استفادة	كبيرة	من	جتنب	أضرار	تغير	

مثل	 التخفيف،	 عن	 الناجتة	 اإلضافية	 املنافع	 ومن	 املناخ	

التزام	 وسيساعد	 الوفاة.	 ومعدالت	 التلوث	 مستويات	 تراجع	

من	 بدال	 احلايل،	 الوقت	 يف	 االستدامة	 بقواعد	 البناء	 أنشطة	

من	 احلد	 يف	 الحقا،	 التحتية	 البنية	 بناء	 إعادة	 إىل	 االضطرار	

للبلدان	 وبالنسبة	 املناخ.	 تغيرات	 لتخفيف	 االنتقالية	 التكلفة	

االنتقالية	 الفترة	 تمهيد	 سيتطلب	 األحفوري،	 للوقود	 املصدرة	

الفصل	 هذا	 ويتناول	 االقتصادية.	 األنشطة	 بتنويع	 التعجيل	

الكلية	لسياسات	تخفيف	تغير	املناخ.	ومن	 اآلثار	االقتصادية	

القضايا	املهمة	األخرى	التنسيق	الدويل	الذي	من	شأنه	إتاحة	

الفرصة	لتقاسم	أعباء	تكلفة	التخفيف	بأشكال	خمتلفة.	ويجدر	

السياسات	 تنسيق	 كيفية	 حول	 الدراسات	 من	 املزيد	 إجراء	

الدولية	املعنية	بتغير	املناخ	—	نظرا	ألن	البلدان	جتد	صعوبة	

حتى	اآلن	يف	التعاون	من	أجل	اتخاذ	إجراءات	ملموسة	للحد	من	

 Barrett 2005, دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 )راجع	 االنبعاثات	

2016 ,2013،	ودراسة	Lessmann and others 2015،	ودراسة	
Nordhaus 2015(.	غير	أن	التحليل	املتعلق	بكيفية	حتقيق	هذا	

التعاون	ال	يدخل	يف	نطاق	هذا	الفصل.		

الكربون	 انبعاثات	 وأخيرا	وليس	آخرا،	يترتب	على	احلد	من	

عبر	 متفاوتة	 آثار	 ذات	 هيكلية	 اقتصادية	 حتوالت	 حدوث	

اجملموعات	السكانية	الفرعية.	ولتحقيق	الشمول	وضمان	أقصى	

للحكومات	 يمكن	 التخفيف،	 لسياسات	 التأييد	 من	 ممكن	 قدر	

التحول	 دعم	 يف	 الكربون	 ضريبة	 إيرادات	 من	 جزء	 استخدام	

األكثر	 األسر	 حلماية	 موجهة	 نقدية	 حتويالت	 وتوفير	 الوظيفي	

تنفيذ	 أيضا	 يتعين	 وقد	 الشرائية.	 قدراتها	 خسارة	 من	 فقرا	

التي	 واألقاليم	 املناطق	 تعويض	 تستهدف	 مكانية	 سياسات	

يرجح	فيها	زيادة	إهدار	العمالة	نتيجة	التسريح	من	القطاعات	

مرتفعة	الكربون.

يمكــن أن تســاعد الرســوم والتخفيضــات يف احلــد مــن انبعاثــات الكربــون، ولكــن يتعيــن أن 

يصاحبها أيضا صرف حتويالت لألسر. 

الشكل البياين ٣-١٥: اآلثار التوزيعية للرسوم والتخفيضات 

(االستهالك، االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي، والتغير يف مؤشر جيني)

االستهالك
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الواليات املتحدة الصين

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين نتائــج حمــاكاة فــرض ضريبــة بقيمــة ٥٠ دوالرا أمريكيــا علــى 

كل طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون علــى اســتهالك األســر والشــركات مــن الطاقــة القــذرة باســتخدام 

نمــوذج يضــم وحــدات اقتصاديــة خمتلفــة مــن قطاعــات متعــددة. وتســتخدم اإليــرادات يف تمويــل 

دعــم الطاقــة النظيفــة. ويعــرض العمــود األول تغيــر االســتهالك بالنســبة املئويــة يف الشــريحة 

اخلمســية الدنيــا مقارنــة بالســيناريو األساســي، بينمــا يعــرض العمــود الثــاين التغيــر يف معامــل 

جينــي مقارنــة بالســيناريو األساســي. ويقــاس معامــل جينــي علــى مقيــاس مــن صفــر (مســاواة 

تامة) إىل ١٠٠ (ال مساواة على اإلطالق). 
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األضرار املتجنبة:	قيمة	األحداث	الناجمة	عن	تغير	املناخ	التي	

مياه	 منسوب	 وارتفاع	 احملاصيل	 خسائر	 مثل	 جتنبها،	 أمكن	

البحار	وأحداث	الطقس	املتطرفة.

ثاين أكسيد الكربون:	أهم	غازات	الدفيئة،	وينتج	عن	احتراق	

ممارسات	 وخمتلف	 األسمنت،	 وتصنيع	 األحفوري،	 الوقود	

احلراجة.	وتظل	انبعاثات	ثاين	أكسيد	الكربون	عالقة	يف	الغالف	

اجلوي	ملدة	100	عام	يف	املتوسط.

ثاين	 انبعاثات	 على	 فرضها	 يتم	 ضريبة	 الكربون:	 ضريبة 

أكسيد	الكربون	التي	ينشأ	معظمها	عن	احتراق	الوقود	األحفوري	

يعد	 اإلداري،	 املنظور	 ومن	 مكوناته.	 أحد	 الكربون	 يمثل	 الذي	

فرض	الضريبة	على	عرض	الوقود	األحفوري	—	الفحم	والنفط	

والغاز	الطبيعي	—	بالتناسب	مع	حمتواه	الكربوين	هو	الوسيلة	

األسهل	على	اإلطالق	لتنفيذ	هذه	الضريبة.

يف	 االختراع	 براءات	 طلبات	 عدد	 النظيفة:  الطاقة  ابتكارات 

جمال	تكنولوجيات	تخفيف	التغيرات	املناخية	املرتبطة	بتوليد	

الطاقة	ونقلها	وتوزيعها.

املنافع املصاحبة:	تراجع	خطر	الوفاة	وحتسن	الصحة	نتيجة	

والغاز	 الفحم	 استخدام	 )بسبب	احلد	من	 الهواء	 تلوث	 انخفاض	

احلوادث	 وخطر	 املرورية	 االختناقات	 وانخفاض	 الطبيعي(	

املرورية	وتلفيات	الطرق.

السياسات املراعية العتبارات التوزيع:	السياسات	الساعية	

اجملموعات	 استهالك	 على	 للسياسات	 السلبية	 اآلثار	 لتخفيف	

منخفضة	الدخل	)أو	غير	ذلك	من	مقاييس	الرفاهية	األسرية(.

الشركات	 عليها	 حتصل	 التي	 التكلفة	 مزايا	 احلجم:	 وفورات 

نتيجة	حجم	عملياتها،	حيث	تتناقص	تكلفة	إنتاج	الوحدة	كلما	

زاد	حجم	اإلنتاج.

خفض	 إىل	 تهدف	 سوقية	 سياسة	 االنبعاثات:	 تداول  نظام 

القصوى	 »احلدود	 باسم	 أحيانا	 إليها	 )يشار	 االنبعاثات	

هذه	 عليها	 تسري	 التي	 املصادر	 بموجبها	 تلتزم	 والتداول«(	

السياسة	بحيازة	تصاريح	لكل	طن	من	انبعاثاتها	أو	)يف	حالة	

حمتوى	 الرئيسية(	 اإلنتاج	 عمليات	 يستهدف	 برنامج	 تطبيق	

االنبعاثات	املادي	يف	الوقود.	ويكون	جمموع	التصاريح	ثابتا،	

وينتج	عن	تداول	التصاريح	يف	السوق	سعرا	سوقيا	لالنبعاثات.	

وتعد	مزادات	التصاريح	من	مصادر	اإليرادات	القيمة	للحكومة.	

املؤثرات اخلارجية:	تكلفة	تنشأ	عن	ممارسات	أفراد	أو	شركات	

املستقبل،	 )ربما	يف	 أخرى	 أو	شركات	 آخرون	 أفراد	 	ويتحملها	

كما	يف	حالة	التغيرات	املناخية(	دون	أن	يأخذها	الطرف	األول	

يف	اعتباره.

الشركات	 رسوم	متغيرة	تفرض	على	 الرسوم والتخفيضات: 

التي	تتجاوز	معدالت	انبعاثاتها	)انبعاثات	ثاين	أكسيد	الكربون	

لكل	كيلووات	يف	الساعة	على	سبيل	املثال(	»نقطة	حمورية«	ما،	

هذه	 عن	 انبعاثاتها	 تقل	 التي	 للشركات	 يمنح	 مقابل	 ودعم	

النقطة.	ويمكن	عوضا	عن	ذلك	تطبيق	الرسوم	والتخفيضات	على	

معدالت	استهالك	الطاقة	)استهالك	السيارة	من	البنزين	يف	امليل	

الواحد	على	سبيل	املثال(	بدال	من	معدالت	االنبعاثات.	ويمكن	

جماالت	 من	 العديد	 على	 والتخفيضات	 الرسوم	 نظام	 تطبيق	

تخفيف	التغيرات	املناخية	)وليس	جميعها(	التي	تستخدم	فيها	

ضريبة	الكربون	ولكن	دون	زيادة	كبيرة	يف	أسعار	الطاقة.	

تعريفة التغذية الكهربائية من املصادر املتجددة:	عقود	

املتجددة	 املصادر	 الكهرباء	من	 األجل	تضمن	ملنتجي	 طويلة	

سعرا	ثابتا	لكل	وحدة	كهرباء	تتم	تغذيتها	يف	الشبكة.

التكنولوجيات الرمادية:	التكنولوجيات	التي	تسهم	عادة	يف	

معاجلة	آثار	التلوث	الناجمة	عن	التكنولوجيات	»القذرة«.	ومن	

أمثلتها	التكنولوجيات	التي	تستخدم	احلرارة	الناجمة	عن	احتراق	

غير	 مصادر	 من	 املستخرج	 الوقود	 أو	 اخمللفات	 أو	 الوقود	

أحفورية.

سياسات العرض اخلضراء: سياسات	تهدف	إىل	زيادة	عرض	

برامج	 ذلك	 بما	يف	 الطاقة،	 استخدام	 املتجددة	وكفاءة	 الطاقة	

الدعم	واالستثمار.

حتقيق	 عند	 تمنح	 شهادات	 اخلضراء/البيضاء:  الشهادات 

أهداف	الطاقة	املتجددة/توفير	الطاقة	على	الترتيب.

غاز الدفيئة: غاز	يف	الغالف	اجلوي	يسمح	بمرور	أشعة	الشمس،	

بينما	يحتجز	ويمتص	احلرارة	التي	تشع	من	األرض.	ويعد	ثاين	

أكسيد	الكربون	أهم	غازات	الدفيئة	على	اإلطالق.

التي	تنطوي	على	توليد	 األنشطة	 الكربون:  األنشطة مرتفعة 

طاقة	مكونة	من	الكربون	أو	تنبعث	منها	كميات	كبيرة	نسبيا	من	

ثاين	أكسيد	الكربون.

املساهمات احملددة وطنيا:	استراتيجيات	مناخية،	بما	يف	

البلدان	 املناخية،	مقدمة	من	 التغيرات	 بتخفيف	 التزامات	 ذلك	

وتلتزم	 بلدا.	 عددها	190	 البالغ	 باريس	 اتفاقية	 يف	 األعضاء	

املساهمات	 تنفيذ	 يف	 احملرز	 التقدم	 عن	 تقارير	 برفع	 البلدان	

	)2020 عام	 من	 )اعتبارا	 وتقديم	 عامين	 كل	 وطنيا	 احملددة	

تعديالت	على	هذه	املساهمات	)ُيتوقع	أن	تتضمن	التزامات	أكثر	

صرامة	بمرور	الوقت(	كل	خمسة	أعوام.

معني	 	)2016 عام	 إقراره	 )تم	 دويل	 اتفاق	 باريس:	 اتفاقية 

وتمويلها.	 معها	 والتأقلم	 املناخي	 التغير	 تخفيف	 بإجراءات	

متوسط	 احتواء	 يف	 االتفاقية	 لهذه	 األساسي	 الهدف	 ويتمثل	

قبل	 ما	 مستويات	 تتجاوز	 ال	 بحيث	 احلرارة	 درجات	 ارتفاع	

درجتين	 إىل	 مئوية	 درجة	 	1,5 من	 بأكثر	 الصناعية	 الثورة	

مئويتين.

املتولدة	من	اخلاليا	 الطاقة	 الطاقة املتجددة:	تتضمن	عادة	

األرض	 وحرارة	 والرياح	 الشمس	 وحرارة	 الشمسية	 الضوئية	

تنقسم	 ما	 وغالبا	 الكهرومائية.	 واملصادر	 احليوية	 والكتلة	

حمطات	 الكهرومائية	إىل	»حمطات	كبيرة«	و» الطاقة	 حمطات	

صغيرة«	نظرا	لآلثار	البيئية	الكبيرة	الناجتة	عن	النوع	األول.

الشركات	 بها	 تقوم	 مبتكرة	 أنشطة	 والتطوير:	 البحوث 

واحلكومات	بهدف	استحداث	منتجات	وتكنولوجيات	جديدة.

الضريبية	 اإليرادات	 استخدام	 اإليرادات:	 تدوير  إعادة 

)الكربونية(	ألغراض	مثل	خفض	الضرائب	األخرى	املفروضة	

على	األسر	والشركات	أو	تمويل	االستثمارات	العامة.

اإلطار 3-1: املصطلحات
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خفض	 كيفية	 التفصيل	 من	 بمزيد	 الفصل	 هذا	 يتناول	

االنبعاثات	يف	قطاع	الكهرباء	—	الذي	يمثل	مع	التدفئة	حوايل	

التكنولوجيات	 العاملية	—	باستخدام	 االنبعاثات	 من	 	%40

التعديالت	إىل	 التحليل	بعض	 الغرض،	يضيف	 احلالية.	ولهذا	

 Laxton and	)دراسة	املتكامل	العاملي	واملايل	النقدي	النموذج

others 2020(	ليتضمن	قطاع	كهرباء	يولد	الطاقة	الكهربائية	
باستخدام	الفحم	أو	الغاز	الطبيعي	أو	الطاقة	املتجددة	أو	الطاقة	

النووية	أو	الكهرومائية.	ويرصد	النموذج	املعوقات	الناجمة	عن	

يف	 املرغوب	 غير	 )التفاوت	 املتجددة	 الطاقة	 مصادر	 انقطاع	

الناجت	بسبب	التفاوت	يف	توافر	طاقة	الشمس	والرياح(	والتي	

حتول	دون	نفاذ	هذه	املصادر	إىل	األسواق،	حيث	يجمع	ما	بين	

توليد	الكهرباء	من	املصادر	املتجددة	وطاقة	إنتاجية	احتياطية	

شبكة	 على	 	6-3 امللحق	 )راجع	 اإلنتاج	 عجز	 لتغطية	 مرنة	

اإلنترنت،	ويمكن	االطالع	على	جميع	املالحق	من	خالل	الرابط	

www.imf.org/en/Publications/WEO(.	وبدراسة	تأثير	فرض	
يف	 أمريكيا	 دوالرا	 	50 بقيمة	 الكربون	 على	 موحدة	 ضريبة	

مزيج	 أثر	 حتليل	 يمكن	 والصين،	 وأوروبا	 املتحدة	 الواليات	

بلد	 كل	 يف	 احلاليين	 االقتصادي	 والهيكل	 الكهربائية	 الطاقة	

على	النتائج	املرجوة	من	تطبيق	ضريبة	الكربون.

تطبيق	 أن	 إىل	 املتحدة	 للواليات	 احملاكاة	 جتارب	 وتشير	

سياسة	معتدلة	تهدف	إىل	فرض	ضريبة	تدريجية	على	الكربون	

قطاع	 يف	 سنوات	 عشر	 مدار	 على	 أمريكيا	 دوالرا	 	50 بقيمة	

الطاقة	 يف	 لالستثمار	 كبير	 أويل	 بدعم	 مصحوبة	 الكهرباء،	

االنبعاثات	 من	 كبيرة	 بدرجة	 احلد	 شأنها	 من	 املتجددة،	

الكربونية	يف	قطاع	الكهرباء	مقابل	تكلفة	حمدودة	للغاية	على	

الناجت	)الشكل	البياين	3-2-1،	اللوحات	1-3(.	ويكون	تأثير	

ضريبة	 فرض	 عند	 املوازنة	 على	 حياديا	 السياسات	 مزيج	

إيرادات	 بعد	مرور	عشر	سنوات،	وتنشأ	عنه	 بالكامل	 الكربون	

)بقيمة	0,2%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	تقريبا(	تكفي	لتمويل	

الدعم.	ولكن	خالل	الفترة	التي	تسبق	حتقق	اإليرادات	املرجوة	

بالكامل،	يمول	الدعم	من	خالل	االستدانة،	مما	يؤدي	إىل	ارتفاع	

نسبة	الدين	إىل	الناجت	بحوايل	1%	من	إجمايل	الناجت	احمللي.	

ويميز	تسعير	الكربون	بين	التكنولوجيات	اخملتلفة	حسب	كثافة	

انبعاثاتها	الكربونية،	وتنشأ	عنه	آثار	سلبية	بالتايل	على	إنتاج	

الكهرباء	باستخدام	الفحم	)والكهرباء	املتولدة	عن	الغاز	أيضا	

جانب	 إىل	 النسبية،	 األسعار	 تغير	 ويؤدي	 أقل(.	 بدرجة	 ولكن	

تراجع	أسعار	الطاقة	املتجددة	بسبب	الدعم،	إىل	إعادة	موازنة	

مزيج	الكهرباء	بحيث	يقل	االعتماد	على	الفحم	ويزداد	استخدام	

قطاع	 انبعاثات	 لتتراجع	 املتجددة،	 الطاقة	 تكنولوجيات	

الكهرباء	بنسبة	35%	مقارنة	بالسيناريو	األساسي	بحلول	عام	

2030.	ورغم	تراجع	الغاز،	فإن	دوره	كطاقة	احتياطية	لتوليد	

الكهرباء	املتجددة	يوازن	هذا	التراجع.	

الفحم،	 قطاع	 يف	 والتوظيف	 االستثمار	 يتراجع	 وبينما	

املتجددة،	 الطاقة	 يف	 االستثمارات	 زيادة	 إىل	 الدعم	 يؤدي	

>?>,هذا	اإلطار	من	إعداد	بنجامين	كارتون	وسايمون	ڤويت.

الصينالواليات املتحدة

فرض ضريبة على الكربون 

بقيمة ٥٠ دوالرا أمريكيا فقط

فرض ضريبة على الكربون 

بقيمة ٥٠ دوالرا أمريكيا مع 

تنفيذ حزمة السياسات املقترحة

االحتاد األوروبي

الشــكل البيــاين ٣- ٢-١: احلــد من االنبعاثات 

الكربونية يف قطاع الكهرباء

١–   أنصبة توليد الكهرباء 

(٪)        

٢–   انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

٣–   إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

        (االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي)

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يســتند الشــكل البيــاين إىل النمــوذج الكلــي لتخفيــف انبعاثــات 

الكربــون. حمــاكاة تأثيــر فــرض ضريبــة بقيمــة ٥٠ دوالرا أمريكيا على 

كل طــن مــن ثــاين أكســيد الكربــون بصــورة تدريجيــة علــى مــدار عشــر 

حزمــة  وتتضمــن  سياســات.  حزمــة  مــع  أو  منفــردة  ســواء  ســنوات، 

السياســات يف كل مــن األقاليــم الثالثــة تقديــم دعــم أويل كبيــر لتشــجيع 

االســتثمار يف الطاقــة املتجــددة، وتطبيــق سياســة نقديــة تيســيرية علــى 

املــدى القصيــر. وبالنســبة للصيــن، تتضمــن حزمــة السياســات أيضــا 

مضاعفة نصيب الطاقة النووية واملائية على مدار ٢٠ عاما.
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اإلطار 3-2 )تتمة(

قطاع	 استثمارات	 يف	 اخلسائر	 من	 كبيرا	 جزءا	 يوازن	 مما	

السياسات	إىل	احلد	بدرجة	كبيرة	 الفحم.	لذلك	يؤدي	مزيج	

االقتصادي	 الضرر	 تخفيف	 يمكن	 بينما	 االنبعاثات،	 من	

بمقدار	 األساسي	 السيناريو	 يف	 مستواه	 عن	 الناجت	 )تراجع	

0,5%	على	مدار	10	سنوات(	مع	تأقلم	االقتصاد	من	خالل	

إعادة	توزيع	العمالة	واالستثمار	من	قطاع	الفحم	إىل	قطاع	

الطاقة	املتجددة.

حتقيق	 يف	 نسبيا	 تقدما	 األوروبي	 االحتاد	 أحرز	 وقد	

التحول	املرجو	يف	قطاع	الكهرباء	)حيث	يبلغ	نصيب	كل	من	

الوقت	 يف	 ولكن	 	.)%20 حوايل	 املتجددة	 والطاقة	 الفحم	

بالواليات	 مقارنة	 كثيرا	 الطبيعي	 الغاز	 نصيب	 يقل	 نفسه،	

استخدام	 يف	 التوسع	 مواصلة	 دون	 يحول	 مما	 املتحدة،	

الطبيعي	 الغاز	 الطاقة	املتجددة	نظرا	ألن	انخفاض	نصيب	

زيادة	 أي	 استيعاب	 يف	 النسبية	 الشبكة	 مرونة	 من	 يقلل	

اجملال	 انحسار	 ومع	 املتقطعة.	 الكهرباء	 توليد	 يف	 جديدة	

الطاقة	 استخدام	 يف	 التوسع	 أو	 الفحم	 ناجت	 خفض	 أمام	

املتجددة،	يتراجع	دور	ضريبة	الكربون	إىل	حد	ما	يف	خفض	

االنبعاثات.

يف	 الكهرباء	 توليد	 يف	 املرتفع	 الفحم	 نصيب	 ويؤدي	

تكلفة	 الزيادة	يف	 إىل	تضخيم	 	— الصين	—	حوايل	%70	

الكهرباء	الناجتة	عن	تسعير	الكربون،	مما	يؤدي	إىل	تراجع	

أكبر	يف	مستويات	الناجت.	وتزيد	ضريبة	الكربون	من	نصيب	

زيادة	 ولكنها	 مئوية،	 نقطة	 	20 بحوايل	 املتجددة	 	الطاقة	

مستويات	 إىل	 الفحم	 نصيب	 خلفض	 منفردة	 تكفي	 ال	

الفحم	 ُيستخدم	 الطبيعي،	 الغاز	 ونظرا	حملدودية	 مستدامة.	

املتجددة	 الطاقة	 إنتاج	 يف	 احتياطي	 كمصدر	 نفسه	

)بافتراض	إمكانية	تعديل	الشبكة	لزيادة	مرونتها	كما	ورد	

IEA 2019(،	مما	يحد	من	فرصة	اخلفض.	وإىل	 يف	دراسة	

السياسات	 حزمة	 تفترض	 املتجددة،	 الطاقة	 دعم	 جانب	

االقتصادية	الكلية	التوسع	يف	استخدام	الطاقة	النووية	)مع	

مراعاة	الوقت	الذي	يستغرقه	بناء	احملطات(،	مما	يؤدي	إىل	

من	 وبالرغم	 الفحم.	 خالل	 من	 الكهرباء	 توليد	 مزاحمة	

يف	 املسجلة	 املئوية	 النسبة	 بنفس	 االنبعاثات	 تراجع	

املناطق	األخرى،	يعادل	اخلفض	احملقق	يف	الصين	بالقيمة	

املطلقة	حوايل	ثالثة	أضعاف	اخلفض	احملقق	يف	الواليات	

مقارنة	 الصين	 االنبعاثات	يف	 زيادة	حجم	 بسبب	 املتحدة	

بالواليات	املتحدة.

يف	 للغاية	 فعالة	 أداة	 السياسة	 هذه	 تمثل	 عام،	 وبوجه	

تكلفة	 مقابل	 الكهرباء	 عن	 الناجتة	 االنبعاثات	 كبح	

إعادة	 تيسير	 أمكن	 ما	 إذا	 سيما	 ال	 زهيدة،	 كلية	 اقتصادية	

الطاقة	 تخزين	 تكنولوجيا	 وستسهم	 العمالة.	 توزيع	

التي	قد	يمكن	استحداثها	على	املدى	 الكهربائية	املتجددة،	

القريب،	يف	زيادة	نفاذ	الطاقة	املتجددة	إىل	األسواق	وهو	ما	

نتج	عن	تسعير	الكربون.	ويف	ظل	التكلفة	االقتصادية	الكلية	

منخفضة	 الكهرباء	 إىل	 التحول	 عن	 تنشأ	 التي	 الطفيفة	

الكربون،	من	املستغرب	أن	تعجز	السياسات	احلالية	وخطط	

اإللغاء	التدريجي	الستخدام	الفحم	عموما	عن	تنفيذ	ما	يلزم	

من	 حال	 بأي	 إصالحها	 يمكن	 لن	 مناخية	 أضرار	 لتجنب	

األحوال.	ووفقا	لتقديرات	الوكالة	الدولية	للطاقة،	سيستهلك	

إنتاج	الكهرباء	من	الفحم	وحده	يف	ظل	اخلطط	االستثمارية	

الكربون	 موازنة	 معظم	 واملقترحة	 احلالية	 والسياسات	

.)IEA 2019	)راجع	املتبقية
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وتوقعات  تاريخية  بيانات  اإلحصائي  امللحق  يقدم 

اقتصادية. ويتألف من سبعة أقسام هي كالتايل: االفتراضات، 

وما اجلديد، والبيانات واألعراف املتبعة، وامللحوظات القطرية، 

لتصنيف  وفقا  وتكوينها  للمجموعات  العامة  واخلصائص 

الرئيسية،  البيانات  وتوثيق  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير 

واجلداول اإلحصائية. 

يعرض القسم األول تلخيصا لالفتراضات التي تستند إليها 

القسم  ويعرض   .2021-2020 للفترة  والتوقعات  التقديرات 

الثاين وصفا موجزا للتغيرات التي طرأت على قاعدة البيانات 

آفاق  تقرير  من   2020 إبريل  عدد  منذ  اإلحصائية  واجلداول 

عاما  وصفا  الثالث  القسم  يقدم  بينما  العاملي،  االقتصاد 

اجملمعة  البيانات  حساب  يف  املتبعة  واألعراف  للبيانات 

الرابع معلومات رئيسية  القسم  الُقطرية. ويعرض  للمجموعات 

خمتارة لكل بلد. ويلخص القسم اخلامس تصنيف البلدان ضمن 

اجملموعات اخملتلفة الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

إعداد  ومعايير  أساليب  عن  معلومات  السادس  القسم  ويقدم 

التقارير بشأن مؤشرات احلسابات القومية ومالية احلكومة يف 

البلدان األعضاء التي يشملها هذا التقرير. 

اجلداول  فيتضمن  الرئيسي،  القسم  وهو  األخير،  القسم  أما 

أما  ألف  اإلحصائي  امللحق  الوثيقة  هذه  )تتضمن  اإلحصائية 

امللحق اإلحصائي باء فهو متاح إلكترونياً على الرابط التايل: 

 .)www.imf.org/en/Publications/WEO
املعلومات  أساس  على  اجلداول  هذه  بيانات  ُأعدت  وقد 

الصلة  ذات  األرقام  وتظهر   .2020 سبتمبر   28 حتى  املتاحة 

يف  املتوخاة  العناية  درجة  بنفس   2021-2020 بالفترة 

البيانات التاريخية جملرد التيسير؛ وحيث إن هذه األرقام جمرد 

توقعات، فال يتوقع أن تكون بنفس الدرجة من الدقة. 

االفتراضات 

الفعلية احلقيقية يف  الصرف  أسعار  فترض استمرار ثبات 
ُ
ي

االقتصادات املتقدمة عند مستوياتها املتوسطة املقيسة خالل 

الفترة من 24 يوليو إىل 21 أغسطس 2020. وبالنسبة لعامي 

2020 و2021، تشير هذه االفتراضات إىل بلوغ متوسط سعر 

اخلاصة  السحب  حقوق  وحدة  مقابل  األمريكي  الدوالر  حتويل 

1,391 و1,430، ومتوسط سعر حتويل الدوالر األمريكي مقابل 

مقابل  الين  حتويل  سعر  ومتوسط  و1,230   1,143 اليورو 

الدوالر األمريكي 107,2 و105,9، على الترتيب. 

أما متوسط سعر النفط، فمن املفترض بلوغه 41,69 دوالر 

للبرميل يف 2020 و46,70 دوالر للبرميل يف 2021.

السياسات  فترض كذلك مواصلة السلطات الوطنية تنفيذ 
ُ
وي

املعتمدة لديها. ويقدم اإلطار ألف-1 شرحا لالفتراضات األكثر 

حتديدا على صعيد السياسات والتي تستند إليها التوقعات يف 

اقتصادات خمتارة. 

سعر  متوسط  بلوغ  املفترض  من  الفائدة،  ألسعار  وبالنسبة 

الفائدة السائد بين بنوك لندن )ليبور( على الودائع ملدة ستة أشهر 

بالدوالر األمريكي 0,7% يف 2020 و0,4% يف 2021، ومتوسط 

سعر الفائدة يف مؤشر ليبور على الودائع ملدة ثالثة أشهر باليورو 

-0,4% يف عام 2020 و-0,5% يف عام 2021، ومتوسط سعر 

الفائدة يف مؤشر ليبور على الودائع ملدة ستة أشهر بالين الياباين 

0,0% يف عامي2020 و2021.

وجدير بالذكر أنه فيما يتعلق باستحداث عملة اليورو، قرر 

جملس االحتاد األوروبي يف 31 ديسمبر 1998 أن تكون أسعار 

التحويل الثابتة النهائية بين اليورو وعمالت البلدان األعضاء 

التي أقرت استخدامه، اعتبارا من أول يناير 1999، على النحو 

املبين يف اإلطار 5-4 من عدد أكتوبر 1998 من تقرير آفاق 

أكتوبر  عدد  يف   4-5 اإلطار  كذلك  راجع  العاملي.  االقتصاد 

1998 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي لالطالع على تفاصيل 

كيفية حتديد أسعار التحويل:

شلن نمساوي  13,7603 = 1 يورو 

فرنك بلجيكي  40,3399 =  
جنيه قبرصي1  0,585274 =  

مارك أملاين  1,95583 =  
كرون استوين2  15,6466 =  

ماركا فنلندية     5,94573 =  

فرنك فرنسي  6,55957 =  
دراخمة يونانية3  340,750 =  

جنيه آيرلندي  0,787564 =  

ليرة إيطالية  1,936,27 =  
التس التفي4  0,702804 =  

ليتاس ليتواين5  3,45280 =  

فرنك لكسمبرغ  40,3399 =  
ليرة مالطية1  0,42930 =  

غيلدر هولندي  2,20371 =  

إسكودو برتغايل  200,482 =  
كورونا سلوفاكية6  30,1260 =  

توالر سلوفيني7  239,640 =  

بيزيتا إسبانية  166,386 =  

1 تم حتديد السعر يف أول يناير 2008.

2 تم حتديد السعر يف أول يناير 2011.

3 تم حتديد السعر يف أول يناير 2001.

4 تم حتديد السعر يف أول يناير 2014.

5 تم حتديد السعر يف أول يناير 2015.

6 تم حتديد السعر يف أول يناير 2009.

7 تم حتديد السعر يف أول يناير 2007.

امللحق اإلحصائي

115 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2020   

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

http://www.imf.org/en/Publications/WEO


آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2020  116

ما اجلديد 

املقارنات  »برنامج  مسح  من  األخير  اإلصدار  أعقاب  �يف  �•
الشرائية،  القوى  الدولية« لعام 2017 حول معايير تعادل 

ألوزان  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  تقديرات  حتديث  تم 

املقوم  احمللي  الناجت  وإجمايل  الشرائية  القوى  تعادل 

بتعادل القوى الشرائية. ولالطالع على مزيد من التفاصيل، 

آفاق  تقرير  من   2020 أكتوبر  عدد  1-1 يف  اإلطار  راجع 

االقتصاد العاملي. 

•� بدءا من عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 
بنغالديش  من  بكل  املتعلقة  والتنبؤات  البيانات  ُتعرض 

وتونغا على أساس السنة املالية.

آفاق  تقرير  الغربية وغزة مدرجة حاليا يف  الضفة  �بيانات  �•
إىل  وغزة  الغربية  الضفة  إضافة  تمت  العاملي.  االقتصاد 

اجملموعة اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى.

البيانات واألعراف املتبعة

اقتصادا   195 بعدد  املتعلقة  والتوقعات  البيانات  تشكل 

االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات  لقاعدة  اإلحصائي  األساس 

العاملي. وتشترك يف حفظ هذه البيانات إدارة البحوث وإدارات 

تتوىل  حيث  الدويل،  النقد  صندوق  يف  اجلغرافية  املناطق 

أساس  على  بانتظام  الُقطرية  التوقعات  حتديث  األخيرة 

افتراضات شاملة متسقة.

النهائي  املرجع  الوطنية هي  الهيئات اإلحصائية  أن  ورغم 

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.

البلدان  ملعظم  الكلية  االقتصادية  البيانات  عموما  وتتسق 

مع  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  يف  عرضها  لطريقة  وفقا 

نظام احلسابات القومية لعام 2008. وقد تمت بالفعل مواءمة 

يضعها  والتي  اخملتلفة  للقطاعات  اإلحصائية  املعايير  جميع 

ميزان  دليل  من  السادسة  الطبعة  أي  الدويل-  النقد  صندوق 

اإلحصاءات  ودليل  الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات 

إحصاءات  ودليل  بياناته،  إلعداد  واملرشد  واملالية  النقدية 

القومية  احلسابات  نظام  مع   –  2014 لعام  احلكومة  مالية 

لعام 2008. وتعبر هذه املعايير عن مدى اهتمام صندوق النقد 

القطاع  واستقرار  اخلارجية  باملراكز  خاصة  بصفة  الدويل 

املايل وأوضاع املالية العامة للقطاع العام يف خمتلف البلدان. 

البيانات  مواءمة  عملية  جديا  بدأت  األدلة  هذه  صدور  ومع 

الُقطرية مع املعايير اجلديدة. غير أن تطابق البيانات تماما مع 

اإلحصاءات  معدي  قيام  على  املطاف  نهاية  يف  يعتمد  األدلة 

الوطنية بتقديم بيانات ُقطرية منقحة. وبالتايل فإن تقديرات 

تتواءم سوى جزئيا مع هذه  العاملي ال  االقتصاد  آفاق  تقرير 

بالنسبة  امُلحدَّثة،  املعايير  إىل  التحول  فإن  ذلك،  ومع  األدلة. 

األرصدة  أثر طفيف على  له سوى  يكون  لن  البلدان،  لكثير من 

أحدث  كثيرة  أخرى  بلدان  اعتمدت  وقد  األساسية.  واجملمالت 

املعايير جزئيا وستواصل تطبيقها لسنوات قادمة.1

وُتستمد بيانات إجمايل املالية العامة وصايف الدين يف تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي من مصادر البيانات الرسمية وتقديرات 

خبراء صندوق النقد الدويل. ورغم حماولة مواءمة بيانات إجمايل 

وصايف الدين وفقا للتعاريف الواردة يف دليل إحصاءات مالية 

البيانات قد تنحرف يف بعض األحيان عن  احلكومة، فإن هذه 

الظروف  بعض  أو  البيانات  نقص  نتيجة  الرسمية  التعاريف 

اجلهود  كل  بذل  من  الرغم  وعلى  املعنية.  البلدان  يف  اخلاصة 

املمكنة لضمان اتساق البيانات الواردة يف هذا التقرير وإمكانية 

تغطية  نطاق  يف  الفروق  فإن  الدويل،  املستوى  على  مقارنتها 

القطاعات واألدوات تعني عدم إمكانية مقارنة هذه البيانات على 

نحو شامل. ومع توافر مزيد من املعلومات، فإن أي تغييرات يف 

مصادر البيانات أو نطاق تغطية األدوات قد يترتب عليها إجراء 

األحيان.  بعض  يف  كبيرة  تكون  قد  البيانات  يف  تعديالت 

ولالطالع على توضيحات بالنسبة لالنحرافات يف نطاق تغطية 

القطاعات واألدوات، يرجى الرجوع للبيانات الوصفية يف قاعدة 

بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي عبر شبكة اإلنترنت.

الواردة يف  الُقْطرية  للمجموعات  البيانات اجملمعة  وتتضمن 

متوسطات  أو  كلية  جماميع  إما  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير 

َعبَّر عن متوسطات معدالت 
ُ
مرجحة لبيانات البلدان املنفردة. وي

النمو التي تغطي عدة سنوات بمعدالت تغير سنوية مركبة،2 ما مل 

ذكر خالف ذلك. وُتستخدم متوسطات مرجحة حسابيا جلميع 
ُ
ي

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  جمموعة  بيانات 

النامية - ما عدا بيانات التضخم ونمو النقود التي تستخدم لها 

متوسطات هندسية. وفيما يلي األعراف املتبعة يف هذا اخلصوص:

ومعدالت  الفائدة  وأسعار  الصرف  ألسعار  اجملمعة  األرقام 

الُقْطرية اخملتلفة تكون  النقدية يف اجملموعات  نمو اجملمالت 

أمريكية  دوالرات  إىل  احملول  احمللي  الناجت  بإجمايل  مرجحة 

الثالث  السنوات  )متوسط  السوق  يف  السائدة  الصرف  بأسعار 

السابقة( كحصة من إجمايل الناجت احمللي للمجموعة.

باالقتصاد  املتعلقة  األخرى  للبيانات  اجملمعة  األرقام 

بإجمايل  مرجحة  النمو،  نسب  أو  معدالت  كانت  سواء  احمللي، 

الناجت احمللي املقوم بتعادل القوى الشرائية كحصة من إجمايل 

الكلي  احمللي  الناجت  إجمايل  أو  الكلي  العاملي  احمللي  الناجت 

أو  لعام 2008  القومية  احلسابات  نظام  البلدان  العديد من  1 يطبق 

القومية واإلقليمية لعام 2010، ويستخدم  النظام األوروبي للحسابات 

عدد قليل من البلدان طبعات أقدم من طبعة 1993 من نظام احلسابات 

القومية. ويتوقع اتباع نمط مشابه يف اعتماد الطبعة السادسة من دليل 

مالية  إحصاءات  ودليل  الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان 

احلكومة لعام 2014. يرجى الرجوع إىل اجلدول »زاي« الذي يضم قوائم 

باملعايير اإلحصائية املعتمدة يف كل بلد. 

والتضخم،  احلقيقي،  احمللي  الناجت  إجمايل  متوسطات  2 حُتسب 

ونصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي، 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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بالنسب  تغيرات  هي  السنوية  التضخم  ومعدالت  للمجموعة.3 

حالة  يف  باستثناء  السابقة،  السنوات  عن  البسيطة  املئوية 

حيث  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

تستند املعدالت إىل الفروق اللوغاريتمية.

احمللي  الناجت  إجمايل  من  الفرد  لنصيب  اجملمعة  األرقام 

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، 

ذكر خالف ذلك، إلبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت بين 
ُ
ما مل ي

بلدان املنطقة. وُتستخدم بيانات إجمايل الناجت احمللي السنوي 

غير املعدَّلة ملنطقة اليورو وملعظم البلدان املنفردة، باستثناء 

بإبالغ  تقوم  والتي  وإسبانيا  والبرتغال  وآيرلندا  قبرص 

البيانات املعدَّلة الستبعاد اآلثار التقويمية. وبالنسبة للبيانات 

األوروبية  النقد  وحدة  صرف  أسعار  فإن   ،1999 عام   قبل 

لعام 1995 هي املستخدمة يف إعداد البيانات اجملمعة. 

البيانات  العامة هي جممالت  األرقام اجملمعة لبيانات املالية 

الواردة من كل بلد على نحو منفرد بعد حتويلها إىل الدوالر األمريكي 

بمتوسط أسعار الصرف السائدة يف السوق يف األعوام املشار إليها. 

مرجحة  التوظيف  ونمو  البطالة  ملعدالت  اجملمعة  األرقام 

بحجم 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 

حتويلها إىل دوالرات أمريكية بمتوسط أسعار الصرف السائدة يف 

السوق يف السنوات املشار إليها بالنسبة لبيانات ميزان املدفوعات. 

التجارة  أحجام  يف  للتغيرات  اجملمعة  األرقام  أن  غير 

كنسب  للتغيرات  حسابية  متوسطات  هي  وأسعارها  اخلارجية 

مئوية يف كل بلد على حدة مرجحة بقيم الصادرات أو الواردات 

الواردات  أو  الصادرات  بالدوالر األمريكي كحصة من جمموع 

العاملية أو صادرات أو واردات اجملموعة )يف السنة السابقة(.

 %90 تمثل  كانت  إذا  للمجموعة  اجملمعة  األرقام  وحُتتسب 

ذكر 
ُ
ي مل  ما  للمجموعة،  الترجيحية  األوزان  حصة  من  أكثر  أو 

خالف ذلك.

وتشير البيانات إىل السنوات التقويمية، باستثناء عدد قليل من 

يف  )واو(  اجلدول  ويعرض  املالية.  السنة  تستخدم  التي  البلدان 

امللحق اإلحصائي قائمة باالقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ 

استثنائية لبيانات احلسابات القومية ومالية احلكومة لكل بلد.

وبالنسبة لبعض البلدان، تستند األرقام عن عام 2019 وما 

قبله إىل تقديرات وليس إىل نتائج فعلية. ويضم اجلدول »زاي« 

3 راجع اإلطار 1-1 يف عدد أكتوبر 2020 لالطالع على موجز عن 

الشرائية،  القوى  تعادل  إىل  املستندة  املنقحة  الترجيحية  األوزان 

الشرائية« يف  القوى  الترجيحية املنقحة املستندة إىل تعادل  و»األوزان 

واإلطار  يوليو 2014،  الصادرة يف  العاملي  االقتصاد  آفاق  مستجدات 

ألف-2 يف عدد إبريل 2004 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، واإلطار 

ألف-1 يف عدد مايو 2000 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، وامللحق 

وراجع  العاملي.  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   1993 مايو  عدد  يف  الرابع 

 Anne-Marie Gulde and Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing أيضا

 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

يف امللحق اإلحصائي قوائم بآخر النتائج الفعلية للمؤشرات يف 

ومؤشرات  احلكومة،  ومالية  واألسعار،  القومية،  احلسابات 

ميزان املدفوعات لكل بلد.

ملحوظات ُقطرية

فيما يخص ألبانيا، تم إعداد التوقعات قبل بعثة املناقشات 

األوىل يف إطار املراقبة الالحقة للبرنامج التي اختتمت أعمالها 

تم  التي  التحديثات  تعكس  ال  فإنها  وبالتايل  سبتمبر   28 يف 

إدخالها أثناء البعثة.

وفيما يخص األرجنتين، تم استبعاد متغيرات املالية العامة، 

و2025-2020،   2025-2021 للفترة  النشر  من  والتضخم 

بالترتيب، ألنها ترتبط إىل حد كبير باملفاوضات حول البرنامج 

املستهلكين  أسعار  مؤشر  ويبدأ  بعد.  بشأنها  قرار  يتخذ  مل  التي 

الرسمي الوطني لألرجنتين يف ديسمبر 2016. وبالنسبة للفترات 

األرجنتين  يف  املستهلكين  أسعار  مؤشر  بيانات  كانت  السابقة، 

آيرس  بوينس  ملنطقة  املستهلكين  أسعار  مؤشر  بيانات  تعكس 

الكبرى )قبل ديسمبر 2013(، ومؤشر أسعار املستهلكين الوطني 

)يف الفترة من ديسمبر 2013 إىل أكتوبر 2015(، ومؤشر أسعار 

املستهلكين ملدينة بوينس آيرس )يف الفترة من نوفمبر 2015 إىل 

آيرس  بوينس  املستهلكين ملنطقة  أسعار  ومؤشر  إبريل 2016(، 

الكبرى )من مايو 2016 إىل ديسمبر 2016(. ونظرا لضعف القدرة 

على مقارنة هذه السالسل من البيانات نتيجة الفروق يف التغطية 

اجلغرافية، واألوزان، وأخذ العينات، واملنهجية، فإن عدد أكتوبر 

متوسط  ال يتضمن  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   2020

تضخم مؤشر أسعار املستهلكين للفترة من 2014-2016 ومعدل 

التضخم يف نهاية الفترة 2015-2016. كذلك أوقفت األرجنتين 

نشر بيانات سوق العمل يف ديسمبر 2015 وأصبحت هناك سلسلة 

جديدة من البيانات متاحة بدءا من الربع الثاين من عام 2016.

وفيما يخص أستراليا، ال تعكس التوقعات بيانات املوازنة 

التاريخ  بعد  لصدورها  نظرا  أكتوبر،   6 يف  للكومنولث  العامة 

من   2020 أكتوبر  عدد  يف  إلدراجها  سبتمبر(   28( النهائي 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

على  فُتعرض  ببنغالديش  اخلاصة  والتنبؤات  البيانات  أما 

أساس السنة املالية بدءا من عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق 

احمللي  الناجت  إجمايل  جممالت  أن  غير  العاملي.  االقتصاد 

احلقيقي وإجمايل الناجت احمللي املقوم بتعادل القوى الشرائية 

التي تشمل بنغالديش تستند إىل بيانات السنة التقويمية.

االنتخابات  انعقاد  قبل  التوقعات  إعداد  تم  بيالروس،  ويف 

الرئاسية يف 9 أغسطس 2020.

اجلمهورية  يف  العامة  املالية  بيانات  سلسلة  وتشمل 

الدين،  وخدمة  العام،  الدين  بيانات  يلي:  ما  الدومينيكية 

واألرصدة الهيكلية/املعدلة الستبعاد العوامل الدورية وهي عن 

وبقية  املركزية،  احلكومة  يتضمن  )الذي  املوحد  العام  القطاع 

سلسلة  بقية  أما  املركزي(؛  والبنك  املايل،  غير  العام  القطاع 

بيانات املالية العامة فهي عن احلكومة املركزية.

إكوادور فهي انعكاس  وبالنسبة لبيانات املالية العامة يف 

لصايف اإلقراض/االقتراض للقطاع العام غير املايل. وتعكف 

على  الصندوق،  من  فني  بدعم  حاليا،  اإلكوادورية  السلطات 
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بالنسبة  التاريخية  العامة  املالية  بيانات  يف  تعديالت  إجراء 

لصايف إقراض/اقتراض القطاع العام غير املايل، خالل الفترة 

اإلحصائية  األخطاء  تصحيح  بهدف   ،2017-2012 من 

احلكومات  مستوى  على  البيانات  إعداد  يف  مؤخرا  املكتشفة 

اخلط  فوق  البيانات  بين  االتساق  مدى  ويف  القومية  دون 

وبيانات التمويل حسب القطاعات الفرعية.

ويتم حساب معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي يف 

اعتماد سنة 2005/2004  مع  القومية  احلسابات  وفق  الهند 

تكون  ذلك  وبعد  إىل 2011،  للفترة من 1998  األساس  كسنة 

سنة األساس هي 2012/2011.

وفيما يخص لبنان، تم حذف التوقعات بالنسبة للفترة من 

2021-2025 نتيجة ارتفاع درجة عدم اليقين بشأنها.

وعلى خلفية احلرب األهلية وضعف القدرات، تتراجع إمكانية 

باحلسابات  يتعلق  ما  سيما  وال  ليبيا،  بيانات  على  االعتماد 

القومية والتوقعات على املدى املتوسط. 

وُتستبعد بيانات سوريا لعام 2011 واألعوام التالية، نظرا 

ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية.

وتتوافر بيانات احلسابات القومية املنقحة يف أوكرانيا بدءا 

من عام 2000 وُتستبعد منها بيانات القرم وسيفاستوبول بدءا 

من عام 2010.

التقاعد  معاشات  نظام  يتلقى   ،2018 أكتوبر  من  واعتبارا 

العامة يف أوروغواي حتويالت بموجب قانون جديد ينص على 

معاشات  نظام  تطبيق  من  املتضررين  املواطنين  تعويض 

ملنهجية  وفقا  كإيرادات  األموال  هذه  وتقيد  اخملتلط.  التقاعد 

الفترة  وتوقعات  بيانات  تتأثر  لذلك  الدويل.  النقد  صندوق 

2018-2021 بهذه التحويالت، التي بلغت 1,3% من إجمايل 

الناجت احمللي يف 2018 و 1,2% من إجمايل الناجت احمللي يف 

2019، ومن املتوقع أن تبلغ 0,8% من إجمايل الناجت احمللي 

 ،2021 يف  احمللي  الناجت  إجمايل  من  و%0,2   ،2020  يف 

وصفر % يف األعوام التالية. راجع التقرير الُقْطري رقم 64/19 

من  مزيد  على  لالطالع  الدويل  النقد  صندوق  عن  الصادر 

نظام  بيانات  بشأن  املسؤولية  إخالء  ينطبق  وال  التفاصيل.4 

اإليرادات  بيانات  سلسلة  على  إال  العامة  التقاعد  معاشات 

وصايف اإلقراض/االقتراض.

آفاق االقتصاد العاملي،  ويف عدد أكتوبر 2019 من تقرير 

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  ُتستبعد 

املــادة  19/64 حــول مشــاورات  الصنــدوق رقــم  4 راجــع تقريــر خبــراء 

 Uruguay: Staff Report for the 2018 Article IV أوروغــواي  مــع  الرابعــة 

 Consultation, Country Report 19/64 (Washington, DC: International
 .Monetary Fund, February 2019)

البنك  هو  املقابل  طرفها  يكون  التي  املايل  غير  العام  القطاع 

السياق،  الدين. ويف هذا  املركزي ال يتم ترصيدها يف بيانات 

فإن سندات الرسملة التي أصدرتها احلكومة يف املاضي للبنك 

املركزي تشكل اآلن جزءا من دين القطاع العام غير املايل. أما 

 2011-2008 الفترة  عن  والصايف  اإلجمايل  الدين  بيانات 

فهي تقديرات أولية.   

بما يف  فنزويال،  االقتصادية يف  اآلفاق  لتوقعات  وبالنسبة 

كأساس  واحلالية  املاضية  االقتصادية  التطورات  تقييم  ذلك 

مع  مناقشات  إجراء  عدم  بسبب  تعقيدا  تزداد  فإنها  للتوقعات، 

السلطات )ُعِقدت آخر مشاورات املادة الرابعة يف عام 2004(، 

والصعوبات يف تفسير  تام،  املبلغة بشكل  البيانات  وعدم فهم 

التطورات  ظل  يف  لِّغها 
َ
ُتب التي  االقتصادية  املؤشرات  بعض 

االقتصادية. وحسابات املالية العامة تشمل احلكومة املركزية 

ضمان  وصندوق  االجتماعي،  والضمان  املوازنة،  يف  املدرجة 

الشركات  من  وعينة   ،(FOGADE) البنوك  وحماية  الودائع 

العامة بما يف ذلك شركة البترول الوطنية الفنزويلية »بتروليوس 

فهي   2019-2018 بيانات  أما   ،(PDVSA) فنزويال«  دي 

تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. وتعني آثار التضخم املفرط 

والفجوات املشار إليها يف البيانات املبلغة أنه ينبغي احلذر عند 

تفسير توقعات خبراء الصندوق ملؤشرات االقتصاد الكلي. فعلى 

سبيل املثال، يتم تقدير إجمايل الناجت احمللي االسمي بافتراض 

توقعات  مع  يتسق  بما  احمللي  الناجت  إجمايل  خمفِّض  ارتفاع 

نسبة  توقعات  وتعد  التضخم.  معدل  ملتوسط  الصندوق  خبراء 

باستخدام  احمللي  الناجت  إجمايل  إىل  العام  اخلارجي  الدين 

العام.  خالل  الصرف  سعر  ملتوسط  الصندوق  خبراء  تقديرات 

اليقين.  عدم  من  كبيرة  درجة  على  التوقعات  هذه  وتنطوي 

وتستبعد بيانات أسعار املستهلكين يف فنزويال من كل البيانات 

اجملمعة يف جمموعات بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي. 

ويف عام 2019 استحدثت السلطات يف زيمبابوي عملة دوالر 

اسم  الحقا  عليه  أطلق  الذي  اآلنية«،  اإلجمالية  التسوية  »نظام 

إحصاءات  تقويم  إعادة  على  حاليا  وتعمل  زيمبابوي،  دوالر 

حساباتها القومية حسب هذه العملة. وتخضع البيانات احلالية 

للمراجعة. وقد سبق وقف تداول دوالر زيمبابوي يف عام 2009، 

وظلت زيمبابوي تعمل بين عامي 2009 و2019 يف ظل نظام 

متعدد العمالت مع اعتماد الدوالر األمريكي كوحدة احلساب.

تصنيف البلدان

موجز التصنيف الُقْطري

العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  يف  العامل  بلدان  ُتصنف 

بتقسيمها إىل جمموعتين رئيسيتين، وهما: االقتصادات املتقدمة، 

واقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية.5 وال يعتمد 

غير  أو  اقتصادية  سواء  قاطعة،  معايير  على  التصنيف  هذا 

استخدامهما يف هذا  »اقتصاد«، حسب  أو  »بلد«  يشير مصطلحا  5 ال 

مفهوم  حسب  دولة  يشكل  إقليمي  كيان  إىل  احلاالت  جميع  يف  التقرير، 

يف  املذكورة  اإلقليمية  الكيانات  فبعض  الدوليين.  والعرف  القانون 

التقرير ال تشكل دوال، وإن كان يتم االحتفاظ ببياناتها اإلحصائية بشكل 

منفصل ومستقل.
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اقتصادية، كما أنه تطور بمرور الوقت. ويتمثل الهدف من ذلك 

نسق  توفير  خالل  من  االقتصادي  التحليل  عملية  تيسير  يف 

»ألف«  اجلدول  ويقدم  معقول.  منطقي  بشكل  البيانات  لتنظيم 

فكرة عامة عن التصنيف الُقطري، ويوضح عدد البلدان يف كل 

جمموعة حسب املنطقة مع اإلشارة بإيجاز إىل بعض املؤشرات 

املقوم  احمللي  الناجت  )إجمايل  النسبية  ألحجامها  الرئيسية 

السلع  من  الصادرات  وجمموع  الشرائية،  القوى  بتعادل 

واخلدمات، وتعداد السكان(. 

وال تزال بعض البلدان خارج هذا التصنيف الُقْطري، ومن ثم 

يف  األعضاء  غير  البلدان  أمثلة  ومن  التحليل.  يف  تدخل  ال 

الشعبية،  الديمقراطية  كوريا  وجمهورية  كوبا  الصندوق، 

وبالتايل فإن الصندوق ال يتابع اقتصاداتها. 

اخلصائص العامة للمجموعات وتكوينها وفقا 

لتصنيف تقرير آفاق االقتصاد العاملي

االقتصادات املتقدمة

البالغ  املتقدمة  باالقتصادات  قائمة  »باء«  اجلدول  يعرض 

لالقتصادات  الفرعية  اجملموعة  وتتألف  اقتصادا.   39 عددها 

السبعة،  إليها عادة بمجموعة  شار 
ُ
ي والتي  الرئيسية،  املتقدمة 

من أكبر سبعة اقتصادات يف هذه اجملموعة من حيث إجمايل 

السوق،  يف  السائدة  الصرف  أسعار  أساس  على  احمللي  الناجت 

وإيطاليا  وفرنسا  وأملانيا  واليابان  املتحدة  الواليات  وهي 

يف  األعضاء  البلدان  نَّف 
َ

ُتص كذلك  وكندا.  املتحدة  واململكة 

منطقة اليورو كمجموعة فرعية. وتشمل البيانات اجملمعة يف 

كل  عن  احلاليين  األعضاء  بيانات  اليورو  منطقة  جداول 

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  جمموعة  تضم 

املصنفة  غير  االقتصادات  جميع   )156 )عددها  النامية 

كاقتصادات متقدمة.

وتتضمن التقسيمات اإلقليمية القتصادات األسواق الصاعدة 

وأوروبا  والنامية؛  الصاعدة  آسيا  النامية  واالقتصادات 

بأوروبا  أيضا  أحيانا  إليها  يشار  )التي  والنامية  الصاعدة 

والشرق  والكاريبي؛  الالتينية  وأمريكا  والشرقية(؛  الوسطى 

الفرعيتين  اجملموعتين  تشمل  )والتي  الوسطى  وآسيا  األوسط 

وشمال  األوسط،  والشرق  الوسطى؛  وآسيا  القوقاز  اإلقليميتين 

إفريقيا، وأفغانستان، وباكستان(؛ وإفريقيا جنوب الصحراء.

نَّف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 
َ

وُتص

املكونة  العناصر  تعكس  التي  التحليلية  املعايير  حسب  أيضا 

إليرادات الصادرات وتميز بين اقتصادات املركز الدائن الصايف 

و»هاء«  »دال«  اجلدوالن  ويوضح  الصايف.  املدين  واملركز 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  لتكوين  التفصيلية  العناصر 

النامية يف اجملموعات اإلقليمية واجملموعات التحليلية.

الوقود  فئتي  بين  التصدير  إليرادات  التحليل  معيار  ويميز 

الوقود، ثم  SITC 3( وغير  )التصنيف املوحد للتجارة الدولية 

يركز على املنتجات األولية بخالف الوقود )التصنيف املوحد 

نَّف 
َ

وُتص  .)(SITCs 0, 1, 2, 4, and 68) الدولية  للتجارة 

جتاوز  إذا  اجملموعات  هذه  من  جمموعة  ضمن  االقتصادات 

جمموع  من   %50 الصادرات  من  إليراداتها  الرئيسي  املصدر 

صادراتها يف املتوسط يف الفترة بين عامي 2015 و2019. 

الدائن  املركز  اقتصادات  على  املالية  املعايير  وتركز 

الصايف، واقتصادات املركز املدين الصايف، والبلدان الفقيرة 

الدخل.  منخفضة  النامية  والبلدان  )هيبيك(،  بالديون  املثقلة 

نَّف االقتصادات كمدين صاف إذا كان آخر بيان لصايف 
َ

وُتص

وضع االستثمار الدويل لديها، حال توافره، أقل من صفر أو إذا 

كانت تراكمات أرصدة حساباتها اجلارية سالبة يف الفترة من 

عام  حتى  البيانات(  لتوافر  سابق  تاريخ  أي  )أو   1972 عام 

الصايف  املدين  املركز  اقتصادات  بين  التمييز  ويتم   .2019

حسب جتربة خدمة الدين.6 

)هيبيك(  بالديون  املثقلة  الفقيرة  البلدان  جمموعة  وتتألف 

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.7  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 

بمبلغ  )حمدد  معين  حدي  مستوى  عن  الفرد  دخل  مستويات 

أطلس  بطريقة  القياس  وفق   2016 عام  يف  دوالر   2700

مع  متسقة  الهيكلية  وسماتها  الدويل(،  البنك  يف  املستخدمة 

ضعف التنمية والتحوالت الهيكلية، وروابطها املالية اخلارجية 

مصاف  يف  عموما  اعتبارها  يمكن  حتى  تكفي  ال  الوثيقة 

اقتصادات األسواق الصاعدة.

متأخرات  اقتصادا   27 حتمل   ،2019–2015 من  الفترة  6 خالل 

أو  الرسمية  اتفاقات إلعادة جدولة ديونه  أبرم  أو  املدفوعات اخلارجية 

كاقتصادات عليها  التجارية. وُيشار إىل هذه اجملموعة  ديون مصارفه 

متأخرات و/أو أعيدت جدولة ديونها خالل الفترة 2019-2015.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi, 7 راجع دراسة

 and Sukwinder Singh, Debt Relief for Low-Income Countries: The
 Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series, No. 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 2019 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد السكانصادرات السلع واخلدماتإجمايل الناجت احمللي

عدد 

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

100.043.1100.063.0100.014.1 39االقتصادات املتقدمة

37.٠15.916.31٠.33٠.74.3الواليات املتحدة

٢9.٠1٢.541.7٢6.331.74.5 19منطقة اليورو

8.13.511.77.47.81.1أملانيا

5.6٢.45.83.66.1٠.9فرنسا

4.6٢.٠4.1٢.65.6٠.8إيطاليا

3.51.53.1٢.٠4.3٠.6إسبانيا

9.44.15.83.711.81.7اليابان

5.6٢.45.83.66.٢٠.9اململكة املتحدة

3.31.43.5٢.٢3.5٠.5كندا

15.76.8٢6.916.916.1٢.3 16اقتصادات أخرى متقدمة

للتذكرة

73.531.753.٠33.471.61٠.1 7االقتصادات املتقدمة الرئيسية

 األسوق الصاعدة

 واالقتصادات

النامية

العامل

 األسوق الصاعدة

 واالقتصادات

النامية

العامل

 األسوق الصاعدة

 واالقتصادات

النامية

العامل

156100.056.9100.037.0100.085.9األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

55.431.549.118.٢56.148.٢ 3٠آسيا الصاعدة والنامية

3٠.517.4٢9.11٠.8٢1.518.5الصين 

1٢.57.15.9٢.٢٢1.٠18.1الهند 

1٠.٠5.71٢.54.68.87.6  5آسيان-5

13.47.616.86.٢5.85.٠ 16أوروبا الصاعدة والنامية

5.43.15.3٢.٠٢.31.9روسيا

13.37.613.75.19.78.3 33أمريكا الالتينية والكاريبي

4.٢٢.4٢.91.13.٢٢.8البرازيل

3.4٢.٠5.4٢.٠٢.٠1.7املكسيك

1٢.67.٢15.95.91٢.51٠.7 3٢الشرق األوسط وآسيا الوسطى

٢.٢1.٢3.11.٢٠.5٠.4السعودية

5.43.14.51.715.913.6 45إفريقيا جنوب الصحراء

1.4٠.8٠.8٠.33.1٢.7نيجيريا

1.٠٠.61.٢٠.4٠.9٠.8جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية2

حسب مصدر إيرادات التصدير

15.78.9٢٠.77.711.71٠.٠ ٢7الوقود

1٢884.348.٠79.3٢9.388.375.8غير الوقود

5.63.٢5.٢1.99.٢7.9 36منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

1٢353.73٠.65٠.518.768.558.8اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف حسب 

جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت جدولة 

3.8٢.٢٢.91.17.66.6 ٢7ديونها  خالل ٢٠15-٢٠19

جمموعات أخرى

٢.81.6٢.٠٠.711.91٠.٢ 39البلدان الفقيرة املثقلة بالديون

8.٢4.67.4٢.8٢3.٢19.9 59البلدان النامية منخفضة الدخل

1 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 اخلاصة1

مقاطعة تايوان الصينيةالنرويج

بورتوريكوآيسلندا

سان مارينوإسرائيل

1 أعيدت هونغ كونغ إىل جمهورية الصين الشعبية يف األول من يوليو 1997 وأصبحت منطقة إدارية خاصة 

تابعة للصين.

٢ أعيد إقليم ماكاو إىل جمهورية الصين الشعبية يف ٢٠ ديسمبر 1999 وأصبح منطقة إدارية خاصة تابعة 

اجلدول جيم - االحتاد األوروبي

مالطةفرنساالنمسا

هولنداأملانيابلجيكا

بولندااليونانبلغاريا

البرتغالهنغارياكرواتيا

رومانياآيرلنداقبرص

اجلمهورية السلوفاكيةإيطاليااجلمهورية التشيكية

سلوفينياالتفياالدانمرك

إسبانياليتوانياإستونيا

السويدلكسمبرغفنلندا
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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

بننأنغوال

بوركينا فاسوتشاد

بورونديجمهورية الكونغو

جمهورية إفريقيا الوسطىغينيا االستوائية

جمهورية الكونغو الديمقراطيةغابون

كوت ديفوارنيجيريا

إريترياجنوب السودان

غينيا

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 

اخلارجي1

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 
اخلارجي1

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 
اخلارجي1

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

*الضفة الغربية وغزة

**اجلمهورية اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

*أنغوال

*•*بنن

•بوتسوانا

*•*بوركينا فاسو

*•*بوروندي

*كابو فيردي

صايف املركز 
اخلارجي1

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

1 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

يوليو/يونيويوليو/يونيوبنغالديش

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

يوليو/يونيورواندا

إبريل/مارسسانت لوسيا

يوليو/يونيويوليو/يونيوساموا

إبريل/مارسسنغافورة

أكتوبر/سبتمبرتايلند

يوليو/يونيويوليو/يونيوتونغا

أكتوبر/سبتمبرترينيداد وتوباغو

1 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 
التاريخية1

أحدث البيانات 

سنة األساس٢السنوية الفعلية

 نظام

 احلسابات

القومية

استخدام 

منهجية الترجيح 
بالسلسلة3

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية 

الفعلية

٢٠19٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب اإلحصاء القومياألفغاين األفغانستاين  أفغانستان
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠181996خبراء الصندوقليك ألباينألبانيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 1996

٢٠19٢٠٠1مكتب اإلحصاء القوميدينار جزائرياجلزائر
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠5

NSO and MEP٢٠18٢٠٠٢كوانزا أنغويلأنغوال
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام 1995
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠٠66البنك املركزيدوالر شرق الكاريبيأنتيغوا وبربودا

لعام 1993
٢٠19البنك املركزي

٢٠19٢٠٠4مكتب اإلحصاء القوميبيزو أرجنتينىاألرجنتين
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميدرام أرمينىأرمينيا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠17٢٠٠٠مكتب اإلحصاء القوميفلورين أروبيأروبا
نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠٠

٢٠19٢٠18/٢٠17مكتب اإلحصاء القومي دوالر أستراىلأستراليا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومييوروالنمسا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 1995

٢٠18٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميمانات أذربيجانأذربيجان
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القوميمن 1994

٢٠18٢٠1٢مكتب اإلحصاء القوميدوالر  بهاماجزر البهاما
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميدينار بحرينيالبحرين
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19/٢٠18٢٠٠6/٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميتاكا بنغالديشبنغالديش
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19/٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

NSO and CB٢٠19٢٠1٠دوالر بربادوسبربادوس
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠14مكتب اإلحصاء القوميروبل بيالروسيبيالروس
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠5

٢٠19٢٠15البنك املركزييوروبلجيكا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
٢٠19البنك املركزيمن 1995

٢٠19٢٠٠٠مكتب اإلحصاء القوميدوالر بليزبليز
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠15مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيبنن
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠٠1/٢٠٠٠ ٢٠19/٢٠186مكتب اإلحصاء القومينغولتروم بوتاينبوتان
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19/٢٠18البنك املركزي

٢٠19199٠مكتب اإلحصاء القومي بوليفيانو بوليفيابوليفيا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠15مكتب اإلحصاء القوميماركا بوسنية للتحويلالبوسنة والهرسك
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من ٢٠٠٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميبوال بوتسواينبوتسوانا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠191995مكتب اإلحصاء القوميريال برازيليالبرازيل
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

NSO and GAD٢٠19٢٠1٠دوالر برونايبروين دار السالم
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
NSO and GAD٢٠18

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميليف بلغارىبلغاريا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 1996
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

NSO and MEP٢٠18٢٠15فرنك إفريقيبوركينا فاسو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠15٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميفرنك بورونديبوروندي
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠7مكتب اإلحصاء القومي إيسكودو كابو فيرديكابو فيردي
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

من ٢٠11
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠٠مكتب اإلحصاء القوميريل كمبودىكمبوديا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيالكاميرون
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٢مكتب اإلحصاء القوميدوالر كنديكندا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

من 198٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠17٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيجمهورية إفريقيا الوسطى
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠17٢٠٠5البنك املركزيفرنك إفريقيتشاد
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠13 ٢٠196البنك املركزيبيزو شيليشيلي
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

من ٢٠٠3
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومييوان صينيالصين
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومي بيزو كولومبيكولومبيا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

من ٢٠٠5
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

فرنك جزر القمرجزر القمر
وزارة المالية و/أو 

اخلزانة
٢٠18٢٠٠7...

من ٢٠٠7
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

جمهورية الكونغو 

الديمقراطية
نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميفرنك كونغو

لعام 1993
٢٠19البنك املركزي

٢٠18٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيجمهورية الكونغو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

كوستاريكا
٢٠19٢٠1٢البنك املركزيكولون كوستاريكي

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19البنك املركزي
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اجلدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية4

املمارسات 
احملاسبية5

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل 

اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

NSO, MoF, and CB٢٠18BPM 6النقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة أفغانستان

٢٠18BPM 6البنك المركزي...٢٠181986CG,LG,SS,MPC, NFPCخبراء الصندوقألبانيا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986البنك المركزياجلزائر

أنغوال
احلكومة املركزية، احلكومة ٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

احمللية
٢٠18BPM 6البنك المركزي...

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةأنتيغوا وبربودا

األرجنتين
وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية

٢٠191986CG,SG,SS٢٠19مكتب اإلحصاء القوميالنقديةBPM 6

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةأرمينيا

٢٠19BPM 6البنك المركزيمزيجالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةأروبا

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19/٢٠18٢٠14CG,SG,LG,TGوزارة المالية و/أو اخلزانةأستراليا

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,SG,LG,SSمكتب اإلحصاء القوميالنمسا

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية. . .٢٠18وزارة المالية و/أو اخلزانةأذربيجان

٢٠19BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةجزر البهاما

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالبحرين

٢٠19/٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية. . .٢٠19/٢٠18وزارة المالية و/أو اخلزانةبنغالديش

٢٠19BPM 5البنك المركزيالنقدية٢٠٢٠/٢٠191986BCGوزارة المالية و/أو اخلزانةبربادوس

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةبيالروس

بلجيكا

النظام األوروبي ٢٠19البنك المركزي

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,SG,LG,SS٢٠19البنك المركزياالستحقاقBPM 6

٢٠19BPM 6البنك المركزيمزيج٢٠191986CG,MPCوزارة المالية و/أو اخلزانةبليز

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةبنن

٢٠19/٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةبوتان

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LG,SS,NMPC, NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةبوليفيا

٢٠19BPM 6البنك المركزيمزيج٢٠19٢٠14CG,SG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةالبوسنة والهرسك

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةبوتسوانا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,SG,LG,SS, NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةالبرازيل

NSO, MEP, and GAD٢٠18BPM 6النقديةCG, BCG. . .٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانةبروين دار السالم

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةبلغاريا

٢٠18BPM 6البنك المركزيااللتزاماتالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةبوركينا فاسو

٢٠16BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠15٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةبوروندي

٢٠18BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقاحلكومة املركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةكابو فيردي

كمبوديا
احلكومة املركزية، احلكومة ٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

احمللية

٢٠18BPM 5البنك المركزيمزيج

٢٠18BPM 6وزارة الماليةمزيج٢٠19٢٠٠1CG,NFPC, NMPCوزارة المالية و/أو اخلزانةالكاميرون

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقCG,SG,LG,SS، أخرى٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةكندا

٢٠17BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةجمهورية إفريقيا الوسطى

٢٠13BPM 5البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةتشاد

شيلي
احلكومة املركزية، احلكومة ٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

احمللية

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

الصين
احلكومة املركزية، احلكومة . . .٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانة

احمللية

٢٠19BPM 6قسم اإلدارة العامةالنقدية

كولومبيا
٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

CG,SG,LG,SS... البنك المركزي ومكتب

اإلحصاء القومي
٢٠19BPM 6

٢٠18BPM 5البنك المركزي و خبراء الصندوقمزيجالحكومة المركزية٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةجزر القمر

جمهورية الكونغو الديمقراطية
احلكومة املركزية، احلكومة ٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

احمللية

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

٢٠17BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةجمهورية الكونغو

كوستاريكا
وزارة المالية و/أو 

اخلزانة و البنك المركزي
٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  ٢٠٢٠  128

اجلدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

احلسابات القومية

األسعار )مؤشر أسعار 

املستهلكين(

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

سنة األساس٢السنوية الفعلية

نظام احلسابات 

القومية

باستخدام منهجية 
الترجيح بالسلسلة3

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

فرنك إفريقيكوت ديفوار
نظام احلسابات القومية ٢٠17٢٠15مكتب اإلحصاء القومي

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميكونا كرواتىكرواتيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القومييوروقبرص
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 1995
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميكورونة تشيكياجلمهورية التشيكية
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 1995
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميكرونة دانمركىالدانمرك
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 198٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠13مكتب اإلحصاء القوميفرنك جيبوتيجيبوتي
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميدوالر شرق الكاريبيدومينيكا
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠7البنك المركزيبيزو دومينيكياجلمهورية الدومينيكية
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

من ٢٠٠7
٢٠19البنك المركزي

٢٠19٢٠٠7البنك المركزيدوالر أمريكيإكوادور
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
NSO and CB٢٠19

جنيه مصريمصر
وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية
٢٠19/٢٠18٢٠17/٢٠16

نظام الحسابات 

القومية لعام ٢٠٠8
٢٠٢٠/٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠14البنك المركزيدوالر أمريكيالسلفادور
نظام الحسابات 

القومية لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام الحسابات MEP and CB٢٠17٢٠٠6فرنك إفريقيغينيا االستوائية

القومية لعام 1993

وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية
٢٠19

٢٠18٢٠11خبراء الصندوقناكفا إريتريةإريتريا
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومييوروإستونيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من ٢٠1٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام الحسابات ٢٠18٢٠11مكتب اإلحصاء القوميليالنغيني سوازيلنديإسوتيني

القومية لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19/٢٠18٢٠16/٢٠15مكتب اإلحصاء القوميبير إثيوبيإثيوبيا
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠14مكتب اإلحصاء القوميدوالر فيجيفيجي
نظام الحسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القومييوروفنلندا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 198٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠14مكتب اإلحصاء القومييوروفرنسا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 198٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠1وزارة الماليةفرنك إفريقيغابون
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠13مكتب اإلحصاء القوميدالسي غامبياغامبيا
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميالري جورجيجورجيا
نظام الحسابات 

القومية لعام 1993

من 1996
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومييوروأملانيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 1991
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠13مكتب اإلحصاء القوميسيدى غانىغانا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القومييورواليونان
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 1995
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميدوالر شرق الكاريبيغرينادا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠13البنك المركزيغويتزال غواتيمايلغواتيماال
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

من ٢٠٠1
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميفرنك غينيغينيا
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠15مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيغينيا-بيساو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠1٢6مكتب اإلحصاء القوميدوالر غياناغيانا

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18/٢٠171987/1986مكتب اإلحصاء القوميغورد هايتيهايتي
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19/٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠٠البنك المركزيملبيرا هندوراسيهندوراس
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19البنك المركزي

منطقة هونغ كونغ الصينية 

اإلدارية اخلاصة
٢٠19٢٠18مكتب اإلحصاء القوميدوالر هوجن كوجن

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

من 198٠
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميفورينت هنغاريهنغاريا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

املنظمات الدولية من 1995

االقتصادية
٢٠19

٢٠18٢٠٠5مكتب اإلحصاء القوميكرونا آيسلنديآيسلندا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

من 199٠
٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

٢٠٢٠/٢٠19٢٠1٢/٢٠11مكتب اإلحصاء القوميروبية هنديةالهند
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠٢٠/٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميروبية اندونيسيةإندونيسيا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠٢٠/٢٠19٢٠1٢/٢٠11البنك المركزيريال إيراينإيران
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
٢٠19/٢٠18البنك المركزي

دينار عراقيالعراق
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠7
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993/1968

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

آيرلندا
مكتب اإلحصاء القومييورو

٢٠19٢٠17
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 1995
٢٠19

شيكل اسرائيلى جديدإسرائيل
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القوميمن 1995
٢٠19

يوروإيطاليا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠
٢٠19

دوالر جامايكاجامايكا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠7
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19
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البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية4

املمارسات 
احملاسبية5

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةكوت ديفوار

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةكرواتيا

قبرص

النظام األوروبي ٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,LG,SS٢٠19مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقBPM 6

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةاجلمهورية التشيكية

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSمكتب اإلحصاء القوميالدانمرك

٢٠18BPM 5البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةجيبوتي

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠٢٠/٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةدومينيكا

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SS,NMPCوزارة المالية و/أو اخلزانةاجلمهورية الدومينيكية

إكوادور
البنك المركزي ووزارة المالية 

و/أو اخلزانة
٢٠191986CG,SG,LG,SS,NFPC٢٠19البنك المركزيمزيجBPM 6

٢٠19/٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقدية٢٠19/٢٠18٢٠٠1CG,LG,SS,MPCوزارة المالية و/أو اخلزانةمصر

السلفادور
وزارة المالية و/أو اخلزانة 

والبنك المركزي

٢٠191986CG,LG,SS, NFPC٢٠19البنك المركزيالنقديةBPM 6

٢٠17BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزيةMoF and MEP٢٠171986غينيا االستوائية

٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةإريتريا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1/1986CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةإستونيا

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةإسوتيني

٢٠٢٠/٢٠19BPM 5البنك المركزيالنقدية٢٠19/٢٠181986CG,SG,LG,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةإثيوبيا

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةفيجي

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةفنلندا

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSمكتب اإلحصاء القوميفرنسا

٢٠19BPM 5البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1خبراء الصندوقغابون

غامبيا
البنك المركزي وخبراء النقديةالحكومة المركزية٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانة

الصندوق

٢٠18BPM 5

جورجيا
مكتب اإلحصاء القومي والبنك النقدية٢٠19٢٠٠1CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانة

المركزي
٢٠19BPM 6

أملانيا

النظام األوروبي ٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,SG,LG,SS٢٠19البنك المركزياالستحقاقBPM 6

٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةغانا

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSمكتب اإلحصاء القومياليونان

٢٠18BPM 6البنك المركزيااللتزاماتالحكومة المركزية٢٠19٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةغرينادا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠19BPM 6النقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةغينيا

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةغينيا-بيساو

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,SS,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةغيانا

٢٠19/٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةهايتي

٢٠19BPM 5البنك المركزيمزيجCG,LG,SS، أخرى٢٠19٢٠14ووزارة المالية و/أو اخلزانةهندوراس

منطقة هونغ كونغ الصينية 

اإلدارية اخلاصة

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القوميالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1مكتب اإلحصاء القومي

هنغاريا

MEP and NSO٢٠19 النظام األوروبي

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,LG,SS,NMPC٢٠19البنك المركزياالستحقاقBPM 6

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠18٢٠٠1CG,LG,SSمكتب اإلحصاء القوميآيسلندا

٢٠19/٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠181986CG,SG/MoF and IMF staff٢٠19الهند

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةإندونيسيا

٢٠19/٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةإيران

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالعراق

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقMoF and NSO٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSآيرلندا
٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومي...MoF and NSO٢٠19٢٠14CG,LG,SSإسرائيل
٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSمكتب اإلحصاء القوميإيطاليا

٢٠٢٠/٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠٢٠/٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةجامايكا

)تابع(
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العملةالبلد

احلسابات القومية

األسعار )مؤشر أسعار 

املستهلكين(

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

سنة األساس٢السنوية الفعلية

نظام احلسابات 

القومية

باستخدام منهجية 
الترجيح بالسلسلة3

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

ين يابايناليابان
٢٠19٢٠11قسم اإلدارة العامة

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

٢٠19قسم اإلدارة العامةمن 198٠

دينار أرديناألردن
٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

تنغ كازاخستاينكازاخستان
٢٠19٢٠٠7مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19البنك المركزيمن 1994

شلن كينييكينيا
٢٠19٢٠٠9مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

دوالر استرايلكيريباتي
٢٠17٢٠٠6مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

٢٠17خبراء الصندوق

وون كوريا اجلنوبيةكوريا
٢٠19٢٠15البنك المركزي

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠

يوروكوسوفو
٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القومي

النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

دينار كويتيالكويت
MEP and NSO

٢٠19٢٠1٠
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

NSO and MEP
٢٠19

سوم قيرغيزستانجمهورية قيرغيزستان
٢٠19٢٠٠5مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية
كب الوي

٢٠18٢٠1٢مكتب اإلحصاء القومي
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

يوروالتفيا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 1995
٢٠19

ليرة لبنانيةلبنان
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠1٠
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠1٠
٢٠٢٠/٢٠19

لوتى ليسوتوليسوتو
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18/٢٠17٢٠13/٢٠1٢
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠18

دوالر أمريكيليبيريا
البنك المركزي

٢٠18٢٠18
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

البنك المركزي
٢٠19

دينار ليبيليبيا
وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية
٢٠17٢٠٠7

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

يوروليتوانيا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠5
٢٠19

يورولكسمبرغ
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠1٠
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 1995
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميباتاكا ماكاويةإقليم ماكاو اإلداري اخلاص
٢٠19٢٠18

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠1
٢٠19

أرياري ماالغاشيمدغشقر
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠7
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

كواشا ماالوىمالوي
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠11٢٠1٠
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

رينجت ماليزيماليزيا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

روفية ماليدفيةملديف
MoF and NSO

٢٠19٢٠14
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

البنك المركزي
٢٠19

فرنك إفريقيمايل
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠181999
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠18

يورومالطا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠15
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠٠
٢٠19

دوالر أمريكيجزر مارشال
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18/٢٠17٢٠٠4/٢٠٠3
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠18/٢٠17

أوقية موريتانية جديدةموريتانيا
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠14
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠14
٢٠19

روبية موريشيوسموريشيوس
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠18٢٠٠6
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القوميمن 1999
٢٠18

مكتب اإلحصاء القوميبيزو مكسيكىاملكسيك
٢٠19٢٠13

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدوالر أمريكيميكرونيزيا
٢٠18/٢٠17٢٠٠4/٢٠٠3

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠18/٢٠17

مكتب اإلحصاء القوميالو مولدوفىمولدوفا
٢٠191995

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميتوغروج منغويلمنغوليا
٢٠19٢٠1٠

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القومييورواجلبل األسود
٢٠19٢٠٠6

النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدرهم مغربياملغرب
٢٠19٢٠٠7

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠7
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميموتيكال موزمبيقيموزامبيق
٢٠19٢٠14

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8/1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠18

وزارة االقتصاد والتخطيط كيات ميانمارميانمار

والتجارة، و/أو التنمية
مكتب اإلحصاء القومي...٢٠15/٢٠18٢٠16/٢٠19

٢٠19/٢٠18

دوالر ناميبيناميبيا
٢٠19٢٠٠٠مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

٢٠19/٢٠18٢٠٠7/٢٠٠6...دوالر أسترايلناورو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠٢٠/٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميروبية نيباليةنيبال
٢٠19/٢٠18٢٠٠1/٢٠٠٠

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

البنك المركزي
٢٠19/٢٠18

مكتب اإلحصاء القومييوروهولندا
٢٠19٢٠15

النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدوالر نيوزيلندىنيوزيلندا
٢٠19٢٠1٠/٢٠٠9

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء القوميمن 1987
٢٠19

البنك املركزيكوردوبا نيكاراغوانيكاراغوا
٢٠19٢٠٠6

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

البنك المركزيمن 1994
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيالنيجر
٢٠19٢٠15

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القومينيرا نيجيرىنيجيريا
٢٠19٢٠1٠

نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19

دينار مقدونىمقدونيا الشمالية
مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19٢٠٠5
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميكرون نرويجيالنرويج
٢٠18٢٠17

النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠
٢٠19

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



امللحق اإلحصائي

131 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  ٢٠٢٠   

اجلدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية 

البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية4

املمارسات 
احملاسبية5

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

٢٠19BPM 6وزارة المالية و/أو اخلزانةاالستحقاق٢٠18٢٠14CG,LG,SSقسم اإلدارة العامةاليابان

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةاألردن

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠٠1CG,LGمكتب اإلحصاء القوميكازاخستان

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةكينيا

٢٠18BPM 6مكتب اإلحصاء القوميالنقديةالحكومة المركزية٢٠171986وزارة المالية و/أو اخلزانةكيريباتي

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةكوريا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةCG,LG. . .٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانةكوسوفو

٢٠18BPM 6البنك المركزيمزيج٢٠19٢٠14CG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةالكويت

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةCG,LG,SS. . .٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانةجمهورية قيرغيزستان

جمهورية الو الديمقراطية 

الشعبية

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

التفيا

النظام األوروبي ٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانة

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,LG,SS٢٠19البنك المركزيالنقديةBPM 6

لبنان
البنك المركزي وخبراء مزيجالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانة

الصندوق

٢٠19BPM 5

٢٠19/٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠٢٠/٢٠19٢٠٠1CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةليسوتو

٢٠18BPM 5البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةليبيريا

٢٠17BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,SG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةليبيا

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠14CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةليتوانيا

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةلكسمبرغ

٢٠18BPM 6مكتب اإلحصاء القوميالنقدية٢٠18٢٠14CG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةإقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةمدغشقر

NSO and GAD٢٠18BPM 6النقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةمالوي

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةماليزيا
CG,SG,LG٢٠19مكتب اإلحصاء القوميالنقديةBPM 6

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةجزر املالديف

٢٠18BPM 6البنك المركزيمزيجالحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةمايل

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠19٢٠٠1CG,SSمكتب اإلحصاء القوميمالطا

٢٠18/٢٠17BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠18/٢٠17٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةجزر مارشال

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةموريتانيا

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠٢٠/٢٠19٢٠٠1CG,LG,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةموريشيوس

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠14CG,SS,NMPC,NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةاملكسيك

٢٠18/٢٠17BPM 6مكتب اإلحصاء القومي…٢٠18/٢٠17٢٠٠1CG,SGوزارة المالية و/أو اخلزانةميكرونيزيا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةمولدوفا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,SG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةمنغوليا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1/1986CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةاجلبل األسود

املغرب
وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية

GAD٢٠19BPM 6االستحقاقالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1

٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةموزامبيق
CG,SG٢٠18البنك المركزيمزيجBPM 6

٢٠19/٢٠18٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةميانمار
CG,NFPC٢٠19/٢٠18خبراء الصندوقالنقديةBPM 6

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةناميبيا

٢٠19/٢٠18BPM 6خبراء الصندوقمزيجالحكومة المركزية٢٠٢٠/٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةناورو

٢٠19/٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةنيبال

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةهولندا
CG,LG,SS٢٠19البنك المركزياالستحقاقBPM 6

٢٠19/٢٠18٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةنيوزيلندا
CG,LG٢٠19مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقBPM 6

٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةنيكاراغوا
CG,LG,SS٢٠18خبراء الصندوقالنقديةBPM 6

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاقالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةالنيجر

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,SG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةنيجيريا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠191986CG,SG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةمقدونيا الشمالية

٢٠18BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقNSO and MoF٢٠19٢٠14CG,LG,SSالنرويج

)تابع(
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العملةالبلد

احلسابات القومية

األسعار )مؤشر أسعار 

املستهلكين(

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

سنة األساس٢السنوية الفعلية

نظام احلسابات 

القومية

باستخدام منهجية 
الترجيح بالسلسلة3

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميريال عماينعمان
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء …٢٠٠6/٢٠٠5 ٢٠٢٠/٢٠196مكتب اإلحصاء القوميروبية باكستاينباكستان

القومي
٢٠٢٠/٢٠19

٢٠19/٢٠18٢٠15/٢٠14وزارة الماليةدوالر أمريكيباالو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19/٢٠18وزارة المالية

٢٠19٢٠٠7مكتب اإلحصاء القوميدوالر أمريكيبنما
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
مكتب اإلحصاء من ٢٠٠7

القومي
٢٠19

NSO and MoFكينا بابوا غينيا اجلديدةبابوا غينيا اجلديدة
٢٠15٢٠13

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠15

٢٠18٢٠14البنك المركزيغواراين باراغوايباراغواي
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

٢٠18البنك المركزي

٢٠19٢٠٠7البنك المركزيسول بيرويفبيرو
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

٢٠19البنك المركزي

٢٠19٢٠18مكتب اإلحصاء القوميبيزو فلبينيالفلبين
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميزلوتي بولنديبولندا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
مكتب اإلحصاء من ٢٠1٠

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القومييوروالبرتغال
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
مكتب اإلحصاء من 198٠

القومي
٢٠19

٢٠18/٢٠171954مكتب اإلحصاء القوميدوالر أمريكيبورتوريكو
نظام احلسابات 

القومية لعام 1968

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19/٢٠18

NSO and MEP٢٠19٢٠18ريال قطريقطر
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993
NSO and MEP٢٠19

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومياللو الروماينرومانيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠
مكتب اإلحصاء من ٢٠٠٠

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القوميروبل روسيروسيا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8
مكتب اإلحصاء من 1995

القومي
٢٠19

٢٠18٢٠17مكتب اإلحصاء القوميفرنك روانديرواندا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19/٢٠18٢٠13/٢٠1٢مكتب اإلحصاء القوميتاال سامواساموا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19/٢٠18

مكتب اإلحصاء أخرى٢٠18٢٠٠7مكتب اإلحصاء القومييوروسان مارينو

القومي
٢٠18

دوبرا ساو تومي ساو تومي وبرينسيبي

وبرينسيبي

٢٠19٢٠٠8مكتب اإلحصاء القومي
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميريال سعودياململكة العربية السعودية
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠14مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيالسنغال
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميدينار صربيصربيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء من ٢٠1٠

القومي
٢٠19

٢٠17٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميروبية سيشيلسيشيل
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠18٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميليون سيراليونسيراليون
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء من ٢٠1٠

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميدوالر سنغافورةسنغافورة
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء من ٢٠15

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القومييورواجلمهورية السلوفاكية
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء من 1997

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القومييوروسلوفينيا
النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء من ٢٠٠٠

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠1٢البنك المركزيدوالر جزر سليمانجزر سليمان
نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

٢٠19٢٠13البنك المركزيدوالر أمريكيالصومال
نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

٢٠19البنك المركزي

٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميراند جنوب أفريقياجنوب أفريقيا
نظام احلسابات القومية 

لعام ٢٠٠8

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القومي جنيه جنوب السودانجنوب السودان

و خبراء الصندوق
٢٠18٢٠1٠

نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القومييوروإسبانيا
٢٠19٢٠15

النظام األوروبي للحسابات 

القومية لعام ٢٠1٠

مكتب اإلحصاء من 1995

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميروبية سريالنكيةسري النكا
٢٠19٢٠1٠

نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدوالر شرق الكاريبيسانت كيتس ونيفيس
٢٠19٢٠٠6

نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدوالر شرق الكاريبيسانت لوسيا
٢٠18٢٠18

نظام احلسابات 

القومية لعام 1993

مكتب اإلحصاء 

القومي
٢٠18

مكتب اإلحصاء القوميدوالر شرق الكاريبيسانت فنسنت وجزر غرينادين
٢٠19٢٠٠6

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميجنيه سوداينالسودان
٢٠19198٢

نظام احلسابات القومية 

لعام 1968

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19

مكتب اإلحصاء القوميدوالر سوريناميسورينام
٢٠18٢٠٠7

نظام احلسابات القومية 

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي
٢٠19
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البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية4

املمارسات 
احملاسبية5

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

الحكومة المركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةعمان
٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقدية

٢٠٢٠/٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةباكستان
CG,SG,LG

٢٠٢٠/٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠19/٢٠18BPM 6وزارة المالية و/أو اخلزانة. . .الحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةباالو

٢٠19٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةبنما
CG,SG,LG,SS,NFPC

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القوميالنقدية

الحكومة المركزية٢٠151986وزارة المالية و/أو اخلزانةبابوا غينيا اجلديدة
٢٠15BPM 5البنك المركزيالنقدية

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةباراغواي
 CG,SG,LG,SS,MPC,

NFPC
٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية

البنك المركزي بيرو

ووزارة المالية و/أو اخلزانة

٢٠19٢٠٠1
CG,SG,LG,SS

٢٠19BPM 5البنك المركزيمزيج

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالفلبين
CG,LG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

النظام األوروبي MoF ad NSO٢٠19بولندا

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,LG,SS
٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

٢٠19٢٠٠1مكتب اإلحصاء القوميالبرتغال
CG,LG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

وزارة االقتصاد والتخطيط بورتوريكو

والتجارة، و/أو التنمية

٢٠16/٢٠15٢٠٠1
. . .. . .. . .االستحقاق. . .

الحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةقطر
البنك المركزي وخبراء النقدية

الصندوق

٢٠19BPM 5

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةرومانيا
CG,LG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠19٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةروسيا
CG,SG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزيمزيج

٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةرواندا
CG,LG

٢٠18BPM 6البنك المركزيمزيج

الحكومة المركزية٢٠19/٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةساموا
٢٠19/٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاق

الحكومة المركزية. . .٢٠18وزارة المالية و/أو اخلزانةسان مارينو
. . .٢٠18أخرى. . .

الحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية والجماركساو تومي وبرينسيبي
٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

الحكومة المركزية٢٠19٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةاململكة العربية السعودية
٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

الحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالسنغال
البنك المركزي وخبراء النقدية

الصندوق

٢٠19BPM 6

٢٠19٢٠٠1/1986وزارة المالية و/أو اخلزانةصربيا
CG,SG,LG,SS, other

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةسيشيل
CG,SS

٢٠17BPM 6البنك المركزيالنقدية

الحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةسيراليون
٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقدية

الحكومة المركزيةMoF ad NSO٢٠٢٠/٢٠19٢٠14سنغافورة
٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القوميالنقدية

٢٠19٢٠٠1مكتب اإلحصاء القومياجلمهورية السلوفاكية
CG,LG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةسلوفينيا
CG,LG,SS

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

الحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةجزر سليمان
٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠19BPM 5البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالصومال

٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةجنوب أفريقيا
CG,SG,LG,SS, other

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

وزارة المالية و/أو اخلزانة، جنوب السودان

وزارة االقتصاد والتخطيط 

والتجارة، و/أو التنمية

الحكومة المركزية. . .٢٠19
MoF, NSO, and النقدية

MEP

٢٠18BPM 6

النظام األوروبي MoF ad NSO٢٠19إسبانيا

للحسابات القومية 

لعام ٢٠1٠

CG,SG,LG,SS
٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق

الحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةسري النكا
٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةسانت كيتس ونيفيس
CG,SG

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية

الحكومة المركزية٢٠18/٢٠171986وزارة المالية و/أو اخلزانةسانت لوسيا
٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية

سانت فنسنت وجزر 

غرينادين

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةالحكومة المركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانة

٢٠19BPM 6البنك المركزيمزيجالحكومة المركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالسودان

٢٠19BPM 5البنك المركزيمزيجالحكومة المركزية٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةسورينام

)تابع(
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العملةالبلد

احلسابات القومية

األسعار )مؤشر أسعار 

املستهلكين(

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

سنة األساس٢السنوية الفعلية

نظام احلسابات 

القومية

باستخدام منهجية 
الترجيح بالسلسلة3

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

النظام األوروبي ٢٠19٢٠19مكتب اإلحصاء القوميكرونة سويدي السويد

للحسابات القومية لعام 

٢٠1٠

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 1993

النظام األوروبي ٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميفرنك سويسريسويسرا

للحسابات القومية لعام 

٢٠1٠

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠

نظام احلسابات القومية ٢٠1٠٢٠٠٠مكتب اإلحصاء القوميليرة سوريةسوريا

لعام 1993

٢٠11مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القوميدوالر تايواين جديدمقاطعة تايوان الصينية

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠181995مكتب اإلحصاء القوميساماين طاجيكستاينطاجيكستان

لعام 1993

٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠15مكتب اإلحصاء القوميشلن تنزاينتنزانيا

لعام ٢٠٠8

٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

وزارة االقتصاد والتخطيط البات التايلنديتايلند

والتجارة، و/أو التنمية
نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠٠٢

لعام 1993
وزارة االقتصاد والتخطيط من 1993

والتجارة، و/أو التنمية

٢٠19

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠156مكتب اإلحصاء القوميدوالر أمريكيتيمور-ليشتي

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠16٢٠٠7مكتب اإلحصاء القوميفرنك إفريقيتوغو

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19/٢٠18٢٠17/٢٠16البنك المركزيبانغا تونغيتونغا

لعام 1993

٢٠19/٢٠18البنك المركزي

دوالر ترينيداد و ترينيداد و توباغو

توباغو

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠1٢مكتب اإلحصاء القومي

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميدينار تونسيتونس

لعام 1993
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠9

النظام األوروبي ٢٠19٢٠٠9مكتب اإلحصاء القوميليرة تركيةتركيا

للحسابات القومية لعام 

٢٠1٠

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠9

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠٠8مكتب اإلحصاء القوميمانات تركمان جديدتركمانستان

لعام 1993
٢٠18مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠٠

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر أستراىلتوفالو

لعام 1993

٢٠18مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القوميشلن أوغنديأوغندا

لعام 1993

٢٠19/٢٠18البنك المركزي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القوميهريفنيا أوكرانيةأوكرانيا

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن ٢٠٠5

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميدرهم إماراتياإلمارات العربية املتحدة

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

النظام األوروبي ٢٠19٢٠16مكتب اإلحصاء القوميجنيه بريطايناململكة املتحدة

للحسابات القومية لعام 

٢٠1٠

٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠1٢مكتب اإلحصاء القوميدوالر أمريكيالواليات املتحدة

لعام ٢٠٠8
٢٠19مكتب اإلحصاء القوميمن 198٠

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠٠5البنك المركزيبيزو أوروغوايأوروغواي

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميسوم أوزبكستانأوزبكستان

لعام 1993

مكتب اإلحصاء القومي 

وخبراء الصندوق
٢٠19

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠٠6مكتب اإلحصاء القوميفاتو فانواتوفانواتو

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

بوليفار سوبيرانو فنزويال

فنزويلي

نظام احلسابات القومية ٢٠181997البنك المركزي

لعام ٢٠٠8

٢٠19البنك المركزي

نظام احلسابات القومية ٢٠19٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميدونغ فيتناميفييت نام

لعام 1993

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات ٢٠19٢٠15مكتب اإلحصاء القوميشيقل اسرائيلي جديدالضفة الغربية وغزة

القومية لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

نظام احلسابات القومية ٢٠19199٠خبراء الصندوقريال يمنياليمن

لعام 1993
 NSO, CB and IMF

staff
٢٠19

نظام احلسابات القومية ٢٠18٢٠1٠مكتب اإلحصاء القوميكواشا زامبيزامبيا

لعام ٢٠٠8

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي

٢٠19مكتب اإلحصاء القومي. . .٢٠19٢٠1٢مكتب اإلحصاء القوميدوالر زيمبابويزيمبابوي
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اجلدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية 

البلد

ميزان املدفوعاتمالية احلكومة

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

تغطية القطاعات 
الفرعية4

املمارسات 
احملاسبية5

مصدر البيانات 
التاريخية1

أحدث البيانات 

السنوية الفعلية

دليل اإلحصاءات 

املستخدم من 

املصدر

٢٠18BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق٢٠18٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةالسويد

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠18٢٠٠1CG,SG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةسويسرا

٢٠٠9BPM 5البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠٠91986وزارة المالية و/أو اخلزانةسوريا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةمقاطعة تايوان الصينية

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠181986CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةطاجيكستان

احلكومة املركزية، ٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةتنزانيا

احلكومة احمللية

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠18BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19/٢٠18٢٠٠1CG,BCG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةتايلند

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠18٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةتوغو

٢٠18BPM 6/CB and NSO٢٠19النقديةاحلكومة املركزية٢٠19/٢٠18٢٠14وزارة المالية و/أو اخلزانةتونغا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠19/٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةترينيداد و توباغو

٢٠19BPM 5البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةتونس

٢٠19BPM 6البنك المركزياالستحقاق٢٠19٢٠٠1CG,LG,SS, otherوزارة المالية و/أو اخلزانةتركيا

احلكومة املركزية، ٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةتركمانستان

احلكومة احمللية

NSO and IMF staff٢٠15BPM 6النقدية

٢٠1٢BPM 6خبراء الصندوقمزيجاحلكومة املركزية. . .٢٠19وزارة المالية و/أو اخلزانةتوفالو

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةأوغندا

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠19٢٠٠1CG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةأوكرانيا

٢٠18BPM 5البنك المركزيمزيج٢٠18٢٠٠1CG,BCG,SG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةاإلمارات العربية املتحدة

احلكومة املركزية، ٢٠19٢٠٠1مكتب اإلحصاء القومياململكة املتحدة

احلكومة احمللية

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القومياالستحقاق

وزارة االقتصاد والتخطيط الواليات املتحدة

والتجارة، و/أو التنمية

٢٠19٢٠14CG,SG,LG٢٠19مكتب اإلحصاء القومياالستحقاقBPM 6

 ٢٠191986CG,LG,SS, NFPCوزارة المالية و/أو اخلزانةأوروغواي
NMPC 

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقدية

٢٠19BPM 6 CB and MEPالنقدية٢٠19٢٠14CG,SG,LG,SSوزارة المالية و/أو اخلزانةأوزبكستان

٢٠19BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةفانواتو

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقدية٢٠17٢٠٠1BCG,NFPC, SS, Otherوزارة المالية و/أو اخلزانةفنزويال

٢٠18BPM 5البنك المركزيالنقدية٢٠18٢٠٠1CG,SG,LGوزارة المالية و/أو اخلزانةفييت نام

٢٠19BPM 6مكتب اإلحصاء القوميمزيجاحلكومة املركزية٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةالضفة الغربية وغزة

احلكومة املركزية، ٢٠19٢٠٠1وزارة المالية و/أو اخلزانةاليمن

احلكومة احمللية

٢٠19BPM 5خبراء الصندوقالنقدية

٢٠18BPM 6البنك المركزيالنقديةاحلكومة املركزية٢٠191986وزارة المالية و/أو اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠18BPM 6النقديةاحلكومة املركزية٢٠181986وزارة المالية و/أو اخلزانةزيمبابوي

ملحوظة: BPM= دليل ميزان املدفوعات ؛ CPI = مؤشر أسعار املستهلكين؛ ESA = النظام األوروبي للحسابات القومية؛ SNA = نظام احلسابات القومية.

 = MoF وزارة االقتصــاد والتخطيــط والتجــارة، و/أو التنميــة؛ = MEP املنظمــات االقتصاديــة الدوليــة؛ = IEO قســم اإلدارة العامــة؛ = GAD مصلحــة اجلمــارك؛ = Customs البنــك املركــزي؛ = CB 1

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.

BCG 4 = احلكومــة املركزيــة املدرجــة يف املوازنــة؛ CG = احلكومــة املركزيــة؛   LG = احلكومــة احملليــة؛ MPC = هيئــات القطــاع العــام النقــدي، بمــا فيهــا البنــك املركــزي؛ NFPC = هيئــات القطــاع 

العــام غيــر املــايل؛NMPC = هيئــات القطــاع العــام املــايل غيــر النقــدي؛  SG = حكومــة الواليــة؛ SS = صناديــق الضمــان االجتماعــي؛ TG = احلكومــات اإلقليميــة.

5 معاييــر احملاســبة؛ A= )االســتحقاق(: احملاســبة علــى أســاس االســتحقاق؛ C= )النقديــة(:  احملاســبة علــى أســاس النقــد؛ CB= )االلتزامــات(: احملاســبة علــى أســاس االلتزامــات؛ Mixed= )مزيــج(: 

مزيــج مــن احملاســبة علــى اســاس النقــد واالســتحقاق.

6 سنة األساس ال تساوي 1٠٠ 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 

بين  الفروق  حسب  واملعدلة  رسميا  املعلنة  املوازنات 

الدويل  النقد  صندوق  وخبراء  الوطنية  السلطات  افتراضات 

بشأن االقتصاد الكلي وتوقعات نتائج املالية العامة. ويف 

التوقعات  تتضمن  املوازنة،  عن  رسميا  اإلعالن  عدم  حالة 

تستند  وباملثل،  تنفيذها.  رجح 
ُ
ي التي  السياسات  تدابير 

توقعات املالية العامة يف األجل املتوسط إىل تقدير املسار 

توافر  عدم  حالة  ويف  السياسات.  تنتهجه  الذي  األرجح 

السلطات  لتقدير خطط  الصندوق  الكافية خلبراء  املعلومات 

فترض عدم تغير 
ُ
بشأن املوازنة وتوقعات تنفيذ السياسات، ي

الرصيد األويل الهيكلي، ما مل يذكر خالف ذلك. ونقدم فيما 

يلي عرضا الفتراضات حمددة تستخدم يف بعض االقتصادات 

يف  »باء-9«  إىل  »باء-5«  اجلداول  أيضا  )راجع  املتقدمة. 

القسم اإللكتروين من امللحق اإلحصائي على شبكة اإلنترنت 

لالطالع على البيانات املتعلقة بصايف اإلقراض/االقتراض 
يف أرصدة املالية العامة واألرصدة الهيكلية(.1

األرجنتين: تستند توقعات املالية العامة إىل املعلومات 

املتاحة بالنسبة لنتائج املوازنة وخطط املوازنة للحكومة 

التي  العامة  الفيدرالية وحكومات األقاليم، وتدابير املالية 

أعلنتها السلطات، والتوقعات االقتصادية الكلية التي أعدها 

خبراء الصندوق. 

بيانات  إىل  العامة  املالية  توقعات  تستند  أستراليا: 

ومراجعات  األسترايل؛  اإلحصاءات  مكتب  من  مستمدة 

الكومنولث  حلكومة   2020/2019 املالية  السنة  منتصف 

واملالية  االقتصادية  »اآلفاق  وتقرير  الواليات،  وحكومات 

وتوقعات  وتقديرات   ،2020 يوليو  يف  الصادر  العامة« 

خبراء صندوق النقد الدويل.

البيانات  إىل  العامة  املالية  توقعات  تستند  النمسا: 

املستمدة من مكتب »إحصاءات النمسا«، وتوقعات السلطات، 

وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدويل. 

خالل  االستقرار  برنامج  إىل  التوقعات  تستند  بلجيكا: 

بسبب  سنتين  سوى  يغطي  ال  )الذي   2021-2020 الفترة 

املمكن  الناجت  ناقص  الفعلي  الناجت  بأنها  الناجت  فجوة  1 تعرَّف 

كنسبة مئوية من الناجت املمكن. ويعبر عن األرصدة الهيكلية كنسبة 

اإلقراض/ صايف  هو  الهيكلي  والرصيد  املمكن.  الناجت  من  مئوية 

املمكن،  الناجت  من  الدوري  الناجت  آثار  ناقص  الفعلي  االقتراض 

املصحح ملراعاة عوامل ال تتكرر وعوامل أخرى، مثل أسعار األصول 

الرصيد  يف  التغيرات  فإن  لذلك  الناجت.  تكوين  وآثار  األولية  والسلع 

الهيكلي تشمل آثار التدابير املؤقتة للمالية العامة، وأثر التقلبات يف 

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 

وأوجه مرونة اإليرادات والنفقات )راجع امللحق األول يف عدد أكتوبر 

1993 من تقرير آفاق االقتصاد العاملي(. وُيحسب صايف الدين بأنه 

الدين. وحتيط  املقابلة ألدوات  املالية  األصول  ناقص  الدين  إجمايل 

بتقديرات فجوة الناجت والرصيد الهيكلي أجواء كثيفة من عدم اليقين.

صدمة جائحة كوفيد-19(، ومشروع خطة املوازنة العامة 

خطط  بشأن  املتاحة  األخرى  واملعلومات   ،2020 لعام 

التي وضعتها السلطات، مع إجراء تعديالت  العامة  املالية 

عليها ملراعاة افتراضات خبراء صندوق النقد الدويل. 

تعكس   2020 لعام  العامة  املالية  توقعات  البرازيل: 

وبالنسبة  يوليو.   31 يف  كما  السياسات  بشأن  اإلعالنات 

تفترض  فهي  املتوسط  املدى  على  السياسات  إلعالنات 

االمتثال للحد األقصى لإلنفاق بموجب الدستور.

السيناريو  تنبؤات  باستخدام  التوقعات  حُتدد  كندا: 

وتقرير   ،2019 لعام  الفيدرالية  املوازنة  يف   األساسي 

«Economic and Fiscal Snapshot 2020»، وأحدث مستجدات 
بعض  الصندوق  خبراء  ويجري  املقاطعات.  موازنات 

يف  الفروق  حسب  التنبؤات  منها  عوامل  ملراعاة  التعديالت 

خبراء  تنبؤات  وتتضمن  الكلية.  االقتصادية  التوقعات 

عن  الصادرة  اإلحصائية  البيانات  آخر  أيضا  الصندوق 

احلسابات االقتصادية القومية من مؤسسة اإلحصاء الكندية، 

بما يف ذلك نتائج املوازنة الفيدرالية وموازنات املقاطعات 

واألقاليم حتى نهاية الربع األول من عام 2020.

ربع  العامة  املالية  تقارير  إىل  التوقعات  تستند  شيلي: 

توقعات  ملراعاة  واملعدلة  السلطات،  عن  الصادرة  السنوية 

خبراء الصندوق إلجمايل الناجت احمللي وأسعار النحاس. 

التقديرات إىل حدوث توسع كبير يف املالية  تشير  الصين: 

العامة يف عام 2020 استنادا إىل اإلجراءات الضريبية واملتعلقة 

تم اإلعالن عنها  والتي  العامة  املوازنة  املدرجة يف  باإلنفاق 

ملوازنة أثر التبعات الصحية واالقتصادية الناجمة عن جائحة 

توسع  حدوث  املتوقع  من  لعام 2021  وبالنسبة  كوفيد-19. 

ضئيل نظرا لتوقعات بقاء فجوة الناجت كبيرة نسبيا.

أرقام  أحدث  مع   2020 لعام  التقديرات  تتسق  الدانمرك: 

املوازنة الرسمية، املعدلة حسبما يكون مالئما وفق االفتراضات 

 ،2021 لعام  وبالنسبة  الصندوق.  خلبراء  الكلية  االقتصادية 

تشمل التوقعات أهم سمات خطة املالية العامة متوسطة األجل 

حسبما وردت يف أحدث موازنة أعدتها السلطات. 

وما  عام 2020  وتوقعات  عام 2019  تقديرات  فرنسا: 

بعده تستند إىل التدابير التي نص عليها قانون موازنة عام 

2018، وقانون موازنة عام 2019، وقانون املوازنة لعام 

املتعلقة  االفتراضات  الفروق يف  واملعدلة ملراعاة   ،2020

باملتغيرات املالية واالقتصادية الكلية، وتوقعات اإليرادات. 

التعديالت  التاريخية  العامة  املالية  بيانات  وتعكس 

والتحديثات املدخلة يف مايو 2019 على حسابات املالية 

العامة وبيانات الدين واحلسابات القومية التاريخية. 

 2020 لعام  الصندوق  خبراء  توقعات  تستند  أملانيا: 

واألعوام الالحقة إىل برنامج االستقرار لعام 2020، واملوازنات 

التكميلية، وحتديثات البيانات من هيئة اإلحصاءات القومية 

ووزارة املالية، املعدلة ملراعاة الفروق يف اإلطار االقتصادي 

املتعلقة  واالفتراضات  الصندوق  خبراء  وضعه  الذي  الكلي 

الدين  إجمايل  تقديرات  وتشمل  اإليرادات.  مرونة  بأوجه 

اإلطار ألف-1: افتراضات السياسات االقتصادية التي تستند إليها التوقعات بشأن 

اقتصادات خمتارة 
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الثانوية احملولة  القيمة واألعمال  حمافظ األصول متراجعة 

من  وغيرها  التصفية  إىل  سبيلها  يف  التي  املؤسسات  إىل 

العمليات املساندة للقطاع املايل واالحتاد األوروبي. 

اليونان: تعكس البيانات التاريخية منذ 2010 التعديالت 

الرقابة  إطار  يف  األويل  الرصيد  تعريف  مع  تتسق  التي 

املعززة بشأن اليونان.  

تستند  اخلاصة:  اإلدارية  الصينية  كونغ  هونغ  منطقة 

التوقعات إىل توقعات املالية العامة التي وضعتها السلطات 

بشأن النفقات يف األجل املتوسط. 

توقعات  على  العامة  املالية  توقعات  تنطوي  هنغاريا: 

خبراء صندوق النقد الدويل فيما يتعلق بإطار االقتصاد الكلي 

وخطط سياسة املالية العامة املعلنة يف موازنة عام 2020.

الهند: تستند البيانات التاريخية إىل بيانات تنفيذ املوازنة. 

املالية  خطط  عن  املتاحة  املعلومات  إىل  التوقعات  وتستند 

أضيفت  التي  التعديالت  مع  السلطات  وضعتها  التي  العامة 

وفق افتراضات خبراء الصندوق. وتدرج البيانات على مستوى 

احلكومات دون املركزية بفارق زمني يصل إىل سنة واحدة؛ 

صيغتها  يف  العامة  احلكومة  بيانات  إعداد  يتم  ال  وبالتايل 

النهائية إال بعد فترة ليست بالقليلة من إعداد بيانات احلكومة 

املركزية. وتختلف البيانات التي يعرضها الصندوق عن تلك 

تصفية  بعائدات  يتعلق  فيما  السيما  الهند،  تعرضها  التي 

االستثمارات ومزادات التراخيص، وقيد اإليرادات على أساس 

صاف مقابل قيدها على أساس إجمايل بالنسبة لفئات معينة 

قليلة، وبعض أنشطة اإلقراض التي يجريها القطاع العام.

إندونيسيا: تتفق توقعات صندوق النقد الدويل مع اإللغاء 

التدريجي للدفعة املالية التنشيطية يف عام 2020، بما يف 

ذلك عودة عجز املالية العامة إىل أقل من 3% من إجمايل 

الناجت احمللي بحلول عام 2023.

آيرلندا: تستند توقعات املالية العامة إىل موازنة الدولة 

لعام 2020 ومستجدات برنامج االستقرار لعام 2020.

إسرائيل: تستند البيانات التاريخية إىل بيانات إحصاءات 

لإلحصاءات.  املركزي  املكتب  أعدها  التي  احلكومة  مالية 

وتفترض التوقعات التنفيذ اجلزئي حلزمتي التدابير املالية 

التي قدمها البرملان استجابة لصدمة جائحة كوفيد-19.

النقد  صندوق  خبراء  وتوقعات  تقديرات  تستنير  إيطاليا: 

العامة املتضمنة يف موازنة احلكومة  املالية  الدويل بخطط 

لعام 2020 واملوازنات التكميلية التي صدرت املوافقة عليها. 

وتتضمن توقعات الديون رصيد سندات التوفير البريدي.  

اليابان: تعكس التوقعات التدابير من املالية العامة التي 

أعلنتها احلكومة، كما يف 11 سبتمبر، مع تعديالت ملراعاة 

افتراضات خبراء الصندوق.

املسار  على  املتوسط  األجل  تنبؤات  تنطوي  كوريا: 

متوسط األجل لرصيد املالية العامة الكلي يف موازنة عام 

يف  املعلنة  األجل  متوسطة  العامة  املالية  وخطة   2021

موازنة عام 2021، وتعديالت خبراء الصندوق. 

 2020 لعام  العامة  املالية  توقعات  تسترشد  املكسيك: 

باملوازنة املعتمدة ولكن مع مراعاة اآلثار احملتملة جلائحة 

تفترض  بينما  العامة،  املالية  نتائج  على  كوفيد-19 

للقواعد  االمتثال  التالية  واألعوام   2021 لعام  التوقعات 

التي نص عليها قانون املسؤولية املالية. وتعكس التوقعات 

البيانات املتاحة حتى 31 أغسطس 2020. وبالتايل فإنها 

ال تأخذ يف احلسبان مشروع املوازنة العامة لسنة 2021.

-2020 للفترة  العامة  املالية  توقعات  تستند  هولندا: 

2025 إىل تنبؤات خبراء الصندوق وتستنير بخطة مشروع 

حتليل  »مكتب  وتوقعات  السلطات  وضعتها  التي  املوازنة 

السياسات االقتصادية«. وقد تم تعديل البيانات التاريخية 

يف أعقاب قيام املكتب املركزي لإلحصاء بإصدار بيانات 

نتيجة   2014 يونيو  شهر  يف  املعدلة  الكلي   االقتصاد 

واإلقليمية«  القومية  للحسابات  األوروبي  »النظام  اعتماد 

(ESA 2010)، والتعديالت يف مصادر البيانات.
نيوزيلندا: تستند توقعات املالية العامة إىل موازنة السنة 

املالية 2021/2020، وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل. 

التي  املوازنة  إىل  العام  هذا  توقعات  تستند  البرتغال: 

االقتصادية  التنبؤات  ملراعاة  املعدلة  السلطات،  اعتمدتها 

بعد  التوقعات  وتستند  الصندوق.  خبراء  أعدها  التي  الكلية 

ذلك إىل افتراض عدم حدوث أي تغييرات يف السياسات. 

بورتو ريكو: تستند توقعات املالية العامة إىل »خطط بورتو 

يف  أُِعدَّت  التي   ،(FEGPs) واملايل«  االقتصادي  للنمو  ريكو 

أكتوبر 2018 وتم اعتمادها من جملس الرقابة. وتماشيا مع 

تقديم  الصندوق  توقعات  تفترض  اخلطة،  هذه  افتراضات 

مساعدات فيدرالية إلعادة اإلعمار بعد أن دمر إعصار ماريا 

اجلزيرة يف سبتمبر 2017. وتفترض التوقعات أيضا تراجع 

الفيدرايل اخملصص  التمويل  إلغاء  يلي:  ما  نتيجة  اإليرادات 

ريكو بموجب قانون »الرعاية الصحية يف املتناول«  لبورتو 

الفيدرالية  الضريبة  حوافز  وإلغاء  2020؛  عام  من  اعتبارا 

اعتبارا من عام 2018 التي حيدت آثار »قانون بورتو ريكو 

رقم 154« بشأن الشركات األجنبية؛ وآثار »قانون التخفيضات 

الضريبية والوظائف« الذي يخفض امليزة الضريبية املمنوحة 

للشركات األمريكية التي تقوم باإلنتاج يف بورتو ريكو. ونظرا 

لكثافة أجواء عدم اليقين التي تكتنف السياسات، فقد تختلف 

بعض افتراضات »خطة بورتو ريكو للنمو االقتصادي واملايل« 

عن افتراضات الصندوق، وخاصة االفتراضات املتعلقة بآثار 

والتعديالت  الضريبي  واالمتثال  الشركات  ضريبة  إصالح 

والنفقات،  الدعم  وتخفيض  واملعدالت(؛  )الرسوم  الضريبية 

وجتميد التكاليف التشغيلية لفاتورة األجور، وحتسين احلركية؛ 

وتخفيض املصروفات؛ ورفع كفاءة الرعاية الصحية. وعلى 

جانب النفقات، تتضمن اإلجراءات تمديد العمل بالقانون رقم 

66، الذي يتم بموجبه جتميد جانب كبير من اإلنفاق احلكومي، 

حتى نهاية 2020؛ وتخفيض تكاليف التشغيل؛ وتخفيضات 

يف الدعم احلكومي؛ وتخفيضات يف اإلنفاق على التعليم. ورغم 

مماثلة  السياسات  مستوى  على  الصندوق  افتراضات  أن 

لالفتراضات يف سيناريو »خطة بورتو ريكو للنمو االقتصادي 

الصندوق  توقعات  فإن  الكاملة،  للتدابير  بالنسبة  واملايل« 

التوقعات  املالية خمتلفة عن  والنفقات واألرصدة  لإليرادات 

الواردة يف اخلطة. ويرجع ذلك إىل اثنين من الفروق اجلوهرية 

يف املنهجيات املستخدمة: أولهما أن توقعات الصندوق قائمة 

اإلطار ألف-1 )تابع(
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يف  الواردة  التوقعات  تقوم  بينما  االستحقاق،  أساس  على 

األساس  على  واملايل«  االقتصادي  للنمو  ريكو  بورتو  »خطة 

افتراضات  بين  كبيرة  فروقا  هناك  أن  ثانيهما،  النقدي. 

االقتصاد الكلي للصندوق واالفتراضات الواردة يف اخلطة. 

مضادة  العامة  املالية  سياسة  تكون  سوف  روسيا: 

بدرجة  تتسم  وسوف   .2020 عام  يف  الدورية  لالجتاهات 

مع  للتوافق  ذلك  بعد  لتعود   2021 عام  يف  االنضباط  من 

قاعدة املالية العامة يف 2022. 

اململكة العربية السعودية: تستند توقعات املالية العامة 

إىل  الصندوق  خبراء  وضعه  الذي  األساسي  السيناريو  يف 

تفهم خبراء الصندوق لسياسات احلكومة احملددة معاملها 

املعلنة  احلكومية  واإلجراءات   2020 عام  موازنة  يف 

ملواجهة اآلثار السلبية جلائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار 

يف  النفط  أسعار  إىل  النفط  تصدير  إيرادات  وتستند  النفط. 

وتفهم  العاملي  آفاق االقتصاد  السيناريو األساسي لتقرير 

خبراء الصندوق لسياسة اململكة احلالية لتصدير النفط.

سنغافورة: بالنسبة للسنة املالية 2020، تستند التوقعات 

إىل املوازنة العامة )18 فبراير 2020( واملوازنات التكميلية 

الالحقة )26 مارس، 6 إبريل، 21 إبريل، 26 مايو(. ويفترض 

الدعم للسنة املالية 2020  خبراء الصندوق أن حزم تدابير 

هي لسنة واحدة فقط؛ وبالنسبة لبقية فترة التوقعات، يفترض 

خبراء الصندوق عدم تغير السياسات.

إىل  العامة  املالية  افتراضات  تستند  إفريقيا:  جنوب 

غير  اإليرادات  من  وتستثنى   .2020 عام  موازنة  مراجعة 

ألنها  واخلصوم  املالية  األصول  يف  املعامالت  الضريبية 

سعر  تقييم  بمكاسب  مرتبطة  إيرادات  على  أساسا  تنطوي 

األجنبية،  بالعمالت  الودائع  حيازة  من  املتحققة  الصرف 

وبيع األصول، والبنود املماثلة من ناحية املفاهيم. 

إسبانيا: توقعات املالية العامة لعام 2020 تتضمن التدابير 

وزيادات  كوفيد-19،  ألزمة  استجابة  املعتمدة  االستنسابية 

معاشات التقاعد وأجور القطاع العام املقررة بموجب التشريعات، 

واحلد األدنى الضروري لدعم الدخل. وبالنسبة لتوقعات املالية 

العامة اعتبارا من 2021 واألعوام الالحقة فهي تفترض انتهاء 

وعدم  كوفيد-19  بجائحة  املتعلقة  املؤقتة  التدابير  صالحية 

حدوث تغيرات أخرى يف السياسات. وتعكس توقعات الفترة من 

التعايف  »تسهيل  بموجب  املنصرفة  املبالغ   2024 إىل   2021

والصالبة« (Recovery and Resilience Facility) التابع لالحتاد 

األوروبي.

إىل   2019 لعام  العامة  املالية  تقديرات  تستند  السويد: 

وتستند  السويدية.  املالية  وزارة  من  املتاحة  البيانات 

قانون  عن  املبدئية  املعلومات  إىل   2020 لعام  التوقعات 

حسب تأثير التطورات 
ُ
املوازنة العامة خلريف عام 2020. وي

الدورية باستخدام معيار قياس املرونة2 لعام 2014 الذي 

 Robert Price, Thai-Thanh Dang, and Yvan دراسة  2 راجع 

 Guillemette. “New Tax and Expenditure Elasticity Estimates
 1174 رقم  العمل  أوراق  ضمن   ،for EU Budget Surveillance”
الصادرة عن إدارة االقتصاد يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

 (Paris: Organisation for Economic Co-operation and االقتصادي 

.Development, December 2019)

وضعته »منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي« 

ملراعاة فجوتي الناجت والتوظيف.

 2020 لعام  العامة  املالية  توقعات  تعكس  سويسرا: 

الدفعة التنشيطية االستنسابية التي أعلنتها السلطات والتي 

يجيزها سياق قاعدة كبح الدين يف »الظروف االستثنائية«.

االقتصاد  آفاق  تقرير  الواردة يف  التوقعات  تركيا: تستند 

لرصيد  الصندوق  تعريف  إىل  املايل  الراصد  وتقرير  العاملي 

املالية العامة، الذي يستبعد بعض بنود اإليرادات واملصروفات 

املتضمنة يف الرصيد الكلي حسب تعريف السلطات. 

اململكة املتحدة: تستند توقعات املالية العامة إىل »بيان 

»مكتب  جانب  من  التقديرية  وتعديالته   »2020 موازنة 

مسؤولية املوازنة«. وتعكس توقعات النفقات التدابير املتعلقة 

باالستجابة لتفشي فيروس كورونا. وباإلضافة إىل ذلك يتم 

تعديل توقعات اإليرادات ملراعاة الفروق بين تنبؤات خبراء 

إجمايل  نمو  )مثل  الكلية  االقتصادية  للمتغيرات  الصندوق 

الناجت احمللي والتضخم( والتنبؤات بشأن هذه املتغيرات يف 

توقعات السلطات للمالية العامة. وتفترض التوقعات انتهاء 

فيروس  جائحة  لتفشي  استجابة  املتخذة  بالتدابير  العمل 

تيسيرية  إجراءات  اتخاذ  وكذلك  املعلن،  الوقت  يف  كورونا 

بالسياسات  مقارنة  العامة  املالية  مستوى  على  إضافية 

املعلنة حتى تاريخه وذلك على مدار العامين القادمين لدعم 

تدريجيا  األوضاع  يبدأ ضبط  أن  االقتصادي، على  التعايف 

بعد ذلك بهدف حتقيق االستقرار يف مستويات الدين العام يف 

غضون خمس سنوات. وتستبعد بيانات خبراء الصندوق بنوك 

العام واألثر املترتب على حتويل األصول من خطة  القطاع 

معاشات تقاعد مؤسسة البريد البريطانية، التي تعرف باسم 

القطاع  إىل   (Royal Mail Pension Plan) امللكي«،  »البريد 

العام يف إبريل 2012. ويمثل مستوى االستهالك واالستثمار 

احمللي  الناجت  إجمايل  مسار  من  جزءاً  احلقيقي  احلكومي 

احلقيقي، الذي قد يكون أو ال يكون، وفقا خلبراء الصندوق، 

البريطاين«.  املوازنة  مسؤولية  »مكتب  لتوقعات  مماثاًل 

ويختلف إجمايل الناجت احمللي يف العام املايل عن إجمايل 

املالية  حسابات  ض 
َ
وُتعر احلايل.  العام  يف  احمللي  الناجت 

التوقعات  تراعي  وال  املايل.  العام  أساس  على  العامة 

قروض  ذلك  يف  )بما  احلسابات  على  املدخلة  التعديالت 

الطالب( التي تم تنفيذها يف 24 سبتمبر 2019. 

إىل  العامة  املالية  توقعات  تستند  املتحدة:  الواليات 

السيناريو األساسي الذي وضعه مكتب املوازنة التابع للكونغرس 

الصندوق  خبراء  افتراضات  ملراعاة  واملعدل   2020 يناير  يف 

بشأن السياسات واالقتصاد الكلي. وتتضمن هذه التوقعات آثار 

»قانون االعتمادات املالية التكميلية لالستعداد ملرض فيروس 

 (Coronavirus Preparedness and وجمابهته«  كورونا 

و»قانون   ،Response Supplemental Appropriations Act)
 (Families First »االستجابة األوىل لفيروس كورونا للعائالت

الرواتب«  حماية  و»برنامج   ،Coronavirus Response Act)
الرعاية  تعزيز  و»قانون   ،(Paycheck Protection Program)
ُتَعدَّل  وأخيرا،   .(Health Care Enhancement Act) الصحية« 

خبراء  لتنبؤات  انعكاسا  تكون  لكي  العامة  املالية  توقعات 

اإلطار ألف-1 )تابع(
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اإلطار ألف-1 )تتمة(

 — الكلية واملالية  الصندوق بشأن أهم املتغيرات االقتصادية 

ولنظم  املايل  القطاع  لدعم  اخملتلفة  احملاسبية  واملعاجلات 

— ويتم حتويلها إىل صيغة تقوم  التقاعد ذات املزايا احملددة 

على أساس احلكومة العامة. ويجري إعداد البيانات باستخدام 

إىل  ترجمتها  ولدى   ،2008 لعام  القومية  احلسابات  نظام 

إحصاءات مالية احلكومة فإن ذلك يجري وفقا للنظام املتبع يف 

دليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014. وتبدأ معظم سالسل 

البيانات يف عام 2001 بسبب نقص البيانات املتاحة.

افتراضات السياسة النقدية

تستند افتراضات السياسة النقدية إىل إطار السياسة النقدية 

املعمول به يف كل بلد. وهذا يعني ضمنا، يف معظم احلاالت، 

االقتصادية،  الدورة  لتطورات  النقدية  السياسة  مسايرة  عدم 

املؤشرات  توحي  عندما  الرسمية  الفائدة  أسعار  فترتفع 

النطاق  أو  املعدل  يتجاوز  سوف  التضخم  أن  االقتصادية 

لن  بأنه  توحي  عند وجود مؤشرات  تنخفض  بينما  املقبول، 

يتجاوز هذا املعدل أو النطاق، وأن نمو الناجت أقل من املعدل 

هذا  وعلى  كبيرة.  االقتصادي  التراخي  هوامش  وأن  املمكن، 

األساس، من املفترض أن يبلغ متوسط سعر الفائدة بين بنوك 

لندن )ليبور( على الودائع بالدوالر األمريكي ملدة ستة أشهر 

0,7% يف 2020 و0,4% يف عام 2021 )راجع اجلدول 1-1(. 

الودائع باليورو  الفائدة على  ويفترض أن يبلغ متوسط سعر 

ملدة ثالثة أشهر 0,4% يف عام 2020 و0,5% يف عام 2021. 

ومن املفترض أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع بالين 

الياباين ملدة ستة أشهر صفر% يف عامي 2020 و2021. 

األرجنتين: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع حدوث 

زيادة حقيقية متواضعة هذا العام وضرورة التمويل النقدي 

لعجز املالية العامة وإعادة امتصاص هذه السيولة.

أستراليا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع توقعات 

السوق. 

البرازيل: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع التقارب 

التدريجي ملعدل التضخم نحو منتصف النطاق املستهدف. 

كندا: تستند افتراضات السياسة النقدية إىل حتليل خبراء 

صندوق النقد الدويل.

شيلي: تستند افتراضات السياسة النقدية إىل معدل نمو 

إجمايل الناجت احمللي. 

يف  تيسيرية  النقدية  السياسة  تكون  أن  توقع 
ُ
ي الصين: 

عام 2020 وتظل داعمة يف عام 2021 )ولكن بدرجة أقل 

مقارنة بعام 2020(. 

ربط  على  احلفاظ  إىل  النقدية  السياسة  تهدف  الدانمرك: 

العملة باليورو. 

يف  النقدية  السياسة  افتراضات  تتسق  اليورو:  منطقة 

البلدان األعضاء يف منطقة اليورو مع توقعات السوق.

اليونان: أسعار الفائدة تستند إىل أسعار »ليبور« يف تقرير 

آفاق االقتصاد العاملي مع افتراض فارق يف العائد بالنسبة 

لليونان. وتوقعات النقود بمعناها الواسع تقوم على أساس 

امليزانيات العمومية للمؤسسات املالية النقدية وافتراضات 

تدفقات الودائع.

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة: يفترض 

خبراء الصندوق أن نظام جملس العملة ال يزال مالئما.

الهند: تتفق توقعات السياسة النقدية مع حتقيق مستوى 

التضخم املستهدف من بنك االحتياطي الهندي على املدى 

املتوسط. 

إندونيسيا: تتسق افتراضات السياسة النقدية مع احلفاظ 

على معدالت التضخم يف حدود النطاق املستهدف من البنك 

املركزي.

تيسيري  موقف  على  االفتراضات  تنطوي  إسرائيل: 

متوسط للسياسة النقدية يف األجل القصير وعودة السياسة 

غير النقدية إىل طبيعتها تدريجيا يف األجل املتوسط.

توقعات  النقدية مع  السياسة  افتراضات  تتسق  اليابان: 

السوق. 

األساسي  الفائدة  سعر  تطور  التوقعات  تفترض  كوريا: 

تماشيا مع توقعات السوق.

حتقيق  مع  النقدية  السياسة  افتراضات  تتسق  املكسيك: 

هدف التضخم.

خبراء  توقعات  إىل  تستند  النقدية  التوقعات  هولندا: 

الصندوق لسعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )ليبور( على 

السندات باليورو ملدة ستة أشهر.

نمو  تقديرات  إىل  النقدية  التوقعات  تستند  نيوزيلندا: 

إجمايل الناجت احمللي االسمي.

البرتغال: تستند التوقعات النقدية إىل التوقعات املتعلقة 

بالقطاع العيني وقطاع املالية العامة.

روسيا: تفترض التوقعات النقدية اعتماد البنك املركزي 

الروسي موقفا تيسيريا معتدال يف السياسة النقدية.  

السياسة  توقعات  تستند  السعودية:  العربية  اململكة 

النقدية إىل استمرار ربط سعر الصرف بالدوالر األمريكي.

سنغافورة: من املتوقع نمو النقود بمعناها الواسع على 

احمللي  الناجت  إجمايل  يف  املتوقع  النمو  مع  يتماشى  نحو 

االسمي.

مع  متفقة  النقدية  السياسة  افتراضات  إفريقيا:  جنوب 

بين  املستهدف  النطاق  حدود  يف  التضخم  على   احلفاظ 

3% و%6.

بنك  توقعات  مع  النقدية  التوقعات  تتماشى  السويد: 

السويد املركزي.

سعر  يف  تغيير  حدوث  عدم  التوقعات  تفترض  سويسرا: 

الفائدة األساسي يف 2021-2020.

عدم  تفترض  واملالية  النقدية  األوضاع  آفاق  تركيا: 

استمرار السياسة النقدية التيسيرية يف 2020. 

األجل  يف  الفائدة  أسعار  مسار  يستند  املتحدة:  اململكة 

القصير إىل توقعات أسعار الفائدة السوقية.

تواصل  أن  الصندوق  خبراء  يتوقع  املتحدة:  الواليات 

جلنة السوق املفتوحة التابعة لالحتياطي الفيدرايل تعديل 

سعر الفائدة املستهدف على األموال الفيدرالية تماشيا مع 

اآلفاق االقتصادية الكلية األوسع نطاقا.
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قائمة باجلداول1
 

الناجت

اجلدول ألف-1:  موجز الناجت  العاملي

اجلدول ألف-٢:  االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي 

اجلدول ألف-3:  االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

اجلدول ألف-4:  األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

التضخم

اجلدول ألف-5:  موجز بيانات التضخم

اجلدول ألف-6:  االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين

اجلدول ألف-7:  األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين

السياسات املالية

اجلدول ألف-8:  االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة 

التجارة اخلارجية

اجلدول ألف-9:  موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية

معامالت احلساب اجلاري

اجلدول ألف-1٠:  موجز أرصدة احلساب اجلاري

اجلدول ألف-11:  االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري 

اجلدول ألف-1٢:  األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري 

ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي

اجلدول ألف-13:  موجز أرصدة احلساب املايل 

تدفق األموال

اجلدول ألف-14:  موجز صايف اإلقراض واالقتراض  

السيناريو األساسي متوسط األجل

اجلدول ألف-15:  موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط

1 يف هذه اجلداول، عندما ال تدرج البلدان بترتيب احلروف األبجدية باللغة اإلجنليزية، فإنها ترتب حسب حجمها االقتصادي.
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العامل1

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

5.23.5–4.13.53.53.53.43.33.83.52.84.4العامل

3.91.7–1.71.21.42.12.41.82.52.21.75.8االقتصادات املتقدمة

3.11.8–1.8٢.٢1.8٢.53.11.7٢.33.٠٢.٢4.3الواليات	املتحدة

5.٢1.4–1.4٢.٠1.9٢.61.81.38.3–٠.٢–1.1٠.9منطقة	اليورو

٢.3٠.6–٠.61.5٢.٠٠.41.٢٠.5٢.٢٠.3٠.75.3اليابان
4.3٢.1–٢.9٢.٠٢.4٢.9٢.1٢.٢٢.8٢.31.75.5اقتصادات	أخرى	متقدمة٢

6.04.7–6.55.45.14.74.34.54.84.53.73.3األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

8.٠5.9–8.67.٠6.96.86.86.86.76.35.51.7آسيا	الصاعدة	والنامية

3.9٢.6–4.83.13.11.81.٠1.94.13.3٢.14.6أوروبا	الصاعدة	والنامية

3.6٢.5–1.41.1٠.٠8.1–3.6٢.9٢.91.3٠.4٠.6أمريكا	الالتينية	والكاريبي

3.٠3.3–5.65.13.13.1٢.74.5٢.6٢.11.44.1منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

3.14.3–5.94.85.15.٢3.٢1.53.13.33.٢3.٠إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢.8٢.1–5.65.3٢.6٢.٢٠.31.51.٠٠.9٠.٢5.4الوقود

6.65.1–6.75.45.75.35.15.15.65.٢4.3٢.9غير	الوقود

4.53.3–4.5٢.54.1٢.٢٢.91.7٢.81.71.٠7.1منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

5.54.9–5.34.44.74.44.14.14.84.43.45.6اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين	

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	

٢.64.9–4.51.8٢.91.6٠.3٢.73.٠3.63.٢٢.4			جدولة	ديونها	خالل	٢٠15-٢٠19

اجملموعات األخرى

5.٠1.6–٠.٠1.7٢.5٢.13.٠٢.31.77.6–1.5٠.7االحتاد	األوروبي

4.95.7–6.34.85.96.٢4.73.94.95.15.31.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

3.٢٢.9–5.35.1٢.6٢.8٢.54.9٢.٠1.٢٠.85.٠منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

4.61.8–٢.٢1.٠1.3٢.3٢.٢٢.٢3.٠٢.71.96.1االقتصادات	املتقدمة

4.٠3.5–4.74.34.٠3.83.33.43.73.53.٠4.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

3.65.٠–5.35.15.35.43.94.34.54.٠4.51.8البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

نصيب الفرد من الناجت3

3.61.4–1.1٠.6٠.91.61.81.٢٢.11.81.36.٢االقتصادات	املتقدمة

4.83.6–4.73.73.53.1٢.83.٠3.43.٢٢.34.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

٢.73.4–3.6٢.٠3.53.9٢.٢1.6٢.6٢.8٢.93.3البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

4.82.9–2.72.52.62.82.92.63.33.12.44.7   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

53,9٠374,8٠576,99٠79,٠6٠74,8٢976,٠٢٢8٠,71685,69٠87,55٢83,84591,٠31113,48٢بأسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق

75,٠٢61٠٠,٠3٢1٠4,9541٠8,876111,1٢6115,3361٢1,5٢٢1٢8,71٢134,55713٠,187139,8٢4174,434على	أساس	تعادل	القوى	الشرائية

1	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي.

٢	ما	عدا	الواليات	املتحدة	وبلدان	منطقة	اليورو	واليابان.

3	نصيب	الفرد	من	الناجت	بالدوالرات	الدوليةعلى	أساس	تعادل	القوى	الشرائية.
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اجلدول ألف -2 االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي
)التغير السنوي %(

من	ربع	عام	رابع	إلى	آخر1

 توقعاتتوقعاتمتوســـط
٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5٢ Q4:٢٠19٢ Q4:٢٠٢٠٢ Q4:٢٠٢1

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

3.8–3.91.71.54.9–1.71.21.42.12.41.82.52.21.75.8االقتصادات املتقدمة

3.٢–3.11.8٢.34.1–1.8٢.٢1.8٢.53.11.7٢.33.٠٢.٢4.3الواليات	املتحدة

4.8–5.٢1.41.٠6.6–1.4٢.٠1.9٢.61.81.38.3–٠.٢–1.1٠.9منطقة	اليورو

4.6–4.٢1.٢٠.45.٢–1.1٠.4٠.4٢.٢1.5٢.٢٢.61.3٠.66.٠أملانيا

4.٠–6.٠1.7٠.86.7–1.3٠.3٠.61.٠1.11.1٢.31.81.59.8فرنسا

3.4–5.٢٠.9٠.18.٠–٠.٠٠.81.31.7٠.8٠.31٠.6–1.8–٠.٢3.٠إيطاليا

6.6–7.٢1.51.81٠.8–1.43.83.٠٢.9٢.4٢.٠1٢.8–1.4–1.63.٠إسبانيا

5.6–4.٠1.51.75.6–1.4٢.٠٢.٢٢.9٢.41.75.4–٠.1–1.31.٠هولندا

5.6–5.41.31.37.5–1.8٠.7٠.51.6٢.٠1.51.91.51.48.3بلجيكا

٢.5–4.61.6٠.44.٢–1.7٠.7٠.٠٠.71.٠٢.1٢.5٢.41.66.7النمسا

9.6–4.9٢.67.76.8–٢.3٠.٠1.68.5٢5.41.79.49.35.93.٠آيرلندا

7.9–6.51.7٢.٢9.4–٠.81.8٢.٠3.5٢.6٢.٢1٠.٠–٠.9–٠.44.1البرتغال

6.8–4.11.٠٠.89.٢–1.51.91.99.5–٠.٢–٠.7٠.4–3.٢–٠.47.3اليونان

4.5–3.61.3٠.93.6–٠.5٢.83.31.51.14.٠–٠.4–٠.9–1.81.4فنلندا

7.4–6.9٢.5٢.٠5.4–4.91.9٠.7٢.84.8٢.13.٠3.9٢.47.1اجلمهورية	السلوفاكية

6.6–4.1٢.٢3.9٢.9–4.33.83.63.5٢.٠٢.64.٢3.63.91.8ليتوانيا

٢.4–5.٢٢.3٠.8٠.4–٢.8٢.٢3.14.84.1٢.46.7–1.٠–٢.5٢.6سلوفينيا

5.3–5.9٢.53.٠4.5–3.74.34.34.61.83.1٢.35.8–٢.7٠.4لكسمبرغ

7.9–5.٢3.٠1.٠5.9–3.74.1٢.31.93.31.83.84.3٢.٢6.٠التفيا

7.٠–4.53.٠4.16.7–3.63.11.33.٠1.83.٢5.54.45.٠5.٢إستونيا

4.3–4.7٢.53.٢٢.5–3.46.74.44.13.٢6.4–1.9–6.6–3.٠3.4قبرص	

7.1–4.84.54.37.9–٢.64.15.57.69.63.98.٠5.٢4.97.9مالطة

٠.7–٢.3–٢.3٠.6٠.7–٠.61.5٢.٠٠.41.٢٠.5٢.٢٠.3٠.75.3اليابان

3.7–5.91.61.16.4–1.51.5٢.1٢.6٢.41.91.91.31.59.8اململكة	املتحدة

5.٠–٢.9٢.4٢.43.5–4.6٢.43.٢3.٢٢.8٢.93.٢٢.9٢.٠1.9كوريا

4.9–5.٢1.71.55.9–٢.٠1.8٢.3٢.9٠.71.٠3.٢٢.٠1.77.1كندا

5.٢–3.٠٢.5٢.35.6–3.13.8٢.1٢.6٢.3٢.8٢.4٢.81.84.٢أستراليا

5.٠–4.7٢.٢٢.54.71.5٢.٢3.3٢.7٢.7٠.٠3.٢٢.13.61.3مقاطعة	تايوان	الصينية

3.3–5.٠٢.51.13.9–6.64.54.83.93.٠3.٢4.33.4٠.76.٠سنغافورة

3.6–3.61.3٢.٢5.٢–1.91.٠1.9٢.51.31.71.9٢.71.٢5.3سويسرا

6.6–3.5٢.٠٠.75.5–1.٢٢.74.5٢.1٢.6٢.٠1.34.7–٢.4٠.6السويد

4.1–4.8–3.7٢.93.٠–7.5–4.51.73.1٢.8٢.4٢.٢3.8٢.81.٢منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

6.3–5.1٢.5٢.٠6.٠–٠.٠٢.35.4٢.55.٢3.٢٢.36.5–3.1٠.8اجلمهورية	التشيكية

5.5–3.61.81.84.1–1.5٢.71.٠٢.٠٢.٠1.1٢.31.31.٢٢.8النرويج

7.5–4.94.٠3.97.7–3.6٢.34.33.9٢.٢3.83.63.53.45.9إسرائيل

٢.9–3.51.7٢.13.7–٠.8٠.٢٠.91.6٢.33.٢٢.٠٢.4٢.34.5الدانمرك

5.6–4.4٢.51.85.6–٢.7٢.5٢.٢3.٢4.14.٢3.83.٢٢.٢6.1نيوزيلندا

.	.	..	.	..	.	.–1.5٠.3–٢.٠7.5–4.9–٢.7–1.3–1.٠–1.٢–٠.٠٠.3–٠.3		بورتوريكو

.	.	..	.	..	.	.٢3.96.٠–5٢.3–9.95.44.7–٠.7–٢1.6–13.٢9.٢11.٢1.٢إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

3.5–4.11.8٢.99.٠–٢.41.34.1٢.14.76.64.53.91.97.٢آيسلندا

.	.	..	.	..	.	.5.7٠.5–٢.7٢.3٠.41.71.111.٠–٠.7–٠.8–7.٢–٠.4		سان	مارينو

للتذكرة

3.٢–3.81.51.44.6–1.41.41.41.9٢.٢1.5٢.3٢.11.65.9االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

4.0–4.01.61.24.7–1.60.81.12.12.72.02.52.21.85.7االقتصادات املتقدمة

3.٢–3.٢1.81.93.9–1.7٢.٢1.6٢.73.71.9٢.53.٢٢.34.5الواليات	املتحدة

4.3–4.91.31.46.4–1.4٢.3٢.4٢.31.81.97.6–٠.5–1.٠٢.4منطقة	اليورو

3.7–3.41.٢٠.33.4–1.11.71.43.1٢.71.81.٢4.1–٠.6٠.9أملانيا

3.8–6.11.31.65.1–٠.71.51.51.5٢.41.41.78.٢–1.5٠.4فرنسا

6.٠–9.7–5.٢٠.9٠.8–1٠.8–٠.11.٢1.81.81.1٠.٢–٢.7–٠.35.6إيطاليا

6.7–9.٢–7.٢1.1٠.1–1.94.1٢.13.1٢.71.٢1٢.٠–٢.9–1.54.9إسبانيا

3.٠–3.٢–٢.3٠.51.1–1.6٠.3٠.84.8–٠.٢٢.3٢.4٠.4٠.8٠.1اليابان

3.9–4.3–7.91.61.6–1.41.9٢.63.٢٢.6٢.51.٢1.31.511.5اململكة	املتحدة

5.5–6.٠1.61.66.6–٠.44.11.91.38.3–3.٢٢.٠٢.٢1.7٠.٢كندا
4.4–3.3٢.41.63.3–3.٢٢.٠1.6٢.8٢.5٢.93.6٢.61.٢3.5اقتصادات	أخرى	متقدمة	3

للتذكرة

3.6–3.91.5٠.94.3–1.31.11.4٢.٠٢.51.7٢.3٢.٢1.75.8االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

1		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

٢٠11–٢٠٠٢٢٠٢1–٢٠1٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

4.4–1.71.21.01.21.92.62.32.32.01.77.1االقتصادات املتقدمة

٢.8–٢.٠1.81.51.53.٠3.8٢.8٢.6٢.7٢.44.9الواليات	املتحدة

5.5–٠.91.9٢.٠1.81.51.39.٢–٠.6–٠.9٠.31.1منطقة	اليورو

4.1–٠.4٠.91.5٠.41.11.9٢.41.51.51.66.9أملانيا

6.1–٠.5٠.81.51.81.5٠.91.58.4–1.6٠.5٠.4فرنسا

4.9–٠.٢1.91.٢1.5٠.9٠.411.8–٢.4–3.7–٠.4٠.8إيطاليا

9.1–1.7٢.9٢.73.٠1.81.114.8–٢.9–1.4٠.٠3.3إسبانيا

4.3–1.3٠.٠٠.17.8–٠.3–٠.٢–٠.7٠.1٢.٠٢.4٠.9اليابان

6.7–1.41.11.6٢.7٢.33.٠3.6٢.٢1.61.٠1٢.6اململكة	املتحدة

8.9–3.11.81.9٢.6٢.6٢.3٢.13.6٢.11.68.6كندا
4.3–3.٠1.8٢.1٢.3٢.5٢.9٢.6٢.8٢.81.85.8اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

للتذكرة

4.1–1.51.٢1.11.31.8٢.6٢.٢٢.٢1.91.76.9االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

االستهالك العام

0.51.72.01.11.72.22.41.8–1.81.30.00.1االقتصادات املتقدمة

1.61.8٠.61.51.81.71.9–٠.8–1.9–1.4٠.71.5الواليات	املتحدة

٠.٢٠.81.31.91.11.11.8٢.٢٠.9–1.71.1٠.3منطقة	اليورو

–1.4٢.11.31.41.7٢.94.٠1.61.٢٢.74.8٠.4أملانيا
3.6–1.61.11.61.51.31.٠1.41.4٠.91.73.1فرنسا

–3.11.٠–٠.1٠.4–٠.7٠.1–٠.6–٠.6–1.1–1.8–٠.4٠.٢إيطاليا
٢.٠1.٠1.٠1.9٢.33.7٠.٢–٠.7–٢.1–4.3٠.54.٢إسبانيا

–1.31.11.71.5٠.51.51.4٠.٢٠.91.91.4٠.4اليابان
9.1–٢.٠1.81.٠٠.3٠.43.4٢.٠–٢.51.61.1٠.4اململكة	املتحدة

٠.61.41.8٢.33.٠٢.11.51.1–٢.31.4٠.7٠.8كندا
3.٠3.1٢.3٢.7٢.8٢.83.٢3.٠3.53.55.6٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

للتذكرة

٠.11.51.8٠.71.31.91.41.8–٠.6–1.51.٠٠.٢االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

4.6–0.82.12.61.83.43.42.33.82.92.46.0االقتصادات املتقدمة

٢.8–٠.53.16.93.65.13.71.83.54.8٢.3٢.7الواليات	املتحدة

7.6–1.44.74.٠3.83.15.71٢.٠–٢.4–٠.41.13.٢منطقة	اليورو

5.8–3.٢1.73.8٢.53.5٢.55.٠–1.3–٠.71.6٠.٢أملانيا

8.9–٠.٠1.٠٢.74.73.٢4.314.٢–1.٢٠.8٠.٢٠.8فرنسا

1٢.6–1.84.٠3.٢3.11.415.1–٢.٢–6.4–9.7–1.٠–٠.5إيطاليا

1٠.3–4.14.9٢.45.95.31.816.٢–3.8–٠.47.4–٠.4إسبانيا

٠.٠–3.٠٠.61.3٢.5–1.53.54.93.11.6٠.3–1.8اليابان

9.٠–٠.714.7–٠.31.4٢.٠3.56.63.73.61.6٠.٢اململكة	املتحدة

9.7–3.9–3.61.٢٠.4–4.7–3.8٠.84.91.4٢.35.٢كندا
٢.8–3.51.93.٢٢.6٢.6٢.33.15.6٠.9٠.٠4.٠اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

للتذكرة

4.6–٠.3٢.13.6٢.٢3.8٢.51.83.33.3٢.٠5.4االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
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توقعاتمتوســـطات

–٢٠٠٢

٢٠11

–٢٠1٢

٢٠٢1

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

الطلب احمللي النهائي

3.8–1.51.41.11.12.02.62.32.42.12.05.2االقتصادات املتقدمة

٢.7–1.61.9٢.٠1.3٢.83.5٢.4٢.53.٠٢.33.6الواليات	املتحدة

4.9–1.٠٢.3٢.4٢.٠1.7٢.47.4–٠.8–1.٠٠.71.3منطقة	اليورو

3.4–٠.71.31.1٠.٢1.7٢.13.11.81.9٢.٠4.٠أملانيا

6.1–1.5٠.7٠.٢٠.5٠.81.31.9٢.٢1.4٢.٢8.5فرنسا

5.٠–1.41.61.51.٢٠.49.6–٠.4–٢.9–4.5–٠.٢٠.7إيطاليا

7.3–1.63.1٢.33.1٢.51.11٢.1–٢.9–1.6٠.٠4.3إسبانيا

٢.4–٠.٢٠.6٢.3٢.8٠.٢٠.6٠.٠1.5٠.3٠.84.6اليابان

7.5–1.41.٢1.5٢.٢٢.9٢.93.11.71.11.411.٠اململكة	املتحدة

6.6–3.11.4٢.31.6٢.1٠.3٠.53.3٢.11.36.1كندا
3.4–3.1٢.٠٢.4٢.4٢.6٢.7٢.93.3٢.41.53.3اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

للتذكرة

3.6–1.31.31.41.٢٢.٠٢.4٢.1٢.٢٢.11.85.1االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

بناء اخملزون 2

0.1–0.5–0.10.10.2–0.00.10.00.3–0.3–0.10.1االقتصادات املتقدمة

٠.5–٠.٠٠.٢٠.٠٠.9–٠.3٠.6–٠.1٠.٠٠.٢٠.٢٠.1الواليات	املتحدة

٠.٠–٠.٢–٠.3٠.4٠.٠٠.٠٠.3٠.٠٠.5–1.1–٠.٠٠.1منطقة	اليورو

٠.٠٠.٠–٠.7–٠.٠٠.8٠.1–٠.8٠.٠٠.7–1.8–٠.٠٠.٢أملانيا

٠.3٠.٠–٠.٢٠.٠٠.4–٠.٢٠.7٠.3٠.4–٠.٠٠.٠٠.6فرنسا

٠.1–1.٢–٠.6–٠.٢٠.٢٠.1–٠.٢٠.5٠.1–1.1–٠.1٠.٢إيطاليا

٠.٠٠.٢٠.1٠.٠٠.٠–٠.1–٠.1٠.٢1.5–٠.8–٠.٠٠.٢إسبانيا

٠.1٠.٠٠.1٠.٠٠.٠–٠.1٠.3٠.1–٠.٠٠.٠٠.٠٠.4اليابان

–٠.٢٠.٢٠.٠٠.1–٠.6–٠.6–٠.٠٠.٠٠.4٠.1٠.6٠.3اململكة	املتحدة
–٠.6–٠.11.6–٠.٠٠.8٠.٢–٠.5–٠.5٠.4–٠.3–٠.1٠.٢كندا

–٠.1–٠.٢–٠.٠٠.٢٠.٢٠.3–٠.٢٠.1–٠.7–٠.4–٠.1٠.1اقتصادات	أخرى	متقدمة	1
للتذكرة

٠.٢–٠.6–٠.1٠.1٠.1–٠.٢٠.1٠.1٠.4–٠.٢–٠.٠٠.1االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

0.0–0.2–0.00.00.1–0.1–0.10.00.40.20.00.3االقتصادات املتقدمة

–٠.3٠.٢–٠.٢–٠.3–٠.٢–٠.٢–٠.8–٠.٠٠.٢٠.3–٠.٠٠.٢الواليات	املتحدة
٠.5–1.٠–٠.4٠.٢٠.5–٠.4–٠.٢٠.11.5٠.3٠.1٠.٢منطقة	اليورو

٠.9–٢.1–٠.6–٠.1٠.4–٠.7٠.3٠.6–1.٢٠.5–٠.5٠.1أملانيا

–٠.٢–1.5–٠.4٠.٢–٠.1–٠.4–٠.4–٠.5–٠.7٠.1–٠.٢–٠.3فرنسا
٠.٢–٠.5٠.1–٠.٠٠.3–٠.5–٠.4–٠.3٢.6٠.8٠.1–٠.1إيطاليا

٠.٠–٠.51.7–٠.3–1.٠٠.1–٠.1–٠.1٠.٢٢.٠1.4٠.5إسبانيا

٠.1–٠.5–٠.٢–٠.٠٠.3٠.6٠.5٠.1–٠.4–٠.3٠.٠٠.8اليابان

–٠.11.91.9–٠.7٠.٢–٠.5–٠.5–٠.7–٠.6–٠.3–٠.1٠.٢اململكة	املتحدة
–٠.1٠.٢٠.91.٢–٠.11.٢٠.8٠.41.٠–٠.1٠.3–1.1كندا

٠.4–٠.4٠.7٠.4–٠.5٠.٢٠.5٠.7٠.5٠.٠٠.٠٠.4اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

للتذكرة

–٠.٢–٠.1–٠.٢–٠.٠٠.٢–٠.٢–٠.4–٠.٢٠.٠٠.1–٠.٠٠.1االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
1	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 %(

توقعات متوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

8.05.9–8.67.06.96.86.86.86.76.35.51.7آسيا الصاعدة والنامية

5.96.56.٠6.16.67.17.37.98.٢3.84.47.3بنغالديش

6.٠–8.86.53.64.٠6.٢7.46.33.83.8٠.6٠.5بوتان

1.3٠.13.9٠.13.٢1.8–٢.5–٠.4–٢.5–1.5٠.9٢.1بروين	دار	السالم

6.86.9–7.97.37.47.17.٠6.97.٠7.57.٠٢.8كمبوديا

1٠.77.97.87.36.96.86.96.76.11.98.٢5.5الصين

11.5٢.٢–٢1.٠–1.41.44.75.64.7٢.55.43.51.3فيجي
8.87.٢–7.75.56.47.48.٠8.37.٠6.14.٢1٠.3الهند	1

6.15.1–5.76.٠5.65.٠4.95.٠5.15.٢5.٠1.5إندونيسيا

3.٠1.8–1٠.45.1٠.9٢.3٢.31.1–1.٠4.74.٢٠.7كيريباتي

7.57.88.٠7.67.37.٠6.86.35.٢٠.٢4.86.1جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

7.85.٠–5.15.54.76.٠5.٠4.45.84.84.36.٠ماليزيا

1٢.75.9–7.٠٢.57.37.3٢.96.36.86.95.718.6ملديف

1.8–٠.9–1.61.34.13.65.34.5–3.7٠.9–1.٠٢.4جزر	مارشال

1.٢٠.6–4.6٠.9٢.7٠.٢1.٢3.8–٢.3–3.7–٠.31.9ميكرونيزيا

6.٠4.5–7.51٢.311.67.9٢.41.٢5.37.٢5.1٢.٠منغوليا

1٠.٠6.57.98.٢7.56.45.86.46.5٢.٠5.76.5ميانمار

5.71.٠٠.71.3٠.5–1٠.431.٠٢7.٢3.43.٠5.5.	.	.ناورو

3.84.84.16.٠3.3٠.68.٢6.77.1٠.٠٢.55.٠نيبال

٢.٠–7.4–11.4–5.81.8–٢.٠–6.٠5.٠٠.4–٠.31.61.7باالو

1.٢3.٢–4.93.3–4.14.73.813.59.54.13.5٠.8بابوا	غينيا	اجلديدة

7.46.5–4.96.96.86.36.37.16.96.36.٠8.3الفلبين

٢.٢–1.5–3.55.٠–٠.14.38.11.٠٢.٢–٠.4–3.34.1ساموا

4.53.٠–4.91.95.31.٠1.45.95.33.91.٢5.٠جزر	سليمان

5.34.8–6.٢9.13.45.٠5.٠4.53.63.3٢.34.6سري	النكا

4.٠3.7–4.37.٢٢.71.٠3.13.44.14.٢٢.47.1تايلند

4.٠٢.6–3.16.8–٠.8–3.56.٠٢.14.53.13.63.8تيمور-	ليشتي	2	

1.8–3.5–٠.4٠.8٠.3٢.٠1.٢6.63.3٠.3٠.7٢.5تونغا

3.٠3.٠–4.91.٢9.٢5.94.63.76.٠٠.5–1.43.9توفالو

4.33.٠–3.41.8٢.٠٢.3٠.٢3.54.4٢.93.38.3فانواتو

6.85.55.66.47.٠6.76.97.17.٠1.66.76.6فييت	نام

3.92.6–4.83.13.11.81.01.94.13.32.14.6أوروبا الصاعدة والنامية

6.13.4–5.٠1.41.٠1.8٢.٢3.33.84.1٢.٢7.5ألبانيا

٢.٢1.3–٢.53.11.٢3.٠–٢.5–7.51.71.٠1.73.8بيالروس

5.٠3.5–٢.41.13.13.13.٢3.7٢.76.5–3.7٠.7البوسنة	والهرسك

4.1٢.9–4.3٠.4٠.31.94.٠3.83.53.13.44.٠بلغاريا

6.٠3.٠–٢.43.53.1٢.7٢.99.٠–٠.1–٠.5–٢.1٢.٢كرواتيا

3.9٢.6–٢.٠4.٢3.8٢.٢4.35.14.96.1–1.81.5هنغاريا

6.٠4.٠–4.٠٢.83.41.٢4.14.14.٢3.84.٠7.5كوسوفو

4.14.٢–4.44.74.٠3.64.5–9.٠5.٠٠.3–5.1٠.6مولدوفا

5.53.٠–3.51.83.4٢.94.75.13.61٢.٠–3.5٢.7اجلبل	األسود

5.53.5–٢.93.63.9٢.81.1٢.73.65.4–3.5٠.5مقدونيا	الشمالية

4.6٢.4–4.٢1.61.43.33.83.14.95.34.13.6بولندا

4.63.5–3.9٢.13.53.43.94.87.14.44.14.8رومانيا

٢.81.8–٠.٢1.8٢.51.34.1–4.84.٠1.8٠.7٢.٠روسيا

5.54.٠–1.83.3٢.٠4.44.٢٢.5–٢.91.6–4.7٠.7صربيا

5.٠3.5–5.84.88.54.96.13.37.53.٠٠.95.٠تركيا
3.٠4.٠–٢.4٢.53.43.٢7.٢–9.8–4.٠٠.٢٠.٠6.6أوكرانيا	1

3.62.5–1.41.10.08.1–3.62.92.91.30.40.6أمريكا الالتينية والكاريبي

4.73.7–3.83.85.53.17.٠3.417.3–1.73.4٠.6أنتيغوا	وبربودا

4.91.7–11.8–٢.1–٢.8٢.6–٢.7٢.1–٢.4٢.5–4.51.٠األرجنتين	

9.٠1.1–٠.5٢.31.٢٠.419.7–4.٢٠.9٠.4–1.4–٠.1أروبا

4.61.5–1.1٠.٢1.43.13.٠1.٢14.8–٠.53.1٢.7جزر	البهاما

7.41.8–11.6–٠.1–٢.4٢.5٠.5٠.6–٠.1–1.4–٠.8٠.4بربادوس

8.٠٢.٠–16.٠–3.4٢.41.33.6٢.8٠.11.9٢.1٢.٠بليز

5.63.7–4.٢5.16.85.54.94.34.٢4.٢٢.٢7.9بوليفيا

٢.8٢.٢–1.31.31.15.8–3.3–3.91.93.٠٠.53.5البرازيل

4.5٢.5–4.55.34.٠1.8٢.31.71.٢4.٠1.16.٠شيلي

4.٠3.7–4.63.95.14.53.٠٢.11.4٢.53.38.٢كولومبيا
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توقعاتمتوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

3.62.5–1.41.10.08.1–3.62.92.91.30.40.6أمريكا الالتينية والكاريبي )تتمة(

٢.33.٢–4.44.8٢.33.53.64.٢3.9٢.7٢.15.5كوستاريكا

3.31.5–٠.58.48.8–٢.59.5–4.4٢.6–٠.6–٢.41.1دومينيكا

4.٠5.٠–4.7٢.74.97.16.96.74.77.٠5.16.٠اجلمهورية	الدومينيكية

4.8٢.3–٢.41.3٠.111.٠–4.55.64.93.8٠.11.٢إكوادور

4.٠٢.٢–1.9٢.8٢.٢1.7٢.4٢.5٢.3٢.4٢.49.٠السلفادور

3.٠٢.7–٢.47.36.43.74.44.13.٠11.8–٢.11.٢غرينادا

4.٠3.3–3.63.13.54.44.1٢.73.٠3.٢3.8٢.٠غواتيماال

٢.75.٠3.71.7٠.73.83.74.45.4٢6.٢8.11.1غيانا

1.٢1.4–4.٠–٠.7٢.94.٢٢.81.٢1.51.٢1.51.٢هايتي

4.93.7–4.٢4.1٢.83.13.83.94.83.7٢.76.6هندوراس

3.6٢.1–٠.٢٠.6٠.91.5٠.71.9٠.98.6–٠.6٠.5جامايكا

3.5٢.1–9.٠–1.93.61.4٢.83.3٢.6٢.1٢.٢٠.3املكسيك

٢.1–٠.5–5.5–3.9–3.٢6.54.94.84.84.64.64.٠نيكاراغوا

4.٠5.٠–6.99.86.95.15.75.٠5.63.73.٠9.٠بنما

5.54.٠–8.44.93.14.35.٠3.4٠.٠4.٠–4.٢٠.5باراغواي

7.33.8–6.٢6.٠5.8٢.43.34.1٢.54.٠٢.٢13.9بيرو

8.٠٢.7–٢.9٢.818.7–5.46.31.٠٢.8٢.٠–1.7٢.٢سانت	كيتس	ونيفس

7.٢1.8–3.83.5٢.61.716.9–1.3٠.٢–٢.٢–٢.8٠.3سانت	لوسيا

3.7٢.7–٢.71.41.81.٢1.31.91.٠٢.٢٠.47.٠سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين

1.5٢.1–1.8٢.6٠.313.1–5.6–5.1٢.7٢.9٠.33.4سورينام

٢.61.5–٠.٠5.6–٠.٢–٢.3–1.86.3–٢.٢٠.9–5.3٠.7ترينيداد	وتوباغو1

4.3٢.4–4.13.54.63.٢٠.41.7٢.61.6٠.٢4.5أوروغواي

.	.	.–1٠.٠–٢5.٠–35.٠–19.6–15.7–17.٠–6.٢–3.٢5.61.33.9فنزويال

3.03.3–5.65.13.13.12.74.52.62.11.44.1منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

4.٠4.٠–14.٠5.7٢.71.٠٢.٢٢.61.٢3.95.٠.	.	.أفغانستان

3.٢٠.9–3.83.4٢.83.83.73.٢1.31.4٠.85.5اجلزائر

3.54.5–7.67.13.43.63.3٠.٢7.55.٢7.64.5أرمينيا

٢.٠1.7–٠.٢1.5٢.٢4.٠–13.5٢.٢5.8٢.81.٠3.1أذربيجان

٢.33.3–5.33.75.44.4٢.53.64.31.81.84.9البحرين

7.٠6.٠–4.14.85.٠7.17.76.75.48.47.51.٠جيبوتي

4.7٢.٢3.3٢.94.44.34.15.35.63.5٢.85.6مصر

5.٠5.٢–6.56.43.64.43.٠٢.94.84.85.15.٠جورجيا

3.٢1.٢–5.٠–6.5–1٢.53.75.4–3.٢1.6–٠.3–4.97.7إيران

٢.5٠.9–4.41٢.1–٠.1–13.713.97.6٠.7٢.515.٢٢.5العراق

3.43.3–6.1٢.4٢.63.4٢.5٢.٠٢.11.9٢.٠5.٠األردن

3.٠3.1–7.74.86.٠4.٢1.٢1.14.14.14.5٢.7كازاخستان

٠.6٢.4–1.٢٠.48.1–5.56.61.٢٠.5٠.6٢.94.7الكويت

9.84.1–1٠.94.٠3.94.34.73.54.51٢.٠–4.1٠.1جمهورية	قيرغيزستان

.	.	..	.	.–٢5.٠–6.9–5.4٢.53.8٢.5٠.٢1.5٠.91.9لبنان

76.٠٠.3–64.٠17.99.966.7–7.4–13.٠–53.٠–1٢4.736.8–8.6ليبيا1

٢.٠4.3–4.34.54.٢4.35.41.33.5٢.15.93.٢موريتانيا

4.93.7–4.73.٠4.5٢.74.51.٠4.٢3.٠٢.٢7.٠املغرب

3.1–٠.5–1٠.٠–٢.89.15.11.44.74.9٠.3٠.9٠.8عُمان

1.٠5.٠–4.73.83.74.14.14.65.٢5.51.9٠.4باكستان

٢.5٢.5–1.٢٠.84.5–14.٢4.75.65.34.83.11.5قطر

3.1٢.6–٢.4٠.35.4–4.55.4٢.73.74.11.7٠.7اململكة	العربية	السعودية

٢.93.9–1.٢1.9٢.43.5٢.91.4٢.8٢.91.5.	.	.الصومال
٠.84.5–8.4–٢.5–٢.٠4.71.93.5٠.7٢.3–3.617.٠السودان3

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سوريا4

7.77.57.46.76.٠6.97.17.37.51.٠6.٠4.٠طاجيكستان

4.٠3.٠–3.64.1٢.8٢.91.٢1.٢1.9٢.71.٠7.٠تونس

1٢.711.11٠.٢1٠.36.56.٢6.56.٢6.31.84.65.٠تركمانستان

1.3٢.6–4.44.55.14.35.13.1٢.41.٢1.76.6اإلمارات	العربية	املتحدة

7.٢7.47.67.٢7.46.14.55.45.6٠.75.٠5.5أوزبكستان

8.٢٢.٠–3.78.91.41.٢٠.91٢.٠–6.56.14.7٠.٢الضفة	الغربية	وغزة

٠.56.٢–٠.8٢.15.٠–5.1–9.4–٢8.٠–٢.5٢.44.8٠.٢اجلمهورية	اليمنية

اجلدول ألف-4 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تابع(

)التغير السنوي %(

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



امللحق اإلحصائي

147 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر		٢٠٢٠	 	

توقعاتمتوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

3.14.3–5.94.85.15.23.21.53.13.33.23.0إفريقيا جنوب الصحراء

3.٢٢.9–4.٠–٠.9–1.٢–٠.٢–8.78.55.٠4.8٠.9٢.6أنغوال

3.64.87.٢6.41.83.35.76.76.9٢.٠5.٠7.٠بنن

8.74.1–4.3٢.94.53.٠9.6–4.74.511.34.11.7بوتسوانا

3.95.6–5.96.55.84.33.96.٠6.٢6.85.7٢.٠بوركينا	فاسو

3.1٢.6–٠.51.61.83.٢–٠.6–4.٠4.45.94.33.9بوروندي

4.56.٢–5.٢1.1٠.8٠.61.٠4.73.74.55.76.8كابو	فيردي

3.45.4–3.94.55.45.95.74.63.54.13.9٢.8الكاميرون

3.٠5.٠–٠.14.34.74.53.83.٠1.٠–٢.55.136.4جمهورية	إفريقيا	الوسطى

6.13.8–٢.33.٠٠.7–٢.4–8.68.85.86.91.85.6تشاد

٢.94.٢–٢.93.٢4.5٢.11.33.54.٢3.61.91.8جزر	القمر

3.64.3–5.67.18.59.56.9٢.43.75.84.4٢.٢جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

٢.3–٠.8–7.٠–٠.6–6.4–4.4–1٠.7–6.73.6–4.٠9.9٠.7جمهورية	الكونغو

٠.61٠.99.38.88.87.٢7.46.86.51.86.٢6.5كوت	ديفوار

–٢.٢٢.٢–6.٠–6.1–5.8–5.7–8.8–٠.49.1–1٠.68.34.1غينيا	االستوائية
5.73.9–13.٠3.8٠.6–7.41٠.٠–3٠.9٢٠.6–٢.81.91٠.5إريتريا

1.4٢.1–3.75.43.9٠.9٢.31.3٢.٠٢.41.13.5إسواتيني

8.98.79.91٠.31٠.48.٠1٠.٢7.79.٠1.9٠.٠8.٠إثيوبيا

٢.14.5–1.95.35.54.43.9٢.1٠.51.٠3.8٢.7غابون

6.٠5.8–4.11.94.87.٢6.11.8–٢.٠5.٢٢.91.4غامبيا

6.78.57.٢٢.9٢.٢3.48.16.36.5٠.94.٢4.5غانا

3.35.93.93.73.81٠.81٠.36.٢5.61.46.65.٠غينيا

3.٠5.٠–3.31.٠6.15.34.83.44.5٢.9–3.71.7غينيا-بيساو

4.44.65.95.45.75.94.86.35.41.٠4.75.8كينيا

3.9٢.1–٠.41.٠4.8–4.46.13.9٢.83.33.41.٠ليسوتو

3.٢5.4–3.٠–٢.51.٢٢.5–٢.58.48.8٠.7٠.٠1.6ليبريا

3.٢5.٠–٢.٢3.٠٢.33.33.14.٠3.94.64.83.٢مدغشقر

5.81.95.٢5.7٢.9٢.34.٠3.٢4.5٠.6٢.56.٢مالوي

4.٠5.٠–٢.٢6.86.65.95.٠5.٢5.1٢.٠–4.6٠.7مايل

9.93.3–4.13.53.43.73.63.83.83.83.٠14.٢موريشيوس

٢.111.٢–7.67.37.٠7.46.73.83.73.4٢.3٠.5موزامبيق

3.4٢.7–5.9–٠.71.٠–٠.3–4.35.15.65.84.5٠.3ناميبيا

4.41٠.55.36.64.45.75.٠7.٢5.9٠.56.96.٠النيجر

1.7٢.5–٠.81.9٢.٢4.3–8.74.35.46.3٢.71.6نيجيريا

7.38.65.97.88.96.٠4.٠8.69.4٢.٠6.36.1رواندا

3.٠4.5–5.43.14.86.53.84.٢3.93.٠1.36.5سان	تومي	وبرينسيبي

5.٢6.٠–3.75.1٢.86.66.46.47.46.45.3٠.7السنغال

4.٢4.٠–٢.83.76.٠4.54.94.64.43.83.913.8سيشيل

٢.74.6–6.43.83.55.43.1–7.815.٢٢٠.74.6٢٠.5سيراليون

3.٠٢.3–3.5٢.٢٢.51.81.٢٠.41.4٠.8٠.٢8.٠جنوب	إفريقيا

5.4–٠.94.1٢.3–1.9–5.8–13.5–٢9.3٢.9٠.٢–5٢.4.	.	.جنوب	السودان

6.85.16.86.76.٢6.96.87.٠7.٠1.93.66.7تنزانيا

٢.86.56.15.95.75.64.44.95.3٠.٠3.٠5.5توغو

4.99.3–7.8٢.33.95.76.8٠.47.36.16.7٠.3أوغندا

٠.61.٢–7.57.65.14.7٢.93.83.54.٠1.44.8زامبيا
4.٢٢.٢–1٠.4–16.7٢.٠٢.41.8٠.74.73.56.5–٢.6زمبابوي1

1	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	ألبانيا	وبيالروس	والهند	ولبنان	وليبيا	وأوكرانيا	وزمبابوي	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

٢	بيانات	تيمور-ليشتي	تستبعد	توقعات	البلدان	املصدرة	للنفط	من	منطقة	تنمية	النفط	املشتركة.

3	يستبعد	جنوب	السودان	من	بيانات	عام	٢٠11	بعد	9	يوليو.	أما	بيانات	٢٠1٢	واألعوام	التالية	فتتعلق	بالسودان	احلايل.

4	تستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠11	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.	

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

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

1.61.31.31.51.21.01.51.71.51.31.41.8االقتصادات املتقدمة

٢.11.91.81.91.٠1.٠1.9٢.41.81.4٢.٢٢.٠الواليات	املتحدة

1.81.31.٢٠.91.4٠.91.11.41.71.61.٢1.8منطقة	اليورو

٠.6٠.3٠.3٠.4–٠.1–1.7٢.1٠.3٠.٢–٠.3–٠.8–1.٢اليابان
٢.11.31.51.41.٢1.31.91.71.31.٢٠.91.9اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

أسعار املستهلكين

2.02.01.41.40.30.71.72.01.40.81.61.9االقتصادات املتقدمة

٢.4٢.11.51.6٠.11.3٢.1٢.41.81.5٢.8٢.٢الواليات	املتحدة
٢.1٢.51.3٠.4٠.٢٠.٢1.51.81.٢٠.4٠.91.7منطقة	اليورو	٢

٠.31.٠–٠.51.٠٠.5٠.1–٠.3٢.8٠.8٠.1–٠.1–٠.٢اليابان
٢.3٢.11.71.5٠.5٠.91.81.91.4٠.51.٢1.9اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

6.45.85.44.74.74.34.44.95.15.04.74.0   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

4.64.64.63.4٢.6٢.8٢.4٢.73.33.٢٢.93.1آسيا	الصاعدة	والنامية

9.96.35.56.51٠.65.55.66.46.65.٢5.٢5.3أوروبا	الصاعدة	والنامية

5.64.64.64.95.45.56.36.67.76.٢6.74.3أمريكا	الالتينية	والكاريبي

7.68.88.36.45.55.76.99.57.89.39.36.5منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

9.49.٠6.56.36.81٠.41٠.78.48.51٠.67.96.1إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

9.17.77.76.38.87.45.46.56.٢6.46.75.8الوقود

5.75.34.84.33.93.74.٢4.65.٠4.74.33.7غير	الوقود
6.46.86.46.95.16.٠11.513.917.618.716.97.٠منها:	منتجات	أولية	4

حسب مصدر التمويل اخلارجي

7.٢6.96.15.65.45.15.65.55.35.44.94.4اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين	

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	

9.17.46.11٠.٠15.٠9.817.٢16.713.415.51٢.76.4			جدولة	ديونها	خالل	٢٠15-٢٠19

اجملموعات األخرى

٢.4٢.61.4٠.4٠.1٠.٢1.61.91.4٠.81.٢1.8االحتاد	األوروبي

9.89.97.87.٢6.58.49.٢8.88.411.39.٢5.9البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

7.39.٠8.76.35.65.46.91٠.78.٢9.49.96.9منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.3٢.61.4٠.7٠.1٠.61.61.81.5٠.51.٢1.9االقتصادات	املتقدمة

5.٢4.63.73.1٢.6٢.73.33.1٢.6٢.9٢.93.٠األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	3

1	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	٢٠17	واألعوام	التالية.	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	فنزويال	واألرجنتين	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

4	يتضمن	األرجنتين	من	٢٠17	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

توقعاتتوقعات متوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

2.02.01.41.40.30.71.72.01.40.81.61.91.50.91.5االقتصادات املتقدمة

٢.4٢.11.51.6٠.11.3٢.1٢.41.81.5٢.8٢.٢٢.1٢.1٢.٢الواليات	املتحدة
٢.1٢.51.3٠.4٠.٢٠.٢1.51.81.٢٠.4٠.91.71.3٠.11.1منطقة	اليورو3

1.7٢.11.6٠.8٠.7٠.41.7٢.٠1.3٠.51.1٢.٠1.5٠.31.٢أملانيا

1.1–1.9٢.٢1.٠٠.6٠.1٠.31.٢٢.11.3٠.5٠.61.61.6٠.5فرنسا

1.31.٢٠.6٠.1٠.61.4٠.5٠.1٠.6–٢.33.31.٢٠.٢٠.1٠.1إيطاليا

٠.8–٠.81.7٠.8٠.3–٢.٠1.7٠.7٠.٢–٠.٢–٠.5–٢.8٢.41.4٠.٢إسبانيا

1.9٢.8٢.6٠.3٠.٢٠.11.31.6٢.71.٢1.51.7٢.81.31.5هولندا

٢.٢٢.61.٢٠.5٠.61.8٢.٢٢.31.٢٠.61.٢1.6٠.9٠.61.1بلجيكا

٢.٠٢.6٢.11.5٠.81.٠٢.٢٢.11.51.٢1.8٢.٠1.81.٠1.9النمسا

٠.6٢.٠1.1٠.7٠.6–٠.3٠.7٠.9٠.٢–٢.٠1.9٠.5٠.3٠.٠٠.٢آيرلندا

٠.5٠.61.61.٢٠.3٠.٠1.11.5٠.4٠.٠1.٢–٢.4٢.8٠.4٠.٢البرتغال

1.٢–٠.71.81.11.1–٠.٠1.1٠.8٠.5٠.6–1.1–1.4–3.41.٠٠.9اليونان

٠.4٠.81.٢1.1٠.71.31.91.11.٢1.3–1.83.٢٢.٢1.٢٠.٢فنلندا

1.4٢.5٢.81.51.5٢.13.٢٠.٢1.8–٠.5–٠.3–3.83.71.5٠.1اجلمهورية	السلوفاكية

٠.73.7٢.5٢.٢1.31.7٢.1٢.71.31.7–3.33.٢1.٢٠.٢٠.7ليتوانيا

1.41.71.6٠.51.81.91.81.٢1.6–٠.1–3.5٢.61.8٠.٢٠.5سلوفينيا

٢.8٢.91.7٠.7٠.1٠.٠٢.1٢.٠1.7٠.41.41.91.8٠.51.3لكسمبرغ

5.5٢.3٠.٠٠.7٠.٢٠.1٢.9٢.6٢.7٠.61.8٢.٢٢.11.3٢.٢التفيا

4.٢4.٢3.٢٠.5٠.1٠.83.73.4٢.3٠.٢1.41.91.8٠.٢1.4إستونيا

٠.6–1.٠1.7٠.8٠.5–٠.7٠.8٠.6٠.6–1.٢–1.5–٢.63.1٠.4٠.3قبرص	

٢.43.٢1.٠٠.81.٢٠.91.31.71.5٠.81.1٢.٠1.3٠.51.6مالطة

٠.7–٠.31.٠٠.5٠.6–٠.51.٠٠.5٠.1–٠.3٢.8٠.8٠.1–٠.1–٠.٢اليابان

٢.4٢.8٢.61.5٠.٠٠.7٢.7٢.51.8٠.81.٢٢.٠1.4٠.31.5اململكة	املتحدة

3.٢٢.٢1.31.3٠.71.٠1.91.5٠.4٠.5٠.9٢.٠٠.7٠.4٠.8كوريا

٢.11.5٠.91.91.11.41.6٢.31.9٠.61.3٢.٠٢.1٠.31.4كندا

٢.91.7٢.5٢.51.51.3٢.٠1.91.6٠.71.3٢.41.8٠.61.٢أستراليا

1.٠–1.٠1.41.1٠.1–1.٠1.11.5٠.5٠.1–1.11.61.٠1.3٠.6مقاطعة	تايوان	الصينية

٠.7–٠.31.5٠.8٠.5–٠.6٠.4٠.6٠.4–٠.5–٢.٠4.6٢.41.٠٠.5سنغافورة

–٠.3–٠.٠1.٠٠.٢٠.8–٠.5٠.9٠.4٠.8–٠.4–٠.٠1.1–٠.٢–٠.8٠.7سويسرا
1.8٠.9٠.4٠.٢٠.71.11.9٢.٠1.6٠.81.41.81.7٠.91.5السويد

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
1.14.14.34.43.٠٢.41.5٢.4٢.9٠.3٢.4٢.4٢.9٠.3٢.4

٢.33.31.4٠.4٠.3٠.7٢.5٢.٢٢.93.3٢.4٢.٠3.٢3.٢٢.4اجلمهورية	التشيكية

1.8٠.7٢.1٢.٠٢.٢3.61.9٢.8٢.٢1.43.3٢.٠1.4٢.٠1.8النرويج

٠.5–٠.٢٠.8٠.6٠.6–٠.٢٠.8٠.8٠.5–٠.5–٢.41.71.5٠.5٠.6إسرائيل

٢.٠٢.4٠.5٠.4٠.٢٠.٠1.1٠.7٠.7٠.4٠.91.6٠.8٠.4٠.9الدانمرك

٢.81.11.11.٢٠.3٠.61.91.61.61.7٠.6٢.٠1.91.7٠.٠نيوزيلندا

٠.6–٠.61.٢٠.51.6–1.81.3٠.11.6–٠.3–3.٠1.31.1٠.6٠.8بورتوريكو

3.٠6.15.56.٠4.6٢.41.٢3.٠٢.81.71.8٢.8٢.61.71.8إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

6.٠5.٢3.9٢.٠1.61.71.8٢.73.٠٢.7٢.8٢.5٢.٠3.1٢.5آيسلندا

٢.81.61.1٠.1٠.61.٠1.81.٠٠.5٠.81.٢٠.7٠.5٠.8.	.	.سان	مارينو

																																																												للتذكرة

1.91.91.31.5٠.3٠.81.8٢.11.5٠.91.81.91.61.11.6االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

1	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

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

4.64.64.63.42.62.82.42.73.33.22.93.14.71.92.9آسيا الصاعدة والنامية

7.38.96.87.36.45.95.45.85.55.65.95.55.56.٠6.٠بنغالديش

5.٠1٠.18.19.66.73.34.33.7٢.63.64.63.٢٢.74.54.7بوتان

٠.3٠.5٠.3٠.3٠.3٠.5–1.1٠.4–1.3–٠.4–٠.3–٠.4٠.1٠.4٠.٢بروين	دار	السالم

5.7٢.93.٠3.91.٢3.٠٢.9٢.4٢.٠٢.5٢.93.٠3.1٢.1٢.8كمبوديا

٢.6٢.6٢.6٢.٠1.4٢.٠1.6٢.1٢.9٢.9٢.7٢.64.51.4٢.5الصين

1.5–1.8–1.1٢.٠٠.9–4.٠3.4٢.9٠.51.43.93.44.11.81.3فيجي

7.٠1٠.٠9.45.84.94.53.63.44.84.93.74.٠6.73.44.٠الهند

7.94.٠6.46.46.43.53.83.3٢.8٢.11.63.٠٢.61.5٢.1إندونيسيا

1.٢1.9–1.5٢.٠٢.41.٢–٢.1٠.61.9٠.4٠.61.9–1.5–٢.63.٠كيريباتي

7.64.36.44.11.31.8٠.7٢.٠3.36.54.93.16.36.33.5جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

٢.4–٢.4٢.٠1.٠1.1–٢.41.7٢.13.1٢.1٢.13.81.٠٠.71.1ماليزيا

5.٠1٠.93.8٢.11.9٠.8٢.31.41.3٠.4٢.7٢.٠1.31.5٢.1ملديف

٠.1٠.81.٢٠.91.1٢.٠1.٢٠.91.1–1.5–4.31.91.1٢.٢.	.	.جزر	مارشال

٢.5–٢.5٢.٠1.9٠.8–٠.11.51.9٠.8–٠.6–3.56.3٢.٢٠.7٠.٢ميكرونيزيا

9.314.31٠.51٢.35.7٠.74.36.87.35.٠5.57.55.٢4.56.6منغوليا

16.6٠.45.85.17.39.14.65.98.66.16.٢6.٠9.53.37.7ميانمار

1.٢–٠.39.88.٢5.1٠.54.3٠.91.٢٢.٠4.5٠.9–٠.31.1.	.	.ناورو

6.88.39.99.٠7.٢9.94.54.14.66.46.٠5.36.٠6.٠6.٠نيبال

٠.٠٠.٠–1.1٢.٠٠.6٠.٠٠.٠٢.٠٠.4–3.٠5.4٢.84.٠٢.٢1.3باالو

6.٠4.55.٠5.٢6.٠6.75.44.73.73.43.93.٢٢.73.64.4بابوا	غينيا	اجلديدة

5.٠3.٠٢.63.6٠.71.3٢.95.٢٢.5٢.43.٠3.٠٢.5٢.63.3الفلبين

٢.91.9–1.9٠.11.33.7٢.٢٢.8٢.5٢.8٠.1–1.٢–5.86.٢٠.٢ساموا

٠.5٠.53.51.83.93.٠4.٢٢.83.13.5–8.55.95.45.٢٠.6جزر	سليمان

9.٠7.56.9٢.8٢.٢4.٠6.64.34.34.74.65.٠4.84.54.8سري	النكا

1.81.8٠.9٠.8٠.7–٠.٢٠.71.1٠.7٠.4–٢.83.٠٢.٢1.9٠.9تايلند

٠.5٢.3٠.9٠.9٢.٠٢.٠٠.31.5٢.4–5.51٠.99.5٠.8٠.61.5تيمور-	ليشتي	

٠.1٢.5–7.٢6.83.3٠.5٠.8٢.4٠.1–7.73.3٠.7٢.3٠.1٠.6تونغا

٢.81.4٢.٠1.13.13.54.1٢.1٢.٢1.5٢.٢٢.٠٢.٢1.5٢.3توفالو

٢.61.31.5٠.8٢.5٠.83.1٢.3٢.7٢.9٢.4٢.33.5٢.6٢.٢فانواتو

9.69.16.64.1٠.6٢.73.53.5٢.83.84.٠4.٠5.٢3.13.7فييت	نام

9.96.35.56.510.65.55.66.46.65.25.25.35.35.35.2أوروبا الصاعدة والنامية
3.1٢.٠1.91.61.91.3٢.٠٢.٠1.41.41.73.٠1.11.٢٢.٢ألبانيا	3

19.559.٢18.318.113.511.86.٠4.95.65.15.14.14.75.54.9بيالروس

٠.4–٠.4٢.٠٠.7٠.8–٠.81.4٠.6٠.8–1.6–1.٠–٠.9–٢.5٢.1٠.1البوسنة	والهرسك
1.٢٢.6٢.51.٢1.7٢.٠3.1٠.5٢.4–1.3–1.1–5.6٢.4٠.41.6بلغاريا4

1.11.5٠.8٠.3٠.8٢.11.4٠.٢٠.9–1.1–٠.5–٢.73.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4٢.4٢.83.43.63.43.٠4.٠3.73.1–٠.1–5.15.71.7٠.٢هنغاريا

٠.31.51.1٢.7٠.81.٢1.91.٢1.51.٢–٢.3٢.51.8٠.4٠.5كوسوفو

9.34.64.65.19.66.46.63.14.8٢.8٢.35.٠7.5٠.56.٠مولدوفا

٠.9–٠.71.71.1٠.4–٢.4٢.6٠.4٠.1–1.5٠.3–5.44.1٢.٢٠.7اجلبل	األسود

1.41.5٠.8٠.91.3٢.٢٠.41.٠1.4–٠.٢–٠.3–٢.٠3.3٢.8٠.3مقدونيا	الشمالية

٢.٠1.6٢.33.3٢.3٢.43.4٢.٢٢.٠–٠.6–٢.63.7٠.9٠.٠٠.9بولندا

1.34.63.8٢.9٢.5٢.54.٠٢.7٢.7–1.6–9.43.34.٠1.1٠.6رومانيا

11.٢5.16.87.815.57.٠3.7٢.94.53.٢3.٢4.٠3.٠3.83.3روسيا

9.37.37.7٢.11.41.13.1٢.٠1.91.51.93.٠1.91.6٢.٠صربيا

13.٢8.97.58.97.77.811.116.315.٢11.911.911.٠11.81٢.٠1٢.٠تركيا
1٢.148.713.914.41٠.97.93.٢6.٠5.٠4.15.٢5.8–1٠.7٠.6٠.3أوكرانيا3

5.64.64.64.95.45.56.36.67.76.26.74.37.75.66.8أمريكا الالتينية والكاريبي5

٢.41.٢1.51.٠1.٠٢.٠1.5٠.71.3–٢.33.41.11.11.٠٠.5أنتيغوا	وبربودا

.	.	..	.	.53.8.	.	..	.	..	.	.٢5.734.353.5.	.	..	.	..	.	.1٠.71٠.٠1٠.6األرجنتين3	

3.3–3.64.31.٢1.8٢.٢5.٢1.1–1.٠–٠.4٠.5٠.9–3.5٠.6٢.4أروبا

1.5٢.31.31.8٢.1٢.٢1.81.7٢.5–٢.31.9٠.41.٢1.9٠.3جزر	البهاما

٢.4–1.54.43.74.1٢.91.6٢.37.٢٠.8–4.74.51.81.81.1بربادوس

٠.71.1٠.3٠.٢٠.8٠.7٢.٢٠.٢1.11.3–٢.61.٢٠.51.٢٠.9بليز

5.44.55.75.84.13.6٢.8٢.31.81.74.13.51.53.33.8بوليفيا

6.65.46.٢6.39.٠8.73.43.73.7٢.7٢.93.34.3٢.٠٢.9البرازيل

3.٢3.٠1.84.74.33.8٢.٢٢.3٢.3٢.9٢.73.٠3.٠٢.4٢.9شيلي

5.13.٢٢.٠٢.95.٠7.54.33.٢3.5٢.4٢.1٢.93.81.4٢.4كولومبيا
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(

)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

–٢٠٠٢

٢٠11

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

أمريكا الالتينية 
5.64.64.64.95.45.56.36.67.76.26.74.37.75.66.8والكاريبي )تتمة(5

9.74.55.٢4.5٠.8٠.٠1.6٢.٢٢.1٠.8٠.9٢.81.5٠.51.٢كوستاريكا

٠.٠٠.61.41.61.81.9٢.٠1.81.8٢.٠–٢.٢1.4٠.٠٠.8٠.9دومينيكا

1٢.13.74.83.٠٠.81.63.33.61.83.34.٠4.٠3.74.٠4.٠اجلمهورية	الدومينيكية

٢.٠–٠.3–٠.3٠.٠1.٠1.٠٠.1–5.٢5.1٢.73.64.٠1.7٠.4٠.٢إكوادور

٠.61.٠1.1٠.1٠.٢1.11.٠٠.٠٠.71.5–3.61.7٠.81.1٠.7السلفادور

1.٢–1.11.9٠.1٠.8–1.7٠.9٠.8٠.6٠.٢–٠.6–3.1٢.4٠.٠1.٠غرينادا

6.73.84.33.4٢.44.44.43.83.7٢.1٢.14.٠3.4٢.33.1غواتيماال

٠.81.91.3٢.11.٠٢.73.1٢.11.3٢.9–6.1٢.41.9٠.7٠.9غيانا

13.16.86.83.97.513.414.71٢.917.3٢٢.4٢3.811.319.7٢5.٠٢٢.٠هايتي

7.35.٢5.٢6.13.٢٢.73.94.34.43.33.74.٠4.13.٢4.٢هندوراس

11.56.99.38.33.7٢.44.43.73.95.15.45.٠6.٢4.15.7جامايكا

4.44.13.84.٠٢.7٢.86.٠4.93.63.43.33.٠٢.83.7٢.9املكسيك

8.47.٢7.16.٠4.٠3.53.94.95.44.44.٠3.56.14.٠3.5نيكاراغوا

٠.5–٠.5–٠.٢٢.٠٠.1–٠.8–3.15.74.٠٢.6٠.1٠.7٠.9٠.8٠.4بنما

7.93.7٢.75.٠3.14.13.64.٠٢.8٢.93.٢3.3٢.83.٠3.3باراغواي

٢.53.7٢.83.٢3.53.6٢.81.3٢.11.81.9٢.٠1.91.8٢.٠بيرو

٠.71.1٢.٠٠.41.٠1.3–٠.٢–٠.71.٠–٠.7–3.7٠.81.1٠.٢٢.3سانت	كيتس	ونيفس

٠.1٢.4٠.5٠.3٢.1٢.٠٠.91.5٢.1–3.1–٢.44.٢1.53.51.٠سانت	لوسيا

سانت	فنسنت	وجزر	

٢.٢٢.3٠.9٠.91.6٢.٠٠.51.5٢.٠–٠.٢–3.1٢.6٠.8٠.٢1.7غرينادين

11.75.٠1.93.46.955.5٢٢.٠6.94.449.851.٠9.٠4.٢1٠4.9٢٠.9سورينام

6.99.35.٢5.74.73.11.91.٠1.٠٠.٠1.٠1.٠٠.4٠.٠1.٠ترينيداد	وتوباغو

9.18.18.68.98.79.66.٢7.67.91٠.٠8.٢4.٠8.89.57.5أوروغواي
فنزويال3

٢3.4٢1.14٠.66٢.٢1٢1.7٢54.9438.165,374.119,9٠66,5٠٠6,5٠٠.	.	.9,585.56,5٠٠6,5٠٠

منطقة الشرق األوسط 

7.68.88.36.45.55.76.99.57.89.39.36.56.910.78.9وآسيا الوسطى
4.45.٠٠.6٢.35.44.84.٠٢.85.٠4.5–11.16.47.44.7٠.7أفغانستان

3.68.93.3٢.94.86.45.64.3٢.٠3.53.87.٠٢.45.٢٢.5اجلزائر

1.٠٢.41.4٠.9٢.٠3.8٠.71.5٢.5–4.8٢.55.83.٠3.71.4أرمينيا

8.٠1.٠٢.41.44.٠1٢.41٢.8٢.3٢.73.٠3.13.٢٢.73.٠3.1أذربيجان

1.9٢.83.3٢.61.8٢.81.4٢.11.٠٠.٠٢.8٢.٢1.7٢.٠٢.4البحرين

٢.7٠.6٠.13.3٢.9٢.4٢.٠3.3٢.5٢.٢–4.٠4.٢1.11.3٠.8جيبوتي

8.88.76.91٠.111.٠1٠.٢٢3.5٢٠.913.95.76.٢7.49.45.68.٠مصر

3.14.٠٢.16.٠٢.64.95.3٢.53.٠7.٠3.53.٠–٠.5–7.٠٠.9جورجيا

15.63٠.634.715.611.99.19.631.٢41.٠3٠.53٠.٠٢5.٠٢6.٠35.٠٢5.٠إيران

٠.81.٠٢.٠٠.11.٠1.٠–6.11.9٢.٢1.4٠.5٠.1٠.4٠.٢.	.	.العراق

1.4–1.4٢.5٠.71.7–3.64.5٠.7٠.3–٠.6–4.14.64.93.٠1.1األردن

8.65.15.86.76.714.67.46.٠5.٢6.96.٢4.٠5.47.55.9كازاخستان

3.63.٢٢.73.13.73.51.5٠.61.11.٠٢.3٢.51.51.4٢.5الكويت

8.3٢.86.67.56.5٠.43.٢1.51.18.٠5.55.٠3.17.77.٠جمهورية	قيرغيزستان
.	.	.7.٠144.5.	.	..	.	.4.54.6٢.985.5–٠.8–3.16.64.81.83.7لبنان3

4.6٢٢.315.11٢.٢4.6٢٢.315.1–٢.96.1٢.6٢.414.8٢4.٠٢8.٠1.٢ليبيا3

6.64.94.13.8٠.51.5٢.33.1٢.33.94.54.٠٢.75.٠4.٠موريتانيا

٢.٠٠.71.6٠.41.41.5٠.71.6٠.٢٠.٢٠.8٢.٠1.٠٠.٢٠.8املغرب

3.4٢.91.٢1.٠٠.11.11.6٠.9٠.11.٠3.4٢.5٠.11.٠3.4عُمان

9.٠11.٠7.48.64.5٢.94.13.96.71٠.78.86.58.٠8.61٠.٢باكستان

.	.	..	.	..	.	.1.8٢.٠–٢.٢–5.11.83.٢4.٢1.٠٢.7٠.5٠.٢٠.6قطر

3.63.7–3.63.7٢.٠٠.1–٢.5٢.1–3.٢٢.93.6٢.٢1.٢٢.٠٠.8اململكة	العربية	السعودية

3.13.٠٢.5.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.الصومال
1٢.435.636.536.916.917.83٢.463.351.٠141.61٢9.716.857.٠198.91٠3.٠السودان6

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سوريا7

11.15.85.٠6.15.85.97.33.87.88.17.٠6.58.٠7.57.٠طاجيكستان

3.54.65.34.64.43.65.37.36.75.85.34.٠6.15.44.9تونس

6.65.36.86.٠7.43.68.٠13.35.18.٠6.٠6.٠6.38.٠6.٠تركمانستان

1.5–1.5–1.5٢.11.9–1.5–5.3٠.71.1٢.34.11.6٢.٠3.11.9اإلمارات	العربية	املتحدة

13.111.911.79.18.58.813.917.514.513.٠1٠.75.115.٢1٢.19.3أوزبكستان

٠.9–٠.3٢.٠1.31.7–1.61.٢–٠.٢٠.٢–4.3٢.81.71.71.4٠.٢الضفة	الغربية	وغزة

11.79.911.٠8.٢٢٢.٠٢1.33٠.4٢7.61٠.٠٢6.431.٠8.٠6.٢45.4٢1.٠اجلمهورية	اليمنية
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اجلدول ألف-7 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية	الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠11–٢٠٠٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

9.49.06.56.36.810.410.78.48.510.67.96.19.710.57.3إفريقيا جنوب الصحراء

31.51٠.38.87.39.٢3٠.7٢9.819.617.1٢1.٠٢٠.66.٠16.9٢٢.٢19.6أنغوال

٢.5٢.٠٢.٠٠.3٢.5٢.٠–1.8٠.8٠.9–٠.٢٠.8–3.٠6.71.٠1.1بنن

8.77.55.94.43.1٢.83.33.٢٢.81.63.٠4.٠٢.٢1.63.٠بوتسوانا

3.5٢.5–٢.٠٢.٠٢.5٢.6–٠.4٢.٠3.٢–٠.9٠.٢–٢.63.8٠.5٠.3بوركينا	فاسو

7.65.٢3.٢5.17.93.٠–٠.7–9.118.٢7.94.45.65.516.6٢.8بوروندي

٠.81.31.11.٠1.٢1.71.91.٠1.٢–٠.11.4–٢.5٢.51.5٠.٢كابو	فيردي

٢.4٢.4٢.11.9٢.7٠.9٠.61.1٢.5٢.8٢.٢٢.٠٢.4٢.4٢.1الكاميرون

4.6٢.5–3.٠5.57.٠14.91.44.94.٢1.6٢.7٢.9٢.5٢.5٢.8جمهورية	إفريقيا	الوسطى

1.64.4–٢.83.٠3.٠1.7–4.٠1.٠–٠.9–٢.٢7.5٠.٢1.74.81.6تشاد

4.1–3.85.9٠.4٠.٠٠.9٠.8٠.11.73.73.٠٢.1٢.٠6.35.5جزر	القمر

19.1٠.9٠.91.٢٠.73.٢35.8٢9.34.711.51٢.15.٠4.617.18.٠جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

3.٠5.٠4.6٠.93.٢3.٢٠.41.٢٢.٢٢.5٢.63.٠3.8٢.5٢.7جمهورية	الكونغو

3.٠1.3٢.6٠.41.٢٠.7٠.7٠.4٠.81.٢1.4٢.٠1.61.٢1.4كوت	ديفوار

5.٢3.43.٢4.31.71.4٠.71.31.٢3.٠٢.٢٢.14.1٢.1٢.٢غينيا	االستوائية

4.7٢.6٢.٠٢7.٢4.٠٢.٠–16.4–14.4–13.3–17.14.85.91٠.٠٢8.55.6إريتريا

7.18.95.65.75.٠7.86.٢4.8٢.64.14.٢4.9٢.٠4.54.1إسواتيني

15.3٢4.18.17.49.66.61٠.713.815.8٢٠.٢11.58.٠19.516.18.٠إثيوبيا

٢.1٢.74.8٢.٠3.٠3.٠٢.51.٠3.٠3.٠–1.1٢.7٠.54.5٠.1غابون

7.٠4.65.٢6.36.87.٢8.٠6.57.16.16.٠5.٠7.76.55.8غامبيا

13.47.111.715.517.٢17.51٢.49.87.٢1٠.68.76.٠7.911.68.7غانا

17.615.٢11.99.78.٢8.٢8.99.89.59.18.٠7.89.18.78.٠غينيا

٢.5٢.٠–٠.4٠.٢٢.٠٢.٠٢.٠٠.1–1.5٢.7٠.٢–٢.5٢.1٠.81.٠غينيا-بيساو

7.89.45.76.96.66.38.٠4.75.٢5.35.٠5.٠5.84.55.٠كينيا

6.96.14.95.43.٢6.64.44.85.٢4.34.55.54.٠4.55.٠ليسوتو

9.66.87.69.97.78.81٢.4٢3.5٢7.٠11.99.55.٠٢٠.311.٠8.٠ليبريا

1٠.45.75.86.17.46.18.68.65.64.35.55.44.٠5.٢5.5مدغشقر

8.1٢1.3٢8.3٢3.8٢1.9٢1.711.59.٢9.49.39.55.٠11.59.٢9.5مالوي

1.81.7–٠.51.5٢.٠3.3–1.81.7٢.9–٢.71.41.8–٢.55.3٢.4مايل

5.83.93.53.٢1.31.٠3.73.٢٠.5٢.53.٢3.3٠.93.53.7موريشيوس

11.٢٢.64.3٢.63.619.915.13.9٢.83.65.65.53.54.45.5موزامبيق

6.66.75.65.33.46.76.14.33.7٢.33.44.5٢.6٢.93.4ناميبيا

٢.٢٢.٠–4.41.7٢.٠٢.3–1.٠٠.٢٠.٢٢.8٢.5–٢.4٠.5٢.3٠.9النيجر

1٢.٢1٢.٢8.58.٠9.٠15.716.51٢.111.41٢.91٢.71٠.61٢.٠13.711.6نيجيريا

8.16.34.٢1.8٢.55.74.81.4٢.46.91.٠5.٠6.75.٠5.٠رواندا

16.71٠.68.17.٠5.35.45.78.38.47.98.٠3.٠7.78.٠8.٠سان	تومي	وبرينسيبي

٠.91.٢1.1٠.51.٠٢.٠٢.٠1.5٠.6٢.5٠.9–٢.11.4٠.71.1السنغال

٢.93.71.83.9٢.93.٠1.76.63.٠–7.37.14.31.44.٠1.٠سيشيل

8.76.65.54.66.71٠.918.٢16.٠14.815.715.58.413.917.513.5سيراليون

5.95.65.86.14.66.35.34.64.13.33.94.53.73.34.3جنوب	إفريقيا

45.1٠.٠1.75٢.8379.8187.983.551.٢٢7.133.111.93٠.٠٢٠.٠٢3.8.	.	.جنوب	السودان

7.416.٠7.96.15.65.٢5.33.53.43.63.74.٢3.83.63.7تنزانيا

1.14.5–٠.9٠.71.41.5٢.٠٠.3–٢.4٢.61.8٠.٢1.8٠.9٠.٢توغو

7.71٢.74.93.15.45.55.6٢.6٢.94.٢4.85.٠3.65.٠5.٢أوغندا

14.٢6.67.٠7.81٠.117.96.67.٠9.814.513.37.٠11.713.٠11.٢زامبيا
٠.91٠.6٢55.36٢٢.83.73.٠5٢1.1495.٠3.٠–1.6–٢.4–3.71.6٠.٢–٠.8زمبابوي3

1	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	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	ألبانيا	واألرجنتين	ولبنان	وليبيا	وأوكرانيا	وفنزويال	وزمبابوي	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

4	على	أساس	املؤشر	املنسق	ألسعار	املستهلكين	الصادر	عن	املكتب	اإلحصائي	لالحتاد	األوروبي.

5	ما	عدا	فنزويال،	ولكنه	يتضمن	األرجنتين	من	٢٠17	واألعوام	التالية.	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	فنزويال	واألرجنتين	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.	

6	يستبعد	جنوب	السودان	من	بيانات	عام	٢٠11	بعد	9	يوليو.	أما	بيانات	٢٠1٢	واألعوام	التالية	فتتعلق	بالسودان	احلايل.

7	تستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠11	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.	
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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

–٢٠٠٢

٢٠11٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–4.٠–7.6–16.٢–4.٢–3.7–3.٢–3.3–3.٠–3.6–4.3–6.5–5.٢صايف	اإلقراض/االقتراض
–٠.1–٢.٢–٠.٢٠.43.6–٠.5–1.5–1.8–٢.7–3.5–3.8–1.8فجوة	الناجت٢

–3.9–6.٢–1٢.5–4.3–3.6–3.٠–٢.9–٢.4–٢.6–3.٢–4.6–4.3الرصيد	الهيكلي٢
الواليات املتحدة

–5.5–8.7–18.7–6.3–5.8–4.6–4.4–3.6–4.1–4.6–8.٠–6.1صايف	اإلقراض/االقتراض3
–٠.1–1.5–٠.41.٠3.٢–1.٠–1.9–٢.3–4.1–5.4–6.٠–3.1فجوة	الناجت٢

–5.4–7.6–15.٠–6.8–5.7–4.3–3.7–٢.6–٢.6–3.٠–4.9–4.4الرصيد	الهيكلي٢
5٢.38٠.881.581.٢8٠.881.881.983.٢84.٠1٠6.81٠7.3113.8صايف	الدين

73.٠1٠3.31٠4.91٠4.51٠4.61٠6.61٠5.71٠6.91٠8.7131.٢133.6136.9إجمايل	الدين

منطقة اليورو

–1.8–5.٠–1٠.1–٠.6–٠.5–1.٠–1.5–٢.٠–٢.5–3.٠–3.7–3.٢صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–3.٢–٠.٢٠.15.1–٠.4–1.5–٢.٢–٢.8–3.1–٠.1٢.٢فجوة	الناجت٢

–1.8–3.1–5.3–٠.6–٠.5–٠.6–٠.6–٠.6–٠.7–1.1–٢.٠–3.3الرصيد	الهيكلي٢
58.873.٢75.775.974.774.37٢.17٠.469.٢85.184.78٠.9صايف	الدين

73.59٠.79٢.69٢.89٠.99٠.٠87.685.784.٠1٠1.11٠٠.٠94.3إجمايل	الدين

أملانيا  

1.٠–3.٢–٠.٠٠.٠٠.61.٠1.٢1.41.81.58.٢–٢.4صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–1.8–٠.٢1.٠1.٢٠.43.5–٠.3–٠.3–٠.3٠.8–٠.٢فجوة	الناجت٢

1.٠–1.8–٠.٠٠.61.٢1.٢1.٢1.٢1.31.35.8–٢.1الرصيد	الهيكلي٢

55.759.658.655.٠5٢.٢49.345.54٢.741.154.154.٢43.8صايف	الدين

68.781.178.775.77٢.٢69.٢65.٠61.659.573.37٢.٢59.5إجمايل	الدين

فرنسا

–4.7–6.5–1٠.8–3.٠–٢.3–٢.9–3.6–3.6–3.9–4.1–5.٠–4.٢صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–4.٠–٠.٠5.6–٠.5–1.3–٢.3–٢.٢–٢.1–1.9–1.3–٠.1فجوة	الناجت٢

–4.7–4.٠–4.5–٢.٠–1.7–٢.1–٢.1–٢.٢–٢.6–٢.9–4.٠–4.٢الرصيد	الهيكلي٢
61.88٠.٠83.٠85.586.389.٢89.489.389.411٠.٠1٠9.8114.6صايف	الدين

71.٢9٠.693.494.995.698.٠98.398.198.1118.7118.61٢3.3إجمايل	الدين

إيطاليا

–٢.5–6.٢–13.٠–1.6–٢.٢–٢.4–٢.4–٢.6–3.٠–٢.9–٢.9–3.4صايف	اإلقراض/االقتراض
–٠.5–5.4–5.4–٠.7–٠.7–1.٢–٢.5–3.4–4.1–4.1–٢.8–٠.1فجوة	الناجت٢

–٢.5–3.4–3.8–1.3–1.9–1.8–1.3–٠.6–1.٠–٠.5–1.6–4.٠الرصيد	الهيكلي٢
1٠1.٠114.61٢٠.٠1٢٢.31٢3.11٢٢.41٢٢.٠1٢٢.91٢3.٠148.8146.1141.5صايف	الدين

1٠9.61٢6.513٢.5135.4135.3134.8134.1134.8134.8161.8158.315٢.6إجمايل	الدين

اليابان

–٢.7–6.4–14.٢–3.3–٢.5–3.1–3.7–3.8–5.6–7.9–8.6–6.7صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٢.1–3.٠–٠.7–٠.8–٠.3–1.8–1.5–1.9–1.7–3.1–1.9فجوة	الناجت٢

–٢.7–5.6–1٢.7–3.٠–٢.5–3.3–4.1–4.3–5.5–7.5–7.6–6.٢الرصيد	الهيكلي٢
1٠5.8145.3144.7146.6146.415٢.٠149.8153.5154.9177.1178.9179.7صايف	الدين

183.3٢٢8.7٢3٢.٢٢35.8٢31.3٢36.4٢34.5٢36.6٢38.٠٢66.٢٢64.٠٢64.٠إجمايل	الدين4

اململكة املتحدة 

–4.4–9.٢–16.5–٢.٢–٢.3–٢.5–3.3–4.6–5.6–5.5–7.6–4.9صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–3.5–٠.٠٠.3٠.٠٠.٠3.9–٠.1–٠.7–1.5–٠.4٢.٠فجوة	الناجت٢

–4.3–6.4–14.٠–٢.٢–٢.3–٢.6–3.3–4.3–4.9–4.3–6.1–5.٢الرصيد	الهيكلي٢
44.474.875.978.٠78.477.876.775.975.498.11٠1.61٠7.1صايف	الدين

49.783.٢84.٢86.٢86.986.886.٢85.785.41٠8.٠111.5117.٠إجمايل	الدين

كندا

–٠.3–8.7–19.9–٠.3–٠.4–٠.1–٠.5–٠.٢٠.1–1.5–٢.5–٠.6صايف	اإلقراض/االقتراض
٠.٠–1.4–٠.4٠.6٠.43.8–٠.9–٠.٠1.٠٠.1–٠.٠٠.4فجوة	الناجت٢

–٠.3–7.9–16.5–٠.6–٠.7–٠.٠٠.٠٠.3–٠.6–1.5–٢.3–٠.6الرصيد	الهيكلي٢
٢8.3٢8.9٢9.7٢8.5٢8.4٢8.7٢7.9٢6.5٢5.946.448.44٢.9صايف	الدين5

74.585.486.185.691.٢91.79٠.589.788.6114.6115.٠1٠6.٢إجمايل	الدين

ملحوظة:	يتناول	اإلطار	ألف-1	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.

1	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	٢٠٠1،	وبالتــايل	فــإن	متوســط	االقتصــادات	اجملمعــة	والواليــات	املتحــدة	هــو	عــن	الفتــرة	٢٠٠1-٢٠٠7.

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.

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠٢٠ 	154

اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية
)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠11–٢٠٠٢٢٠٢1–٢٠1٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية1

8.3–5.7٢.33.٠3.63.9٢.9٢.٢5.63.91.٠1٠.4احلجم

خمفض	األسعار

3.3–٢.8–4.35.4٢.7–4.1–13.3–1.7–٠.7–1.8–5.41.5بالدوالر	األمريكي

٠.5–3.5–4.63.٢٠.3–3.4–5.8–1.3٠.11.7–3.٢٠.6بوحدات	حقوق	السحب	اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

7.٠–4.51.9٢.93.13.93.7٢.٠4.83.51.311.6االقتصادات	املتقدمة

9.5–8.7٢.93.44.73.31.7٢.76.64.1٠.97.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الواردات

7.3–4.1٢.٠1.7٢.63.94.8٢.64.83.61.711.5االقتصادات	املتقدمة

11.٠–9.4–1.77.45.٠٠.6–9.9٢.85.45.14.3٠.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.1٠.6٠.3–٠.5–1.٠٠.31.81.٢٠.٢–٠.4٠.6–٠.٢االقتصادات	املتقدمة

٠.3–٢.6–1.41.٢1.1–1.4–4.3–٠.6–٠.6٠.5–1.6٠.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

8.4–5.8٢.3٢.83.33.٠٢.3٢.15.63.8٠.٢8.1احلجم

خمفض	األسعار

٢.9–3.5–4.95.73.1–4.8–14.5–٢.4–1.٢–1.9–5.51.9بالدوالر	األمريكي

٠.1–4.٢–5.13.6٠.7–4.٢–7.٢–٢.3–1.1٠.4–3.31.٠بوحدات	حقوق	السحب	اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

–1.3–٠.11.9٠.43.1–5.1–3.٠–٠.4–٢.3٢.8–٢.71.1املصنوعات
1٢.٠–3٢.1–٢3.3٢9.41٠.٢–15.7–47.٢–7.5–٠.9٠.9–15.67.7النفط

6.41.3٠.85.65.1–٠.4–17.1–5.5–5.8–7.6–11.6٢.٠السلع	األولية	غير	الوقود

٠.44.3–3.1–1.53.81.٢–16.9–1.6–٠.3–3.3–7.71.8املواد	الغذائية

3.63.9–3.8–8.٢–4.7–3.1–٢٠.17.٢–13.7–18.1–13.٢3.6املشروبات

1.7–4.٢–٠.٠5.٢٢.٠5.4–11.5–7.5–4.4–٢٠.5–9.34.8املواد	اخلام	الزراعية

٢٢.٢6.63.7٠.83.٠–5.3–٢7.3–1٢.٢–3.9–17.8–17.53.9املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق 
السحب اخلاصة2

–4.٠–٢.93.7–٠.4٠.٢–5.34.5–٠.3–5.5٢.٠–٠.5٠.1املصنوعات
9.٠–3٢.5–٢3.6٢6.78.٠–15.1–4٢.7–7.5–4.٠٠.1–13.٢6.8النفط

3.34.9٢.٢–٠.36.6٠.8–1٠.٠–5.5–5.1–4.7–9.31.٠السلع	األولية	غير	الوقود

1.4–٠.٢–٠.7–٢.٢4.13.3–9.8–٠.51.5–٠.3–5.4٠.8املواد	الغذائية

3.٠1.1–1.4–1٠.1–4.5–٢٠.1٠.7٢.5–13.٠–15.6–1٠.8٢.7املشروبات

–1.1–4.8–3.1–٠.65.5٠.1–4.٠–7.5–3.7–18.1–7.٠3.8املواد	اخلام	الزراعية
٢٢.54.46.٢٠.1٠.٢–4.7–٢1.1–1٢.1–3.1–15.3–15.٠3.٠املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2

–8.3–6.٠5.1–٢.6–1.9–16.٢4.8–٠.4–٠.11٠.85.9–1.8املصنوعات
4.1–33.5–٢٠.8٢3.75.٢–15.4–36.8–7.6–9.٢4.1–1٠.76.5النفط

–6.43.4٢.3–4.٢3.1–٠.1–٠.7–5.6–٠.٠8.9–6.8٠.8السلع	األولية	غير	الوقود
–3.1–٢.31.6–1.81.75.6–٠.5–1.6–4.73.5–3.٠٠.6املواد	الغذائية

–1.51.53.4–1٢.٢–6.6–٢٠.٠11.1٢.8–16.4–11.4–8.4٢.4املشروبات
–5.5–6.1–٠.٢–5.9٠.33.1٢.5–7.6–7.5–14.٠–4.63.6املواد	اخلام	الزراعية

–4.٢–19.71.99.41.3–5.٠–1٢.9–1٢.٢–7.٠–11.٠–1٢.4٢.7املعادن
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اجلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠11–٢٠٠٢٢٠٢1–٢٠1٢٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

7.3–4.51.8٢.7٢.63.13.11.54.63.1٠.79.7االقتصادات	املتقدمة

8.8–5.5–8.5٢.83.84.6٢.71.٢٢.76.64.٠٠.5األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

5.3–7.8–3.11.٢1.51.٠4.3–5.4٠.3٢.61.9٠.5مصدِّرة	للوقود

9.6–9.83.54.35.84.1٠.53.17.94.8٠.64.9مصدِّرة	لغير	الوقود

الواردات

7.6–4.٢1.91.1٢.33.33.7٢.34.93.6٠.59.4االقتصادات	املتقدمة

1٠.9–6.4–٢.17.45.٠٠.4–1٠.٠3.٠5.٢4.7٢.6٠.5األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

4.9–٠.78.4–3.٢٢.٠–5.5–8.63.٠٠.46.4–1٠.3٠.3مصدِّرة	للوقود

11.9–6.٠–9.93.64.55.13.1٠.83.78.٢6.3٠.6مصدِّرة	لغير	الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

1.٢–3.1–4.4٢.81.4–٢.٢–6.4–٠.41.9–٠.4–٢.3٠.7االقتصادات	املتقدمة

–٠.7–6.94.8٠.36.4–7.٠–9.٠–3.1–3.11.1–5.81.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية
3.8–٢1.3–17.٠15.3٢.7–1٢.7–٢9.9–6.7–4.4٢.4–1٠.74.6مصدِّرة	للوقود

–1.7–4.4٢.11.1٢.4–5.4–1.٠–1.6–٢.6٠.5–3.9٠.3مصدِّرة	لغير	الوقود
الواردات

٠.5–3.6–4.43.51.3–3.6–8.1–٢.٠–٠.6٠.6–٢.61.1االقتصادات	املتقدمة

–1.4–5.73.6٠.44.4–5.5–4.9–٢.6–٢.4٠.6–4.٠٠.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية
–1.5–4.٠1.٠٢.٠3.6–3.1–4.٠–3.٠٠.9٢.1–4.6٠.4مصدِّرة	للوقود

–1.4–6.14.٠٠.14.6–6.٠–5.1–٢.8–٢.3٠.9–3.8٠.9مصدِّرة	لغير	الوقود
معدالت التبادل التجاري

٠.6٠.7–٠.1–٠.7–1.٠٠.٢1.81.4٠.1–٠.41.٠–٠.3االقتصادات	املتقدمة

٠.7–٢.٠–1.11.٢٠.1–1.6–4.3–٠.5–٠.7٠.5–1.8٠.5األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

اجملموعات اإلقليمية

–1.٠٢.4٠.6–٢.3–1.٠1.41.1٢.58.4٠.٢3.3–1.4آسيا	الصاعدة	والنامية
–٠.1–٢.74.5٠.33.3–5.8–1٠.7–٠.7–1.43.٢–٢.81.6أوروبا	الصاعدة	والنامية

3.4–1.14.٢٠.٠٠.٢1.3–8.7–٢.5–1.1–1.8–3.٢٠.7منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

3.3–15.4–1٠.11٠.74.3–6.1–٢4.3–4.6–٠.4٠.9–4.83.7أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.4–5.8–7.34.٠٢.٠–٠.4–13.5–٢.7–٠.5–٠.٢–5.11.1إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.3–18.3–1٢.514.14.6–9.9–٢7.٠–4.7–1.33.3–5.94.3الوقود

–1.٠٢.3٠.3–1.9–٠.٠٠.6٠.3٠.41.٢4.3٠.61.6غير	الوقود
للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات الدوالرات األمريكية

14,97٢٢٢,916٢٢,631٢3,363٢3,798٢1,1٢7٢٠,743٢٢,854٢5,٠٠6٢4,555٢1,3٠٢٢3,778السلع	واخلدمات

11,85917,69٢18,13٠18,55٢18,64٠16,٢٠٠15,73417,4٢919,٠9٠18,53816,37318,٢33السلع
1٢.٠–3٢.1–٢3.3٢9.41٠.٢–15.7–47.٢–7.5–٠.9٠.9–15.67.7متوسط	سعر	النفط	3

6٢.٢٢66.991٠5.٠11٠4.٠796.٢55٠.794٢.845٢.8168.3361.3941.6946.7٠بالدوالر	األمريكي	للبرميل

–1.3–٠.11.9٠.43.1–5.1–3.٠–٠.4–٢.3٢.8–٢.71.1قيمة	وحدة	الصادرات	من	املصنوعات	4
1	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	٢٠14-

	.٢٠16

3	التغير	%	يف	متوسط	أسعار	النفط	خلام	برنت	اململكة	املتحدة	وخام	دبي	الفاحت	وخام	غرب	تكساس	الوسيط.

4	التغير	%	للمصنوعات	املصدرة	من	االقتصادات	املتقدمة.	

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل	| 	أكتوبر		٢٠٢٠ 	156

اجلدول ألف-10 موجز أرصدة احلساب اجلاري 
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

50.7244.1248.1297.2391.1480.5392.6339.3242.2314.1435.0االقتصادات املتقدمة

–518.5–463.٠–441.7–48٠.٢–449.7–365.3–394.9–4٠7.4–367.8–336.9–418.1الواليات	املتحدة
1٢9.5٢78.1319.63٢٢.939٠.٠393.4418.7354.8٢4٢.٠344.543٢.4منطقة	اليورو

٢51.6٢44.8٢8٠.3٢88.8٢95.1٢86.7٢9٢.4٢73.٢٢17.6٢94.9336.٠أملانيا

–٢8.9–51.7–48.9–18.1–15.6–19.9–1٢.٠–9.٠–٢7.3–14.3–٢5.9فرنسا
٢3.741.1٢6.148.75٠.55٢.٠59.٢59.663.٢7٠.4–4.8إيطاليا

1.1٢7.6٢3.3٢4.٢39.135.1٢7.5٢7.56.713.43٢.٢إسبانيا

59.745.936.8136.4197.9٢٠3.5176.6184.3143.5165.6187.٠اليابان

–111.8–1٠7.6–54.٠–113.5–11٠.7–93.1–14٠.9–143.7–144.8–13٢.7–9٢.8اململكة	املتحدة
–48.6–4٢.9–31.8–35.4–4٢.8–46.4–47.٢–54.4–41.9–58.٠–64.6كندا

٢73.934٢.3358.4364.7345.63٢3.7344.٢39٢.٠314.٢337.54٠٠.5اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

–208.7–144.7–62.839.5–7.446.2–82.3–334.5165.9173.957.9األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

–133.٠٢٠1.٢64.87.5–119.٠98.9٢٢8.33٠8.6٢٢3.3173.149.٢آسيا	الصاعدة	والنامية
–4.31٠.4–69.354.99.٢–16.3–36.36.6–8.٠–56.٢–٢8.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

–71.3–37.3–٢1.6–89.7–13٠.٢–86.٢–99.7–171.9–186.٠–17٢.9–148.3أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–57.8–1٠6.7–1٠8.4٢6.8133.3–٢6.9–143.٢–418.7333.7٢٠1.9138.9منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–61.7–69.8–76.6–6٢.٢–44.4–36.3–56.1–9٢.٠–6٢.4–37.6–٢6.6إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

16.7–41.4–83.7311.٠146.395.6–74.9–593.846٠.6311.375.9الوقود

–٢٢5.5–56.11٠3.3–83.6–357.٢–76.4–18.٠7.4–137.4–٢94.7–٢59.٢غير	الوقود
–33.9–3٢.3–3٢.٠–45.7–74.6–56.6–43.7–64.٢–53.٢–87.5–63.4منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–347.6–٢33.4–167.5–٢٢8.1–333.8–٢43.٠–٢19.٢–31٢.٢–348.6–379.1–413.6اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–4٠.٠–49.5–41.7–47.4–46.٠–46.3–55.٢–51.3–43.٠–6٢.٢–56.5جدولة	ديونها	خالل	٢٠15-٢٠19
للتذكرة

385.2410.0422.0239.2308.9487.9346.4402.0202.6169.4226.3العامل

314.1435.9456.1448.3479.75٠5.35٠٠.6434.735٠.7469.3571.5االحتاد	األوروبي

–76.4–85.7–88.6–61.٢–57.٠–34.7–41.1–74.1–4٠.6–38.6–3٢.8البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–33.6–86.7–1٢5.343.8117.3–7.9–1٢٠.٢–4٠8.43٢6.5191.51٢٢.6منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

0.10.50.50.70.81.00.80.70.50.60.7االقتصادات املتقدمة

–٢.٠–٢.1–٢.1–٢.٢–٢.٢–1.9–٢.1–٢.٢–٢.1–٢.٠–٢.6الواليات	املتحدة
1.٠٢.1٢.4٢.83.33.13.1٢.71.9٢.4٢.5منطقة	اليورو

7.16.67.٢8.68.57.87.47.15.86.86.7أملانيا

–٠.8–1.8–1.9–٠.7–٠.6–٠.8–٠.5–٠.4–1.٠–٠.5–1.٠فرنسا
1.11.91.4٢.6٢.6٢.53.٠3.٢3.٠٢.9–٠.٢إيطاليا

٠.1٢.٠1.7٢.٠3.٢٢.71.9٢.٠٠.5٠.91.8إسبانيا

1.٠٠.9٠.83.14.٠4.٢3.63.6٢.93.٢3.1اليابان

–3.3–3.8–٢.٠–4.٠–3.9–3.5–5.٢–4.9–4.7–4.8–3.4اململكة	املتحدة
–٢.٢–٢.4–٢.٠–٢.٠–٢.5–٢.8–3.1–3.5–٢.3–3.1–3.5كندا

4.15.٠5.15.75.٢4.64.65.44.54.44.3اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

–0.4–0.4–0.20.1–0.00.1–0.3–1.20.50.60.2األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

٠.61.٠٠.3٠.٠–٠.9٠.71.5٢.٠1.41.٠٠.3آسيا	الصاعدة	والنامية

–٠.1٠.٢–1.81.4٠.3–٠.4–1.1٠.٢–٠.٢–1.٢–٠.7أوروبا	الصاعدة	والنامية
–1.3–٠.8–٠.5–1.7–٢.5–1.6–٢.٠–3.3–3.1–٢.9–٢.5أمريكا	الالتينية	والكاريبي

–1.٢–٢.7–٢.8٠.73.7–٠.8–4.٢–11.٢8.65.14.٠منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى
–٢.5–4.1–4.8–3.6–٢.7–٢.3–3.8–5.8–3.5–٢.٢–1.7إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

٠.3–٠.8–1.75.9٢.7٢.٠–1.6–9.67.35.11.5الوقود

–٠.5–٠.٢٠.3–٠.3–1.٢–٠.1٠.٠٠.3–٠.5–1.٢–1.٢غير	الوقود
–1.5–1.8–1.9–٢.4–3.8–٢.8–٢.4–3.3–٢.7–4.4–3.3منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–1.7–1.5–1.٢–1.5–٢.٢–1.7–1.6–٢.3–٢.4–٢.7–3.٠اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–3.4–5.4–4.8–5.3–5.6–5.9–6.5–5.9–4.8–6.9–6.6جدولة	ديونها	خالل	٢٠15-٢٠19
للتذكرة

0.50.50.50.30.40.60.40.50.20.20.2العامل

٢.1٢.8٢.93.33.53.43.1٢.8٢.3٢.8٢.8االحتاد	األوروبي

–٢.٢–3.6–3.9–٢.8–٢.8–1.8–٢.٢–3.8–٢.٠–٢.1–1.9البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–٠.9–٢.7–4.٠1.33.9–٠.3–4.3–13.31٠.36.٠4.3منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(            
)% من إجمايل الناجت احمللي(
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

0.41.71.72.22.93.32.52.21.82.12.3االقتصادات املتقدمة

–18.4–٢٠.٢–٢٠.8–19.٠–17.7–15.3–17.6–17.9–15.4–14.6–18.6الواليات	املتحدة
.	.	..	.	..	.	.4.٠8.٢9.٠1٠.٠1٢.٠11.11٠.89.3منطقة	اليورو

15.414.415.818.318.516.515.615.113.415.714.7أملانيا

–٢.9–6.6–6.7–٢.٠–1.7–٢.4–1.5–1.٢–3.1–1.7–3.٢فرنسا
3.96.54.88.88.47.99.411.41٠.٠8.8–٠.8إيطاليا

٠.36.٢5.16.٠9.47.65.55.71.83.15.٢إسبانيا

6.55.54.317.4٢4.4٢3.٢19.٠٢٠.418.619.318.٢اليابان

–11.٢–1٢.4–6.9–1٢.7–1٢.6–11.5–18.3–17.7–16.6–15.9–11.4اململكة	املتحدة
–7.1–8.5–7.1–6.4–7.8–9.٠–9.8–11.٠–7.3–1٠.4–11.6كندا

6.88.٢8.69.89.58.٢8.٠9.48.58.48.1اقتصادات	أخرى	متقدمة	1

–1.8–1.6–0.70.3–0.10.5–1.1–3.61.92.20.6األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

–3.٠4.81.4٠.1–3.3٢.65.78.16.14.٢1.1آسيا	الصاعدة	والنامية
–٠.3٠.5–4.53.6٠.7–1.٢–3.٠٠.6–٠.5–3.8–٢.٠أوروبا	الصاعدة	والنامية

–4.8–3.٠–٢.٠–7.٢–1٠.3–7.3–9.5–15.9–15.٠–13.7–11.7أمريكا	الالتينية	والكاريبي
–3.5–8.3–7.٠1.911.3–٢.٢–11.8–٢٢.٢18.81٢.91٠.3منطقة	الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى

–1٢.٠–18.5–٢3.7–15.3–1٠.6–9.9–17.6–٢6.7–13.7–7.8–5.6إفريقيا	جنوب	الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

1.٢–٢.٢–4.715.٢7.86.٠–4.8–٢٢.518.313.84.1الوقود

–٢.4–٠.91.4–1.٢–5.٠–1.٢–٠.3٠.1–٢.1–4.6–4.3غير	الوقود
–5.6–6.9–7.7–9.7–15.5–1٢.6–1٠.9–15.9–11.3–18.٠–1٢.9منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–5.8–5.٢–4.3–5.٠–7.3–5.8–6.٠–8.5–8.4–9.٢–1٠.3اقتصادات	املركز	املدين	الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

	اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت

–11.3–٢1.6–19.5–18.٢–18.٢–٢1.٢–٢8.5–٢4.4–17.٠–٢٢.9–٢1.3جدولة	ديونها	خالل	٢٠15-٢٠19
للتذكرة

1.61.81.91.21.52.11.41.61.00.70.8العامل

4.86.36.37.٠7.47.16.35.65.٢6.15.9االحتاد	األوروبي

–7.9–1٢.8–15.٠–9.٠–8.9–6.٢–8.5–15.4–7.6–7.5–6.9البلدان	النامية	منخفضة	الدخل
–٢.٢–7.6–9.13.511.٢–٠.9–11.٠–٢4.6٢٠.913.91٠.1منطقة	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

1	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

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

0.10.50.50.70.81.00.80.70.50.60.7االقتصادات املتقدمة

–٢.٠–٢.1–٢.1–٢.٢–٢.٢–1.9–٢.1–٢.٢–٢.1–٢.٠–٢.6الواليات	املتحدة
1.٠٢.1٢.4٢.83.33.13.1٢.71.9٢.4٢.5منطقة	اليورو1

7.16.67.٢8.68.57.87.47.15.86.86.7أملانيا

–٠.8–1.8–1.9–٠.7–٠.6–٠.8–٠.5–٠.4–1.٠–٠.5–1.٠فرنسا
1.11.91.4٢.6٢.6٢.53.٠3.٢3.٠٢.9–٠.٢إيطاليا

٠.1٢.٠1.7٢.٠3.٢٢.71.9٢.٠٠.5٠.91.8إسبانيا

1٠.٢9.88.٢6.38.11٠.81٠.89.97.69.٠8.7هولندا

–1.6–٠.٠٠.8–1.٢–1.٠٠.81.4٠.61.٢1.4–٠.1بلجيكا
1.51.9٢.51.7٢.71.6٢.3٢.6٢.4٢.5٢.٢النمسا

5.٠5.55.5–٠.56.٠11.4–1.61.14.44.٢–3.4آيرلندا

–3.7–3.5–3.1–1.6٠.٢٠.٢1.٢1.3٠.4٠.1–1.6البرتغال
–3.6–4.5–7.7–٢.1–3.5–٢.5–٢.3–1.5–٢.3–٢.6–٢.4اليونان

٠.3–٠.7–1.8–٠.5–1.7–٠.9–٢.٠–٠.9–1.3–1.8–٢.1فنلندا

–٢.8–4.1–3.1–٢.9–٢.6–1.9–٢.7–٠.91.91.1٢.1اجلمهورية	السلوفاكية
–٠.6٠.34.37.٢4.51.7–٠.8–٠.83.٢٢.8–1.4ليتوانيا

1.33.35.13.84.86.٢5.95.74.53.91.1سلوفينيا

5.65.45.٢5.14.94.94.84.53.84.34.6لكسمبرغ

–1.٢–٢.٠٠.8–٠.5–1.41.٠٠.7–٠.9–٢.3–٢.7–3.6التفيا
–٠.3٠.71.81.6٢.7٢.٠٢.64.٠٢.٠٠.1–1.9إستونيا
–3.5–9.1–1٠.6–6.7–4.4–5.1–4.٢–٠.4–4.1–1.5–3.9قبرص
1.7٢.68.5٢.73.71٠.٢11.٠9.67.68.31٠.3مالطة

1.٠٠.9٠.83.14.٠4.٢3.63.6٢.93.٢3.1اليابان

–3.3–3.8–٢.٠–4.٠–3.9–3.5–5.٢–4.9–4.7–4.8–3.4اململكة	املتحدة
3.85.65.67.٢6.54.64.53.63.33.44.3كوريا

–٢.٢–٢.4–٢.٠–٢.٠–٢.5–٢.8–3.1–3.5–٢.3–3.1–3.5كندا
–٢.٠–٠.61.8٠.1–٢.1–٢.6–3.3–4.6–3.1–3.4–4.3أستراليا

8.79.711.313.613.114.111.61٠.79.69.89.٢مقاطعة	تايوان	الصينية

17.615.718.٠18.717.616.317.٢17.٠15.٠14.514.٠سنغافورة

1٠.711.68.611.39.96.48.٢11.58.59.٠9.3سويسرا

5.55.14.54.13.53.1٢.54.٢3.٢4.٢3.٠السويد

1.61.51.43.34.٠4.63.76.٢4.44.74.٠منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	اخلاصة

1.٠–٠.5–٠.7–٠.٢٠.٢1.51.6٠.4٠.4–٠.5–1.5اجلمهورية	التشيكية

1٢.61٠.31٠.88.٠4.54.67.14.1٢.84.44.3النرويج

٠.33.٠4.٠5.13.33.1٢.13.43.53.5٢.8إسرائيل

6.37.88.98.٢7.87.87.٠7.86.46.67.٢الدانمرك

–٢.9–٢.4–٢.٠–3.4–4.3–3.٠–٢.٢–٢.9–3.1–3.٢–3.9نيوزيلندا
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.بورتوريكو

٢8.٠–6.7–39.34٠.٢34.٢٢5.3٢8.13٢.334.634.8٢3.5إقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

5.83.95.17.63.83.٢6.٢٠.٠٠.٢٠.1–3.8آيسلندا

–٠.1–1.٢–٠.74.5–1.6–٠.1.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سان	مارينو
																																	للتذكرة

–٠.٢–٠.3–٠.4–٠.3–٠.٠٠.3–٠.1–٠.5–٠.6–٠.6–٠.8االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية
٢.3٢.93.٠3.43.63.63.5٢.9٢.5٢.93.1منطقة	اليورو	٢

1	تم	تصحيح	البيانات	ألغراض	إبالغ	أوجه	التفاوت	يف	املعامالت	داخل	كل	منطقة.	

٢	تم	حساب	البيانات	على	أساس	حاصل	أرصدة	البلدان	املنفردة	يف	منطقة	اليورو.
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اجلدول ألف-12 األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري

)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

0.61.00.30.0–0.90.71.52.01.41.00.3آسيا الصاعدة والنامية

–1.9–٢.8–1.5–1.7–3.5–1.6٠.81.81.9٠.5–٠.3بنغالديش
8.9–13.5–٢1.4–٢٢.5–19.1–٢3.9–3٠.3–٢7.9–٢7.1–٢5.6–٢1.9بوتان

٢9.8٢٠.931.916.71٢.916.46.96.6٠.٠٢.89.6بروين	دار	السالم

–7.5–16.3–٢5.4–15.8–1٢.٢–7.9–8.5–8.7–8.6–8.5–8.6كمبوديا
٢.51.5٢.٢٢.71.81.6٠.٢1.٠1.3٠.7٠.5الصين

–7.6–1٢.1–15.3–1٢.9–8.5–6.7–3.6–3.5–5.8–8.9–1.4فيجي
–٢.5–٠.3٠.9–٠.9–٢.1–1.8–٠.6–1.٠–1.3–1.7–4.8الهند

–1.8–٢.4–1.3–٢.7–٢.9–1.6–1.8–٢.٠–3.1–3.٢–٢.7إندونيسيا
٢.811.5–31.13٢.81٠.837.638.73٢.٠1.6–1.95.5كيريباتي

–6.7–7.7–8.7–6.4–1٢.٠–1٠.6–11.٠–٢٢.4–٢3.3–٢6.5–٢1.3جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
5.13.44.33.٠٢.4٢.8٢.٢3.4٠.91.8٠.7ماليزيا

–5.5–17.٠–31.8–٢6.٠–٢6.4–٢1.7–٢3.6–7.5–3.7–4.3–6.6ملديف
–3.417.٢16.17.56.58.٠1.61.٢٢.3–6.٢–٠.4جزر	مارشال

–6.14.57.٢1٠.3٢1.٠16.٠1.63.53.9–9.9–13.6ميكرونيزيا
–4.1–13.5–1٢.3–15.6–16.8–1٠.1–6.3–4.٠–11.3–٢5.4–٢7.4منغوليا
–4.٠–4.4–3.5–٢.6–4.7–6.8–4.٢–3.5–4.5–1.٢–1.8ميانمار

–1٠.54.٢3.41.٠–٢.٠1٢.74.6–35.749.5٢5.٢٢1.3ناورو
–4.7–7.٠–٢.5–7.7–8.1–4.83.34.55.٠6.3٠.4نيبال
–٢9.٠–35.4–3٢.7–٢6.6–15.٢–18.7–13.4–8.5–17.8–14.1–15.٢باالو

15.1٢5.6٢9.4٢9.9٢6.٢٢٢.٢14.718.916.7–3٠.9–36.7بابوا	غينيا	اجلديدة

–٢.٢–1.61.5–٠.1–٢.5–٠.7–٢.74.٠3.6٢.4٠.4الفلبين
–1.3–7.٠–٠.8٢.37.1–٢.٠–4.5–٢.8–9.1–1.5–9.5ساموا

–8.٠–16.4–11.3–9.6–3.٠–4.3–3.5–٢.7–3.7–1.43.٠جزر	سليمان
–٢.4–3.٢–3.6–٢.٢–3.٢–٢.6–٢.1–٢.3–٢.5–3.4–5.8سري	النكا

٢.96.91٠.59.65.67.14.٢4.64.٠–٢.1–1.٢تايلند

–36.٢–٢7.6–8.٢13.7–1٢.٢–٢1.1–٢3٠.7171.475.61٢.83٢.9تيمور-	ليشتي	
–1٢.1–17.5–4.6–4.8–5.6–6.4–6.5–1٠.1–6.3–9.6–14.9تونغا

–8.٠–٢1.5٢4.٠7.11٢.417.٠11.٠–3.٠53.5–18.46.7توفالو
–4.٠–1.6–9.413.1٠.3–٠.86.4–6.٢1.6–3.3–6.5فانواتو

1.93.41.٢1.7٠.٠–٠.٢٠.6–4.73.63.7٠.9فييت	نام

–0.10.2–1.81.40.3–0.4–1.10.2–0.2–1.2–0.7أوروبا الصاعدة والنامية
–7.5–8.5–11.7–7.6–6.8–7.5–7.6–8.6–1٠.8–9.3–1٠.٢ألبانيا1

–٢.٢–٢.٢–3.3–٠.٠1.8–1.7–3.4–3.3–6.6–1٠.٠–٢.8بيالروس1
–3.8–6.1–4.4–3.6–3.7–4.4–4.7–5.1–7.3–5.3–8.7البوسنة	والهرسك

1.31.٢٠.13.٢3.51.44.٠1.9٢.3٠.5–٠.9بلغاريا

1.6–3.1–٠.33.3٢.13.51.8٢.83.٢–1.1–1.8كرواتيا

–٠.5–٠.9–1.6–1.63.51.٢٢.44.5٢.3٠.٠٠.8هنغاريا
–4.٢–5.5–6.٠–5.5–7.6–5.4–7.9–8.6–6.9–3.4–5.8كوسوفو
–7.3–1٠.6–8.3–8.9–1٠.7–5.7–3.5–6.٠–6.٠–5.٢–7.4مولدوفا

–9.1–13.6–14.٢–15.٢–17.٠–16.1–16.٢–11.٠–1٢.4–11.4–15.3اجلبل	األسود	
–٢.3–3.8–4.7–٢.8–٠.1–1.٠–٢.9–٢.٠–٠.5–1.6–3.٢مقدونيا	الشمالية

٠.43.٠1.8٠.1–٠.٠1.٠–٠.5–٠.6–٢.1–1.3–3.7بولندا

–3.9–4.5–5.3–4.6–4.4–٢.8–1.4–٠.6–٠.٢–٠.8–4.8رومانيا
3.31.5٢.85.٠1.9٢.٠6.93.81.٢1.81.8روسيا

–5.٢–6.5–6.4–6.9–4.8–5.٢–٢.9–3.5–5.6–5.7–1٠.8صربيا
–1.4–٠.9–1.٢3.7–٢.7–4.7–3.1–3.٢–4.1–5.8–5.4تركيا

–3.4–4.33.٠–٢.7–3.3–٢.٢–1.71.5–3.9–9.٢–8.1أوكرانيا1

–1.3–0.8–0.5–1.7–2.5–1.6–2.0–3.3–3.1–2.9–2.5أمريكا الالتينية والكاريبي
–8.4–٢4.7–٢٢.٠–6.5–13.7–7.8–٠.3٢.٢٢.4.	.	..	.	.أنتيغوا	وبربودا

٠.71.٢٠.7–٠.9–5.٢–4.8–٢.7–٢.7–1.6–٢.1–٠.4األرجنتين

–5.6–17.٢–٢.1٢٠.8–4.35.11.1٠.7–5.٠–3.51٢.9أروبا
–7.7–15.9–٠.617.5–11.4–1٢.1–6.٠–13.8–19.7–14.3–14.3جزر	البهاما

–3.1–6.8–11.1–3.1–4.٠–3.8–4.3–6.1–9.٢–8.4–8.5بربادوس
–7.8–11.4–15.3–9.6–8.1–8.6–9.٢–1٠.1–8.٢–4.6–٢.٢بليز

–4.٠–3.5–٢.6–3.3–4.6–4.8–5.6–7.٢3.41.75.8بوليفيا
–٠.3٠.٠٠.7–٢.8–٢.٢–٠.7–1.3–3.٠–4.1–3.٢–3.4البرازيل

–٠.9–٢.9–1.6–3.8–3.6–٢.3–٢.٠–٢.4–٢.٠–4.8–4.4شيلي
–3.8–3.9–4.٠–4.٢–3.9–3.3–4.3–6.3–5.٢–3.3–3.1كولومبيا
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

–1.3–0.8–0.5–1.7–2.5–1.6–2.0–3.3–3.1–2.9–2.5أمريكا الالتينية والكاريبي )تتمة(
–٢.9–4.1–4.5–٢.4–3.3–3.3–٢.٢–3.5–4.8–4.8–5.1كوستاريكا

–11.4–٢6.3–٢7.8–٢7.٢–44.6–8.8–7.7–4.7–5.4.	.	..	.	.دومينيكا
–1.٠–4.5–6.٠–1.4–1.4–٠.٢–1.1–1.8–3.٢–4.1–6.5اجلمهورية	الدومينيكية

٠.6–٠.1–٢.٠–٠.1–1.٢–1.1٠.1–٢.٢–٠.7–1.٠–٠.٢إكوادور

–5.٠–4.5–4.9–٢.1–4.7–1.9–٢.3–3.٢–5.4–6.9–5.8السلفادور
–1٠.1–٢4.9–٢5.3–15.8–15.9–14.4–11.٠–1٢.5–11.6.	.	..	.	.غرينادا

–1.٠1.1٠.8٢.43.8٢.3٠.4–1.٢–3.3–4.٢–3.7غواتيماال
5.3–16.٢–٢٢.٠–33.9–٢9.٢–1.54.9–3.4–6.7–9.3–7.9غيانا

–٢.6–٠.4–٢.5–1.4–3.9–1.٠–٠.9–3.٠–8.6–6.6–5.7هايتي
–4.4–٢.8–٢.٢–1.4–5.4–٠.8–٢.6–4.7–6.9–9.5–8.5هندوراس
–3.٠–7.٢–5.٢–٢.٠–1.6–٢.7–٠.3–3.٠–8.٠–9.5–9.8جامايكا
–٢.٠–1.٢٠.1–٠.3–٢.1–1.8–٢.3–٢.7–1.9–٢.5–1.6املكسيك

–٢.٢–6.٠٠.5٠.٢–1.9–7.٢–8.5–9.9–8.٠–1٢.6–11.7نيكاراغوا
–3.1–6.٢–7.٠–5.٢–8.٢–5.9–7.8–9.٠–13.4–9.٠–9.٢بنما

٠.٠٠.٠–٠.7–3.63.1٠.٠1.٠–٠.4–1.6٠.1–٠.9باراغواي

–1.٠–٠.3–1.1–1.4–1.7–1.3–٢.6–5.٠–4.5–5.1–3.٢بيرو
–1٢.4–٢٠.٠–٢1.٠–٢.1–5.7–11.٢–1٢.7–٠.18.7.	.	..	.	.سانت	كيتس	ونيفس

–٠.3–9.3–٢.٢5.316.8–1.٠–٠.٠6.5–٢.5.	.	..	.	.سانت	لوسيا
–7.٠–16.9–18.7–1٠.٠–1٢.٠–11.6–13.9–15.3–٢6.1.	.	..	.	.سانت	فنسنت	وجزر	غرينادين

–8.1–6.٢–8.٠–11.1–1.93.4–5.1–16.4–7.9–3.33.8سورينام
1.53.6–5.35.84.83.3–13.419.313.87.٠4.4ترينيداد	وتوباغو

–٢.٢–3.3–٠.6٠.7٠.٠٠.61.7–٠.9–3.٢–3.6–4.٠أوروغواي
فنزويال

٠.71.8٢.45.٠–1.4–6.18.88.44.1–4.1–.	.	.

–1.2–2.7–2.80.73.7–0.8–4.2–11.28.65.14.0منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى
1٠.91.46.63.89.٠7.61٢.٢11.79.57.87.٠أفغانستان

–1٢.٢–16.6–1٠.8–1٠.1–9.6–13.٢–16.5–16.4–5.9٠.44.4اجلزائر
–6.٠–7.3–8.8–8.٢–9.4–3.٠–٢.1–٢.7–7.8–7.3–1٠.٠أرمينيا

–٠.4–4.4–4.11٢.89.13.6–3.6–٢1.416.613.9٠.4أذربيجان
–4.5–5.7–8.٠–٢.1–6.5–4.1–4.6–8.47.44.6٢.4البحرين
٠.٠–٢.5–14.٢13.٠3.٢–4.8–٢4.٠٢9.31.٠–3٠.8–٢3.4جيبوتي

–٢.7–4.٢–3.٢–3.6–٢.4–6.1–6.٠–3.7–٠.9–٢.٢–3.6مصر
–7.٠–8.5–1٠.8–5.1–6.8–8.1–1٢.5–11.8–1٠.٢–5.6–11.4جورجيا

٠.3٠.7–5.65.83.٢٠.33.83.56.11.1٠.5إيران

–7.5–1٢.1–1.86.71.11٢.6–8.3–5.11.1٢.66.5العراق
–3.٠–5.7–6.8–٢.3–6.9–1٠.6–9.7–9.٠–7.1–1٠.٢–14.9األردن

–٢.1–٢.8–3.3–3.6–٠.1–3.1–5.9–1.1٠.8٢.83.3كازاخستان
1.4–٢.8–8.٠14.59.46.8–45.54٠.333.43.54.6الكويت

–7.8–1٢.8–13.4–5.6–1٢.1–6.٢–11.6–15.9–17.٠–13.9–15.5جمهورية	قيرغيزستان
.	.	..	.	.–16.3–٢7.4–٢8.٢–٢6.3–٢3.5–19.9–٢8.8–٢8.٠–٢5.9لبنان1

–8.6–٢٢.4–59.8–8.٠1.8٠.3–٢4.6–54.3–٢9.9٠.٠78.4ليبيا1
–٢.5–17.3–15.3–1٠.6–13.8–1٠.٠–11.٠–15.5–٢٢.٢–17.٢–18.8موريتانيا

–4.1–5.٢–7.3–4.1–5.3–3.4–4.1–٢.1–5.9–7.6–9.3املغرب
–3.٢–1٢.9–14.6–4.6–5.4–15.6–19.1–1٠.٢6.65.٢15.9عُمان

–٢.7–٢.5–1.1–4.9–6.4–4.1–1.8–1.٠–1.3–1.1–٢.1باكستان
٢.63.4–4.٠9.1٢.4٠.6–33.٢3٠.4٢4.٠8.55.5قطر

–٠.6–1.6–1.59.٢5.9٢.5–3.7–٢٢.418.19.88.7اململكة	العربية	السعودية
–15.٠–1٢.9–1٢.8–1٠.5–7.5–9.7–9.3–8.3–8.3–13.6.	.	.الصومال
–7.٢–1٠.7–1٢.7–15.1–13.1–1٠.٠–7.6–8.4–5.8–11.٠–1٢.8السودان
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.سوريا٢

–3.9–4.5–7.1–٢.3–٢.٢5.٠–4.٢–6.1–3.4–1٠.4–9.٠طاجيكستان
–5.4–8.7–8.3–8.5–11.٢–1٠.٢–9.3–9.7–9.8–9.7–9.1تونس

–5.55.11.٠1.83.٢–1٠.4–٢٠.٢–15.6–6.1–7.3–٠.9تركمانستان
19.518.813.54.93.77.19.68.43.67.58.5اإلمارات	العربية	املتحدة

–4.٠–7.4–6.4–5.6–٠.9٢.43.31.3٠.4٢.57.1أوزبكستان
–1٢.٢–13.7–11.1–1٠.8–13.1–13.٢–13.9–13.9–13.6–14.8–14.9الضفة	الغربية	وغزة

–٠.3–8.3–6.5–3.9–٢.٠–٠.٢–٢.9–6.٢–٠.7–3.1–1.7اجلمهورية	اليمنية
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢5

–2.5–4.1–4.8–3.6–2.7–2.3–3.8–5.8–3.5–2.2–1.7إفريقيا جنوب الصحراء
٠.11.1–7.٠5.71.3–٠.5–4.8–8.8–1٠.86.1٢.6أنغوال

–4.5–4.8–5.5–4.3–4.6–4.٢–3.٠–6.٠–6.7–5.4–5.٢بنن
1.4–3.1–٢.5–٠.38.915.47.87.75.3٠.67.6بوتسوانا

–5.3–3.5–3.5–4.8–4.1–5.٠–6.1–7.6–7.٢–1٠.٠–1.3بوركينا	فاسو
–17.7–٢٠.8–٢٠.7–17.9–14.5–15.٠–13.5–٢٠.7–19.5–19.7–18.6بوروندي

–٢.9–1٠.٠–٠.315.٢–5.٢–7.8–3.8–3.٢–9.1–4.9–1٢.6كابوفيردي
–1.٢–4.5–5.4–4.4–3.6–٢.7–3.٢–3.8–4.٠–3.5–3.3الكاميرون

–5.6–5.3–5.6–4.9–8.٠–7.8–5.3–9.1–13.3–٢.9–5.6جمهورية	إفريقيا	الوسطى
–5.1–9.7–13.3–4.9–1.4–7.1–1٠.4–13.8–8.9–9.1–7.8تشاد

–٠.٢–1.5–٢.1–3.8–٢.8–٢.1–4.3–٠.3–3.8–4.٠–3.٢جزر	القمر
–3.8–4.٠–4.8–3.8–3.6–3.3–4.1–3.9–4.8–9.5–4.3جمهورية	الكونغو	الديمقراطية

1.5–1.9–1.53.55.7–3.3–48.7–13.61٠.81.٠39.٠جمهورية	الكونغو

–٢.1–٢.9–3.7–٢.7–3.6–٢.٠–٠.9–1.٠٠.4–1.٠–٠.9كوت	ديفوار
–16.9–5.8–9.6–5.9–5.4–5.8–13.٠–16.4–4.3–٢.4–1.1غينيا	االستوائية

1٢.4٢.317.3٢٠.815.3٢4.٠15.41٢.11٠.11٠.89.1إريتريا

5.٠1٠.811.61٢.97.86.٢1.34.٢1.٠5.75.4إسواتيني

–3.3–4.6–4.5–5.3–6.5–8.5–9.4–11.7–6.6–6.1–7.1إثيوبيا
–٠.5–6.٠–9.1–٠.3–3.٢–7.٠–1٠.4–17.97.37.65.6غابون
–7.4–1٠.8–8.5–5.3–9.5–7.4–9.٢–9.9–7.3–6.7–4.5غامبيا

–٢.1–٢.9–3.4–٢.7–3.1–3.4–5.٢–5.8–7.٠–9.٠–8.7غانا
–1٠.1–15.7–٢٠.5–13.7–18.7–6.7–31.9–1٢.9–1٢.9–1٢.5–19.9غينيا

–4.٠–4.٢–1٢.1–8.5–٠.51.81.4٠.33.6–4.3–7.9غينيا-بيساو
–5.8–5.4–4.9–5.8–5.7–7.٢–5.8–6.9–1٠.4–8.8–8.4كينيا

–4.7–11.9–13.3–8.4–1.3–٢.5–6.5–3.9–5.1–5.٢–8.8ليسوتو
–٢٠.5–٢1.6–٢1.4–٢1.5–٢٢.5–٢٢.6–19.٢–٢٢.٢–٢٠.5–14.7–1٢.3ليبريا

–3.4–٢.9–4.٢–٠.7٢.3–٠.5٠.4–1.6–٠.3–5.5–7.6مدغشقر
–16.٢–19.3–19.٢–17.1–٢٠.5–٢5.6–18.5–17.٢–8.٢–8.4–9.٢مالوي

–5.8–1.٢–٢.٠–4.٢–4.9–7.3–7.٢–5.3–4.7–٢.9–٢.٢مايل
–4.9–1٠.7–13.3–5.4–3.9–4.6–4.٠–3.6–5.4–6.٢–7.1موريشيوس

–٢7.7–68.9–6٠.٠–٢٠.4–٢9.6–19.7–3٢.٢–37.4–36.5–4٠.5–41.8موزامبيق
–٢.٠–٢.1–4.4–٢.3–٢.8–3.9–15.7–1٢.6–11.1–4.٢–5.7ناميبيا
–6.9–19.٢–16.8–1٢.6–1٢.6–11.4–11.4–15.3–1٢.٠–11.3–1٠.8النيجر

–٠.5–٢.٠–3.6–٠.7٢.81.٠3.8–3.83.7٠.٢3.1نيجيريا
–8.3–1٠.5–16.7–9.٢–7.9–7.5–15.5–14.8–11.4–7.1–9.5رواندا

–7.1–11.7–17.٠–1٢.5–1٢.3–13.٢–6.1–1٢.٠–٢٠.7–14.5–٢1.8سان	تومي	وبرينسيبي
–4.1–9.9–9.٢–7.7–8.8–7.3–4.٢–5.7–7.٠–8.٢–8.7السنغال
–19.1–٢5.7–٢8.3–16.7–17.9–٢٠.1–٢٠.6–18.6–٢3.1–11.9–٢1.1سيشيل

–1٠.7–13.3–1٢.1–13.5–18.7–٢1.٠–9.1–15.5–9.3–17.3–31.8سيراليون
–٢.4–1.8–1.6–3.٠–3.5–٢.5–٢.9–4.6–5.1–5.8–5.1جنوب	إفريقيا

–14.8–٠.914.69.٢–7.5–7.13.1–٠.٠٠.8–3.9–15.9جنوب	السودان
–٢.3–4.4–3.٢–٢.3–3.٠–٢.6–4.1–7.8–1٠.٠–1٠.7–1٢.٠تنزانيا

–3.8–4.4–6.3–4.3–3.5–٢.٠–9.8–11.٠–1٠.٠–13.٢–7.6توغو
–٠.9–5.9–8.٠–6.5–6.8–4.8–٢.8–6.1–6.5–5.7–5.4أوغندا
٠.٠٠.6–٠.61.٠–1.3–1.7–3.3–٢.1٢.7–4.9٠.8زامبيا

–5.5–٢.٠–1.13.6–5.9–1.3–3.6–7.6–11.6–13.٢–1٠.7زمبابوي1
1	راجع	امللحوظات	القُطرية	بشأن	ألبانيا	وبيالروس	ولبنان	وليبيا	وأوكرانيا	وزمبابوي	حتت	قسم	»امللحوظات	القُطرية«	يف	امللحق	اإلحصائي.

٢	تستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠11	واألعوام	التالية،	نظرا	ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.	
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل

)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

االقتصادات املتقدمة

٢45.6334.4347.6441.3456.53٢9.1٢98.٢137.33٢6.٠–1٢9.8رصيد	احلساب	املايل

–1٢6.6–183.4–114.7–316.878.7–3٠٢.3–1٢6.٠178.5٢44.6٢.٢			االستثمار	املباشر،	صاف
54.8194.15٢8.٠38.7413.4٢33.٠375.76٠3.4–56٠.6–٢47.٠			استثمارات	احلافظة،	صاف

16.7–3٢.7٢1.456.5٢1.53.٢–74.81.38٢.3–97.3			املشتقات	املالية،	صاف

–٢3٢.9–84.31٠7.3–189.7–11.84.6164.5–399.81٠6.٢–185.٠			استثمارات	أخرى،	صاف
٢73.5153.٢14٠.1٢٢6.6178.5٢44.51٢7.574.٢55.565.4			التغير	يف	االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–463.7–539.3–395.5–419.7–334.1–363.6–333.1–٢97.1–4٠٠.1–448.٠			رصيد	احلساب	املايل
–٢٢1.8–٢14.8–163.٢–38.441٢.8–174.6–1٢6.91٠4.7135.7٢٠9.4						االستثمار	املباشر،	صاف

٢19.6355.7–3٢.٢133.4–٢٢1.4–195.٠–53.5–114.9–3٠.7–498.3						استثمارات	احلافظة،	صاف

–٢٠.٠–33.٢–38.3–7.8٢4.٠٢٠.4–٢7.٠–7.1٢.٢54.3						املشتقات	املالية،	صاف
–577.5–51٠.6–65.3–٢3.7–173.4–4.٠–37.٠–٢59.9–473.٢–88.٢						استثمارات	أخرى،	صاف

٠.٠–5.٠4.7٠.٢–٢.11.7–6.3–3.6–4.53.1						التغير	يف	االحتياطيات

   منطقة اليورو

.	.	..	.	.171.74٢6.8339.131٠.٢358.439٢.345٠.٠3٠9.4			رصيد	احلساب	املايل

.	.	..	.	.149.٠17.٠–59.437.39٠.3٢54.897.145.8						االستثمار	املباشر،	صاف

.	.	..	.	.–4٠.114٢.16٠9.٠4٢1.9٢64.767.٠–184.1–٢٠1.6						استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	.38.841.976.٢1٠1.4٢3.٢٢8.71٠9.٢41.٢						املشتقات	املالية،	صاف

.	.	..	.	.314.5–1٠٢.4–11.٠–387.9–٢58.75٢3.41٢7.9199.9						استثمارات	أخرى،	صاف

.	.	..	.	.٢9.63.6–16.48.34.611.817.٠1.4						التغير	يف	االحتياطيات

      أملانيا

194.٢3٠٠.8318.1٢59.5٢88.8319.9٢79.9٢3٠.1٢17.6٢94.9						رصيد	احلساب	املايل

33.6٢6.188.٠68.447.14٢.٢5.٢6٢.336.539.٠									االستثمار	املباشر،	صاف

66.8٢٠9.5177.7٢1٠.٠٢٢٠.1٢34.4185.71٠6.6137.9173.8									استثمارات	احلافظة،	صاف

3٠.931.85٠.833.831.61٢.5٢7.3٢5.117.٠٢8.1									املشتقات	املالية،	صاف

3٢.361.٢36.7٢6.353.9–11.9–61.13٢.٢4.85٠.4									استثمارات	أخرى،	صاف

٠.٠٠.٠–٠.5٠.6–1.91.5–٢.4–1.71.٢3.3									التغير	يف	االحتياطيات

      فرنسا

–49.4–46.7–3٢.3–٢7.6–36.1–18.6–٠.8–1٠.3–19.٢–48.٠						رصيد	احلساب	املايل
47.٢7.941.811.167.54.715.٠٢3.3–19.413.9									االستثمار	املباشر،	صاف

–51.8–7٠.6–43.٢٠.٢3٠.311.11٠4.1–٢3.8–79.3–5٠.6									استثمارات	احلافظة،	صاف
–3.8–4.1٠.9–3٠.5–1.4–14.517.6–31.8–٢٢.3–18.4									املشتقات	املالية،	صاف
–59.86.1٢1.7–87.9–7٢.7–45.4–74.٢–98.٢٢.9–3.6									استثمارات	أخرى،	صاف

1٢.33.٢3.74.6–1.٠8.٠٢.53.4–5.٢1.9									التغير	يف	االحتياطيات

      إيطاليا

3٢.473.٠43.136.٢53.835.951.66٠.964.9–4.1						رصيد	احلساب	املايل

5.36.٢–1.6–٠.5٠.٢–6.8٠.93.1٢.٠1٢.3									االستثمار	املباشر،	صاف

–63.٢–5٢.8–1٠5.7154.895.٠141.756.7–٢.٢–5.1–٢٢.4									استثمارات	احلافظة،	صاف
٢.81.71.٢–3.٢–8.٢–1.٢3.6–7.54.٠1.9									املشتقات	املالية،	صاف

1٠3.51٠6.71٢٠.8–1٠5.5–36.5–1٠1.4–٢.13٠.575.٢66.5									استثمارات	أخرى،	صاف

3.٠3.13.6٠.٠٠.٠–٠.61.3–1.9٢.٠1.3									التغير	يف	االحتياطيات
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

								إسبانيا

11.٠41.٢٢٢.831.839.٢36.937.٠34.41٠.833.7							رصيد	احلساب	املايل

3.3–1٢.1٢.٠–14.٢33.41٢.413.517.9–14.1–٢3.1									االستثمار	املباشر،	صاف

39.746.6–1٢.٠64.937.1٢5.656.٠–8.8–53.685.٠									استثمارات	احلافظة،	صاف

٠.٠٠.٠–1.41.34.٢٢.88.41.99.6–1٠.7									املشتقات	املالية،	صاف

–16.٢–٢4.887.٠٢6.9–٢6.3–5٠.1–138.٠1٠.9٢3.3–11.9									استثمارات	أخرى،	صاف
3.1٠.95.٢5.59.14.1٢.6٠.8٠.٠٠.٠									التغير	يف	االحتياطيات

   اليابان

58.918٠.9٢66.8168.318٢.7٢٢3.٢14٠.1161.7–53.94.3			رصيد	احلساب	املايل

117.5144.7118.6133.3137.5154.9133.4٢1٢.٠156.4163.9						االستثمار	املباشر،	صاف

9٢.٢87.199.111٠.7–131.5٢76.55٠.6–4٢.٢–٢8.8٢8٠.6						استثمارات	احلافظة،	صاف

3٠.4٠.93.33.33.3–6.758.134.٠17.716.1						املشتقات	املالية،	صاف

–1٢7.7–13٠.٢–1٠4.7–1٠.٠67.9–1٢5.4–1٠6.7–34.86٠.1–61.1						استثمارات	أخرى،	صاف
٢3.6٢4.٠٢5.511.511.5–38.78.55.15.7–37.9						التغير	يف	االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–1٠9.8–56.٢–14٢.3–111.1–1٠1.8–161.1–158.٢–153.1–13٢.8–78.4			رصيد	احلساب	املايل
٢8.6–68.6–88.3–16.3٢3.9–٢97.4–1٠6.٠–176.1–11.٢–34.8						االستثمار	املباشر،	صاف

–153.6–57.41٠5.5–36٠.٠–1٢1.9–٢٠1.5–15.9٢3٠.1–٢81.٢٢84.6						استثمارات	احلافظة،	صاف
٢9.313.311.٢11.31٠.65.٠–63.431.٢1٢8.6–65.8						املشتقات	املالية،	صاف

–97.6٠.4–٢36.91٢1.6–٢74.3٢99.818.4–91.835.8–٢71.٢						استثمارات	أخرى،	صاف
9.81٠.6–1٢.17.811.73٢.٢8.88.8٢4.81.1						التغير	يف	االحتياطيات

			كندا

–4٢.9–31.7–3٢.9–35.4–41.6–45.4–51.8–43.1–57.٢–63.9			رصيد	احلساب	املايل
1.3٢3.633.551.86.4٢5.913.71٢.3–1٢.81٢.٠						االستثمار	املباشر،	صاف

–45.4–94.٢–3.13.4–76.4–1٠3.6–36.٢–3٢.8–34.8–68.3						استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.						املشتقات	املالية،	صاف

–48.79.8–54.1–43.4–19.117.9–47.8–16.9–15.٢–1٠.1						استثمارات	أخرى،	صاف
٠.٠٠.٠–1.3–1.74.75.38.65.6٠.81.5						التغير	يف	االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

٢5٢.٢377.1344.٢3٠٠.8338.731٢.83٢8.٢33٠.7314.6333.8			رصيد	احلساب	املايل

–7.935.6–1٢.358.7–16٢.5–64.5–96.1–31.٢6.٠–33.3						االستثمار	املباشر،	صاف
15٠.٠139.6175.5334.6٢58.4157.7345.٢٢8٠.5٢35.9٢41.٠						استثمارات	احلافظة،	صاف

–٢.4–3٢.1٢1.46.5–3.51.8–11.9–٢٢.3–33.5–٢8.3						املشتقات	املالية،	صاف
48.851.٠1٠3.1–1٠6.7111.٠–8.6–138.785.71٠1.4–11٠.9						استثمارات	أخرى،	صاف

٢74.71٠1.3111.5176.٠15٠.٢٢13.149.538.7٢6.3٢7.7						التغير	يف	االحتياطيات

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٢6.181.9–163.1–٢٢٠.7–٢4٢.1–4٠5.8–1٢.٠3٠6.1–87.3٢4.6رصيد	احلساب	املايل
–3٠1.٢–٢76.6–356.3–371.8–3٠3.٢–٢6٠.3–346.4–4٢8.8–483.7–495.٢			االستثمار	املباشر،	صاف

–53.1165.4–98.3–94.٢–٢٠8.4–1٢7.753.5–89.7–147.6–٢43.7			استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.			املشتقات	املالية،	صاف

4٢4.٢64.74٠6.3468.8381.897.51٢5.5116.755.1154.7			استثمارات	أخرى،	صاف

168.٢116.4175.1195.4٢٢8.7–467.1–4٠7.9541.4111.756٢.6			التغير	يف	االحتياطيات

اجملموعات اإلقليمية

   آسيا الصاعدة والنامية

199.763.1–84.٠–٢56.5–53.6–13.٠٢8.5153.٢7٢.4٢4.8			رصيد	احلساب	املايل

–14٠.٢–1٢8.8–148.٢–165.8–1٠4.٢–٢5.5–139.6–٢٠1.6–٢71.٢–٢٢٠.5						االستثمار	املباشر،	صاف
–117.٢–37.5–7٠.9–99.6–81.631.17٠.1–1٢5.٢–64.6–115.5						استثمارات	احلافظة،	صاف

–5.6–11.9–٢.٢4.66.1–٠.8٠.64.6–1.3٢.1						املشتقات	املالية،	صاف
6٠.٠–4٢.31.٠–٢٠.4–٢8٢.٠458.835٢.983.5–٢17.٢81.7						استثمارات	أخرى،	صاف

٢٠1.6٢5.699.1379.٠٢66.8–379.6–136.8444.8195.63٢9.4						التغير	يف	االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

99.96٠.76.3٢6.٠–65.63.819.1–٢8.9–66.5–٢4.9			رصيد	احلساب	املايل

–18.6–5.6–5٢.5–٢5.4–٢8.7–45.8–٠.3٢٢.1–15.4–37.4						االستثمار	املباشر،	صاف
–٢1.614.7–1٢.93.6–34.6–٢3.454.57.4–37.9–9٢.6						استثمارات	احلافظة،	صاف

1.55.3٠.5–3.٠–5.85.٠٠.3٢.5–٠.9–1.6						املشتقات	املالية،	صاف

64.135.6٢1.13٠.367.9٢٢.٠٢٠.٢43.1–55.14.5						استثمارات	أخرى،	صاف

15.6–35.516.547.493.335.٢–7.4–1٢٢.7–51.67.8						التغير	يف	االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–33.6–11.6–1٠8.6–148.3–1٠1.1–1٠5.4–19٢.6–194.٠–196.8–155.4			رصيد	احلساب	املايل
–9٢.3–1٠9.8–117.8–148.8–119.5–1٢6.9–136.1–136.6–151.1–159.5						االستثمار	املباشر،	صاف

–5.٠٢9.٠17.4–1٢.٢–39.9–48.5–48.1–1٠9.٢–99.8–8٠.3						استثمارات	احلافظة،	صاف
3.94.15.٠8.68.8–٢.51.86.81.٢٢.9						املشتقات	املالية،	صاف

31.347.357.9–٢٢.939.85.٢19.151.736.95.1						استثمارات	أخرى،	صاف

13.49.4–٢1.٠17.113.63٢.٠–59.٠1٢.439.8٢8.7						التغير	يف	االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

–8٠.٠–11٠.9٢1.٠1٠7.٠–31.8–٢18.5–٢78.8٢63.8159.8184.1			رصيد	احلساب	املايل
–٢٠.٠–11.4–1٠.4–9.7–13.6–٢9.1–1٠.6–4٢.7–٢٢.7–43.٢						االستثمار	املباشر،	صاف

–19.413.1–6.11٠.7–41.4–7٢.675.313٠.461.611.9						استثمارات	احلافظة،	صاف
.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.						املشتقات	املالية،	صاف

1٠.8–1٠4.188.533.51.٠–4٢.7–1٠8.51٢1.765.95٢.5						استثمارات	أخرى،	صاف

–57.5–٢6.48.9113.9–8٠.6–134.3–14٠.889.66.818٢.4						التغير	يف	االحتياطيات
   إفريقيا جنوب الصحراء

–57.3–61.3–5٢.٢–٢6.7–36.5–6٠.8–67.5–78.1–53.6–٢4.٢			رصيد	احلساب	املايل
–3٠.٠–٢1.٠–٢7.3–٢٢.٠–37.3–33.1–38.٠–48.3–٢3.3–34.6						االستثمار	املباشر،	صاف

–٢٠.83.٠–18.1–1.4–٢٢.4–16.8–٢1.9–9.1–٢٠.7–٢7.9						استثمارات	احلافظة،	صاف
٠.3٠.٢٠.3–٠.9٠.3٠.5–٠.4–1.5–٠.8–1.7						املشتقات	املالية،	صاف

–17.1–1٠.5–1٢.3–9.75.5–7.81.3–1٠.9–٢٠.41٠.6						استثمارات	أخرى،	صاف
–5.7–13.63.55.948.٠–9.7–14.7–19.8٢.47.8						التغير	يف	االحتياطيات

اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(

)بمليارات الدوالرات األمريكية(
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توقعات

٢٠1٢٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

       الوقود
–٢7.9–65.٠31٢.٠14٠.575.5–161.1–4٢6.333٢.8٢1٠.411٠.7						رصيد	احلساب	املايل

–4.1٢.٠–٢1.535.65.9–14.86.65.5٢7.8–٢8.1									االستثمار	املباشر،	صاف
–٢٠.31٠.4–17.6٢5.7–4٢.٠–41.٢87.6177.994.٠1٢.1									استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.									املشتقات	املالية،	صاف

198.9174.٢145.4٠.6٢5.٢14٠.٢18٢.684.947.461.٢									استثمارات	أخرى،	صاف

–76.6–77.٢84.6145.7–54.8–146.4–٢18.٠–٢1٢.755.71٢4.5									التغير	يف	االحتياطيات
      غير الوقود

–1٠1.654.٠–3٠3.6–53٢.7–3٠7.1–٢44.6–195.5–198.4–357.4–339.٠						رصيد	احلساب	املايل
–٢99.1–٢8٠.8–35٠.4–4٠7.4–3٢4.7–٢3٢.6–351.9–435.4–498.5–467.1									االستثمار	املباشر،	صاف

–3٢.9155.1–7٢.7–111.8–166.4–33.741.4–٢67.6–٢35.٢–٢84.9									استثمارات	احلافظة،	صاف
3.٠3.6–3.55.81.9–6.٢–6.7٠.6–٢.3–1.٠									املشتقات	املالية،	صاف

31.97.693.5–57.٢–٢6٠.9468.٢356.54٢.7–٢٢5.31٠9.5									استثمارات	أخرى،	صاف

٢٢3.٠39.٢9٠.5341.13٠5.3–3٢٠.7–195.٢485.7٢36.٢344.6									التغير	يف	االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف
–178.4–119.9–٢43.5–319.٠–٢66.6–٢31.٠–٢88.5–35٢.7–4٠9.4–4٠9.8						رصيد	احلساب	املايل

–٢59.9–٢4٠.٠–٢91.5–3٠8.4–٢63.7–٢87.3–٢87.5–٢74.6–٢68.٠–٢77.٠									االستثمار	املباشر،	صاف
–69.498.5–31.8–11.1–117.٠–53.3–٢6.٠–188.8–175.9–٢٢٠.5									استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.									املشتقات	املالية،	صاف

74.7–8.8–35.4–41.5٢9.٢٢.٠9.٠–3.3–38.9–16.1									استثمارات	أخرى،	صاف

93.61٠8.51٠.7118.459.٠1٠4.٢–11٢.37٢.٢1٠4.813.9									التغير	يف	االحتياطيات

      اقتصادات املركز املدين الصايف

        حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو 

أعيدت جدولة ديونها خالل 2015-

 2019
–3٢.9–٢9.3–43.7–36.6–41.٢–58.9–45.4–34.3–55.7–56.8							رصيد	احلساب	املايل

–٢4.٠–15.9–٢7.8–٢7.6–٢5.8–٢6.6–٢5.4–٢3.3–٢6.٠–3٢.6											االستثمار	املباشر،	صاف
–٢.٢6.1–14.7–1٢.8–٢9.5–٠.78.6–4.4–11.8–٠.1											استثمارات	احلافظة،	صاف

.	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	..	.	.											املشتقات	املالية،	صاف

–4.9٢.91٢.٢–9.91.5–٢8.1–٠.٠٢٠.8–17.4–3.8											استثمارات	أخرى،	صاف
9.9–18.٠–٠.44.64.65.75.7–6.4–٠.٢–٢٠.4											التغير	يف	االحتياطيات

للتذكرة

العامل

٢٢1.٠346.441.535.6٢14.41٠8.4135.1163.3٢44.1–4٢.5رصيد	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.

1	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

٢٠11–٢٠٠٢

–٢٠٠6

٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

–٢٠٢٢

٢٠٢5

االقتصادات املتقدمة

٠.5٠.6٠.81.٠٠.7٠.6٠.5٠.6٠.7–٠.4–٠.7صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.5٠.7٠.81.٠٠.8٠.7٠.5٠.6٠.6–٠.4–٠.7					رصيد	احلساب	اجلاري

٢1.6٢1.5٢٢.6٢٢.8٢٢.4٢3.٠٢٢.9٢٢.7٢1.7٢٢.٠٢٢.5								االدخار

٢٢.٢٢1.8٢1.5٢1.6٢1.4٢1.8٢٢.٠٢٢.1٢1.4٢1.6٢٢.1								االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.1–٠.٠٠.٠٠.1–٠.٠٠.٠٠.٠٠.1					رصيد	احلساب	الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.1–٢.1–٢.1–٢.3–٢.٢–1.8–٢.1–٢.3–٢.1–3.6–4.4			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٢.1–٢.1–٢.1–٢.٢–٢.٢–1.9–٢.1–٢.٢–٢.1–3.6–4.4						رصيد	احلساب	اجلاري

17.٠17.٠٢٠.4٢٠.118.719.٢19.118.617.717.818.5									االدخار

٢1.٢٢٠.4٢٠.8٢1.٢٢٠.4٢٠.5٢1.٠٢1.٠٢٠.3٢٠.6٢1.1									االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.1٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠						رصيد	احلساب	الرأسمايل

   منطقة اليورو

.	.	..	.	..	.	.٠.٠٠.1٢.5٢.93.3٢.9٢.8٢.5			صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.٠٢.4٢.83.33.13.1٢.71.9٢.4٢.5–٠.1						رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.8٢٢.7٢3.٠٢3.8٢4.٢٢4.9٢5.٢٢5.٢٢3.7٢4.8٢5.8									االدخار

٢٢.3٢1.7٢٠.٠٢٠.3٢٠.7٢1.3٢1.8٢٢.3٢1.3٢1.9٢٢.7									االستثمار

.	.	..	.	..	.	.–٠.٢–٠.3–٠.1٠.1٠.1٠.٢٠.٠٠.٢						رصيد	احلساب	الرأسمايل

      أملانيا

4.86.٢7.38.68.67.77.47.15.86.86.9						صايف	اإلقراض	واالقتراض

4.96.٢7.٢8.68.57.87.47.15.86.86.9									رصيد	احلساب	اجلاري

٢5.3٢6.7٢7.6٢8.3٢8.5٢8.6٢9.٠٢8.5٢7.1٢8.7٢9.6												االدخار

٢٠.4٢٠.4٢٠.419.7٢٠.٠٢٠.8٢1.6٢1.4٢1.4٢1.9٢٢.7												االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.1٠.٠٠.1٠.1									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						فرنسا

–1.1–1.7–1.8–٠.6–٠.5–٠.8–٠.4–٠.4–1.٠–٠.٠٠.5						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–1.1–1.8–1.9–٠.7–٠.6–٠.8–٠.5–٠.4–1.٠–٠.٠٠.5									رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.5٢٢.4٢1.8٢٢.3٢٢.1٢٢.7٢3.3٢3.5٢٠.8٢1.4٢٢.6												االدخار

٢٢.5٢٢.9٢٢.7٢٢.7٢٢.6٢3.4٢3.9٢4.٢٢٢.7٢3.٢٢3.8												االستثمار

٠.٠٠.1٠.٠٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1–٠.٠٠.٠٠.1									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						إيطاليا

٢.11.8٢.4٢.6٢.5٢.93.33.13.1–1.5–1.6						صايف	اإلقراض	واالقتراض

1.91.4٢.6٢.6٢.53.٠3.٢3.٠3.٠–1.6–1.6									رصيد	احلساب	اجلاري

19.518.618.918.5٢٠.٢٢٠.6٢٠.8٢٠.919.5٢1.٢٢٢.3												االدخار

٢1.٢٢٠.٢17.٠17.117.618.118.318.٠16.318.٢19.3												االستثمار

٠.1٠.1٠.1–٠.1٠.٠٠.1–٠.1٠.1٠.٢٠.4٠.٢									رصيد	احلساب	الرأسمايل

						إسبانيا

٢.1٢.73.4٢.9٢.4٢.3٠.9٢.3٢.8–4.٠–5.٢						صايف	اإلقراض	واالقتراض

1.7٢.٠3.٢٢.71.9٢.٠٠.5٠.91.8–4.4–5.8									رصيد	احلساب	اجلاري

٢٠.919.519.6٢1.٠٢1.9٢٢.1٢٢.3٢٢.8٢٠.8٢1.7٢3.٠												االدخار

٢6.8٢3.917.919.٠18.819.4٢٠.4٢٠.8٢٠.3٢٠.8٢1.٢												االستثمار

٠.6٠.4٠.4٠.6٠.٢٠.٢٠.5٠.3٠.31.41.٠									رصيد	احلساب	الرأسمايل

   اليابان

3.٢٢.7٠.73.13.94.13.53.6٢.93.٢3.٠			صايف	اإلقراض	واالقتراض

3.3٢.7٠.83.14.٠4.٢3.63.6٢.93.٢3.٠						رصيد	احلساب	اجلاري

٢7.٠٢5.8٢4.7٢7.1٢7.4٢8.٢٢7.9٢8.٢٢7.8٢7.6٢6.9									االدخار

٢3.7٢3.٠٢3.9٢4.٠٢3.4٢4.٠٢4.3٢4.6٢4.9٢4.3٢3.9									االستثمار

–٠.1–٠.1–٠.1–٠.٠٠.1–٠.1–٠.1–٠.٠٠.1–٠.1–٠.1						رصيد	احلساب	الرأسمايل
   اململكة املتحدة

–3.5–3.8–٢.1–4.٠–4.٠–3.6–5.3–5.٠–4.8–3.3–٢.7			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–3.5–3.8–٢.٠–4.٠–3.9–3.5–5.٢–4.9–4.7–3.3–٢.6						رصيد	احلساب	اجلاري

14.513.٢1٢.41٢.51٢.٢14.٠13.٢13.313.71٢.613.4									االدخار

17.116.517.117.417.417.517.117.315.716.316.9									االستثمار

–٠.1–٠.1–٠.٠٠.1–٠.1–٠.1–٠.1–٠.1–٠.٠٠.٠٠.1						رصيد	احلساب	الرأسمايل
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توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠11–٢٠٠٢

–٢٠٠6

٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

–٢٠٢٢

٢٠٢5

    كندا

–٢.4–٢.4–٢.٠–٢.٠–٢.5–٢.8–3.1–3.5–٢.3–٠.11.7			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٢.3–٢.4–٢.٠–٢.٠–٢.5–٢.8–3.1–3.5–٢.3–٠.٠1.7						رصيد	احلساب	اجلاري

٢٢.6٢٢.٢٢٢.6٢٠.319.7٢٠.7٢٠.6٢٠.719.419.119.8									االدخار

٢٢.5٢3.9٢4.9٢3.8٢٢.8٢3.5٢3.1٢٢.7٢1.4٢1.6٢٢.1									االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠						رصيد	احلساب	الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

4.٠4.15.٠5.٢5.44.64.75.34.44.34.3			صايف	اإلقراض	واالقتراض

4.٠4.15.15.75.٢4.64.65.44.54.44.3						رصيد	احلساب	اجلاري

3٠.٠3٠.43٠.63٠.93٠.43٠.43٠.٢3٠.4٢9.4٢9.٠٢8.9									االدخار

٢5.8٢6.1٢5.4٢5.٠٢5.٠٢5.6٢5.5٢4.9٢4.5٢4.1٢4.٢									االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.1٠.1٠.1٠.1–٠.4–٠.٠٠.٠٠.1						رصيد	احلساب	الرأسمايل

األسوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.3–٠.1٠.٠٠.3٠.٠٠.3–٢.6٢.3٠.6٠.٠٠.٢صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.4–٠.4–٠.٢٠.1–٠.٠٠.1–٠.3–٢.5٢.٢٠.6٠.٢					رصيد	احلساب	اجلاري

3٠.93٢.63٢.631.631.٢31.73٢.53٢.53٢.93٢.331.8								االدخار

٢8.63٠.63٢.٢3٢.131.431.83٢.83٢.533.13٢.83٢.3								االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٠٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1					رصيد	احلساب	الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   آسيا الصاعدة والنامية

٠.61.٠٠.3٠.1–3.63.31.5٢.٠1.41.٠٠.٢			صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.61.٠٠.3٠.1–3.53.31.5٢.٠1.41.٠٠.3								رصيد	احلساب	اجلاري

4٠.34٢.94٢.741.139.94٠.٠39.839.64٠.439.٠37.4											االدخار

37.139.741.٢39.٢38.639.14٠.٠39.٠39.438.737.3											االستثمار

٠.1٠.1٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

٢.31.9٠.3٠.7٠.4–1.8٠.1٠.1–٠.6–٠.7–٠.٢			صايف	اإلقراض	واالقتراض

–٠.1٠.1–1.81.4٠.3–٠.4–1.1٠.٢–٠.٢–٠.9–٠.٢								رصيد	احلساب	اجلاري
٢3.٠٢3.٢٢3.4٢4.7٢3.5٢4.1٢5.6٢4.٢٢٢.3٢٢.6٢3.1											االدخار

٢٢.8٢4.٠٢3.5٢3.5٢3.7٢4.5٢3.5٢٢.7٢٢.6٢٢.6٢3.4											االستثمار

٠.7٠.3٠.3٠.5٠.5٠.6٠.6٠.5–٠.٠٠.٢٠.4								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–1.1–٠.8–٠.4–1.7–٢.4–1.5–1.9–3.٢–3.1–1.٠–٠.1			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–1.1–٠.8–٠.5–1.7–٢.5–1.6–٢.٠–3.3–3.1–1.1–٠.٢								رصيد	احلساب	اجلاري

٢٠.8٢٠.817.816.416.716.416.917.٢17.117.718.1											االدخار

٢٠.9٢1.9٢1.5٢1.118.318.319.419.٠17.718.619.3											االستثمار

٠.1٠.1٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.1٠.1٠.٠٠.٠								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى

–1.٢–٢.5–3.٠٠.83.٢–٠.7–4.٠–8.٢9.15.83.6			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–1.4–٢.7–٢.8٠.73.7–٠.8–4.٢–8.49.45.14.٠								رصيد	احلساب	اجلاري

35.٢36.83٢.5٢4.7٢4.1٢7.٠٢9.6٢8.٢٢4.4٢4.6٢6.٠											االدخار

٢7.5٢8.1٢6.8٢8.3٢7.6٢7.7٢6.8٢7.8٢8.3٢7.8٢7.7											االستثمار

٠.٢٠.٢٠.1٠.1٠.1٠.٠٠.٠٠.٠٠.1٠.1٠.1								رصيد	احلساب	الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–٢.6–3.6–4.3–3.3–٢.3–1.9–3.4–5.4–1.81.٠3.1			صايف	اإلقراض	واالقتراض
–3.٠–4.1–4.8–3.6–٢.7–٢.3–3.8–5.8–3.5–٠.5٠.3								رصيد	احلساب	اجلاري

٢1.3٢1.519.317.518.419.٠19.6٢٠.٢18.118.8٢٠.5											االدخار

٢1.1٢٢.٠٢٢.7٢3.٠٢1.8٢1.3٢٢.3٢4.1٢3.٠٢٢.9٢3.6											االستثمار

1.31.3٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.4٠.5٠.5٠.4								رصيد	احلساب	الرأسمايل

اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(

)% من إجمايل الناجت احمللي(
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توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠11–٢٠٠٢

–٢٠٠6

٢٠13٢٠14٢٠15٢٠16٢٠17٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1

–٢٠٢٢

٢٠٢5

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

٠.3–٠.7–1.65.9٢.71.7–1.6–9.٢9.14.71.5						صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.٢–٠.8–1.75.9٢.7٢.٠–1.6–9.69.35.11.5											رصيد	احلساب	اجلاري

33.934.43٠.5٢4.9٢4.8٢7.٢31.٢٢9.5٢5.3٢5.8٢6.6														االدخار

٢4.7٢5.5٢5.5٢7.6٢5.3٢5.6٢5.٢٢6.9٢7.4٢6.9٢6.6														االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.1–٠.٠٠.7–٠.1											رصيد	احلساب	الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.4–٠.3٠.٢–٠.٢–1.1–٠.٢٠.1٠.٢–٠.8٠.3٠.4						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–٠.5–٠.٢٠.3–٠.3–1.٢–٠.1٠.٠٠.3–٠.6٠.1٠.5											رصيد	احلساب	اجلاري

3٠.13٢.133.٢33.٠3٢.43٢.53٢.833.٠34.133.33٢.5														االدخار

٢9.63٢.٠33.833.٠3٢.43٢.834.133.434.٠33.733.1														االستثمار

٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1٠.1											رصيد	احلساب	الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–1.4–1.3–٠.9–1.3–٢.٠–1.5–1.4–٢.٠–٢.1–1.6–٠.8						صايف	اإلقراض	واالقتراض
–1.7–1.5–1.٢–1.5–٢.٢–1.7–1.6–٢.3–٢.4–٢.٠–1.1											رصيد	احلساب	اجلاري

٢3.3٢3.8٢٢.7٢٢.4٢٢.4٢٢.6٢٢.7٢٢.7٢٢.1٢٢.3٢3.٢														االدخار

٢4.6٢5.8٢5.1٢4.8٢4.1٢4.4٢5.٠٢4.3٢3.4٢4.٠٢5.٠														االستثمار

٠.3٠.3٠.3٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢											رصيد	احلساب	الرأسمايل

       اقتصادات املركز املدين الصايف

          حسب جتربة خدمة الدين

          اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

              جدولة ديونها خالل 2019-2015

–3.9–5.1–4.4–5.٠–5.1–5.4–6.1–5.4–4.٢–3.3–1.3								صايف	اإلقراض	واالقتراض
–4.٢–5.4–4.8–5.3–5.6–5.9–6.5–5.9–4.8–4.4–٢.3											رصيد	احلساب	اجلاري

19.918.414.71٢.91٢.613.714.813.713.٢13.616.٢														االدخار

٢٢.6٢٢.919.419.٠19.5٢٠.٠٢٠.719.518.519.6٢٠.9														االستثمار

1.٠1.٠٠.6٠.5٠.3٠.6٠.4٠.3٠.4٠.4٠.4											رصيد	احلساب	الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.٢٠.4٠.5٠.4٠.4٠.6٠.4٠.4٠.3٠.3٠.3صايف	اإلقراض	واالقتراض

٠.٢٠.4٠.5٠.3٠.4٠.6٠.4٠.5٠.٢٠.٢٠.٢						رصيد	احلساب	اجلاري

٢4.3٢5.٢٢6.5٢6.3٢5.8٢6.4٢6.7٢6.7٢6.3٢6.٢٢6.4									االدخار

٢4.1٢4.8٢5.7٢5.7٢5.٢٢5.7٢6.3٢6.3٢6.1٢6.1٢6.4									االستثمار

٠.٠٠.1٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.1٠.٠			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.

1	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(
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اجلدول ألف-15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط

توقعات

متوســـطاتمتوســـطات

٢٠11–٢٠٠٢٢٠٢1–٢٠1٢٢٠18٢٠19٢٠٢٠٢٠٢1٢٠٢1–٢٠18٢٠٢5–٢٠٢٢

5.21.73.8–4.12.83.52.84.4إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

3.9٠.4٢.٢–1.71.3٢.٢1.75.8االقتصادات	املتقدمة

6.٠٢.74.9–6.53.94.53.73.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

للتذكرة

الناجت	املمكن

٢.3٠.71.5–1.81.٠1.31.3٢.٠االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

8.30.44.3–5.72.33.91.010.4حجم التجارة العاملية1

الواردات

7.3٠.٠3.8–4.1٢.٠3.61.711.5االقتصادات	املتقدمة

11.٠1.٢5.٢–9.4–9.9٢.85.٠٠.6األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

الصادرات

3.9–7.٠٠.٢–4.51.93.51.311.6االقتصادات	املتقدمة

9.51.54.9–8.7٢.94.1٠.97.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

معدالت	التبادل	التجاري

٠.1٠.6٠.3٠.٢٠.٠–٠.4٠.5–٠.٢	االقتصادات	املتقدمة

٠.٠–٠.3٠.6–٢.6–1.٢1.1–1.6٠.7األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

1.5–٠.5–1.3–1.9٠.43.1–٢.71.1املصنوعات

٢.3–1٢.٠3.٠–3٢.1–٢9.41٠.٢–15.67.7النفط

1.3٠.85.65.13.٢٠.4–11.6٢.٠السلع	األولية	غير	الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٠1.3٢.٠1.4٠.81.61.41.7االقتصادات	املتقدمة

6.44.94.95.15.٠4.74.94.1األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

أسعار الفائدة
–1.5–٠.4–1.6–٠.1٠.6٠.5–٠.3٠.7سعر	ليبور	احلقيقي	لستة	أشهر٢

–٠.4–٠.5–1.٢–٠.4–٠.٢–1.7٠.1٠.1سعر	الفائدة	احلقيقي	طويل	األجل	يف	العامل3
أرصدة احلساب اجلاري

٠.6٠.8٠.7٠.5٠.6٠.6٠.6–٠.7االقتصادات	املتقدمة

–٠.4–٠.1–٠.4–٠.٢٠.1–٢.5٠.1٠.1األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية
جمموع الدين اخلارجي

٢9.33٠.٢31.٠3٠.٠3٢.73٠.831.1٢8.3األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

خدمة الدين

8.91٠.91٠.91٠.811.61٠.811.٠9.8األسوق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية

1	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

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 

إبريل 2020 آفاق االقتصاد العاملي: اإلغالق العام الكبير 

أكتوبر 2020 آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة 

أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

أكتوبر 2010، امللحق 2-1 مؤشرات تتبع النمو 

أكتوبر 2010، اإلطار 1- 3 االستدالل على الناجت املمكن من البيانات املشوشة: منظور نموذج التوقعات العاملية 

أكتوبر 2010، اإلطار 4-1 عدم اتساق تدابير إعادة التوازن 

إبريل 2011، اإلطار 2-1 سيناريوهات التطورات السلبية يف آفاق االقتصاد العاملي 

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 

إبريل 2020، إطار السيناريو تطورات السيناريوهات البديلة يف مكافحة كوفيد-19 

أكتوبر 2020، إطار السيناريو 1 سيناريوهات بديلة  

أكتوبر 2020، اإلطار 1-1 تعديل أوزان تعادل القوى الشرائية املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

آفاق االقتصاد العاملي 

موضوعات خمتارة

171 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر  2020   

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



آفاق االقتصاد العاملي: رحلة صعود طويلة وشاقة

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر  2020  172

ثانيا: استقصاءات تاريخية

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

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	

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؟ 
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مواجهة حاالت الركود املستقبلية يف االقتصادات املتقدمة: السياسات الدورية 

إبريل 2020، الفصل 2        يف حقبة أسعار الفائدة املنخفضة والدين املرتفع 

أكتوبر 2020، الفصل 2 اإلغالق العام الكبير: حتليل التداعيات االقتصادية 

أكتوبر 2020، اإلطار 1-2 نظرة عامة على جمموعة من الدراسات حول التداعيات االقتصادية لإلغالق العام 

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

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

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
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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  

إبريل 2020، الفصل األول،  تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

     تقرير خاص

أكتوبر 2020، الفصل 1،  تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية 

     تقرير خاص

أكتوبر 2020، الفصل 1،  ما هي آخر املستجدات بشأن انبعاثات الكربون العاملية عام 2019؟ 

      تقرير خاص، اإلطار 1-ت خ-1

خامسا: سياسة املالية العامة

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 

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 
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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

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  

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 

إبريل 2020، اإلطار 1-2 هل يمكن تنشيط االقتصاد من خالل أسعار الفائدة األساسية السالبة؟ 

تخفيف الصدمات املالية العاملية يف األسواق الصاعدة: هل يمكن أن يكون 

إبريل 2020، الفصل 3     التنظيم االحترازي الكلي عامال مساعدا؟ 

إبريل 2020، اإلطار 1-3 السياسات االحترازية الكلية واالئتمان — حتليل شمويل للنتائج التجريبية 

هل يتم تعديل التنظيم االحترازي الكلي يف األسواق الصاعدة استجابة 

إبريل 2020، اإلطار 2-3     للصدمات املالية العاملية؟ 

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر 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 
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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  

إبريل 2020، الفصل 4 آثار الهجرة العاملية على االقتصاد الكلي 

إبريل 2020، اإلطار 1-4 الهجرة: آثارها على سوق العمل ودور األتمتة 

أكتوبر 2020، اإلطار 2-1 الشمول يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية وأثر جائحة كوفيد-19 

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

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 

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

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 
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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

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

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

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؟ 
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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 

إبريل 2020، اإلطار 2-4 الهجرة واألجور يف أملانيا 

إبريل 2020، اإلطار 3-4 تأثير الهجرة من فنزويال على أمريكا الالتينية والكاريبي 

ثاين عشر: قضايا تتعلق بتغير املناخ

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 2019، اإلطار 1-3 سعر التكنولوجيا املصنعة لتوليد الطاقة منخفضة الكربون  

أكتوبر 2019، اإلطار 1-ت خ-1 آخر التطورات بشأن انبعاثات الكربون العاملية 

أكتوبر 2020، الفصل 3 تخفيف تغير املناخ - االستراتيجيات املراعية للنمو والتوزيع 

أكتوبر 2020، اإلطار 1-3 املصطلحات 

أكتوبر 2020، اإلطار 2-3 نظرة عن قرب على قطاع الكهرباء - اخلطوة األوىل جتاه احلد من االنبعاثات الكربونية 

ثالث عشر: موضوعات خاصة

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 

إبريل 2017، اإلطار 1-1 الصراعات والنمو والهجرة 

إبريل 2017، اإلطار 2-1 معاجلة املصاعب يف قياس النشاط االقتصادي اآليرلندي 

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 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 

أكتوبر 2019، اإلطار 1-1 صناعة السيارات العاملية - التطورات األخيرة واالنعكاسات على اآلفاق العاملية 

أكتوبر 2019، اإلطار 1-2 قياس النشاط االقتصادي والرفاهية يف األقاليم دون املركزية 
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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 

استمرارية وحمددات العنصر املشترك يف الفروق بين أسعار الفائدة ومعدالت النمو يف 

إبريل 2020، اإلطار 2-2     االقتصادات املتقدمة 

أكتوبر 2020، اإلطار 4-1 االضطرابات االجتماعية خالل جائحة كوفيد-19 

أكتوبر 2020، اإلطار 2-2 دور تكنولوجيا املعلومات خالل جائحة كوفيد-19: شواهد مستمدة من جتربة الواليات املتحدة 

©International Monetary Fund. Not for Redistribution



181 صندوق النقد الدويل		| 	أكتوبر	2020	 	

اآلفاق	 تقييم	 بشأن	 عام	 بوجه	 التنفيذيون	 املديرون	 اتفق	

بشأن	 واألولويات	 العاملي	 االقتصاد	 تواجه	 التي	 واخملاطر	

األقوى	من	 االقتصادي	 بالنشاط	 أحاطوا	علما	 وإذ	 السياسات.	

االقتصادات	 يف	 خاصة	 السنة،	 من	 الثاين	 الربع	 يف	 املتوقع	

النشاط	 مستويات	 إىل	 العودة	 مسار	 أن	 على	 اتفقوا	 املتقدمة،	

التي	كانت	سائدة	قبل	وقوع	اجلائحة	سيكون	طويال	وحمفوفا	

باخملاطر	وستترتب	عليه	آثار	غائرة	دائمة	يف	الناجت	والتوظيف.	

وذكروا	أن	التوقعات	تفترض	أن	يستمر	التباعد	االجتماعي	يف	

العالجات	 ن	 حتسُّ مع	 الوقت	 بمرور	 يتراجع	 ثم	 	2021 عام	

وأعرب	 للفيروس.	 املضادة	 اللقاحات	 تغطية	 نطاق	 واتساع	

آثارها	احلادة	على	 إزاء	مواصلة	اجلائحة	 املديرون	عن	قلقهم	

الفئات	الضعيفة،	مما	يؤدي	إىل	ارتفاع	عدم	املساواة	وحدوث	

زيادة	حادة	يف	عدد	السكان	الذين	يعيشون	يف	فقر	مدقع.				

بتوقعات	 احمليط	 اليقين	 عدم	 أن	 على	 املديرون	 واتفق	

مالمح	 ألن	 نظرا	 للغاية	 كبيرا	 يزال	 ال	 األساسي	 السيناريو	

تطور	 مسار	 األول	 املقام	 يف	 سيحددها	 االقتصادي	 التعايف	

جمال	 يف	 واالبتكارات	 االحتواء،	 إجراءات	 وكفاءة	 اجلائحة،	

تطوير	 يف	 اإلسراع	 أن	 إىل	 وأشاروا	 الدوائية.	 الصناعات	

الفعالة	 اللقاحات	 توزيع	 نطاق	 واتساع	 اجلديدة	 العالجات	

بإمكانهما	تسريع	وتيرة	التعايف	االقتصادي،	يف	حين	أنه	قد	

يترتب	على	حدوث	انتكاسات	طبية	وظهور	موجات	جديدة	من	

عدم	 مصادر	 ومن	 جديدة.	 عام	 إغالق	 إجراءات	 اتخاذ	 العدوى	

التداعيات	حول	 آثار	 انتقال	 األهمية	مدى	 األخرى	ذات	 اليقين	

العامل،	وحجم	الضرر	الذي	قد	يلحق	بإمكانات	العرض،	ومدى	

كفاءة	الدعم	من	السياسات	وطول	أمده،	والتحوالت	احملتملة	يف	

إىل	 كذلك	 املديرون	 وأشار	 املالية.	 باألسواق	 العام	 املزاج	

من	 والنابعة	 اجلائحة	 ظهور	 على	 السابقة	 الفترة	 يف	 اخملاطر	

اجلغرافية- والتحديات	 والتكنولوجية،	 التجارية	 التوترات	

السياسية،	وتغير	املناخ.		

واحلاسم	 الفعال	 الدعم	 إىل	 احلاجة	 على	 املديرون	 واتفق	

املقدم	من	السياسات	لضمان	حتقيق	نمو	أقوى	وأكثر	إنصافا	

القريب	يف	هذا	 املدى	 الرئيسية	على	 األولويات	 وصالبة.	ومن	

السكان	 فئات	 وحماية	 االقتصادي،	 التعايف	 دعم	 الصدد	

وأكدوا	 الصحية.	 الرعاية	 نظم	 وتقوية	 للمخاطر،	 املعرضة	

والواقعة	 األزمة	 عن	 الناجمة	 الغائرة	 اآلثار	 من	 احلد	 ضرورة	

مسار	 عكس	 إىل	 باإلضافة	 والتوظيف	 املمكن	 الناجت	 	على	

التطورات	املؤدية	إىل	زيادة	عدم	املساواة	واالنتكاسات	يف	تراكم	

رأس	املال	البشري.	وأعرب	معظم	املديرين	عن	رأيهم	بأن	األزمة	

الرقمية،	 التحتية	 البنية	 االبتكار،	وتطوير	 لتحفيز	 تشكل	فرصة	

خمتلف	 باستخدام	 الكربون	 انبعاثات	 خفض	 إىل	 واالنتقال	

األدوات	املناخية،	مثل	االستثمارات	اخلضراء	والتدرج	يف	زيادة	

اآلثار	 ملوازنة	 الواجبة	 العناية	 توجيه	 مع	 الكربون،	 أسعار	

االجتماعية	السلبية.		

مستوى	 على	 املسبوقة	 غير	 باإلجراءات	 املديرون	 ورحب	

وأكدوا	 اجلائحة.	 االستجابة	ملواجهة	 العامة	يف	سياق	 املالية	

أن	حترص	 ينبغي	 االقتصادات	مبدئيا،	 فتح	 إعادة	 أنه	يف	ظل	

األوان.	 قبل	 احليوية	 اإلمدادات	 سحب	 عدم	 على	 احلكومات	

حماية	 من	 التحول	 يف	 التدرج	 بضرورة	 رأيهم	 عن	 وأعربوا	

وظائف	 إيجاد	 على	 املسرحة	 العمالة	 مساعدة	 إىل	 الوظائف	

اجلديدة.	 املهارات	 واكتساب	 التدريب	 إعادة	 خالل	 من	 جديدة	

وذكر	املديرون	أنه	حين	تتم	السيطرة	على	اجلائحة	سيكون	على	

احلكومات	معاجلة	تركات	األزمة،	بما	يف	ذلك	االرتفاع	القياسي	

وازدياد	 البطالة،	 وارتفاع	 العام،	 والدين	 العجز	 مستويات	 يف	

بدور	 العامة	 االستثمارات	 قيام	 ضرورة	 على	 واتفقوا	 الفقر.	

حموري	يف	دعم	التعايف	االقتصادي	يف	مرحلة	ما	بعد	اجلائحة،	

مشيرين	إىل	إمكاناتها	الهائلة	يف	خلق	فرص	العمل،	وأكدوا	أن	

توخي	السالمة	يف	احلوكمة	وتنفيذ	املوازنة	والتواصل	ال	يزال	

العامة	 املالية	 من	 الدعم	 ثمار	 جني	 سبيل	 يف	 حيويا	 عامال	

بالكامل	واحلفاظ	على	ثقة	الشعوب.					

املزيد	 حتقيق	 احلكومات	 على	 سيتعين	 أنه	 املديرون	 وأكد	

بموارد	أقل	وإعداد	تدابير	موثوقة	وعادلة	لتخفيض	مستويات	

وينبغي	 املتوسط.	 املدى	 على	 والديون	 العامة	 املالية	 عجز	

العامة	 االستثمارات	 املايل	احملدود	حماية	 احليز	 ذات	 للبلدان	

ودعم	األسر	منخفضة	الدخل	التي	تضررت	أكثر	من	غيرها	من	

جراء	اجلائحة.	ومن	املمكن	أن	تنظر	احلكومات	يف	زيادة	فرض	

لتحديث	 إصالحات	 تنفيذ	 جانب	 إىل	 التصاعدية	 الضرائب	

فيما	 األطراف	 متعدد	 التعاون	 ذلك	 يف	 بما	 األعمال،	 ضرائب	

لالستجابة	 للشركات	 الدولية	 الضرائب	 نظام	 بتصميم	 يتعلق	

الدخل	 منخفضة	 البلدان	 وتواجه	 الرقمي.	 االقتصاد	 لتحديات	

بالتحديد	قيودا	تمويلية	كبيرة،	وسيحتاج	العديد	منها	إىل	الدعم	

الديون،	 أعباء	 بما	يف	ذلك	ما	هو	يف	هيئة	تخفيف	 اخلارجي،	

واملنح،	والتمويل	بشروط	ميسرة.		

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس لتقرير »الراصد املايل« 

و»تقرير االستقرار املايل العاملي« وتقرير »آفاق االقتصاد العاملي« يف 30 سبتمبر 2020.

 مناقشة اجمللس التنفيذي لآلفاق املتوقعة، 

أكتوبر 2020
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اتخذتها	 التي	 التيسيرية	 اإلجراءات	 أن	 املديرون	على	 واتفق	

السيولة	 وإتاحة	 النقدية	 السياسة	 تيسير	 بغية	 املركزية	 البنوك	

الوفيرة	واحلفاظ	على	تدفق	االئتمان	ساعدت	يف	احتواء	اخملاطر	

قريبة	األجل	التي	تهدد	االستقرار	املايل	العاملي.	غير	أنهم	أشاروا	

إىل	تصاعد	مواطن	التعرض	للمخاطر،	ال	سيما	يف	قطاع	الشركات	

غير	املالية	نظرا	ألن	ضغوط	السيولة	قد	تتحول	إىل	حاالت	إعسار،	

وسوف	 	 واملتوسطة.	 الصغيرة	 للمشروعات	 بالنسبة	 وخاصة	

تتشكل	اآلفاق	االئتمانية	يف	نهاية	املطاف	حسب	مدى	استمرار	

الدعم	املقدم	من	السياسات	ووتيرة	التعايف،	وهو	ما	يتوقع	أن	

يكون	متفاوتا	يف	خمتلف	القطاعات	والبلدان.	وقد	يؤدي	تزايد	

البنوك	 السداد	إىل	وقوع	خسائر	فادحة	يف	 التوقف	عن	 حاالت	

النظام	 ال	يزال	 املصرفية.	وبينما	 غير	 املالية	 واملؤسسات	

املصريف	العاملي	متمتعا	عموما	بمستوى	جيد	من	الرسملة،	فقد	

تعاين	بعض	البنوك	واألجهزة	املصرفية	من	حاالت	نقص	رأس	

املال	اجملمع	وفق	سيناريو	التطورات	املعاكسة	يف	تقرير	آفاق 

االقتصاد العاملي.	كذلك	أبرز	املديرون	أهمية	حتسين	فرص	نفاذ	

االقتصادات	الصاعدة	والرائدة	إىل	أسواق	رأس	املال.

وأكد	املديرون	أنه	يف	سياق	إعادة	فتح	االقتصادات،	سوف	

للسياسات	 التيسيري	 الطابع	 استمرار	 الضروري	 من	 يكون	

استمرارية	 لضمان	 املقترضين	 إىل	 االئتمان	 تدفق	 ومواصلة	

اجلائحة	 على	 السيطرة	 تتم	 أن	 وبمجرد	 االقتصادي.	 التعايف	

يمكن	سحب	الدعم	املقدم	من	السياسات	بالتدريج.	وينبغي	أن	

على	 اجلائحة	 بعد	 ملا	 املالية	 اإلصالحات	 أعمال	 جدول	 يركز	

القطاع	 يف	 الضعف	 مواطن	 ملعاجلة	 التنظيمي	 اإلطار	 تعزيز	

املايل	غير	املصريف	التي	كشفتها	األزمة	وعلى	إحكام	الرقابة	

تتسم	 التي	 البيئة	 يف	 املفرطة	 اخملاطرة	 الحتواء	 االحترازية	

بانخفاض	أسعار	الفائدة	لفترة	مطولة.			

وأكد	املديرون	أهمية	التعاون	الدويل	يف	احلرب	ضد	األزمة	

الصحية	واالقتصادية	العاملية.	ومن	األولويات	املهمة	يف	هذا	

للفيروس	 املضادة	 للقاحات	 اإلنتاجية	 الطاقة	 زيادة	 الصدد	

وإعداد	قنوات	لتوزيعها	لضمان	حصول	كل	البلدان	على	اللقاح	

العديد	 أن	 الفعال	واآلمن	بأسعار	يف	املتناول.	وذكر	املديرون	

إىل	 حتتاج	 النامية	 والبلدان	 الصاعدة	 األسواق	 بلدان	 من	

واملنح	 الديون	 أعباء	 تخفيف	 خالل	 من	 الدولية	 املساعدة	

سارع	 الصندوق	 أن	 إىل	 وأشاروا	 ميسرة.	 بشروط	 والتمويل	

بتوسيع	نطاق	تسهيالته	اإلقراضية	منذ	بدء	اجلائحة،	حيث	وفر	

املساعدة	املالية	السريعة	ألكثر	من	80	بلدا.	وقد	ناقش	املديرون	

التوترات	 إنهاء	 بغية	 األطراف	 للتعاون	متعدد	 املمكنة	 الفرص	

التجارية	والتكنولوجية	بين	البلدان	والتنفيذ	اجلماعي	لسياسات	

التخفيف	من	آثار	تغير	املناخ.		
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