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٢4٠ اجلدول ألف-8: االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة 

٢4١ اجلدول ألف-9: موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية 

٢4٣ اجلدول ألف-١٠: موجز أرصدة احلساب اجلاري 

٢4٦ اجلدول ألف-١١: االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري  

٢47 اجلدول ألف-١٢: األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري 

٢5٠ اجلدول ألف -١٣: موجز أرصدة احلساب املايل 

٢54 اجلدول ألف-١4: موجز صايف اإلقراض واالقتراض 

٢57 اجلدول ألف-١5: موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط 

األشكال البيانية

4 الشكل البياين ١-١: مؤشرات النشاط العاملي 

٦ الشكل البياين ١-٢: التضخم العاملي 

٦ الشكل البياين ١-٣: أسواق السلع األولية والنفط 

7 الشكل البياين ١- 4: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية، مارس ٢٠١٦- سبتمبر ٢٠١٦ 

8 الشكل البياين ١- 5: التدفقات الرأسمالية يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

9 الشكل البياين ١-٦: أوضاع األسواق النقدية واملالية يف االقتصادات املتقدمة  

9 الشكل البياين ١-7: االئتمان وأسعار املساكن وامليزانيات العمومية يف االقتصادات املتقدمة 

١٠ الشكل البياين ١-8: أسعار الفائدة يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

١٠ الشكل البياين ١-9: أسواق األسهم واالئتمان يف اقتصادات األسواق الصاعدة 

الشكل البياين ١-١٠: الطلب احمللي وفجوة الناجت والبطالة ونسبة املشاركة يف القوى العاملة 

١٢    يف االقتصادات املتقدمة 

١٣ الشكل البياين ١-١١: العوامل الديمغرافية 

الشكل البياين ١-١٢: النمو واالستثمار والتوظيف يف االقتصادات املتقدمة حسب األعداد األخيرة 

١4    من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

الشكل البياين ١-١٣: األسواق الصاعدة: املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري، 

١7    وأسعار الصرف احلقيقية 

١7 الشكل البياين ١-١4: نصيب الفرد يف معدالت النمو احلقيقية والتقارب فيما بينها )١995-٢٠٢٠( 

١9 الشكل البياين ١-١5: مؤشرات املالية العامة 

٢5 الشكل البياين ١-١٦: القطاع اخلارجي 

٢٦ الشكل البياين ١-١7: الدائنون أمام املدينين 

٢٦ الشكل البياين ١-١8: فجوات احلساب اجلاري وأسعار الصرف احلقيقية 

٢9 الشكل البياين ١-١9: اخملاطر التي تواجه اآلفاق العاملية 

٣٠ الشكل البياين ١-٢٠: خماطر الركود واالنكماش 

الشكل البياين ١ يف السيناريو: فرض التعريفة اجلمركية من طرف واحد والتعريفة اجلمركية 

٣7   ثنائية األطراف على السلع املستوردة 

٣8 الشكل البياين ٢ يف السيناريو: زيادة عاملية يف احلماية   

4٠ الشكل البياين ١-١-١: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط 

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



احملتويات 

5١ الشكل البياين ١-ت خ-٢: تقديرات دعم املنتجين 

5٢ الشكل البياين ١-ت خ-٣: إنتاج واستهالك الغذاء عامليا حسب البلد، ٢٠١5 

5٢ الشكل البياين ١-ت خ-4: السكان واستهالك الغذاء عامليا 

54 الشكل البياين ١-ت خ-5: غلة الذرة 

5٦ الشكل البياين ١-ت خ-٦: أسعار الغذاء وأحداث العنف 

57 الشكل البياين ١-ت خ-7: مؤشر األمن الغذائي العاملي، ٢٠١٦ 

58 الشكل البياين ١-ت خ-١-١: تطور الصفقات مع مرور الوقت حسب املنطقة املستهدفة  

٦4 الشكل البياين ٢-١: النمو احلقيقي العاملي للتجارة وإجمايل الناجت احمللي من منظور تاريخي  

٦8 الشكل البياين ٢-٢: التجارة العاملية باألحجام والقيم وعبر البلدان 

7٠ الشكل البياين ٢-٣: ديناميكية التجارة عبر اجملموعات القُطرية واسعة النطاق 

7٠ الشكل البياين ٢-4: ديناميكية التجارة عبر أنواع التبادل التجاري واملنتجات 

7٢ الشكل البياين ٢-5: النموذج التجريبي: تطور النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية 

7٣ الشكل البياين ٢-٦: النموذج التجريبي: الفرق بين النمو الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية من السلع 

7٣ الشكل البياين ٢-7: النموذج التجريبي: تفكيك مكونات التباطؤ يف نمو الواردات احلقيقية من السلع 

الشكل البياين ٢-8: النموذج الهيكلي: التطور الفعلي واملقدر يف النموذج لنسبة الواردات االسمية إىل 

77     إجمايل الناجت احمللي االسمي 

79 الشكل البياين ٢-9: تكاليف التجارة من منظور تاريخي: منهج من أعلى إىل أسفل 

8٠ الشكل البياين ٢-١٠: السياسات التجارية من منظور تاريخي 

8٢ الشكل البياين ٢-١١: تكاليف النقل واخلدمات اللوجستية املرتبطة بالتجارة من منظور تاريخي 

8٢ الشكل البياين ٢-١٢: سالسل القيمة العاملية من منظور تاريخي 

الشكل البياين ٢-١٣: مساهمة السياسات التجارية وسالسل القيمة العاملية يف تباطؤ نمو الواردات 

85     احلقيقية من السلع 

8٦ الشكل البياين ٢-١4: نموذج اجلاذبية: املشاركة يف سالسل القيمة العاملية ونمو التجارة الثنائية القطاعية 

89 الشكل البياين ٢-١-١: تطور التجارة عبر القطاعات يف االقتصادات الكبرى 

9٣ الشكل البياين ٢-٢-١: املكاسب التي قد تتحقق من معاجلة مشكلة احلواجز التجارية التقليدية 

9٣ الشكل البياين ٢-٢-٢: اجملاالت اخلارجة عن نطاق السياسة التجارية 

الشكل البياين ٢-٣-١: مكاسب إلغاء التعريفات اجلمركية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة يف إطار 

94     منظمة التجارة العاملية 

97 الشكل البياين ٢-١-١ باملرفق: نمو الواردات االسمية عبر فئات اخلدمات 

98 الشكل البياين ٢-٢-١ باملرفق: نمو الواردات احلقيقية 

١٠8 الشكل البياين ٢-5-١ باملرفق: التمويل التجاري املتاح 

الشكل البياين ٢-5-٢ باملرفق: مساهمة السياسات التجارية وسالسل القيمة العاملية يف تباطؤ 

١١٠     النمو احلقيقي واالسمي لواردات السلع 

١٢٢ الشكل البياين ٣-١: أسعار النفط وتضخم أسعار املستهلكين 

١٢٢ الشكل البياين ٣-٢: نسبة البلدان ذات التضخم املنخفض 

١٢٣ الشكل البياين ٣-٣: توقعات التضخم على املدى املتوسط وأسعار النفط 

الشكل البياين ٣-4: تأثير صدمات انخفاض التضخم يف االقتصادات املتقدمة يف إطار سياسة 

١٢5     نقدية مقيدة وانفالت توقعات التضخم  

١٢7 الشكل البياين ٣-5: تضخم أسعار املستهلكين 

١٢7 الشكل البياين ٣-٦: نسبة التغير يف تضخم أسعار املستهلين الذي يمكن تفسيره بالعامل املشترك األول 

١٢8 الشكل البياين ٣-7: تضخم أسعار املستهلكين األساسي 

١٢9 الشكل البياين ٣-8: تضخم األجور يف االقتصادات املتقدمة 

١٢9 الشكل البياين ٣-9: أسعار املنتجين القطاعية يف االقتصادات املتقدمة 

١٣٠ الشكل البياين ٣-١٠: أسعار املستهلكين القطاعية يف االقتصادات املتقدمة 

١٣٢ الشكل البياين ٣-١١: تقديرات معلمات منحنى فيليبس 

١٣٢ الشكل البياين ٣-١٢: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف: االقتصادات املتقدمة 
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعالج

١٣٣ الشكل البياين ٣-١٣: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف: اقتصادات األسواق الصاعدة 

الشكل البياين ٣-١4: االرتباط بين التراخي يف الصناعات التحويلية يف الصين واليابان والواليات املتحدة 

١٣4     ومساهمة أسعار الواردات يف التضخم يف البلدان األخرى 

١٣٦ الشكل البياين ٣-١5: توقعات التضخم القائمة على املسوح والقائمة على السوق 

١٣7 الشكل البياين ٣-١٦: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم 

١٣8 الشكل البياين ٣-١7: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم وأطر السياسة النقدية 

١٣8 الشكل البياين ٣-١8: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم قبل وبعد تطبيق استهداف التضخم 

١٣9 الشكل البياين ٣-١9: حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم مع مرور الوقت 

١4٠ الشكل البياين ٣-٢٠: التغير يف حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم 

الشكل البياين ٣-٢١: متوسط حساسية توقعات التضخم ملفاجآت التضخم يف البلدان التي تكون 

١4٠     عند النطاق األدنى الفعلي 

١4١ الشكل البياين ٣-٢٢: حساسية توقعات التضخم على املدى الطويل للتغيرات يف أسعار النفط 

١44 الشكل البياين ٣-١-١: تضخم أسعار املنتجين وأسعار املستهلكين يف الصين واليابان والواليات املتحدة 

١45 الشكل البياين ٣-١-٢: التراخي الصناعي يف الصين واليابان والواليات املتحدة 

١45 الشكل البياين ٣-١-٣: تفكيك تضخم أسعار املنتجين الكلي للصين واليابان والواليات املتحدة 

١47 الشكل البياين ٣-٢-١: ديناميكيات التضخم 

١48 الشكل البياين ٣-٢-٢: املؤشرات الدورية والهيكلية يف اليابان 

١49 الشكل البياين ٣-٢-٣: مؤشرات السياسات يف اليابان 

١5٠ الشكل البياين ٣-٣-١: أوزان الغذاء يف االستهالك ونصيب الفرد من إجمايل الناجت احمللي 

١5١ الشكل البياين ٣-٣-٢: أسعار الغذاء العاملية وأسعار الغذاء االستهالكي 

١5١ الشكل البياين ٣-٣-٣: أسعار الغذاء بالنسبة ألسعار املواد غير الغذائية 

١5٢ الشكل البياين ٣-٣-4: معامل انتقال أسعار الغذاء خملتلف جمموعات البلدان 

١5٢ الشكل البياين ٣-٣-5: توزيع معامل انتقال أسعار الغذاء 

١54 الشكل البياين ٣-4-١: أسعار السلع األولية وأسعار املنتجين 

١55 الشكل البياين ٣-4-٢: املساهمة يف تضخم أسعار املنتجين التراكمي 

الشكل البياين ٣-5-١: التنبؤات على النحو املتوقع يف الربع الثاين من عام ٢٠٠9: تقليل اخلسائر 

١5٦     مقابل دالة االستجابة اخلطية 

الشكل البياين ٣-٢-١ باملرفق: تأثير صدمات انخفاض التضخم على التضخم األساسي يف 

١59     االقتصادات املتقدمة يف إطار السياسة النقدية املقيدة 

الشكل البياين ٣-٢-٢- باملرفق: تأثير صدمات انخفاض التضخم على التضخم األساسي يف 

١٦٠     االقتصادات املتقدمة يف إطار السياسة النقدية املقيدة وانفالت توقعات التضخم 

١٦١ الشكل البياين ٣-٣-١- باملرفق: نسبة االختالف يف تضخم أسعار املستهلكين التي تفسرها العوامل اخملتلفة 

١٦١ الشكل البياين ٣-٣-٢- باملرفق: العامل املشترك األول وأسعار السلع األولية 

الشكل البياين ٣-4-١- باملرفق: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف باستخدام مقاييس 

١٦٣     خمتلفة لتوقعات التضخم 

الشكل البياين ٣-4-٢- باملرفق: املساهمة يف انحرافات التضخم عن األهداف باستخدام 

١٦٣     مقاييس خمتلفة للبطالة الدورية 

الشكل البياين ٣-4-٣- باملرفق: ارتباط تراخي الصناعات التحويلية يف الصين واليابان 

١٦4     والواليات املتحدة بمساهمة أسعار الواردات يف التضخم يف بلدان أخرى 

الشكل البياين ٣-4-4- باملرفق: ارتباط تراخي الصناعات التحويلية يف الصين بمساهمة 

١٦5     أسعار الواردات يف التضخم يف اقتصادات أخرى: نتائج من انحدار البيانات املقطعية 

١٦5 الشكل البياين ٣-5-١- باملرفق: التغير يف توقعات التضخم وصدمات التضخم 

١٦٦ الشكل البياين ٣-5-٢- باملرفق: حساسية توقعات التضخم عند حتييد أثر التراخي: االقتصادات املتقدمة 

١7٢ الشكل البياين 4-١: الصين: نمو إجمايل الناجت احمللي والتجارة 

١7٢ الشكل البياين 4-٢: عدد املهاجرين الدوليين والالجئين 
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  احملتويات 

١7٣ الشكل البياين 4-٣: الصين: التأثير العاملي واستعادة التوازن 

١75 الشكل البياين 4-4: انتقال التداعيات من الصين بمرور الوقت 

١7٦ الشكل البياين 4-5: تأثير صدمة الطلب الصيني بنسبة ١% على الصادرات بعد سنة واحدة 

الشكل البياين 4-٦: تراجع متوسط معدل نمو الصادرات نتيجة الطلب يف الصين،

١7٦      ٢٠١4: ربع١-٢٠١5: ربع٣ 

١77 الشكل البياين 4-7: الصين: جتارة التجهيز 

١78 الشكل البياين 4-8: بصمة كبيرة يف أسواق السلع األولية 

١79 الشكل البياين 4-9: األثر التراكمي خالل سنة واحدة لصدمة مقدارها ١% يف اإلنتاج الصناعي يف الصين 

١8٠ الشكل البياين 4-١٠: الصين: سيناريو التباطؤ 

١8٠ الشكل البياين 4-١١: التداعيات من الصين 

١8١ الشكل البياين 4-١٢: انتقال التداعيات عبر القنوات املالية 

١8٢ الشكل البياين 4-١٣: الصين: سيناريو التباطؤ الدوري 

١84 الشكل البياين 4-١4: املهاجرون والالجئون الدوليون  

١85 الشكل البياين 4-١5: الهجرة حسب األعمار واملهارات   

١8٦ الشكل البياين 4-١٦: العوامل احملددة للهجرة    

١87 الشكل البياين 4-١7: اإلناث: انخفاض املستوى التعليمي مقابل املهارات العالية، ٢٠٠٠  

١87 الشكل البياين 4-١8: أداء سوق العمل  

الشكل البياين 4-١9: أملانيا: القيمة احلالية لصايف املساهمة املتوقعة مستقبال يف املالية العامة 

١88     حسب الفئة العمرية 

١89 الشكل البياين 4-٢٠: تقديرات تأثير الهجرة يف اقتصادات أكثر تقدما، ٢١٠٠ 

١9٠ الشكل البياين 4-٢١: الهجرة: اآلثار اإليجابية األطول أجال على النمو 

١9١ الشكل البياين 4-٢٢: مساهمات الهجرة اخلارجة يف النمو السكاين 

١9٢ الشكل البياين 4-٢٣: هجرة السكان احلاصلين على تعليم عالٍ 

١9٣ الشكل البياين 4-٢4: التحويالت والشتات 

١95 الشكل البياين 4-١-١: الروابط بين الصين والبلدان النامية ومنخفضة الدخل 

١97 الشكل البياين 4-٣-١: الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء 

١98 الشكل البياين 4-٣-٢: األعمار واملستويات التعليمية للمهاجرين وسكان بلدان املنشأ  

١98 الشكل البياين 4-٣-٣: أعلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء التي تتلقى حتويالت من العاملين يف اخلارج  
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ُأعتُمِــد عــدد مــن االفتراضــات لكــي تســتند إليهــا التوقعــات الــواردة يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي. فمــن املفتــرض أن أســعار 

– ١9 أغســطس ٢٠١٦، باســتثناء  الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ظلــت ثابتــة عنــد مســتوياتها املتوســطة خــالل الفتــرة مــن ٢٢ يوليــو 

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

االســمية قياســا إىل اليــورو؛ وأن الســلطات الوطنيــة ســتواصل تطبيــق سياســاتها القائمــة )راجــع اإلطــار ألــف١ يف امللحــق اإلحصائــي 

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

النفــط ســيكون 4٢.9٦ دوالرا للبرميــل يف عــام ٢٠١٦ و5٠.٦4 دوالرا للبرميــل يف عــام ٢٠١7، وســيظل ثابتــا بالقيمــة احلقيقيــة علــى 

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

١.٠% يف عــام ٢٠١٦ و ١.٣% يف عــام ٢٠١7؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لثالثــة أشــهر علــى الودائــع باليــورو ســوف يبلــغ -٠.٣% يف 

عــام ٢٠١٦ و-٠.4% يف عــام ٢٠١7؛ وأن متوســط ســعر الفائــدة لســتة أشــهر علــى الودائــع باليــن اليابــاين ســوف يبلــغ ٠.٠% يف عــام 

٢٠١٦ و-٠.١% يف عــام ٢٠١7. وهــذه بالطبــع افتراضــات ألغــراض التحليــل وليســت تنبــؤات، كمــا أن أوجــه عــدم اليقيــن احمليطــة 

بهــا تزيــد مــن هامــش اخلطــأ الــذي يمكــن أن تنطــوي عليــه التوقعــات علــى أي حــال. وتســتند هــذه التقديــرات والتوقعــات إىل املعلومــات 

اإلحصائيــة املتاحــة عمومــا حتــى ١٦ ســبتمبر ٢٠١٦.

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

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

فيما بين الســنوات أو الشــهور )٢٠١5-٢٠١٦ أو يناير- يونيو، على ســبيل املثال( لإلشــارة إىل الســنوات أو الشــهور املشــمولة،   -

بمــا فيهــا ســنوات أو شــهور البدايــة والنهايــة؛

/ بين السنوات أو الشهور )٢٠١٦/٢٠١5، على سبيل املثال( لإلشارة إىل السنة املالية.

“مليار« تعني ألف مليون، بينما “تريليون« تعني ألف مليار.
“نقاط األساس« تشير إىل ٠.٠١ نقطة مئوية )مثال، ٢5 نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية(.

وتشــير البيانــات املذكــورة إىل الســنوات التقويميــة، فيمــا عــدا يف حالــة القليــل مــن البلــدان التــي تســتخدم الســنة املاليــة. ويُرجــى 

الرجــوع إىل اجلــدول )واو( يف امللحــق اإلحصائــي الــذي يعــرض قائمــة باالقتصــادات التــي تعتمــد فتــرات إبــالغ اســتثنائية لبيانــات 

احلســابات القوميــة وماليــة احلكومــة لــكل بلــد. 

وبالنســبة لبعــض البلــدان، تســتند األرقــام املســجلة لعــام ٢٠١5 ومــا قبلــه علــى التقديــرات وليــس النتائــج الفعليــة. يُرجــى الرجــوع 

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

ومؤشــرات ماليــة احلكومــة وميــزان املدفوعــات يف كل بلــد. 

وتُتّبع األعراف التالية يف اجلداول واألشكال البيانية:

•  ما مل ترد إشارة للمصدر يف اجلداول واألشكال البيانية، تكون البيانات مستقاة من قاعدة بيانات آفاق االقتصاد العاملي.
•  عندما ال تدرج البلدان بترتيب احلروف األبجدية باللغة اإلجنليزية، فإنها ترتب حسب حجمها االقتصادي.

•  ترجع الفروق الطفيفة بين جمموع مفردات األرقام واجملاميع الكلية إىل عملية التقريب.
وال يشــير مصطلــح “بلــد« و »اقتصــاد«، حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر، يف جميــع احلــاالت إىل كيــان إقليمــي يشــكل دولــة حســب 

مفهــوم القانــون والعــرف الدولييــن. ويغطــي هــذا املصطلــح أيضــا، حســب اســتخدامه يف هــذا التقريــر، بعــض الكيانــات اإلقليميــة التــي 

ال تشــكل دوال ولكــن توجــد بيانــات إحصائيــة متوافــرة عنهــا ويُحتفــظ بهــا علــى أســاس منفصــل ومســتقل.

ويتضمــن التقريــر بيانــات جممعــة جملموعــات البلــدان اخملتلفــة حســب خصائصهــا االقتصاديــة أو اإلقليــم التابعــة لــه. ومــا مل يذكــر 

خــالف ذلــك، فــإن البيانــات اجملمعــة للمجموعــة القُطريــة يتــم التعبيــر عنهــا بسلســلة حســابات تســتند إىل 9٠% أو أكثــر مــن البيانــات 

املرجحــة لهــذه اجملموعــة.

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

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

االفتراضات واألعراف املتبعة
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ك

مزيد من املعلومات والبيانات

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

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

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

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

امللفــات إلكترونيــا الســتخدامها يف جمموعــة متنوعــة مــن برامــج الكمبيوتــر.

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

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

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

حتديــث البيانــات التاريخيــة علــى أســاس مســتمر، كلمــا توفــرت معلومــات إضافيــة، وغالبــا مــا يجــري تصحيــح االنقطاعــات الهيكليــة 

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

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

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

يصــدره الصنــدوق.

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

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

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

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

org(. ويمكــن االطــالع علــى قائمــة تفصيليــة بالتغييــرات اجلوهريــة يف جــداول حمتويــات الطبعــات اإللكترونيــة. 
ولالطــالع علــى شــروط اســتخدام قاعــدة بيانــات تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، يرجــى الرجــوع إىل املوقــع اإللكتــروين »حقــوق 

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

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

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

World Economic Studies Division
Research Department

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

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

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

التطــورات والسياســات االقتصاديــة يف بلدانــه األعضــاء، وكذلــك التطــورات يف األســواق املاليــة الدوليــة والنظــام االقتصــادي العاملــي. 

ويأتي اســتقصاء اآلفاق املســتقبلية والسياســات نتاجا لعملية مراجعة شــاملة لتطورات االقتصاد العاملي جتريها إدارات الصندوق، 

وتســتند بالدرجــة األوىل إىل املعلومــات التــي يقــوم بجمعهــا خبــراؤه مــن خــالل مشــاوراتهم مــع البلــدان األعضــاء. وتتــوىل إجــراء هــذه 

املشــاورات علــى وجــه اخلصــوص إدارات املناطــق اجلغرافيــة يف الصنــدوق — وهــي اإلدارة اإلفريقيــة، وإدارة آســيا واحمليــط الهــادئ، 

— باالشــتراك مــع إدارة االســتراتيجيات  واإلدارة األوروبيــة، وإدارة الشــرق األوســط وآســيا الوســطى، وإدارة نصــف الكــرة الغربــي 

والسياســات واملراجعــة، وإدارة األســواق النقديــة والرأســمالية، وإدارة شــؤون املاليــة العامــة.

وقــد تــم تنســيق التحليــل الــوارد يف هــذا التقريــر يف إدارة البحــوث وفــق التوجيهــات العامــة للســيد موريــس أوبســتفلد، املستشــار 

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

سيالســن، رئيــس قســم بــإدارة البحــوث، والســيد هيليغــي بيرغــر، رئيــس قســم بــإدارة البحــوث، ورئيــس فرقــة العمــل املعنيــة بالتداعيــات. 

واملســاهمون األساســيون يف هــذا التقريــر هــم ربــاح أرزقــي، وعاقــب أســلم، وكلوديــا بيــرغ، وســامية بيداس-ســتروم، وباتريــك 

بالغريــف، وكريســتيان بوغمانــز، وأمينــة بــوز، ولويــس كاتــاو، وأُخينيــو ســيروتي، وســانغيوب مشــوي، ودافيــد فورســيري، وبرترانــد 

وماركــوس  نابــار،  ومالهــار  ماتســوموتو،  وأكيتــو  ليــان،  ووايشــنغ  كــوان،  وتــوه  كولوســكوفا،  وكيســينيا  كوتــزان،  وتشــوكا  غــراس، 

فيســبيروين. واســتيبان  توبالوفــا،  وبيتيــا  وســويتا ساكســينا،  بوبالوســكي-ريبييرو، 

ومــن املســاهمين اآلخريــن جيبيــن آن، وإيمــر ألبــر، وميشــال أندرلــه، وإيليــف أرباتلــه، وغافيــن أزدوريــان، وفيليتشــيا بيلوستيتشــنك، 

ودييغــو ســيرديرو، وكفيــن كلينتــون، وفانيســا ديــاز مونتيلونغــو، وروميــن دوفــال، روبــا داتاغوبتــا، وأنغيــال إســبيريتو، وراتشــيل يوتيــن 

فــان، وإيميلــي فوريســت، وميتكــو غريغــوروف، ريفيــت جوركينــك، وماهنــاز هيماتــي، وكريســتيان هــن، وبنجاميــن هيلغنســتوك، ونيكــو 

أوبــداري، وآفــا يبيــن هونــغ، وكيكــو هوجنــو، وبنجاميــن هنــت، وغابــي يونيســكو، وزولتــان ماتيــاس جــاكاب، وهــاو جيانــغ، وأليماتــا 

كيني كابوري، وســينيم غيليك، ودوغالس الكســتون، وأندريا ليفشــينكو، وأوليفيا ما، وتريفور تشــارلز ميدوز، وخوان أجنيل غارســيا 

موراليــس، وبرنــت نيمــان، وإيمــوري أوكــس، وإفجينــا بوغاتشــوفا، وريتشــيل سيمانســكي، ودانيــل تــي كات، وشــينغ تيبانــغ، ونيكــوالس 

تونــغ، وعلــي أوبــال، وهــو وانــغ، ونيــكالس وســتيليوس، وجيلــون جينــغ، ويــوان زينــغ، وفــان زانــغ، وكايوكيــو زانــغ.

وتــوىل جوزيــف بروكوبيــو مــن إدارة التواصــل قيــادة فريــق حتريــر هــذا التقريــر، بدعــم مــن مايــكل هــاروب وكريســتين إبراهيــم 

 “EEI ومؤسســة  فــورت،  وغريــغ  كــويف،  ولوريــن  مورالــز،  ســكوت  ولوســي  كيــن،  لينــدا  مــن  كل  التحريريــة  املســاعدة  وقــدم  زاده، 

 .AGS (an RR Donnelley Company) وشــركة   ،Communications“
وقــد أفــاد هــذا التحليــل مــن التعليقــات واملقترحــات مــن اخلبــراء يف إدارات الصنــدوق األخــرى، وكذلــك مــن املديريــن التنفيذييــن بعــد 

مناقشــتهم للتقريــر يف ٢٣ ســبتمبر ٢٠١٦. غيــر أن التوقعــات الــواردة يف التقريــر واالعتبــارات املتعلقــة بالسياســات االقتصاديــة هــي 

مــن إعــداد خبــراء الصنــدوق وينبغــي أال تنســب إىل املديريــن التنفيذييــن أو إىل الســلطات الوطنيــة التــي يمثلونهــا.

تمهيد 



العــام، كانــت  الــدويل منــذ قرابــة  النقــد  التحقــت بصنــدوق  عندمــا 

الصيــن  لنمــو  املتوقعــة  اآلفــاق  هــي  لنــا  بالنســبة  القلــق  دواعــي  أهــم 

يف ســياق جهودهــا املبذولــة الســتعادة التــوازن االقتصــادي حمليــا، 

وتوقيــت  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان  تخوضهــا  التــي  واملشــاق 

وتأثيــر أول زيــادة يف أســعار الفائــدة يطبقهــا االحتياطــي الفيــدرايل 

األمريكــي منــذ عــام ٢٠٠٦. واليــوم، ومــع اســتقرار أداء النمــو تراجعــت 

الســلع  أســعار  وانتعشــت  للصيــن،  بالنســبة  القريــب  األجــل  خمــاوف 

األوليــة إىل حــد مــا، ومل يعــد حــدوث ارتفــاع حــاد يف أســعار الفائــدة 

األمريكيــة باعثــا علــى القلــق. وتبــدو أســواق األصــول العامليــة هادئــة 

يف  عاليــة  مســتويات  األســهم  أســعار  حتقــق  إذ  التطــورات،  هــذه  بعــد 

االقتصــادات املتقدمــة، وتشــير مقاييــس التقلــب القائمــة علــى الســوق 

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  وتشــهد  منخفضــة،  تقلــب  درجــة  إىل 

عــودة التدفقــات الرأســمالية إليهــا. وتتوقــع تنبؤاتنــا األساســية حتســن 

األســواق  اقتصــادات  مــن  بدعــم  القادمــة  الســنوات  العاملــي يف  النمــو 

الطبيعيــة  األوضــاع  تعــود  حيــث  الناميــة،  واالقتصــادات  الصاعــدة 

النمــو  معــدل  ويظــل  لضغــوط،  اخلاضعــة  االقتصــادات  يف  بالتدريــج 

مرتفعــا يف الصيــن — رغــم تراجعــه — والتعــايف يكتســب مزيــدا مــن 

األخــرى.  االقتصــادات  يف  القــوة 

غيــر أن إنعــام النظــر إىل املشــهد يبعــث علــى القلــق. فاســتقرار النمــو 

يف الصيــن يرجــع كثيــر مــن الفضــل فيــه إىل التدابيــر التنشــيطية علــى 

مســتوى االقتصــاد الكلــي التــي تبطــئ وتيــرة التعديــالت املطلوبــة يف 

القطاعيــن العينــي واملــايل. وال تــزال البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة 

القطاعــات  يف  الســابقة  املفرطــة  اســتثماراتها  مغبــة  مــن  تعــاين 

أوضــاع  تصحيــح  عــن  الناشــئة  التحديــات  جانــب  إىل  االســتخراجية، 

يــزال  وال  البعيــد.  املــدى  علــى  االقتصــادي  والتنويــع  العامــة  املاليــة 

العمــل  ســوق  قــوة  يف  املســتمر  التزايــد  رغــم  الفيــدرايل،  االحتياطــي 

األمريكيــة، يــرى أن تطبيــق زيــادة ثانيــة يف أســعار الفائــدة ســينطوي 

علــى خماطــرة كبيــرة، مستشــهدا عــدة مــرات بالتطــورات االقتصاديــة 

اخلــارج. يف  املقلقــة 

األســواق  إىل  الرأســمالية  والتدفقــات  األصــول  أســعار  وتســتمد 

الصاعدة الدعم من أســعار الفائدة شــديدة االنخفاض يف االقتصادات 

املتقدمــة والتــي تبــدو اآلن مهيــأة لالســتمرار لفتــرة أطــول كثيــرا ممــا 

كان متوقعــا يف شــهر أكتوبــر املاضــي. ولكــن رغــم إيجابيــات اســتمرار 

أســعار الفائــدة املنخفضــة لفتــرة أطــول فإنهــا تعكــس يف نفــس الوقــت 

مؤخــرا،  لآلمــال  النتائــج اخمليبــة  ظــل  اقتصاديــا صعبــا. ويف  واقعــا 

املســتقبل.  يف  العاملييــن  واإلنتاجيــة  للنمــو  توقعاتنــا  انخفضــت 

فضغــوط االنكمــاش ال تــزال مســتمرة، وعــدم اليقيــن بشــأن السياســات 

مرتفــع يف االقتصــاد العاملــي حســبما تشــير املقاييــس القائمــة علــى 

األخبــار، وال تــزال آفــاق االقتصــاد الراهنــة ضعيفــة.

املتقدمــة  االقتصــادات  أصبحــت  السياســية،  للتوتــرات  ونتيجــة 

مركــزا رئيســيا لعــدم اليقيــن بشــأن السياســات. ففــي تطــور شــديد احلــدة، 

مــن  بريطانيــا  خــروج  علــى  املتوقعــة  غيــر  التصويــت  نتيجــة  جــاءت 

االحتــاد االوروبــي يف ٢٣ يونيــو املاضــي لتلقــي ظــالال مــن الغمــوض 

علــى شــكل عالقــات اململكــة املتحــدة التجاريــة واملاليــة يف املســتقبل 

مــع بقيــة البلــدان األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي وعددهــا ٢7 بلــدا، ممــا 

ينشــئ أجــواء مــن عــدم اليقيــن السياســي واالقتصــادي تهــدد بإضعــاف 

االســتثمار وتوظيــف العمالــة يف خمتلــف أنحــاء أوروبــا. وإىل جانــب 

القلــق االقتصــادي وغيــره مــن العوامــل، يعكــس التصويــت علــى خــروج 

بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي حالــة مــن االســتياء جتــاه الهجــرة عبــر 

احلدود أثارت املشاعر القومية يف أوروبا وشككت يف مسار االندماج 

بيــن أعضــاء االحتــاد األوروبــي. وتتفاقــم هــذه االجتاهــات مــع صعوبــة 

اســتيعاب عــدد كبيــر مــن املهاجريــن الفاريــن مــن األحــداث املأســاوية 

يف الشــرق األوســط. وعلى وجه العموم، تزداد صعوبة التقدم يف تنفيذ 

اإلصالحــات االقتصاديــة أو حتــى احلفــاظ علــى املتحقــق منهــا بســبب 

القــوى السياســية الطــاردة يف خمتلــف أنحــاء القــارة. وهنــاك توتــرات 

مماثلــة تؤثــر علــى املشــهد السياســي يف الواليــات املتحــدة، حيــث كان 

احلديــث الطنــان ضــد املهاجريــن وضــد التجــارة ســمة بــارزة منــذ بــدأت 

العــامل،  أنحــاء  خمتلــف  ويف  اجلاريــة.  الرئاســية  االنتخابــات  جولــة 

هنــاك تصاعــد مســتمر يف اســتخدام التدابيــر التجاريــة احلمائيــة.        

بين دفتي آفاق االقتصاد العاملي

ليــس مــن قبيــل املصادفــة أن تركــز فصــول هــذا العــدد مــن تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العاملــي علــى العديــد مــن هــذه اخملــاوف. فبعــد تلخيص 

اآلفــاق العامليــة املتوقعــة يف الفصــل األول، يحلــل الفصــل الثــاين القــوى 

الدافعــة للتباطــؤ الــذي حــدث مؤخــرا يف حجــم التجــارة الدوليــة. ومــن 

احملــركات الرئيســية وراء هــذا التباطــؤ حــدوث تباطــؤ يف نمــو الطلــب 

الكلــي، وال ســيما يف االســتثمار، الــذي يمكنــه توليــد تدفقــات جتاريــة 

دوليــة يف شــكل ســلع رأســمالية ومُدخــالت وســيطة. ولكــن هنــاك أدوارا 

حتريــر  إىل  الراميــة  التدابيــر  زخــم  تراجُــع  بهــا  ســاهم  أيضــا  رئيســية 

التجــارة، وعــودة بعــض التدابيــر احلمائيــة، وانكمــاش سالســل القيمــة 

العامليــة )الــذي يحتمــل ارتباطــه بالعامــل الســابق(. وربمــا يرجــع جانــب 

مــن تباطــؤ التجــارة إىل بلــوغ مرحلــة مــن النضــج الطبيعــي يف النزعــات 

التــي كانــت الدافــع وراء نمــو التجــارة يف الســابق، وإن كان يبــدو مــن 

املرجــح أيضــا أن هنــاك ضغوطــا أكثــر إثــارة للقلــق، وأنهــا قــد تــؤدي 

بدورهــا إىل خفــض ديناميكيــة األعمــال واحلــد مــن نمــو اإلنتاجيــة. 

بصــورة  املنخفــض  التضخــم  موضــوع  الثالــث  الفصــل  ويتنــاول 

مزمنــة يف العديــد مــن االقتصــادات وعالقتــه بانخفــاض أســعار الســلع 

األوليــة، وفجــوات النــاجت الباقيــة، والطاقــة اإلنتاجيــة الزائــدة عامليــا، 

وتوقعــات التضخــم التــي ربمــا تكــون قــد انفلتت عن الركيزة املســتهدفة. 

ويخلــص هــذا الفصــل إىل أن مقاييــس توقعــات التضخــم متوســط األجــل 

بشــكل عــام ال تــزال قريبــة بدرجــة معقولــة مــن أهــداف البنــوك املركزيــة، 

لكنــه يبيــن أيضــا بالنســبة للبلــدان التــي بلغــت أســعار الفائــدة األساســية 

فيهــا مســتوى احلــد األدنــى الفعلــي أن توقعــات التضخــم متوســط األجــل 

املســتوى  عــن  التضخــم  معــدل  النخفــاض  حساســية  أكثــر  أصبحــت 

املتوقــع. لكــن اخلطــورة تكمــن يف انحــراف التوقعــات إىل مســتوى أقــل 

مــن األهــداف املوضوعــة، ممــا يتســبب يف رفــع أســعار الفائــدة احلقيقيــة 

تقديم 
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ومــن ثــم إضعــاف فعاليــة السياســة النقديــة مــع الــزج بهــذه االقتصــادات 

يف فــخ التضخــم املنخفــض أو االنكمــاش. 

التداعيــات  أهــم  مــن  اثنيــن  علــى  الرابــع  الفصــل  يركــز  وأخيــرا 

التطــورات  يف  كبيــر  أثــر  لهمــا  كان  للحــدود  العابــرة  االقتصاديــة 

تباطــؤ  تداعيــات  وهمــا  مؤخــرا،  العامليــة  والسياســية  االقتصاديــة 

النمــو يف الصيــن وتداعيــات الهجــرة. فقــد حدثــت زيــادة ملحوظــة يف 

التداعيــات الناشــئة عــن االقتصــاد الصينــي منــذ منتصــف التســعينات، 

وذلــك يف األســاس عبــر الروابــط التجاريــة وتأثيــر صدمــات النمــو يف 

الصيــن علــى أســعار الســلع األوليــة العامليــة. ومــع تنامــي دور الصيــن 

تتقــدم  لكــي  الداخليــة  لالختــالالت  تصديهــا  أهميــة  تتزايــد  عامليــا 

االســتهالك  علــى  يركــز  للنمــو  اســتمرارية  أكثــر  إطــار  نحــو  بسالســة 

واخلدمــات. وفيمــا يتعلــق بالهجــرة، يخلــص الفصــل الرابــع إىل تأثُــر 

البلــدان املرســلة واملســتقبلة لالجئيــن علــى حــد ســواء. ولعــل أبــرز مــا 

يثيــر االنتبــاه يف هــذا الصــدد هــو مــا يخلــص إليــه هــذا الفصــل مــن أن 

املهاجريــن ذوي املهــارات احملــدودة والعاليــة علــى الســواء يســاهمون 

يف اآلثــار اإليجابيــة طويلــة األجــل علــى اإلنتاجيــة يف االقتصــادات 

املتقدمــة املســتقبِلة. وباإلضافــة إىل ذلــك، حتقــق هــذه اآلثــار زيــادة 

ومــن  الدخــل.  توزيــع  شــرائح  خمتلــف  يف  عمومــا  الفــردي  الدخــل  يف 

شــأن املطالبــة باحلــد مــن الهجــرة أن تقــف حائــال أمــام حتقيــق هــذه 

العاملــة.  القــوى  لشــيخوخة  الســلبية  اآلثــار  إبــراز  مــع  املكاســب، 

انعكاسات السياسات

اخليــط املشــترك الــذي يربــط بيــن فصــول هــذا العــدد مــن تقريــر آفــاق 

االقتصــاد العاملــي هــو التعــايف العاملــي الــذي ال يــزال ضعيفــا ومتقلبــا، 

الطلــب  يســودها  بيئــة  يف  فخاصــة  لهــا.  يتعــرض  التــي  والتهديــدات 

األساســية  النقديــة  السياســة  فائــدة  أســعار  فيهــا  وتقتــرب  املنخفــض 

مــن احلــدود الدنيــا الفعليــة، يهــدد النمــو الفاتــر باالســتدامة الذاتيــة مــع 

ديناميكيــة  وانخفــاض  اإلنتاجيــة،  نمــو  وتراجــع  االســتثمار،  هبــوط 

ســوق العمــل، وتــآكل رأس املــال البشــري. وباإلضافــة إىل ذلــك، جنــد 

أن تراجــع معــدالت النمــو، إىل جانــب زيــادة عــدم املســاواة يف توزيــع 

األجــور واخملــاوف مــن تأثيــر الهجــرة، تســاهم يف التوتــرات السياســية 

التــي تقــف حائــال أمــام تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة البنــاءة وتهــدد 

بالتراجــع عــن مســار االندمــاج التجــاري. ولــن تزيــد هــذه التوتــرات إىل 

تفاقمــا مــع زيــادة املشــاق التــي تواجــه احلكومــات يف ســعيها لتقديــم 

املســتحقات االجتماعيــة رغــم تقلــص القواعــد الضريبيــة. 

مقبولــة،  احلاليــة  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  أن  البعــض  ويــرى 

إنهــا  بــل  الســابقة،  التاريخيــة  املتوســطات  مــع  متســقة  لكونهــا 

هــذا  ولكــن  الفــرد.  نصيــب  منظــور  مــن  إيجابيــة  أكثــر  للبعــض  تبــدو 

العديــد  يف  كبيــرا  يــزال  ال  الــذي  االقتصــادي  التراخــي  يغفــل  الــرأي 

األســواق  اقتصــادات  مــن  الكبيــر  والعــدد  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي تمــر بحالــة ركــود أو التــي أصــاب 

الركــود دخولهــا الفرديــة. فصحيــح أن هنــاك عوامــل خارجيــة املنشــأ 

كالعوامــل الديمغرافيــة مــن املرجــح أن تشــكل عبئــا حتــى علــى نصيــب 

الفــرد مــن النمــو، علــى غــرار األثــر الناجــم عــن جهــود الصيــن الضروريــة 

الســتعادة تــوازن النمــو. ولكــن مناهــج السياســات قصيــرة النظــر تضيــع 

اليــوم فرصــا كبيــرة لزيــادة توظيــف العمالــة وتعزيــز الدخــل يف خمتلــف 

العــامل. أنحــاء 

ومكافحــة  الباقيــة،  النــاجت  فجــوات  لســد  عملــه  يمكــن  الــذي  فمــا 

املمكــن؟ النــاجت  ورفــع  التضخــم، 

علــى  يقــوم  للسياســات  شــامل  بمنهــج  االســتعانة  الضــروري  مــن 

بالضغــوط  املثقلــة  النقديــة  للسياســات  الدعــم  فيتيــح  حمــاور،  ثالثــة 

الــكايف(  املــايل  احليــز  توافــر  )إذا  العامــة  املاليــة  سياســة  خــالل  مــن 

واإلصالحــات الهيكليــة. وحتــى إذا كان احليــز املــايل حمــدودا، يمكــن 

تغييــر عناصــر اإلنفــاق واإليــرادات علــى نحــو يدعــم النمــو يف األجــل 

عــدم  أســباب  أحــد  أن  اإلنتاجيــة يف املســتقبل. غيــر  القريــب والطاقــة 

هــذه  مــن  تعــرض كل  احتمــال  مــن  التخــوف  هــو  االقتصــادي  اليقيــن 

األدوات الثــالث لضغــوط اقتصاديــة أو سياســية، ممــا قــد يحــول دون 

عاملــي  تباطــؤ  أي  ملواجهــة  قــوي  بتحــرك  السياســات  صانعــي  قيــام 

جديــد. غيــر أنــه يمكــن خلــق حيــز للتصــرف مــن خــالل السياســات إذا 

كانــت السياســات تســتند إىل أطــر متســقة يتــم مــن خاللهــا اإلفصــاح 

لتحقيــق  األدوات  اســتخدام  بهــا  ســيتم  التــي  الكيفيــة  عــن  لألســواق 

األهــداف بالتدريــج، ممــا يحقــق االســتفادة مــن أوجــه التضافــر بينهــا 

أوضــاع  واســتمرارية  األجــل  متوســطة  التضخــم  أهــداف  حمايــة  مــع 

املاليــة العامــة. وهــذا هــو تنســيق السياســات علــى مســتوى البلــد الواحــد. 

أمــا التنســيق علــى املســتوى الــدويل فيمكــن أن يتيــح حيــزا أكبــر علــى 

مســتوى السياســات، بفضــل التداعيــات اإليجابيــة ذات الدعــم املتبــادل 

بيــن تدابيــر دعــم الطلــب يف البلــدان اخملتلفــة. ويــؤدي هــذان املســتويان 

مــن التنســيق إىل جعــل الــكل أكبــر مــن جممــوع أجزائــه.  

لتخفيــف حــدة  تدابيــر  علــى  السياســات  إطــار  يشــتمل  أن  وينبغــي 

توزيــع  علــى  االقتصاديــة  التغيــرات  حتُْدثهــا  التــي  املعاكســة  اآلثــار 

غيــر  أو  العوملــة،  قــوى  أو  التكنولوجــي،  التطــور  بســبب  ســواء  الدخــل، 

تســلح  التــي  التعليميــة  االســتثمارات  شــأن  فمــن  التطــورات.  مــن  ذلــك 

التأميــن  آليــات  جانــب  إىل  للتطويــع،  القابلــة  باملهــارات  املواطنيــن 

االجتماعــي األفضــل ونظــم ضريبــة الدخــل املالئمــة، أن تدعــم اقتســام 

فقــط  وليــس  للجميــع،  بالنســبة  مواجهتهــا  يف  والصالبــة  اخملاطــر 

املتطــورة. املاليــة  األســواق  إىل  النفــاذ  علــى  القادريــن 

وتعلَّــق أهميــة بالغــة علــى حمايــة فــرص تعزيــز االندمــاج التجاري. 

البلــدان  قيــام  معهــا  يســتحيل  للتجــارة  املناوئــة  العامليــة  فالبيئــة 

املصــدرة للســلع األوليــة والبلــدان منخفضــة الدخــل عمومــا بابتــكار 

بينهــا  تدريجيــا  الدخــل  فجــوات  وتضييــق  للتصديــر  جديــدة  نمــاذج 

وبيــن البلــدان األغنــى. كذلــك مــن شــأن هــذه البيئــة بوجــه عــام أن تــردع 

نمــو اإلنتاجيــة عامليــا، وانتشــار املعرفــة والتكنولوجيــا، واالســتثمار. 

إىل  التجاريــة  الســاعة  عقــارب  إعــادة  علــى  يترتــب  لــن  وباختصــار، 

الــوراء إال لتعميــق الركــود احلــايل يف االقتصــاد العاملــي وإطالــة مدتــه. 

وتمتــد احلاجــة إىل التعــاون الــدويل لتشــمل جمموعــة أكبــر بكثيــر 

مثــل مشــكالت   — العــام  بالصالــح  املتعلقــة  الدوليــة  املشــكالت  مــن 

الالجئيــن، واملنــاخ، واألمــراض املعديــة، واألمــن، وضرائــب الشــركات، 

واالســتقرار املــايل. فوجــود عــامل يتزايــد فيــه االعتمــاد املتبــادل يحقــق 

مــن  العديــد  إذا تعاونــت احلكومــات يف  النمــو واالســتقرار  مــن  املزيــد 

اجملــاالت التــي تتالقــى فيهــا مصاحلهــا.

موريس أوبستفلد

املستشار االقتصادي 
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ملخص واف

يف   %3.1 إىل  العاملــي  النمــو  يتباطــأ  أن  املتوقــع  مــن 

وتأتــي   .2017 يف   %3.4 إىل  يتعافــى  أن  قبــل   2016 عــام 

لــكل  مئويــة  نقطــة   0.1 بنحــو  خفِّضَــت  التــي  التنبــؤات،  هــذه 

مــن 2016 و 2017 مقارنــة بشــهر إبريــل، انعكاســا لتراجــع 

اآلفــاق املتوقعــة لاقتصــادات املتقدمــة عقــب تصويــت اململكــة 

االحتــاد  مــن  اخلــروج  لصالــح  املاضــي  يونيــو  يف  املتحــدة 

األوروبــي وحتقيــق نمــو دون املســتوى املتوقــع يف الواليــات 

الضغــوط  مــن  مزيــدا  التطــورات  هــذه  فرضــت  وقــد  املتحــدة. 

اخلافضــة ألســعار الفائــدة العامليــة، إذ تشــير التوقعــات احلاليــة 

إىل اســتمرار السياســة النقديــة التيســيرية لفتــرة أطــول. وبالرغــم 

مــن أن رد فعــل األســواق جتــاه صدمــة خــروج بريطانيــا جــاء 

منظمــا علــى نحــو مطمئــن، فــإن األثــر النهائــي لهــذا اخلــروج 

بشــأن  اليقيــن  عــدم  جــراء  مــن  الوضــوح  عــن  بعيــدا  يــزال  ال 

مصيــر الترتيبــات املؤسســية والتجــارة بيــن اململكــة املتحــدة 

واالحتــاد األوروبــي. وقــد حتســن مــزاج الســوق جتــاه اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة مــع توقعــات بانخفــاض أســعار الفائــدة يف 

االقتصــادات املتقدمــة، وانحســار القلــق بشــأن اآلفــاق قصيــرة 

وحــدوث  للنمــو،  السياســات  دعــم  عقــب  الصيــن  يف  األجــل 

بعــض االرتفــاع يف أســعار الســلع األوليــة. ولكــن اآلفــاق تتســم 

بالتفــاوت احلــاد عبــر البلــدان واملناطــق، حيــث يبــدو النمــو قويــا 

الصاعــدة بوجــه عــام والهنــد بوجــه خــاص، بينمــا  آســيا  يف 

تمــر إفريقيــا جنــوب الصحــراء بحالــة مــن التباطــؤ احلــاد. ويف 

االقتصــادات املتقدمــة، قــد يــؤدي ضعــف اآلفــاق التــي يحيطهــا 

قــدر كبيــر مــن عــدم اليقيــن وخماطــر التطورات الســلبية اخملالفة 

للتوقعــات إىل إثــارة املزيــد مــن الســخط السياســي، مــع زيــادة 

املناهضــة  للسياســات  الداعمــة  االنتخابيــة  البرامــج  تأثيــر 

تــزال  لاندمــاج. وهنــاك عــدة اقتصــادات صاعــدة وناميــة ال 

ســعيها  السياســات يف  علــى صعيــد  تواجــه حتديــات جســيمة 

اآلفــاق  وهــذه  األوليــة.  الســلع  أســعار  انخفــاض  مــع  للتكيــف 

املثيــرة للقلــق جتعــل االســتجابة الواســعة مــن السياســات لرفــع 

أكثــر  مطلبــا  للخطــر  التعــرض  مواطــن  وإدارة  النمــو  معــدالت 

إحلاحــا مــن أي وقــت مضــى.  

وتتشــكل اآلفــاق احلاليــة مــن خــالل التقــاء جمموعــة معقــدة 

من العوامل تضم عمليات التكيف اجلارية، واالجتاهات طويلة 

األجــل، والصدمــات اجلديــدة. وتشــير هــذه العوامــل إىل ضعــف 

الســيناريو األساســي للنمــو بوجــه عــام، ولكنهــا تشــير أيضــا إىل 

عــدم اليقيــن الكبيــر بشــأن آفــاق االقتصــاد يف املســتقبل. وكان 

أهــم التطــورات غيــر املتوقعــة يف الشــهور األخيــرة هــو تصويــت 

اململكــة املتحــدة لصالــح اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي. وال 

يــزال هــذا اخلــروج حدثــا تتكشــف تداعياتــه — ومــن املرجــح أن 

يســتغرق األمــر عــدة ســنوات حتــى يتضــح شــكل العالقــات طويلــة 

األجــل بيــن اململكــة املتحــدة واالحتــاد األوروبــي ومــدى تقلــص 

التجاريــة واملاليــة املتبادلــة بينهمــا. ويضــاف إىل  التدفقــات 

عــدم اليقيــن هــذا تأثيــر نتائــج االســتفتاء علــى املــزاج السياســي 

يف البلــدان األخــرى األعضــاء يف االحتــاد األوروبــي، فضــال علــى 

الضغــوط العامليــة العتمــاد سياســات شــعبوية منغلقــة. 

وتتضمــن عمليــات التكيــف اجلاريــة — التــي تكتســب أهميــة 

خاصــة بالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

تــوازن  اســتعادة  عمليــة   — اخلصــوص  وجــه  علــى  الناميــة 

النمــو يف الصيــن وتكيــف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة علــى 

املســتويين االقتصــادي الكلــي والهيكلــي مــع انخفــاٍض طويــل 

األجل يف معدالت تبادلها التجاري. وتشتمل التغيرات البطيئة 

التــي تســاهم بــدور مهــم يف تشــكيل آفــاق االقتصــادات املتقدمــة 

االجتاهــات  علــى  الصاعــدة(  األســواق  اقتصــادات  )وبعــض 

الديمغرافيــة واجتاهــات ســوق العمــل، وكذلــك التباطــؤ املطــول 

نمــو  أمــام  عقبــة  يشــكل  والــذي  اإلنتاجيــة،  يف  املفهــوم  وغيــر 

الدخــل ويســاهم يف الســخط السياســي.

االقتصــاد  آفــاق  لتقريــر  األساســي  الســيناريو  ويتوقــع 

العاملــي أن يتباطــأ النمــو العاملــي إىل ٣.١% يف عــام ٢٠١٦ 

ثــم يتعافــى مســجال ٣.4% يف العــام القــادم. وتعكــس تنبــؤات 

عــام ٢٠١٦ حتقيــق نشــاط أضعــف مــن املتوقــع يف الواليــات 

املتحــدة خــالل النصــف األول مــن العــام باإلضافــة إىل حتقــق 

واحــدة مــن اخملاطــر املهمــة اخملالفــة للتوقعــات، وهــي خــروج 

اململكــة املتحــدة مــن االحتــاد األوروبــي. وبالرغــم مــن أن رد 

اســتفتاء  نتيجــة  إزاء  منضبطــا  جــاء  املاليــة  األســواق  فعــل 

االقتصــادي  اليقيــن  عــدم  زيــادة  فــإن  املتحــدة،  اململكــة 

التدفقــات  املرجــح يف  واالنخفــاض  واملؤسســي،  والسياســي 

االحتــاد  وبقيــة  املتحــدة  اململكــة  بيــن  واملاليــة  التجاريــة 

األوروبــي علــى املــدى املتوســط، يُتوقــع أن يســفرا عــن عواقــب 

املتحــدة.  اململكــة  يف  وخاصــة  ســلبية،  كليــة  اقتصاديــة 

ونتيجــة لذلــك، خُفِّضَــت تنبــؤات ٢٠١٦ للنمــو يف االقتصــادات 

.%١.٦ إىل  املتقدمــة 

ومــن املتوقــع أن يشــهد النمــو حتســنا طفيفــا يف اقتصــادات 

األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة يف عــام ٢٠١٦ ليبلــغ 

4.٢% بعــد خمــس ســنوات متعاقبــة مــن الهبــوط، وهــو مــا يشــكل 

أكثــر مــن ثالثــة أربــاع النمــو العاملــي املتوقــع هــذا العــام. غيــر 

أن اآلفــاق املتوقعــة لهــذه االقتصــادات غيــر متوازنــة وأضعــف 

عمومــا ممــا كانــت عليــه يف الســابق. وبينمــا أصبحــت ظــروف 

أســعار  انخفــاض  توقعــات  مــع  يســرا  أكثــر  اخلارجــي  التمويــل 

الفائــدة يف االقتصــادات املتقدمــة، فــإن هنــاك عوامــل أخــرى 

تشــكل عبئــا علــى النشــاط. وتشــمل هــذه العوامــل التباطــؤ اجلاري 
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يف الصيــن والــذي تتفاقــم تداعياتــه تأثــرًا بانخفــاض اعتمادهــا 

علــى االســتثمار كثيــف االســتخدام للمــوارد الطبيعيــة؛ واســتمرار 

تكيــف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة مــع انخفــاض اإليــرادات؛ 

االقتصــادات  يف  الطلــب  ضعــف  عــن  الناجمــة  والتداعيــات 

والتوتــرات  السياســي،  والنــزاع  الداخلــي،  والصــراع  املتقدمــة؛ 

اجلغرافية-السياســية يف عــدة بلــدان. وبينمــا ال يــزال النمــو قويــا 

يف بلــدان آســيا الصاعــدة، وخاصــة الهنــد، فــإن أكبــر اقتصــادات 

وأنغــوال(  إفريقيــا  )نيجيريــا وجنــوب  الصحــراء  إفريقيــا جنــوب 

الركــود تأثــرًا بالتفاعــل بيــن  تشــهد تباطــؤا حــادا أو حالــة مــن 

انخفــاض أســعار الســلع األوليــة وصعوبــة األوضــاع السياســية 

يواجهــان  وروســيا  البرازيــل  تــزال  وال  احملليــة.  واالقتصاديــة 

املتوقعــة  آفاقهمــا  ولكــن  صعبــة،  كليــة  اقتصاديــة  أوضاعــا 

حتســنت نوعــا مــا مقارنــة بشــهر إبريــل املاضــي.

ومــن املتوقــع أن يــزداد التعــايف يف عــام ٢٠١7 مــع حتســن 

اآلفــاق بالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات 

مــع  األمريكــي  االقتصــاد  يف  الزخــم  بعــض  واســتعادة  الناميــة 

تراجــع العــبء الناجــم عــن ضعــف اخملزونــات وحتقيــق تعــاف يف 

االســتثمارات. وعلى الرغم من اســتمرار ضعف التوقعات األطول 

أجــال لالقتصــادات املتقدمــة بســبب اآلثــار الديمغرافيــة املعاكســة 

قــوة  زيــادة  إىل  تشــير  التنبــؤات  فــإن  اإلنتاجيــة،  نمــو  وضعــف 

النمــو يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة 

علــى املــدى املتوســط. ولكــن كمــا ورد يف أعــداد ســابقة مــن تقريــر 

التنبــؤات علــى عــدد مــن  العاملــي، تعتمــد هــذه  آفــاق االقتصــاد 

االفتراضــات املهمــة:

االقتصــادات  يف  بالتدريــج  الطبيعيــة  األوضــاع  عــودة    •
نمــو  يف  تدريجــي  انتعــاش  مــع  لضغــوط،  حاليــا  اخلاضعــة 

االنتعــاش  هــذا  بلــغ  وإن  األوليــة،  للســلع  املصــدرة  البلــدان 

قبــل ذي  مــن  تواضعــا  أكثــر  مســتويات 

بقــاء  مــع  توازنــه  واســتعادة  الصينــي  االقتصــاد  تباطــؤ    •
معــدالت النمــو متوســط األجــل — التــي تقــارب ٦% — أعلــى 

واالقصــادات  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  متوســط  مــن 

الناميــة

حتقيق نمو قوي يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات   •
الناميــة األخــرى.

وهنــاك عوامــل اقتصاديــة وغيــر اقتصاديــة تهــدد حتقيــق هــذه 

االفتراضــات كمــا تهــدد آفــاق الســيناريو األساســي بشــكل أعــم. 

وعلــى وجــه التحديــد، أصبحــت بعــض اخملاطــر التــي نبهــت إليهــا 

األعــداد األخيــرة مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي أكثــر بــروزا 

يف الشــهور القليلة املاضية. وتتمثل اخملاطرة األوىل يف النزاع 

اململكــة  تصويــت  أبــرز  فقــد  املنغلقــة.  والسياســات  السياســي 

االنتخابــات  األوروبــي وحملــة  االحتــاد  مــن  باخلــروج  املتحــدة 

الرئاســية األمريكيــة اجلاريــة أن هنــاك تراجعــا يف توافــق اآلراء 

أدت  فقــد  للحــدود.  العابــر  االقتصــادي  االندمــاج  منافــع  حــول 

أثــر املنافســة األجنبيــة علــى الوظائــف واألجــور  اخملــاوف مــن 

املناهــج  جاذبيــة  زيــادة  إىل  الضعيــف  النمــو  مــن  ســياق  يف 

القائمــة علــى السياســات احلمائيــة، وهــو مــا يحتمــل أن يســبب 

تداعيــات علــى تدفقــات التجــارة العامليــة واالندمــاج التجــاري 

)واســتمرار  املســاواة  عــدم  إزاء  اخملــاوف  وتتزايــد  أعــم.  بشــكل 

اتســاع الفــوارق( يف توزيــع الدخــل، األمــر الــذي يــزداد حــدة بســبب 

ضعــف نمــو الدخــل مــع اســتمرار ديناميكيــة اإلنتاجيــة اخمليبــة 

لآلمــال. وقــد يــؤدي عــدم اليقيــن بشــأن تطــور هــذه االجتاهــات 

إىل قيــام الشــركات بتأجيــل قــرارات االســتثمار وتعييــن العمالــة، 

ممــا يبطــئ النشــاط االقتصــادي علــى املــدى القريــب، بينمــا يمكــن 

أن تــؤدي السياســة املنغلقــة إىل إشــعال اخلــالف السياســي عبــر 

احلــدود.

االقتصــادات  يف  الركــود  فهــي  الثانيــة  اخملاطــرة  أمــا 

احتمــال  يتحــول  العاملــي،  النمــو  بــطء  اســتمرار  فمــع  املتقدمــة. 

دائــم  تراجــع  عــن  مســفرًا  مطولــة  لفتــرة  اخلــاص  الطلــب  نقــص 

يف النمــو وانخفــاض يف معــدالت التضخــم إىل حقيقــة ملموســة 

يومــا بعــد يــوم، وخاصــة يف بعــض االقتصــادات املتقدمــة التي ال 

تــزال ميزانياتهــا العموميــة ضعيفــة. ويف الوقــت نفســه، يمكــن أن 

يــؤدي اســتمرار التضخــم الضعيــف لفتــرة ممتــدة يف االقتصــادات 

ارتفاعــا  يســبب  ممــا  التضخــم،  توقعــات  انفــالت  إىل  املتقدمــة 

اإلنفــاق، وينتهــي  وانخفاضــا يف  الفائــدة احلقيقيــة  أســعار  يف 

بضعــف أكبــر يف النمــو والتضخــم بشــكل عــام.  

وهنــاك خماطــر أخــرى نبهــت إليهــا أعــداد ســابقة مــن آفــاق 

االقتصــاد العاملــي وال تــزال مــن املؤثــرات احملتملــة املهمــة علــى 

آفــاق االقتصــاد. فعمليــة التكيــف اجلاريــة يف الصين وتداعياتها 

املصاحبــة ال تــزال عامــال مهمــا، حتــى وإن بــدا أن املــزاج العــام 

بشــأن أوضــاع الصيــن علــى املــدى القريــب قــد تعافــى مــن القلــق 

احلــاد الــذي ميــزه يف بدايــة العــام. ويمكــن أن يشــهد االقتصــاد 

الصينــي يف بعــض األحيــان تقلبــات أكبــر مــن املتوقــع يف ســياق 

التحــول مــن االعتمــاد علــى االســتثمار والصناعة والصادرات إىل 

زيــادة االعتمــاد علــى االســتهالك واخلدمــات، مــا يترك انعكاســات 

مهمة على البلدان املصدرة للسلع األولية واآلالت وعلى البلدان 

األخــرى التــي تتأثــر بالصيــن علــى نحــو غيــر مباشــر مــن خــالل 

قنــوات العــدوى املاليــة. وتــزداد هــذه اخملاطــرة مــع التدابيــر التــي 

القصيــر،  املــدى  النمــو علــى  لدعــم  الصيــن حاليــا  تعتمــد عليهــا 

ارتفــاع  الســتمرار  نظــرا  املربــك  التكيــف  خماطــر  ترتفــع  حيــث 

نســبة االئتمــان إىل إجمــايل النــاجت احمللــي وعــدم حتقيــق تقــدم 

املؤسســات  يف  واحلوكمــة  الديــون  قضايــا  معاجلــة  يف  حاســم 

األوضــاع  أن  مــن  الرغــم  علــى  أعــم،  وبشــكل  للدولــة.  اململوكــة 

بضعــة  منــذ  التحســن  تواصــل  الصاعــدة  األســواق  يف  املاليــة 

شــهور، فــإن أوجــه الضعــف األساســية ال تــزال قائمــة يف بعــض 

اقتصــادات األســواق الصاعــدة الكبــرى. وتــؤدي ديــون الشــركات 

املرتفعــة والربحيــة املتراجعــة وامليزانيــات العموميــة الضعيفــة 

الوقائيــة  الهوامــش  بنــاء  إلعــادة  احلاجــة  مــع   — البنــوك  يف 

التــي تتيحهــا السياســات، وال ســيما يف البلــدان املصــدرة للســلع 

للتحــوالت  االقتصــادات  هــذه  تعــرض  اســتمرار  إىل   — األوليــة 

مــن  تــزال هنــاك جمموعــة  وال  املفاجئــة يف ثقــة املســتثمرين. 

العوامــل غيــر االقتصاديــة اإلضافيــة التــي تؤثــر علــى اآلفــاق يف 

املناطــق اخملتلفــة — وهــي اآلثــار املطولــة للجفــاف يف إفريقيــا 
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يف  الداخلــي  والصــراع  األهليــة  واحلــرب  واجلنوبيــة،  الشــرقية 

أجــزاء مــن الشــرق األوســط وإفريقيــا، واحملنــة املأســاوية التــي 

يمــر بهــا الالجئــون يف البلــدان اجملــاورة ويف أوروبــا، واألعمــال 

اإلرهابيــة املتعــددة يف خمتلــف أنحــاء العــامل، وانتشــار فيــروس 

زيــكا يف أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي وجنــوب الواليــات املتحــدة 

أن  يمكــن  العوامــل،  هــذه  حــدة  زادت  وإذا  آســيا.  شــرق  وجنــوب 

تــؤدي جمتمعــة إىل التأثيــر بشــدة علــى مــزاج الســوق، ممــا يضــر 

بالطلــب والنشــاط.

ومــن التطــورات اإليجابيــة اخملالفــة للتوقعــات إعادة التســعير 

املنظمــة يف األســواق املاليــة بعــد الصدمــة األوىل التــي أحدثهــا 

األوروبــي؛  االحتــاد  مــن  املتحــدة  اململكــة  بخــروج  التصويــت 

وتســجيل  األمريكــي؛  العمــل  ســوق  يف  التحســينات  واســتمرار 

ارتفــاع حمــدود يف أســعار الســلع األوليــة مؤخــرا، وهــو مــا يتوقــع 

أن يخفــف بعــض الضغــوط عــن البلــدان املصــدرة لهــذه الســلع. 

وتشــير هــذه التطــورات إىل إمكانيــة حتســن الزخــم االقتصــادي 

بدرجــة تفــوق املســتوى املتوخــى، ويمكــن أن يحقــق قــوة أكبــر 

مــن ذلــك إذا اعتمــدت البلــدان أطــرا شــاملة لرفــع النــاجت الفعلــي 

واحملتمــل.

وبينما تشــير تنبؤات الســيناريو األساســي لالقتصاد العاملي 

إىل انتعــاش النمــو علــى مــدار الفتــرة املتبقيــة مــن املــدى الزمنــي 

العــام،  هــذا  الضعيفــة  بوتيرتــه  مقارنــة  التنبــؤات  تغطيــه  الــذي 

فــإن احتمــال حــدوث انتكاســات يف هــذه اآلفــاق املتوقعــة يظــل 

كبيــرا، األمــر الــذي تؤكــده التخفيضــات املتكــررة لتوقعــات النمــو 

أولويــات  تختلــف  اخللفيــة،  هــذه  وعلــى  األخيــرة.  الســنوات  يف 

ألهدافهــا  تبعــا  املنفــردة  االقتصــادات  بيــن  فيمــا  السياســة 

احملــددة لتحســين زخــم النمــو، أو مكافحــة الضغــوط االنكماشــية، 

ولكــن هنــاك  التقلبــات.  الالزمــة يف مواجهــة  الصالبــة  بنــاء  أو 

عاجــل  حتــرك  إىل  احلاجــة  وهــو  اجلميــع،  بيــن  مشــتركا  خيطــا 

يعتمــد علــى كل روافــع السياســات لقطــع الطريــق أمــام تعــرض 

النمــو ألي تطــورات أخــرى خميبــة لآلمــال وحماربــة التصــورات 

الســلبية التــي تذهــب إىل عــدم فعاليــة السياســات يف تعزيــز النمــو 

أو عــدم حتقــق ثمــار النمــو إال للشــرائح التــي تشــغل الطــرف األعلــى 

يف توزيــع الدخــل.  

ويف االقتصــادات املتقدمــة، ال تــزال فجــوات النــاجت ســالبة، 

وضغــوط األجــور ضعيفــة عمومــا، كمــا حــدث ارتفــاع يف خماطــر 

التضخــم املنخفــض املزمــن )أو االنكمــاش يف بعــض احلــاالت(. 

وبالتــايل، يجــب أن تظــل السياســات النقديــة تيســيرية، وأن تعتمــد 

علــى اســتراتيجيات غيــر تقليديــة حســب احلاجــة. ولكــن السياســة 

النقديــة التيســيرية ال تكفــي وحدهــا لرفــع الطلــب بالقــدر الــكايف، 

ولذلــك فــإن دعــم املاليــة العامــة — الــذي يحــدده احليــز املتــاح 

الدخــل  حمــدودة  الفئــات  حتمــي  التــي  السياســات  علــى  ويركــز 

وترفــع النمــو املتوقــع علــى املــدى املتوســط — يظــل ضروريــا 

توقعــات  يف  دائــم  انخفــاض  وجتنــب  املطلــوب  الزخــم  لتوليــد 

تواجــه  التــي  البلــدان  ويف  املتوســط.  املــدى  علــى  التضخــم 

تصاعــدا يف الديــن العــام ومصروفــات املســتحقات االجتماعيــة، 

يمكــن إيجــاد حيــز مــايل إضــايف مســاعد علــى املــدى القصيــر مــن 

خــالل االلتــزام املوثــوق بالضبــط املــايل علــى املــدى املتوســط. 

املصروفــات  علــى  العامــة  املاليــة  سياســة  تركــز  أن  وينبغــي 

املمكــن  والنمــو  للطلــب  دعمــا  األكثــر  لالســتخدامات  املوجهــة 

السياســات  تكــون  أن  يجــب  أعــم،  وبشــكل  األطــول.  املــدى  علــى 

التيســيرية مصحوبــة بإصالحــات هيكليــة  الكليــة  االقتصاديــة 

ذلــك جهــود  يف  بمــا   - املمكــن  النمــو  تراجــع  أن جتابــه  يمكــن 

التوفيــق  عمليــة  وحتســين  العمــل،  ســوق  يف  املشــاركة  تعزيــز 

بيــن املهــارات املتوافــرة واحتياجــات أســواق العمــل، وتشــجيع 

يناقــش  وكمــا  واالبتــكار.  والتطويــر  البحــوث  يف  االســتثمار 

الفصــل الثالــث يف عــدد إبريــل ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد 

العاملــي، يمكــن إعطــاء دفعــة كبيــرة للنشــاط قصيــر األجــل والنمــو 

املمكــن متوســط األجــل باســتخدام سياســات شــاملة جتمــع بيــن 

دعــم الطلــب واإلصالحــات املوجهــة لالحتياجــات الهيكليــة يف 

البلد املعني، مع االســتناد يف ذلك إىل أطر متماســكة للسياســات 

يتــم اإلفصــاح عنهــا بوضــوح. 

ويف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة، 

اســتمرار  يف  للسياســات  املشــتركة  العامــة  األهــداف  تتمثــل 

التقــارب نحــو مســتويات الدخــل األعلــى باحلــد مــن التشــوهات يف 

أســواق املنتجــات والعمــل ورأس املــال وإعطــاء املواطنيــن فرصــة 

التعليــم  يف  بحكمــة  االســتثمار  طريــق  عــن  احليــاة  يف  أفضــل 

والرعايــة الصحيــة، وهــي أهــداف ال يمكــن أن تتحقــق إال يف بيئــة 

آمنــة مــن الضعــف املــايل وخماطــر انعــكاس التوجهــات. وعلــى 

االقتصــادات التــي تتحمــل ديونــا غيــر ماليــة كبيــرة ومتزايــدة، أو 

التزامــات أجنبيــة غيــر مغطــاة، أو تعتمــد بشــدة علــى االقتــراض 

تنتهــج  أن  األجــل  طويلــة  اســتثماراتها  لتمويــل  األجــل  قصيــر 

ممارســات أكثــر كفــاءة يف إدارة اخملاطــر واحتــواء عــدم االتســاق 

يف العمــالت وامليزانيــة العموميــة.

الســلع  أســعار  مــن هبــوط  للبلــدان األشــد تضــررا  وبالنســبلة 

األوليــة، مــن الضــروري التكيــف مــع هــذه األوضــاع إلعــادة إرســاء 

االســتقرار االقتصــادي الكلــي. ويتطلــب هــذا الســماح الكامــل لســعر 

علــى  التــي ال تعتمــد  البلــدان  الضغــوط يف  باســتيعاب  الصــرف 

ربــط ســعر الصــرف، مــع تشــديد السياســة النقديــة حيثمــا دعــت 

وضمــان  التضخــم،  يف  احلــادة  االرتفاعــات  ملعاجلــة  احلاجــة 

الضبــط املــايل املطلــوب بصــورة مراعيــة للنمــو قــدر اإلمــكان.

ويجــب علــى االقتصــادات الناميــة منخفضــة الدخــل أن تعيــد 

بنــاء الهوامــش الوقائيــة يف ماليتهــا العامــة مــع مواصلــة اإلنفاق 

االجتماعيــة  واملصروفــات  الرأســمالية  االحتياجــات  علــى 

الضروريــة، وتعزيــز إدارة الديــن، وتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة 

الســبيل  تمهــد  التــي   — التعليــم  إصالحــات  ذلــك  يف  بمــا   —
اإلنتاجيــة. االقتصــاد ورفــع  لتنويــع 

البلــدان  مســتوى  علــى  السياســات  هــذه  ضــرورة  ورغــم 

املنفــردة، فســوف تصبــح أكثــر فعاليــة لــكل جمموعــات البلــدان 

إذا تــم اعتمادهــا علــى نطــاق واســع يف خمتلــف أنحــاء العــامل، مــع 

القُطْريــة.  اخلصوصيــة  ذات  لألولويــات  كاف  اهتمــام  توجيــه 

يف  احملــدود  السياســات  وحيــز  الضعيــف  للنمــو  ونظــرا 

كثيــر مــن البلــدان، ال يــزال مــن الضــروري مواصلــة بــذل جهــود 

متعــددة األطــراف يف جمــاالت متعــددة للحــد مــن اخملاطــر التــي 

تهــدد االســتقرار املــايل ومواصلــة حتســين مســتويات املعيشــة 

ف

ملخص واف
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العــامل. ويجــب أن تســير هــذه اجلهــود بشــكل  أنحــاء  يف جميــع 

السياســات  صنــاع  فعلــى  اجلبهــات.  مــن  عــدد  علــى  متزامــن 

معاجلــة رد الفعــل املضــاد للتجــارة العامليــة عــن طريــق إعــادة 

ينطــوي  التــي  األجــل  طويلــة  املنافــع  علــى  املناقشــات  تركيــز 

املبــادرات  تســاعد  أن  وضمــان  االقتصــادي  التكامــل  عليهــا 

االجتماعيــة املوجهــة بدقــة إىل املتضرريــن وتيســير اســتيعابهم 

يف القطاعــات املتوســعة عــن طريــق التدريــب التحويلــي. ومــن 

الضــرورات يف هــذا الصــدد وجــود أطــر فعالــة لتســوية األوضــاع 

املصرفيــة، ســواء علــى املســتوى الوطنــي أو الــدويل، ومعاجلــة 

وقــد  املصرفيــة.  غيــر  الوســاطة  جهــات  عــن  الناشــئة  اخملاطــر 

أصبــح وجــود شــبكة أمــان عامليــة أهــم مــن أي وقــت مضــى حتــى 

قــد  التــي  القويــة  األساســيات  ذات  االقتصــادات  حمايــة  يمكــن 

تتعــرض رغــم ذلــك النتقــال العــدوى والتداعيــات، بمــا يف ذلــك 

االقتصاديــة. غيــر  الضغــوط 
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آخر التطورات واآلفاق املتوقعة

األجل  قصيرة  العاملية،  اآلفاق  تشكل  التي  القوى  تعكس 

وتعافيا   ٢٠١٦ عام  خالل  النمو  يف  انكماشا  األجل،  وطويلة 

حمتملة.  معاكسة  خماطر  على  فضال  بعد،  فيما  تدريجيا 

 — بريكزيت  مثل  جديدة،  صدمات  القوى  هذه  وتتضمن 

استفتاء ٢3 يونيو ٢٠١٦ الذي جاءت نتيجته يف صالح خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي؛ واملواءمات احلالية مثل إعادة 

توازن النمو يف الصين وتكيف البلدان املصدرة للسلع األولية، 

وتباطؤ  التجاري؛  التبادل  معدالت  يف  املطول  التراجع  مع 

نمو  وتغير  الديمغرافية  االجتاهات  مثل  العامة  االجتاهات 

اإلنتاجية، وعوامل غير اقتصادية مثل أوجه عدم اليقين بشأن 

التعايف  والنكماش  والسياسية.  السياسية  اجلغرافية  العوامل 

أيضا دور مهم يف ضعف التجارة العاملية )نوقش يف الفصل 

الثاين( واستمرار انخفاض النمو )نوقش يف الفصل الثالث(.

وباملقارنة باآلفاق العاملية املتوقعة يف عدد إبريل ٢٠١٦ 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي، طرأت تغيرات أهمها خفض 

توقعات النمو يف الواليات املتحدة )وهو ما يعكس يف األساس 

تراجع النمو دون املستوى املتوقع خالل الربع الثاين من عام 

البرازيل  القتصادي  الوشيك  اخلروج  تأكيد  واستمرار   ،)٢٠١٦

املتحدة.  اململكة  استفتاء  ونتيجة  الركود،  حالة  من  وروسيا 

األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  نتائج  تتكشف  وسوف 

تدريجيا — وسوف تظل الترتيبات طويلة األجل يف العالقات 

املعامل  واضحة  غير  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  اململكة  بين 

التوافق  ضعف  على  دليل  فقط  ليس  واالستفتاء  طويلة.  لفترة 

تراجع  ظل  يف  احلدود  عبر  االقتصادي  التكامل  منافع  بشأن 

انغالقية يف  لتطبيق سياسات  الضغوط  النمو، ولكنه قد يحفز 

بلدان أخرى أيضا.

يف  احلاد  االنخفاض  وبخالف  اإليجابي،  اجلانب  وعلى 

السوقية  الفعل  ردود  احتواء  أمكن  االسترليني،  اجلنيه  قيمة 

الواسعة لبريكزيت بوجه عام، حيث تعافت أسعار األسهم وزاد 

السابق،  يف  احلاد  التراجع  بعد  جمددا  اخملاطر  على  اإلقبال 

وهو ما سنتناوله الحقا يف هذا الفصل. غير أنه ال تزال توجد 

ضغوط على األرصدة املصرفية، ال سيما يف البلدان التي تزداد 

املبدئية، ظلت  البيانات  ووفق  املصريف.  اجلهاز  فيها هشاشة 

يف  عموما  ثابتة  واملستهلكين  الشركات  وانطباعات  مشاعر 

شهر يوليو عقب االستفتاء مباشرة ما عدا يف اململكة املتحدة. 

األسواق  اقتصادات  بشأن  واالنطباعات  املشاعر  وحتسنت 

انحسار اخملاوف  يعكس  مما  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة 

القريب عقب دعم  بشأن اآلفاق املتوقعة يف الصين يف األجل 

االقتصادية  األخبار  يف  الطفيف  والتحسن  للنمو،  السياسات 

يف  األخرى  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  لعدد  الكلية 

الشهور القليلة األخيرة، وتعايف أسعار السلع األولية إىل حد ما، 

املتقدمة.  االقتصادات  يف  الفائدة  أسعار  انخفاض  وتوقعات 

ولكن يف ظل حمدودية البيانات االقتصادية الكلية عقب خروج 

على  بريكزيت  تأثير  يزال  ال  األوروبي،  االحتاد  من  بريطانيا 

النتائج االقتصادية الكلية غير واضح، ال سيما يف أوروبا.

 ٢٠١7 عام  من  اعتبارا  النمو  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 

بتطورات  تقريبا  جممله  يف  مدعوم  ارتفاع  وهو  بعده،  وما 

ويعكس  النامية.  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات 

إىل  الكلي  االقتصاد  أوضاع  عودة  عاملين:  األساس  يف  ذلك 

طبيعتها تدريجيا يف عدة بلدان تشهد حالة من الركود الكبير، 

وزيادة الوزن النسبي للبلدان متسارعة النمو يف هذه اجملموعة 

يف االقتصاد العاملي )اإلطار ١-١(.

االقتصاد العاملي يف الشهور األخيرة

استمرار تباطؤ النشاط العاملي

بنسبة  العاملي  النمو  يقدر  املبدئية،  البيانات  إىل  استنادا 

٢.9% يف النصف األول من عام ٢٠١٦، وهي نسبة أقل قليال 

مقارنة بالنصف الثاين من عام ٢٠١5 وأقل أيضا من املتوقع 

العاملي. وظل  االقتصاد  آفاق  تقرير  إبريل ٢٠١٦ من  يف عدد 

على  بوادر  توجد  ولكن  متباطئا،  العاملي  الصناعي  اإلنتاج 

حتسنه يف الشهور األخيرة، كما تراجع حجم التبادل التجاري 

خالل الربع املنتهي يف شهر يونيو بعد عدة أشهر من التعايف 

املستمر عقب بلوغ القاع يف أوائل عام ٢٠١5 )الشكل البياين 

١-١(. ويمكن عزو تراجع الزخم مؤخرا يف األساس إىل ضعف 

النشاط يف االقتصادات املتقدمة. 

· القليلة 	 السنة  أرباع  فقد االقتصاد األمريكي زخمه خالل 

الثاين  الربع  يف  املتوقع  االرتفاع  يتحقق  ومل  املاضية، 

من عام ٢٠١٦، حيث يقدر النمو السنوي املعدل موسميا 

يف  بلغ  )حيث  قويا  االستهالك  نمو  وظل   .%١.١ بنسبة 

العام(،  من  األول  النصف  خالل  تقريبا   %3 املتوسط 

مدعوما بقوة سوق العمل وزيادة األجور، ولكن تأثر معدل 

االستثمارات  ضعف  استمرار  نتيجة  بالسلب  الكلي  النمو 

ويبدو  من اخملزون.  كميات ضخمة  وسحب  السكنية  غير 

أن ضعف االستثمارات الثابتة للشركات ناجت عن التراجع 

اآلفاق والسياسات العاملية 1 ل
ص

ف
ل

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

2015

توقعات

االختالف عن توقعات 

تقرير مستجدات آفاق 

االقتصاد العاملي يف 
يوليو 2016 1

االختالف عن توقعات 

عدد إبريل 2016 من 

تقرير »آفاق االقتصاد 
العاملي« 1

201620172016201720162017

–0.1–3.23.13.40.00.00.1الناجت العاملي
–0.2–0.00.3–2.11.61.80.2االقتصادات املتقدمة

–٠.3–٠.8–٠.3–٢.٦١.٦٢.٢٠.٦الواليات املتحدة
–٢.٠١.7١.5٠.١٠.١٠.٢٠.١منطقة اليورو

–١.5١.7١.4٠.١٠.٢٠.٢٠.٢أملانيا
٠.١٠.٢٠.٠–١.3١.3١.3٠.٢فرنسا

–٠.٢–٠.٢–٠.١–٠.8٠.8٠.9٠.١إيطاليا
–3.٢3.١٢.٢٠.5٠.١٠.5٠.١إسبانيا

٠.5٠.5٠.٦٠.٢٠.5٠.٠٠.7اليابان

–١.١–٠.١–٢.٢١.8١.١٠.١٠.٢اململكة املتحدة
٠.٠–٠.3–٠.٢–١.١١.٢١.9٠.٢كندا

–٠.١–٢.٠٢.٠٢.3٠.٠٠.٠٠.١اقتصادات متقدمة أخرى ٢

4.04.24.60.10.00.10.0اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

٠.8٠.١–١.4٠.3٠.١–٠.3–٢.8كومنولث الدول املستقلة

١.١٠.4٠.١١.٠٠.3–٠.8–3.7روسيا

٠.٠٠.٠–٠.٢–٠.9٢.3٠.١–٠.5ما عدا روسيا

٦.٦٦.5٦.3٠.١٠.٠٠.١٠.٠آسيا الصاعدة والنامية

٦.9٦.٦٦.٢٠.٠٠.٠٠.١٠.٠الصين
7.٦7.٦7.٦٠.٢٠.٢٠.١٠.١الهند 3

4.84.85.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠جمموعة آسيان — 5 4

–٠.٢–٠.٢–٠.١–3.٦3.33.١٠.٢أوروبا الصاعدة والنامية
٠.١–٠.٠٠.١–١.٦٠.٢–٠.٠٠.٦أمريكا الالتينية والكاريبي

٠.5٠.٠٠.٠٠.5٠.5–3.3–3.8البرازيل

–٠.3–٠.3–٠.3–٢.5٢.١٢.3٠.4املكسيك
–٢.33.43.4٠.٠٠.١٠.3٠.١الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

3.5١.٢٢.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١اململكة العربية السعودية

–١.١–١.٦–٠.4–3.4١.4٢.9٠.٢إفريقيا جنوب الصحراء
–٢.9–4.٠–٠.٦٠.١٠.5–٢.7١.7نيجيريا

–٠.4–٠.5–١.3٠.١٠.8٠.٠٠.٢جنوب إفريقيا

للتذكرة

–٢.3١.9١.7٠.٠٠.١٠.١٠.٢االحتاد األوروبي
–٠.٦–١.٠–٠.٢–4.٦3.74.9٠.١البلدان النامية منخفضة الدخل

–٠.١٠.3٠.١–٢.١3.٢3.٢٠.١الشرق األوسط وشمال إفريقيا
–٠.١–٠.٠٠.١–٢.٦٢.4٢.8٠.١النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق

0.0–0.8–0.1–2.62.33.80.4حجم التجارة العاملية )السلع واخلدمات(

الواردات

–٠.٢–١.٠–٠.3–4.٢٢.43.9٠.4االقتصادات املتقدمة
٠.4–٠.٠٠.7–٢.34.١٠.4–٠.٦اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

٠.٠–٠.7–٠.١–3.٦١.83.5٠.5االقتصادات املتقدمة

–٠.3–٠.9–٠.٢–١.3٢.93.٦٠.٢اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
١7.9٠.١١.5١٦.٢٠.٠–١5.4–47.٢النفط 5

الســلعية  الصــادرات  أوزان  أســاس  علــى  )متوســط  الوقــود  غيــر 

٠.9١.١١.5٦.7١.٦–٢.7–١7.5العامليــة(

أسعار املستهلكين

٠.3٠.8١.7٠.١٠.١٠.١٠.٢االقتصادات املتقدمة
٠.٠٠.٠٠.٢–4.74.54.4٠.١اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٦

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

–٠.5١.٠١.3٠.١٠.١٠.١٠.٢على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(
٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.4–٠.٠٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

٠.٠٠.١٠.١٠.٢–٠.١٠.٠٠.١على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(

ملحوظــة: يُفتــرض بقــاء أســعار الصــرف الفعليــة احلقيقيــة ثابتــة عنــد مســتوياتها الســائدة يف الفتــرة مــن ٢٢ يوليــو إىل ١9 أغســطس ٢٠١٦. واالقتصــادات مرتبــة تبعــا 

حلجمهــا االقتصــادي. وتُعــدّل البيانــات ربــع الســنوية اجملمعــة موســميا.

١ تنتج الفروق عن تقريب األرقام يف تنبؤات العدد احلايل وتقرير »مستجدات آفاق االقتصاد العاملي« الصادر يف يوليو ٢٠١٦، وعدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير »آفاق االقتصاد العاملي«.

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

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

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

4 إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام.
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اجلدول  1-1: )تتمة(
من ربع عام رابع إىل آخر 7على أساس سنوي مقارن

توقعاتتوقعات

٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

3.43.٢3.١3.43.٢3.١3.١3.5الناجت العاملي

١.9٢.١١.٦١.8١.9١.8١.7١.8االقتصادات املتقدمة

٢.4٢.٦١.٦٢.٢٢.5١.9٢.٠١.9الواليات املتحدة

١.١٢.٠١.7١.5١.٢٢.٠١.٦١.٦منطقة اليورو

١.٦١.5١.7١.4١.٦١.3١.7١.٦أملانيا

٠.٦١.3١.3١.3٠.٦١.3١.3١.5فرنسا

١.١٠.7١.٢–٠.8٠.8٠.9٠.4–٠.3إيطاليا

١.43.٢3.١٢.٢٢.١3.5٢.٦٢.١إسبانيا

٠.8٠.8٠.8–٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.9اليابان

3.١٢.٢١.8١.١3.5١.8١.4٠.8اململكة املتحدة

٢.5١.١١.٢١.9٢.4٠.3١.5١.9كندا
٢.8٢.٠٢.٠٢.3٢.7٢.٠٢.١٢.4اقتصادات متقدمة أخرى ٢

4.٦4.٠4.٢4.٦4.44.٢4.35.٠اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

٢.١–٠.3–3.3–١.4٠.9–٠.3–١.١٢.8كومنولث الدول املستقلة

٢.4–٠.3–3.8–١.١٠.٢–٠.8–٠.73.7روسيا

. . .. . .. . .. . .٠.9٢.3–٢.٠٠.5ما عدا روسيا

٦.8٦.٦٦.5٦.3٦.٦٦.8٦.3٦.3آسيا الصاعدة والنامية

7.3٦.9٦.٦٦.٢7.٠٦.9٦.4٦.١الصين
7.٢7.٦7.٦7.٦7.١8.١7.47.4الهند 3

4.٦4.84.85.١4.94.84.45.8جمموعة آسيان — 5 4

٢.83.٦3.33.١٢.94.١٢.9٢.9أوروبا الصاعدة والنامية

٢.3–٠.4–١.٦٠.3١.٢–١.٠٠.٠٠.٦أمريكا الالتينية والكاريبي

١.١–١.٢–5.9–٠.5٠.7–3.3–٠.١3.8البرازيل

٢.٢٢.5٢.١٢.3٢.٦٢.4١.8٢.4املكسيك

. . .. . .. . .. . .٢.7٢.33.43.4الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

3.٦3.5١.٢٢.٠٢.4١.8١.٠٢.5اململكة العربية السعودية

. . .. . .. . .. . .5.١3.4١.4٢.9إفريقيا جنوب الصحراء

. . .. . .. . .. . .٠.٦–٦.3٢.7١.7نيجيريا

١.٦١.3٠.١٠.8١.4٠.٢٠.١١.3جنوب إفريقيا

للتذكرة

١.٦٢.3١.9١.7١.8٢.3١.9١.٦االحتاد األوروبي

. . .. . .. . .. . .٦.٠4.٦3.74.9البلدان النامية منخفضة الدخل

. . .. . .. . .. . .٢.٦٢.١3.٢3.٢الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٢.7٢.٦٢.4٢.8٢.5٢.3٢.5٢.8النمو العاملي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق

. . .. . .. . .. . .3.9٢.٦٢.33.8حجم التجارة العاملية )السلع واخلدمات(

الواردات

. . .. . .. . .. . .3.84.٢٢.43.9االقتصادات املتقدمة

. . .. . .. . .. . .٢.34.١–4.5٠.٦اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

. . .. . .. . .. . .3.83.٦١.83.5االقتصادات املتقدمة

. . .. . .. . .. . .3.5١.3٢.93.٦اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

أسعار السلع األولية )بالدوالر األمريكي(
١4.٦٦.8–43.4–١7.9٢8.7–١5.4–47.٢–7.5النفط 5

–٦.8١.٢–١9.١–٠.97.4–٢.7–١7.5–4.٠غير الوقود )متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العاملية(

أسعار املستهلكين

١.4٠.3٠.8١.7١.٠٠.4١.٠١.8االقتصادات املتقدمة
4.74.74.54.44.٢4.٦4.٢3.9اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية ٦

سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن )%(

. . .. . .. . .. . .٠.3٠.5١.٠١.3على الودائع بالدوالر األمريكي )ستة أشهر(

. . .. . .. . .. . .–٠.4–٠.٢٠.٠٠.3على الودائع باليورو )ثالثة أشهر(

. . .. . .. . .. . .–٠.٢٠.١٠.٠٠.١على الودائع بالين الياباين )ستة أشهر(

5 متوســط بســيط ألســعار النفط اخلام من أنواع برنت اململكة املتحدة وفاحت دبي وغرب تكســاس الوســيط. وكان متوســط ســعر البرميل بالدوالر األمريكي 5٠.79 دوالرا 

للبرميل يف عام ٢٠١5؛ ويبلغ السعر املفترض حسب أسواق العقود املستقبلية 4٢.9٦ دوالرا أمريكيا يف عام ٢٠١٦ 5٠.٦4 دوالرا يف عام ٢٠١7.

٦ ما عدا األرجنتين وفنزويال. بالنسبة لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.

7 بالنســبة للنــاجت العاملــي، تمثــل التقديــرات والتوقعــات ربــع الســنوية مــا يقــارب 9٠% مــن أوزان النــاجت العاملــي الســنوي احملســوبة علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية. 

وبالنســبة القتصادات األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية، تمثل التقديرات والتوقعات ربع الســنوية ما يقارب 8٠% من أوزان الناجت الســنوي القتصادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة احملســوبة علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية.
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املستمر يف اإلنفاق الرأسمايل يف قطاع الطاقة )وإن كان 

هذا التراجع بدأ يقل تدريجيا(، وتأثير االرتفاع األخير يف 

التصديرية،  الصناعات  يف  االستثمار  على  الدوالر  قيمة 

املالية  األسواق  تقلبات  أيضا عن اخملاوف بشأن  وربما 

 .٢٠١٦ عام  وأوائل   ٢٠١5 عام  أواخر  يف  والركود 

الزراعي  غير  القطاع  يف  املشتغلين  إنتاجية  وتراجعت 

الثاين على أساس سنوي معدل  الربع  بنسبة ٠.٦% خالل 

الحتساب التغيرات املوسمية، وهو االنخفاض الثالث على 

التوايل. 

· اليورو 	 منطقة  يف  موسميا  املعدل  السنوي  النمو  وتراجع 

إىل ١.٢% خالل الربع الثاين، وذلك بعد أن وصل إىل ٢.١% 

نتج  وما  اجلوية  األحوال  اعتدال  بسبب  األول  الربع  يف 

الطلب  وتراجع  البناء.  ذلك من نشاط قوي يف قطاع  عن 

احمللي، ال سيما االستثمار، يف بعض االقتصادات األكبر 

حجما يف منطقة اليورو عقب بلوغ النمو مستويات أعلى 

البيانات عالية  أرباع متتالية. وتشير  املتوقع خالل  من 

التواتر ومؤشرات مسوح الشركات خالل شهر يوليو إىل أن 

تأثير  أي  له  ليس  األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خروج 

يذكر حتى اآلن على مستويات الثقة والنشاط.

· أدت 	 قوية  بداية  الثاين  الربع  بدأ  املتحدة،  اململكة  ويف 

املعدل  السنوي  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  ارتفاع  إىل 

من  األول  الربع  خالل   %١.8 )مقابل   %٢.4 إىل  موسميا 

عام ٢٠١٦(. ويشير انقطاع البيانات عالية التواتر خالل 

الربع الثاين إىل بدء الزخم يف التراجع خالل شهري مايو 

مؤشرات  من  ويتضح  االستفتاء.  سبقا  اللذين  ويونيو 

يف  حاد  تراجع  حدوث  وأغسطس  يوليو  لشهري  املسوح 

االستفتاء  بعد  ما  مرحلة  يف  التحويلية  الصناعة  نشاط 

التجزئة  مبيعات  ظلت  حين  يف  الحقة،  انتعاشة  أعقبته 

قوية حتى اآلن.

· موسميا 	 املعدل  السنوي  النمو  تباطأ  اليابان،  ويف 

خالل   %٢.١ مقابل   ،%٠.7 إىل  ليصل  الثاين  الربع  خالل 

أعقب  الذي  التراجع  إىل  جزئيا  ذلك  ويعود  األول.  الربع 

نتائجه  جاءت  الذي  املعتاد  من  األقوى  األول  الربع 

بالنسبة  سيما  ال  الكبيسة،  السنة  بآثار  جزئيا  مدفوعة 

اخلارجي  الطلب  تراجع  أدى  كذلك  االستهالكي.  لإلنفاق 

واستثمارات الشركات إىل تباطؤ النشاط يف الربع الثاين.

· ترتبط 	 التي  األخرى  املتقدمة  لالقتصادات  وبالنسبة 

النظام  على  املؤثرة  باالقتصادات  وثيقا  ارتباطا  آفاقها 

كونغ  هونغ  منطقة  يف  الزخم  ازداد  العاملي،  املايل 

الربع  خالل  الصينية  تايوان  ومقاطعة  اخلاصة  اإلدارية 

الثاين، مع انحسار التداعيات املالية واالقتصادية السلبية 

القادمة من الصين عقب االضطرابات يف بداية العام. ويف 

املقابل، تأثر النمو يف كندا سلبا بسبب النتائج االقتصادية 

األمريكية التي جاءت دون التوقعات والتداعيات الناجمة 
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      قطاع الصناعة التحويلية (متوسط متحرك لثالثة أشهر، التغير ٪ 

       حمسوب على أساس سنوي، ما مل يُذكر خالف ذلك)

املصادر: املكتب الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية (CPB)؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ ومؤسسة

 Markit Economics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
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تراجع النمو العاملي تراجعا طفيفا خالل النصف األول من عام ٢٠١٦، وهو ما يرجع يف معظمه 

إىل تباطؤ النشاط يف االقتصادات املتقدمة، يف حين حتسن النشاط إىل حد ما يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. وانكمشت التجارة العاملية خالل الربع الثاين من عام

 ٢٠١٦، بينما ظل اإلنتاج الصناعي متباطئا يف معظمه، ولكنه ارتفع يف الشهور األخيرة.

االقتصادات املتقدمة ١

اقتصادات األسواق الصاعدة ٢



5

    الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

يف  الغابات  حرائق  مثل  االستثنائية  األحداث  بعض  عن 

ألبرتا. 

املتقدمة  االقتصادات  يف  النشاط  انكماش  من  وبالرغم 

األسواق  اقتصادات  سجلت  ذلك،  عن  الناجمة  والتداعيات 

ارتفاعا طفيفا يف  النامية كمجموعة  واالقتصادات  الصاعدة 

يتسق  ما  وهو   ،٢٠١٦ عام  من  األول  النصف  خالل  الزخم 

آفاق  تقرير  من  إبريل  عدد  يف  الواردة  التوقعات  مع  عموما 

االقتصاد العاملي. واستمرت بلدان آسيا الصاعدة يف تسجيل 

معدالت نمو قوية، وحتسنت األوضاع حتسنا طفيفا يف البلدان 

اقتصادات  العديد من  أن  غير  وروسيا.  البرازيل  مثل  املتعثرة 

الشرق األوسط وإفريقيا جنوب الصحراء ال تزال تواجه أوضاعا 

صعبة.

· بالنسبة لبلدان آسيا الصاعدة، استقر النمو يف الصين خالل 	

املستهدف  النطاق  منتصف  قرب  العام  من  األول  النصف 

من السلطات لعام ٢٠١٦ والذي يبلغ ٦.5%-7%، وجاء هذا 

النمو مدعوما بالسياسات وقوة نمو االئتمان. ويتضح من 

إىل  الصناعة  من  جمددا  النشاط  وحتول  القوي  االستهالك 

اخلدمات أن عملية إعادة التوازن يف الصين تسير بالتوازي 

اقتصاد  واستمر  الداخلي.  والعرض  الطلب  هيكل  أبعاد  مع 

الهند يف التعايف بمعدالت قوية مستفيدا من التحسن الكبير 

الفعالة على جانب  والتدابير  التجاري  التبادل  يف معدالت 

السياسات وتعزيز االحتياطيات اخلارجية، مما ساعد على 

حتسين املشاعر واالنطباعات العامة.

· ويف أمريكا الالتينية، ال يزال اقتصاد البرازيل يشهد حالة 	

االرتفاع  على  قارب  النشاط  أن  يبدو  ولكن  الركود،  من 

الصدمات  آثار  انحسار  مع  القاع  إىل  وصل  أن  بعد  جمددا 

وتصحيحات  األولية  السلع  أسعار  تراجع   — السابقة 

األسعار اجلبرية خالل عام ٢٠١5.

· حيث 	 الروسي،  االقتصاد  على  االستقرار  بوادر  وتظهر 

أسعار  عن  الناجمة  املزدوجة  الصدمة  مع  التكيف  يف  بدأ 

تعزيز  بعد  املالية  األوضاع  وحتسنت  والعقوبات،  النفط 

االحتياطيات الرأسمالية املصرفية بأموال عامة. وكان أداء 

االقتصاد الكلي يف بلدان أوروبا الصاعدة األخرى مستقرا 

التباسا  بوجه عام، وإن كان الوضع يف تركيا أصبح أكثر 

عقب حماولة االنقالب يف يوليو املاضي.

· ويف 	 الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  يف  النشاط  وتراجع 

مقدمتها نيجيريا، بسبب تعطل اإلنتاج نتيجة نقص العملة 

وانقطاع  النيجر  دلتا  بمنطقة  املسلحة  واألعمال  األجنبية 

إفريقيا  جنوب  يف  ثابتة  الزخم  معدالت  وظلت  الكهرباء. 

رغم حتسن األوضاع اخلارجية — ال سيما استقرار الصين. 

وتنزانيا يف  والسنغال  وكينيا  ديفوار  وساهم صمود كوت 

موازنة تأثير تراجع النشاط يف خمتلف بلدان املنطقة.

· وال يزال الشرق األوسط يواجه حتديات صعبة يف ظل تراجع 	

السياسية،  اجلغرافية  االضطرابات  وتداعيات  النفط،  أسعار 

وما تشهده بعض البلدان من نزاعات أهلية.

استمرار تراجع معدالت التضخم

 %٠.3 املستهلكين  أسعار  تضخم  بلغ   ،٢٠١5 عام  يف 

منذ  اإلطالق  على  معدل  أقل  وهو  املتقدمة،  االقتصادات  يف 

خالل  تقريبا   %٠.5 إىل  ارتفع  وقد  العاملية.  املالية  األزمة 

الناجمة  التداعيات  انحسار  األول من عام ٢٠١٦ مع  النصف 

التضخم  ويتجاوز   .)١-٢ البياين  )الشكل  النفط  أسعار  عن 

ولكنه  الكلي،  التضخم  معدل  املستهلكين  أسعار  يف  األساسي 

متوسط  زاد  وقد  الرئيسية.  املتقدمة  االقتصادات  بين  يتفاوت 

التضخم األساسي قليال عن ٢% خالل النصف األول من العام 

أو  مؤقتة  عوامل  يعكس  قد  ما  وهو  املتحدة،  الواليات  يف 

اليورو  منطقة  تقريبا يف  إىل 75.٠%  انخفض  بينما  موسمية، 

اقتصادات  يف  مستقرة  التضخم  معدالت  وظلت  واليابان. 

أسعار  نظرا الستقرار  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

الصرف عموما، أو ارتفاعها، يف العديد من البلدان وتقلص آثار 

االنخفاضات السابقة يف أسعار الصرف.

تعاف جزئي يف أسعار السلع األولية

صندوق  عن  الصادر  األولية  السلع  أسعار  مؤشر  ارتفع 

النقد الدويل بنسبة ٢٢% منذ فبراير ٢٠١٦ — أي خالل املدة 

والعدد   ٢٠١٦ إبريل  لعدد  املرجعيتين  الفترتين  بين  الفاصلة 

احلايل من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )الشكل البياين ١-3(. 

وكانت أسعار الوقود هي األكثر ازديادا، ال سيما النفط والفحم:

· سجلت أسعار النفط أعلى هبوط لها على اإلطالق خالل ١٠ 	

سنوات يف يناير ٢٠١٦، ولكنها ارتفعت جمددا بنسبة %5٠ 

لتصل إىل 45 دوالرا أمريكيا يف أغسطس، مما يعود أساسا 

موازنة  إىل  أدت  النفط  إنتاج  يف  اضطرارية  انقطاعات  إىل 

سوق النفط.

· تراجع متوسط 	 الطبيعي، حيث  الغاز  أسعار  تراجع  ويستمر 

السعر يف أوروبا واليابان والواليات املتحدة بنسبة ٦% منذ 

السابق  االنخفاض  إىل  التراجع  هذا  ويعود   .٢٠١٦ فبراير 

روسيا  يف  الطبيعي  الغاز  إنتاج  ووفرة  النفط  أسعار  يف 

وارتفعت  اليابان(.  يف  سيما  )ال  آسيا  يف  الطلب  وضعف 

زيادة  بسبب  املتحدة  الواليات  يف  الطبيعي  الغاز  أسعار 

ارتفاع درجات  الكهربائية نتيجة  الطاقة  الطلب من قطاع 

احلرارة عن املتوقع.

· يف 	 األسعار  متوسط  ارتفع  حيث  الفحم،  أسعار  وتعافت 

أستراليا وجنوب إفريقيا بنسبة 3٢% عن مستواه يف فبراير 

.٢٠١٦

وارتفعت أيضا أسعار السلع األولية بخالف الوقود، حيث زادت 

أسعار املعادن والسلع الزراعية بنسبة ١٢% و9%، على الترتيب.

· التباطؤ 	 وكانت أسعار املعادن قد تراجعت تدريجيا بسبب 

األولية  للسلع  االستخدام  كثيفة  االستثمارات  عن  والتحول 

األخيرة ساهمت يف  التنشيطية  الدفعات  ولكن  الصين،  يف 

ارتفاع األسعار إىل حد ما.
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٢- النشاط العاملي والطلب على النفط 
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الشكل البياين ١- ٣: أسواق السلع األولية والنفط

١- مؤشرات األسعار احلقيقية للسلع األولية

       (خمفضة باستخدام مؤشر أسعار املستهلكين يف 

       الواليات املتحدة؛ املؤشر، ٢٠١٤ = ١٠٠)

املصادر: صندوق النقد الدويل، نظام أسعار السلع األولية؛ ووكالة الطاقة الدولية؛ ومنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

٣- خمزون النفط لدى أعضاء منظمة التعاون والتنمية يف 

       امليدان االقتصادي 

      (أيام من االستهالك)

٤- امليزان التجاري النفطي، 

       البلدان املصدرة للوقود 

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي؛ 

        املتوسط واملئينان ١٠ و٩٠)

الطلب العاملي على 

النفط (وكالة الطاقة الدولية)

إجمايل الناجت 

احمللي احلقيقي العاملي

اإلنتاج الصناعي العاملي (املقياس األيمن)

٥- امليزان التجاري النفطي، 

       البلدان املستوردة للوقود 

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي؛ 

      املتوسط واملئينان ١٠ و٩٠)
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ارتفعت أسعار النفط عن يناير ٢٠١٦ عندما بلغت أقل مستوياتها على اإلطالق خالل ١٠ سنوات، 

ويرجع ذلك إىل حد كبير إىل االنقطاعات االضطرارية يف اإلنتاج. وارتفعت أسعار املعادن إىل حد 

ما خالل النصف األول من عام ٢٠١٦ بسبب االرتفاع الطفيف يف الطلب من اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية، يف حين ارتفعت أسعار معظم بنود الغذاء بسبب صدمات الطقس 

املعاكسة يف األساس.

الربع 

الثاين
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    الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

· الغذاء 	 أسعار  ارتفعت  األولية،  الزراعية  للسلع  وبالنسبة 

بنود  عدا  ما  البنود  معظم  أسعار  ارتفعت  حيث   ،%7 بنسبة 

اجلوية  الصدمات  آثار  تكن  ومل  والقمح.  كالذرة  قليلة 

املعاكسة قد انتقلت بالكامل حتى اآلن إىل األسعار الدولية، 

النينا  ظاهرة  حلول  واحتماالت  النينو  ظاهرة  آثار  ولكن 

تشهد  كذلك  الدولية.  الغذاء  أسواق  على  التأثير  يف  بدأت 

من  مطولة  فترات  الغذاء،  منتجي  كبار  من  وهي  البرازيل، 

ارتفاع  توقعات  ظل  يف  القمح  أسعار  وتراجعت  اجلفاف. 

اخملزون عقب زيادة اإلنتاج يف الواليات املتحدة واالحتاد 

األوروبي وروسيا.

أسعار الصرف والتدفقات الرأسمالية

تقريبا  ثابتة  واليورو  األمريكي  الدوالر  قيمة  تزال  ال 

 ،4-١ البياين  )الشكل  الربيع  منذ  احلقيقية  الفعلية  بالقيمة 

اللوحة األوىل(. وتتضمن التحركات األكبر على اإلطالق على 

مستوى عمالت االقتصادات املتقدمة يف نهاية منتصف شهر 

خروج  عقب  االسترليني  اجلنيه  قيمة  تراجع   ٢٠١٦ سبتمبر 

بريطانيا من االحتاد األوروبي )بنسبة 9% تقريبا منذ الربيع 

وبأكثر من ١٠% منذ استفتاء ٢3 يونيو( وارتفاع قيمة الين 

الياباين )حوايل ١٠%(. وبالنسبة لعمالت األسواق الصاعدة، 

استمر الرنمينبي الصيني يف التراجع تدريجيا بما يزيد على 

قيمة  وارتفعت  الثانية(.  اللوحة   ،4-١ البياين  )الشكل   %4

بما   — عموما  األساسية  للسلع  املصدرة  البلدان  عمالت 

اجلنوب  والراند  الروسي  والروبل  البرازيلي  الريال  ذلك  يف 

ما  حد  إىل  األولية  السلع  أسعار  تعايف  يعكس  مما  إفريقي، 

املالية  األسواق  واالنطباعات يف  املشاعر  وحتسنا عاما يف 

جتاه اقتصادات األسواق الصاعدة، وهو ما يعود جزئيا إىل 

االقتصادات  يف  جمددا  الفائدة  أسعار  انخفاض  توقعات 

املتقدمة.١ ١ 

اقتصادات  إىل  الوافدة  الرأسمالية  التدفقات  وتعافت 

الثاين  النصف  خالل  احلاد  التباطؤ  عقب  الصاعدة  األسواق 

من عام ٢٠١5 والبداية الضعيفة لعام ٢٠١٦، وساهمت يف 

)الشكل  الصرف  ألسعار  الداعمة  العوامل  نفس  التعايف  هذا 

يف  األسهم  مشتريات  حجم  ارتفع  وحتديدا،   .)5-١ البياين 

الصاعدة  األسواق  حوافظ  أدوات  يف  املتخصصة  الصناديق 

البلدان  بيانات  وتؤكد  األوىل(.  اللوحة  البياين ١-5،  )الشكل 

القليلة التي نشرت جميع بيانات ميزان املدفوعات عن الربع 

أدوات  سيما  ال  الداخلة،  الرأسمالية  التدفقات  ارتفاع  الثاين 

خارجة  رأسمالية  تدفقات  تشهد  الصين  تزال  وال  احلافظة. 

ولكن  ما،  حد  إىل  األجنبي  النقد  احتياطيات  يف  وانخفاضا 

خالل  قيمته  تراجعت  الذي  املكسيكي  البيسو  تتضمن  استثناءات  توجد   ١  

األسابيع األخيرة بسبب عدم اليقين بشأن نتائج االنتخابات األمريكية، والنايرا 

البنك  إعالن  بعد  حادا  انخفاضا  قيمتها  انخفضت  التي  خصوصا  النيجيرية 

املركزي عن زيادة مرونة سعر الصرف يف يونيو.

 ٢٠١5 عام  من  الثاين  بالنصف  مقارنة  كثيرا  أقل  بمعدالت 

وأوائل عام ٢٠١٦.  

السياسة النقدية واألوضاع املالية

واملشاعر جتاه اخملاطر عموما عقب  األصول  أسعار  حتسنت 

البياين  )الشكل  املتحدة  اململكة  استفتاء  تلت  التي  االنخفاضات 

يف  قياسية  مستويات  إىل  األسهم  أسعار  ارتفعت  فقد   .)١-٦

اقتصادات  يف  ارتفعت  كما  أغسطس،  شهر  يف  املتحدة  الواليات 

بسبب  ملحوظا  استثناء  البنوك  أسهم  وتعد  أخرى.  متقدمة 

االنخفاض املتوقع مستقبال يف ربحية البنوك نظرا ألنه يُتوقع أن 

تظل أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة أطول، وبسبب اخملاوف 
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الشكل البياين ١- ٤: التغيرات يف أسعار الصرف الفعلية 

احلقيقية، مارس ٢٠١٦- سبتمبر ٢٠١٦

(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: أُعِدت املسميات الواردة يف الشكل البياين باستخدام رموز البلدان الصادرة عن 

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو).

آخر البيانات املتاحة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.
 ١

١
٢- اقتصادات األسواق الصاعدة 

٢٢ يونيو ٢٠١٦ مقابل مارس ٢٠١٦

أغسطس ٢٠١٦ مقابل ٢٢ يونيو  ٢٠١٦

آخر البيانات املتاحة مقابل مارس ٢٠١٦

١
١- االقتصادات املتقدمة 

٢٢ يونيو ٢٠١٦ مقابل مارس ٢٠١٦

أغسطس ٢٠١٦ مقابل ٢٢ يونيو ٢٠١٦

آخر البيانات املتاحة مقابل مارس ٢٠١٦

منــذ مــارس ٢٠١٦، ظلــت قيمــة عمــالت االقتصــادات املتقدمــة يف معظمهــا مســتقرة أو ارتفعت 

بشــكل طفيــف باســتثناء اجلنيــه االســترليني (الــذي انخفــض انخفاضــا حــادا عقــب االســتفتاء 

البريطــاين علــى اخلــروج مــن االحتــاد األوروبــي يف ٢٣ يونيــو)، واليــن اليابــاين (الــذي ارتفعــت 

قيمتــه بنســبة ١٠٪ تقريبــا). وارتفعــت قيمــة عمــالت مصــدري الســلع األوليــة بوجــه عــام مــع 

تعايف أسعار السلع األولية.  
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

بشأن امليزانيات العمومية يف بعض البلدان التي تعتبر أجهزتها 

املصرفية أكثر عرضة للمخاطر، مثل إيطاليا والبرتغال. 

ويف ظل الضعف املستمر يف معدالت التضخم وعدم وجود بيانات 

البنوك  تواصل  أن  األسواق  تتوقع  االقتصادي،  النشاط  عن  مبشرة 

التيسيرية  سياستها  الرئيسية  املتقدمة  االقتصادات  يف  املركزية 

اللوحتان   ،١-٦ البياين  )الشكل  السابق  يف  يُتوقع  كان  مما  ألطول 

زيادة  احلايل  الوقت  يف  األسواق  تتوقع  وحتديدا،  والثانية(.  األوىل 

خالل  فقط  واحدة  ملرة  املتحدة  الواليات  يف  جمددا  الفائدة  أسعار 

عام ٢٠١٦. وكان هذا التحول يف مسار التوقعات ملحوظا للغاية يف 

سعر  بخفض  املركزي  إجنلترا  بنك  قام  حيث  املتحدة،  اململكة  حالة 

املبادرات  من  عدد  واتخاذ  الكمي  التيسير  وزيادة  األساسي  الفائدة 

كذلك  االستفتاء.  عقب  واملشاعر  االنطباعات  حتسين  بغرض  األخرى 

األجل،  طويلة  السندات  يف  االستثمار  على  العالوة  جمددا  تناقصت 

حيث تناقصت أسعار الفائدة طويلة األجل مرة أخرى يف االقتصادات 

أغسطس،  نهاية  الثالثة(. ويف  اللوحة  البياين ١-٦،  )الشكل  املتقدمة 

لعشر  واألملانية  األمريكية  احلكومية  السندات  على  العائد  تراجع 

سنوات بمقدار ٢5-3٠ نقطة أساس منذ مارس، بينما تراجع العائد 

على سندات الدرجة األوىل البريطانية لعشر سنوات بمقدار 9٠ نقطة 

أساس. وارتفع العائد ارتفاعا طفيفا يف سبتمبر.

ويتداول يف الوقت احلايل رصيد ضخم من السندات السيادية 

لالقتصادات املتقدمة بعائد سلبي، كما يرد يف عدد أكتوبر ٢٠١٦ 

يتواصل  نفسه،  الوقت  ويف  العاملي.  املايل  االستقرار  تقرير  من 

واألسر  املالية  غير  الشركات  إىل  املقدم  االئتمان  حجم  ارتفاع 

اليورو  ومنطقة  املتحدة  الواليات  يف  متناقص(  بمعدل  )ولكن 

ككل )الشكل البياين ١-7(.

بوجه  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  جتاه  املشاعر  وحتسنت 

الفائدة  أسعار  وتراجع  الفائدة  أسعار  فروق  تناقص  مع  عام 

احلقيقية طويلة األجل وتعايف أسعار األسهم )الشكالن البيانيان 

أسعار  بخفض  الصاعدة  األسواق  من  عدد  وقام  و١-9(.   8-١

يف  اقتصادات  عدة  ذلك  يف  بما  الربيع،  منذ  النقدية  السياسة 

آسيا حيث ظلت معدالت التضخم متباطئة )ال سيما يف إندونيسيا 

االجتاه  هذا  من  وتُستثنى  وتركيا.  روسيا  جانب  إىل  وماليزيا( 

نقطة   5٠ بمقدار  النقدية  السياسة  سعر  ارتفع  حيث  املكسيك 

إجراء  فور  الصرف  سعر  لها  تعرض  التي  الضغوط  عقب  أساس 

زيادة  تمت  حيث  إفريقيا  وجنوب  وكولومبيا  بريكزيت،  استفتاء 

قرب  التضخم  توقعات  استمرار  لضمان  النقدية  السياسة  أسعار 

املستوى املستهدف.

القوى املؤثرة على اآلفاق

دون  االقتصادي  النمو  يف  تراجعا  األخيرة  السنوات  شهدت 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  يف  التوقعات  مستوى 

األزمة  دائرة  من  تدريجيا  العاملي  االقتصاد  خروج  ومع  الصاعدة. 

االقتصادي  األداء  على  املؤثرة  العوامل  أصبحت  العاملية،  املالية 

العاملي أكثر تعقيدا. وتعكس هذه العوامل مزيجا من قوى عاملية — 
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الشكل البياين ١- ٥: التدفقات الرأسمالية يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة

املصادر: مؤسسة Bloomberg, L.P.؛ وشركة EPFR Global؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ واإلحصاءات 

املالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدويل، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: التدفقات الرأسمالية الداخلة تمثل صايف املشتريات من األصول احمللية من غير مقيمين. 

والتدفقات الرأسمالية اخلارجة تمثل صايف املشتريات من األصول األجنبية من املقيمين احملليين. 

وآسيا الصاعدة ما عدا الصين تشمل الهند وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند؛ وأوروبا الصاعدة 

تشمل بولندا ورومانيا وروسيا وتركيا؛ وأمريكا الالتينية تشمل البرازيل وشيلي وكولومبيا واملكسيك 

.J.P. Morgan مؤشر التقلب يف األسواق الصاعدة الصادر عن شركة = EM-VYX وبيرو؛ و

١- صايف التدفقات يف صناديق األسواق الصاعدة

(مليارات الدوالرات األمريكية)

٢- التدفقات الرأسمالية 

       الداخلة 

       (٪ من إجمايل 

        الناجت احمللي)

٢٢ مايو

٢٠١٣ 

أزمة 

اليونان

أزمة 

آيرلندا

أول عمليات إعادة 

تمويل طويل األجل 

من البنك املركزي 

األوروبي

سندات

أسهم

EM-VXY مؤشر
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الربع األول

٣- التدفقات الرأسمالية اخلارجة ما عدا التغير يف االحتياطيات 

(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

أوروبا الصاعدة آسيا الصاعدة ما عدا الصين 

أمريكا الالتينية  الصين 

السعودية ا�موع
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الربع األول

٤- التغير يف االحتياطيات (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

  
أوروبا الصاعدة آسيا الصاعدة ما عدا الصين 

أمريكا الالتينية  الصين 

السعودية ا�موع

أوروبا الصاعدة آسيا الصاعدة ما عدا الصين 

أمريكا الالتينية  الصين 

السعودية ا�موع

عقب التراجع احلاد خالل النصف الثاين من عام ٢٠١٥ وأوائل عام ٢٠١٦، تعافت التدفقات 

الرأسمالية الوافدة إىل األسواق الصاعدة منذ فبراير يف ظل شعور متزايد يف األسواق املالية 

باستمرار البنوك املركزية لالقتصادات املتقدمة يف انتهاج سياسة نقدية تيسيرية لفترة 

أطول، وارتفاع أسعار السلع األولية، وبوادر على استقرار األسواق الصاعدة الرئيسية. 
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الشكل البياين ١- ٦: أوضاع األسواق النقدية واملالية يف 

االقتصادات املتقدمة 

(٪، ما مل يُذكر خالف ذلك)
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٦- نسب األسعار إىل اإليرادات ٥
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٥- أسواق األسهم 

      (مؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠؛ 

       العملة الوطنية)

مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠

مؤشر أسعار أسهم بورصة طوكيو

٣- أسعار الفائدة الرئيسية ٣

اليابان

الواليات املتحدة

0.0
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١٦ سبتمبر ٢٠١٣

١٦ سبتمبر ٢٠١٤

١٦ سبتمبر ٢٠١٥

١٦ سبتمبر ٢٠١٦

متوسط سعر الفائدة الثابت على 

القروض العقارية لثالثين عاما 

يف الواليات املتحدة

الواليات املتحدة

اليابان

أملانيا

إيطاليا

أملانيا

١- توقعات أسعار الفائدة 

       األساسية يف الواليات 
       املتحدة ١

مؤشر MSCI ألسعار 

أسهم األسواق الصاعدة

مؤشر داو جونز

 لألسهم األوروبية
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٢- توقعات أسعار الفائدة 

       األساسية ٢ (٪؛ اخلطوط 

       املتقطعة مأخوذة من 

        عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير 

       «آفاق االقتصاد العاملي»)
الواليات املتحدة

منطقة اليورو

اململكة املتحدة
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٤- جمموع أصول البنوك املركزية ٤

       (٪ من إجمايل الناجت 

        احمللي لعام ٢٠٠٨)

االحتياطي الفيدرايل

البنك املركزي األوروبي

بنك اليابان

Haver Analytics؛  ومؤسســة  Bloomberg, L.P.؛  ومؤسســة   اإلســباين؛  املركــزي  البنــك  املصــادر: 

وقاعدة بيانات omson Reuters Datastream�؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تستند التوقعات إىل سعر الفائدة على القروض املستقبلية من بنك االحتياطي الفيدرايل.

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

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

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

باليــورو بالنســبة ملنطقــة اليــورو. وبيانــات العــدد احلــايل مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي بتاريــخ 

١٦ ســبتمبر ٢٠١٦، وبيانــات عــدد إبريــل ٢٠١٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي بتاريــخ ٢٤ مــارس 

 .٢٠١٦

٣ أســعار الفائــدة يقصــد بهــا عائــدات الســندات احلكوميــة ذات أجــل اســتحقاق عشــر ســنوات، مــا مل يُذكــر 

خالف ذلك. وتغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.

٤ تغطــي البيانــات الفتــرة حتــى ١٦ ســبتمبر ٢٠١٦. وتســتند حســابات البنــك املركــزي األوروبــي إىل 

الكشف املايل األسبوعي الصادر عن املنظومة املصرفية األوروبية.

٥ تغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.

تتوقــع األســواق اســتمرار البنــوك املركزيــة لألســواق الصاعــدة يف تطبيــق أســعار فائــدة منخفضــة لفتــرة 

التضخميــة.  الضغــوط  انخفــاض  االقتصــادي واســتمرار  النشــاط  التباطــؤ املســتمر يف  ظــل  أطــول يف 

وحتســنت املشــاعر الســائدة يف األســواق املاليــة عمومــا عقــب موجــة مؤقتــة مــن ردود الفعــل الســلبية 

املبدئية جتاه االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي الذي تم إجراؤه يف ٢٣ يونيو.   
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الواليات املتحدة  منطقة اليورو 
اليابان ٢
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املصادر: بنك إجنلترا املركزي؛ والبنك املركزي اإلسباين؛ ومؤسسة Bloomberg, L.P.؛ والبنك املركزي 

األوروبي؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.

١ تُستخدم بيانات تدفق األموال بالنسبة ملنطقة اليورو وإسبانيا والواليات املتحدة. ويتم تعديل بيانات 

قروض البنوك اإليطالية إىل املواطنين اإليطاليين املقيمين الستبعاد عمليات التوريق.

٢ تُستوفى من نسبة صايف الثروة السنوي إىل الدخل املتاح.

٣ يندرج حتتها قطاع فرعي ألصحاب العمل (بما يف ذلك العاملين حلسابهم اخلاص).

٤ البلدان التي تتعرض لضغوط رافعة هي البلدان التي يتجاوز فيها مؤشر التعرض �اطر العقارات 

السكنية املستوى الوسيط لالقتصادات املتقدمة، وهي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك وفرنسا 

ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وإسرائيل وكوريا ولكسمبرغ ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا 

والسويد واململكة املتحدة.

الشكل البياين ١-٧: االئتمان وأسعار املساكن وامليزانيات 

العمومية يف االقتصادات املتقدمة
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الربع الثاين

١- نمو االئتمان للشركات غير 
       املالية وقطاع األسر ١ 

      (التغير ٪ على أساس 

       سنوي مقارن)

٤- مؤشرات أسعار 

        املساكن احلقيقية

       (مؤشر، ٢٠٠٠ = ١٠٠)

٣- ديون قطاع األسر 

      (٪ من إجمايل الدخل 

      املتاح لقطاع األسر)

الواليات املتحدة

منطقة اليورو

الواليات املتحدة

اليابان

االقتصادات املتقدمة التي 
تشهد ضغوطا رافعة ٤

الواليات املتحدة
منطقة اليورو ٣

اليابان

إيطاليا

إسبانيا

٢- صايف الثروة يف قطاع األسر 

       (٪ من إجمايل الدخل املتاح 

       لقطاع األسر)

منطقة اليورو

تشهد الواليات املتحدة األمريكية ومنطقة اليورو ككل نموا مستمرا يف حجم االئتمان املقدم إىل 

الشركات غير املالية واألسر. وارتفع صايف الثروة يف قطاع األسر بوجه عام كنسبة من الدخل 

املتاح يف اليابان ومنطقة اليورو، بينما ظل مستقرا يف الواليات املتحدة.
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١- سعر الفائدة األساسي 

(٪)       

الشكل البياين ١- ٨: أسعار الفائدة يف اقتصادات 

األسواق الصاعدة

٢
٣- عائدات السندات احلكومية ذات أجل استحقاق ١٠ سنوات

(٪)        

٤- فروق العائد على السندات السيادية حسب مؤشر
 ٢

      جي بي مورغان لسندات األسواق الصاعدة

      (نقاط أساس)
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فبراير ٢٠١٦

أغسطس ٢٠١٦

املتوسط يف فبراير ٢٠١٦

املتوسط يف أغسطس ٢٠١٦

 
١
٢- أسعار الفائدة األساسية احلقيقية

(٪)      

حتســنت األوضــاع املاليــة يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة منــذ فبرايــر يف ظــل توقعــات اســتمرار 

الســلع  أســعار  وارتفــاع  املتقدمــة،  االقتصــادات  أطــول يف  لفتــرة  النقديــة  السياســة  تيســير موقــف 

األوليــة، وبــوادر اســتقرار اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي تمــر حاليــا بحالــة مــن الركــود. كذلــك 

تراجع العائد على سندات الدين السيادي والفروق بين أسعار الفائدة.

الدوليــة  املاليــة  Haver Analytics؛ واإلحصــاءات  Bloomberg, L.P.؛ ومؤسســة  املصــادر: مؤسســة 

الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

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

وشــيلي  البرازيــل  تشــمل  الالتينيــة  وأمريــكا  وتركيــا؛  وروســيا  ورومانيــا  بولنــدا  تشــمل  الصاعــدة 

وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو. وأُعِــدت املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين باســتخدام رمــوز البلــدان 

الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو).

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

تغطي البيانات الفترة حتى ١٦ سبتمبر ٢٠١٦.
 ٢
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املكسيك (املقياس األيمن)

الصين

ماليزيا

 ١
نسبة االئتمان إىل إجمايل الناجت احمللي

(٪)

املصادر: مؤسسة Bloomberg, L.P.؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ وقاعدة بيانات اإلحصاءات املالية 

الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: أُعِدت املسميات الواردة يف الشكل البياين باستخدام رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية 

لتوحيد املقاييس (أيزو).

يمثل االئتمان مطالبات شركات اإليداع األخرى من القطاع اخلاص (من اإلحصاءات املالية الدولية) 
 ١

ما عدا يف حالة البرازيل، حيث ائتمان القطاع اخلاص من بيانات السياسة النقدية وعمليات االئتمان 

يف النظام املايل الصادرة عن بنك البرازيل املركزي.

الشكل البياين ١- ٩: أسواق األسهم واإلئتمان يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة

البرازيل الصين 

الهند  املكسيك

 ١
نمو االئتمان احلقيقي 

(التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)
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١- أسواق األسهم 

      (املؤشر، ٢٠٠٧ = ١٠٠)

أوروبا الصاعدة الصين

آسيا الصاعدة 

ما عدا الصين
أمريكا الالتينية

ارتفعت أسعار األسهم عموما خالل الشهور األخيرة بسبب حتسن بيئة األعمال بالنسبة لشركات 

اقتصادات األسواق الصاعدة مع ارتفاع أسعار السلع األولية وتراجع تكلفة االقتراض. غير أن 

ا�اطر تستمر يف التراكم يف بعض احلاالت بسبب استمرار ارتفاع نسبة االئتمان إىل إجمايل 

الناجت احمللي.
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االجتاهات الديمغرافية والتراجع املستمر يف نمو اإلنتاجية والتكيف 

مع تراجع أسعار السلع األولية — وصدمات ناجمة عن عوامل حملية 

وإقليمية. ونناقش تأثير هذه العوامل على االقتصادات املتقدمة وعلى 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، على الترتيب.

االقتصادات املتقدمة

العاملية.  املالية  األزمة  قلب  يف  املتقدمة  االقتصادات  كانت 

وبعد مرور ثمانية أعوام على انهيار ليمان براذرز، تم إحراز تقدم 

األزمة.  عن  الناجم  الكلي  االقتصادي  الضرر  إصالح  نحو  ملموس 

األزمة واضحة، ال  آثار  تزال  التقدم احملرز غير متكافئ، وال  ولكن 

البياين  الشكل  يف  األوىل  اللوحة  وتوضح  البلدان.  بعض  يف  سيما 

اجتاهاتها  عن  الكلية  االقتصادية  اجملمالت  أهم  انحراف   ١-١٠

ومستوياتها يف مرحلة ما قبل األزمة )على أساس الفترة ١99٦-

منطقة  يف  باألزمة  تأثرا  األكثر  البلدان  لبعض  وبالنسبة   .)٢٠٠5

اليورو، ظلت معدالت نمو إجمايل الناجت احمللي وخصوصا معدالت 

الطلب احمللي واالستثمار أقل كثيرا يف عام ٢٠١٦ عن مستوياتها 

يف  اجتاهاتها  عن  انخفاضا  وأكثر  بل  األزمة،  قبل  ما  مرحلة  يف 

من   ٢٠١٦ أكتوبر  عدد  يف  ذكر  ملا  ووفقا  األزمة.  قبل  ما  مرحلة 

منطقة  يف  عديدة  بنوك  تزال  ال  العاملي،  املايل  االستقرار  تقرير 

اليورو تعاين من اضمحالل جمموعة كبيرة من أصولها، وربما أدى 

ذلك إىل تراجع اإلقراض واالستثمار. ويف اقتصادات متقدمة أخرى، 

ارتفعت كمية الطلب ومعدالت نمو إجمايل الناجت احمللي واالستثمار 

عن مستويات ما قبل األزمة، ولكنها ال تزال أقل كثيرا عن اجتاهات 

ما قبل األزمة.

يف  يتضح  ما  أكثر  احملرز  التقدم  يتضح  األزمة،  لعمق  ونظرا 

تزال  وال  الثانية(.  اللوحة   ،١-١٠ البياين  )الشكل  الناجت  فجوات 

األعراض  أحد  تقريبا، وهو  البلدان  الناجت سالبة يف جميع  فجوات 

الواضحة لضعف الطلب العاملي، ولكن تراجع التراخي االقتصادي 

تراجعا كبيرا بعد أن وصل إىل ذروته يف مرحلة ما بعد األزمة.٢٢ 

— يف  البلدان  التفاوت بين  — وحجم  التقدم  ويتضح أيضا حجم 

إىل  وصلت  أن  منذ  كبيرا  تراجعا  تراجعت  التي  البطالة  معدالت 

ذروتها ولكنها ال تزال أعلى من مستواها يف مرحلة ما قبل األزمة 

يف معظم البلدان. وبالنسبة جملموعة البلدان املتقدمة ككل، يتجاوز 

البطالة مستواه يف عام ٢٠٠7 بأقل من نقطة مئوية واحدة.  معل 

البلدان )مثل الواليات املتحدة(، جند أن تراجع البطالة  ويف بعض 

التوظيف  معدالت  يف  التعايف  يجعل  األزمة  قبل  ما  مستويات  إىل 

يبدو أكبر من حجمه الفعلي إىل حد ما، نظرا لتراجع نسب املشاركة 

يف القوى العاملة. غير أن ذلك ال ينطبق على االقتصادات املتقدمة 

األخرى التي تشهد العديد منها ارتفاعا يف نسب املشاركة يف القوى 

العاملة عن مستويات ما قبل األزمة )الشكل البياين ١-١٠، اللوحة 

الرابعة(.    

 ٢ يتضح من خفض توقعات النمو املمكن وإعادة تقييم مستوى الناجت 

املمكن أن تقديرات فجوات الناجت السالبة أقل كثيرا بالقيمة املطلقة من 

قبل  الفعلية  النمو  أرقام  بين  املقارنة  أساس  على  احملتسبة  التقديرات 

األزمة وبعد األزمة.

التفاوت فيما بين االقتصادات املتقدمة فيما  ويمكن عزو هذا 

أحرزته من تقدم نحو إصالح االقتصاد الكلي إىل اجتاهات أساسية 

ساهم  وربما  اإلنتاجية.  نمو  وتراجع  السكان  بشيخوخة  مرتبطة 

اجتماع هذه العوامل املؤثرة يف تراجع توقعات نمو الناجت املمكن 

يف املستقبل والربحية وضعف الطلب يف الوقت احلايل وانخفاض 

التوازنية  األسعار  تراجع  ويحد  التوازين.  احلقيقي  الفائدة  سعر 

بدوره من تأثير انخفاض أسعار السياسة النقدية على زيادة الطلب.

وثمة عوامل أخرى كان لها دور أيضا يف تشكيل اآلفاق املتوقعة 

يف االقتصادات املتقدمة. ومن هذه العوامل التباطؤ وإعادة التوازن 

هذا  يف  الحقا  التفصيل  من  بمزيد  نناقشه  ما  وهو  الصين،  يف 

الفصل ويف الفصل الرابع، ويؤدي هذا العامل إىل مزيد من التراجع 

التباطؤ  املتقدمة. وهذا  االقتصادات  الطلب على صادرات  نمو  يف 

املقترن بتراجع معدل نمو التجارة العاملية الذي نناقشه يف الفصل 

اقتصادات  يف  املتوقعة  اآلفاق  على  ملحوظ  تأثير  له  كان  الثاين 

آسيا الصاعدة شديدة االنفتاح التي تربطها عالقات جتارية قوية 

بالصين )منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وكوريا وسنغافورة 

ومقاطعة تايوان الصينية(. ومن العوامل املؤثرة أيضا يف تراجع 

الفصل  يف  التفصيل  من  بمزيد  نوقش  الذي  األولية،  السلع  أسعار 

العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  من  األول 

املتقدمة  االقتصادات  أغلب  يف  مفاجئة  مكاسب  إىل  يؤدي  والذي 

ولكن إىل تراجع حاد يف الدخل املتاح يف البلدان املصدرة للسلع 

األولية مثل أستراليا وكندا والنرويج. 

االجتاهات الديمغرافية والهجرة

النمو  معدل  انخفض  اخلصوبة،  معدالت  لتراجع  نظرا 

السكاين يف االقتصادات املتقدمة خالل العقد املاضي ويُتوقع 

بعدها  وما  القادمة  سنوات  اخلمس  خالل  جمددا  ينخفض  أن 

النمو  تراجع  واقترن  األوىل(.3 3  اللوحة   ،١-١١ البياين  )الشكل 

السكاين بزيادة أعداد املسنين — يُتوقع انخفاض عدد السكان 

يف سن العمل )السكان يف املرحلة العمرية بين ١5 عاما و٦4 

 ،١-١١ البياين  )الشكل  القادمة  سنوات  اخلمس  خالل  عاما( 

اللوحة الثانية(. وهذه اجتاهات شائعة يف االقتصادات املتقدمة 

»القديمة« )أي التي تعتبر متقدمة منذ منتصف تسعينات القرن 

»اجلديدة«4 4  املتقدمة  االقتصادات  ويف  األقل(  على  املاضي 

أيضا التي تشهد حتوالت ديمغرافية أكثر سرعة وحدة يف واقع 

األمر. كذلك ارتفعت نسبة العاملين يف املرحلة العمرية من 55 

خالل  املتقدمة  البلدان  يف  كبيرا  ارتفاعا  عاما   ٦4 إىل  عاما 

العقدين املاضيين )الشكل البياين ١-١١، اللوحة الثالثة(. ومن 

املتوقع أن يؤدي ارتفاع أعداد املسنين إىل زيادة الضغوط على 

إعدادها منذ عشر  تم  التي  التوقعات  أقل من  الفعلي  التراجع  3 كان   

يف  الكبيرة  للزيادة  نظرا  آنذاك  الديمغرافية  التنبؤات  ضوء  يف  سنوات 

أعداد املهاجرين.

وقبرص  وليتوانيا(  والتفيا  )إستونيا  البلطيق  دول  تتضمن   4  

وإسرائيل  اخلاصة  اإلدارية  كونغ  هونغ  ومنطقة  التشيكية  اجلمهورية 

مارينو  وسان  ريكو  وبورتو  اخلاصة  اإلدارية  ماكاو  ومنطقة  وكوريا 

وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا.
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٢ – فجوة الناجت

        (٪ من الناجت املمكن)
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اليونان إسبانيا دول البلطيق البرتغال آيرلندا إيطاليا فرنسا الواليات 

املتحدة

بلجيكا كندا اململكة 

املتحدة
أملانيا البلدان 

االسكندنافية

هولندا أستراليا تايوان اليابان كوريا سويسرا

٢ 
٣ – معدل البطالة

        (٪ من القوة العاملة)

ذروة معدل البطالة (٢٠٠٨ – ٢٠١٦)

٢٠٠٧

٢٠١٦

٢
٤ – نسبة املشاركة يف القوى العاملة 

       (٪ من السكان يف سن ١٦ -٦٤ عاما)

١
١ – االنحراف عن اجتاه ومستوى ما قبل األزمة 

       (األعمدة امللونة توضح الفرق بالنسبة املئوية عن اجتاه ما قبل األزمة، واملربعات السوداء توضح الفروق بالنسبة املئوية عن مستويات عام ٢٠٠٧) 

االستثمار الطلب احمللي إجمايل الناجت احمللي

أحرز تقدم يف إصالح الضرر االقتصادي الكلي الناجم عن األزمة املالية العاملية يف االقتصادات املتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة. وال يزال الطلب احمللي واالستثمار دون مستويات ما قبل األزمة 

يف بعض اقتصادات منطقة اليورو. وتراجعت معدالت التباطؤ االقتصادي البطالة عن مستويات الذروة يف مرحلة ما بعد األزمة، ولكنها ال تزال مرتفعة يف حاالت قليلة.

املصادر: إحصاءات العمل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

االســتثمار والطلــب احمللــي وإجمــايل النــاجت احمللــي بالقيمــة احلقيقيــة. وبالنســبة جلميــع البلــدان مــا عــدا اليابــان، تــم حســاب اجتاهــات مــا قبــل األزمــة علــى أســاس اجتاهــات فــرادى املتغيــرات التــي 
 ١

تم افتراضها من خالل نماذج االنحدار اخلطي باستخدام بيانات الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٥. وبالنسبة لليابان، تم افتراض االجتاهات باستخدام بيانات الفترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ نظرا لالنخفاض احلاد يف 

االســتثمارات خــالل الفتــرة ١٩٩٧-١٩٩٨. وتشــمل اقتصــادات آســيا املتقدمــة أســتراليا ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة اخلاصــة وكوريــا ومنطقــة مــاكاو اإلداريــة اخلاصــة ونيوزيلنــدا وســنغافورة 

ومقاطعــة تايــوان الصينيــة. وتشــمل االقتصــادات املتقدمــة األخــرى النمســا وبلجيــكا وكنــدا وقبــرص واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا وآيســلندا وإســرائيل والتفيــا 

وليتوانيا ولكسمبرغ ومالطا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وسان مارينو واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة. 

وتشــمل دول البلطيــق إســتونيا والتفيــا وليتوانيــا، وتشــمل البلــدان االســكندنافية الدانمــرك وفنلنــدا وآيســلندا والنرويــج والســويد. وأُعِــدت املســميات األخــرى الــواردة يف الشــكل البيــاين باســتخدام رمــوز 
 ٢

البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو).

إيطاليا كوريا اليونان بلجيكا فرنسا آيرلندادول البلطيق إسبانيا اليابان الواليات البرتغال

املتحدة

أملانيا أستراليا اململكة

 املتحدة

هولندا كندا البلدان 

االسكندنافية

سويسرا

دول البلطيق اليونان اليابان إسبانيا البرتغال آيرلندا تايوان الواليات 

املتحدة

إيطاليا أملانيا كندا البلدان 

االسكندنافية

اململكة 

املتحدة

فرنسا هولندا كوريا بلجيكا  أستراليا سويسرا

٢٠١٦

فجوة الناجت القصوى (٢٠٠٨-٢٠١٦)

٢٠١٥

٢٠٠٧
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ديناميكيات  وتعقيد  الصحية  والرعاية  التقاعد  معاشات  نظم 

الدين، ال سيما مع بدء تقلص حجم القوى العاملة.

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  السكان  هجرة  وأدت 

احلد  إىل  املاضية  القليلة  العقود  خالل  النامية  واالقتصادات 

يف  العاملة  القوى  حجم  على  املسنين  أعداد  زيادة  تأثير  من 

التفصيل  من  بمزيد  نناقشه  ما  وهو  املتقدمة،  االقتصادات 

سكان  من  كنسبة  املهاجرين  أعداد  وزادت  الرابع.  الفصل  يف 

االقتصادات املتقدمة بمقدار الضعف تقريبا من ٦% إىل ١١% 

خالل الفترة ١99٠-٢٠١5. ونظرا ألن معظم املهاجرين عادة 

ما يكونون يف سن العمل، شكل املهاجرون حوايل نصف الزيادة 

يف عدد السكان يف سن العمل خالل الفترة ١99٠-٢٠١٠. 

غير أن دخول املهاجرين يؤدي أيضا إىل حتديات بالنسبة 

لالقتصادات املتقدمة، ال سيما يف ظل ضعف النمو االقتصادي. 

بشأن  اخملاوف  بسبب  االجتماعية  االضطرابات  تزداد  وربما 

تأثير الهجرة على مستوى األجور واحتماالت إحالل املهاجرين 

يف  احملتملة  املالية  والتكلفة  العمل  سوق  يف  املواطنين  حمل 

األجل القصير. ويمكن أن تؤدي هذه اخملاوف بدورها إىل ردود 

فعل سياسية سلبية كما يتضح من حملة االنتخابات الرئاسية 

يف  بريكزيت  تصويت  سبقت  التي  واحلملة  احلالية  األمريكية 

اململكة املتحدة. غير أن االقتصادات التي يدخلها املهاجرون 

فوفقا  العاملة.  القوى  يف  اندماجهم  بمجرد  منهم  تستفيد 

لدراسات سابقة، تؤثر الهجرة تأثيرا إيجابيا طويل األجل على 

تأثيرها  يقل  بينما  العمالة،  وإنتاجية  الدخل  الفرد يف  نصيب 

على معدالت توظيف املواطنين وأجورهم. غير أن عدة دراسات 

توصلت إىل آثار سلبية للهجرة على الفئات األقل أجرا. ويمكن 

أن يساهم املهاجرون يف احلد من حتديات املالية العامة التي 

خالل  من  املسنين  أعداد  فيها  تزيد  التي  اجملتمعات  تواجهها 

خفض نسبة اإلعالة )ومن ثم خفض العبء الناجم عن نفقات 

الرعاية الصحية والضمان االجتماعي(، حتى وإن شكلوا ضغطا 

على أرصدة املالية العامة يف األجل القصير.

سوريا  يف  األهلية  احلرب  أدت  األخيرة،  اآلونة  ويف 

الالجئين  عدد  ارتفاع  إىل  األوسط  الشرق  يف  واالضطرابات 

زيادة  وبالتايل  أوروبا،  سيما  ال  املتقدمة،  االقتصادات  يف 

العامل  حول  املهاجرين  تدفقات  من  كنسبة  الالجئين  عدد 

دمج  الضروري  ومن   .٢٠١5-٢٠١4 الفترة  خالل   %5٠ إىل 

بغرض  احمللية  العاملة  القوى  يف  وسرعة  بكفاءة  املهاجرين 

حتقيق صايف املنافع املمكنة من تدفقات املهاجرين الوافدين 

األجر  مدفوعة  عمل  فرص  وتوفير  املتلقية.  االقتصادات  يف 

االجتماعية  االضطرابات  من  احلد  يف  أيضا  سيسهم  لالجئين 

احتواء  يف  املتمثلة  اإلنسانية  التحديات  ومواجهة  املمكنة 

السكان املتضررين. 

ضعف نمو اإلنتاجية وانخفاض أسعار الفائدة

ويتمثل االجتاه الثاين املهم — الذي يزداد عدم اليقين بشأن 

أسبابه واحتماالت استمراره — يف ضعف نمو اإلنتاجية. فعلى 

سبيل املثال، أشار عدد أكتوبر ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد 
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1995–2004
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2016–21

1995–2004
2005–15
2016–21

الوسيط

املدى بين الربيعات

تراجعــت معــدالت نمــو جممــوع الســكان والســكان يف ســن العمــل، ال ســيما يف االقتصــادات 

املتقدمــة. ويســتمر ارتفــاع نســبة العامليــن األكبــر ســنا يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ مــا 

يقــرب مــن عقديــن. وتشــهد اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة نمطــا مشــابها 

خــالل الســنوات العشــر األخيــرة، وإن كانــت نســبة العامليــن األكبــر ســنا ال تــزال أقــل مــن ذلــك يف 

االقتصادات املتقدمة.

املصادر: قاعدة بيانات األمم املتحدة للسكان والتنمية؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تم إجراء احلسابات باستخدام متوسط مرجح حمسوب على أساس نسب السكان.

الســكان يف ســن العمــل يُقصــد بهــم هنــا عــدد الســكان يف املرحلــة العمريــة مــن ١٥ عامــا إىل ٦٤ عامــا. 
 ١

واالقتصــادات املتقدمــة «القديمــة» هــي البلــدان التــي تعتبــر اقتصــادات متقدمــة منــذ عــام ١٩٩٦، وتشــمل 

واليونــان وآيســلندا وآيرلنــدا  والدانمــرك وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا  أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا 

وإيطاليــا واليابــان ولكســمبرغ وهولنــدا ونيوزيلنــدا والنرويــج والبرتغــال وإســبانيا والســويد وسويســرا 

واململكــة املتحــدة والواليــات املتحــدة. واالقتصــادات املتقدمــة «اجلديــدة» هــي قبــرص واجلمهوريــة 

وليتوانيــا  والتفيــا  وكوريــا  وإســرائيل  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وإســتونيا  التشــيكية 

ومنطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ومالطا وسنغافورة واجلمهورية السلوفاكية وسلوفينيا.

والدانمــرك  التشــيكية  واجلمهوريــة  وكنــدا  وبلجيــكا  والنمســا  أســتراليا  هــي  املتقدمــة  االقتصــادات 
 ٢

وإســتونيا وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا واليونــان وآيســلندا وآيرلنــدا وإســرائيل وإيطاليــا واليابــان وجنــوب 

كوريــا والتفيــا وليتوانيــا ولكســمبرغ وهولنــدا ونيوزيلنــدا والنرويــج والبرتغــال واجلمهوريــة الســلوفاكية 

وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.

والصيــن وكولومبيــا وكوســتاريكا وهنغاريــا  البرازيــل وشــيلي  هــي  الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات 
 ٣

والهند وإندونيسيا واملكسيك وبولندا وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا.

االقتصادات 

املتقدمة «القديمة»

االقتصادات

 املتقدمة «اجلديدة»

األسواق الصاعدة 

ما عدا الصين
الصين البلدان النامية 

منخفضة الدخل
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

-٢٠٠8 الفترة  خالل  العمالة  إنتاجية  نمو  أن  إىل  العاملي 

٢٠١4 كان أقل من اجتاهات ما قبل األزمة يف جميع البلدان 

تقريبا.  متقدما  اقتصادا   3٠ تضم  عينة  يف  واحد  بلد  عدا  ما 

وال تزال أسباب تباطؤ اإلنتاجية غير واضحة. فهذا التباطؤ قد 

يف  املطول  والتراجع  األزمة  عن  الناجمة  اآلثار  جزئيا  يعكس 

حجم االستثمارات، إىل جانب زوال مكاسب اإلنتاجية الناجتة 

عن ثورة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كما يرد بالتفصيل 

اللتين   Gordon (2015) ودراسة   Fernald (2015) دراسة  يف 

قياس  للغاية  الصعب  ومن  املتحدة.  الواليات  حالة  تتناوالن 

البحوث  تشير  ولكن  االقتصاد،  قطاعات  بعض  يف  اإلنتاجية 

األخيرة إىل أن مساهمة تلك القطاعات يف حالة التباطؤ احلالية 

 Byrne, Fernald, and ليست كبيرة على األرجح )راجع دراسة

 .)Syverson 2016 ؛ ودراسةReinsdorf 2016
وكان نمو اإلنتاجية اخمليب لآلمال سببا رئيسيا فيما ثبت 

الحقا أنه تفاؤل مفرط يف تنبؤات النمو اخلاصة باالقتصادات 

التنبؤات  هذه  وتوقعت  األزمة.5  بعد  ما  مرحلة  يف  املتقدمة 

يف  سائدة  كانت  التي  لتلك  مقاربة  بمعدالت  اإلنتاجية  نمو 

الناجت  نمو  توقعات  خفض  ورغم  األزمة.5  قبل  ما  مرحلة 

النمو  معدالت  ظلت   ،٢٠١١ عام  منذ  تدريجيا  واإلنتاجية 

اخملفضة.  التنبؤات  دون  املتقدمة  االقتصادات  يف  املسجلة 

-٢٠١4 الفترة  يف  املسجل  النمو  كان  املثال،  سبيل  فعلى 

٢٠١٦ أقل من املتوقع يف عدد أكتوبر ٢٠١4 من تقرير آفاق 

سنويا(  تقريبا  مئوية  نقطة   ٠.4 )بمقدار  العاملي  االقتصاد 

األوىل،  اللوحة   ،١-١٢ البياين  )الشكل  الالحقة  واألعداد 

األعمدة الزرقاء(، وذلك بالرغم من الصدمة املوجبة الضخمة 

السلع  أسعار  بتراجع  املقترنة  التجاري  التبادل  معدالت  يف 

وهو  السابقة،  بالتنبؤات  مقارنة  النمو  ضعف  وكان  األولية. 

أمر شائع يف خمتلف االقتصادات املتقدمة واملناطق، مقترنا 

بتراجع يف حجم االستثمارات الثابتة عن املستوى املتوقع، ال 

سيما يف الواليات املتحدة والبلدان املصدرة للسلع األساسية 

باللون  األعمدة  األوىل،  )اللوحة  الصاعدة  آسيا  واقتصادات 

األحمر الداكن(. ويف املقابل، زاد نمو معدل التوظيف )اللوحة 

نقطة  نصف  )بمقدار  املتوقع  عن  الصفراء(  األعمدة  األوىل، 

عديدة  بلدان  يف  البطالة  معدالت  وتراجعت  تقريبا(،  مئوية 

جمددا  النتائج  هذه  وتشير  السابقة.  التنبؤات  توقعات  عن 

األكبر من  اجلزء  ويعزى   — العمالة  إنتاجية  نمو  إىل ضعف 

نمو  تراجع  إىل  العمالة  إنتاجية  نمو  تقديرات  يف  اخلفض 

إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج عن املتوقع.      

عوامل  إنتاجية  إجمايل  نمو  يف  املطول  التراجع  أدى  وقد 

املتوسط  األجل  يف  املمكن  النمو  توقعات  خفض  إىل  اإلنتاج 

إىل  يؤدي  مما  الثانية(،  اللوحة   ،١-١٢ البياين  )الشكل  جمددا 

آفاق  تقرير  من   ٢٠١4 أكتوبر  عدد  يف   ١-٢ اإلطار  ناقش   5  

االقتصاد العاملي التفاؤل املفرط يف إعداد تنبؤات النمو يف مرحلة 

ما بعد األزمة.
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٢
٣ – تنبؤات سعر الفائدة االسمي طويلة األجل يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي
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١ – التوظيف واالستثمار الثابت وإجمايل الناجت احمللي 

   
١
       (٪، متوسط معدل النمو خالل الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦)
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2016–21

احمللــي  النــاجت  إجمــايل  يف  املتوقــع  مــن  أبطــأ  نمــوا  املتقدمــة  االقتصــادات  شــهدت 

واالســتثمار خــالل الســنوات األخيــرة، بينمــا ارتفعــت معــدالت التوظيــف ارتفاعــا أكثــر 

ســرعة بســبب ضعــف نمــو إنتاجيــة العمالــة عــن املتوقــع. وقــد أدى اســتمرار ضعــف نمــو 

أســعار  تراجــع  أيضــا  املتوقــع  ومــن  املمكــن.  النمــو  تقديــرات  انخفــاض  إىل  اإلنتاجيــة 

ســعر  يف  احملتمــل  االنخفــاض  نتيجــة  الســابقة  التوقعــات  عــن  األجــل  طويلــة  الفائــدة 

الفائدة احلقيقي وضعف تنبؤات التضخم.

املصدر: تقديرات خبرا صندوق النقد الدويل.

املتوسطات البسيطة ملعدالت النمو السنوي حمسوبة وفق تنبؤات كل من أعداد تقرير آفاق االقتصاد العاملي 
 ١

السابقة.

املتوسط املرجح ألسعار الفائدة االسمية طويلة األجل يف االقتصادات املتقدمة باستخدام متوسط متحرك 
 ٢

لثالث سنوات إلجمايل الناجت احمللي بالدوالر األمريكي كأوزان ترجيحية.
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    الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية
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إلقاء  التي تم  الديمغرافية  العوامل  مزيد من االنخفاض بسبب 

الديمغرافية  العوامل  الفصل. وهذه  الضوء عليها يف بداية هذا 

)وتراجع  مستقبال  اإلنتاجية  نمو  تراجع  بتوقعات  مقترنة 

على  خافضة  ضغوطا  تفرض  بالتايل(  املتاح  الدخل  حجم 

خفض  يتعين  ألنه  نظرا  احلايل،  الوقت  يف  االستثمار  معدالت 

املال  رأس  نسبة  استقرار  على  احلفاظ  بغرض  االستثمارات 

إىل الناجت. ولكن آليات األثر املرتد قد تكون لها دور أيضا — 

فتوقعات ضعف نمو الطلب املستقبلي التي تعيق االستثمار قد 

تؤثر سلبا على مستوى الناجت املمكن املستقبلي بشكل مباشر 

)من خالل تراجع الطاقة اإلنتاجية املركبة( وبشكل غير مباشر 

)من خالل انخفاض نمو إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج بقدر 

اعتماد التكنولوجيا اجلديدة على رأس املال(. 

ومن أهم أسباب التغير يف آفاق االقتصادات املتقدمة أيضا 

النقدية  السياسة  أسعار  مستويات  يف  للغاية  احلاد  التراجع 

األوىل  اللوحتان   ،١-٦ البياين  )الشكل  املتوقع  ومسارها 

البياين  )الشكل  الفائدة طويلة األجل  والثانية(، ال سيما أسعار 

يف  التفصيل  من  بمزيد  نوقش  وكما  الثالثة(.  اللوحة   ،١-١٢

عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير االستقرار املايل العاملي، يعكس 

أسعار  تراجع  توقعات  األجل  طويلة  الفائدة  أسعار  تراجع 

االستثمار  وانخفاض عالوة  املستقبلية  األجل  الفائدة قصيرة 

 Hördahl, Sobrun, and دراسة  )راجع  جمددا  األجل  طويل 

نناقش  كما  التضخم  تنبؤات  تراجعت  كذلك   .)Turner 2016
بمزيد من التفصيل يف الفصل الثالث، غير أن اجلزء األكبر يف 

إذ  الفائدة يعود إىل انخفاض األسعار احلقيقية.  تراجع أسعار 

بأنه  يعرف  الذي   — الطبيعي  الفائدة  سعر  تقديرات  تراجعت 

الكامل دون وجود  التوظيف  املطبق عند مستوى  الفائدة  سعر 

سبيل  على  )راجع  بالفعل  حادا  تراجعا   — تضخمية  ضغوط 

Pesca� ؛ ودراسةLaubach and Williams 2015  املثال دراسة

.)tori and Turunen 2015
نمو  تراجع  استمرار  يؤدي  املفاهيمية،  الناحية  ومن 

وسعر  املال  رأس  على  العائد  معدل  خفض  إىل  اإلنتاجية 

الفائدة احلقيقي. وكما نوقش يف الفصل الثالث من عدد إبريل 

انخفاض  يعزى  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١4

الديمغرافية  العوامل  إىل  جزئيا  األجل  طويلة  الفائدة  أسعار 

)نظرا لتراجع الطلب على االستثمار بتراجع نمو القوى العاملة( 

العاملية. وتعد  املالية  األزمة  الرغبة يف االدخار عقب  وزيادة 

زيادة الطلب على األصول اآلمنة عامال إضافيا يفرض ضغوطا 

خافضة على عائد السندات احلكومية طويلة األجل. والسبب يف 

هذه الزيادة ارتفاع درجة العزوف عن اخملاطر يف أعقاب األزمة 

التنظيمية  التغيرات  العاملية، وهو ما يعزى جزئيا إىل  املالية 

طويلة  حكومية  سندات  بشراء  املركزية  البنوك  وقيام  املالية، 

األجل، وزيادة الطلب على األصول اآلمنة التي تدر دخال ثابتا 

نتيجة العوامل الديمغرافية. وبينما هناك عدم يقين فيما يتعلق 

األخرى  العوامل  فإن  العوامل،  هذه  بعض  يف  التغير  بطبيعة 

املايل  بالتنظيم  املرتبطة  العوامل  أيضا  وربما  الديمغرافية 

الفائدة  ستظل مستمرة طويال على األرجح، مما يعني أن سعر 

الطبيعي سيظل منخفضا خالل األجل املتوسط.

ومن االنعكاسات املترتبة على تراجع سعر الفائدة الطبيعي 

أن درجة التيسير النقدي املتاحة يف ظل خفض أسعار السياسة 

النقدية إىل مستويات غير مسبوقة قد تكون أقل مما كنا نعتقد 

الطبيعي،  الفائدة  سعر  تراجع  استمرار  حالة  ففي  السابق.  يف 

النقدية يف حتقيق  سيكون لذلك تأثير كبير على دور السياسة 

املطبقة  النقدية  السياسة  أطر  مالءمة  مدى  وعلى  االستقرار 

بوجه أعم.٦ ٦ 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  النمو  معدالت  كانت 

نمو  بمعدالت  مقارنة  تفاوتا  أكثر  النامية  واالقتصادات 

بين  متباينة  املتوقعة  اآلفاق  تزال  وال  املتقدمة،  االقتصادات 

بلدان  نمو  سرعة  ساهمت  فبينما  وبالفعل،  واملناطق.  البلدان 

مثل الصين والهند يف دعم النمو العاملي، أدى الركود العميق 

يف عدد من اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

إىل تباطؤ حاد يف النشاط العاملي خالل عامي ٢٠١5 و٢٠١٦ 

)راجع اإلطار ١-١(. وتتضمن العوامل التي ساهمت يف تشكيل 

العامة  التباطؤ  حالة  تلك  البلدان  جمموعة  يف  النمو  معدالت 

القسم،  التي ناقشناها يف بداية هذا  يف االقتصادات املتقدمة 

وإعادة توازن النمو يف الصين، والتكيف مع تراجع أسعار السلع 

األساسية، وعدم اليقين بشأن األوضاع اخلارجية يف ظل التغير 

بمرور  اخملاطر  حتمل  جتاه  واالنطباعات  املشاعر  يف  الكبير 

عدد  يف  والنزاعات  السياسية  اجلغرافية  واالضطرابات  الوقت، 

التحول  القضايا طويلة األجل  البلدان واملناطق. وتتضمن  من 

وآفاق  الصاعدة،  األسواق  اقتصادات  يف  سيما  ال  الديمغرايف 

تنويع الصادرات والتقارب.

إعادة توازن النمو يف الصين وانعكاسات ذلك 

عبر احلدود

ال يزال حتول الصين إىل اقتصاد أكثر اعتمادا على االستهالك 

واخلدمات يؤثر على اقتصادات األسواق الصاعدة األخرى، ال سيما 

الصناعة  لقطاع  املنكشفة  والبلدان  األولية  للسلع  املنتجة  البلدان 

سبيل  على  )راجع  السابق  يف  أشرنا  وكما  الصين.  يف  التحويلية 

الهادئ  واحمليط  آلسيا  اإلقليمي  االقتصاد  آفاق  تقرير  املثال 

الصادر عن صندوق النقد الدويل يف عام ٢٠١٦(، أدت إعادة توازن 

النمو وحالة التباطؤ التدريجي يف الصين إىل تداعيات حادة على 

التجارة والنمو يف خمتلف بلدان العامل — وهو أمر غير مستغرب 

حمسوبا  الصين  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  معدل  ألن  نظرا 

اجملمع  احمللي  الناجت  إجمايل  جتاوز  السوقية  الصرف  بأسعار 

حول  حديثة  مناقشة  على  لالطالع   Williams 2016 دراسة  راجع   ٦  

هذا املوضوع.
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اقتصادات  من  اقتصادا  عشر  اثني  ألكبر   ٢٠١5 عام  من  اعتبارا 

املرتبة  يف  تأتي  التي  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

يف  التطورات  تأثير  يزداد  ولكن  احلجم.  حيث  من  للصين  التالية 

من  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  من  أكبر  جمموعة  على  الصين 

عبر  التداعيات  آثار  وانتقال  املالية  واالنطباعات  املشاعر  خالل 

احلدود )كما نناقش بمزيد من التفصيل يف فصل التداعيات يف هذا 

التقرير(. فكما يتضح من موجة بيع األدوات املالية الصادرة عن 

بلدان األسواق الصاعدة يف أغسطس ٢٠١5 ويناير ٢٠١٦، تزامن 

االرتفاع احلاد يف درجة العزوف عن حتمل اخملاطر جتاه األسواق 

تعديالت  إثرها  على  أجرت  لسياسات  الصين  تطبيق  مع  الصاعدة 

أهداف  بشأن  املستثمرين  لدى  تساؤالت  أثارت  الصرف  سعر  يف 

البديهي أن  سياسات الصين ومدى قوة اقتصادها. لذلك كان من 

شفافية  وزيادة  السياسات،  أهداف  بشأن  الوضوح  زيادة  تسهم 

خالل  بالصين  السياسات  صناع  كبار  عن  الصادرة  البيانات 

الشهور األخيرة يف استقرار املشاعر واالنطباعات يف األجل القريب 

للصين.  بالتايل  املنكشفة  الصاعدة  األسواق  وجتاه  الصين  جتاه 

بارتفاع  متأثرة  تزال  ال  بالصين  املتوسط  األجل  آفاق  أن  غير 

مشكك  منها  كبيرا  جزءا  وأن  سيما  ال   — الشركات  ديون  أرصدة 

يف حتصيله )راجع التحليل الوارد يف عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير 

االستقرار املايل العاملي(. ويستمر تراكم اخملاطر مع زيادة اعتماد 

االقتصاد على القروض، مما يزيد من تعقيد مهمة إعادة توازن النمو 

متعددة األبعاد )التحول من االستثمار إىل االستهالك، والتحول من 

تقرير  راجع   — القروض  واحلد من حجم  اخلدمات،  إىل  الصناعة 

خبراء الصندوق بشأن مشاورات املادة الرابعة مع الصين وتقارير 

القضايا اخملتارة بشأن الصين الصادرة عن صندوق النقد الدويل 

املالية  األوضاع  ستظل  اجلهود،  هذه  ضوء  ويف   .)٢٠١٦ عام  يف 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  القتصادات  اخلارجية 

الصين  قدرة  السوق جتاه  بتصورات  كبير  إىل حد  متأثرة  وآفاقها 

على إعادة هيكلة اقتصادها وتوازنه بنجاح.

التكيف مع تراجع أسعار السلع األولية

مع  التكيف  يف  األولية  للسلع  املصدرة  البلدان  وتستمر 

عدد  من  الثاين  الفصل  وناقش  األولية.  السلع  أسعار  تراجع 

االنعكاسات  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١5 أكتوبر 

االقتصادية الكلية لصدمة معدالت التبادل التجاري بالتفصيل. 

العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  وتناول 

مدى تأثير تقلبات معدالت التبادل التجاري على إعادة توزيع 

الدخل  توزيع  إعادة  بين  القوي  واالرتباط  احلدود  عبر  الدخل 

 ١3-١ البياين  الشكل  ويعرض  الكلية.  االقتصادية  والنتائج 

آخر البيانات املتاحة بشأن حجم املكاسب واخلسائر املفاجئة 

النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األولية  االقتصادات  أكبر  يف 

نتيجة التغيرات يف أسعار السلع األولية يف ضوء تعديل أساس 

هذه األسعار.7 7 ويعرض الشكل البياين بوضوح حجم اخلسائر 

املتاح  الدخل  يف  التقديري  التغير  به  يُقصد  املفاجئ  التغير   7  

يف  املفاجئة  املكاسب  وحتسب  األولية.  السلع  أسعار  تغير  نتيجة 

ويستورد  األمريكي  بالدوالر   x بقيمة   A السلعة  يصدر  لبلد   t السنة 

يف عام ٢٠١5 والتي تركزت يف البلدان املصدرة للنفط. وتقل 

تنبؤات املكاسب واخلسائر املفاجئة يف ٢٠١٦-٢٠١7 كثيرا 

االرتفاع  ظل  يف  الربيع  منذ  تراجعت  كما   ،٢٠١5 تنبؤات  عن 

تقاس  نفسه،  الوقت  ويف  األولية.  السلع  أسعار  يف  الطفيف 

يعني  مما  السابق،  بالعام  باملقارنة  واخلسائر  املكاسب  هذه 

تأثرا  تأثرت  التي  البلدان  دخل  يف  التراجع  من  مزيدا  بالتايل 

شديدا بالفعل بصدمة العام السابق. وربما تكون بعض البلدان 

أسعار  بتعديل  قامت  التي  سيما  )ال  األولية  للسلع  املصدرة 

الصرف( قد جتاوزت املرحلة »احلرجة« من الصدمة، ولكن يظل 

ال سيما يف  التعديالت مستقبال،  من  مزيد  إجراء  عليها  يتعين 

جمال املالية العامة، وهو ما يعني تراجع آفاق الطلب احمللي، 

وخصوصا االستثمار، بسبب االعتماد املكثف على رأس املال 

يف قطاع الصناعات االستخراجية.

العالقة   ١3-١ البياين  الشكل  يف  الثالثة  اللوحة  وتعرض 

ربيع  منذ  الصرف  أسعار  وحتركات  األولية  السلع  أسعار  بين 

بين  ارتباط موجب  اللوحة وجود  العام اجلاري. وتوضح هذه 

مارس  الفترة  خالل  احلقيقي  الفعلي  الصرف  سعر  حتركات 

٢٠١٦ ويوليو ٢٠١٦ والتغيرات يف تنبؤات املكاسب واخلسائر 

التجاري  التبادل  معدالت  تغير  نتيجة  و٢٠١7   ٢٠١٦ خالل 

اللوحتين  يف  احلمراء  واملعينات  الصفراء  النقاط  بين  )الفرق 

السلع األولية كانت أقل  األوىل والثانية(. ولكن تغيرات أسعار 

أسعار  تغيرات  كانت  لذلك   .٢٠١5-٢٠١4 بعام  مقارنة  حدة 

الصرف أكثر اعتداال مقارنة بالعام السابق.

العوامل الديمغرافية والتقارب

تشهد العديد من اقتصادات األسواق الصاعدة أيضا حتوالت 

ديمغرافية مع تراجع معدالت النمو بحدة أكبر يف فئة السكان 

يبين  كما  ككل،  السكان  نمو  بمعدالت  مقارنة  العمل  سن  يف 

الشكل البياين ١-١١. ومعدل التحول الديمغرايف سريع للغاية 

يف الصين حتديدا، حيث يُتوقع تراجع معدل النمو السكاين خالل 

السنوات اخلمس القادمة إىل ٠.٢5% )مقابل ٠.5% خالل العقد 

املاضي(. وتراجع معدالت النمو أكبر كثيرا يف فئة السكان يف 

سن العمل، حيث تشير التوقعات إىل معدالت نمو سلبية خالل 

الدخل، تظل  البلدان منخفضة  القادمة.88 ويف  السنوات اخلمس 

يف  املعدل  ضعف  من  أكثر   — مرتفعة  السكان  نمو  معدالت 

باستخدام   t – 1 السنة  يف  األمريكي  بالدوالر   m بقيمة   B السلعة 

املعادلة التالية:   Y  t�1  /  (  p  t  A   x  t�1   � ∆  p  t  B   m  t�1  ∆)  حيث  p  t  A  ∆ و  p  t  B  ∆ هما التغير 

 ،t t – 1 والسنة  السنة  A وB بين  السلعتين  أسعار  املئوية يف  بالنسبة 

والرمز Y هو إجمايل الناجت احمللي يف السنة t – 1 بالدوالر األمريكي. 

.Gruss 2014 راجع أيضا دراسة

أكثر مالءمة، حيث  الهند اجتاهات ديمغرافية  املقابل، تشهد  8 ويف   

يُتوقع ارتفاع نسبة السكان يف سن العمل خالل العقود القادمة )راجع 

.)Aiyar and Mody 2011 دراسة



17

    الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

–10

–5

0

5

10

15

20

–1.5 –1.0 –0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

رومانيا

بولندا

هنغاريا

روسيا

كازاخستان

تونس

املغرب

تايلند

الفلبين

باكستان

ماليزيا

إندونيسيا

الهند

أوروغواي

بيرو

كوستاريكااملكسيك

كولومبيا
شيلي

البرازيل

تركياجنوب إفريقيا

ي 
يق

حلق
ي ا

عل
لف

ف ا
صر

ال
ر 

ع
س

يف 
ر 

غي
لت

ا

(٪
) 

٢
٠

١
٦

س 
ط

س
غ

– أ
س 

ار
م

ة 
تر

لف
ل ا

ال
خ

التغير ٪ يف تنبؤات املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري 

للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ بين مارس ٢٠١٦ وأغسطس ٢٠١٦ (بالنقاط املئوية)

–40

–30

–20

–10

0

10

العراق

قطر

السعودية

اإلمارات

كازاخستان

اجلزائر

فنزويال

أنغوال

إيران

روسيا

إكوادور

كولومبيا

ماليزيا

سوريا

بيرو

املكسيك

البرازيل

األرجنتين

إندونيسيا

الشكل البياين ١-١٣: األسواق الصاعدة: املكاسب 

واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري، 
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٢- املكاسب غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

٣ – املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت 

التبادل التجاري وسعر الصرف احلقيقي

    

y = 2.90 x + 1.11
R² = 0.14

    

يف ظــل االســتقرار واالرتفــاع األخيريــن يف أســعار الســلع األوليــة، يُتوقــع أن تكــون املكاســب واخلســائر 

غيــر املتوقعــة يف معــدالت التبــادل التجــاري خــالل ٢٠١٦-٢٠١٧ أقــل مــن مســتواها يف عــام ٢٠١٥. 

ويوجــد ارتبــاط إيجابــي خــالل الشــهور األخيــرة بيــن تغيــرات أســعار الصــرف والتغيــرات يف تنبــؤات 

املكاسب واخلسائر غير املتوقعة يف معدالت التبادل التجاري خالل ٢٠١٦-٢٠١٧.  

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: أُعِدت املسميات الواردة يف الشكل البياين باستخدام رموز البلدان الصادرة عن املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس.

املكاسب (اخلسائر) للفترة ٢٠١٦-٢٠١٧ هي متوسطات بسيطة للمكاسب (اخلسائر) التراكمية 
 ١

لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧. راجع احلاشية رقم ٧ بالنص لالطالع على مزيد من التفاصيل عن كيفية 

إجراء احلسابات.

٢٠١٥

٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع األولية يف أغسطس ٢٠١٦)

٢٠١٦-٢٠١٧ (أسعار السلع األولية يف إبريل ٢٠١٦)
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الشكل البياين ١-١٤: نصيب الفرد يف معدالت النمو 

احلقيقية والتقارب فيما بينها (١٩٩٥-٢٠٢٠)

1995–2005
2005–15
2015–20

٢ – نصيب الفرد يف الدخل احلقيقي كنسبة من 

        االقتصادات املتقدمة «القديمة» 

  (٪)       

       

١ – نصيب الفرد يف نمو الدخل احلقيقي 

(٪)       

   

1995
2005
2015
2020

تمكنــت اقتصــادات األســواق الصاعــدة والبلــدان منخفضــة الدخــل مــن خفــض فجــوة الدخــل 

بينها وبين االقتصادات املتقدمة بمعدل أسرع خالل الفترة ٢٠٠٥-٢٠١٥ مقارنة بالعقد 

السابق، ولكن يُتوقع أن يتراجع متوسط معدل التقارب خالل السنوات اخلمس القادمة.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

االقتصــادات املتقدمــة «القديمــة» هــي البلــدان التــي تعتبــر اقتصــادات متقدمــة منــذ عــام 
 ١

١٩٩٦، وتشــمل أســتراليا والنمســا وبلجيــكا وكنــدا والدانمــرك وفنلنــدا وفرنســا وأملانيــا 

واليونــان وآيســلندا وآيرلنــدا وإيطاليــا واليابــان ولكســمبرغ وهولنــدا ونيوزيلنــدا والنرويــج 

املتحــدة.  والواليــات  املتحــدة  واململكــة  وسويســرا  والســويد  وإســبانيا  والبرتغــال 

واالقتصــادات املتقدمــة «اجلديــدة» هــي قبــرص واجلمهوريــة التشــيكية وإســتونيا ومنطقــة 

مــاكاو  ومنطقــة  وليتوانيــا  والتفيــا  وكوريــا  وإســرائيل  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ 

ومقاطعــة  وســلوفينيا  الســلوفاكية  واجلمهوريــة  وســنغافورة  ومالطــا  اخلاصــة  اإلداريــة 

تايوان الصينية.

االقتصادات 

املتقدمة «القديمة»

االقتصادات

 املتقدمة «اجلديدة»

األسواق الصاعدة 

ما عدا الصين

الصين البلدان النامية 

منخفضة الدخل

االقتصادات

 املتقدمة «اجلديدة»

األسواق الصاعدة 

ما عدا الصين
الصين البلدان النامية 

منخفضة الدخل
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بين  التفاوت  وهذا   9

الصين.9 بخالف  الصاعدة  االقتصادات 

البلدان واملناطق ومستويات التنمية يتعين وضعه يف االعتبار 

تقييم  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  معدالت  استخدام  عند 

الدخول  وتقارب  الدخل  من  العامل  أو  الفرد  نصيب  يف  التغير 

إىل مستويات االقتصادات املتقدمة.   

ويعرض الشكل البياين ١-١4 نمو نصيب الفرد يف الدخل 

الدخل  يف  الفرد  نصيب  وارتفع  البلدان.  جمموعات  نفس  يف 

احلقيقي يف اجملموعة ككل بنسبة 5٠% خالل الفترة ٢٠٠5-

٢٠١5، وإن كانت هذه الزيادة غير موزعة بالتكافؤ: حيث ارتفع 

بنسبة ١4٠% تقريبا يف الصين وبحوايل 45% يف االقتصادات 

النامية منخفضة الدخل وبحوايل 3٠% يف اقتصادات األسواق 

يف  الفرد  نصيب  ارتفع  الفترة،  هذه  وخالل  األخرى.  الصاعدة 

الدخل احلقيقي بنسبة 5% تقريبا فقط يف جمموعة االقتصادات 

ضمن  تصنف  التي  االقتصادات  أي   — »القديمة«  املتقدمة 

االقتصادات املتقدمة على األقل منذ منتصف تسعينات القرن 

النامية،  العامل  بلدان  يف  النمو  الرتفاع  ونتيجة  املاضي. 

االقتصادات  وبين  بينها  الدخل  فجوة  تضييق  استطاعت 

نصيب  ارتفع  فقد   :٢٠١5 حتى  سنوات  العشر  خالل  املتقدمة 

الفرد يف الدخل احلقيقي يف الصين من ١3% تقريبا إىل %3٠ 

من مستوياته يف االقتصادات املتقدمة »القديمة«، ومن ٢١% 

 %٦ ومن  األخرى،  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف   %٢٦ إىل 

وبالنسبة  الدخل.  منخفضة  النامية  االقتصادات  يف   %8 إىل 

إىل  ثالثة  الزيادة  هذه  تعادل  جميعها،  الثالث  للمجموعات 

ما  السابق  العقد  خالل  شهدتها  التي  الزيادة  أضعاف  خمسة 

بين عامي ١995 و٢٠٠5. 

نصيب  يف  الفارق  يكون  أن  يُتوقع  املستقبل،  إىل  وبالنظر 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  معظم  بين  النمو  من  الفرد 

من  املتقدمة  واالقتصادات  ناحية  من  النامية  واالقتصادات 

وستكون  السابق،  العقد  خالل  مستواه  من  أقل  أخرى  ناحية 

التالية،  اخلمس  السنوات  فخالل  تكافؤا.  أقل  التقارب  معدالت 

االقتصادات  بين  الدخل  مستويات  يف  الفجوة  تضييق  يُتوقع 

املتقدمة واالقتصادات النامية منخفضة الدخل — التي تشهد 

كبير  بارتفاع  مقترنا  الناجت  نمو  يف  حادا  تباطؤا  منها  العديد 

— بما يزيد قليال على نصف نقطة  يف معدالت النمو السكاين 

األخرى  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  وبين  وبينها  مئوية، 

بنقطتين مئويتين فقط، وبينها وبين الصين بسبع نقاط مئوية 

التي استمرت  كاملة. وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة اجلديدة، 

يف حتقيق معدالت نمو مرتفعة للغاية خالل العقد املاضي رغم 

نسبيا  مرتفعا  كان  فيها  الدخل  من  الفرد  نصيب  مستوى  أن 

البداية )حوايل 7٠% من مستواه يف االقتصادات املتقدمة  منذ 

القديمة يف عام ٢٠٠5(، يُتوقع أن تتمكن من مواصلة تضييق 

 9 ستشهد إفريقيا جنوب الصحراء على وجه اخلصوص زيادة كبيرة 

القادمة  القليلة  العقود  خالل  العمل  سن  يف  السكان  نسبة  يف  مستمرة 

)راجع الفصل الثاين من تقرير آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة إفريقيا 

جنوب الصحراء الصادر عن صندوق النقد الدويل يف ٢٠١5(.

الفجوة بينها وبين االقتصادات املتقدمة بحوايل 4 نقاط مئوية 

بعد أن حققت زيادة قدرها ١7 نقطة مئوية خالل العقد املاضي.

التنبؤات

افتراضات على مستوى السياسات

للنشاط  العامة  املالية  سياسة  دعم  أن  إىل  التوقعات  تشير 

ولكن  حمدودا،  سيكون  ككل  املتقدمة  االقتصادات  يف  االقتصادي 

االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  توقعات  عن  قليال  أعلى 

سياسة  موقف  يكون  أن  يُتوقع  إذ   .)١5-١ البياين  )الشكل  العاملي 

املالية العامة )مقيسا بحجم الدفعات التنشيطية املستمدة من املالية 

العامة(١٠ ١٠ توسعيا يف كندا )أعلى من نقطة مئوية واحدة(، وأملانيا 

)٠.8 نقطة مئوية(، ويف إيطاليا والواليات املتحدة أيضا ولكن بدرجة 

العامة  املالية  يكون موقف  أن  املتوقع  نقطة مئوية(. ومن   ٠.5( أقل 

 ٠.8( املتحدة  اململكة  يف  وانكماشيا  اليابان  يف  عام  بوجه  حياديا 

نقطة مئوية(. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، 

يُتوقع أن تظل األرصدة احلكومية الهيكلية إجماال ثابتة عموما خالل 

عام ٢٠١٦ — ولكن مع وجود فوارق ملحوظة بين البلدان واملناطق.

املتقدمة  االقتصادات  يف  النقدية  السياسة  تشديد  ويُتوقع 

بمعدالت أبطأ من املتوقع يف عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي. إذ تشير التوقعات إىل ارتفاع تدريجي مطرد 

الواليات املتحدة، بحيث يصل  النقدية يف  السياسة  يف أسعار 

 —  ٢٠٢٠ عام  يف   %٢.75 إىل  األجل  طويل  التوازين  السعر 

املتوقع  األزمة. ومن  قبل  ما  فترة  أقل كثيرا عن  وهو مستوى 

لفترة  للغاية  منخفضة  أساسية  فائدة  أسعار  تطبيق  استمرار 

أطول يف اململكة املتحدة ومنطقة اليورو واليابان، كما يُتوقع 

يف  الصفر  مستوى  دون  األجل  قصيرة  الفائدة  أسعار  تظل  أن 

منطقة اليورو واليابان حتى عام ٢٠٢٠. وتتفاوت افتراضات 

األسواق  اقتصادات  تنبؤات  عليها  تقوم  التي  النقدية  السياسة 

الصاعدة بسبب اختالف الظروف التي تواجه هذه االقتصادات.

افتراضات أخرى

 ٢٠١٦ لعامي  األساسية  العاملي  النمو  تنبؤات  تعكس 

جزئيا  وتعافيا  عموما،  تيسيرية  مالية  أوضاعا  و٢٠١7 

اجلغرافية  االضرابات  يف  وتراجعا  األولية،  السلع  أسعار  يف 

يتفق  أن  املفترض  ومن  بعده.  وما   ٢٠١7 عام  يف  السياسية 

دون  حتول  ترتيبات  على  املتحدة  واململكة  األوروبي  االحتاد 

زيادة احلواجز اجلمركية بدرجة كبيرة، كما يُفترض أن تكون 

الناجمة عن خروج بريطانيا من االحتاد  السياسية  التداعيات 

النقدية  السياسة  أوضاع  تعود  أن  ويُتوقع  حمدودة.  األوروبي 

أن  دون  ويسر  بسالسة  املتحدة  الواليات  يف  طبيعتها  إىل 

 ١٠ الدفعات التنشيطية املستمدة من املالية العامة يُقصد بها التغير 

يف نسبة رصيد املالية العامة الهيكلي إىل الناجت املمكن.
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تنجم عنها تقلبات طويلة املدى يف السوق املالية أو حتركات 

أن  إىل  التنبؤات  وتشير  األجل.  الفائدة طويلة  أسعار  حادة يف 

األوضاع املالية يف األسواق الصاعدة ستكون أكثر تيسيرا من 

املتوقع يف عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

وتعايف  الفائدة  أسعار  فروق  يف  اجلزئي  التراجع  ضوء  يف 

البياين ١-8(. ومن  )الشكل  الشهور األخيرة  أسعار األسهم يف 

الفترة املعد عنها التنبؤات  النفط خالل  املتوقع ارتفاع أسعار 

 5١ إىل   ٢٠١٦ عام  يف  املتوسط  يف  للبرميل  دوالرا   43 من 

دوالرا أمريكيا للبرميل يف عام ٢٠١7. ووفقا للتنبؤات الواردة 

من  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  يف 

املفترض استمرار تصاعد االضطرابات اجلغرافية السياسية يف 

بعض بلدان الشرق األوسط خالل الفترة املتبقية من العام قبل 

اقتصاديا  تعافيا  يتيح  بما   ٢٠١7 خالل  التراجع  يف  تبدأ  أن 

تدريجيا يف االقتصادات األكثر تأثرا بهذه االضطرابات.

اآلفاق العاملية لعامي 2016 و2017

ليبلغ   ٢٠١٦ خالل  معتدال  العاملي  النمو  يظل  أن  يُتوقع 

 ٢٠١٦ إبريل  عدد  توقعات  عن  قليال  أقل  مستوى  وهو   ،%3.١

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي )اجلدول ١-١(. وتعكس هذه 

الفترة  خالل  املتوقع  عن  النشاط  تراجع  ما  حد  إىل  التنبؤات 

املتقدمة،  االقتصادات  يف   ٢٠١٦ عام  من  الثاين  الربع  حتى 

التي أيدت اخلروج من  البريطاين  والتداعيات نتيجة االستفتاء 

ما  حد  إىل  التعايف  يزداد  أن  املتوقع  ومن  األوروبي.  االحتاد 

باقتصادات  األساس  مدفوعا يف  بعده  وما  عام ٢٠١7  خالل 

األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية مع عودة األوضاع إىل 

طبيعتها تدريجيا يف االقتصادات التي واجهت ضغوطا خالل 

الفترة السابقة.

األسواق  اقتصادات  يف  النمو  ارتفاع  إىل  التوقعات  وتشير 

إىل  ليصل   ٢٠١٦ عام  خالل  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

الرقم  4.٢% عقب تراجعه خلمس سنوات متواصلة، ويمثل هذا 

ما يزيد على ثالثة أرباع النمو العاملي املتوقع يف عام ٢٠١٦. 

تتفاوت  اخلارجي،  التمويل  أوضاع  يف  التحسن  رغم  ولكن 

اآلفاق املتوقعة فيما بين تلك االقتصادات وتعكس ضعفا عاما 

مقارنة بالفترات السابقة. ويمكن عزو هذا الضعف إىل مزيج من 

تداعيات  له من  الصين وما  التباطؤ يف  ازدادت حدة  العوامل: 

االستخدام  كثيفة  االستثمارات  على  االعتماد  من  احلد  بسبب 

اإليرادات  تراجع  مع  التكيف  واستمرار  واملوارد،  للواردات 

الهيكلية من السلع األولية يف عدد من البلدان املصدرة للسلع 

من  الطلب  ضعف  استمرار  عن  الناجتة  والتداعيات  األولية، 

االقتصادات املتقدمة، والنزاعات احمللية واخلالفات السياسية 

واالضطرابات اجلغرافية السياسية يف عدد من البلدان.

ويف االقتصادات املتقدمة الكبرى، تشير التنبؤات إىل تباطؤ 

عام  يف   %١.٦ النمو  يبلغ  أن  يُتوقع  حيث  العام،  هذا  التعايف 

٢٠١٦، أي أقل من مستواه يف عام ٢٠١5 بنصف نقطة مئوية. 

العوامل املشتركة، منها  التوقعات عدد من  والسبب يف تراجع 

اآلثار التي خلفتها األزمة املالية العاملية )ارتفاع الدين — كما 
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املصدر: تقديرات خبراء ندوق النقد الدويل.

البيانات التي تغطي الفترة حتى عام ٢٠٠٠ باستثناء الواليات املتحدة.
 ١

كندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
 ٢

الشكل البياين ١-١٥: مؤشرات املالية العامة

(٪ من إجمايل الناجت احمللي، ما مل يُذكر خالف ذلك)

٢ – رصيد املالية العامة

٣ – إجمايل الدين العام

١ – التغير يف رصيد املالية العامة الهيكلي

2012 2013 2014
2015 2016 عدد إبريل ٢٠١٦ من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي

العامل

االقتصادات املتقدمة

اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية

العامل
١
االقتصادات املتقدمة

آسيا الصاعدة والنامية
١ ، ٢

االقتصادات املتقدمة الكبرى

أمريكا الالتينية والكاريبي

اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األخرى

يُتوقع أن تكون سياسة املالية العامة توسعية إىل حد ما يف عام ٢٠١٦ يف االقتصادات 

املتقدمة يف ا�مل، وحيادية عموما يف اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية ككل، ولكن مع وجود فوارق بين البلدان.
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املايل، ومكامن  الراصد  تقرير  أكتوبر ٢٠١٦ من  يرد يف عدد 

القطاع املايل املوضحة يف عدد أكتوبر ٢٠١٦ من  اخلطر يف 

تقرير االستقرار املايل العاملي، وتراجع االستثمارات(، وتراجع 

املتوقع  ومن  الفصل.  هذا  يف  آنفا  ناقشنا  كما  اإلنتاجية  نمو 

والسياسي  االقتصادي  اليقين  عدم  حالة  تؤدي  أن  أيضا 

من  بريطانيا  خروج  لصالح  التصويت  تلت  التي  واملؤسسي 

الكلية  االقتصادية  التداعيات  بعض  إىل  األوروبي  االحتاد 

السلبية، ال سيما يف االقتصادات األوروبية املتقدمة.

ويعتمد االرتفاع املتوقع يف النمو العاملي بنحو 3.4% خالل 

اقتصادات  يف  املتزايد  النمو  على  أساسيا  اعتمادا   ٢٠١7 عام 

التوقعات  تشير  حيث  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

إىل أن تقلص الضغوط اخلافضة للنشاط يف البلدان التي شهدت 

ونيجيريا  البرازيل  مثل   ٢٠١٦ عام  خالل  الركود  من  حالة 

وروسيا سيفوق أثره أثر التباطؤ املطرد يف النمو يف الصين. ويف 

االقتصادات املتقدمة، يُتوقع ارتفاع النمو ارتفاعا طفيفا ليصل 

إىل ١.8% )أي أقل بمقدار ٠.٢ نقطة مئوية عن توقعات عدد إبريل 

يف  يعكس  ما  وهو  العاملي(،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦

واالنتعاش  وكندا  املتحدة  الواليات  يف  التعايف  زيادة  األساس 

الذي شهدته اليابان نتيجة الدفعات املالية التنشيطية األخيرة. 

ويف املقابل، يُتوقع أن يتراجع النمو يف منطقة اليورو واململكة 

املتحدة بسبب التداعيات االقتصادية الكلية الناجمة عن ارتفاع 

درجة عدم اليقين بعد إجراء االستفتاء البريطاين.

وكما نوقش يف هذا الفصل، فإن تباطؤ آفاق النمو العاملي 

يعني ضمنا تراجع التحسن يف مستويات املعيشة على مستوى 

العامل. ويتضح هذا االجتاه من توزيع سكان العامل حسب نصيب 

الفرد يف معدل النمو. ففي ظل توقعات استمرار تراجع معدالت 

عن  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  نمو 

مستويات العقد املاضي، يُتوقع أن ينخفض عدد سكان العامل 

الفرد من  التي يتجاوز فيها نصيب  ممن يعيشون يف املناطق 

النمو احلقيقي ٢% سنويا بمقدار ١٠ نقاط مئوية تقريبا خالل 

الفترة ٢٠٠5-٢٠١٠ و٢٠١٦-٢٠٢١.

اآلفاق العاملية يف األجل املتوسط

 ٢٠١7 عام  بعد  تدريجيا  العاملي  النمو  يرتفع  أن  يُتوقع 

التنبؤات. ويستند  املعد عنها  الفترة  نهاية  إىل 3.8% يف  ليصل 

هذا التعايف يف النشاط العاملي — الذي يُتوقع أن يكون مدفوعا 

يف جممله باقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية 

— إىل عودة معدالت النمو إىل مستوياتها الطبيعية يف البلدان 
واملناطق التي واجهت ضغوطا أو سجلت معدالت نمو أقل كثيرا 

من املستوى املمكن خالل ٢٠١٦-٢٠١7 )مثل نيجيريا وروسيا 

وجنوب إفريقيا وأمريكا الالتينية وبعض أجزاء الشرق األوسط(، 

االستهالك  على  القائم  النمو  نحو  الصين  حتول  استمرار  وإىل 

واخلدمات، واستمرار صمود عدد من البلدان األخرى. كذلك يعكس 

هذا التعايف زيادة الوزن النسبي القتصادات األسواق الصاعدة 

الكبرى يف االقتصاد العاملي، مثل الصين والهند، التي تتجاوز 

 ،١-١ اإلطار  يوضح  وكما  العاملي.  املتوسط  نموها  معدالت 

يعزى اجلزء األكبر من ارتفاع النمو العاملي إىل هذين العاملين. 

االقتصادات  يف  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  استمرار  ويُتوقع 

املسنين،  أعداد  تزايد  ظل  يف  إمكاناتها  تراجع  بسبب  املتقدمة 

الناجت  إجمايل  يف  العامل  نصيب  ينمو  أن  املتوقع  من  ولكن 

احمللي إىل مستويات قريبة من متوسط العشرين عاما املاضية. 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  وبالنسبة جملموعة 

النامية، يُتوقع أن يرتفع النمو خالل األجل املتوسط يف البلدان 

العقد  معدالت  دون  سيظل  كان  وإن  الدخل  منخفضة  النامية 

املاضي، سواء بالقيمة املطلقة أو على أساس نصيب الفرد.

اآلفاق االقتصادية لفرادى البلدان واملناطق

االقتصادات املتقدمة

· يف اململكة املتحدة، يُتوقع تباطؤ النمو منذ إجراء االستفتاء، 	

حيث تؤثر حالة عدم اليقين التي تلت االستفتاء على خروج 

قرارات  على  كبيرا  تأثيرا  األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا 

حجم  وعلى  الشركات  يف  العمالة  وتوظيف  االستثمار 

املشتريات االستهالكية من السلع املعمرة واملساكن. وتشير 

التنبؤات إىل بلوغ النمو ١.8% يف عام ٢٠١٦ و١.١% يف عام 

ما  مرحلة  يف  املفاوضات  سالسة  بافتراض  وذلك   ،٢٠١7

احلواجز  وزيادة  األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا  خروج  بعد 

نمو  تنبؤات  خفض  تم  كذلك  ضيقة.  حدود  يف  االقتصادية 

نقطة مئوية من  بمقدار ٠.٢  )أقل  إىل 9.١%  املتوسط  األجل 

توقعات عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي( 

نظرا ألن زيادة املعوقات أمام التجارة والهجرة والتدفقات 

الرأسمالية يُتوقع أن تؤدي إىل تقليص مستوى النمو املمكن.

· املتوقع 	 عن  النشاط  تراجع  يشير  املتحدة،  الواليات  ويف 

الثاين من عام ٢٠١5 والنصف األول من عام  يف النصف 

٢٠١٦ إىل فقدان الزخم إىل حد ما، وذلك بالرغم من انتهاج 

سياسة مالية عامة داعمة إىل حد ما والتباطؤ املتوقع يف 

عودة أوضاع السياسة النقدية إىل طبيعتها. وكانت معدالت 

يزال  وال  حتسنا،  املساكن  سوق  وشهدت  جيدة،  التوظيف 

اخملزون  تصحيح  دورة  أن  غير  قويا.  االستهالكي  اإلنفاق 

املطولة واالستثمارات الضعيفة يف قطاع األعمال أدت إىل 

اإلنفاق  ضعف  ويعكس   .%١.٦ إىل   ٢٠١٦ تنبؤات  خفض 

الرأسمايل يف جزء منه استمرار مستويات االستثمار السلبية 

واالضطرابات  الدوالر  قيمة  وارتفاع  الطاقة  قطاع  يف 

املالية يف بداية العام وزيادة عدم اليقين السياسي بسبب 

الدورة االنتخابية. ويف عام ٢٠١7، يُتوقع ارتفاع النمو إىل 

٢.٢% مع تضاؤل التباطؤ الناجم عن تراجع أسعار الطاقة 

واالرتفاع السابق يف قيمة الدوالر األمريكي. وال يزال النمو 

يبلغ  أن  يُتوقع  املتوسط، حيث  األجل  املمكن منخفضا يف 
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االنخفاض  واستمرار  املسنين  أعداد  زيادة  بسبب   %١.8

األخير يف نمو إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج.

· ويف منطقة اليورو، يُتوقع استمرار التعايف بمعدالت أقل قليال يف 	

١١ وسوف يساعد انخفاض 
٢٠١٦-٢٠١7 مقارنة بعام ٢٠١5. ١١

خالل  العامة  املالية  موقف  يف  احملدود  والتوسع  النفط  أسعار 

٢٠١٦ وتيسير السياسة النقدية على دعم النمو، يف حين سيتأثر 

النشاط بدرجة كبيرة بسبب التراجع يف ثقة املستثمرين الناجت عن 

حالة عدم اليقين التي تلت التصويت لصالح خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي. ويُتوقع أن ينخفض نمو املنطقة ككل انخفاضا 

طفيفا إىل ١.7% يف عام ٢٠١٦ وإىل ١.5% يف عام ٢٠١7. ففي 

أملانيا، من املتوقع أن يرتفع النمو هذا العام ليصل إىل ١.7%، قبل 

أن يتراجع إىل ١.4% يف عام ٢٠١7. ويف فرنسا، يُتوقع استقرار 

النمو عند مستوى ١.3% يف عامي ٢٠١٦ و٢٠١7. ويف إسبانيا، 

النمو مستقرا عموما يف عام ٢٠١٦، وأن يتراجع  أن يظل  يُتوقع 

أن يرتفع  يُتوقع  إيطاليا،  من 3.١% إىل ٢.٢% خالل ٢٠١7. ويف 

النمو ارتفاعا طفيفا من ٠.8% يف عام ٢٠١٦ إىل ٠.9% يف عام 

املتوسط  األجل  يف  املمكن  النمو  يبلغ  أن  املتوقع  ومن   .٢٠١7

العوامل  بسبب  منخفض  معدل  وهو   ،%١.4 اليورو  منطقة  يف 

املتمثلة  األزمة  عن  الناجمة  واآلثار  املواتية،  غير  الديمغرافية 

يف ارتفاع معدالت البطالة والديون وضعف امليزانيات العمومية 

لبنوك بعض البلدان، واملعوقات الهيكلية العميقة التي تكبح نمو 

إجمايل إنتاجية عوامل اإلنتاج.

· واتساقا مع مستوى النمو املمكن يف اليابان، يُتوقع أن يظل النمو 	

ضعيفا، حيث يبلغ ٠.5% يف عام ٢٠١٦ قبل أن يرتفع إىل ٠.٦% 

١٢ وتأجيل زيادة ضريبة االستهالك، والتدابير 

يف عام ٢٠١7. ١٢ 

املوازنة  فيها  بما  أخيرا  عنها  اإلعالن  تم  التي  للنمو  الداعمة 

التكميلية، والتيسير اإلضايف يف موقف السياسة النقدية جميعها 

عوامل سوف تسهم يف دعم االستهالك اخلاص يف األجل القريب، 

عدم  زيادة  عن  الناجم  التباطؤ  تأثير  ما  حد  إىل  سيوازن  مما 

اليقين واالرتفاع األخير يف قيمة الين وضعف النمو العاملي. وال 

تزال آفاق األجل املتوسط ضعيفة يف اليابان، وهو ما يعكس يف 

األساس تقلص عدد السكان.   

لعام  آيرلندا  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  توقعات  زيادة  تمت   ١١  

ما  وهو  عامين،  خالل  مئوية  نقطة   ٢٠ على  يزيد  بما   ٢٠١5-٢٠١4

مل  التي  اجلنسيات  متعددة  الشركات  عمليات  منه  كبير  جزء  يف  يعكس 

يكن لها سوى تأثير حمدود على االقتصاد اآليرلندي األساسي. وحتديدا، 

)وخفض  آيرلندا  يف  الرأسمالية  األصول  أرصدة  يف  ضخم  حتول  حدث 

ارتفاع  الدويل آليرلندا بسبب  كبير يف توقعات صايف وضع االستثمار 

من  الشركات  هيكلة  إعادة  نتيجة  املقيمين(  غير  جتاه  اخلصوم  حجم 

خالل نقل ميزانياتها العمومية بالكامل إىل آيرلندا وحتويل األصول إىل 

الشركات التابعة اآليرلندية واالستحواذ على شركات أجنبية من جانب 

صايف  يف  زيادة  آيرلندا  شهدت  كذلك  آيرلندا.  يف  مقرها  يقع  كيانات 

إليها.  الشركات  مقار  نقل  نتيجة  احمللي  الناجت  وإجمايل  الصادرات 

اليورو لعام ٢٠١5  النمو ملنطقة  وبالتايل أدى ذلك إىل زيادة توقعات 

أيضا بما يزيد على ٠.3 نقطة مئوية. 

لبنك  النقدية  السياسة  إطار  تصحيحات  تعكس  ال  التنبؤات  هذه   ١٢  

والتي   ،٢٠١٦ سبتمبر   ٢١ يف  عنها  اإلعالن  تم  التي  املركزي  اليابان 

احلكومية  السندات  على  صفري  فائدة  سعر  تطبيق  استهداف  تتضمن 

التي تبلغ مدة استحقاقها عشر سنوات وااللتزام بتجاوز معدل التضخم 

املستهدف البالغ ٢% لفترة مؤقتة. 

· املتقدمة 	 االقتصادات  يف  املتوقعة  اآلفاق  وتتفاوت 

أن  يُتوقع  قويا، حيث  التعايف  السويد، سيظل  ففي  األخرى. 

 ٢٠١7 عام  يف  و٢.٦%   ٢٠١٦ عام  يف   %3.٦ النمو  يبلغ 

االستثمارات  وزيادة  التوسعية،  النقدية  بالسياسة  مدفوعا 

نتيجة  العامة  املالية  من  واإلنفاق  املساكن،  قطاع  يف 

حجم  يزداد  أن  املتوقع  ومن  الوافدين.  الالجئين  تدفقات 

سويسرا إىل حد ما، حيث يُتوقع أن  النشاط االقتصادي يف 

مع   ٢٠١7 عام  يف  و3.١%   ٢٠١٦ عام  يف   %١ النمو  يبلغ 

النرويج،  تراجع تأثير ارتفاع قيمة الفرنك السويسري. ويف 

وانخفاض  األولية  السلع  إيرادات  بتراجع  االقتصاد  تأثر 

يبلغ  أن  يُتوقع  باملوارد، حيث  املرتبطة  االستثمارات  حجم 

تتسارع  أن  املتوقع  ومن  عام ٢٠١٦.  فقط يف   %٠.8 النمو 

معدالت النشاط يف عام ٢٠١7 مدعومة باملوقف التوسعي 

القدرة  وزيادة  النقدية،  والسياسة  العامة  املالية  لسياسة 

النفط.  أسعار  يف  التدريجي  واالرتفاع  للعملة،  التنافسية 

وتشير التوقعات إىل انتعاش النمو بدءا من عام ٢٠١٦ يف 

مدعوما  األولية  للسلع  املصدرة  األخرى  املتقدمة  البلدان 

ويف  التيسيرية.  والسياسات  الصرف  سعر  بانخفاض 

 ٢٠١٦ عام  يف   %١.٢ إىل  النمو  يتراجع  أن  يُتوقع  كندا، 

الناجت  على  ألبرتا  يف  الغابات  حلرائق  احلادة  اآلثار  بسبب 

 %١.9 إىل  يرتفع  أن  قبل  وذلك  الثاين،  الربع  خالل  النفطي 

عند  ثابتا  النمو  يظل  أن  يُتوقع  حين  يف   ،٢٠١7 عام  يف 

مستوى ٢.8% تقريبا يف أستراليا خالل العامين املذكورين. 

وبالنسبة لالقتصادات املتقدمة األخرى يف آسيا، يُتوقع أن 

يتراجع النمو يف سنغافورة )١.7%( خالل ٢٠١٦ و )4.١%( 

يف منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة وأن يرتفع إىل حد 

ما يف كوريا )إىل ٢.7%( ويف مقاطعة تايوان الصينية )إىل 

أكبر يف هذه  بقوة  النمو  ارتفاع  إىل  التوقعات  وتشير   .)%١

االقتصادات األربعة شديدة االنفتاح خالل عام ٢٠١7 وما 

زيادة  ثم  ومن  العاملية  التجارة  حجم  ارتفاع  بسبب  بعده 

حجم صادراتها املتوقعة. 

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

· يُتوقع أن ينمو االقتصاد يف الصين بنسبة ٦.٦% يف عام ٢٠١٦ 	

بدعم من السياسات، ليتراجع إىل ٦.٢% يف عام ٢٠١7 يف ظل 

األجل  تنبؤات  وتفترض  جديدة.  تنشيطية  دفعات  وجود  عدم 

من  بالتحول  توازنه  استعادة  سيواصل  االقتصاد  أن  املتوسط 

الصناعة إىل اخلدمات مدعوما باإلصالحات الهادفة إىل تعزيز 

شبكة األمان االجتماعي وبتخفيف القيود التنظيمية املفروضة 

على قطاع اخلدمات. غير أنه من املتوقع استمرار ارتفاع الديون 

غير املالية إىل مستويات ال يمكن حتملها، مما سيؤثر سلبا على 

سوء  مشكلة  تفاقم  ظل  يف  سيما  ال   — املتوسط  األجل  آفاق 

توزيع املواردــ.

· والنامية 	 الصاعدة  آسيا  بلدان  يف  قويا  النمو  يظل  أن  ويُتوقع 

األخرى. ففي الهند، ينمو إجمايل الناجت احمللي باملعدل األسرع 

تشير  حيث  األخرى،  الكبرى  االقتصادات  بين  اإلطالق  على 
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 .٢٠١7-٢٠١٦ الفترة  خالل   %7.٦ النمو  بلوغ  إىل  التنبؤات 

ومن املتوقع ارتفاع حجم الطلب االستهالكي واالستثمار نتيجة 

الزيادة الكبيرة يف معدالت التبادل التجاري، والتدابير اإليجابية 

على مستوى السياسات، واإلصالحات الهيكلية — بما يف ذلك 

تنفيذ إصالحات ضريبية مهمة وتطبيق إطار رسمي الستهداف 

التضخم، وحتسن مستويات الثقة. أما يف األجل القريب، فيُرجح 

العمومية  امليزانيات  ضعف  بسبب  اخلاص  االستثمار  تراجع 

للبنوك العامة والشركات. وبالنسبة القتصادات آسيان اخلمسة 

يُتوقع  نام(،  وفييت  وتايلند  والفلبين  وماليزيا  )إندونيسيا 

تراجع النمو يف ماليزيا وفييت نام هذا العام )إىل 4.3% و٦.١%، 

على الترتيب(، وهو ما يعود جزئيا إىل ضعف الطلب اخلارجي، 

وتايلند  والفلبين  إندونيسيا  يف  النمو  ارتفاع  يُتوقع  حين  يف 

مقارنة بمستواه يف عام ٢٠١5 )إىل 4.9% و٦.4% و3.٢%، على 

اقتصادات  جميع  يف  النمو  معدالت  ارتفاع  ويُتوقع  الترتيب(. 

آسيان جمددا يف عام ٢٠١7 وما بعده.

· الالتينية 	 أمريكا  يف  االقتصادي  النشاط  تباطؤ  ويستمر 

 %٠.٦ إىل  االنكماش  حجم  يزيد  أن  يُتوقع  حيث  والكاريبي، 

مقارنة  مئوية  نقطة   ٠.١ من  بأكثر  )أي   ٢٠١٦ عام  خالل 

 ،٢٠١7 عام  يف  تعايف  حدوث  املتوقع  ومن  إبريل(.  بتنبؤات 

مئوية  نقطة   ٠.١ من  بأكثر  )أي   %١.٦ إىل  النمو  يرتفع  حيث 

مقارنة بتنبؤات إبريل(. ولكن كما يرد يف عدد إبريل ٢٠١٦ من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي، فإن النمو الكلي للمنطقة يحجب 

الركود  حالة  من  فبالرغم  البلدان:  بين  التفاوت  من  كبيرا  قدرا 

النمو يف  ارتفاع معدالت  اقتصادات، يستمر  التي تشهدها عدة 

معظم اقتصادات املنطقة خالل عام ٢٠١٦.

o  ،البرازيل يف  التحسن  يف  بدأت  الثقة  مستويات  أن  يبدو 

و5.٠%   ٢٠١٦ عام  يف   %3.3- النمو  يبلغ  أن  يُتوقع  حيث 

بشأن  اليقين  عدم  حالة  تضاؤل  بافتراض   ٢٠١7 عام  يف 

الصدمات  آثار  وتراجع  ككل  والسياسات  السياسي  الوضع 

نصف  بحوايل  التنبؤات  هذه  وتزيد  السابقة.  االقتصادية 

األرجنتين  وبدأت  بإبريل.  مقارنة  للعامين  مئوية  نقطة 

سياسات  إطار  إىل  التحول  نحو  وضرورية  مهمة  خطوات 

أن  ثبت  ولكن  لالستمرار،  وقابلية  اتساقا  أكثر  اقتصادية 

حيث  متوقعا،  كان  عما   ٢٠١٦ عام  يف  كثيرا  أعلى  تكلفته 

توقعات  حسب   %١- )مقابل   %١.8- النمو  يبلغ  أن  يُتوقع 

النمو ليبلغ ٢.7% يف عام ٢٠١7  إبريل(. ويُتوقع أن يرتفع 

مستندا إىل تراجع التضخم وزيادة الدعم املتاح من سياسة 

املالية العامة والسياسة النقدية. ومن املتوقع أن تشتد وطأة 

األزمة االقتصادية يف فنزويال خالل ٢٠١٦ و٢٠١7 )يُتوقع 

بلوغ النمو -١٠% و-4.5%، على الترتيب(، حيث أدى تراجع 

االختالالت  تفاقم  إىل   ٢٠١4 منتصف  منذ  النفط  أسعار 

االقتصادية الكلية احمللية والضغوط املفروضة على ميزان 

بالتحديات  حمفوفة  إكوادور  آفاق  تزال  وال  املدفوعات. 

اقتصادها  واعتماد  النفطية  صادراتها  قيمة  تراجع  بسبب 

النفط  أسعار  يف  اجلزئي  التعايف  مع  ولكن  الدولرة.  على 

االنكماش  فإن  اخلارجي،  التمويل  آفاق  وحتسن  العاملية 

من  أقل  سيكون  و٢٠١7   ٢٠١٦ خالل  النشاط  يف  املتوقع 

توقعات إبريل، حيث يبلغ -٢.3% و-٢.7%، على الترتيب. 

o  وسوف تشهد بقية البلدان املصدرة للسلع األولية يف املنطقة

تراجعا يف النشاط إىل حد ما يف عام ٢٠١٦. ففي كولومبيا، 

)مقابل   ٢٠١٦ عام  يف   %٢.٢ إىل  النمو  يتراجع  أن  يُتوقع 

السياسات  تشديد  يعكس  ما  وهو   ،)٢٠١5 عام  يف   %3.١

يف  املطول  التراجع  يؤثر  وباملثل،  الكلية.  االقتصادية 

كبيرا  تأثيرا  السياسات  بشأن  اليقين  وعدم  النحاس  أسعار 

يف   %١.7 إىل  النمو  يتراجع  حيث  شيلي،  يف  اآلفاق  على 

التنبؤات  وتشير   .٢٠١5 عام  يف   %٢.3 مقابل   ٢٠١٦ عام 

البلدين خالل ٢٠١7 ليرتفع إىل  النمو يف  إىل حتسن معدل 

النظيرة،  البلدان  معظم  عكس  وعلى  الحقا.  املمكن  مستواه 

احلايل  العامين  خالل  أسرع  بمعدل  بيرو  تنمو  أن  يُتوقع 

عامي  يف  و١.%4   %3.7 إىل  النمو  يرتفع  حيث  والتايل، 

يف  النشاط  بتوسع  مدعوما  الترتيب،  على  و٢٠١7،   ٢٠١٦

قطاع التعدين وارتفاع حجم االستثمارات العامة. 

o  ويُتوقع تراجع النمو يف املكسيك إىل ٢.١% يف عام ٢٠١٦

العام.  التصديري يف النصف األول من  بسبب ضعف األداء 

إىل  ليصل  ما  حد  إىل  النمو  معدل  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 

الطلب اخلارجي، وإىل 9.٢%  ٢.3% خالل ٢٠١7 مع تعايف 

يف األجل املتوسط مع حتقق اآلثار املرجوة من اإلصالحات 

الهيكلية.     

· الدول 	 كومنولث  يف  متباطئة  االقتصادية  اآلفاق  تزال  وال 

املنطقة  نمو  آفاق  يف  الطفيف  التحسن  ويعكس  املستقلة. 

منذ إبريل يف اجلزء األكبر منه ارتفاع أسعار النفط. وساهم 

ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية يف حتسن األوضاع إىل 

حد ما يف البلدان املصدرة للنفط يف املنطقة ويف االقتصاد 

الروسي حتديدا، حيث يُتوقع أن يكون تراجع إجمايل الناجت 

احمللي هذا العام )٠.8%( أقل من توقعات عدد إبريل ٢٠١٦ 

العاملي. ومن املتوقع أن يساعد  آفاق االقتصاد  من تقرير 

التحسن اجلزئي يف آفاق روسيا على دعم النشاط يف بلدان 

أخرى باملنطقة، ال سيما يف البلدان املستوردة للنفط، بسبب 

أن  غير  املغتربين.  وحتويالت  التجارة  خالل  من  الروابط 

آفاق النمو يف روسيا لعام ٢٠١7 وما بعده ال تزال متباطئة 

على  العقوبات  وتأثير  املطولة  الهيكلية  االختناقات  بسبب 

للنفط،  املستوردة  للبلدان  وبالنسبة  واالستثمار.  اإلنتاجية 

مسار  إىل  أوكرانيا  اقتصاد  عودة  إىل  التقديرات  تشير 

النكماشات  تعرضه  بعد   ٢٠١٦ عام  يف  املوجب  النمو 

ارتفاع  ويُتوقع  و٢٠١5،   ٢٠١4 عامي  يف  للغاية  حادة 

وحتقق  اخلارجية  االقتصادية  األوضاع  حتسن  مع  النمو 

أن  املتوقع  ومن  احمللية.  االقتصادية  اإلصالحات  ثمار 

تتراجع حدة انكماش النشاط االقتصادي يف بيالروس يف 
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 .٢٠١8 عام  يف  التعايف  ثمار  حتقق  بدء  مع   ،٢٠١7 عام 

وبالنسبة للبلدان املصدرة للنفط، يُتوقع انكماش اقتصادي 

تراجع  ظل  يف   ٢٠١٦ عام  يف  وكازاخستان  أذربيجان 

إيرادات الصادرات، حيث يتراجع اقتصاد أذربيجان بنسبة 

٢.4% واقتصاد كازاخستان بحوايل ٠.8%. وتشير التوقعات 

إىل ارتفاع تدريجي يف النمو يف هذه البلدان مدعوما بزيادة 

إنتاج املواد الهيدروكربونية يف كازاخستان واألنشطة غير 

الهيدروكربونية يف أذربيجان، وبالتعايف اجلزئي يف أسعار 

النفط وزيادة تنافسية العمالت.

· الصاعدة 	 أوروبا  بلدان  يف  قويا  النمو  يظل  أن  يُتوقع 

وما   ٢٠١٦ عام  يف   %3 على  قليال  يزيد  حيث  والنامية، 

رغم  قوية  بمعدالت  الصادرات  حجم  ارتفاع  ظل  يف  بعده 

التجاري  الشريك  تعد  التي  اليورو  منطقة  يف  النمو  تباطؤ 

إىل  التقديرات  وتشير  املنطقة.  اقتصادات  ملعظم  الرئيسي 

نمو هنغاريا بمعدالت تفوق مستوي النمو املمكن، ويُتوقع 

لالستمرار  قابلية  أكثر  مستويات  إىل  النمو  معدالت  عودة 

عامي  يف  النمو  سيتراجع  تركيا،  ويف  املتوسط.  األجل  يف 

٢٠١٦ و٢٠١7 بسبب ارتفاع درجة عدم اليقين يف أعقاب 

الفاشلة،  االنقالب  وحماولة  األخيرة  اإلرهابية  الهجمات 

يف  سيسهم  الكلية  االقتصادية  السياسة  تيسير  كان  وإن 

دعم النشاط االقتصادي.    

· إفريقيا جنوب 	 النمو بين بلدان  التفاوت يف معدالت  ويزداد 

توقعات  يف  كبير  خفض  إجراء  تم  حين  ففي  الصحراء. 

األوضاع  التوقعات يف معظمها  هذه  تعكس  للمنطقة،  النمو 

االقتصادية الكلية الصعبة يف أكبر اقتصادات املنطقة التي 

السلع  إيرادات  تراجع  مع  التكيف  احلايل  الوقت  يف  حتاول 

تراجع  إىل  احلالية  التوقعات  تشير  نيجيريا،  ويف  األولية. 

ما  وهو   ،٢٠١٦ عام  يف   %١.7 بنسبة  االقتصادي  النشاط 

النقد  وعجز  النفط،  إنتاج  يف  املؤقتة  االنقطاعات  يعكس 

حجم  وانخفاض  النفطية،  اإليرادات  تراجع  نتيجة  األجنبي 

ويف  املستثمرين.  ثقة  وتراجع  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج 

مع  التكيف  يف  متزايدة  صعوبة  تواجه  التي  إفريقيا  جنوب 

بشأن  اليقين  عدم  بسبب  التجاري  التبادل  معدالت  ضعف 

عام  يف  احمللي  الناجت  إجمايل  ثبات  يُتوقع  السياسات، 

٢٠١٦، وحدوث تعاف بسيط خالل العام التايل مع تضاؤل 

إمدادات  وزيادة  واجلفاف  األولية  السلع  صدمات  تأثير 

الطاقة. وباملثل، حتاول أنغوال يف الوقت احلايل التكيف مع 

التراجع احلاد يف إيرادات صادرات النفط. وليس من املتوقع 

أن حتقق أي نمو هذا العام، ولن تشهد سوى نمو طفيف خالل 

العام التايل. ويف املقابل، يُتوقع استمرار النمو بمعدل قوي 

للغاية يزيد على 5% هذا العام يف عدد من البلدان املصدرة 

وإثيوبيا  ديفوار  كوت  ذلك  يف  بما  الطبيعية،  املوارد  لغير 

ومعدالت  النفط  أسعار  تراجع  من  بدعم  والسنغال،  وكينيا 

االستهالك اخلاص ونمو االستثمار اجليدة.

· يف 	 الطفيف  للتعايف  يكون  أن  يُتوقع  األوسط،  الشرق  ويف 

املصدرة  البلدان  النمو يف  على  بسيط  تأثير  األخيرة  اآلونة 

للنفط. وتستمر معظم البلدان يف تشديد سياسة املالية العامة 

يف مواجهة التراجع الهيكلي يف اإليرادات النفطية، ويتواصل 

كثيرة  بلدان  تزال  وال  املايل.  القطاع  سيولة  انخفاض 

أن  ويُتوقع  والنزاعات.  بالصراعات  أيضا  متأثرة  باملنطقة 

ينمو االقتصاد السعودي، وهو أكبر اقتصادات املنطقة، نموا 

طفيفا بمعدل ١.٢% هذا العام يف ظل ضبط أوضاع املالية 

العام  يف   %٢ إىل  النمو  معدل  يرتفع  أن  قبل  وذلك  العامة، 

النمو يف معظم  تتراجع معدالت  أن  يُتوقع  التايل. وباملثل، 

تدابير ضبط  األخرى بسبب  التعاون اخلليجي  بلدان جملس 

زيادة  أدت  العراق،  ويف  اجلارية.  العامة  املالية  أوضاع 

اإلنتاج النفطي عن املتوقع إىل ارتفاع معدل النمو املتوقع 

لعام ٢٠١٦. ويُتوقع تراجع النمو يف عام ٢٠١7 وما بعده يف 

ظل استمرار التحديات األمنية وتراجع االستثمارات النفطية 

الذي أدى إىل احلد من زيادة اإلنتاج النفطي. وحتسنت آفاق 

هذا  النفط  إنتاج  زيادة  بسبب  اإلسالمية  إيران  جمهورية 

العام عقب إلغاء العقوبات املفروضة عليها. غير أن مكاسب 

عملية  لتباطؤ  نظرا  األرجح  على  تدريجيا  ستتحقق  النمو 

واإلصالحات  العاملية  املالية  األسواق  يف  االندماج  إعادة 

احمللية. وساهمت اإلصالحات األخيرة وتراجع أسعار النفط 

يف تعزيز االستقرار االقتصادي الكلي يف البلدان املستوردة 

للنفط يف املنطقة. غير أن النمو ال يزال هشا بسبب اخملاوف 

الهيكلية  واملعوقات  االجتماعية  واالضطرابات  األمنية 

استمرار اإلصالحات  أن يساعد  املتوقع  طويلة األجل. ومن 

والتقدم وانخفاض عبء املالية العامة والتحسن التدريجي 

يف الطلب اخلارجي على دعم التعايف.

آفاق التضخم

يُتوقع ارتفاع معدالت التضخم يف االقتصادات املتقدمة إىل 

حوايل ٠.8% يف عام ٢٠١٦ من ٠.3% يف عام ٢٠١5، وهو ما 

يعود يف األساس إىل تراجع األعباء الناجمة عن أسعار الطاقة. 

القادمة  القليلة  السنوات  التضخم خالل  يرتفع  أن  املتوقع  ومن 

الناجت  فجوات  وتقلص  ما  حد  إىل  الوقود  أسعار  ارتفاع  مع 

البنوك املركزية  تدريجيا، ليصل إىل املستويات املستهدفة من 

الصاعدة  األسواق  القتصادات  وبالنسبة   .٢٠٢٠ عام  بحلول 

النامية يف املقابل، ما عدا األرجنتين )حيث يعد  واالقتصادات 

اجلارية  التحرير  لعملية  مباشرة  غير  نتيجة  املرتفع  التضخم 

العام  يُتوقع ارتفاع التضخم هذا  والضرورية(، وفنزويال )حيث 

ليصل إىل 5٠٠% تقريبا(، ومن املتوقع تراجع التضخم إىل %4.5 

هذا العام مقابل 4.7% يف العام املاضي، بما يعكس تضاؤل أثر 

االنخفاضات السابقة يف قيم العمالت. غير أن معدالت التضخم 

تتفاوت تفاوتا كبيرا بين اجملموعتين.



24

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

· املستهلكين 	 أسعار  تضخم  يرتفع  املتحدة،  الواليات  ففي 

 %١.٢ إىل  السابق  العام  ٠.١% يف  من  نسبيا  قويا  ارتفاعا 

القادم.  العام  إىل ٢.3% خالل  أن يصل  ويُتوقع  العام،  هذا 

ويعكس ذلك التراجع السريع يف العوامل السابقة اخلافضة 

للتضخم — ارتفاع قيمة الدوالر يف عام ٢٠١5 وانخفاض 

األجل  يف  التضخم  توقعات  وثبات   — الوقود  أسعار 

املتوسط.

· ارتفاعا يف معدل التضخم، وإن 	 اليورو  منطقة  كذلك تشهد 

معدل  يصل  حيث  أقل،  مستويات  ومن  أبطأ  ارتفاع  كان 

تقريبا  صفر  مقابل   ٢٠١٦ عام  يف   %٠.3 إىل  التضخم 

االرتفاع تدريجيا خالل  أن يكون  ويُتوقع  يف عام ٢٠١5. 

الفترة املقبلة، حيث يظل التضخم دون املستوى املستهدف 

ما  وهو   ،٢٠٢١ عام  حتى  األوروبي  املركزي  البنك  من 

يعكس االنغالق التدريجي يف فجوات الناجت وثبات توقعات 

اليابان  يف  ببطء  التضخم  معدل  ارتفاع  ويُتوقع  التضخم. 

أيضا، حيث يظل أقل كثيرا عن املستوى املستهدف من بنك 

ظل  يف  التنبؤات  عنها  املعد  الفترة  طوال  املركزي  اليابان 

تباطؤ ارتفاع توقعات التضخم.

· أن يؤدي تراجع قيمة اجلنيه االسترليني إىل 	 ومن املتوقع 

هذا   %٠.7 حوايل  إىل  املتحدة  اململكة  يف  التضخم  زيادة 

العام، كما يُتوقع أن يرتفع ارتفاعا حادا جمددا خالل العام 

التايل ليصل إىل حوايل ٢.5% قبل أن يصل تدريجيا إىل ٢% 

خالل السنوات القليلة القادمة، وهو املستوى املستهدف من 

بنك اجنلترا املركزي.

· التضخم متباطئة يف معظم االقتصادات 	 وال تزال معدالت 

تايوان  ومقاطعة  والسويد  كوريا  ففي  األخرى.  املتقدمة 

الصينية، يُتوقع أن يرتفع التضخم هذا العام ليصل تدريجيا 

إىل املستويات التي تستهدفها البنوك املركزية يف األعوام 

التالية. ومن املتوقع أن يستمر االنكماش لهذا العام أيضا 

يف سنغافورة وسويسرا، ولكن بمعدالت أقل مقارنة بالعام 

املاضي، ليتحول تدريجيا إىل معدالت تضخم موجبة خالل 

الفترة املعد عنها التنبؤات.

· العام 	 هذا   %٢.١ إىل  التضخم  ارتفاع  يُتوقع  الصين،  ويف 

يف  الركود  حالة  تراجع  مع  املتوسط  األجل  يف   %3 وإىل 

ويف  السلع.  ألسعار  اخلافضة  والضغوط  الصناعة  قطاع 

األخرى،  الكبرى  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  معظم 

التضخم  معدالت  تتجاوز  وتركيا،  وروسيا  البرازيل  مثل 

أن  ويُتوقع  املركزية  البنوك  من  املستهدفة  املستويات 

يف  السابقة  االنخفاضات  آثار  تبدد  مع  تدريجيا  تنخفض 

أسعار الصرف. وعلى العكس، يُتوقع أن يظل معدل التضخم 

يف املكسيك قريبا من هدف البنك املركزي، يف حين يُتوقع 

بعد  ببطء  وبولندا  هنغاريا  يف  التضخم  معدالت  تعايف 

تراجع شديد للغاية يف عام ٢٠١5.

· عدد 	 يف  الرقم  ثنائية  معدالت  إىل  جمددا  التضخم  وارتفع 

إفريقيا جنوب الصحراء،  الكبرى يف  قليل من االقتصادات 

مما يعكس آثار االنخفاضات الكبرى يف قيم العمالت.

آفاق القطاع اخلارجي

يف  العاملية  التجارة  حجم  نمو  معدل  يظل  أن  املتوقع  من 

عن  قليال  أقل  أي   ،%٢.3 )حوايل  للغاية  ضعيفا   ٢٠١٦ عام 

باملقارنة  أو  املطلقة  بالقيمة  سواء   ،)٢٠١5 عام  يف  مستواه 

نناقش  وكما  العاملي.  احمللي  الناجت  إجمايل  نمو  بمعدل 

ال  العاملي،  الطلب  لتكوين  فإن  الثاين،  الفصل  يف  باستفاضة 

سيما ضعف االستثمار، دور كبير يف تراجع التجارة العاملية. 

حوايل  إىل  العاملية  التجارة  نمو  ارتفاع  إىل  التنبؤات  وتشير 

املتوقع  التعايف  يعكس  ما  وهو  املتوسط،  األجل  يف   %4.3

األسواق  اقتصادات  واالستثمارات يف  االقتصادي  النشاط  يف 

االقتصادات  تعايف  وكذلك  النامية،  واالقتصادات  الصاعدة 

املتقدمة ولكن بدرجة أقل.

عام  خالل  العاملية  اجلاري  احلساب  اختالالت  تزال  وال 

٢٠١٦ متأثرة بالتراجع الكبير يف أسعار النفط خالل العامين 

الطلب احمللي بين  الضخمة يف معدل نمو  والفروق  املاضيين 

العجز  حجم  يتراجع  أن  املتوقع  ومن  العامل.  مناطق  خمتلف 

إجمايل  من  كنسبة  العاملي  اجلاري  احلساب  يف  والفائض 

الناجت احمللي العاملي تراجعا طفيفا هذا العام )الشكل البياين 

١-١٦، اللوحة األوىل(، عقب ارتفاعه ارتفاعا حمدودا يف عام 

٢٠١5 للمرة األوىل منذ عام ٢٠١٠ )كما يرد يف عدد ٢٠١٦ 

من تقرير القطاع اخلارجي —IMF 2016(، بسبب تراجع حجم 

الفائض إىل حد ما يف الصين واالقتصادات األوروبية املتقدمة 

وكذلك تراجع العجز جمددا يف بلدان أمريكا الالتينية. ويُتوقع 

أن تتراجع اختالالت احلساب اجلاري العاملي جمددا يف األجل 

تسعينات  منتصف  منذ  مسبوقة  غير  مستويات  إىل  املتوسط 

يف  جمددا  الفوائض  انخفاض  بسبب  وذلك  املاضي،  القرن 

بعض  يف  ما  حد  إىل  العجز  حجم  وتراجع  وأملانيا  الصين 

البلدان )مثل أمريكا الالتينية واململكة املتحدة(.

وعلى العكس من تضاؤل اختالالت احلساب اجلاري، استمر 

ارتفاع حجم مراكز الدائنين واملدينين عبر احلدود كنسبة من 

اللوحة  البياين ١-١٦،  )الشكل  العاملي  الناجت احمللي  إجمايل 

تطرأ  قد  التي  بالتغيرات  التنبؤ  للغاية  الصعب  ومن  الثانية(. 

الصرف  أسعار  بتحركات  لتأثرها  نظرا  املراكز  هذه  على 

وأسعار األصول التي يصعب التنبؤ بها هي نفسها، وباألنماط 

افترضنا  وإذا  واإلقراض.  االقتراض  لصايف  املستقبلية 

تشير  التقييم،  لفروق  تأثير  أي  وجود  عدم  التبسيط  ألغراض 

الناجت احمللي  إجمايل  ونمو  اجلاري  احلساب  أرصدة  توقعات 

الدائنين  مراكز  يف  املتوسط  املدى  على  عام  استقرار  إىل 

عند  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل  من  كنسبة  واملدينين 

مستويات أعلى قليال عن املستويات السائدة يف عام ٢٠١٦. 

وبالنسبة للبلدان الدائنة، ستشهد مراكز االقتصادات األوروبية 

املتقدمة، ال سيما أملانيا، مزيدا من التحسن، يف حين يتراجع 

املراكز  واستمرار  ما.  حد  إىل  للنفط  املصدرة  البلدان  مركز 

احلساب  أرصدة  يف  الضخم  التصحيح  رغم  الكبيرة  املدينة 

احمللي  الطلب  نمو  بطء  يعكس  األخيرة  السنوات  يف  اجلاري 
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وإجمايل الناجت احمللي يف عدد من البلدان املدينة. ويؤكد ذلك 

على أهمية إعادة موازنة الطلب العاملي بغرض تعزيز النمو يف 

تلك البلدان، مما قد يسهم يف تيسير التصحيح اخلارجي واحلد 

من اخملاطر اخلارجية. 

ومن هذا املنطلق، يرصد الشكل البياين ١-١7 ثالثة عوامل 

أثرت على استعادة التوازن العاملي خالل الفترة ٢٠١4-٢٠١٦: 

اخلارجي  الطلب  صايف  وتأثير  احمللي،  الناجت  إجمايل  نمو 

املفاجئة  واخلسائر  واألرباح  احمللي،  الناجت  إجمايل  نمو  على 

سجلت  وقد  التجاري.  التبادل  معدالت  صدمات  عن  الناجتة 

البلدان الدائنة معدالت نمو أسرع من البلدان املدينة ويُتوقع أن 

يتكرر ذلك يف عام ٢٠١٦. ويُعزى هذا التفاوت يف جممله إىل 

قوة معدل النمو يف الصين — فباستثناء الصين، تنمو البلدان 

الدائنة يف الوقت احلايل بمعدالت أكثر تباطؤا مقارنة بالبلدان 

املدينة، وهو ما يعكس ضعف النمو يف البلدان املصدرة للنفط 

واليابان )الشكل البياين ١-١7، اللوحة األوىل(. ويعكس فارق 

النمو املوجب يف عام ٢٠١5 بين البلدان الدائنة والبلدان املدينة 

أيضا اعتماد البلدان الدائنة على صايف الطلب اخلارجي، وهو 

يف  ذلك  ويعود  التوازن.  إعادة  احتياجات  مع  يتعارض  ما 

األساس إىل ديناميكيات النمو يف البلدان املصدرة للنفط التي 

الطلب احمللي يف مواجهة تراجع معدالت  اضطرت إىل خفض 

إىل  التنبؤات  تشير   ،٢٠١٦ لعام  وبالنسبة  التجاري.  التبادل 

يف  النمو  على  اخلارجي  الدخل  لصايف  عموما  حيادي  تأثير 

بين  واسعة  فروق  وجود  مع  ولكن  واملدينة،  الدائنة  البلدان 

املناطق. ويتضح من اللوحة الثانية يف الشكل البياين ١-١7 

معدالت  صدمات  عن  الناجمة  املفاجئة  واخلسائر  األرباح  أن 

التبادل التجاري )املرتبطة يف األساس بالسلع األولية( كانت 

من أهم أسباب التحول يف أرصدة احلسابات اجلارية خملتلف 

املناطق. وكما يرد يف أيضا يف عدد ٢٠١٦ من تقرير القطاع 

آثار  التجاري  التبادل  معدالت  يف  للتغيرات  كانت  اخلارجي، 

خمتلفة على خمتلف جمموعات البلدان الدائنة واملدينة )حيث 

أدت إىل حتسن رصيد احلساب اجلاري للبلدان واملناطق الدائنة 

البلدان  رصيد  وضعف  األساسية  السلع  تستورد  التي  واملدينة 

املصدرة للسلع األولية(.

العجز  افتراض معياري بضرورة خفض  بالطبع  وال يوجد 

أو الفائض احملقق يف احلساب اجلاري. ولكن كما يرد يف عدد 

٢٠١٦ من تقرير القطاع اخلارجي، يبدو أن اختالالت احلساب 

اجلاري يف عدد من أكبر اقتصادات العامل تتجاوز كثيرا املستوى 

والسياسات  االقتصاد  يتسق مع أسس  الذي  القطري  املعياري 

اجلاري  احلساب  أرصدة  حتركات  تكون  أن  ويُتوقع  املرغوبة. 

يف اجتاه يسهم يف احلد من هذه االختالالت املفرطة. وترصد 

اللوحة األوىل يف الشكل البياين ١-١8 على احملور األفقي حجم 

مستواه  عن   ٢٠١5 عام  يف  اجلاري  احلساب  رصيد  انحراف 

املتوقعة  التحركات  الرأسي  املعياري، كما ترصد على احملور 

يف أرصدة احلسابات اجلارية خالل السنوات اخلمس القادمة. 

ويتضح وجود ارتباط سلبي قوي )-٠.7(، حيث يُتوقع أن تتجه 

االنحرافات  من  احلد  نحو  اجلارية  احلسابات  أرصدة  حتركات 

ال   ،٢٠١5 عام  يف  اجلاري  للحساب  املعياري  املستوى  عن 

املاضية،  القليلة  األشهر  وخالل   ١3

األطول.١3 األجل  يف  سيما 

 .٢٠١5 بعام  مقارنة  حدة  أقل  الصرف  أسعار  حتركات  كانت 

ال   ،١8-١ البياين  الشكل  يف  الثانية  اللوحة  من  يتضح  وكما 

والتغير   ٢٠١5 عام  يف  اجلاري  احلساب  انحرافات  بين  االرتباط   ١3

يف أرصدة احلساب اجلاري بين عامي ٢٠١5 و٢٠١٦ هو ارتباط سلبي 

املعياري  املستوى  بالطبع  يتغير  وقد   .)٠.١5-( قوة  أقل  ولكن  أيضا 

االقتصاد  أسس  تغير  مع  املستقبل  يف  الصرف  وسعر  اجلاري  للحساب 

والسياسات.
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٢- اختالالت صايف األصول املالية العاملية

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)
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١- اختالالت احلسابات اجلارية العاملية

      (٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

الشكل البياين ١-١٦: القطاع اخلارجي

الواليات املتحدة النفط EURSUR + أملانيا OCADC
الصين وآسيا 

الصاعدة
اليابان بقية العامل التفاوت

عقب االرتفاع الطفيف يف عام ٢٠١٥، يُتوقع أن تتراجع االختالالت العاملية هذا العام 

وأن تستمر يف االنخفاض يف األجل املتوسط بسبب التفاوت يف معدل نمو الطلب احمللي 

فيما بين البلدان.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

وكوريــا  وإندونيســيا  اخلاصــة  اإلداريــة  كونــغ  هونــغ  (منطقــة  الصاعــدة  آســيا   + الصيــن  ملحوظــة: 

وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتايلنــد)؛ أملانيــا + EURSUR = أملانيــا 

واالقتصــادات األوروبيــة املتقدمــة ذات الفوائــض (النمســا والدانمــرك ولكســمبرغ وهولنــدا والســويد 

وسويسرا)؛ OCADC = بلدان أوروبية أخرى كان لديها عجز يف احلساب اجلاري قبل األزمة (اليونان 

وآيرلنــدا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا واململكــة املتحــدة وجمموعــة االقتصــادات األوروبيــة الصاعــدة 

والناميــة يف «آفــاق االقتصــاد العاملــي»)؛ النفــط = النرويــج وجمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة املصــدرة للوقــود يف «آفــاق االقتصــاد العاملــي». وأُعـِـدت املســميات الــواردة يف 

الشكل البياين باستخدام رموز البلدان الصادرة عن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو).

الواليات املتحدة النفط EURSUR + أملانيا OCADC
الصين وآسيا 

الصاعدة
اليابان بقية العامل التفاوت
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وفجوات  تلك  الصرف  أسعار  تغيرات  هذه  بين  ارتباط  يوجد 

أسعار الصرف يف عام ٢٠١5 املشار إليها يف عدد ٢٠١٦ من 

تقرير القطاع اخلارجي.

اخملاطر

املشار  اخملاطر  بعض  حدة  األخيرة  الشهور  يف  ازدادت 

العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  األخيرة  األعداد  يف  إليها 

بما يف ذلك اخملاطر املرتبطة بالنزاعات السياسية والسياسات 

املتقدمة.  االقتصادات  يف  األجل  طويل  الكساد  أو  االنغالقية، 

املالية  وتراجعت حدة خماطر أخرى، مثل زيادة االضطرابات 

وانسحاب رأس املال من اقتصادات األسواق الصاعدة، ولكنها 

كفة  نحو  عموما  يميل  اخملاطر  ميزان  ويظل  قائمة.  تزال  ال 

خماطر التطورات املعاكسة.

اخملاطر الناجمة عن السياسات 

واملؤسسات

املوافقة على خروج اململكة املتحدة من االحتاد األوروبي 

وحملة االنتخابات الرئاسية األمريكية اجلارية سلطا الضوء 

والهجرة،  العمالة  انتقال  بحرية  املرتبطة  القضايا  على 

واالندماج التجاري العاملي، والتنظيم عبر احلدود. ويُحتمل 

املطبقة  املؤسسية  الترتيبات  بشأن  اآلن  التفاوض  يعاد  أن 

تنظيم  كيفية  التي شكلت  الترتيبات  أي   — زمن طويل  منذ 
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فجوة احلساب اجلاري املبينة يف تقرير القطاع اخلارجي، ٢٠١٥

الشكل البياين ١-١٨: فجوات احلساب اجلاري وأسعار 

الصرف احلقيقية
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املتحدة

التغير ٪ يف سعر الصرف الفعلي احلقيقي، 

٢٠١٥ (متوسط) – سبتمبر ٢٠١٦

فجوة أسعار الصرف الفعلية 

احلقيقية لعام ٢٠١٥ (نقطة الوسط)

٢
٢ – التغيرات والفجوات يف أسعار الصرف الفعلية احلقيقية

(٪)       

١ – فجوة احلساب اجلاري يف عام ٢٠١٥ املبينة يف تقرير القطاع 

        اخلارجي مقابل التغير يف احلساب اجلاري، ٢٠١٥-٢٠٢١ 

        (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

االرتباط = -٠٫٧    

االرتباط = ٠.٠٣٤

تتسق التغيرات املتوقعة يف أرصدة احلسابات اجلارية مع تراجع االختالالت اخلارجية 

املفرطة التي أشار إليها عدد ٢٠١٦ من تقرير القطاع اخلارجي.

الــدويل؛  النقــد  صنــدوق  عــن  الصــادر  اخلارجــي  القطــاع  وتقريــر  Global Insight؛  مؤسســة  املصــادر: 

واإلحصاءات املالية الدولية الصادرة عن صندوق النقد الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: أُعِــدت املســميات الــواردة يف الشــكل البيــاين باســتخدام رمــوز البلــدان الصــادرة عــن املنظمــة 

الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو). HKG= منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة.

بيانات منطقة اليورو هي متوسط فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا.
 ١

القطــاع  الفعليــة احلقيقيــة إىل عــدد ٢٠١٦ مــن تقريــر  الصــرف  أســعار  تســتند فجــوات وتصنيفــات 
 ٢

اخلارجي الصادر عن صندوق النقد الدويل. 
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املكاسب/اخلسائر غير املتوقعة من صدمات معدالت التبادل التجاري

الشكل البياين ١-١٧: الدائنون أمام املدينين

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

املتوسط، ٢٠١٥-٢٠١٦.
 ١

يشير إىل التغير خالل الفترة من ٢٠١٤ إىل ٢٠١٦.
 ٢

١- النمو 
١
املساهمة احمللية      (٪) 

املساهمة اخلارجية

الدائنون املدينون

٢ – املكاسب واخلسائر غير املتوقعة واالرتباط مع أرصدة احلساب اجلاري

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي)

    

يُتوقــع أن تنمــو البلــدان الدائنــة، مــا عــدا الصيــن، بمعــدالت أبطــأ مقارنــة بالبلــدان املدينــة خــالل 

الفترة ٢٠١٥-٢٠١٦، وهو ما يعكس يف األساس تراجع الطلب احمللي يف البلدان املصدرة للنفط 

مــن  كبيــر  جــزء  ويعــزى  التجــاري.  التبــادل  معــدالت  علــى  املؤثــرة  املعاكســة  الصدمــات  نتيجــة 

املكاســب  البلــدان واملناطــق إىل  أرصــدة احلســابات اجلاريــة يف خمتلــف  املتوقعــة يف  التغيــرات 

واخلسائر املفاجئة الناجتة عن حتركات معدالت التبادل التجاري. 
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الشركات لعمليات اإلنتاج وتوظيف العمالة، واحلصول على 

املواد اخلام والتمويل، وقنوات التوزيع عبر احلدود. وأثيرت 

يف  مماثلة  استفتاءات  إجراء  إمكانية  بشأن  أيضا  تساؤالت 

وبوجه  األوروبي.  االحتاد  اقتصادات  من  أخرى  جمموعة 

اخملاوف  ظل  يف  احلمائية  السياسات  شعبية  زادت  أعم، 

بشأن تأثير املنافسة األجنبية على الوظائف واألجور يف ظل 

له تأثير سلبي على  النمو االقتصادي، مما قد يكون  ضعف 

تدفقات التجارة العاملية. والغموض بشأن كيفية تطور هذه 

االجتاهات قد يدفع الشركات إىل تأجيل املشروعات طويلة 

األجل ويحد من توفير فرص عمل جديدة ويؤدي إىل تباطؤ 

النشاط يف األجل القريب.

مع  الهيكلية  التحديات  ملواجهة  حلول  إيجاد  ويصعب 

حالة عدم اليقين املؤسسي املقترنة بتنامي حدة االنقسامات 

على  السيطرة  األصعب  من  بدا  وكلما  البلدان.  داخل  السياسية 

هذه التحديات — بدءا من تخفيف القيود التنظيمية املفروضة 

امليزانيات  إصالح  وحتى  واخلدمات  املنتجات  أسواق  على 

يف  املهاجرين  ودمج  املستحقات،  برامج  وإصالح  العمومية، 

القوى العاملة، قد يزداد ترسخ الشعور بعدم فعالية السياسات 

ويتضاءل دورها التنسيقي. ولذلك فإنه يف حالة حتقق أي من 

الشعور  على  التأثير  يتفاقم  أن  يمكن  أدناه،  املبينة  اخملاطر 

تبديد  على  السياسات  قدرة  عدم  من  اخملاوف  نتيجة  العام 

الصدمات بفعالية.   

وتمثل الضغوط املتزايدة من أجل تطبيق سياسات انغالقية 

أيضا  املوضوع  هذا  نناقش   — العاملية  لآلفاق  كبيرا  تهديدا 

األول  اإلطار  يف  الوارد  السيناريو  ويناقش  الثاين.  الفصل  يف 

ويلقي  احلمائية.  لزيادة  احملتملة  االقتصادية  التداعيات 

من  اجلمركية  التعريفة  زيادة  تأثير  على  البداية  يف  الضوء 

رد  عن  الناجتة  والتداعيات   — آخر  بلد  على  واحد  بلد  جانب 

السلبي  التأثير  احملاكاة  نموذج  ويوضح  الثاين.  البلد  فعل 

الناجت  التعريفة اجلمركية من طرف واحد على إجمايل  لزيادة 

ويوضح سيناريو  البلدين.  يف  واالستثمار  واالستهالك  احمللي 

االقتصاد  على  البلدان  جميع  يف  احلمائية  زيادة  تأثير  أخر 

العاملي — من خالل زيادة احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية. 

يشمل  بل  التجارية،  التدفقات  انهيار  على  التأثير  يقتصر  وال 

حدة  تزداد  وقد  العاملي.  الناجت  يف  حاد  تراجع  حدوث  أيضا 

التداعيات السلبية بالنسبة لالقتصاد العاملي نظرا ألن توقف 

تراجع عام يف حجم  إىل  يؤدي  الدولية  االقتصادية  العالقات 

التعاون عبر احلدود.

دورات تسهم يف تفاقم حالة الضعف: ضعف 

الطلب — ضعف التضخم؛ ضعف اإلنتاجية 

— ضعف االستثمار
إن أحد املوضوعات املتكررة يف األعداد األخيرة من تقرير آفاق 

طويل  الكساد  من  حالة  حدوث  احتماالت  هو  العاملي  االقتصاد 

تؤدي  اخلاص  الطلب  يف  التراجع  من  مطولة  فترة  أي   — األجل 

ونظرا   ١4
التضخم.١4 معدالت  وتقلص  الناجت  يف  دائم  انخفاض  إىل 

دائم  اقتصادي  زخم  حتقيق  يف  صعوبة  يجد  يزال  ال  العامل  ألن 

واسع النطاق، تزداد قوة هذه االحتماالت ال سيما يف االقتصادات 

املتقدمة. ويف الوقت نفسه، قد يؤدي ضعف معدالت التضخم لفترة 

أسعار  ارتفاع  يتسبب يف  التضخم، مما  توقعات  إىل زعزعة  طويلة 

الرأسمالية  السلع  على  اإلنفاق  وتراجع  املتوقعة  احلقيقية  الفائدة 

والسلع االستهالكية املعمرة، ويف ضعف النمو الكلي والتضخم يف 

نهاية املطاف. ويف االقتصادات التي تتراكم فيها الديون، قد يؤدي 

تراجع النمو االسمي لفترة طويلة إىل مزيد من الصعوبات يف سداد 

من  مزيد  وإىل  بالديون،  التمويل  وخفض  الدين  خدمة  مدفوعات 

من   ٢٠١٦ أكتوبر  عدد  يف  ناقشنا  )كما  النمو  على  السلبية  اآلثار 

تقرير الراصد املايل(.

الضعف  حالة  تفاقم  إىل  تؤدي  التي  الثانية  الدورة  وترتبط 

وانخفاض  اإلنتاجية  نمو  انخفاض  بين  املرتدة  اآلثار  بدائرة 

إجمايل  تراجع  الفصل،  هذا  يف  آنفا  أشرنا  فكما  االستثمار. 

ملحوظا  تراجعا  العمالة  إنتاجية  ونمو  اإلنتاج  عوامل  إنتاجية 

الوقت نفسه، تباطأ االستثمار  العديد من االقتصادات. ويف  يف 

طويلة  النمو  معدالت  متوسط  عن  يقل  كما  العامل،  مستوى  على 

األسواق  واقتصادات  املتقدمة  االقتصادات  من  عدد  يف  األجل 

النامية. وإذا نشأت توقعات عن تراجع  الصاعدة واالقتصادات 

نمو اإلنتاجية بانخفاض مستويات الربحية، قد يكون لذلك تأثير 

سلبي على االستثمار. ويؤدي ذلك إىل تباطؤ التعميق الرأسمايل، 

الرأسمالية  التكنولوجية  السلع  استخدام  على  يؤثر سلبا  قد  مما 

ويعزز  اإلنتاج  العمالة وعوامل  إنتاجية  إجمايل  املبتكرة وعلى 

توقعات تراجع الربحية ويسهم بالتايل يف ضعف االستثمار يف 

نهاية املطاف.

التصحيح اجلاري يف الصين وتداعياته

ولكن  العاملي،  النمو  دعم  يف  الصيني  االقتصاد  يستمر 

تصحيح مسار التوسع نحو معدالت أكثر استمرارية كان أصعب 

من املتوقع يف بعض األحيان. وقد شهدت الشهور األخيرة تبدد 

 ١4 كما نوقش يف اإلطار ١-١ يف عدد أكتوبر ٢٠١5 من تقرير آفاق االقتصاد 

العاملي، يوجد عدد من اآلليات التي قد تؤدي إيل تراجع الناجت يف أعقاب الركود. 

فعلى سبيل املثال، يمكن أن تؤدي فترة مطولة من ارتفاع البطالة إىل تسرب عدد 

من العاملين من القوى العاملة أو إىل أن يصبحوا غير مؤهلين للعمل. وقد يؤثر 

تقلص جهود البحث والتطوير تأثيرا سلبيا على مستوى اإلنتاجية — أو معدل 

نموها. وقد تنشأ عن األزمات املالية تغيرات مؤسسية مثل تشديد متطلبات رأس 

الدراسات شواهد جتريبية تؤيد  املال، مما يؤثر على االستثمار. وأورد عدد من 

 Blanchard, Cerutti, and دراسة  خلصت  املثال،  سبيل  فعلى  االفتراضات.  هذه 

Summers (2015) إىل ارتفاع نسبة حاالت الركود التي يعقبها تراجع يف الناجت 
عن مستويات ما قبل الركود ارتفاعا كبيرا، حتى يف حاالت الركود الناجمة عن 

 Reifschneider, Wascher, and Wilcos التضخم. وباملثل، توصلت دراسة  خفض 

األمريكي عن مستواها يف عام  اإلنتاجية لالقتصاد  الطاقة  تراجع  إىل   (2015)
تلتها،  التي  الركود  وحالة   ٢٠٠8 عام  وقعت  التي  املالية  األزمة  عقب   ٢٠٠7

وكان أغلب الضرر يف جانب العرض نتيجة ضعف الطلب الكلي.
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الضغوط الناجمة عن خروج التدفقات الرأسمالية واضطرابات 

من  ضخمة  موجات  إىل  أدت  والتي  احمللية،  األسهم  أسواق 

ويناير  أغسطس ٢٠١5  العاملية يف  املالية  األسواق  البيع يف 

اخلدمات  قائم على  اقتصاد  إىل  الصين  أن حتول  غير   .٢٠١٦

واالستهالك وأقل اعتمادا على واردات السلع األولية واملاكينات 

سيظل يؤثر على األسعار وحجم التجارة واألرباح يف عدد كبير 

من الصناعات العاملية، إىل جانب التأثير على أسعار األصول 

وتوزيع احملافظ الدولية ومشاعر املستثمرين.     

 — التحول  هذا  إطار  يف  صعبة  مفاضلة  الصين  وتواجه 

إعادة هيكلة االقتصاد واحلد من االعتماد على االئتمان وقبول 

تباطؤ النمو يف األجل القريب مقابل نمو أعلى وأكثر استمرارية 

تقدم  إحراز  األساسي  السيناريو  ويفترض  الطويل.  األجل  يف 

حمدود يف معاجلة مشكلة ديون الشركات وإحكام السيطرة على 

مستوى االئتمان، وميل نحو احلفاظ على معدالت نمو مرتفعة 

نسبيا يف األجل القريب، مما يزيد من خطر إجراء تصحيح حاد 

يف نهاية املطاف )راجع تقرير اخلبراء بشأن مشاورات املادة 

يمكن  اخللفية،  هذه  وعلى   .)٢٠١٦ لعام  الصين  مع  الرابعة 

الصين  بسيطة كصدمات سلبية يف مؤشرات  أحداث  تؤدي  أن 

عالية التواتر أو تصحيح بسيط يف أسعار األصول احمللية إىل 

ردود فعل عاملية حادة.

تطورات معاكسة يف األوضاع املالية لألسواق 

الصاعدة

البريطاين،  لالستفتاء  املتوقعة  غير  النتيجة  من  بالرغم 

الصاعدة  االقتصادات  يف  املالية  األوضاع  حتسن  استمر 

األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  ظل  يف  األخيرة،  الشهور  خالل 

النقدية  السياسة  بأن  املستثمرين  اقتناع  وزيادة  ما  حد  إىل 

يف االقتصادات املتقدمة ستظل تيسيرية بدرجة كبيرة خالل 

عام ٢٠١7 وما بعده. وكما أشار عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير 

االستقرار املايل العاملي، يبدو أن التطورات اخلارجية كان لها 

دور مهم يف االرتفاع األخير يف التدفقات الرأسمالية الوافدة 

إىل اقتصادات األسواق الصاعدة. وال تزال اقتصادات األسواق 

الصاعدة واالقتصادات النامية معرضة لتحوالت مفاجئة يف 

ثقة املستثمرين بسبب اخملاطر األساسية يف بعض اقتصادات 

ارتفاع مستوى ديون  )بما يف ذلك  الكبرى  الصاعدة  األسواق 

العمومية  امليزانيات  وضعف  اإلنتاجية،  وتراجع  الشركات، 

إعادة  إىل  احلاجة  جانب  إىل   — احلاالت(  بعض  يف  للبنوك 

بناء االحتياطيات الوقائية، ال سيما يف البلدان املصدرة للسلع 

أشارت  إذا  املثال  سبيل  على  التحول  هذا  يحدث  وقد  األولية. 

الفائدة  الواليات املتحدة إىل رفع أسعار  التضخم يف  بيانات 

األساسية خالل فترة أقصر من املتوقع. وقد يحدث حتول يف 

األسواق  اقتصادات  تنجح  مل  إذا  أيضا  املستثمرين  مشاعر 

االستقرار  من  االستفادة  يف  النامية  واالقتصادات  الصاعدة 

الهيكلي  النسبي لألوضاع اخلارجية يف دفع عملية اإلصالح 

مصداقية  ذات  إجراءات  واتخاذ  الديون  فرط  مشكلة  ومعاجلة 

بغرض ضبط أوضاع املالية العامة إذا لزم األمر.

توقف العالقات مع البنوك املراسلة

إىل  الكبرى  العاملية  البنوك  اضطرت  األزمة،  أعقاب  يف 

بدأت  الذي  الوقت  يف  املطبقة  النشاط  نماذج  يف  النظر  إعادة 

فيه إعادة بناء احتياطياتها الرأسمالية وتعزيز ممارسات إدارة 

اخملاطر ومواجهة مشكلة تراجع صايف هامش الفائدة. ونتيجة 

لذلك، تقلصت العالقات مع البنوك املراسلة — أي قيام البنوك 

العاملية الكبرى بتقديم خدمات الدفع وتلقي الودائع نيابة عن 

توقفت  حيث  حجما،  أصغر  بلدان  يف  غالبا  تقع  أخرى  بنوك 

العاملية عن إجراء املعامالت مع االقتصادات األصغر  البنوك 

املعرضة للمخاطر يف إفريقيا والكاريبي وآسيا الوسطى وجزر 

بعض  قدرة  يضعف  قد  التوجه  هذا  وزيادة  الهادئ.  احمليط 

عبر  املغتربين  االستفادة من حتويالت  على  االقتصادات  هذه 

احلدود وتمويل األنشطة ومواجهة الكوارث الطبيعية. ورغم أن 

تأثير ذلك على إجمايل الناجت احمللي العاملي قد يكون حمدودا 

خارج  واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  تمتد  قد  نسبيا، 

املثال  سبيل  على  أدت  ما  إذا   — املتأثرة  االقتصادات  حدود 

إىل زيادة الهجرة اخلارجية.

النزاعات والصحة والعوامل املناخية

ال تزال جمموعة من العوامل اإلضافية تؤثر على اآلفاق 

وغرب  شرق  يف  اجلفاف  مثل  املناطق—  خمتلف  يف 

أجزاء  يف  احمللية  والصراعات  األهلية  واحلرب  إفريقيا؛ 

الالجئين  وإفريقيا؛ ومستجدات وضع  األوسط  الشرق  من 

اإلرهابية  واألعمال  وأوروبا؛  وتركيا  ولبنان  األردن  يف 

زيكا  فيروس  وانتشار  العامل؛  أنحاء  خمتلف  يف  العديدة 

يف أمريكا الالتينية والكاريبي وجنوب الواليات املتحدة 

وجنوب شرق آسيا. وتنشأ عن كل من هذه العوامل تكلفة 

أن  يمكن  إذ  مباشرة.  اقتصادية  وتكلفة  ضخمة  إنسانية 

األهلية  والصراعات  املتكررة  اإلرهابية  األحداث  تتسبب 

العامة  الصحة  وأزمة  اجملاورة  املناطق  إىل  تمتد  التي 

املتفاقمة نتيجة فيروس زيكا يف آثار حادة على املشاعر 

بالنسبة  تداعيات  عنه  تنتج  مما  األسواق،  يف  السائدة 

للطلب والنشاط.

خماطر جتاوز التوقعات

أشارت  التي  الكثيرة  السلبية  التطورات  خماطر  من  بالرغم 

بدأ  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من  السابقة  األعداد  إليها 

االقتصاد العاملي يف تسجيل نمو أعلى قليال عن املتوقع خالل 

الربع األول من عام ٢٠١٦. وتشير عدة بوادر إىل زيادة الزخم 

الصمود  ذلك  يف  بما  احلالية،  بالتوقعات  مقارنة  مستقبال 
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الصدمة  عقب  املالية  األسواق  يف  املنهجية  التسعير  وإعادة 

من  بريطانيا  خروج  على  التصويت  عن  الناجمة  املبدئية 

العمل  سوق  أوضاع  يف  التحسن  واستمرار  األوروبي؛  االحتاد 

األمريكية؛ واالرتفاع الطفيف يف أسعار السلع األولية الذي من 

شأنه التخفيف إىل حد ما من الضغوط املفروضة على مصدري 

على  املستوردة  بالبلدان  بالغ  إحلاق ضرر  دون  األولية  السلع 

االنخفاض  عن  الناجمة  االضطرابات  وتبدد  صاف،  أساس 

املتضررة  الصاعدة  االقتصادات  عمالت  قيمة  يف  السريع 

والتدفقات الرأسمالية اخلارجة منها. ويمكن أن يكتسب الزخم 

إىل  الهادفة  جلهودها  البلدان  تكثيف  حالة  يف  إضافية  دفعة 

زيادة الناجت الفعلي واملمكن من خالل تنفيذ إصالحات هيكلية 

موجهة ومتسلسلة ودعم الطلب وإصالح امليزانيات العمومية.

الرسم املروحي

إىل  املستند   — املروحي  الرسم  على  القائم  التحليل  يشير 

وتنبؤات  األولية  السلع  وبيانات  املالية  السوقية  البيانات 

إىل   — االستحقاق  آجال  بين  الفائدة  أسعار  وفروق  التضخم 

يتضح  فكما  األساسي.  السيناريو  النتائج حول  تشتت  انخفاض 

البالغة  الثقة  فترة  عرض  تقلص   ،١9-١ البياين  الشكل  من 

نمو عامي ٢٠١٦ و٢٠١7 مقارنة  لتنبؤات  بدرجة طفيفة   %9٠

العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١5 أكتوبر  عدد  بتنبؤات 

ولكنه ال يزال أكثر اتساعا مقارنة بتقديرات عدد أكتوبر ٢٠١4 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي. وال تزال كفة التطورات السلبية 

هي الكفة املائلة يف ميزان اخملاطر لعامي ٢٠١٦ و٢٠١7.

 :٢٠١٦( أرباع  أربعة  خالل  الركود  احتماالت  وتراجعت 

مقارنة  املناطق  معظم  يف  الثاين(  الربع   :٢٠١7— الثالث  الربع 

الربع   :٢٠١٦ )الفترة   ٢٠١٦ مارس  يف  احملسوبة  باالحتماالت 

األول —٢٠١٦: الربع الرابع، الشكل البياين ١-٢٠(. ويف اليابان، 

الركود  احتماالت  تراجع  إىل  مؤخرا  املعلنة  املالية  الدفعات  أدت 

مقارنة بتقديرات إبريل ٢٠١٦. ويف أمريكا الالتينية، ساعد التحسن 

مقارنة  املالية  واألوضاع  األولية  السلع  أسعار  آفاق  يف  الطفيف 

ال  كانت اخملاطر  وإن  الركود،  احتماالت  تراجع  على  إبريل  بشهر 

على  —املقيسة  االنكماش  خماطر  تراجعت  كذلك  مرتفعة.  تزال 

— مقارنة  أساس احتماالت االنكماش خالل أربعة أرباع قادمة 

بإبريل ٢٠١٦ بالنسبة للواليات املتحدة ومنطقة اليورو، وهو ما 

به  اقترن  وما  األولية  السلع  أسعار  ارتفاع  إىل  األساس  يف  يعود 

من ارتفاع يف توقعات التضخم الكلي يف أسعار املستهلكين. ويف 

املقابل، زادت احتماالت االنكماش يف اليابان بسبب ضعف الزخم 

يف أسعار املستهلكين واالرتفاع األخير يف قيمة الين.

أولويات السياسات

ناقشناها  التي  العاملي  االقتصاد  آفاق  تشير  حين  ويف 

من  املتبقي  اجلزء  خالل  النمو  يف  متوقع  ارتفاع  إىل  آنفا 
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١
١- آفاق نمو إجمايل الناجت احمللي العاملي

       (التغير ٪)

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪

فترة ثقة نسبتها ٧٠٪

فترة ثقة نسبتها ٥٠٪

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٥ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

فترة ثقة نسبتها ٩٠٪ من عدد أكتوبر ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي

٢
٢- ميزان ا�اطر املرتبط بعوامل خطر خمتارة

       (معامِل االلتواء، تعبر عنه وحدات املتغيرات األساسية)

ميزان ا�اطر

٣ 
تشتت التنبؤات والتقلبات الضمنية

3. إجمايل الناجت احمللي .4

(املقياس األيمن)

 VIX مؤشر

(املقياس األيسر)

فرق سعر الفائدة بين 

األجلين (املقياس األيمن)

النفط (املقياس األيسر)

لعام ٢٠١٦ (عدد أكتوبر ٢٠١٥ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

لعام ٢٠١٦ (عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي)

السيناريو األساسي يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي

يشير ميزان ا�اطر إىل نمو أقل من املتوقع يف السيناريو املركزي لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.

 Consensus ؛ وبورصــة جملــس شــيكاغو لعقــود اخليــار؛ ومؤسســةBloomberg, L.P. املصــادر: مؤسســة

Economics؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ وتقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.
١يوضــح الرســم املروحــي عــدم اليقيــن احمليــط بالتنبــؤ األساســي يف تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي عنــد 

فترات الثقة البالغة نسبة كل منها ٥٠٪ و٧٠٪ و٩٠٪. وكما هو مبيَّن، تشتمل فترة الثقة البالغة ٧٠٪ 

علــى فتــرة الثقــة البالغــة ٥٠٪، وفتــرة الثقــة البالغــة ٩٠٪ تشــتمل علــى فترتــي الثقــة البالغتيــن ٥٠٪ و٧٠

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

العاملــي. ويعــرض الشــكل البيــاين أيضــا تنبــؤات نطاقــات الثقــة البالغــة ٩٠٪ للســنة اجلاريــة وللســنة 

القادمة املأخوذة من عددي أكتوبر ٢٠١٥ وأكتوبر ٢٠١٤ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

قيــم خماطــر  الــذي تعبــر عنــه وحــدات املتغيــرات األساســية. وتقيَّــد  االلتــواء  تبيِّــن األعمــدة معامِــل   ٢

التضخم وخماطر أسعار النفط بإشارة عكسية نظرا ألنها تمثل خماطر التطورات السلبية على النمو.

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

(كنــدا وفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا واليابــان واململكــة  الســبعة  الشــرائية القتصــادات جمموعــة  القــوى 

املتحــدة والواليــات املتحــدة) والبرازيــل والصيــن والهنــد واملكســيك. و VIX هــو مؤشــر تقلبــات عقــود 

متوســط  األجليــن  بيــن  العائــد  فــروق  وتقيــس  اخليــار.  لعقــود  شــيكاغو  جملــس  بورصــة  يف  اخليــارات 

التشــتت يف فــروق العائــد بيــن أجليــن يف تنبــؤات أســعار الفائــدة بالنســبة لــكل مــن أملانيــا واليابــان 

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

لعقود اخليار. والتنبؤات مأخوذة من مسوح شركة Consensus Economics؛ . واخلطوط املتقطعة تمثل 

متوسط القيم من عام ٢٠٠٠ إىل الوقت احلايل.
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الفترة املعد عنها التنبؤات، ما يتضح من اإلطار ١-١، يعزى 

الترجيحية  األوزان  زيادة  إىل  التحسن  هذا  من  كبير  جزء 

تنمو  أن  يُتوقع  التي  الكبرى  الصاعدة  األسواق  القتصادات 

بمعدالت تفوق املتوسط العاملي وعودة األوضاع إىل طبيعتها 

من  حالة  أو  النمو  يف  تباطؤا  تشهد  التي  البلدان  بعض  يف 

الركود التام. واحتماالت انعكاس مسار هذه اآلفاق مرتفعة 

بين  السياسات  أولويات  للغاية. وعلى هذه اخللفية، تختلف 

بين  ما  تتفاوت  التي  أهدافها  حسب  االقتصادات  فرادى 

وبناء  االنكماشية  الضغوط  ومكافحة  النمو  زخم  زيادة 

الصمود. غير أن جميع االقتصادات تتفق على ضرورة اتخاذ 

تدابير فورية على مستوى سياسات متعددة بغرض التصدي 

عدم  بشأن  والتصورات  النمو  يف  املتكررة  لالنخفاضات 

األعلى  الفئات  واستئثار  النمو  تعزيز  يف  السياسات  فعالية 

دخال بجميع املكاسب واملزايا.

املالية  سياسة  لتيسير  املتاح  احليز  أن  يبدو  وعندما 

العامة أو السياسة النقدية حمدودا، يمكن اتخاذ تدابير منسقة 

الهيكلية  السياسات  بين  التكامل  أوجه  إىل  استنادا  وشاملة 

كفاءة  تعزيز  يف  املساعدة  بغرض  الطلب  إدارة  وسياسات 

استخدام  شأن  ومن  بالكامل.  املطبقة  السياسات  جمموعة 

وأهداف  القريب  األجل  تدابير  بين  ما  جتمع  متسقة  أطر 

أكبر  الثقة وأن يخلق حيزا  واضحة متوسطة األجل أن يعزز 

لصدمات  التصدي  بغرض  السياسات  خالل  من  للتصرف 

على  السياسات  هذه  تطبيق  الضروري  ومن  القريب.  األجل 

ما  إذا  فعالية  أكثر  ستكون  ولكنها  البلدان،  فرادى  مستوى 

خمتلف  أولويات  مراعاة  مع  أوسع  نطاق  على  تطبيقها  تم 

البلدان.

السياسات — االقتصادات املتقدمة

ال تزال جمموعة االقتصادات املتقدمة تشهد تعافيا حمدودا 

بوجه  اإلنتاجية  يف  النمو  ضعف  مثل  أخرى  عوامل  تصاحبه 

العوامل  وهذه  والتضخم.  االستثمار  حجم  يف  وتراجع  عام 

املتوقع  النمو  وانخفاض  الطلب  تراجع  بين  التفاعل  نتيجة 

وتقلص نمو الناجت املمكن. لذلك يجب أن تستمر السياسات يف 

دعم الطلب مع تنفيذ تدابير من شأنها زيادة النمو املمكن.

ويف ظل استمرار فجوات الناجت السالبة، وتراجع ضغوط 

األجور، وانخفاض توقعات التضخم للسنوات القليلة القادمة 

أن  يتعين  املركزية،  البنوك  من  املستهدفة  املستويات  عن 

تتخذ السياسة النقدية مسارا تيسيريا. وكما اتضح حتى اآلن 

من جتربة ما بعد االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد 

أدوات  الستخدام  املركزية  البنوك  استعداد  ساهم  األوروبي، 

نظامية،  سيولة  أزمة  حدوث  خطر  خفض  يف  تقليدية  غير 

وتيسير إعادة التسعير املنهجية لألدوات السوقية، وحتسين 

شعور املستثمرين. واملضي قدما يف تيسير السياسة النقدية 

فائدة  أسعار  وتطبيق  األصول،  شراء  عمليات  خالل  من 

استمرار  سيضمن  األحيان،  بعض  يف  اإليداع  على  سالبة 

احتواء أسعار الفائدة طويلة األجل وسيسهم يف رفع توقعات 

تتحملها  التي  احلقيقية  االقتراض  تكلفة  وخفض  التضخم 

األسر والشركات. وكما نناقش يف اإلطار 3-5 ويف الفصل 

للتنبؤ  بالشفافية  تتسم  أطر  وجود  يتيح  عموما،  الثالث 

 — اقتصادية  تنشيطية  دفعات  تنفيذ  التضخم  بمستويات 

حتى عند اقتراب أسعار فائدة السياسة النقدية األساسية من 

احلدود الدنيا الفعلية — من خالل رفع املستوى املستهدف 

مؤقتا.  
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الشكل البياين ١-٢٠: خماطر الركود واالنكماش
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١- احتمال الركود، ٢٠١٦: الربع الثالث – ٢٠١٧: الربع الثاين

٢- احتمال االنكماش، ٢٠١٧: الربع الثالث١

عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير «آفاق االقتصاد العاملي»:

٢٠١٦: الربع األول – ٢٠١٦: الربع الرابع

عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير 

«آفاق االقتصاد العاملي»:

٢٠١٧: الربع األول 

تراجعت احتماالت الركود بوجه عام خالل أربعة أرباع، بدءا من الربع الثالث من عام ٢٠١٦ إىل 

الربع الثاين من عام ٢٠١٧ يف معظم املناطق مقارنة باالحتماالت احملسوبة يف عدد ٢٠١٦ من 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي للفترة من الربع األول من عام ٢٠١٦ وحتى الربع الرابع من عام

 ٢٠١٦. وال يزال خط االنكماش مرتفعا يف منطقة اليورو واليابان.

املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

والهنــد  اخلاصــة  اإلداريــة  الصينيــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  الصيــن  تضــم  الصاعــدة  آســيا  ملحوظــة: 

وإندونيســيا وكوريــا وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتايلنــد؛ وبلــدان أمريــكا 

الالتينيــة اخلمســة تضــم البرازيــل وشــيلي وكولومبيــا واملكســيك وبيــرو؛ وبقيــة العــامل يضــم األرجنتيــن 

وأســتراليا وبلغاريــا وكنــدا واجلمهوريــة التشــيكية والدانمــرك وإســرائيل ونيوزيلنــدا والنرويــج وروســيا 

وجنوب إفريقيا والسويد وسويسرا وتركيا واململكة املتحدة وفنزويال. وتشير بيانات عدد إبريل ٢٠١٦ 

من تقرير آفاق االقتصاد العاملي إىل عمليات احملاكاة التي تم إجراؤها يف مارس ٢٠١٦.

١ يُعــرَّف االنكمــاش بأنــه هبــوط مســتوى األســعار علــى أســاس ســنوي مقــارن يف الربــع املُشــار إليــه يف 

الشكل البياين.
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غير أنه كما يتضح أيضا من جتربة استخدام استراتيجيات غير 

تقليدية خالل السنوات القليلة املاضية، ال يمكن للسياسة النقدية 

التيسيرية وحدها رفع مستوى الطلب، بل إنها قد تؤدي يف بعض 

آثار جانبية غير مرغوبة )كما نُوقش يف عدد أكتوبر  احلاالت إىل 

٢٠١٦ من تقرير االستقرار املايل العاملي(. وينطبق ذلك خصوصا 

دائم،  بشكل  منخفضا  الطبيعي  الفائدة  سعر  فيها  يكون  بيئة  يف 

نظرا ألن ذلك يعني أن احليز املتاح لتيسير السياسة النقدية سيكون 

حمدودا حتى مع انخفاض أسعار الفائدة إىل أقل مستوياتها على 

اإلطالق. لذلك فإن الدعم املتاح من سياسة املالية العامة يظل أمرا 

ولتجنب  اقتصادي  تباطؤ  وجود  حالة  يف  الزخم  لزيادة  ضروريا 

حدوث تراجع دائم يف توقعات التضخم متوسطة األجل. وينبغي أن 

يتحدد حجم الدعم يف ضوء احليز املتاح، وأن يُوجه نحو السياسات 

التي حتمي الفئات الضعيفة وتسهم يف رفع توقعات النمو متوسطة 

وتتضمن  تصحيحات.  إجراء  فيها  يلزم  التي  احلاالت  يف  األجل 

سياسات الضريبة واملصروفات الداعمة للنمو تلك إصالح ضرائب 

العاملة،  القوى  يف  املشاركة  لتشجيع  االجتماعية  واملزايا  العمل 

وإصالح ضريبة دخل الشركات وتوفير حوافز ضريبية موجهة إىل 

قطاعات حمددة بغرض تعزيز االستثمار يف جمال البحث والتطوير 

)كما نوقش يف عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير الراصد املايل(؛ وزيادة 

وجود  عند  التحتية  البنية  استثمارات  خالل  من  اإلنتاجية  الطاقة 

عجز واضح، وتيسير حتسين رأس املال البشري من خالل االستثمار 

أعباء دين  تواجه  التي  البلدان  الصحية. ويف  والرعاية  التعليم  يف 

عام ومصروفات استحقاقات اجتماعية متزايدة، من شأن االلتزام 

األجل  يف  العامة  املالية  أوضاع  لضبط  موثوقة  باستراتيجيات 

املتوسط توفير حيز إضايف لتقديم الدعم يف األجل القريب.

ويف بعض احلاالت، يتعين أن يقترن دعم الطلب بجهود إلصالح 

امليزانيات العمومية للبنوك )من خالل معاجلة مشكلة القروض غير 

التشغيل، كما  املتراكمة من فترات سابقة وتعزيز كفاءة  املنتظمة 

نوقش يف عدد أكتوبر ٢٠١٦ من تقرير االستقرار املايل العاملي(، 

وتهدف سياسات اإلصالح الهيكلي إىل التصدي إىل تراجع مستوى 

ومن  األطول.  األجل  يف  الدخل  آفاق  تعزيز  ثم  ومن  املمكن  النمو 

األجل  يف  اخلاص  الطلب  زيادة  بدوره  الدخل  آفاق  حتسين  شأن 

القصير واملساعدة يف احتواء ارتفاع نسب الدين إىل إجمايل الناجت 

احمللي يف األجل املتوسط. ورغم ارتفاع معدل التوظيف عن املتوقع 

املواتية  غير  الديمغرافية  االجتاهات  حتد  األخيرة،  السنوات  خالل 

النمو  مستوى  يف  احملتمل  التعايف  من  املتقدمة  االقتصادات  يف 

وتختلف  العاملة.  القوى  حجم  زيادة  من  يتأتى  قد  والذي  املمكن 

لزيادة  تدابير  بين  ما  وتتفاوت  ألخر،  بلد  من  القطرية  األولويات 

إزالة  إىل  تهدف  إىل إصالحات  العاملة،  القوى  املشاركة يف  نسب 

التشوهات يف أسواق املنتجات والعمل، وخطوات للتصدي ملشكلة 

وسياسات  الهيكلة،  إعادة  وتيسير  الشركات  يف  املفرطة  الديون 

ومن  االبتكار.  وتشجيع  والتطوير  البحث  استثمارات  لزيادة 

األجل  يف  النشاط  تعزيز  أيضا  الهيكلية  اإلصالحات  بعض  شأن 

التي  البلدان  الطلب يف  آثار سياسات دعم  القريب، ومن ثم تعظيم 

تشهد حالة من التباطؤ. وتستلزم إصالحات هيكلية أخرى تطبيق 

اآلثار  حد  من  التخفيف  بغرض  داعمة  كلية  اقتصادية  سياسات 

السلبية احملتملة لتلك اإلصالحات على النمو والتضخم يف األجل 

القريب )راجع الفصل الثالث من عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي(.

األولويات القطرية

· يف اململكة املتحدة، أعلن بنك إجنلترا املركزي عن جمموعة 	

— بما يف ذلك خفض سعر الفائدة  من التدابير التيسيرية 

بأجل«  تمويل  و«نظام  أساس،  نقطة   ٢5 بمقدار  األساسي 

الفائدة  سعر  انخفاض  تأثير  انتقال  إىل  يهدف  جديد 

العمل  واستئناف  األفراد،  اقتراض  تكلفة  إىل  األساسي 

من  باحلد  التزامه  على  تدل   — الكمي  التيسير  بسياسة 

خماطر التطورات السلبية الالحقة التي قد تنتج عن خروج 

وهذه  الثقة.  على  واحلفاظ  األوروبي  االحتاد  من  بريطانيا 

التدابير، التي اقترنت بخفض احتياطيات مواجهة التقلبات 

الدورية الذي تم اإلعالن عنه فور إجراء االستفتاء، من شأنها 

الذي  الوقت  يف  الداعمة  اإلقراض  أوضاع  استمرار  ضمان 

يبدأ فيه اقتصاد اململكة املتحدة يف التكيف مع الترتيبات 

العامة،  املالية  سياسة  جانب  وعلى  اجلديدة.  املؤسسية 

ومع  بحرية.  التلقائي  الضبط  أدوات  بعمل  السماح  ينبغي 

الستفتاء  الكلي  االقتصادي  التأثير  بشأن  الوضوح  زيادة 

النظر  إعادة  خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، ينبغي 

يف مدى احلاجة إىل التيسير االستنسابي يف سياسة املالية 

املستهدف  العجز  مالءمة  ومدى  القريب  األجل  يف  العامة 

يف األجل املتوسط، وهو ما يمكن القيام به يف إطار عملية 

مراجعة سياسة املالية العامة يف شهر نوفمبر.

·  ويف منطقة اليورو، ومع استمرار انخفاض توقعات التضخم دون 	

املستوى املستهدف، وحالة التباطؤ التي تشهدها عدة اقتصادات، 

وعدم اليقين املؤثر على آفاق استمرارية الزخم، ينبغي أن يستمر 

املوقف التيسيري املالئم الذي ينتهجه البنك املركزي األوروبي 

يف الوقت احلايل. وقد يستلزم األمر مزيدا من التيسير من خالل 

التوسع يف عمليات شراء األصول يف حالة عدم ارتفاع التضخم. 

وينبغي أيضا استخدام سياسة املالية العامة يف دعم التعايف يف 

األجل القريب من خالل تمويل االستثمارات واألولويات األخرى 

من  االستفادة  وتسريع  كاف  حيز  فيها  يتوافر  التي  البلدان  يف 

ترتفع  التي  البلدان  على  وينبغي  مركزيا.  املمولة  االستثمارات 

فيها أعباء الديون ضبط أوضاع املالية العامة بصورة تدريجية. 

على  مركزيا،  املمولة  االستثمار  برامج  يف  التوسع  وينبغي 

بمعاهدة  بااللتزام  مشروطا  التمويل  على  احلصول  يكون  أن 

االستقرار والنمو وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية املقترحة. وينبغي 

تعزيز دعم الطلب بإصالحات يف أسواق املنتجات والعمل ويف 

جمال اإلدارة العامة بغرض تشجيع الشركات على دخول األسواق 

واخلروج منها وزيادة نسب املشاركة يف القوى العاملة ومعاجلة 



32

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

مشكلة االزدواجية يف أسواق العمل. ويمكن زيادة مستوى النمو 

العمل على هذه اجملاالت، ويمكن  واإلنتاجية من خالل  املمكن 

القائمة  اإلصالح  معايير  استخدام  خالل  من  العمل  هذا  تعزيز 

البنية  استثمارات  تعزيز  بغرض  خطوات  واتخاذ  النتائج  على 

اخلدمات  قطاعات  يف  املوحدة  السوق  برنامج  وإتمام  التحتية 

يزال  وال  املال.  ورأس  والنقل  اإللكترونية  والتجار  والطاقة 

للبنوك  العمومية  امليزانيات  إصالح  عملية  تسريع  املهم  من 

وتوفير  الودائع،  على  للتأمين  موحد  نظام  وتطبيق  والشركات، 

الدعم الالزم من املالية العامة لالحتاد املصريف، وذلك بغرض 

إضعاف الرابط بين البنوك والكيانات السيادية واحتواء خماطر 

وتيسير  السياسات  آثار  انتقال  يف  واملساعدة  املايل  االستقرار 

إعادة هيكلة القطاع املصريف. ومن الضروري دمج الالجئين يف 

القوى العاملة من خالل تسريع إجراءات البت يف طلبات اللجوء 

تواجه هذه  التي  البلدان  والتوظيف يف  التدريب  وتعزيز خدمات 

املشكلة امللحة.

· معدل 	 يف  املطرد  االنخفاض  ورغم  املتحدة،  الواليات  ويف 

العام  خالل  التوظيف  معدل  وجتاوز   %5 من  أقل  إىل  البطالة 

األزمة،  سبقت  التي  االنتعاش  سنوات  يف  متوسطه  املاضي 

لذلك  املستهلكين.  أسعار  وتضخم  األجور  نمو  تراجع  استمر 

الفيدرايل  االحتياطي  بنك  قيام  تلت  التي  التوقف  فترة  كانت 

 ٢٠١5 ديسمبر  يف  الفيدرالية  األموال  على  الفائدة  سعر  بزيادة 

البيئة  عن  الناجمة  وللمخاطر  التطورات  لهذه  مالئمة  استجابة 

العاملية. وأي زيادات الحقة ينبغي أن تكون تدريجية ومرتبطة 

وتعد  دائم.  بشكل  واألسعار  األجور  ارتفاع  على  واضحة  ببوادر 

سياسة املالية العامة املطبقة يف األجل القريب تيسيرية إىل حد 

يف  العامة  املالية  مسار  أن  غير  للغاية.  مالئم  موقف  وهو  ما، 

يف  املتوقع  االرتفاع  بسبب  لالستمرار  قابل  غير  الطويل  األجل 

مصروفات الصحة ومعاشات التقاعد يف ظل ازدياد عدد املسنين 

استراتيجية  تطبيق  شأن  ومن  املمكن.  الناجت  مستوى  وتراجع 

القدرة  رفع  يتيح  حيز  توفير  والدين  العجز  خلفض  موثوقة 

وزيادة  التحتية  البنية  استثمارات  تعزيز  خالل  من  اإلنتاجية 

تقديم  التوسع يف  )من خالل  العاملة  القوى  املشاركة يف  نسبة 

مساعدات رعاية الطفل وتطبيق خصومات ضريبية على الدخل 

املكتسب، إىل جانب زيادة احلد األدنى ألجور العاملين منخفضي 

الدخل( وتعزيز رأس املال البشري )من خالل زيادة اإلنفاق على 

تعليم األطفال والتدريب املهني الذي يسهم يف تطوير املهارات(. 

وينبغي أن تقترن خطة ضبط أوضاع املالية العامة تلك بإصالح 

شامل يف قانون الضرائب بغرض التبسيط واحلد من اإلعفاءات 

للتشجيع على توفير فرص عمل جديدة وتوسيع الوعاء الضريبي 

وتعزيز استمرارية املالية العامة.

· املمكن 	 مستواه  عن  النمو  تراجع  ظل  ويف  اليابان،  ويف 

وانخفاض التضخم هذا العام عقب ارتفاع قيمة الين، كانت 

السياسة النقدية التيسيرية التي انتهجها بنك اليابان املركزي 

من خالل عمليات شراء األصول وتطبيق أسعار فائدة سالبة 

على الودائع أمرا ضروريا للحيلولة دون وقوع االقتصاد يف 

املالية  التنشيطية  الدفعات  تسهم  وسوف  االنكماش.  براثن 

من  احلد  يف  أغسطس  شهر  خالل  عنها  اإلعالن  تم  التي 

السابقة  العمل باإلجراءات  فترة  انتهاء  الناجمة عن  األعباء 

ضمان  ولكن  القريب.  األجل  يف  النشاط  تراجع  خطر  ومن 

سياسة  تطبيق  يستلزم  والنمو  التضخم  ارتفاع  استمرارية 

إجراءات  خالل  من  الطلب  دعم  تعزيز  إىل  تهدف  شاملة 

األجور.  ورفع  املتوسط  األجل  يف  النمو  توقعات  لزيادة 

من  للحد  إصالحات  إجراء  السياسة  هذه  عناصر  وتتضمن 

ازدواجية أسواق العمل وزيادة نسب مشاركة النساء والشباب 

والعاملين األجانب يف القوى العاملة، وتدابير بغرض تعزيز 

املفروضة  احلواجز  تقليص  ذلك  يف  بما  اخلاص  االستثمار 

وحتسين  التجزئة  وخدمات  جتارة  قطاع  يف  الدخول  على 

آليات توفير رأس املال للمشروعات اجلديدة وتعزيز احلوكمة 

نقدية  احتياطيات  مراكمة  إثنائها عن  بغرض  الشركات  يف 

التي حتقق ربحية  الشركات  مفرطة، وسياسات دخل تشجع 

التضخم املستهدف  بما يتسق مع مستوى  األجور  على رفع 

تسهم  وسوف  اإلنتاجية.  ونمو  الياباين  املركزي  البنك  من 

جمموعة السياسات الشاملة تلك يف تعزيز استمرارية املالية 

يف  االنتكاسات  ملواجهة  إضايف  مايل  حيز  وإتاحة  العامة 

السياسات ككل، على  الثقة يف موقف  القريب وتعزيز  األجل 

أن تقترن تلك السياسات بخطة موثوقة طويلة األجل لضبط 

أوضاع املالية العامة تقوم على اإلعالن املسبق عن جدول 

زمني إلجراء زيادات تدريجية يف ضريبة االستهالك وعلى 

توسيع  بهدف  تدابير  واتخاذ  االجتماعي  الضمان  إصالح 

الوعاء الضريبي.    

السياسات — اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

النامية  الصاعدة واالقتصادات  اقتصادات األسواق  شهدت 

فترة من الهدوء النسبي خالل الشهور األخيرة. وتسود أوضاع 

توجد  كما   ،٢٠١٦ عام  ببداية  مقارنة  خارجية مالئمة  مالية 

بوادر على تراجع الضغوط االقتصادية الكلية يف بعض البلدان 

الرئيسية. وكما نوقش آنفا يف هذا الفصل، ال يزال تكيف الصين 

مع انخفاض النمو وتراجع آفاق أسعار السلع األولية من القوى 

املؤثرة التي تشكل آفاق العديد من هذه البلدان. ومن املالحظ 

للغاية أن هذين التغيرين املهمين قد أثرا سلبا على بيئة عمل 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  الشركات 

ارتفاع ديونها عقب  الشركات من  النامية، وتعاين معظم هذه 

طفرة االئتمان التي امتدت من عام ٢٠٠٢ إىل عام ٢٠١٢.

هذه  يف  التنمية  ومستويات  القطرية  الظروف  تفاوت  ورغم 

واالقتصادات  الصاعدة  األسواق  اقتصادات  تشترك  اجملموعة، 

النامية يف أهداف عامة تتمثل يف التقارب لنطاقات الدخل األعلى 

هيكلية  إصالحات  تنفيذ  األول  الهدف  ويستلزم  الصمود.  وتعزيز 
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بغرض تيسير نشر التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة، بما يتيح 

من  اإلمكان  قدر  واحلد  االقتصاد  يف  املوجودة  املهارات  استغالل 

أوجه عدم الكفاءة الناجتة عن سوء توزيع املوارد. ولضمان إحراز 

القيمة املضافة، يتعين حتسين جودة رأس  تقدم مستمر يف تعزيز 

املال البشري من خالل تنفيذ استثمارات كافية يف قطاعي التعليم 

والرعاية الصحية.

ففي  جماالت.  عدة  يف  تدابير  اتخاذ  الصمود  تعزيز  ويستلزم 

اقتصادات األسواق الصاعدة املتعثرة التي تشهد حتسنا يف النشاط 

بعد أن وصل إىل أدنى مستوياته على اإلطالق، يجب االستمرار يف 

املالية  سياسة  تشديد  يف  اإلفراط  جتنب  خالل  من  التعايف  تيسير 

اتضح  وكما  أعم،  وبوجه  مبكر.  وقت  يف  النقدية  والسياسة  العامة 

من الصدمات احلادة التي تلت األزمة املالية العاملية، فإن فترات 

اقتصادات  يف  اخلارجية  املالية  األوضاع  يف  النسبي  الهدوء 

وتسوء  سريعا  تنتهي  قد  النامية  واالقتصادات  الصاعدة  األسواق 

السريعة  التحركات  عن  الناجتة  اآلثار  أن  ويبدو  جمددا.  األوضاع 

يف أسعار األصول وأسعار الصرف يف االقتصادات املتأثرة كانت 

احلادة  التداعيات  أن  غير  األجل.  قصيرة  حملية  آثار  معظمها  يف 

املتوقعة يف االقتصادات التي تتحمل التزامات أجنبية غير مغطاة 

طويلة  استثمارات  تمويل  يف  األجل  قصير  االقتراض  على  وتعتمد 

أدواتها  بتعزيز  االقتصادات  هذه  قيام  تتطلب  سيولة  وأقل  األجل 

الدفاعية يف مواجهة االضطرابات املالية احملتملة من خالل احتواء 

العمومية. ومن شأن مرونة  العمالت وامليزانيات  عدم االتساق يف 

سعر الصرف والسماح للقوى السوقية بالتأثير على حتركات العملة 

االقتصاد إىل حد ما عن  الصدمات وعزل  امتصاص  املساعدة يف 

الضغوط اخلارجية املطولة، ولكن قد يكون التدخل يف سوق الصرف 

انضباط  استمرار  لضمان  األحيان  بعض  يف  ضروريا  األجنبي 

األوضاع السوقية واحليلولة دون االرتفاع املفرط يف سعر الصرف 

املصدرة  االقتصادات  وتواجه  سلبية.  تداعيات  عنه  تنتج  قد  الذي 

للسلع األولية التي تعاين من اختالالت ضخمة يف مالياتها العامة 

حتديا إضافيا يتمثل يف تكييف ماليتها العامة مع تراجع اإليرادات 

وربما مع أوضاع تمويلية أقل مالءمة أيضا مقارنة بالعقد املاضي. 

املالية  أوضاع  ضبط  ضمان  االقتصادات  هذه  على  لذلك  ويتعين 

العامة على نحو داعم للنمو قدر اإلمكان.

األولويات القطرية

· املتمثلة 	 املعقدة  مهامها  تنفيذ  يف  قدما  الصين  تمضي 

االستهالك  على  االعتماد  نحو  االقتصاد  موازنة  إعادة  يف 

على  أكبر  تأثير  السوق  لقوى  يكون  بأن  والسماح  واخلدمات 

يتزايد  االئتمان  على  االقتصاد  اعتماد  أن  غير  االقتصاد. 

يتوفر  الذي  املايل  القطاع  تشوب  كما  خطيرة،  بمعدالت 

متزايدة.  شفافية  وعدم  تعقيد  أوجه  خالله  من  االئتمان  هذا 

مزيجا  االئتمان  على  واملتزايد  الكبير  االعتماد  هذا  ويعكس 

غير  مرتفعة  نمو  معدالت  حتقيق  نحو  السعي   — العوامل  من 

قابلة لالستمرار، ودعم شركات مملوكة للدولة غير قادرة على 

خسائر  قيد  وتأخير  الوظائف  على  احلفاظ  بغرض  االستمرار 

كيانات  توفره  الذي  االنتهازي  واإلقراض  الشركات،  هذه 

مضمونة  الديون  جميع  بأن  منها  اعتقادا  املالية  الوساطة 

يف  القوة  بهذه  الزخم  استمرار  ويؤدي  احلكومة.  من  ضمنا 

القريب إىل تفاقم مشكلة سوء توزيع املوارد ويزيد من  األجل 

خطر إجراء تصحيح حاد يف نهاية املطاف. وسوف يؤدي ذلك 

الصين  أحرزته  الذي  الهائل  اإلصالحي  التقدم  تقويض  إىل 

وتعزيز  الرأسمايل  احلساب  وانفتاح  املايل  القطاع  حترير  يف 

الصين  أولويات  تتمثل  لذلك  احمللية.  احلكومات  مالية  إطار 

بين  الفصل  خالل  من  الشركات  ديون  مشكلة  معاجلة  يف 

الشركات اململوكة للدولة املربحة وغير املربحة وتشديد القيود 

املفروضة على املوازنة وحتسين آليات احلوكمة يف الشركات 

املربحة وغلق الشركات غير املربحة وحتمل ما ينشأ عن ذلك 

مالية  مساعدات  خالل  من  االجتماعية  الرعاية  تكاليف  من 

البنوك  رسملة  وإعادة  الدائنين  بين  اخلسائر  وتوزيع  موجهة، 

التوسع االئتماين وقبول ما يقترن بذلك  إذا لزم األمر؛ وإبطاء 

من تراجع يف معدل نمو إجمايل الناجت احمللي؛ وتعزيز النظام 

املايل من خالل إحكام الرقابة على جودة االئتمان واستقرار 

ومواصلة  املصريف،؛  غير  القطاع  يف  ذلك  يف  بما  التمويل 

قدما  واملضي  الصرف،؛  لسعر  الفعال  التعويم  نحو  التقدم 

التواصل.  قنوات  شفافية  وزيادة  البيانات  جودة  حتسين  يف 

الشركات  يف  الزائدة  اإلنتاجية  الطاقة  تراكم  دون  واحليلولة 

يف  أيضا  تساعد  قد  الصين  يف  للدولة  اململوكة  املربحة  غير 

تراجع ضغوط االنكماش يف االقتصادات املتقدمة التي تواجه 

خطر االنخفاض الدائم يف معدل التضخم.

· واستفاد اقتصاد الهند من الزيادة الكبيرة يف معدالت التبادل 	

وانخفض  األولية،  السلع  أسعار  تراجع  عن  الناجتة  التجاري 

التضخم بمعدالت أعلى من املتوقع. غير أن الضغوط التضخمية 

الناجتة عن االختناقات يف قطاع تخزين الغذاء وتوزيعه تشير 

إىل احلاجة ملزيد من اإلصالحات الهيكلية التي تضمن أن يظل 

النطاق املستهدف يف األجل  تضخم أسعار املستهلكين ضمن 

املتوسط. كذلك تم اتخاذ تدابير مهمة على مستوى السياسات 

بغرض تطبيق ضريبة السلع واخلدمات، مما سيكون له تأثير 

إيجابي على االستثمار والنمو. وهذا اإلصالح الضريبي وإلغاء 

وعاء  لتوسيع  ضروري  كالهما  ملستحقيه  املوجه  غير  الدعم 

دعم  بغرض  املوازنة  اعتمادات  إجمايل  وزيادة  اإليرادات 

والرعاية  والتعليم  التحتية  البنية  قطاعات  يف  االستثمارات 

خالل  إيجابية  تدابير  عدة  اتخاذ  ورغم  أعم،  وبوجه  الصحية. 

العامين املاضيين، يتعين تنفيذ تدابير إضافية بغرض تعزيز 

الكفاءة يف قطاع التعدين وزيادة توليد الكهرباء بغرض زيادة 

إصالحات  تنفيذ  أيضا  الضروري  ومن  اإلنتاجية.  الطاقة 

رفع  بغرض  اجلمود  أوجه  من  للحد  العمل  سوق  يف  إضافية 

مستوى توظيف العمالة املمكن لالستفادة من العائد الديمغرايف 

وتوسيع نطاق احتوائية النمو. وال يزال من الضروري مواصلة 
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بنك االحتياطي الهندي جهوده نحو تعزيز امليزانيات العمومية 

االحتياطيات  وزيادة  اخلسائر  جميع  قيد  خالل  من  للبنوك 

الوقائية الرأسمالية للبنوك، وذلك بغرض حتسين جودة قنوات 

الوساطة املالية احمللية.

· بمعدل 	 ولكن  االقتصادي  االنكماش  يستمر  البرازيل،  ويف 

البنك  من  احملدد  السماح  نطاق  التضخم  ويفوق  أبطأ، 

املركزي، كما تأثرت مصداقية السياسات تأثرا سلبيا حادا 

نتيجة األحداث التي أدت يف نهاية املطاف إىل حتول نظام 

وزيادة  الثقة  مستويات  لرفع  ملحة  حاجة  وثمة  احلكم. 

ولتطبيق  السياسات.  أطر  تعزيز  خالل  من  االستثمارات 

قاعدة اإلنفاق املقترحة ووضع إطار متسق لضبط أوضاع 

إشارة  بمثابة  سيكونان  املتوسط  األجل  يف  العامة  املالية 

قوية على االلتزام بالسياسات. وتستلزم زيادة االستثمارات 

من  واحلد  الضرائب  قانون  تبسيط  تتضمن  أخرى  تدابير 

البنية  عجز  ومعاجلة  التجارة  على  املفروضة  احلواجز 

التحتية للحد من تكلفة ممارسة األعمال.

· ويف جنوب إفريقيا، ال يزال االقتصاد متأثرا بتراجع أسعار 	

البطالة،  من  العاملة  القوى  ربع  ويعاين  األولية،  السلع 

السياسات  بشأن  اليقين  عدم  بسبب  اآلفاق ضبابية  وتبدو 

واخملاطر السياسية. ويستلزم تعزيز النمو وتوفير مزيد من 

فرص العمل واحلد من عدم املساواة تنفيذ جمموعة شاملة 

من اإلصالحات الهيكلية بغرض زيادة املنافسة يف أسواق 

سياسات  يف  االحتوائية  مفهوم  على  والتأكيد  املنتجات، 

سوق العمل والعالقات الصناعية، وتطوير التعليم والتدريب، 

إىل  الهادفة  والتدابير  التحتية.  البنية  فجوات  من  واحلد 

للدولة،  اململوكة  الشركات  يف  واحلوكمة  الكفاءة  حتسين 

اخلاص،  القطاع  مشاركة  زيادة  خالل  من  ذلك  يف  بما 

تمثل عنصرا مهما للغاية يف جمموعة اإلصالحات الالزمة 

العامة  املالية  خماطر  من  واحلد  النمو  آفاق  لتحسين 

يظهر  لن  اإلصالحات  هذه  بعض  أن  حين  ويف  احملتملة. 

تأثيرها اإليجابي على النمو إال بعد مرور فترة زمنية، يمكن 

الثقة واتخاذ  حتقيق استفادة فورية من حتسين مستويات 

تدابير توحي باتساق السياسات.

· روسيا، دخل االقتصاد يف حالة ركود اضطراري منذ 	 ويف 

النفط  أسعار  لتراجع  املشترك  التأثير  بسبب   ٢٠١4 نهاية 

إىل  الوصول  على  الشركات  قدرة  وانخفاض  والعقوبات 

النمو  استعادة  توقعات  ورغم  الدولية.  املال  رأس  أسواق 

االقتصادي يف عام ٢٠١٦، ينبغي جتنب التشديد املفرط يف 

سياسة املالية العامة ألسباب تتعلق بالدورة االقتصادية. 

العامة ببرنامج متوسط األجل  املالية  ويمكن دعم سياسة 

الثالث  بإطار  العمل  وإعادة  العامة  املالية  أوضاع  لضبط 

سنوات مع حتديث آفاق أسعار النفط، مما سيساعد يف زيادة 

الشفافية وتعزيز الثقة ومساعدة االقتصاد على التكيف مع 

مراجعة توقعات أسعار النفط. ومع استمرار احتواء الضغوط 

التضخمية، ينبغي مواصلة دعم التصحيح من خالل تيسير 

السياسة النقدية. ويمكن املساعدة يف تعزيز صمود النظام 

النمو  آفاق  وحتسين  االئتمان  توزيع  كفاءة  وزيادة  املايل 

متوسطة األجل من خالل حتسين آليات اإلشراف والتنظيم 

جودة  على  شاملة  مراجعات  وإجراء  املايل  القطاع  يف 

األصول مع النظر يف إعادة رسملة البنوك باألموال العامة 

عند الضرورة.

السياسات — االقتصادات النامية منخفضة 

الدخل

التي  تلك  تزال  ال  الدخل،  منخفضة  االقتصادات  بين  من 

خمتلفة  آفاقا  تواجه  األولية  السلع  صادرات  على  منها  تعتمد 

ظل  ففي  اجملموعة.  نفس  يف  األخرى  االقتصادات  عن 

االنخفاض الكبير يف أسعار السلع األولية عن مستويات الذروة 

التي بلغتها يف عام ٢٠١4، وتباطؤ النمو العاملي، ومزيد من 

التشديد يف األوضاع املالية لتلك االقتصادات، انخفض النمو 

االقتصادي انخفاضا حادا يف البلدان النامية منخفضة الدخل 

للوقود.  البلدان املصدرة  السلع األولية، ال سيما  املعتمدة على 

وقد حتققت بالفعل العديد من اخملاطر املشار إليها يف اإلطار 

العاملي  آفاق االقتصاد  إبريل ٢٠١٦ من تقرير  ١-٢ يف عدد 

توقعات  تزال  ال  املقابل،  ويف  تلك.  االقتصادات  جمموعة  يف 

النمو قوية بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل التي تعتمد 

على جمموعة متنوعة نسبيا من األنشطة االقتصادية، وهو ما 

من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  يف  الواردة  التوقعات  مع  عموما  يتسق 

تقرير آفاق االقتصاد العاملي. غير أن بعض هذه االقتصادات 

الكلي، بما يف  تأثرت أيضا بصدمات غير مرتبطة باالقتصاد 

ذلك الصراعات واألوضاع األمنية الصعبة )أفغانستان وجنوب 

السودان واليمن ومنطقة الساحل( وموجات اجلفاف والكوارث 

الطبيعية )إثيوبيا وليسوتو ومالوي وموزامبيق وميانمار(، مما 

أدى إىل تفاقم األوضاع االقتصادية الكلية الضعيفة بالفعل.

األولية  السلع  على  املعتمدة  البلدان  سياسات  وتباطأت 

االتساع  فعقب  الصعبة.  االقتصادية  األوضاع  التكيف مع  يف 

احلاد يف عجز احلساب اجلاري خالل عام ٢٠١5، يُتوقع تراجع 

جزئيا  يعود  ما  وهو   ،٢٠١٦ عام  خالل  طفيفا  تراجعا  العجز 

الصرف  أسعار  انخفاض  أن  غير  الصرف.  سعر  انخفاض  إىل 

أدى أيضا إىل ارتفاع التضخم يف بعض البلدان )مثل موزامبيق 

ومن  اخلارجي.  الدين  التزامات  زيادة  أو  وزامبيا(  ونيجيريا 

املرجح أن يظل عجز املالية العامة مرتفعا خالل عام ٢٠١٦ 

نظرا ألن ضعف اإليرادات يوازن خفض اإلنفاق.

املالية  مركز  يتحسن  مل  املتنوعة،  لالقتصادات  وبالنسبة 

النمو  قوة  استمرار  رغم  اخلارجي  اجلاري  واحلساب  العامة 

سياسات  تطبيق  نحو  حمدودا  تقدما  يعكس  مما  االقتصادي، 

مضادة لالجتاهات الدورية — ال سيما يف ظل جتاوز اإلنفاق 

العام ملستوى اإليرادات يف بعض احلاالت.
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وعلى هذه اخللفية، ورغم أن األولوية األساسية للبلدان النامية 

املتحدة  األمم  أهداف  حتقيق  يف  متمثلة  تظل  الدخل  منخفضة 

التحديات  ملواجهة  تدابير  اتخاذ  شأن  فمن  املستدامة،  للتنمية 

هذه  حتقيق  يف  املساعدة  القريب  األجل  يف  الكلية  االقتصادية 

االستقرار  حتقيق  سيمكن  وحتديدا،  األجل.  طويلة  األهداف 

على  واحلفاظ  عموما  االقتصادي  والصمود  الكلي،  االقتصادي 

استمرارية النمو وحتقيق التنمية من خالل القيام بجهود إلتاحة 

املوارد  تعبئة  تعزيز  يف  تتمثل  العامة  املالية  يف  الالزم  احليز 

احمللية وحتسين كفاءة اإلنفاق احلكومي، واتخاذ خطوات بغرض 

إعادة توجيه اإلنفاق املايل نحو حماية الفئات الضعيفة ومعاجلة 

فجوات البنية التحتية بهدف تعزيز النمو االحتوائي، وتنفيذ تدابير 

القواعد  تشديد  خالل  من  املايل  القطاع  صمود  تعزيز  بغرض 

التنظيمية االحترازية واتخاذ خطوات نحو تعميق االحتواء املايل. 

البلدان  بين  القريب  األجل  يف  السياسات  أولويات  وتتفاوت 

صادرات  على  االعتماد  درجة  حسب  الدخل  منخفضة  النامية 

السلع األولية: 

· على 	 املعتمدة  الدخل  منخفضة  النامية  البلدان  على  يتعين 

يف  اجلارية  التصحيح  عملية  يف  االستمرار  األولية  السلع 

احلاالت.  بعض  يف  وتسريعها  الكلية  االقتصادية  السياسات 

سياسة  تصحيح  بين  أفضل  توازن  حتقيق  يتعين  وحتديدا، 

املالية العامة واجلهود املبذولة نحو زيادة مساهمة القطاعات 

األخرى بخالف قطاع السلع األولية يف إيرادات املالية العامة. 

بشدة  تأثرت  التي  الصحراء  جنوب  إفريقيا  اقتصادات  ويف 

املصدرة  االقتصادات  سيما  ال  األولية،  السلع  أسعار  بتراجع 

وال  كافية  غير  ولكنها  بالفعل  التصحيح  عملية  بدأت  للنفط، 

السحب  مثل  لالستمرار،  قابلة  غير  عوامل  على  معتمدة  تزال 

ومراكمة  املركزي  البنك  من  والتمويل  االحتياطيات  من 

املتأخرات. ويتعين بدال من ذلك وضع عملية التصحيح على 

شاملة  سياسات  جمموعة  إىل  استنادا  لالستمرار  قابل  مسار 

حمدود  حيز  لديها  يتوافر  البلدان  معظم  ألن  ونظرا  ومتسقة. 

درجة  بأقصى   — اإلنفاق  ترشيد  يتعين  العامة،  املالية  يف 

ممكنة من خالل احلفاظ على مستوى املصروفات الرأسمالية 

واحتواء  االجتماعي  القطاع  على  واإلنفاق  األولوية  ذات 

اجلانبية  اآلثار  إدارة  يتعين  وسوف  اجلارية.  املصروفات 

ملرونة سعر الصرف وانخفاضه بشكل أفضل من خالل تشديد 

موقف السياسة النقدية يف بعض البلدان وتعزيز أطر السياسة 

وسيكون  التضخم.  توقعات  تثبيت  يف  تسهم  التي  النقدية 

القطاع  يف  واإلشراف  التنظيم  آليات  تعزيز  الضروري  من 

املايل بغرض إدارة االنكشافات بالعملة األجنبية املقيدة يف 

يف  األولوية  إيالء  املالئم  من  يزال  وال  العمومية.  امليزانيات 

إعادة  خالل  من  االقتصادي  الصمود  لتعزيز  املتوسط  األجل 

السلع  أسعار  تعايف  عند  العامة  املالية  احتياطيات  بناء 

التنوع  حتقيق  بغرض  هيكلية  إصالحات  وتنفيذ  األساسية، 

االقتصادي وزيادة اإلنتاجية. 

· وبالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل املتنوعة نسبيا، 	

ال يزال النمو قويا، ولكن يتعين التركيز على تطبيق سياسات 

اقتصادية كلية مضادة لالجتاهات الدورية، ال سيما إعادة 

بناء احتياطيات املالية العامة. وتعزيز إدارة الدين سيساعد 

أيضا البلدان املنكشفة لألسواق املالية العاملية يف التكيف 

بشكل أفضل مع تقلبات التدفقات الرأسمالية الوافدة.

سياسات متعددة األطراف

يف  السياسات  يف  احملدود  واحليز  الضعيف  النمو  ظل  يف 

البلدان، تزداد أهمية اتخاذ تدابير متعددة األطراف  العديد من 

بغرض ضمان استمرار حتسن الظروف املعيشية على مستوى 

على  األطراف  متعددة  بجهود  القيام  مواصلة  ويتعين  العامل. 

القطاع  يف  التنظيمي  اإلصالح  ذلك  يف  بما  مستويات،  عدة 

املايل والتجارة وشبكة األمان املايل العاملية.  

· اإلصالح التنظيمي يف القطاع املايل — تم إحراز تقدم مطرد 	

نحو بناء احتياطيات رأسمالية واحتياطيات سيولة يف القطاع 

أطر  تنفيذ  على  العمل  يف  قدما  املضي  يتعين  ولكن  املصريف، 

عن  الناجتة  للمخاطر  والتصدي  البنوك  أوضاع  لتسوية  فعالة 

تعزيز  أيضا  الضروري  ومن  املصرفية.  غير  الوساطة  جهات 

توقف  من  احلد  بغرض  احلدود  عبر  التنظيم  التعاون يف جمال 

الضعيفة  للبلدان  تتيح  التي  املراسلة  البنوك  مع  العالقات 

منخفضة الدخل االستفادة من نظام املدفوعات الدولية.

· التجارة — يف ظل ردود الفعل السلبية جتاه التجارة العاملية يف 	

االقتصادات املتقدمة، ثمة حاجة ملحة لقيام صناع السياسات 

تقديم  وضمان  االندماج  مزايا  على  املناقشات  تركيز  بإعادة 

الدعم الكايف للفئات التي تتحمل اجلزء األكبر من تكلفة التكيف 

موجهة  اجتماعية  مبادرات  خالل  من  منفتح  جتاري  نظام  يف 

للفئات املستحقة. ووفقا للفصل الثاين، يبدو أن التباطؤ العاملي 

اإلصالحات  معدل  تراجع  إىل  منه  جزء  يف  يعزى  التجارة  يف 

التجارية اجلديدة يف السنوات األخيرة وزيادة التدابير احلمائية. 

وينبغي خالل الفترة املقبلة إنعاش عملية التحرير التجاري من 

واسع  جمال  ويوجد  اإلنتاجية.  وزيادة  التجارة  نمو  دعم  أجل 

التعريفة  خفض  خالل  من  التجارة  تكلفة  من  احلد  يف  للمضي 

مرتفعة،  جمركية  تعريفة  تفرض  تزال  ال  التي  البلدان  يف 

واملصادقة على االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية تيسير 

تنفيذ  على  للعمل  كامل، ووضع خطة  بشكل  وتنفيذها  التجارة 

ويتعين  الدوحة.  قمة  بعد  ما  مرحلة  يف  التجارة  أعمال  جدول 

على  التجارية  اإلصالحات  من  التالية  اجملموعة  تركز  أن 

اجملاالت ذات األهمية لالقتصاد العاملي يف الوقت احلايل، مثل 

والتجارة  اإللكترونية  التجارة  على  املفروضة  احلواجز  خفض 

التنظيم، وتعزيز أوجه  التعاون يف جمال  يف اخلدمات، وزيادة 

التكامل بين االستثمار والتجارة. وينبغي أن تقترن اإلصالحات 

بتدابير تهدف إىل احلد من التكلفة التي تتحملها الفئات املتأثرة 

سلبا. وحتديدا، وكما نشير يف الفصل الثاين، قد يكون من املهم 
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االنفتاح  التكيف مع  برامج مساعدات  تنفيذ  يف بعض احلاالت 

املهارات  وبناء  التدريب  إلعادة  الفعال  الدعم  وتقديم  التجاري 

وسهولة االنتقال بين الوظائف واملناطق اجلغرافية.

· ظل 	 يف   — العاملية  املايل  األمان  شبكة  تعزيز 

استمرار ضعف النمو العاملي وحدة خماطر التطورات السلبية، 

ملساعدة  العاملية  املايل  األمان  شبكة  تعزيز  أهمية  تزداد 

رغم  عرضة  تكون  قد  التي  القوية  األسس  ذات  االقتصادات 

وثمة  احلدود.  عبر  والتداعيات  العدوى  انتقال  خملاطر  ذلك 

اقتصادية وتؤدي إىل تداعيات  خماطر تنجم عن عوامل غير 

عبر احلدود، وهي دليل آخر على ضرورة وجود أدوات ممولة 

مواجهة  يف  للخطر  املعرضة  االقتصادات  ملساعدة  عامليا 

الضغوط.
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هنــا  املتكامــل  العاملــي  واملــايل  النقــدي  النمــوذج  يُســتخدم 

حلمائيــة  الكليــة  االقتصاديــة  االنعكاســات  توضيــح  بغــرض 

أن  يمكــن  كيــف  لتوضيــح  ســيناريوهين  هنــا  ونتنــاول  التجــارة. 

إذا  يكــون لبلــد مــا حافــز علــى فــرض تعريفــة جمركيــة، ال ســيما 

اعتقــد أنــه لــن يكــون هنــاك رد فعــل مماثــل للبلــدان األخــرى. غيــر 

أنــه عنــد فــرض تعريفــة جمركيــة علــى صــادرات بلــد مــا، يكــون مــن 

مصلحتــه فــرض تعريفــة جمركيــة يف املقابــل علــى البلــد األخــر، 

عــالوة علــى  البلديــن.  الوضــع يف  بذلــك يســوء  القيــام  ولكــن عنــد 

ذلــك، يتــم اســتخدم ســيناريو لتوضيــح االنعكاســات الســلبية علــى 

النــاجت والتجــارة والتضخــم علــى مســتوى العــامل يف حالــة زيــادة 

العامليــة. احلمائيــة 

ولننظــر أوال يف الســيناريوهات التــي يعرضهــا الشــكل البيــاين 

١ يف إطار الســيناريو. ويشــير اخلط األزرق إىل بعض أهم اآلثار 

الشــكل  يف  األيســر  )العمــود   A البلــد  قيــام  عــن  الناجتــة  الكليــة 

الــواردات  علــى   %١٠ بنســبة  جمركيــة  تعريفــة  بفــرض  البيــاين( 

B )العمــود األيمــن يف الشــكل البيــاين( دون أن يكــون  مــن البلــد 

لذلــك رد فعــل مماثــل يف البلــد B. والبلــدان A وB متماثــالن مــن 

حيــث احلجــم ودرجــة االنفتــاح. ونفتــرض أن اإليــرادات الناجتــة 

A يف صــورة  البلــد  األســر يف  إىل  تــرد  اجلمركيــة  التعريفــة  عــن 

إىل   B البلــد  مــن  الــواردات  تكلفــة  ارتفــاع  ويــؤدي  حتويــالت.١ 

تراجــع طلــب األســر والشــركات يف البلــد A علــى هــذه الــواردات. 

البلــد  يحتــاج  ال   ،A البلــد  واردات  علــى  الطلــب  انخفــاض  ومــع 

اخلارجــي  التــوازن  علــى  للحفــاظ  التصديــر  زيــادة  إىل  بالتــايل 

وترتفــع قيمــة عملتــه، ممــا يــؤدي إىل تراجــع الطلــب األجنبــي علــى 

صادراتــه. ويــزداد اســتهالك األســر يف البلــد A نظــرا ألن ارتفــاع 

ثمنــا،  أقــل  األخــرى  البلــدان  مــن  الــواردات  يجعــل  عملتــه  ســعر 

األســر يف صــورة  إىل   B البلــد  لــواردات  املرتفعــة  التكلفــة  وتــرد 

حتويــالت. ولكــن نظــرا ألن البلــد A يقلــل مــن حجــم صادراتــه، فــإن 

الشــكل  ذلــك يف  اســتثماراتها )ال يظهــر  الشــركات تقلــص حجــم 

.A البيــاين( ويتراجــع النــاجت الكلــي يف البلــد 

 A وعنــد عــدم وجــود رد فعــل مماثــل، فــإن تراجــع الطلــب مــن البلــد

علــى الصــادرات يعنــي أن البلــد B يتعيــن عليهــا خفــض قيمــة عملتهــا 

لزيــادة الطلــب علــى صادراتهــا يف البلــدان األخــرى للحفــاظ علــى 

توازنهــا اخلارجــي. غيــر أن ذلــك ال يــوازن تأثيــر تراجــع الطلــب مــن 

البلــد A علــى الصــادرات، ويتراجــع حجــم الصــادرات يف البلــد B عــن 

مســتوى مــا قبــل فــرض التعريفــة اجلمركيــة. كذلــك تتراجــع واردات 

أدى  الــذي  عملتهــا  قيمــة  انخفــاض  بســبب  كبيــرة  بدرجــة   B البلــد 

إىل ارتفــاع أســعار الــواردات، وانخفــاض االســتهالك والطلــب علــى 

االســتثمار )ال يظهــر ذلــك يف الشــكل البيــاين( بســبب التأثيــر الســلبي 

إيــرادات التعريفــة اجلمركيــة ألغــراض اســتثمارات  ١ يف حالــة اســتخدام 

البنيــة التحتيــة بــدال مــن ردهــا إىل األســر يف صــورة حتويــالت، يرتفــع إجمــايل 

النــاجت احمللــي يف البلــد A. غيــر أن زيــادة التعريفــة اجلمركيــة ليســت الوســيلة 

األكثــر كفــاءة لتمويــل اســتثمارات البنيــة التحتيــة نظــرا ألن النــاجت يكــون أكثــر 

ارتفاعــا إذا قامــت احلكومــة بخفــض نفقاتهــا االســتهالكية بــدال مــن زيــادة 

التعريفــة اجلمركيــة أو إذا تمــت زيــادة ضرائــب االســتهالك.           

تعريفة جمركية 
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املصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل.

الشكل البياين ١ يف السيناريو: فرض التعريفة 

اجلمركية من طرف واحد والتعريفة اجلمركية 

ثنائية األطراف على السلع املستوردة
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إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية
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علــى دخــل البلــد B نتيجــة تراجــع الطلــب األجنبــي علــى صادراتــه. 

وينتــج عــن ذلــك حتســن يف مركــز صــايف الصــادرات للبلــد B، ممــا 

النــاجت احمللــي بســبب  يســاعد يف احلــد مــن تأثيــر تراجــع إجمــايل 

تراجــع الطلــب احمللــي.

 ،B البلــد  صــادرات  علــى  التجاريــة  احلواجــز  مواجهــة  ويف 

يكــون مــن مصلحــة األســر يف هــذا البلــد القيــام باملثــل وفــرض 

 .A البلــد  مــن  الــواردات  علــى   %١٠ بنســبة  جمركيــة  تعريفــة 

وكمــا يتضــح مــن اخلــط األحمــر يف الشــكل البيــاين ١ يف إطــار 

الســيناريو، فــإن البلــد B عندمــا يقــوم بفــرض تعريفــة جمركيــة 

مســتواه  عــن   B البلــد  يف  االســتهالك  يرتفــع  الثــاين،  العــام  يف 

ارتفــاع  يــؤدي  أوال،  جمركيــة.  تعريفــة  فــرض  عــدم  حالــة  يف 

تكلفــة الــواردات مــن البلــد A إىل تراجــع الطلــب علــى الــواردات 

زيــادة  إىل  يحتــاج  ال   B البلــد  أن  ذلــك  ويعنــي   .B البلــد  يف 

التصديــر للحفــاظ علــى توازنــه اخلارجــي أو إىل خفــض قيمــة 

البلــد  بخــالف  األخــرى  البلــدان  مــن  الــواردات  عملتــه. وتصبــح 

A أقــل ســعرا ويتحــول جــزء مــن الطلــب عــن البلــد A إىل البلــدان 
األخــرى. كذلــك تــرد إيــرادات التعريفــة اجلمركيــة إىل األســر يف 

زيــادة  بالتــايل  ويســتطيعون  احلكومــة  مــن  حتويــالت  صــورة 

جمــددا   B البلــد  يف  االســتثمار  ويتراجــع  االســتهالك.  مســتوى 

ســعرا،  أعلــى  يجعــل صادراتــه  العملــة  قيمــة  ارتفــاع  نظــرا ألن 

ممــا يحــد مــن الطلــب األجنبــي. وينتــج عــن تراجــع االســتثمارات 

يفــوق  تأثيــر  الصــادرات  صــايف  مركــز  يف  النســبي  والضعــف 

التأثيــر النــاجت عــن زيــادة االســتهالك، ويتراجــع إجمــايل النــاجت 

احمللــي يف البلــد B عــن مســتواه يف حالــة عــدم فــرض تعريفــة 

جمركيــة.

ويف البلــد A، يــؤدي قيــام البلــد B بفــرض تعريفــة جمركيــة 

مماثلــة إىل تراجــع الطلــب علــى صــادرات البلــد A، ممــا يعنــي أن 

البلــد A ال يحتــاج إىل رفــع قيمــة عملتــه للحفــاظ علــى توازنــه 

اخلارجــي. ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن ارتفــاع يف أســعار الــواردات 

وتراجــع دخــل األســر بســبب انخفــاض الطلــب األجنبــي، يعنــي 

أن األســر ال تســتطيع بعــد اآلن حتمــل تكلفــة مســتوى االســتهالك 

الســابق، ممــا يــؤدي إىل تراجــع االســتهالك عــن مســتواه األصلــي 

صــادرات  صــايف  مركــز  أن  ورغــم  األساســي.  الســيناريو  يف 

البلــد A يتحســن مقارنــة بمســتواه يف حالــة عــدم فــرض تعريفــة 

جمركيــة يف البلــد B، فــإن تأثيــر تراجــع االســتهالك واالســتثمار 

النــاجت احمللــي.  التحســن وينخفــض إجمــايل  يفــوق تأثيــر هــذا 

زيــادة  نتيجــة   Bو  A البلديــن  الوضــع يف  يســوء  النهايــة،  ويف 

احلمائيــة. 

ونبحث حالة مماثلة على املستوى العاملي يف الشكل البياين 

٢ يف إطار الســيناريو، حيث نفترض أن زيادة مســتوى احلمائية 

وغيــر  اجلمركيــة  احلواجــز  زيــادة  إىل  تــؤدي  البلــدان  جميــع  يف 

اجلمركيــة تدريجيــا خــالل األعــوام الثالثــة األوىل بحيــث ترتفــع 

أن  ويُفتــرض   .%١٠ بنســبة  البلــدان  جميــع  يف  الــواردات  أســعار 

يُعــزى نصــف الزيــادة يف أســعار الــواردات إىل التعريفــة اجلمركيــة 

حتويــالت،  صــورة  يف  األســر  إىل  اإليــرادات  منهــا  تــرد  التــي 

بينمــا يُعــزى النصــف األخــر إىل زيــادة احلواجــز غيــر اجلمركيــة. 

اآلثار قصيرة األجل النتائج طويلة األجل
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ويــؤدي ارتفــاع تكلفــة الســلع املتداولــة إىل تراجــع النــاجت العاملــي 

بنســبة ١.75% تقريبــا بعــد خمــس ســنوات، وبنســبة ٢% تقريبــا 

بنســبة  العاملــي  االســتهالك  وينخفــض  الطويــل.  املــدى  علــى 

مماثلــة، بينمــا يتراجــع االســتثمار العاملــي بنســبة أكبــر. غيــر أن 

التأثيــر األكبــر يقــع علــى التجــارة، حيــث يتراجــع حجــم الــواردات 

والصــادرات بنســبة ١5% بعــد خمــس ســنوات، وبنســبة ١٦% علــى 

املــدى الطويــل. ورغــم أن األســعار املتزايــدة للــواردات تســاعد يف 

تزايــد احلمائيــة، جنــد  فتــرة  مــا خــالل  التضخــم إىل حــد  ارتفــاع 

يف العــام الرابــع عندمــا ال تزيــد قيــود التجــارة جمــددا أن يكــون 

لتراجــع الطلــب التأثيــر األكبــر علــى اإلطــالق ويتراجــع التضخــم 

عــن مســتواه األساســي، ممــا يــؤدي إىل تراجــع مســتوى األســعار 

يف املــدى الطويــل علــى مســتوى العــامل. 

  (continued) إطار السيناريو 1: سيناريوهات التعريفة اجلمركية )تتمة(



40

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

يناقــش هــذا اإلطــار العوامــل التــي تفســر التغيــر يف توقعــات 

نمــو االقتصــاد العاملــي يف األجــل املتوســط ويقــارن بيــن هــذه 

التوقعات واملتوسطات التاريخية. ومن املفيد لهذا الغرض أن 

نوضــح كيفيــة حســاب معــدل النمــو العاملــي    g  t  W يف ســنة عاديــة 

t. وحتديــدا،     g  t  W  =  ∑  i    ω  it    g  it   ، حيــث الرمــز.  ω  it    . يعبــر عــن الــوزن 
t )حمســوبا  الســنة  العاملــي يف  النــاجت  i يف  ـد  للبلـ الترجيحــي 

علــى أســاس تعــادل القــوى الشــرائية(، وحيــث الرمــز    g  it    يعبــر 

عــن معــدل نمــو البلــد i يف الســنة t. وبالتــايل، يمكــن التعبيــر عــن 

التغير يف معدل النمو العاملي بين الســنة t والســنة T )يف هذه 

احلالــة ســنة ٢٠١٦ وســنة ٢٠٢١( باســتخدام املعادلــة التاليــة:

  g  T  W  �  g  t  W  =  ∑  i    ω  it   (    g  iT   �  g  it   )   +  ∑  i    (    ω  iT    �  ω  it   )    g  iT    

لذلــك يمكــن حتليــل التغيــر يف معــدل النمــو العاملــي إىل 

حدين:

· معــدالت 	 فــرادى  تنبــؤات  يف  للتغيــرات  املرجــح  جملمــوع  ا

أوزان ٢٠١٦( )باســتخدام  عامــي ٢٠١٦ و٢٠٢١  بيــن  النمــو 

· وتأثيــر التغيــرات يف األوزان الترجيحيــة للبلــدان بيــن عامــي 	

النمــو  معــدل  بيــن  باالختــالف  مقيســا  و٢٠٢١،   ٢ ٠١٦

العاملــي يف عــام ٢٠٢١ مقــدرا بــأوزان عــام ٢٠٢١ وأوزان 

عــام ٢٠١٦

الشــكل  يف  األوىل  اللوحــة  يف  التحليــل  هــذا  نتائــج  وتظهــر 

للبلــدان  الترجيحيــة  األوزان  يف  فالتغيــر   .١-١-١ يــاين  ب ل ا

األســواق  القتصــادات  الترجيحيــة  األوزان  زيــادة  ــبب  س ب (

الصيــن  مقدمتهــا  ويف   — الناميــة  واالقتصــادات  ــدة  ع ا ص ل ا

يفســر  العاملــي(  باملتوســط  أســرع مقارنــة  بمعــدل   — د  ـ والهنـ

حــوايل ثلــث الزيــادة يف النمــو العاملــي البالغــة ٠.75%، بينمــا 

يعــزى ثلثــا الزيــادة إىل اجملمــوع املرجــح للتغيــرات يف تنبــؤات 

النمــو. ويُعــزى جــزء كبيــر مــن الثلثيــن )٠.3٦ نقطــة مئويــة( إىل 

عــودة األوضــاع إىل طبيعتهــا يف عــدد مــن اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة التــي تشــهد حالــة مــن الركــود 

وروســيا  ونيجيريــا  والبرازيــل  ـن  )األرجنتيـ  ٢٠١٦ ام  ـ عـ يف 

وجنــوب إفريقيــا وفنزويــال(. ويُتوقــع أن يبلــغ جممــوع معــدل 

نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف هــذه االقتصــادات -٢.3% يف 

عام ٢٠١٦، وحوايل ٢% يف عام ٢٠٢١. ١ وتُعزى ٠.١٠ نقطة 

مئويــة فقــط مــن الزيــادة إىل ارتفــاع النمــو يف االقتصــادات 

املتقدمــة، بينمــا يعــزى باقــي الزيــادة إىل ارتفــاع النمــو يف 

اقتصــادات أخــرى يف جمموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة.

ويف اللوحــة الثانيــة يف الشــكل البيــاين ١-١-١، تؤخــذ 

النمــو يف األجــل املتوســط بمقارنتهــا  ـار تنبــؤات  يف االعتبـ

بمتوســط معــدالت النمــو خــالل العشــرين عامــا املاضيــة. ويف 

الركــود يف  ـو العاملــي نتيجــة حالــة  النمـ ـلبي علــى  السـ ـر  التأثيـ  ١

اقتصــادات األســواق الصاعــدة خــالل عــام ٢٠١5 )٢٠١٦( يفــوق 

ـاف  أضعـ ة  ـ بثالثـ ة  ـ املاضيـ ا  ـ ـرين عامـ العشـ ـالل  ـه خـ قيمتـ ـط  متوسـ

ـن(. )ضعفيـ
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حيــن أن تنبــؤات النمــو لعــام ٢٠١٦ تقــل كثيــرا عــن املتوســطات 

عــام ٢٠٢١  العاملــي يف  النمــو  يقتــرب  أن  يتوقــع  التاريخيــة، 

املاضييــن.٢  العقديــن  خــالل  متوســطه  مــن  عــام  ه  ـ ـ ج بو

ويوضــح الشــكل البيــاين أيضــا دور حتــول األوزان الترجيحيــة 

الصاعــدة  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  تصــادات  ق ال ا ن  ـ ـ بي

واالقتصــادات الناميــة: فبينمــا يقــل معــدل النمــو املتوقــع لعــام 

الفتــرة  خــالل  متوســطهما  عــن  البلــدان  ٢٠٢١ يف جمموعتــي 

١995-٢٠١5، يشــير ارتفــاع الــوزن الترجيحــي القتصــادات 

األســواق الصاعدة واالقتصادات النامية )ســريعة النمو( إىل أن 

النمــو العاملــي ثابــت تقريبــا. ويؤثــر حتــول األوزان الترجيحيــة 

أيضــا علــى معــدل النمــو الكلــي جملموعــة اقتصــادات األســواق 

النمــو  معــدل  يقــل  حيــث  الناميــة:  ات  د ا ـ ـ ص ت ق ال ا و ة  د ـ ـ ع ا ص ال

يف عــام ٢٠٢١ بمقــدار ٠.٦ نقطــة مئويــة إذا مــا تــم حســابه 

باســتخدام أوزان مــا قبــل األزمــة )أوزان عــام ٢٠٠7(.

ولكــن كمــا أشــرنا يف هــذا الفصــل، يشــهد العــامل يف الوقــت 

احلــايل حتــوال ديمغرافيــا مهمــا. لذلــك تعــرض اللوحــة الثالثــة 

يف الشــكل البيــاين ١-١-١ نفــس املقارنــة لنمــو نصيــب الفــرد 

يف إجمــايل النــاجت احمللــي. إذ تشــير اللوحــة الثالثــة إىل أنــه 

بحلــول عــام ٢٠٢١ يُتوقــع أن يتجــاوز النمــو العاملــي متوســطه 

ول  ـ حتـ ا  ـ أيضـ ـس  يعكـ ا  ـ مـ و  ـ وهـ ن،  ـ ـ املاضيي ن  ـ ـ العقدي ـالل  خـ

األوزان الترجيحيــة: حيــث يُتوقــع أن يقتــرب نمــو نصيــب الفــرد 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــن 

متوســطه خــالل العشــرين عامــا املاضيــة )ممــا يعكــس كذلــك 

حتــول األوزان داخــل اجملموعــة نفســها كمــا ذكرنــا آنفــا(، وأن 

يقــل يف االقتصــادات املتقدمــة عــن املتوســطات التاريخيــة.

ـو  النمـ ـرات  ـن تقديـ أعلــى قليــال عـ  ٢٠٢١ ـام  لعـ ـو  النمـ ـؤات  ٢ تنبـ

املمكــن لهــذا العــام نظــرا ألن فجــوات النــاجت تظــل يف املتوســط ســالبة 

بدرجــة طفيفــة خــالل عــام ٢٠٢٠.

وتزايــد أعــداد املســنين ال يعنــي فقــط تراجــع معــدالت النمــو 

الســكاين، ولكــن يعنــي أيضــا تراجعــا أكثــر حــدة يف معــدل نمــو 

القــوى العاملــة. وملراعــاة هــذا العامــل، تقــارن اللوحــة الرابعــة 

يف الشــكل البيــاين ١-١-١ نمــو نصيــب العامــل يف إجمــايل 

النــاجت احمللــي بيــن االقتصــادات املتقدمــة )ونقتصــر هنــا علــى 

ـة  ـات تاريخيـ بيانـ ا  ـ ـاح عنهـ تتـ ـي  التـ ـة  ـادات املتقدمـ االقتصـ

وتوقعــات بشــأن معــدالت التوظيــف(. ويوضــح الشــكل البيــاين 

أنــه مــن املتوقــع أن يرتفــع معــدل النمــو مقارنــة بمتوســطه خــالل 

العقــد املاضــي، ولكنــه يظــل دون متوســط مــا قبــل األزمــة.

وإيجــازا ملــا ســبق، يلقــي هــذا اإلطــار الضــوء علــى ثــالث نقــاط 

رئيســية. أوال، تعــزى الزيــادة املتوقعــة يف نمــو إجمــايل النــاجت 

احمللــي العاملــي خــالل الســنوات اخلمــس القادمــة يف جــزء كبيــر 

ـن  ـل مـ ـدد قليـ ـا يف عـ ـاع إىل طبيعتهـ ـودة األوضـ ـا إىل عـ منهـ

اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة الكبــرى 

ـادة األوزان  ـود، وإىل زيـ الركـ ـن  ـة مـ ـا حالـ ـهد حاليـ التــي تشـ

الترجيحيــة العامليــة جملموعــة اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

واالقتصــادات الناميــة ككل. وثانيــا، أخــذا بعيــن االعتبــار تأثيــر 

ـكاين، يخلــص  السـ ـو  النمـ ـدالت  ـى معـ ـرايف علـ الديمغـ ـول  التحـ

ـل  العاملــي يف األجـ ـاد  ـو االقتصـ ـات نمـ ـار إىل أن توقعـ اإلطـ

املتوســط تقتــرب بوجــه عــام مــن متوســطات مــا قبــل األزمــة. 

وثالثــا، تعــد التحــوالت يف األوزان الترجيحيــة النســبية فيمــا 

بيــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة مــن 

أهم أسباب صمود النمو يف جمموعة البلدان ككل نظرا لزيادة 

األهميــة النســبية للبلــدان التــي حتقــق معــدالت نمــو أســرع مــن 

املتوســط.      

  (continued) اإلطار 1-1: توقعات النمو العاملي يف األجل املتوسط )تتمة(
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جدول امللحق 1-1-1: أوروبا: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وأسعار املستهلكين ورصيد احلساب اجلاري والبطالة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017

. . .. . .. . .2.42.01.80.60.91.82.32.32.3أوروبا

٢.٢١.7١.5٠.١٠.4١.3٢.7٢.7٢.89.58.78.5أوروبا املتقدمة 

٢.٠١.7١.5٠.٠٠.3١.١3.٢3.43.١١٠.9١٠.٠9.7منطقة اليورو 4 ، 5

١.5١.7١.4٠.١٠.4١.58.48.٦8.١4.٦4.34.5أملانيا

١٠.49.89.٦–٠.4–٠.5–١.3١.3١.3٠.١٠.3١.٠٠.٢فرنسا

٠.5٢.٢٢.٢١.9١١.9١١.5١١.٢–٠.8٠.8٠.9٠.١٠.١إيطاليا

١.٠١.4١.9١.7٢٢.١١9.4١8.٠–٠.3–3.٢3.١٢.٢٠.5إسبانيا

٢.٠١.7١.٦٠.٢٠.١٠.98.٦9.١8.٢٦.9٦.7٦.5هولندا

١.4١.4١.4٠.٦٢.١١.٦٠.٠٠.١٠.48.58.48.3بلجيكا

٠.9١.4١.٢٠.8٠.9١.5٢.٦٢.٦٢.75.7٦.٢٦.4النمسا

٠.٦٠.٠٠.٠٠.٠٢5.٠٢3.3٢١.5–٠.١–٠.١٢.8١.١–٠.٢اليونان

١٢.4١١.٢١٠.7–١.5١.٠١.١٠.5٠.7١.١٠.4٠.٠٠.7البرتغال 

٢٦.34.93.٢٠.٠٠.3١.٢١٠.٢9.59.١9.58.37.7آيرلندا

٠.4١.٢٠.١٠.١٠.٢9.39.١8.9–٠.٢٠.9١.١٠.٢فنلندا

١١.59.98.8–٠.٦–١.٠–١.١١.3–٠.٢–3.٦3.43.3٠.3اجلمهورية السلوفاكية

9.١7.87.٦–٢.8–١.٦–٠.5١.٢١.7–١.٦٢.٦3.٠٠.7ليتوانيا

١.٠5.٢7.77.٢9.٠8.٢7.9–٠.3–٢.3٢.3١.8٠.5سلوفينيا

4.83.53.١٠.١٠.٢١.٠5.54.44.3٦.9٦.4٦.3لكسمبرغ

9.99.49.٢–١.٢–٢.٠–٢.7٢.53.4٠.٢٠.٢١.7١.٢التفيا

١.١١.5٢.5٠.١٠.5١.4٢.١٠.٦٠.٠٦.١5.٦5.5إستونيا

١4.9١3.٠١١.٦–3.7–٠.9–٠.53.٦–١.٠–١.5٢.8٢.٢١.5قبرص 5

٦.٢4.١3.4١.٢١.٢١.59.9٦.٢5.85.44.84.9مالطا

5.45.٠5.٢–4.3–5.9–٢.٢١.8١.١٠.١٠.7٢.55.4اململكة املتحدة5

٠.٠١١.49.٢9.٠3.٢3.53.4–٠.4–٠.8١.٠١.3١.١سويسرا

4.٢3.٦٢.٦٠.7١.١١.45.٢5.٠5.37.4٦.9٦.7السويد

١.٦٠.8١.٢٢.٢3.٢٢.39.٠7.٠7.٦4.44.74.5النرويج

4.5٢.5٢.7٠.3٠.٦١.9٠.9١.5١.٠5.٠4.١4.١اجلمهورية التشيكية

١.٠١.٠١.4٠.5٠.4١.١7.٠٦.7٦.٦٦.٢٦.٠5.8الدانمرك

4.٠4.93.8١.٦١.73.١4.٢٢.9١.94.٠3.43.5آيسلندا

8.47.97.3. . .. . .. . .٠.5١.٠١.٢٠.١٠.٦٠.7سان مارينو

. . .. . .. . .–3.0–2.0–3.63.33.12.93.14.21.9أوروبا الصاعدة والنامية6

١٠.3١٠.٢١٠.٢–5.٦–4.4–4.٠3.33.٠7.78.48.٢4.5تركيا

7.5٦.3٦.٢–١.٠–٠.١–١.١٠.٢–٠.٦–3.٦3.١3.4٠.9بولندا

٦.8٦.4٦.٢–٢.8–٢.٠–١.7١.١–١.5–3.85.٠3.8٠.٦رومانيا

٠.4١.94.44.94.٦٦.8٦.٠5.8–٢.9٢.٠٢.5٠.١هنغاريا

٠.٦١.4٠.8٠.٠9.٢8.٢7.١–١.٦–3.٠3.٠٢.8١.١بلغاريا5

١8.5١8.٦١8.7–3.9–4.٢–٠.7٢.5٢.8١.4١.33.٢4.8صربيا

٠.85.٢3.٠٢.٢١٦.9١٦.4١5.9–١.٠–١.٦١.9٢.١٠.5كرواتيا

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف٦ وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تم تصحيح مركز احلساب اجلاري الستبعاد تأثيرات التفاوت يف البيانات املبلغة عن املعامالت املنفذة داخل املنطقة.

5 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

٦ تشمل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة واجلبل األسود.
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النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد  الهــادئ: إجمــايل  جــدول امللحــق 1-1-2: آســيا واحمليــط 
احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017

. . .. . .. . .5.45.45.32.32.52.92.82.61.9آسيا

1.21.31.60.80.51.24.14.43.83.73.63.5آسيا املتقدمة

٠.53.33.73.33.43.٢3.٢–٠.5٠.5٠.٦٠.8٠.٢اليابان

٢.٦٢.73.٠٠.7١.٠١.97.77.٢5.93.٦3.٦3.3كوريا 

٦.١5.75.7–3.9–3.5–٢.4٢.9٢.7١.5١.3٢.١4.7أستراليا

١.١١.١١4.٦١5.٠١4.43.83.94.٠–٠.٦١.٠١.7٠.3مقاطعة تايوان الصينية

١.١١9.8١9.3١9.3١.9٢.٠٢.٠–٠.3–٢.٠١.7٢.٢٠.5سنغافورة

٢.4١.4١.93.٠٢.5٢.٦3.١٢.8٢.93.33.٢3.١منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة

5.45.35.5–3.5–3.٠–3.٠٢.8٢.7٠.3٠.7١.٦3.٢نيوزيلندا

٠.٢4.٦٢.٦٢.8٢8.٠٢8.4٢9.٢١.9١.9٢.٠–4.7–٢٠.3منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة4 

. . .. . .. . .6.66.56.32.73.13.32.11.60.8آسيا الصاعدة والنامية 

٦.9٦.٦٦.٢١.4٢.١٢.33.٠٢.4١.٦4.١4.١4.١الصين

. . .. . .. . .–٢.٠–١.4–7.٦7.٦7.٦4.95.55.٢١.١الهند 5

. . .. . .. . .4.84.85.13.32.53.41.51.20.7جمموعة آسيان-5

٦.٢5.٦5.7–٢.3–٢.3–4.84.95.3٦.43.74.٢٢.١إندونيسيا

٠.3١.٦7.89.٦7.7٠.9٠.8٠.7–٢.83.٢3.3٠.9تايلند

5.٠4.34.٦٢.١٢.١3.٠3.٠١.٢١.53.٢3.٢3.٢ماليزيا

5.9٦.4٦.7١.4٢.٠3.4٢.9١.8١.4٦.35.95.7الفلبين

٦.7٦.١٦.٢٠.٦٢.٠3.٦٠.5٠.4٠.١٢.4٢.4٢.4فييت نام 

. . .. . .. . .–3.5–2.4–6.06.06.36.06.36.71.5آسيا الصاعدة والنامية األخرى6

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .٦.7٦.5٦.3٢.٦3.٠3.٢٢.٢١.7١.٠آسيا الصاعدة 7

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف٦ وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تُصَنَّف منطقة ماكاو اإلدارية اخلاصة ضمن االقتصادات املتقدمة. وهي منطقة إدارية خاصة تابعة للصين، ولكن بياناتها اإلحصائية تعد على أساس منفصل ومستقل.

5 راجع املالحظات القطرية للهند يف قسم »املالحظات القطرية« يف امللحق اإلحصائي.

٦ آســيا الصاعــدة والناميــة األخــرى تشــمل بنغالديــش وبوتــان وبــروين دار الســالم وكمبوديــا وفيجــي وكيريباتــي وجمهوريــة الو الديمقراطيــة الشــعبية وجــزر ملديــف وجــزر مارشــال وميكرونيزيــا ومنغوليــا 

وميانمــار ونيبــال وبــاالو وبابــوا غينيــا اجلديــدة وســاموا وجــزر ســليمان وســري النــكا وتيمور-ليشــتي وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو.

7 آسيا الصاعدة تشمل اقتصادات جمموعة آسيان-5 )إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفييت نام( والصين والهند.
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ورصيــد  املســتهلكين  وأســعار  احلقيقــي  احمللــي  النــاجت  إجمــايل  الغربــي:  الكــرة  نصــف   :3-1-1 امللحــق  جــدول 

والبطالــة اجلــاري  احلســاب 

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017

. . .. . .. . .–2.7–2.6–2.51.62.20.41.42.42.6أمريكا الشمالية

5.34.94.8–٢.7–٢.5–٢.٦١.٦٢.٢٠.١١.٢٢.3٢.٦الواليات املتحدة

٦.97.٠7.١–3.١–3.7–١.١١.٢١.9١.١١.٦٢.١3.٢كندا

4.44.١3.9–٢.8–٢.7–٢.5٢.١٢.3٢.7٢.83.3٢.9املكسيك

١٢.٠١١.9١١.9. . .. . .. . .١.١–٠.٢–٠.8–١.4–٠.٠١.8بورتو ريكو4

. . .. . .. . .–2.0–2.0–3.7. . .. . .. . .1.1–2.0–1.3أمريكا اجلنوبية 5

8.5١١.٢١١.5–١.3–٠.8–٠.59.٠9.٠5.43.3–3.3–3.8البرازيل

9.٢8.5. . .–3.٢–٢.3–٢3.٢٢.5. . .. . .٢.7–٢.5١.8األرجنتين ٦

8.99.79.٦–4.٢–5.٢–3.١٢.٢٢.75.٠7.٦4.١٦.4كولومبيا

7.4١8.١٢١.4–٠.9–3.4–١٢١.7475.8١,٦٦٠.١7.8–4.5–١٠.٠–٦.٢فنزويال

٦.٢7.٠7.٦–٢.4–١.9–٢.3١.7٢.٠4.34.٠3.٠٢.٠شيلي

٦.٠٦.٠٦.٠–3.١–3.8–3.33.74.١3.53.٦٢.54.4بيرو

4.8٦.١٦.9–٠.9–١.5–4.٠٢.4١.١٢.٢–٢.7–٠.3٢.3إكوادور

4.٠4.٠4.٠–4.9–٦.٦–4.83.73.94.١3.95.١5.8بوليفيا

7.57.98.5–3.١–٢.9–١.٠٠.١١.٢8.7١٠.٢8.73.5أوروغواي

٦.١5.95.5–٠.٦٠.5–3.١3.53.٦3.١4.١4.١١.7باراغواي

. . .. . .. . .–3.7–3.7–4.23.94.11.42.53.04.0أمريكا الوسطى7

. . .. . .. . .–4.6–4.5–3.93.43.62.23.54.54.3الكاريبي8

                              بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٢.3–٢.3–١.٦5.55.84.٢3.٦–٠.٠٠.٦أمريكا الالتينية والكاريبي9

. . .. . .. . .–١3.8–١٢.٦–٠.3٢.٢١٢.١–٢.3٢.٢٢.٦٠.9االحتاد النقدي لدول شرق الكاريبي١٠

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف ٦ وألف 7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 يُصَنَّف كومنولث بورتوريكو ضمن االقتصادات املتقدمة. وهي أراٍض تابعة للواليات املتحدة، ولكن بياناته اإلحصائية تعد على أساس منفصل ومستقل.

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

امللحــق اإلحصائــي.

٦ بالنسبة لألرجنتين، راجع املالحظات اخلاصة بكل بلد على حدة يف قسم »املالحظات القُطْرية« يف امللحق اإلحصائي.

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

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

غريناديــن وترينيــداد وتوباغــو.

9 منطقــة أمريــكا الالتينيــة والكاريبــي تتضمــن املكســيك واقتصــادات مــن الكاريبــي وأمريــكا الوســطى وأمريــكا اجلنوبيــة. وتُســتبعد بيانــات أســعار املســتهلكين بالنســبة لألرجنتيــن وفنزويــال. وبالنســبة 

لألرجنتيــن، راجــع املالحظــات اخلاصــة بــكل بلــد علــى حــدة يف قســم »املالحظــات القُطْريــة« يف امللحــق اإلحصائــي.

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

أعضــاء يف صنــدوق النقــد الــدويل.



الفصل 1     اآلفاق والسياسات العاملية

45 صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

جــدول امللحــق 1-1-4: كومنولــث الــدول املســتقلة: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد 

احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017

. . .. . .. . .1.415.58.46.33.01.31.9–0.3–2.8كومنولث الدول املستقلة4

البلدان املصدرة للطاقة على أساس 

. . .. . .. . .1.313.77.95.83.61.92.5–0.4–2.4صاف

١.١١5.57.٢5.٠5.٢3.٠3.55.٦5.85.9–٠.8–3.7روسيا

٠.٠5.٠5.٠5.٠–٢.٢–٠.٦٦.5١3.١9.3٢.4–١.٢٠.8كازاخستان

. . .. . .. . .8.٠٦.٠٦.٠8.58.49.٦٠.١٠.١٠.٢أوزبكستان

٠.73.١٦.٠٦.٠٦.٠–١.44.٠١٠.٢8.5٠.4–١.١٢.4أذربيجان

. . .. . .. . .–١8.٠–١8.5–٦.55.45.4٦.45.55.٠١٠.3تركمانستان

البلدان املستوردة للطاقة على أساس 

. . .. . .. . .–4.2–4.0–0.72.129.411.99.93.0–5.7صاف 

9.١9.٠8.7–٢.١–١.5–١.5٢.548.7١5.١١١.٠٠.3–9.9أوكرانيا 

١.5١.5١.5–4.8–4.9–١3.5١٢.7١٢.٠3.8–٠.5–3.٠–3.9بيالروس

. . .. . .١٢.٠–١٢.٠–١٢.١–٢.83.45.٢4.٠٢.٦3.٦١١.7جورجيا

١7.7١7.9١8.٠–3.٠–٢.5–٢.5٢.7–3.٠3.٢3.43.7٠.5أرمينيا

. . .. . .. . .–5.٠–5.٠–٦.٠٦.٠4.55.8٦.37.3٦.٠طاجيكستان

7.57.47.3–١4.9–١5.٠–3.5٢.٢٢.3٦.5١.١7.4١٠.4جمهورية قيرغيزستان

4.94.74.5–3.4–٢.8–٢.٠3.٠9.٦٦.84.44.7–٠.5مولدوفا 

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٢.8–4.١–3.٢١.3٢.٦٦.٢9.88.33.٠القوقاز وآسيا الوسطى5

البلــدان منخفضــة الدخــل يف منطقــة كومنولــث 
. . .. . .. . .–3.١–3.٠–٦.١5.٠5.٢7.3٦.37.73.٠الــدول املســتقلة ٦

البلــدان املصــدرة للطاقــة علــى أســاس صــاف 

. . .. . .. . .–٢.٠–3.5–3.١١.٠٢.4٦.4١٠.88.7٢.4مــا عــدا روســيا

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدول ألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

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

5 تتضمن القوقاز وآسيا الوسطى أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

٦ تتضمن البلدان منخفضة الدخل يف منطقة كومنولث الدول املستقلة أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان ومولدوفا وطاجيكستان وأوزبكستان.
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جــدول امللحــق 1-1-5: منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا وأفغانســتان وباكســتان: إجمــايل النــاجت احمللــي 

احلقيقــي وأســعار املســتهلكين ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

. . .. . .. . .–2.6–4.6–2.33.43.45.85.16.04.0وأفغانستان وباكستان

. . .. . .. . .–1.8–4.4–1.63.32.95.44.74.23.8البلدان املصدرة للنفط4

. . .. . .5.٦–٢.٦–٦.٦–3.5١.٢٢.٠٢.٢4.٠٢.٠8.3اململكة العربية السعودية

٠.44.54.١١١.97.47.٢٢.١4.٢3.3١٠.8١١.3١١.٢إيران 

. . .. . .. . .4.٠٢.3٢.54.١3.٦3.١3.3١.١3.٢اإلمارات العربية املتحدة

١١.٢9.9١٠.4–١3.7–١5.١–3.93.٦٢.94.85.94.8١٦.5اجلزائر

. . .. . .. . .–3.٦–١٠.8–١٠.3٠.5١.4٢.٠٢.٠7.٢–٢.4العراق

. . .. . .. . .٠.٠–3.7٢.٦3.4١.83.٠3.١8.٢١.8قطر

١.١٢.5٢.٦3.٢3.43.85.٢3.٦8.4٢.١٢.١٢.١الكويت

. . .. . .. . .–4.7–4.8–3.83.64.26.75.99.94.5البلدان املستوردة للنفط 5

١٢.9١٢.7١٢.3–5.٢–5.8–4.٢3.84.٠١١.٠١٠.٢١8.٢3.7مصر

5.9٦.٠٦.٠–١.5–٠.9–4.٠4.75.٠4.5٢.95.٢١.٠باكستان

9.7١٠.٢١٠.١–١.4–١.٢–4.5١.84.8١.5١.3١.3١.9املغرب

٢١.٦٢٠.٦١9.٦–4.9–5.9–4.93.١3.5١٦.9١3.5١٦.١7.8السودان

١5.٠١4.٠١3.٠–٦.9–8.٠–٠.8١.5٢.84.93.73.98.8تونس

. . .. . .. . .–٢٠.٦–٢٠.4–٢.٠٢١.٠–٠.7–١.٠١.٠٢.٠3.7لبنان

. . .. . .١3.١–8.9–9.٠–٢.39.٠–٠.5–٢.4٢.83.3٠.9األردن

بنود للتذكرة

. . .. . .. . .–٢.8–5.٠–٢.١3.٢3.٢٦.٠5.4٦.١4.4الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٠.84.٦3.١٢.95.٢5.٢5.٢–٠.٦–٢.5٢.83.٠٠.٦إسرائيل٦

. . .. . .. . .–١٢.7–١3.8–٢.8٢.34.34.75.٠4.5١4.4بلدان املغرب العربي7

. . .. . .. . .–7.7–7.9–3.93.٦3.89.١8.7١٦.٠٦.3بلدان املشرق العربي8

ملحوظة: تستند بيانات بعض البلدان إىل السنوات املالية. يُرجى مراجعة اجلدول »واو« يف امللحق اإلحصائي لالطالع على قائمة بفترات اإلبالغ االستثنائية املستخدمة يف بعض البلدان.

١ تظهر التحركات يف أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. يُرجى مراجعة اجلدولين ألف٦ وألف7 يف امللحق اإلحصائي لالطالع على التغيرات السنوية املقارنة بين نهاية عام وآخر.

٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.

4 تشمل البحرين وليبيا وعمان واليمن.

5 تشمل أفغانستان وجيبوتي وموريتانيا. وال تتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.

٦ تدخل إسرائيل، وهي من غير اقتصادات املنطقة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب جغرافية. وجتدر اإلشارة إىل أن إسرائيل ال تدخل يف حساب اجملمالت اإلقليمية.

7 يشمل املغرب العربي اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتونس.

8 يشمل املشرق العربي مصر واألردن ولبنان. وال يتضمن سوريا نظرا لعدم اليقين احمليط بأوضاعها السياسية.
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جــدول امللحــق 1-1-6: منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء: إجمــايل النــاجت احمللــي احلقيقــي وأســعار املســتهلكين 

ورصيــد احلســاب اجلــاري والبطالــة

)التغير السنوي %، ما مل يُذكر خالف ذلك(

البطالة3رصيد احلساب اجلاري2أسعار املستهلكين1إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

توقعاتتوقعاتتوقعاتتوقعات

201520162017201520162017201520162017201520162017
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٢ % من إجمايل الناجت احمللي.

3 %. قد تختلف التعاريف الوطنية ملفهوم البطالة.
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وســيراليون وتوغــو وزمبابــوي.
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انتعشت أسعار السلع األولية منذ أن نشر عدد إبريل 2016 من 

عدم  حالة  ازدياد  من  بالرغم  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير 

اليقين عقب استفتاء بريكزيت — االستفتاء البريطاين بتاريخ 

خروج  لصالح  بالتصويت  انتهى  الذي   2016 يونيو   23

العرض  انقطاعات  أدت  وقد  األوروبي.  االحتاد  من  بريطانيا 

النفط.  أسواق  يف  األوضاع  تشديد  إىل  البلدان  من  عدد  يف 

وساهم إعالن الصين عن جمموعة من الدفعات التنشيطية يف 

زيادة الطلب على املعادن ورفع أسعارها. ونتج عن األحوال 

ويتضمن  الغذاء.  ألسعار  رافعة  ضغوطا  املواتية  غير  اجلوية 

وأسواق  الغذائي  لألمن  متعمقا  حتليال  اخلاص  التقرير  هذا 

الغذاء يف االقتصاد العاملي.

ارتفع مؤشر أسعار السلع األولية الصادر عن صندوق النقد 

املرجعية  الفترة  وهي   ،٢٠١٦ فبراير  منذ   %٢٢ بنسبة  الدويل 

)الشكل  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  لعدد 

النفط  أسعار  وارتفعت  األوىل(.  اللوحة   ،١- خ  ت   -١ البياين 

بنسبة 44% بسبب انقطاعات اضطرارية يف اإلنتاج. وتراجعت 

روسيا،  من  القوي  العرض  ظل  ففي  الطبيعي.  الغاز  أسعار 

مستوياتها  أقل  إىل  أوروبا  يف  الطبيعي  الغاز  أسعار  وصلت 

على اإلطالق خالل ١٢ عاما. وتُبين أوضاع األسواق اآلسيوية 

الوقت احلايل بإعادة  التي تقوم يف  اليابان  الطلب من  تراجع 

تنشيط حمطات الطاقة النووية. وانتعشت أسعار الفحم. وزادت 

أسعار  ارتفعت  حيث  الوقود،  بخالف  األساسية  السلع  أسعار 

املعادن والسلع الزراعية بنسبة ١٢% و9%، على الترتيب.

وتقف أسواق النفط عالقة يف منتصف الطريق. فعلى جانب 

العرض، شهدت األسواق انقطاعات قليلة. وكان لبعضها تأثير 

العمالية يف  النزاعات  ذلك  بما يف  اإلنتاج،  األجل على  قصير 

الكويت وحرائق غابات فورت ماكموراي يف كندا، يف حين يمكن 

االضطرابات  مثل  األجل،  طويل  تأثير  األخر  للبعض  يكون  أن 

وقد  واليمن.  ونيجيريا  وليبيا  العراق  يف  السياسية  اجلغرافية 

النفط. وعلى  توازن مؤقت يف سوق  إىل  االنقطاعات  أدت هذه 

البلدان املصدرة للبترول  جانب السياسات، مل تتوصل منظمة 

شهر  يف  املستهدف  اإلنتاج  مستوى  على  اتفاق  إىل  )أوبك( 

أوبك  أعضاء  قيام  يتوقعون  املراقبين  بعض  أن  غير  يونيو. 

يف  اإلنتاج  وصول  بمجرد  نوفمبر  يف  جديد  هدف  بتحديد 

جمهورية إيران اإلسالمية إىل مستوى ما قبل فرض العقوبات.

النفط  منتجي  مؤخرا  النفط  أسعار  انتعاش  ساعد  وقد 

التنقيب.  منصات  عدد  انخفاض  إىل  أدى  مما  الصخري، 

باإلضافة إىل ذلك، فإن اآلبار التي تم حفرها ولكن يف انتظار 

تكسيرها يمكن تهيئتها لإلنتاج باألسعار احلالية، مما سيزيد

هذا التقرير اخلاص من تأليف رابح أريزقي )رئيس الفريق) وكلوديا 

يوتنغ  راتشيل  وقدمت  ماتسوموتو،  وأكيتو  بوغمانز  وكريستيان  بيرغ 

فان وفانيسا دياز مونتيلونغو املساعدة البحثية. 
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١ أسعار العقود املستقبلية الواردة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي هي االفتراضات األساسية الواردة 

يف كل عدد من التقرير واملشتقة من أسعار العقود املستقبلية. وتستند األسعار الواردة يف عدد أكتوبر 

من التقرير إىل األسعار السائدة يف نهاية يوم عمل ١٨ أغسطس ٢٠١٦.

٢ مشتقة من أسعار عقود اخليارات املستقبلية يف ١٨ أغسطس ٢٠١٦.

الشكل البياين ١-ت خ-١: تطورات أسواق السلع األولية
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تقرير خاص:     تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

من إنتاج النفط األمريكي. لكن قد يحد تشديد أوضاع االئتمان 

قوية،  نفط  إنتاج  معدالت  كندا  وتشهد  االستثمار.  تعايف  من 

حمدودة.  الرملية  النفط  حقول  يف  اجلديدة  االستثمارات  ولكن 

وإجماال، فإن عدم اليقين بشأن عرض النفط ينشأ عن استمرار 

االنقطاعات االضطرارية وسياسة منظمة أوبك واالستثمار يف 

حقول النفط غير التقليدية.  

وعقب النمو القوي يف الطلب العاملي على النفط خالل العام 

أسعار  تراجع  بسبب   — يوميا  برميل  مليون  املاضي—١.٦ 

يتجاوز  أن  للطاقة  الدولية  الوكالة  تتوقع  األساس،  يف  النفط 

حجم الطلب االجتاه العام بنسبة طفيفة ليصل إىل ١.3 مليون 

برميل يوميا يف عام ٢٠١٦ و١.٢ مليون برميل يوميا يف عام 

٢٠١7. ونظرا لقوة الطلب على النفط، واخلسائر املستمرة التي 

واالنقطاعات  عالية،  بتكلفة  للنفط  املنتجة  البلدان  تتحملها 

احلادة املفاجئة، تتوقع األسواق استعادة سوق النفط لتوازنها 

خالل العام القادم.

وتتراجع أسعار الغاز الطبيعي — حيث انخفض أحد مؤشرات 

واليابان  أوروبا  أسعار  )متوسط  املهمة  الطبيعي  الغاز  أسعار 

فبراير ٢٠١٦. وساهم يف  منذ  بنسبة ٦%  املتحدة(  والواليات 

هذا التراجع انخفاض أسعار النفط ووفرة إنتاج الغاز الطبيعي 

املتحدة،  الواليات  أما يف  آسيا.  الطلب يف  روسيا وضعف  يف 

فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بسبب زيادة الطلب من قطاع 

أكثر  احلرارة  درجات  ارتفاع  يعكس  مما  الكهربائية،  الطاقة 

مما كان متوقعا. كذلك ارتفع مؤشر أسعار الفحم، وهو متوسط 

فبراير  بنسبة 3٢% منذ  إفريقيا،  أستراليا وجنوب  األسعار يف 

٢٠١٦ تماشيا مع أسعار الطاقة واملعادن األخرى.

)الشكل  األسعار  ارتفاع  إىل  املستقبلية  النفط  عقود  وتشير 

البياين ١– ت خ –١، اللوحة الثانية(. إذ يتضح من االفتراضات 

األساسية ملتوسط أسعار البترول الفورية التي يعدها صندوق 

أن  املستقبلية  العقود  أسعار  إىل  تستند  والتي  الدويل،  النقد 

متوسط األسعار السنوية يصل إىل 43 دوالرا أمريكيا للبرميل 

يف عام ٢٠١٦ — وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ١5% مقارنة 

عام  يف  للبرميل  أمريكيا  دوالرا   5٠.٦ وإىل   —  ٢٠١5 بعام 

–١، اللوحة الثالثة(. وال يزال  ٢٠١7 )الشكل البياين ١– ت خ 

ألسعار  األساسية  االفتراضات  بشأن  كبير  يقين  عدم  هناك 

يف  السياسية  اجلغرافية  االضطرابات  أن  من  فبالرغم  النفط. 

الشرق األوسط قد تؤدي إىل انقطاعات يف سوق النفط، يُفترض 

السريعة من منتجي  واالستجابة  الكبيرة  أن تسهم اخملزونات 

يف  احلاد  االرتفاع  من  احلد  يف  األمريكيين  الصخري  النفط 

األسعار يف املستقبل القريب. وقد يتراجع الطلب على النفط إذا 

ثبت أن تأثير خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي على الطلب 

املتوسط،  األجل  ويف  املتوقع.  من  حدة  أكثر  العاملي  الكلي 

ما  حد  إىل  النفط  سوق  يف  األوضاع  تشديد  يستمر  أن  يُتوقع 

الصخري  النفط  إنتاج  زيادة  يمكن  مل  ما  العرض  قيود  بسبب 

أو يتراجع الطلب العاملي، وذلك نظرا ألن االنخفاض يف أسعار 

النفط  استخراج  يف  االستثمارات  تراجع  إىل  أدى  قد  النفط 

تراجعا حادا. ويف ظل هذه األوضاع، يمكن أن تتسبب األحداث 

اجلغرافية السياسية يف دفع أسعار النفط نحو االرتفاع. 

 ٢٠١٦ فبراير  منذ   %١٢ بنسبة  املعادن  أسعار  وارتفعت 

)الشكل البياين ١-ت خ-١، اللوحة الرابعة(. وتراجعت األسعار 

كثيفة  االستثمارات  تباطؤ  بسبب   ٢٠١١ عام  منذ  تدريجيا 

أن  غير  الصين.  يف  عنها  والتحول  األولية  للسلع  االستخدام 

يستهدف  الذي  مؤخرا  املعلن  االقتصادي  التنشيط  برنامج 

املتوقع  ومن  ما.  إىل حد  األسعار  رفع  البناء ساهم يف  قطاع 

 %٢ بنسبة  ترتفع  وأن   ،٢٠١٦ عام  يف   %8 بنسبة  تتراجع  أن 

استمرار  إىل  املستقبلية  العقود  أسعار  وتشير   .٢٠١7 عام  يف 

انخفاض األسعار.

وارتفعت أسعار جميع السلع الزراعية األساسية بنسبة %9 

منذ فبراير ٢٠١٦. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 7%، مع ازدياد 

أسعار معظم بنود الغذاء ما عدا القليل منها، مثل القمح والذرة. 

الطقس  لصدمات  الكامل  التأثير  الدولية  األسعار  تعكس  ومل 

النينو وظاهرة  املعاكسة حتى وقت قريب، ولكن كان لظاهرة 

النينا احملتملة تأثير حاد على أسواق الغذاء الدولية. كذلك تعاين 

البرازيل — وهي من كبار منتجي الذرة وفول الصويا والقهوة 

موجة  من   — الغذائية  املنتجات  من  وغيرها  البقري  واللحم 

مناطق  ساهمت  املاضيين،  العامين  وخالل  مطولة.  جفاف 

أخرى يف تعويض الفرق، ولكن يف الوقت احلايل يُتوقع تراجع 

خمزونات الذرة وفول الصويا. ويُتوقع زيادة خمزونات القمح 

األوروبي  واالحتاد  املتحدة  الواليات  اإلنتاج يف  زيادة  بسبب 

وروسيا، مما سيؤدي إىل تراجع األسعار.

كذلك يُتوقع زيادة أسعار الغذاء السنوية خالل العام التايل 

إذ يُتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة  بسبب تغيرات الطقس. 

٢% يف عام ٢٠١٦ وأن تظل ثابتة عموما يف عام ٢٠١7، وتزيد 

مستويات  عن   %3 بنسبة  بالفعل  احلالية  األسعار  مستويات 

يف  طفيف  ارتفاع  يُتوقع  القادمين،  العامين  وخالل   .٢٠١5

مستوياتها  عن  األرز  مثل  أساسية  غذائية  منتجات  أسعار 

احلالية. وتنشأ اخملاطر املؤثرة على أسعار الغذاء عن تغيرات 

التي  احملتملة  النينا  ظاهرة  بشأن  اخملاوف  سيما  ال  الطقس، 

مقارنة  أكبر  احملاصيل  على  السلبي  تأثيرها  يكون  ما  عادة 

بظاهرة النينو.

ويتضمن القسم التايل نظرة مطولة على أسواق الغذاء خالل 

العقود املاضية ويبحث كيفية تطورها.

األمن الغذائي وأسواق الغذاء يف االقتصاد 

العاملي

الغذاء  عرض  يف  التغير  بين  العالقة  بشأن  اجلدل  يرجع 

التي  املهمة  النظرية  تاريخ ظهور  إىل  السكاين  النمو  ومعدالت 

هذا  ومنذ  ذلك.  قبل  وربما   ١798 عام  يف  مالتوس  وضعها 

بحث  بغرض  الدراسات  من  ضخمة  جمموعة  وُضعت  احلين، 

الدخل  من  الفرد  ونصيب  والسكان  التكنولوجيا  بين  العالقة 

املفاهيم  أحد  ويتمثل  اخملتلفة.١١  النمو  أنماط  ظهور  وأسباب 

 ١ راجع دراسة Galor and Weil 2000؛ ودراستي Galor 2005 و Galor 2011؛ 

ودراسة Gollin, Parente, and Rogerson 2002 وغيرها.
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سريع  اقتصادي  بنمو  يتسم  احلديث  العصر  أن  يف  األساسية 

التاريخ  يف  األكبر  احلقبة  عكس  على  البلدان  بين  وتفاوت 

اإلنساين )التي يسميها البعض احلقبة املالتوسية( التي اتسمت 

بثبات نصيب الفرد من الدخل.

ويف العصر احلايل، يعتبر احلصول على الغذاء أساسا مشكلة تواجه 

وتعكس  املدى  بعيدة  الغذاء  أسواق  تطورات  أن  غير  الفقيرة.  البلدان 

٢ حيث تتأثر بالنمو السريع 

تطورات هيكلية على املستوى العاملي، ٢ 

التكنولوجي،  والتطور  الديمغرايف  والتحول  الصاعدة  األسواق  يف 

مقسمة  الغذاء  أسواق  فإن  كذلك  املستقبل.  يف  التأثير  هذا  وسيستمر 

وتتأثر بالتشوهات املتعددة يف االستثمار والتجارة. لذلك من املالئم 

أسواق  يف  واملستقبلية  األخيرة  التطورات  على  متعمقة  نظرة  إلقاء 

3

الغذاء ومناقشة تداعياتها على األمن الغذائي. 3 

املتعلقة  التالية  األسئلة  على  اخلاص  التقرير  هذا  ويجيب 

بتطورات أسواق الغذاء واألمن الغذائي:

· ما اخلصائص املميزة ألسواق الغذاء؟	

· ما هي العوامل املؤثرة على إنتاج الغذاء واستهالكه؟ 	

· كيف تطورت جتارة الغذاء العاملية؟	

· ما هي اخملاطر؟	

ما اخلصائص املميزة ألسواق الغذاء؟

اإلنسان  تساعد  الشرب  أو  لألكل  صاحلة  مادة  هو  الغذاء 

)مثل  احلبوب  الغذائية  احملاصيل  وتتضمن  العيش.  على 

البرتقال  )مثل  واخلضروات  والفاكهة  واألرز(؛  والذرة  القمح 

والبطاطس(؛ واللحوم واألسماك )مثل حلم اخلنزير واجلمبري(؛ 

الزيتية  والبذور  والكاكاو(؛  والشاي  القهوة  )مثل  واملشروبات 

)مثل فول الصويا والفول السوداين(؛ والسكر.4 4 وتوجد اختالفات 

وسرعة  الغذائية  قيمتها  حيث  من  الفئات  هذه  بين  متنوعة 

عيش  مورد  الزراعي  القطاع  ويمثل  التخزين.  وإمكانية  التلف 

للماليين، سواء من خالل احملاصيل النقدية أو زراعة الكفاف. 

ويبلغ عدد العاملين يف قطاع الزراعة على مستوى العامل 75٠ 

إفريقيا  ويف  العاملة.  القوة  من   %3٠ أي   — شخص  مليون 

الزراعة  قطاع  يف  العاملة  القوة  نسبة  تبلغ  الصحراء،  جنوب 

التاريخية،  الناحية  ومن   .)World Bank 2015a )راجع   %٦٠

العمالة من  انتقال  إىل  أدت  التي  الهيكلي  التحول  تمثل عملية 

قطاع الزراعة )منخفض اإلنتاجية( إىل قطاع الصناعة )عايل 

فيها  الواردة  واملراجع   Arezki and others 2016 دراسة  راجع    ٢

لالطالع على مناقشة بشأن تقلبات أسعار الغذاء وتداعيتها.

 3 وفقا إلعالن مؤتمر القمة العاملي لألغذية الصادر يف عام ١99٦ 

األوقات  جميع  يف  كافة  البشر  يتمتع  عندما  يتحقق  الغذائي  »األمن 

بفرص احلصول، من الناحيتين املادية واالقتصادية، على أغذية كافية 

وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي 

يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة«.

4 بعض اجملمالت الواردة يف هذا التقرير اخلاص تتضمن أيضا سلعا 

زراعية أساسية غير قابلة لألكل مثل القطن واملطاط والصوف واجللود.

اإلنتاجية  يف  السريعة  الزيادة  وراء  األكبر  السبب  اإلنتاجية( 

.)Duarte and Restuccia 2010 الكلية )راجع دراسة

يُستهلك  الغذاء  إنتاج  معظم  أن  املستغرب  من  وليس 

حمليا — حوايل 85% من الغذاء يتم إنتاجه يف البلد الذي 

 .World Bank (2015a) الدويل  البنك  لدراسة  وفقا  يستهلكه 

الغذاء تتوقف على عدة  أنواع  وتوجد اختالفات مهمة بين 

حتد  ما  وغالبا  نقدية.  حماصيل  كانت  إذا  ما  منها  عوامل 

الضرائب والدعم والضوابط السعرية وضعف االندماج بين 

األسواق وتكاليف التوزيع احمللية من انتقال تأثير تفاوتات 

األجل  طويل  التأثير  يبلغ  إذ  احلدود.  عبر  الدولية  األسعار 

لصدمة مقدارها ١% يف أسعار الغذاء احمللية حوايل ٠.١٠% 

اقتصادات  يف   %٠.١5 وحوايل  املتقدمة  االقتصادات  يف 

الثالث(.  الفصل  يف   3-3 اإلطار  )راجع  الصاعدة  األسواق 

يُستهلك  الغذاء  إنتاج  5 5 ولهذه األسباب، ونظرا ألن معظم 

كبيرا  تأثيرا  احمللية  والطقس  الزراعة  ظروف  تؤثر  حمليا، 

٦
إىل جانب تطورات األسواق العاملية.٦ 

وكان الغذاء دائما من األمور املثيرة للجدل يف املفاوضات 

التجارية، بما يف ذلك بشأن احلواجز اجلمركية وغير اجلمركية، 

التجارة  نسبيا من  نسبة منخفضة  إال  يمثل  أنه ال  بالرغم من 

لتقرير  وفقا  البضائع  يف  التجارة  قيمة  من   %8— العاملية 

منظمة التجارة العاملية لعام ٢٠١5. وغالبا ما تنشأ احلواجز 

على  السيادة  بشأن  اخملاوف  من  اجلمركية  وغير  اجلمركية 

املفاوضات  توقفت  وقد  احملليين.  املزارعين  وحماية  الغذاء 

 ٢٠٠8 يوليو  يف  الدوحة  مفاوضات  جولة  إطار  يف  التجارية 

بسبب خالفات حول الزراعة. ورفض املصدرون يف اقتصادات 

آلية  تطبيق  بشأن  مقترحا  مؤخرا  والنامية  املتقدمة  األسواق 

ارتفاع  عند  مؤقتا  احلواجز  بزيادة  تسمح  خاصة  وقائية 

الواردات الغذائية.

الدعم  موازنة  اخلاصة  اآللية  هذه  وراء  املسوغ  وكان 

الدعم  تراجع  وقد  املصدرة.  البلدان  يف  للزراعة  الرسمي 

الزراعي املباشر يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  يف  ارتفع  بينما  االقتصادي، 

.Furceri and others 2016 5 راجع أيضا دراسة

على  كبيرا  تأثيرا  أثرت  وتكلفته  النقل  تكنولوجيا  يف  التغيرات   ٦

كانت  الذي  الغذاء  ذلك  يف  بما  األساسية،  السلع  أسواق  بين  االندماج 

البداية.  يف  للغاية  حمدودة  بعيدة  جغرافية  مناطق  إىل  نقله  إمكانية 

 .)Radetzki 2011 التغيرات على مرحلتين )راجع دراسة  وقد حدثت هذه 

وكانت املرحلة األوىل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر وتضمنت 

والفاكهة  اللحوم  أتاحت شحن  التي  للمرة األوىل  التبريد  استخدام سفن 

املاضي،  القرن  خمسينات  يف  الثانية  املرحلة  وبدأت  طويلة.  ملسافات 

املرحلة  هذه  وتضمنت  السبعينات.  يف  إال  تظهر  مل  نتائجها  ولكن 

استخدام ناقالت متخصصة عمالقة إىل جانب معدات التحميل والتفريغ 

يف املوانئ، مما أتاح شحن املنتجات منخفضة القيمة بتكلفة منخفضة 

عبر مسافات أطول كثيرا. ونتج عن ذلك تراجع حاد يف تكلفة الشحن —

ال سيما من خالل املمرات املالحية عبر احمليطات — مما أدى بالتايل 

إىل تقارب األسعار بين األسواق اإلقليمية.
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تقرير خاص:     تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

)الشكل الباين ١-ت خ-٢(. وتاريخيا، كانت التشوهات تخدم 

صالح املزارعين يف االقتصادات املتقدمة، بينما كانت تخدم 

صغار  حساب  على  احلضرية  املناطق  يف  املستهلكين  صالح 

 Anderson دراسة  )راجع  النامية  االقتصادات  يف  املزارعين 

يف  التشوهات  تراجعت  املاضيين،  العقدين  وخالل   .)2016

وقامت  عموما.  الدخل  مرتفعة  البلدان  يف  الزراعية  القطاعات 

معظم املناطق النامية، ال سيما يف آسيا، بدعم مزارعيها بدال 

القطاع  مساعدات  هيكل  يزال  وال  عليهم.  الضرائب  فرض  من 

الزراعي ينطوي على حتيز قوي ضد التجارة يف جميع البلدان 

السياسة  أدوات  عن  وتنتج   7

 7  .)Anderson 2016 دراسة  )راجع 

والواردات  الصادرات  على  اجلمركية  التعريفة  مثل  التجارية، 

املستهلكين.  على  كبيرة  توزيعية  آثار  واحلصص،  والدعم 

والسكر  الصويا  فول  أسواق  تشوها  األكثر  األسواق  وتتضمن 

)راجع  والدواجن  اخلنزير  وحلم  البقري  واللحم  والقمح  واألرز 

8  8.)Anderson, Rausser, and Swinnen 2013 دراسة

ما هي العوامل املؤثرة على إنتاج الغذاء 

واستهالكه؟

قليلة،  بلدان  يف  الغذاء  واستهالك  إنتاج  مراكز  تتركز 

نوع  حسب  كبيرة  بدرجة  يتفاوت  اإلنتاج  مراكز  موقع  ولكن 

اإلنتاج  مراكز  أن  غير  خ-3(.  ١-ت  البياين  )الشكل  الغذاء 

فالصين  البلد.  نفس  تقع يف  ما  غالبا  األساسية  واالستهالك 

وحلم  األرز  ومنتجي  مستهلكي  أكبر  من  املثال  سبيل  على 

وهو   — الصويا  فول  مستوردي  أكبر  من  أنها  كما  اخلنزير، 

من األعالف احليوانية األساسية. والواليات املتحدة من أكبر 

أيضا  ذلك  وينطبق  البقري،  واللحم  الذرة  ومستهلكي  منتجي 

من  العديد  ويستخدم  للقمح.  بالنسبة  األوروبي  االحتاد  على 

أساسية  وسيطة  كمدخالت  بالطبع  اخلام  الغذائية  املنتجات 

بإنتاج  بدوره  يقوم  الذي  الزراعية  الصناعات  قطاع  يف 

وتصدير املنتجات اجملهزة.

حلجم  احملددة  املهمة  العوامل  أحد  السكاين  النمو  ويمثل 

االستهالك. ويسهم نمو الدخل يف حتويل تكوين الطلب نحو اللحوم 

سبيل  على  الطازجة  والفواكه  واخلضروات  األلبان  ومنتجات 

  7 تشير بيانات التغير يف التعريفة اجلمركية على واردات املنتجات 

الغذائية واملستمدة من قاعدة بيانات حلول التجارة العاملية املتكاملة 

لدى البنك الدويل إىل تراجع هذه التعريفة اجلمركية من ٢٢% إىل 5.١١% 

خالل الفترة ١99١-٢٠١4. ومل ترتفع التعريفة اجلمركية يف أي منطقة 

شرق  يف  للغاية  مرتفعة  ظلت  اجلمركية  التعريفة  أن  غير  اإلطالق.  على 

اجلمركية  التعريفة  الشمالية  أمريكا  وتطبق   .%3٠ بلغت  حيث  آسيا، 

األقل على اإلطالق، حيث تبلغ حوايل 8%-9%. وتستند هذه النتائج إىل 

بيانات متوسط التعريفة اجلمركية على ورادات السلع الغذائية )%( التي 

تم حسابها كحاصل جمع أقل تعريفة جمركية سارية لكل شريك جتاري 

يف جمموعة الشركاء التجاريين ككل.

  8 تنطوي أسواق القطن على تشوهات حادة أيضا.

حالة  على  ذلك  وينطبق  خ-4(.99  ١-ت  البياين  )الشكل  املثال 

الصين التي شهدت نموا اقتصاديا ملحوظا خالل الثالثين عاما 

حتول  فقد  املستهلك.  دخل  يف  مستمر  ارتفاع  إىل  أدى  املاضية 

)مثل  األساسية  االستهالكية  السلع  عن  الصينيون  املستهلكون 

 ١٠
جودة.١٠ وأعلى  تنوعا  أكثر  غذائية  حمية  إىل  واألرز(  احلبوب 

وتوجد بالطبع اختالفات مهمة يف التفضيالت بين البلدان تؤدي 

إىل اختالف تأثير نمو الدخل على تكوين الطلب على الغذاء. والهند 

اللحوم  استهالك  زيادة  نحو  العام  االجتاه  من  ملحوظ  استثناء 

9 تشير دراسة Tilman and Clark (2014 and 2015) إىل وجود عالقة 

من  املستمد  البروتين   )١( واستهالك  الدخل  من  الفرد  بين نصيب  قوية 

والكحوليات،  والزيوت  احليوانية  والدهون  املكرر  السكر  و)٢(  اللحوم، 

و)3( جمموع السعرات احلرارية. ويمكن أن يتضاعف الطلب العاملي على 

الغذاء بحلول ٢٠5٠ مقارنة بعام ٢٠٠5، ويعزى 7٠% تقريبا من هذا 

االرتفاع إىل التغيرات يف احلمية الغذائية وتعزي النسبة املتبقية البالغة 

.)Tilman and Clark 2015 3٠% إىل النمو السكاين العاملي )راجع دراسة

 ١٠ يف الصين، تراجع نصيب الفرد من استخدام احلبوب بنسبة %7، 

النباتية بنسبة ١4% و١٦%، على  السكر والزيوت  ارتفع استهالك  بينما 

اللحوم بنسبة 37% واألسماك  البروتين:  ارتفع استهالك  الترتيب. كذلك 

بنسبة 4٢%. وكانت الزيادة يف استهالك الفواكه واأللبان كبيرة للغاية، 

حيث بلغت ١١5% لكل منهما. 
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منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي اقتصادات األسواق الصاعدة

الشكل البياين ١-ت خ-٢: تقديرات دعم املنتجين

(٪ من إجمايل العائدات الزراعية)

املصــدر: تقديــرات دعــم املنتجيــن واملســتهلكين يف قاعــدة بيانــات إحصــاءات الزراعــة لــدى منظمــة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.

جمموعــة  إىل  يســتند  االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بلــدان  تصنيــف  ملحوظــة: 

األعضــاء احلالييــن. وتضــم اقتصــادات األســواق الصاعــدة البرازيــل والصيــن وكولومبيــا وإندونيســيا 

وكازاخستان وروسيا وجنوب إفريقيا وأوكرانيا وفييت نام. وتم إدراج فييت نام منذ عام ٢٠٠٠ وما 

بعده.  
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الدخل،  النمو السكاين ونمو  ١١ وبخالف 

الدينية.١١ التقاليد  بسبب 

يمكن أن يؤدي ظهور بعض أنواع الوقود احليوي اجلديدة — التي 

 Tulin and ودراسة   Anand and Cashin (2016) دراسة  راجع   ١١  

Anand (2016) لالطالع على مزيد من البيانات بشأن التغير يف الطلب 
على الغذاء يف الهند.

على  ضغوط  إىل   — املاضيين  العقدين  خالل  نسبتها  تضاعفت 

)راجع  الغذاء  أسعار  ارتفاع  يف  عليها  اللوم  وألقي  الغذاء  أسواق 

.)Chakravorty, Hubert, and Marchand 2015 دراسة

ومن العوامل األساسية املؤثرة على إنتاج الغذاء هو توافر األرض 

موجودة  للزراعة  املناسبة  املتاحة  األراضي  فمعظم  والتكنولوجيا. 

وأمريكا  الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف  —وأغلبها  النامية  املناطق  يف 

النمو  يستلزم  وسوف  خ-١.  ١-ت  اجلدول  من  يتضح  كما  اجلنوبية، 

السكاين، ال سيما يف إفريقيا وآسيا، زيادة إنتاج السعرات احلرارية من 

الغذاء بنسبة 7٠% بحلول عام ٢٠5٠ )راجع IFPRI 2016(.١٢ ١٢ وسوف 

بحلول  نسمة  مليارات   9.7 العامل  سكان  عدد  بلوغ  إىل  التنبؤات  تشير   ١٢  

 .)United Nations 2015 ٢٠5٠ مقابل 7.3 مليارات نسمة يف ٢٠١5 )راجع تقرير

 — نسمة  مليارات   ١.3 أي   — الزيادة  هذه  نصف  من  أكثر  يتركز  أن  ويُتوقع 

آسيا  تقدر مساهمة  بينما  اإلطالق،  نموا على  األسرع  املنطقة  إفريقيا وهي  يف 

بحوايل ٠.9 مليار نسمة.
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القمح الذرة األرز فول الصويا القهوة اللحم البقري حلم اخلنزير

االحتاد 

األوروبي الصين الهند روسيا

الواليات 

املتحدة

البرازيل األرجنتين فييت نام كولومبيا إندونيسيا

إثيوبيا بنغالديش بلدان أخرى

الشكل البياين ١-ت خ-٣: إنتاج واستهالك الغذاء عامليا حسب البلد، ٢٠١٥

(٪ من اإلنتاج أو االستهالك العاملي)

١ – اإلنتاج

املصادر: وزارة الزراعة األمريكية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: أُعِدت املسميات الواردة يف الشكل البياين باستخدام رموز البلدان الصادرة عن املنظمة 

الدولية لتوحيد املقاييس (أيزو).
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البرازيل املكسيك األرجنتين اليابان كندا

إندونيسيا بنغالديش فييت نام بلدان أخرى
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األوروبي
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القمح الذرة األرز فول الصويا القهوة اللحم البقري حلم اخلنزير
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الذرة

فول الصويا

اللحم البقري

األرز

حلم اخلنزير

الشكل البياين ١-ت خ-٤: السكان واستهالك الغذاء عامليا

(املؤشر ١٩٩٥ = ١٠٠)

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية؛ ومؤشرات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

اجلدول 1-ت خ-1: نسبة املستخدم إىل املتاح من األراضي الصاحلة للزراعة حسب املنطقة، 2013

)باأللف هكتار(

شمال إفريقيا

إفريقيا جنوب 

العاملآسياأوقيانوسياأوروباأمريكا الشماليةأمريكا اجلنوبيةالصحراء

4٦,١5١٢٢١,8٠5١9٢,393٢٠5,٠9١٢9٢,45748,9١٢5٦8,454١,575,٢٦3األراضي املستخدمة )٢٠١3(

4٦,595١٦٢,١98١3٠,94٦7,٢4٢٢7,١89١5,٦٢8١3,39٢4٠3,١9٠األراضي املالئمة غير املستخدمة

9٢,74٦384,٠٠33٢3,339٢١٢,3333١9,٦4٦٦4,54٠58١,84٦١,978,453جمموع األراضي املتاحة

نسبة األراضي املستخدمة/

األراضي املتاحة
٠.5٠٠.58٠.٦٠٠.97٠.9١٠.7٦٠.98٠.8٠

املصادر: قاعدة البيانات اإلحصائية وقاعدة بيانات املناطق الزراعية البيئية العاملية لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: األراضــي املســتخدمة هــي جممــوع األراضــي الصاحلــة للزراعــة واألراضــي التــي تتــم زراعتهــا بمحاصيــل دائمــة وفقــا للبيانــات الــواردة يف قاعــدة البيانــات اإلحصائيــة لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة. 

وحتســب مســاحة األراضــي املالئمــة غيــر املســتخدمة اســتنادا إىل البيانــات املســتمدة مــن قاعــدة بيانــات املناطــق الزراعيــة البيئيــة العامليــة. وتكــون األرض مالئمــة إذا مــا تــم اعتبارهــا وفــق قاعــدة بيانــات املناطــق 

الزراعيــة البيئيــة العامليــة بأنهــا مالئمــة بدرجــة مرتفعــة أو مالئمــة بدرجــة مرتفعــة للغايــة لزراعــة أحــد احملاصيــل اخلمســة التاليــة )الــذرة وفــول الصويــا والقمــح وقصــب الســكر وزيــت النخيــل(. وتضــم البلــدان 

اجلزريــة يف أوقيانوســيا ســاموا األمريكيــة وأســتراليا وجــزر كــوك وفيجــي وبولينيزيــا الفرنســية وغــوام وكيريباتــي وجــزر مارشــال وميالنيزيــا وميكرونيزيــا ونــاورو وكاليدونيــا اجلديــدة ونيوزيلنــدا ونيــوي وجزيــرة 

نورفولــك وجــزر ماريانــا الشــمالية واإلقليــم اخلاضــع للوصايــة يف جــزر احمليــط الهــادئ وبــاالو وبابــوا غينيــا اجلديــدة وجــزر بيتكيــرن وبولينيزيــا وســاموا وجــزر ســليمان وتوكيــالو وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو وجــزر 

والــس وفوتونــا.
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تقرير خاص:     تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

يسهم استخدام جميع األراضي غير املستغلة، بافتراض ثبات جميع 

— أي أقل  الغذاء لتسعة مليارات شخص  العوامل األخرى، يف توفير 

الغذاء  الذين يتعين توفير  من 9.7 مليارات شخص وهو عدد السكان 

احلسابات  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  القرن.  منتصف  بحلول  لهم 

كاالبتكارات  األخرى  العوامل  اعتبارها  يف  تأخذ  ال  التقديرية 

التكنولوجية احملتملة واحلد من إهدار الغذاء وتدهور التربة.

 — الغذاء  املستقبلية يف عرض  الزيادة  أن  املفترض  ومن 

سكان  نمو  على  املترتبة  الغذاء  احتياجات  لتوفير  والالزمة 

اإلنتاجية.  زيادة  عن  معظمها  يف  ناجتة  ستكون   — العامل 

األرض  استخدام  يف  التوسع  من  اإلمكان  قدر  احلد  ينبغي  إذ 

فقدان  اجتماعية:  ولدواعي  البيئة  لصالح  الزراعة  ألغراض 

انبعاثات  وزيادة  البيئي  النظام  وتدهور  البيولوجي  التنوع 

يف  التحدي  يكمن  لذلك  األراضي.  استخدام  وحقوق  الكربون 

إيجاد وسلة لزيادة إنتاجية األرض املزروعة يف الوقت احلايل 

زيادة  وإمكانية  الغابات.  وإزالة  التربة  تدهور  معدل  وإبطاء 

جنوب  إفريقيا  يف  للغاية  مرتفعة  الزراعية  األراضي  إنتاجية 

الصحراء، حيث يقل حجم احملاصيل الفعلي عن مستواه املمكن 

.)Fischer and Shah 2011 بنسبة 5٠% )راجع دراسة

كيف تطورت جتارة الغذاء العاملية؟

نسبيا  تغيرا  أكثر  الغذاء  على  العاملي  الطلب  أنماط  كانت 

مقارنة بأنماط العرض خالل العقود املاضية. فقد حتول الطلب 

من الغرب إىل الشرق بسبب التفاوتات يف معدل النمو السكاين، 

وتغيرات الدخل املؤثرة على تكوين الطلب. وكان حتول العرض 

من الشمال إىل اجلنوب أقل حدة بالنسبة للغذاء مقارنة بالسلع 

األساسية األخرى كاملنتجات املعدنية واملعادن. ورغم ارتفاع 

حصة بعض األسواق الصاعدة يف جتارة الغذاء العاملية، ال تزال 

االقتصادات املتقدمة تستحوذ على نصيب األسد من حجم هذه 

التجارة )اجلدول ١-ت خ-٢(. وهو أمر صحيح رغم احتماالت 

ارتفاع العائد على رأس املال يف القطاع الزراعي يف العديد من 

االقتصادات النامية، والتي تفسر التدفقات الرأسمالية الوافدة 

Gollin, Laga� القطاع )راجع على سبيل املثال دراسة  إىل هذا 

.)kos, and Waugh 2014a and 2014b
حجم  حيث  من  البلدان  بين  واسعة  فجوات  وتوجد 

املنتجة  به احملاصيل  واملقصود   — الزراعية  احملاصيل 

األرض  مقياس إلنتاجية  وهو  مزروعة،  أرض  لكل وحدة 

معوقات  الفجوات  هذه  وتعكس  خ-3(.  ١-ت  )اجلدول 

القطاعات  يف  التكنولوجيا  ونقل  االستثمار  أمام  متعددة 

على  حمدودة  والشواهد  النامية.  باالقتصادات  الزراعية 

املتقدمة  االقتصادات  بين  اإلنتاجية  فجوة  حجم  تراجع 

مدى  الذرة  مثال  من  ويتضح  الدخل.  منخفضة  والبلدان 

التباعد الكبير يف احملاصيل الزراعية بين أمريكا الشمالية 

خ-5(.  ١-ت  البياين  )الشكل  الصحراء  جنوب  وإفريقيا 

األراضي  شراء  يف  مؤخرا  الكبير  التوسع  أن  من  وبالرغم 

من  التدفق  يف  بدأ  املال  رأس  أن  إىل  يشير  احلدود  عبر 

الشمال إىل اجلنوب، فهو يكشف أيضا عن خالفات حادة 

١-ت  اإلطار  )راجع  املتلقية  والبلدان  املستثمرين  بين 

خ-١(.

القطاع  يف  االستثمار  أمام  كثيرة  معوقات  وتوجد 

الصافية  الرأسمالية  التدفقات  قلة  تقتصر  وال  الزراعي. 

الزراعي فقط، على عكس  القطاع  النامية على  البلدان  إىل 

Alfaro, Kalem�  النظرية الكالسيكية احلديثة )راجع دراسة

التي  العديدة  والعوامل   .)li�Ozcan, and Volosovych 2008
تعوق االستثمار يف الزراعة تعكس التحديات التي تواجهها 

هذه البلدان يف حتسين جودة مؤسساتها. إذ توجد شواهد 

عديدة على دور استخدام التكنولوجيا )أو عدم استخدامها( 

ودور قيود رأس املال البشري واالئتمان يف تنمية الزراعة 

 ،Besley and Case 1993 دراسة  املثال  سبيل  على  )راجع 

اجلدول 1-ت خ-2: صادرات الغذاء

)نسبة من الصادرات العاملية(

١99٠٢٠٠٠٢٠١3املنطقة

بلدان منظمة التعاون والتنمية يف 

٠.77٦٦٠.74٠٦٠.٦٢4٠امليدان االقتصادي

البلدان غير األعضاء يف منظمة التعاون 

٠.٢٢34٠.٢594٠.37٦٠والتنمية يف امليدان االقتصادي

٠.٠٢3٦٠.٠٢9٢٠.٠٦٦١البرازيل

٠.٠37٠٠.٠4١١٠.٠393الصين

٠.٠٠5١٠.٠١٠3٠.٠٢٦3الهند

٠.٠٢58٠.٠٢8١٠.٠٢٦٢األرجنتين

٠.٠٠4٦٠.٠١٠8٠.٠٢٢4إندونيسيا

املصادر: منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظــة: يشــير الغــذاء إىل الغــذاء مــا عــدا إجمــايل األســماك وفقــا لبيانــات منظمــة األغذيــة والزراعــة. 

ويســتند تصنيــف البلــدان إىل البلــدان األعضــاء، ويســتند تصنيــف غيــر األعضــاء يف منظمــة التعــاون 

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي إىل األعضــاء احلالييــن.

اجلدول 1-ت خ-3: الغلة الزراعية

)بالنسبة إىل املنطقة األكثر إنتاجا(

شمال إفريقيا

إفريقيا جنوب 

الصحراء

أمريكا الالتينية 

آسياأوقيانوسياأوروباأمريكا الشماليةوالكاريبي

٠.٦٠٠.١9٠.43١.٠٠٠.5٦٠.77٠.48الذرة

٠.88٠.٢٢٠.48٠.8١٠.59١.٠٠٠.44األرز

٠.8٢٠.4٠٠.88١.٠٠٠.٦3٠.٦8٠.4٢فول الصويا

٠.٦3٠.٦٠٠.٦5٠.7١١.٠٠٠.48٠.73القمح

املصادر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول املتوســط املرجــح لغلــة احملاصيــل حســب املنطقــة بالنســبة إىل املنطقــة األكثــر إنتاجــا. ويرجــح متوســط الغلــة بمســاحة األرض املزرعــة. وأوقيانوســيا تضــم أســتراليا وفيجــي وغــوام 

وميكرونيزيــا وكاليدونيــا اجلديــدة ونيوزيلنــدا واإلقليــم اخلاضــع للوصايــة يف جــزر احمليــط الهــادئ وبابــوا غينيــا اجلديــدة وجــزر ســليمان وفانواتــو.
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 Dercon ودراسة   ،Foster and Rosenzweig 1995 ودراسة 

االستثمار  حجم  من  حتد  كذلك   .)and Christiaensen 2011
القطاع عوامل أخرى مثل عدم وجود بنية حتتية  يف هذا 

الصادرة   Donaldson and Hornbeck دراسة  )راجع  كافية 

 Jacoby, Li, and قريبا(، وخماطر نزع امللكية )راجع دراسة

Rozelle 2002(، واملسائل املتعلقة بملكية األراضي )راجع 
.)Besley and Burgess 2000 دراسة

ما اخملاطر؟

التي أشارت  Amartya Sen (1981) هي األوىل  كانت دراسة 

عن  بل  الغذاء،  ندرة  عن  بالضرورة  ناجتا  ليس  اجلوع  أن  إىل 

أكثر  له  الغذائي  األمن  ومفهوم  الغذاء.  شراء  على  القدرة  عدم 

من بعد. وقد حدد تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

(FAO 2015) أربع ركائز لألمن الغذائي:

· الذي يتحدد على أساس اإلنتاج 	 العرض  — جانب  التوافر 

واخملزون وجتارة الغذاء

· الشراء بالدخل 	 )القدرة على  اقتصاديا   — الوصول  سهولة 

الغذاء  مصادر  إىل  الوصول  على  )القدرة  وماديا  املتاح( 

باستخدام البنية التحتية للنقل(

· وتوزيع 	 الغذائية  احلمية  تنوع  خالل  من   — االستخدام 

الغذاء بين أفراد األسرة وإعداد الغذاء واستهالكه

· االستقرار — استمرار العوامل الثالثة األخرى. 	

معدالت  سرعة  بسبب  الواردات  على  االعتماد  زاد  وقد 

املناطق  إىل  الريفية  املناطق  من  املواطنين  هجرة 

إفريقيا جنوب  ال سيما يف   — السكاين  والنمو  احلضرية 

عرض  يف  موازية  زيادة  وجود  —دون  وآسيا  الصحراء 

الغذاء حمليا )اجلدول ١-ت خ-4(. والغالبية العظمى من 

)اجلدول  صاف  أساس  على  الغذاء  تستورد  العامل  بلدان 

دائما  التي  للبلدان  املرتفع  التركز  ورغم  خ-5(.  ١-ت 

مصدرين  من  بلدا   ٢7 حتولت  للغذاء،  مستوردة  كانت  ما 

على أساس صاف إىل مستوردين منذ عام ١99٠. وتقع 

وإفريقيا  الالتينية  وأمريكا  آسيا  شرق  يف  البلدان  هذه 

جنوب الصحراء، وتتضمن هندوراس والفلبين وفييت نام 

تراجعا حادا  األربعة  البلدان  وزمبابوي. وقد شهدت هذه 

الصافية يزيد على 7 نقاط  الغذائية  الصادرات  يف حجم 

مئوية من إجمايل الناجت احمللي.

وقد أدت هذه التحوالت إىل مزيد من اخملاوف بشأن األمن 

الغذائي. ويمكن للبلدان حتقيق األمن الغذائي من خالل االستيراد 

بشرط قدرتها على تمويل الواردات. وتستطيع البلدان التي تنعم 

تواجه  بينما  الغذائية،  وارداتها  تمويل  االقتصادي  بالرخاء 

اجلدول 1-ت خ-4: سكان املناطق احلضرية حسب املنطقة

)% من جمموع السكان(

التغير ١99٠-٢٠5٠التغير ١99٠-١99٠٢٠١4٢٠5٠٢٠١4املنطقة

3١.34٠.٠55.98.7٢4.7إفريقيا

3٢.347.5٦4.٢١5.33١.9آسيا

7٠.٠73.48٢.٠3.5١٢.٠أوروبا

7٠.579.58٦.٢9.٠١5.7أمريكا الالتينية والكاريبي

75.48١.587.4٦.٠١٢.٠أمريكا الشمالية

7٠.77٠.873.5٠.١٢.8أوقيانوسيا

املصادر: التوقعات السكانية يف العامل الصادرة عن األمم املتحدة: تنقيح عام ٢٠١4؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: أوقيانوســيا تضــم ســاموا األمريكيــة وأســتراليا وجــزر كــوك وفيجــي وبولينيزيــا الفرنســية وغــوام وكيريباتــي وجــزر مارشــال وميكرونيزيــا ونــاورو وكاليدونيــا اجلديــدة ونيوزيلنــدا ونيــوي وجــزر ماريانــا 

الشــمالية وبــاالو وبابــوا غينيــا اجلديــدة وســاموا وجــزر ســليمان وتوكيــالو وتونغــا وتوفالــو وفانواتــو وجــزر والــس وفوتونــا.
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املصادر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: حتسب الغلة على أساس متوسط متحرك خلمس سنوات. وأوقيانوسيا تضم 

أستراليا وفيجي وغوام وميكرونيزيا وكاليدونيا اجلديدة وفانواتو ونيوزيلندا وبابوا 

غينيا اجلديدة.

الشكل البياين ١-ت خ-٥: غلة الذرة

(بالكيلوغرام للهكتار الواحد)

إفريقيا جنوب الصحراء

أمريكا الشمالية

أوقيانوسيا
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تقرير خاص:     تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

 ١3

البلدان الفقيرة حتديات جسيمة يف تمويل الواردات الغذائية.١3

السلع  أسعار  انخفاض  أدى  املاضية،  القليلة  السنوات  وخالل 

واحليز  التصدير  عائدات  من  احلد  إىل  الغذاء(  )بخالف  األولية 

املتاح يف املالية العامة يف االقتصادات النامية مما عرضها 

 ١4
إىل صدمات يف أسعار الغذاء.١4 

االقتصادية  كاخلسائر  الزراعة،  على  املناخ  تغير  ويؤثر 

وإنتاجية  الزراعية  احملاصيل  حجم  تراجع  مثل  الضخمة 

احلرارة  درجات  متوسط  يف  التغيرات  خالل  من  املواشي، 

وأنماط هطول األمطار وأحداث الطقس االستثنائية مثل موجات 

أيضا،  األخرى  اآلثار  من  كبيرة  جمموعة  وتوجد   ١5

 ١5 احلرارة. 

الكربون  أوكسيد  ثاين  وتركزات  واألمراض  اآلفاق  تغير  مثل 

)دراسة Porter and others 2014(. وعموما، أكدت األبحاث على 

البلدان  البلدان، حيث تكون  بين  اآلثار  لهذه  االنكشاف  تفاوت 

البلدان  لتغير املناخ عن  أكثر عرضة  األقرب إىل خط االستواء 

 Rosenzweig and others الواقعة على خطوط عرض أعلى )دراسة

١٦ فعلى سبيل املثال، شهدت إثيوبيا مؤخرا واحدة من 
 ١٦.)2014

أسوأ موجات اجلفاف خالل عدة عقود. ومن الصادم أن اثنين 

من أهم املواسم املمطرة بالبالد يُعتمد عليهما يف توفير املياه 

الزراعية.  احملاصيل  من   %8٠ على  يزيد  ما  لزراعة  الالزمة 

ندرة  فإن  لذلك  السكان.  من   %85 الزراعي  بالقطاع  ويعمل 

النينو  بظاهرة  املرتبطة  الالحقة  اجلفاف  وموجات  األمطار 

تسببت يف ارتفاع حاد يف االحتياجات اإلنسانية التي يُتوقع 

 Government استمرارها جلزء كبير من عام ٢٠١٦ )راجع تقرير

١7
 ١7.)of Ethiopia 2015

 ١3 الشرائح األكثر فقرا على اإلطالق يف بعض البلدان الغنية قد تكون 

عرضة النعدام األمن الغذائي.

شأنها  من  الغذاء  قطاع  يف  التجاري  التبادل  معدالت  صدمات   ١4  

الناحية  ومن  غذاء.  مستورد  إىل  غذاء  مصدر  من  البلد  حتويل  مبدئيا 

النامية على الواردات الغذائية  البلدان  العملية، يعزى اعتماد العديد من 

من  السكان  وانتقال  السكاين  النمو  سرعة  يف  تتمثل  مهمة  عناصر  إىل 

املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية، وركود اإلنتاجي، وضعف البنية 

 .)Rakotoarisoa, Iafrate, and Paschali 2011 التحتية )راجع دراسة

 ١5 راجع دراسة IMF (2016) لالطالع على مناقشة حول تأثير الكوارث 

الطبيعية وتغير املناخ على بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

 ١٦ تشير شواهد إىل أن تأثير تغير املناخ يختلف باختالف احملصول.

شهدها  التي  النينو  ظاهرة  تأثير  يكون  أن  يمكن  إفريقيا،  بخالف   ١7  

العامل يف ٢٠١5-٢٠١٦ أشد حدة على آسيا يف مناطق مثل مرتفعات 

الفلبين  إندونيسيا ووسط وجنوب  الهند وشرق  كمبوديا ووسط وجنوب 

جزر  يف  أخرى  وبلدان  اجلديدة  غينيا  وبابوا  تايلند  شرق  شمال  ووسط 

تلك  احلادة  الطقس  أحداث  تفاقم  يستمر  أن  ويُتوقع 

و  )IFPRI 2016؛  تواترها  ويزداد  الغذائي  لألمن  وتهديداتها 

١8 ويمكن أن يساعد ما 

 ١8 .)World Bank 2015a ؛ وUNEP 2016
يُطلق عليه اسم أساليب الزراعة الذكية مناخيا يف التخفيف من 

آثار تغير املناخ على الزراعة من خالل إتاحة الفرصة ألصحاب 

احليازات الزراعية الصغيرة إلنتاج حماصيل حتتوي على قدر 

أكبر من العناصر الغذائية بأساليب قابلة لالستمرارية وتتسم 

قامت  ذلك،  على  فضال   ١9

 ١9  .)IFPRI 2016 )راجع  بالكفاءة 

الدولية  للتنمية  األمريكية  والوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة 

والنظام  ومنعها.  باجملاعات  للتنبؤ  مبكر  إنذار  نظم  بإنشاء 

بمنظمة  داخلي  نظام  هو  املبكر  واإلنذار  للمعلومات  العاملي 

األغذية والزراعة الغرض منه مراقبة املوقف العاملي للغذاء يف 

البلدان األعضاء باملنظمة البالغ عددها ١9٠ بلدا والتحذير من 

األزمات الوشيكة يف البلدان )دراسة Groskopf 2016(. وتساعد 

(FEWS NET, www.fews. شبكة نظم اإلنذار املبكر باجملاعات

(net، التي أنشأتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف التنبؤ 
باألزمات اإلنسانية يف ٢9 بلدا ووضع خطط ملواجهتها.  

كبيرا  تأثيرا  الغذاء  ونقص  الغذاء  أسعار  تقلبات  وتؤثر 

البلدان  رخاء  يف  اإلطالق  على  األهم  األساسي  اجلانب  على 

الفقيرة — وهو جانب البقاء. فكما يتضح من اجلدول ١-ت 

سلة  من  للغاية  كبير  نصيب  على  الغذاء  يستحوذ  خ-٦، 

الدخل،  منخفضة  البلدان  من  العديد  يف  الكلية  االستهالك 

وعلى نصيب أكبر يف الدول الضعيفة مثل غينيا وبوروندي. 

الغذاء نسبيا  يقل نصيب  الدخل،  للبلدان منخفضة  وبالنسبة 

من   %5٠ حوايل  إىل  يصل  حيث   — مرتفعا  يظل  ولكنه 

القياسية  االقتصادية  الشواهد  وتشير  االستهالك.  جمموع 

Belle� ودراسة   ،Arezki and Brueckner 2014 دراسة  )راجع 

احمليط الهادئ. وشهدت الهند فيضانات حادة يف عدة أجزاء يف والية 

معظم  الفيضانات  وغمرت   ،٢٠١5 وديسمبر  نوفمبر  خالل  نادو  تاميل 

 .)United Nations 2015( أنحاء مدينة شيناي

 ١8 يف أمريكا الالتينية وجنوب شرق آسيا، يُتوقع أن يتضاعف تواتر 

والنينا  النينو  ظاهرتي  صاحبت  التي  اجلفاف  وموجات  الفيضانات 

 (World Bank األخيرتين والتي تسببت بالفعل يف خسائر زراعية فادحة

.2015b)
 ١9 على سبيل املثال، وُجد أن األرز رباعي الكربون ينتج قدرا أكبر من 

وزيادة  املياه  استخدام  كفاءة  مضاعفة  نتيجة   %5٠ بنسبة  احملاصيل 

.)IFPRI 2016( %3كفاءة استخدام النيتروجين بنسبة ٠

اجلدول 1-ت خ-5: البلدان املصدرة واملستوردة للغذاء على أساس صاف

)1990 مقابل 2013، عدد البلدان(

اجملموعمستوردة  --< مصدرةمصدرة --<مستوردةاملستوردة دائمااملصدرة دائمااملنطقة

٦١77٢3٢شرق آسيا واحمليط الهادئ

9١3١١٢4أوروبا ووسط آسيا

١٢١48٠34أمريكا الالتينية والكاريبي

٠١7٢٠١9الشرق األوسط وشمال إفريقيا

٢١٠٠3أمريكا الشمالية

١٦٠١8جنوب آسيا

4٢99345إفريقيا جنوب الصحراء

3497٢77١٦5اجملموع

املصادر: منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ ومؤشرات التنمية العاملية الصادرة عن البنك الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 
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الغذاء يمكن أن تؤدي إىل  mare 2015( إىل أن تقلبات أسعار 
البلدان وداخلها ومن  بين  الغذاء  توزيع  حتديات جسيمة يف 

٢٠ ويتضح من 
ثم إىل صراعات )الشكل البياين ١-ت خ-٦(.٢٠

مؤشرات انعدام األمن الغذائي )الشكل البياين ١-ت خ-7( أن 

منطقة إفريقيا هي األكثر عرضة خلطر انعدام األمن الغذائي، 

آسيا  يف  أيضا  اخلطر  هذا  تواجه  أخرى  مناطق  توجد  بينما 

وأمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية.  

وقد تؤدي تدخالت السياسات يف بعض األحيان إىل تفاقم مشكلة 

ارتفاع أسعار الغذاء. فتتفاقم تقلبات أسعار السلع األساسية املرتبطة 

باألحوال اجلوية — كالغذاء — بفعل ما تقوم به االقتصادات املتقدمة 

والنامية عادة من تعديل سياساتها التجارية واحمللية من عام ألخر 

الغذاء  أسواق  يف  والكميات  األسعار  مستوى  استقرار  إىل  منها  سعيا 

فترات  وخالل   .)FAO 2015 وتقرير  Anderson 2016؛  )دراسة  احمللية 

املصدرة  البلدان  اعتادت   ،٢٠٠8 عام  يف  كما  الغذاء،  أسعار  ارتفاع 

البلدان  وقامت  التصدير،  على  قيود  فرض  صاف  أساس  على  للغذاء 

الواردات.  على  احلواجز  بخفض  صاف  أساس  على  للغذاء  املستوردة 

وكان الهدف من هذين اإلجرائين زيادة عرض الغذاء حمليا، غير أن 

اجتماع هاتين السياستين معا أدى إىل زيادة الطفرة يف أسعار الغذاء 

 Anderson ودراسة   ،Anderson, Rausser, and Swinnen 2013 )دراسة 

2016(. وجتنبا ملثل هذه النتائج، ينبغي ضمان زيادة إنتاجية القطاع 
الزراعي وتطوير سالسل العرض وتعزيز التعاون اإلقليمي — بما يف 

وإدارتها،  احلبوب  إقليمية من  باحتياطيات  االحتفاظ  ذلك من خالل 

حيث  الغذاء،  إنتاج  حلجم  احملددة  العوامل  من  األهلية  النزاعات   ٢٠  

يف  بارتفاع  يقترن  قد  أهلية  حرب  وجود  أن  إىل  القطرية  األمثلة  تشير 

أسعار الغذاء احمللية. ففي دارفور على سبيل املثال، ارتفعت أسعار السلع 

الغذائية األولية ارتفاعا سريعا عقب بدء تفشي أعمال العنف يف أواخر 

Brink� املثال دراسة  )راجع على سبيل  وأوائل عام ٢٠٠4   ٢٠٠3  عام

 .)man and Hendrix 2010

وهي إجراءات ثبتت فعاليتها يف الوقاية من تداعيات تقلبات أسعار 

٢١

 ٢١ .)Jha and Rhee 2012 الغذاء يف آسيا الصاعدة )راجع دراسة

االنقسام  من  حالة  الغذاء  أسواق  تشهد  سبق،  ملا  وإيجازا 

بسبب التشوهات التجارية واملعوقات احمللية أمام االستثمار 

سريعة،  بمعدالت  الغذاء  على  الطلب  ارتفع  وقد  القطاع.  يف 

وسيستمر يف االرتفاع بسبب النمو السكاين. ويؤثر نمو الدخل 

على  االعتماد  وسيزداد  الغذاء.  على  الطلب  تكوين  على  أيضا 

سكان  انتقال  سرعة  بسبب  البلدان  من  العديد  يف  التجارة 

احلضرية.  املناطق  إىل  الريفية  املناطق  من  وآسيا  إفريقيا 

الغذائي،  األمن  انعدام  من  واحلد  التحديات  هذه  وملواجهة 

يجب على جميع البلدان االستمرار يف رفع احلواجز املفروضة 

أيضا  الدخل  منخفضة  البلدان  على  وينبغي  التجارة.  على 

التدفقات  جذب  خالل  من  الزراعة  قطاع  يف  اإلنتاجية  زيادة 

الرأسمالية، ولكن عليها أوال إجراء العديد من التحسينات على 

مؤسساتها. 

 ٢١  تتضمن الوسائل األخرى التي من شأنها احلد من نقص الغذاء يف 

إىل  الذي يؤدي  الغذاء  املفرط من  )١( خفض االستهالك  الطويل:  األجل 

السمنة وما يصاحبها من مشكالت صحية، و)٢( احلد من إهدار الغذاء. 

املهدر من  أو  الفقد  يبلغ حجم  والزراعة،  األغذية  تقديرات منظمة  فوفق 

طن  مليار   ١.3 حوايل  إىل  يصل  ما  أي  الغذاء،  إنتاج  ثلث  عامليا  الغذاء 

سنويا.  

اجلدول 1-ت خ-6: نسبة الغذاء واملشروبات يف 

جمموع االستهالك، 2010

النسبةاملنطقة

٢١.٠البلدان مرتفعة الدخل

43.7البلدان متوسطة الدخل

5٦.٦البلدان منخفضة الدخل

7١.٠بوروندي

٦9.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

7١.١غينيا

املصــادر: قاعــدة البيانــات العلميــة لالســتهالك؛ وقاعــدة بيانــات احلســابات القوميــة لــدى 

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تتضمــن األغذيــة اجملهــزة مثــل املشــروبات الكحوليــة وخدمــات توريــد األطعمــة 

واملشــروبات.
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إفريقيا ـــ أحداث العنف

أمريكا الالتينية ـــ أحداث العنف

مؤشر أسعار الغذاء (٢٠٠٥ = ١٠٠، املقياس األيمن)

الشكل البياين ١-ت خ-٦: أسعار الغذاء وأحداث العنف

(عدد األحداث، ما مل يذكر خالف ذلك)

املصادر: نظام أسعار السلع األولية لدى صندوق النقد الدويل؛ واإلصدار ٣-١ من 

قاعدة بيانات حتليل الصراعات االجتماعية 3.1 (SCAD)؛ وحسابات صندوق النقد الدويل.
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تقرير خاص:     تطورات وتنبؤات أسواق السلع األولية

الشكل البياين ١-ت خ-٧: مؤشر األمن الغذائي العاملي، ٢٠١٦

(الدرجة الكلية من صفر إىل ١٠٠، ١٠٠ = البيئة األفضل على اإلطالق)

الدرجة من ٧٢٫٤ إىل ٨٦٫٦

الدرجة من ٥٧٫١ إىل ٧٢٫٣

الدرجة من ٤١٫٦ إىل ٥٧

الدرجة من ٢٤ إىل ٤١٫٥

املصدر: مؤشر األمن الغذائي العاملي لعام ٢٠١٦ الصادر عن وحدة املعلومات بصحيفة اإليكونوميست.
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احلكومــات  أبــدت  الغــذاء،  علــى  الطلــب  زيــادة  خلفيــة  علــى 

متزايــدا  اهتمامــا  االســتثمار  وصناديــق  الزراعــة  وشــركات 

بشــراء حقــوق ملكيــة أو عقــود إيجــار طويلــة األجــل ملســاحات 

واســعة مــن األراضــي الزراعيــة أغلبهــا يف االقتصــادات الناميــة 

وتقــع   .)Arezki, Deininger, and Selod 2015 دراســة  )راجــع 

معظــم األراضــي التــي تــم تملكهــا يف بلــدان تعــاين مــن انعــدام 

األمــن الغذائــي ويف أمــس احلاجــة إىل االســتثمار يف القطــاع 

الزراعــي. وقــد تكــون نتائــج هــذه الصفقــات إيجابيــة أو ســلبية. 

ويعــرض هــذا اإلطــار شــواهد مرتبطــة بعمليــات شــراء األراضــي 

عبــر البلــدان ويناقــش تداعياتهــا علــى السياســات.

ما السبب وراء صفقات األراضي الضخمة؟

هــذا  يف  املســتخدم  األراضــي«  »صفقــات  بمصطلــح  يُقصــد 

اإلطــار شــراء مســاحات ضخمــة مــن األرض عبــر احلــدود، وعــادة 

مــا يكــون ذلــك علــى حســاب املنتجيــن مــن أصحــاب احليــازات 

أزمــة  أدت  وقــد  اخلضــراء.١  املســاحات  أو  الصغيــرة  الزراعيــة 

زيــادة  إىل   ٢٠٠8-٢٠٠7 الفتــرة  خــالل  وقعــت  التــي  الغــذاء 

حــادة يف أســعار الغــذاء، ممــا أدى إىل ارتفــاع قيمــة األراضــي 

الغــذاء  إلنتــاج  أراضــي  علــى  احلصــول  خيــار  وقيمــة  الزراعيــة 

منافــع  أن  ورغــم  التاليــة.  الغــذاء  أزمــة  تداعيــات  مــن  للوقايــة 

زراعــة األراضــي الفضــاء ال تــزال حمــدودة يف الوقــت احلــايل، 

فــإن زيــادة عــدم اليقيــن يف أعقــاب األزمــة يمكــن أن يكــون قــد 

أدى إىل زيادة الربحية املســتقبلية ملســتثمري القطاع اخلاص 

.)Gollier and Venables 2012 )دراســة 

ويشير الشكل البياين ١-ت خ-١-١ إىل ارتفاع حاد يف عدد 

صفقــات األراضــي يف الســنوات التــي ســبقت األزمــة املاليــة لعــام 

٢٠٠7-٢٠٠8، ووصول هذا العدد إىل ذروته عقب األزمة بفترة 

قصيــرة. ففــي عــام ٢٠٠9، يف ذروة اإلقبــال علــى تملــك األراضــي، 

يبلــغ  أراضــي  صفقــات  علــى  تقريبــا  يوميــا  التفــاوض  يتــم  كان 

متوســط مســاحتها ٢٢3 ميال مربعا، أي أكثر من خمســة أضعاف 

مســاحة باريــس بفرنســا. وخــالل الســنوات الالحقــة، تراجــع إقبــال 

املســتثمرين واحلكومــات علــى األراضــي الزراعيــة. 

البيــاين ١-ت  الشــكل  والركــود يف  االنتعــاش  نمــط  ويتســق 

تملــك  )خيــار(  قيمــة  يف  الســريع  التغيــر  فكــرة  مــع  خ-١-١ 

الغــذاء  أســعار  يف  احلــادة  التقلبــات  بســبب  الزراعيــة  األرض 

وعــدم اليقيــن. وتشــير الشــواهد إىل أن عــددا كبيــرا مــن األراضــي

ديــاز  وفانيســا  بوغمانــز  كريســتيان  همــا  اإلطــار  هــذا  مؤلفــا 

. نغــو نتيلو مو

فاشــلة  أو  ناجحــة  أو  مقصــودة  حماولــة  أي  بالصفقــة  يُقصــد   ١

لتملــك أراضــي عــن طريــق الشــراء أو االســتئجار أو حــق االمتيــاز، علــى 

أن تتوافــر يف الصفقــة املعاييــر التاليــة: )١( أن تنطــوي علــى انتقــال 

حق اســتخدام األرض أو حق إدارتها أو حق ملكيتها عن طريق البيع 

أو االســتئجار أو حــق االمتيــاز، و)٢( أن تكــون قــد أبرمــت عقــب عــام 

٢٠٠٠، و)3( أن تغطــي مســاحة قدرهــا ٢٠٠ هكتــار أو أكثــر، و)4( أن 

تنطــوي علــى احتماليــة حتويــل الغــرض مــن األرض مــن إنتــاج حيازات 

صغيــرة منتجــة أو اســتخدام اجملتمــع احمللــي أو تقديــم خدمــات بيئيــة 

مهمــة إىل االســتخدام التجــاري. ويركــز التحليــل الــوارد يف هــذا اإلطــار 

علــى الصفقــات املبرمــة عبــر احلــدود فقــط. 

التــي تــم تملكهــا متــروك دون اســتخدام، ممــا يثيــر خمــاوف بشــأن 

الغــرض مــن هــذه االســتثمارات الضخمــة يف األراضــي ويلمــح إىل 

وجــود معوقــات حمتملــة يف إتمــام املشــروعات الزراعيــة علــى هــذه 

األراضــي. ووفقــا لقاعــدة بيانــات مصفوفــة األرض، مل تُــزرع حتــى 

اآلن ســوى أجزاء من 49% فقط من األراضي املتملكة، وتقل هذه 
النســبة كثيــرا يف إفريقيــا جنــوب الصحــراء )%37(.٢

ما الذي يمكن أن نستشفه من بيانات استثمارات 

األراضي؟

يف مايــو ٢٠١٦، تضمنــت قاعــدة بيانــات مصفوفــة األرض 

أكثــر  ويقتــرن  احلــدود.  عبــر  صفقــة   ٢١5٢ عــن  معلومــات 

إجمــايل  يبلــغ  زراعيــة  بمشــروعات  الصفقــات  هــذه  ثلثــي  مــن 

مســاحتها حــوايل 59 مليــون هكتــار يف 88 بلــدا حــول العــامل، 

أي مــا يعــادل تقريبــا مســاحة بحجــم فرنســا أو أوكرانيــا. ورغــم 

للغايــة،  شاســعة  حيازتهــا  تبدلــت  التــي  األراضــي  مســاحة  أن 

تظــل هــذه املســاحة حمــدودة إىل حــد مــا مقارنــة بإجمــايل 

٢ حســب بيانــات موقــع املرصــد العاملــي ملصفوفــة األرض بتاريــخ 

      http://landmatrix.org/en/get�the�detail/ . .7 مايو ٢٠١٦

الشكل البياين ١-ت خ-١-١: تطور الصفقات 

مع مرور الوقت حسب املنطقة املستهدفة 

(عدد الصفقات)

املصادر: مصفوفة األرض؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل
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إفريقيا جنوب الصحراء شرق آسيا واحمليط الهادئ

أمريكا الالتينية والكاريبي أوروبا وآسيا الوسطى

جنوب آسيا الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإلطار 1-ت خ-1: إقبال عاملي على تملك األراضي
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مساحة األراضي املالئمة غير املزروعة )واخلالية من الغابات( 

التــي تبلــغ تقريبــا 4٠٠ مليــون هكتــار — أو مليــار هكتــار شــاملة 

الغابــات. وكانــت إفريقيــا جنــوب الصحــراء )884 صفقــة( وشــرق 

لالســتثمار،  املســتهدفة  املناطــق  أهــم  مــن  صفقــة(   ٦١١( آســيا 

وتأتــي أمريــكا الالتينيــة يف املركــز التــايل )3٦8 صفقــة(. 

ولبحــث العوامــل وراء االهتمــام بصفقــات األراضــي الزراعيــة 

عبــر احلــدود، نســتخدم نمــوذج انحــدار بواصــون لتقديــر معــدل 

إنشــاء املشــروعات وعــدده يف بلــدان املنشــأ واملقصــد. ويعبــر 

البلــد  يف  تنفيذهــا  املتوقــع  املشــروعات  عــدد  عــن      N  ij الرمــز   

املضيــف j مــن جانــب مســتثمرين مــن البلــد i. ويغطــي نمــوذج 

االنحــدار جميــع صفقــات األراضــي بيــن عامــي ٢٠٠٠ و٢٠١٦.     

الدراســات  يف  الــوارد  القياســي  اجلاذبيــة  لنمــوذج  ووفقــا 

بلــد  ـتثمار يف األراضــي إىل خصائــص  يُعــزى االسـ التجاريــة، 

املنشــأ    VarOrig  وبلــد املقصــد   VarDest ، واملتغيــرات الثنائيــة 

للبلديــن   VarBilat  ij   .  وفيمــا يلــي املواصفــة األساســية:

 N  ij   = c +  α  i   ∙  VarOrig  i   +   β  j   ∙ VarDest  j   +   γ  ij   ∙ VarBilat  ij   +  
ε    ij      , 

 )١-ت خ-١-١(

حيــث تعبــر الرمــوز.  α  i   ,   β  j    and   γ  ij    عــن معلمــات االهتمــام، ويعبــر 

الرمــز عــن حــد اخلطــأ. ونظــرا لتكــرر الرقــم صفــر مــرات عديــدة 

يف البيانــات، قــد ينطــوي التقديــر بطريقــة املربعــات الصغــرى 

العاديــة علــى حتيــز وعــدم اتســاق. وللتغلــب علــى هــذه املشــكلة، 

 Silva يتــم التقديــر بطريقــة االحتمــاالت شــبه القصــوى )دراســة

.)and Tenreyro 2006
ويســتخدم التحليــل مقياســا مبتكــرا لألراضــي غيــر املزروعــة 

األســواق.  مــن  األراضــي  قــرب  يراعــي  غابــات  ل ا ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ي ل ا خل ا

املناطــق  بيانــات  قاعــدة  مــن  مســتمدة  تخدمة  ـ سـ مل ا ات  ـ ـ ن ا ي ب ل وا

الزراعيــة البيئيــة العامليــة (FAO 2016). ولتحليــل العالقــة بيــن 

هــذا النــوع مــن االســتثمار األجنبــي املباشــر واحلوكمــة، نــدرج يف 

التحليــل بيانــات عــن القانــون والنظــام العــام مســتمدة مــن الدليــل 

ICRG 2009(، وهــو مقيــاس  الــدويل للمخاطــر القطريــة )راجــع 

حلمايــة املســتثمرين مســتمد مــن قاعــدة بيانــات ممارســة األعمــال 

de Crom�  لــدى البنــك الــدويل، ومقيــاس أخــر ألمــن امللكيــة )دراســة

brugghe and others 2009(. ونــدرج يف التحليــل أيضــا املســافة 
ومتغيــر صــوري للعالقــات االســتعمارية الســابقة كمتغيــرات بديلــة 

لتكلفــة التجــارة. وأخيــرا، يتضمــن التحليــل أيضــا مؤشــرا لألمــن 

الغذائــي مســتمد مــن وحــدة املعلومــات بصحيفــة اإليكونومســت.

وتــرد نتائــج نمــاذج االنحــدار اســتنادا إىل املعادلــة رقــم )١-ت 

خ-١-١( يف اجلــدول رقــم ١-ت خ-١-١. وتؤكــد هــذه النتائــج 

أهمية تكلفة التجارة ووفرة عرض األراضي غير املزروعة الصاحلة 

للزراعــة. ومــن املثيــر لالهتمــام، وعلــى عكــس مــا يــرد يف الدراســات 

احلاليــة بشــأن التدفقــات الرأســمالية، توصلنــا إىل أن ضعــف حوكمــة 

األراضــي يقتــرن بمزيــد مــن صفقــات األراضــي )راجــع اجلــدول ١-ت 

خ-١-١، العمــود األول(. ونظــرا لالرتبــاط الكبيــر بيــن ضعــف حوكمــة 

 ρ األراضــي وانعــدام األمــن الغذائــي )حيــث يســاوي معامِــل االرتبــاط

= ٠.77(، تشــير هــذه النتيجــة إىل زيــادة حجــم اســتثمارات األراضــي 

ـن  ـي. ويف حيـ الغذائـ ـن  األمـ ـدام  انعـ ـن  مـ ـاين  تعـ ـي  التـ ـق  املناطـ يف 

حتــرص حكومــات البلــدان التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغذائــي علــى 

اســتضافة اســتثمارات ضخمــة يف قطــاع األراضــي، فإنهــا غالبــا مــا 

تواجــه حتديــا يف ضمــان مــا إذا كانــت هــذه االســتثمارات اخلارجيــة 

تســاعد بالفعــل يف مكافحــة اجلــوع علــى املســتوى احمللــي، وهــذا أمــر 

صعــب خاصــة يف ظــل ضعــف حوكمــة األراضــي.

ما االنعكاسات بالنسبة لألمن الغذائي؟

قــد يكــون لصفقــات األراضــي تأثيــر إيجابــي أو ســلبي. فمــن 

ناحيــة، تــدل هــذه الصفقــات علــى تدفــق رأس املــال يف القطــاع 

ـدان  البلـ ـتثمري  ـة إىل مسـ الغنيـ ـدان  البلـ ـتثمري  الزراعــي مــن مسـ

الفقريــة، وتســاعد بالتــايل يف نقــل التكنولوجيــا اجلديــدة ومعرفــة 

االقتصــاد الزراعــي إىل املزارعيــن احمللييــن. ومــن ناحيــة أخــرى، 

قــد يــؤدي تركــز هــذه الصفقــات يف البلــدان التــي تعــاين مــن انعــدام 

ـن  ـج عـ ـد تنتـ قـ ـي  التـ ـة  الوخيمـ ـار  اآلثـ ـم  الغذائــي إىل تفاقـ ـن  األمـ

أزمــات الغــذاء املســتقبلي. وبمقــدور حكومــات البلــدان املضيفــة 

معاجلــة هــذه اخملاطــر مــن خــالل االســتثمار يف مراقبــة القــدرة علــى 

ضمــان تأجيــر األراضــي للمســتثمرين الذيــن )١( يســاعدون علــى 

إدمــاج املنتجيــن احمللييــن يف سالســل القيمــة، و)٢( يشــاركون يف 

االســتثمار يف الســلع العامــة احملليــة، و)3( يقدمــون التعويضــات 

الالزمــة للمســتخدمين الذيــن يتــم تهجيرهــم مــن األراضــي.         

اجلدول 1-ت خ-1-1: تأثير حوكمة األراضي 
واألمن الغذائي على صفقات األراضي

 )٢()١(

  متغيرات ثنائية
–١.٠٦١***–٠.838***املسافة )لوغاريتم(

 )٠.٠٦٦9()٠.٠793(

٠.874***١.5٢9***عالقات استعمارية سابقة

 )٠.٢٦9()٠.٢53(

  متغيرات بلد املنشأ

)مقارنــة  الغــذاء  مــن  الصــادرات  صــايف 

احمللــي( النــاجت   8.١99***بإجمــايل 

 )١.١8٠( 

٠.٠4٠3*** مؤشر األمن الغذائي

  )٠.٠٠447(

  متغيرات بلد املقصد

٠.٢34٠.٠575حماطة باليابسة

 )٠.١()٠.٢٢٠9٢(

٠.8١٠***٠.5٢5***أراضي مالئمة خالية من الغابات

 )٠.٠748()٠.٠93٦(

–٠.١٦5–٠.57٢***حوكمة األراضي
 )٠.٠957()٠.١٠8(

–٠.١5٢–٠.٢٦5***القانون والنظام العام
 )٠.٠8٢7()٠.٠958(

–٠.٠٠9١3***–٠.٠٠٦٠٦**ضعف حماية املستثمرين
 )٠.٠٠٢43()٠.٠٠٢5٦(

)مقارنــة  الغــذاء  مــن  الصــادرات  صــايف 

احمللــي( النــاجت   5.757***بإجمــايل 

 )١.384( 

–٠.٠539*** مؤشر األمن الغذائي
  )٠.٠٠٦39(

١9,١8٦١٠,٠44عدد املالحظات

R2 ٠.٢١7٠.٢83شبه معامِل التحديد

ملحوظة: األخطاء املعيارية الثابتة داخل األقواس

.0.10 < p * ,;0.05 < p ** , 0.01 < p ***

  (continued) اإلطار 1-ت خ-1: إقبال عاملي على تملك األراضي
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 تباطأ نمو التجارة منذ عام 2012 مقارنة بأدائه التاريخي 

القوي والنمو االقتصادي بشكل عام. ويخلص هذا الفصل إىل 

أن ضعف النشاط االقتصادي بشكل عام، وخاصة االستثمار، 

كان العائق األساسي أمام نمو التجارة، حيث تسبب يف حوايل 

ثالثة أرباع التباطؤ. غير أن هناك عوامل أخرى تشكل أيضا 

عبئا على التجارة. فتراجع وتيرة حترير التجارة والزيادة يف 

احلمائية مؤخرا تتسبب يف كبح نمو التجارة، رغم أن تأثيرهما 

الكمي ال يزال حمدودا حتى اآلن. كذلك ساهم التراجع يف نمو 

سالسل القيمة العاملية بدور مهم يف التباطؤ املشاهَد. وتشير 

النتائج إىل أن معاجلة الضعف العام يف النشاط االقتصادي، 

التبادل  تنشيط  شأنه  من  االستثمار،  جمال  يف  وخاصة 

التجاري، وهو ما يمكن أن يسهم بالتايل يف تعزيز اإلنتاجية 

املزيد  إجراء  فإن  العاملي،  النمو  آفاق  لتراجع  ونظرا  والنمو. 

اتخاذ  مع  احلواجز،  تخفض  التي  التجارية  اإلصالحات  من 

تدابير خلفض التكلفة على أولئك الذين يتحملون عبء التكيف، 

من شأنه تعزيز تبادل السلع واخلدمات على املستوى الدويل 

وإنعاش حلقة التأثيرات اإليجابية للتجارة والنمو.

وقد تباطأ نمو التجارة العاملية بشكل ملحوظ يف السنوات 

يف  العاملية  التجارة  حجم  يف  احلاد  االنهيار  فبعد  األخيرة. 

السلع واخلدمات ثم تعافيه بدرجة أكثر حدة يف أعقاب األزمة 

املالية العاملية، زاد بأكثر قليال من 3% سنويا منذ عام ٢٠١٢، 

أي بأقل من نصف متوسط معدل الزيادة خالل العقود الثالثة 

عند  وخاصة  للنظر،  الفتا  التجارة  نمو  تباطؤ  وكان  السابقة. 

والنشاط  التجارة  يف  النمو  بين  التاريخية  بالعالقة  مقارنته 

االقتصادي العاملي )الشكل البياين ٢-١(. ورغم أن معدل النمو 

احلقيقي للتجارة العاملية بلغ، يف املتوسط، ضعفي معدل نمو 

 ١985 عامي  بين  الفترة  يف  العاملي  احمللي  الناجت  إجمايل 

إجمايل  وتيرة  بالكاد  العاملية  التجارة  واكبت  فقد  و٢٠٠7، 

املاضية.  سنوات  األربع  مدى  على  العاملي  احمللي  الناجت 

مقارنة  التجاري  التبادل  حجم  يف  املمتد  البطيء  النمو  ولهذا 

خالل  التاريخية  السوابق  من  قليل  عدد  االقتصادي  بالنشاط 

العقود اخلمسة املاضية.

العاملية غير مفهومة  التجارة  وال تزال أسباب ضعف نمو 

بشكل واضح، ومع ذلك ال بد من إجراء تشخيص دقيق لتحديد 

الشأن  هذا  يف  املساعدة  السياسة  إلجراء  يمكن  كان  إذا  ما 

تراجع  اإلجراء.١ فهل  أن يشملها هذا  ينبغي  التي  واجملاالت 

االقتصادية  البيئة  ضعف  أعراض  من  عَرَض  جمرد  التجارة 

للتجارة؟  املقيِّدة  السياسات  أنه نتيجة إلحياء  أم  بشكل عام، 

ال يزال االستثمار اخلاص ضعيفا يف العديد من االقتصادات 

عدد  يف  الرابع  الفصل  )راجع  والنامية  والصاعدة  املتقدمة 

وشرعت  العاملي(،  االقتصاد  آفاق  تقرير  من   ٢٠١5 إبريل 

الستعادة  ترحيب  موضع  ويف  ضرورية  عملية  يف  الصين 

االستثمار  على  االعتماد  من  بالتحول  االقتصادي  التوازن 

٢ وقام 

إىل زيادة االعتماد على النمو الناجت عن االستهالك. ٢ 

اإلنفاق  بتخفيض  األولية  للسلع  املصدرة  البلدان  من  كثير 

السلع األولية.  الرأسمايل ملواجهة الضعف املستمر يف أسعار 

مقارنة  التجارة  على  أكبر  بشكل  االستثمار  العتماد  ونظرا 

باالستهالك، ترى دراسة Freund (2016) أن تراجع االستثمار 

سوف يؤدي حتما إىل تباطؤ نمو التجارة )راجع أيضا دراستي 

Boz, Bussière, and Marsilli 2015 وMorel 2015، على سبيل 
املثال(. 

تباطؤ  يف  ساهمت  أخرى  أسباب  أيضا  هناك  تكون  وقد 

مدى  على  التجارة  حترير  وتيرة  تراجع  أدى  فربما  التجارة. 

مؤخرا  احلمائية  التدابير  وزيادة  املاضية  القليلة  السنوات 

بفعل  التجارة  تكاليف  املستمرة يف  التخفيضات  من  احلد  إىل 

دفعة  أعطت  والتي   ،٢٠٠7-١985 الفترة  خالل  السياسات 

و  Evenett and Fritz 2016؛  )دراستا  التجارة  لنمو  قوية 

تكاليف  انخفاض  ساعد  كذلك   .(Hufbauer and Jung 2016
انتشار  على  واالتصاالت،  النقل  وسائل  يف  والتقدم  التجارة، 

إىل  اإلنتاج  عمليات  جتزئة  أدت  حيث  العاملية  القيمة  سالسل 

عدة  للحدود  الوسيطة  السلع  عبور  نتيجة  التجارة  نمو  تعزيز 

 — احلدود  عبر  اإلنتاج  سالسل  تكوين  تباطأ  وربما  مرات. 

بسبب اكتمال نموها أو انخفاض تكلفة التجارة بمعدالت أكثر 

تواضعا، أو كليهما — مما أدى إىل تباطؤ التوسع يف التجارة 

بحثية  أوراق  من  فيها  ورد  وما   Hoekman (2015) دراسة  راجع   ١

يف  الواردة  بالدراسات  ومقارنة  العاملية.  التجارة  تباطؤ  حتليل  حول 

مقارنة  إجراء  الفصل  هذا  يف  املتبع  املنهج  يتيح   ،Hoekman (2015)
االقتصادات  من  كبير  بعدد  املتعلقة  الفرضيات  خمتلف  بين  أشمل 

واستخدام جمموعة من متنوعة من املناهج التحليلية. 

٢ يناقش الفصل الرابع من تقرير آفاق االقتصاد العاملي هذا التداعيات 

التوازن االقتصادي يف الصين، بما يف  العاملية املترتبة على استعادة 

ذلك من خالل التجارة.

الفصل هم عاقب أسلم، وأمينة بوز )رئيس  الرئيسيون لهذا  املؤلفون 

ريبيرو،  بوبالفسكي-  وماركوس  سيروتي،  وأوخينيو  مشارك(،  فريق 

هونغ،  ييبين  آفا  من  دعم  مع  مشارك(،  فريق  )رئيس  توبالوفا  وبيتيا 

يانغ،  وهونغ  زيمانسكي،  وريتشل  بوغاتشيفا،  وإيفينيا  جيانغ،  وهاو 

أهن، ودييغو سرديرو،  ومارينا توبالوفا كويل، ومساهمات من جيبين 

ورومين دوفال، وكريستيان هن. وكان االستشاري اخلارجي هو أندريه 

ليفتشينكو. واستفاد الفصل من تعليقات واقتراحات برنت نيمان.

التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟ 2 ل
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 Constantinescu, Mattoo, املرتبطة بسالسل العرض )دراسة

األسباب األخرى النخفاض  ٤،3 وقد تكون   ،)and Ruta 2015
الطلب  يف  الزيادة  مثل  طبيعتها،  يف  تطورا  أكثر  التجارة  نمو 

أو  الثروات  تنامي  نتيجة  التجارية  غير  السلع  على  النسبي 

شيخوخة السكان.

للعوملة  كبيرا  نشاطا   ٢٠٠7-١985 الفترة  وشهدت 

اآلراء  يف  قوي  توافق  هناك  وكان  سريعا.  اقتصاديا  ونموا 

بين االقتصاديين على مساهمة التجارة الدولية يف ارتفاع 

التي  التكيف  تكاليف  أن  رغم  عام،  بشكل  الرخاء  مستوى 

يواجهها بعض العاملين تكون كبيرة يف كثير من األحيان. 

وتُمكِّن التجارة الدولية االقتصادات من التخصص يف إنتاج 

واالستفادة  بميزة نسبية  فيها  تتمتع  التي  السلع واخلدمات 

أيضا  يمكنها  التجارة  أن  غير  والنطاق.  احلجم  وفورات  من 

دفع النمو االقتصادي من خالل نشر املعرفة والتكنولوجيا 

وتعزيز استحداث منتجات جديدة، ويف نهاية املطاف زيادة 

التباطؤ املتزامن يف نمو اإلنتاجية  اإلنتاجية.5 ويف ضوء 

قوية  أسباب  هناك  تكون  قد  االقتصادات،  من  العديد  يف 

والنمو  للتجارة  اإليجابية  التأثيرات  حلقة  إنعاش  إىل  تدعو 

األسواق  لفتح  السياسات  صناع  جهود  تضافر  خالل  من 

٦ ومواصلة احلد من تكاليف التجارة.

التجارة  يف  احلاد  التباطؤ  ألسباب  فهمنا  يف  وللمساهمة 

صعيد  على  مالئمة  استجابة  وتصميم   ٢٠١١ عام  نهاية  منذ 

السياسات، يركز هذا الفصل على األسئلة التالية:

· ما مدى انتشار االنخفاض يف نمو التجارة الدولية بعد عام 	

٢٠١١؟ وهل اختلفت ديناميكية التجارة بين االقتصادات؟ 

التجارة وجمموعة  نوع  التجارة حسب  تباطؤ  اختلف  وهل 

املنتجات؟

· ضعف 	 يعكس  الذي  التجارة  نمو  يف  التراجع  مقدار  ما 

النشاط االقتصادي والتغيرات يف تكوين النمو؟ وحتديدا، ما 

مقدار التباطؤ يف نمو التجارة خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5، 

نمو  أن   Constantinescu, Mattoo, and Ruta (2015) دراسة  ترى   3

تراجع  قد  الصين،  تضم  التي  تلك  وخاصة  العاملية،  العرض  سالسل 

 Kee and Tang (2016) دراسة  راجع  العاملية.  املالية  األزمة  قبل  حتى 

لالطالع على مزيد من األدلة على تطور سالسل القيمة يف الصين خالل 

الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠7.

 ٤ يف الواقع، إذا كان التباطؤ املشاهَد يف التجارة يمثل ببساطة نهاية 

فترة من نمو التجارة السريع على نحو غير معتاد، نتيجة بعض العوامل 

املذكورة أعاله، فإن االقتصاد العاملي يمكن أن يعود إىل حالة مستقرة 

الناجت.  نمو  معدل  بنفس  النظرية،  تتنبأ  حسبما  التجارة،  فيها  تنمو 

فرادى  وهيكل  التجارة،  تكاليف  تستقر  املستقرة،  احلالة  هذه  مثل  ويف 

االقتصادات، وأنماط اإلنتاج والتعهيد والتجارة فيما بين البلدان. راجع 

.Ethier (1985)  أو Dixit and Norman (1980) على سبيل املثال

 Grossman  و ،Krugman (1979) 5 راجع، على سبيل املثال، دراسات 

 Frankel and Lee (1993)، و  Young (1991)، و  and Helpman (1991)، و 
Romer (1999)، و Bernard and others (2003)، وغيرها.

على  لالطالع   Goldberg and Pavcnik (2016) دراسة  راجع   ٦  

أحجام  على  التجارية  السياسة  بآثار  املعنية  للدراسات  استعراض 

التجارة، واإلنتاجية، وأسواق العمل، والنمو.

الشكل البياين ٢-١: النمو احلقيقي العاملي للتجارة وإجمايل 

الناجت احمللي من منظور تاريخي 

(٪)

كان االنخفاض يف النمو احلقيقي للتجارة منذ عام ٢٠١٢ الفتا للنظر، وخاصة عند مقارنته 

بالعالقة التاريخية بين النمو يف التجارة والنشاط االقتصادي العاملي.
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املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: الواردات تشمل السلع واخلدمات. وتستند الرسوم البيانية إىل عينة غير متوازنة من ١٠٠ بلد 

يف عــام ١٩٦٠ ومــن ١٨٩ بلــدا يف عــام ٢٠١٥. ويتــم حســاب النمــو الســنوي يف الــواردات اإلجماليــة 

(إجمــايل النــاجت احمللــي) باملتوســط املرجــح ملعــدالت نمــو الــواردات احلقيقيــة (إجمــايل النــاجت احمللــي) 

علــى مســتوى فــرادى البلــدان، حيــث تكــون األوزان املســتخدمة هــي حصــص الــواردات االســمية (إجمــايل 

الناجت احمللي بأسعار الصرف السائدة يف السوق). 
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مقارنة بفترة ما قبل األزمة املالية العاملية، الذي يمكن أن 

يُعزى إىل تراجع النمو؟ وإىل أي مدى يمكن عزو التباطؤ يف 

التغيرات  الناجت احمللي، إىل  التجارة، مقارنة بنمو إجمايل 

يف تكوين الطلب؟

· بخالف 	  — أخرى  عوامل  به  ساهمت  الذي  الدور  ما 

نتيجة  التباطؤ  وهل  التجارة؟  نمو  كبح  يف   — الناجت 

لتشوهات السياسة، مثل تباطؤ حترير التجارة أو زيادة 

العرض  سالسل  نمو  اكتمال  يعكس  أنه  أم  احلمائية؟ 

العاملية؟

أبعاد  عبر  التجارة  نمو  تطور  بتوثيق  الفصل  هذا  ويبدأ 

يف  متكاملة  حتليلية  مناهج  ثالثة  يستخدم  ثم  خمتلفة، 

مؤخرا.  حدث  الذي  التباطؤ  وراء  الكامنة  العوامل  حتليل 

قياسي  جتريبي  نموذج  التحليل  من  األول  اجلزء  ويستخدم 

على  الواردات  نمو  كان  إذا  ما  لتحديد  الواردات  على  للطلب 

املستوى القُطْري قد تباطأ بدرجة أكبر مما تتنبأ به التغيرات 

السنوات  يف  النسبية  واألسعار  الكلي  الطلب  مكونات  يف 

األخيرة. ويستكمل اجلزء الثاين التحليل التجريبي من خالل 

تقدير نموذج هيكلي متعدد البلدان والقطاعات يقيس أهمية 

تكاليف  مثل  أخرى،  وعوامل  الطلب  تكوين  يف  التغيرات 

بيانات  فيستخدم  التحليل  من  الثالث  اجلزء  أما  التجارة. 

مفصلة للغاية لتسليط الضوء على دور السياسات التجارية 

واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية.

وفيما يلي النتائج الرئيسية لهذا الفصل:

· النطاق. 	 واسع  للتجارة  احلقيقي  النمو  يف  التراجع  كان 

الذي حدث يف  التباطؤ  البلدان  فقد اجتنب عدد قليل من 

بالقيمة  سواء   ،٢٠١5-٢٠١٢ الفترة  يف  التجارة  نمو 

الناجت احمللي. وباملثل،  أو مقارنة بنمو إجمايل  املطلقة 

التباطؤ  أن  رغم  واخلدمات،  السلع  جتارة  نمو  انخفض 

تراجع  للسلع،  وبالنسبة  أقل.  كان  اخلدمات  جتارة  يف 

التجارة يف 85% من أصناف املنتجات، حيث كان  نمو 

والوسيطة  الرأسمالية  السلع  جتارة  يف  املشاهَد  التباطؤ 

هو األكثر حدة. 

· النشاط االقتصادي، وخاصة 	 العام يف  أن الضعف  يبدو 

التباطؤ يف نمو االستثمار يضع عراقيل رئيسية أمام نمو 

التجارة منذ عام ٢٠١٢. ويشير التحليل التجريبي إىل أنه 

يمكن اعتبار ضعف النشاط االقتصادي، ال سيما تراجع 

أرباع  إىل ثالثة  االستثمار، مسؤوال عن نسبة تصل  نمو 

للعامل  السلع،  من  احلقيقية  الواردات  نمو  يف  االنخفاض 

و٢٠١٢-٢٠١5.   ٢٠٠7-٢٠٠3 بين  الفترة  يف  ككل، 

من   %٦٠ أن  إىل  العام  التوازن  نموذج  يخلص  وباملثل، 

االسمية  بالقيمة  السلع  واردات  نمو  معدل  يف  التباطؤ 

يف  التغيرات  إىل  يُعزى  احمللي  الناجت  بإجمايل  مقارنة 

تكوين الطلب. 

· نمو 	 على  عبئا  أيضا  تشكل  أخرى  عوامل  هناك  أن  غير 

التجارة. فالتباطؤ يف وتيرة حترير التجارة وزيادة التدابير 

احلمائية مؤخرا يتسببان يف كبح نمو التجارة الدولية يف 

حتى  نسبيا  حمدودا  الكمي  تأثيرهما  كان  إذا  حتى  السلع، 

اآلن. كذلك ساهم االنخفاض الواضح يف نمو سالسل القيمة 

العاملية بدور مهم يف التباطؤ املشاهَد. وبشكل عام، هناك 

عوامل أخرى بخالف مستوى النشاط االقتصادي وتكوينه 

على  احلقيقية  للواردات  السنوي  النمو  انخفاض  إىل  أدت 

مستوى العامل بنحو ١.75% نقطة مئوية منذ عام ٢٠١٢.

— وهي  والنتيجة الرئيسية التي يخلص إليها هذا الفصل 

التباطؤ  أعراض  أحد  هو  كبير  حد  إىل  التجارة  نمو  ضعف  أن 

املتقدمة  االقتصادات  يف  االقتصادي  النشاط  يف  املتزامن 

والصاعدة والنامية — تعني أن سياسات معاجلة العوائق التي 

تعترض النمو، وخاصة االستثمار يف اجملاالت التي يكون فيها 

مستوى االستثمار منخفضا، ينبغي أن تكون يف صدارة اجلهود 

الرامية إىل حتسين صحة االقتصاد العاملي. وسوف ينشأ عن 

هذه السياسات، من خالل زيادة حجم التبادل التجاري بصورة 

الروابط  آثار  انتقلت  إيجابية كلما  انتشارية  آثار  غير مباشرة، 

ذلك،  ومع  بلد.  كل  يف  االقتصادي  التوسع  وعززت  التجارية 

النمو، تهدف  التجارة اإلنتاجية ودفع  فنظرا ألنه يمكن تعزيز 

السياسات مباشرة إىل احلد من تكاليف التجارة ويظل تنشيط 

واالجتاهات  العاملية  اآلفاق  تراجع  ضوء  يف  مهما  التجارة 

االقتصادات  من  والعديد  لإلنتاجية.  املواتية  غير  العامة 

دون  تواجه حواجز جتارية حتول  أو  والنامية تضع  الصاعدة 

اإلنتاج  سالسل  يف  واملشاركة  العاملية  األسواق  إىل  دخولها 

أن  لذا فإن تنسيق اجلهود إلزالة هذه احلواجز يمكن  العاملية؛ 

يبدأ جولة جديدة من االندماج وتطوير سالسل القيمة العاملية 

 Freund )دراسة  للشركات  االستثمار  حوافز  من  مزيد  وتوفير 

2016(. وبشكل أعم، فإن جتنب التدابير احلمائية وإحياء عملية 
تخفض  التي  التجارية  اإلصالحات  خالل  من  التجارة  حترير 

احلواجز، إىل جانب التدابير املتخذة خلفض التكلفة على أولئك 

تبادل  يف  النمو  دفع  شأنه  من  التكيف،  عبء  يتحملون  الذين 

تعزيز  النهاية  ويف  الدويل  املستوى  على  واخلدمات  السلع 

النشاط العاملي.

ومن املهم التأكيد من البداية على أن القياس الدقيق لدور 

القيمة  وسالسل  التجارية،  والسياسات  االقتصادي،  النشاط 

العاملية يف تطور تدفقات التجارة يعد بطبيعته مهمة صعبة. 

للنمو  دالة  يعد  التجارية  السلع  على  الطلب  أن  الواضح  فمن 

والسياسات  الدولية  التجارة  تؤثر  أن  يمكن  لكن  االقتصادي، 

التأثير على  النشاط االقتصادي من خالل  التجارية أيضا يف 

املدخالت  على  وحصولها  للشركات،  االستثمارية  القرارات 

املثال،  سبيل  فعلى  واإلنتاجية.  اإلنتاج،  وعمليات  الوسيطة، 
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ربما ساهم انخفاض وتيرة حترير التجارة منذ أوائل العقد األول 

وضعف  اإلنتاجية،  نمو  بطء  يف  والعشرين  احلادي  القرن  من 

األخيرة.  وكما  السنوات  الناجت يف  نمو  وانخفاض  االستثمار، 

هو احلال يف الغالبية العظمى من الدراسات املعنية بالتجارة، 

الفصل سوى على جزء من  التجريبي يف هذا  التحليل  يركز  ال 

هو  األساسي  هدفه  ألن  العالقات،  من  املعقدة  الشبكة  هذه 

إثبات ما إذا كانت ديناميكية التجارة يف اآلونة األخيرة تتسق 

السياسات  وتطور  وتكوينه،  الناجت  لنمو  املشاهَد  املستوى  مع 

التجارية، واالندماج يف سالسل القيمة العاملية يف ظل أنماط 

االرتباط التاريخية. ويتخذ التحليل الهيكلي منهجا أكثر شموال 

نظرا ألن مستوى النشاط االقتصادي، وهيكل اإلنتاج، وأنماط 

التجارة يتم حتديدها معا، يف نموذج التوازن العام، عن طريق 

ألن  نظرا  لكن  واإلنتاجية.  واألفضليات،  التجارة،  تكاليف 

النموذج يمثل العامل احلقيقي تمثيال مبسطا، يتعذر عليه رصد 

كافة القنوات التي قد تؤثر التجارة من خاللها على الناجت.

آثار التجارة على اإلنتاجية والرفاهية: 

تمهيد

حمركات  على  الفصل  لهذا  الرئيسي  التركيز  ينصب  بينما 

آثاره  فهم  املهم  فمن  مؤخرا،  التجارة  نمو  يف  االنخفاض 

العاملية  احملتملة على اإلنتاجية والنمو يف ظل تراجع اآلفاق 

لهذه  وحتقيقا  لإلنتاجية.  املواتية  غير  العامة  واالجتاهات 

الرئيسية  للقنوات  استعراضا موجزا  القسم  الغاية، يعرض هذا 

أمام  مغلق  اقتصاد  انفتاح  يؤدي  أن  خاللها  من  يمكن  التي 

خفض  طريق  عن  الدولية  التجارة  دفع  مواصلة  أو  التجارة 

الكلي فضال على ما  التجارية إىل استفادة االقتصاد  احلواجز 

قد ينطوي عليه ذلك من حتديات.7

اإلنتاجية،  حتسين  إىل  التجارة  حترير  يؤدي  أن  ويمكن 

ورفع مستويات املعيشة بوجه عام، وتعزيز النمو االقتصادي 

من خالل عدد من القنوات. ومن أشهر منافع التجارة أنها حتث 

نحو  على  والعمل،  املال  كرأس  اإلنتاج،  عوامل  استخدام  على 

الدولية،  التجارة  أكثر كفاءة. وعندما تنفتح االقتصادات أمام 

يمكن أن تتخصص يف السلع واخلدمات التي تتمتع فيها بميزة 

 Ricardo نسبية، مما يؤدي إىل زيادة إنتاجيتها الكلية )دراسة 

1817(. وقد يؤدي حترير التجارة أيضا إىل زيادة اإلنتاجية يف 
الشركات  اجتاه  يف  املوارد  توزيع  إعادة  طريق  عن  قطاع  كل 

األكثر إنتاجية التي تكون يف وضع أفضل لتوسيع أنشطتها يف 

بمنافع  احلاالت،  معظم  يف  تتنبأ،  النظرية  أن  مالحظة  املهم  من   7

التجارة التي تنشأ نتيجة إزالة التشوهات التي حتد من زيادة التدفقات 

 )٢٠١5( االقتصاديين  املستشارين  جملس  دراسة  وحتتوي  التجارية. 

على استعراض شامل ملنافع التجارة يف حالة الواليات املتحدة.

أسواق التصدير )دراسة Melitz 2003( واالستفادة من وفورات 

احلجم الناجتة عن ذلك )اإلطار ٢-١(.8

وبخالف التحسن يف اإلنتاجية الناشئ عن إعادة التوزيع، 

يمكن أن تؤدي التجارة أيضا إىل حتسن إنتاجية فرادى الشركات. 

فالتصدير يتيح للشركات فرصة التعلم من األسواق اخلارجية، 

على سبيل املثال، من خالل عالقتها بمشترين معينين )دراسة 

De Loecker 2013(، وتوسيع نطاق الوصول إىل األسواق يوفر 
حوافز أكبر لالستثمار يف التكنولوجيا )دراستا Bustos 2011؛ 

و Lileeva and Trefler 2010(. وقد تضطر الشركات التي تواجه 

منافسة خارجية يف األسواق احمللية إىل تخفيض الهوامش بين 

التكلفة والسعر ونقل منحنى متوسط التكلفة إىل أسفل )دراسة 

منتجات  على  والتركيز   ،)Helpman and Krugman 1985
 Bernard, Redding, and Schott التخصص األساسي )دراسة

الكفاءة  مكاسب  وحتقيق  اإلداري  التراخي  من  واحلد   ،)2011
)دراسة Hicks 1935(. وقد تبين كذلك أن حترير التجارة يحفز 

على  نفقاتها  تعكسه  الذي  النحو  على  االبتكار  على  الشركات 

البحث والتطوير وبراءات االختراع عند سعيها لزيادة تواجدها 

 Bloom, Draca, and Van Reenen يف السوق العاملية )دراسة

وأرخص  أوسع  طائفة  من  الشركات  تستفيد  وأخيرا،   .)2016
تتيحها  التي  الوسيطة  املدخالت  من  أعلى  جودة  ذات  وربما 

التجارة الدولية )دراستا Grossman and Helpman 1991؛ و 

 .)Rivera-Batiz and Romer 1991
تبادل  من  عام  بشكل  واملنتجون  املستهلكون  ويستفيد 

من  ذلك  عن  ينشأ  وما  الدويل  املستوى  على  واخلدمات  السلع 

كفاءات. وتؤدي التجارة إىل انخفاض األسعار على املستهلكين 

أيضا  وتؤدي  احلقيقية.  دخولهم  زيادة  وبالتايل  واملنتجين، 

للمستهلكين واملنتجين  املتاحة  املنتجات  إىل زيادة جمموعة 

هاتين  تعزز  أن  ويمكن   .)Broda and Weinstein 2006 )دراسة 

النظرية  وتشير   .)3-٢ )اإلطار  كبير  بشكل  الرفاهية  القناتين 

االقتصادية أيضا إىل أن مكاسب االستهالك واالستخدام األكفأ 

الناجت احمللي  إجمايل  يعزز  أن  ينبغي  التجارة  نتيجة  للموارد 

حتى إذا كان من الصعب الكشف عن وجود عالقة سببية قوية 

بين التجارة والنمو يف البيانات القُطْرية.9

داخل  التوزيع  إعادة  على  التجارة  تأثير  حول  مناقشة  على  لالطالع   8

الصناعة الواحدة واإلنتاجية، راجع، على سبيل املثال، دراسات Melitz (2003)؛ 

وBernard, Jensen, and Schott (2006)؛ و Melitz and Ottaviano (2008). وتعرض 
االستثمارات  على  أدلة   Bustos (2011)و  ،Lileeva and Trefler (2010) دراستا 

 De Loecker دراستا  تناقش  بينما  التكنولوجيا،  جمال  يف  للتصدير  احملفزة 

(2013 ,2007)، و Atkin, Khandelwal, and Osman (2014) قناة “التعلم من خالل 
و   ،Erdem and Tybout (2003)و  ،Pavcnik (2002) دراسات  وتبحث  التصدير”. 

آثار  يف   Topalova and Khandelwal (2011) و    ،Amiti and Konings (2007) 
حترير التجارة على اإلنتاجية، بما يف ذلك من خالل قناة املدخالت الوسيطة.

9 تعرض دراسة Frankel and Romer (1999) بعض التقديرات األولية 

التحليالت،  أحدث  على  ولالطالع  الدخل؛  على  للتجارة  السببية  لآلثار 

تخلص  أخرى،  ناحية  من   .Feyrer (2009a and 2009b) دراسة  راجع 

دراسة Rodríguez and Rodrik (2001) إىل أن طبيعة العالقة بين السياسة 

التجارية والنمو االقتصادي ال تزال غامضة على أسس جتريبية. 
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الفطيرة”،  “حجم  زيادة  إىل  التجارة  تؤدي  بينما  أنه  غير 

الكثير  مصدر  هو  بالتساوي—وهذا  منافعها  توزَّع  ال  فغالبا 

وللتجارة  التجاري.  االنفتاح  لزيادة  الشعبية  املعارضة  من 

أثر توزيعي داخل االقتصاد من خالل قناتين خمتلفتين. فهي 

قطاعاتهم  باختالف  العاملين  دخل  على  خمتلف  بشكل  تؤثر 

 Stolper and دراسة  املثال  سبيل  على  )راجع،  ومهاراتهم 

خمتلف  بشكل  تؤثر  أن  أيضا  ويمكن   ١٠.)Samuelson 1941
على تكلفة املعيشة التي تواجه خمتلف املستهلكين من خالل 

تأثيرها على األسعار النسبية للسلع واخلدمات.

توزيع  على  التجارة  أثر  الدراسات  من  العديد  تناولت  وقد 

الدخل. ١١  فمن ناحية، توفر القطاعات والشركات التي تتوسع 

نتيجة زيادة قدرتها على الوصول إىل األسواق اخلارجية فرص 

توظيف جديدة وأعلى جودة غالبا. ١٢  ومن ناحية أخرى فإن 

القطاعات  يف  لهم  املتاحة  العمل  وفرص  العاملين  دخول 

تتأثر  أن  يمكن  األجنبية  الواردات  مع  املتنافسة  والشركات 

تتمكن  إذا مل  األمد  السلبية طويلة  اآلثار  تكون هذه  وقد  سلبا، 

الشركات والقطاعات املتوسعة من االستيعاب الفوري للعاملين 

موقعهم  و/أو  مهاراتهم  طبيعة  بسبب  تسريحهم  تم  الذين 

بها على نطاق  املستشهد  الدراسات  إحدى  اجلغرايف. وتخلص 

واسع، وهي دراسة Autor, Dorn, and Hanson (2013) حول 

أثر منافسة الواردات الصينية على سوق العمل األمريكية إىل أن 

ارتفاع الواردات من الصين قد أدى إىل ارتفاع معدالت البطالة، 

وانخفاض املشاركة يف القوى العاملة، وانخفاض األجور يف 

أسواق العمل احمللية يف قطاع الصناعات التحويلية املنافسة 

للواردات.١3

يستفيد  عندما  توزيعي  أثر  أيضا  للتجارة  يكون  وقد   

أسعارها  تتأثر  التي  السلع  من  خمتلفة  سالل  من  املستهلكون 

 ١٠ راجع أيضا   Jones (1971)  و Mussa (1974)  لالطالع على مناقشات 

حول نظرية ستولبر-صامويلسون ونموذج التجارة ذو العوامل احملددة. 

وحتتوي دراسة Levchenko and Zhang (2013) على تقدير كمي خملتلف 

على  أوروبا  وشرق  ووسط  والهند،  الصين،  يف  التجاري  االندماج  آثار 

األجور احلقيقية يف خمتلف البلدان والقطاعات.

 World و   ،Goldberg and Pavcnik (2004,2007) دراسات  راجع   ١١  

لألدلة  استعراض  على  لالطالع  فيها  الواردة  واملراجع   ،Bank (2010)
وبالنسبة  النامية.  االقتصادات  يف  للتجارة  توزيعية  آثار  وجود  على 

للواليات املتحدة، راجع دراسة Ebenstein and others (2014). وبالنسبة 

والتجارة،  املساواة  عدم  بين  االرتباط  على  واألدلة  النظريات  ألحدث 

راجع دراسة Helpman and others )وشيكة اإلصدار(.

للعاملين  املدفوعة  األجور  ارتفاع  الدراسات  من  كبير  عدد  ١٢ يوثق   

يف الصناعات التصديرية أو املصانع التصديرية يف الواليات املتحدة، 

الصناعات  هذه  يف  العاملين  أجور  يف  الزيادة  تقديرات  تتراوح  حيث 

دراستي  املثال،  سبيل  على  )راجع،  و١8%   %١.75 بين  التصديرية 

Bernard and Jensen 1995 ، و Bernard and others 2007، واجلدول ٤ يف 
دراسة جملس املستشارين االقتصاديين )٢٠١5(.

أدت  بينما  أنه  ترى  التي   ،Lawrence (2014) دراسة  أيضا  راجع   ١3 

الواردات املصنعة من الصين إىل ارتفاع كبير يف مستوى معيشة بعض 

يف  التوسع  فإن  املتحدة،  الواليات  يف  عام  بشكل  واملناطق  العاملين 

أوروبا،  ويف  ومرهقة.  مكلفة  مواءمة  يعني  كان  الصين  مع  التجارة 

انخفاض مستوى  أيضا إىل  الصينية  الواردات  املنافسة مع  أدت زيادة 

 (Bloom, Draca, and Van التوظيف وحصة العمالة غير املاهرة، دراسة

.Reenen 2016)

بشكل خمتلف نتيجة التغيرات يف األسعار النسبية الناجمة عن 

 Fajgelbaum and Khandelwal،حديثة دراسة  ففي  التجارة. 

(2016) ، تم وضع إطار لعزل هذا األثر حتديدا وحماكاة مكاسب 
االقتصادات.  من  كبير  عدد  يف  التجارة  تكاليف  تخفيض 

وتوصلت الدراسة إىل أن منافع التجارة الناشئة عن انخفاض 

األسعار تميل لصالح من هم يف اجلزء السفلي من توزيع الدخل 

ألن الفقراء ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على السلع التجارية.

إىل  التجاري  االندماج  زيادة  تؤدي  أن  يمكن  وباختصار، 

تعزيز اإلنتاجية والنمو، مما يزيد من الرفاهية الكلية. ومع ذلك، 

هناك رابحون وخاسرون من زيادة االنفتاح التجاري، وخاصة 

على املدى القصير. وال ينبغي االستهانة بتكاليف التكيف التي 

يتحملها بعض العاملين نتيجة زيادة حترير التجارة بها والتي 

تدعو إىل اتخاذ تدابير تكميلية على صعيد السياسات لضمان 

أيضا  )راجع  اجلميع  صالح  يف  التجاري  االندماج  يكون  أن 

اإلطار ٢-٢(.

تباطؤ نمو التجارة: األنماط الرئيسية

يسفر البحث يف تطور التجارة العاملية يف السنوات األخيرة 

عن صورتين خمتلفتين على نحو ملفت، حسبما إذا كان التبادل 

التجاري يقاس بالقيمة احلقيقية أو االسمية للدوالر األمريكي. 

فقد تباطأ نمو التجارة العاملية، بالقيمة احلقيقية، منذ نهاية 

عام ٢٠١١؛ غير أنه انهار، بالقيمة االسمية للدوالر األمريكي، 

منذ النصف الثاين من عام ٢٠١٤ )اللوحتان ١ و٢ يف الشكل 

البياين ٢-٢(. فقد انخفضت قيمة التجارة يف السلع واخلدمات 

بنسبة ١٠.5% يف عام ٢٠١5 مدفوعة بهبوط خمفِّض الواردات 

بنسبة ١3%، حيث انخفضت أسعار النفط بشكل حاد وارتفعت 

قيمة الدوالر األمريكي؛ وقد هدأت وتيرة االنخفاض يف الشهور 

واخلدمات  السلع  يف  التجارة  حجم  نمو  واستمر  األخيرة.١٤ 

الفترة، وإن كان بمعدل منخفض نسبيا يزيد قليال  خالل هذه 

على 3% سنويا، ودون وجود أي بادرة على تسارع الوتيرة.١5 

ونظرا ألن جانبا كبيرا من االنخفاض يف نمو التجارة بالقيمة 

االسمية يرجع إىل االنخفاض احلاد يف سعر النفط وقوة الدوالر 

املناهج  من  والعديد  اجملردة  احلقائق  بقية  تركز  األمريكي، 

التجارة  نمو  أي   — التجارة  أحجام  تطور  على  التحليلية 

بالقيمة احلقيقية.١٦

النطاق يف  واسع  للتجارة  النمو احلقيقي  التباطؤ يف  ويعد 

بنمو  مقارنة  أو  املطلقة  بالقيمة  سواء  االقتصادات،  خمتلف 

 ١٤ راجع الفصل الثالث من هذا التقرير لالطالع على مناقشة حول أثر 

أسعار الواردات على التضخم العاملي.

 ١5 يف الواقع، وفقا ملا ورد يف تقرير  "World Trade Monitor" الصادر 

يوليو  يف   (CPB) االقتصادية  السياسات  لتحليل  الهولندي  املركز  عن 

تقريبا منذ  تغيير  السلع دون  العاملية يف  التجارة  أحجام  ٢٠١٦، ظلت 

نهاية عام ٢٠١٤.

 ١٦ يتناول حتليل التوازن العام تطور القيم االسمية للتجارة مقارنة 

بإجمايل الناجت احمللي االسمي. وباملثل، يتناول نموذج اجلاذبية، الذي 

بالقيمة  القطاعية  الثنائية  التجارة  تدفقات  الفصل،  هذا  أيضا  يناقشه 

االسمية. 
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الشكل البياين ٢-٢: التجارة العاملية باألحجام والقيم وعبر البلدان

استمر نمو التجارة العاملية، بالقيمة احلقيقية، منذ نهاية عام ٢٠١١، وإن كان بمعدل أقل بكثير، بينما انهار، بالقيمة االسمية للدوالر األمريكي، منذ النصف الثاين من عام ٢٠١٤. 

وكان التباطؤ يف النمو احلقيقي للتجارة واسع النطاق عبر االقتصادات، سواء بالقيمة املطلقة أو مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي.
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١- نمو واردات السلع واخلدمات
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القيمة السعر احلجم

٢- نمو واردات السلع

      (التغير ٪ على أساس سنوي مقارن)

١
٣- الفرق يف متوسط نمو الواردات احلقيقية بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥ 

       (بالنقاط املئوية)

أقل من -١٢ -٤ إىل صفر

-١٢ إىل -٧ أكبر من صفر

-٧ إىل -٤ ال توجد بيانات

١
٤-الفرق يف نسبة متوسط نمو الواردات احلقيقية إىل متوسط نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥ 

(باألرقام)

املصادر: ”املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية“ (CPB)؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

الفترات ا�تلفة، التي تظهر بدرجات لون خمتلفة، تقابل األمدية الرُبيعية التي حتُسب استنادا إىل التوزيع عبر البلدان التي شهدت انخفاضا يف نمو الواردات احلقيقية 
 ١

(اللوحة ٣) أو نسبة متوسط نمو الواردات احلقيقية إىل متوسط نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي (اللوحة ٤).

أقل من -٢٫٤ -٠٫٧ إىل صفر

-٢٫٤ إىل -١٫٤ أكبر من صفر

-١٫٤ إىل -٠٫٧ ال توجد بيانات

2003 06 09 12 يوليو ٢٠١٦
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إجمايل الناجت احمللي )اللوحتان 3 و٤ يف الشكل البياين ٢-٢(. 

فقد تباطأ نمو واردات السلع واخلدمات خالل الفترة ٢٠١٢-

٢٠١5 يف ١٤3 بلدا من ١7١ بلدا باملقارنة بالسنوات اخلمس 

قياسه مقارنة  تم  ما  وإذا  العاملية.  املالية  األزمة  التي سبقت 

بنمو إجمايل الناجت احمللي، سنجد أن التباطؤ قد حدث يف ١١٦ 

بلدا.

الفترة  يف  احلقيقية  الواردات  نمو  تباطؤ  مالمح  وتباينت 

٢٠١٢-٢٠١5 حسب جمموعات البلدان )الشكل البياين ٢-3( 

وحسب القطاعات )الشكل البياين ٢-٤(. فقد كان التباطؤ حادا 

الديون  أزمات  الفترة عقب  يف االقتصادات املتقدمة يف بداية 

اتساقا  ذلك  بعد  الواردات  نمو  ارتفع  لكن  اليورو،  منطقة  يف 

التعايف املتواضع يف هذه االقتصادات. ويف االقتصادات  مع 

البداية،  يف  اعتداال  أكثر  التباطؤ  كان  والنامية،  الصاعدة 

ذلك  ويُعزى  املاضيين.  العامين  خالل  حدة  أكثر  أصبح  لكنه 

الكلية  االقتصادية  والضغوط  الصين  يف  الواردات  ضعف  إىل 

للسلع  البلدان املصدرة  ذلك  بما يف  االقتصادات،  يف عدد من 

األولية التي تأثرت باالنخفاضات احلادة يف أسعار صادراتها 

)راجع أيضا الفصل األول يف عدد إبريل ٢٠١٦ من تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي(.

كانت  العاملية،  املالية  األزمة  خالل  احلال  كان  وكما 

 ١ )اللوحة  السلع  يف  التجارة  من  أقوى  اخلدمات  يف  التجارة 

يف الشكل البياين ٢-٤(. فقد بلغ معدل النمو السنوي ألحجام 

التجارة يف اخلدمات والسلع حوايل 9.5% و9%، على الترتيب، 

التجارة  الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7، لكن انخفض معدل نمو  خالل 

يف اخلدمات إىل 5.5% خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5. وانخفض 

أقل  إىل  ليصل  بكثير  ذلك  من  بأكثر  السلع  جتارة  نمو  معدل 

قليال من 3%. ١7 ويرى الكثيرون أن النمو يف جتارة اخلدمات 

نماذج  أدت  فقد  األرقام.١8  هذه  تعكسه  مما  أقوى  يكون  قد 

األعمال اجلديدة والتقدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ذلك  يف  بما  الرقمية،  اخلدمات  جتارة  يف  سريعة  زيادة  إىل 

البريد  )مثل  جمانا  املقدمة  واخلدمات  الرقمية  البيانات  يف 

التواصل االجتماعي، واخلرائط، وخدمات  اإللكتروين، ووسائل 

حمركات البحث(. غير أن قياس هذه التجارة سيظل يمثل حتديا 

إىل أن يتم حل القضايا املفاهيمية واملنهجية املهمة.١9

األربع  السنوات  خالل  السلع  يف  التجارة  تباطؤ  كان  وقد 

البياين  الشكل  يف  و3   ٢ )اللوحتان  النطاق  واسع  املاضية 

 ١7 ظلت التجارة يف اخلدمات قوية نسبيا مقارنة بالتجارة يف السلع 

منذ ٢٠١٢، لذلك تشير “التجارة” حتديدا إىل التجارة يف السلع يف بقية 

الفصل، ما مل يُذكر خالف ذلك.

 ١8 تكشف دراسة أعمق لتجارة اخلدمات بالقيمة االسمية يف خمتلف 

واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التجارة  أن  عن  القطاعات 

والسفر، واخلدمات املالية كانت أقوى من التجارة يف اخلدمات األخرى. 

)راجع املرفق ٢-١(.

Magdeleine and Maurer (2016) على نظرة عامة   ١9 حتتوي دراسة 

الرقمية”  “األفكار  يف  التجارة  قياس  أمام  اإلحصائية  التحديات  على 

دراسة  العاملي،  ماكينزي  معهد  عن  مؤخرا  صدر  تقرير  يناقش  وأيضا 

(Manyika and others 2016) أثر عصر العوملة الرقمي على نحو متزايد 
على التجارة، حيث يرى أن تدفقات البيانات عبر احلدود ينشأ عنها قيمة 

اقتصادية أكبر مقارنة بالتدفقات التقليدية للسلع التجارية.

بيانات  جمموعة  الفصل  هذا  يف  التحليل  ويستخدم   .)٢-٤

حديثة حلساب مؤشرات أسعار وأحجام الواردات كل على حدة 

باستخدام  وذلك  النهائي،  واالستخدام  املنتجات  فئات  حسب 

بيانات مفصلة عن حوايل 53٠٠ منتج يف 5٢ بلدا.٢٠ وتشير 

لنمو  الكلي  التوزيع  أن  إىل  هذه  احلديثة  البيانات  جمموعة 

أحجام التجارة عبر ما يقرب من ١٠٠ صنف منتج تم حتليلها 

كل على حدة قد حتول إىل اليسار خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 

-٢٠٠3 الفترة  يف  املشاهَدة  النمو  معدالت  بتوزيع  مقارنة 

تراجعا  املنتجات  أصناف  من   %85 من  أكثر  وشهد   .٢٠٠7

يف متوسط معدالت نمو أحجام التجارة بين الفترتين، بما يف 

ذلك املنتجات املرتبطة بالنفط، والتي تمثل أكثر من ١٠% من 

جمموع التجارة.

بين  السلع  جتارة  نمو  يف  التباطؤ  حدة  تباينت  ذلك،  ومع 

خمتلف أنواع املنتجات. وقد ظلت التجارة يف السلع االستهالكية 

غير املعمرة متماسكة بشكل جيد نسبيا. وكان نمو التجارة يف 

الوسيطة  السلع  تليها  انخفاضا،  األكثر  هو  الرأسمالية  السلع 

األولية، والسلع االستهالكية املعمرة، والسلع الوسيطة املصنعة 

)اللوحة ٤ يف الشكل البياين ٢-٤(. أما التباطؤ األكثر حدة يف 

)بما يف  املعمرة  والسلع االستهالكية  الرأسمالية  السلع  جتارة 

ذلك السيارات وغيرها من معدات النقل غير الصناعية(، والتي 

الدور  إىل  فيشير  االستثمارية،  النفقات  من  كبيرا  جزءا  تشكل 

يف  العاملية  التجارة  نمو  كبح  يف  االستثمار  لضعف  احملتمل 

السنوات األخيرة.

فهم التباطؤ يف نمو التجارة

السياسات  املالئمة على صعيد  االستجابات  يتطلب حتديد 

يرجع  فهل  ألسبابه.  واضحا  تشخيصا  التجارة  ضعف  إزاء 

كبح نمو التجارة يف املقام األول إىل الضعف املمتد يف البيئة 

لصناع  يمكن  كذلك،  األمر  كان  وإذا  العاملية؟  االقتصادية 

على  وحتديدا  النمو،  تنشيط  على  اهتمامهم  تركيز  السياسات 

تعزيز االستثمار يف اجملاالت التي يكون فيها مستوى االستثمار 

أخرى  أنواع  تكمن يف  األسباب  أن  أم  بشكل خاص.  منخفضا 

ما  وهو  التجاري،  اإلصالح  وتيرة  تباطؤ  مثل  املعوقات،  من 

يوحي باتخاذ جمموعة خمتلفة من اإلجراءات؟ 

الكلية  االقتصادية  البيئة  تأثير  بقياس  التحليل  هذا  ويبدأ 

وتكوين النمو يف تباطؤ نمو التجارة، باستخدام منهج جتريبي 

إىل  يشيران  املنهجين  ألن  ونظرا  نموذج.  على  قائم  ومنهج 

بالضعف  كامل  بشكل  التنبؤ  على  وتكوينه،  الناجت،  قدرة  عدم 

يف  يتجه  التحليل  فإن   ،٢٠١٢ عام  منذ  التجارة  يف  املشاهَد 

السياسات   — األخرى  العوامل  دور  إىل فصل  التالية  األقسام 

القيمة  سالسل  يف  التوسع  وتيرة  يف  والتغيرات  التجارية 

 ٢٠ توفر قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة 

السلع وكمية هذه  لواردات  االسمية  القيمة  املتحدة معلومات عن  لألمم 

منتج  لكل  الوحدة  قيمة  يف  التغيرات  حساب  يمكن  وبالتايل  الواردات، 

وشيكة   ،Boz and Cerutti ودراسة   ٢-٢ املرفق  )راجع  الوقت.  بمرور 

اإلصدار، لالطالع على مزيد من التفاصيل(.
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جتارة  تدفقات  عن  مفصلة  بيانات  باستخدام   — العاملية 

املنتجات وتدفقات التجارة الثنائية القطاعية. 

دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث 

جتريبي

تكوينه،  يف  والتغيرات  االقتصادي  النشاط  دور  لقياس 

يتناول هذا القسم العالقة التاريخية بين أحجام الواردات من 

 ٢٠١5-١985 الفترة  خالل  الكلي  والطلب  واخلدمات  السلع 

للتنبؤ بنمو الواردات يف بلد ما استنادا إىل التقلبات املشاهَدة 

يف نفقاته احمللية، وصادراته، وأسعاره النسبية. وبعد ذلك، تتم 

التجارة  بديناميكية  الواردات  به يف  املتنبأ  النمو  مقارنة هذا 

يف  معتاد  غير  ضعف  هناك  كان  إذا  ما  على  للوقوف  الفعلية 

التاريخية  عالقته  ظل  يف   ٢٠١٢ عام  منذ  التجاري  النشاط 

بالنشاط االقتصادي.
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الشكل البياين ٢-٣: ديناميكية التجارة عبر ا�موعات 
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مل تشهد جميع االقتصادات تباطؤا يف التجارة يف نفس الوقت. ففي االقتصادات املتقدمة، تراجع نمو 

الواردات بشكل حاد يف عام ٢٠١٢. أما يف البلدان الصاعدة والنامية، فقد أصبح التراجع يف نمو 

الواردات أكثر حدة يف عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. 

١- نمو الواردات احلقيقية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: الواردات تشمل السلع واخلدمات. يتم حساب النمو السنوي يف الواردات اإلجمالية باملتوسط 

املرجح ملعدالت نمو الواردات احلقيقية على مستوى فرادى البلدان، حيث تكون األوزان املستخدمة هي 

حصص الواردات االسمية.
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املصادر: قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية (Comtrade) التابعة لألمم املتحدة؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: حتُسب اللوحات ٢-٤ باستخدام مؤشرات أحجام الواردات التي يتم إنشاؤها من بيانات 

التجارة لكل من الكمية والقيمة على مستوى الستة أرقام وفقا للنظام املنسق لعدد ٥٢ اقتصادا. 

راجع دراسة Boz and Cerutti (وشيكة اإلصدار) واملرفق ٢-٢ لالطالع على مزيد من التفاصيل.
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كانت جتارة اخلدمات أقوى من جتارة السلع. وكان تباطؤ التجارة يف السلع واسع النطاق، حيث 

شهدت واردات السلع الرأسمالية أكبر انخفاض يف النمو.

١- النمو احلقيقي العاملي لواردات السلع واخلدمات
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 ١5٠ وعددها  العينة  تشملها  التي  البلدان  من  بلد  ولكل 

على  للطلب  قياسي  نموذج  تقدير  الفصل  هذا  يف  يتم  بلدا، 

كل  واخلدمات  السلع  واردات  حجم  يف  النمو  يربط  الواردات 

النسبية  تأثير األسعار  الطلب، بعد حتييد  بالنمو يف  على حدة 

احمللي  الناجت  إجمايل  الدراسات  معظم  وتستخدم  للواردات.٢١ 

لبلد ما كمقياس بديل لالستيعاب. ويف املقابل، يتبع التحليل 

 Bussière دراسة  ابتكرته  الذي  املفهوم  الفصل  هذا  يف  الوارد 

حسب  املعدل  الكلي  الطلب  ويحسب   ،and others (2013)
الكلي  الواردات(IAD)  كمتوسط مرجح ملكونات الطلب  كثافة 

التقليدية )االستثمار، واالستهالك اخلاص، واإلنفاق احلكومي، 

الواردات  حمتوى  هي  املستخدمة  واألوزان  والصادرات(. 

املدخالت-اخملرجات،٢٢،٢3  جداول  من  احملتسب  الطلب  يف 

الواردات  حمتوى  اختالف  أسباب  بوضوح  املنهج  هذا  ويفسر 

يف  التغيرات  أثر  يرصد  كما  الكلي  الطلب  مكونات  خمتلف  يف 

حمركاته.  خمتلف  ويف  عام  بشكل  االقتصادي  النشاط  قوة 

واألخيرة يف غاية األهمية. فاالستثمار، إىل جانب الصادرات، 

ينطوي على حمتوى واردات وافر جدا، وظل مستواه ضعيفا يف 

العديد من االقتصادات املتقدمة التي ال تزال تتعافى من األزمة 

املالية العاملية وأزمة الديون األوروبية. وقد تباطأ أيضا بشكل 

كبير يف العديد من االقتصادات الصاعدة والنامية، بما يف ذلك 

بها  الترحيب  تم  ضرورية  عملية  يف  شرعت  التي  الصين،  يف 

على  االعتماد  من  بالتحول  اقتصادها  يف  التوازن  الستعادة 

االستثمار كما يرد يف الفصل الرابع من هذا التقرير.

٢١ يمكن اشتقاق معادلة للطلب على الواردات، تربط النمو يف الواردات 

احلقيقية بالتغيرات يف مستويات االستيعاب واألسعار النسبية، من أي 

الدورة االقتصادية احلقيقية املستخدمة على  نموذج تقريبا من نماذج 

املستوي الدويل. واملواصفة التجريبية املقدرة على وجه التحديد هي:

∆ ln M  c,t   =  δ  c   +  β  D,c   ∆ ln D  c,t   +  β  P,c   ∆ ln P  c,t   +  ε  c,t   ,

حيــث تشــير     M  c,t  ,  D  c,t  ، و  P  c,t   ، علــى الترتيــب، إىل الــواردات احلقيقيــة، 

t. وكمــا  الســنة  C يف  البلــد  ـواردات  لـ ـبية  النسـ الكلــي، واألســعار  والطلــب 

ورد يف دراســة Bussière and others (2013)، فــإن مواصفــة الســيناريو 

و  ـ ـ لنم ا دل  ـ معـ ى  ـ علـ ط  ـ ـ فق د  ـ ـ يعتم واردات  ـ ـ ال نمــو  أن  تفتــرض  األساســي 

املتزامــن للمتغيــرات التفســيرية؛ ومــع ذلــك، تكــون النتائــج الــواردة يف هــذا 

الفصــل ثابتــة إزاء إدراج القيــم املتأخــرة ملعــدالت نمــو املتغيــرات التابعــة 

 3 -٢ ـق  املرفـ راجــع  راء.  ـ ثـ أكثــر  ـى تســمح بديناميكيــة  والتفســيرية حتـ

لالطــالع علــى نتائــج التقديــر.

IA  D  t   =   :٢٢ يتم حساب الطلب املعدل حسب كثافة الواردات كالتايل 

C  t   ω  C     G  t   ω  G     I  t   ω  I     X  t   ω  X   ، حيث تشير    ω  k     إىل حمتوى الواردات يف كل مكون من 

مكونات اإلنفاق k ∈ {C, G, I, X} ، والذي يتم استعداله حتى يصل حاصل 

اجلمع إىل واحد صحيح. ويُحسب متوسط حمتوى الواردات من اجلداول 

Eora Multi-Region Input-Output خالل  ، بيانات  بقاعدة  ْطرية  القُ

الفترة ١99٠-٢٠١١. الحظ أنه إذا تم قياس كثافة الواردات بالكامل 

يف كل فترة وأمكن تغيير أوزان كثافة الواردات بمرور الوقت، سيتمكن 

النموذج من تفسير مستوى الواردات بشكل كامل )وليس معدالت نموها(. 

الفترة ١99٠- الواردات خالل  كثافة  متوسط  الفصل  هذا  ويستخدم 

الواردات بمرور الوقت قد  التغير يف كثافة  ٢٠١١، مع االعتراف بأن 

يكون نتيجة للتغير يف تكاليف التجارة وجتزئة اإلنتاج على املستوى 

الدويل، وهي العوامل التي تتم دراستها كل على حدة يف هذا الفصل.

و    ،IMF (2015e)و ،Hong and others (2016) دراسات  راجع   ٢3  

 Morel Jääskelä and Mathews (2015)، وMartinez-Martin (2016)، و  
(2015) لالطالع على مزيد من األمثلة حول حتليل نمو التجارة استنادا 
إىل الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات، باستخدام عينات أصغر 

بكثير من البلدان.

 Bussière and وباإلضافة إىل املقياس الذي اقترحته دراسة

others (2013)، يتم يف هذا الفصل تقدير نموذجين بديلين للطلب 
الكلي املعدل حسب كثافة  الطلب  الواردات باستخدام: )١(  على 

الكلي فقط  للطلب  الذي يشتمل على املكونات احمللية  الواردات 

 ،(domestic IAD) )الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات(

والصادرات  الواردات  كثافة  حسب  املعدل  احمللي  لطلب  ا و)٢( 

يين  كثافة  حسب  املعدل  احمللي  الطلب  خالل  من  ا  ه ب أ  تنب امل

البديالن  النموذجان  وهذان  التجاريين.  الشركاء  لدى  الواردات 

فهما  التجارة:  لتباطؤ  العاملية  الطبيعة  إىل  ظر  لن ا ب ن  يدا مف

يسهمان يف التركيز بشكل أكثر دقة على ديناميكية نمو الواردات 

احمللي  والطلب  الداخل  يف  احمللي  الطلب  سوى  يحركها  ال  التي 

يف  تتمثل  التي  الصادرات،  )وليس  التجاريين  اء  رك ش ل ا ى  لد

جمموع واردات الشركاء التجاريين(. ويمكن لبلد ما قبول الطلب 

اخلارجي على سلعه وخدماته كأمر مسلم به، لكن بالنسبة للعامل 

ككل، ال يحدِّد النمو العاملي للواردات سوى جمموع الطلب احمللي 

لفرادى البلدان.

ويتابع النموذج التجريبي عن كثب ديناميكية نمو الواردات 

بها  املتنبأ  القيم  حساب  عند  سيما  ال   ،)5-٢ البياين  الشكل  (

الواردات  كثافة  حسب  املعدل  الكلي  الطلب  مقياس  باستخدام 

مكونات  من  بدال  األربعة  الكلي  الطلب  مكونات  إىل  ا  د ا ن ست ا

الطلب احمللي فقط. وينبغي توقع ذلك مع تزايد االرتباط بين 

الواردات والصادرات على املستوى القُطْري نتيجة زيادة تدويل 

.)Bussière and others 2013 اإلنتاج )دراسة

النمو  بين  العالقة  اختالف  عن  يكشف  ال  النموذج  أن  غير 

املتنبأ  النمو  بين  والعالقة  السلع  لتجارة  والفعلي  به  بأ  ن ت مل ا

 .٢٠١5-٢٠١٢ الفترة  خالل  اخلدمات  لتجارة  الفعلي  و ه  ب

به  واملتنبأ  الفعلي  النمو  سالسل  تكون  للخدمات،  نسبة  ل ا ب ف

للواردات قريبة من بعضها البعض خالل فترة التقدير بأكملها. 

أقل  السلع  لواردات  السنوي  النمو  متوسط  كان  املقابل،  يف  و

ويف   .٢٠١5-٢٠١٢ الفترة  خالل  به  باملتنبأ  مقارنة  ير  ث ك ب

واردات  يف  “الناقص”  النمو  متوسط  بلغ  العادي،  قتصاد  ال ا

املاضية  األربع  السنوات  مدى  على  واحدة  مئوية  نقطة  السلع 

وفقا للنموذج الذي يستخدم كل مكونات الطلب الكلي األربعة 

للتنبؤ بالواردات. ويشير النموذجان البديالن إىل وجود فجوة 

حوايل  تبلغ  به  واملتنبأ  الفعلي  السلع  واردات  نمو  بين  بر  ك أ

الشكل  )اللوحة ١ يف  الترتيب  نقطة مئوية على  ٢.٢5 و75.١ 

البياين ٢-٦(.٢٤

لتباطؤ  الزمنية  اخلصائص  مع  أيضا  النتائج  تسق  ت و

السابق.  القسم  يف  وردت  والتي  البلدان  خمتلف  يف  تجارة  ل ا

يف  به  املتنبأ  غير  التباطؤ  حدث  املتقدمة،  االقتصادات  ففي 

 ٢٤ هذه النتائج ثابتة إزاء حتييد دور عدم اليقين، واألوضاع املالية 

يف  الباقية  القيم  حتليل  عند  االقتصاد  يف  املالية  والضغوط  املية،  ع ال

نموذج الطلب على الواردات )راجع املرفق ٢-3(
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نمو  تعافى  احلين،  ذلك  ومنذ   .٢٠١٢ عام  يف  الواردات  نمو 

واردات السلع وأصبح مقاربا يف املتوسط للقيم املتنبأ بها يف 

النموذج )اللوحة ٢ يف الشكل البياين ٢-٦(. ويف االقتصادات 

الصاعدة والنامية، كان النمو الناقص يف واردات السلع أكبر 

وأصبح أكثر وضوحا بمرور الزمن )اللوحة 3 يف الشكل البياين 

.)٢-٦

وعموما، تشير هذه النتائج إىل أن قوة النشاط االقتصادي 

وتكوينه ال يمكنهما إعطاء تفسير كامل للتباطؤ يف نمو واردات 

السلع بدءا من عام ٢٠١٢، وخاصة يف االقتصادات الصاعدة 

والنامية.

لكن ما هو حجم النمو الناقص يف واردات السلع مقارنة 

هذا  على  لإلجابة  الواردات؟  نمو  يف  الكلي  باالنخفاض 

السؤال، يتم يف هذا الفصل تفكيك مكونات التباطؤ املشاهَد 

العاملية  املالية  األزمة  قبل  السلع  واردات  نمو  معدالت  يف 

-١985( املدى  طويلة  نظر  وجهة  التحليل  ويتخذ  وبعدها. 

للفترة  املدى )٢٠٠3-٢٠٠7(  ٢٠٠7( ووجهة نظر قصيرة 

بالفترة  الفترتين  هاتين  من  كل  ويقارن  األزمة،  قبل  ما 

مع  تتوافق  قد  التي  التباطؤ  نسبة  لتحديد   ٢٠١5-٢٠١٢

معه  تتوافق  ال  قد  التي  التباطؤ  ونسبة  التجريبي  النموذج 

التباطؤ املتنبأ  التحليل أيضا  البياين ٢-7(. ويقسم  )الشكل 

به إىل النسب التي تعزي إىل مكونات الطلب الكلي اخملتلفة. 

وتبرز هنا نتيجتان:

· من 	 بها  املتنبأ  النسبة  تكون  البلدان،  فرادى  منظور  من 

باملقارنة  نسبيا  صغيرة  السلع  واردات  نمو  يف  التباطؤ 

الفترة  وبمقارنة  الواردات.  نمو  يف  الكلي  باالنخفاض 

للنموذج،  يمكن   ،٢٠٠7-٢٠٠3 بالفترة   ٢٠١5-٢٠١٢

الذي يستخدم كل مكونات الطلب الكلي األربعة للتنبؤ بنمو 

العادي  االقتصاد  التباطؤ يف  أن يفسر 85% من  الواردات، 

يف العينة الكاملة.٢5

· النسبة 	 والصادرات  االستثمار  نمو  يف  االنخفاض  يفسر 

األكبر من التباطؤ يف نمو التجارة، وخاصة مقارنة بالفترة 

العديد  يف  الرأسمايل  اإلنفاق  كان  عندما   ،٢٠٠7-٢٠٠3

الصين،  ذلك  يف  بما  والنامية،  الصاعدة  االقتصادات  من 

ينمو بوتيرة سريعة على غير العادة.

نمو  يف  التباطؤ  فإن  الثانية،  بالنتيجة  يتعلق  وفيما 

الواردات نتيجة تراجع الصادرات يف فرادى االقتصادات يرجع 

إىل عاملين: )١( االرتباط الوثيق بين واردات وصادرات بلد ما 

عندما تزداد جتزئة عمليات اإلنتاج عبر احلدود، و)٢( الضعف 

السنوات األخيرة.  النمو االقتصادي خالل  املتزامن عامليا يف 

االعتبار  يف  األخذ  تم  ما  إذا  أكبر  بها  املتنبأ  غير  النسبة  تكون   ٢5  

يف  سيما  ال   ،٢٠٠7-١985 بالفترة  مقارنة  الواردات  نمو  يف  التغير 

االقتصادات الصاعدة والنامية. 
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املصادر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير خطوط األرقام الفعلية واملتنبأ بها إىل متوسط معدالت نمو الواردات احلقيقية 

على املستوى القُطْري، مرجحا بحصص الواردات. وتستند التنبؤات إىل نموذج الطلب على

 الواردات، املقدَّر لفرادى البلدان، الذي يربط نمو الواردات احلقيقية بالنمو يف الطلب املعدل

 حسب كثافة الواردات واألسعار النسبية للواردات. راجع املرفق ٢-٣.

الشكل البياين ٢-٥: النموذج التجريبي: تطور النمو الفعلي 

واملتنبأ به للواردات احلقيقية 

(٪)

ظل النمو املتنبأ به لواردات السلع يفوق النمو الفعلي بعد عام ٢٠١٢، وخاصة يف االقتصادات 

الصاعدة والنامية. أما بالنسبة لواردات اخلدمات، فقد ظل النمو الفعلي واملتنبأ به قريبين من 

بعضهما البعض.

١- الواردات احلقيقية 

       من السلع 

٢- الواردات احلقيقية 

       من اخلدمات 

فعلي

متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات

متنبأ به من خالل الطلب املعدل حسب كثافة الواردات

متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والطلب

 احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين 

 العينة الكاملة

االقتصادات املتقدمة

االقتصادات الصاعدة والنامية

٣- الواردات احلقيقية 

       من السلع 

٤- الواردات احلقيقية 

       من اخلدمات 

٥- الواردات احلقيقية 

       من السلع 
٦- الواردات احلقيقية 

       من اخلدمات 
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١- متوسط القيم الباقية: العينة الكاملة

متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات

٢- متوسط القيم الباقية: االقتصادات املتقدمة

٣- متوسط القيم الباقية: االقتصادات الصاعدة والنامية

متنبأ به من خالل الطلب املعدل حسب كثافة الواردات

متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات 

والطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين 

يف االقتصــادات املتقدمــة، يكــون النمــو ”الناقــص“ يف واردات الســلع خــالل ٢٠١٢-٢٠١٥ أقــل 

مقارنــة باالقتصــادات الصاعــدة والناميــة. ففــي االقتصــادات الصاعــدة ظهــر أكبــر مكــون غيــر متنبــأ 

بــه يف ٢٠١٢، ثــم تعافــى نمــو واردات الســلع احلقيقيــة بعــد ذلــك وأصبــح مقاربــا للمســتويات املتنبــأ 

بهــا يف النمــوذج. أمــا يف االقتصــادات الناميــة، فقــد أصبــح النمــو الناقــص يف واردات الســلع أكثــر 

وضوحا بمرور الزمن.

الشكل البياين ٢-٦: النموذج التجريبي: الفرق بين النمو 

الفعلي واملتنبأ به للواردات احلقيقية من السلع
(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير األعمــدة البيانيــة إىل متوســط القيــم الباقيــة، مرجحــا بحصــص الــواردات، مــن 

نمــوذج للطلــب علــى الــواردات، املقــدَّر لفــرادى البلــدان، الــذي يربــط نمــو الــواردات احلقيقيــة 

وتشــير  للــواردات.  النســبية  واألســعار  الــواردات  كثافــة  حســب  املعــدل  الطلــب  يف  بالنمــو 

العالمات السوداء إىل فترة ثقة بنسبة ٩٠٪. راجع املرفق ٢-٣.
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١-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ١٩٨٥-٢٠٠٧

متنبأ به من خالل االستهالك 

واألسعار النسبية

متنبأ به من خالل االستثمار

متنبأ به من خالل الصادرات
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متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات والطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين

غير متنبأ به
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العينة الكاملة

٢-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ٢٠٠٣-٢٠٠٧

االقتصادات املتقدمة

٣-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ١٩٨٥-٢٠٠٧ ٤-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ٢٠٠٣-٢٠٠٧

االقتصادات الصاعدة والنامية

٥-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ١٩٨٥-٢٠٠٧ ٦-  ٢٠١٢-٢٠١٥ ناقصا ٢٠٠٣-٢٠٠٧

يمكــن أن يتنبــأ النمــوذج التجريبــي بجــزء كبيــر مــن الفــرق يف متوســط نمــو الــواردات احلقيقيــة مــن 

الســلع بين ١٩٨٥-٢٠٠٧ أو ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥. ويمكن أن تُعزى النســبة األكبر من 

التباطؤ يف نمو الواردات إىل ضعف االستثمار والطلب اخلارجي.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: العمــود البيــاين ألــف يقسِّــم الفــرق يف متوســط نمــو الــواردات احلقيقيــة مــن الســلع بيــن 

واالســتثمار،  النســبية،  واألســعار  االســتهالك  خــالل  مــن  بهــا  متنبــأ  نســب  إىل  الفترتيــن 

والصــادرات، وقيمــة باقيــة غيــر متنبــأ بهــا. والعمــود البيــاين بــاء يقسِّــم املكــون املتنبــأ بــه مــن 

خــالل الصــادرات إىل مــا يمكــن ومــا ال يمكــن التنبــؤ بــه مــن خــالل الطلــب احمللــي مــن الشــركاء 

التجارييــن، باســتخدام إجــراء متكــرر. والعمــود البيــاين جيــم يقسِّــم الفــرق إىل حاصــل جمــع 

الطلب احمللي والطلب اخلارجي املتنبأ به من خالل الطلب احمللي لدى الشريك التجاري. 

الشكل البياين ٢-٧: النموذج التجريبي: تفكيك مكونات 

التباطؤ يف نمو الواردات احلقيقية من السلع

(بالنقاط املئوية)
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نمو  يف  التباطؤ  انتشار  اتساع  يف  العامالن  هذان  ساهم  وقد 

التجارة يف خمتلف البلدان وتضخيم حجمه.

ولتتبع دور الطلب احمللي يف تباطؤ التجارة العاملية، يقسم 

التحليل لكل بلد نسبة االنخفاض يف نمو الواردات التي تتسبب 

فيها صادراته إىل: )١( القيمة املتنبأ بها للطلب على الواردات 

و)٢(  احمللي؛  الطلب  إىل  يُعزى  الذي  التجاريين،  الشركاء  لدى 

القيمة املتنبأ بها للطلب على الواردات لدى الشركاء التجاريين، 

يفسرها  ال  باقية  نسبة  و)3(  الصادرات؛  إىل  يُعزى  الذي 

التباطؤ  عزو  يمكن  النحو،  هذا  على  العملية  وبتكرار  النموذج. 

الطلب  مكونات  إىل  بالكامل  العاملية  السلع  واردات  نمو  يف 

العمود  يف  املبين  النحو  على  بها  متنبأ  غير  ونسبة  احمللي 

البياين ٢-7.  الشكل  لوحات  لوحة من  األوسط يف كل  البياين 

االقتصادي،  النشاط  التغيرات يف  أن  اإلجراء عن  ويكشف هذا 

للعامل ككل، يمكن أن تتسبب يف حوايل ثالثة أرباع االنخفاض 

يف معدل نمو واردات السلع العاملية. وتكون النسبة غير املتنبأ 

مقارنة  أكبر  العاملية  السلع  واردات  نمو  يف  التباطؤ  من  بها 

باالقتصاد العادي، حيث تزداد معوقات التجارة على مستوى 

جدا  مشابه  نمط  إىل  التوصل  ويتم  اجململ.  يف  البلدان  فرادى 

الطلب  إىل  يستند  الذي  الواردات  على  الطلب  نموذج  باستخدام 

بها  املتنبأ  والصادرات  الواردات  كثافة  حسب  املعدل  احمللي 

لدى  الواردات  كثافة  حسب  املعدل  احمللي  الطلب  خالل  من 

الشركاء التجاريين، على النحو املبين يف العمود البياين األيمن 

يف لوحات الشكل البياين ٢-7.

الفترة  السلع خالل  واردات  نمو  التباطؤ يف  يُعَد  وأخيرا، ال 

النشاط  ضعف  أعراض  من  عَرَض  جمرد   ٢٠١5-٢٠١٢

االقتصادي. فحوايل ثالثة أرباع التباطؤ يف التجارة العاملية 

يمكن إرجاعه إىل التأثير املشترك لتباطؤ النمو الكلي، والتغير 

التي تكون  النشاط االقتصادي بعيدا عن املكونات  يف تكوين 

والطبيعة   — االستثمار  أي   — أكبر  فيها  الواردات  كثافة 

أن  يمكن  والتي  البلدان،  خمتلف  يف  النمو  لتباطؤ  املتزامنة 

العاملي،  املستوى  على  لكن  التجارة.  طريق  عن  جزئيا  تتأثر 

كان متوسط معدالت نمو واردات السلع خالل الفترة ٢٠١٢-

٢٠١5 أقل بحوايل ١.75 نقطة مئوية مقارنة بما يمكن توقعه 

والنشاط  التجارة  تدفقات  بين  التاريخية  العالقة  أساس  على 

االقتصادي. وهي نسبة غير بسيطة: فلوال هذا النمو الناقص يف 

العاملية بالقيمة احلقيقية  السلع  التجارة لكان مستوى جتارة 

أعلى بنسبة 8% يف عام ٢٠١5.

يف  راسخا  منهجا  أعاله  املوضح  التجريبي  املنهج  ويعد 

الدراسات االقتصادية، لكنه ينطوي على أمرين ينبغي االحتراز 

منهما.٢٦ أوال، وكما ورد آنفا، ال يركز هذا املنهج حتديدا سوى 

 — الدراسات احلديثة التي تستخلص العوائق التجارية  ٢٦ من أمثلة 

أي مكونات نمو التجارة التي ال يمكن تفسيرها باستخدام نماذج الطلب 

واألسعار  الطلب  من  االجتاه  أحادية  عالقة  إىل  استنادا  التجارة،  على 

على جانب واحد من العالقة بين النشاط االقتصادي والتجارة، 

التجارة.  إىل  االقتصادي  النشاط  من  املتجهة  العالقة  وهو: 

فهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر يف نفس الوقت على النشاط 

االقتصادي والتجارة، وخاصة السياسات التجارية. وقد يؤدي 

عدم أخذ هذه العوامل يف االعتبار إىل حتيز لألعلى للدور املقدَّر 

هذا  أن  غير  التجارة.  بتدفقات  التنبؤ  يف  االقتصادي  للنشاط 

التحيز صغير نسبيا كما هو موضح يف املرفق ٢-3 . ٢7  

 — ثانيا، نظرا ألن هذا املنهج يعد حتليال للتوازن اجلزئي 

كأمر  بلد  لكل  اخلارجي  الطلب  التجريبي  النموذج  يقبل  حيث 

مسلم به — فإنه ال يكفي بمفرده لتحليل التباطؤ املتزامن يف 

القصور  موطن  على  وللتغلب  البلدان.  من  العديد  يف  التجارة 

الثاين، يستخدم هذا الفصل نموذجا هيكليا للتوازن العام متعدد 

العام  التوازن  التايل. ويسمح منهج  القسم  يُعرض يف  البلدان، 

أيضا باستجابة داخلية املنشأ من مستوى النشاط االقتصادي 

من  التجارة  وتكاليف  التجارة  أنماط  يف  للتغيرات  والناجت 

واالستهالكية،  الوسيطة  السلع  أسعار  على  تأثيرها  خالل 

وبالتايل إجراء معاجلة جزئية ملوطن القصور األول يف املنهج 

التجريبي أيضا.٢8

دور تكوين الطلب وتكاليف التجارة: أفكار 

مستفادة من بحث هيكلي

يتناول هذا القسم تباطؤ نمو التجارة يف السلع مقارنة بنمو 

إجمايل الناجت احمللي بالقيمة االسمية عن طريق تعديل النموذج 

االستاتيكي لإلنتاج والتجارة متعدد القطاعات ومتعدد البلدان 

ألن  ونظرا   ٢9.Eaton and others (2010) دراسة  يف  والوارد 

وأسعار  أجور  يحسب  العام،  للتوازن  نموذج  هو  النموذج  هذا 

 Levchenko, Lewis, and Tesar دراسات  — تشمل  الواردات  إىل  النسبية 

 Alessandria و  وAlessandria, Kaboski, and Midrigan (2013)؛  (2010)؛ 
 and Choi (2016). راجع أيضا دراسات Bussière and others (2013)؛ و 
 Ollivaud and Schwellnus ؛ وConstantinescu, Mattoo, and Ruta 2015

 (2015)؛ والدراسات املستشهد بها يف احلاشية ٢3.
 ٢7 استبعاد آثار التغيرات يف تكاليف التجارة الناجتة عن السياسات 

من النمو يف مكونات الطلب الكلي قبل إنشاء مقياس الطلب الكلي املعدل 

“الناقص” يف  النمو  الواردات يؤدي إىل زيادة طفيفة يف  حسب كثافة 

التجارة خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5. وبالنسبة لالقتصاد العادي، تكون 

يف  التغيرات  باستخدام  بها  املتنبأ  الواردات  نمو  يف  االنخفاض  نسبة 

النشاط االقتصادي — التي تتعامد بطبيعتها على السياسات التجارية 

- واألسعار النسبية هي 79%، مقابل 85% يف حالة استخدام مواصفة 

السيناريو األساسي. 

 ٢8 كما هو احلال مع معظم نماذج التوازن العام يف التجارة، ال يتم 

مثل  الناجت،  على  خاللها  من  التجارة  تؤثر  التي  القنوات  بعض  رصد 

املكاسب الديناميكية لإلنتاجية التي تنتج من زيادة االنفتاح التجاري. 

 ٢9 يتضمن هذا النموذج النموذج الريكاردي املعياري للتجارة الوارد 

 Eaton and others وتقوم دراسة .Eaton and Kortum (2002) يف دراسة

)وشيكة اإلصدار( بتوسيع نطاق النموذج االستاتيكي الوارد يف الدراسة 

الصادرة يف ٢٠١٠ ليشمل صراحة دور االستثمار يف إطار ديناميكي. 

متطلبات  من  أكبر  قدرا  تستلزم  للنموذج  الديناميكية  النسخة  أن  غير 

من  كبير  لعدد  تقديرها  يجعل  مما  احلسابية،  واملتطلبات  البيانات 

االقتصادات الصاعدة والنامية غير ممكن يف هذه الدراسة.
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الرئيسي  الهدف  فإن  داخلية،  متغيرات  على  اعتمادا  التوازن 

االسمية  بالقيمة  الواردات  نمو  هو  باالهتمام  يحظى  الذي 

تزاول  اإلطار،  هذا  ويف  احمللي.  الناجت  إجمايل  بنمو  مقارنة 

البلدان أنشطة جتارية لالستفادة مما تتمتع به من ميزة نسبية 

تنطوي  الدولية مكلفة: ألنها  التجارة  أن  السلع. غير  إنتاج  يف 

مثل  اإلنسان،  صنع  من  جتارية  وحواجز  نقل  تكاليف  على 

املرتبطة  التكاليف  هذه  البلدان  وتقارن  اجلمركية.  التعريفات 

بالتجارة بمكاسب الكفاءة الناشئة عن التجارة لتحديد ما إذا 

وصادراتها  إنتاجها  وحجم  وتستورد  وتصدر  ستنتج  كانت 

باملدخالت  غنيا  هيكال  أيضا  النموذج  ويتضمن  ووارداتها. 

سلع   — قطاع  كل  من  اخملرجات  استخدام  يتيح  واخملرجات 

الصناعات التحويلية املعمرة، وسلع الصناعات التحويلية غير 

املعمرة، والسلع األولية وقطاع باقي يشتمل غالبا على السلع 

غير التجارية - كمدخالت يف قطاعات أخرى.

املشاهَدة  التجارة  ديناميكية  عزو  يمكن  للنموذج،  ووفقا 

)١( تكوين  “عوائق” حمددة:  أو  أربعة عوامل  التغيرات يف  إىل 

الطلب، و)٢( تكاليف التجارة )أو العيوب(، و)3( اإلنتاجية، و)٤( 

بمثابة  زمنيا  املتغيرة  العوائق  هذه  وتكون  التجاري.  العجز 

والعجز  واإلنتاجية،  التجارة،  وتكاليف  للتفضيالت،  صدمات 

التجاري، وبالتايل تؤثر على القرارات االقتصادية للوكالء، بما 

أم ال. وعند  التجارية  األنشطة  إذا كانوا سيزاولون  ما  ذلك  يف 

حتليل األنماط املشاهَدة للتجارة القطاعية، واإلنتاج، واألسعار 

من منظور النموذج، يقوم النموذج بعزو التغيرات يف تدفقات 

التجارة الفعلية داخليا إىل هذه العوائق األربعة بحيث تتطابق 

البيانات  يف  املوجودة  تلك  مع  الضمنية  التجارة  ديناميكية 

األربعة تخص قطاعات معينة وبلدانا  والعوامل  تاما.  تطابقا 

معينة ويتم حتديدها يف اإلطار على النحو التايل:

· خمرجات 	 نسبة  يف  التغيرات  الطلب  تكوين  عائق  يرصد 

املثال،  سبيل  فعلى  النهائي.  الطلب  جمموع  يف  ما  قطاع 

سلع  على  الطلب  انخفاض  إىل  االستثمار  ضعف  أدى  إذا 

نحو غير  على  أكبر  بدرجة  املعمرة  التحويلية  الصناعات 

تُعزى  األخرى،  السلع  على  الطلب  انخفاض  متناسب مع 

التغيرات يف تدفقات التجارة إىل هذا العائق. 

· بين 	 التفضيالت  التغيرات يف  التجارة  تكاليف  يفسر عائق 

السلع املنتَجة حمليا والسلع املستوردة والتي ال ترجع إىل 

إذا ظلت  املثال،  النسبية. فعلى سبيل  األسعار  التغيرات يف 

األسعار يف جميع البلدان ثابتة، لكن استهالك أحد البلدان 

من السلع املعمرة املنتَجة حمليا يفوق استهالكه من السلع 

املعمرة املستوردة، فإن التغيرات يف تدفقات التجارة تُعزى 

التجارة  تكاليف  تشمل  وقد  التجارة.  تكاليف  ارتفاع  إىل 

لإلنتاج احمللي،  املوجه  والدعم  اجلمركية،  التعريفات  هذه 

احلدود،  عبر  النقل  وتكاليف  اجلمركية،  غير  واحلواجز 

وغيرها. 3٠

  3٠ ال يشتمل النموذج على أي أوجه جمود أو اختالفات اسمية يف طول 

التجارة  تدفقات  املشاهَدة يف  التقلبات  أن  يعني  العاملية. وهذا  القيمة  سالسل 

· فعندما 	 للبلدان.  النسبية  امليزة  اإلنتاجية  عائق  يعكس 

يصدر  فإنه  معين،  قطاع  يف  إنتاجية  أكثر  ما  بلد  يصبح 

التجاريين  شركائه  إىل  القطاع  هذا  خمرجات  من  املزيد 

ويستهلك املزيد من خمرجات هذا القطاع حمليا.

· يُعد عائق العجز التجاري ضروريا للتأكد من قدرة النموذج 	

البلدان  وصادرات  واردات  بين  كاملة  مطابقة  إجراء  على 

التي تسجل عجز أو فائض جتاري.

ويمكن للعديد من الفرضيات األساسية حول أسباب التباطؤ 

يف نمو التجارة العاملية مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي أن 

تتوافق مع هذه العوامل. فالتباطؤ يف نمو التجارة، الذي يعكس 

غالبا تغيرات يف تكوين النشاط االقتصادي، سيتم رصده يف 

عائق تكوين الطلب. ومن ناحية أخرى، إذا كانت وضع احلواجز 

فإن  التباطؤ،  يدعم  التجارة  حترير  وتيرة  تباطؤ  أو  التجارية 

وعن  التجارة.  تكاليف  عائق  بروز  إىل  هذا  يعزي  النموذج 

تغير  يتيح  الذي  للواقع  منافية  سيناريوهات  افتراض  طريق 

يف  العوائق  هذه  دور  قياس  للنموذج  يمكن  فقط،  واحد  عامل 

فعلى سبيل  العام.  التوازن  احلايل يف وضع  التجاري  التباطؤ 

املثال، يف السيناريو الذي يكون فيه لعائق تكوين الطلب فقط 

دور فاعل، يتيح النموذج تغير تكوين الطلب حسبما يشاهَد يف 

البيانات لكنه يُبقي على تكاليف التجارة، واإلنتاجية، والعجز 

تُعرض سوى نتائج  الفصل، ال  التجاري ثابتة. وألغراض هذا 

)تكوين  عائقين  ألول  بالنسبة  للواقع  املنافية  السيناريوهات 

الطلب وتكاليف التجارة(.3١

ويستخدم التحليل هنا البيانات القطاعية السنوية لإلنتاج، 

والتجارة الثنائية، وأسعار املنتجين عن الفترة ٢٠٠3-٢٠١5 

لتطبيق اإلجراءات احملاسبية على 3٤ اقتصادا متقدما وصاعدا 

وناميا )تمثل 75% من التجارة العاملية(، وبالتايل يوسع نطاق 

 Eaton and others التغطية اجلغرافية والزمنية الوارد يف دراسة

النموذج من  الفصل هيكل  (2010). 3٢ وإىل جانب ذلك، يثري 
إىل  باإلضافة  األولية  السلع  لقطاع  الصريح  اإلدراج  خالل 

للنموذج. وهي  األصلي  الهيكل  املدرجة يف  الثالثة  القطاعات 

هذا  شهدها  التي  األسعار  تغيرات  ضوء  يف  ضرورية  إضافة 

بسبب هذين العاملين سوف تُعزى بشكل منقوص إىل أحد العوائق األربعة. فعلى 

سبيل املثال، يبدو أن انخفاض قيم عمالت االقتصادات الصاعدة والنامية التي 

تعرضت لضغوط يف اآلونة األخيرة قد عزز عائق تكاليف التجارة حيث انخفضت 

األمريكي  بالدوالر  وإنتاج األسواق احمللية  استيعاب  التجارة بدرجة تفوق  قيم 

التغيرات يف  فإن  الصرف. وباملثل  أسعار  لتغيرات  الكامل  االنتقال غير  نتيجة 

نمو سالسل القيمة العاملية غالبا ما يستوعبها أيضا عائق تكاليف التجارة كما 

يتضح من االنخفاض الكبير يف تكاليف التجارة املقيسة يف حالة فييت نام.

التجارة  تباطؤ  أثناء  يُذكر  بدور  التجاري  العجز  عائق  يقم  مل   3١  

املثيرة لالهتمام،  الديناميكية  قدرا من  اإلنتاجية  ويُظهر عائق  مؤخرا. 

وإن كان يمكن عزو معظمها إىل تغيرات األسعار التي حدثت مؤخرا على 

جانب العرض يف قطاع السلع األولية.

 3٢ حتول متطلبات البيانات الكثيرة جدا دون تطبيق اإلجراءات خالل 

فترة تاريخية أطول على عدد كبير من االقتصادات. راجع املرفق ٢-٤ 

لالطالع على وصف للبيانات واملَعْلمات املستخدمة يف هذه الدراسة.
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القطاع مؤخرا، والتي تؤثر على النسبة بين نمو التجارة ونمو 

بفصل  النموذج  يقوم  ال  ذلك،  ومع   33 احمللي.  الناجت  إجمايل 

االستثمار عن االستهالك، وينبغي تفسير النتائج املتعلقة بدور 

تكوين الطلب يف ضوء هذا القصور. 

وبمقارنة نتائج السيناريوهين املنافيين للواقع بالبيانات 

إجمايل  إىل  االسمية  الواردات  نمو  إجمايل  نسبة  حول  الفعلية 

و3،   ،١ )اللوحات   ٢٠١5-٢٠٠3 الفترة  خالل  احمللي  الناجت 

و5 يف الشكل البياين ٢-8( نستمد األفكار التالية:

· أسرع خالل 	 االسمية  بالقيمة  السلع  نمو جتارة  كان معدل 

احمللي،  الناجت  بإجمايل  مقارنة   ٢٠٠7-٢٠٠3 الفترة 

تكاليف  وانخفاض  الطلب  تكوين  يف  التغيرات  بسبب 

العامالن  هذا  كان  املتقدمة،  االقتصادات  ويف  التجارة. 

متساويان يف األهمية تقريبا؛ أما يف االقتصادات الصاعدة 

والنامية فقد كان النخفاض تكاليف التجارة الدور املؤثر، 

وخاصة يف الصين، وهو ما يتسق مع انضمامها إىل منظمة 

التجارة العاملية يف عام ٢٠٠١. 

· كان التباطؤ يف نمو واردات السلع بالقيمة االسمية مقارنة 	

 ٢٠١5-٢٠١٢ الفترة  خالل  احمللي  الناجت  إجمايل  بنمو 

والتحول  التجارية  غير  السلع  نحو  الطلب  بتحول  يتسم 

غير  التحويلية  الصناعات  سلع  إىل  التجارية  السلع  داخل 

على  اإلنفاق  نسب  انخفضت  للعامل،  وبالنسبة  املعمرة. 

نسبة  وانخفضت  الثالثة؛  التجارية  السلع  قطاعات  جميع 

باإلنفاق  مقارنة  أكبر  بدرجة  األولية  السلع  على  اإلنفاق 

ويعد  القطاع.  أسعار  النخفاض  نظرا  األخرى  السلع  على 

لزيادة  األساسي  السبب  هو  األولية  السلع  أسعار  انخفاض 

االنخفاض يف نمو الواردات بالقيمة االسمية مقارنة بنمو 

إجمايل الناجت احمللي يف عام ٢٠١5. 

· السلع 	 قطاع  عوائق  إىل  الغالب  يف  ذلك  النموذج  يعزي 

أيضا  بدور  األخرى  العوائق  ساهمت  ذلك،  ومع  األولية. 

سبيل  فعلى  البلدان.  بين  النسبية  مساهمتها  تباينت  حيث 

املثال، تبرز الصين من حيث ارتفاع تكاليف التجارة. ورغم 

تكون  قد  فإنها  النتيجة،  هذه  وراء  احملرك  حتديد  صعوبة 

العاملية.  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  استقرار  على  مؤشرا 

وشهدت البرازيل انخفاضا كبيرا يف حصة سلع الصناعات 

انخفاض  إىل  أدى  ما  وهو  نفقاتها،  املعمرة يف  التحويلية 

نمو الواردات.

-٢٠٠3 للفترة  البديلة  السيناريوهات  نتائج  وبمقارنة 

 ٢٠١5-٢٠١٢ للفترة  البديلة  السيناريوهات  بنتائج   ٢٠٠7

ما  يف  ساهمت  وحدها  الطلب  تكوين  يف  التغيرات  أن  تبين 

مقارنة  العاملية  التجارة  نمو  يف  التباطؤ  من   %٦٠ من  يقرب 

السلع  يف  التجارة  حتدث  للتجارة،  الريكاردي  النموذج  هذا  يف   33  

هذا  يتوافق  أن  ويمكن  اإلنتاج.  كفاءة  االختالفات يف  نتيجة  األساسية 

مع العامل احلقيقي — فعلى سبيل املثال، توجد لدى البلدان املستوردة 

للنفط خزانات عميقة حتت األرض وتعاين من قدر أكبر من عدم الكفاءة 

يف استخراجه مقارنة بالبلدان املصدرة للنفط.

الشكل  يف  و٦  و٤،   ،٢ )اللوحات  احمللي  الناجت  إجمايل  بنمو 

الطلب  تكوين  يف  التغير  فإن  ذلك  جانب  وإىل   .)8-٢ البياين 

الصاعدة  باالقتصادات  مقارنة  املتقدمة  البلدان  يف  أهم  كان 

والنامية. وبالنسبة للعامل، ساهمت تكاليف التجارة أيضا بدور 

غير بسيط: فالنموذج يعزي ما يقرب من ٢5% من التباطؤ يف 

الناجت  إجمايل  بنمو  مقارنة  االسمية  بالقيمة  الواردات  نمو 

احمللي إىل التغيرات يف هذا العامل. وقد أدى انخفاض تكاليف 

التجارة إىل زيادة النشاط التجاري يف الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7، 

الفترة  يف  كبير  بشكل  االنخفاض  هذا  وتيرة  انخفضت  بينما 

٢٠١٢-٢٠١5. وإذا اجتمع العامالن معا — أي إذا تم السماح 

التجارة أن تؤثر على  للتغيرات يف تكوين الطلب ويف تكاليف 

تدفقات التجارة يف نفس الوقت — يمكن للنموذج أن يفسر ما 

يقرب من 8٠% من التباطؤ.3٤

ورغم اختالفاتهما الكبيرة، يوجه املنهجان رسالة مماثلة. 

كبير،  حد  إىل  يعكس  التجاري  النشاط  يف  العاملي  فالتباطؤ 

يف  والتغيرات  الكلية  االقتصادية  البيئة  ضعف  كليا،  وليس 

يف  التغيرات  ساهمت  للمنهجين،  ووفقا  الكلي.  الطلب  تكوين 

االقتصادات  يف  التجارة  تباطؤ  يف  أكبر  بدور  الطلب  تكوين 

املتقدمة، مقارنة بالتجارة يف االقتصادات الصاعدة والنامية. 

وأخيرا، يشير النموذج الهيكلي واملنهج ذو الشكل اخملتزل إىل 

دور العوامل األخرى، بما يف ذلك تكاليف التجارة، يف التباطؤ 

املشاهَد يف النشاط التجاري.

دور تكاليف التجارة وسالسل القيمة العاملية: 

أفكار مستفادة من البيانات املفصلة عن التجارة

استنادا إىل نتائج أول دراستين حتليليتين يف هذا الفصل، 

يتناول هذا القسم دور تكاليف التجارة والتغيرات يف عمليات 

اإلنتاج العاملية يف تباطؤ التجارة مؤخرا. ونظرا ألن العديد من 

السياسات التجارية توضع على مستوى املنتج — على سبيل 

املشاركة  وألن   — اجلمركية  وغير  اجلمركية  احلواجز  املثال، 

خمتلف  يف  كبيرا  اختالفا  تختلف  العاملية  القيمة  سالسل  يف 

القطاعات داخل نفس االقتصاد، فإن تفكيك دورها بشكل سليم 

هذا  يتبع  بذلك،  وللقيام   35 مفصلة.  بيانات  استخدام  يستلزم 

القسم منهجا من ثالث خطوات. 

  3٤ جمع نتائج السيناريوهات األربعة املنافية للواقع، التي يُبرز كل 

كل  على  يحتوي  سيناريو  عن  بالضرورة  يسفر  ال  خمتلفا،  عائقا  منها 

من  تخفف  أو  تُضخم  أن  العوائق  لهذه  ويمكن  الوقت.  نفس  يف  العوائق 

فإن  وبالتايل  واحد،  وقت  يف  موجودة  كانت  إذا  البعض  بعضها  تأثير 

جمع أجزاء البيانات التي يمكن أن تفسرها كل على حدة قد يزيد أو يقل 

عن الواحد الصحيح.

 35  قد يفشل التحليل الذي يتم إجراؤه على املستوى الكلي )القُطْري( يف 

الكشف عن العالقة بين هذه العوامل ونمو التجارة نظرا ألنه ال يستطيع 

تفسير جزء كبير من التباين يف البيانات )بين املنتجات والقطاعات(.
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البيانات تكوين الطلب تكاليف التجارة

خالل الفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧، كان معدل نمو الواردات االسمية أسرع مقارنة بنمو إجمايل الناجت احمللي بسبب التغيرات يف تكوين الطلب وانخفاض تكاليف التجارة. غير أنه خالل 

فترة التباطؤ ٢٠١٢-٢٠١٥، كان دور التغيرات يف تكوين الطلب أوضح مقارنة بتكاليف التجارة، وخاصة يف االقتصادات املتقدمة.

١- العامل

النمو اإلجمايل يف النسبة بين الواردات االسمية وإجمايل الناجت احمللي تغير النمو اإلجمايل يف النسبة بين الواردات االسمية وإجمايل الناجت احمللي

بين ٢٠١٢-٢٠١٥ و٢٠٠٣-٢٠٠٧
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البيانات تكوين الطلب تكاليف التجارة

٦- االقتصادات الصاعدة والنامية

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تبيــن خطــوط األرقــام الفعليــة واحملــاكاة يف اللوحــات ١ و٣ و٥ نســبة إجمــايل النمــو للــواردات االســمية مــن الســلع إىل إجمــايل النمــو إلجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

االسمي(Yt /Yt -1)/(Mt /Mt -1)، ومتوسطات الفترة (اخلطوط السميكة). وتشير قيمة الواحد الصحيح إىل نمو كل من الواردات االسمية وإجمايل الناجت احمللي االسمي بنفس املعدل. ويتم 

احلصــول علــى أثــر حمــاكاة تكويــن الطلــب وتكاليــف التجــارة عــن طريــق دراســات منافيــة للواقــع تســمح بتأثيــر العائــق املقابــل فقــط، مــع اإلبقــاء علــى كافــة العوامــل األخــرى املؤثــرة علــى 

اإلنتــاج والتجــارة ثابتــة. واالنخفــاض يف تكاليــف التجــارة يعــادل االرتفــاع يف عائــق التجــارة املوضــح نظــرا ألنــه يرفــع قيــم التجــارة املقــدَّرة يف النمــوذج. وتشــير األعمــدة البيانيــة يف 

اللوحات ٢ و٤ و٦ إىل الفرق يف نسبة متوسط نمو الواردات إىل إجمايل الناجت احمللي املذكورة أعاله بين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥ والتي تُقدَّر عن طريق: (١) البيانات؛ و(٢) نموذج 

ينطوي على عائق تكوين الطلب فقط، و(٣) نموذج ينطوي على عائق تكاليف التجارة فقط، أي الفروق يف متوسطات الفترات املوضحة يف اللوحات ١ و٣ و٥. راجع املرفق ٢-٤ لالطالع 

على مزيد من التفاصيل حول التغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، واملنهجية.
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تطور  كيفية  حول  شاملة  أدلة  القسم  هذا  يعرض  أوال، 

يحلل  ثانيا،  الوقت.  بمرور  اإلنتاج  وسالسل  التجارة  تكاليف 

تكاليف  ومقاييس  التجارية  للتدفقات  املفصلة  البيانات 

مستوى  على  العاملية  القيمة  سالسل  يف  واملشاركة  التجارة 

بالنسبة  احلقيقية  الواردات  نمو  مرونة  لتقدير  املنتج   - البلد 

أول  نتائج  بين  باجلمع  التحليل  يقوم  ثالثا،  العوامل.  لهذه 

من  عامل  كل  مساهمة  حلجم  تقدير  على  للحصول  خطوتين 

العوامل احملتملة يف تباطؤ نمو التجارة خالل الفترة ٢٠١٢-

٢٠١5. وينبغي التأكيد على أن هذا التحليل ال يسعى إىل حتديد 

النهائي هو الكشف  العالقة السببية، بل العالقة فقط؛ والهدف 

عن حجم االنخفاض يف نمو الواردات الذي يمكن التنبؤ به من 

خالل سلوك خمتلف الروابط. 

تطور تكاليف التجارة وسالسل القيمة العاملية

تكاليف التجارة الكلية

عادة ما يشمل مصطلح “تكاليف التجارة” جمموعة واسعة 

من العوامل التي حتُدث فروقا بين أسعار املنتجين يف البلدان 

وقد  املستوردة.  البلدان  يف  املستهلكين  وأسعار  املصدرة 

تشمل هذه العوامل مكونات قابلة للقياس، مثل تكاليف النقل 

وتكلفته،  املتاح  التجاري  واالئتمان  اجلمركية،  والتعريفات 

وعناصر أخرى أصعب يف القياس، مثل حواجز اللغة، والضوابط 

التنظيمية، وغيرها من أوجه عدم التماثل يف املعلومات.3٦

التجارة  تكاليف  تطور  كيفية  عن  شاملة  فكرة  ولتكوين 

التكاليف  هذه  باستنتاج  التحليل  يقوم  معانيها،  أوسع  يف 

واالستيعاب  واإلنتاج،  املشاهَدة،  الثنائية  التجارة  أنماط  من 

  Head and Ries (2001) لدراستي  وفقا  البلدان،  خمتلف  يف 

تدفقات  زادت  إذا  البديهية،  الناحية  ومن   .Novy (2012)و
)التي  احمللية  التجارة  بتدفقات  مقارنة  الثنائية  التجارة 

الصادرات  جمموع  ناقصا  القطاعي  الناجت  إجمايل  يُستخدم 

البلدين  أن مزاولة  املنهجية  لها(، تستنتج هذه  بديل  كمقياس 

أصبحت  وأنها  بد  ال  البعض  بعضهما  مع  التجاري  للنشاط 

أسهل، وبالتايل فإن تكاليف التجارة ال بد وأنها انخفضت.37

جمال  يف  العاملية  التجارة  تكاليف  متوسط  وانخفض 

يف  مستوردة  بلدان   ١٠ ألكبر  بالنسبة  التحويلية  الصناعات 

العامل انخفاضا ملحوظا خالل الفترة ١99٠-٢٠٠8، ثم ارتفع 

مع تراجع حجم التجارة الدولية خالل األزمة املالية العاملية، 

 3٦ قد تكون تكاليف التجارة ثابتة )مثل احلواجز املؤسسية واحلواجز 

إىل  للوصول  ثابتة  تكلفة  دفع  على  الشركات  جتبر  التي  احلدود  وراء 

أسواق جديدة( أو متغيرة )مثل تكاليف النقل، والتعريفات اجلمركية على 

الواردات، والتكاليف املرتبطة باخلدمات التجارية اللوجستية، وخدمات 

مؤشر  إنشاء  حول  تفاصيل  على  لالطالع   5-٢ املرفق  راجع  التيسير(. 

تكاليف التجارة، ودراسة Arvis and others (2013) لالطالع على مناقشة 

حول تكاليف التجارة يف العامل النامي.

الطريقة على نفس مفهوم  بهذه  التجارة احملسوبة  تكاليف  37 تقوم   

عوائق تكاليف التجارة املستمدة من نموذج التوازن العام السابق وصفه. 

واستقر بعد ذلك )اللوحة ١ يف الشكل البياين ٢-9(. 38 ويمكن 

 ٢ )اللوحة  والقطاعات  االقتصادات  عبر  النمط  نفس  مشاهدة 

يف  االنخفاض  انتشار  زيادة  ورغم   .)9-٢ البياين  الشكل  يف 

تكاليف التجارة، فقد كان أكبر بكثير يف االقتصادات الصاعدة 

والنامية — التي تواجه تكاليف جتارة أعلى بكثير — مقارنة 

و٤   3 )اللوحتان  الفترة  هذه  خالل  املتقدمة  باالقتصادات 

تكاليف  انخفاض  أوقف  الذي  فما   .)9-٢ البياين  الشكل  يف 

التالية دور بعض املؤثرات  الفرعية  التجارة؟ تتناول األقسام 

غير  واحلواجز  اجلمركية،  التعريفات  التجارة:  تكاليف  على 

واخلدمات  والنقل،  احلرة،  التجارة  واتفاقيات  اجلمركية، 

اللوجستية.39

التعريفات اجلمركية

تكاليف  أشكال  أكثر  هي  الواردات  على  اجلمركية  التعريفات 

التجارة التي يمكن مشاهدتها وقياسها بسهولة. وقد أدت املفاوضات 

التجارية وحترير التجارة من جانب واحد إىل خفض متوسط معدالت 

واحدة  مئوية  نقطة  بحوايل  بالواردات  املرجح  اجلمركية  التعريفة 

 ،١995 عام  يف  أوروغواي  جولة  واختتام   ١98٦ عام  بين  سنويا 

حيث انخفض انتشار التعريفات اجلمركية بين البلدان واملنتجات إىل 

حد كبير )اللوحتان ١ و٢ يف الشكل البياين ٢-١٠(. وبعد ذلك، استمر 

انخفاض التعريفات اجلمركية، وإن كان بمعدل أكثر اعتداال بلغ 5.٠ 

نقطة مئوية سنويا حتى عام ٢٠٠8. ونظرا لعدم إبرام اتفاقيات حول 

التعريفات  االنخفاض يف  كان  احلين،  ذلك  منذ  اجلمركية  التعريفات 

٤٠
اجلمركية حمدودا جدا. 

احلواجز غير اجلمركية

يف  األصعب  هي  اجلمركية  غير  احلواجز  إن  القول  يمكن 

تدبير غير  أي  اسمها، فإنها تشتمل على  القياس. وكما يوحي 

وعمليات  احلصص،  مثل  التجارة،  تدفقات  من  يحد  جمركي 

اإلنقاذ، ومساعدات الدولة، وتدابير حماية التجارة، فضال على 

تفضيل املنتجات احمللية على املنتجات األجنبية. 

ويبين مصدران تكميليان للبيانات، وهما مبادرة “مراقبة 

مركز  عن  الصادرة   (Global Trade Alert) العاملية”  التجارة 

بحوث السياسة االقتصادية وقاعدة بيانات احلواجز التجارية 

املؤقتة (Temporary Trade Barriers) التابعة للبنك الدويل، أن 

وأملانيا  وفرنسا  والصين  كندا  تشمل  مستوردة  بلدان   ١٠ أكبر   38  

والواليات  املتحدة  واململكة  واملكسيك  وكوريا  واليابان  وإيطاليا 

املتحدة. 

 39 يعد أيضا التمويل التجاري املتاح وتكلفته جزءا مهما من تكاليف 

حدث  كما  التجارة  نمو  من  يحد  وقد  الشركات،  تواجهها  التي  التجارة 

خالل انهيار التجارة الكبير )دراسة Chor and Manova 2012(. ومع ذلك، 

تشير الشواهد الواقعية حول التمويل التجاري املتاح إىل استبعاد قيامه 

 .)٢٠١5 الدولية  التجارة  )غرفة  احلايل  التجارة  تباطؤ  يف  كبير  بدور 

خطوط  اجتاهات  حول  املسح  بيانات  بعض   5-٢ املرفق  ويعرض 

االئتمان التجاري املتاح التي تقدمها البنوك.

التعريفات   ٤٠ من املهم مالحظة أن االنخفاض املستمر يف متوسط 

الوقت  بمرور  إىل حد كبير  البلدان  ازدياد عينة  قد حدث رغم  اجلمركية 

غالبا  تطبق  التي  النامية  االقتصادات  من  متزايدا  عددا  وتضمنت 

تعريفات جمركية أعلى على الواردات.
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)اللوحتان 3 و٤ يف  التدابير احلمائية  هناك زيادة مطردة يف 

جتارية  حواجز  ثالثة  رصيد  ويشير   ٢-١٠(.٤١ البياين  الشكل 

على  فريتز  ويوهانس  إيفينيت،  وسايمون  باون،  تشاد  نشكر   ٤١  

اجلمركية.  غير  احلواجز  حول  بياناتهم  قواعد  على  بإطالعنا  تفضلهم 

األكثر  هو  تغطية  نطاق  العاملية”  التجارة  “مراقبة  بيانات  ولقاعدة 

شموال جلميع أنواع التدابير التجارية التمييزية وتدابير حترير التجارة، 

 .)Evenett and Fritz 2015 )دراسة   ٢٠٠8 عام  يف  إال  تبدأ  ال  أنها  رغم 

وتغطي بيانات البنك الدويل عادة فترة أطول وإن كانت معدة الستخدام 

اإلغراق،  مكافحة  هي:  حمددة،  سياسات  ثالث  يف  الوطنية  احلكومات 

.(Bown 2016) والرسوم التعويضية، والتدابير الوقائية

والضمانات  التعويضية،  والرسوم  اإلغراق،  )مكافحة  مؤقتة 

على  سوى  املؤقتة  احلواجز  تأثير  عدم  رغم  أنه  إىل  الوقائية( 

زادت  فقد   ،)٢٠١5 يف   %٢.5( املنتجات  من  صغيرة  نسبة 

زادت  كما   ،١99٠ عام  منذ  بها  تأثرت  التي  املنتجات  نسبة 

قاعدة  تبين  كذلك  و٢٠١5.   ٢٠١٤ عامي  يف  ملحوظة  زيادة 

بيانات “مراقبة التجارة العاملية”، وهي حاليا قاعدة البيانات 

األكثر شموال جلميع أنواع التدابير املرتبطة بالتجارة التي تم 

زيادة مطردة يف  العاملية، وجود  املالية  األزمة  منذ  اتخاذها 

أكبر  كما شهد عام ٢٠١5  منذ عام ٢٠١٢،  احلمائية  التدابير 

الزمنية  التغطية  أن  ورغم  الضارة.  التجارية  التدابير  من  عدد 

احملدودة لقاعدة بيانات “مراقبة التجارة العاملية” حتول دون 

إجراء حتليل أكثر دقة، هناك أدلة واضحة على أن نمو الواردات 

احلقيقية من املنتجات التي خضعت لتدابير جتارية تمييزية قد 

شهد انخفاضا أكبر يف الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 مقارنة بالفترة 

٢٠٠3-٢٠٠7 )اللوحة 5 يف الشكل البياين ٢-١٠(.

قضايا  أصبحت  مدى  أي  إىل  يبين  إضايف  مؤشر  وهناك 

أنشطة  من  استخالصه  ويمكن  للشركات،  قلق  مصدر  التجارة 

 Ludema, Mayda, )دراسة  الشركات  تمارسها  التي  الضغط 

and Mishra 2015(. ٤٢ فوفقا لتقارير اإلفصاح اإللزامي عن 
أنشطة الضغط التي تمارسها الشركات األمريكية، كانت هناك 

زيادة مطردة يف أنشطة الضغط املتعلقة بقضايا التجارة منذ 

عام ٢٠٠9 )اللوحة ٦ يف الشكل البياين ٢-١٠(. وقد تكون هذه 

التجارة  تكاليف  انخفاض  أسباب توقف  االجتاهات جزءا من 

الكلية. ٤3

اتفاقيات التجارة احلرة

يمكن أن تخفض اتفاقيات التجارة احلرة أيضا من تكاليف 

التجارة، ليس فقط عن طريق تقليص احلواجز اجلمركية وغير 

القضايا  بمختلف  تتعلق  أحكام  بإدراج  أيضا  ولكن  اجلمركية 

األخرى التي قد تعيق التجارة يف السلع واخلدمات، مثل التعاون 

التنظيمي. وقد كان انتشار اتفاقيات التجارة احلرة قويا بشكل 

 3٠ من  يقترب  بمتوسط  العشرين،  القرن  تسعينات  يف  خاص 

 ”Design of Trade اتفاقية موقعة سنويا وفقا لقاعدة بيانات

“Agreements. ويف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية، 
انخفض عدد االتفاقيات بشكل طفيف )إىل ٢٦(، لكن منذ عام 

اتفاقيات   ١٠ حوايل  إىل  حاد  بشكل  العدد  انخفض   ،٢٠١١

موقعة سنويا )اللوحة 7 يف الشكل البياين ٢-١٠(.

غير أنه باملقارنة باتفاقيات سابقة، تتسم االتفاقيات التي 

أُبرمت مؤخرا بعمقها — فهي تغطي جمموعة من التدابير أكبر 

بكثير مقارنة بالتعريفات اجلمركية وحدها. وهي تشمل، على 

أنشطة  حول  بياناتها  قاعدة  حتديث  على  ميشرا  براشي  نشكر   ٤٢  

الضغط التي تمارسها الشركات واطالعنا عليها.

التدابير  أن  إىل   Henn and McDonald (2014) دراسة  تخلص   ٤3  

املقيِّدة للتجارة التي رصدتها قاعدة بيانات “مراقبة التجارة العاملية” 

اعتبارا من عام ٢٠١٠ كان لها أثر سلبي كبير على تدفقات التجارة على 

كان  الكلي  أثرها  أن  رغم   ،٢٠٠-٢٠١٠8 الفترة  خالل  املنتج  مستوى 

منخفضا نتيجة تطبيقها على نطاق حمدود خالل فترة العينة.
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الشكل البياين ٢-٩: تكاليف التجارة من منظور تاريخي: 

منهج من أعلى إىل أسفل

(٪)

انخفضت تكاليف التجارة إىل حد ما باستمرار إىل أن وقعت األزمة املالية العاملية لكنها استقرت 

منذ ذلك احلين. ويمكن مشاهدة نفس النمط عبر البلدان املتقدمة والبلدان الصاعدة والنامية، وعبر 

القطاعات على مستوى العامل.

١- العامل ٢- العامل، عبر القطاعات
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٣- االقتصادات املتقدمة
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٤- االقتصادات الصاعدة والنامية

الوسط املرجح بأوزان التجارة املدى الرُبيعي

األغذية واملشروبات  األخشاب والورق

صناعات حتويلية أخرى املنتجات املعدنية

املنسوجات واملالبس األجهزة الكهربائية واآلالت

معدات النقل  املنتجات النفطية والكيميائية 

وغير املعدنية واملعدنية

النقــد  صنــدوق  خبــراء  وحســابات  «Eora Multi-Region Input-Output“؛  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

الدويل.

ملحوظــة: يتبــع املؤشــر املنهجيــة الــواردة يف دراســتي Head and Ries (2001) و  Novy (2012) لفهــم 

كيفيــة تطــور تكاليــف التجــارة باملفهــوم الواســع بمــرور الوقــت. ويُســتدل علــى هــذه التكاليــف مــن أنمــاط 

التجارة الثنائية املشاهَدة، واإلنتاج، واالستيعاب عبر البلدان. راجع املرفق ٢-٥ لالطالع على وصف 

مفصل للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، واملنهجية.



80

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب — األعراض والعالج

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

0

20

40

60

1980 90 2000 10 15
0

5

10

15

20

1980 90 2000 10 15

الشكل البياين ٢-١٠: السياسات التجارية من منظور تاريخي

تباطأت وتيرة تخفيض التعريفات اجلمركية وتغطية اتفاقيات التجارة احلرة. وهناك دالئل على تصاعد احلمائية.

١- التعريفات اجلمركية يف االقتصادات املتقدمة 

(٪؛ املتوسط البسيط)

٢- التعريفات اجلمركية يف االقتصادات الصاعدة والنامية

(٪؛ املتوسط البسيط)

0

10

20

30

40

50

60

70

0

6

12

19

25

31

1980 90 2000 10 15

٨- تغطية اتفاقيات التجارة احلرة

متوسط عدد الشركاء التجاريين

٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي (املقياس األيمن)

0

1

2

3

1990 95 2000 05 10 15

٣- احلواجز التجارية املؤقتة

(٪ من املنتجات)

احلواجز التجارية املؤقتة

مكافحة اإلغراق

الرسوم التعويضية

الضمانات الوقائية
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٤- التدابير املدرجة يف قاعدة بيانات ”مراقبة التجارة العاملية“

(عدد املنتجات؛ باآلالف)

حتريرية تمييزية صايف التدابير
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٦- ممارسة الضغط بشأن قضايا التجارة يف الواليات املتحدة80

(العدد؛ باملئات)
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ال توجد تدابير جتارية تمييزية  تدابير جتارية تمييزية

٥- تباطؤ نمو الواردات احلقيقية من السلع

(بالنقاط املئوية؛ الفرق بين الفترتين ٢٠١٢-٢٠١٥ و٢٠٠٣-٢٠٠٧)

 Ludema, Mayda, and ؛ وقاعــدة بيانــات ”مراقبــة التجــارة العامليــة“؛ ودراســةEvenett and Fritz 2016 ؛ ودراســة“Design of Trade Agreements” ؛ وقاعــدة بيانــاتBown 2016 املصــادر: دراســة

 “Download ؛ وقاعدة بيانات نظام التحاليل واملعلومات التابعة ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية؛ وقاعدة بيانات ” احلواجز التجارية املؤقتة” التابعة للبنك الدويل؛ وقاعدة بياناتMishra 2015
 ”�Facility Tariالتابعة ملنظمة التجارة العاملية؛ وقاعدة بيانات اتفاقيات التجارة اإلقليمية التابعة ملنظمة التجارة العاملية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: تشــير املســاحات املظللــة باللــون األزرق يف اللوحتيــن ١ و٢ إىل األمديــة الرُبيعيــة. راجــع املرفــق ٢-٥ لالطــالع علــى وصــف مفصــل للتغطيــة القُطْريــة، ومصــادر البيانــات، واملنهجيــة املتبعــة يف كل 

مؤشر.
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٧- اتفاقيات التجارة احلرة حسب سنة التوقيع

(العدد)
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التقارير أعضاء جماعات الضغط الشركات
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عكس الترتيبات السابقة، عددا أكبر من الشركاء التجاريين — 

مثل، االتفاقيات اإلقليمية الكبرى للشراكة عبر احمليط الهادئ 

االقتصادية  للشراكة  اإلقليمية  واالتفاقيات  مؤخرا،  املبرمة 

األطلسي  عبر  واالستثمار  التجارة  شراكة  واتفاقيات  الشاملة، 

الترتيبات جمموعات  التفاوض. وتشمل هذه  تزال قيد  التي ال 

كبيرة من البلدان التي تسهم بحصة كبيرة يف التجارة العاملية 

واالستثمار األجنبي املباشر. وغالبا ما يكون لهذه االتفاقيات 

األعمق واألكبر تأثير أكبر على نمو التجارة.٤٤

التحليل  يقيس  االتفاقيات،  هذه  تغطية  نطاق  وحلساب 

ممثل  بلد  معهم  يكون  الذين  التجاريين  الشركاء  عدد  متوسط 

مساهمة  متوسط  يقيس  كما  احلرة،  للتجارة  اتفاقية  يف  طرفا 

العاملي.  احمللي  الناجت  إجمايل  يف  التجاريين  الشركاء  هؤالء 

التجارة  اتفاقيات  تغطية  نطاق  يزال  ال  املقياس،  لهذا  ووفقا 

احلرة يف ازدياد مستمر، وإن كان بمعدل أبطأ قليال يف اآلونة 

األخيرة )اللوحة 8 يف الشكل البياين ٢-١٠(.

تكاليف النقل والتكاليف اللوجستية املرتبطة بالتجارة

بالنقل  املرتبطة  والتكاليف  الدويل  النقل  تكاليف  أن  تبين 

الداخلي واالمتثال لقوانين احلدود واملتطلبات املستندية تؤدي 

Hummels 2007a؛  التجارية )دراستا  إىل اإلضرار بالتدفقات 

و Djankov, Freund, and Pham 2010(. غير أنه وفقا ملعظم 

املقاييس املتاحة، ظلت هذه التكاليف تنخفض باستمرار منذ 

املرتبطة  النقدية  التكلفة  من  كل  انخفضت  وقد   .٢٠٠٦ عام 

باخلدمات اللوجستية التجارية، مثل رسوم االمتثال للمتطلبات 

املستندية ونقل السلع إىل املوانئ واحلدود، والوقت املستغرق 

الصاعدة  االقتصادات  يف  ملحوظا  انخفاضا  العملية  هذه  يف 

البياين  الشكل  يف  و٢   ١ )اللوحتان   ٢٠٠٦ منذ  والنامية 

٢-١١(. وظلت هذه التكاليف ثابتة عند مستوياتها املنخفضة 

بالفعل يف االقتصادات املتقدمة. ويزداد ارتباط البلدان أيضا 

مثل  مقاييس  كما يتضح يف  العاملية،  البحري  النقل  بشبكات 

)اللوحة 3  احلاويات، وغيرها  البحرية، وسعة  أساطيلها  حجم 

يف الشكل البياين ٢-١١(. وهناك استثناء من هذا النمط يتمثل 

يف تكاليف الشحن اجلوي، التي ارتفعت بشكل مطرد تقريبا بين 

أثناء  احلين،  ذلك  منذ  انخفضت  لكنها  و٢٠١٢،   ٢٠٠٢ عامي 

انخفاض  وأدى  النفط.  أسعار  انخفاض  عقب  التجارة  تباطؤ 

أسعار النفط منذ عام ٢٠١٤ على األرجح إىل انخفاض تكلفة 

اتفاقيات  تأثير  حول  احلديثة  األدلة  من  مزيد  على  لالطالع   ٤٤  

دراسات  املثال  سبيل  على  راجع  جتاري،  تبادل  إقامة  على  التجارة 

  Cipollina و  و Baier and Bergstrand (2007, 2009)؛   Carrère (2006)؛ 
 Osnago, لالطالع على حتليل وصفي. وتثبت دراسةand Salvatici (2010)
Rocha, and Ruta )وشيكة اإلصدار( أن اتفاقيات التجارة األعمق تسهم 
البلدان، وربما  بين  الرأسي  املباشر  األجنبي  االستثمار  زيادة  أيضا يف 

تعزز اندماج الشركات يف سالسل القيمة العاملية. ويف اآلونة األخيرة، 

تتوصل دراسة Conconi and others (2016) إىل وجود أدلة على أن قواعد 

املنشأ التفضيلية املنصوص عليها يف اتفاقيات التجارة احلرة يمكنها 

بدال من ذلك زيادة مستوى احلمائية الذي تواجهه البلدان غير األعضاء.

وسائل النقل األخرى أيضا. ويشير النمط الزمني لتكاليف النقل 

الدويل والتكاليف اللوجستية املرتبطة بالتجارة إىل أنها ربما 

مل تسهم يف انخفاض معدل نمو التجارة العاملية.

سالسل القيمة العاملية

انتشار  أن  البعض  رأى  التجارة،  تكاليف  إىل  باإلضافة 

اإلنتاج عبر البلدان خالل تسعينات القرن العشرين وأوائل العقد 

األول من القرن احلادي والعشرين، والذي نتج عن إنشاء سالسل 

الطبيعي.٤5  جمراه  أخذ  ربما  فيها،  التوسع  أو  العاملية  القيمة 

لكن من الصعب تقييم هذه احلجة. فاملعلومات املتعلقة بدرجة 

تقاسم اإلنتاج ال تتوفر عادة إال بعد فاصل زمني كبير.٤٦ ومن 

القيمة  سالسل  يف  رصده  تم  تباطؤ  أي  سبب  حتديد  الصعب 

تكاليف  انخفاض  يف  التباطؤ  عن  ناشئا  يكون  فقد  العاملية: 

التجارة؛ أو زيادة عقبات االستثمار عبر احلدود؛ أو بلوغ مرحلة 

النضج الطبيعي.٤7

القيمة  سالسل  يف  للمشاركة  معياري  مقياس  وهناك 

صادرات  يف  احمللي  احملتوى   )١( جمموع:  يحسب  العاملية 

التجاريين،  استخدامه يف صادرات شركائه  يعاد  الذي  ما  بلد 

و)٢( القيمة املضافة األجنبية يف صادرات هذا البلد كنسبة من 

 Koopman, إجمايل صادراته )راجع، على سبيل املثال، دراسة

قياس  مناقشة حول  على  لالطالع   Wang, and Wei (2014)
واسع  تباين  هناك  املقياس،  لهذا  ووفقا  الرأسي(.  التخصص 

العاملية، حيث  القيمة  البلدان يف سالسل  يف مشاركة خمتلف 

مل يندمج العديد من االقتصادات الصاعدة والنامية بعد بشكل 

 .(IMF 2015a, 2015d) العاملية  اإلنتاج  عمليات  يف  كامل 

زيادة  والنامية  والصاعدة  املتقدمة  البلدان  مشاركة  وزادت 

و٢   ١ )اللوحات  العاملية  املالية  األزمة  وقعت  أن  إىل  مطردة 

و3 يف الشكل البياين ٢-١٢(. واالستثناء امللحوظ هو الصين، 

حيث بلغت مشاركتها مستوى الذروة خالل النصف الثاين من 

الشكل  )اللوحة ٤ يف  والعشرين  القرن احلادي  األول من  العقد 

 Constantinescu, Mattoo, and  ٤5 راجع، على سبيل املثال، دراسات 

 Gangnes, Ma, Crozet, Emlinger, and Jean (2015)؛ و   Ruta (2015)؛ و 
 .and Van Assche (2015) 

املدخالت  مصفوفات  جمموعة  هو  انضباطا  األكثر  املصدر   ٤٦  

 ”Eora Multi-Region بيانات  قاعدة  من  املستمدة  العاملية  واخملرجات 

 “Input-Output، والتي تغطي ٢٦ قطاعا يف ١73 بلدا مدرجا يف عينة 
النقد  لصندوق  التابعة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة 

 Lenzen and others دراسة  راجع   .٢٠١3-١99٠ الفترة  عن  الدويل 

(2013) لالطالع على وصف تفصيلي لقاعدة البيانات.
 ٤7 من أمثلة النضج ارتفاع مستويات اإلنتاجية والعمالة املاهرة يف 

الصين، وهو األمر الذي ربما دفع الشركات إىل إعادة بعض اإلنتاج الذي 

أن تؤدي احلواجز  سبق أن حتقق يف اخلارج. ومن ناحية أخرى، يمكن 

التي  بالسلع  املرتبطة  التكاليف  ألن  نظرا  مماثلة،  نتيجة  إىل  التجارية 

يجب أن تعبر احلدود مرات عديدة كجزء من سلسلة العرض ربما أصبحت 

 Koopman, Wang, and Wei ؛ وYi (2003, 2010) باهظة. وتناقش دراستا

بينما  املراحل،  متعدد  اإلنتاج  يف  التجارة  تكاليف  أثر  تضخم   (2014)
متطلبات  انتشار  على  األدلة   Evenett and Fritz (2016) دراسة  تلخص 

التوطن اجلغرايف احملوَّل للتجارة، والتي قد حتد أيضا من تنمية اإلنتاج 

عبر احلدود.
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كل  يف  استقرت  قد  املشاركة  أن  يبدو  لكن   .)٢-١٢ البياين 

جممالت البلدان منذ عام ٢٠١١.

دور هذه العوامل األخرى: أفكار مستفادة من 

البيانات على مستوى املنتج

القيمة  وسالسل  التجارة  تكاليف  ارتباط  عن  للكشف 

العاملية بنمو التجارة من الناحية التاريخية، يعتمد هذا القسم 

على جمموعة البيانات احلديثة التي تناولها هذا الفصل سابقا 

ويقدر   ٤8 منتج.   7٠٠ من  احلقيقية  الواردات  تدفقات  حول 

التحليل مرونة أحجام واردات املنتجات غير السلعية بالنسبة 

ألربعة من العوامل التي نوقشت أعاله — التعريفات اجلمركية، 

إجمايل  من  )كنسبة  احلرة  التجارة  اتفاقيات  تغطية  ونطاق 

بدءا من عام  الواردات هذه  الزمنية ألحجام  السالسل  تم حساب   ٤8  

اعتبارا من عام ٢٠١5، بأكثر من %9٠  بلدا ساهمت،  لعدد 5٢   ٢٠٠3

يف الواردات العاملية وإجمايل الناجت احمللي. وتتعلق جمموعة البيانات 

التصنيف  من  الثاين  التنقيح  يف  أرقام  أربعة  مستوى  على  باملنتجات 

من  للواردات  االسمية  القيمة  تعديل  تم  وقد  للتجارة.  املوحد  الصناعي 

إنشاؤه على  الذي تم  الواردات  هذه املنتجات باستخدام خمفض أسعار 

مستوى الرقمين يف النظام املنسق، مع تطبيق نفس اخملفض على جميع 

املوحد  الصناعي  التصنيف  يف  أرقام  أربعة  مستوى  على  املنتجات 

للتجارة التي تمثل رمز معين على مستوى الرقمين يف النظام املنسق.
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املصادر: مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)؛ ومكتب إحصاءات العمل األمريكي؛ 

ومؤشرات ممارسة أنشطة األعمال، البنك الدويل؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تقيس مؤشرات التكلفة والزمن التكلفة (ما عدا التعريفات اجلمركية) والزمن املرتبطين بثالث 

جمموعات من اإلجراءات - االمتثال للمتطلبات املستندية، واالمتثال لقوانين احلدود، والنقل الداخلي – 

يف إطار عملية شاملة الستيراد شحنة من السلع عبر عينة متوازنة من ١٦١ اقتصادا. ويرصد مؤشر 

األونكتاد ملوصولية خطوط النقل البحري املنتظم مدى ارتباط البلدان بشبكات الشحن العاملية استنادا 

إىل خمسة مكونات يف قطاع النقل البحري: عدد السفن، وقدرتها على حمل احلاويات، واحلد األقصى 

حلجم السفينة، وعدد اخلدمات، وعدد الشركات التي تستخدم سفن احلاويات يف موانئ البلد.

الشكل البياين ٢-١١: تكاليف النقل واخلدمات اللوجستية 

املرتبطة بالتجارة من منظور تاريخي

استمر انخفاض التكاليف النقدية والزمنية املرتبطة بالنقل الداخلي واالمتثال لقوانين احلدود 

واملتطلبات املستندية الستيراد السلع، وخاصة يف االقتصادات الصاعدة والنامية. ويزداد ارتباط 

البلدان بشبكات النقل البحري العاملية. وانخفضت كذلك تكاليف الشحن اجلوي أثناء فترة تباطؤ 

التجارة مع انخفاض أسعار النفط.

املتوسط املرجح بأوزان االقتصادات املتقدمة

املتوسط املرجح بأوزان االقتصادات الصاعدة والنامية

١- تكلفة االستيراد 
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املصادر: قاعدة بيانات «Eora Multi-Region Input-Output“؛ وحسابات خبراء 

صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير املشاركة يف سالسل القيمة العاملية إىل جمموع احملتوى احمللي يف صادرات البلد 

املعني — الذي يعاد استخدامه يف صادرات شركائه التجاريين —والقيمة املضافة األجنبية يف 

صادرات هذا البلد كنسبة من إجمايل صادراته. راجع املرفق ٢-٥ لالطالع على وصف تفصيلي 

للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، واملنهجية املتبعة يف كل مؤشر.

الشكل البياين ٢-١٢: سالسل القيمة العاملية من 

منظور تاريخي
(٪)

ارتفعت املشاركة يف سالسل القيمة العاملية يف االقتصادات املتقدمة واالقتصادات الصاعدة 

والنامية إىل أن وقعت األزمة املالية العاملية. ومنذ ٢٠١١، يبدو أن املشاركة قد استقرت عبر 

إجماليات البلدان.

املتوسط البسيط املتوسط املرجح املدى بين الرُبيعات 

١- العامل ٢- االقتصادات املتقدمة

٣- االقتصادات الصاعدة 

      والنامية ما عدا الصين

٤- الصين
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الناجت احمللي العاملي(، واحلواجز التجارية املؤقتة، واملشاركة 

احمللي  الطلب  تأثير  حتييد  بعد  العاملية،  القيمة  سالسل  يف 

الثابتة  واآلثار  املستوردة،  للسلع  النسبية  واألسعار  القطاعي، 

حسب البلد- املنتج واآلثار الثابتة الزمنية )راجع املرفق ٢-5 

النتائج(.  وثبات  واملواصفة،  التقدير،  تفاصيل  على  لالطالع 

ونظرا لالنخفاض املطرد يف التكاليف اللوجستية للتجارة منذ 

٢٠٠٦ وقلة توافر بيانات السالسل الزمنية لهذه التكاليف، ال 

يتناول هذا الفصل دورها يف تباطؤ النشاط التجاري.

الواردات  لنمو  املقدرة  املرونات   ٢-١ اجلدول  ويعرض 

بالنسبة خملتلف مقاييس تكاليف التجارة. وهي تقديرات ذات 

وترتبط   ٤9 املتوقعة.  اإلشارة  وحتمل  كبيرة  إحصائية  داللة 

زيادة احلواجز التجارية بانخفاض نمو حجم الواردات، رغم أن 

أصغر  اجلمركية  للتعريفات  بالنسبة  للواردات  املقدَّرة  املرونة 

عدد  زيادة  ترتبط  وباملثل،  أخرى.  دراسات  بتقديرات  مقارنة 

الشركاء التجاريين الذين يكون معهم بلد ما طرفا يف اتفاقية 

للتجارة احلرة بزيادة نمو حجم الواردات.

أيضا  العاملية  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  زيادة  وترتبط 

بزيادة نمو حجم الواردات: فزيادة املشاركة بمقدار ١٠ نقاط 

مئوية ترتبط بزيادة نمو الواردات بمقدار نقطة مئوية )العمود 

يف  صعوبة  هناك  اإلشارة،  سبقت  وكما   .)٢-١ اجلدول  يف   5

إضافية  آثارا  أيضا  ترصد  املشاركة  هذه  كانت  إذا  ما  معرفة 

احلد  التقدير  هذا  يمثل  أن  املرجح  من  وبالتايل  للسياسات؛ 

األعلى.

التحليل املفصل على مستوى املنتج،  وللتحقق من صحة 

للبلدان اخملتلفة  الباقية  القيم  بين  العالقة  الفصل يف  يبحث 

من  به  واملتنبأ  الفعلي  النمو  بين  )الفرق  تناولها  سبق  التي 

العوامل  ونفس  اجملمعة(  احلقيقية  للواردات  نموذج  خالل 

االنحدار  لتقديرات  مماثلة  بالنقط  التقديرات  وتعد  األربعة. 

الدقة نظرا ألن  تُقدَّر على وجه  على مستوى املنتج، لكنها ال 

وبشكل   .)٢-١ اجلدول  يف   8 )العمود  إجماال  أـكثر  البيانات 

عام، تشير هذه النتائج إىل أن اتخاذ تدابير مشوِّهة للتجارة 

على صعيد السياسات يلحق الضرر بنمو التجارة. ويف الوقت 

نفسه، يرتبط تباطؤ النمو يف تغطية اتفاقيات التجارة احلرة 

وتباطؤ وتيرة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية بانخفاض 

نمو الواردات.

تقديرات  من  جدا  واسعة  جمموعة  االقتصادية  الدراسات  توفر   ٤9  

مرونة التجارة بالنسبة للسياسة التجارية. وغالبا ما ينشأ عن الدراسات 

التي تستند إىل بيانات إحصائية مقطعية، والتي يُنظر إليها عادة على 

أنها ترصد املرونة طويلة األجل، تقديرات أعلى بكثير للمرونة. وينشأ عن 

الدراسات التي تستند إىل تغير السالسل الزمنية، والتي ترصد آثار تغير 

تكاليف التجارة على املدى القصير، تقديرات أقل بكثير ملرونة التجارة. 

ويستند املنهج املستخدم هنا إىل املبادئ الواردة يف الدراسات األخيرة. 

 Goldberg and Pavcnik و Hillberry and Hummels (2013) راجع دراسة

(2016)الستعراض هذه الدراسات.

الواردات  لنمو  املقدَّرة  املرونة  بين  اجلمع  ويسمح 

الفترتين  بين  اخملتلفة  العوامل  نمو  معدل  يف  واالختالفات 

النسبية.  مساهمتها  بتقدير  و٢٠٠3-٢٠٠7   ٢٠١5-٢٠١٢

التجارة  تباطؤ  من  كبيرة  نسبة  هناك  أن  الدراسة  هذه  وتبين 

يمكن  وتكوينه،  االقتصادي  النشاط  ضعف  إىل  يرجع  ال  الذي 

يف  التوسع  وبطء  التجارية  السياسة  يف  التغيرات  إىل  عزوها 

سالسل القيمة العاملية )الشكل البياين ٢-١3 واملرفق ٢-5(.

االرتباط بين التجارة وسالسل القيمة العاملية: 

أفكار مستفادة من نموذج اجلاذبية

التجارة  يستخدم اجلزء األخير من التحليل نموذج جاذبية 

على املستوى القطاعي لتسليط الضوء على دور سالسل القيمة 

نطاق  على  اجلاذبية  نموذج  وُيستخدم  التباطؤ.  أثناء  العاملية 

على  الثنائية  التجارية  التدفقات  مستوى  تفسير  يف  واسع 

البلدان  زوج  خصائص  أو  بلد  لكل  الفردية  اخلصائص  أساس 

إذا  ما  أو  البلدان  بين  كاملسافة  التجارة،  تكاليف  ترصد  التي 

كانت تشترك يف حدود أو لغة أو عملة مشتركة.

ونظرا ألن نموذج جاذبية التجارة يتم تقديره على املستوى 

بشكل  مفيدة  أداة  جتعالنه  بميزتين  يتسم  فإنه  القطاعي، 

يف  العاملية  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  أهمية  لعزل  خاص 

نمو التجارة، فهو: )١( يحيد تأثير التغيرات يف تكوين تدفقات 

التجارة بين القطاعات والشركاء التجاريين )على خالف حتليل 

الفصل(،  الذي سبق تناوله يف هذا  الواردات  الكلي على  الطلب 

الشركاء  بين  اإلنتاج  ترابط  درجة  اختالف  من  يستفيد  و)٢( 

التجاريين )على خالف التحليل على مستوى املنتج الذي سبق 

تناوله(. 

)راجع أيضا املرفق  التحليل على ثالث مراحل  ويتم إجراء 

على  اجلاذبية  نموذج  تقدير  األوىل  املرحلة  وتتضمن   .)٢-٦

الثنائية  للتجارة  مرجعي  مقياس  لتوفير  القطاعي  املستوى 

عامي  بين  سنة  لكل  منفصل  بشكل  النموذج  ويُقدَّر  القطاعية. 

العشرة  التجارية  قطاعات  من  قطاع  ولكل  و٢٠١٤   ٢٠٠3

 ."Eora Multi-Region Input-Output" بيانات  قاعدة  يف 

املواصفة  فإن  القياسية،  اجلاذبية  متغيرات  جانب  وإىل 

املستورد  حسب  الثابتة  اآلثار  تأثير  حتيِّد  اآلثار  املقدَّرة 

خصائص  كافة  تأثير  الثابتة  اآلثار  هذه  وحتُيِّد   5٠ واملصدر. 

والعرض  الطلب  مثل  الوجهة،  وخصائص  القطاعية  املصادر 

دراسة  أو   Feenstra, Markusen, and Rose (2001) دراسة  راجع   5٠  

Feyrer (2009b) لالطالع على أمثلة أخرى على نماذج اجلاذبية املقدرة 
بشكل منفصل خملتلف السنوات والقطاعات. وتتفق النتائج املستخلصة 

مع  تماما  الطلب(  عند  املؤلفون  يوفرها  )التي  اجلاذبية  تقديرات  من 

لتكاليف  الثنائية  املقاييس  ومعامِالت  االقتصادية.  الدراسات  نتائج 

التجارة )كاملسافة، واللغة املشتركة، واحلدود املشتركة( حتمل العالمات 

الزمن. ويشير  الصحيحة وتتسم بأنها ذات داللة مرتفعة ومستقرة عبر 

أكثر حساسية  الثنائية مل تصبح  التجارة  أن تدفقات  هذا االستقرار إىل 

جتاه تكاليف التجارة الثنائية.
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الفصل 2     التجارة العاملية: ماذا وراء التباطؤ؟

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر ٢٠١٦

املتغيرة  القطاعية  القُطْرية-  اخلصائص  وكافة  القطاعي، 

بين  تختلف  ال  التي  التجارة،  وتكاليف  األسعار  مثل  زمنيا، 

الشركاء التجاريين يف سنة معينة. وحتُيِّد اآلثار الثابتة أيضا 

)دراسة  األطراف  متعددة  املقاومة  حدود  عليه  يُطلق  ما  تأثير 

يواجهها  التي  التجارة  أمام  احلواجز   —  )Anderson 2011
املرحلة  ويف  التجاريين.  شركائه  جلميع  بالنسبة  اقتصاد  كل 

الثانية جتُمع القيم الباقية التي يتم احلصول عليها من تقدير 

صورة  يف  تقديرها  عند  وتُفصل  جمعها  يتم  اجلاذبية  نموذج 

مستويات للحصول على معدل نمو التجارة الثنائية القطاعية 

الذي ال يفسره نموذج اجلاذبية. وتبحث اخلطوة الثالثة فيما إذا 

كانت درجة ترابط اإلنتاج بين البلدين يف هذا القطاع حتديدا 

يف  األجنبية  املضافة  القيمة  مكون  من  كنسبة  املقيسة   —
التجارة  بنمو  — ترتبط  القطاعية  الثنائية  الصادرات  إجمايل 

كافة احملددات  تأثير  حتييد  بعد  القطاع،  هذا  يف  البلدين  بين 

القياسية لنمو التجارة. 5١ وتشير نتائج حتليل نموذج اجلاذبية 

إىل أن زيادة درجة ترابط اإلنتاج بين البلدان ترتبط يف الواقع 

ارتباطا موجبا بنمو التجارة بينها، وهو ما يؤيد التحليل على 

مستوى املنتج الذي سبق عرضه.

ويف واقع األمر، كان متوسط معدل نمو التجارة بين أزواج 

البلدان يف القطاعات التي كانت يف الربع األعلى من املشاركة 

مئوية  نقطة   ١.٢5 بمقدار  أكبر  العاملية  القيمة  سالسل  يف 

)الشكل  الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7  القطاعات خالل  بباقي  مقارنة 

فلم يختلف  الفترة ٢٠١٢-٢٠١٤،  أما خالل  البياين ٢-١٤(. 

اختالفا  القطاعات  هذه  يف  البلدان  أزواج  بين  التجارة  نمو 

ملحوظا عن نمو التجارة يف باقي القطاعات. وهذا يدعم كذلك 

فرضية أن زيادة املشاركة يف سالسل القيمة قد عززت بشكل 

كبير نمو التجارة يف الفترة التي سبقت األزمة املالية العاملية. 

غير أنه منذ عام ٢٠١٢، مل تكن هناك أدلة تُذكر على ذلك. 

امللخص وانعكاسات السياسة

التباطؤ يف  الوارد يف هذا الفصل إىل اتساق  يشير التحليل 

نمو التجارة منذ عام ٢٠١٢ إىل حد كبير، وإن مل يكن كليا، مع 

العاملي،  النمو  االقتصادي. فضعف  النشاط  العام يف  الضعف 

وخاصة ضعف نمو االستثمار، يمكن أن يتسبب يف جزء كبير 

بإجمايل  ومقارنة  املطلقة  بالقيمة  التجارة،  نمو  تباطؤ  من 

ثالثة  حوايل  أن  إىل  التجريبي  التحليل  ويشير  احمللي.  الناجت 

عام  منذ  ككل،  العامل  يف  التجارة،  نمو  يف  االنخفاض  أرباع 

٢٠١٢ مقارنة بالفترة ٢٠٠3-٢٠٠7 يمكن التنبؤ به من خالل 

االستثمار.  نمو  تراجع  سيما  وال  االقتصادي،  النشاط  ضعف 

ورغم أن التقدير التجريبي قد يبالغ يف تقدير دور الناجت بسبب 

اآلثار املرتدة للسياسة التجارية والتجارة على النمو، فإن إطار 

التوازن العام يشير إىل أن التغيرات يف تكوين الطلب تتسبب يف 

حوايل ٦٠% من التباطؤ يف معدل نمو الواردات االسمية مقارنة 

بإجمايل الناجت احمللي. 

غير أن هناك عوامل أخرى بخالف مستوى الطلب وتكوينه 

تآكل  يف  تتسبب  حيث  التجارة،  نمو  على  عبئا  أيضا  تشكل 

للواردات  العاملي  النمو  من  مئوية  نقطة   %١.75 إىل  يصل  ما 

احلقيقية خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5. ومن بين هذه العوامل، 

القيمة  سالسل  يف  واملشاركة  التجارية  السياسات  تتسبب 

النمو  يف  به  املتنبأ  غير  النقص  من  كبيرة  نسبة  يف  العاملية 

وتيرة  وتباطأت   .٢٠١٢ عام  منذ  العاملية  للتجارة  السنوي 

العاملي  املستوى  على  التجارية  للسياسة  اجلديدة  املبادرات 

بشكل ملحوظ. ويف الوقت نفسه فإن زيادة احلمائية منذ األزمة 

الكمية  املساهمة  أن  ورغم  مأمونة.  ليست  العاملية  املالية 

الباقية  القيم  Rose (2002) منهجا مماثال يف حتليل  تتبع دراسة   5١  

املقدَّرة من نماذج اجلاذبية.

امل  صدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يجمع الشكل البياين بين االرتباط التاريخي املقدَّر بين نمو الواردات احلقيقية والنمو 

يف تكاليف التجارة واملشاركة يف سالسل القيمة العاملية، والفروق يف معدل نمو هذه العوامل 

بين الفترتين ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥ وذلك حلساب مساهمتها يف تباطؤ التجارة املشاهَد. 

راجع املرفق ٢-٥ لالطالع على وصف تفصيلي للتغطية القُطْرية، ومصادر البيانات، واملنهجية.
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متنبأ به من خالل الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات والطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات لدى الشركاء التجاريين

غير متنبأ به

الشكل البياين ٢-١٣: مساهمة السياسات التجارية وسالسل 

القيمة العاملية يف تباطؤ نمو الواردات احلقيقية من السلع
(٪)

يشكل انخفاض املشاركة يف سالسل القيمة العاملية والتغيرات يف السياسة التجارية عبئا 

على نمو التجارة، رغم أن مساهمتها الكمية حمدودة.

١- من انحدار الطلب املعدل حسب 

       كثافة الواردات: العينة الكاملة 

       (اللوحة ٢، باء)

٢- من االنحدار على 

       مستوى املنتج (٥)

السياسات التجارية

املشاركة يف سالسل 

القيمة العاملية

غير متنبأ به
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حمدودة  كانت  التجارة  نمو  تباطؤ  يف  التجارية  للسياسات 

حتى اآلن، فقد تشكل التدابير احلمائية عبئا كبيرا على التجارة 

التجارة  انتشارا. كذلك يتعرض نمو  أكثر  إذا أصبحت  العاملية 

بين  اإلنتاج  جتزئة  نمو  يف  الواضح  التراجع  بسبب  ملعوقات 

البلدان، رغم أنه ال يزال من الصعب احلكم على ما إذا كان هذا 

نتيجة  أم  احلالية  العاملية  القيمة  لسالسل  طبيعيا  نضجا  يعد 

العام  التوازن  إطار  السياسات. ويشير  الناجمة عن  للتشوهات 

باملعنى  التجارة،  تكاليف  االنخفاض يف  تباطؤ  أن  إىل  أيضا 

أن يتسبب يف حوايل ربع االنخفاض يف معدل  الواسع، يمكن 

نمو الواردات االسمية مقارنة بإجمايل الناجت احمللي.

نتائج  تشير  العاملية؟  التجارة  آفاق  على  ذلك  تأثير  فما   

والنمو  التجارة  نمو  بين  وثيقة  روابط  وجود  إىل  الفصل  هذا 

التوقعات احلالية سوى بتحسن حمدود  االقتصادي. وال تتنبأ 

يف النشاط العاملي وضعف نمو االستثمار على املدى املتوسط 

األول من هذا  الفصل  )راجع  والهيكلية  الدورية  العوامل  بسبب 

نمو  يف  التباطؤ  يستمر  أن  املرجح  فمن  وبالتايل  التقرير(، 

يف  العاملي  النمو  سرعة  تزداد  حين  وحتى  العاملية.  التجارة 

نهاية املطاف، ال يُرجح أن تعود التجارة إىل تسجيل معدالت 

كان  حين  العاملية  املالية  األزمة  قبل  حققته  ملا  مماثلة  نمو 

الصاعدة  االقتصادات  من  العديد  يف  االستثمار  نمو  معدل 

استثنائية،  بصورة  مرتفعا  الصين،  ذلك  يف  بما  والنامية، 

جمال  يف  التعاون  بفضل  تراجع  يف  التجارة  تكاليف  وكانت 

السياسات واإلجنازات التكنولوجية، كما كانت سالسل القيمة 

العاملية يف تطور سريع. 5٢

ما الذي يمكن عمله حتى يمكن أن تؤدي التجارة دورها يف 

املساهمة يف تعزيز اإلنتاجية والنمو يف سياق تباطؤ النشاط 

قدرا  أن  إىل  الفصل  هذا  نتائج  تشير  أوال،  وهشاشته؟  العاملي 

كبيرا من تباطؤ التجارة يبدو أنه أحد أعراض العديد من القوى 

تباطؤ  ذلك  يشمل  وربما  البلدان،  خمتلف  يف  النمو  تكبح  التي 

وتيرة االنخفاض يف تكاليف التجارة وبطء نمو التجارة نفسها 

التجارة:  نمو  »تباطؤ  عنوان  يحمل  الذي  القسم  يف  ورد  كما 

معاجلة  تكون  أن  وينبغي   .٢-١ واإلطار  الرئيسية«  األنماط 

املتوخى  للتحرك  حمورا  االستثمار،  وخاصة  النمو،  معوقات 

على مستوى السياسات لتحسين صحة االقتصاد العاملي، وهو 

ورد  وكما  فرعي.  كمنتج  التجارة  تعزيز  شأنه  من  الذي  األمر 

تقرير  من   ٢٠١٦ إبريل  عدد  يف  والثالث  األول  الفصلين  يف 

آفاق االقتصاد العاملي، فإن مزيجا من دعم الطلب على املدى 

املالية  القيود  لتخفيف  العمومية  امليزانية  وإصالح  القريب، 

عند احلاجة، واإلصالحات الهيكلية املعززة لإلنتاجية، بما يف 

ذلك إحراز مزيد من التقدم يف جمال االندماج التجاري، يمكن 

ويمكن  االستثمار.  وتعزيز  العاملي  النمو  زيادة  يف  يساعد  أن 

بصورة  التجارة  نمو  معدل  رفع  طريق  عن  السياسات،  لهذه 

غير مباشرة، أن تعزز التوسع االقتصادي يف كل بلد نظرا لدور 

اإلنتاجية  وزيادة  االقتصادي  النشاط  آثار  نقل  يف  التجارة 

والنمو االقتصادي.

السياسات  أن  إىل  أيضا  الفصل  هذا  نتائج  تشير  ثانيا، 

واخلدمات  السلع  تبادل  تكاليف  على  تؤثر  التي  التجارية، 

على املستوى الدويل، ال تزال مهمة. ومع وجود عوامل أخرى، 

بالفعل،  التجارة  على  عبئا  تشكل  االستثمار،  ضعف  وخاصة 

وإحياء  أشكالها،  بكل  احلمائية  مقاومة  تؤدي  أن  يُتوقع 

إىل  املتبقية  التجارية  احلواجز  إلزالة  التجارة  حترير  عملية 

من  ذلك  يكون  وربما  التجارة،  لنمو  الضروري  الدعم  توفير 

خالل إعطاء دفعة البداية جلولة تطوير جديدة لسالسل القيمة 

جمال  هناك   ،٢-٢ اإلطار  يف  بالتفصيل  يرد  وكما  العاملية. 

خالل  من  التجارة  تكاليف  يف  أكبر  خفض  لتحقيق  كبير 

مرتفعة،  تزال  ال  كانت  حيثما  اجلمركية  التعريفات  تخفيض 

فلدى  أيضا:  التجارة  نمو  بشأن  للتفاؤل  تدعو  أسباب  هناك   5٢

العديد من االقتصادات الصاعدة والنامية جمال واسع لزيادة التدفقات 

احلواجز  وخفض  العاملية  القيمة  سالسل  يف  باالندماج  التجارية 

الشأن،  هذا  يف  مناقشة  على  ولالطالع  مرتفعة.  تزال  ال  التي  التجارية 

 .IMF (2015a, 2015d) راجع دراستي
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فترة العينة الكاملة فترة ما قبل التباطؤ فترة تباطؤ التجارة

الشكل البياين ٢-١٤: نموذج اجلاذبية: املشاركة يف سالسل 

القيمة العاملية ونمو التجارة الثنائية القطاعية

(بالنقاط املئوية)

كانت روابط اإلنتاج القوية بين البلدان يف قطاع معين من خالل سالسل القيمة العاملية ترتبط 

ارتباطا موجبا بنمو التجارة بين تلك البلدان يف ذلك القطاع يف الفترة السابقة لألزمة املالية 

العاملية. ومع ذلك، ال توجد أدلة تُذكر على أن املشاركة الكبيرة يف سالسل القيمة أعطت دفعة 

لنمو التجارة بعد عام ٢٠١٢.

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: تشير األعمدة البيانية إىل متوسط الفرق يف القيم الباقية من نمو التجارة الثنائية القطاعية 

بين أزواج البلدان يف القطاعات التي كانت يف الربع األعلى من االندماج يف سالسل القيمة العاملية 

وباقي القطاعات خالل الفترات ٢٠٠٣-٢٠١٣، و٢٠٠٣-٢٠٠٧، و٢٠١٢-٢٠١٣. وتشير اخلطوط 

الرأسية إىل فترات ثقة بنسبة ٩٠٪. ويتم احلصول على القيم الباقية من نماذج جاذبية التجارة التي 

تقدَّر بشكل منفصل لكل قطاع وكل سنة، بعد حتييد تاثير جميع متغيرات اجلاذبية القياسية واآلثار 

الثابتة للمستوردين واملصدرين. راجع املرفق ٢-٦ لالطالع على وصف تفصيلي للتغطية القُطْرية، 

ومصادر البيانات، واملنهجية.

نموذج اجلاذبية املقدَّر يف صورة مستويات

نموذج اجلاذبية املقدَّر يف صورة معدالت نمو
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تيسير  اتفاق  بمقتضى  املقطوعة  االلتزامات  على  واملصادقة 

بعد  ملا  مستقبلي  مسار  وحتديد  بالكامل،  وتنفيذها  التجارة 

أن  ينبغي  كذلك  التجارية.  الدوحة  مفاوضات  أعمال  جدول 

تركز اإلصالحات التجارية يف املستقبل على اجملاالت األوثق 

التنظيمي،  التعاون  مثل  املعاصر،  العاملي  باالقتصاد  صلة 

التجارة يف اخلدمات، واالستفادة من أوجه  وتخفيض حواجز 

.)IMF 2016b التكامل بين االستثمار والتجارة )راجع

النمو  تعزيز  يف  املبادرات  هذه  مثل  تساعد  أن  ويمكن 

االقتصادي العاملي ورفع مستويات املعيشة بشكل عام بمرور 

توضيحي  سيناريو  هناك   ،3-٢ اإلطار  يف  يرد  وكما  الوقت. 

وتنفيذ  تماما  احلالية  اجلمركية  التعريفات  إلغاء  فيه  يتم 

حتسين  إىل  يؤدي  قد  ما  وهو  بالكامل  التجارة  تيسير  اتفاق 

من  جمموعة  اخملتلفة  التجارة  نماذج  عن  وينشأ  الرفاهية. 

Costinot and Rodriguez- دراسة  )راجع  احملتملة  النتائج 

عن  الناجتة  احلقيقية  الدخول  مكاسب  أن  غير   ،)Clare 2014
 %١ من  أقل  بين  تتراوح  أن  يمكن  التجارة  تكاليف  انخفاض 

وأكثر من ٦% على املدى الطويل يف البلد العادي. 53 ونظرا ألن 

قدر  من  تنتقص  أن  احملتمل  من  املعروضة  احلسابات  أن  الحظ   53  

مكاسب الدخول احلقيقية الناجتة عن اتفاق تيسير التجارة ألنها تتعامل 

مع احلواجز غير اجلمركية باعتبارها تعريفات جمركية.

من  كثير  يف  نسبيا  منخفضة  اجلمركية  التعريفات  مستويات 

االقتصادات املتقدمة، فإن دفع اإلصالحات التجارية قدما يف 

السياسة”  “خارج نطاق  جمال اخلدمات وغيرها من جماالت 

من احملتمل أن يحقق مكاسب إجمالية أكبر من ذلك.

التجاري  لالندماج  الشعبي  الدعم  تعزيز  أجل  من  ولكن 

ينبغي  للرفاهية،  والداعمة  االقتصادية  مزاياه  على  واحلفاظ 

ينطوي  التي  التكيف  تكاليف  إىل  السياسات  صناع  يتنبه  أن 

اآلثار  هذه  حتليل  أن  ورغم  التجاري.  االندماج  تعميق  عليها 

يوثق  الدراسات  من  عددا  فإن  الفصل،  هذا  نطاق  عن  يخرج 

أولئك  يتحملها  التي  األمد  والطويلة  الكبيرة  التكيف  تكاليف 

الهيكلية املرتبطة  الذين تأثرت فرص عملهم سلبا بالتغيرات 

انخفاض  نتيجة  التجارة  مكاسب  كانت  إذا  حتى  بالتجارة، 

من  السفلي  اجلزء  يف  الذين  أولئك  صالح  يف  تميل  األسعار 

العوملة  مزايا  بأن  متزايد  اعتقاد  أيضا  وهناك  الدخل.  توزيع 

على  وينبغي  احملظوظة.  القلة  على  إال  تعود  ال  والتجارة 

العاملين املتضررين  إيجاد حلول خملاوف  السياسات  صناع 

للتدريب  الفعال  الدعم  خالل  من  ذلك  يف  بما  التجارة،  من 

التحويلي، وبناء املهارات، وسهولة التنقل املهني واجلغرايف، 

التجاري إلحياء  االندماج  زيادة  للتخفيف من سلبيات  وذلك 

جدول أعمال التجارة.
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التجارة  نمو  االنخفاض يف  أثر  اإلطار قياس  يحاول هذا 

على اإلنتاجية. وباستخدام منهج املتغيرات املساعدة لتحديد 

 ١8 من  عينة  يف  اإلنتاجية  على  للتجارة  التاريخي  األثر 

اقتصادا من االقتصادات األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية 

١ تشير النتائج إىل أن تباطؤ التجارة 

يف امليدان االقتصادي،١

قد يشكل بالفعل عبئا كبيرا على نمو اإلنتاجية الضعيف يف 

االقتصادات املتقدمة.

على  تؤثر  أن  للتجارة  يمكن  الفصل،  هذا  يف  ورد  وكما 

إنتاجية االقتصاد بطرق خمتلفة. ويركز هذا اإلطار على ثالث 

قنوات خمتلفة يمكن أن تؤثر التجارة الدولية من خاللها على 

اإلنتاجية.٢ ٢

· من 	 اإلنتاجية  تعزيز  إىل  الواردات  تؤدي  قد   — الواردات 

خالل زيادة الضغوط التنافسية على الشركات احمللية مع 

األسواق احمللية. ويشار إىل  األجانب يف  املنتجين  دخول 

هذا غالبا باسم القناة “الداعمة للمنافسة”.

· املدخالت 	 تؤدي  أن  يمكن   — املستوردة  املدخالت 

الشركة  مستوى  على  اإلنتاجية  حتسين  إىل  املستوردة 

عليها  التي حتصل  الوسيطة  السلع  تنوع  زيادة  من خالل 

قناة  القناة  هذه  وتسمى  جودتها.  وحتسين  الشركات 

“املدخالت”.
· الصادرات — يمكن أن يؤدي التصدير إىل زيادة اإلنتاجية 	

على مستوى الشركة من خالل التعلم من األسواق اخلارجية 

املشترين  بين  العالقات  سواء بصورة مباشرة، عن طريق 

زيادة  طريق  عن  مباشرة،  غير  بصورة  أو  والبائعين، 

اخلارجية،  والعوامل  األجانب،  املنتجين  من  املنافسة 

وغيرها. وجميعها تشكل قناة “الصادرات”.

مستوى  على  تأثيرها  خالل  من  القنوات  هذه  وتعمل 

إنتاج  عمليات  اعتماد  إىل  الشركات  دفع  طريق  عن  الشركة، 

أكثر كفاءة، أو حتسين جودة املنتجات، أو القيام باستثمارات 

حمددة، وعلى مستوى القطاعات، عن طريق إعادة تخصيص 

املوارد نحو الشركات األكثر اإلنتاجية داخل قطاع ما. ويركز 

هذا اإلطار على تقدير آثار التجارة على املستوى القطاعي. 

التحليل التجريبي

بين  مطردا  نموا  اخملتلفة  الثالثة  بأنواعها  التجارة  حققت 

احلادي  القرن  من  األول  العقد  ومنتصف  التسعينات  منتصف 

 ١ تسير الدراسات التجريبية احلديثة حول هذا املوضوع على نهج 

 ،Frankel and Romer (1999)  و ،Sachs and Warner (1995) دراستي

 Constantinescu, Mattoo, and Ruta (2016) وغيرهما. راجع دراسة

العاملية  التجارة  تباطؤ  أثر  يف  تبحث  حديثة  دراسة  على  لالطالع 

مؤخرا على النمو.

التفصيل يف  بمزيد من  )الواردات(  قناتين  أول  مناقشة  ٢ جتري   

 IMF Ahn and others (2016)، التي يرد ملخصها يف دراسة  دراسة 

(2016c) . ويمكن االطالع على مناقشة حديثة حول قناة الصادرات 
.De Loecker (2013) يف دراسة

النشاط  تراجع  اإلجمالية،  االجتاهات  مع  وتمشيا  والعشرين. 

ومل  العاملية  املالية  األزمة  خالل  القطاعات  معظم  يف  التجاري 

يتعاف إال ببطء منذ ذلك احلين )الشكل البياين ٢-١-١(. وتبين 

دراسة البيانات القطاعية وجود انتشار كبير يف هذه االجتاهات 

يمكن  لالختالف  مصدرا  يعد  ما  وهو  والقطاعات،  البلدان  عبر 

استخدامه يف حتديد أثر كل قناة من قنوات التجارة على النمو.

على  اإلنتاجية  على  القنوات  هذه  من  كل  أثر  ولقياس 

مستوى القطاع، تقدر دراسة Ahn and Duval )وشيكة اإلصدار( 

من  مستخرجة  بيانات  باستخدام  قياسي  اقتصاد  مواصفة 

قاعدة بيانات “WORLD KLEMS» وقاعدة بيانات املدخالت 

واخملرجات العاملية التي تغطي ١8 قطاعا عبر ١8 اقتصادا 

متقدما من عام ١995 إىل عام ٢٠٠7:

ln TFP  i,s,t   =  β  1    IMP  i,s,t-2   +  β  2    IMP  i,s,t-2  input     
  + +  β  2    EXP  i,s,t-2   +  FE  i,s   +  FE  i,t   +  ε  i,s,t  , 

اإلنتاج  لعوامل  الكلية  اإلنتاجية  حيث تشير    TFP  i,s,t    إىل 

  IMP  i,s,t-2       بينما تشير ،t يف السنة s والقطاع i يف البلد(TFP) 
  EXP  i,s,t-2   ، إىل الواردات املقابلة على مستوى 

 
IMP  i,s,t-2  input   ، و 

ة  ي ل حمل ا ت  ا ج خملر ا ع  و جمم ن  م ة  سب )كن ع  ا ط ق ال  — د  ل ب ال

للقطاع(، واملدخالت املستوردة )كنسبة من جمموع املدخالت 

جمموع  من  )كنسبة  والصادرات   ، لقطاع( ا يف  املستخدمة 

اخملرجات احمللية للقطاع(، على الترتيب، وجميعها متأخرة 

سنتين3. 3 وتشمل املواصفة أيضا اآلثار الثابتة حسب البلد-

(  FE  i,t   ) لتحييد تأثير أي  (  FE  i,s   ) وحسب البلد-السنة  القطاع 

القطاعات  اختالف ال يتأثر بالزمن يكون مشترك بين كافة 

التي قد تؤثر بنفس  البلدان  يف بلد ما وكل صدمات خمتلف 

الدرجة على جميع القطاعات داخل البلد يف سنة حمددة.

ويمثل حتديد األثر السببي للتجارة على النمو حتديا بسبب 

القياس.  احتمال وجود عالقة سببية عكسية حادة وقضايا 

خالل  من  ايا  لقض ا هذه  راسات  د ل ا ن  م د  ي د لع ا ت  جل ا ع وقد 

دراستي  )راجع  الكلية  للتجارة  مساعدة  متغيرات  م  ا استخد

 .)Noguer and Siscart  2005 و  Frankel and Romer1999؛ 
ونظرا ألن التحليل يف هذا اإلطار يحاول حتديد األثر السببي 

خاللها  من  التجارة  تؤثر  قد  التي  اخملتلفة  لثالثة  ا للقنوات 

على اإلنتاجية، فإنه يتطلب متغير مساعد مستقل لكل منها. 

وتُستخدم املتغيرات املساعدة التالية:

· — يف غياب 	 األخرى  البلدان  الصينية يف  الواردات  تغلغل 

متغير مساعد مالئم للواردات من جميع الشركاء التجاريين، 

ويستخدم  الصين.  من  الواردات  أثر  تقدير  على  اإلطار  يركز 

التحليل منهجية معروفة تستعيض عن واردات بلد معين من 

من  األخرى  البلدان  كافة  بواردات  معين  قطاع  يف  الصين 

 3 جميع النتائج املبينة أدناه ثابتة إزاء مقاييس اإلنتاجية البديلة 

البديلة )أي  الزمنية  الفواصل  أو  العمل(  إنتاجية  )على سبيل املثال، 

فواصل زمنية تبلغ سنة أو ثالث سنوات(.

اإلطار 2-1: هل يسهم تباطؤ التجارة يف تباطؤ اإلنتاجية العاملية؟ أدلة جديدة

مؤلفو هذا اإلطار هم جيبين أهن ورومين دوفال.
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واالفتراض  كمتغير مساعد.  القطاع حتديدا  ذلك  الصين يف 

مستوى  على  الواردات  على  الطلب  صدمات  ترابط  عدم  هو 

دراسة  أكدته  ما  وهو  العينة،  بلدان  خمتلف  يف  القطاع 

Autor, Dorn, and Hanson (2013). وبالتايل يقدر التحليل 
أثر تغلغل الواردات الصينية الداعم للمنافسة على اإلنتاجية.

· التعريفة اجلمركية على املدخالت —  إذا كانت التعريفة 	

اجلمركية  التعريفات  أي   — املدخالت  على  اجلمركية 

املطبقة على املدخالت املستوردة — ال تتأثر باإلنتاجية 

املتوقعة يف املستقبل يف القطاع املعني أو بعوامل أخرى 

٤ يمكن استخدامها كمتغير مساعد بدال 

مشاهَدة ترتبط بها،٤

من املدخالت املستوردة. وحتُسب التعريفة اجلمركية على 

للتعريفات  املرجح  باملتوسط   s قطاع  كل  يف  املدخالت 

األوزان  تعكس  حيث  القطاعات،  كافة  يف  اجلمركية 

مباشرة  بصورة  املستوردة  املدخالت  نسبة  الترجيحية 

وغير مباشرة من كل قطاع من هذه القطاعات واملستخدمة 

يف إنتاج خمرجات القطاع s.5 5 وتُستخدم قيمتها املتأخرة 

عامين كمتغير مساعد بدال من املدخالت املستوردة.

· التعريفة 	 حتُسب   — الصادرات  على  اجلمركية  التعريفة 

 s قطاع  كل  يف  معين  بلد  صادرات  على  اجلمركية 

اخملرجات  على  اجلمركية  للتعريفات  املرجح  باملتوسط 

يف بلدان املقصد الرئيسية، حيث تكون األوزان الترجيحية 

s إىل كل بلد من  مساوية لنسبة جمموع صادرات القطاع 

املتأخرة عامين كمتغير  قيمتها  وتُستخدم  املقصد.  بلدان 

مساعد مالئم بدال من الصادرات طاملا ال تتأثر التعريفات 

اجلمركية التي تطبقها بلد املقصد على الواردات يف القطاع 

s بالصادرات الكلية لبلد معين يف ذلك القطاع.

النتائج

القنوات  جميع  خالل  من  اإلنتاجية  الدولية  التجارة  تعزز 

التي نوقشت أعاله )اجلدول ٢-١-١(.٦ ٦ وإىل جانب ذلك، تشير 

اإلطار  هذا  يف  املستخدمة  املساعدة  املتغيرات  استراتيجية 

حالة  يف  أكبر  التزامني  التحيز  هذا  حدوث  احتمال  يكون   ٤  

أكثر  احلكومات  تكون  قد  حيث  اخملرجات،  على  اجلمركية  التعريفة 

املستقبل  يف  املتوقعة  واملنافسة  اإلنتاجية  حسب  للتكيف  ميال 

اجلمركية  التعريفات  تستخدم  ال  السبب،  ولهذا  املعني.  القطاع  يف 

كمتغيرات مساعدة بدال من الواردات أعاله.

 5 لتجنب مشكالت املنشأ الداخلي احملتملة، نختار أحد إصدارات 

مستوى  على  األوزان  على  للحصول  واخملرجات  املدخالت  جدول 

البلد-القطاع وإبقائها ثابتة طوال فترة العينة. 

األعمدة   -OLS( العادية  الصغرى  املربعات  بطريقة  مقارنة   ٦  

استخدام  عند  أكبر  املقدَّرة  اآلثار  حجم  يكون  ما  عادة   ،))١(-)٤(

التحيز  أن  إىل  هذا  ويشير   .))8(-)5( )األعمدة  املساعدة  املتغيرات 

للقياس — الذي يجعل طريقة املربعات الصغرى تقلل من تقدير أثر 

التجارة على اإلنتاجية — يكون يف الواقع مصدر قلق أكثر خطورة 

إىل  ذلك  من  بدال  األرجح  على  يؤدي  الذي   — التزامني  التحيز  من 

إليه  نبهت  ما  وهو   — الصغرى  املربعات  طريقة  تقديرات  تضخيم 

.Frankel and Romer (1999) بالفعل دراسة
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الشكل البياين ٢-١-١: تطور التجارة عبر القطاعات 

يف االقتصادات الكبرى

(٪)

١- نسبة الواردات إىل جمموع ا�رجات

٢- نسبة املدخالت املستوردة إىل 

       جمموع املدخالت

٣- نسبة الصادرات إىل جمموع ا�رجات

وحســابات  العامليــة؛  وا�رجــات  املدخــالت  بيانــات  قاعــدة  املصــادر: 

خبراء صندوق النقد الدويل.

كل  يف  الوســيط  قيمــة  يمثــل  إطــار  كل  داخــل  األفقــي  اخلــط  ملحوظــة: 

املشــاهدات القُطرية-القطاعيــة؛ وتبيــن احلافتــان العليــا والســفلى لــكل إطــار 

الرُبيعيــن األعلــى واألدنــى. وتتــم صياغتهــا جميعــا يف صــورة نســبة مئويــة. 

والبلــدان التــي تشــملها العينــة هــي أســتراليا، والنمســا، وكنــدا، واجلمهوريــة 

وإيطاليــا،  وآيرلنــدا،  وهنغاريــا،  وأملانيــا،  وفرنســا،  وفنلنــدا،  التشــيكية، 

واململكــة  والســويد،  وإســبانيا،  وســلوفينيا،  وهولنــدا،  وكوريــا،  واليابــان، 

املتحدة، والواليات املتحدة.

  (continued) اإلطار 2-1: )تابع(
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كبيرا.  يكون  أن  يمكن  لإلنتاجية  املعزز  أثرها  حجم  أن  إىل 

فعلى سبيل املثال جند أن زيادة تغلغل الواردات الصينية يف 

قطاع معين بمقدار نقطة مئوية واحدة ترتبط بزيادة مستوى 

اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج يف هذا القطاع بنسبة 5.١%. 

املدخالت  إىل  املستوردة  املدخالت  نسبة  يف  الزيادة  وتؤدي 

الكلية، أو يف نسبة الصادرات إىل اخملرجات احمللية، بمقدار 

نقطة مئوية واحدة إىل زيادة اإلنتاجية يف قطاع معين بحوايل 

٠.9%. ويُفترض للتبسيط أن تباطؤ التجارة العاملية مؤخرا قد 

أدى إىل ثبات نسبة التجارة إىل الناجت احمللي اإلجمايل، وأن 

زيادة  فرصة  منها  تضيع  مل  بالتايل  املتقدمة  االقتصادات 

أو  الصين،  من  الواردات  أو  املستوردة،  املدخالت  مساهمة 

صادرات اخملرجات يف زيادة اإلنتاجية من التجارة الدولية.

اجلدول 2-1-1: نتائج تقدير السيناريو األساسي

ln (TFP)i,s,t  :املتغير التابع

املتغيرات املساعدةطريقة املربعات الصغرى

)٢()١()3()٤()5()٦(

100i,s,t – 2 × )٠.٠٢١***٠.٠٠٤)الواردات من الصين/جمموع اخملرجات

)٠.٠٠٤()٠.٠٠٤(

100i,s,t – 2 × )٠.٠33***٠.٠٠5**)املدخالت املستوردة/جمموع املدخالت

)٠.٠٠()٠.٠٠٢9(

100i,s,t – 2*)٠.٠3٢**٠.٠٠٦***)الصادرات/جمموع اخملرجات

١5٤.3٤.33.7إحصاءات F من املرحلة األوىل

٠.٠٠٠.٠٤٠.٠5قيمة p من املرحلة األوىل

٢,٦3٤٢,٦3٤٢,97٦٢,٦3٤٢,٦3٤٢,97٦عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: املتغير التابع هو لوغاريتم اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  (TFP) يف البلد i والقطاع s يف الســنة t. واملتغيرات املســتقلة هي الواردات املقابلة من الصين على مســتوى البلد-القطاع 

)كنســبة إىل جممــوع اخملرجــات احملليــة(، وجممــوع املدخــالت املســتوردة )كنســبة إىل جممــوع املدخــالت(، وجممــوع الصــادرات )كنســبة إىل جممــوع اخملرجــات احملليــة(، وجميعهــا متأخــرة عاميــن. 

ويُســتخدم متوســط قيمــة الــواردات مــن الصيــن كنســبة إىل اخملرجــات احملليــة يف كل البلــدان األخــرى، والتعريفــات اجلمركيــة علــى املدخــالت، والتعريفــات اجلمركيــة علــى الصــادرات، وجميعهــا 

متأخــرة عاميــن، كمتغيــرات مســاعدة يف األعمــدة )٤( و)7(، و)5( و)8(، و)٦( و)9(، علــى الترتيــب. وتشــير تقديــرات املعامِــالت باخلــط الســميك يف األعمــدة )7(-)9( إىل املتغيــرات املســاعدة. وتُــدرج 

اآلثــار الثابتــة حســب البلد-القطــاع وحســب البلد-الســنة يف جميــع األعمــدة. وتــرد األخطــاء املعياريــة الثابتــة بيــن أقــواس.

0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *

  (continued) اإلطار 2-1: )تتمة(
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من شأن إعداد برنامج عمل طموح وقابل للتحقيق للسياسة 

التجارية أن يساعد على تنشيط التبادل التجاري ودعم النمو 

القُطْري  املستوى  فعلى  أعم.  بشكل  العاملي  االقتصادي 

يف  أخرى  إصالحات  التجارية  اإلصالحات  تكمل  والعاملي 

حتسين  خالل  من  النمو  يدفع  مما  واخلدمات،  السلع  أسواق 

 Melitz )دراسة  االبتكار  وتشجيع  املنافسة،  وتعزيز  الكفاءة، 

and Redding 2014(. ويتناول هذا اإلطار اجملال املتاح أمام 
السلع  تبادل  أمام  احلالية  احلواجز  إلزالة  التجارية  السياسة 

واخلدمات عبر احلدود وتخفيض تكاليف التجارة. 

وينبغي أن تتناول السياسة التجارية اجملاالت “اخلارجة 

وكذلك  اخلدمات،  جتارة  أمام  احلواجز  مثل  نطاقها”،  عن 

احلواجز التقليدية املتبقية، مثل التعريفات اجلمركية. والقرارات 

التي تتخذها الشركات يف جمال االستثمار والتعهيد والتصدير 

تعكس على نحو متزايد أنواع خمتلفة من السياسات، وخاصة 

يف جمال سالسل القيمة العاملية التي تربط بين الشركات يف 

العديد من البلدان إلنتاج منتج نهائي واحد. ورغم أن أولويات 

من  عدد  هناك  آخر،  إىل  بلد  من  تختلف  التجارية  السياسة 

الدخل  فئات  من  فئة  كل  يف  البلدان  بين  املشتركة  العناصر 

الرئيسية )اجلدول ٢-٢-١(.

احلواجز التقليدية

والدعم،  اجلمركية،  التعريفات  أي   — التقليدية  احلواجز 

احمللية،  الضريبية  والسياسات  اجلمركية،  واإلجراءات 

والقواعد التنظيمية األخرى التي تؤدي بحكم الواقع إىل تمييز 

 (IMF ضد الواردات أو إىل منافسة ضريبية غير مرغوب فيها

(2016a —  ال تزال تشكل عقبة أمام التجارة وال تزال مرتفعة 
يف العديد من البلدان. وتوضح التحسينات التي أجرتها منظمة 

املرنة  التفاوض  مناهج  قدرة  مدى  مؤخرا  العاملية  التجارة 

على تخفيض احلواجز املتبقية.

· وقت 	 يف  تقدم  من  إحرازه  تم  ما  رغم   — اجلمركية  التعريفات 

سابق عبر التحرير متعدد األطراف، واإلقليمي، واألحادي اجلانب، 

ال تزال عملية تخفيض التعريفات اجلمركية غير مكتملة، وخاصة 

الصاعدة  االقتصادات  بعض  ويف  الدخل  منخفضة  البلدان  يف 

الذي   (ITA) املعلومات  تكنولوجيا  اتفاق  ويؤكد  والنامية. 

وضعته منظمة التجارة العاملية، والذي ألغى رسوم االستيراد يف 

البلدان املشاركة على العديد من منتجات تكنولوجيا املعلومات، 

خالل  من  البلدان  حتققها  أن  يمكن  التي  الكبيرة  املكاسب  على 

تطوير  طريق  عن  ذلك  يف  بما  اجلمركية،  التعريفات  تخفيض 

 .)٢-٢-١ البياين  الشكل  يف   ١ )اللوحة  التصديرية  الصناعات 

اتفاق تكنولوجيا  بدأ سريان توسيع نطاق   ١ ويف يوليو ٢٠١٦، 

املعلومات ليشمل جمموعة إضافية من ٢٠١ منتج تشكل حوايل 

7% من التجارة العاملية يف السلع.١ ومع ذلك ال تزال التعريفات 

 ١ يسري إلغاء التعريفات اجلمركية على صادرات البلدان األعضاء 

يف منظمة التجارة العاملية، بغض النظر عما إذا كان البلد املصدر 

اجلمركية مرتفعة يف جماالت أخرى، وهي املنتجات الزراعية يف 

بعض االقتصادات الصاعدة والنامية.

· منظمة 	 يف  األعضاء  البلدان  جتارة  وزراء  وافق   — الدعم 

الدعم  إلغاء  على   ٢٠١5 ديسمبر  يف  العاملية  التجارة 

يدعم  أنه  يُفترض  والذي  الزراعية،  الصادرات  على  القائم 

املنتجات  من  والنامية  الدخل  منخفضة  البلدان  صادرات 

الزراعية. ومن شأن تخفيض الدعم احمللي املشوِّه للتجارة، 

أن  املتقدمة،  االقتصادات  يف  الزراعة  جمال  يف  وخاصة 

يعزز البيئة التجارية العاملية.

· يف 	 التأخير  يمثل  العامل،  مناطق  كل  يف   — التجارة  تيسير 

بالتعريفات اجلمركية  التجارة مقارنة  أمام  أكبر  اجلمارك عقبة 

)دراسة Hummels 2007b(. وتقدر الدراسات أن التأخير ملدة يوم 

واحد يف اجلمارك يؤدي إىل تخفيض الواردات بما يعادل زيادة 

 (Djankov, %املسافة بين البلد املستورد والبلد املصدر بنسبة ١

يمكن  املصدرة،  للبلدان  وبالنسبة   .Freund, and Pham 2010)
انخفاض  إىل  بنسبة ١٠%  التأخير يف اجلمارك  زيادة  تؤدي  أن 

 Volpe Martincus, Carballo, املبيعات اخلارجية بنحو ٤% )دراسة

الصادر  التجارة  تيسير  اتفاق  ويتضمن   .)and Graziano 2015
تتعلق  أحكاما  العاملية  التجارة  منظمة  إطار  يف   ٢٠١3 عام 

اجلمركية  املمارسات  تعزيز  خالل  من  التجارة  تكاليف  بخفض 

)اللوحة ٢ يف الشكل البياين ٢-٢-١(.٢ ٢ وتشير تقديرات منظمة 

حجم  زيادة  شأنه  من  االتفاق  تنفيذ  أن  إىل  العاملية  التجارة 

يف  النمو  معدل  وزيادة  دوالر  تريليون  بمقدار  العاملية  التجارة 

(WTO 2015). وسوف يدخل  النامية بنسبة 9.٠%  االقتصادات 

االتفاق حيز التنفيذ عندما ينتهي ثلثا األعضاء يف املنظمة من 

إجراءات املوافقة احمللية؛ واعتبارا من ٢٦ سبتمبر ٢٠١٦، انتهت 

 ١٠8 وهو  املطلوب  العدد  من  عضوا   93 لدى  املوافقة  إجراءات 

عضوا. وبعد املوافقة، ستتمتع االقتصادات النامية باملرونة يف 

وتيرة التنفيذ بجانب املساعدة الفنية املوسعة.

اجملاالت “اخلارجة عن نطاق” السياسة التجارية

يمكن ملعاجلة قضايا احلواجز وراء احلدود أن تكون مكملة 

وقد  فعاليتها.  من  تزيد  وأن  األخرى  الهيكلية  لإلصالحات 

اخلدمات  وجتارة  العاملية  القيمة  سالسل  أهمية  تزايد  أدى 

املثال  سبيل  على  املباشر  األجنبي  لالستثمار  كمحفزات   —
نطاق  قبل خارج  التعاون يف جماالت كانت من  إىل جعل   —

من البلدان املوقعة على اتفاق تكنولوجيا املعلومات. ومع ذلك، يقوم 

ما  وهو  اإليجابية،  القائمة  مبدأ  على  املعلومات  تكنولوجيا  اتفاق 

يعني أنه بحاجة إىل حتديث منتظم كلما ظهرت منتجات جديدة حتى 

يوفر تغطية شاملة باستمرار.

املعاجلة  التجارة  تيسير  اتفاق  يتضمنها  التي  اجملاالت  ٢ ومن   

 ،)7 )املادة  البضائع  لتخليص  اإللكتروين  والدفع  الوصول  قبل 

وأحكام   ،)١٠ )املادة  اجلمركية  النماذج  لتقديم  واحدة  ونافذة 

على  احلدودية  الضوابط  تطبيق  يف  والشفافية  التمييز  عدم  تضمن 

بالنسبة  خاصة  أهمية  ولألخيرة   —  )5 )املادة  الغذائية  املنتجات 

 ”WTO لبعض االقتصادات النامية. راجع اجلدول باء-١ يف تقرير

“2015 لالطالع على نظرة عامة على جماالت اتفاق تيسير التجارة.

مؤلفا هذا اإلطار هما دييغو سرديرو وكريستيان هن.

اإلطار 2-2: دور السياسات التجارية يف تنشيط التجارة
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السياسة التجارية يحتل صدارة املناقشات التي تدور حول هذه 

يف  اإلصالحات  تؤدي  أن  يف  كبيرة  إمكانية  وهناك  السياسة. 

املدى  على  النمو  وزيادة  اإلنتاجية  تعزيز  إىل  اجملاالت  هذه 

املتوسط:

· التعاون التنظيمي — رغم أن قواعد منظمة التجارة العاملية 	

تتضمن بالفعل أحكاما واضحة املعنى، فقد وضعت االتفاقات 

اإلقليمية التي أُبرمت مؤخرا تركيزا أكبر على تعزيز التعاون 

على  يشمل  ألنه  حتديا  هذا  يشكل  وقد  النشط.  التنظيمي 

هيئات حملية متعددة، وإجراءات متجذرة يف النظم القانونية 

احمللية، واختالفات يف أولويات السياسات احمللية. وبالتايل 

من  التجارة  اتفاقيات  يف  الواردة  األحكام  تتراوح  أن  يمكن 

التنظيمية لدى  إقرار اإلجراءات  أحكام معنية بالشفافية إىل 

.)Mavroidis 2016 جهات أخرى )دراسة

· والتجارة 	 االستثمار  بين  التكامل  أوجه  من  االستفادة 

تصبح  واالستثمار،  التجارة  بين  التكامل  ازدياد  فمع   —
املنتسبة  املباشر  األجنبي  االستثمار  مؤسسات  مبيعات 

واخلدمات  السلع  من  املسجلة  بالصادرات  مقارنة  أكبر 

االستثمار  ويعد   .)٢-٢-٢ البياين  الشكل  يف   ١ )اللوحة 

لكن  التكنولوجيا،  نشر  قنوات  أهم  أحد  املباشر  األجنبي 

تكاليف  املباشر  األجنبي  االستثمار  بدء  يواجه  ما  غالبا 

ثابتة كبيرة متعلقة بالسياسة (OECD 2015a). واحلوكمة 

لالستثمار  معاهدة   3٠٠٠ من  أكثر  يوجد  حيث  جمزأة: 

)دراسة  مشترك  نموذج  بدون  أخرى  واتفاقات  الثنائي 

González 2013(. ومن شأن اإلصالحات الهيكلية املكملة 
التي تعزز املنافسة وتفتح سياسات املشتريات احلكومية 

أن تعزز مكاسب اإلنتاجية من االستثمار األجنبي املباشر.

· — تشكل اخلدمات 	 التجارة يف اخلدمات  تخفيض حواجز 

مستوى  على  والتوظيف  احمللي  الناجت  إجمايل  ثلثي  نحو 

الدولية: فاخلدمات  التجارة  أقل يف  العامل، لكن مساهمتها 

عبر احلدود تمثل ربع التجارة العاملية. وترتفع هذه النسبة 

إىل النصف تقريبا إذا ما تم األخذ يف االعتبار التجارة يف 

القيمة املضافة، وهو ما يمكن أن يمثل اخلدمات املتضمَّنة 

يف السلع التجارية. ونظرا ألن حواجز السياسة ال تزال كبيرة 

يف  تزداد  بل   ،)٢-٢-٢ البياين  الشكل  يف   ٢ )اللوحة  جدا 

حالة التجارة اإللكترونية (OECD 2015b)، هناك إمكانية 

والنمو  التجارة  تعزيز  إىل  اإلصالحات  تؤدي  أن  كبيرة يف 

للبلدان من  يف قطاع اخلدمات. فعلى سبيل املثال، تمكنت 

توسيع نطاق التزامات حمددة بموجب االتفاق العام بشأن 

التجارة يف اخلدمات يف إطار منظمة التجارة العاملية.

الطريق إىل األمام

سيكون من املهم االستناد إىل األساس الذي تناولته القضايا 

اإلقليمية  التجارة  اتفاقات  إطار  السياسة يف  نطاق  اخلارجة عن 

فاالتفاقات  األطراف.  متعدد  املستوى  إىل  رفعها  طريق  عن 

اإلقليمية الكبرى املوقعة مؤخرا أو التي يجري التفاوض بشأنها 

والشراكة عبر  التجارة يف اخلدمات  اتفاق  املثال،  — على سبيل 
احمليط الهادئ — تتيح هذه الفرص ألنها تعالج عددا من القضايا 

اخلارجة عن نطاق السياسة. ويجب أن تظل هذه االتفاقات مفتوحة 

وأن يُستفاد منها بالتايل يف تنشيط االندماج التجاري على نطاق 

مفاوضات  أعمال  جدول  بعد  ما  مسار  حتديد  طريق  عن  أوسع 

شأن  ومن  العاملية.  التجارة  منظمة  إطار  يف  التجارية  الدوحة 

خماطر  من  يحد  وأن  عاملي  مستوى  إىل  االتفاقات  يرفع  أن  هذا 

اجلدول 2-2-1: حتديات السياسة التجارية تختلف عبر البلدان

يمكــن لالقتصــادات املتقدمــة أن تعالــج قضايــا احلمايــة املتبقيــة يف جمــاالت التجــارة التقليديــة )كالزراعــة واملنســوجات االقتصادات املتقدمة

علــى ســبيل املثــال(، وتواصــل فتــح املزيــد مــن أســواق اخلدمــات )كالنقــل علــى ســبيل املثــال(، وجتعــل أجهزتهــا التنظيميــة 

أكثــر تماســكا، وتتقــدم يف اجملــاالت اخلارجــة عــن نطــاق السياســة التجاريــة. وينبغــي أن تكــون األفضليــة للمناهــج غيــر 

التمييزيــة التــي مــن شــأنها تقليــل التجزئــة وتيســير رفــع املبــادرات إىل املســتوى متعــدد األطــراف.  

ال تــزال العديــد مــن االقتصــادات الصاعــدة والناميــة، بمــا يف ذلــك أمريــكا الالتينيــة وجنــوب آســيا، يمكنهــا االســتفادة إىل حــد كبيــر مــن االقتصادات الصاعدة والنامية

االندمــاج عــن طريــق التحريــر التقليــدي، بمــا يف ذلــك مــن طــرف واحــد؛ وينبغــي أن تســعى جاهــدة إىل ربــط اقتصاداتهــا بسالســل القيمــة 

العامليــة، واالنصــراف بعيــدا عــن سياســات إحــالل الــواردات الفاشــلة، وجتنــب احلمائيــة مــن خــالل تدابيــر غيــر جمركيــة مبهمــة. ومــن شــأن 

اإلصــالح التجــاري أن يكمــل تعزيــز أطــر السياســات واملؤسســات.

لتعزيــز التنميــة والنمــو، يتعيــن علــى معظــم البلــدان منخفضــة الدخــل حتديــد أولويــات تيســير التجــارة مــن أجــل االندمــاج يف سالســل البلدان منخفضة الدخل

القيمــة العامليــة، وخاصــة عــن طريــق تطويــر البنيــة التحتيــة املاديــة وغيــر املاديــة للتجــارة وتطويــر املؤسســات االقتصاديــة.١ وينبغــي 

عليهــا أيضــا معاجلــة احلواجــز التجاريــة التقليديــة وتشــجيع املنافســة يف القطاعــات اخلدميــة بالغــة األهميــة للمشــاركة احملليــة يف 

سالســل القيمــة العامليــة، مثــل خدمــات النقــل والتمويــل. ويمكــن للمســاعدة الفنيــة دعــم تطويــر البنيــة التحتيــة، ومعاجلــة اآلثــار املاليــة 

لإلصــالح، واملســاهمة يف ترتيــب وتنســيق عمليــة اإلصــالح.

.IMF 2015c :املصدر

١ تشــمل البنيــة التحتيــة املاديــة جــودة املوانــئ، واملطــارات، والطــرق، والســكك احلديديــة، وشــبكات املعلومــات واالتصــاالت. وتشــمل البنيــة التحتيــة غيــر املاديــة كفــاءة احلــدود 

)علــى ســبيل املثــال، عــدد املســتندات الالزمــة لالســتيراد/التصدير، وســرعة إجــراءات التخليــص اجلمركــي( وغيرهــا مــن الضوابــط التنظيميــة واألطــر املؤسســية ذات األثــر الســلبي 

املباشــر علــى التجــارة.

  (continued) اإلطار 2-2: )تابع(
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جتزئة  إىل  تؤدي  التي  اإلقليمية  التجارة  اتفاقات  انتشار  زيادة 

على  البلدان،  تضمن  أن  ينبغي  نفسه،  الوقت  ويف  مقصودة.  غير 

فإقامة  اجلميع.  على  التجارة  منافع  تعود  أن  الوطني،  املستوى 

شبكات لألمان االجتماعي تغطي نطاقا واسعا بالقدر الكايف قد 

يكون يف غاية األهمية حيث إن التجارة ال تعمل يف الغالب سوى 

البرامج  أن  رغم  للمهارات(،  )املتحيز  التكنولوجي  للتغير  كمحفز 

اخملصصة للمساعدة على التكيف مع التجارة يمكن أن تسهم بدور 

للتدريب  الفعال  الدعم  فإن  الصدد،  هذا  ويف  حمددة.  حاالت  يف 

التحويلي وبناء املهارات وسهولة التنقل املهني واجلغرايف يمكن 

أن يساعد أولئك الذي يتحملون عبء التكيف. 

بشأن  الناجح  العاملي  األعمال  جدول  يعالج  أن  ويجب 

السياسة التجارية القضايا اجلديدة والطويلة األمد مع مواصلة 

النظام  صالبة  وتعزيز  االقتصادية.  التنمية  على  التركيز 

االجتاهات  مقاومة  إىل  أيضا  البلدان  يدعو  العاملي  التجاري 

التي ظهرت مؤخرا نحو احلمائية والتراجع عن التدابير املقيِّدة 

للتجارة التي تم وضعها منذ األزمة املالية العاملية.
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السنوات يف اتفاق تكنولوجيا املعلومات

الشكل البياين ٢-٢-١: املكاسب التي قد تتحقق 

من معاجلة مشكلة احلواجز التجارية التقليدية

(٪)

١- مؤشر احلصة السوقية ”لألطراف املوقعة السلبية“ يف املنتجات 

       العاملية التي يشملها اتفاق تكنولوجيا املعلومات يف 

        إطار منظمة التجارة العاملية (املؤشر، صفر=١٠٠)
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٢- التخفيضات املقدَّرة يف تكاليف التجارة املعادلة للتعريفة 

       النسبية نتيجة تنفيذ اتفاق تيسير التجارة يف إطار منظمة 

        التجارة العاملية املتعلق بتكنولوجيا املعلومات

(٪)        

بيانــات  وقاعــدة  Henn and Mkrtchyan (2015)؛  دراســة  املصــادر: 

إحصاءات منظمة التجارة العاملية.

ملحوظــة: تبيــن اللوحــة ١ تطــور (قبــل وبعــد االنضمــام التفــاق تكنولوجيــا 

تكنولوجيــا  صــادرات  العامليــة)  التجــارة  منظمــة  إطــار  يف  املعلومــات 

املعلومات من ”األطراف املوقعة السلبية”، أي البلدان التي انضمت لالتفاق 

يف إطــار أحــد أهــداف السياســة الكبــرى وليــس بســبب ميــزة نســبية حمــددة يف 

القطاع. 
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الشكل البياين ٢-٢-٢: ا�االت اخلارجة عن 

نطاق السياسة التجارية

١- الروابط بين التجارة واالستثمار

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي العاملي)

املصادر: مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ٢٠١٣؛ ودراسة 

.Fontagné, Guillin, and Mitaritonna (2011)

٢- حواجز التجارة يف اخلدمات املعادلة 

       للتعريفة اجلمركية

      (متوسط العشير األول والعشير التاسع)

1990 2012
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هذا  ويهدف  املاضي.  العقد  التجارة خالل  تباطأت عملية حترير 

تَنتج عن حتفيز  أن  يُحتمل  التي  الرفاهية  اإلطار إىل قياس مكاسب 

التعريفات  كل  إلغاء  فيها  يتم  جتربة  خالل  من  هذه  التحرير  عملية 

اجلمركية احلالية واملصادقة على اتفاق تيسير التجارة لعام ٢٠١3 

يف إطار منظمة التجارة العاملية، الذي تناوله اإلطار ٢-٢، وتنفيذه 

بالكامل. ويبلغ متوسط التعريفات اجلمركية املرجحة بالواردات على 

أن  إىل  العاملية  التجارة  منظمة  تقديرات  وتشير   .%8 العامل  مستوى 

التجارة عن  تكاليف  التجارة من شأنه تخفيض  تيسير  اتفاق  تنفيذ 

٢-٢-١؛  البياين  )الشكل   %١٤ تعادل  نسبية  تعريفة  تطبيق  طريق 

ينطوي  الصعيدين،  تقدم على هذين  إحراز  اإلطار ٢-٢(. ومن شأن 

على انخفاض تكاليف التجارة بنسبة ٢٢%، أن يحقق منافع كبيرة 

من خالل تعزيز التجارة الدولية.

واملنافع الناشئة عن تخفيض التعريفات اجلمركية، والتي حتُسب 

والتوازن  األويل  التوازن  بين  احلقيقي  االستهالك  يف  بالتغيرات 

املنايف للواقع، تعتمد بدرجة كبيرة على فئة النموذج املستخدم يف 

 Costinot and Rodriguez-Clare دراسة  يف  ورد  ملا  ووفقا  التحليل. 

التجارة،  جاذبية  نماذج  من  جمموعة  اإلطار  هذا  يتناول   ،(2014)
تختلف يف افتراضاتها بشأن هيكل السوق، ووجود عدم جتانس على 

مستوى الشركة، وعدد القطاعات، ودور السلع الوسيطة. ويمكن عادة 

أثر تخفيض  التي تفترض وجود منافسة كاملة لرصد  النماذج  حل 

التعريفات اجلمركية على املستوى القُطْري. أما النماذج التي تفترض 

احلسابية،  الناحية  من  أكبر  حتديا  فتشكل  احتكارية  منافسة  وجود 

وبالتايل يتم جتميع البلدان على مستوى املناطق اجلغرافية العشرة. 

وينشأ عن هذه البدائل املتعلقة بمواصفة النموذج ومستوى التجميع 

املستوى  على  األوىل  الثالث  احلاالت  حل  يتم  خمتلفة؛  حاالت  تسع 

القُطْري واحلاالت الست الباقية على املستوى اإلقليمي.١ ١ 

إلغاء  عن  الناشئة  الرفاهية  ملكاسب  البسيط  املتوسط  ويتراوح 

جميع التعريفات اجلمركية احلالية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة بين 

النموذج  حسب   %٦ من  وأكثر   %١ من  أقل  بين  املناطق(  )أو  البلدان 

3،٢
املتاح )الشكل البياين ٢-3-١(.٢ 3

١ تتوافق هذه احلاالت مع األعمدة 5-7 يف اجلدول ٤-٢ وجميع 

.Costinot and Rodriguez-Clare (2014) أعمدة اجلدول ٤-3 يف دراسة

لسببين.  املكاسب  قدر  من  األرجح  على  تنتقص  األعداد  هذه   ٢  

التعريفة  يف  تخفيض  باعتباره  التجارة  تيسير  اتفاق  إدراج  أوال، 

اجلمركية يفترض فقدان إيرادان جمركية عند تنفيذ االتفاق، لكن قد 

ال يحدث أي فقدان يف اإليرادات يف الواقع. ثانيا، جتُرى هذه العملية 

يف ظل زيادة الرسوم اجلمركية بنسبة ٢٢% )وهو ما يتم تفسير آثاره 

الرفاهية من  بإشارة سالبة(. ويؤدي حساب اآلثار السلبية خلسائر 

قيمة االستهالك األعلى إىل قيمة االستهالك األقل إىل نسبة تغير أقل 

مقارنة بحساب مكاسب الرفاهية من قيمة االستهالك األقل.

 3 جميع النماذج التي تتم دراستها ال تقيس إال املكاسب الثابتة 

التي  والتكاليف  املنافع  بعض  وتغفل  التجارة  إصالح  عن  الناشئة 

قد تكون مهمة. أما العناصر التي على غرار اآلثار التكنولوجية غير 

يف  حصصها  حسب  املناطق  أو  البلدان  أوزان  حتديد  إن 

مكاسب  عنه  ينشأ  النفعية  الرفاهية  ملبدأ  وفقا  العامل  سكان 

املكاسب  هذه  أن  إىل  املتوسطات  تشير  بينما  أعلى،  حمتملة 

قد تكون أكثر اعتداال وإن ظلت كبيرة، وخاصة إذا ما تم األخذ 

النتائج أنه من  يف االعتبار أنها قد تكون دائمة. وتبين هذه 

حترير  مواصلة  مع  العاملية  الرفاهية  تتحسن  أن  احملتمل 

صناع  على  ينبغي  املنافع،  هذه  تتحقق  حتى  لكن  التجارة. 

السياسات أيضا احلد من تكاليف التكيف مع زيادة االندماج 

نحو  على  املتشكك  العام  للرأي  أسبابها  وتوضيح  التجاري، 

متزايد.

املباشرة التي تنتقل من خالل التجارة أو آثارها التوزيعية فال وجود 

لها يف جميع احلاالت التي تتم دراستها.
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الشكل البياين ٢-٣-١: مكاسب إلغاء التعريفات 

اجلمركية وتنفيذ اتفاق تيسير التجارة يف إطار 

منظمة التجارة العاملية
(٪)

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

.Krugman (1980) ١ دراسة

.Melitz (2003) ٢ دراسة

الوسيط املتوسط البسيط املتوسط املرجح

املستوى القُطْري:

قطاع واحد (١)

قطاعات متعددة:

بدون وسطاء (٢)

يف وجود وسطاء (٣)

التجميع على مستوى ١٠ مناطق

بدون وسطاء:

منافسة كاملة (٤)

منافسة احتكارية:
شركات متجانسة (٥)١

شركات غير متجانسة (٦)٢

يف وجود وسطاء:

منافسة كاملة (٧)

منافسة احتكارية:
شركات متجانسة (٨)١

شركات غير متجانسة (٩)٢

اإلطار 2-3: املكاسب احملتملة من إطالق عجلة حترير التجارة

مؤلفة هذا اإلطار هي أمينة بوز.
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املرفق 2-1 البيانات

مصادر البيانات

الفصل هي قواعد بيانات  البيانات األساسية لهذا  مصادر 

املعلومات،  نشرات  ونظام  العاملي،  االقتصاد  آفاق  تقرير 

عن  الصادرة  االقتصادية  والبيئة  العاملية  واالفتراضات 

لتجارة  اإلحصائية  البيانات  وقاعدة  الدويل؛  النقد  صندوق 

بيانات  وقاعدة  املتحدة؛  األمم  عن  الصادرة  األساسية  السلع 

وتُستخدم   .”Eora Multi-Region Input-Output database“
أيضا العديد من قواعد البيانات األخرى يف كل قسم من أقسام 

بكافة  قائمة  على  باملرفق  اجلدول ٢-١-١  ويحتوي  الفصل. 

املؤشرات املستخدمة يف الفصل ومصادرها.

الدراسات  خمتلف  يف  املدرجة  االقتصادات  عينة  وتتباين 

 ٢-١-٢ اجلدول  ويحتوي  البيانات.  قصور  بسبب  التحليلية 

كل  يف  املستخدمة  االقتصادات  بعينات  قائمة  على  باملرفق 

دراسة. ويتم جتميع االقتصادات على أساس الدراسة التحليلية 

التي يتم تضمينها.

تعريفات البيانات

الواردات املقومة  التجارية باستخدام  التدفقات  يتم قياس 

القسم  باستثناء  الفصل،  أقسام  كافة  يف  األمريكي  بالدوالر 

بحث  من  مستفادة  أفكار  وتكوينه:  الناجت  »دور  املعنون 

وتُستخدم  احمللية.  العملة  بوحدات  تُقوَّم  حيث  جتريبي«، 

إجراؤها  يتم  التي  الدراسة  حسب  واألحجام  بالقيم  الواردات 

كانت  إذا  ما  إىل  الفصل  يشير  وباملثل،  لذلك.  تبعا  وحتُدَّد 

الواردات تشمل السلع واخلدمات أم إحدى هاتين الفئتين فقط.

جتارة اخلدمات

الواردات  نمو  الفصل  يبحث  اخلدمات،  لواردات  بالنسبة 

االسمية خملتلف الفئات باستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية 

قاعدة  وحتتوي  املتحدة.  لألمم  التابعة  اخلدمات  لتجارة 

البيانات هذه على ١١ قطاعا خمتلفا من واردات اخلدمات: )١( 

النقل؛ و)٢( السفر؛ و)3( االتصاالت؛ و)٤( البناء؛ و)5( التأمين؛ 

اإلتاوات  و)8(  واملعلومات؛  الكمبيوتر  و)7(  املالية؛  و)٦( 

ورسوم الترخيص؛ و)9( أعمال أخرى؛ و)١٠( شخصية وثقافية 

البيانات  تغطية  نطاق  ويختلف  حكومية.  و)١١(  وترفيهية؛ 

فيما بين البلدان والقطاعات.

ويتم يف الشكل البياين ٢-١-١ باملرفق جتميع هذه الفئات 

السفر   )١( اخلدمات:  واردات  من  رئيسية  عامة  فئات  أربع  يف 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  و)٢(  و١٠(؛   ١ )القطاعان 

)القطاعان 3 و7(؛ و)3( املالية )القطاعان 5 و٦(؛ و)٤( أخرى 

)باقي القطاعات(. ويعرض الشكل البياين متوسط معدالت النمو 

االسمية السنوية لهذه الفئات، إىل جانب جمموع اخلدمات، يف 

لعينة  و٢٠١٢-٢٠١3(   ٢٠٠7-٢٠٠3( خمتلفتين  فترتين 

يف  التجارة  أن  البحث  هذا  ويبين  اقتصادا.   3٦ من  متوازنة 

السفر،  وخدمات  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 

بينما  األخيرة  الفترة  خالل  أقوى  كانت  املالية  واخلدمات 

تباطأت التجارة يف اخلدمات األخرى بشكل أكثر وضوحا.

املرفق 2-2: إنشاء مؤشرات مفصلة 

ألحجام وأسعار الواردات

باحلجم  اخلاصة  املفصلة  البيانات  جمموعة  تستند 

الفرعي  القسم  ويف   ،٢-٤ البياين  الشكل  يف  املستخدمة 

قاعدة  من  مستمدة  بيانات  إىل  األخرى  العوامل  بدور  املعني 

لألمم  التابعة  األساسية  السلع  لتجارة  اإلحصائية  البيانات 

املنسق  النظام  حسب  مصنف  منتج   53٠٠ حلوايل  املتحدة 

لتوصيف السلع األساسية وترميزها (HS) على مستوى الستة 

أرقام. وتشمل البيانات معلومات عن القيم بالدوالر األمريكي 

والكميات )على سبيل املثال، وحدات أو كيلوغرامات( اخلاصة 

-٢٠٠3 الفترة  خالل  بلدا   5٢ يف  السلع  واردات  بمجموع 

أسعار  مؤشرات  إلنشاء  املفصلة  البيانات  وتستخدم   .٢٠١5

الرقمين وفقا للنظام املنسق،  وأحجام املنتجات على مستوى 

على  اإلجراء  هذا  وينطوي  النهائي.  االستخدام  حسب  وكذلك 

على  الوحدات  قيم  نمو  معدالت  دراسة   )١( خطوات:  ثالث 

املستوى األكثر تفصيال الستبعاد القيم الشاذة احملتملة، و)٢( 

مستوى  على  السلسلة  بنظام  فيشر  أسعار  مؤشرات  حساب 

الرقمين وفقا للنظام املنسق، وكذلك حسب االستخدام النهائي 

استنادا إىل القيم التفصيلية الصافية للوحدات، و)3( تخفيض 

قيم التجارة على مستوى الرقمين وفقا للنظام املنسق، وكذلك 

حسب االستخدام النهائي باستخدام مؤشرات أسعار فيشر التي 

تم إنشاؤها للتوصل على أحجام التجارة.

ونظرا ألن التغيرات يف القيم وقيم الوحدات على مستوى الستة 

أرقام تعد ضوضائية، تُستخدم اإلجراءات البسيطة لتحديد هذه القيم 

 Boz and الشاذة يف إنشاء مؤشرات األسعار واألحجام. وتقوم دراسة

الستبعاد  بالتفصيل  خطوتين  بتوثيق  اإلصدار(  )وشيكة   Cerutti
القطاعية  البيانات  قطع  يتم  أوال،  حدة.  على  بلد  لكل  الشاذة  القيم 

املستعرضة بعد حساب توزيع التغيرات السنوية يف لوغاريتم قيمة 

الوحدة لكل املنتجات على مستوى الستة أرقام. ويؤدي قطع طريف 

الناشئة  والسالبة  املوجبة  الشاذة  القيم  استبعاد  إىل  التوزيع  هذا 

كميات  و/أو  قيم  تسجيل  أثناء  املطبعية  األخطاء  مثل  حاالت  عن 

الواردات. ثانيا، يتم تطبيق قطع بيانات السلسلة الزمنية على توزيع 

االنحراف املعياري للتغيرات يف قيمة الوحدة بمرور الوقت لكل منتج 

اخلطوة  وتهدف هذه  املنسق.  النظام  إصدارات  إصدار من  داخل كل 

الثانية إىل التخفيف من التحيز لقيمة الوحدة: حيث إن قيم الوحدات 

ال ترصد التغيرات يف السعر احلقيقي فقط بل ترصد كذلك االختالفات 

يف تكوين املنتجات، حتى داخل الفئات ذات الستة أرقام باملفهوم 

لقيمة  حدة  أكثر  حتيز  من  تعاين  التي  للمنتجات  وبالنسبة  الضيق. 
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اجلدول 2-1-1 باملرفق: مصادر البيانات

املصدراملؤشر

دراسة Laeven and Valencia (2012)مؤشر األزمات املصرفية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات االفتراضات العامليةسعر الصرف االسمي الثنائي للدوالر األمريكي

)VIX( ”مؤشر تقلبات “بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليارHaver Analytics بورصة جملس شيكاغو لعقود اخليار؛ ومؤسسة

البنك الدويل، مؤشرات ممارسة أنشطة األعمالتكلفة االستيراد

دراسة Bown 2016؛ واألونكتاد، نظام معلومات حتليالت التجارةالتدابير التجارية التمييزية

منظمة القيمة املضافة حمليا يف صادرات بلدان أخرى  

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات التجارة يف القيمة 

املضافة؛ وقاعدة بيانات Eora MRIO؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية« )CPB(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل باستخدام قيمة أسعار صادرات السلع واخلدمات

الصادرات مقسومة على حجم الصادرات

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق قيمة صادرات السلع واخلدمات

االقتصاد العاملي

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق حجم صادرات السلع واخلدمات

االقتصاد العاملي

 قاعدة بيانات Eora MRIO؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان الصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا

االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة

قاعدة بيانات Design of Trade Agreements ملناطق التجارة احلرةاتفاقيات التجارة احلرة حسب سنة التوقيع

منظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات اتفاقيات التجارة اإلقليميةتغطية اتفاقيات التجارة احلرة

قاعدة بيانات Eora MRIO؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويلاملشاركة يف سالسل القيمة العاملية

قاعدة بيانات شركة CEIC ؛ ومؤسسة Haver Analyticsاإلنتاج الصناعي

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية” )CPB(؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل باستخدام قيمة أسعار واردات السلع واخلدمات

الواردات مقسومة على حجم الواردات

قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة؛ وقاعدة بيانات World Integrated أسعار واردات السلع على مستوى املنتج

Trade Solution التابعة للبنك الدويل

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق قيمة واردات السلع واخلدمات

االقتصاد العاملي

قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة اخلدمات التابعة لألمم املتحدة؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويلقيمة واردات اخلدمات حسب الفئات

املركز الهولندي لتحليل السياسات االقتصادية” )CPB(؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق حجم واردات السلع واخلدمات

االقتصاد العاملي

قاعدة بيانات Eora MRIO؛ وقاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية التابعة لألمم املتحدة؛ حجم واردات السلع على مستوى املنتج

وقاعدة بيانات World Integrated Trade Solution التابعة للبنك الدويل

األونكتاد، استعراض النقل البحريمؤشر موصولية خطوط النقل البحري املنتظم

دراسة Ludema, Mayda, and Mishra (2015)ممارسة الضغط بشأن قضايا التجارة يف الواليات املتحدة

مركز بحوث السياسة االقتصادية، قاعدة بيانات مراقبة التجارة العامليةالتدابير املطبقة حسب بيانات مبادرة  “مراقبة التجارة العاملية”

صندوق النقد الدويل، نظام نشرات املعلوماتسعر الصرف الفعلي االسمي

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العامليإجمايل الناجت احمللي االسمي

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات االفتراضات العامليةسعر النفط بالدوالر األمريكي

مؤسسة Haver Analytics؛ قاعدة بيانات شركة CEICمؤشر أسعار املنتجين

صندوق النقد الدويل، نظام نشرات املعلوماتسعر الصرف الفعلي احلقيقي

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العامليإجمايل الناجت احمللي احلقيقي

مؤسسة Haver Analyticsسعر الفائدة احلقيقي

قاعدة بيانات Eora MRIO؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ ومؤسسة التعاون والتنمية يف امليدان إجمايل اإلنتاج القطاعي

االقتصادي، قاعدة بيانات التحليل الهيكلي، جداول املدخالت واخملرجات

األونكتاد، نظام معلومات حتليالت التجارة؛ ومنظمة التجارة العاملية، قاعدة بيانات Tariff Download التعريفات اجلمركية

Facility؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات اإلصالحات الهيكلية

دراسة Bown 2016؛ ومركز بحوث السياسة االقتصادية، قاعدة بيانات مراقبة التجارة العاملية؛ واألونكتاد، احلواجز التجارية غير اجلمركية واملؤقتة

نظام معلومات حتليالت التجارة

البنك الدويل، مؤشرات ممارسة أنشطة األعمالالوقت الالزم لالستيراد

غرفة التجارة الدولية، Global Trade and Finance Survey؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويلالتمويل التجاري املتاح

حسابات خبراء صندوق النقد الدويلمؤشر أسعار املستهلكين األجنبي املرجح بالتجارة

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات البيئة االقتصادية العامليةالطلب األجنبي املرجح بالتجارة

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.
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الوحدة، من املرجح أن تنطوي على انحراف معياري كبير للتغيرات 

يف قيمة الوحدة بمرور الوقت. وبالتايل، فإن استبعاد هذه املنتجات 

استنادا إىل االنحراف املعياري للسالسل الزمنية خملتلف املنتجات 

يمكن أن يسهم يف احلد من التحيز.١ 5٤ ويتم وضع حدود القطع عند 

املئين ٢.5 واملئين 97.5 للقطاع املستعرض وعند املئين الثمانين 

للسلسلة الزمنية، على الترتيب.

أسعار  االنتهاء من هذا اإلجراء، يتم حساب مؤشرات  وبعد 

فيشر بنظام السلسلة والتي تستخدم بعد ذلك يف تخفيض القيم 

بالدوالر األمريكي.

تستبعد  ال  أعالء  املذكورة  اإلجراءات  أن  مالحظة  املهم  ومن 

األحجام،  مؤشرات  حساب  من  شاذة  قيما  تُعتبر  التي  املنتجات 

حيث إنها تؤثر فقط على حساب مؤشرات األسعار. وعند استخدام 

مؤشر القيم غير املعاجلة يف البسط حلساب مؤشرات األحجام بدال 

كمياتها  بيانات  تكون  التي  املنتجات  يغفل  مؤشر  استخدام  من 

ناقصة أو ذات التغيرات الشاذة يف قيم الوحدات، يُفترض ضمنيا 

األسعار  مؤشر  نمو  معدل  بنفس  تنمو  الناقصة  الوحدات  قيم  أن 

اإلجمايل. 

 5٤ غير أنه بالنسبة لبعض املنتجات، قد يكون هذا االنحراف املعياري 

للسالسل الزمنية كبيرا بطبيعته، وهو ما قد ال يكون انعكاسا حلدة التحيز 

— مثل السلع األولية التي تشهد تقلبات نتيجة اكتشاف  لقيمة الوحدة 

احتياطيات جديدة، وانقطاع اإلمدادات، وغير ذلك.

اجلدول 2-1-2 باملرفق: عينة االقتصادات املشمولة يف الدراسات التحليلية

االقتصادات٢اجملموعة١

الدراسة3

١٢3٤

األرجنتين* أســتراليا* النمســا* بلجيكا* البرازيل* كندا* شــيلي* الصين* كولومبيا* اجلمهورية التشــيكية* الدانمرك* فنلندا* ألف

فرنســا* أملانيــا* هنغاريــا* الهنــد* إندونيســيا* إيطاليــا* اليابــان* كوريــا* ماليزيــا* املكســيك* النرويــج* الفلبيــن* بولنــدا* 

روســيا* جنــوب إفريقيــا* إســبانيا* الســويد* تايلنــد* تركيــا* اململكــة املتحــدة* الواليــات املتحــدة* فييــت نــام

XXXX

ليتوانيــا* هولنــدا* باء كازاخســتان*  إســرائيل*  آيرلنــدا*  اخلاصــة*  اإلداريــة  كونــغ  منطقــة هونــغ  اليونــان*  إســتونيا*  اجلزائــر* 

تايــوان  مقاطعــة  سويســرا*  ســلوفينيا*  الســلوفاكية*  اجلمهوريــة  ســنغافورة*  الســعودية*  رومانيــا*  البرتغــال*  نيوزيلنــدا* 

الصينيــة* أوكرانيــا

XXX

البوســنة جيم بوليفيــا*  بنــن*  بيــالروس*  بربــادوس*  البحريــن*  البهامــا*  جــزر  أرمينيــا*  وبربــودا*  أنتيغــوا  أنغــوال*  ألبانيــا* 

والهرســك* بوتســوانا* برونــاي دار الســالم* بوركينــا فاصــو* بورونــدي* كمبوديــا* الكاميــرون* كابــو فيــردي* جمهوريــة 

إفريقيــا الوســطى* تشــاد، جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة* جمهوريــة الكونغــو* كــوت ديفــوار* كرواتيــا* جيبوتــي* اجلمهوريــة 

الدومينيكيــة* إكــوادور* مصــر* الســلفادور* إريتريــا* إثيوبيــا* غابــون* غامبيــا* غانــا* هايتــي* هنــدوراس* آيســلندا* إيــران* 

األردن* كينيــا* لبنــان* ليســوتو* لكســمبرغ* مدغشــقر* مــالوي* جــزر ملديــف* مــايل* مولدوفــا* منغوليــا* اجلبــل األســود* 

املغــرب* موزامبيــق* ناميبيــا* النيجــر* عمــان* باكســتان* بابــوا غينيــا اجلديــدة* بيــرو* روانــدا* الســنغال* صربيــا* سيشــيل* 

ســيراليون* ســري النــكا* ســورينام* ســوازيلند* ســوريا* توغــو* ترينيــداد وتوباغــو* أوغنــدا* اإلمــارات* أوروغــواي* فنزويــال* 

اليمــن* زامبيــا

XX

أفغانســتان* أذربيجــان* بنغالديــش* بليــز* بوتــان* بلغاريــا* قبــرص* فيجــي* جورجيــا* غواتيمــاال* العــراق* جامايــكا* دال

الكويت* جمهورية قيرغيزستان* جمهورية الو الديمقراطية الشعبية* التفيا* ليبيا* مقدونيا* مالطة* موريتانيا* نيبال* 

نيكاراغــوا* نيجيريــا* بنمــا* باراغــواي* ســاموا* ســان تومــي وبرينســيبي* طاجيكســتان* تونــس* أوزبكســتان* فانواتــو

X

Xغينيا* موريشيوس* ميانمار* تنزانياهاء

املصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدويل.

١ جمموعة البلدان وفقا الستخدامها يف الدراسات التحليلية اخملتلفة.

٢ تشير عالمة النجمة )*( إىل االقتصادات املتقدمة مصنفة حسب قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي.

3 الدراسات التحليلية التي يتم إجراؤها يف الفصل: )١( = نموذج الطلب على الواردات؛ )٢( = النموذج الهيكلي؛ )3( = إطار االنحدار على مستوى املنتج؛ )٤( = نموذج اجلاذبية. 
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مقارنة  طريق  عن  املقترحة  املنهجية  فعالية  عن  الكشف  ويتم 

التي  القُطْري  املستوى  على  اإلجمالية  الواردات  أحجام  مؤشرات 

التي  باملؤشرات  أعاله  املذكورة  املنهجية  من  عليها  احلصول  يتم 

املؤشرات  جانب  إىل  املعاجلة  غير  البيانات  من  عليها  احلصول  يتم 

التابعة  العاملي  االقتصاد  آفاق  تقرير  بيانات  قاعدة  يف  املوجودة 

التجارة  منظمة  إحصاءات  بيانات  وقاعدة  الدويل  النقد  لصندوق 

على  أستراليا،  ويف  باملرفق(.   ٢-٢-١ البياين  )الشكل  العاملية 

املستعرضة  القطاعية  السالسل  بيانات  قطع  يؤدي  املثال،  سبيل 

بكثير  أقرب  لألحجام  فيشر  مؤشر  جعل  إىل  الزمنية  والسالسل 

للمؤشرين املعياريين مقارنة باملؤشر الذي يتم إنشاؤه من البيانات 

االقتصادات  حالة  يف  أوضح  االختالفات  هذه  وتكون  املعاجلة.  غير 
55

الصاعدة والنامية، كما يتضح يف حالة البرازيل.٢

٢, 55 باإلضافة إىل إجراءات القطع التلقائية هذه، يتم إجراء فحص دقيق 

التعديالت  السياق، يتم إجراء بعض  جلميع املؤشرات اجملزأة. ويف هذا 

املرفق 2-3: التحليل باستخدام نموذج 

جتريبي للطلب على الواردات

يقدم هذا املرفق مزيدا من التفاصيل عن النموذج التجريبي 

النشاط  دور  قياس  يف  يستخدم  والذي  الواردات،  على  للطلب 

املعنون  القسم  يف  التجارة  تباطؤ  يف  وتكوينه  االقتصادي 

جتريبي«.  بحث  من  مستفادة  أفكار  وتكوينه:  الناجت  »دور 

ويقدر التحليل الوارد يف هذا القسم نموذجا قياسيا للطلب على 

االستيعاب  يف  بالنمو  احلقيقية  الواردات  نمو  يربط  الواردات 

والنمو يف األسعار النسبية. ويمكن اشتقاق معادلة الطلب على 

الدورة االقتصادية  الواردات من أي نموذج تقريبا من نماذج 

املعادلة  وتكون  الدويل.  املستوى  على  املستخدمة  احلقيقية 

املقدرة كالتايل: 

∆ ln M  c,t   =  δ  c   +  β  D,c   ∆ ln D  c,t   +  β  P,c   ∆ ln P  c,t   +  ε  c,t  ,  

)م٢-3-١(

الواردات  الترتيب إىل  على      P  c,t   و ،     M  c,t  ,  D  c,t    حيث تشير

 c لبلد  ا اردات  لو لنسبية  ا األسعار  و  ، ب ستيعا ال ا و ة،  قي احلقي

بين  بالنسبة  للواردات  النسبية  األسعار  t. وحتُسب  السنة  يف 

احمللي.  جت  ا الن ايل  م إج ض  فِّ وخم اردات  و ال ر  ا ع أس ض  خمفِّ

وتفترض مواصفة السيناريو األساسي أن نمو الواردات يعتمد 

ومع  التفسيرية؛  ات  ر للمتغي زامن  ت امل لنمو  ا عدل  م على  ط  فق

القيم  إدراج  إزاء  الفصل ثابتة  الواردة يف  النتائج  ذلك، تكون 

حتى  والتفسيرية  تابعة  ل ا يرات  ملتغ ا نمو  الت  ملعد ة  تأخر امل

تسمح بديناميكية أكثر ثراء. ويُقدَّر النموذج لكل بلد على حدة 

وبشكل منفصل لواردات السلع واخلدمات، فضال على الواردات 

توافر  عدم  رغم   ،٢٠١5-١98 5 هي  يل  ل التح رة  وفت  . كلية ال

البيانات لكل البلدان يف كل السنوات.

 ،Buss ière and others (2013)   دراسة على  الفصل  ويعتمد 

ويستخدم الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات كمقياس بديل 

لالستيعاب. ويُحسب الطلب املعدل حسب كثافة الواردات كالتايل:

 ,    IA  D  c,t   =  C  c,t   ω  C     G  c,t   ω  G     I  c,t   ω  I     X  c,t   ω  X )م٢-3-٢( 

من  مكون  كل  يف  الواردات  حمتوى  إىل      ω  k تشير    حيث 

مكونات اإلنفاق   k ∈  {C, G, I, X}  ، والذي يتم تطبيعه حتى 

يصل حاصل اجلمع إىل واحد صحيح. ويُحسب متوسط حمتوى 

دان  البل ف  تل خم ت  جا وخمر خالت  د م ول  ا د ج ن  م ت  ا د الوار

”Eora Multi-Region Input-  املستمدة من قاعدة بيانات

األنماط  الفترة ١99٠-٢٠١١. وعلى غرار  “Output خالل 
الواردة يف دراسة Bussière and others (2013)، التي تعتمد 

على قاعدة بيانات التجارة يف القيمة املضافة التابعة ملنظمة 

اختالفات  هناك  تصادي،  االق ن  دا املي يف  ية  نم ت ل وا ن  و ا التع

كبيرة يف استخدام الواردات يف مكونات الطلب الكلي )اجلدول 

األخرى يف حالة وجود عدد قليل من البلدان حيث تنشأ انحرافات تتعلق 

الكبيرة يف  باملؤشرات املعيارية. فعلى سبيل املثال، أدت االرتفاعات 

يف   ٢٠١٢ عام  يف  )الذهب(   7١٠8١٢ ت  جا ت ن مل ا داد  ع أ ت  ا د ح و قيم 

تعديل  إىل  آيرلندا  )الطائرات( يف عام ٢٠١5 يف  سويسرا و88٠٢٤٠ 

التغيرات يف قيم هذه الوحدات جلعلها أكثر توافقا مع تطورها التاريخي. 
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٢- البرازيل

املصــادر: قاعــدة بيانــات تقريــر ”آفــاق االقتصــاد العاملــي” التابعــة لصنــدوق النقد 

 (Comtrade) األساســية  الســلع  لتجــارة  اإلحصائيــة  البيانــات  وقاعــدة  الــدويل؛ 

 “World Integrated Trade Solution” التابعــة لــألمم املتحــدة؛ وقاعــدة بيانــات

العامليــة؛  التجــارة  منظمــة  إحصــاءات  بيانــات  وقاعــدة  الــدويل؛  للبنــك  التابعــة 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يشــير مصطلــح «معالَجــة» إىل املؤشــرات التــي يتــم احلصــول عليــه مــن 

البيانــات املقطوعــة كمــا يــرد يف النــص األساســي، بينمــا حتُســب املؤشــرات «غيــر 

الشــاذة. وحتُســب  للقيــم  اســتبعاد  أي  دون  أوليــة  بيانــات  باســتخدام  املعالَجــة» 

املؤشــرات «املعاجلــة» و»غيــر املعاجلــة» باســتخدام مؤشــرات أســعار فيشــر بنظــام 

السلسلة.
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االستثمار  يف  الواردات  حمتوى  ويعد  باملرفق(.   ١-3-٢

والصادرات أكبر بكثير مقارنة باالستهالك واإلنفاق احلكومي.

 Bussière and دراسة  اقترحته  الذي  املقياس  جانب  وإىل 

بديلين  نموذجين  تقدير  الفصل  هذا  يف  يتم   ،others (2013)
للطلب على الواردات. ويف النموذج البديل األول، يُستخدم الطلب 

احمللية  املكونات  باستخدام  الواردات  كثافة  حسب  املعدل 

للطلب الكلي فقط كمقياس بديل لالستيعاب، أي أن:

DIA  D  c,t   =   C  c,t   ω   Cd         G  c,t   ω   G    
d         I  c,t   ω   I    

d,

ويتم تقدير املعادلة التالية:

∆ ln M  c,t   =  δ  c   +  β  DD,c   ∆ ln DIAD  c,t     
 +   β  P,c   ∆ ln  P  c,t    +  ε  c,t   . 

)م٢-3-3(

املعدل حسب  الطلب احمللي  يُستخدم  الثاين،  النموذج  ويف 

كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها من خالل الطلب احمللي 

كمقياس 
 
التجاري، الشريك  الواردات لدى  املعدل حسب كثافة 

وحلساب األخيرة، يتم يف   .    DIAD ,   ̂  ∆ ln X  c,t بديل لالستيعاب. 

الفصل أوال تقدير املعادلة )م٢-3-3( واستخالص معدل نمو 

̂   . . ويتم   ∆ ln M  c,t,DIAD  ،الواردات الذي يتنبأ به النموذج لكل بلد

إنشاء مقياس للطلب اخلارجي كمتوسط مرجح بأوزان التجارة 

 وتقدير نموذج للطلب 
 
.      ̂  ∆ ln M  c,t,DIAD 

لدى الشركاء التجاريين

على الصادرات باستخدام هذا املقياس كمقياس بديل للطلب 

على صادرات البلد املعني:

∆ ln X  c,t   =  δ  c  X  +  β  D,c  X    ∑  c,t,p    ̂  ∆ ln M  p,t,DIAD      
  +  β  P,c  X   ∆ ln P  c,t  X   +  ε  c,t  X   . 

)م٢-3-٤(

به  املتنبأ  الصادرات  نمو  معدل  النموذج  لص  تخ يس ثم 

البلد  واردات  نمو  إدراج معدل  يتم  وأخيرا،   .  ̂  ∆ ln X  c,t      
للبلدان

املعني كالتايل:

∆ ln M  c,t   =  δ  c   +  β  DD,c   ∆ ln DIAD  c,t   +  β  DX,c   ̂  ∆ ln X  c,t      
  +  β  P,c   ∆ ln P  c,t   +  ε  c,t   .  

)م٢-5-3(

النتائج  باملرفق  و٢-3-٤   ٢-3-٢ جلدوالن  ا ض  عر وي

املستخلصة من تقدير املعادالت )م٢-3-١( ، و )م٢-3-3(، 

واخلدمات،  السلع  احلقيقية من  الواردات  لنمو   ،)5-3-٢ )م و 

أيضا  اجلدوالن  ويعرض  واخلدمات.  للسلع  منفصل  ل  ك وبش

أحد  يف  )م٢-3-١(  املعادلة  تقدير  من  املستخلصة  ج  ئ ا ت الن

 ،)١( األعمدة  يف  املقطعية  الزمنية  السالسل  بيانات  ج  ذ نما

عند  أخرى،  )بعبارة  أخرى  دراسات  مع  للمقارنة  و)9(   ، و)5(

جتميع كل بلدان العينة، وتُستخدم نفس مرونات نمو الواردات 

الباقية على  األعمدة  البلدان(. وحتتوي  بالنسبة حملدداته عبر 

بلد  كل  تقدير  من  املقدَّرة  للمعامِالت  الرُبيعي  واملدى  الوسط 

على حدة.

وتبين النتائج أن تقدير نموذج الطلب على الواردات لكل بلد 

على حدة أفضل إىل حد كبير من التقدير يف أحد نماذج بيانات 

العمود  املثال،  سبيل  على  )راجع،  املقطعية  الزمنية  السالسل 

كبير  تباين  إىل وجود  ذلك  ويرجع   .))١( بالعمود  مقارنة   )٢(

بين البلدان يف مرونة الواردات بالنسبة للدخل. ففي املتوسط، 

االقتصادات  يف  أكبر  للدخل  بالنسبة  الواردات  مرونة  ن  و تك

وخاصة  والنامية،  الصاعدة  باالقتصادات  مقارنة  قدمة  ت امل

وتتفق  باملرفق(.   3-3-٢ )اجلدول  السلع  واردات  حالة  يف 

التي   )٢٠١5(  Slopek دراسة  يف  ورد  ما  مع  النتيجة  ه  ذ ه

تثبت أن التحول يف النمو النسبي من االقتصادات املتقدمة إىل 

االقتصادات الصاعدة والنامية يمكن أن يتسبب يف جزء كبير 

من انخفاض مرونة التجارة العاملية يف ضوء انخفاض مرونة 

التجارة يف األخيرة بالنسبة النخفاض الدخل. وإىل جانب ذلك 

الواردات  على  الطلب  مقاييس  باستخدام  االنحدار  نماذج  فإن 

)األعمدة  فقط  الكلي  للطلب  احمللية  املكونات  إىل  تستند  لتي  ا

)3(، و)7(، و)١١(( تكون غير مالئمة إىل حد كبير.  

الفترة  يف  عادي  غير  أمر  أي  هناك  كان  إذا  ما  لبحث  و

٢٠١٢-٢٠١5، يتم يف الفصل جتميع القيم املتبقية من تقدير 

، و )م٢-3-3(، و)م٢-3-5( لكل بلد  املعادالت )م٢-3-١( 

يف العينة وتقدير املواصفة التالية:

 ̂   ε  c,t    = θConst (1 -  D  2012-15,t  )    
  + τConst ( D  2012-15,t  )  +  ϛ  c,t   , 

 )م٢-3-٦(    

الصحيح  الواحد  قيمة  يتخذ  إىل مؤشر     D   2012-15,t    تشير حيث 

املعامالن  مقابل  t ∈  {2012, 2013, 2014, 2015}. ويرصد 

 ١-٢٠١١985 الفترتين  يف  ة  ي ق املتب القيم  ط  س متو  τ و    θ
الترتيب. ويتم ترجيح نماذج االنحدار  و٢٠١٢-٢٠١5، على 

لرصد  األمريكي(  )بالدوالر  لدان  ب ل ل االسمية  ت  ا د وار ل ا سب  ن ب

جملموعات  )أو  ككل  للعامل  به  نبأ  ت امل النمو  ن  ع فات  ا حر الن ا

البلدان( بصورة أدق.

اجلــدول 2-3-1 باملرفــق: حمتــوى الواردات يف مكونات 
الطلــب الكلي

 
 

الوسيطالوسط

املئين اخلامس 

والعشرين

املئين اخلامس 

والسبعين

)٢()١()3()٤(

٢3.3٢٠.7١3.7٢7.7االستهالك

١٤.9١٢.١8.8١7.٤اإلنفاق احلكومي

٢9.٦٢٦.١١9.٠35.7االستثمار

3١.7٢5.9١٤.٦٤3.٠الصادرات

Eora Multi-Region Input-Output؛ وحســابات خبــراء  بيانــات  املصــادر: قاعــدة 

صنــدوق النقــد الــدويل.

ملحوظة: يوضح اجلدول الوســط، والوســيط، واملئين اخلامس والعشــرين، واملئين 

اخلامــس والســبعين حملتــوى الــواردات يف املكونــات األربعــة للطلــب الكلــي عبــر 

١5٠ اقتصــادا مشــموال يف العينــة. ويشــير حمتــوى واردات كل بلــد إىل متوســط 

Bussière and oth- ١99٠-٢٠١١. راجــع دراســة  حمتــوى الــواردات خــالل الفتــرة

ers 2013 لالطــالع علــى التعريــف الدقيــق حملتــوى الــواردات وكيفيــة حســابه مــن 
جــداول املدخــالت واخملرجــات الوطنيــة.
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ويعرض اجلدوالن ٢-3-5 و٢-3-٦ باملرفق نتائج انحدار 

نمو الواردات احلقيقية من السلع واخلدمات، على الترتيب. ففي 

املتوسط تكون القيم املتبقية، بالنسبة لواردات السلع، أقل بكثير 

-٢٠١٢ الفترة  يف  واملواصفات  العينات  كل  يف  الصفر  من 

السلع  واردات  يف  “الناقص”  النمو  حجم  ويتباين   .٢٠١5

القيم  تكون  حيث  والنامية،  والصاعدة  املتقدمة  البلدان  بين 

املتبقية )بالقيمة املطلقة( أكبر بكثير يف االقتصادات الصاعدة 

تستخدم  التي  األساسي،  السيناريو  ملواصفة  ووفقا  والنامية. 

الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ 

الواردات  كثافة  حسب  املعدل  احمللي  الطلب  خالل  من  بها 

 — الواردات  على  للطلب  بديل  كمقياس  التجاري  الشريك  لدى 

و)٦(،   ،)3( األعمدة  يف  املتبقية  القيم  )م٢-5-3(،  املعادلة 

»الناقص«  النمو  بلغ   — باملرفق   5-3-٢ اجلدول  يف  و)9( 

االقتصادات  يف  واحدة  مئوية  نقطة  حوايل  السلع  واردات  يف 

والنامية،  الصاعدة  االقتصادات  املتقدمة، و3 نقاط مئوية يف 

و١.75 نقطة مئوية يف العامل ككل.

وجود  على  ثابتة  أدلة  تتوافر  ال  اخلدمات،  حالة  ويف 

-٢٠١٢ الفترة  خالل  الواردات  نمو  يف  مفسر  غير  تباطؤ 

العامل ككل. لكن يبدو أن نمو واردات اخلدمات  ٢٠١5 يف 

يف االقتصادات الصاعدة والنامية كان أقل من املتنبأ به 

على  القائمة  للنماذج  وفقا   ٢٠١٢ عام  بعد  ما  فترة  يف 

املعروضة  النتائج  الكلي. وتكون  للطلب  املكونات احمللية 

يف اجلدولين ٢-3-5 و٢-3-٦ باملرفق ثابتة إزاء إدراج 

املعيارية  األخطاء  جتميع  إزاء  أو  القُطْرية  الثابتة  اآلثار 

حسب البلد.

واألوضاع  اليقين،  لعدم  احملتمل  الدور  ولتفسير 

الطلب  على  التأثير  املالية يف  والضغوط  العاملية،  املالية 

باملرفق   7-3-٢ اجلدول  يعرض  البلدان،  واردات  على 

التي  )م٢-3-٦(  املعادلة  تقدير  من  املستخلصة  النتائج 

القيم  نتائج  وتكون  املتغيرات.  هذه  لتشمل  توسيعها  يتم 

من  احلقيقية  الواردات  لنمو  املفسرة  غير  السالبة  املتبقية 

السلع ثابتة إزاء املواصفة البديلة.

اجلدول 2-3-5 باملرفق: القيم الباقية: النمو احلقيقي لواردات السلع

االقتصادات الصاعدة والناميةاالقتصادات املتقدمةالعينة الكاملة

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ بها 

من خالل الطلب احمللي 

املعدل حسب كثافة 

الواردات لدى الشركاء 

 (DIAD+E)التجاريين

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ بها 

من خالل الطلب احمللي 

املعدل حسب كثافة 

الواردات لدى الشركاء 

 (DIAD+E)التجاريين

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ بها 

من خالل الطلب احمللي 

املعدل حسب كثافة 

الواردات لدى الشركاء 

 (DIAD+E)التجاريين

)٢()١()3()٤()5()٦()7()8()9(

٠.٠٠٢–٠.٠٠3٠.٠٠٠٠.٠٠١٠.٠٠3٠.٠٠٠٠.٠٠١٠.٠٠٢٠.٠٠١مؤشر الفترة ١985-٢٠١١

)٠.٠٠()٠.٠٠٢3()٠.٠٠()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢3()٠.٠٠()٠.٠٠٢5()٠.٠٠7()٠.٠٠٦(

–٠.٠3١–٠.٠٤٠–٠.٠١8–٠.٠١١–٠.٠١٤–٠.٠٠5–٠.٠١8–٠.٠٢3–٠.٠٠9مؤشر الفترة ٢٠١٢-٢٠١5
)٠.٠٠()٠.٠٠٤()٠.٠٠٤()٠.٠٠٢3()٠.٠٠()٠.٠٠٤()٠.٠٠٤()٠.٠٠٤7()٠.٠٠7(

3,٤٢73,٤٢73,٤٢79١٠9١٠9١٠٢,5١7٢,5١7٢,5١7عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول التقديــرات بالنقــط واألخطــاء املعياريــة الثابتــة عنــد إدراج عــدم جتانــس التبايــن بيــن أقــواس والناجتــة عــن تقديــر املعادلــة (A.2.3.6). ويتــم ترجيــح االنحــدارات 

بحصــص البلــدان يف الــواردات االســمية مــن الســلع.

اجلدول 2-3-6 باملرفق: القيم الباقية: نمو الواردات احلقيقية من اخلدمات

االقتصادات الصاعدة والناميةاالقتصادات املتقدمةالعينة الكاملة

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ 

بها من خالل الطلب 

احمللي املعدل حسب 

كثافة الواردات لدى 

الشركاء التجاريين 

(DIAD+E)

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ 

بها من خالل الطلب 

احمللي املعدل حسب 

كثافة الواردات لدى 

الشركاء التجاريين 

(DIAD+E)

الطلب الكلي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(IAD)

الطلب احمللي 

املعدل حسب 

كثافة الواردات 

(DIAD)

الطلب احمللي املعدل 

حسب كثافة الواردات 

والصادرات املتنبأ 

بها من خالل الطلب 

احمللي املعدل حسب 

كثافة الواردات لدى 

الشركاء التجاريين 

(DIAD+E)

)٢()١()3()٤()5()٦()7()8()9(

٠.٠١5٠.٠١9٠.٠١٦–٠.٠٠١–٠.٠٠٢–٠.٠٠3٠.٠٠٢٠.٠٠3٠.٠٠١مؤشر الفترة ١985-٢٠١١

)٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠١()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢3()٠.٠١3()٠.٠١3(

–٠.٠٢٤–٠.٠١٠٠.٠٠7٠.٠٠٦٠.٠٠٤٠.٠٢٤–٠.٠٠3–٠.٠٠8٠.٠٠3مؤشر الفترة ٢٠١٢-٢٠١5
)٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠٠()٠.٠٠٤5()٠.٠٢١()٠.٠٢١()٠.٠٢١()٠.٠٠٤(

3,3593,3593,3599٠99٠99٠9٢,٤5٠٢,٤5٠٢,٤5٠عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: .يعــرض اجلــدول التقديــرات بالنقــط واألخطــاء املعياريــة الثابتــة عنــد إدراج عــدم جتانــس التبايــن بيــن أقــواس والناجتــة عــن تقديــر املعادلــة (A.2.3.6). ويتــم ترجيــح االنحــدارات بحصــص البلــدان يف 

الــواردات االســمية مــن اخلدمــات.
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مكونات  تفكيك  باملرفق   8-3-٢ اجلدول  ويعرض 

من  احلقيقية  الواردات  نمو  معدل  يف  به  املتنبأ  االنخفاض 

 ٢٠٠7-١985 والفترتين   ٢٠١5-٢٠١٢ الفترة  بين  السلع 

الواردات  على  الطلب  مكونات  خمتلف  عبر  و٢٠٠3-٢٠٠7 

3

للعينة الكاملة من االقتصادات.5٦

 Eaton and دراسة  يف  ورد  ما  غرار  على  القطاعات  جتميع  يتم   5٦  

others (2010) باستثناء أن التعدين واحملاجر؛ وفحم الكوك؛ واملنتجات 

وكما يرد يف النص الرئيسي، يمكن لعوامل أخرى أن تؤثر 

وخاصة  والتجارة،  االقتصادي  النشاط  على  الوقت  نفس  يف 

حتيز  إىل  العوامل  هذه  إغفال  يؤدي  وقد  التجارية.  السياسات 

تباطؤ  تفسير  االقتصادي يف  للنشاط  املقدَّر  الدور  لألعلى يف 

تدفقات التجارة. ويمكن تصحيح جزء من هذا التحيز عن طريق 

الباقي  اخلدمات  قطاع  من  حتُذف  النووي  والوقود  املكررة؛  النفطية 

وتُستخدم يف قياس قطاع السلع األولية.

اجلــدول 2-3-7 باملرفــق: القيــم الباقيــة: نمــو الــواردات احلقيقيــة مــن الســلع بعــد حتييــد تأثيــر عــدم اليقيــن العاملــي، 

واألوضــاع املاليــة العامليــة، والضغــوط املاليــة

العينة الكاملة
(IAD) الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات

الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات والصادرات املتنبأ بها 

من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة الواردات لدى الشركاء 

 (DIAD+E)التجاريين

)٢()١()3()٤()5()٦()7()8()9()١٠(

٠.٠٠3٠.٠٠5٠.٠٠5٠.٠٠٤٠.٠٠7٠.٠٠١٠.٠٠3٠.٠٠٤٠.٠٠٢٠.٠٠٦ مؤشر الفترة ١985-٢٠١١

  )٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢(

–٠.٠١5–٠.٠١8–٠.٠١3–٠.٠٢٠–٠.٠١8–٠.٠٠7–٠.٠٠9–٠.٠٠٦–٠.٠١١–٠.٠٠9 مؤشر الفترة ٢٠١٢-٢٠١5
  )٠.٠٠()٠.٠٠٢3()٠.٠٠()٠.٠٠٢()٠.٠٠٢3()٠.٠٠()٠.٠٠٤()٠.٠٠٤3()٠.٠٠٤()٠.٠٠٤(

نمو مؤشر تقلبات “بورصة جملس 

–٠.٠٢٤-٠.٠٢٦-٠.٠١١–٠.٠١5 شيكاغو لعقود اخليار”
  )٠.٠٠()٠.٠٠٦7()٠.٠٠7()٠.٠٠8(

احلقيقيــة  الفائــدة  أســعار  يف  التغيــر 

٠.٠٠8٠.٠٠8٠.٠١3٠.٠١3 العامليــة

  )٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠3()٠.٠٠3(

–٠.٠٠5–٠.٠٢٠–٠.٠١٤–٠.٠٢٢ األزمة املصرفية
  )٠.٠٠7()٠.٠٠9()٠.٠٠8()٠.٠١٠(

  
3,٤٢7٢,987٢,9873,٤٢7٢,9873,٤٢7٢,987٢,9873,٤٢7٢,987 عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول التقديــرات بالنقــط واألخطــاء املعياريــة الثابتــة عنــد إدراج عــدم جتانــس التبايــن بيــن أقــواس والناجتــة عــن تقديــر املعادلــة (A.2.3.6) التــي يتــم توســيعها لتشــمل معــدل نمــو مؤشــر 

تقلبات “بورصة جملس شــيكاغو لعقود اخليار”، والتغير يف أســعار الفائدة احلقيقية العاملية، ومؤشــر لبداية وقوع أزمة مصرفية مســتمد من دراســة Laeven and Valencia (2012). ويتم ترجيح االنحدارات 

بحصــص البلــدان يف الــواردات االســمية مــن الســلع.

اجلدول 2-3-8 باملرفق: تفكيك مكونات االنخفاض يف نمو الواردات احلقيقية من السلع: العينة الكاملة

فعلي

نمو الواردات املتنبأ به من خالل نموذج الطلب الكلي املعدل حسب كثافة الواردات 

ومكوناته

نمو الواردات املتنبأ به من خالل نموذج الطلب احمللي املعدل حسب كثافة 

الواردات والصادرات املتنبأ بها من خالل الطلب احمللي املعدل حسب كثافة 

الواردات لدى الشركاء التجاريين ومكوناته

CGIXكلي
األسعار 

CGIXكليثابتالنسبية
األسعار 

ثابتالنسبية

)٢()١()3()٤()5()٦()7()8()9()١()١٢()١١()١٠3()١()١٤5(

–7.8١.5٠.8٢.9٤.٦٠.3٢.3–8.١8.٠١.٤٠.7٢.7٤.٦٠.3١.9الفترة ١985-٢٠٠7
–9.٢١.5٠.73.75.١٠.3٢.١–8.98.8١.٤٠.73.5٤.8٠.٢١.7الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7
–٤.٠١.٠٠.٤١.73.٠٠.١٢.١–٢.33.٢٠.9٠.٤١.٤٢.٠٠.3١.7الفترة ٢٠١٢-٢٠١5

متوسط النمو يف الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 ناقصا متوسط النمو 

٠.٢–٠.٢–١.٦–١.3–٠.٤–٠.٦–٠.٢3.8–٠.١–٢.7–١.3–٠.٤–٠.٦–٤.7–5.7الفترة ١985-٢٠٠7

٠.٠–٠.٢–٢.١–٢.٠–٠.3–٠.٦–٠.١٠.٠5.٢–٢.9–٢.٠–٠.3–٠.٦–5.٦–٦.٦الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7

نسبة االنخفاض يف نمو الواردات املتنبأ بها من خالل النموذج

٠.8٢٠.٦٦الفترة ١985-٢٠٠7

٠.85٠.79الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: يعــرض اجلــدول معــدالت النمــو الفعلــي واملتنبــأ بــه للــواردات احلقيقيــة مــن الســلع. ويتــم جتميــع معــدالت نمــو فــرادى االقتصــادات باســتخدام متوســط حصــص الــواردات خــالل الفتــرة ١985-٢٠١5 لتقليــل 

التقلبــات يف مســاهمة الثابــت يف النمــو اإلجمــايل للــواردات. ويتــم يف األعمــدة )٢(-)8( تفكيــك مكونــات النمــو املتنبــأ بــه للــواردات علــى أســاس املعادلــة (A.2.3.2). ويتــم يف األعمــدة )9(-)١5( تفكيــك مكونــات 

النمــو املتنبــأ بــه للــواردات علــى أســاس املعادلــة (A.2.3.5)، حيــث يشــير العمــود )١3( إىل مســاهمة نمــو الصــادرات املتنبــأ بــه مــن خــالل الطلــب احمللــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات لــدى الشــركاء التجارييــن.
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استبعاد آثار السياسات التجارية من مكونات الطلب الكلي قبل 

ذلك  ويتم  الواردات.  كثافة  املعدل حسب  الطلب  مقياس  إنشاء 

يف انحدار من املرحلة األوىل ملكونات الطلب هذه على العوامل 

اجلديرة باالهتمام:

∆ ln AD  c,t  k   =  δ  c   +  𝛄  c    ́   ∆ ln  F  c,t   +  ν  c,t  k   , 
 )م٢-7-3(    

  AD  c,t  k    إىل مكون من مكونات الطلب الكلي،      وتشير 
 
حيث تشير 

  k ∈  {C, G, I, X}   and   F  c,t   إىل متَّجه السياسات التجارية، 
يف  واملشاركة  ة  ي ك اجلمر ت  ا ف تعري ل ا لة  حلا ا ذه  ه يف  وهو 

انحدار  القيم املتبقية من  التجارة احلرة. وتُستخدم  اتفاقيات 

املرحلة األوىل هذا،   ν  c,t  k   ,، التي تتعامد بطبيعتها على متغيرات 

حسب  املعدل  للطلب  مقياس  إنشاء  يف  التجارية،  السياسات 

كثافة الواردات كما يرد يف املعادلة )م٢-3-٢(:

 IAD  c,t  *   =   ( ν  c,t  C  )     ω  C      ( ν  c,t  G  )     ω  G      ( ν  c,t  I  )     ω  I      ( ν  c,t  X  )     ω  X    .` 
)م٢-8-3(   

هذا  استخدام  قبل  املتبع  النحو  على  التحليل  ا  هذ ويتكرر 

املكونات   )١( البديلة:  للمقاييس  بالنسبة  كذلك  و س،  ا ملقي ا

للطلب  احمللية  املكونات  تُستخدم  و)٢(  الكلي  للطلب  ية  احملل

الكلي والصادرات املتنبأ بها من خالل املكونات احمللية للطلب 

الكلي لدى الشريك التجاري كمقياس بديل عن االستيعاب.

املستخلصة  النتائج  املرفق  اجلدول ٢-3-9 يف  ويعرض 

التي  القيم املتبقية  من تقدير املعادلة )م٢-3-٦( باستخدام 

السلع  واردات  على  الطلب  نموذج  من  عليها  صول  احل م  ت ي

و)م٢- و)م٢-3-3(،  )م٢-3-١(،  املعادالت  يف  وضح  مل ا

النمو  ويكون  للطلب.  البديلة  املقاييس  هذه  باستخدام   )5 -3

»الناقص« يف التجارة أكبر قليال خالل الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 

الطلب  التغيرات يف  التجارية من  السياسات  عند استبعاد دور 

الكلي. 

ويبين اجلدول ٢-3-١٠ باملرفق تفكيك مكونات االنخفاض 

املشاهَد يف نمو التجارة بين الفترتين ٢٠١٢-٢٠١5 و٢٠٠3-

نموذج  باستخدام  بها  متنبأ  وغير  بها  متنبأ  نسب  إىل   ٢ ٠٠7

تُعزى  التي  التباطؤ  نسبة  اآلن  وتكون  الواردات.  على  ب  لطل ا

سبيل  فعلى  قليال.  أقل  االقتصادي  النشاط  يف  التغيرات  ىل  إ

املثال، بمقارنة الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 بالفترة ٢٠٠3-٢٠٠7، 

 %85 تبلغ  بنسبة  التنبؤ  األساسي  السيناريو  نموذج  تطيع  س ي

أن  العادي، يف حين  االقتصاد  واردات  نمو  االنخفاض يف  من 

النموذج القائم على نمو الواردات املتنبأ به من خالل املكونات 

احمللية للطلب الكلي والصادرات املتنبأ بها من خالل املكونات 

احمللية للطلب الكلي لدى الشريك التجاري يستطيع التنبؤ بنسبة 

املقابلتين  النسبتين  وتكون  املشاهَد.  التباطؤ  من   %79 بلغ  ت

باستخدام املقياس البديل بعد استبعاد آثار السياسات التجارية 

هما 79% و7٠% على الترتيب.

اجلــدول 2-3-9 باملرفــق: القيــم الباقيــة: نمــو الــواردات 

السياســات  تأثيــر  حتييــد  بعــد  الســلع،  مــن  حلقيقيــة  ا

الكلــي الطلــب  علــى  احملتمــل  لتجاريــة  ا

العينة الكاملة

استبعاد دور السياسات التجارية

IAD*(DIAD+E)*
٠.٠٠٢٠.٠٠١مؤشر الفترة ١985-٢٠١١

 )٠.٠٠٢()٠.٠٠٢(

–٠.٠٢١–٠.٠١٢مؤشر الفترة ٢٠١٢-٢٠١5
 )٠.٠٠٤()٠.٠٠٢(

٢,8٤٠٢,8١7عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: IAD = الطلــب الكلــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات؛ DIAD = الطلــب احمللــي املعــدل 

حســب كثافــة الــواردات؛ DIAD+E = الطلــب احمللــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات والصــادرات 

التجارييــن.  الشــركاء  لــدى  الــواردات  املعــدل حســب كثافــة  الطلــب احمللــي  مــن خــالل  بهــا  املتنبــأ 

ويعــرض اجلــدول التقديــرات بالنقــط واألخطــاء املعياريــة الثابتــة عنــد إدراج عــدم جتانــس التبايــن 

بيــن أقــواس والناجتــة عــن تقديــر املعادلــة (A.2.3.6). ويتــم ترجيــح االنحــدارات بحصــص البلــدان 

يف الــواردات االســمية مــن الســلع.

اجلــدول 2-3-10 باملرفــق: تفكيــك مكونــات االنخفــاض يف نمــو الــواردات احلقيقــي مــن الســلع بعــد حتييــد تأثيــر السياســات 
التجاريــة

العينة الكاملة

فعلي

السيناريو األساسي

السيناريو األساسي بعد حتييد تأثير السياسات 

التجارية

IADDIAD+EIAD*(DIAD+E)*

)٢()١()3()٤()5(

8.98.89.٢8.89.١الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7

٢.33.٢٤.٠3.٦٤.٤الفترة ٢٠١٢-٢٠١5

متوسط النمو يف الفترة ٢٠١٢-٢٠١5 ناقصا متوسط النمو 

–٤.٦–5.٢–5.٢–5.٦–٦.٦الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7

نسبة االنخفاض يف نمو الواردات املتنبأ بها من خالل النموذج

٠.85٠.79٠.79٠.7٠الفترة ٢٠٠3-٢٠٠7

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: IAD = الطلــب الكلــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات؛ DIAD = الطلــب احمللــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات؛ DIAD+E = الطلــب احمللــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات والصــادرات املتنبــأ بهــا مــن 

خــالل الطلــب احمللــي املعــدل حســب كثافــة الــواردات لــدى الشــركاء التجارييــن. ويعــرض اجلــدول معــدالت النمــو الفعلــي واملتنبــأ بــه للــواردات احلقيقيــة مــن الســلع. ويتــم جتميــع معــدالت نمــو فــرادى االقتصــادات 

باســتخدام متوســط حصــص الــواردات خــالل الفتــرة ١985-٢٠١5 لتقليــل التقلبــات يف مســاهمة الثابــت يف النمــو اإلجمــايل للــواردات. ويتــم يف العموديــن )٢( و)٤( تقديــر نمــو الــواردات املتنبــأ بــه علــى أســاس 

. (A.2.3.5)ويتــم يف العموديــن )3( و)5( تقديــر نمــو الــواردات املتنبــأ بــه علــى أســاس املعادلــة . (A.2.3.3)املعادلــة
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املرفق 2-4: التحليل باستخدام نموذج 

التوازن العام

عنوان  يحمل  الذي  القسم  يف  الوارد  الهيكلي  التحليل  إن 

»دور تكوين الطلب وتكاليف التجارة: أفكار مستفادة من بحث 

 Eaton الوارد يف دراسة  النموذج  هيكلي« يتبع عن كثب إطار 

and others (2010) — وهو نموذج التوازن العام االستاتيكي 
والذي  والتجارة،  لإلنتاج  البلدان  ومتعدد  القطاعات  متعدد 

يتضمن النموذج الريكاردي املعياري للتجارة الوارد يف دراسة 

Eaton and Kortum (2002). ويمكن االطالع على وصف كامل 
 Eaton and others دراسة  يف  اشتقاقه  وكيفية  النموذج  لهذا 

 (2010). ويتناول هذا املرفق بعض التعديالت الرئيسية التي 
تم إدخالها على النموذج وكذلك مصادر البيانات املستخدمة.

اإلطار

يضم  رابع  قطاع  إدراج  يف  املهمة  التعديالت  أحد  يتمثل 

السلع األولية إىل جانب قطاعين للصناعات التحويلية )إنتاج 

السلع املعمرة وغير املعمرة( وقطاع متبقي، يغطي اخلدمات يف 

السلع  والتجارة يف قطاع  اإلنتاج  إدراج  ويتم   ٤

األول.57 املقام 

األولية كما هو احلال بالنسبة لقطاعي الصناعات التحويلية، 

على  األخيرة  ملعادالت  الدوال  أشكال  تطبيق  يمكن  وبالتايل 

األوىل. ويعني هذا توافر جمموعة إضافية من أوضاع التوازن 

من شأنها حتديد األسعار، ونسب التجارة، واإلنفاق يف قطاع 

5

السلع األولية.58

ديناميكية  عزو  يمكن  الرئيسي،  النص  يف  يرد  وكما 

التجارة املشاهَدة للتغيرات يف أربعة عوامل يف إطار النموذج: 

و)3(  العيوب(،  )أو  التجارة  تكاليف  و)٢(  الطلب،  تكوين   )١(

اإلنتاجية، و)٤( العجز التجاري. ووفقا ملنهج حماسبة الدورات 

 Chari, Kehoe, and McGrattan االقتصادية الوارد يف دراسة

 (2007)، يُشار إىل هذه العوامل غالبا باسم “العوائق”.
وتَستخدم طريقة حل النموذج اإلجراء الذي وضعته دراسة 

Dekle, Eaton, and Kortum (2007). وتتم صياغة املتغيرات 
الداخلية الرئيسية )األجور، واإلنفاق، واألسعار، ونسب التجارة( 

يف صورة نسبة بين القيمة يف نهاية الفترة والقيمة يف بداية 

الفترة )صيغة إجمايل التغيرات( كقيم مفترضة للعوائق األربعة. 

املتغيرات  اختالف  يكون  بحيث  العوائق  حل  يتم  ذلك،  وبعد 

الداخلية الرئيسية التي تنطوي عليها معادالت النموذج مطابقا 

الختالفها يف البيانات الفعلية. وتعتمد السيناريوهات املنافية 

التحكم يف تأثير وعدم تأثير عوائق  التي يتم فيها   — للواقع 

حتُدَّد  والتي  اإلجراء،  هذا  من  األوىل  اخلطوة  على   — حمددة 

فيها النتائج من خالل قبول قيم العوائق كأمر مسلم به. ونظرا 

 Eaton and دراسة  يف  ورد  ما  غرار  على  القطاعات  جتميع  يتم   57  

الكوك؛  فحم  و)٢(  واحملاجر؛  التعدين   )١( أن  باستثناء   others (2010)
واملنتجات النفطية املكررة؛ والوقود النووي حتُذف من قطاع اخلدمات 

الباقي وتُستخدم يف قياس قطاع السلع األولية.

 58 يتوافر نظام املعادالت املعدل عند طلبه من املؤلفين. 

على  منفصل  بشكل  احلل  إجراء  يُطبق  استاتيكي،  اإلطار  ألن 

يف  سنتين  بيانات  إدخال  طريق  عن  املتتالية  السنوات  أزواج 

وقت واحد.

املدخالت  معامِالت  معايرتها  تمت  التي  املَعلَمات  وتشمل 

التشتت  ومقياس  املضافة،  القيمة  ومعامِالت  واخملرجات، 

املعكوس ألوجه عدم الكفاءة الذي يتحكم يف قوة امليزة النسبية 

يتم   ،Eaton and others 2010  لدراسة ووفقا  قطاع.  كل  يف 

حتديد مقياس التشتت املعكوس ألوجه عدم الكفاءة بالقيمة ٢ 

وتتباين  القطاعات.  القيمة يف كل  له نفس  تكون  أن  ويُفترض 

كبير.  حد  إىل  املَعْلَمة  لهذه  االقتصادية  الدراسات  تقديرات 

 Eaton and Kortum دراسة  يف  كما   8 القيمة  عند  فتحديدها 

الباقية  املَعْلَمات  قيم  وحتُدَّد  مماثلة.  نتائج  يحقق   (2002)
لعام  املضافة  القيمة  يف  التجارة  بيانات  قاعدة  باستخدام 

٢٠١١ التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. 

لفئة  القيمة املضافة  الوحيد من ذلك هو معامِالت  واالستثناء 

ويتم حتديد  العينة.  بلدانا من خارج  التي تضم  العامل«  »باقي 

صادرات  بين  النسبة  مع  تتطابق  بحيث  املعامِالت  هذه  قيمة 

إىل  الصادرات  نسب  وحتُسب  البيانات.  يف  قطاع  كل  وإنتاج 

جلميع   ٢٠١3 عام  يف  واإلنتاج  الصادرات  بتجميع  اإلنتاج 

 «Eora Multi-Region بيانات  قاعدة  يف  املدرجة  البلدان 

املستخدمة يف هذه  البلدان  عدا  ما   Input-Output database“
الدراسة وعددها 3٤ بلدا. 

البيانات

وإجمايل  االستيعاب،  عن  قطاعية  بيانات  التقدير  يتطلب 

كبير  حجم  وهو   — الثنائية  والتجارة  واألسعار،  اإلنتاج، 

مصادر  من  العديد  وصل  تم  وقد  البيانات.  مدخالت  من  جدا 

عام  حتى  الالزمة  الزمنية  التغطية  على  للحصول  البيانات 

٢٠١5. وحتتوي العينة على ١7 اقتصادا متقدما و١7 اقتصادا 

اجلدول  يف  ألف  اجملموعة  يف  إدراجها  تم  وناميا  صاعدا 

من  ستة  استبعاد  يتم   ،٢٠١5 عام  ويف  باملرفق.   ٢-١-٢

البلدان )أستراليا وبلجيكا وكولومبيا وإندونيسيا وكوريا  هذه 

والفلبين( وذلك بسبب عدم وجود بيانات مفصلة عن التجارة 

عند إجراء التحليل. ويعرض اجلدول ٢-١-١ باملرفق مصادر 

البيانات الالزمة للتحليل.

حتى  البيانات  أن  جند  القطاعي،  اإلنتاج  إلجمايل  وبالنسبة 

التحليل  بيانات  قاعدة  من  مستمدة   ٢٠١١ عام  أو   ٢٠٠9 عام 

الهيكلي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 

البيانات  قاعدة  يف  املدرجة  غير  للبلدان  وبالنسبة  توافرت.  متى 

وجداول   ،«World KLEMS“ بيانات  قاعدة  استخدام  يتم  هذه، 

والتنمية يف  التعاون  الصادرة عن منظمة  املدخالت واخملرجات 

”Eora Multi-Region Input- امليدان االقتصادي، وقاعدة بيانات

“Output. وبالنسبة ملعظم البلدان املتقدمة، توفر املصادر الوطنية 
بيانات حتى عام ٢٠١٤، وهي تُستخدم الستقراء البيانات بعيدا 

عن املصادر متعددة اجلنسيات. ويتم سد ثغرات البيانات الباقية 
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ومؤشرات  القطاعي  الصناعي  اإلنتاج  نمو  معدالت  باستخدام 

تفصيال  أكثر  املؤشرات  هذه  تكون  ما  وغالبا  املنتجين.  أسعار 

حتديد  ويتم  التحليل.  يتناولها  التي  األربعة  بالقطاعات  مقارنة 

املتاحة.  اإلنتاج  بيانات  أحدث  على  بناء  اجملموعة  هذه  أوزان 

يتم  القطاعية،  الثنائية  والصادرات  الواردات  لتدفقات  وبالنسبة 

بيانات  تتطابق  بحيث  والفلبين  بلجيكا  بيانات  مقياس  تعديل 

البيانات  قاعدة  من  املستمدة  والصادرات  الواردات  جمموع 

مع  املتحدة  لألمم  التابعة  األساسية  السلع  لتجارة  اإلحصائية 

البيانات املستمدة من قاعدة بيانات تقرير آفاق االقتصاد العاملي 

ملراعاة إدراج إعادة التصدير يف األوىل.

املرفق 2-5: التحليل على مستوى املنتج 

يوفر هذا املرفق تفاصيل إضافية حول التحليل التجريبي الذي 

تم إجراؤه يف القسم املعنون “دور تكاليف التجارة وسالسل القيمة 

العاملية: أفكار مستفادة من البيانات املفصلة عن التجارة”. ويبدأ 

بنظرة عامة على البيانات املستخدمة يف إنشاء مقاييس للعوامل 

كذلك  )راجع  التجارة  تباطؤ  لتفسير  مهمة  تكون  قد  التي  األخرى 

اجلدول ٢-١-١ باملرفق(، وتليها نظرة عامة فنية على مواصفة 

املرفق  ويعرض  القسم.  هذا  يف  املستخدمة  األساسي  السيناريو 

كذلك مواصفات بديلة لتقييم مدى ثبات النتائج الرئيسية.

البيانات

تكاليف التجارة — يستخدم الفصل املنهجية التي وضعتها 

)معادل  التجارة  تكاليف  اشتقاق  ويتم   .Novy (2012) دراسة 

هندسي  كمتوسط  التجارة  جاذبية  نموذج  من   ،tij التعريفة(، 

لتدفقات التجارة الثنائية بين البلدان i و ,   j,   X  ij   ≠  X  ji، مقارنة 

:X  ii   ≠  X  jj ،بتدفقات التجارة احمللية داخل كل بلد

 t  ij   =   (  
 X  ii    X  jj   ____  X  ij    X  ji  

  )    
  1 _____ 2 (  σ-1 )  

  

  - 1 .  
)م٢-5-١(  

البعض  بعضها  مع  التجاري  نشاطها  يكون  التي  ن  بلدا ال و

أن  إىل  إشارة  تعطي  نفسها  مع  التجاري  بنشاطها  مقارنة  أكبر 

بتكاليف  مقارنة  تنخفض  وأنها  بد  ال  الدولية  التجارة  تكاليف 

التجارة احمللية. وحتُسب تكاليف التجارة على املستوى القطاعي 

باستخدام بيانات التجارة الثنائية القطاعية والشحنات احمللية 

)أي التجارة الدولية(، والتي، وفقا للدراسات االقتصادية، يُستخدم 

إجمايل الناجت القطاعي ناقصا جمموع الصادرات كمقياس بديل 

قاعدة  من  مستمدة  الدراسة  لهذه  الالزمة  البيانات  وجميع  لها. 

.”Eora Multi-Region Input-Output (MRIO)“ بيانات

التعريفات اجلمركية — يتم إنشاء بيانات التعريفات اجلمركية 

اجلمركية  التعريفات  عن  املفصلة  للمعلومات  ين  ر مصد ن  م

 )١( املنسق:  للنظام  وفقا  أرقام  الستة  مستوى  على  ت  ا نتج لم ل

األمم  ملؤتمر  التابعة  واملعلومات  التحاليل  نظام  يانات  ب دة  اع ق

 ”Download بيانات  وقاعدة  و)٢(  والتنمية،  للتجارة  ة  تحد مل ا

“Facility Tariff التابعة ملنظمة التجارة العاملية. ولتوسيع نطاق 

املستوى  على  اجلمركية  التعريفات  ملتوسط  التاريخية  ة  ي تغط ل ا

القُطْري، يتم وصل سلسلة متوسط التعريفات النسبية املستمدة من 

والتنمية ومنظمة  للتجارة  املتحدة  بيانات مؤتمر األمم  قاعدتي 

من  املستمدة  القُطْري  املستوى  على  بالسلسلة  العاملية  التجارة 

الدويل  النقد  لصندوق  التابعة  الهيكلي  اإلصالح  بيانات  عدة  ا ق

.(IMF 2008)
بيانات  على  احلصول  يتم   — اجلمركية  غير  ز  ج حلوا ا

حكومة   3٠ من  أكثر  يف  املستخدمة  السياسات  عن  ة  فصل م

التعويضية،  والرسوم  اإلغراق،  مكافحة  مثل  خمتلفة،  ة  طني و

التجارية  احلواجز  بيانات  قاعدة  من  الوقائية،  انات  م الض و

 Bown دراسة  )راجع   ٢٠١5-١99٠ الفترة  عن  تة  ق ملؤ ا

2016(. وحتتوي جمموعة البيانات هذه على قائمة باحلواجز 
التجارية املؤقتة على مستوى مفصل للغاية )ثمانية أرقام أو 

أكثر تفصيال وفقا للنظام املنسق(، بما يف ذلك معلومات عن 

إلغائها، وهو ما يتيح إمكانية حساب رصيد احلواجز التجارية 

أشمل عن جمموعة  بيانات  وتُستمد   59 عام.٦  السارية يف كل 

“مراقبة التجارة  أوسع من احلواجز غير اجلمركية من مبادرة 

العاملية” الصادرة عن مركز أبحاث االقتصاد والسياسات. وال 

يقتصر هذا على تدابير حماية التجارة، بل يشمل كذلك التدابير 

أن  يرجح  والتي   ٢٠٠9 عام  منذ  الدول  تتخذها  التي  األخرى 

املثال،  سبيل  على   — اخلارجية  التجارة  ضد  تمييزية  تكون 

ومساعدات  اإلنقاذ،  وعمليات  اجلغرايف،  التوطن  لبات  ط ت م

الدولة.

بيانات  على  احلصول  يتم   — احلرة  التجارة  اقيات  ف ت ا

حول تدفقات االتفاقيات حسب سنة التوقيع من قاعدة بيانات 

جمموعة  استكمال  ويتم   .” D e sign of Trade Agreements“
البيانات هذه برصيد اتفاقيات التجارة احلرة السارية املستمد 

من قاعدة بيانات االتفاقيات التجارية اإلقليمية التابعة ملنظمة 

التجارة العاملية. وتعتمد األوىل على األخيرة، وتكملها ببيانات 

من املؤسسات متعددة األطراف األخرى واملصادر الوطنية.

استخدام  يتم   — العاملية  القيمة  سالسل  يف  شاركة  مل ا

بيانات  قاعدة  من  املستمدة  واخملرجات  املدخالت  فوفات  ص م

“Eora MRIO” التي تغطي ١73 بلدا. ويُحسب مقياس التخصص 
 Hummels, Ishii, and دراسة  طورته  )الذي  املستخدم  رأسي  ل ا

ما  بلد  صادرات  يف  الواردات  حمتوى  جمع  بحاصل   Yi  2001)
)ويعرف أيضا باسم القيمة املضافة األجنبية( واحملتوى احمللي 

يف  التجاريون  الشركاء  يستخدمه  الذي  ما  بلد  صادرات  يف 

 . Koopman, Wang, and Wei 2014) صادراتهم )راجع دراسة 

وتتم صياغة هذا اجملموع يف صورة نسبة من إجمايل الصادرات. 

التجاري  التغيرات يف االئتمان  — تؤثر  التجاري  التمويل 

وقد  الكلية.  التجارة  تكاليف  على  أيضا  مباشرا  تأثيرا  املتاح 

 ”Global Trade and تم استخدام البيانات املستمدة من مسح

“Finance Survey الذي جتريه غرفة التجارة الدولية لقياس ما 
إذا كان االئتمان التجاري املتاح يتزايد أم يتناقص منذ األزمة 

املالية العاملية. فقد تراجعت نسبة البنوك التي تقوم باإلبالغ 

التجاري املمنوحة للعمالء من  عن انخفاض خطوط االئتمان 

دراسة  ملحق  يف  الواردة  باحلسابات  احلسابات  هذه  تسترشد   59  

.Bown (2011) 
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الشركات واملؤسسات املالية إىل أقل من النصف منذ ٢٠٠8-

٢٠٠9 )الشكل البياين ٢-5-١ باملرفق(.

نماذج االنحدار على مستوى املنتج

تكاليف  “دور  املعنون  القسم  يرد يف  الذي  التحليل  يستخدم 

على  للطلب  معززا  نموذجا  العاملية”  القيمة  وسالسل  جارة  الت

الواردات يربط معدل نمو الواردات على مستوى املنتج بخصائص 

املنتج أو البلد أو املنتج والبلد التي تهدف إىل رصد العوامل التي 

ترى الدراسات االقتصادية أنها قد تسهم يف تفسير تباطؤ التجارة 

مؤخرا. ويستخدم التحليل بيانات عن أحجام واردات نحو 78٠ 

املوحد  للتصنيف  الثاين  التنقيح  باستخدام  حتديدها  يتم  منتج، 

الدولية، يف 5٢ اقتصادا منذ عام ٢٠٠3 )راجع قائمة  للتجارة 

اقتصادات اجملموعتين ألف وباء يف اجلدول ٢-١-٢ باملرفق(. 

وتكون مواصفة السيناريو األساسي كالتايل:

∆ ln M  p,c,t   = α +  δ  p,c   +  δ  t   +   b 1  ́    X  p,c,t   +   β  2   ∆ lnD  s,c,t     
  +  β  3   ∆ ln P  c,t   +  ε  p,c,t   , 

)م٢-5-٢( 

 إىل معدل نمو الواردات احلقيقية من 
 
 ∆ ln M  p,c,t     حيث تشير

 δ  p,c    إىل اآلثار الثابتة حسب 
املنتج  p   للبلد  c  يف الفترة  t ؛ وتشير 

املنتج-البلد؛ كما تشير   δ  t    إىل اآلثار الثابتة الزمنية.

وحتُيِّد املعادلة أيضا تأثير الطلب )أو االستيعاب( يف القطاع 

s الذي يمكن أن يتوافق مع منتج معين،   D  s,c,t    ، وتأثير األسعار 
النسبية للواردات على املستوى القُطْري،   P  c,t   . ويف حالة عدم 

وجود مقياس للطلب على مستوى املنتج، يتم يف الفصل إحداث 

ويستخدم  جتميعا.  أكثر  وقطاعات  املنتجات  كل  بين  توافق 

”Eora Multi- الفصل املصفوفات املستمدة من قاعدة بيانات

يُستخدم  التي  الكثافة  “Region Input-Output يف حساب 
بها كل قطاع من القطاعات غير اخلدمية العشرة سواء بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة يف املكونات األربعة للطلب الكلي يف 

التي  التجريبية  اقتصاد ما. وكما هو احلال بالنسبة للدراسة 

تُستخدم هذه  الواردات،  كثافة  املعدل حسب  الطلب  تستخدم 

واإلنفاق  الستثمار،  ا و ي،  ل ك ال هالك  ت الس ل ن  ا وز كأ ات  اف الكث

احلكومي، والصادرات على مستوى فرادى القطاعات بغرض 

٦٠ وحتُسب  معين.7  قطاع  لالستيعاب يف  بديل  مقياس  إنشاء 

الواردات  أسعار  خمفِّض  بين  النسبة  ظل  يف  النسبية  األسعار 

وخمفِّض إجمايل الناجت احمللي، وفقا ملا يرد يف التحليل الذي 

يتناوله القسم بعنوان “دور الناجت وتكوينه: أفكار مستفادة من 

8

بحث جتريبي”.٦١

التجارية  السياسة  مقاييس  متَّجه  يمثل   ،   X   p,c,t  ، واملتغير

والعوامل األخرى، التي تُدرَج يف نموذج االنحدار على مستوى 

أي مدى  إىل  لفهم  البلد  أو  البلد،  القطاع -  أو  البلد،  املنتج - 

وهي  باختالفها.  املنتج  مستوى  على  ت  ا الوارد و  م ن ف  يختل

تشمل: )١( النمو يف التعريفات اجلمركية على مستوى املنتج، 

و)٢( متغير صوري يرصد ما إذا كانت فئة معينة من املنتجات 

يف  التجارة(  حماية  )تدابير  مؤقت  جتاري  حلاجز  خضعت  قد 

السنة  ، و)3( النمو يف نسبة إجمايل الناجت احمللي العاملي التي 

تغطيها اتفاقيات التجارة احلرة التي يكون بلد ما طرفا فيها، 

العاملية  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  مقياس  يف  لنمو  ا و)٤( 

الروابط اخللفية، والذي تتم صياغته يف صورة  املعتمدة على 

نسبة القيمة املضافة األجنبية يف إجمايل الصادرات القطاعية. 

ومن بين هذه العوامل، تبين أن املشاركة يف اتفاقيات التجارة 

السنة، يف   — البلد  التي تختلف على مستوى  فقط هي  احلرة 

على  تختلف  العاملية  القيمة  سالسل  يف  اركة  املش ن  أ ن  حي

مستوى القطاع — البلد — السنة. وتُقاس احلواجز اجلمركية 

وغير اجلمركية على مستوى املنتج.

من  )وللتحقق  املنتج  مستوى  على  التحليل  جانب  وإىل 

صحته(، يتم تقدير نموذج معزز مماثل للطلب على الواردات 

بتجميع  التحليل  يقوم  وحتديدا،  اإلجمايل.  توى  ملس ا ى  عل

على  للطلب  التجريبي  النموذج  من  املقدَّرة  ملتبقية  ا م  ي ق ال

الناجت  “دور  املعنون  القسم  يف  تقديره  يتم  الذي  الواردات 

وتكوينه: أفكار مستفادة من بحث جتريبي”، وفقا للمعادلة 

املنتجات  جلميع  بالنسبة  واحد  االستيعاب  مستوى  أن  فترض  يُ  ٦٠  

يف  املستخدمة  العشرة  اخلدمية  غير  القطاعات  من  قطاع  كل  ل  خ دا

املصفوفات املوحدة للمدخالت واخملرجات.  

تتضمن  أن  )م٢-5-١(  للمعادلة  ينبغي  املثايل،  الوضع  يف   ٦ ١

لواردات  إنشاء خمفِّض  أنه يمكن  القطاعي. ورغم  األسعار على املستوى 

منتج معين، ال تتوافر بيانات مفصلة عن األسعار احمللية. وبالتايل، يتم 

استخدام نفس التغير يف األسعار النسبية جلميع املنتجات داخل اقتصاد 

ما.

الشكل البياين ٢-٥-١ باملرفق: التمويل 

التجاري املتاح 

(٪ البنوك األصيلة التي تسجل انخفاضا يف خطوط 

االئتمان التجاري املمنوحة)

املصادر: غرفة التجارة الدولية، و ”Global Trade and Finance Survey“؛ 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يستند الرسم البياين إىل عينة غير متوازنة من البنوك تضم ١٢٢ 

بنكا يف ٥٩ بلدا يف ٢٠٠٩ و٤٨٢ بنكا يف ١١٢ بلدا يف ٢٠١٥.
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)م٢-3-5( )بعبارة أخرى، النمو احلقيقي يف واردات السلع 

الذي ال يمكن التنبؤ به من خالل التقلبات يف الطلب املعدل 

جتميع  ويتم  النسبية(.  واألسعار  الواردات  كثافة  حسب 

مقاييس السياسات التجارية واملشاركة يف سالسل القيمة 

حتى  القطاع  مستوى  وعلى  املنتج  مستوى  على  العاملية 

يف  األيمن  اجلانب  كمتغيرات  وتُستخدم  القُطْري  املستوى 

معادلة االنحدار التالية:

 ̂   ε  c,t    = α +  ϕ  c   +  ϕ  t   +  b´   X  c,t   +  ξ  c,t   , 
 )م٢-3-5(   

X  c,t    إىل نفس   
و املقدَّرة  املتبقية  القيم  حيث تشير    ˆ  ε  c,t      إىل 

على  العاملية  القيمة  السل  س و جارية  لت ا ة  س السيا ي  امل ع

املستوى القُطْري.

تفكيك دور العوامل األخرى يف التباطؤ

تقيس اخلطوة األخيرة يف التحليل حجم االنخفاض اإلضايف يف 

نمو الواردات الذي يمكن توقعه استنادا إىل االرتباط التاريخي بين 

العاملية ونمو  القيمة  التجارية، واملشاركة يف سالسل  السياسات 

الواردات، وتطور هذه العوامل األخرى. ويتم اجلمع بين املرونات 

من املعادلة على املستوى القُطْري )م٢-b    ، )3-5·  ، واالختالفات 

العوامل اخملتلفة على مستوى املنتج،   X  p,c,t  ، بين  يف معدل نمو 

ة  هم ا املس حلساب  و٢٠٠3-٢٠٠7   ٢٠١5-٢٠١ ٢ ن  فترتي ال

نسبة  باملرفق   ٢-5-٢ البياين  الشكل  ويبين  لكل عامل.  النسبية 

القيم املتبقية املقدَّرة لفرادى البلدان )م٢-3-5( — أي مكون نمو 

الواردات غير املفسر من خالل الطلب املعدل حسب كثافة الواردات 

لكل من  وذلك  األخرى،  العوامل  إىل هذه  إرجاعها  يمكن  التي   —
النمو احلقيقي واالسمي للواردات.

الثبات

املعادلة  يف  األساسي  السيناريو  مواصفة  إخضاع  تم 

املنتج  مستوى  على  باالنحدارات  املتعلقة   )١-5-٢ )م

بين  العالقة  ألن  ونظرا  الثبات.  اختبارات  من  عدد  إىل 

تم حتديدها  قد  الطلب  األخرى بخالف  والعوامل  الواردات 

تم  قد  كان  إذا  ما  فهم  املهم  من  كان  نمو،  بمعدالت 

نفس  مستويات  باستخدام  مماثلة  مرونات  استخالص 

االقتصادية  الدراسات  يف  غالبا  يحدث  كما  املتغيرات، 

تقدير  تم  كذلك  املثال(.  سبيل  على   ،٢-١ اإلطار  )راجع 

وإجمايل  احلقيقية  الواردات  بين  النسبة  باستخدام  صيغة 

اجلدول 2-5-1 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات احلقيقية يف االنحدارات على مستوى املنتج

ألف-املنتج والبلد

املتغير التابع )احلقيقي(

نمو الواردات

مستوى 

الواردات

النسبة بين 

الواردات والطلب 

القطاعي فترة العينة: ٢٠٠3-٢٠١3

)٢()١()3()٤()5(

–٠.٠3١*–٠.٠33*–٠.٠3٦***–٠.٠3١***احلواجز التجارية املؤقتة
 )٠.٠٠9()٠.٠٠9()٠.٠١()٠.٠١١7()٠.٠١٦(

 
–٠.١3١***–٠.١٤٦***–٠.٠38***–٠.٠١٦**التعريفات اجلمركية

 )٠.٠٠8()٠.٠٠8()٠.٠٠9()٠.٠٢١()٠.٠٢٢(

 
٠.١١٠***٠.١3٤***٠.3٠٤***٠.١٤3***٠.١٠٦**تغطية اتفاقيات التجارة احلرة

 )٠.٠5٠.٠()٤53()٠.٠١()٠.٠٦٠3()٠.٠١٢(

 
٠.3٢٢***٠.٤١٠***٠.835***٠.٤7٤***٠.٠95**املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠()٠.٠٤١38()٠.٠3٠.٠()٠58()٠.٠5٦(

نعمنعمنعمنعمنعمالبلد x اآلثار الثابتة حسب املنتَج

الالالالنعماآلثار الثابتة الزمنية

الالالنعمنعمحتييد تأثير الطلب واألسعار النسبية

٠.٢93٠.٢٦١٠.١7٦٠.978٠.979معامِل التحديد

٠.٢٠8٠.١73٠.٠77٠.975٠.977معامِل التحديد املعدل

٢58,١9٦٢58,١9٦٢٦٢,3٤٠٢9٢,٠٦8٢9٢,٠٦8عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة هــي مقيــاس للمشــاركة املعتمــدة علــى الروابــط اخللفيــة: الصــادرات ذات القيمــة املضافــة خارجيــا كنســبة مــن إجمــايل الصــادرات. ويف 

االنحدارات على مســتوى املنتج-البلد، يُحســب هذا املتغير على املســتوى القطاعي. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مســتوى املنتج-البلد بالنســبة النحدارات )ألف( وعلى املســتوى 

القُطْــري يف انحــدار )بــاء(.

0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p * 
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كمقياس  القطاعي  الطلب  يُستخدم  )حيث  احمللي  الناجت 

للمقام( على اجلانب األيسر.9٦٢ وإىل جانب ذلك، تم  بديل 

أيضا اختبار املواصفات البديلة التي حتذف اآلثار الثابتة 

الزمنية وحتُيِّد تأثير الطلب واألسعار النسبية. ويمكن تبرير 

توقيت  يف  التزامن  ضوء  يف  الزمنية  الثابتة  اآلثار  حذف 

العاملية  القيمة  سالسل  وتطوير  التجارية  احلواجز  خفض 

اآلثار  إدراج  يؤدي  الوضع،  هذا  ويف  البلدان.  خمتلف  يف 

يف  التباين  من  أكبر  جزء  استيعاب  إىل  الزمنية  الثابتة 

العاملية.  القيمة  وسالسل  التجارية  السياسات  مقاييس 

تؤثر  التي  القنوات  أحد  القطاعي  )والنمو(  الطلب  كان  وإذا 

فقد  الواردات،  نمو  على  خاللها  من  التجارية  السياسات 

 ٦٢ على مستوى املنتج، تم استخدام النسبة بين الواردات على مستوى 

املنتج والطلب القطاعي.

تكون املواصفة التي ال حتُيِّد تأثير الطلب القطاعي مفيدة 

بالنسبة  الطلب  لنمو  الصحيحة  املرونة  قياس  يف  أيضا 

لهذه العوامل األخرى.

وتبين هذه الدراسات أن النتائج ثابتة بشكل عام إزاء خمتلف 

تعديالت املواصفات املقدَّرة )اجلدول ٢-5-١ باملرفق(. غير 

دور  يف  زيادة  إىل  يؤدي  الزمنية  الثابتة  اآلثار  استبعاد  أن 

العاملية.  القيمة  سالسل  يف  واملشاركة  اجلمركية  التعريفات 

والزيادة  التجارة  تكاليف  انخفاض  أن  إىل  هذا  يرجع  وقد 

بمرور  العاملية  القيمة  سالسل  يف  املشاركة  يف  التدريجية 

الوقت كان شائعا يف كل البلدان.

باستخدام  أيضا  البديلة  املواصفات  نفس  اختبار  تم  وقد 

الواردات االسمية )معدل نموها ومستواها ونسبتها إىل الطلب 

كبير،  حد  إىل  مماثلة  النتائج  كانت  أخرى  ومرة  القطاعي(. 

وسالسل  الواردات  على  اجلمركية  التعريفات  دور  كان  حيث 

القيمة العاملية أقوى عند عدم حتييد تأثير االجتاهات الزمنية 

املشتركة )اجلدول ٢-5-٢ باملرفق(.

املرفق 2-6: التحليل باستخدام نموذج 

جاذبية التجارة

يوفر هذا املرفق تفاصيل إضافية حول التحليل التجريبي 

التجارة  تكاليف  »دور  املعنون  القسم  يف  إجراؤه  يتم  الذي 

البيانات  من  مستفادة  أفكار  العاملية:  القيمة  وسالسل 

التجارة.  جاذبية  نموذج  باستخدام  التجارة«  عن  املفصلة 

وهو يحتوي على نظرة عامة على البيانات ووصف للمنهجية 

املستخدمة.

البيانات 

هي  اجلاذبية  نموذج  يف  املستخدمة  البيانات  جمموعة 

القطاعية  الثنائية  التجارة  تدفقات  بيانات  لقاعدة  امتداد 

تقرير  من   ٢٠١٠ أكتوبر  عدد  يف  الثاين  الفصل  يف  الواردة 

البيانات  العاملي. وتم توسيع نطاق جمموعة  االقتصاد  آفاق 

باستخدام قاعدة البيانات اإلحصائية لتجارة السلع األساسية 

أرقام.  األربعة  مستوى  الثاين،  التنقيح  املتحدة،  لألمم  التابعة 

وهي تشمل حوايل 78٠ منتجا حمددا بدقة وتدفقاتها التجارية 

التجارة  بين  العالقة  ولتحليل   .١-٢٠١٤998 منذ  الثنائية 

التدفقات  بين  توافق  إحداث  يتم  العاملية،  القيمة  وسالسل 

التجارية القطاعية لعدد 78٠ منتجا والقطاعات غير اخلدمية 

 «Eora Multi-Region بيانات  قاعدة  يف  املستخدمة  العشرة 

“Input-Output ثم يتم جتميعها وفقا لذلك. ويتم اجلمع بين 
وقاعدة  الناجتة  القطاعية  الثنائية  التجارية  التدفقات  هذه 

بيانات إحصاءات وجهة التجارة التابعة لصندوق النقد الدويل 

وقاعدة بيانات دراسة  Head, Mayer, and Ries (2010)حول 

متغيرات اجلاذبية. ويتم حتديث مشاركة البلدان يف اتفاقيات 

الشكل البياين ٢-٥-٢ باملرفق: مساهمة السياسات 

التجارية وسالسل القيمة العاملية يف تباطؤ النمو 

احلقيقي واالسمي لواردات السلع

(٪)

مصدر البيانات: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: يبين الشكل البياين العالقة التاريخية املقدَّرة بين النمو احلقيقي 

واالسمي للواردات على مستوى املنتج، والنمو يف تكاليف التجارة واملشاركة 

يف سالسل القيمة العاملية، والفروق يف معدل نمو هذه العوامل بين الفترتين

 ٢٠٠٣-٢٠٠٧ و٢٠١٢-٢٠١٥ حلساب مساهمتها يف تباطؤ التجارة املشاهَد.
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التجارة  اتفاقيات  بيانات  قاعدة  باستخدام  احلرة  التجارة 

اإلقليمية التابعة ملنظمة التجارة العاملية.

املنهجية

يتم إجراء التحليل على املراحل الثالث املوضحة أدناه.

املرحلتان األوىل والثانية: تقدير نموذج 

اجلاذبية وجمع القيم املتبقية

يتم يف املرحلة األوىل من املنهجية تقدير نموذج اجلاذبية 

لكل سنة  t )بين عامي ٢٠٠3 و٢٠١٤( وكل قطاع s . ويتم أوال 

تقدير نموذج اجلاذبية يف صورة مستويات: 

∀ s, t : ln M  i,e,s,t   =  α  i,s,t   +  μ  e,s,t   +    b  s,t      
→

    Gravity                                                                                              
→

i,e,s,t   +  ε  i,e,s,t  ,  

 
)م٢-٦-١(   

 حيث تشير  ln M  i,e,s,t    إىل لوغاريتم الواردات االسمية بين مستورد

e، وتشير    α  i,s,t    إىل اآلثار الثابتة حسب املستورد،  i  ومصدر 
 
      
 Gravity                                                                                              
→

i,e,s,t  إىل اآلثار الثابتة حسب املصدر. وتشير 
 
   μ· e,s,t· و

إىل متَّجه املتغيرات القياسية املستخدمة يف نماذج اجلاذبية: 

املسافة؛ والفرق يف عدد الساعات بين املصدرين واملستوردين؛ 

ومؤشرات التجاور، واللغة الرسمية املشتركة، واللغة األصلية 

املشتركة، واملستعمر املشترك، ووجود عالقة استعمارية بعد 

عام ١9٤5، والتجارة من املستعمر إىل املستعمرة، والتجارة 

من املستعمرة إىل املستعمر، ووجود عالقة استعمارية حالية، 

واتفاقية التجارة اإلقليمية السارية، والنظام القانوين املشترك، 

األفضليات  ونظام  املشتركة،  والعملة   ، ة ك ر ت ش مل ا ة  ن لديا وا

الذي يتم جمعه  املعمم. وأخيرا، تشير    ε  i,e,s,t     إىل حد اخلطأ 

للمرحلة الثالثة من التحليل.  

ويتم تقدير نموذج اجلاذبية أيضا يف صورة معدالت نمو 

سنوية خالل الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٤:

∀ s, t : ln M  i,e,s,t   - ln M  i,e,s,t-1   =  σ  i,s,t   +  π  e,s,t   +    ω  s,t      
→

 

 Gravity                                                                                              
→

i,e,s,t    +  ς  i,e,s,t  , 

)م٢-٦-٢(    

الثابتة حسب املستورد،  باملثل إىل اآلثار      σ  i,s,t    حيث تشير

   Gravity                                                                                              
→

i,e,s,t إىل اآلثار الثابتة حسب املصدر. وتشير 
 
   π  e,s,t   و

     ς  i,e,s ,t و    أعاله،  الواردة  اجلاذبية  متغيرات  جه  متَّ نفس  إىل 

إىل حد اخلطأ املستقل واملوزع بالتساوي، والذي يتم جمعه 

للمرحلة الثالثة من التحليل.  

اجلدول 2-5-2 باملرفق: املواصفات البديلة للواردات االسمية يف االنحدارات على مستوى املنتج

املتغير التابع )االسمي(

ألف-املنتج والبلد

نمو الواردات

مستوى 

الواردات

النسبة بين 

الواردات 

والطلب 

القطاعي

)5()٤()3()٢()١(فترة العينة: ٢٠٠3-٢٠١3

–٠.٠١8–٠.٠٢٠–٠.٠35***–٠.٠37***–٠.٠٢9***احلواجز التجارية املؤقتة
 )٠.٠٠7()٠.٠٠9()٠.٠١()٠.٠١١9()٠.٠١8(

 
–٠.١٦7***–٠.٢٠5***–٠.٠٦7***–٠.٠57***–٠.٠3٤***التعريفات اجلمركية

 )٠.٠٠7()٠.٠٠7()٠.٠٠9()٠.٠٢٠()٠.٠٢١(

 
٠.١8٦***٠.٢١8***٠.53٤***٠.3٢5***٠.٢٠5***تغطية اتفاقيات التجارة احلرة

 )٠.٠55()٠.٠5٠.٠٦()٦3()٠.٠١7()٠.٠١٦(

 
٠.9١٦***١.١٠9***١.٢٢٠***٠.7١9***٠.١7٠***املشاركة يف سالسل القيمة العاملية

)٠.٠٤()٠.٠٤١3()٠.٠3٠.٠٦()١5()٠.٠٦١(

نعمنعمنعمنعمنعمالبلد x اآلثار الثابتة حسب املنتَج

الالالالنعماآلثار الثابتة الزمنية

الالالنعمنعمحتييد تأثير الطلب واألسعار النسبية

٠.٤٠7٠.337٠.٢١3٠.975٠.977معامل التحديد

٠.338٠.٢٦٠٠.١٢٢٠.97٢٠.975معامل التحديد املعدل

٢7٠,587٢7٠,587٢75,٤٢٤3٠3,7٢7٢97,37٤عدد املشاهدات

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة هــي مقيــاس للمشــاركة املعتمــدة علــى الروابــط اخللفيــة: الصــادرات ذات القيمــة املضافــة خارجيــا كنســبة مــن إجمــايل الصــادرات. ويف 

االنحدارات على مســتوى املنتج-البلد، يُحســب هذا املتغير على املســتوى القطاعي. ويتم جتميع األخطاء املعيارية على مســتوى املنتج-البلد بالنســبة النحدارات )ألف( وعلى املســتوى 

القُطْــري يف انحــدار )بــاء(.

0.01 < p *** ;0.05 < p ** ;0.10 < p *
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املرحلة الثالثة: ربط سالسل القيمة باملكون 

غير املفسر يف نمو التجارة 

هناك  كانت  إذا  فيما  التحليل  يبحث  الثالثة،  املرحلة  يف 

عالقة بين القيمة األولية لروابط سالسل القيمة بين اقتصادين 

البلدين.  بين  القطاع  هذا  يف  التجارة  ونمو  معين  قطاع  يف 

وباستخدام نفس الرموز، تكون املعادلة املقدَّرة كالتايل:

 ̂   ε  i,e,s,t    -  ̂   ε  i,e,s,t-1    = γ +  φ  s    GVC  i,e,s,t-1   +  ϑ  i,e,s,t  ,  
)م٢-٦-3(

أو: 

 ̂   ς  i,e,s,t    = γ +  φ  s    GVC  i,e,s,t-1   +  ϑ  i,e,s,t  ,  
)م٢-٦-٤(

 النسبة املتأخرة 
 
   GVC  i,e,s,t-1  

 
حيث تشير  γ   إىل ثابت، وتقيس 

للصادرات ذات القيمة املضافة خارجيا يف إجمايل الصادرات 

ϑ  i,e,s,t    إىل حد اخلطأ  اقتصادين، وتشير    يف قطاع معين بين 

املستقل واملوزع بالتساوي. ويسمح التقدير بآثار على مستوى 

.    GVC,   φ  s  فرادى القطاعات قيمتها

)١(، و)٤(، و)7(،  األعمدة  االختبار يف  نتائج هذا  إدراج  ويتم 

نموذج  )تقدير  ملرفق  ا ب  ١ -٦ -٢ اجلدولين  يف   )١3( و  ،)١٠ و)

اجلاذبية يف صورة مستويات( و٢-٦-٢ باملرفق )تقدير نموذج 

اجلاذبية يف صورة معدالت نمو( خملتلف عينات البلدان والقطاعات. 

وتشير هذه النتائج إىل وجود عالقة موجبة ثابتة بين نمو التجارة 

القطاعية وروابط سالسل القيمة خالل الفترة ٢٠٠3-٢٠١٤.

ويبحث االختبار الثاين فيما إذا كانت التجارة يف جمموعات 

االرتباط  التي شهدت درجة عالية من  البلدان  وأزواج  القطاعات 

بسرعة  نمت  قد   ٢٠٠7-٢٠٠3 الفترة  خالل  القيمة  سالسل  بين 

البلدان  وأزواج  القطاعات  جمموعات  يف  ة  ار ج بالت مقارنة  بر  أك

التي شهدت درجة أقل من االرتباط بين سالسل القيمة يف فترات 

مقياس  يف  التحليل  يبحث  الدراسة،  هذه  ويف  اخملتلفة.  عينة  ال

لروابط سالسل القيمة العاملية ال يتأثر بالزمن، وهو مؤشر يتخذ 

قيمة الواحد الصحيح إذا كان متوسط املشاركة يف سالسل القيمة 

العاملية بين أزواج البلدان يف قطاع معين خالل الفترة ٢٠٠3-

هذه  القيمة  سالسل  روابط  توزيع  من  ألعلى  ا ع  الرب يف   ٢٠ ٠7

)مشاركة عالية يف سالسل القيمة(. وبعد ذلك يُقدَّر االنحدار التايل:

 ̂   ε  i,e,s,t    -  ̂   ε  i,e,s,t-1    = δ   
  +  θ  s      (  High GVC participation )i,e,s,2003-07      
  +  ξ  i,e,s,t    

)م٢-٦-5(

أو: 

 ̂   ς  i,e,s,t    = δ +  θ  s      (  High GVC participation )    i,e,s,2003-07      
  +  ξ  i,e,s,t  ,       

)م٢-٦-٦(    

حيث تشير   δ  مرة ثانية إىل ثابت، و   ξ  i,e,s,t     إىل حد اخلطأ. ومرة 

ثانية، يسمح التقدير بآثار سالسل القيمة العاملية على مستوى 

.   θ  s  ،فرادى القطاعات

يف  الباقية  األعمدة  يف  ختبار  ال ا ا  هذ ائج  نت راج  د إ تم  ي و

اجلدولين ٢-٦-١ باملرفق و٢-٦-٢ باملرفق. ويعرض الشكل 

البياين ٢-١٤ النتائج املدرجة يف العمودين )8( و)9( من هذين 

النتائج عند  اجلدولين، يف حين أن األعمدة األخرى تبين ثبات 

استخدام خمتلف عينات البلدان والقطاعات.
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مؤلفــو هــذا الفصــل هــم ســامية بيداس-ســتروم، وســانغوب شــوي، ودافيــد 

فورســيري )املؤلــف الرئيســي(، وبرترانــد غــروس، ســينيم كيليتــش تشــيليك، 

خدمــات  مــع  ليــان،  وويشــنغ  كولوســكوفا،  وكســينيا  كوتــزان،  وتشــوكا 

أجنــل  كاتــاو، وخــوان  ولويــس  أبراتلــي،  وإليــف  آن،  مــن جايبــن  مســاندة 

ودوغــاس  هانــت،  وبينجاميــن  هونخــو،  وكيكــو  موراليــس،  غارســيا 

هــاو  مــن  وبمســاندة  هانــغ،  وفــان  يوســتيليوس،  ونيــكاس  الكســتون، 

جانــغ، وأوليغيــا مــا. وكان ريفيــت غوركاينــاك املستشــار اخلارجــي لهــذا 

الفصــل. ويوجــه شــكر وتقديــر خــاص لغاســبر لينــد وســنغ كروغشــتروب 

تعليقاتهمــا. علــى 

انخفــض التضخــم بشــكل ملحــوظ يف اقتصــادات كثيــرة علــى 

مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة. ويخلــص هــذا الفصــل إىل أن 

واملقاييــس  البلــدان  بيــن  النطــاق  واســع  التضخــم  انخفــاض 

والقطاعات — وإن كان حجمه أكبر يف حالة السلع التجارية 

مقارنــة باخلدمــات. واحملــركات الرئيســية النخفــاض التضخــم 

يف الفتــرة األخيــرة هــي التراخــي االقتصــادي املســتمر وتراجــع 

أســعار الســلع األوليــة. ومل تنخفــض معظــم املقاييــس املتاحــة 

حتــى  كبيــر  بشــكل  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  لتوقعــات 

اآلن. غيــر أن حساســية التوقعــات ملفاجــآت التضخــم — وهــو 

البلــدان  زادت يف   — التضخــم  توقعــات  ثبــات  لدرجــة  مؤشــر 

نطاقاتهــا  مــن  األساســية  الفائــدة  أســعار  فيهــا  اقتربــت  التــي 

الدنيــا الفعليــة. ويف حيــن أن حجــم هــذا التغيــر يف احلساســية 

متواضــع، فإنــه يشــير إىل أن قــدرة السياســة النقديــة امللحوظــة 

علــى مواجهــة انخفــاض التضخــم املســتمر قــد تكــون آخــذة يف 

الضعــف يف هــذه االقتصــادات.

اقتصــادات كثيــرة بشــكل  التضخــم يف  وانخفضــت معــدالت 

مطــرد ووصلــت إىل أدنــى مســتوياتها علــى اإلطــاق يف الســنوات 

كانــت   ،2٠15 عــام  وبحلــول   .)1-3 البيــاين  )الشــكل  األخيــرة 

تشــمل  كبيــرة  عينــة  مــن   %85 مــن  أكثــر  يف  التضخــم  معــدالت 

أكثــر مــن 12٠ اقتصــادا أقــل مــن التوقعــات علــى املــدى الطويــل، 

وكانــت 2٠% مــن االقتصــادات يف حالــة انكمــاش — أي تشــهد 

انخفاضا يف مســتوى الســعر اإلجمايل للســلع واخلدمات )الشــكل 

البيــاين 3-2(. ويف حيــن أن انخفــاض التضخــم الــذي حــدث يف 

النفــط  أســعار  يف  حــاد  انخفــاض  مــع  تزامــن  األخيــرة  الفتــرة 

والســلع األوليــة األخــرى، فقــد ظــل التضخــم األساســي — الــذي 

دون   — تقلبــا  األكثــر  والطاقــة  الغــذاء  أســعار  فئــات  يشــمل  ال 

متتاليــة  لســنوات  املركزيــة  البنــوك  وضعتهــا  التــي  األهــداف 

عديــدة يف معظــم االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية. 

النخفــاض  متعــددة  تفســيرات  هنــاك  تكــون  أن  ويمكــن 

ســبيل  فعلــى  القلــق.  إىل  بالضــرورة  تدعــو  ال  وهــي  التضخــم، 

املثــال، يمكــن أن يكــون االنخفــاض املؤقــت يف التضخــم النــاجت 

مفيــدا باإلمــدادات  مدفوعــا  الطاقــة  أســعار  يف  انخفــاض  عــن 

املؤقــت  التضخــم  انخفــاض  كان  إذا  وحتــى  ككل.  لاقتصــاد 

يرجــع إىل ضعــف الطلــب، فــإن انعكاســاته الســلبية قــد ال تتجــاوز 

بالضــرورة االنعكاســات الســلبية لضعــف الطلــب نفســه. غيــر أنــه 

إذا أدى االنخفاض املستمر يف التضخم إىل أن تراجع الشركات 

فقــد  املســتقبل،  يف  التضخــم  مســار  بشــأن  اعتقاداتهــا  واألســر 

إذا  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  ســلبية.  انعكاســات  لــه  يكــون 

انخفاضــا  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  انخفضــت 

كبيــرا، فقــد تنشــأ دورة انكماشــية يعــزز فيهــا الطلــب الضعيــف 

األمــر  ينتهــي  قــد  النهايــة،  البعــض. ويف  واالنكمــاش بعضهمــا 

بوقــوع االقتصــاد يف فــخ االنكمــاش— أي حالــة مــن االنكمــاش 

إىل  احلقيقيــة  الفائــدة  أســعار  انخفــاض  دون  حتــول  املســتمر 

املســتوى الــذي يتســق مــع العمالــة الكاملــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، 

حتــى إذا تــم جتنــب االنكمــاش، فلــن يكــون مــن املرغــوب فيــه أن 

يتجــه التضخــم بشــكل مســتمر إىل أدنــى ويصــل إىل مســتويات 

املنخفضــة  االســمية  الفائــدة  أســعار  تتيــح  ال  جــدا:  منخفضــة 

جماال كبيرا لتيســير السياســة النقدية إذا لزم األمر، ولكن يكون 

االقتصــاد بعيــدا عــن الوقــوع يف حالــة انكمــاش، ونظــرا جلمــود 

األجــور، مــن املرجــح أن يــؤدي ضعــف الطلــب إىل خســائر كبيــرة 

يف فــرص العمــل.

التضخــم إىل  انخفــاض  يــؤدي  أن  احتمــال  وتتعلــق خماطــر 

فــخ االنكمــاش أو إىل ضعــف مســتمر يف التضخــم بشــكل وثيــق 

فعالــة يف  أنهــا  علــى  النقديــة  السياســة  إىل  يُنظــر  كان  إذا  بمــا 

ضمــان أن يتقــارب التضخــم مــن هدفــه، بعــد تاشــي التأثيــرات 

املؤقتــة. ويف املنعطــف احلــايل، تواجــه البنــوك املركزيــة صعوبــة 

التضخــم بســبب عــدة عوامــل.  ثبــات توقعــات  يف احلفــاظ علــى 

أوال، مــن املتصــور أن قــدرة السياســة النقديــة علــى زيــادة حفــز 

الطلــب أصبحــت مقيــدة بشــكل متزايــد يف كثيــر مــن االقتصــادات 

بعيــدة  األساســية  الفائــدة  أســعار  فيهــا  تعــد  مل  التــي  املتقدمــة 

التضخــم  ضعــف  فــإن  وثانيــا،  الفعليــة.  الدنيــا  نطاقاتهــا  عــن 

يف الكثيــر مــن البلــدان يعكــس إىل حــد مــا تطــورات األســعار يف 

املنتجــة  القطاعــات  يف  الكبيــر  التراخــي  وخاصــة   — اخلــارج 

وعلــى  الكبيــرة.1  االقتصــادات  مــن  العديــد  التجاريــة يف  للســلع 

تقــوم  أن  تســتطيع  ال  احملليــة  النقديــة  السياســة  أن  مــن  الرغــم 

اخلــارج،  عــن  الناجتــة  االنكمــاش  ضغــوط  ملواجهــة  بالكثيــر 

جمتمعــة  الــواردات  أســعار  أدت  إذا  مصداقيتهــا  تتقــوض  فقــد 

بعــض  يف  التجاريــة  الســلع  قطاعــات  يف  االســتثمارات  زادت   1

االقتصــادات الكبيــرة، وخاصــة الصيــن، بقــوة يف أعقــاب األزمــة املاليــة 

السياســات االقتصاديــة  العامليــة، ويرجــع ذلــك يف جــزء منــه إىل حافــز 

الكليــة الكبيــر. وترتكــز الزيــادة يف االســتثمار علــى مســار الطلــب العاملــي 

تــرك العديــد  الــذي أصبــح يف وقــت الحــق دون التوقعــات، ممــا  واحمللــي 

تقريــر  )راجــع  زائــدة كبيــرة  التحويليــة بطاقــة  الصناعــات  مــن قطاعــات 

.)IMF 2016b

انخفــاض التضخــم عامليــا يف عصــر يشــهد سياســة 
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مــع ضعــف الطلــب احمللــي إىل إبقــاء معــدالت التضخــم أقــل مــن 

الهــدف باســتمرار. وبعــد فتــرة طويلــة مــن االســتقرار، انخفضــت 

بالفعــل بعــض مقاييــس توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط 

انخفــاض  بعــد  — وخاصــة  املتقدمــة  االقتصــادات  بعــض  يف 

وعلــى   2.)3-3 البيــاين  )الشــكل   2٠14 عــام  يف  النفــط  أســعار 

2 حســبما تقــاس بقيمــة تعويضــات التضخــم املدجمــة يف الســندات أو 

املبــادالت ذات أجــل اســتحقاق طويــل.

هــذه اخللفيــة، هنــاك قلــق متزايــد مــن أن املزيــد مــن الصدمــات 

التضخــم  يبقــي  أن  يمكــن  التضخــم  انخفــاض  عــن  الناتاجــة 

منخفضــا باســتمرار وأن يــؤدي يف النهايــة إىل أوضــاع مواتيــة 

لفــخ االنكمــاش.

السياســات،  حــوار  يف  واملســاهمة  اخملاطــر  هــذه  ولتقييــم 

التاليــة: األســئلة  الفصــل  هــذا  يبحــث 

· مــا مــدى انتشــار انخفــاض التضخــم عبــر البلــدان فــي الفتــرة 	

األخيــرة؟ وهــل يتغيــر حجــم االنخفــاض حســب نــوع المقيــاس 

— وحســب القطــاع؟ — الكلــي، أو األساســي، أو األجــور 
· وهل يمكن أن يفسر انخفاض أسعار السلع األولية والتراخي 	

االقتصــادي ديناميكيــات التضخــم فــي الفتــرة األخيــرة؟ ومــا 

هو دور العوامل األخرى، بما في ذلك التداعيات عبر الحدود 

الناجمــة عــن التراخــي الصناعــي فــي االقتصــادات الكبيرة؟3

3 يــؤدي التراخــي يف الصناعــات اخلفيفــة والثقيلــة )بمــا يف ذلــك الســلع 

نتيجــة  املعــروض  زيــادة  أو  الطلــب  ضعــف  عــن  النــاجت   — األوليــة( 

االســتثمار املفــرط يف املاضــي — إىل انخفــاض أســعار املنتجيــن، وإىل 

انخفــاض أســعار الصــادرات يف حالــة الســلع التجاريــة. وتشــير دراســات 

القطاعــات  مــن  جمموعــة  يف  كبيــرة  فائضــة  طاقــة  وجــود  إىل  عديــدة 

 Organisation؛ وNational Association of Manufacturers 2016( الصناعية
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١- االقتصادات املتقدمة١

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة٢

أســعار  وتضخــم  النفــط  أســعار   :٣-١ البيــاين  الشــكل 

املستهلكين
(٪)

املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  كل  يف  األخيــرة  الســنوات  يف  مطــرد  بشــكل  التضخــم  انخفــض 

واقتصادات األسواق الصاعدة، ووصل إىل أدنى مستوياته على اإلطالق

تضخم مؤشر أسعار املستهلكين، الوسيط

تضخم مؤشر أسعار املستهلكين، املدى بين الربيعات

التغير يف أسعار النفط (املقياس األيمن)

املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء الصندوق.

١ أســتراليا، والنمســا، وبلجيكا، وكندا، واجلمهورية التشــيكية، والدانمرك، وإســتونيا، وفنلندا، 

وفرنســا، وأملانيــا، واليونــان، ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة، وأيســلندا، وأيرلنــدا، 

وهولنــدا،  ولكســمبرغ،  وليتوانيــا،  والتفيــا،  وكوريــا،  واليابــان،  وإيطاليــا،  وإســرائيل، 

وســلوفينيا،  الســلوفاكية،  واجلمهوريــة  وســنغافورة،  والبرتغــال،  والنرويــج،  ونيوزيلنــدا، 

وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية.

٢ األرجنتيــن، والبرازيــل، وبلغاريــا، وشــيلي، والصيــن، وكولومبيــا، واجلمهوريــة الدومينيكيــة، 

وماليزيــا،  وكازاخســتان،  واألردن،  وإندونيســيا،  والهنــد،  وهنغاريــا،  ومصــر،  وإكــوادور، 

إفريقيــا،  وجنــوب  وروســيا،  ورومانيــا،  وبولنــدا،  والفلبيــن،  وبيــرو،  واملغــرب،  واملكســيك، 

وتايلند، وتركيا، وفنزويال.
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املصادر: مؤسسة Consensus Economics؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: يستند الشكل البياين إىل عينة غير موازنة من ١٢٠ بلدا.

 Consensus Economics األهداف تشير إىل توقعات التضخم على املدى الطويل من مؤسسة
١

(توقعات التضخم على مدى ١٠ سنوات) أو تنبؤات التضخم من قاعدة بيانات آفاق 

االقتصاد العاملي (توقعات التضخم على مدى ٥ سنوات).

التضخــم  ذات  البلــدان  نســبة   :٣-٢ البيــاين  الشــكل 

املنخفض
(٪)

يواجه عدد من البلدان حاليا انخفاض التضخم أو حتى االنكماش.
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· لنتائــج 	 حساســية  أكثــر  التضخــم  توقعــات  أصبحــت  وهــل 

التــي  البلــدان  فــي  الســنوات األخيــرة، وخاصــة  فــي  التضخــم 

حجــم  هــو  ومــا  مقيــدة؟  النقديــة  السياســة  أن  فيهــا  يتصــور 

مخاطــر أن يــؤدي انخفــاض التضخــم إلــى انخفــاض توقعــات 

التضخــم؟ وكيــف تؤثــر أطــر السياســات النقديــة علــى درجــة 

التضخــم؟ توقعــات  ثبــات 

الســتمرار  احملتملــة  التكاليــف  بمناقشــة  الفصــل  هــذا  ويبــدأ 

انخفــاض التضخــم واالنكمــاش. ثــم يفحــص تطــور التضخــم عبــر 

البلــدان والعوامــل احملركــة لــه خــال العقــد املاضــي. ويستكشــف 

for Economic Co-operation and Development 2015(. وتشير التقديرات 
الــواردة يف اإلطــار 3-1 إىل أن التراخــي االقتصــادي يف الربــع األول مــن 

الواليــات  اليابــان و3% يف  الصيــن و5% يف  بلــغ 5.5% يف  عــام 2٠1٦ 

املتحــدة.

التضخــم  يف  للتغيــرات  التضخــم  توقعــات  حساســية  ذلــك  بعــد 

ودور أطــر السياســة النقديــة يف التأثيــر علــى هــذه احلساســية.

الرئيســية لهــذا الفصــل إىل أن انخفــاض  النتائــج  وتشــير 

خماطــر  علــى  ينطــوي  الهــدف  عــن  مســتمر  بشــكل  التضخــم 

اســتجابات  مــن  عــددا  ويســتلزم  ســلبية  تطــورات  حــدوث 

وحتديــدا، السياســات. 

· انخفــض 	 فقــد  النطــاق.  واســعة  ظاهــرة  التضخــم  انخفــاض 

بالمقاييــس  والمناطــق،  البلــدان  مــن  الكثيــر  فــي  التضخــم 

الكليــة واألساســية، ولكــن كان االنخفــاض أكبــر فــي قطاعــات 

الخدمــات. قطاعــات  فــي  عنــه  التجاريــة  الســلع 

· والتراخــي االقتصــادي والتغيــرات فــي أســعار الســلع األوليــة 	

همــا المحــركان األساســيان النخفــاض التضخــم منــذ الركــود 

الكبيــر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن أن يكــون التراخــي 

اليابــان  )مثــل  الكبيــرة  المصــدرة  البلــدان  فــي  الصناعــي 

فــي  قــد أســهم أيضــا  المتحــدة، وخاصــة الصيــن(  والواليــات 

انخفــاض التضخــم عــن طريــق وضــع ضغــوط خافضــة علــى 

األســعار العالميــة للســلع التجاريــة )اإلطــار 3-1(.4 غيــر أن 

يمكــن  مــا  يتجــاوز  األخيــرة  الفتــرة  فــي  التضخــم  انخفــاض 

توقعــات  أن  إلــى  يشــير  ممــا   — العوامــل  هــذه  تفســره  أن 

التضخــم قــد تكــون قــد انخفضــت بأكثــر ممــا يمكــن أن تفســره 

المقاييــس المتاحــة أو أن التراخــي االقتصــادي أكبــر ممــا هــو 

مقــدر فــي بعــض البلــدان.

· التضخــم 	 لمفاجــآت  التضخــم  توقعــات  اســتجابة  وأخــذت 

مــن  كل  فــي  الماضييــن  العقديــن  مــدى  علــى  تنخفــض 

الصاعــدة،  األســواق  واقتصــادات  المتقدمــة  االقتصــادات 

ويرجــع ذلــك فــي جــزء منــه إلــى التحســنات فــي أطــر السياســات 

اقتصــادات  حالــة  فــي  أكبــر  الحساســية  تــزال  وال  النقديــة. 

األســواق الصاعــدة، ممــا يشــير إلــى وجــود مزيــد مــن المجــال 

االقتصــادات. تلــك  فــي  للتحســن 

· فيهــا 	 تكــون  التــي  البلــدان  فــي  التضخــم  توقعــات  أن  غيــر 

السياســة النقديــة مقيــدة أصبحــت أكثــر اســتجابة فــي اآلونــة 

غيــر  التحــركات  أو  النفــط  أســعار  فــي  للتغيــرات  األخيــرة 

نفســه. التضخــم  فــي  المتوقعــة 

تشــهد  التــي  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  الكثيــر  وتواجــه 

تضخمــا منخفضــا وتــراخ اقتصــادي مســتمر خماطــر عــدم حتقيــق 

قــد يضعــف  دائمــة، ممــا  املســتهدفة بصــورة  التضخــم  معــدالت 

علــى  اخملاطــر،  هــذه  ولتجنــب  النقديــة.  السياســة  مصداقيــة 

وتثبيــت  الطلــب  االقتصــادات حفــز  هــذه  السياســات يف  صنــاع 

التوقعــات. ويف ضــوء حيــز السياســات احملــدود، ســيكون املنهــج 

الشــامل واملنســق الــذي يســتفيد مــن أوجــه التكامــل بيــن جميــع 

األدوات املتاحــة حلفــز الطلــب والــذي يفاقــم تأثيــرات إجــراءات 

4  يشــكل اإلنتــاج الصناعــي يف الصيــن واليابــان والواليــات املتحــدة 

نســبة كبيــرة مــن إجمــايل اإلنتــاج الصناعــي العاملــي )حــوايل 45%(، وهــي 

نســبة أكبــر مــن نســبة هــذه االقتصــادات يف إجمــايل النــاجت احمللــي العاملــي 

)حــوايل %38(.

أسعار النفط (٪ للتغير على أساس سنوي مقارن، املقياس األيمن)

توقعات التضخم على املدى املتوسط١
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١- الواليات املتحدة
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٢- منطقة اليورو

املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات   :٣-٣ البيــاين  الشــكل 

املتوسط وأسعار النفط
(٪، ما مل يذكر خالف ذلك)

منــذ  وخاصــة  األخيــرة،  الفتــرة  يف  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  انخفضــت 

االنخفاض احلاد يف أسعار النفط منذ عام ٢٠١٤.

املصادر: مؤسسة Bloomberg؛ وحسابات خبراء الصندوق.

١ تســتند توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط إىل مبــادالت التضخــم  علــى أســاس املقارنــة 

بين خمس سنوات وأخرى.
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السياســات الفرديــة مــن خــال تداعيــات إيجابيــة عابــرة للحــدود 

 Gaspar, Obstfeld, and )دراســة  فعاليــة  املناهــج  أكثــر  ســيكون 

اإلصــدار(. قيــد   ،Sahay
نقديــة  سياســة  حــول  املنهــج  هــذا  يتمحــور  أن  وينبغــي 

التضخــم  توقعــات  ثبــات  يف  للمســاعدة  مســتمرة  تيســيرية 

علــى املــدى املتوســط — بمــا يف ذلــك التــزام شــفاف بسياســة 

تيسيرية أكثر قوة إذا ظهرت عامات تفيد بانفات التوقعات.5 

مــن  بمزيــج  النقديــة  السياســة  حافــز  اســتكمال  ينبغــي  ولكــن 

النمــو بشــكل  التــي تشــمل مكونــا يدعــم  العامــة  سياســة املاليــة 

أكبــر، وموقــف توســعي للماليــة العامــة يف البلــدان التــي لديهــا 

املتوســط  املــدى  علــى  العامــة  للماليــة  مصداقيــة  ذات  أطــر 

تشــجع  هيكليــة  وإصاحــات  العامــة،  املاليــة  يف  متــاح  وحيــز 

االســتهاك واالســتثمار مــن خــال دخــول وأربــاح متوقعــة أكبــر. 

ويمكــن اســتخدام سياســات الدخــل يف البلــدان التــي تكــون فيهــا 

 .)IMF 2016a( األجــور راكــدة وتبــدو توقعــات االنكمــاش راســخة

وينبغــي جتنــب السياســات التشــويهية التــي تديــم الطاقــة الزائــدة 

 — املــوارد فحســب  ســوء تخصيــص  إىل  تــؤدي  ال  نظــرا ألنهــا 

تكــون  عندمــا  املصــريف  النظــام  يف  األصــول  جــودة  وتضعــف 

ممولــة باالئتمــان — ولكنهــا تضــع علــى االقتصــادات األخــرى 

التضخــم. انخفــاض  إىل  مؤديــة  ضغوطــا 

وعلــى الرغــم مــن أن انخفــاض التضخــم ظاهــرة أقــل انتشــارا 

يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، فــإن حتســين أطــر السياســة 

هــذه  مــن  الكثيــر  يف  أيضــا  السياســات  أولويــات  مــن  النقديــة 

مصداقيــة  لتعزيــز  اجلهــود  مــن  املزيــد  شــأن  ومــن  البلــدان. 

ثبــات  درجــة  يزيــد  أن  املركزيــة  البنــوك  وفعاليــة  واســتقال 

القــوى  مقاومــة  علــى  القــدرة  يعــزز  ممــا  التضخــم،  توقعــات 

الهــدف  االنكماشــية يف بعــض احلــاالت والتضخــم األعلــى مــن 

أخــرى. حــاالت  يف 

مبادئ أولية بشأن تكاليف انخفاض 

التضخم، واالنخفاض املستمر يف 

التضخم، واالنكماش

شــأنها شــأن ارتفــاع التضخــم، فــإن االنخفــاض املســتمر يف 

التضخــم وانخفــاض التضخــم واالنكمــاش كلهــا عوامــل يمكــن أن 

تؤثــر تأثيــرا خطيــرا علــى االقتصــاد. ومــا إذا كان يترتــب علــى 

التكاليــف يعتمــد  العوامــل تكاليــف، ومــا حجــم هــذه  علــى هــذه 

5  وثــق العديــد مــن الدراســات التجريبيــة أن بعــض السياســات النقديــة 

غيــر التقليديــة املعتمــدة يف أعقــاب الركــود الكبيــر أثــرت بشــكل كبيــر علــى 

توقعــات التضخــم أو أســعار األصــول التــي تنقــل معلومــات عنهــا. وعلــى 

وجــه اخلصــوص، خلــص عــدد مــن الدراســات األخيــرة إىل وجــود تأثيــرات 

 Guidolin and Neely )دراســتا  التعادليــة  التضخــم  علــى معــدالت  كبيــرة 

وتوقعــات   ،)Krishnamurthy and Vissing-Jorgensen 2011و 2010؛ 
 ،)Hofmann and Zhu 2013 )دراســة  املســوح  علــى  القائمــة  التضخــم 

 ،)Cloyne and others 2016 )دراســة  الشــركات  لــدى  التضخــم  وتوقعــات 

 Krishnamurthy وكذلــك علــى أســعار الفائــدة وأســعار األصــول )دراســات

 Yuو وWright 2012؛  وSwanson 2016؛  and Vissing-Jorgensen 2011؛ 
.)2016

علــى مصادرهــا األساســية ومداهــا ومدتهــا، واألهــم درجــة ثبــات 

توقعــات التضخــم.

انخفاض التضخم غير املتوقع

يمكــن أن يــؤدي االنخفــاض غيــر املتوقــع يف معــدل التضخــم 

بهــا ديــون مرتفعــة  التــي  الطلــب يف االقتصــادات  إىل إضعــاف 

مــن خــال زيــادة أعبــاء الديــون احلقيقيــة علــى املقترضيــن وســعر 

يطلــق  ظاهــرة  وهــي   — بــه  يتعاملــون  الــذي  احلقيقــي  الفائــدة 

صعوبــة  ويزيــد   — بالديــون«  مســتحث  »انكمــاش  اســم  عليهــا 

تخفيــف الديــون )راجــع عــدد أكتوبــر 2٠1٦ مــن تقريــر الراصــد 

الديــون  احلقيقيــة خلدمــة  األعبــاء  يف  الزيــادة  وتكــون  املــايل(. 

أكبر يف حالة االنكماش املباشر. ففي حين تزيد ثروة الدائنين 

مــع االنكمــاش املســتحث بالديــون، فمــن املرجــح أال يزيــدوا مــن 

إنفاقهــم بمــا فيــه الكفايــة لتعويــض االنعكاســات االقتصاديــة 

الكليــة الناجتــة عــن خســائر املدينيــن، ممــا يعنــي أن االنكمــاش 

االقتصــاد  علــى  صــاف  ســلبي  تأثيــر  لــه  بالديــون  املســتحث 

قيــم  يف  االنخفــاض  يــؤدي  أن  ويمكــن   .)Fisher 1933 )دراســة 

يميــل  الــذي   — املنــازل  أســعار  ذلــك  يف  بمــا   — الضمانــات 

إىل مصاحبــة االنكمــاش إىل انخفــاض قيمــة حصــص امللكيــة 

أو حتولهــا إىل قيمــة ســالبة، ممــا يــؤدي إىل تفاقــم املشــكلة مــن 

خــال حــاالت عــدم ســداد مكلفــة. وال يؤثــر االنكمــاش املســتحث 

والبنــوك  والشــركات  العقاريــة  الرهــون  حائــزي  علــى  بالديــون 

فحســب، بــل أنــه يؤثــر أيضــا علــى احلكومــات التــي تمتلــك ديونــا 

ذات آجــال اســتحقاق طويلــة.٦

انخفاض التضخم املستمر وفخ االنكماش

تــؤدي  أن  احتمــال  مــن  املســتمر  التضخــم  انخفــاض  يزيــد 

ودفــع  الكليــة  األســعار  مســتوى  انخفــاض  إىل  ســلبية  صدمــة 

االقتصــاد إىل فــخ االنكمــاش. ولكــن الوقــوع يف هــذا الفــخ بعيــدا 

عــن أن يكــون تلقائيــا. فيتعيــن أن تنخفــض توقعــات التضخــم 

ذلــك. ليحــدث  كبيــرا  انخفاضــا 

تــؤدي صدمــات  أن  يمكــن  التضخــم،  انخفــاض  فتــرات  ويف 

انخفــاض التضخــم الصغيــرة إىل انخفــاض يف مســتوى أســعار 

الســلع واخلدمــات. وإذا كان الــوكاء االقتصاديــون يتوقعــون أن 

تواصــل األســعار انخفاضهــا، فيمكــن أن يصبحــوا أقــل اســتعدادا 

التــي يمكــن تأجيــل  الســلع املعمــرة  — ال ســيما علــى  لإلنفــاق 

قبــل  الســائدة  احلقيقيــة  الفائــدة  أســعار  ألن  نظــرا   — شــراؤها 

احلــدث تزيــد ويــؤدي االحتفــاظ بالنقــد إىل حتقيــق عائــد حقيقــي 

ممــا  للمســتقبل،  واإلنفــاق  االســتهاك  تأجيــل  ويتــم  موجــب. 

بــدوره إىل تفاقــم  الــذي يــؤدي  الكلــي  يــؤدي إىل تقلــص الطلــب 

الضغــوط االنكماشــية. وتنشــأ بعــد ذلــك دورة انكمــاش، تنطــوي 

٦  يكــون األثــر علــى احلكومــات كبيــرا بشــكل خــاص يف البيئــة احلاليــة 

ألن حيــز املاليــة العامــة يتقلــص يف حالــة زيــادة الديــون. ويــؤدي اســتمرار 

النــاجت  إجمــايل  وبالتــايل  النــاجت احمللــي،  إجمــايل  نمــو خمفــض  ضعــف 

احمللــي االســمي، إىل تدهــور فــرق نمــو أســعار الفائــدة ويســهم يف زيــادة 

أعبــاء الديــون. راجــع دراســة End and others (2015) لاطــاع علــى مزيــد 

مــن التفاصيــل.
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علــى طلــب ضعيــف وانكمــاش يعــزز كاهمــا اآلخــر، ويمكــن أن 

ينتهــي األمــر باالقتصــاد يف فــخ االنكمــاش. ويف هــذا الســياق، 

يمكــن أن يصبــح ســلوك األســعار والنــاجت غيــر مســتقر إذا كانــت 

السياســة النقدية مقيدة بالنطاق األدنى الفعلي ألســعار الفائدة 

 Benhabib, Schmitt-Grohé, راجــع، علــى ســبيل املثــال، دراســتي(

and Uribe 2002 وCochrane 2016(.7 وتتفاقــم هــذه الصعوبــات 
إذا مل يكــن مــن املمكــن تطبيــق سياســة املاليــة العامــة بســرعة 

وكفــاءة حلفــز الطلــب.

بثبــات  االحتفــاظ  علــى  النقديــة  الســلطات  قــدرة  وتعتبــر 

توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط عنــد الهــدف )أي إقنــاع 

الــوكاء بــأن التضخــم ســيتقارب يف النهايــة مــع الهــدف بعــد أن 

يتاشــى تأثيــر العوامــل املؤقتــة( بالغــة األهميــة لتخفيــف هــذه 

الشــواغل. وبالفعــل، تبيــن عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج 

الــواردة يف امللحــق 3-2 أنــه حتــى يف حالــة السياســة النقديــة 

املقيدة، فإن االقتصاد يمكن أن يهرب من فخ االنكماش الناجت 

عــن صدمــة ســلبية للطلــب طاملــا كانــت توقعــات التضخــم علــى 

املــدى املتوســط تتســم بثبــات جيــد. ولكــن إذا انحرفــت التوقعــات 

مــن  للخــروج  االقتصــاد إىل وقــت طويــل  قــد يحتــاج  أدنــى،  إىل 

حالــة االنكمــاش )الشــكل البيــاين 4-3(.8

استمرار انخفاض التضخم

يمكــن أن تنطــوي بيئــة مــن التضخــم الضعيــف ولكــن املوجــب 

فــخ  جتنــب  حالــة  يف  حتــى  كبيــرة  اقتصاديــة  تكاليــف  علــى 

يقــل  الــذي  التضخــم  مــن  ممتــدة  فتــرة  تــؤدي  وقــد  االنكمــاش. 

عــن الهــدف إىل اعتقــاد أن البنــك املركــزي علــى اســتعداد لقبــول 

التضخــم املنخفــض لفتــرة أطــول، ممــا يخفــض فعليــا توقعــات 

التضخــم علــى املــدى املتوســط ملســتويات موجبــة ولكــن أقــل مــن 

الهــدف.

هــي  التضخــم  منخفضــة  البيئــة  لهــذه  األساســية  والتكلفــة 

انخفــاض فعاليــة السياســة النقديــة. فيقيــد التضخــم املنخفــض 

الطلــب.  لتراجــع  االســتجابة  علــى  النقديــة  السياســة  قــدرة 

أن  يجــب  االقتصــادي،  النشــاط  الشــديد يف  الهبــوط  ويف حالــة 

7 تقديــرات احتمــال وضــع تكــون فيــه السياســة النقديــة املقيــدة والنــاجت 

حســب  كبيــر  بشــكل  األســعار  ديناميكيــات  فيــه  وتختلــف  مســتقر  غيــر 

الصدمــات قيــد النظــر. وخلصــت الدراســات الســابقة إىل أن هــذا االحتمــال 

كبيــر ويبلــغ 5-1٠% عندمــا يكــون التضخــم زهــاء 2% وتكــون الصدمــات 

)دراســات   2٠٠8-2٠٠7 الفتــرة  يف  حدثــت  التــي  لتلــك  مماثلــة  املاليــة 

 Coibion, Gorodnichenko,؛ وChung and others 2012؛ وBlanco 2015
and Wieland 2012؛ وWilliams 2014(. ويف حيــن أن مــن الصعــب تقديــر 
االحتمــال املرتبــط بفتــرة تكــون فيهــا السياســة النقديــة عنــد النطــاق األدنــى 

املنعطــف  يف  احلــايل  هــو  كمــا   — ســنوات  لعــدة  مســتمر  بشــكل  الفعلــي 

احلــايل — بالنمــاذج القائمــة، فمــن املرجــح أن يكــون أكبــر مــن التقديــرات 

الســابقة ومرتبطــا بمزيــد مــن التكاليــف االقتصاديــة.

8 فحص العديد من الدراســات النظرية ســلوك االقتصاد يف فخ الســيولة 

املســتمر لفتــرة طويلــة يف ســياق تتحــرك فيــه األســعار ببــطء — أو تكــون 

)دراســات  الفــخ  هــذا  مــن  للهــروب  متميــزة  حلــوال  واقترحــت   — جامــدة 

 Eggertsson andو وCochrane 2016؛  Buiter and Panigirzoglous 1999؛ 
Woodford 2003؛ وSvensson 2001؛ وWerning 2012(. وتتــراوح احللــول 
مــن مزيــج مــن تخفيــض قيمــة العملــة، وسياســة نقديــة تيســيرية ممتــدة، 

واســتهداف مســتوى األســعار إىل مناهــج أكثــر قــوة، بمــا يف ذلــك أســعار 

فائــدة ســالبة أو »التحويــات املباشــرة«.
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إجمايل الناجت احمللي التضخم األساسي

سياسة نقدية مقيدة

سياسة نقدية مقيدة وانفالت توقعات التضخم 

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين انحــراف النــاجت والتضخــم األساســي عــن مســارهما يف 

الســيناريو األساســي بعــد انخفــاض مؤقــت يف الطلــب احمللــي. ومــن املفتــرض أن السياســة 

الفائــدة  الفعلــي ألســعار  األدنــى  النطــاق  عنــد  مقيــدة  البلــدان  التقليديــة يف جميــع  النقديــة 

تتأثــر  التضخــم  توقعــات  أن  أيضــا  األحمــر)  (اخلــط  البديــل  الســيناريو  ويفتــرض  االســمية. 

بصدمــات التضخــم بمــا يتماشــى مــع األدلــة التجريبيــة املعروضــة يف هــذا الفصــل. راجــع 

امللحق ٣-٢ لالطالع على مزيد من التفاصيل.

الشــكل البيــاين ٣-٤: تأثيــر صدمــات انخفــاض التضخــم 

يف االقتصــادات املتقدمــة يف إطــار سياســة نقديــة مقيــدة 

وانفالت توقعات التضخم 

(سنة بعد الصدمة على احملور السيني)

يمكــن أن يكــون للصدمــات االنكماشــية املدفوعــة بالطلــب انعكاســات ســلبية كبيــرة ومســتمرة 

إذا كانت السياسة النقدية مقيدة وانفلتت توقعات التضخم.
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تنخفــض أســعار الفائــدة احلقيقيــة )ســعر الفائــدة االســمي ناقــص 

معــدل التضخــم املتوقــع( بشــكل كبيــر الســتعادة العمالــة الكاملــة 

وإعــادة النــاجت إىل طاقتــه احملتملــة. وعندمــا تكــون مســتويات 

التضخــم عاديــة، يمكــن أن يحقــق البنــك املركــزي ذلــك عــن طريــق 

يشــهد  عندمــا  ولكــن  االســمي،  األساســي  الفائــدة  ســعر  خفــض 

االســمية  الفائــدة  أســعار  وتكــون  منخفضــا  تضخمــا  االقتصــاد 

منخفضــة، لــن يكــون أمــام البنــك املركــزي جمــال كبيــر لتخفيــض 
أســعار الفائــدة احلقيقيــة، حتــى إذا جلــأ إىل أدوات غيــر تقليديــة.9

ويمكــن أن تــؤدي بيئــة التضخــم املنخفــض أيضــا إىل بطالــة 

أعلــى ملواجهــة صدمــات الطلــب الســلبية. فعندمــا ينخفــض الطلــب 

على الســلع واخلدمات، تســعى الشــركات إىل تخفيض التكاليف. 

ويف هــذا الســياق، ييســر التضخــم التصحيــح ألنــه يدفــع األجــور 

يف  أدنــى  إىل  جمــود  وجــود  حالــة  يف  حتــى   — أدنــى  إىل 

األجــور االســمية. وتكــون األجــور احلقيقيــة أقــل مرونــة يف إطــار 

انخفــاض متوســط التضخــم. ويف ســياق انخفــاض التضخــم، مــن 

األرجــح أن الشــركات ســتعمل علــى خفــض التكاليــف عــن طريــق 

تخفيض الوظائف )دراسات Akerlof, Dickens, and Perry 1996؛ 

 ،)Calvo, Coricelli, and Ottonello 2012و وBernanke 2002؛ 

ألنــه مــن الصعــب عــادة تخفيــض التكاليــف عــن طريــق تخفيــض 
األجــور االســمية.1٠

إجماال: نمو بطيئ؟

يف حين أنه من الصعب حتديد قيمة التكاليف االقتصادية، 

يشــير الركــود الكبيــر وجتربــة االنكمــاش يف اليابــان يف الفتــرة 

الضعيــف  التضخــم  أن  اإلطــار 3-2( إىل   ،IMF 2003( األخيــرة 

لفتــرة ممتــدة، وخاصــة االنكمــاش املســتمر، قــد يــؤدي إىل إعاقــة 

آفــاق النمــو علــى املــدى املتوســط.

ديناميكيات التضخم: األنماط واحملركات 

يف الفترة األخيرة

ما مدى انتشار انخفاض التضخم؟

تشــير األدلــة إىل انخفــاض واســع النطــاق يف التضخــم عبــر 

البلدان واملناطق وكذلك بين مقاييس التضخم اخملتلفة، ولكنه 

أبــرز يف الصناعــات التحويليــة عنــه يف اخلدمــات. ويؤكــد حجــم 

انخفــاض التضخــم عبــر البلــدان وحقيقــة أنــه أكبــر يف قطاعــات 

الســلع التجاريــة الطابــع العاملــي لقــوى انخفــاض التضخــم.

التضخم الكلي

الركــود  خــال  االســتغراب  يثيــر  بمــا  مســتقرا  التضخــم  كان 

حــاالت  ارتبطــت  حيــن  يف  وبالفعــل،   .)2٠1٠-2٠٠8( الكبيــر 

أثبــت  فقــد  التضخــم،  يف  ملحــوظ  بانخفــاض  الســابقة  الركــود 

التضخم قدرته على الصمود على نطاق واســع يف االقتصادات 

9 حتــى يف حالــة تطبيــق سياســات نقديــة غيــر تقليديــة، فــإن تأثيراتهــا 

 Williams( علــى أســعار الفائــدة علــى املــدى الطويــل والنــاجت غيــر مؤكــدة

.)2014
األســباب  مــن  أن  إىل   Bernanke and Bewley (1999) دراســة  1٠ تشــير 

املهمــة لتــردد الشــركات يف خفــض األجــور االســمية هــو اعتقادهــا أن مثــل 

هــذا التخفيــض ســيضر بمعنويــات العمــال.

أعلــى  إىل  البطالــة  معــدالت  ارتفعــت  عندمــا  حتــى  املتقدمــة 
متعــددة.11 عقــود  مــدى  علــى  مســتوياتها 

غيــر أن معــدالت التضخــم بــدأت تنخفــض منــذ عــام 2٠11 

األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  الكثيــر  يف 

الصاعدة. ووصل التضخم الكلي — التغير يف أسعار جمموعة 

واســعة مــن الســلع واخلدمــات، بمــا فيهــا الغــذاء والطاقــة — إىل 

أدنــى مســتوياته علــى اإلطــاق يف بلــدان كثيــرة )الشــكل البيــاين 

الكثيــر  شــهدت  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة   12.)3-3 اإلطــار   ،5-3

مــن االقتصــادات املتقدمــة — وخاصــة يف منطقــة اليــورو— 

انخفاضــات  وأصبحــت   ،2٠15 عــام  يف  مباشــرا  انكماشــا 

ويف   .2٠1٦ عــام  مــن  األول  الربــع  يف  انتشــارا  أكثــر  األســعار 

التضخــم  انخفــض  الصاعــدة،  األســواق  اقتصــادات  مــن  العديــد 

علــى  النفــط،  أســعار  تراجــع  عقــب  حــاد  بشــكل  أيضــا  الكلــي 

هــذه  بعــض  عملــة  قيمــة  يف  الكبيــرة  االنخفاضــات  مــن  الرغــم 

االقتصــادات — رغــم أن التضخــم ارتفــع بالفعــل يف بعــض مــن 

هــذه االقتصــادات كمــا يتضــح مــن املــدى بيــن الربيعــات األكبــر 

نســبيا يف العــام املاضــي )الشــكل البيــاين 3-5، اللوحــات 2 و4 

و٦(.13 األســواق وشــهد بعض اقتصادات الصاعدة التي تربطها 

صــرف  أســعار  لديهــا  التــي  أو  اليــورو  بمنطقــة  وثيقــة  صــات 

املكونــات  حتليــل  ويؤيــد  االنكمــاش.  بعــض  باليــورو  مربوطــة 

الرئيســية األدلة التي تفيد بانخفاض واســع النطق يف التضخم 

أن  التحليــل  هــذا  نتائــج  وتبيــن   .)٦-3 البيــاين  )الشــكل  الكلــي 

مســاهمة العامــل املشــترك األول — وهــو مؤشــر بديــل للمكــون 

بعيــد  إىل حــد  الكلــي مماثلــة  التضخــم  تغيــر  — يف  »العاملــي« 

الكاملــة  لــه للعينــة  التاليــة  الركــود والفتــرة  بيــن فتــرة مــا قبــل 

التــي تشــمل 12٠ بلــدا. غيــر أن هــذه املســاهمة زادت بشــكل كبيــر 

الفتــرة  خــال  املتقدمــة  االقتصــادات  إىل ٦٠%( يف  )مــن %47 

التحــركات  أهميــة  األرجــح  علــى  يعكــس  بمــا   ،2٠15-2٠٠9

الكبيــرة يف أســعار الســلع األوليــة بالنســبة للتضخــم الكلــي يف 

11 انخفــض التضخــم الكلــي بالفعــل خــال األزمــة، ولكنه تعافى بســرعة. 

ووضــع عــدد مــن الفرضيــات لتفســير مرونــة التضخــم، أو عــدم انخفــاض 

— »عــدم تغيــر التضخــم بمــا يثيــر االســتغراب.« وتشــمل هــذه  التضخــم 

الفرضيــات حتســن مصداقيــة البنــوك املركزيــة، الــذي ســاعد علــى اســتقرار 

نتائــج التضخــم بتثبيــت توقعــات التضخــم )Bernanke 2010(؛ وعاقــة أكثر 

ضعفــا بيــن البطالــة الدوريــة والتضخــم — ممــا يعنــي منحنــى فيليبس أكثر 

تســطحا )الفصــل 3 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي الصــادر يف إبريــل 

2٠13(؛ وزيــادة جمــود األجــور الــذي حــال دون تراجــع األجــور االســمية 

إىل  الســابقة. وباإلضافــة  الركــود  حــاالت  تراجعهــا خــال  مقــدار  بنفــس 

ذلــك، أســهم انخفــاض التضخــم يف بقــاء األجــور عنــد مســتواها )دراســة 

زيــادة  مــن  جــزء  تعويــض  ويمكــن   ،)Daly, Hobijn, and Lucking 2012
األســعار الســلع األوليــة يف عــام 2٠11 بأثــر انخفــاض التضخــم النــاجت عــن 

.)Coibion and Gorodnichenko 2015 البطالــة الدوريــة )دراســة

أنــه  ويبيــن  الغــذاء،  أســعار  تضخــم  دور   3-3 اإلطــار  يستكشــف   12

الصاعــدة  األســواق  اقتصــادات  وخاصــة  االقتصــادات،  بعــض  يف 

واالقتصــادات الناميــة، خُففــت الضغــوط االنكماشــية العامليــة الناجتــة عــن 

الســلع التجاريــة بضعــف انتقــال أســعار الغــذاء الدوليــة إىل التضخــم الكلــي 

احمللــي.

13 يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة، شــهد التضخــم الكلــي اجتاهــا نحــو 

االنخفــاض — يرجــع يف جــزء منــه إىل حتســن أطــر السياســات النقديــة. 

وقد تكون العوملة قد ســاعدت يف خفض التضخم يف اقتصادات األســواق 

علــى  املركزيــة  البنــوك  قــدرة  تقييــد  طريــق  عــن   .)IMF 2006( الصاعــدة 

السياســات  تكاليــف  وزيــادة   )Rogoff 2003( مؤقتــا  االقتصــادات  حفــز 

االقتصاديــة الكليــة غيــر احلــذرة مــن خــال االســتجابة الســلبية للتدفقــات 

.)Tytell and Wei 2004 الرأســمالية الدوليــة )دراســة
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البلــدان املســتوردة الصافيــة للســلع األوليــة والزيــادة املتزامنــة 

يف التراخــي االقتصــادي منــذ الركــود الكبيــر )امللحــق 3-3(.14

التضخم األساسي، واألجور، والتطورات 

القطاعية

الســلع  أســعار  يف  التغيــر   — األساســي  التضخــم  انخفــض 

نطــاق  علــى  أيضــا   — والطاقــة  الغــذاء  عــدا  مــا  واخلدمــات 

وكان   .)7-3 البيــاين  )الشــكل  واملناطــق  البلــدان  بيــن  واســع 

التضخــم  يف  األساســي  االجتــاه  يرصــد  الــذي  املقيــاس،  هــذا 

بشــكل أفضــل مــن التضخــم الكلــي، أعلــى يف الفتــرة األخيــرة مــن 

التضخــم الكلــي نظــرا لانخفــاض احلــاد يف أســعار الطاقــة. غيــر 

أيضــا يف جميــع االقتصــادات  انخفــض  التضخــم األساســي  أن 

البنــوك املركزيــة، وهــو مــا  أهــداف  املتقدمــة إىل معــدالت دون 

حــدث أيضــا يف العديــد مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة منــذ 

.2٠1٦ عــام 

البيزيــة  النمــاذج  تســتخدم  التــي  اإلضافيــة  التحليــات  تؤكــد   14

باملربعــات الصغــرى املتوســطة واملرجحــة أن أســعار الســلع األوليــة تبــرز 

مــن بيــن الكثيــر مــن املتغيــرات بوصفهــا مرتبطــة بقــوة بالعامــل املشــترك 

األول.
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الشكل البياين ٣-٥: تضخم أسعار املستهلكين
(٪)

انخفــض التضخــم بشــكل كبيــر خــالل األزمــة املاليــة العامليــة يف بلــدان كثيــرة ولكنــه تعافــى 

بســرعة بعــد ذلــك. غيــر أنــه منــذ عــام ٢٠١١، كان هنــاك تباطــؤ واســع النطــاق يف التضخــم عبــر 

االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة.

املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: العالمــات الــواردة يف احلواشــي ١ إىل ٦ أدنــاه تســتخدم رمــوز البلــدان للمنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.
 = CZE ،سويســرا = CHE ،كنــدا = CAN ،بلجيــكا = BEL ،النمســا = AUT ،أســتراليا = AUS ١

 FIN ،إستونيا = EST ،إسبانيا = ESP ،الدانمرك = DNK ،أملانيا = DEU ،اجلمهورية التشيكية
 = ISL ،منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية = HKG ،اليونان = GRC ،فرنسا = FRA ،فنلندا =
أيســلندا، ITA = إيطاليــا، IRL = أيرلنــدا، ISR = إســرائيل، JPN = اليابــان، KOR = جمهوريــة 
كوريــا، LVA = التفيــا، LTU = ليتوانيــا، LUX = لكســمبرغ، NLD = هولنــدا، NOR = النرويــج، 
 = SVN ،اجلمهورية السلوفاكية = SVK ،سنغافورة = SGP ،البرتغال = PRT ،نيوزيلندا = NZL

سلوفينيا، SWE = السويد، GBR = اململكة املتحدة، USA = الواليات املتحدة األمريكية.
 COL ،شيلي = CHE ،الصين = CHN ،البرازيل = BRA ،بلغاريا = BGR ،األرجنتين = ARG ٢

 = HUN مصــر،   = EGY إكــوادور،   = ECU الدومينيكيــة،  اجلمهوريــة   = DOM كولومبيــا،   =
 = MAR كازاخســتان،   = KAZ األردن،   = JOR إندونيســيا،   = IDN الهنــد،   = IND هنغاريــا، 
 ROU ،بولندا = POL ،الفلبين = PHL ،بيرو = PER ،ماليزيا = MYS ،املكسيك = MEX ،املغرب
= رومانيــا، RUS = روســيا، THA = تايلنــد، TUR = تركيــا، VEN = فنزويــال، ZAF = جنــوب 

إفريقيا.
 = FIN ،إســتونيا = EST ،إســبانيا + ESP= ،أملانيــا = DEU ،بلجيــكا = BEL ،النمســا = AUT ٣

 = LUX ،ليتوانيا = LTU ،إيطاليا = ITA ،أيرلندا = IRL ،اليونان =GRE ،فرنسا = FRA ،فنلندا
لكســمبرغ، LVA = التفيــا، NLD = هولنــدا، PRT = البرتغــال، SVK = اجلمهوريــة الســلوفاكية، 

SVN = سلوفينيا.
 = THA ،الفلبين = PHL ،ماليزيا = MYS ،الهند = IND ،إندونيسيا = IDN ،الصين = CHN ٤

تايلند.
 =  DNK التشــيكية،  اجلمهوريــة   =  CZE شــيلي،   =  CHE كنــدا،   =  CAN أســتراليا،   =  AUS  ٥

 = KOR ،اليابــان = JPN ،إســرائيل  = ISR ،أيســلندا = ISL ،اململكــة املتحــدة = GBR ،الدانمــرك
 =  USA الســويد،   =  SWE ســنغافورة،   =  SGP نيوزيلنــدا،   =  NZL النرويــج،   =  NOR كوريــا، 

الواليات املتحدة.
٦ ARG = األرجنتيــن، BGR = بلغاريــا، BRA = البرازيــل، CHL = شــيلي، COL = كولومبيــا، 

 = JOR ،هنغاريــا = HUN ،مصــر = EGY ،إكــوادور = ECU ،اجلمهوريــة الدومينيكيــة = DOM
األردن، KAZ = كازاخســتان، MAR = املغــرب، MEX = املكســيك، PER = بيــرو، POL = بولنــدا، 

ROU = رومانيا، RUS = روسيا، TUR = تركيا، VEN = فنزويال، ZAF = جنوب إفريقيا.
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االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية

العينة كاملة

2000–08 2009–15

أســعار  تضخــم  يف  التغيــر  نســبة   :٣-٦ البيــاين  الشــكل 

املستهلين الذي يمكن تفسيره بالعامل املشترك األول

(٪)

نســبة التغيــر يف تضخــم أســعار املســتهلكين عبــر االقتصــادات املتقدمــة التــي يمكــن أن تعــزى 

إىل عوامل عاملية زادت خالل الفترة ٢٠٠٩-٢٠١٥.

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين نســبة التغيــر يف تضخــم أســعار املســتهلكين الكلــي التــي 

يفسرها العامل املشترك األول استنادا إىل حتليل املكونات الرئيسية. وتتألف العينة من ١٢٠ 

اقتصادا، بما يف ذلك ٣١ من االقتصادات املتقدمة.
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وتزايــد نمــو األجــور يف الفتــرة األخيــرة ولكنــه ال يــزال ضعيفــا 

يف اقتصادات كثيرة على الرغم من بعض التحسنات يف أسواق 

 Daly and Hobijn العمــل )الشــكل البيــاين 3-8(. وتشــير دراســة

قــد  املتحــدة  الواليــات  يف  األجــور  نمــو  ضعــف  أن  إىل   (2015)
يرجــع إىل أن شــركات كثيــرة مل تســتطع خفــض األجــور بمــا فيــه 

الوظائــف خــال ركــود 2٠٠9-2٠٠8،  الكفايــة لتجنــب تقليــل 

ولكنهــا بعــد أن اســتأنفت التعيينــات بعــد ذلــك، اســتطاع أصحــاب 

العمــل احلفــاظ علــى حــد أقصــى ملكاســب األجــر للتخلــص بشــكل 

فعــال مــن »تخفيضــات األجــور املكبوتــة«. وقــد يكــون التراخــي 

الــدوري يف معــدالت املشــاركة يف ســوق العمــل قــد حافــظ علــى 

عــدم زيــادة األجــور خــال التعــايف الاحــق للركــود.

يف  املنتجيــن  أســعار  يف  القطاعيــة  التطــورات  وتبيــن 

االقتصــادات املتقدمــة أنــه علــى الرغــم مــن تراجــع التضخــم يف 

جميــع القطاعــات خــال الفتــرة األخيــرة، فــإن االنخفــاض كان 

أكبــر يف أســعار املنتجيــن يف الصناعــات التحويليــة — وهــي 

مؤشــر نموذجــي بديــل ألســعار الســلع التجاريــة )الشــكل البيــاين 

3-9(.15 وقــد يعكــس ذلــك تأثيــرا أكبــر النخفــاض أســعار الســلع 

األوليــة وانخفــاض أســعار الــواردات يف الصناعــات التحويليــة 

الســلعية  املدخــات  مــن  األكبــر  احملتــوى  إىل  بالنظــر   —
واملســتوردة يف هــذا القطــاع )اإلطــار 3-4( — ولكــن بالنســبة 

لبعــض االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة، 

الفائضــة  التصنيعيــة  الطاقــة  يف  بزيــادة  أيضــا  يرتبــط  فإنــه 

.)1-3 )اإلطــار 

ويف حيــن أنــه مــن الصعــب التمييــز بيــن املكونــات التجاريــة 

وغيــر التجاريــة يف مؤشــرات أســعار املســتهلكين، فــإن مقارنــة 

أن  علــى  داعمــة  أدلــة  يوفــر  اإلنفــاق  فئــات  بيــن  التضخــم 

االنخفــاض األخيــر يف التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة كان 

أقــوى بكثيــر بالنســبة للســلع التجاريــة )الشــكل البيــاين 3-1٠(. 

ويف املتوســط، كان االنخفــاض يف تضخــم أســعار الســلع أكبــر 

انخفــاض  ممــا كان يف حالــة اخلدمــات. وبالفعــل، كان هنــاك 

واســع النطــاق يف متوســط مســتوى ســعر الســلع غيــر الغذائيــة يف 

االقتصــادات املتقدمــة علــى مــدار العاميــن املاضييــن. وبــدال مــن 

ذلــك، تباطــأ تضخــم أســعار الغــذاء ولكنــه ال يــزال موجبــا بوجــه 

عــام علــى الرغــم مــن انخفــاض أســعار الغــذاء الدوليــة علــى مــدار 

— ممــا يشــير إىل انتقــال بطــيء إىل حــد مــا مــن  الفتــرة  نفــس 

أســعار الغــذاء الدوليــة إىل أســعار الغــذاء احملليــة )اإلطــار 3-3(. 

تفسير انخفاض التضخم يف الفترة األخيرة

النفــط  أســعار  انخفاضــات  تفســر  أن  يمكــن  مــدى  أي  إىل 

والســلع األوليــة األخــرى والتراخــي االقتصــادي أنمــاط التضخــم 

15  كان تضخــم أســعار املنتجيــن للســلع املصنعــة أقــل، يف املتوســط، 

يف   ،2٠1٦-199٠ الفتــرة  خــال  الكلــي  املنتجيــن  أســعار  تضخــم  مــن 

حيــن أن تضخــم أســعار خدمــات الشــركات كان أعلــى )IMF 2006(. وتشــكل 

الصناعــات التحويليــة وخدمــات الشــركات وخدمــات املرافــق حــوايل %7٠ 

العينــة. والقطاعــات األخــرى هــي  النموذجــي يف  مــن االقتصــاد املتقــدم 

الزراعــة والتعديــن والبنــاء واخلدمــات االجتماعيــة والشــخصية )بمــا يف 

ذلــك احلكومــة(.
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١- االقتصادات املتقدمة١
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٣- منطقة اليورو٣

٥- االقتصادات املتقدمة 
األخرى٥

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة٢

٤- آسيا الصاعدة٤

٦- اقتصادات األسواق 
الصاعدة األخرى٦

الوسيط

املدى بين الربيعات

املســتهلكين  أســعار  تضخــم   :٣-٧ البيــاين  الشــكل 

األساسي

(٪)

كان انخفــاض التضخــم األساســي علــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة واســع النطــاق عبــر 

املناطق.

املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: العالمــات الــواردة يف احلواشــي ١ إىل ٦ أدنــاه تســتخدم رمــوز البلــدان للمنظمــة الدوليــة 

لتوحيد املقاييس.
 = CZE ،سويســرا = CHE ،كنــدا = CAN ،بلجيــكا = BEL ،النمســا = AUT ،أســتراليا = AUS ١

 FIN ،إستونيا = EST ،إسبانيا = ESP ،الدانمرك = DNK ،أملانيا = DEU ،اجلمهورية التشيكية
 ISL ،منطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة = HKG ،اليونــان = GRC ،فرنســا = FRA ،فنلنــدا =
= أيســلندا، ITA = إيطاليــا، IRL = أيرلنــدا، ISR = إســرائيل، JPN = اليابــان، KOR = جمهوريــة 
كوريــا، LVA = التفيــا، LTU = ليتوانيــا، LUX = لكســمبرغ، NLD = هولنــدا، NOR = النرويــج، 
 SVN ،اجلمهوريــة الســلوفاكية = SVK ،ســنغافورة = SGP ،البرتغــال = PRT ،نيوزيلنــدا = NZL

= سلوفينيا، SWE = السويد، GBR = اململكة املتحدة، USA = الواليات املتحدة األمريكية.
 COL ،شــيلي = CHE ،الصين = CHN ،البرازيل = BRA ،بلغاريا = BGR ،األرجنتين = ARG ٢

 = HUN EGY = مصــر،  إكــوادور،   = ECU الدومينيكيــة،  اجلمهوريــة   = DOM كولومبيــا،   =
 = MAR KAZ = كازاخســتان،  األردن،   = JOR إندونيســيا،   = IDN الهنــد،   = IND هنغاريــا، 
 ROU ،بولندا = POL ،الفلبين = PHL ،بيرو = PER ،ماليزيا = MYS ،املكسيك = MEX ،املغرب
= رومانيــا، RUS = روســيا، THA = تايلنــد، TUR = تركيــا، VEN = فنزويــال، ZAF = جنــوب 

إفريقيا.
 = FIN ،إســتونيا = EST ،إســبانيا = ESP ،أملانيــا = DEU ،بلجيــكا = BEL ،النمســا = AUT ٣

 = LUX ،ليتوانيا = LTU ،إيطاليا = ITA ،أيرلندا = IRL ،اليونان = GRE ،فرنسا = FRA ،فنلندا
لكســمبرغ، LVA = التفيــا، NLD = هولنــدا، PRT = البرتغــال، SVK = اجلمهوريــة الســلوفاكية، 

SVN = سلوفينيا.
 = THA ،الفلبين = PHL ،ماليزيا = MYS ،الهند = IND ،إندونيسيا = IDN ،الصين = CHN ٤

تايلند.
 =  DNK التشــيكية،  اجلمهوريــة   =  CZE شــيلي،   =  CHE كنــدا،   =  CAN أســتراليا،   =  AUS  ٥

 = KOR JPN = اليابــان،  ISR = إســرائيل،  ISL = أيســلندا،  GBR، اململكــة املتحــدة،  الدانمــرك، 
 =  USA الســويد،   =  SWE ســنغافورة،   =  SGP نيوزيلنــدا،   = NZL النرويــج،   =  NOR كوريــا، 

الواليات املتحدة.
٦ ARG = األرجنتيــن، BGR = بلغاريــا، BRA = البرازيــل، CHL = شــيلي، COL = كولومبيــا، 

 = JOR ،هنغاريــا = HUN ،مصــر = EGY ،إكــوادور = ECU ،اجلمهوريــة الدومينيكيــة = DOM
األردن، KAZ = كازاخســتان، MAR = املغــرب، MEX = املكســيك، PER = بيــرو، POL = بولنــدا، 

ROU = رومانيا، RUS = روسيا، RUS = تركيا، VEN = فنزويال، ZAF = جنوب إفريقيا.
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١- االقتصادات املتقدمة١

٢- منطقة اليورو٢

٣- االقتصادات املتقدمة األخرى٣

االقتصــادات  يف  األجــور  تضخــم   :٣-٨ البيــاين  الشــكل 

املتقدمة

(٪ للتغير يف األجور االسمية على أساس سنوي مقارن)

مــن  كثيــر  يف  ضعيفــا  األجــور  نمــو  يــزال  ال  العمــل،  ســوق  يف  التحســنات  مــن  الرغــم  علــى 

االقتصادات املتقدمة

املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

١ أســتراليا، والنمســا، وكنــدا، واجلمهوريــة التشــيكية، والدانمــرك، وإســتونيا، وفنلنــدا، وفرنســا، 

وأملانيــا، وأيرلنــدا، وإســرائيل، وإيطاليــا، واليابــان، والتفيــا، وليتوانيــا، وهولنــدا، وســلوفينيا، 

وإسبانيا، والسويد، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية.

وليتوانيــا،  والتفيــا،  وإيطاليــا،  وأيرلنــدا،  وأملانيــا،  وفرنســا،  وفنلنــدا،  وإســتونيا،  النمســا،   ٢

وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا.

والســويد،  واليابــان،  وإســرائيل،  والدانمــرك،  التشــيكية،  واجلمهوريــة  وكنــدا،  أســتراليا،   ٣

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية.
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١- مؤشر أسعار املنتجين يف قطاع الصناعات التحويلية

٢- مؤشر أسعار املنتجين يف قطاع اخلدمات٢

التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي،  Haver Analytics؛ ومنظمــة  املصــادر: مؤسســة 

قاعدة بيانات التحليالت الهيكلية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: تتضمــن العينــة أســتراليا، والنمســا، وكنــدا، والدانمــرك، وفنلنــدا، وفرنســا، وأملانيــا، 

وإيطاليا، واليابان، وكوريا، ولكسمبرغ، والنرويج، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة. 

١ مؤشــر األســعار باســتخدام األوزان القائمــة علــى متوســط إيــرادات الصــادرات العامليــة يف 

الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٤.

٣ قطــاع اخلدمــات يشــمل جتــارة اجلملــة والتجزئــة؛ والفنــادق واملطاعــم؛ والنقــل والتخزيــن 

واالتصاالت؛ والتمويل والتأمين، والعقارات وخدمات األعمال.

يف  القطاعيــة  املنتجيــن  أســعار   :٣-٩ البيــاين  الشــكل 

االقتصادات املتقدمة

(٪)

يف حيــن أن تضخــم أســعار املنتجيــن يف االقتصــادات املقدمــة تباطــأ عبــر القطاعــات، فقــد 

كان التباطؤ حادا بشكل خاص يف قطاع الصناعات التحويلية.
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االنكماشــية  الضغــوط  انتقــال  حجــم  ومــا  األخيــرة؟  الفتــرة  يف 

عبــر احلــدود مــن التراخــي الصناعــي يف االقتصــادات الكبيــرة؟ 

ومــا حجــم انخفــاض التضخــم الــذي ال يمكــن أن يعــزى إىل هــذه 

العوامــل؟ ولإلجابــة علــى هــذه األســئلة، يجــرى حتليــل اقتصــادي 

قياســي لتقييــم مســاهمة العوامــل اخملتلفــة لتطــورات التضخــم 

يف الفتــرة األخيــرة. 

 IMF (2013) ويتبع اإلطار التجريبي املنهج املتبع يف تقرير

ودراســة Blanchard, Cerutti, and Summers (2015) الــذي يقــوم 

املســتخدم يف  الهجيــن  الكينــزي اجلديــد  علــى منحنــى فيليبــس 

وحتديــدا،   .Gali and Gertler (1999)و  Fuhrer (1995) دراســتي 

يجــري تقديــر النســخة التاليــة مــن منحنــى فيليبــس:1٦ 

  π  t   =  γ  t      πe   t + h  +  (  1 -  γ  t     )    π      ̃      t - 1
   + θ  t     u  t  c  + ·μ· t    π  t  m  +  ε  t,    (1-3)

حيــث تشــير π  t    إىل التضخــم الكلــي يف أســعار املســتهلكين؛ 

h ســنوات يف املســتقبل  πe  t + h           إىل توقعــات التضخــم لعــدد  و 

)وتســتخدم توقعــات لعشــر ســنوات يف املســتقبل يف املواصفــة 

π  π      ̃      t - 1   إىل املتوســط املتحــرك للتضخــم علــى مــدى 
األساســية(؛ و  

األربعــة أربــاع الســابقة، بمــا يســمح باســتمرار التضخــم؛ و إىل 

u  t  c البطالــة الدوريــة — أي انحــراف معــدل البطالــة عــن مســتواه 

املتســق مــع التضخــم املســتقر )معــدل البطالــة التضخمــي غيــر 

ـبية  النسـ ـعار  ـم باألسـ إىل التضخـ    π  t  m )NAIRU(؛ و  ـارع  املتسـ

الــواردات  أســعار  خمفــض  ه  ـ ـ أن علــى  املعــرّف   — واردات  ـ ـ ل ل

ر  ـ ـ أث عــاة  ملرا  — ــي  ل احمل النــاجت  جمــايل  إ ض  ـ ـ ف خمل ة  ب ـ ـ س ن ل ا ب

أســعار الــواردات، بمــا يف ذلــك أســعار الســلع األوليــة، علــى أســعار 

يرصــد أثــر العوامــل األخــرى مثــل      ε  t املســتهلكين احملليــة؛، و 

التقلبات يف التضخم املدفوعة بصدمات اإلمدادات املؤقتة، أو 

خطــأ القيــاس يف املتغيــرات األخــرى الــواردة يف هــذه املواصفــة 

— وخاصــة املتغيــرات غيــر امللحوظــة، مثــل توقعــات التضخــم 
والبطالــة الدوريــة.17 واملعامــل γ  يرصــد إىل أي درجــة يكــون 

التضخــم مدفوعــا بتوقعــات التضخــم علــى املــدى الطويــل مقابــل 

البطالــة  ـن  ـة بيـ العاقـ ـوة  قـ θ إىل  ـير  ـر؛ و يشـ ـم املتأخـ التضخـ

1٦  هنــاك دراســات كثيــرة عــن قــدرة مواصفــات منحنــى فيليبــس البديلــة 

التــي تناســب البيانــات، وخاصــة بالنســبة لاقتصــادات املتقدمــة )راجــع 

علــى ســبيل املثــال دراســات Ball and Mazumder 2011؛ وFuhrer 1995؛ و

Stock and Watson 2007(. وتهدف املواصفة املستخدمة هنا إىل السماح 
بتعدديــة كبيــرة تســتوعب عينــة كبيــرة مــن االقتصــادات غيــر املتجانســة 

علــى مــدى فتــرة طويلــة.

17  تســتخدم بعــض الدراســات التضخــم األساســي، أو تضخــم أســعار 

املنتجيــن، أو تضخــم خمفــض إجمــايل النــاجت احمللــي عنــد تقديــر منحنــى 

فيليبــس. غيــر أن بالنظــر إىل أن مقاييــس التوقعــات بالنســبة للكثيــر مــن 

البلــدان غيــر متاحــة إال لتضخــم أســعار املســتهلكين، والــذي يميــل إىل أن 

يكــون موضــع تركيــز أهــداف البنــوك املركزيــة، تُقــدر املعادلــة )1-3( 

باســتخدام تضخــم أســعار املســتهلكين. ومــن األمثــل أن يعبــر احلــد اجلبــري 

للتوقعــات يف هــذه املعادلــة توقعــات الشــركات التــي حتــدد أســعار الســلع 

االســتهاكية واخلدمــات. وبمــا أن تنبــؤات التضخــم اخلاصــة بالشــركات 

غيــر متاحــة علــى نطــاق واســع، يســتخدم هــذا التحليــل توقعــات التضخــم 

علــى املــدى الطويــل — أفــق 1٠ ســنوات — مــن معــدي التنبــؤات التــي 

تنشــرها مؤسســة Consensus Economics )يناقــش امللحــق 3-4 اختيــار 

أفــق التنبــؤ وثبــات النتائــج باســتخدام املقاييــس اخملتلفــة(.
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١- الغذاء

٢- السلع األخرى

٣- اخلدمات

اخلدمات ما عدا اإلسكان

الشــكل البيــاين ٣-١٠: أســعار املســتهلكين القطاعيــة يف 

االقتصادات املتقدمة

(٪)

حالــة  يف  انخفاضــه  مــن  أكثــر  بالســلع  اخلــاص  املســتهلكين  أســعار  تضخــم  انخفــض 

اخلدمات، وحدث انكماش يف حالة السلع غير الغذائية يف معظم االقتصادات املتقدمة.

املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: «الغــذاء» يشــمل املــواد الغذائيــة واملشــروبات. و«الســلع األخــرى» تشــمل الوقــود، وشــراء 

املركبــات، وجميــع الفئــات حتــت جمموعــات اإلنفــاق التاليــة: املالبــس واألحذيــة؛ والكهربــاء 

الروتينيــة.  الصيانــة  وأعمــال  املنزليــة  واملعــدات  واألثــاث  األخــرى؛  الوقــود  وأنــواع  والغــاز 

وجميــع فئــات أســعار املســتهلكين األخــرى يف فئــة «اخلدمــات». وتشــمل عينــة البلــدان النمســا، 

وبلجيــكا، وكنــدا، واجلمهوريــة التشــيكية، وقبــرص، والدانمــرك، وإســتونيا، وفنلنــدا، وفرنســا، 

وليتوانيــا،  والتفيــا،  وكوريــا،  واليابــان،  وإيطاليــا،  وأيرلنــدا،  وأيســلندا،  واليونــان،  وأملانيــا، 

ولكســمبرغ، ومالطــة، وهولنــدا، والنرويــج، والبرتغــال، واجلمهوريــة الســلوفاكية، وســلوفينيا، 

وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.
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الدوريــة والتضخــم — ميــل منحنــى فيليبــس؛ و هــو أثــر أســعار 

التضخــم. النســبي علــى  الــواردات 

ويســمح هــذا التقديــر جميــع املعلمــات زمنيــا لرصــد التغيــرات 

لــكل  النمــوذج  اقتصــاد.18 ويتــم تقديــر  احملتملــة يف هيــكل كل 

األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  اقتصــاد 

تقديــرات  عنــه  ينتــج  ممــا  بيانــات،  بشــأنها  املتــاح  الصاعــدة 

جملموعــة مكونــة مــن 44 بلــدا مــن الربــع األول مــن عــام 199٠ 

إىل الربــع األول مــن عــام 2٠1٦. وتســتخدم التقديــرات بعــد ذلــك 

لتقييــم مســاهمة التراخــي يف ســوق العمــل وأســعار الــواردات يف 

بلــد.19 املؤخــرة يف كل  التضخــم  ديناميكيــات 

وقبــل االنتقــال إىل دراســة العوامــل التــي أســهمت يف التراجــع 

الــذي حــدث مؤخــرا يف التضخــم، مــن املفيــد تقييــم مــا إذا كانــت 

معلمــات منحنــى فيليبــس قــد تغيــرت مــع مــرور الوقــت. وتشــير 

النتائج إىل أن املعلمات مستقرة إىل حد كبير، وبصفة خاصة، 

هنــاك أدلــة قويــة علــى أن ميــل منحنــى فيليبــس انخفــض منــذ 

منتصف التســعينات )الشــكل البياين 3-11(.2٠ وهناك اســتثناء 

بــارز، وخاصــة بالنســبة لاقتصــادات املتقدمــة، وهــو الدرجــة 

علــى  التضخــم  بتوقعــات  مدفوعــا  التضخــم  بهــا  يكــون  التــي 

املــدى الطويــل مقارنــة بالتضخــم يف املاضــي. وقــد زاد املعامــل 

املقــدر املتعلــق بالتضخــم املتوقــع )γ( بشــكل مطــرد حتــى الركــود 

الكبيــر ولكنــه يف حالــة تراجــع منــذ ذلــك احليــن وأصبــح اآلن عنــد 

مستويات مماثلة للمستويات التي شهدها يف أوائل التسعينات 

)نحــو ٠.٦(.21 والزيــادة الاحقــة يف معامــل التضخــم املتأخــر 

أكثــر تأثــرا باملاضــي. وهــذا  )γ - 1 ( تعنــي أن التضخــم أصبــح 

يعنــي أن أثــر البطالــة الدوريــة وأســعار الــواردات علــى التضخــم 

أصبــح يســتمر لفتــرة أطــول يف اآلونــة األخيــرة.

وعلــى الرغــم مــن عــدم التجانــس نوعــا مــا بيــن البلــدان، فــإن 

لــكل بلــد علــى حــدة تبيــن أن عــدم التوظيــف  نتائــج التفكيــكات 

الكامــل للعمالــة وضعــف أســعار الــواردات همــا يف املتوســط أهــم 

التضخــم  أهــداف  عــن  التضخــم  انحرافــات  تفســير  يف  عامليــن 

البيــاين  )الشــكل  الكبيــر  الركــود  يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ 

التضخــم  توقعــات  يف  التغيــرات  أدت  املقابــل،  ويف   .)12-3

علــى املــدى الطويــل )كمــا يقيســها معــدو التنبــؤات لعشــر ســنوات 

يف املســتقبل( دورا حمــدودا — وإن كانــت إعــادة هــذه العمليــة 

18  علــى ســبيل املثــال، قــد تكــون التحســنات يف ســير السياســة النقديــة 

والعوامــل الهيكليــة — مثــل العوملــة والتغيــرات يف جمــود أســواق املنتجات 

اإلنتــاج  يف  للتقلبــات  التضخــم  حساســية  علــى  أثــرت  قــد   — والعمالــة 

احمللــي )عــدد إبريــل 2٠٠٦ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي، الفصــل 

.)Rogoff 2003 3، واملراجــع الــواردة فيــه؛ ودراســة

19  يتــم تفكيــك ديناميكيــات التضخــم بطريقــة مماثلــة لتلــك الــواردة يف 

دراســة Yellen (2015). راجــع امللحــق 3-4 لاطــاع علــى التفاصيــل.

2٠  تتماشــى هــذه النتيجــة مــع تلــك الــواردة يف عــدد إبريــل مــن تقريــر 

 Blanchard, Cerutti, and ودراســة   3 الفصــل  العاملــي،  االقتصــاد  آفــاق 

Summers (2015)، التــي توثــق أن اســتواء منحنــى فيليبــس مــن الســتينات 
إىل األلفينــات أُكمــل إىل حــد كبيــر يف منتصــف التســعينات.

21  تتســق النتيجــة التــي تفيــد بــأن هــذه املعلمــة زادت خــال التســعينات 

تلــك  وتخلــص   .IMF (2013) تقريــر  ذلــك  يف  بمــا  الســابقة،  البحــوث  مــع 

الدراســة أيضــا إىل أن الصلــة بيــن التضخــم احلــايل والســابق بــدأ يزيــد بعــد 

الركــود الكبيــر.

أقصــر تشــير إىل مســاهمة  آفــاق زمنيــة  أســاس  بتوقعــات علــى 

توقعــات التضخــم بشــكل أكبــر )راجــع امللحــق 4-3(.

وعلــى الرغــم مــن الســماح للمعلمــات بــأن تتغيــر مــع الوقــت 

احملتملــة  اخلطيــة  غيــر  العاقــات  حــاالت  رصــد  وبالتــايل   —
)دراســة Swamy and Mehta 1975( — فــإن القيــم املتبقيــة يف 

بشــكل  أســهمت   )12-3 البيــاين  الشــكل  يف  )»أخــرى«  النمــوذج 

القليلــة  الســنوات  مــدى  علــى  التضخــم  انخفــاض  يف  متزايــد 

الســابقة. ويمكــن أن يكــون ذلــك انعكاســا جملموعــة مــن العوامــل، 

التفســيرية.  القيــاس يف بعــض املتغيــرات  بمــا يف ذلــك أخطــاء 

بوضــع  القائميــن  توقعــات  تكــون  قــد  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى 

األســعار الفعلييــن قــد تراجعــت بقــدر أكبــر مــن توقعــات معــدي 

التنبــؤات )دراســة Coibion and Gorodnichenko 2015(. ويــؤدي 

مــن  بأقــل  للعمالــة  الكامــل  التوظيــف  عــدم  مــدى  تقديــر  كذلــك 

أكبــر.22  قيمتــه إىل قيــم متبقيــة 

وكموضــوع جانبــي، تشــير النتائــج أيضــا إىل أن ســبب عــدم 

انخفــاض التضخــم أكثــر مــن ذلــك يف االقتصــادات املتقدمــة بيــن 

اإليجابــي  الــواردات  أســعار  أثــر  أن  هــو  و2٠12   2٠٠8 عامــي 

منــه  جــزء  يف  عــوض  النفــط،  أســعار  وخاصــة  التضخــم،  علــى 

أثــر انخفــاض التضخــم الناجــم عــن ارتفــاع التراخــي يف ســوق 

العمــل.23 ووفقــا لذلــك، بعــد أن بــدأت أســعار الــواردات تنخفــض 

يف عــام 2٠12، بــدأ التضخــم يتراجــع ويقــل عــن األهــداف.

ويبيــن تفكيــك األثــر بالنســبة القتصــادات األســواق الصاعــدة 

فيهــا  انخفــض  التــي  البلــدان  ويف  كبيــر.  جتانــس  عــدم  وجــود 

علــى  التضخــم  توقعــات  دون  األخيــرة  الفتــرة  خــال  التضخــم 

املدى الطويل، فإن التراخي يف ســوق العمل، وأســعار الواردات، 

وبقــدر أقــل ارتفــاع أســعار العمــات تفســر، يف املتوســط، اجلــزء 

األكبــر مــن التراجــع يف الفتــرة األخيــرة )الشــكل البيــاين 13-3، 

اللوحة 1(. ويف املقابل، أسهمت االنخفاضات يف قيمة العمات 

— وال ســيما يف البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة — يف زيــادة 
التضخــم يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي كان التضخــم 

فيهــا يف الوقــت احلــايل أعلــى مــن التوقعــات علــى املــدى الطويــل. 

وكانــت القيــم املتبقيــة يف النمــوذج علــى مــدار الســنوات األخيــرة 

 ،13-3 البيــاين  )الشــكل  االقتصــادات  هــذه  يف  للغايــة  كبيــرة 

اللوحــة 2(، وربمــا يعكــس ذلــك خطــأ أكبــر يف قيــاس توقعــات 

يف  إداريــا  احملــددة  األســعار  يف  تغيــرات  عــن  فضــا  التضخــم 

بعــض احلــاالت.24 وكمــا يف حالــة االقتصــادات املتقدمــة، فــإن 

األدوار التــي تؤديهــا هــذه العوامــل تختلــف بيــن البلــدان )الشــكل 

البيــاين 3-13، اللوحتــان 3 و4(.

22  تبيــن العمليــة الــواردة يف امللحــق 3-4 أن النتائــج عــادة مــا تكــون 

ثابتــة يف حالــة اســتخدام مقاييــس بديلــة للبطالــة الدوريــة ولكنهــا حساســة 

إىل حــد مــا عنــد اســتخدام توقعــات التضخــم بآفــاق خمتلفــة.

 Yellenو  Coibion and Gorodnichenko (2015) دراســتا  تخلــص    23

املتحــدة. للواليــات  مماثلــة  نتائــج  إىل   (2015)
24  بالفعــل، تبيــن عمليــات التأكــد مــن الثبــات الــواردة يف امللحــق 4-3 

أن القيــم املتبقيــة تختلــف بشــكل كبيــر بيــن املقاييــس اخملتلفــة لتوقعــات 

التضخــم وهــي أصغــر بكثيــر عنــد اســتخدام توقعــات التضخــم بآفــاق أقصــر.



132

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر 2٠1٦

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

1990 94 98 2002 06 10 13 16:
الربع 

األول

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1990 94 98 2002 06 10 13 16:
الربع 

األول

الوسيط

املدى بين الربيعات

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1990 94 98 2002 06 10 13 16:
الربع 

األول

-٣

-٥

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

200002 04 06 08 10 12 15:
الربع 

الرابع

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

200002 04 06 08 10 12 15:
الربع 

الرابع

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

200002 04 06 08 10 12 15:
الربع 

الرابع

-٢

-٤

-٦

-١

 (γ) توقعات التضخم

الوسيط

املدى بين الربيعات

االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة

الشكل البياين ٣-١١: تقديرات معلمات منحنى فيليبس

تشــير نتائــج التقديــر إىل أن درجــة ثبــات التضخــم للتوقعــات علــى املــدى الطويــل زادت يف 

يف  مســتوياتها  إىل  األخيــرة  الفتــرة  يف  انخفضــت  ولكنهــا  األلفينــات  وأوائــل  التســعينات 

التســعينات. وكانــت املعلمــات األخــرى، بمــا يف ذلــك ميــل منحنــى فيليبــس، مســتقرة بوجــه 

عام.

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

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: هذه العينة معرّفة يف اجلدول ٣-١-١- باملرفق. والعينة ال تشــمل فنزويال بســبب 

نقص البيانات.

(θ) البطالة الدورية

(μ) التضخم النسبي يف أسعار الواردات
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الوسط الوسيط

الشــكل البيــاين ٣-١٢: املســاهمة يف انحرافــات التضخــم 

عن األهداف: االقتصادات املتقدمة
(٪)

تشــكل البطالــة الدوريــة وضعــف أســعار الــواردات اجلــزء األكبــر مــن ســبب انحــراف التضخــم 

عــن األهــداف يف االقتصــادات املتقدمــة منــذ األزمــة املاليــة العامليــة، ولكــن هنــاك عوامــل غيــر 

مفسرة أخرى تؤدي دورا متزايدا يف الفترة األخيرة. 

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

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: اخلطــوط الرأســية يف اللوحــة ٢ تشــير إىل املديــات بيــن الربيعــات. والعينــة معرفــة يف 

اجلــدول ٣-١-١- باملرفــق. وتســتبعد إســتونيا، والتفيــا، وليتوانيــا، واجلمهوريــة الســلوفاكية، 

وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة. 

١ الهدف يشير إىل متوسط توقعات التضخم على املدى الطويل يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، من 

مؤسســة Consensus Economics (توقعــات التضخــم لعشــر ســنوات) أو تنبــؤات التضخــم الــواردة 

يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي (توقعات التضخم خلمس سنوات).

٢ سعر الصرف معرّف على أنه قيمة العملة مقابل الدوالر األمريكي.
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الفصل 3       انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2٠1٦

وبالنظــر إىل الــدور املهــم الــذي تؤديــه أســعار الــواردات، فــإن 

ارتفــاع التراخــي يف قطاعــات الســلع التجاريــة يف االقتصــادات 

الصيــن  )مثــل  النظامييــن  التجارييــن  الشــركاء  ولــدى  الكبيــرة 

ســؤاال  يطــرح   )1-3 اإلطــار  املتحــدة؛  والواليــات  واليابــان 

الصناعــي  التراخــي  عــن  الناجتــة  التداعيــات  تمثــل  هــل  مثيــرا: 

أســعار  تراجــع  يف  مهمــا  عامــا  الكبيــرة  االقتصــادات  يف 

أدلــة تشــير  التحليــل  مــن  الــواردات والتضخــم؟25 ويوفــر املزيــد 

االقتصــادات  مــن  كثيــر  ففــي  كذلــك.  يكــون  قــد  احلــال  أن  إىل 

مســاهمة  ترتبــط  الصاعــدة،  األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة 

بالتراخــي يف  الوقــت  مــرور  مــع  التضخــم  الــواردات يف  أســعار 

الصناعــات التحويليــة يف الصيــن واليابــان والواليــات املتحــدة. 

التحويليــة  الصناعــات  يف  بالتراخــي  االرتبــاط  متوســط  وكان 

كبيرا، ولكنه كان كبيرا للغاية يف حالة الصين )الشــكل البياين 

البيــاين 3-4-3 بامللحــق(.2٦، 27 اللوحــة 1؛ والشــكل   ،14-3

وال يمكــن اســتنتاج وجــود عاقــات ســببية مــن هــذه العمليــة 

أن  التــي يمكــن  العوامــل  مــن  العديــد  البســيطة، نظــرا ألن هنــاك 

تــؤدي إىل التراخــي يف الصناعــات التحويليــة يف كل مــن هــذه 

االقتصــادات الكبيــرة )بمــا يف ذلــك ضعــف الطلــب يف األماكــن 

أســعار  انخفــاض  )مثــا  بــه  مرتبطــة  تكــون  أن  أو  األخــرى( 

النفــط الدوليــة( وبالتــايل يمكــن أن تــؤدي إىل انحيــاز النتائــج. 

وبالفعــل، فــإن العاقــة الشــرطية بيــن التراخــي يف الصناعــات 

التحويليــة ومســاهمة أســعار الــواردات يف التضخــم تكــون أصغــر 

مثــل   — األخــرى  العامليــة  العوامــل  مراعــاة  حالــة  يف  بكثيــر 

أســعار النفــط وظــروف الطلــب العاملــي )الشــكل البيــاين 14-3، 

اللوحــة 2؛ والشــكان البيانيــان 3-4-3 و3-4-4 بامللحــق(. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يظــل االرتبــاط بالتراخــي يف الصناعــات 

التحويليــة يف الصيــن كبيــرا وجمديــا مــن الناحيــة االقتصاديــة: 

الفتــرة األخيــرة  التراخــي يف الصناعــات التحويليــة يف  اتســاع 

بتراجــع  املتوســط،  يف  ســيرتبط،  مئويــة  نقــاط   5 نحــو  البالــغ 

األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  التضخــم  يف 

الصاعــدة قــدره ٠.2 نقطــة مئويــة — منخفضــا مــن ٠.5 نقطــة 

مئويــة يف حالــة عــدم حتييــد أثــر الظــروف العامليــة.28 

املعطيــات،  ضمــن  مــن  وارداتــه  ســعر  واحــد  بلــد  يأخــذ  أن  يمكــن    25

ولكــن العــامل ككل ليــس لــه أســعار للــواردات. وتعتمــد التغيــرات يف أســعار 

األســواق  الطلــب يف  فائــض  أو  املعــروض  فائــض  الــواردات علــى درجــة 

واخلدمــات. التجاريــة  للســلع  عامليــا  املتكاملــة 

بشــكل  التحويليــة  الصناعــات  يف  التراخــي  أثــر  اختبــار  يمكــن  ال    2٦

مباشــر يف اإلطــار التجريبــي ألنــه ال توجــد تقديــرات موثوقــة لــه إال مــن 

تقصيــر  ولتجنــب   .)1-3 اإلطــار  يف  يناقــش  )كمــا  األلفينــات  منتصــف 

مــدة تقديــر منحنــى فيليبــس، يجــري التحليــل بــدال مــن ذلــك عمليــة انحــدار، 

التراخــي  الــواردات علــى مقاييــس  أســعار  بلــد علــى حــدة، ملســاهمة  لــكل 

الصناعــي يف الصيــن واليابــان والواليــات املتحــدة. راجــع امللحــق 4-3 

لاطــاع علــى تفاصيــل بشــأن إطــار التقديــر وكذلــك فحــوص الثبــات.

27  االرتبــاط بيــن مســاهمات أســعار الــواردات والتراخــي يف الصناعــات 

مقارنــة  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  أقــوى  يبــدو  الصيــن  يف  التحويليــة 

باقتصــادات األســواق الصاعــدة )راجــع الشــكل البيــاين 3-4-3 بامللحــق(.

28  االرتبــاط بيــن مســاهمة أســعار الــواردات يف التضخــم والتراخــي يف 

الصناعــات التحويليــة يف الصيــن ســالب يف حالــة 84% مــن العينــة، وتؤكــد 

الداللــة  املقطعيــة  البيانــات  انحــدارات  مــن  الــواردة  اإلضافيــة  النتائــج 

مــن  املزيــد  ويخلــص   .)4-3 امللحــق  )راجــع  النتيجــة  لهــذه  اإلحصائيــة 

التحليــل إىل أن هــذا االرتبــاط أعلــى يف البلــدان التــي لديهــا روابــط جتاريــة 
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الشــكل البيــاين ٣-١٣: املســاهمة يف انحرافــات التضخــم 

عن األهداف: اقتصادات األسواق الصاعدة

التراخــي االقتصــادي وضعــف أســعار الــواردات يشــكالن أيضــا نســبة كبيــرة مــن انخفــاض 

التضخــم امللحــوظ يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي كان التضخــم فيهــا دون التوقعــات 

علــى املــدى الطويــل يف الفتــرة األخيــرة. ويف املقابــل، أدت انخفاضــات ســعر الصــرف وعوامــل 

غيــر مفســرة أخــرى دورا يف اقتصــادات األســواق الصاعــدة التــي كان التضخــم فيهــا أعلــى مــن 

التوقعات على املدى الطويل.

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

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: اخلطــوط الرأســية يف اللوحتيــن ٣ و٤ تشــير إىل املديــات بيــن الربيعــات. والعينــة 

معرفــة يف اجلــدول ٣-١-١- باملرفــق. وتســتبعد فنزويــال بســبب نقــص البيانــات. وتســتبعد 

أوكرانيا بسبب قيمتها الشاذة.

١ الهدف يشير إىل متوسط توقعات التضخم على املدى الطويل يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧، من 

مؤسســة Consensus Economics (توقعــات التضخــم لعشــر ســنوات) أو تنبــؤات التضخــم الــواردة 

يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي (توقعات التضخم خلمس سنوات).

٢ سعر الصرف معرّف على أنه قيمة العملة مقابل الدوالر األمريكي.

٣ بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، واملكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.

٤ األرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر 2٠1٦

العاملــي  التراخــي  حمــركات  مراعــاة  أن  حيــن  يف  وإجمــاال، 

يف الصناعــات التحويليــة يتجــاوز نطــاق هــذا الفصــل، فــإن هــذه 

يف  التحويليــة  الصناعــات  يف  التراخــي  أن  إىل  تشــير  النتائــج 

االقتصــادات الكبيــرة يمكــن أن يضيــف ضغوطــا انكماشــية يف 

اقتصــادات أخــرى.

أقــوى مــع الصيــن، ممــا يوفــر أدلــة إضافيــة علــى آثــار التداعيــات املباشــرة 

مــن خــال الســلع التجاريــة. غيــر أن التراخــي يف الصيــن يمكــن أن يضــع 

التجاريــة احملليــة يف  الســلع  أســعار  تراجــع تضخــم  إىل  تــؤدي  ضغوطــا 

بلــدان أخــرى — عندمــا تكــون هــذه األســعار حمــددة يف األســواق العامليــة 

— بقــدر أكبــر ممــا يمكــن رصــده مــن خــال أســعار الــواردات. وبالفعــل، 
هنــاك داللــة إحصائيــة بيــن القيــم املتبقيــة يف هــذا النمــوذج والتراخــي يف 

الصناعــات التحويليــة يف الصيــن.

ما مدى ثبات توقعات التضخم؟ 

االقتصــادي  التراخــي  أن  إىل  الســابقة  النتائــج  تشــير 

التجاريــة  للســلع  العامليــة  األســعار  يف  احلــاد  واالنخفــاض 

يفســران جــزءا كبيــرا مــن ســبب انخفــاض التضخــم عــن األهــداف 

القليلــة  الســنوات  مــدار  علــى  البلــدان  مــن  كثيــر  يف  امللحــوظ 

املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  مســاهمة  وكانــت  املاضيــة. 

الطويل يف ديناميكيات التضخم األخيرة أصغر بكثير — على 

الرغــم مــن أن النتائــج حساســة نوعــا مــا ألفــق توقعــات التضخــم. 

ولكــن إذا انحرفــت توقعــات التضخــم بشــكل كبيــر إىل أدنــى حتــى 

ولــو كانــت نتيجــة صدمــات مؤقتــة، ســيؤدي ذلــك إىل فتــرة ممتــدة 

مــن انخفــاض التضخــم— وخاصــة يف ســياق السياســة النقديــة 

املقيــدة؟29

وبالتــايل، مــن األســئلة الرئيســية يف هــذا املنعطــف هــو مــا 

مــدى ثبــات توقعــات التضخــم. وبصفــة خاصــة، هــل هنــاك أدلــة 

علــى أن تطــورات التضخــم يف الفتــرة األخيــرة تؤثــر علــى توقعــات 

التضخــم؟ والستكشــاف هــذا الســؤال، يفحــص التحليــل حساســية 

توقعــات التضخــم للتغيــرات يف التضخــم الفعلــي، ويبحــث دور 

أطــر السياســات النقديــة يف التأثيــر علــى هــذه احلساســية، ويقيـّـم 

مــا إذا كانــت هــذه احلساســية قــد زادت يف البلــدان التــي تكــون 

أســعار الفائــدة األساســية فيهــا عنــد نطاقهــا األدنــى الفعلــي أو 

بالقــرب منــه.

قياس توقعات التضخم

والنشــاط االقتصــادي يف جــزء  التضخــم  بيــن  الصلــة  تنبــع 

منهــا مــن قــرارات التســعير التــي تتخذهــا الشــركات واعتقاداتهــا 

وبالنظــر  املســتقبل.  يف  الكليــة  االقتصاديــة  النتائــج  بشــأن 

تكــون معروفــة عمومــا،  للشــركات ال  التضخــم  توقعــات  أن  إىل 

فيتــم تقريبهــا مــن خــال: )1( مســوح توقعــات التضخــم ملعــدي 

القائمــة  التضخــم  توقعــات  و)2( مقاييــس  األســر،  أو  التنبــؤات 

يف  املدجمــة  التضخــم  تعويضــات  تقديــرات  مثــل  الســوق،  علــى 

املاليــة. األدوات  عائــدات 

املســوح  علــى  القائمــة  التضخــم  توقعــات  مقاييــس  وتقيــس 

والقائمــة علــى الســوق مفاهيــم خمتلفــة إىل حــد مــا وتكــون ذات 

واحــد  مقيــاس  املســوح  فتجمــع  خمتلفــة.  إحصائيــة  خــواص 

للنزعــة املركزيــة — الوســط أو الوســيط أو املنــوال — للتوزيــع 

أو األســر، وقــد يبلــغ خمتلــف  التنبــؤات  املتوقــع لفــرادى معــدي 

أنــه  الــذي يعتقــدون  التوزيــع  عــن  عــن مقيــاس خمتلــف  األفــراد 

قائــم. ومــن املعتــاد اســتخدام وســيط توزيــع اإلجابــات الفرديــة 

كقيمــة إحصائيــة موجــزة للتوقعــات القائمــة علــى املســوح للحــد 

توقعــات  تشــتت  ويعتبــر  الشــاذة.  للقيــم  التشــويهية  األثــار  مــن 

أثــر  بشــأن  حمــاكاة  عمليــات  علــى  لاطــاع   2-3 امللحــق  راجــع    29

أســعار الــواردات املنخفضــة مؤقتــا — الناجمــة عــن انخفــاض يف أســعار 

النفــط والتراخــي الصناعــي يف اقتصــاد كبيــر رئيســي — يف إطــار سياســة 

نقديــة مقيــدة وانفــات توقعــات التضخــم.
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الوسط الوسيط

٢- التراخي يف الصناعات التحويلية يف الصين – العمليات 

املتعلقة بالصالبة

يف  التراخــي  بيــن  االرتبــاط   :٣-١٤ البيــاين  الشــكل 

والواليــات  واليابــان  الصيــن  يف  التحويليــة  الصناعــات 

يف  التضخــم  يف  الــواردات  أســعار  ومســاهمة  املتحــدة 

البلدان األخرى
(نقاط مئوية)

يرتبــط ضعــف التضخــم يف عــدد كبيــر مــن البلــدان بالتراخــي يف الصناعــات التحويليــة يف 

اليابان والواليات املتحدة وخاصة يف الصين.

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

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: اخلطــوط الرأســية تشــير إىل املديــات بيــن الربيعــات. ويعــرض هــذا الشــكل البيــاين قيــم 

مــن  التحويليــة  الصناعــات  تراخــي  ملعامــل  الربيعــات  بيــن  واملديــات  والوســيط  الوســط 

انحدارات لكل بلد. راجع امللحق ٣-٤ لالطالع على مواصفات االنحدار.

١مل تستخدم عوامل لتحييد األثر.

٢ بتحييــد أثــر التراخــي يف الصناعــات التحويليــة يف االقتصاديــن األخريــن، والتغيــر يف أســعار 

النفط، وفجوة الناجت العاملي.

احلاليــة  أربــاع  األربعــة  يف  النفــط  أســعار  يف  والتغيــر  العاملــي  النــاجت  فجــوة  أثــر  ٣ بتحييــد 

والسابقة.
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املســح مقياســا ملــد عــدم جتانــس املعتقــدات وليــس مقياســا لعــدم 

اليقين — على الرغم من أنهما يميان إىل التحرك معا )دراسة 

Gürkaynak and Wolfers 2007(. وتتــاح املقاييــس القائمــة علــى 

املســوح ملعــدي تنبــؤات توقعــات التضخــم )مثــل تلــك الصــادرة 

جملموعــة  خمتلفــة  بآفــاق   )Consensus Economics مؤسســة  عــن 

كبيــرة مــن البلــدان يف حيــن أن املســوح املتعلقــة بتوقعــات األســر 

)مثــل مســح جامعــة ميتشــيغان للواليــات املتحــدة( متاحــة لعــدد 

قليــل فقــط مــن االقتصــادات املتقدمــة.

القائمــة  التضخــم  توقعــات  مقاييــس  اســتخاص  ويمكــن 

الســندات  يف  املدجمــة  التضخــم  تعويضــات  مــن  الســوق  علــى 

املرتبطــة بالتضخــم واالســمية طويلــة األجــل أو مــن املبــادالت 

الــذي  التــوازين  التضخــم  معــدل  ويوفــر  بالتضخــم.3٠  املرتبطــة 

يقــاس بفــرق العائــد بيــن الســندات التقليديــة والســندات املقابلــة 

املرتبطــة بالتضخــم تقديــرا ملســتوى التضخــم املتوقــع الــذي لــن 

يهتــم املســتثمر عنــده )حمايــد مــن حيــث اخملاطــر( بيــن حيــازة أي 

مــن نوعــي الســندات. ويســتخدم هــذا املقيــاس علــى نطــاق واســع 

كمقيــاس مناســب زمنيــا لتوقعــات املســتثمرين بشــأن التضخــم، 

أنــه يســتند فعليــا إىل تســعير املســتثمر احلــدي  علــى الرغــم مــن 

ويشــمل عــاوة الســيولة وعــاوة التضخــم.31

ماحظــة  مــن  االســتغراب  يثيــر  مــا  يوجــد  ال  وبالتــايل 

وتلــك  املســوح  علــى  القائمــة  املقاييــس  ســلوك  يف  اختافــات 

القائمــة علــى الســوق مــع مــرور الوقــت، بمــا يف ذلــك خــال أحــدث 

فتــرة مــن انخفــاض التضخــم. وتختلــف توقعــات التضخــم التــي 

بلــدا.  مــن 2٠  أكثــر  الســندات املربوطــة بالتضخــم اآلن يف  3٠  تصــدر 

وباإلضافــة إىل اململكــة املتحــدة، والواليــات املتحــدة وأربعــة مــن البلــدان 

الكبيــرة يف منطقــة اليــورو، تشــتمل هــذه البلــدان علــى البرازيــل وجنــوب 

علــى  تاريخيــة  عامــة  نظــرة  علــى  ولاطــاع  وتركيــا.  وكوريــا  إفريقيــا 

 Garcia and األســواق الدوليــة للســندات املربوطــة بالتضخــم، راجــع دراســة

van Rixtel 2007 واملراجــع الــواردة فيــه. واملبــادالت املربوطــة بالتضخــم 
هــي مشــتقات يدفــع مــن خالهــا أحــد الطرفيــن معــدل تضخــم ثابــت مقابــل 

التضخــم الفعلــي علــى مــدى مــدة العقــد. ويمكــن اســتخدام معــدل التضخــم 

املقيــد بوصفــه اجلــزء الثابــت مــن املبادلــة لتوفيــر مقيــاس بديــل لتعويــض 

عــاوة  إلدراج  عرضــة  أقــل  بالتضخــم  املرتبطــة  واملبــادالت  التضخــم. 

الســيولة مقارنــة بالســندات املربوطــة بالتضخــم والســندات االســمية ألن 

املبــادالت ال تتطلــب دفــع مبلــغ مقدمــا وتســوى بصــايف تبــادالت التدفقــات 

يف نهايــة العقــد.

31  يمكــن أن تنشــأ عــاوة الســيولة عــن عوامــل غيــر متعلقــة بتوقعــات 

ويمكــن  الســوق  النشــاط يف  كفايــة  عــدم  أو  االحتــكاكات  مثــل  التضخــم، 

بيــن  الفــروق  أو  النســبية  التجــارة  أحجــام  النظــر يف  عــن طريــق  قياســها 

دراســتي  املثــال  ســبيل  علــى  )راجــع  واملبــادالت  األصــول  علــى  الفائــدة 

 Gürkaynak, Sack, and Wright؛ وCelasun, Mihet, and Ratnovski 2012
للمخاطــر  األســواق  تســعير  عــن  التضخــم  خماطــر  عــاوة  وتعبــر   .)2010
احمليطــة بتوقعــات التضخــم وتكــون أصعــب يف التقديــر مقارنــة بعــاوة 

الســيولة. وعــادة مــا تؤخــذ تقديــرات عــاوة خماطــر التضخــم مــن نمــاذج 

تختلــف  الواحــد،  البلــد  حالــة  يف  حتــى  ولكــن  الفائــدة.  أســعار  هيــاكل 

التقديــرات بشــكل كبيــر مــع مــرور الوقــت، وفيمــا بيــن آجــال االســتحقاق، 

وعبــر املواصفــات، ممــا يجعــل تفســير التغيــرات يف تعويضــات التضخــم 

غيــر مباشــر باملــرة. ولاطــاع علــى نمــاذج هيــاكل أســعار الفائــدة املطبقــة 

 Abrahams and علــى الواليــات املتحــدة، راجــع علــى ســبيل املثــال دراســات

D’Am-؛ وChristensen, Lopez, and Rudebusch (2010)؛ وothers (2012)
ico, Kim, and Wei (2014). وبالنســبة ملنطقــة اليــورو، راجــع علــى ســبيل 

.Garcia and Werner (2014) املثــال دراســة 

يضعهــا معــدو التنبــؤات آلفــاق تصــل إىل ثــاث ســنوات مــع مــرور 

الوقــت، ولكــن تكــون التوقعــات لآلفــاق التــي تبلــغ مدتهــا خمــس 

ســنوات وأكثــر مســتقرة للغايــة. وتكــون توقعــات األســر مســتقرة 

أيضــا علــى اآلفــاق الطويلــة. وعلــى عكــس ذلــك، تبــدي مقاييــس 

توقعــات التضخــم التاريخيــة القائمــة علــى الســوق اختافــا أكبــر 

مــع مــرور الوقــت.

وانتقــاال إىل أحــدث فتــرة، انخفضــت التوقعــات علــى املــدى 

يف  وأكثــر(  ســنوات  )خمــس  الســوق  علــى  القائمــة  املتوســط 

الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو بنحــو ٠.9 نقطــة مئويــة و8.٠ 

 ٠.٦ وبنحــو   —  2٠٠9 عــام  منــذ  التــوايل،  علــى  مئويــة  نقطــة 

نقطــة مئويــة و٠.5 نقطــة مئويــة، علــى التــوايل منــذ االنخفــاض 

أقــل  األن  وهــي   —  2٠14 عــام  يف  النفــط  أســعار  يف  احلــاد 

مــن متوســطاتها التاريخيــة وأقــل مــن املقاييــس القائمــة علــى 

وتراجعــت  و2(.   1 اللوحتــان   ،15-3 البيــاين  )الشــكل  املســوح 

توقعــات التضخــم القائمــة علــى املســوح يف املقابــل بقــدر أقــل 

عــام  منــذ  املتوســط  يف  مئويــة  نقطــة   ٠.15 نحــو   — بكثيــر 

املــدى  علــى  التوقعــات  أن  مــن  الرغــم  علــى  ولكــن،   32.2٠٠9

املتوســط القائمــة علــى املســوح ظلــت قريبــة مــن أهــداف البنــوك 

املركزيــة منــذ الركــود الكبيــر، فــإن انحرافــات توقعــات التضخــم 

عــن تلــك األهــداف يف االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية أصبحــت 

كبيــرة بعــد األزمــة حتــى لآلفــاق الطويلــة نســبيا التــي تبلــغ ثــاث 

ســنوات مثــا — يف حيــن أنــه يف إطــار ثبــات توقعــات التضخــم 

صفــر  االنحرافــات  هــذه  قيمــة  تكــون  أن  ينبغــي  جيــد،  بشــكل 

و4(.33  3 اللوحتــان   ،15-3 البيــاين  )الشــكل 

التحليل التجريبي

يربــط  إطــار  التضخــم جتريبيــا يف  ُتقــدّر حساســية توقعــات 

التضخــم. وحتديــدا،  التضخــم بمفاجــآت  التغيــرات يف توقعــات 

التاليــة: يجــري تقديــر املعادلــة 

  ∆ π  t+h  e   =  β  t  h   π  t  news  +  ϵ  t+h  ,   (2-3)

π  t+h  e  ∆ إىل الفــرق األول يف توقعــات التضخــم  حيــث تشــير    

π  t  news  إىل مقيــاس لصدمــات  ـتقبل، و   ـنوات يف املسـ h سـ ـدة  ملـ

32  علــى الرغــم مــن أن توقعــات معــدي التنبــؤات واألســر مل تنخفــض إال 

انخفاضــا طفيفــا منــذ فتــرة مــا قبــل األزمــة، فقــد تغيــر التــواء التوزيعــات. 

وتشــير األدلــة اخلاصــة بالواليــات املتحــدة بالنســبة للمقياســين إىل أن 

1-2% قــد زادت،  ـون تضخمــا نســبته  ـن يتوقعـ ـتجيبين الذيـ بة املسـ ـ نسـ

يف حيــن أن معظــم االنخفاضــات تعكــس تراجــع التوقعــات بشــأن جتــاوز 

التضخــم للهــدف. وتبيــن توقعــات التضخــم القائمــة علــى توقعــات معــدي 

التنبــؤات تراجعــا ملحوظــا يف الذيــل العلــوي، يف حيــن أن تلــك القائمــة علــى 

تنبــؤات األســر تشــير إىل تراجــع عــدم اليقيــن.

33  تشــير األدلــة التجريبيــة للواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو إىل أن 

توقعــات التضخــم لثــاث ســنوات يف املســتقبل مل تكــن خمتلفــة إحصائيــا 

عــن أهــداف التضخــم خــال فتــرة مــا قبــل األزمــة ولكنهــا كانــت أقــل بكثيــر 

ودالــة إحصائيــا يف الفتــرة 2٠٠9-2٠15. ويحيــد التحليــل أثــر حجــم 

صدمــات التضخــم يف الفترتيــن.
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التضخــم.34 واملعامــل  β   h  يرصــد درجــة ثبــات توقعــات التضخــم 

ملــدة h ســنوات يف املســتقبل — وهــو مصطلــح يشــار إليــه باســم 

ويُســمح   —  )Ball and Mazumder  2011( الصدمــة«  »تثبيــت 

لــه بــأن يتغيــر مــع مــرور الوقــت وفــق مواصفــة مــا. وإذا كانــت 

ـذه  ـة هـ أن تكــون قيمـ النقديــة ذات مصداقيــة، ينبغــي  السياســة 

فيــه  بمــا  طويــل  زمنــي  أفــق  علــى  الصفــر  مــن  قريبــة  املعلمــة 

الكفايــة. وهــذا يعنــي أن صدمــات التضخــم ينبغــي أال تــؤدي إىل 

الــوكاء  كان  إذا  املتوســط  املــدى  علــى  التوقعــات  يف  تغيــرات 

تطــورات  أي  يواجــه  أن  بوســعه  املركــزي  البنــك  أن  يعتقــدون 

قصيرة األجل إلعادة التضخم إىل الهدف على املدى املتوســط. 

وبالنظــر إىل عــدم اليقيــن حــول األفــق الزمنــي ذي الصلــة لقــرار 

التســعير يف الشــركات ويف ضــوء النتائــج الســابقة، جتــرى هــذه 

العمليــة باســتخدام توقعــات التضخــم بآفــاق زمنيــة خمتلفــة.

ويتــم تقديــر النمــوذج لــكل اقتصــاد مــن االقتصــادات املتقدمة 

واقتصــادات األســواق الصاعــدة متــاح بشــأنه بيانــات، وهــو مــا 

ينتــج تقديــرات بشــأن 44 بلــدا مــن الربــع األول مــن عــام 199٠ 

إىل الربع األول من عام 2٠1٦. وتسمح هذه املواصفة للمعلمة 

β   h   بــأن تختلــف مــع مــرور الوقــت لرصــد التغيــرات يف حساســية 

توقعــات التضخــم الناجتــة مثــا عــن التغيــرات يف أطــر السياســة 

القائمــة  التضخــم  لتوقعــات  التحليــل  هــذا  ويجــرى  قديــة.  ن ال

علــى املســوح باســتخدام البيانــات املتاحــة بتواتــر ربــع ســنوي 

ولتوقعــات التضخــم القائمــة علــى الســوق باســتخدام البيانــات 

املتاحــة بتواتــر يومــي.

النتائج — توقعات التضخم القائمة على 

املسوح

أن  يفتــرض  أي   — ســاكن  إطــار  باســتخدام  التحليــل  أ  د ـ ـ يب

كيــف  الستكشــاف   — الوقــت  مــرور  مــع  ثابــت    β   h مــل  ا ع امل

البلــدان  بيــن  املســوح  علــى  القائمــة  التضخــم  ـات  توقعـ تختلــف 

وكيــف يتعلــق ذلــك بخصائــص أطــر السياســة النقديــة.35 وتبيــن 

34  صدمات التضخم معرفة على أنها الفرق ربع السنوي بين التضخم 

ـي والتوقعــات علــى املــدى القصيــر للتحليــل القائــم علــى مقاييــس  ـ الفعل

توقعــات التضخــم القائمــة علــى تنبــؤات املســوح وعلــى أنهــا التغيــر اليومــي 

ـعار العقــود املســتقبلية للنفــط للتحليــل الــذي يســتخدم التوقعــات  يف أسـ

ـوق. ويســتخدم خطــأ التنبــؤات ربــع الســنوي كمقيــاس  ـى السـ ـة علـ القائمـ

توقعــات  مقاييــس  علــى  القائــم  تحليــل  ل ل م  ـ ـ خ ض ت ل ا ت  ا ـ ـ م د ص ل ي  ـ ـ ع ج مر

التضخــم القائمــة علــى املســوح ألنهــا أقــل عرضــة للســببية املعكوســة عــن 

ـرات يف التضخــم أو انحرافــات التضخــم  ـل التغيـ املقاييــس األخــرى، مثـ

عــن الهــدف. غيــر أن النتائــج التــي تســتخدم املقياســين البديليــن ليســت 

خمتلفــة إحصائيــا. ومقاييــس مفاجــآت التضخــم ليســت متاحــة بتواتــر 

يومــي، وبالتــايل تســتخدم التغيــرات يف أســعار العقــود املســتقبلية للنفــط 

كمؤشــرات بديلــة لصدمــات التضخــم يف التحليــل القائــم علــى التوقعــات 

القائمــة علــى الســوق. ويف حيــن أنــه مــن الواضــح أن نطــاق هــذا املقيــاس 

أضيــق بكثيــر، فــإن التقاريــر تشــير إىل أن توقعــات التضخــم ترتبــط ارتباطــا 

Coibion and Gorod-قويــا بالتطــورات يف أســعار النفــط )راجــع دراســة 

.)nichenko 2015
ـذا اجلــزء مــن التحليــل باســتخدام إطــار ســاكن نظــرا ألن  ـرى هـ 35  يجـ

ـة بالعديــد مــن خصائــص أطــر السياســة النقديــة، مثــل  البيانــات اخلاصـ

ـر متاحــة إال لعــدد قليــل مــن النقــاط الزمنيــة.  الشــفافية واالســتقال، غيـ

ويتــم اســتعدال حساســية توقعــات التضخــم بالنســبة للتوقعــات القائمــة 

تعديلــه  يجــري  لــذي  ا م  ـ ـ خ ض ت ل ا ت  ا ـ ـ ع ق و ت م  ـ ـ ج ح س  ا ـ ـ ي ق ل ح  و ـ ـ املس علــى 
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توقعات التضخم القائمة على املسوح والقائمة على السوق

انحرافات توقعات التضخم عن أهداف التضخم على 

آفاق زمنية خمتلفة 

2000–07 2009–15

املصادر: مؤسسة Bloomberg؛ وحسابات خبراء الصندوق.

توقعات التضخم القائمة على املسوح يف اللوحتين ١ و٢ هي تنبؤات التضخم يف املستقبل 

مــن مؤسســة Consensus Economics؛ والتوقعــات القائمــة علــى الســوق تســتند إىل ات التضخــم 

خلمــس ســنوات بعــد خمــس ســنوات مــن اآلن وتبيــن اللوحتــان ٣ و٤ الثابــت املقــدر يف انحــدار 

زمنيــة  آفــاق  يف  التضخــم  هــدف  عــن  املســوح  علــى  القائمــة  التضخــم  توقعــات  انحرافــات 

خمتلفــة (يســتخدم كبديــل توقعــات التضخــم لعشــر ســنوات يف املســتقبل) علــى انحرافــات عــن 

الهــدف للتضخــم الفعلــي ربــع الســنوي احملســوب علــى أســاس ســنوي. وتكــون قيــم املعامــل 

املقدرة صفر إذا مل تكن ذات داللة على مستوى ثقة نسبته ٥٪. والتنبؤات اخلاصة بمنطقة اليورو 

هــي ملتوســط التنبــؤات املرجحــة بإجمــايل النــاجت احمللــي لفرنســا وأملانيــا وإيطاليــا وهولنــدا 

وإسبانيا.

الشــكل البيــاين ٣-١٥: توقعــات التضخــم القائمــة علــى 

املسوح والقائمة على السوق
(٪)

يف  كبيــر  بشــكل  الســوق  علــى  القائمــة  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  انخفضــت 

الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو يف الفتــرة األخيــرة. وانخفضــت توقعــات التضخــم القائمــة 

علــى املســوح بقــدر أقــل بكثيــر، ولكنهــا انحرفــت كثيــرا عــن أهــداف التضخــم حتــى علــى أفــق 

زمني مدته ثالث سنوات.



137

الفصل 3       انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2٠1٦

يف  بكثيــر  أقــل  التضخــم  توقعــات  حساســية  أن  التقديــرات 

األســواق  اقتصــادات  يف  هــي  عمــا  املتقدمــة  االقتصــادات 

الصاعــدة )الشــكل البيــاين 3-1٦(. ويصــدُق ذلــك بصفــة خاصــة 

علــى توقعــات التضخــم آلفــاق قصيــرة — علــى ســبيل املثــال، 

تــؤدي زيــادة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم إىل زيــادة 

قدرهــا ٠.25 نقطــة مئويــة يف توقعــات التضخــم لســنة واحــدة 

أن  حيــن  يف  املتقدمــة،  لاقتصــادات  بالنســبة  املســتقبل  يف 

الزيــادة قدرهــا ٠.37 نقطــة مئويــة بالنســبة القتصــادات  هــذه 

األســواق الصاعدة. واالختاف يف احلساســية موجود، وإن كان 

بدرجــة أقــل، حتــى يف األفــق الزمنيــة الطويلــة — زيــادة قدرهــا 

نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم تــؤدي إىل زيــادة قدرهــا ٠.٠5 

نقطــة مئويــة يف توقعــات التضخــم لثــاث ســنوات يف املســتقبل 

امللحــق  راجــع  التضخــم.  واحــدة يف  نقطــة مئويــة  قــدره  لتغيــر  اســتجابة 

3-5 لاطــاع علــى تفاصيــل بشــأن التقديــر وحســاب صدمــات التضخــم.

يف االقتصــادات املتقدمــة، و٠.13 نقطــة مئويــة يف اقتصــادات 

الصاعــدة. األســواق 

التضخــم األضعــف يف املتوســط  وتشــير حساســية توقعــات 

يف االقتصــادات املتقدمــة إىل مصداقيــة أطــر السياســة النقديــة 

كعامــل حمــدد حمتمــل لعــدم التجانــس بيــن البلــدان. وتبيــن عمليــة 

تتعلــق  أنهــا  املقــدرة  احلساســيات  يف  االختافــات  استكشــاف 

جمــاالن   — وشــفافيته  املركــزي  البنــك  اســتقال  بمقاييــس 

حتســنا  املركزيــة  البنــوك  يف  احلوكمــة  جمــاالت  مــن  رئيســيان 

بشــكل كبيــر علــى مــدى العقــود القليلــة املاضيــة ومــن احملتمــل 

 Crowe and Meade( النقديــة  السياســة  بــأداء  مرتبطيــن  يكونــا 

.)2007

وعــادة مــا تكــون توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط — 

أي توقعــات التضخــم علــى مــدى ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات 

البنــك  فيهــا  يتمتــع  التــي  البلــدان  يف  ثباتــا  —أكثــر  وأكثــر 

قدرهــا  زيــادة  فــإن  املتوســط،  ويف  أكبــر.  باســتقال  املركــزي 

وحدة واحدة يف املتوســط يف مؤشــر قائم على تناوب حمافظي 

البنــك املركــزي — وهــو مقيــاس بحكــم الواقــع الســتقال البنــك 

املركــزي، ترتبــط قيمــه األعلــى بدرجــة أقــل مــن االســتقال — 

توقعــات  وحــدة يف حساســية   ٠.3 نحــو  قدرهــا  بزيــادة  ترتبــط 

ويشــير  و2(.3٦   1 اللوحتــان   ،17-3 البيــاين  )الشــكل  التضخــم 

ذلــك إىل أنــه إذا انتقــل بلــد مــا مــن املئيــن 25 إىل املئيــن 75 مــن 

— وهــو مــا يماثــل متوســط الفجــوة يف مؤشــر  التنــاوب  حيــث 

االســتقال هــذا بيــن الواليــات املتحــدة وإندونيســيا يف الســنوات 

وهــو  بمقــدار ٠.٠3،  احلساســية  ســتزيد   — املاضيــة  العشــرين 

تغيــر كبيــر بالنظــر إىل أن وســيط احلساســية بيــن البلــدان قــدره 

.٠.٠8

املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  حساســية  فــإن  وبالقيــاس، 

البنــك  اتســم  كلمــا  أقــل  تكــون  التضخــم  ملفاجــآت  املتوســط 

املركــزي بالشــفافية حــول أهدافــه وقراراتــه بشــأن السياســات. 

مؤشــر  يف  واحــدة  وحــدة  قدرهــا  زيــادة  أن  النتائــج  وتبيــن 

لشــفافية البنــك املركــزي ترتبــط بانخفــاض قــدره ٠.1٦ وحــدة 

املســتقبل  يف  ســنوات  لثــاث  التضخــم  توقعــات  حساســية  يف 

حجــم  ويشــير  و4(.37   3 اللوحتــان   ،17-3 البيــاين  )الشــكل 

3٦  تقــل مــدة خدمــة حمافــظ البنــك املركــزي مقارنــة بمــدة خدمــة املديــر 

أكثــر عرضــة للتدخــل  التنــاوب، ممــا يجعــل احملافــظ  التنفيــذي كلمــا زاد 

املركــزي.  البنــك  اســتقال  درجــة  ويقلــل  احلكومــة  جانــب  مــن  السياســي 

وتخلــص دراســة Cukierman, Webb, and Neyapti (1992) إىل أن الصلــة 

بيــن اســتقال البنــك املركــزي ونتائــج التضخــم تكــون أقــوى عنــد اســتخدام 

مقيــاس فعلــي يســتند إىل تنــاوب احملافظيــن مقارنــة باســتخدام مقاييــس 

تنــاوب  مؤشــر  التحليــل  يســتخدم  وبالتــايل،  للقانــون.  وفقــا  موضوعــة 

احملافظيــن الــوارد يف دراســة Crowe and Meade (2007)، والــذي يســتكمل 

 Cukierman, Webb, and Neyapti’s (1992) دراســة  يف  الــوارد  املؤشــر 

حتــى عــام 2٠٠4 ويغطــي عــددا كبيــرا مــن اقتصــادات األســواق الصاعــدة 

الناميــة. واالقتصــادات 

Crowe and Me- 37  مؤشــر شــفافية البنوك املركزية مأخوذ من دراســة

ade (2007) ويتعلق بعام 1998. 
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١- االقتصادات املتقدمة٢- اقتصادات األسواق الصاعدة

الوسيط املدى بين الربيعات الوسيط املدى بين الربيعات

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

الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين اســتجابة توقعــات التضخــم علــى آفــاق خمتلفــة لزيــادة 

غيــر متوقعــة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل مــن عمليــات انحــدار 

ساكنة لكل بلد.

التضخــم  توقعــات  حساســية   :٣-١٦ البيــاين  الشــكل 

ملفاجآت التضخم
(السنوات على احملور السيني)

توقعــات التضخــم أقــل حساســية ملفاجــآت التضخــم يف االقتصــادات املتقدمــة عــن اقتصــادات 

األسواق الصاعدة.
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إىل  املئيــن 25  مــن  مــا  بلــد  انتقــل  إذا  أنــه  إىل  املقــدر  املعامــل 

متوســط  يماثــل  مــا  وهــو   — الشــفافية  حيــث  مــن   75 املئيــن 

الفجوة يف مؤشــر الشــفافية بين بيرو وكندا على مدى العشــرين 

.٠.٠5 بمقــدار  احلساســية  ســتنخفض   — املاضيــة  ســنة 

وقــد تطبيــق الكثيــر مــن البنــوك املركزيــة سياســة اســتهداف 

لتكــون  حتديــدا  املاضيــة  القليلــة  العقــود  مــدى  علــى  التضخــم 

عمليــة صنــع القــرار فيهــا أكثــر شــفافية. وتشــير مقارنــة حساســية 

وبعــد  قبــل  بلــد  كل  يف  التضخــم  بمفاجــآت  التضخــم  توقعــات 

اإلصاحــات  تلــك  أن  إىل  التضخــم  اســتهداف  سياســة  تطبيــق 

النقديــة ترتبــط بانخفــاض كبيــر يف احلساســية )الشــكل البيــاين 

العينــة،  بلــدان  جلميــع  احلساســية  انخفــاض  وياحــظ   .)18-3

كمــا يتضــح مــن املــدى بيــن الربيعــات الضيــق نســبيا.38

وعمومــا، تشــير النتائــج التــي تســتخدم إطــارا ســاكنا إىل أن 

أطــر السياســات النقديــة األقــوى ترتبــط بثبــات توقعــات تضخــم 

 ) β   h( بشــكل أفضــل. والســماح لتقديــر حساســية توقعــات التضخــم

بالتغيــر مــع مــرور الوقــت يبيــن أنــه انخفــض بشــكل مطــرد يف كل 

مــن االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق الصاعــدة علــى 

هــذا  وكان   .)19-3 البيــاين  )الشــكل  املاضييــن  العقديــن  مــدى 

االنخفــاض أكثــر حــدة يف بدايــة فتــرة العينــة، وحتديــدا عندمــا 

حســنّت اقتصــادات كثيــرة أطرهــا بشــكل كبيــر، بمــا يف ذلــك عــن 

علــى  لاطــاع   Levin, Natalucci, and Piger 2004 دراســة  راجــع    38

أن  إىل   Clarida and Waldman (2008) دراســة  وتخلــص  نتائــج مماثلــة. 

التضخــم األعلــى مــن املتوقــع يــؤدي إىل ارتفــاع ســعر الصــرف االســمي يف 

— ولكــن ليــس يف غيرهــا  البلــدان التــي تطبــق نظــم اســتهداف التضخــم 

— ممــا يشــير إىل أن أهــداف التضخــم تنجــح يف تثبيــت توقعــات التضخــم 
واملســار النقــدي املطلــوب لتحقيــق الهــدف.
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٤- ٥ سنوات يف املستقبل 

فأكثر

y = –0.12x + 0.11
R2 = 0.40
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١- ثالث سنوات يف املستقبل

y = 0.32x + 0.03
R2 = 0.23

y = 0.24x + 0.04
R2 = 0.13
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٢- ٥ سنوات يف املستقبل 

فأكثر

y = 0.09x + 0.04
R2 = 0.05

y = 0.05x + 0.02
R2 = 0.08

٣- ثالث سنوات يف املستقبل

y = –0.16x + 0.15
R2 = 0.23

 Crowe and Meade دراســة  بيانــات  Consensus Economics؛ وجمموعــة  املصــادر: مؤسســة 

(2007)؛ ومؤسسة Haver Analytics؛ وحسابات خبراء الصندوق.
ملحوظــة: احلساســية تقــاس بوصفهــا اســتجابة توقعــات التضخــم علــى آفــاق خمتلفــة لزيــادة 

غيــر متوقعــة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل مــن عمليــات انحــدار 

ساكنة لكل بلد. واحلساسية يف حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات باستخدام توقعات 

التضخــم ٥ و١٠ ســنوات يف املســتقبل. واخلطــوط الســوداء تشــير إىل خطــوط املطابقــة للعينــة 

بأكملها. واخلطوط احلمراء تشير إىل خطوط املطابقة بدون القيم الشاذة.

التضخــم  توقعــات  حساســية   :٣-١٧ البيــاين  الشــكل 

ملفاجآت التضخم وأطر السياسة النقدية

توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط والطويــل أقــل حساســية ملفاجــآت التضخــم يف 

البلدان التي لديها بنوك مركزية أكثر استقالال وشفافية.
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١- قبل استهداف التضخم٢- بعد استهداف التضخم

الوسيط املدى بين الربيعات

التضخــم  توقعــات  حساســية   :٣-١٨ البيــاين  الشــكل 

ملفاجآت التضخم قبل وبعد تطبيق استهداف التضخم

اســتهداف التضخــم يرتبــط بحساســية أقــل يف حالــة توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط 

والطويل ملفاجآت التضخم.

املصادر: مؤسســة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ وتقرير آفاق االقتصاد 

العاملي (٢٠١١، الفصل ٣)؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين اســتجابة توقعــات التضخــم علــى آفــاق خمتلفــة لزيــادة 

غيــر متوقعــة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل مــن عمليــات انحــدار 

ساكنة لكل بلد. واحلساسية يف حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات باستخدام توقعات 

التضخم ٥ و١٠ سنوات يف املستقبل.
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طريــق تطبيــق نظــم اســتهداف التضخــم.39 وكان هــذا االنخفــاض 

واســع النطــاق أيضــا بيــن البلــدان، كمــا يتضــح مــن تطــور املــدى 

بيــن الربيعــات. وتشــير ماحظــة أن حساســية توقعــات التضخــم 

39  علــى ســبيل املثــال، يف عــام 199٦، مل تطبــق إال نســبة 2٠% مــن 

بلــدان العينــة نظامــا الســتهداف التضخــم؛ وبحلــول عــام 2٠15 زادت هــذه 

النســبة إىل نحــو 75%. وباملثــل، زاد متوســط مؤشــر الشــفافية مــن 55.٠ 

يف عــام 1998 إىل ٠.٦1 يف عــام 2٠٠٦، وانخفــض مؤشــر التنــاوب مــن 

٠.29 يف الفتــرة 198٠-1989 إىل ٠.2٠ يف الفتــرة 2٠٠4-1995.

املتقدمــة  االقتصــادات  يف  أقــل  تــزال  ال  التضخــم  ملفاجــآت 

جمــال  هنــاك  أن  إىل  الصاعــدة  األســواق  باقتصــادات  مقارنــة 

ملواصلــة حتســين أطــر السياســات النقديــة يف اجملموعــة الثانيــة 

مــن االقتصــادات.

توقعــات  حساســية  يف  االنخفــاض  نحــو  االجتــاه  أن  غيــر 

التضخــم قــد توقــف فيمــا يبــدو يف منتصــف األلفينــات، وخاصــة 

يف االقتصادات املتقدمة. وباإلضافة إىل ذلك، زادت حساســية 

األخيــرة  الفتــرة  يف  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات 

بســرعة مطــردة يف البلــدان التــي كانــت أســعار الفائــدة األساســية 

بالبلــدان  مقارنــة  منــه  بالقــرب  أو  األدنــى  نطاقهــا  عنــد  فيهــا 

األخــرى )الشــكل البيــاين 3-2٠(.4٠ وقــد حــدث ذلــك علــى الرغــم 

مــن أن العديــد مــن هــذه االقتصــادات طبقــت سياســات نقديــة غيــر 

تقليديــة خــال هــذه الفتــرة، ممــا يشــير إىل ان السياســة النقديــة 

املقيــدة قــد تكــون تؤثــر علــى درجــة ثبــات توقعــات التضخــم.

لصدمــات  التضخــم  توقعــات  اســتجابة  حتليــل  ويشــير 

املقيــدة  النقديــة  السياســة  إىل  والســلبية  اإليجابيــة  التضخــم 

بوصفهــا الســبب األساســي يف احتمــال انفــات التوقعــات. وإذا 

كانــت القيــود علــى السياســة النقديــة هــي مصــدر زيــادة حساســية 

توقعــات التضخــم، فــإن هــذه احلساســية ينبغــي أن تكــون أكبــر 

يف حالــة الصدمــات الســلبية عــن الصدمــات اإليجابيــة — يمكــن 

للبنــك املركــزي املقيــد بالنطــاق األدنــى الفعلــي ألســعار الفائــدة 

ســعر  برفــع  التضخــم  الرتفــاع  دائمــا  يســتجيب  أن  االساســية 

عندمــا  يكــون جمــال خفضــه صغيــرا  ولكــن  األساســي،  الفائــدة 

ينخفــض التضخــم. ويــؤدي ذلــك إىل عــدم جتانــس ال مفــر منــه 

يف قــدرة الســلطة النقديــة علــى التعامــل مــع صدمــات التضخــم 

املتجهــة إىل أدنــى أو أعلــى.

ذات  البلــدان  يف  احلساســية  زيــادة  معظــم  فــإن  وبالفعــل، 

السياســة النقديــة املقيــدة ينبــع فيمــا يبــدو مــن صدمــات التضخــم 

عندمــا   ،2٠٠9 عــام  وبعــد   .)21-3 البيــاين  )الشــكل  الســلبية 

اقتربــت أســعار الفائــدة األساســية مــن نطاقاتهــا األدنــى الفعليــة، 

املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  اســتجابة  جتــاوزت 

للصدمــات الســلبية االســتجابة للصدمــات اإليجابيــة، يف حيــن 

عــام  قبــل  أكبــر  كانــت  اإليجابيــة  للصدمــات  االســتجابة  أن 

4٠  يشــير قيــد النطــاق األدنــى الفعلــي املســتخدم يف هــذا التحليــل إىل 

وواجهــت  أقــل.  أو  أســاس  نقطــة   5٠ يســاوي  األساســي  الفائــدة  ســعر  أن 

هــذا  التاليــة  عشــر  التســعة  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  النقديــة  الســلطات 

واجلمهوريــة  كنــدا،   :2٠15-2٠٠9 الفتــرة  خــال  مــا  وقــت  يف  القيــد 

التشــيكية، وإســتونيا، وفرنســا، وأملانيــا، ومنطقــة هونــغ كونــغ اإلداريــة 

الصينيــة، وإيطاليــا، واليابــان، والتفيــا، وليتوانيــا، وهولنــدا، وســنغافورة، 

وسويســرا،  والســويد،  وإســبانيا،  وســلوفينيا،  الســلوفاكيية،  واجلمهوريــة 

ســعر  ســنغافورة  تســتخدم  وال  املتحــدة.  والواليــات  املتحــدة،  واململكــة 

الفائــدة كأداة مــن أدوات السياســة النقديــة، بيــد أن ســعر الفائــدة الســوقي 

علــى املــدى القصيــر عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي. ويجــري اختبــار الداللــة 

اإلحصائيــة للفــرق باســتخدام اختبــار الوســيط الــذي أعــده Mood والفــرق 

بيــن اجملموعتيــن دال إحصائيــا للتوقعــات ذات أفــق ثــاث ســنوات، وبقــدر 

أقــل لتوقعــات التضخــم ذات أفــق خمــس ســنوات.
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الوسيط املدى بين الربيعات الوسيط املدى بين الربيعات

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

الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين اســتجابة توقعــات التضخــم علــى آفــاق خمتلفــة لزيــادة غيــر 

متوقعــة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل متغيــرة زمنيــا مــن تقديــرات 

لــكل بلــد باســتخدام مرشِّــح كاملــان. واحلساســية يف حالــة ٥ ســنوات فأكثــر هــي متوســط تقديــرات 

باستخدام توقعات التضخم ٥ و١٠ سنوات يف املستقبل.

التضخــم  توقعــات  حساســية   :٣-١٩ البيــاين  الشــكل 

ملفاجآت التضخم مع مرور الوقت

حساســية توقعــات التضخــم ملفاجــآت التضخــم مــع مــرور الوقــت انخفضــت بشــكل مطــرد مــع 

مــرور الوقــت. ولكــن يبــد أن هــذا االجتــاه إىل االنخفــاض قــد توقــف يف الفتــرة األخيــرة، وخاصــة 

يف االقتصادات املتقدمة.
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البلــدان  إذا واجهــت  أنــه  التقديــرات إىل  2٠٠9. 41 وتشــير هــذه 

التــي تكــون أســعار الفائــدة األساســية فيهــا عنــد نطاقهــا األدنــى 

مــدى  علــى  امللحوظــة  لتلــك  مقارنــة  تضخــم  مفاجــآت  الفعلــي 

املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  ســتتحرك  الســابقين،  العاميــن 

الطويــل إىل أدنــى بنحــو ٠.15 نقطــة مئويــة. وهــذا املقــدار ليــس 

كبيــرا للغايــة بالقيمــة املطلقــة ولكنــه ال يــزال ثــاث مــرات أكبــر 

ممــا لــو ظلــت حساســيتها دون تغييــر — يف حيــن أنــه يف إطــار 

التوقعــات التــي تتســم بثبــات جيــد، ينبغــي أال يكــون هنــاك أي 

أثــر علــى اإلطــاق.

مهمــا  دورا  النفــط  أســعار  يف  احلــاد  االنخفــاض  أدى  وقــد 

يف ديناميكيــات التضخــم العامليــة علــى مــدى الســنوات القليلــة 

دال  ليــس  والســلبية  اإليجابيــة  للصدمــات  احلساســية  بيــن  الفــرق    41

إحصائيــا عمومــا، وربمــا يرجــع ذلــك إىل عــدد املشــاهدات احملــدود )امللحــق 

.)5-3

توقعــات  حساســية  زيــادة  يف  أيضــا  احملتمــل  ومــن  املاضيــة، 

أن  غيــر  التضخــم.  ملفاجــآت  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم 

إجــراء حتليــل إضــايف لتفكيــك مفاجــآت التضخــم إىل حتــركات 

يف أســعار النفط وغير النفط يشــير إىل أن حتركات أســعار الســلع 

التوقعــات.  حساســية  زيــادة  يف  أيضــا  أســهمت  النفطيــة  غيــر 

اإليجابيــة  التضخــم  صدمــات  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  وتشــير 

النفــط  أســعار  يف  املتوقــع  مــن  األســرع  التعــايف  عــن  الناجمــة 

لــن يــؤدي إال إىل انتعــاش جزئــي يف توقعــات التضخــم إذا ظــل 
كبيــرا.42 االقتصــادي  التراخــي 

42  بالنســبة للبلــدان التــي تكــون أســعار الفائــدة األساســية فيهــا عنــد 

النطــاق األدنــى الفعلــي، يتــم تفكيــك حساســية توقعــات التضخــم بيــن تلــك 

باألخبــار  املدفوعــة  وتلــك  النفــط  أســعار  تضخــم  يف  بتغيــرات  املدفوعــة 

املتعلقــة بالتضخــم األساســي — الــذي يُســتخدم كمؤشــر بديــل لــه القيــم 

املتبقيــة يف عمليــة انحــدار صدمــات التضخــم علــى أســعار النفــط )راجــع 

امللحــق 3-5(. وتشــير النتائــج إىل أنــه منــذ عــام 2٠٠9، كانــت حساســيات 

توقعــات التضخــم لصدمــات أســعار النفــط مماثلــة حلساســيات صدمــات 

التضخــم األساســي.
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بلدان عند النطاق 

األدنى الفعلي

بلدان ليست عند النطاق 

األدنى الفعلي

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

الصندوق.

ملحوظــة: ***، و**، و* تشــير إىل االختالفــات يف تغيــر حساســية توقعــات التضخــم بيــن 

البلــدان التــي تكــون عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي والبلــدان األخــرى ذات داللــة عنــد مســتوى 

الثقة ١، و٥، و١٠٪ على التوايل، باستخدام اختبار وسيط Mood. وحساسية توقعات التضخم 

يف  واحــدة  مئويــة  نقطــة  قدرهــا  متوقعــة  غيــر  لزيــادة  التضخــم  توقعــات  اســتجابة  هــي 

مرشِّــح  باســتخدام  بلــد  لــكل  تقديــرات  مــن  زمنيــا  متغيــرة  معامــل  إىل  اســتنادا  التضخــم 

كاملــان. واحلساســية يف حالــة ٥ ســنوات فأكثــر هــي متوســط تقديــرات باســتخدام توقعــات 

التضخــم ٥ و١٠ ســنوات يف املســتقبل. والتغيــر يف احلساســية حمســوب بوصفــه متوســط 

انحــراف وســيط احلساســية عبــر البلــدان عــن اجتــاه خطــي (اجتــاه متزايــد) املطابــق علــى 

الفترة ١٩٩٧-٢٠٠٧ للبلدان التي تكون عند النطاق األدنى الفعلي (التي ليست عند النطاق 

األدنــى الفعلــي). والبلــدان التــي تكــون عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي معرفــة علــى أنهــا البلــدان 

التــي تكــون فيهــا أســعار الفائــدة األساســية أو أســعار الفائــدة االســمية علــى املــدى القصيــر 

قدرها ٥٠ نقطة مئوية أو أقل يف وقت من األوقات خالل الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥ وتشمل: كندا، 

الصينيــة  كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وأملانيــا،  وفرنســا،  وإســتونيا،  التشــيكية،  واجلمهوريــة 

واجلمهوريــة  وســنغافورة،  وهولنــدا،  وليتوانيــا،  والتفيــا،  واليابــان،  وإيطاليــا،  اإلداريــة، 

والواليــات  املتحــدة،  واململكــة  وسويســرا،  والســويد،  وإســبانيا،  وســلوفينيا،  الســلوفاكية، 

املتحدة.

توقعــات  حساســية  يف  التغيــر   :٣-٢٠ البيــاين  الشــكل 

التضخم ملفاجآت التضخم

حساســية توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط ملفاجــآت التضخــم أعلــى يف البلــدان ذات 

سياسة نقدية مقيدة.
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يف املستقبل

٢- بعد ٥ سنوات واكثر 

يف املستقبل

صدمة سلبية صدمة إيجابية

توقعــات  حساســية  متوســط   :٣-٢١ البيــاين  الشــكل 

التضخــم ملفاجــآت التضخــم يف البلــدان التــي تكــون عنــد 

النطاق األدنى الفعلي

يف البلــدان التــي تكــون فيهــا السياســة النقديــة مقيــدة، تكــون توقعــات التضخــم علــى املــدى 

املتوسط أكثر حساسية ملفاجآت التضخم السلبية عن اإليجابية.

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

الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض هــذا الشــكل البيــاين اســتجابة توقعــات التضخــم علــى آفــاق خمتلفــة لتغيــر 

إيجابــي أو ســلبي غيــر متوقــع قــدره نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل 

متغيرة زمنيا من تقديرات لكل بلد. واحلساسية يف حالة ٥ سنوات فأكثر هي متوسط تقديرات 

باســتخدام توقعــات التضخــم ٥ و١٠ ســنوات يف املســتقبل. والبلــدان التــي تكــون عنــد النطــاق 

األدنــى الفعلــي معرفــة علــى أنهــا البلــدان التــي تكــون فيهــا أســعار الفائــدة األساســية أو أســعار 

الفائدة االسمية على املدى القصير قدرها ٥٠ نقطة مئوية أو أقل يف وقت من األوقات خالل 

الفتــرة ٢٠٠٨-٢٠١٥ وتشــمل: كنــدا، واجلمهوريــة التشــيكية، وإســتونيا، وفرنســا، وأملانيــا، 

ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة، وإيطاليــا، واليابــان، والتفيــا، وليتوانيــا، وهولنــدا، 

وســنغافورة، واجلمهوريــة الســلوفاكية، وســلوفينيا، وإســبانيا، والســويد، وسويســرا، واململكــة 

املتحــدة، والواليــات املتحــدة. واليابــان مســتبعدة مــن هــذا التحليــل ألنهــا وصلــت إىل النطــاق 

األدنى الفعلي قبل عام ٢٠٠٩ بكثير.
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فإنهــا  معــا،  هــذه  النتائــج  جمموعــة  إىل  النظــر  حالــة  ويف 

تشــير إىل خصائــص نتائــج التضخــم يف الفتــرة األخيــر — مثــل 

أســعار  بتراجــع  املرتبطــة  الكبيــرة  الســلبية  التضخــم  مفاجــآت 

علــى  التضخــم  انفــات توقعــات  إىل  تــؤد وحدهــا  — مل  النفــط 

املــدى املتوســط. ولكنــه باألحــرى املزيــج مــن مفاجــآت التضخــم 

مقيــدة  النقديــة  السياســة  أن  وتصــور  هــذه  املســتمرة  الســلبية 

وقــد تكــون أقــل فعاليــة يف إعــادة التضخــم إىل مســتوى أهــداف 

البنــوك املركزيــة الــذي كان وراء االنفــات الواضــح يف توقعــات 

التضخــم علــى املــدى املتوســط.43

النتائج — توقعات التضخم القائمة على 

السوق

)1( تعتمــد  يلــي:  بمــا  تفيــد  أدلــة  أالن  حتــى  التحليــل  يوفــر 

أطــر  علــى  التضخــم  ملفاجــآت  التضخــم  توقعــات  حساســية 

الفتــرة  خــال  احلساســية  هــذه  زادت  و)2(  النقديــة،  السياســة 

األخيــرة يف البلــدان التــي كانــت فيهــا أســعار الفائــدة األساســية 

قريبــة مــن نطاقهــا األدنــى الفعلــي، وخاصــة يف حالــة مفاجــآت 

عاليــة  بيانــات  علــى  قائــم  حتليــل  ويؤكــد  الســلبية.  التضخــم 

التواتــر للواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو أهميــة القيــود التــي 

التضخــم.  النقديــة بالنســبة النفــات توقعــات  السياســة  تواجــه 

علــى  القائمــة  الطويــل  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  وتتأثــر 

الســوق )التــي تُســتخدم كتقريــب لهــا مبــادالت التضخــم خلمــس 

ســنوات بعــد خمــس ســنوات مــن اآلن( بمفاجــآت التضخــم التــي 

املســتقبلية  العقــود  يف  التغيــرات  بديــل  كمؤشــر  لهــا  تســتخدم 

للنفــط )الشــكل البيــاين 3-22(. وهــذه االســتجابات ذات داللــة 

مــن  كل  يف   — اقتصاديــا  صغيــرة  كانــت  وإن   — إحصائيــة 

العينــة  تقســيم  ويبيــن  اليــورو.44  ومنطقــة  املتحــدة  الواليــات 

حــول الوقــت الــذي وصلــت فيــه أســعار الفائــدة األساســية النقديــة 

إىل نطاقها األدنى الفعلي أن حساســية توقعات التضخم كانت 

غيــر مميــزة بالفعــل عــن الصفــر قبــل الوصــول إىل النطــاق األدنــى 

ألســعار الفائــدة، ولكنهــا زادت زيــادة كبيــرة بعــد ذلــك. وتشــير 

زيــادة احلساســية إىل أن املفاجــآت يف أســعار النفــط يمكــن أن 

تفســر نحــو ثلــث االنخفــاض يف توقعــات التضخــم القائــم علــى 

الســوق منــذ يونيــو 2٠14 يف الواليــات املتحــدة وتقريبــا اخلُمــس 

يف منطقــة اليــورو.45

43  اســتخدمت عمليــة تقديــر إضافيــة الستكشــاف مــا إذا كانــت مفاجــآت 

التضخــم تؤثــر تأثيــرا أكبــر علــى توقعــات التضخــم إذا حدثــت بعــد فتــرة 

طويلــة مــن نتائــج التضخــم الكبيــرة نســبيا والســلبية. وهنــاك بالفعــل بعــض 

األدلــة علــى أن االنحرافــات املمتــدة للتضخــم عــن الهــدف يمكــن أن ترتبــط 

بزيــادة حساســية توقعــات التضخــم ملفاجــآت التضخــم يف ظــل السياســة 

النقديــة املقيــدة.

44  كانــت اســتجابات توقعــات التضخــم علــى املــدى الطويــل القائمــة 

علــى مســوح معــدي التنبــؤات واألســر أصغــر يف احلالتيــن ومل تكــن ذات 

إحصائيــة. داللــة 

45  تظــل النتائــج حمتفظــة بثباتهــا يف حالــة اســتخدام مقاييــس بديلــة 

املدجمــة  التضخــم  تعويضــات  الســوق:  علــى  القائمــة  التضخــم  لتوقعــات 

وإجمــاال، تؤكــد هــذه النتائــج التجريبيــة وجــود مواطــن ضعــف 

معظمهــا  التضخــم  صدمــات  ألن  نظــرا  احلــايل،  املنعطــف  يف 

ســلبية وليــس لــدى البنــوك املركزيــة إال حيــز صغيــر لاســتجابة. 

ويف حيــن أن األهميــة االقتصاديــة للدرجــة احلاليــة مــن انفــات 

توقعــات التضخــم ال تــزال متواضعــة، فــإن الزيــادة املطــردة يف 

فيهــا  تكــون  التــي  احلــاالت  التضخــم يف  حساســيتها ملفاجــآت 

حتقيــق  عــدم  اســتمر  إذا  للقلــق  تدعــو  مقيــدة  النقديــة  السياســة 

أهــداف التضخــم.

يف أذون اخلزانــة احملميــة مــن التضخــم ومعــدالت تضخــم أذون اخلزانــة 

 Celasun, Mihet, احملميــة مــن التضخــم بــدون عــاوة الســيولة، وفــق دراســة

.and Ratnovski (2012)
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املبادالت املبادالت

الشــكل البيــاين ٣-٢٢: حساســية توقعــات التضخــم علــى 

املدى الطويل للتغيرات يف أسعار النفط

زادت حساســية توقعــات التضخــم القائمــة علــى الســوق للمفاجــآت يف التضخــم يف الواليــات 

املتحدة ومنطقة اليورو بعد أن وصلت أسعار الفائدة األساسية إىل نطاقها األدنى الفعلي.

الــذي  Consensus Economics؛ ومســح املســتهلكين  Bloomberg؛ ومؤسســة  املصــادر: مؤسســة 

جتريه جامعة ميتشيغان؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: **، و* تعنــي الداللــة عنــد مســتويي الثقــة ٥ و١٠٪ علــى التــوايل. ويعــرض الشــكل 

البيــاين تقديــرات معامــل توقعــات التضخــم للتغيــرات يف العقــود املســتقبلية للنفــط (املتوســط 

البســيط لســعر برنــت وغــرب تكســاس الوســيط بعــد ســنة) مــع حتييــد أثــر التغيــرات يف مؤشــر 

تقلبات بورصة شيكاغو لعقود اخليار ومضروب فب معامل قيمته ٥٠٪ انخفاض يف أسعار النفط 

املســتقبلية. واألعمــدة الزرقــاء تشــير إىل نتائــج التقديــر باســتخدام توقعــات التضخــم القائمــة 

علــى املســود» «معــدة البيانــات» تشــير إىل النتائــج التــي اســتخدمت فيهــا توقعــات التضخــم 

خلمس سنوات يف املستقبل من مؤسسة Consensus Economics؛ يف حين أن «األسر» تشير إىل 

النتائج التي اســتخدمت فيها توقعات التضخم (٥-١٠ ســنوات) من مســح جامعة ميتشــيغان. 

واألعمــدة احلمــراء تشــير إىل النتائــج التــي اســتخدمت فيهــا توقعــات التضخــم القائمــة علــى 

الســوق اســتنادا إىل مبــادالت التضخــم خلمــس ســنوات بعــد خمــس ســنوات مــن اآلن. والنطــاق 

األدنى الفعلي معرف ابتداء من عام ٢٠٠٩. والعينة الكاملة تشير إىل الفترة ٢٠٠٤-٢٠١٦.
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امللخص واالنعكاسات على السياسات

مــن  عــدد  يف  كبيــر  بشــكل  التضخــم  معــدالت  انخفضــت 

االقتصــادات  مــن  العديــد  وشــهد  األخيــرة،  الســنوات  البلــدان يف 

املتقدمــة انكماشــا مباشــرا. وهــذا التراجــع يف التضخــم منتشــر 

عبــر القطاعــات، ولكنــه أكبــر يف حالــة الســلع التجاريــة. ودوافعــه 

الرئيســية هــي التراخــي املســتمر يف ســوق العمــل وضعــف نمــو 

إىل  الفصــل  هــذا  يف  الــواردة  النتائــج  وتشــير  الــواردات.  أســعار 

أســعار  بانخفــاض  يرتبــط  الــواردات  أســعار  نمــو  ضعــف  أن 

الســلع األوليــة واتســاع حجــم التراخــي الصناعــي يف عــدد قليــل 

ويف  الصيــن.  وخاصــة  الرئيســية،  الكبيــرة  االقتصــادات  مــن 

الوقــت نفســه، فــإن حجــم اجلــزء مــن انخفــاض التضخــم الــذي ال 

يفســره منحنــى فيليبــس مــال إىل الزيــادة يف الســنوات القليلــة 

املاضيــة، وخاصــة يف االقتصــادات املتقدمــة. وهــذا االختــاف 

يف التضخــم مقارنــة بالتوقعــات القائمــة علــى النمــاذج يمكــن أن 

يكــون عامــة علــى أن توقعــات التضخــم لــدى واضعــي األســعار 

القائمــة  قــد انخفضــت بأكثــر ممــا يمكــن أن ترصــده املقاييــس 

علــى املســوح املســتخدمة يف التحليــل االقتصــادي القياســي أو 

البلــدان. أكبــر يف بعــض  التراخــي االقتصــادي  أن 

ويخلص هذا الفصل إىل أن أطر السياسة النقدية تؤدي دورا 

ملفاجــآت  التضخــم  توقعــات  حساســية  علــى  التأثيــر  يف  مهمــا 

التضخــم. وقــد أدت التحســنات يف هــذه األطــر علــى مــدى العقــود 

القليلة املاضية إىل ثبات توقعات التضخم بشــكل أفضل بكثير 

مــن  هنــاك جمــاال ملزيــد  أن  مــن  الرغــم  علــى   — املاضــي  عــن 

التحســينات يف بعــض اقتصــادات األســواق الصاعــدة.

إىل  أيضــا  يشــير  الفصــل  هــذا  يف  الــوارد  التحليــل  أن  غيــر 

االقتصــادات  يف  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  أن 

الفتــرة  يف  أصبحــت  املقيــدة  النقديــة  السياســة  ذات  املتقدمــة 

األخيــرة أكثــر حساســية للتحــركات غيــر املتوقعــة يف التضخــم 

أن  مــن  الرغــم  وعلــى  األوليــة.  الســلع  أســعار  يف  أو  الفعلــي 

أن  إىل  تشــير  فإنهــا  صغيــرة،  احلساســية  هــذه  يف  الزيــادة 

الثقــة يف قــدرة البنــوك املركزيــة علــى مكافحــة قــوى انخفــاض 

التضخــم املســتمرة قــد بــدأت تضعــف — ينبغــي أن تكــون هــذه 

احلساســية صفرا إذا كانت التوقعات على املدى املتوســط تتســم 

أنــه يف حالــة  النتيجــة هــي  تــام. ومــن انعكاســات هــذه  بثبــات 

االقتصــادات املتقدمــة التــي يكــون فيهــا حيــز السياســة النقديــة 

امللحــوظ حمــدودا، يمكــن أن تنفلــت توقعــات التضخــم علــى املــدى 

املتوسط يف حالة حدوث املزيد من االنخفاضات يف التضخم.

ومــا الــذي تشــير إليــه هــذه النتائــج بالنســبة آلفــاق التضخــم 

يف البلــدان التــي شــهدت انخفاضــا كبيــرا يف التضخــم علــى مــدى 

مقاييــس  معظــم  أن  إىل  وبالنظــر  املاضيــة؟  القليلــة  الســنوات 

بشــكل  تنخفــض  مل  املتوســط  املــدى  علــى  التضخــم  توقعــات 

كبيــر ومــن املتوقــع أن تتعافــى أســعار الســلع األوليــة تدريجيــا، 

نحــو  تدريجيــا  التضخــم  يتعافــى  أن  هــي  نتيجــة  أرجــح  فــإن 

آثــار  وتاشــي  التراخــي  تراجــع  مــع  املركزيــة  البنــوك  أهــداف 

تشــير  ولكــن  األوليــة.  الســلع  أســعار  يف  الســابقة  االنخفاضــات 

التضخــم  ملفاجــآت  التضخــم  توقعــات  حساســية  يف  الزيــادة 

الســلبية، والنتيجة التي تفيد بأن التضخم أصبح أكثر اســتمرار، 

واحتمــال أن يكــون التراخــي أكبــر ممــا هــو مقــدر حاليــا يف بعــض 

البلــدان إىل خماطــر التطــورات الســلبية يف هــذا التنبــؤ األساســي. 

وأصبــح احتمــال حــدوث حتــول إىل أدنــى يف توقعــات التضخــم 

علــى املــدى املتوســط ومــا يليــه مــن فتــرة ممتــدة مــن التضخــم 

املنخفــض أقــل أهميــة يف بعــض البلــدان.

الواســع  النطــاق   — الفصــل  لهــذا  الرئيســية  والنتائــج 

النخفــاض التضخــم عبــر البلــدان، واألدلــة التــي تفيــد بالتداعيــات 

حساســية  وزيــادة  التضخــم،  انخفــاض  لقــوى  للحــدود  العابــرة 

تزامــن  عــن  فضــا  لألخبــار،  املتوســط  املــدى  علــى  التوقعــات 

التراخــي يف الكثيــر مــن االقتصــادات الكبيــرة — تســتلزم جهــدا 

ونظــرا  التضخــم.  انخفــاض  خملاطــر  للتصــدي  ومنســقا  شــاما 

مــن  ســيكون  كثيــرة،  اقتصــادات  يف  احملــدود  السياســة  حليــز 

أدوات  جميــع  بيــن  التضافــر  أوجــه  مــن  االســتفادة  الضــروري 

البلــدان.4٦  وبيــن  السياســات 

· اقتصــادي مســتمر وتضخــم 	 تــراخ  لديهــا  التــي  البلــدان  وفــي 

المهــم الحفــاظ  المركــزي باســتمرار، مــن  البنــك  دون أهــداف 

علــى  للمســاعدة  النقــدي  التيســير  مــن  مناســبة  درجــة  علــى 

وتخفيــف  المتوســط  المــدى  علــى  التضخــم  توقعــات  ثبــات 

تصور أن السياسة النقدية غير فعالة. وفي حين أن إجراءات 

السياســة النقديــة غيــر التقليديــة المتخــذة فــي أعقــاب الركــود 

فقــد   ،)5 الحاشــية  )راجــع  التضخــم  توقعــات  رفعــت  الكبيــر 

أدنــى  إلــى  الطبيعيــة  الفائــدة  أســعار  تمــت مراجعــة تقديــرات 

السياســة  أن  إلــى  يشــير  ممــا  الوقــت،  مــرور  مــع  بشــكل كبيــر 

كان  مثلمــا  األخيــرة  الفتــرة  فــي  تيســيرية  تعــد  لــم  النقديــة 

يُعتقــد مــن قبــل )راجــع الفصــل 1 مــن هــذا العــدد مــن تقريــر 

آفــاق االقتصــاد العالمــي لاطــاع علــى مزيــد مــن المناقشــة(. 

علــى  التضخــم  توقعــات  أن  فيهــا  يبــدو  التــي  الحــاالت  وفــي 

فــي  النظــر  ينبغــي  أدنــى،  إلــى  تحركــت  قــد  المتوســط  المــدى 

اتبــاع منهــج أكثــر قــوة. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن االلتــزام 

الموثــوق والشــفاف بتجــاوز هــدف التضخــم قليــا وبصــورة 

مؤقتــة ســيوفر ضمانــا قيمــا ضــد مخاطــر حــدوث انكمــاش أو 

ركــود عــن طريــق خفــض أســعار الفائــدة الحقيقيــة علــى المــدى 

االســمية  األساســية  الفائــدة  أســعار  كانــت  إذا  حتــى  الطويــل 

الطلــب  مــن  مســارا  يولــد  ممــا  الفعلــي،  األدنــى  النطــاق  عنــد 

)راجــع  أســرع  بشــكل  الهــدف  إلــى  التضخــم  ويقــرب  القــوي 

 Gaspar, Obstfeld, and 2016؛ ودراســةc IMFاإلطــار 3-5؛ و

Sahay، قيــد اإلصــدار(.

· السياســة 	 مــع  األخــرى  السياســة  أدوات  مواءمــة  ويتعيــن 

واســع  للطابــع  ونظــرا  الطلــب.  لدعــم  التيســيرية  النقديــة 

Gaspar, Obstfeld, and Sahay، قيــد اإلصــدار لاطــاع  4٦  راجــع دراســة 

علــى مزيــد مــن املناقشــة ودراســات احلالــة.
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مــن  بشــكل  يصاحبــه  ومــا  التضخــم  النخفــاض  النطــاق 

تيســير للسياســة النقديــة فــي بلــدان كثيــرة فــي نفــس الوقــت، 

السياســة  تمارســها  التــي  الخافضــة  الضغــوط  يضعــف  ممــا 

النقديــة التيســيرية علــى ســعر الصــرف، فقــد ال يكــون حافــز 

ثبــات  علــى  للحفــاظ  ذاتــه  حــد  فــي  كافيــا  النقديــة  السياســة 

ألهــداف  وفقــا  المتوســط  المــدى  علــى  التضخــم  توقعــات 

البنــوك المركزيــة. ومــن شــأن مجموعــة أدوات شــاملة تتألــف 

مــن سياســة للماليــة العامــة أكثــر دعمــا للنمــو، وموقــف مالــي 

داعمــة  هيكليــة  وإصاحــات  ماليــا،  حيــزا  يشــمل  توســعي 

الضعــف  مواطــن  علــى  التغلــب  إلــى  تهــدف  وتدابيــر  للنمــو، 

تــؤدي  أن  والشــركات  للبنــوك  العموميــة  الميزانيــات  فــي 

دورا تكميليــا فــي تخفيــف مخاطــر ضعــف الطلــب وانخفــاض 

تطبيــق  فــي  أيضــا  النظــر  ويمكــن  ممتــدة.  لفتــرة  التضخــم 

سياســات الدخــل فــي البلــدان التــي تكــون فيهــا األجــور راكــدة 

دورة  تنشــيط  أجــل  مــن  راســخة  االنكمــاش  وديناميكيــات 

واألســعار. األجــور  فــي  صحيــة  تصاعديــة 

· إلــى 	 تــؤدي  التــي  التشــويهية  السياســات  تجنــب  وينبغــي 

اســتدامة الطاقــة الزائــدة فــي القطاعــات التجاريــة: حيــث إنهــا 

ال تــؤدي إلــى ســوء تخصيــص المــوارد وضعــف جــودة األصــول 

فحســب،  بائتمــان  ممولــة  كانــت  إذا  المصرفــي  النظــام  فــي 

ولكنهــا تفــرض أيضــا ضغوطــا تــؤدي إلــى انخفــاض التضخــم 

فــي االقتصــاد المحلــي الــذي يمكــن أن يكــون لــه تداعيــات علــى 

بلــدان أخــرى عــن طريــق أســعار الــواردات، ممــا يعــزز الضغــوط 

العالميــة المؤديــة إلــى انخفــاض التضخــم.47

· تفيد 	 التي  واألدلة  التضخم  انخفاض  نطاق  فإن  وأخيرا، 

انخفاض  قوى  نتيجة  الحدود  عبر  مؤثرة  تداعيات  بحدوث 

قيمة  إلى  أيضا  يشير  الواردات  أسعار  خال  من  التضخم 

المنهج المنسق لدعم الطلب عبر البلدان الكبيرة. ومن خال 

المتزامنة  اإلجراءات  تؤدي  أن  يمكن  اإليجابية،  التداعيات 

ومن  فردي.  بلد  كل  إجراءات  آثار  تفاقم  إلى  البلدان  عبر 

شأن الجهد المنسق للتغلب بشكل متزامن على ضعف الطلب 

وانخفاض التضخم في البلدان المتقدمة ومضاعفة الجهود 

لديها  الي  البلدان  في  الزائدة  الطاقة  من  للحد  الجارية 

أثر  إلى  يؤدي  أن  الصناعي  التراخي  من  عالية  مستويات 

أكبر من العمل الفردي.

47  أشــارت الســلطات يف الصيــن بالفعــل إىل أنهــا تنــوي معاجلــة مســألة 

أهــداف  وضعــت  حيــث  والصلــب  الفحــم  بقطاعــي  بــدء  الزائــدة،  الطاقــة 

خلفــض الطاقــة، إىل جانــب إنشــاء صنــدوق الســتيعاب التكاليــف املمتعلقــة 

علــى  الهيكلــة  إعــادة  عمليــة  بــدأت  وقــد  املتضرريــن.  للعمــال  بالرفــاه 

املســتوى احمللــي يف املقاطعــات التــي لديهــا ماليــات عامــة قويــة نســبيا 

.)IMF 2016b( تنوعــا  أكثــر  واقتصــادات 
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األخيــرة  الفتــرة  يف  حــدث  الــذي  التضخــم  انخفــاض  كان 

يف قطــاع الصناعــات التحويليــة أكبــر مــن التراجــع الــذي حــدث 

يف قطــاع اخلدمــات. وبمــا يتســق مــع هــذا االجتــاه، تشــير كميــة 

متزايــدة مــن األدلــة إىل وجــود طاقــة إنتاجيــة زائــدة كبيــرة يف 

النــاجت  جمموعــة مــن القطاعــات الصناعيــة، حيــث تباطــأ نمــو 

 Association of Manufacturers( كبيــر  بشــكل  الصناعــي 

 Organisation for Economic Co-operation andو 2016؛ 
تقديــرات حلجــم  اإلطــار  هــذا  ويعــرض   1.)Development 2015
كبيــرة:  اقتصــادات  ثاثــة  يف  الصناعــي  القطــاع  يف  التراخــي 

الصيــن واليابــان والواليــات املتحــدة.2 وقــد شــهت االقتصــادات 

الثاثة كلها يف الفترة األخيرة انخفاضات مباشــرة يف مؤشــر 

أســعار املنتجيــن واجتاهــات ضعيفــة عمومــا يف تضخــم أســعار 

املســتهلكين، وإن كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة )الشــكل البيــاين 

3-1-1(. ويتــم حســاب تقديــرات التراخــي — فجــوات النــاجت 

الصناعــي  للقطــاع  مســتقل  وبشــكل  بأكملــه،  اقتصــاد  لــكل   -

معلومــات  يشــمل  املتغيــرات  متعــدد  ممتــد  مرشِّــح  خــال  مــن 

املســتهلكين،  أســعار  وتضخــم  احمللــي،  النــاجت  إجمــايل  عــن 

وتضخــم مؤشــر أســعار املنتجيــن، واإلنتــاج الصناعــي. وتعتمــد 

اســتراتيجية حتديــد العوامــل علــى معــادالت، لــكل اقتصــاد علــى 

حــدة، تربــط التضخــم بالفجــوات املقــدرة.3 واملعادلــة الرئيســية 

تشــبه منحنــى فيليبــس املعيــاري ولكنهــا تقتصــر علــى القطــاع 

املنتجيــن  أســعار  مؤشــر  تضخــم  عــن  تعــرب  وهــي  الصناعــي. 

والتضخــم  املقــدرة؛  الصناعــي  القطــاع  نــاجت  لفجــوة  كدالــة 

الكلــي. التضخــم  والتأخيــرات يف  والتبكيــرات  املتوقــع؛ 

وتشــير النتائــج إىل أن التراخــي الصناعــي يف الربــع األول 

مــن عــام 2٠1٦ بلــغ نحــو 5.5% يف الصيــن، و5% يف اليابــان، 

ويف   .)2-1-3 البيــاين  )الشــكل  املتحــدة  الواليــات  يف  و%3 

مــن  لــكل  مفصلــة  معاملــة  التقديــرات  تتضمــن  الصيــن،  حالــة 

اســتهاك  مــن  مشــتقة  الثقيلــة،  والصناعــة  اخلفيفــة  الصناعــة 

الكهربــاء يف هذيــن القطاعيــن الفرعييــن. ويبيــن هــذا التصنيــف 

مؤلفــو هــذا اإلطــار هــم كيفيــن كلينتــون، وزلوتــان ماتيــاس جــاكاب، 

ودوغــاس الكســتون، وفــان زانــغ.

1 يتألــف اإلنتــاج الصناعــي مــن الصناعــات التحويليــة، والتعديــن، 

واملرافــق )وتبلــغ األوزان النســبية يف الواليــات املتحــدة 78%، و%12، 

و1٠% علــى التــوايل(. ويســتخدم جممــوع النــاجت الصناعــي بــدال مــن 

وانخفــض  البيانــات.  حمدوديــة  بســبب  التحويليــة  الصناعــات  نــاجت 

مــن  الواليــات املتحــدة  الســنوي يف  الصناعــي  اإلنتــاج  نمــو  متوســط 

مــن  الفتــرة  خــال   %٠.3 إىل   2٠13-2٠11 الفتــرة  يف   %2.5 نحــو 

النصــف الثــاين مــن عــام 2٠14 إىل النصــف األول مــن عــام 2٠1٦. 

ويف اليابــان والصيــن، انخفــض معــدل النمــو مــن ٠.3% إىل -%2.5 

ومــن 1٠.7% إىل ٦.3%، علــى التــوايل خــال نفــس الفتــرة. 

املتحــدة  والواليــات  واليابــان  الصيــن  يف  الصناعــي  اإلنتــاج    2

يشــكل 45% مــن إجمــايل اإلنتــاج الصناعــي العاملــي )حســب الوضــع 

يف عــام 2٠14 وبأســعار عــام 2٠٠5 الثابتــة، وفقــا لقاعــدة بيانــات 

اجملاميــع الرئيســية للحســابات القوميــة(: الواليــات املتحــدة )%19(، 

.)%8( واليابــان   ،)%18( والصيــن 

 Alichi and others دراســة  راجــع  التفاصيــل،  علــى  لاطــاع    3

 .(2015)
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اإلطار 3-1: التراخي الصناعي وتضخم أسعار املنتجين
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والواليات املتحدة

(نقاط مئوية بالقيمة السنوية)

املصدر: تقديرات خبراء الصندوق.

١ املســاهمة التاريخيــة جلميــع الصدمــات (الفــرق بيــن القيــم الفعليــة 

الذاتــي  االنحــدار  نمــوذج  باســتخدام  مقــدر  مشــروط  غيــر  وتنبــؤ 

للمتجهات).

اإلطار 3-1: )تابع(
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أن هنــاك اختافــا ملحوظــا بيــن التراخــي يف الصناعــة اخلفيفــة 

البلــدان  ويف   .)%1٠.5 )نحــو  الثقيلــة  والصناعــة   )%4.5 )نحــو 

يف  بالتغيــر  الصناعــي  التراخــي  حجــم  يرتبــط  كلهــا،  الثاثــة 

تضخــم مؤشــر أســعار املنتجيــن.

تقديــرات  عــن  يســفر  الترشــيح  منهــج  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

للتراخــي الصناعــي تتســق مــع االنخفــاض احلــاد يف معــدالت 

بتفكيــك  يســمح  ال  فإنــه  املنتجيــن،  أســعار  مؤشــر  تضخــم 

املساهمات النسبية للعوامل اخملتلفة. ولهذا الغرض، يستخدم 

للمتجِهــات لتضخــم  الذاتــي  نمــاذج مُنظمــة لانحــدار  التحليــل 

مؤشــر أســعار املنتجيــن تشــتمل علــى التراخــي الصناعــي املقــدر 

وأســعار الطاقــة أو املــواد اخلــام.4 وتشــير التفكيــكات التاريخيــة 

4  اســتخدمت أســعار املنتجيــن لســلع الطاقــة االســتهاكية مكتملــة 

الواليــات املتحــدة، واســتخدمت  الطاقــة يف  أســعار  الصنــع بوصفهــا 

مكونــات الطاقــة الكهربائيــة والغــاز واملــاء مــن مؤشــر أســعار الســلع 

اليابــان )يشــار إىل االثنيــن بوصفهمــا  املؤسســية احملليــة يف حالــة 

»الطاقــة« يف الشــكل البيــاين 3-1-3(. ويف حالــة الصيــن، اســتخدم 

مكــون املــواد اخلــام مــن مؤشــر أســعار املنتجيــن ويشــار إليــه بعبــارة 

)أو  الطاقــة  صدمــة  أن  إىل  املنتجيــن  أســعار  مؤشــر  لتضخــم 

الرئيســي  احملــرك  كانــت  الصيــن(  يف  اخلــام  املــواد  صدمــة 

النخفــاض تضخــم مؤشــر أســعار املنتجيــن يف الفتــرة األخيــرة، 

 .)3-1-3 البيــاين  )الشــكل  املتحــدة  الواليــات  يف  ســيما  وال 

غيــر أن التراخــي الصناعــي أدى دورا كبيــرا أيضــا يف الصيــن 

املقــدرة  املســاهمة  كانــت  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى  واليابــان. 

يف  املنتجيــن  أســعار  مؤشــر  انكمــاش  يف  الصناعــي  للتراخــي 

حجــم  بنفــس  املاضيــة  األربــع  الســنوات  مــدى  علــى  الصيــن 

اخلــام. املــواد  أســعار  مســاهمة 

»املــواد اخلــام« يف الشــكل البيــاين. واالفتراضــات املســتخدمة هــي أنــه 

علــى املــدى الطويــل: )1( يكــون الســعر النســبي للطاقــة أو املــواد اخلــام 

)مقابــل مؤشــر أســعار املنتجيــن( مدفوعــا حصريــا بصدمــات أســعار 

الطاقة واملواد اخلام وليس بصدمات للتراخي الصناعي، و)2( يتأثر 

التراخــي الصناعــي بــكل مــن صدمــات »الفجــوة الصناعيــة« و«الطاقــة« 

أو »املــواد اخلــام«، و)3( يكــون تضخــم مؤشــر أســعار املنتجيــن مدفوعــا 

الصناعيــة،  والفجــوة  اخلــام،  واملــواد  )الطاقــة،  الثــاث  بالصدمــات 

وبصدمــات أخــرى خاصــة بمؤشــر أســعار املنتجيــن(.

اإلطار 3-1: )تتمة(
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شــهد االقتصــاد اليابــاين تضخمــا ضعيفــا يف معظــم فتــرات 

العقديــن املاضييــن. وكان التضخــم املقــاس بمخّفــض إجمــايل 

الناجت احمللي منخفضا للغاية، حيث بلغ -٠.3% يف املتوسط 

لتضخــم   %٠.5 بنســبة  مقارنــة  و2٠15   199٠ عامــي  بيــن 

تنجــح  ومل   .)1-2-3 البيــاين  )الشــكل  املســتهلكين  أســعار 

اآلن،  حتــى  االقتصــاد  يف  تضخــم  إلحــداث  املســتمرة  اجلهــود 

ممــا يســلط الضــوء علــى صعوبــة الهــروب مــن فــخ االنكمــاش بعــد 

ثبــات التوقعــات علــى أســا لتــوازن قائــم علــى االنكمــاش. وســعت 

العديــد مــن الدراســات العلميــة إىل حتديــد أســباب وانعكاســات 

أفــكارا مفيــدة الجتــاه  اليابــان، وقدمــت  االنكمــاش يف  جتربــة 

انخفــاض التضخــم احلــايل يف العديــد مــن االقتصــادات. ويســعى 

هذا اإلطار إىل إلقاء الضوء على األسئلة التالية: ما الذي وجه 

فتــرة االنكمــاش يف اليابــان التــي بــدأت يف منتصــف تســعينات 

القــرن املاضــي؟ وكيــف أثــر االنكمــاش علــى االقتصــاد اليابــاين؟ 

انخفــاض  الجتــاه  بالنســبة  اليابانيــة  التجربــة  أهميــة  ومــا 

التضخــم احلــايل؟

حمركات االنكماش

أوائــل  يف  األصــول  أســعار  فقاعــة  انفجــار  إىل  يشــار 

التســعينات بوصفهــا الصدمــة األوليــة التــي دفعــت اليابــان إىل 

االنكمــاش. فقــد انخفــض التضخــم وانخفضــت توقعــات التضخم 

تدريجيا نظرا ألن جهود األســر والبنوك والشــركات الرامية إىل 

تعزيــز امليزانيــات العموميــة وإعــادة بنــاء صــايف الثــروة كبحــت 

الطلــب )IMF 2014؛ ودراســة Koo 2008(. كمــا بــرزت التحــوالت 

علــى جانــب اإلمــدادات وارتفــاع ســعر الصــرف مــن بيــن العوامــل 

التــي ســاهمت يف دفــع االنكمــاش خــال هــذه الفتــرة )دراســتا 

Leigh 2010؛ وPosen 2000(. وأدت الصدمــة اخلارجيــة الناجمــة 
زيــادة  إىل   1998-1997 الفتــرة  يف  اآلســيوية  األزمــة  عــن 

ضعــف الطلــب، وأســفرت االســتجابة البطيئــة ملشــكلة القــروض 

أزمــة مصرفيــة دفعــت االقتصــاد إىل االنكمــاش  املتعثــرة عــن 

يف عــام 1998. ودفعــت طفــرة أســعار الســلع األوليــة التــي بــدأت 

يف مطلــع األلفينــات التضخــم الكلــي إىل أعلــى، ممــا وفــر بعــض 

االرتيــاح املؤقــت، ولكــن ظــل التضخــم األساســي يف املســتوى 

الطلــب  ضعــف  وتعــزز   .)1-2-3 البيــاين  )الشــكل  الســالب 

بصدمــات أخــرى، مثــل انفجــار فقاعــة تكنولوجيــا املعلومــات 

وظلــت   ،2٠٠9-2٠٠8 الفتــرة  يف  العامليــة  املاليــة  واألزمــة 

فجوة الناجت ســالبة )الشــكل البياين 3-2-2(. وقد تزايد تعقيد 

اجلهــود املبذولــة إلحــداث تضخــم يف االقتصــاد بســبب ارتفــاع 

ســعر اليــن الــذي أدى إىل تطبيــق سياســة آبينوميكــس يف عــام 

2٠13 وانخفاض أسعار السلع األولية منذ عام 2٠14. 1 ويف 

حيــن أنــه حتقــق بعــض النجــاح خــال الفتــرة األخيــرة يف رفــع 

أرباتلــي، وســامية بيداس-ســتروم،  إيلــف  هــم  اإلطــار  هــذا  مؤلفــو 

وســتيليوس. ونيــكاس 

1 راجــع نــص الفصــل الرئيســي لاطــاع علــى حتليــل لتأثيــر أســعار 

الســلع األوليــة علــى التضخــم الكلــي. 

التضخــم األساســي، فــإن خماطــر االنكمــاش تتزايــد مــرة أخــرى 

وســط تراجــع الطلــب وانخفــاض توقعــات التضخــم.

وأدت عوامل هيكلية إىل تفاقم تأثير صدمات الطلب، التي 

العديــد مــن هــذه  انكماشــية. وتعتبــر  أدت بدورهــا إىل ضغــوط 

العوامــل ذات صلــة بالنســبة لكثيــر مــن االقتصــادات املتقدمــة 

اآلن: انخفــاض القــوة التفاوضيــة للعمــال وشــيخوخة الســكان 

القــوة  انخفــاض  أن  إىل  ويشــار  ببــطء.  أعدادهــم  تتزايــد  الذيــن 

التفاوضيــة للعمــال — كمــا يتضــح يف اجتــاه تكاليــف وحــدة 

)الشــكل  التســعينات  أواخــر  مــن  بــدءا  االنخفــاض  إىل  العمــل 

البيــاين 3-2-2( — إىل جانــب ضعــف نشــاط الشــركات، كمــا 

االقتصادات املتقدمة اليابان
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١- تضخم مؤشر أسعار املستهلكين
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٢- خمفض إجمايل الناجت احمللي

املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

أثــر  الحتســاب  معدلــة  ســنوية  ربــع  بيانــات  تســتخدم  ملحوظــة: 

احمللــي  النــاجت  بإجمــايل  ترجيحهــا  ويتــك  املوســمية  التغيــرات 

بتعــادل القــوى الشــرائية �مــوع االقتصــادات املتقدمــة. وتتألــف 

وكنــدا،  وبلجيــكا،  والنمســا،  أســتراليا،  مــن  املتقدمــة  االقتصــادات 

كونــغ  هونــغ  ومنطقــة  وأملانيــا،  وفرنســا،  وفنلنــدا،  والدانمــرك، 

وإيطاليــا،  وإســرائيل،  وأيرلنــدا،  وأيســلندا،  اإلداريــة،  الصينيــة 

والنرويــج،  ونيوزيلنــدا،  وهولنــدا،  ولكســمبرغ،  وكوريــا،  واليابــان، 

والبرتغــال، وســنغافورة، وإســبانيا، والســويد، وسويســرا، وتايــوان، 

واململكة املتحدة، والواليات املتحدة.

الشكل البياين ٣-٢-١: ديناميكيات 

التضخم

(٪ للتغير على أساس سنوي مقارن)

اإلطار 3-2: جتربة االنكماش يف اليابان
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يتضــح مــن حيازاتهــا النقديــة الكبيــرة أديــا إىل االنكمــاش مــن 

خــال إضعــاف الديناميكيــات بيــن األجــور واألســعار )دراســة

لعمــال  الشــركات  تعييــن  احتمــال  وقــل   .)Porcellacchia 2016
بيئــة تتســم بضعــف  النظاميــون«( يف  )»العمــال  بعقــود دائمــة 

بيــن  النظامييــن  العمــال  نســبة  وانخفضــت  املتوقــع.  النمــو 

املوظفيــن برواتــب خــال هــذه الفتــرة، ممــا أســهم يف انخفــاض 

تكاليــف وحــدة العمــل، والدخــل الدائــم، واســتحقاقات املوظفيــن. 

وأشــير إىل شــيخوخة ســكان اليابــان وانخفــاض نمــو أعدادهــم 

انخفــاض  أن  إىل  يشــار  حيــث  االنكماشــية  للضغــوط  كســبب 

العامــة،  املاليــة  اســتمرارية  علــى  وانعكاســه  احملتمــل،  النمــو 

 .)Anderson, Botman, and Hunt 2014 يكبــح الطلــب )دراســة

ويف الوقــت نفســه، يمكــن أن تــؤدي شــيخوخة الســكان أيضــا إىل 

طلــب مفــرط وضغــوط تضخميــة نظــرا ألن املتقاعديــن يميلــون 

 Juselius and Takáts إىل اســتهاك أكثــر ممــا ينتجــون )دراســة 

علــى  الشــيخوخة  أثــر  صــايف  أن  مــن  الرغــم  علــى   —  )2015
التضخــم غيــر واضــح.

اســتجابة  ضعــف  إىل  واســع  نطــاق  علــى  أيضــا  وأشــير 

كعوامــل  التســعينات  خــال  مصداقيتهــا  وضعــف  السياســات 

مســاهمة يف االنكمــاش. وبصفــة خاصــة، مــن املرجــح أن وتيــرة 

النقــدي األويل ونطاقــه مل يكونــا كافييــن، وتعرضــت  التيســير 

فعالــة  غيــر  بوصفهــا  للنقــد  العامــة  املاليــة  سياســة  اســتجابة 

 Ito ؛Bernanke and Gertler 1999 يف تنشــيط النمــو )دراســات

 .)Leigh 2010 ؛and Mishkin 2006؛ Kuttner and Posen 2002
العامــة تيســيريا علــى نطــاق واســع طــوال  وظــل مركــز املاليــة 

ولكــن  اللوحــة 1(،   ،3-2-3 البيــاين  )الشــكل  االنكمــاش  فتــرة 

تطبيــق  إىل  أيضــا  األوضــاع  لضبــط  الدوريــة  احملــاوالت  أدت 

 Kuttner and )دراســتا  متقطــع  بشــكل  العامــة  املاليــة  سياســة 

وتأثــرت   )Syed, Kang, and Tokuoka 2009 Posen 2002؛ 
)دراســة  النقديــة  السياســة  مــع  التنســيق  بعــدم  فعاليتهــا 

اليابــان  بنــك  اجتــه  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة   .)Eggertsson 2006
يف  األســعار  اســتقرار  بتحقيــق  تكليفــه  وتــم  االســتقال  نحــو 

إال يف  التضخــم  التســعينات، ومل يوضــع هــدف صريــح بشــأن 

عــام 2٠13. 2 ونتيجــة لذلــك، مل تكــن توقعــات التضخــم علــى 

التســعينات  اليابــان تتســم بثبــات جيــد يف  الطويــل يف  املــدى 

)الشــكل البيــاين 3-2-3، اللوحــة 2(، ممــا جعــل االقتصــاد أكثــر 

عمليــة  اســتغرقت  وأخيــرا،  االنكمــاش.  صدمــات  أمــام  ضعفــا 

وقتــا  املــايل  للقطــاع  الضعيفــة  العموميــة  امليزانيــات  ضبــط 

ركــود ممتــد  أســهم يف  املاليــة، ممــا  الوســاطة  وأعاقــت  طويــا 

.)Ito and Mishkin 2006 )دراســة  انكماشــية  وضغــوط 

تأثير االنكماش وأهميته اآلن

يُعتقد عموما أن االنكماش املستمر عمل كعائق لاقتصاد 

الياباين. فأصبحت الشركات أكثر ترددا يف االستثمار وتعيين 

مــن  عمــال نظامييــن، وقــام املســتهلكون بتأجيــل مشــترياتهم 

الســلع املعمــرة توقعــا النخفــاض األســعار يف املســتقبل. وأدت 

األربــاح،  وانخفــاض  األســعار،  انخفــاض  مــن  مفرغــة  حلقــة 

حالــة  يف  الطلــب  ضعــف  تعزيــز  إىل  األجــور  علــى  والقيــود 

زيــادة  وأدت   .)Kuroda 2013 )دراســة  التنســيق«  »فشــل  مــن 

خماطــر  زيــادة  إىل  املقترضيــن  علــى  احلقيقيــة  الديــون  أعبــاء 

الضمانــات  وتقييمــات  األصــول،  أســعار  وتراجــع  الســداد  عــدم 

والوســاطة االئتمانيــة يف االقتصــاد احلقيقــي. ودعــم االنكمــاش 

حتــوال يف تخصيصــات احلوافــظ نحــو مــا يطلــق عليهــا األصــول 

اآلمنــة، ممــا خفــض املعــروض مــن رأس املــال اخملاطــر.

النــاجت  إجمــايل  خمفــض  نمــو  يف  املســتمر  الضعــف  وأدى 

احمللــي، وبالتــايل إجمــايل النــاجت احمللــي االســمي، إىل تدهــور 

فــرق نمــو أســعار الفائــدة وأســهم يف زيــادة عــبء الديــن )دراســة 

 Crowe and 2  تشــير مقاييــس مصداقيــة البنــك املركــزي )دراســتا

Meade 2007؛ وDincer and Eichengreen 2014( إىل أن تصنيــف بنــك 
مثــا،  األوروبــي،  املركــزي  والبنــك  الفيديــرايل  واالحتياطــي  اجنلتــرا 

املاليــة  األزمــة  قبــل  السياســات(  بشــفافية  يتعلــق  )فيمــا  أعلــى  كان 

فيهمــا  شــهدت  التــي  الفترتيــن  خــال  باليابــان  مقارنــة  العامليــة 

وانكماشــا. منخفضــا  تضخمــا 
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فترة انخفاض التضخم (١٩٩٠-١٩٩٧)

فترة انكماش (١٩٩٨-٢٠١٣)

املؤشــرات   :٣-٢-٢ البيــاين  الشــكل 

الدورية والهيكلية يف اليابان

(متوسط التغير السنوي ٪)

االقتصــادي؛  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  املصــادر: 

وحسابات خبراء الصندوق.
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أن  بعــد  النقــدي،  اجلانــب  وعلــى   3.)End and others 2015
الفعليــة  الدنيــا  االســمية إىل نطاقاتهــا  الفائــدة  أســعار  وصلــت 

خفــض  املمكــن  مــن  يكــن  مل  التضخــم،  توقعــات  وانخفضــت 

أســعار الفائــدة احلقيقيــة بمــا فيــه الكفايــة، ممــا أدى إىل زيــادة 

تقلــص االقتصــاد. وعلــى الرغــم مــن التوســع الكبيــر يف امليزانيــة 

العموميــة لبنــك اليابــان مــن خــال عمليــات نقديــة غيــر تقليديــة 

يف الســنوات األخيــرة، فــا يــزال التضخــم منخفضــا للغايــة. 

اســتجابات  أهميــة  اليابانيــة  التجربــة  تؤكــد  وإجمــاال، 

انفــات  لتجنــب  والقويــة  واحلاســمة  املوثوقــة  السياســات 

توقعــات التضخــم. ويمكــن أن يكــون تأثيــر االنكمــاش املســتمر 

مــن  يكــون  قــد  االنكمــاش،  توقعــات  تنشــأ  أن  وبعــد  كبيــرا، 

الصعــب دفــع االقتصــاد خــارج فــخ الســيولة. ويمكــن أن تــؤدي 

بمــا  مــن االقتصــادات املتقدمــة،  العديــد  الهيكليــة يف  العوامــل 

يف ذلــك انخفــاض عــام يف القــوة التفاوضيــة للعمــال، إىل توليــد 

إضافيــة.4 معوقــات 

3  يف حيــن أنــه مــن الصعــب حتديــد التأثيــر الكمــي لانكمــاش علــى 

تراكــم الديــون، يشــير احلســاب التلقائــي الــذي يفتــرض معــدل تضخــم 

نســبتها  مســاهمة  إىل  فقــط  انكماشــا  شــهدت  التــي  للســنوات  صفــري 

مــن خــال  عــام 199٠  منــذ  النــاجت احمللــي  إجمــايل  مــن  نحــو %3٦ 

التلقائيــة.  الديــن  ديناميكيــات 

 Arbatli and others 2016 IMF 2016a ودراســة  تقريــر  يناقــش    4

الــدور احملتمــل إلصاحــات سياســات الدخــل وســوق العمــل يف تعزيــز 

الديناميكيــات بيــن األجــور واألســعار يف اليابــان.
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١- مؤشرات السياسات

(التغير التراكمي ٪)

املصــادر: مؤسســة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ 

وحسابات خبراء الصندوق.

مؤسســة  مــن  ســنوات   ١٠ تنبــؤات  هــي  التضخــم  توقعــات  ملحوظــة: 

ســعر  متوســط  هــو  األساســي  الفائــدة  وســعر  Consensus Economics؛ 
الفائدة على القرض لليلة واحدة بدون ضمان.

الشكل البياين ٣-٢-٣: مؤشرات السياسات 

يف اليابان
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كثيــر  يف  مســبوقة  أو  مصحوبــة  التضخــم  نوبــات  كانــت 

يف  ذلــك  ويعكــس  الغــذاء.1  أســعار  يف  بارتفــاع  األحيــان  مــن 

جــزء منــه النســبة الكبيــرة للغــذاء يف االســتهاك، وخاصــة يف 

البلــدان منخفضــة الدخــل )الشــكل البيــاين 3-3-1(. وبالتــايل 

أدى تراجــع أســعار الغــذاء العامليــة منــذ عــام 2٠11 إىل عــودة 

االهتمــام بحجــم التغيــرات يف أســعار الغــذاء الدوليــة التــي تنتقــل 

أن تضــع ضغوطــا  الغــذاء احملليــة وبالتــايل يمكــن  أســعار  إىل 

خافضــة علــى تضخــم أســعار املســتهلكين الكلــي.

العامليــة  الغــذاء  أســعار  يف  التغيــرات  مقارنــة  أن  غيــر 

بالتغيــرات يف أســعار الغــذاء احملليــة يف أكثــر مــن 8٠ اقتصــادا 

تشــير إىل ضعــف االرتبــاط بينهمــا.2 وبالفعــل تختلــف أنمــاط 

تضخم أسعار الغذاء احمللية اختافا كبيرا عن أنماط التضخم 

األمريكــي(.  بالــدوالر  )املقومــة  العامليــة  الغــذاء  أســواق  يف 

اقتصــادات  وخاصــة  املتقدمــة  االقتصــادات  مــن  العديــد  ويف 

األســواق الصاعــدة، تعكــس عمليــة الفصــل هــذه انخفــاض ســعر 

الصــرف مقابــل الــدوالر األمريكــي الــذي قيــد أو عــوض أكثــر مــن 

االنخفــاض يف أســعار الغــذاء العامليــة )الشــكل البيــاين 3-3-

دورا  الصــرف  ســعر  أدى  املقابــل،  ويف  و2(.   1 اللوحتــان   ،2

أصغــر يف العديــد مــن االقتصــادات الناميــة منخفضــة الدخــل. 

فقــد كانــت الزيــادات الســريعة يف أســعار الغــذاء احملليــة يف هــذه 

احمللــي  اإلنتــاج  يف  التضخــم  بارتفــاع  مدفوعــة  االقتصــادات 

البيــاين  )الشــكل  غيــر جتــاري  والــذي كان معظمــه  الغــذاء،  مــن 

الغــذاء  أســعار  تضخــم  كان  وعمومــا،   .)3 اللوحــة   ،2-3-3

أعلــى مــن تضخــم أســعار الســلع غيــر الغذائيــة يف كل جمموعــات 

واقتصــادات  الصحــراء  جنــوب  إفريقيــا  يف  وخاصــة  البلــدان، 

األســواق الصاعــدة )الشــكل البيــاين 3-3-3(. وبالتــايل، عــوض 

مؤلفــو هــذا اإلطــار هــم أمــري ألبــر، ولويــس كاتــاو، ونيكــو هوبــداري، 

ودانيــل تــي كات، وعلــي أوبــال.

1 تشــير النمــاذج اإلحصائيــة اخملتلفــة التــي بحثــت أســعار الغــذاء 

والنفــط كمؤشــرين رائديــن للتضخــم العاملــي علــى مــدى العقــود األربعــة 

 Catão and املاضيــة إىل الــدور البــارز للغــذاء مقارنــة بالنفــط )دراســة

Chang 2011(. وعلــى ســبيل املثــال، كان التضخــم الكبيــر الــذي حــدث 
مــن  أســرع  بوتيــرة  الغــذاء  أســعار  بتضخــم  مســبوقا  الســبعينات  يف 

تضخــم كل مــن أســعار النفــط وأســعار املســتهلكين الكليــة. وكانــت أوىل 

نوبــات التضخــم العاملــي بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة يف اخلمســينات 

مســبوقة بارتفــاع تضخــم أســعار الســلع الغذائيــة ولكــن ليــس النفــط. 

ويف الفتــرة األخيــرة، كان االرتفــاع واســع النطــاق يف تضخــم مؤشــر 

الفتــرة  يف  املركزيــة  البنــوك  أهــداف  مقابــل  املســتهلكين  أســعار 

2٠٠7-2٠٠8 يرجــع بدرجــة كبيــرة إىل الغــذاء وليــس النفــط.

2  يســتخدم التحليــل أوزانــا حمــددة لــكل بلــد حلســاب الســعر املكافــئ 

أي   — الغــذاء  مــن  احمللــي  االســتهاك  لســلة  العامليــة  الســوق  يف 

إذا أشــتروا هــذه  البلــد  التــي ســيدفعها املســتهلكون يف ذلــك  األســعار 

الســلة التقريبيــة مــن الســلع يف الســوق العامليــة. وبالنســبة إلفريقيــا 

جنــوب الصحــراء، ســمح توافــر البيانــات بحســاب هــذه القيمــة يف حالــة 

17 بلــدا مــن بيــن 41، بتطبيــق األوزان الوســيطة للبلــدان منخفضــة 

الدخــل والبلــدان متوســطة الدخــل لهــذه العينــة علــى العينــة الكاملــة. 

ويركــز التحليــل علــى أســعار الــواردات فــوب بالعملــة احملليــة مــن أجــل 

حتييــد أثــر التحــركات يف ســعر الصــرف. 

تخضــم أســعار الغــذاء احملليــة عمومــا الضغــوط االنكماشــية غيــر 

القائمــة يف العديــد مــن االقتصــادات.3 الغذائيــة 

الغــذاء  أســعار  مــن  حمــدود  بانتقــال  تفيــد  التــي  واألدلــة 

يف  النهائــي  املقصــد  إىل  النقــل  تكاليــف  بــدون  )أي  فــوب 

الســوق الوطنيــة( إىل أســعار الغــذاء للمســتهلكين يؤيدهــا حتليــل 

انحــدار لعينــة مــن 81 بلــدا باســتخدام بيانــات شــهرية للفتــرة 

أن  الرغــم  وعلــى   4.)4-3-3 البيــاين  )الشــكل   2٠15-2٠٠٠

3  جتــاوز تضخــم أســعار الغــذاء يف املتوســط تضخــم أســعار الســلع 

غيــر الغذائيــة بمقــدار 1.4 نقطــة مئويــة يف العــام خــال الفترة 2٠1٠-

2٠15 يف 41 مــن البلــدان اإلفريقيــة جنــوب الصحــراء التــي تتألــف 

منهــا هــذه العينــة. ويف االقتصــادات املتقدمــة واقتصــادات األســواق 

الصاعــدة، يبلــغ هــذا الفــرق ٠.8 نقطــة مئويــة و٠.5 نقطــة مئويــة خــال 

نفــس الفتــرة.

4  املتغيرات التفســيرية يف عمليات االنحدار لكل بلد على حدة هي 

مؤشــر تضخــم أســعار الغــذاء فــوب بالعملــة احملليــة يف الوقــت احلــايل 

وحتــى ســتة تأخيــرات )احملســوب بوصفــه التغيــر بالنســبة املئويــة يف 

مؤشــر أســعار الغــذاء العامليــة بالــدوالر األمريكــي مضروبــا يف ســعر 

صــرف عملــة البلــد مقابــل الــدوالر األمريكــي(، ويــزود بتأخيــرات يف 

عمليــة  لــكل  التأخيــر  طــول  )ويحــدد  احملليــة  الغــذاء  أســعار  تضخــم 

انحــدار لبلــد مــا وفــق املعاييــر اإلحصائيــة املعياريــة(. ويتــم بعــد ذلــك 

حســاب معامــل االنتقــال بوصفــه جممــوع معامــل تضخــم أســعار الغــذاء 

فــوب مقســوما علــى واحــد ناقــص جممــوع معامــل تضخــم أســعار الغذاء 

احملليــة املتأخــر )أي معامــل االنحــدار الذاتــي(.
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املصدر: حسابات خبراء الصندوق.

الشكل البياين ٣-٣-١: أوزان الغذاء يف 

االستهالك ونصيب الفرد من إجمايل 

الناجت احمللي

اإلطار 3-3: ما مدى أهمية األسعار العاملية بالنسبة لتضخم أسعار الغذاء؟
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كتلــة توزيــع معامــل االنتقــال تتركــز بيــن ٠.1 و٠.2 )الوســيط 

يبلــغ ٠.12 تقريبــا(، فهنــاك اختــاف كبيــر بيــن البلــدان. وقيمــة 

مــن 1  أكبــر  البلــدان وهــي  لبعــض  تبلــغ 4.٠  االنتقــال  معامــل 

يف حالــة شــاذة واحــدة )إثيوبيــا(. وبصفــة عامــة، فــإن إفريقيــا 

أعلــى  انتقــال  معامــل  متوســط  لديهــا  ليــس  الصحــراء  جنــوب 

البلــدان  بيــن  أعلــى يف معامــل االنتقــال  فحســب، ولــكل تشــتت 

األســواق  واقتصــادات  املتقدمــة  باالقتصــادات  مقارنــة  أيضــا 

العينــة  تقســيم  يتــم  عندمــا  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  الصاعــدة. 

إىل فترتيــن فرعيتيــن — األوىل التــي شــهدت ارتفــاع تضخــم 

أســعار الغــذاء يف الفتــرة 2٠٠٦-2٠٠8 والثانيــة التــي شــهدت 

عــام  ومــن   2٠٠9 عــام  يف  العامليــة  الغــذاء  أســعار  انخفــاض 

2٠11 فصاعــدا — يبــدو أن االنتقــال يف الفتــرة األوىل أعلــى 

يف املتوســط وأكثر تشــتتا )الشــكل البياين 3-3-5(. ولتوضيح 

تشــتت معامــل االنتقــال بيــن البلــدان والفتــرات، أجريــت عمليــة 

انحــدار خملتلــف معامــل االنتقــال التــي تــم احلصــول عليهــا مــن 

عينــة الفتــرة الكاملــة علــى جمموعــة مــن العوامــل، ومنهــا تلــك 

 Gelos and احملــددة يف الدراســات الســابقة )مثــا، يف دراســة 

Ustyugova 2012(. وتشــير نتائــج هــذه العمليــة التجريبيــة إىل 
دور مســتويات الدخــول، ونظــم ســعر الصــرف، وانفتــاح التجــارة 

يف الغــذاء، وتقلــب النــاجت يف تشــكيل معامــل االنتقــال )اجلــدول 
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· أصغــر 	 بانتقــال  الدخــل  مــن  الفــرد  نصيــب  ارتفــاع  يرتبــط 

ألســعار الغــذاء الدوليــة. وأحــد تفســيرات هــذه النتيجــة هــو أن 

البلــدان األغنــى تســتهلك فــي المتوســط منتجــات غذائيــة ذات 

قيمــة مضافــة أعلــى، تمثــل المكونــات غيــر التجاريــة منهــا، 

مثــل خدمــات التوزيــع، جــزءا أكبــر مــن التكاليــف اإلجماليــة.

· بانتقــال 	 اســتقرار  األكثــر  الصــرف  ســعر  نظــام  ويرتبــط 

األســعار  تعكــس  الثابــت،  الصــرف  ســعر  حالــة  ففــي  أعلــى. 

العالميــة،  األســعار  مباشــر  بشــكل  المحليــة  بالعملــة  فــوب 

ممــا يخفــف االنحرافــات عــن قانــون الســعر الواحــد المرتبــط 

الصــرف. ســعر  فــي  المتوقعــة  غيــر  بالتقلبــات 

· وتتســم البلــدان التــي تكــون إمــا مــن كبــار صافــي المصدريــن 	

الغــذاء وارداتهــا  مــن  التــي تتجــاوز صادراتهــا  )أي  للغــذاء 

منــه( مقارنــة بإجمالــي الناتــج المحلــي أو مــن كبــار صافــي 

المحلــي  الناتــج  بإجمالــي  مقارنــة  للغــذاء  المســتوردين 

بانتقــال أعلــى. والتبريــر المنطقــي لهــذه النتيجــة هــو أنــه مــن 

المرجــح أن يزيــد المكــون التجــاري مــن الغــذاء المحلــي إمــا 

مــع صافــي صــادرات الغــذاء أو صافــي واردات الغــذاء.

· والبلــدان التــي لديهــا معــدالت تعريفــات جمركيــة أكبــر فــي 	

المتوســط علــى المنتجــات الزراعيــة يكــون معامــل االنتقــال 

فيهــا أصغــر، بمــا يتســق مــع مفهــوم أن التعريفــات الجمركيــة 

تقلــل قابليــة تجــارة بعــض المــواد الغذائيــة المحليــة.

· ويكــون االنتقــال أعلــى فــي البلــدان التــي يكــون فيهــا النمــو 	

أكثر تقلبا. وقد تكون هناك تفسيرات مختلفة لهذه النتيجة. 

وهنــاك تفســير مباشــر مفــاده أن االقتصــادات األكثــر تقلبــا 

تتســم بجمــود أقــل فــي األســعار، وبالتالــي، يكــون االنتقــال 

فــي  الغــذاء  أســعار  إلــى  األعلــى  العالميــة  الغــذاء  أســعار  مــن 

ســوق التجزئــة أعلــى.

أسعار  انتقال  درجة  انخفاض  أن  إىل  النتائج  وتشير هذه 

الرفاه  يعزز  ال  قد  احمللية  الغذاء  أسعار  إىل  الدولية  الغذاء 

درجة  كانت  إذا  مثا،  كذلك،  احلال  يكون  وقد  بالضرورة. 

التي  املرتفعة  اجلمركية  التعريفات  نتيجة  االنتقال منخفضة 

من  أعلى  نسبة  تعكس  كانت  إذا  أو  املوارد،  تخصيص  تشوه 

والتي  الطازجة(  واخلضروات  الفاكهة  )مثل  احمللي  املنتج 
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طابعها  بسبب  كفء  غير  بشكل  تنقل  و/أو  تخزن  و/أو  تُنتج 

العاملية،  األسعار  تنخفض  عندما  وبالفعل،  التجاري.5  غير 

انخفاض  منافع  من  احلد  إىل  التجارة  قابلية  ضعف  يميل 

األسعار العاملية للمستهلكين. وعلى عكس ذلك، عندما ترتفع 

احلد  إىل  التجارة  قابلية  ضعف  يميل  العاملية،  الغذاء  أسعار 

من منافع ارتفاع األسعار العاملية للمنتجين وبالتايل تؤجل 

إىل  النهاية  يف  يؤدي  مما  اإلنتاج،  يف  املطلوبة  التعديات 

منافع للمستهلكين احملليين أيضا.

5  راجــع الفصــل 1 لاطــاع علــى أدلــة علــى نســبة املنتــج احمللــي 

يف اســتهاك الغــذاء احمللــي ومناقشــة مســتفيضة بشــأن دور الغــذاء يف 

اإلنتــاج واالســتهاك.

 اجلدول 3-3-1: حمددات انتقال أسعار الغذاء

فوب إىل تضخم أسعار املستهلكين يف البلدان

)1()2(

 لوغاريتم إجمايل الناجت
احمللي للفرد

***٠.٠385–***٠.٠333–

)3.15–()3.31–(

٠.٠174االنفتاح

)٠.88(

امليزان التجاري للغذاء/
إجمايل الناجت احمللي

*٠.٠٠838

)1.71(

امليزان التجاري للغذاء/
 إجمايل الناجت احمللي بالقيمة

املربعة

***٠.٠٠124***٠.٠٠151

)3.72()3.88(

 متوسط تضخم مؤشر أسعار
املستهلكين

٠.٠٠135–

)1.34–(

٠.٠235*٠.٠29٦**نظام سعر الصرف

)2.3()1.9٦(

–٠.٠٠741***–٠.٠٠527**متوسط التعريفة الزراعية
)2.39–()4.9٠–(

٠.٠134**٠.٠11٦*تقلب النمو

)1.٦8()2.٠8(

–٠.٠٠484جودة املؤسسات
)٠.88–(

٠.151***٠.1٦8***القيمة الثابتة

)3.32()3.٠٦(

8181عدد املشاهدات

R 2 ٠.5٦4٠.517معامل التحديد

R 2 ٠.5٠9٠.484معامل التحديد املربع

املصادر: صندوق النقد الدويل؛ والسلطات الوطنية؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

البياين 4-3.  الوارد يف الشكل  التابع هو معامل االنتقال املقدر  العامل  ملحوظة: 

وترد إحصاءات t للمتانة بين أقواس. و***، و**، * تشير إىل الداللة عند مستوى 

1، و5، ٠1% على التوايل.

اإلطار 3-3: )تتمة(
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أســعار  تضخــم  يف  عموميــا  انخفاضــا  الفصــل  هــذا  يوثــق 

الســنوات  مــدى  علــى  املتقدمــة  االقتصــادات  يف  املنتجيــن 

وكان  التحويليــة.  الصناعــات  يف  وخاصــة  املاضيــة،  القليلــة 

بيــن  خــاص  بشــكل  ملحوظــا  املنتجيــن  أســعار  تراجــع تضخــم 

الروابــط  أن  إىل  يشــير  ممــا  األوليــة  للســلع  املســتوردة  البلــدان 

الدوليــة بيــن املدخــات تمثــل قنــاة رئيســية تنتقــل مــن خالهــا 

 .)1-4-3 البيــاين  )الشــكل  البلــدان  بيــن  االنكمــاش  ضغــوط 

وعلــى هــذه اخللفيــة، يســتخدم هــذا اإلطــار بيانــات قطاعيــة مــن 

أربعــة اقتصــادات متقدمــة خمتــارة — فرنســا وأملانيــا وكوريــا 

وهولنــدا — الستكشــاف حجــم االنخفــاض يف تضخــم أســعار 

املنتجين الذي يمكن أن يعزى إىل تراجع أســعار الســلع األولية 

األخــرى.1  الــواردات  وأســعار  الدوليــة 

ويتبع املنهج التجريبي املســتخدم لتفكيك مســاهمة أســعار 

املدخــات اخملتلفــة يف تضخــم أســعار املنتجيــن علــى مســتوى 

 Ahn, Park, and Park القطاعــات املنهجيــة الــواردة يف دراســة

التاليــة  املواصفــة  تســتخدم  اخلصــوص،  وجــه  وعلــى   (2016).

وأســعار   ،(      DOM  it) احملليــة  املدخــات  أســعار  أثــر  لتقديــر 

املدخــات املســتوردة (  IMP  it      )، وتكاليــف العمــل (   ULC  it      (   ، علــى 

ـات يف  القطاعـ (   P  it    (     علــى مســتوى  ـة  أســعار املنتجيــن احملليـ
البلــد:2

 ln ) P  it     )    =    β  1    α  i,DOM   ln ) DOM  it     )  +  β  2    α  i,IMP   ln ) IMP  it     )    
  +  β  3    α  i,ULC   ln ) ULC  it     )  +  ε  it   , (1-4-3)

t، وln إىل القيمــة  i يف الوقــت  it إىل القطــاع  حيــث تشــير 

اللوغاريتمية، و  α  i,X    إىل نسبة كل نوع من أنواع املدخات يف 

هيكل التكاليف الكلية للقطاع X    α  i,X   = 1( i  ∑ (، وهي مستمدة 

ـأن تختلــف  بـ ـمح  3 ويُسـ ـات. ـن جــداول املدخــات واخملرجـ مـ

 )β( درجــة االنتقــال مــن أســعار املدخــات إىل أســعار املنتجيــن

بيــن املدخــات ملراعــاة االســتجابة غيــر املتجانســة احملتملــة 

لصدمــات التكاليــف األساســية. ويتــم تقديــر املعادلــة بشــكل 

مســتقل باســتخدام الساســل الزمنيــة املقطعيــة لكوريــا )بمــا يف 

ذلــك تأثيــرات ثابتــة للقطــاع( ولاقتصــادات األوروبيــة الثاثــة 

)بتأثيــرات ثابتــة للقطــاع والبلــد(. وتســتخدم عمليــة لتصحيــح 

اخلطــأ مــن أجــل مراعــاة عاقــة التكامــل املشــترك احملتملــة بيــن 

أســعار املنتجيــن واملدخــات غيــر الســاكنة.

 Ahn, Park, وبنــاء علــى املنهــج املبتكــر املتبــع يف دراســتي

and Park (2016)  وAuer and Mehrotra (2014)، يتــم جتميــع 
البيانــات الــواردة يف جــداول املدخــات واخملرجــات وبيانــات 

األســعار علــى مســتوى القطاعــات حلســاب مؤشــرات ألســعار 

مؤلف هذا اإلطار هو جايبن أهن.

1 يســتند التركيــز علــى هــذه االقتصــادات املتقدمــة األربعــة إىل توافــر 

بيانــات عاليــة التواتــر عــن األســعار علــى مســتوى القطاعــات.

عار يف  ـ األسـ أن  ي  ـ هـ ة  ـ ـ املنهجي ذه  ـ ـ ه ل ة  ـ ـ دود احملتمل ـ احلـ ن  ـ مـ  2

القطاعــات األخــرى فضــا علــى أســعار الصــرف — والتــي تؤثــر علــى 

أســعار الــواردات املقومــة بالعملــة احملليــة — تؤخــذ كمعطيــات كمــا 

هــي يف التقديــر. وبالنظــر إىل االعتمــاد أيضــا علــى مواصفــة إحصائيــة 

خمتزلة، فإن هذا التحليل ال يعبر عن أي رأي بشأن املصدر األساسي 

لاختــاف يف أســعار الســلع األوليــة أو املدخــات املســتوردة األخــرى.

3  مصــدر نســب املدخــات هــو جــدول املدخات-اخملرجــات العامليــة 

.)http://www.wiod.org/(

املدخــات وتكاليــف العمــل لــكل قطــاع حملــي i . وعلــى ســبيل 

املثــال، يتــم احلصــول علــى مؤشــر أســعار املدخــات املســتوردة 

i  علــى النحــو التــايل: للقطــاع 

 ln ) IMP  it     )  =  ∑ j      ) α  ij,IMP   /  α  i,IMP  ) ln ) I  jt     ) ,  (2-4-3)

حيث تشير  α  ij,IMP   إىل نسبة املدخات التي يستوردها القطاع  

  i القطاع  ينتجه  فيما  املستخدمة  املدخات  إجمايل  من    j
واملستمدة من جداول املدخات واخملرجات، و  I  jt  إىل مؤشر 

j  من بيانات أسعار  القطاع   التي يستوردها  األسعار للسلع 

القطاعات.4 ويمكن تقسيم املدخات  الواردات على مستوى 

ـدة البيانــات  ـل األســعار متاحــة يف قاعـ ـات ساسـ ـع بيانـ 4  جميـ

اإلحصائيــة لبنــك كوريــا )نظــام اإلحصــاءات االقتصاديــة(، املتاحــة 

للجمهــور علــى اإلنترنــت )ecos.bok.or.kr(، أو مــن قاعــدة البيانــات 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/data- )اإلحصــاءات األوروبيــة 
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أسعار السلع األولية العاملية (املقياس األيمن)

البلدان املستوردة للسلع األولية (مؤشر أسعار املنتجين)

البلدان املصدرة للسلع األولية (مؤشر أسعار املنتجين)

األوروبــي؛  لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  كوريــا؛  بنــك  املصــادر: 

الــدويل، قاعــدة بيانــات  النقــد  Haver Analytics؛ وصنــدوق  ومؤسســة 

اإلحصاءات املالية الدولية.

بلــدان منطقــة  مــن  األوليــة: ١٨  للســلع  املســتوردة  البلــدان  ملحوظــة: 

والواليــات  املتحــدة،  واململكــة  وكوريــا،  اليابــان،  والصيــن،  اليــورو، 

وشــيلي،  البرازيــل،  األوليــة:  للســلع  املصــدرة  والبلــدان  املتحــدة؛ 

وكولومبيا، وجنوب إفريقيا.

الســلع  أســعار   :٣-٤-١ البيــاين  الشــكل 

األولية وأسعار املنتجين

البســيط حســب جمموعــات  (ينايــر ٢٠١٤ = ١٠٠؛ املتوســط 

البلدان)

اإلطار 3-4: أثر أسعار السلع األولية على تضخم أسعار املنتجين
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سلعية،  وغير  سلعية  مكونات  إىل  إضافيا  تقسيما  املستوردة 

مما يسمح بإجراء تقدير مستقل ملساهمتهما يف تضخم أسعار 

احمللية  املدخات  أسعار  مؤشرات  حساب  ويتم  ملنتجين.5  ا

وتكاليف وحدة العمل يف قطاع ما بطريقة مماثلة باستخدام 

املنتجين  أسعار  ومؤشرات  واخملرجات،  املدخات  داول  ج

العمل  القطاع، ومؤشرات تكاليف وحدة  احمللية على مستوى 

على مستوى القطاع.

الواردات  أسعار  من  االنتقال  نسبة  أن  إىل  النتائج  وتشير 

إىل أسعار املنتجين احمللية كبيرة. وتبلغ نسبة االنتقال قصير 

املدى من أسعار السلع األولية إىل أسعار املنتجين احمللية يف 

الطويل.  املدى  إىل حوايل ٦٠% على  كوريا نحو 4٠% وتصل 

من  أكبر  السلعية  املدخات  أسعار  من  االنتقال  نسبة  وتكون 

ذلك يف البلدان األوروبية الثاثة — 9٠% على املدى القصير 

االنتقال  معامل  وكانت  الطويل.٦  املدى  على   %1٠٠ وتقريبا 

املقدرة من أسعار الواردات غير السلعية قريبة من ذلك.

الواردات  االنتقال هذه وأسعار  ويشير جمع تقديرات نسب 

إلى  الماضيين  العامين  مدى  على  القطاع  مستوى  لى  ع

النتائج التالية:

· محركا 	 األولية  السلع  أسعار  في  الحاد  االنخفاض  ان  ك

فرنسا  في  الكلية  المنتجين  أسعار  النكماش  ئيسيا  ر

)الشكل  الماضيين  العامين  مدى  على  وهولندا  ألمانيا  و

البياني 3-4-2(. وكانت مساهمته أصغر إلى حد ما ولكن 

مهمة في حالة كوريا.

· النسبية 	 المساهمة  في  البلدان  بين  االختافات  تعزى  و

ألسعار الواردات السلعية في تضخم أسعار المنتجين الكلية 

وليس   — المدخات  أوزان  في  االختافات  إلى  أساسا 

االختافات في ديناميكيات أسعار الواردات.

· أسعار 	 انكماش  على  األولية  السلع  أسعار  آثار  ومعظم 

المنتجين الكلية خال هذه الفترة غير مباشرة — تنجم عن 

انخفاض أسعار المدخات للقطاعات غير السلعية المحلية. 

وكانت المساهمة المباشرة — من خال الواردات السلعية 

في  تقريبا  صفر  قدرها   — المحلي  األولية  السلع  لقطاع 

الصادرات  إعادة  كانت  عدا هولندا حيث  ما  البلدان  جميع 

5  قطاع الســلع األولية معرف على أنه صناعة »التعدين واســتغال 

احملاجر« على أســاس تصنيف الصناعات املكون من رقمين.

٦  قد يعكس االختاف يف املعامل املقدرة عبر جمموعات البلدان، 

جملة عوامل من بينها الهياكل املميزة لألســواق ودرجة املنافســة.

تشكل  ال  فإنها  الحالة،  هذه  في  — وحتى  كبيرة  النفطية 

إال خُمس المساهمة الكلية ألسعار السلع األولية.

· تضخم 	 في  السلعية  غير  الواردات  أسعار  مساهمة  وكانت 

الماضيين  العامين  مدى  على  الكلية  المنتجين  أسعار 

أن أسعار الصناعات  إلى  أصغر بكثير. ويرجع ذلك أساسا 

التحويلية الدولية انخفضت بقدر أقل بكثير من أسعار السلع 

وليس   — الماضيين  العامين  مدى  على  الدولية  األولية 

في  االختافات  أو  االنتقال  معامل  في  االختافات  بسبب 

غبر  المدخات  مقابل  السلعية  للمدخات  النسبية  األوزان 

السلعية في اإلنتاج.
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أملانيا فرنسا هولندا كوريا

املدخالت من السلع األولية املستوردة (غير مباشرة)

املدخالت من السلع األولية املستوردة (مباشرة)

املدخالت من غير السلع األولية املستوردة

عوامل أخرى

تضخم مؤشر أسعار املستهلكين الكلي

األوروبــي؛  لالحتــاد  اإلحصائــي  واملكتــب  كوريــا؛  بنــك  املصــادر: 

ومؤسســة Haver Analytics؛ وصنــدوق النقــد الــدويل، قاعــدة بيانــات 

اإلحصاءات املالية الدولية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: املســاهمة املباشــرة ملدخــالت الســلع األوليــة املســتوردة 

ترصــد اســتخدام القطــاع نفســه مــن الســلع األوليــة، واملســاهمة غيــر 

األساســية  للســلع  األخــرى  القطاعــات  اســتخدام  تعكــس  املباشــرة 

املستوردة كمدخالت.

يف  املســاهمة   :٣-٤-٢ البيــاين  الشــكل 

تضخم أسعار املنتجين التراكمي

(٪، يناير ٢٠١٤-مارس ٢٠١٦)

اإلطار 3-4: )تتمة(
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يســعى منهــج إدارة اخملاطــر علــى مســتوى السياســة النقديــة 

إىل جتنــب النتائــج الشــديدة، بمــا يف ذلــك االنكمــاش. وال يهتــم 

صناع السياسات باالنحرافات الصغيرة عن النتائج املرغوبة 

ولكنهــم ينســبون تكاليــف حديــة متزايــدة النحرافــات التضخــم 

وفجــوة النــاجت كلمــا زاد حجمهــا. ويشــير ذلــك إىل احلاجــة إىل 

اتخــاذ إجــراءات ســريعة وقويــة إلبعــاد االقتصــاد عــن األوضــاع 

التــي تتزايــد فيهــا احتمــاالت أن تفقــد أدوات السياســة التقليديــة 

املســتمر  االقتصــادي  التراخــي  ســياق  يف  مثــا   — فعاليتهــا 

األساســية  الفائــدة  أســعار  تكــون  عندمــا  التضخــم  وانخفــاض 

عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي.

وتــؤدي التوقعــات دورا بالــغ األهميــة يف فعاليــة السياســة 

النقديــة. ويؤثــر تعديــل أداة السياســة التقليديــة للبنــك املركــزي 

— أســعار الفائــدة ذات أجــل قصيــر جــدا — بحــد ذاتــه تأثيــرا 
ال يذكــر علــى االقتصــاد الكلــي. وتنبــع تأثيراتــه ممــا يحدثــه مــن 

أثــر علــى توقعــات الســوق بشــأن مســار أســعار الفائــدة قصيــرة 

األجل يف املســتقبل، الذي يؤثر بدوره على أســعار الفائدة على 

املــدى املتوســط والطويــل التــي تســتثمر وتقتــرض علــى أساســها 

األســر والشــركات.

أن  يمكــن  التــي  األساســية  الفائــدة  أســعار  مســار  أن  غيــر 

املركــزي  البنــك  يضعــه  الــذي  الهــدف  إىل  بالتضخــم  تصــل 

املركــزي  البنــك  يســعى  قــد  املثــال،  ســبيل  وعلــى  فريــدا.  ليــس 

إىل تطبيــق اســتراتيجية تعيــد التضخــم نحــو الهــدف تدريجيــا، 

بخطــوات صغيــرة يف أداة السياســة علــى فتــرة عــدة أربــاع. ومــن 

املمكــن أن يعتــزم البنــك املركــزي اتبــاع منهــج قــوي ســريع. ويف 

حالة عدم وجود توجيهات مباشــرة من صناع السياســات، لن 

تتقابــل توقعــات الســوق بالضــرورة مــع املســار الــذي يتوخــاه 

البنــك املركــزي ألســعار الفائــدة األساســية.

ويعــرض هــذا اإلطــار عمليــات حمــاكاة بالنمــاذج لتوضيــح 

بسياســة  والشــفاف  املوثــوق  االلتــزام  يــؤدي  أن  يمكــن  كيــف 

تيســيرية نقديــة قويــة إىل احلــد مــن خماطــر الركــود واالنكمــاش 

النطــاق  عنــد  النقــدي  األساســي  الفائــدة  ســعر  كان  إذا  حتــى 

جديــد  معيــاري  كينيــزي  نمــوذج  ويســتخدم  الفعلــي.1  األدنــى 

لاقتصــاد الكنــدي حملــاكاة تكــرار معاكــس لواقــع تاريــخ األزمــة 

املاليــة العامليــة يف إطــار اســتراتيجيتين بديلتيــن للسياســات. 

ففــي االســتراتيجية األوىل، يقلــل البنــك املركــزي إىل أدنــى حــد، 

اســتنادا إىل مبــدأ إدارة اخملاطــر، دالــة خســائر بفــرض تكاليــف 

وانحرافــات  النــاجت  فجــوات  علــى  كبيــر  بشــكل  متزايــدة  حديــة 

الثانيــة  السياســات  اســتراتيجية  وتتبــع  الهــدف.  عــن  التضخــم 

التنبــؤات  علــى  قائمــة  دالــة خطيــة الســتجابة سياســة تضخــم 

— أي قاعدة تايلور االستشــرافية. ويبدأ ســيناريوها احملاكاة 

مؤلفــو هــذا اإلطــار هــم كيفيــن كلينتــون، ودوغــاس الكســتون، وهــوو 

وانغ.

مــن  ملزيــد  اإلصــدار(  )قيــد   Obstfeld and others دراســة  راجــع   1

التفاصيــل.

ويــرد   2٠٠9 عــام  مــن  الثــاين  الربــع  يف  للواقــع  املعاكســان 

البيــاين 1-5-3: الشــكل  ملخــص لهمــا يف 

· اســتراتيجية إدارة المخاطــر )الخــط األحمــر( تعنــي إبقــاء ســعر 	

الفائدة األساسي عند النطاق األدنى الفعلي )المفترض هنا 

أنــه يبلــغ ٠.25%( حتــى الربــع األول مــن عــام 2٠11، لفتــرة 

طويلــة بمــا فيــه الكفايــة لتجــاوز هــدف التضخــم مؤقتــا. وبمــا 
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أن عامــة الجمهــور علــى علــم بذلــك، تتحــرك التوقعــات بشــأن 

أســعار الفائــدة االســمية علــى المــدى الطويــل إلــى أدنــى وتزيــد 

التوقعــات بشــأن التضخــم علــى المــدى المتوســط. ويخفــض 

إلــى  بدورهــا  تــؤدي  التــي  الحقيقيــة،  الفائــدة  أســعار  ذلــك 

المحليــة،  العملــة  قيمــة  وانخفــاض  األصــول  أســعار  زيــادة 

ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الناتــج والتضخــم. وتعــوض الزيــادة 

فــي التضخــم مســتوى التضخــم األولــي غيــر المرغــوب واألقــل 

بكثيــر مــن الهــدف، وينتهــي األمــر بالتضخــم قريبــا جــدا مــن 

الهــدف، فــي المتوســط. 

· الســتجابة 	 الخطيــة  الدالــة  خطــة  فــإن  المقابــل،  وفــي 

الفائــدة  ســعر  رفــع  تعنــي  األزرق(،  )الخــط  السياســات 

األساســي بالفعــل فــي منتصــف عــام 2٠1٠ وتقــارب أبطــأ 

فــي  أوســع  فجــوات  يعنــي  المســار  وهــذا   — للهــدف  بكثيــر 

الناتــج وانحرافــات أكبــر للتضخــم عــن الهــدف وبطالــة أعلــى 

المخاطــر. إدارة  باســتراتيجية  مقارنــة 

واألســاس املنطقــي لاســتراتيجية األكثــر قــوة التــي تتجــاوز 

عــن عمــد هــدف التضخــم واضــح. فاملزيــد مــن صدمــات الطلــب 

الســلبية يف ســياق يتســم بأســعار فائــدة أساســية تكــون بالفعــل 

عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي ينطــوي علــى خماطــر دفــع االقتصــاد 

اخلــروج منهــا.  للغايــة  الصعــب  مــن  يكــون  انكمــاش  إىل حالــة 

ومقارنــة بذلــك، فــإن آفــاق فتــرة قصيــرة تشــهد تضخمــا أكبــر 

مــن الهــدف تكــون مقبولــة.

ولكــن تعتبــر الشــفافية مكونــا رئيســيا لهــذه االســتراتيجية. 

ومــن شــأن نشــر املســار املتوقــع جلميــع املتغيــرات املســتخدمة 

ذلــك  يف  بمــا  السياســات،  بشــأن  القــرار  صنــع  اجتماعــات  يف 

البنــك  يســاعد  أن  األساســي،  الفائــدة  لســعر  املتوقــع  املســار 

املركــزي علــى توفيــر فكــرة عامــة موثوقــة عــن اســتراتيجيته.2 

يضعــه  الــذي  التضخــم  هــدف  يف  العامــة  الثقــة  ذلــك  وســيدعم 

إىل  السياســات  إجــراءات  انتقــال  ويعــزز  املركــزي  البنــك 

الفائــدة األساســية  املعلــن ألســعار  املســار  إذا كان  االقتصــاد: 

موثوقا، ســيتحرك هيكل آجال أســعار الفائدة وأســعار األصول، 

املقابــل،  السياســات. ويف  دعمــا ألهــداف  الصــرف،  ســعر  مثــل 

النطــاق  عــن  اإلبــاغ  بــدون  أعلــى  تضخــم  معــدل  توقــع  فــإن 

الثقــة  يضعــف  أن  يمكــن  املركــزي  البنــك  الســتراتيجية  الكلــي 

يف الركيــزة االســمية — وقــد يبــدو كمــا لــو أن البنــك املركــزي 

يقــوم »بالقليــل ومتأخــرا« مــن حيــث إعــادة أســعار الفائــدة إىل 

الطبيعيــة. أوضاعهــا 

2 راجــع دراســة Poloz (2014) لاطــاع علــى حجــج بشــأن التوجيــه 

االستشــرايف، بمــا يف ذلــك عــن طريــق نشــر املســار املتوقــع ألســعار 

الفائــدة األساســية، عندمــا تكــون أســعار الفائــدة عنــد النطــاق األدنــى 

الفعلــي ولكــن ليــس يف األوقــات العاديــة.

اإلطار 3-5: )تتمة(



158

آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر 2٠1٦

امللحق 3-1: العينة والبيانات

عينة البلدان

تتألف أكبر عينة مستخدمة لتحليل االنحدار يف هذا الفصل 

من 44 اقتصادا من االقتصادات املتقدمة واقتصادات األسواق 

الصاعــدة وتــرد قائمــة بهــا يف اجلــدول 3-1-1 بامللحــق. وتــم 

اختيــار هــذه االقتصــادات علــى أســاس توافــر مقاييــس توقعــات 

 Consensus التضخــم اخلاصــة بهــا يف قاعــدة بيانــات مؤسســة 

.Forecasts

مصادر البيانات

مصــادر البيانــات األوليــة لهــذا الفصــل هــي قاعــدة بيانــات 

اآلفــاق االقتصاديــة وقاعــدة بيانــات التحليــل الهيكلــي ملنظمــة 

بيانــات  وقاعــدة  االقتصــادي،  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون 

ملؤسســة   Consensus Forecasts بيانــات  وقاعــدة   ،CEIC China
البيانــات  »خدمــات  بيانــات  وقاعــدة   ،Consensus Forecasts
العامليــة«، وقاعــدة بيانــات »آفــاق االقتصــاد العاملــي« لصنــدوق 

النقــد الــدويل، وقاعــدة بيانــات مؤشــرات التنميــة العامليــة للبنــك 

 .Bloomberg L.P. ومؤسســة ،Haver Analytics الــدويل، ومؤسســة

املتغيــرات  )باســتثناء  ســنوي  ربــع  بتواتــر  املتغيــرات  وجميــع 

املســتخدمة يف حتليــل توقعــات التضخــم القائمــة علــى الســوق، 

واملتاحــة بتواتــر يومــي(. ويتــم اســتنباط توقعــات التضخــم علــى 

 Consensus Forecasts املدى املتوسط من قاعدة بيانات مؤسسة

لتكويــن بيانــات بتواتــر ربــع ســنوي مــن املســوح نصــف الســنوية. 

ويتــم توســيع نطــاق تغطيــة إجمــايل النــاجت احمللــي وخمفضــات 

أســعار الــواردات عــن طريــق االســتكمال الداخلــي مــن البيانــات 

بجميــع  قائمــة  بامللحــق   2-1-3 اجلــدول  ويعــرض  الســنوية. 

املؤشــرات املســتخدمة يف هــذا الفصــل فضــا عــن مصادرهــا.

امللحق 3-2: حماكاة باستخدام النماذج

جتــرى عمليــات احملــاكاة باســتخدام النمــاذج لتقييــم اآلثــار 

يف  الــواردات  أســعار  وتراجــع  الضعيــف  للطلــب  االنكماشــية 

ثاثــة اقتصــادات كبيــرة — الواليــات املتحــدة ومنطقــة اليــورو 

وتنفلــت  مقيــدة  النقديــة  السياســة  تكــون  عندمــا   — واليابــان 

48 وجتــرى عمليــات احملــاكاة وفقــا لبيئتيــن 
توقعــات التضخــم.1

بديلتيــن لاقتصــاد الكلــي. ويف البيئتيــن، يُفتــرض أن السياســة 

النقديــة مقيــدة — أي أن ســعر الفائــدة األساســي عنــد النطــاق 

إىل  باإلضافــة  يُفتــرض  الثانيــة،  البيئــة  ويف  الفعلــي.  األدنــى 

ذلــك أن مفاجــآت التضخــم تؤثــر تأثيــرا مباشــرا علــى توقعــات 

2

 49 التضخــم. 

العشــرين  جمموعــة  نمــوذج  باســتخدام  احملــاكاة  عمليــات  جتــرى   48

.G20MOD
49  يتــم إدخــال أثــر التضخــم علــى توقعــات التضخــم يف هــذا النمــوذج 

عــن طريــق صدمــات للتضخــم املتوقــع يف منحنــى فيليبــس يف املواصفــة 

اخملتزلــة للنمــوذج. ومفاجــأة التضخــم التــي تســاوي نقطــة مئويــة واحــدة 

وحتــدث يف الســنة 1 ترفــع توقعــات التضخــم بمقــدار ٠.25 نقطــة مئويــة 

الســنة 3، و٠.٠5 نقطــة مئويــة يف  الســنة 2، و٠.1 نقطــة مئويــة يف  يف 

الســنة 5 ومــا بعدهــا. وتســتند هــذه  الســنة 3، وتنخفــض إىل الصفــر يف 

درجــة  بشــأن  الفصــل  هــذا  يف  الــواردة  التجريبيــة  األدلــة  علــى  األرقــام 

تغيــر توقعــات التضخــم يف القطــاع اخلــاص خــال األفــق اخملتلفــة نتيجــة 

التضخــم. مفاجــآت 

اجلدول 3-1-1- بامللحق - عينة االقتصادات 

املتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة

اقتصادات األسواق الصاعدةاقتصادات األسواق املتقدمة

أستراليا وكندا واجلمهورية التشيكية 

وإستونيا وفرنسا وأملانيا ومنطقة 

هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

اخلاصة وإيطاليا واليابان وكوريا 

والتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا 

والنرويج وسنغافورة واجلمهورية 

السلوفاكية وسلوفينيا وإسبانيا 

والسويد وسويسرا ومقاطعة تايوان 

الصينية واململكة املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية

األرجنتين والبرازيل وبلغاريا وشيلي 

والصين وكولومبيا وهنغاريا والهند 

وإندونيسيا وماليزيا واملكسيك 

وبيرو والفلبين وبولندا ورومانيا 

وروسيا وتايلند وتركيا وأوكرانيا 

وفنزويا

اجلدول 3-1-2 بامللحق: مصادر البيانات

املصدراملتغير

مؤسسة .Bloomberg L.P؛ ومؤسسة Haver أسعار السلع األولية

Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، نظام 
أسعار السلع األولية

مؤشرات أسعار املستهلكين، 

وأسعار املستهلكين 

األساسية، وأسعار املنتجين 

واألجور

 Haver ؛ ومؤسسةBloomberg L.P. مؤسسة

Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة 
بيانات آفاق االقتصاد العاملي؛ ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

قيمة الواردات، وحجم 

الواردات، وخمفض أسعار 

الواردات

 Haver ؛ ومؤسسةCEIC قاعدة بيانات

Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، قاعدة 
بيانات آفاق االقتصاد العاملي؛ ومنظمة 

التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ 

وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العاملية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق مؤشر اإلنتاج الصناعي

االقتصاد العاملي

إجمايل الناجت احمللي االسمي 

واحلقيقي، وخمفض إجمايل 

الناجت احمللي

مؤسسة Haver Analytics؛ وصندوق النقد 

الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

العاملي؛ ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي؛ وقاعدة بيانات 

مؤشرات التنمية العاملية

قاعدة بيانات خدمات البيانات العامليةأسعار الصرف الفعلية االسمية

صندوق النقد الدويل، قاعدة بيانات آفاق فجوة الناجت

االقتصاد العاملي

مؤسسة .Bloomberg L.P؛ ومؤسسة Haver معدل البطالة

Analytics؛ وصندوق النقد الدويل، آفاق 
االقتصاد العاملي؛ ومنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ و

Thomson Reuters Datastream
مبادالت التضخم، ومؤشرات 

البورصات، وأسعار الفائدة 

على أذون اخلزانة

 Haver ؛ ومؤسسةBloomberg L.P. مؤسسة

Analytics

التوقعات التضخم القائمة على 

املسوح

بنك اجنلترا؛ ومسح للقائمين بالتنبؤ 

 Consensus اخلارجيين؛ ومؤسسة

Forecasts؛ واملفوضية األوروبية، مسوح 
الشركات واملستهلكين؛ صندوق النقد 

الدويل، قاعدة بيانات آفاق االقتصاد 

العاملي؛ وجامعة ميتشيغان، مسوح 

املستهلكين

شركة Consensus Forecastsتوقعات البطالة

شفافية البنوك املركزية 

ومعدل تناوب حمافظي 

البنوك املركزية

Crowe and Meade 2007 دراسة

عدد أكتوبر 2٠11 من تقرير آفاق االقتصاد نظام استهداف التضخم

العاملي، الفصل 3
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الفصل 3       انخفاض التضخم عامليا يف عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة 

صندوق النقد الدويل  |  أكتوبر 2٠1٦

هــي  احملــاكاة  عمليــات  يف  دراســتها  جتــري  صدمــة  وأول 

مــن  كل  يف   %1 قــدره  احمللــي  الطلــب  يف  مؤقــت  انخفــاض 

الشــكل  يف  الــواردة  النتائــج  وتبيــن  الثاثــة.  االقتصــادات 

البيــاين 3-4 أنــه حتــى إذا كانــت السياســة النقديــة مقيــدة، فــإن 

االقتصــاد ســيخرج مــن فــخ االنكمــاش يف إطــار زمنــي معقــول 

حتركــت  إذا  ولكــن  بالثبــات.  التضخــم  توقعــات  اتســمت  طاملــا 

وقتــا طويــا  األمــر  يســتغرق  فقــد  أدنــى،  إىل  التضخــم  توقعــات 

االنكمــاش. حالــة  مــن  للخــروج  جــدا 

انخفــاض  أن  إىل  الفصــل  هــذا  يف  الــواردة  النتائــج  وتشــير 

التضخــم  خفــض  يف  كبيــرا  دورا  أيضــا  أدى  الــواردات  أســعار 

خــال الفتــرة األخيــرة. ويف حيــن أن أســعار الــواردات يكــون لهــا 

يف العــادة تأثيــرات مؤقتــة علــى التضخــم يف الظــروف العاديــة 

لديناميكيــات  القلــق  مصــادر  مــن  تكــون  أال  ينبغــي  وبالتــايل 

يف  مزعجــة  تكــون  أن  احملتمــل  فمــن  املســتقبلية،  التضخــم 

املرحلــة الراهنــة التــي تشــهد سياســة نقديــة مقيــدة وأدلــة علــى 

التضخــم. توقعــات  انفــات 

ولقيــاس االنعكاســات االنكماشــية احملتملــة لهــذه التطــورات، 

األوىل  والصدمــة  الــواردات.  ألســعار  صدمتيــن  دراســة  جتــري 

3 والصدمــة الثانيــة 

تتمثــل يف انخفــاض حــاد يف أســعار النفــط.5٠ 

علــى  كمثــال   — الصيــن  صــادرات  أســعار  يف  انخفــاض  هــي 

صدمــة لألســعار العامليــة للســلع التجاريــة ناجمــة عــن التراخــي 

4وتبيــن 

يف الصناعــات التحويليــة يف اقتصــاد كبيــر رئيســي. 51 

و2-2-3   1-2-3 البيانييــن  الشــكلين  يف  الــواردة  النتائــج 

بامللحــق أن الصدمــات ألســعار الــواردات قــد تــؤدي إىل ضغــوط 

مســتمرة النخفاض التضخم عندما تكون السياســة النقدية غير 

مقيــدة وعندمــا تنفلــت توقعــات التضخــم علــى املــدى املتوســط:

· السياســة النقديــة المقيــدة — فــي البلــدان ذات سياســة نقديــة 	

والســلع  النفــط  أســعار  انخفــاض  يــؤدي  أن  يمكــن  مقيــدة، 

فــي  قيمتــه  دون  التضخــم  إبقــاء  إلــى  الصينيــة  المصنعــة 

الســيناريو األساســي — أي المســار الطبيعــي فــي حالــة عــدم 

)الشــكل  ســنوات  أربــع  إلــى  تصــل  لمــدة   — صدمــات  وجــود 

أســعار  انخفــاض  ويــؤدي  بالملحــق(.   1-2-3 لبيانــي 

الواردات إلى انخفاض التضخم بصورة مباشرة على المدى 

القصيــر ولكنــه يــؤدي أيضــا إلــى تراجعــه بصــورة غيــر مباشــرة 

مــن خــال انخفــاض الطلــب. وينشــأ التأثيــر غيــر المباشــر عــن 

التفاعــل بيــن انخفــاض التضخــم وعــدم تغييــر ســعر الفائــدة 

ممــا  الحقيقيــة،  الفائــدة  أســعار  ترتفــع  االســمي:  األساســي 

يضــع ضغــوط خافضــة علــى كل مــن االســتهاك واالســتثمار. 

5٠ تتــم معايــرة الصدمــة ألســعار النفــط بحيــث يقابل حجمها االنخفاض 

الفعلــي يف أســعار النفــط الدوليــة يف عــام 2٠14 ويتســق اســتمرارها مــع 

األســعار يف أســواق العقــود املســتقبلية.

ليقابــل  الصينيــة  الصــادرات  أســعار  يف  االنخفــاض  حتديــد  تــم   51

أســعار  تضخــم  علــى  الصيــن  يف  الزائــدة  الطاقــة  أثــر  واســع  نطــاق  علــى 

املســتهلكين يف االقتصــادات املتقدمــة الرئيســية يف عــام 2٠15 واملوثقــة 

الفصــل. هــذا  يف 

غيــر أنــه علــى المــدى المتوســط، يــؤدي تراجــع أســعار الــواردات 

فيــه  بمــا  االســتهاك  يشــجع  ممــا  األســر،  ثــروات  زيــادة  إلــى 

الكفايــة لتعويــض أكثــر مــن أثــر الضغــوط الخافضــة الناجمــة 
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١- الواليات املتحدة
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٣- اليابان

أسعار النفط أسعار الصادرات الصينية

أسعار النفط + أسعار الصادرات الصينية

الشكل البياين ٣-٢-١ باملرفق: تأثير صدمات انخفاض 

التضخم على التضخم األساسي يف االقتصادات 

املتقدمة يف إطار السياسة النقدية املقيدة

(نقاط مئوية، عدد السنوات بعد الصدمة على احملور السيني)

املصدر: تقديرات خبراء الصندوق.

النفــط  ألســعار  صدمــة  بعــد  األساســي  التضخــم  اســتجابة  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

النقديــة  السياســة  أن  النمــوذج  ويفتــرض  الصينيــة.  الصــادرات  ألســعار  وصدمــة  الدوليــة 

التقليدية مقيدة عند النطاق األدنى الفعلي ألسعار الفائدة االسمية يف جميع البلدان.
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج

صندوق النقد الدويل |  أكتوبر 2٠1٦

عــن ارتفــاع أســعار الفائــدة الحقيقيــة. ويعــزز ارتفــاع الطلــب 

ألغــراض االســتهاك وانخفــاض تكلفــة المدخــات االســتثمار. 

فــي  تكفــي  المحلــي  الطلــب  فــي  ذلــك  عــن  الناتجــة  والزيــادة 

وعكــس  التضخــم  فــي  االنخفــاض  لوقــف  المطــاف  نهايــة 

اقتصــاد  مــن  الــواردات  انخفــاض  تأثيــر  ويختلــف  مســاره. 

النفطيــة،  الــواردات  علــى  اعتمــاده  )1( درجــة  حســب  آلخــر 

علــى  و)3( التأثيــر  بالصيــن،  التجاريــة  روابطــه  و)2( مــدى 

و)4( درجــة  الــواردات،  أســعار  انخفــاض  عــن  الناتــج  الثــروة 

واألســعار. األجــور  مرونــة 

· — إذا 	 السياسة النقدية المقيدة وانفالت توقعات التضخم 

كانت السياسة النقدية مقيدة وانفلتت توقعات التضخم، قد 

في  مستمر  انخفاض  إلى  الواردات  أسعار  انخفاض  يؤدي 

حالة  في  معدالتها  دون  التضخم  معدالت  وتظل  التضخم. 

السيناريو األساسي ألكثر من خمس سنوات )الشكل البياني 

بضغوط  مدفوعة  النتيجة  وتكون  بالملحق(.   2-2-3

التضخم،  توقعات  انخفاض  عن  ناجمة  إضافية  انكماشية 

اإليجابية  التضخم  تأثيرات  من  أكبر  تكون  أن  يمكن  التي 

المرتبطة بزيادة تأثيرات ثروات األسر على المدى المتوسط. 

توقعات  انفلتت  إذا  أنه  إلى  السيناريو  هذا  نتائج  وتشير 

التضخم، فقد يكون من الصعب تخفيف أثر انخفاض أسعار 

الواردات على التضخم األساسي بدون تدابير إضافية لحفز 

الطلب.

الملحق 3-3: تحليل المكونات الرئيسية

يُستخدم تحليل المكونات الرئيسية لتقييم إلى أي مدى كان 

البلدان.52  بين  مشتركا  األخيرة  الفترة  في  التضخم  انخفاض 

وتشير نتائج التحليل إلى أن العوامل المشتركة الثاثة األولى 

بين  التضخم  في  االختاف  من   %9٠ إلى   %8٠ نحو  تفسر 

2٠٠٠-2٠٠8 و2٠٠9- الفترتين  في  المتقدمة  االقتصادات 

األسواق  اقتصادات  بين   %75 ونحو  التوالي،  على   2٠15

الصاعدة واالقتصادات النامية في هاتين الفترتين الفرعيتين. 

وعلى الرغم من ذلك، هناك عدم تجانس كبير بين البلدان من 

العوامل  تؤدي  المثال،  سبيل  وعلى  العوامل.  هذه  أهمية  حيث 

تؤدي  حين  في  وإسبانيا،  فرنسا  في  أكبر  دورا  المشتركة 

أيسلندا  مثل  بلدان  في  أكبر  دورا  بلد  بكل  الخاصة  العوامل 

وإسرائيل وجنوب إفريقيا )الشكل البياني 3-3-1 بالملحق(.

المشتركة  العوامل  بين  ارتباط  هناك  يكون  قد  حين  وفي 

الوقت،  أول عامل مشترك مع مرور  فإن تطور  األولى،  الثاثة 

مثا، يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات في أسعار السلع األولية 

52  حتليــل املكونــات الرئيســية هــو إجــراء إحصائــي يحــول البيانــات إىل 

جمموعــة مــن القيــم ملتغيــرات غيــر مترابطــة خطيــا — املكونــات الرئيســية. 

.Rabe-Hesketh and Everitt (2007) راجــع دراســة
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٣- اليابان

السياسة النقدية املقيدة

السياسة النقدية املقيدة + انفالت توقعات التضخم

تأثير صدمات انخفاض  الشكل البياين ٣-٢-٢باملرفق:  

التضخم على التضخم األساسي يف االقتصادات املتقدمة 

يف إطار السياسة النقدية املقيدة وانفالت توقعات 

التضخم

(نقاط مئوية، عدد السنوات بعد الصدمة على احملور السيني)

املصدر: تقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين اســتجابة التضخــم األساســي بعــد صدمــة جممعــة ألســعار 

النفــط الدوليــة وأســعار الصــادرات الصينيــة. ويفتــرض النمــوذج أن السياســة النقديــة التقليديــة 

مقيــدة عنــد النطــاق األدنــى الفعلــي ألســعار الفائــدة االســمية يف جميــع البلــدان. والســيناريو 

البديل (اخلط األحمر) يفترض أيضا أن توقعات التضخم تتأثر بصدمات التضخم.
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التحليات  وتخلص   53
٦ بالملحق(.   2-3-3 البياني  )الشكل 

والمربعات  البيزية  النماذج  متوسط  باستخدام  اإلضافية 

الصغرى المرجحة إلى أن أسعار السلع األولية تبرز بالفعل من 

— بما في ذلك تباطؤ اإلنتاج الصناعي  بين متغيرات عديدة 

األسواق  اقتصادات  في  لآلمال  المخيب  والنمو  العالمي، 

53  راجــع عــدد إبريــل 2٠15 مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد اإلقليمــي: آســيا 

واحمليــط الهــادئ وتقريــر التداعيــات لعــام 2015 الصــادر عــن الصنــدوق 

)IMF 2015( لاطــاع علــى أدلــة مماثلــة.

الصاعدة، وأوضاع األسواق المالية — بوصفها مرتبطة بقوة 

بالعامل المشترك األول.

الملحق 3-4: محركات انخفاض التضخم 

في الفترة األخيرة

اإلطار التجريبي

يتم تقدير النسخة التالية من معادلة منحنى فيليبس:

  π  t   =  γ  t      π      e t + h
  +  (  1 -  γ  t     )      π      ̃      t - 1

   + θ t     u  t  c  + ·μ· t    π  t  m  +  ε  t ,    (3.4.1)

           π   e t + h  إىل التضخم الكلي يف أسعار املستهلكين، و   π  t  حيث تشير

h يف املستقبل )وتستخدم  التضخم لعدد سنوات  إىل توقعات 

توقعات لعشر سنوات يف املستقبل يف املواصفة األساسية(، 

ππ      ̃      t - 1   إىل املتوسط املتحرك للتضخم على مدى األربعة أرباع 
و  

السابقة، و   u  t  c   إىل البطالة الدورية، و  π  t  m  إىل األسعار النسبية 

الواردات بالنسبة  أنها خمفض أسعار  للواردات )معرفة على 

خملفض إجمايل الناجت احمللي(، و  ε  t    القيمة املتبقية.

ويُفتــرض أن املعامــل ومعــدل البطالــة غيــر املتســارع تتبــع 

مســارا عشــوائيا مقيــدا )  γ  t   ∈  (0,1) ,  θ  t   < 0,  ··μ· t   > 0 ، وال 
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١- االقتصادات املتقدمة

٢- منطقة اليورو

٣- اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية اآلسيوية

٤- اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية األوروبية 

وكومنولث الدول املستقلة

٥- اقتصادات األسواق الصاعدة 

واالقتصادات النامية يف أمريكا 

الالتينية وجنوب إفريقيا

العامل األول العامل الثاين العامل الثالث عامل خاص بالبلد
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املصادر: مؤسسة Haver Analytics؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

ملحوظة: عالمات البيانيات تستخدم رموز البلدان للمنظمة الدولية لتوحيد املقاييس.

 = DNK ،لكســمبرغ = LUX ،بلجيــكا = BEL ،أملانيــا = DEU ،إســبانيا = ESP ،فرنســا = FRA
املتحــدة  الواليــات   =  USA النمســا،   =  AUT سويســرا،   =  CHE إيطاليــا،   =  ITA الدانمــرك، 

األمريكية، FIN = فنلندا، CYP = قبرص، = IRL = أيرلندا، PRT = البرتغال، GRC = اليونان، 

EST = إســتونيا، CAN = كنــدا، SWE = الســويد، GBR = اململكــة املتحــدة، NZL = نيوزيلنــدا، 
 = HKG ،اجلمهوريــة الســلوفاكية = SVK ،التفيــا = LVA ،ليتوانيــا = LTU ،هولنــدا = NLD
 = AUS ،النرويــج = NOR ،أيســلندا = ISL ،ســنغافورة = SGP ،مالطــة = MLT ،هونــغ كونــغ

 SVN ،اليابان = JPN ،اجلمهورية التشيكية = CZE ،إسرائيل = ISR ،كوريا = KOR ،أستراليا

= سلوفينيا، TWN = تايوان.

اجلمهوريــة   =  SVK التفيــا،   =  LVA ليتوانيــا،   =  LTU هولنــدا،   =  NLD إســتونيا،   =  EST
السلوفاكية، MLT = مالطة، SVN = سلوفينيا

 RUS ،بولندا = POL ،بيالروس = BLR ،هنغاريا = HUN ،كرواتيا = HRV ،مولدوفا = MDA
= روسيا، UKR = أوكرانيا، BGR = بلغاريا، SRB = صربيا، ROU = رومانيا، TUR = تركيا

 = COL ،شــيلي = CHL ،بيــرو = PER ،املكســيك = MEX ،فنزويــال = VEN ،البرازيــل = BRA
كولومبيا، ZAF = جنوب إفريقيا.

يف  االختــالف  نســبة  باملرفــق:   ٣-٣-١ البيــاين  الشــكل 

العوامــل  تفســرها  التــي  املســتهلكين  أســعار  تضخــم 

ا�تلفة
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العامل املشترك األول (املقياس األيمن)

التغير يف أسعار الوقود
١
التغير يف أسعار جميع السلع األولية

املصــادر: مؤسســة Haver Analytics؛ وصنــدوق النقــد الــدويل، قاعــدة بيانــات أســعار الســلع 

األولية؛ وتقديرات خبراء الصندوق.

مؤشــر األســعار يســتخدم أوزان قائمة على متوســط إيرادات الصادرات العاملية يف الفترة 
 ١

.٢٠٠٢-٢٠٠٤

الشــكل البيــاين ٣-٣-٢ باملرفــق: العامــل املشــترك األول 

وأسعار السلع األولية

(٪)
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آفاق االقتصاد العاملي: ضعف الطلب: األعراض والعاج
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توجــد قيــود علــى معــدل البطالــة غيــر املتســارع(. ويُفتــرض أن 

الدرجــة  مــن  ذاتــي  انحــدار  وفــق عمليــة  تســير  الدوريــة  البطالــة 

األوىل:

و  *  u  c  t  =  u  t   -  u  t، حيــث تشــير   u  t    إىل معــدل     u  t  c  = ρ  u  t-1  c   +  ε  t  u  
البطالــة، و    *  u  t تشــير إىل معــدل البطالــة غيــر املتســارع، ويفتــرض 

.N (  0,  σ  u  2  )  تتبــع  ε  t  u  أن

ويقدر النموذج لكل بلد على حدة باستخدام طريقة اجلوازية 

الكبرى استنادا إىل مرشِّح كلمان غير اخلطي املقيد لعينة من 

44 من االقتصادات املتقدة واقتصادات األسواق الصاعدة من 

الربع األول من عام 199٠ إىل الربع األول من عام 2٠1٦.

بالتغير  أنه يسمح  النموذج هو  لهذا  املهمة  السمات  ومن 

هيكل  يف  التغيرات  د  ص ر ل  أج ن  م ت  ا م عل مل ا لكل  ني  م ز ل ا

مقارنة  النموذج  هذا  ملثل  يا  ا مز ربع  أ وهناك  اقتصاد.  كل 

1( أنه يسمح باستخدام جميع  ( باالنحدارات املتكررة وهي: 

كل  املعلمات  من  معّلم  ل  ك جم  ح ديد  ح ت ل ة  ن ي ع ل ا ات  هد ا ش م

سنة — وهو ما ال يمن تطبيقه يف االنحدارات املتكررة بحكم 

طبيعتها؛ و)2( أن التغيرات يف املعلمات يف فترة معينة تأتي 

من االبتكارات يف نفس الفترة، وليس من الصدمات التي حتدث 

يف الفترات اجملاورة؛ و)3( أنه يعكس أن الهياكل االقتصادية 

مباشرة؛  السابقة  الفترة  على  عتمد  ت و ء  ط بب ر  ي غ ت ت ما  دة  ا ع

 Swamy and )دراسة  اخلطية  غير  ات  ق لعا با ح  م س ي ه  )4( أن و

.)Mehta 1975

التفكيك

للطريقة  مماثلة  بطريقة  التضخم  ديناميكيات  يك  تفك م  ت ي

الواردة يف دراسة Yellen (2015). ويتم بناء عملية التحليل من 

باستخدام   — التضخم  أهداف  عن  التضخم  رافات  انح ث  ي ح

الفترة  خال  املستقبل  يف  سنوات  لعشر  التضخم  قعات  و ت

2٠٠٠-2٠٠7 كمؤشر بديل ألهداف التضخم. ويتم احلصول 

قيمته  أن  أساس  على  تفسيري  متغير  كل  همة  مسا ى  ل ع

تكون  عندما  بالتوقعات  النموذج  توقعات  ارنة  ومق ر  ف ص

تفكيك  ويتم   54
التاريخية.7 بقيمتها  التفسيرية  غيرات  املت ل  ك

الواردات يف التضخم مرة أخرى إىل مساهمة  مساهمة أسعار 

سعر  يف  واالختافات  األمريكي  بالدوالر  الواردات  أسعار  يف 

الصرف احمللي مقابل الدوالر األمريكي. ويُحسب التراخي يف 

سوق العمل عن طريق االستعاضة عن سلسلة البطالة الدورية 

املقدرة بمرشِّح كلمان — واحملتمل أن تعاين من حتيز نهاية 

العينة — بمقياس مشتق من تقديرات فجوة الناجت يف قاعدة 

بيانات آفاق االقتصاد العاملي لصندوق النقد الدويل وتقديرات 

 Ball, Furceri, معامل قانون أوكن لكل البلدان الوارد يف دراسة

and Loungani )قيد اإلصدار(؛ والقيم املتبقية معدلة وفقا لذلك. 

54  يفتــرض التحليــل أن التراخــي يف ســوق العمــل وأســعار الــواردات ال 

يتأثــران بتوقعــات التضخــم لعشــر ســنوات يف املســتقبل، وهــو مــا يؤديــه 

التحليــل اإلضــايف بشــأن تأثيــر هــذه املتغيريــن علــى توقعــات التضخــم.

التضخم  قيمة  إن  حيث  ديناميكية  عملية  حملاكاة  ا ة  ي عمل و

املتأخر توضع وفق قيمها يف عملية احملاكاة. وبالتايل، يدمج 

التفكيك تأثيرات التغيرات يف التضخم املتأخر التي تعزى إىل 

والتي تصبح   — التفسيرية  املتغيرات  السابقة يف  التحركات 

أكثر أهمية كلما استمر التضخم.

فحص ثبات النتائج

األساسية  املواصفة  تُقدر   — التضخم  وقعات  ت س  ا قي م

باستخدام توقعات التضخم لعشر سنوات يف املستقبل الصادرة 

عن مؤسسة Consensus Economics لسببين: )1( تعتبر توقعات 

التضخم  ألهداف  وثيقا  مؤشرا  الطويل  املدى  على  م  خ ض لت ا

للبنوك املركزية، بحيث يمكن تفسير املعلمة  على أنها درجة 

— ظاهرة عادة  البنك املركزي  الكلي بهدف  ارتباط التضخم 

 Ball and Mazumder ما يطلق عليها »تثبيت املستوى« )دراسة

ترتبط  الطويل  املدى  على  التضخم  توقعات  و)2(  ؛  )2 01 1

أقل  تكون  وبالتايل  واملتأخر  احلايل  بالتضخم  أقل  ا  ط ا ب رت ا

عرضة ملشاكل تعدد العاقات اخلطية والسببية العكسية.

والختبار ثبات النتائج، يجري تقدير نسختين بديلتين من 

املعادلة )3-4-1(. وتستخدم النسخة األوىل توقعات التضخم 

لسنة يف املستقبل بدال من 1٠ سنوات يف املستقبل. وتستخدم 

ولكنها  املستقبل  يف  لسنة  التضخم  توقعات  الثانية  خة  س ن ل ا

املتقدمة،  لاقتصادات  وبالنسبة  املتأخر.  التضخم  ف  ذ حت

احلصول  تم  التي  للنتائج  كبير  حد  إىل  مماثلة  النتائج  كانت 

 1-4-3 البياين  )الشكل  األساسي  السيناريو  حالة  يف  ها  ي ل ع

األسواق  اقتصادات  يف  أنه  غير   55
8.)1 اللوحة  مللحق،  ا ب

الصاعدة، يؤدي استخدام توقعات أقصر أجا إىل قيم متبقية 

التضخم  فيها  يكون  التي  البلدان  يف  وخاصة  بكثير،  غر  ص أ

أعلى من التوقعات على املدى الطويل )الشكل البياين 2-4-3 

بامللحق، اللوحتان 2 و3(.

مقياس البطالة الدورية — عادة ما تعاين تقديرات البطالة 

استُخدم  النتائج،  ثبات  ولفحص  كبير.  يقين  عدم  من  الدورية 

البطالة  )1( معدل  وهما:  الدورية  للبطالة  بديان  ديران  ق ت

البطالة  معدالت  و)2( انحرافات  لهودريك-بريسكوت،  املرشِّح 

عن املتوسطات املتحركة خلمس سنوات. وتشير النتائج الواردة 

أسعار  مساهمة  أن  إىل  بامللحق   2-4-3 البياين  الشكل  يف 

التضخم ثابتة يف حالة استخدام مؤشرات بديلة  الواردات يف 

نفسه  التراخي  مساهمة  تختلف  ولكن  االقتصادي،  للتراخي 

والعوامل األخرى إىل حد ما عندما تستخدم مقاييس خمتلفة.

55 النتائــج يف حالــة توقعــات التضخــم لســنتين أو ثــاث ســنوات يف 

املســتقبل )غيــر املبلــغ عنهــا هنــا لقيــود املســاحة( مماثلــة إىل حــد كبيــر 

املســتقبل. واحــدة يف  لســنة  التضخــم  لتوقعــات 
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توقعات التضخم ناقص الهدف أسعار الواردات النسبية بالدوالرات األمريكية
 ١

سعر الصرف البطالة الدورية

عوامل أخرى
٢
انحراف التضخم عن الهدف

–0.8

–0.6

–0.4

–0.2

0.0

0.2

توقعات التضخم لعشر 

سنوات والتضخم املتأخر

توقعات التضخم لسنة 

واحدة والتضخم املتأخر

التضخم لسنة واحدة 

وبدون تضخم متأخر

٣
١- االقتصادات املتقدمة

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم دون توقعات 
٤
التضخم على املدى الطويل يف عام ٢٠١٥ 

٣- اقتصادات األسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم فوق توقعات 
٥
التضخم على املدى الطويل يف عام ٢٠١٥ 

–4

–2

0

2

4

–3

–2

–1

0

1

2

3

4

توقعات التضخم لعشر 

سنوات والتضخم املتأخر

توقعات التضخم لسنة 

واحدة والتضخم املتأخر

التضخم لسنة واحدة 

وبدون تضخم متأخر

توقعات التضخم لعشر 

سنوات والتضخم املتأخر

توقعات التضخم لسنة 

واحدة والتضخم املتأخر

التضخم لسنة واحدة 

وبدون تضخم متأخر

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

يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات اآلفاق العاملية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظــة: يعــرض الشــكل البيــاين متوســط املســاهمات يف الفتــرة ٢٠٠٨-٢٠١٥. ومعامــل قانــون 

 .Ball and others 2016 من دراسة (Okun) أوكون

سعر الصرف معرف على أنه قيمة العملة لكل دوالر أمريكي.
 ١

الهدف معرف على أنه متوسط توقعات التضخم لعشر سنوات يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧.
 ٢

الــواردة يف اجلــدول ٣-١-١- باملرفــق. وتســتبعد إســتونيا، والتفيــا،  االقتصــادات املتقدمــة 
 ٣

وليتوانيا، واجلمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة.

بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، واملكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.
 ٤

األرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.
 ٥

البيــاين ٣-٤-١ باملرفــق: املســاهمة يف انحرافــات  الشــكل 

خمتلفــة  مقاييــس  باســتخدام  األهــداف  عــن  التضخــم 

لتوقعات التضخم

توقعات التضخم ناقص الهدف أسعار الواردات النسبية بالدوالرات األمريكية
 ١

سعر الصرف البطالة الدورية

عوامل أخرى
٢
انحراف التضخم عن الهدف

–0.8
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–0.4

–0.2
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البطالة الدورية استنادا

 إىل قانون أوكون

البطالة الدورية املستمدة 

من مرشِّح هودريك-بريسكوت

البطالة الدورية استنادا

 إىل قانون أوكون

البطالة الدورية املستمدة 

من مرشِّح هودريك-بريسكوت

٣
١- االقتصادات املتقدمة

٢- اقتصادات األسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم دون توقعات 
٤
التضخم على املدى الطويل يف عام ٢٠١٥ 

٣- اقتصادات األسواق الصاعدة التي كان فيها التضخم فوق توقعات 
٥
التضخم على املدى الطويل يف عام ٢٠١٥ 

–4

–2

0

2

4

البطالة الدورية كانحراف 

عن اجتاه املتوسط 

املتحرك خلمس سنوات

البطالة الدورية كانحراف 

عن اجتاه املتوسط 

املتحرك خلمس سنوات

البطالة الدورية استنادا

 إىل قانون أوكون

البطالة الدورية املستمدة 

من مرشِّح هودريك-بريسكوت

البطالة الدورية كانحراف 

عن اجتاه املتوسط 

املتحرك خلمس سنوات
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الشــكل البيــاين ٣-٤-٢ باملرفــق: املســاهمة يف انحرافــات 

خمتلفــة  مقاييــس  باســتخدام  األهــداف  عــن  التضخــم 

للبطالة الدورية

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

والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات اآلفاق العاملية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: يعرض الشــكل البياين متوســط املســاهمات يف الفترة ٢٠٠٨-٢٠١٥. ومعامل قانون 

 .Ball and others 2016 من دراسة (Okun) أوكون

سعر الصرف معرف على أنه قيمة العملة لكل دوالر أمريكي.
 ١

الهدف معرف على أنه متوسط توقعات التضخم لعشر سنوات يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٧.
 ٢

االقتصــادات املتقدمــة الــواردة يف اجلــدول ٣-١-١- باملرفــق. وتســتبعد إســتونيا، والتفيــا، 
 ٣

وليتوانيا، واجلمهورية السلوفاكية، وسلوفينيا بسبب قيمها الشاذة.

بلغاريا، والصين، وهنغاريا، وماليزيا، واملكسيك، والفلبين، وبولندا، ورومانيا، وتايلند.
 ٤

األرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وكولومبيا، والهند، وإندونيسيا، وبيرو، وروسيا، وتركيا.
 ٥
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الطاقة الفائضة يف الصناعات التحويلية يف 

الصين واليابان والواليات املتحدة، والتضخم يف 

االقتصادات األخرى

الصناعات  في  الفائضة  الطاقة  بين  العاقة  الستكشاف 

الصين   — الرئيسية  الكبيرة  االقتصادات  في  التحويلية 

في  التضخم  وتطورات   — المتحدة  والواليات  واليابان 

من  اقتصاد  لكل  التالية  المعادلة  تقدير  يجري  أخرى،  بلدان 

االقتصادات المتقدمة واقتصادات األسواق الصاعدة المشمولة 

في العينة والبالغة 44 اقتصادا:

  I  i,t   = α + β  S  t  j  + δ  X  t   +  ε  i,t   , (2-4-3)

حيث تشير I إلى مساهمة أسعار الواردات في التضخم المقدرة 

باستخدام المعادلة )3-4-1(، وS إلى التراخي في الصناعات 

التحويلية؛ وj إلى الصين أو اليابان والواليات المتحدة؛ وX إلى 

مجموعة من المتغيرات الضابطة، وتشمل عوامل عالمية، مثل 

الناتج  وفجوة  لنفط  ا أسعار  في  والماضية  الحالية  لتغيرات  ا

العالمية - المعرفة على أنها المتوسط المرجح بإجمالي الناتج 

5٦
المحلي والمقوم بالدوالر األمريكي لفجوة الناتج عبر البلدان. 9

الواردات في  وتشير نتائج التحليل إلى أن مساهمة أسعار 

ت  تصادا اق و مة  تقد لم ا ادات  تص الق ا من  العديد  في  خم  تض ل ا

األسواق الصاعدة ترتبط ارتباطا قويا بالتراخي في الصناعات 

التحويلية في الصين واليابان والواليات المتحدة. واالرتباط 

أكثر قوة وثباتا ودقة بالنسبة للصين. وعلى وجه الخصوص، 

ترتبط الزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في تراخي الصناعات 

التضخم في  المتوسط، بانخفاض  الصين، في  التحويلية في 

االقتصادات األخرى بمقدار ٠.٠4 نقطة مئوية إلى ٠.1 نقطة 

مئوية )الشكل البياني 3-14(، وكانت العاقة في االقتصادات 

الصاعدة  األسواق  اقتصادات  العاقة في  أقوى من  المتقدمة 

)الشكل البياني 3-4-3 بالملحق(.

نموذج  باستخدام   )2 -4 -3( لة  د عا م ال تقدير  ا  أيض م  ت و

وتبين  بلد.  لكل  ثابتة  يرات  أث بت عية  ط مق ل ا الزمنية  ساسل  ل ا

التحويلية  الصناعات  في  خي  بالترا اط  ب االرت أن  ج  نتائ ل ا

في  وثابتة   %9٠ البالغة  قة  لث ا فترة  ند  ع كبيرا  ن  ي الص ي  ف

 4-4-3 البياني  )الشكل  العالمية  المتغيرات  أثر  تحييد  حالة 

هذا  أن  إلى  التحليل  من  يد  مز ال خلص  ي  ، ا وأخير  .) ق لملح ا ب

التي تربطها عاقات تجارية أقوى  البلدان  أكبر في  االرتباط 

مع الصين، مما يوفر أدلة إضافية على تأثيرات التداعيات من 

خال السلع التجارية.

امللحق 3-5: تأثير صدمات التضخم 

على توقعات التضخم

تأثير  لتقييم  املستخدم  القياسي  االقتصادي  املنهج  يتبع 

املستخدم  املنهج  التضخم  توقعات  لى  ع م  التضخ ت  ا دم ص

التضخــم كمتغيــر مســتقل  الــواردات يف  أســعار  اهمة  ـ 5٦ تســتخدم مسـ

ـر لارتبــاط بيــن الطاقــة الفائضــة يف الصناعــات  لتوفيــر مقيــاس مباشـ

التحويليــة يف االقتصــادات الكبيــرة ومعــدالت التضخــم يف االقتصــادات 

التوصــل إىل  واق الصاعــدة األخــرى. ويتــم  ـ املتقدمــة واقتصــادات األسـ

نتائــج مماثلــة عندمــا تســتخدم أســعار الــواردات علــى أنهــا املتغيــر التابــع 

إعــادة  التحويليــة عــن طريــق  ات  ـ التراخــي يف الصناعـ )ويحســب تأثيــر 

أســعار  علــى  ة  ـ ـ ي ل ي و ح ت ل ا ت  ا ـ ـ ع ا ن الص يف  التراخــي  تأثيــر  حجــم  يــد  د حت

التضخــم(. الــواردات علــى  ــواردات بأســعار  ل ا
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االقتصادات املتقدمة اقتصادات األسواق الصاعدة

-٤- ٣ 

تراخــي  ارتبــاط  باملرفــق:   ٣-٤-٣ البيــاين  الشــكل 

والواليــات  واليابــان  الصيــن  يف  التحويليــة  الصناعــات 

املتحــدة بمســاهمة أســعار الــواردات يف التضخــم يف بلــدان 

أخرى

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

والتنمية يف امليدان االقتصادية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

البيــاين  الرأســية تشــير إىل املديــات بيــن الربيعــات. ويعــرض هــذا الشــكل  ملحوظــة: اخلطــوط 

معامــل التراخــي الصناعــي مــن انحــدارات ملســاهمة أســعار الــواردات للتضخــم علــى التراخــي 

الصناعي ومتغيرات أخرى.

مل تستخدم عوامل لتحييد األثر.
 ١

حتييــد أثــر التراخــي يف الصناعــات التحويليــة يف االقتصاديــن اآلخريــن، والتغيــر يف أســعار 
 ٢

النفط وفجوة الناجت العاملي.

احلاليــة  أربــاع  األربعــة  يف  النفــط  أســعار  يف  والتغيــر  العاملــي  النــاجت  فجــوة  أثــر  حتييــد 
 ٣

والسابقة.
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يربط  والذي   ،Levin, Natalucci, and Piger (2004) دراسة  يف 

وعلى  التضخم.  يف  بالتغيرات  التضخم  توقعات  يف  تغيرات  ال

وجه اخلصوص، يتم تقدير املعادلة التالية لكل بلد على حدة:

  ∆ π  t+h  e   =  β  t  h   π  t  news  +  ϵ  t+h  ,   (1-5-3)

π  t+h  e∆    إىل الفرق األول يف توقعات التضخم لعدد 
حيث تشير      

h سنوات يف املستقبل؛ و   π  t  news   مقياس لصدمات التضخم — 
املعرفة على أنها الفرق بين التضخم الفعلي وتوقعات التضخم 

Con؛  sen s us Ec o nomic s ة  س ؤس م من  ط  توس امل ملدى  ا لى  ع

واملعامل  β   h   يرصد درجة ثبات توقعات التضخم لعدد h من 

— وهو ما يشار إليه على أنه »تثبيت  السنوات يف املستقبل 

.)Ball and Mazumder 2011( »الصدمة

متغيرات  تطور  بامللحق   1-5-3 لبياين  ا لشكل  ا ويبين 

اجلانب األيسر )اللوحة العليا( واجلانب األيمن )اللوحة السفلى( 

واقتصادات  املتقدمة  لاقتصادات   )1 -5 -3( املعادلة  من 

األسواق الصاعدة. وكانت توقعات التضخم أكثر تقلبا يف األفق 

التوقعات مسارا  البلدان. وسلكت  الزمنية القصيرة جملموعتي 

تصاعديا طوال تسعينات القرن املاضي يف كل من االقتصادات 

األطر  لتحسن  نظرا  الصاعدة  ألسواق  ا ات  د ا ص ت اق و ة  م قد ملت ا

النقدية وانخفاض التضخم. وكان هذا االجتاه قويا للغاية يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة. وكانت توقعات التضخم مستقرة 

املتقدمة،  االقتصادات  يف  األلفينات  ل  ا و ط ظ  و لح م ل  شك ب

تقلباتها  زادت  ولكن  الطويلة،  الزمنية  ق  ف األ يف  صة  خا و

يف  التوقعات  تقلبات  كانت  املقابل،  ويف  األخيرة.  الفترة  يف 

اقتصادات األسواق الصاعدة خال الفترة 2٠٠9-2٠15 أقل 

مما كانت يف العقد املاضي.

وكانت صدمات التضخم متواضعة نسبيا يف االقتصادات 

املالية  باألزمة  احمليطة  الفترة  يف  باستثناء   ، مة د ق ت مل ا

التسعينات  يف  سالبة  الصدمات  هذه  معظم  وكانت  ة.  ملي ا ع ل ا
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احلالية والسابقة

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

والتنمية يف امليدان االقتصادية؛ وحسابات خبراء الصندوق.

مــن  الصيــن  يف  التحويليــة  الصناعــات  تراخــي  معامــل  البيــاين  الشــكل  يعــرض  ملحوظــة: 

عمليــات انحــدار للبيانــات املقطعيــة. واألعمــدة تشــير إىل القيــم الوســيطة. واخلطــوط الرأســية 

تشير إىل فاصل ثقة بنسبة ٩٠٪.

تراخــي  ارتبــاط  باملرفــق:   ٣-٤-٤ البيــاين  الشــكل 

أســعار  بمســاهمة  الصيــن  يف  التحويليــة  الصناعــات 

مــن  نتائــج  أخــرى:  اقتصــادات  التضخــم يف  الــواردات يف 

انحدار البيانات املقطعية
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توقعــات  يف  التغيــر  باملرفــق:   ٣-٥-١ البيــاين  الشــكل 

التضخم وصدمات التضخم

(نقاط مئوية)

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

الصندوق.

ملحوظة: البيانات املستخدمة يف هذا الشكل البياين ربع سنوية. ويف اللوحتين ٣ و٤، يشير 

اخلطــان األزرقــان إىل وســيط صدمــات التضخــم، واملنطقتيــن املظللتيــن تشــيران إىل املديــات 

بين الربيعات.
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يف  الصفر  من  قريبة  كانت  ولكنها  التضخم،  النخفاض  نظرا 

األلفينات. ومنذ عام 2٠11، كان وسيط صدمات التضخم يف 

االقتصادات املتقدمة سالبا. ويف اقتصادات األسواق الصاعدة، 

التسعينات  يف  املتوسط  يف  سالبة  التضخم  صدمات  كانت 

وأوائل األلفينات، وسالبة ولكن بقدر أقل يف الفترة األخيرة.

فحوص الثبات

الحالي  التضخم  في  التغيرات  تكون  أن  المحتمل  من 

والمتوقع مدفوعة بتغيرات في التوقعات بشأن حالة االقتصاد 

واألسر  الشركات  كانت  إذا  المثال،  سبيل  وعلى  المستقبل.  في 

تتوقع أن يكون االقتصاد في حالة ركود في المستقبل القريب 

في  فإنها ستبدأ  اآلن،  عليه  هو  مما  أقل  التضخم سيكون  وأن 

االستهاكية واالستثمارية، مما يضع ضغوط  نفقاتها  خفض 

ستنخفض  الحالة،  هذه  وفي  اآلن.  التضخم  على  خافضة 

توقعات التضخم والتضخم نفسه، ولكن سيكون هذا االنخفاض 

مدفوعا بعامل ثالث )التوقعات بشأن التراخي في المستقبل(، 

توقعات  على  التضخم  صدمات  من  سببية  بعاقة  وليس 

التضخم وخاصة على األفق الزمني القصير.

يتم  اآللية،  بهذه  مدفوعة  النتائج  كانت  إذا  ما  ولفحص 

بشأن  التوقعات  في  تغير  بإضافة  األساسية  المواصفة  رفع 

التغير  بديل  كمؤشر  باستخدام  المستقبل،  في  االقتصاد  حالة 

مؤسسة  بتنبؤات  مقارنة  سنة  بعد  البطالة  معدل  توقعات  في 

57
1٠ :) ∆ u  t+1( Consensus Forecasts

  ∆ π  t+h  e   =  β  t  h   π  t  news  +  δ  t    ∆ u  t+1  e   +  ϵ  t+h   . (2-5-3)

وتشير النتائج الواردة يف الشكل البياين 3-5-2 بامللحق 

أثر  بعد حتييد  تم احلصول عليها  التي  قيم احلساسية  أن  إىل 

التوقعات بشأن التراخي يف املستقبل ال تختلف إحصائيا عن 

تلك القائمة يف حالة السيناريو األساسي.

التغيرات  النظر يف  أيضا عند  النتائج ثابتة  وأخيرا، تكون 

يف التضخم أو انحرافات التضخم عن األهداف كمقاييس بديلة 

لصدمات التضخم.

تضخم سعر النفط مقابل التضخم األساسي

بالنسبة للبلدان التي لديها قيد على النطاق األدنى الصفري، 

تلك  إىل  أخرى  مرة  التضخم  صدمات  توقعات  تفكيك  يتم 

الناشئة عن تغيرات يف: )1( تضخم أسعار النفط، و)2( التضخم 

األساسي. وللقيام بذلك، جترى عملية انحدار ملفاجآت التضخم 

على تضخم أسعار النفط لكل بلد على حدة:

  يف حيــن أنــه مــن املفضــل إدراج التغيــر يف توقعــات معــدل البطالــة 
57

لنفــس أفــق توقعــات التضخــم علــى اجلانــب األيســر، فــإن هــذه البيانــات غيــر 

ـة. وباإلضافــة إىل ذلــك، يتــم جمــع معــدالت البطالــة لســنة واحــدة  متاحـ

يف املســتقبل لعــدد 12 اقتصــادا متقدمــا؛ وبالتــايل فــإن العينــة الــواردة 

يف فحــص الثبــات هــذا أصغــر مــن العينــة الــواردة يف اجلــزء الرئيســي مــن 

التحليــل.

  π  t  news  = α + β  π  t  oil  +  ϵ  t  ,   (3-5-3)

النفط. وتفكك بعد ذلك  حيث تشير    π  t  oil    إىل تضخم سعر 

النفط  أسعار  بتغيرات يف  إىل جزء مدفوع  التضخم  صدمات 

النفط )قيم متبقية(.  )قيم مطابقة( وجزء غير متعلق بأسعار 

وأخيرا، يجري تقدير املعادلة التالية للبلدان التي تكون أسعار 

الفعلي على مدى  النطاق األدنى  الفائدة األساسية فيها عند 

الفترة 2٠15-2٠٠9: 58 11

  ∆ π  t+h  e   = α + ϑ  π  t  news,oil  + γ  π  t  news,core  +  ϵ  t+h  ,  (4-5-3)

π  t  news,oil   إلى صدمات التضخم المدفوعة بتغيرات  حيث تشير   

في أسعار النفط، و   π  t  news,core   إلى صدمات التضخم غير المتعلقة 

بالتغيرات في أسعار النفط.

التضخم لثاث أن حساسية توقعات  إلى  التحليل   ويشير هذا 

التي البلدان  النفط في  أسعار  المستقبل لصدمات   سنوات في 

  االقتصــادات التــي تكــون عنــد النطــاق األدنــى الصفــري معرفــة علــى 
58

أنهــا اقتصــادات متقدمــة كانــت أســعار الفائــدة األساســية أو أســعار الفائــدة 

االســمية علــى املــدى القصيــر فيهــا قدرهــا 5٠ نقطــة أســاس أو أقــل يف وقــت 

مــا خــال الفتــرة 2٠15-2٠٠9.
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املصــادر: مؤسســة Consensus Economics؛ ومؤسســة Haver Analytics؛ وحســابات خبــراء 

الصندوق.

خمتلفــة  آفــاق  علــى  التضخــم  توقعــات  اســتجابة  البيــاين  الشــكل  هــذا  يعــرض  ملحوظــة: 

لزيــادة غيــر متوقعــة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة يف التضخــم اســتنادا إىل معامــل مــن 

عمليــات انحــدار ســاكنة لــكل بلــد. ويقــوم الســيناريو البديــل (اخلــط األحمــر) بتحييــد أثــر 

التغيــر يف توقعــات معــدل البطالــة لســنة واحــدة يف املســتقبل. واحلساســية ألكثــر مــن ٥ 

ســنوات هــي متوســط التقديــرات باســتخدام توقعــات التضخــم خلمــس وعشــر ســنوات يف 

املســتقبل. واخلطــوط الصلبــة تشــير إىل وســيط اســتجابة توقعــات التضخــم عبــر البلــدان يف 

حيــن أن املنطقــة املظللــة تشــير إىل املــدى بيــن الربيعــات لالســتجابات يف إطــار مواصفــة 

السيناريو األساسي.

الشكل البياين ٣-٥-٢ باملرفق: حساسية توقعات 

التضخم عند حتييد أثر التراخي: االقتصادات املتقدمة
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لصدمات جدا  مماثلة  الفعلي  األدنى  النطاق  عند  ن   تكو

قدرها الحالتين  في  الحساسية  وكانت  األساسي.   التضخم 

فحص عند  تغيير  دون  الكيفي  النمط  ويظل   .٠.٠3  نحو 

سنوات )خمس  أطول  زمنية  أفق  على  التضخم  عات   توق

النفط. أسعار  من  بدال  الكلية  األولية  السلع  وأسعار   وأكثر( 

لمجرد التضخم  توقعات  انفات  عدم  إلى  النتائج  ير   وتش

األولية السلع  وأسعار  النفط  أسعار  في  الحاد  نخفاض   اال

األخرى.
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1يمثل انتقال التداعيات عامال أساسيا يف حتديد مسار االقتصاد 

التداعيات  هذه  طبيعة  ولكن  به،  احمليطة  واخملاطر  العاملي 

الصاعدة  لالقتصادات  املتنامي  فالتأثير  التغير.  يف  آخذة 

يعني أن الصدمات الناشئة يف هذه االقتصادات — بما فيها 

الصدمات ذات الطابع غير االقتصادي — تقوم بدور متزايد 

االجتاهات  هذه  ولتوضيح  العامل.  أنحاء  شتى  يف  األهمية 

العامة، يبحث هذا الفصل يف التأثير العاملي الستعادة التوازن 

يف الصين نحو نموذج نمو أكثر قابلية لالستمرار، كما يبحث 

املنشئة  االقتصادات  على  الهجرة  تدفقات  تزايد  آثار  يف 

وقنوات  التداعيات  هذه  مصادر  تتباين  وبينما  واملتلقية. 

تأثيرها  رغم  أنها  هو  بينها  املشترك  القاسم  فإن  انتقالها، 

فإنها  املتلقية،  االقتصادات  يف  القصير  املدى  على  السلبي 

تسمح بتحقيق املكاسب املمكنة على املدى الطويل. فالتحول 

االقتصادي يف الصين، إذا ما تمت إدارته بكفاءة، سيؤدي يف 

نهاية املطاف إىل حتقيق نمو عاملي أكثر قابلية لالستمرار، 

الناشئة عن  التحديات  تقليص  تساعد يف  قد  الهجرة  أن  كما 

شيخوخة السكان يف البلدان املتلقية. واستنادا إىل مطبوعات 

صندوق النقد الدويل الصادرة مؤخرا والعمل التحليلي اجلديد 

الذي أعدته فرقة عمل الصندوق املعنية بالتداعيات، فإن هذا 

االنعكاسات  ومناقشة  التداعيات  هذه  توثيق  يتناول  الفصل 
١

على السياسات على املستويين الوطني ومتعدد األطراف.2 

مقدمة

التداعيات	 انتقال	 يزال	 ال	 السابق،	 يف	 احلال	 غرار	 على	

اآلفاق	 طبيعة	 يحدد	 الوطنية	 احلدود	 عبر	 االقتصادية	

	مؤلفو	هذا	الفصل	هم	باتريك	بالغريف،	وسويتا	ساكسينا،	واستيبان	

البحث	 جمايل	 يف	 املساعدة	 وقدم	 العمل(،	 فريق	 رئيس	 	( فيسبيروين	

وجيفري	 أيونيسكو،	 وغابي	 فيتزاروتي،	 شانفينغ	 من	 كل	 والتحرير	

الصندوق	 عمل	 فرقة	 أعدته	 الذي	 العمل	 إىل	 الفصل	 هذا	 ويستند	 الم.	

وآلن	 بالغريف،	 باتريك	 من	 كل	 العمل	 يف	 وساهم	 بالتداعيات،	 املعنية	

إمرال	 غونزاليس-غارسيا،	 وهيسوس	 فورسيري،	 وديفيد	 ديزيويل،	

وكريستينا	 جوموت،	 وفلورنس	 جاليس،	 وجواو	 هانت،	 وبن	 	، هيتاج	

ماال	 ومونتفور	 ماليشسكي،	 وفويتشك	 كولوسكوفا،	 وكسينيا	 كوليروس،	

أورا،	وفرانتيزك	ريكا،	 تشيال،	ونكوندي	موازي،	وبابا	ندياي،	وهيروكو	

سفيريدزينكا،	 وكاتيا	 ساكسينا،	 وسويتا	 سابوروسكي،	 وكريستيان	

وألكساندرا	 ينيس،	 ومصطفى	 فيسيث،	 وآرينا	 فيسبيروين،	 واستيبان	

جينيكا،	ويوانيان	جانغ.	

تقارير	حمددة	 إعداد	 عام	٢٠١١	 الدويل	يف	 النقد	 استهل	صندوق	 	١ 	

التقارير	حتى	عام	٢٠١3	منصبا	على	 تركيز	هذه	 التداعيات.	وظل	 عن	

اآلثار	اخلارجية	للسياسات	الداخلية	يف	خمس	مناطق	مؤثرة	نظميا،	هي	

املتحدة.	 والواليات	 املتحدة	 واململكة	 واليابان	 اليورو	 ومنطقة	 الصين	

اجلانب	 على	 تركيزا	 أكثر	 منهجا	 التقارير	 هذه	 اتبعت	 عام	٢٠١4	 ومنذ	

املواضيعي،	حيث	انصب	تركيزها	على	قضايا	جامعة	عاملية	تدور	حول	

االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 العدد	 هذا	 من	 وبدءا	 االقتصادية.	 السياسات	

العاملي	سيتم	تسليط	الضوء	على	حتليل	التداعيات	مرة	كل	عددين.

العاملية،	غير	أن	نطاق	هذه	التداعيات	اتسع	مؤخرا.	وبينما	

كان	التركيز	سابقا	يف	حتليل	التداعيات	ينصب	غالبا	على	

املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 الناشئة	 االقتصادية	 الصدمات	

االقتصادات	 يف	 النقدية	 السياسات	 مسار	 حتول	 مثل	 	—
األسواق	 اقتصادات	 تأثير	 تزايد	 فإن	 	— نظميا	 املؤثرة	

الصاعدة،	التي	كانت	وراء	اجلانب	األكبر	من	النمو	العاملي	

على	مدار	العقد	املاضي	والتي	تمثل	حاليا	أكثر	من	5٠%	من	

الشرائية،	 القوى	 تعادل	 مع	 العاملي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

آفاق	 تشكل	 التي	 للتداعيات	 حيوي	 مصدر	 أنها	 إىل	 يشير	

االقتصاد	العاملي.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	فإن	الصدمات	غير	

االقتصادية	تقوم	حاليا	بدور	أكثر	أهمية.				

بالترحيب	 اجلدير	 الصين	 لتحول	 العاملية	 والتداعيات	

فالنمو	 ذلك.	 على	 مثال	 هي	 توازنا	 أكثر	 نمو	 مسار	 إىل	

السريع	يف	الصين	املدفوع	باالستثمار	خالل	العقد	املاضي	

وأعطى	 كبيرة	 بدرجة	 العاملية	 التجارة	 توسع	 على	 شجع	

ولكن	 	.)١-4 البياين	 )الشكل	 األولية	 السلع	 ألسعار	 دفعة	

يف	 الضروري	 االستثمار	 تباطؤ	 تزامن	 األخيرة،	 اآلونة	 يف	

يقوده	 نمو	 إىل	 االقتصادي	احلايل	 الصين	وحتول	مسارها	

	٢
االستهالك	مع	حدوث	تراجع	حاد	يف	نمو	التجارة	العاملية.3

ونظرا	حلجم	االقتصاد	الصيني	ودرجة	انفتاحه	—	حيث	أن	

الزيادة	احلادة	يف	حصة	الصين	من	الواردات	العاملية	على	

على	 الطلب	 مصادر	 أهم	 من	 جعلتها	 املاضي	 العقد	 مدار	

اقتصاد	 	١٠٠ من	 ألكثر	 بالنسبة	 عشرة(	 )أكبر	 الصادرات	

تمثل	يف	جمموعها	8٠%	تقريبا	من	إجمايل	الناجت	احمللي	

التداعيات	 آثار	 انتقال	 احتماالت	 زادت	 فقد	 	— العاملي	

يف	 االقتصادي	 التحول	 أن	 إىل	 األمر	 هذا	 ويشير	 الكبيرة.	

العاملي	واخملاطر	 االقتصاد	 آفاق	 تغيير	 على	 قادر	 الصين	

على	 احملتملة	 العثرات	 بعض	 أن	 غرابة	 وال	 به.	 احمليطة	

مسار	التحول	االقتصادي	يف	الصين	هي	من	بين	اخملاطر	

التي	تهدد	التعايف	االقتصادي	العاملي،	إىل	جانب	استمرار	

ضعف	الطلب	وضعف	نمو	اإلنتاجية	يف	بعض	االقتصادات	

)راجع	 الرئيسية	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	

الفصل	األول(.

ويالحظ	أن	االجتاه	الصعودي	يف	الهجرة،	الذي	يتفاقم	نتيجة	

أعداد	الالجئين	الفارين	من	الصراعات	اجلغرافية	السياسية،	هو	

الكبيرة.	 التداعيات	 ذات	 االقتصادية	 غير	 التطورات	 على	 مثال	

قضية	 االقتصادية	 الهجرة	 يف	 السريعة	 الزيادة	 أصبحت	 فقد	

بالغة	األهمية،	كما	أن	أزمة	الالجئين	احلالية	يف	منطقة	الشرق	

	٢	راجع	الفصل	الثاين	من	هذا	العدد	من	تقرير	آفاق االقتصاد العاملي.

4 ل
ص

ف
ل

ا

تداعيات التحول االقتصادي يف الصين والهجرة
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4	فقد	زاد	

األوسط	وشمال	إفريقيا	تتسبب	يف	تفاقم	هذا	االجتاه.3

عدد	املهاجرين	الدوليين	من	١5٠	مليون	نسمة	يف	١99٠	إىل	

٢5٠	مليون	بنهاية	عام	٢٠١5	)الشكل	البياين	4-٢(.	وحدثت	

جغرافية- بعوامل	 مدفوعة	 	— الالجئين	 تدفقات	 يف	 طفرة	

سياسية،	وحروب،	وصراعات	—	على	مدار	العامين	املاضيين،	

وال	تزال	هذه	الطفرة	مستمرة	حيث	جتاوزت	أعداد	طلبات	اللجوء	

نصف	مليون	طلب	خالل	النصف	األول	من	عام	٢٠١٦.	وأدت	

مليون	 	١٦ قرابة	 إىل	 الالجئين	 عدد	 ازدياد	 إىل	 الطفرة	 هذه	

—	رغم	أنهم	ال	يزالوا	يمثلون	نسبة	 نسمة	بنهاية	عام	٢٠١5	

سواء	 الكبيرة،	 والهجرة	 املهاجرين.	 عدد	 إجمايل	 يف	 صغيرة	

كانت	مدفوعة	بقوى	اقتصادية	أم	غير	اقتصادية،	لها	تداعيات	

وباإلضافة	 السواء.	 على	 واملتلقية	 املُرسِلة	 البلدان	 على	 كبيرة	

بزيادة	 املصحوب	 املنخفض	 النمو	 من	 خلفية	 وإزاء	 ذلك،	 إىل	

الهجرة	 تؤدي	 أن	 يمكن	 البلدان،	 من	 العديد	 يف	 املساواة	 عدم	

إىل	تزايد	مشاعر	القلق	إزاء	العوملة،	ودعم	مناخ	سياسي	يعيق	

اإلصالحات	الهيكلية	والنمو.

يف	 التحول	 تأثير	 على	 الفصل	 هذا	 من	 األول	 القسم	 ويركز	

التي	 بالتعقيدات	 االهتمام	 العاملي،	مع	 االقتصاد	 الصين	على	

تشوب	خمتلف	قنوات	انتقاله.	ويركز	القسم	الثاين	على	قضايا	

واالقتصادات	 املصدر	 اقتصادات	 على	 وتأثيرها	 الهجرة	

	3	يُعرَّف	املهاجرون	بأنهم	األفراد	الذين	يعيشون	يف	بلدان	غير	بلدان	

مولدهم.

التداعيات	ومناقشة	قضايا	 القسمان	توثيق	 املتلقية.	ويتناول	

السياسات	على	املستويين	الوطني	ومتعدد	األطراف.						

التحول االقتصادي يف الصين

أكبر	 من	 واحدا	 جعلها	 إلى	 الصين	 في	 السريع	 النمو	 أدى	

إلى	 العالمية	 روابطها	 تزايد	 أدى	 كما	 العالم،	 في	 االقتصادات	

زيادة	النشاط	التجاري	واالقتصادي	في	مختلف	أنحاء	العالم	

تحول	 أن	 نجد	 السياق،	 هذا	 وفي	 اقتصادها.	 توسع	 فترة	 أثناء	

عالمية	 تداعيات	 له	 توازنا	 أكثر	 نمو	 نحو	 االقتصادي	 الصين	

وتتسبب	 األولية	 السلع	 وأسواق	 التجارة	 عبر	 تنتقل	 أيضا،	

األسواق	المالية	في	تضخيمها.	ويستتبع	هذه	التداعيات	تأثير	

سلبي	مباشر	على	الطلب	العالمي،	وتأثير	غير	مباشر	من	خالل	

—	ال	سيما	السلع	األولية،	باإلضافة	إلى	األثر	الواقع	 األسعار	

أن	 المتوقع	 من	 أنه	 غير	 األصول.	 وأسواق	 الصرف	 أسعار	 على	

للسلع	 المستوردة	 كالبلدان	 البلدان،	 لبعض	 المكاسب	 تتحقق	

األولية	—	بما	فيها	بعض	االقتصادات	الصاعدة	—	والبلدان	

المنتجة	للسلع	كثيفة	االستخدام	للعمالة،	وذلك	في	ظل	ارتقاء	

االستهالكية.	 للسلع	 استيرادها	 وزيادة	 القيمة	 سلسلة	 الصين	

ومن	شأن	التحول	المدار	بكفاءة	أن	يعود	بالنفع	على	االقتصاد	

العالمي	في	األجل	الطويل،	حيث	سيؤدي	إلى	تحقيق	نمو	أكثر	

قابلية	لالستمرار	في	الصين،	وتحسين	توزيع	الموارد،	والحد	من	

احتماالت	حدوث	تصحيح	غير	منتظم	—	الذي	غالبا	ما	تسببت	

وبوسع	 أخرى.	 اقتصادات	 في	 حدوثه	 في	 االئتمانية	 الطفرات	

تحولها	 إدارة	 طريق	 عن	 االتجاه	 هذا	 في	 المساعدة	 الصين	
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التباطؤ	واإلفصاح	 االقتصادي	بكفاءة،	وال	سيما	بقبول	حالة	

بوضوح	عن	نواياها	بشأن	السياسات.	وعلى	المستوى	العالمي،	

تيسير	 في	 واالستمرار	 الحمائية	 تجنب	 الضروري	 من	 سيكون	

مبادرات	التكامل	التجاري.					

التباطؤ واستعادة التوازن وقنوات انتقال 

التداعيات

نظرا	لمكانة	الصين	كثاني	أكبر	اقتصاد	في	العالم	فقد	أصبحت	

إجمالي	 متوسط	 ارتفع	 فقد	 العالمي.	 للطلب	 رئيسيا	 مصدرا	

إلى	9.٦%	منذ	عام	٢٠٠٠	مما	زاد	 الصين	 المحلي	في	 الناتج	

العالمي	من	%3	 المحلي	 الناتج	 الصين	في	إجمالي	 من	حصة	

إلى	١3%	تقريبا	في	عام	٢٠١5	)الشكل	البياني	4-3،	اللوحة	

5	ومنذ	أوائل	األلفينات	أصبح	هذا	النمو	مدفوعا	باالستثمار	

4.)١

والصادرات	حيث	اتجه	االقتصاد	الصيني	إلى	بناء	مشروعات	

المتاحة	 العمالة	 وفرة	 من	 واستفاد	 واإلسكان،	 التحتية	 البنية	

هذا	 ترسيخ	 إطار	 وفي	 التحويلية.	 للصناعات	 دفعة	 إلعطاء	

االتجاه	العام،	جاءت	استجابة	الصين	لألزمة	المالية	العالمية	

التحتية	 البنية	 في	 لالستثمار	 أخرى	 دفعة	 إعطاء	 من	 لتعجل	

كل	 في	 	%١7 بمتوسط	 زيادة	 لتحقق	 	— و٢٠١٠	 	٢٠٠9 في	

الكبير	 الصيني	 االقتصاد	 حجم	 ويوحي	 السنتين.	 هاتين	 من	

إلى	 انتقال	تداعيات	كبيرة	 إلى	 التطورات	في	الصين	أدت	 بأن	

الشركاء	 صادرات	 على	 الطلب	 خالل	 من	 العالمي	 االقتصاد	

التحتية	 البنية	 في	 االستثمار	 دور	 ألهمية	 ونظرا	 التجاريين.	

البلدان	 أيضا	 أفادت	 فقد	 الصين،	 في	 االقتصادي	 التوسع	 في	

زيادة	 نتيجة	 األسعار	 في	 الزيادة	 من	 األولية	 للسلع	 المصدرة	

قوة	الطلب	في	الصين،	وخاصة	على	المعادن	غير	النفيسة.

توازن	 استعادة	 يف	 الصين	 بدأت	 األخيرة،	 اآلونة	 ويف	

اقتصادها	من	االستثمار	والصادرات	إىل	االستهالك،	مما	أدى	

إىل	تراجع	جزئي	يف	مساهمتها	يف	نمو	التجارة	العاملية	خالل	

السنوات	السابقة.5٦	فقد	تباطأ	النمو	االقتصادي،	وتشير	استعادة	

	- االستهالك	 من	 أسرع	 بوتيرة	 االستثمار	 تباطؤ	 إىل	 التوازن	

ففي	الفترة	بين	عامي	٢٠١٠	و٢٠١5	زادت	حصة	االستهالك	

يف	إجمايل	الناجت	احمللي	من	حوايل	49.١%	إىل	5١.٦%،	بينما	

	،%4٦.4 إىل	 	%47.٢ حوايل	 من	 االستثمار	 حصة	 انخفضت	

بالقيمة	احلقيقية	يف	احلالتين	)الشكل	البياين	4-3،	اللوحة	٢(.	

وذلك	يفيد	بحدوث	هبوط	حاد	يف	الطلب	على	الواردات	والسلع	

إجمايل	 نمو	 يف	 التباطؤ	 من	 يتضح	 مما	 أكبر	 بدرجة	 األولية	

كثافة	 أكثر	 االستثمار	 نشاط	 ألن	 نظرا	 الكلي،	 احمللي	 الناجت	

والواقع	 األولية.	 السلع	 على	 اعتمادا	 وأشد	 الواردات	 الستخدام	

أن	من	أهم	التطورات	الناشئة	عن	التباطؤ	يف	االقتصاد	الصيني	

املتوازن	يف	 التباطؤ	غير	 الفترة	من	٢٠١4-٢٠١5	هو	 خالل	

الناجت	 إجمايل	 نمو	 معدل	 هبط	 فقد	 	— والواردات	 الصادرات	

بينما	 	،٢٠١5 يف	 	%٦.9 إىل	 	٢٠١3 يف	 	%7.8 من	 احمللي	

	4	على	أساس	إجمايل	الناجت	احمللي	بأسعار	الصرف	السوقية.

	5		لالطالع	على	مناقشة	مستفيضة	حول	استعادة	التوازن	االقتصادي	

.IMF (2015a)	الدويل	النقد	صندوق	تقرير	راجع	الصين،	يف

انخفض	معدل	نمو	الصادرات	والواردات	بنسبة	7	نقاط	مئوية	

و8	نقاط	مئوية،	على	التوايل،	على	مدار	نفس	الفترة.	

وتنتقل	التداعيات	من	الصين	أساسا	عبر	الروابط	التجارية.	

من	 الواردات	 على	 يؤثر	 الصين	 يف	 احمللي	 الطلب	 فتباطؤ	

العاملية.	 التجارة	 على	 أعم	 وبصورة	 	— التجاريين	 الشركاء	

البلدان،	مما	يخلق	فائزين	 بين	 التأثير	يختلف	فيما	 ولكن	هذا	

التحليل	 أن	 الصين	-	كما	 التوازن	يف	 استعادة	 وخاسرين	من	

املتعلق	بقناة	التجارة	ليس	مباشرا،	لعدة	أسباب:

· القيمة		 سالسل	 في	 تماما	 مندمجة	 أصبحت	 الصين	 أن	 	

من	 الصدمات	 تنقل	 ما	 غالبا	 أنها	 إلى	 يشير	 مما	 العالمية	

تمييز	 التداعيات	 تحليل	 يراعي	 أن	 وينبغي	 أخرى.	 بلدان	

بالتمييز	 وذلك	 العالمي	 الطلب	 على	 المباشر	 الصين	 تأثير	

الصين	 في	 الطلب	 نتيجة	 المحلي	 الناتج	 إجمالي	 نمو	 بين	

وذلك	المصاحب	للصدمات	العالمية.							

· للطلب		 مختلفة	 انكشاف	 لدرجات	 تتعرض	 البلدان	 وأن	

أي	 	— االنكشافات	 إجمالي	 أن	 ورغم	 الصين.	 من	 النهائي	

الصادرات	 بإجمالي	 مقارنة	 الصين	 إلى	 الصادرات	 حصة	

بين	 مختلف	 األمر	 فإن	 الخصوص،	 هذا	 في	 دور	 له	 	—
تنكشف	 التي	 الصيني	 االقتصاد	 قطاعات	 حسب	 البلدان	

عليها.	ومع	تباطؤ	طلب	االستثمار	في	الصين	على	نحو	غير	

—مثل	 االستثمار	 لسلع	 المصدرة	 البلدان	 أن	 نجد	 متوازن،	

بعض	البلدان	في	منطقة	اليورو	—	ستتأثر	أكثر	من	البلدان	
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الصين	 أن	 يالحظ	 وأخيرا،	 االستهالكية.	 للسلع	 المصدرة	

التي	 الوسيطة	 السلع	 بعض	 محليا	 تنتج	 الراهن	 الوقت	 في	

يزيد	 مما	 الداخلي(،	 )اإلنتاج	 السابق	 في	 تستوردها	 كانت	

من	تعقيدات	التحليل.

· خفّض		 مما	 القيمة،	 سلسلة	 الصين	 ارتقاء	 إطار	 في	 وأنه	

إنتاجها	من	بعض	السلع	كثيفة	االستخدام	للعمالة،	تتاح	

الفرصة	حاليا	للبلدان	التي	تتمتع	بوفرة	العمالة	لكي	تحل	

شرق	 جنوب	 في	 سيما	 وال	 السلع،	 هذه	 إنتاج	 في	 محلها	

آسيا.

وهناك	قناة	مهمة	أخرى	النتقال	التداعيات	تتعلق	بتأثير	

السلع	 أسواق	 يف	 وخاصة	 العاملية،	 األسعار	 على	 الصين	

حد	 على	 األولية	 للسلع	 ومصدر	 منتج	 بلد	 فالصين	 األولية.	

الطلب	 حجم	 يف	 طفرة	 سجلت	 األلفينات	 أوائل	 ومنذ	 سواء.	

على	السلع	األولية،	وخاصة	يف	أسواق	الطاقة	واملعادن	غير	

النفيسة؛	وبنهاية	عام	٢٠١4	كان	طلب	الصين	على	املعادن	

لبصمة	 ونظرا	 العاملي.	 الطلب	 من	 	%4٠ من	 أكثر	 يشكل	

تباطؤ	 أي	 فإن	 األولية	 السلع	 أسواق	 يف	 الكبيرة	 الصين	

على	 ودائما	 كبيرا	 تأثيرا	 يخلف	 أن	 يمكن	 الصين	 طلب	 يف	

للمعروض	 السعرية	 املرونة	 عدم	 ظل	 يف	 وخاصة	 األسعار،	

والزيادات	 القريب	 املدى	 على	 األولية	 السلع	 أسواق	 يف	

اإلضافية	يف	املعروض	من	املعادن	يف	السنوات	األخيرة.7٦	

مساهما	يف	 عامال	 كذلك	 الصينية	 الصناعات	 تكون	 وربما	

القطاعات،	 بعض	 يف	 العاملية	 الزائدة«	 اإلنتاجية	 »الطاقة	

إعانات	 وكانت	 املثال.	 سبيل	 على	 واألسمنت،	 كالصلب	

إىل	 	— كالطاقة	 	- الرئيسية	 اإلنتاج	 مدخالت	 على	 الدعم	

قد	 خسائر	 حتقق	 التي	 للمؤسسات	 االئتمان	 تدفقات	 جانب	

هذه	 يف	 اإلنتاجية	 الطاقة	 يف	 الكبير	 التوسع	 يف	 ساهمت	

وتخفيض	 أوضاعها	 تصحيح	 يعيق	 الذي	 األمر	 الصناعات	

األسعار	العاملية.	

القنوات	 عبر	 مباشرة	 التداعيات	 انتقال	 يزال	 ال	 وبينما	

التطورات	 أن	 كما	 أنه	سيزداد،	 املالحظ	 من	 املالية	حمدودا	

اجلارية	يف	الصين	أصبحت	تؤثر	بالفعل	على	أسعار	األصول	

العاملية.	فال	يزال	اندماج	الصين	املايل	يف	األسواق	العاملية	

حمدودا،	مما	يعني	أن	التداعيات	املالية	املباشرة	من	الصين	

نمو	 يف	 مؤثرة	 داخلية	 مالية	 تنظيمية	 قواعد	 كاعتماد	 	—
	— الصين	 يف	 األجنبية	 واخلصوم	 األصول	 و/أو	 االئتمان	

آخذة	 املالية	 الروابط	 أن	 غير	 اآلن.	 حتى	 حمدودة	 تزال	 ال	

التداعيات،	 حدوث	 نطاق	 يتسع	 أن	 املرجح	 ومن	 التزايد	 يف	

وعالوة	 الرأسمايل.	 احلساب	 قيود	 بإرخاء	 الصين	 قيام	 مع	

على	 بالفعل	 تؤثر	 الصين	 يف	 التطورات	 أخذت	 ذلك،	 على	

أن	 جند	 املثال،	 سبيل	 وعلى	 املالية.	 األسواق	 يف	 التقلب	

أجواء	عدم	اليقين	بشأن	السياسات	على	مدار	العام	املاضي	

اليوان	 قيمة	 وتخفيض	 الصرف	 سعر	 بنظام	 واملتعلقة	 	—
	— احمللية	 األسهم	 سوق	 يف	 التصحيح	 ملواجهة	 والتحرك	

.IMF (2015a)	الصندوق	تقرير	راجع	٦	

كانت	مقترنة	بهبوط	أسعار	األسهم	العاملية	وخفض	أسعار	

الصرف	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة.

 تزايد التأثير على التجارة العاملية

مع	تزايد	حجم	الصين	وتزايد	انفتاح	اقتصادها	يف	أعقاب	

إىل	 التداعيات	 زادت	 العاملية	 التجارة	 منظمة	 إىل	 انضمامها	

بقية	أنحاء	العامل.	فقد	ساعد	النمو	السريع	يف	الصين	على	مدار	

البلدان	 أهم	 واحدا	من	 املاضية	على	جعلها	 اخلمسة	عشر	سنة	

يف	 حصتها	 زادت	 حيث	 	— العاملية	 التجارة	 على	 املؤثرة	

الواردات	العاملية	من	3%	يف	عام	٢٠٠٠	إىل	١٠%	تقريبا	يف	

عام	٢٠١5.	وتشير	الزيادة	التدريجية	يف	حجم	جتارة	الصين	

دراسة	 وجتري	 الوقت.	 بمرور	 التداعيات	 تباين	 احتمال	 إىل	

”Furceri, Jalles, and Zdzienicka (2016)“	حتليال	ملعامالت	
عينة	 على	 احمللية	 التوقعات	 أساليب	 باستخدام	 الوقت	 تباين	

وتبين	 	،٢٠١4 إىل	 	١99٠ من	 الفترة	 مدار	 على	 بلدا	 	١48 من	

نقطة	مئوية	 مقدارها	 الناجتة	عن	صدمة	سالبة	 التداعيات	 أن	

ارتفعت	 تكون	 تكاد	 الصين	 يف	 النهائي	 الطلب	 نمو	 يف	 واحدة	

إىل	الضعف	على	مدار	العقدين	املاضيين	)الشكل	البياين	4-4(.	

التراكمي	لصدمات	الصين	على	إجمايل	الناجت	 التأثير	 وأصبح	

العاملي	يبلغ	حوايل	٠.٢5%،	بعد	عام	واحد.	ويتماشى	 احمللي	

دراسات	 يف	 الواردة	 املعامالت	 مع	 كبير	 حد	 إىل	 املعامل	 هذا	

بين	 تتراوح	 بنسبة	 التداعيات	 تأثير	 إىل	 تخلُص	 التي	 أخرى،	

هذه	 ولكن	 العاملي،	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 على	 و٠.٢%	 	%٠.١

الديناميكية	 من	 أكبر	 بدرجة	 تستفيد	 اجلديدة	 البحثية	 الدراسة	

ازدياد	 الزمنية	وتوضح	 للمقارنة	بين	بيانات	السالسل	 الغنية	

واحتماالت	 األخيرة	 السنوات	 يف	 الصين	 من	 التداعيات	 أهمية	

زيادتها	يف	املستقبل.8	7

انتقال	 قنوات	 أهم	 باعتبارها	 التجارية	 الروابط	 وتبرز	

صدرت	 التي	 البحثية	 الدراسة	 هذه	 يف	 الصين	 من	 التداعيات	

الصين	 إىل	 البلدان	 صادرات	 أن	 إىل	 تخلص	 والتي	 مؤخرا،	

إجمايل	 يف	 التحويلية	 الصناعات	 صادرات	 من	 أكبر	 وحصة	

9	وعلى	وجه	التحديد،	

الصادرات،	تتسبب	يف	تضخيم	التداعيات.8

جند	أن	زيادة	بنسبة	١٠%	يف	الصادرات	إىل	الصين	تصاحبها	

زيادة	يف	معامل	التداعيات	بنحو	٠.٠١	—	أي	ما	يقارب	%5.

هو	 فما	 القناة،	 هذه	 أهمية	 االعتبار	 يف	 أخذنا	 وإذا	

على	 الصين	 يف	 االقتصادي	 للتحول	 إذن	 املباشر	 التأثير	

)دراسة	 جديدة	 بحثية	 دراسة	 وتتناول	 العاملية؟	 التجارة	

من	 التداعيات	 انتقال	 تتناول	 التي	 األخرى	 البحثية	 األعمال	 ومن	 	7 	

 “Cashin, دراسات	 احمللي،	 الناجت	 إجمايل	 إىل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

 “Cesa-Bianchi and Stratford و	 ”Mohaddes, and Raissi (2016)؛	
 “Hong and	و	؛“IMF 2014”	و	؛“Dizioli and others (2016)”	و	(2016)؛”
 “Dizioli, Hunt, and ”Duval and others (2014)“؛	و	 ”others (2016)؛	و	

	.Maliszewski (2016)”
”Furceri, Jalles, and Zdzienicka 2016“	التي	تعرض	 	8	راجع	دراسة	

إحصائية	 بيئة	 ضمن	 وذلك	 الوقت	 تغير	 مع	 املتغيرة	 البلدان	 معامِالت	

تفسير	 يف	 اخملتلفة	 العوامل	 أهمية	 الزمنية	 السالسل	 وترصد	 ثرية.	

التداعيات،	ومنها	الصادرات	إىل	الصين،	وعناصر	هذه	 تطور	معامِالت	

	— التحويلية(،	والعوامل	املالية	 )السلع	األولية	والصناعات	 الصادرات	

	.(VIX)	اخليار	لعقود	شيكاغو	بورصة	تقلبات	مؤشر	يف	ترد	حسبما
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من	 اثنين	 معاجلة	 	)“Blagrave and Vesperoni 2016”
هذا	 على	 إجابة	 إىل	 للتوصل	 احليوية	 التجريبية	 التحديات	

التساؤل.	أوال،	لرصد	دور	الصين	املباشر	كمصدر	للتداعيات،	

أي	 	— بالصين	 اخلاصة	 النهائي	 الطلب	 تقدير	صدمات	 تم	

قاعدة	 استخدام	 تم	 ثانيا،	 اخلارجي.	 بالطلب	 املرتبطة	 غير	

بيانات	»التجارة	يف	القيمة	املضافة«	(TiVA)	التي	أعدتها	

منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي	لبناء	نماذج	

استعادة	 تأثير	 ملراعاة	 بالصين	 اخلاصة	 الطلب	 لصدمات	

على	 تعتمد	 التداعيات	 بأن	 وتوحي	 االقتصادي،	 التوازن	

الصين،	وخاصة	 للقطاعات	اخملتلفة	يف	 البلدان	 انكشافات	

قطاع	 مقابل	 باالستثمار(	 أساسا	 )املقترن	 الثانوي	 القطاع	

اخلدمات	)املقترن	أساسا	باالستهالك(.9١٠		

له	 كان	 الصين	 يف	 االقتصادي	 التحول	 أن	 إىل	 األدلة	 وتشير	

وأن	 العاملية	 الصادرات	 يف	 تباطؤ	 من	 مؤخرا	 حدث	 فيما	 دور	

١١	ويتضح	من	استخدام	تقديرات	

تأثيره	اختلف	باختالف	البلدان.١٠

من	 اقتصادا	 	4٦ تضم	 لعينة	 للمتجهات	 الذاتي	 لالنحدار	 نموذج	

يف	 أنه	 إىل	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	

على	 سيترتب	 للصين	 املتوسطة	 االنكشافات	 ذات	 البلدان	 حالة	

حدوث	صدمة	سلبية	يف	نمو	الطلب	النهائي	يف	الصين	بمقدار	نقطة	

مئوية	واحدة	)يف	ربع	سنة	واحد(	تخفض	معدالت	نمو	الصادرات	

على	 مئوية	 نقطة	 	٠.٢ و	 	٠.١ بين	 يتراوح	 بمقدار	 البلدان	 يف	هذه	

١٢	وتشير	هذه	النتيجة	إىل	أن	دعم	الصين	للنمو	القوي	

مدار	عام.١١

يف	التجارة	العاملية	خالل	فترة	توسعها	يجعل	حتولها	االقتصادي	

وتتباين	 التباطؤ	احلايل.	 بدور	يف	 القيام	 األرجح	على	 قادرا	على	

اآلثار	التقديرية	فيما	بين	البلدان،	مع	تأثر	البلدان	يف	آسيا	أكثر	من	

غيرها:	فمن	حيث	املستوى،	جند	أنه	يف	أعقاب	حدوث	صدمة	قدرها	

١%	يف	مستوى	الطلب	النهائي	يف	الصين،	تنخفض	الصادرات	يف	

هذه	البلدان	بنسبة	تقارب	١%	بعد	سنة	)الشكل	البياين	4-5(.	كذلك	

الروابط	 ذات	 والبلدان	 األولية	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 بشدة	 تتأثر	

التجارية	القوية	بقطاع	الصناعات	التحويلية	يف	الصين،	يف	حين	

هذه	 مع	 وتماشيا	 	١٢
األخرى.١3 البلدان	 يف	 كثيرا	 أقل	 اآلثار	 تكون	

النتائج،	تساهم	التوقعات	يف	العينة	يف	تفسير	ديناميكيات	تباطؤ	

التجارة	العاملية	يف	اآلونة	األخيرة	)الشكل	البياين	4-٦(.	وتشير	

	9		تسمح	هذه	البيانات	بتحديد	صادرات	الشركاء	املوجهة	إىل	قطاعات	

معينة	يف	الطلب	النهائي	يف	الصين،	حتى	إذا	كانت	هذه	الصادرات	تصل	

إىل	الصين	على	نحو	غير	مباشر،	من	خالل	بلد	ثالث.

التجارة	 تباطؤ	 نطاقا	حملددات	 أوسع	 على	حتليل	 االطالع	 يمكن	 	١٠ 	

يف	 هنا(	 إليه	 املشار	 بالصين	 اخلاص	 التأثير	 يكملها	 )التي	 العاملية	

الفصل	الثاين	من	هذا	العدد	من	تقرير	آفاق االقتصاد العاملي.	ويخلص	

هذا	الفصل	من	التقرير	إىل	أن	الضعف	الكلي	يف	النشاط	االقتصادي	هو	

القيد	األساسي	على	نمو	التجارة،	األمر	الذي	يتفق	مع	النتائج	التي	تشير	

إىل	أن	ضعف	الطلب	يف	الصين	كان	له	دور	يف	احلد	من	نمو	الصادرات	

العاملية.

	١١	نظرا	حملدودية	توافر	بيانات	التجارة	يف	القيمة	املضافة	وبيانات	

حجم	التجارة	ربع	السنوية	يتعين	استخدام	عينة	أصغر	نسبيا.

	١٢		رغم	أن	نقص	البيانات	يحول	دون	فحص	التداعيات	التجارية	يف	

“Drum- التحليل،	فإن	دراسة الدخل	يف	هذا	 النامية	ومنخفضة	 	البلدان	

يف	 االستثمار	 يف	 التغيرات	 أن	 إىل	 تشير	 	mond and Xue Liu (2013)”
الصين	لها	دور	مهم	يف	تفسير	ديناميكيات	الصادرات	يف	إفريقيا	جنوب	

الصحراء.

هذه	التوقعات	إىل	أن	حوايل	سُدس	تباطؤ	نمو	الصادرات	يف	آسيا	

يف	الفترة	٢٠١4-٢٠١5	يمكن	تفسيره	بالتحول	االقتصادي	يف	

الصين،	مع	تأثير	أقل	على	بلدان	أخرى.١4	١3	

االستهالك	 إىل	 العام	 االستثمار	 من	 	— الطلب	 توازن	 واستعادة	

حمدودا.	 كان	 وإن	 العاملي،	 النشاط	 على	 سلبي	 تأثير	 له	 اخلاص—	

عن	 االقتصادي	 النشاط	 يف	 العام	 التباطؤ	 أثر	 تمييز	 الصعب	 ومن	

تخلص	 الشأن،	 هذا	 ويف	 الطلب.	 توازن	 استعادة	 عن	 الناجم	 التباطؤ	

التجارة	 التي	تستخدم	بيانات	 	،“Hong and others (2016)” دراسة	

تأثير	 يكون	 أن	 املرجح	 من	 أنه	 إىل	 	،(TiVA) املضافة	 القيمة	 يف	

آسيا	 يف	 أقوى	 ولكنه	 حمدودا،	 النمو	 على	 احملايد	 التوازن	 استعادة	

وضعه	 الذي	 العاملية	 للنماذج	 املرن	 »النظام	 وباستخدام	 الصاعدة.	

 “Dizioli, Hunt, دراسة	 تتوصل	 	،(FSGM) الدويل«	 النقد	 صندوق	

١5	وبإعداد	سيناريو	

”and Maliszewski (2016)	إىل	استنتاج	مماثل.١4
حماكاة	حيث	تتراجع	االستثمارات	العامة	يف	الصين	بنسبة	١.5%	من	

التحويالت	 الناجت	احمللي	سنويا	ملدة	خمس	سنوات،	وترتفع	 إجمايل	

املوجهة	إىل	األسر	املعيشية	التي	تعاين	من	نقص	السيولة	بقدر	مماثل،	

الواردات	من	 الطلب	على	 إىل	تخفيض	 الطلب	 توازن	 استعادة	 ستؤدي	

الصين:	نظرا	ألن	االستثمار	كثيف	االستخدام	للواردات	من	االستهالك	

التحول	 يكون	 أن	 احملتمل	 من	 	٢٠١4 عام	 من	 األول	 الربع	 منذ	 	١3 	

يف	 الصادرات	 نمو	 متوسط	 تخفيض	 يف	 تسبب	 الصين	 يف	 االقتصادي	

رُبع	 كل	 يف	 واحدة	 مئوية	 نقطة	 بنحو	 آسيوية	 بلدان	 ستة	 من	 جمموعة	

القدر	يف	االقتصادات	املتقدمة	واقتصادات	 سنة،	وبأقل	من	نصف	هذا	

األسواق	الصاعدة	األخرى.

للنماذج	 املرن	 »النظام	 عن	 تفصيلية	 معلومات	 على	 لالطالع	 	 	١4 	

. “Andrle and others 2015”	دراسة	راجع	العاملية«،
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.“Furceri, Jalles and Zdzienicka, 2016” املصدر: دراسة

ملحوظة: تشمل العينة ١٤٨ من االقتصادات املتقدمة واألسواق الصاعدة.

الشكل البياين ٤-٤: انتقال التداعيات من الصين بمرور الوقت

(استجابة إجمايل الناجت احمللي لصدمة النمو يف الصين بمقدار نقطة مئوية واحدة، ٪)
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وأن	أي	حتول	يف	الطلب	نحو	االستهالك	يدفع	باجتاه	حدوث	تخفيض	

صاف	يف	الواردات.	ويتوقف	حجم	التأثير	على	إجمايل	الناجت	احمللي	

يف	الصين	على	افتراضات	بشأن	تأثير	االستثمار	العام	على	اإلنتاجية	

—	وبعبارة	أخرى،	إذا	كان	هذا	األخير	ال	يكاد	يذكر	فسوف	ينخفض	
التعايف	 إىل	 يعود	 ولكنه	 القصير	 املدى	 على	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	

التأثير	على	اإلنتاجية	فإن	ذلك	 أنه	بفرض	حدوث	بعض	 الحقا.	غير	

مستويات	 إىل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 يف	 دائم	 تراجع	 حدوث	 سيعني	

دون	السيناريو	األساسي.	ومن	منظور	عاملي،	وبموجب	السيناريوهين،	

خمس	 بعد	 	%٠.١ من	 بأقل	 ينخفض	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 أن	 جند	

سنوات،	وتكون	آسيا	الصاعدة	هي	األشد	تأثرا.							

وأخيرا،	تساهم	التحوالت	الهيكلية	واألجور	املرتفعة	يف	عملية	

حيث	 اخلصوص،	 هذا	 يف	 بدور	 الصين	 يف	 االقتصادي	 التحول	

تؤثر	يف	أحجام	التجارة	ويف	األسعار	العاملية.	ويتمثل	أحد	هذه	

التحوالت	الهيكلية	يف	ارتقاء	الصين	سلسلة	القيمة،	مما	عجل	من	

العودة	إىل	اإلنتاج	احمللي	)اإلنتاج	الداخلي(	للسلع	الوسيطة	التي	

كانت	تستورد	من	قبل،	لكنه	أدى	إىل	نشوء	فرص	لبعض	البلدان.	

اإلنتاجية	يف	 الطاقة	 زيادة	 آخر	بمواصلة	 ويتعلق	حتول	هيكلي	

بعض	قطاعات	االقتصاد	الصيني،	واملرجح	أن	يؤثر	على	األسعار	

العاملية.	وبشكل	أكثر	حتديدا،	يالحظ	ما	يلي:		

· مدخالت		 من	 الصين	 إنتاج	 يتزايد	 	— الداخلي	 اإلنتاج 

ويقدم	 	١٦

١5.)7-4 البياني	 )الشكل	 محليا	 الوسيطة	 اإلنتاج	

الزيادة	 أن	 على	 الدليل	 	(IMF 2016c) 	 الصندوق	 تقرير	

الصين	 في	 المحلية	 الوسيطة	 السلع	 إنتاج	 في	 التدريجية	

األثر	 وبلغ	هذا	 التجاريين.	 الشركاء	 الواردات	من	 حل	محل	

أقصى	قوته	في	السنوات	األخيرة	ويبدو	أنه	يؤثر	حاليا	على	

الواردات	من	السلع	األكثر	تطورا	مع	تزايد	إنتاج	الصين	من	

العالي	 إلى	 المتوسط	 المستوى	 ذات	 التكنولوجية	 السلع	

وكثيفة	االستخدام	لرأس	المال	—	وهو	ما	يشار	إليه	عموما	

 “Dizioli, Hunt, and	دراسة	وتبين	القيمة.	سلسلة	بارتقاء

الصين	 في	 الداخلي	 اإلنتاج	 أن	 	Maliszewski (2016)”
الناتج	 إجمالي	 في	 ضئيال	 تغيرا	 األرجح	 على	 يستتبعه	

محدود	 سلبي	 تأثير	 ذو	 يكون	 قد	 ولكنه	 العالمي،	 المحلي	

الزيادات	 ومنها	 االستنتاج،	 هذا	 يدعم	 املؤشرات	 من	 عدد	 هناك	 	١5 	

األخيرة	يف	حمتوى	القيمة	املضافة	حمليا	يف	الصادرات	الصينية	)من	

حوايل	5٠%	يف	عام	٢٠٠٠	إىل	أقل	قليال	من	٦٠%	يف	عام	٢٠١١،	وفقا	

ومنظمة	 االقتصادي	 امليدان	 يف	 والتنمية	 التعاون	 منظمة	 إلحصاءات	

التجارة	العاملية	حول	بيانات	»التجارة	يف	القيمة	املضافة(،	والتراجع	

املطرد	يف	جتارة	التجهيز،	وتراجع	كثافة	الواردات	يف	بعض	القطاعات.	

.“Dizioli, Guajardo, Klyuev, Mano, and Raissi (2016)”	دراسة	راجع

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

آسيا البلدان املصدرة 

للسلع األولية
االقتصادات 

املتقدمة 

املؤثرة نظاميا

أوروبا الشرقية كل البلدان 

األخرى

الشكل البياين ٤-٥: تأثير صدمة الطلب الصيني بنسبة ١٪ 

على الصادرات بعد سنة واحدة

(٪، املتوسط املرجح بإجمايل الناجت احمللي) 

 .Blagrave and Vesperoni, 2016 املصدر: دراسة

ملحوظة: آسيا = هونغ كونغ وإندونيسيا وكوريا اجلنوبية والفلبين وتايلند. البلدان 

املصدرة للسلع األولية = أستراليا والبرازيل وشيلي وكولومبيا وروسيا وجنوب إفريقيا. 

أوروبا الشرقية = اجلمهورية التشيكية واستونيا وهنغاريا والتفيا وليتوانيا وبولندا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا. االقتصادات املتقدمة املؤثرة نظاميا = أملانيا واليابان 

والواليات املتحدة. كل البلدان األخرى = األرجنتين والنمسا وبلجيكا وكندا والدانمرك 

وفنلندا وفرنسا واليونان وآيسلنا وآيرلندا وإسرائيل وإيطاليا ولكسبورغ واملكسيك ونيوزيلندا 

والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد وسويسرا وهولندا واململكة املتحدة.    

الشكل البياين ٤-٦: تراجع متوسط معدل نمو الصادرات نتيجة 

الطلب يف الصين،٢٠١٤: ربع١-٢٠١٥: ربع٣
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تراجع التنبؤات فترة ثقة بنسبة ٩٥٪

.“Blagrave and Vesperoni 2016” املصدر: دراسة

ملحوظــة: األعمــدة الزرقــاء تشــير إىل التأثيــر الهامشــي لضعــف نمــو إجمــايل النــاجت احمللــي يف 

الصيــن (مقارنــة بتنبــؤات عــدد ينايــر ٢٠١٢ مــن تقريــر آفــاق االقتصــاد العاملــي) علــى متوســط 

معــدالت نمــو الصــادرات مــن الربــع األول يف ٢٠١٤ إىل الربــع الثالــث يف ٢٠١٥. وتمثــل الفــرق 

بيــن التنبــؤات غيــر املشــروطة (تســتند فيهــا معــدالت النمــو يف الصيــن علــى الســيناريو األساســي 

يف عدد يناير ٢٠١٢ من تقرير آفاق االقتصاد العاملي) والتنبؤات املشروطة بنفس جمموعة 

املعلومات، لكن مع إضافة صدمات الطلب التقديرية يف الصين.
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على	البلدان	األكثر	تعامال	تجاريا	مع	الصين.	وحتى	تتمكن	

الصين	من	اإلنتاج	المحلي	لحصة	أكبر	من	السلع	المصدرة،	

تقوية	 يعني	 مما	 الرأسمالي،	 زيادة	رصيدها	 من	 لها	 بد	 ال	

االستثمار.	ورغم	أن	الطلب	على	الواردات	في	الصين	يتراجع	

نتيجة	اإلنتاج	الداخلي،	مما	يضعف	النشاط	االقتصادي	في	

المحلي	 لالستثمار	 دفعة	 إعطاء	 فإن	 اليورو،	 ومنطقة	 آسيا	

يوازن	تأثير	هذه	التداعيات	السلبية،	مما	يؤدي	إلى	حدوث	

تغير	محدود	في	إجمالي	الناتج	المحلي	أو	في	أسعار	السلع	

األولية.				

· من		 للعمالة:  االستخدام  كثيفة  السلع  في  السوق  حصص 

ارتقاء	 من	 البلدان	 لبعض	 المكاسب	 تتحقق	 أن	 المتوقع	

الصين	سلسلة	القيمة.	وهذا	هو	الحال	بالنسبة	لالقتصادات	

المؤهلة	لتحل	محل	الصين	في	إنتاج	السلع	كثيفة	االستخدام	

للعمالة	أو	توريد	السلع	االستهالكية	للسوق	الصينية.	ويشير	

التراجع	في	حصص	صادرات	الصين	في	األسواق	من	بعض	

فقدان	 إلى	 للعمالة	 االستخدام	 كثيفة	 االستهالكية	 السلع	

األخيرة	 السنوات	 خالل	 الفئات	 هذه	 في	 التنافسية	 القدرة	

 “Abiad and others ودراسة	 	(IMF 2016c) تقرير	 )راجع	

كيفية	 مناقشة	 	“IMF 2016b” تقرير	 ويتناول	 	.)2016”
الديمقراطية	 الو	 وجمهورية	 كمبوديا،	 مثل	 بلدان	 تحقيق	

الشعبية،	وميانمار،	وفييت	نام	للمكاسب	من	ارتقاء	الصين	

سلسلة	القيمة.			

· الطاقة اإلنتاجية الزائدة:	تمكنت	الصين	في	سياق	توسعها		

االقتصادي	خالل	األلفينات	من	هذا	القرن	من	تحقيق	زيادة	

كبيرة	في	طاقتها	اإلنتاجية	في	بعض	القطاعات،	وخاصة	

)كالصلب	 التحتية	 البنية	 في	 باالستثمار	 المقترنة	 تلك	

االقتصاد	 تباطؤ	 ومع	 المثال(.	 سبيل	 على	 واألسمنت،	

القطاعات	 الزائدة	في	هذه	 اإلنتاجية	 الطاقة	 الصيني،	فإن	

أصبحت	قادرة	على	خفض	األسعار	العالمية.	وتتسم	عملية	

تحليل	 وإجراء	 بالتعقيد،	 الزائدة	 اإلنتاجية	 الطاقة	 قياس	

هذا	 في	 التحليل	 نطاق	 يتجاوز	 المسألة	 هذه	 حول	 دقيق	

	— االقتصادية	 المؤشرات	 من	 عددا	 هناك	 ولكن	 الفصل،	

القطاعات،	 بعض	 في	 الربح	 هوامش	 تراجع	 ذلك	 في	 بما	

اإلنتاجية	 للطاقة	 تقليدية	 األكثر	 المقاييس	 إلى	 باإلضافة	

الطاقة	اإلنتاجية	 إلى	 —	تشير	 الكلي	 الطلب	 بالمقارنة	مع	

١7	ويتناول	الفصل	

الزائدة	في	بعض	الصناعات	في	الصين.١٦

العالمي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 العدد	 هذا	 من	 الثالث	

على	 الصين	 في	 الزائدة	 اإلنتاجية	 الطاقة	 تداعيات	 تحليل	

ويشير	 	— تجاريا	 الشريكة	 البلدان	 في	 التضخم	 معدالت	

تقترن	 السلع	 من	 لعدد	 المنخفضة	 األسعار	 أن	 إلى	 التحليل	

بانخفاض	أسعار	الواردات	من	الصين.	

بصمة كبيرة يف أسواق السلع األولية

على	غرار	السلع	الوسيطة	والنهائية،	زاد	طلب	الصين	بدرجة	

ملحوظة	على	السلع	األولية	على	مدار	العقدين	املاضيين.	فمنذ	

أواسط	التسعينات	من	القرن	املاضي	ارتفعت	حصة	الصين	من	

IMF (2016f،	وIMF (2016i)،	و 	١٦	راجع	التقارير	والدراسات	التالية	(

Morgan Stanley (2016a)،	وIMF (2016b)،	وغيرها.

احلديد،	 أي	خام	 	— النفيسة	 غير	 املعادن	 العاملي	على	 الطلب	

نحو	 إىل	 	%3 حوايل	 من	 	— والنيكل	 والنحاس،	 واأللومنيوم،	

حصتها	 زادت	 بينما	 	،)١ اللوحة	 	،8-4 البياين	 )الشكل	 	%4٠

يف	الطلب	على	النفط	من	١%	إىل	١١%.	ويظهر	نفس	النمط	يف	

بعض	البنود	الغذائية	—	على	سبيل	املثال،	تمثل	حصة	الصين	

ويف	 	١8

العاملي.١7 الطلب	 من	 	%3٠ الصويا	 فول	 على	 الطلب	 يف	

لبعض	 الرئيسية	 املنتجة	 البلدان	 من	 الصين	 تعد	 الوقت،	 نفس	

مدار	 على	 كبيرة	 بدرجة	 احمللي	 املعروض	 زاد	 وقد	 املعادن،	

نفس	الفترة.	

أن	 تعني	 األولية	 السلع	 أسواق	 يف	 الكبيرة	 البصمة	 وهذه	

االقتصادي	 التحول	 جانب	 إىل	 الصين	 تشهده	 الذي	 الرواج	

اجلاري	كان	لهما	أثرا	كبيرا	على	أسواق	السلع	األولية.	فالنمو	

على	 له	 كان	 األلفينات	 يف	 الصين	 يف	 السريع	 االقتصادي	

األرجح	دور	يف	الزيادة	احلادة	يف	األسعار.	وعلى	وجه	التحديد،	

جند	أن	الدفعة	التنشيطية	بقيادة	االستثمار	يف	البنية	التحتية	

يُعتقد	 )والتي	 العاملية	 املالية	 األزمة	 أعقاب	 توفرت	يف	 والتي	

بأنها	أوجدت	احلوافز	ملنتجي	السلع	األولية	—	ومنهم	الصين	

—	لزيادة	الطاقة	اإلنتاجية(،	ساهمت	يف	ارتفاع	أسعار	السلع	
األولية.	ويلي	ذلك،	أثبت	حتول	نمط	النمو	يف	الصين	وما	يعقبه	

اإلنتاج	 قرارات	 أن	 األولية	 السلع	 على	 الطلب	 يف	 تباطؤ	 من	

	١7		لالطالع	على	مناقشة	أكثر	تفصيال	حول	العرض	والطلب	العاملي	

.“IMF 2015a”	تقرير	راجع	النفيسة،	غير	املعادن	على
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الشكل البياين ٤-٧: الصين: جتارة التجهيز

(٪ من إجمايل الصادرات، متوسط متحرك ملدة ٣ شهور)

املصادر: قاعدة بيانات مؤسسة CEIC الصينية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

صادرات التجهيز واردات التجهيز
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التفاؤل.	 يف	 مفرطة	 كانت	 األولية	 السلع	 ملوردي	 السابقة	

وكانت	نتيجة	ذلك	فرط	املعروض	وانخفاض	األسعار	يف	كثير	

من	أسواق	السلع	األولية.	ومن	املرجح	أن	يكون	ذلك	قد	ترك	أثره	

التي	تقوم	 اإلنتاج	 البعيدة	عن	سالسل	قيمة	 على	االقتصادات	

فيها	الصين	بدور	حيوي.	وإضافة	إىل	ما	تقدم،	يشير	التحليل	

الوارد	يف	دراسة	”Nose, Saxegaard, and Torres (2016)“	إىل	

إىل	 االستخراجية	 الصناعات	 قطاعات	 من	 التداعيات	 انتقال	

االقتصادات،	 هذه	 يف	 االستخراجية	 غير	 الصناعات	 قطاعات	

السلبية	 التجاري	 التبادل	 معدالت	 آثار	صدمات	 أن	 يعني	 مما	

غير	مقصورة	على	قطاع	الصناعات	االستخراجية.

بدرجة	 الصين	 يف	 االقتصادي	 النشاط	 صدمات	 وتؤثر	

ملحوظة	على	أسعار	السلع	األولية،	ويزداد	تأثيرها	يف	األسواق	

 “Kolerus, دراسة	 وتتناول	 الصين.	 بصمة	 فيها	 تزداد	 التي	

يف	 التأثير	 هذا	 تقييم	 	N’Diaye and Saborowski (2016)”
إطار	منهجين	حتليليين.	فيقيس	أحدهما	استجابة	أسعار	السلع	

األولية	يف	أسواق	العقود	املستقبلية	للمفاجآت	يف	تصريحات	

بيانات	اإلنتاج	الصناعي	يف	الصين	وذلك	باستخدام	بيانات	

أكثر	 منهجية	 اآلخر	 املنهج	 يستخدم	 بينما	 التواتر،	 عالية	

هيكلية	لتقييم	األثر	التراكمي	لصدمات	الطلب	يف	الصين	على	

١8	وهذان	
األولية	على	أساس	تواتر	ربع	سنوي.١9 السلع	 أسعار	

دراسة	 يتناوال	 حيث	 البعض	 لبعضهما	 مكمالن	 املنهجان	

االقتصادية	 والداللة	 اجلديدة	 للمعلومات	 السوقي	 التسعير	

وكالهما	 االقتصادي.	 النشاط	 لصدمات	 السعرية	 لالستجابة	

يخلص	إىل	أن	الصدمات	يف	الصين	لها	تأثير	كبير	على	أسعار	

حتظى	 التي	 األسواق	 يف	 أكبر	 آثارها	 وتكون	 األولية؛	 السلع	

البياين	 )الشكل	 العاملي	 الطلب	 من	 أكبر	 بحصة	 الصين	 فيها	

4-8،	اللوحة	٢(.	وتشير	كذلك	النتائج	املستخلصة	من	نموذج	

االنحدار	الذاتي	الهيكلي	للمتجهات	إىل	أن	هذه	اآلثار	لها	داللة	

اقتصادية	—	فعلى	مدار	فترة	زمنية	ملدة	عام	واحد،	أي	زيادة	

مقدارها	نقطة	مئوية	واحدة	يف	نمو	اإلنتاج	الصناعي	تؤدي	

أسعار	 وارتفاع	 املعادن	 أسعار	 يف	 	%7-5 بين	 زيادة	 إىل	

عالية	 البيانات	 تقدم	 املقابل	 تقريبا.	ويف	 	%7 بنسبة	 الوقود	

يف	 املبدئية	 السوق	 أفعال	 ردود	 أن	 تبين	 أخرى	 رؤية	 التواتر	

تزداد	 عندما	 أكبر	 تكون	 املستقبلية	 السلعية	 العقود	 أسواق	

كثافة	أجواء	عدم	اليقين	يف	األسواق	املالية	—	وفق	قياسها	

على	أساس	مستوى	مؤشر	التقلب	املستخدم	يف	بورصة	عقود	

		١9
٢٠.(VIX)	للتجارة	شيكاغو	جمللس	التابعة	اخليار

بمرور	 الصين	 يف	 األولية	 السلع	 أسعار	 تأثير	 ازداد	 وقد	

الذاتي	 االنحدار	 نموذج	 من	 املستخلصة	 فالتقديرات	 الوقت.	

واحدة	 سنة	 خالل	 األسعار	 مرونات	 عن	 للمتجهات	 الهيكلي	

زمنية	 فترة	 يف	 بياناته	 املُقدّرة	 الصين	 يف	 للطلب	 بالنسبة	

لكل	سنة	 تتابعيا	 تقديرها	 تم	 	— متحركة	مدتها	عشر	سنوات	

	٢٠١5-٢٠٠٦ بالفترة	 وانتهاء	 	١995-١98٦ بالفترة	 بدءا	

للطلب	 األولية	 السلع	 أسعار	 حساسية	 درجة	 أن	 إىل	 تشير	 	—
لعضوية	منظمة	 الصين	 انضمام	 قبل	 تذكر	 تكن	 الصين	مل	 يف	

من	 اعتبارا	 أنه	 غير	 	.)9-4 البياين	 )الشكل	 العاملية	 التجارة	

يف	 للطلب	 واملعادن	 النفط	 أسعار	 حساسية	 زادت	 األلفينات	

املثال،	 سبيل	 وعلى	 اقتصادية.	 داللة	 ذات	 وأصبحت	 الصين	

طوال	 احلديد	 خام	 سعر	 على	 الصين	 يف	 التطورات	 تأثير	 زاد	

	— السوق	 هذه	 تزايد	بصمتها	يف	 مع	 يتسق	 العينة،	مما	 فترة	

إىل	5٢%	يف	٢٠١5.	 الطلب	يف	١98٦	 إجمايل	 من	 	%3.5 من	

ويالحظ	أن	هناك	أنماطا	مماثلة	بالنسبة	للنحاس	واأللومنيوم.		

وتماشيا	مع	هذه	النتائج،	تشير	دراسة	بحثية	أعدها	الصندوق	

وراء	 السبب	 هو	 الصين	 يف	 الطلب	 ضعف	 أن	 إىل	 مؤخرا	 وصدرت	

جانب	كبير	من	التراجع	يف	أسعار	السلع	األولية	منذ	٢٠١3.	ويستند	

يف	 القوي	 املشترك	 العامل	 إىل	 	“IMF 2016c” تقرير	 يف	 التحليل	

انعكاس	 بأنه	 عادة	 يفسر	 الذي	 	— األولية	 السلع	 أسعار	 تقلبات	

	١8	يف	املنهج	األول،	يتم	حساب	أسعار	السلع	األولية	املستقبلية	على	

اإلنتاج	 تصريحات	 ملفاجآت	 انحداري	 نموذج	 وفق	 يومي	 تواتر	 أساس	

الصناعي	يف	الصين	—	أي	انحرافات	نمو	اإلنتاج	الصناعي	عن	املستوى	

الوسيط	لتنبؤات	بلومبرغ	قبل	صدور	هذه	التصريحات.	ويستخدم	املنهج	

الثاين	نموذجا	لالنحدار	الذاتي	الهيكلي	للمتجهات	لتقدير	رد	فعل	أسعار	

يف	 سنوية	 ربع	 بيانات	 باستخدام	 الصيني	 الطلب	 على	 األولية	 السلع	

الفترة	من	١98٦	إىل	٢٠١5.

 “Gauvin Aastveit and others (2012)“”،	و	 	١9	كذلك	تخلص	دراسات	

 “Roache and Rousset و	 	،“Roache (2012)” و	 	،and Rebillard (2015)”
”(2015)	إىل	أن	صدمات	الطلب	يف	الصين	لها	أثر	كبير	على	أسعار	السلع	

األولية.
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حصة الواردات الصينية (٪ من اإلجمايل العاملي، ٢٠١٥)

٢- استجابة أسعار العقود املستقبلية للمفاجآت يف أنباء 

       اإلنتاج الصناعي يف الصين

الشكل البياين ٤-٨: بصمة كبيرة يف أسواق السلع األولية
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١- حصة الصين من االستهالك العاملي١ 
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املصــادر: مؤسســة بلومبــرغ؛ ودراســة ”Kolerus, N’Diaye and Saborowski (2016)“؛ 

خبــراء  وحســابات  األمريكيــة؛  الزراعــة  ووزارة  املعــادن؛  إلحصــاءات  العاملــي  واملكتــب 

صندوق النقد الدويل.

 ١ آخر بيانات متاحة عن النفط هي من عام ٢٠١٤.
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لنموذج	 التقديرات	 ويضع	 	— العاملية	 االقتصادية	 لألوضاع	

انحدار	ذاتي	للمتجهات	معزز	بالعوامل	لعينة	من	أسعار	4٠	سلعة	

تقريبا	وصدمات	النشاط	االقتصادي	يف	الصين	ويف	بقية	العامل.	

وتشير	التقديرات	إىل	أن	اجلانب	األكبر	من	التراجع	يف	أسعار	السلع	

األولية	تفسره	صدمات	النشاط	االقتصادي	يف	بقية	العامل	حتى	عام	

الطلب	يف	الصين	بدور	 الوقت	ساهمت	صدمات	 ٢٠١3،	ومنذ	ذلك	

كبير،	وكان	تأثيرها	أكبر	على	أسعار	السلع	األولية	بخالف	الوقود.	

»النظام	 تستخدم	 التي	 احملاكاة	 بنماذج	 التقديرات	 هذه	 وتتأكد	

	٢١

املرن	للنماذج	العاملية«	الذي	أعده	صندوق	النقد	الدويل.٢٠

البلدان	 السلع	األولية	بالفائدة	على	 التراجع	يف	أسعار	 وسيعود	

الصاعدة	 األسواق	 بلدان	 بعض	 فيها	 بما	 السلع،	 لهذه	 املستوردة	

حدة	 تخفيف	 إىل	 املنخفضة	 األسعار	 تؤدي	 وقد	 النامية.	 والبلدان	

آسيا.	 يف	 سيما	 وال	 البلدان،	 بعض	 يف	 التجارة	 من	 التداعيات	

	“Dizioli, Hunt, and Maliszewski (2016)” دراسة	 وتتناول	

فترة	 مدار	 على	 الصين	 يف	 تدريجي	 لتباطؤ	 حماكاة	 نماذج	 إعداد	

خمس	سنوات	تخفض	مستوى	إجمايل	الناجت	احمللي	بنسبة	قدرها	

5%	بحلول	عام	٢٠٢٠	مقارنة	بسيناريو	أساسي	ال	تشهد	تراجعا	فيه	

)الشكل	البياين	4-١٠(.	ويتبع	هذه	الصدمة	انخفاض	يف	االستثمار	

واالستهالك	يف	الصين	ومن	ثم	تقليص	الطلب	على	الواردات.	ويؤدي	

—	تنخفض	 السلع	األولية	 الطلب	أيضا	إىل	تخفيض	أسعار	 ضعف	

النفط	واملعادن	بحوايل	7%.	ويشير	نموذج	احملاكاة	إىل	أن	 أسعار	

الالتينية	 أمريكا	 وتعاين	 حاال،	 األسوأ	 هي	 للنفط	 املصدرة	 البلدان	

من	خسائر	حمدودة	يف	الناجت،	بينما	تعاين	آسيا	الصاعدة	ومنطقة	

اليورو	واليابان	من	خسائر	متوسطة.	ويف	الواليات	املتحدة،	جند	أن	

	٢١
انخفاض	أسعار	السلع	األولية	ال	يحقق	آثار	إيجابية	بأي	حال.٢٢

ويحمل	هذا	التمرين	رؤية	جديرة	باالهتمام	وهي	أن	التداعيات	يف	

آسيا	الصاعدة،	رغم	شدة	تأثرها	عبر	قنوات	التجارة،	يمكن	مقارنتها	

على	 املنطقة	 هذه	 اعتماد	 شدة	 ألن	 اليورو	 منطقة	 يف	 بالتداعيات	

واردات	السلع	األولية	تكبح	التداعيات	املباشرة	من	التجارة.	وتشير	

السلع	 أسعار	 انخفاض	 على	 املترتب	 األثر	 أن	 إىل	 اخلبراء	 حسابات	

عبر	 التداعيات	 جزئيا	 يوازن	 اآلسيوية	 االقتصادات	 يف	 األولية	

جميع	 يف	 األولية	 للسلع	 املصدرة	 البلدان	 شهدت	 فقد	 التجارة،	

التداعيات	السلبية	من	كال	القناتين	)الشكل	البياين	 املناطق	انتقال	

		٢٢
٢3.)١١-4

األسواق املالية

املالية	 القنوات	 عبر	 للتداعيات	 املباشر	 االنتقال	 يزال	 ال	

أسعار	 على	 الصين	 يف	 التطورات	 تأثير	 يتزايد	 ولكن	 حمدودا،	

.“IMF 2016e”	تقرير	يف	احملاكاة	نماذج	على	االطالع	يمكن	٢٠	

	٢١	التأثير	املترتب	على	انخفاض	أسعار	السلع	األولية	يتسم	بالتعقيد.	

على	 سلبا	 ويؤثر	 الصادرات	 قيم	 سيخفض	 املصدرة	 للبلدان	 فبالنسبة	

معدالت	التبادل	التجاري،	ولكنه	سيؤثر	أيضا	على	النمو	احمللي	بصورة	

العمومية،	 امليزانيات	 وإضعاف	 االئتمان	 أوضاع	 بتقييد	 وذلك	 أعم،	

التقارير	 )راجع	 املايل	 املركز	 تآكل	 إىل	 أيضا	 يؤدي	 قد	 الذي	 األمر	

”IMF 2015b“	و	”IMF 2015f“	و	”IMF 2016g“(.	أما	األثر	على	البلدان	
املستهلكين	 إىل	 املنخفضة	 األسعار	 أثر	 تمرير	 على	 فيتوقف	 املستوردة	

السياسة	 على	 قيود	 وجود	 يف	 األساسية	 الفائدة	 أسعار	 على	 وتأثيرها	

النقدية	—	أي	النطاق	األدنى	الصفري.

		٢٢		تستند	احلسابات	إىل	التحليل	التجريبي	يف	القسمين	السابقين	وإىل	

.“Gruss (2014)”	دراسة	يف	األولية	السلع	صادرات	من	البلدان	حصص

أثر	 تضخيم	 إىل	 تؤدي	 أن	 املرجح	 ومن	 عامليا،	 األصول	

الصدمات	احلقيقية.	ويقترن	الضعف	النسبي	النتقال	الصدمات	

املالية	حتى	اآلن	باندماج	الصين	يف	األسواق	العاملية	—	فال	

ذلك	 يف	 بما	 الرأسمايل،	 احلساب	 على	 كبيرة	 قيود	 هناك	 تزال	

الداخل،	 إىل	 املوجه	 املباشر	 األجنبي	 االستثمار	 على	 القيود	

احلافظة،	 استثمارات	 تدفقات	 على	 املفروضة	 واحلصص	

واحلدود	القصوى	القتراض	املقيمين	احملليين	من	اخلارج.	غير	

أن	الروابط	املالية	آخذة	يف	التزايد،	وتأثير	األحداث	يف	الصين	

على	األسواق	املالية	على	مدار	العام	املاضي	يشير	إىل	أنها	قد	

تؤدي	إىل	تضخيم	أثر	الصدمات	احلقيقية	نتيجة	تأثيرها	على	

أسعار	األصول،	وخاصة	يف	األسواق	الصاعدة.	ومن	شأن	تزايد	

مواطن	الضعف	املايل	يف	الصين	أن	يؤدي	إىل	التخفيض	غير	

العدوى	إىل	 انتقال	 التمويل	مما	قد	يتسبب	يف	 املنظم	لقروض	

األسواق	املالية	وأسعار	الصرف	يف	األسواق	الصاعدة	بالتأثير	

٢4	ويمكن	تسليط	الضوء	على	هذه	القضايا	

الثقة.٢3 على	مستوى	

مع	 املتزامنة	 األصول	 أسعار	 حركة	 على	 أعمق	 نظرة	 بإلقاء	

.“IMF 2016g”	تقرير	راجع		٢3	

الشكل البياين ٤-٩: األثر التراكمي خالل سنة واحدة لصدمة 

مقدارها ١٪ يف اإلنتاج الصناعي يف الصين
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. “Kolerus, N’Diaye and Saborowski (2016)”املصدر: دراسة

ملحوظة: احملور السيني يشير إىل آخر سنة يف فترة زمنية متحركة ملدة عشر سنوات.
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اليقين	بشأن	السياسات	 الصين	والعامل	وانتقال	تداعيات	عدم	

يف	الصين	إىل	األسواق	املالية	العاملية.

الصين	 بين	 املتزامنة	 األصول	 أسعار	 حركة	 زادت	 فقد	

 “Mwase and others دراسة	 وتتناول	 البلدان.	 من	 وغيرها	

”(2016)	تقييم	هذه	احلركة	املتزامنة	باستخدام	مؤشر	الترابط	
٢4	وتوضح	

٢5.“Diebold and Yilmaz (2011)”	دراسة	يف	املقترح

	٢4	راجع	دراسة	”Diebold and Yilmaz 2011“.	وقد	سبق	استخدام	هذا	

 “IMF	تقرير	يف	االجتاهي	الترابط	لتقييم	املثال	سبيل	على	أيضا،	املؤشر

.“ Guimaraes-Filho and Hong 2016”	ودراسة	2016d”

الدراسة	أن	احلركة	املتزامنة	بين	عائدات	أسواق	األسهم	وأسعار	

البلدان	قد	زادت	منذ	منتصف	 الصرف	يف	الصين	وغيرها	من	

أسعار	 حركة	 وأن	 	)١ اللوحة	 	،١٢-4 البياين	 )الشكل	 	٢٠١5

أقوى	 لديها	روابط	جتارية	 التي	 االقتصادات	 أكبر	يف	 الصرف	

مع	الصين	—	ال	سيما	يف	آسيا	الصاعدة	—	والبلدان	املنتجة	

التي	 املتزامنة	 للحركة	 الكلية	 القوة	 زادت	 وقد	 األولية.	 للسلع	

	— نسبيا	 حمدودة	 ظلت	 وإن	 الصين،	 يف	 التطورات	 إىل	 تُعزى	

وتفسر	حوايل	١%	من	تباين	خطأ	التنبؤ	يف	غيرها	من	البلدان،	

٢٦	وقد	يرجع	

حتى	أثناء	األحداث	املشاهدة	خالل	العام	املاضي.٢5

“Die- 	هذا	األمر	جزئيا	لعدم	قدرة	اإلطار	املستخدم	يف	دراسة

الهيكلية	 الصدمات	 حتديد	 على	 	bold and Yilmaz’s (2011)”
الناشئة	يف	الصين.

ويالحظ	أن	التطورات	يف	الصين	—	بما	يف	ذلك	عدم	اليقين	

يف	 سيما	 وال	 األصول،	 أسعار	 على	 تؤثر	 	— السياسات	 بشأن	

روابط	 لديها	 التي	 البلدان	 ويف	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

 “Mwase and others أقوى	مع	الصين.	كذلك	تستخدم	دراسة	

من	 الصين	 يف	 الصدمات	 لتحديد	 أقوى	 استراتيجية	 	(2016)”

	٢5	لتوضيح	هذا	األمر	ضمن	السياق	احلايل،	فإن	احلركة	املتزامنة	يف	

األسواق	املالية	وتعزى	إىل	التطورات	يف	الصين	لها	خُمس	قوة	احلركة	

التي	تُعزى	إىل	التطورات	يف	الواليات	املتحدة	لكنها	مماثلة	للحركة	التي	

تُعزي	إىل	التطورات	يف	اليابان.			
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الشكل البياين ٤-١١: التداعيات من الصين
١
(٪ من إجمايل الناجت احمللي)

تأثير التجارة

تأثير السلع األولية

تأثير السلع األولية والتجارة

املصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظــة: آســيا = هونــغ كونــغ وإندونيســيا واليابــان وكوريــا اجلنوبيــة والفلبيــن وســنغافورة وتايلنــد. 

البلــدان املصــدرة للســلع األوليــة = أســتراليا والبرازيــل وكنــدا وشــيلي وكولومبيــا وآيســلندا والنرويــج 

وروسيا وجنوب إفريقيا.

توصيفــات البيانــات املســتخدمة يف هــذا الشــكل البيــاين تســتخدم رمــوز البلــدان املعتمــدة لــدى املنظمــة 

الدولية للتوحيد القياسي.

عبــارة «تأثيــر التجــارة» تشــير إىل التأثيــر علــى الصــادرات كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي 

نتيجة صدمة مقدارها ١٪ يف الطلب النهائي يف الصين. عبارة «تأثير السلع األولية» تشير إىل التأثير 

علــى الصــادرات كنســبة مئويــة مــن إجمــايل النــاجت احمللــي نتيجــة حــدوث تغييــر يف أســعار الســلع األوليــة 

من جراء صدمة مقدارها ١٪ يف اإلنتاج الصناعي يف الصين. عبارة «تأثير السلع األولية والتجارة» تشير 

إىل جممل التداعيات من قناتي التجارة والسلع األولية.

إجمايل الناجت احمللي االسمي؛ متوسط ٢٠١١-٢٠١٣.
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الشكل البياين ٤-١٠: الصين: سيناريو التباطؤ

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي لعدم التباطؤ)

 .“Dizioli, Hunt, and Maliszewski (2016)” املصدر: دراسة

ملحوظة: يتناول هذا السيناريو حدوث تباطؤ تدريجي يف نمو إجمايل الناجت احمللي للصين 

على مدار فترة خمس سنوات. ومن املفترض أن يكون هذا التباطؤ مدفوعا بضعف نمو اإلنتاجية، 

ويؤدي إىل هبوط مستوى إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بنسبة قدرها ٥٪ مقارنة باملستوى الذي 

كان يمكن أن يتحقق يف حالة عدم حدوث هذا التباطؤ.

١- الصين: إجمايل الناجت 
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٥- إجمايل الناجت احمللي 
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إعداد	دراسة	”Arslanalp and others (2016)“—	وتعتمد	على	

املعلومات	بشأن	أسعار	األصول،	والتطورات	العاملية،	واألنباء	

—	مما	يتيح	رؤية	أعمق	يف	دور	الصين	يف	 املتعلقة	بالصين	

دفع	عجلة	األحداث	منذ	أوائل	٢٠١5.	وتخلص	الدراسة	إىل	أن	

الصدمات	املعاكسة	يف	الصين	تخفض	أسعار	أسهم	امللكية	يف	

حد	 على	 الصاعدة	 األسواق	 واقتصادات	 املتقدمة	 االقتصادات	

سواء،	مع	زيادة	تأثيرها	على	البلدان	ذات	االنكشاف	التجاري	

وبينما	 	٢7

٢(.٢٦ اللوحة	 	،١٢-4 البياين	 )الشكل	 للصين	 املرتفع	

تتراجع	أسعار	الصرف	يف	األسواق	الصاعدة	جند	أنها	ترتفع	يف	

االقتصادات	املتقدمة،	وخاصة	يف	اقتصادات	املالذات	اآلمنة.	

األسواق	 ”Arslanalp and others (2016)“	على	 دراسة	 وتركز	

املالية	اآلسيوية	وتخلص	كذلك	إىل	أن	التداعيات	عبر	القنوات	

املالية	تتزايد	وتصبح	أكبر	يف	البلدان	ذات	االنكشافات	املالية	

األحداث،	 وقوع	 وتوقيت	 النتائج،	 هذه	 وتشير	 للصين.	 األكبر	

عدم	 بأجواء	 األخرى	 االقتصادات	 األصول	يف	 أسعار	 تأثر	 إىل	

اليقين	التي	سادت	مؤخرا	بشأن	السياسات	—	واملتعلقة	بنظام	

السياسات	 واستجابة	 اليوان	 قيمة	 وتخفيض	 الصرف	 سعر	

األدلة	 تأكدت	 وقد	 األسهم	احمللية.	 التصحيح	يف	سوق	 إلجراء	

الهيكلي	 الذاتي	 لالنحدار	 نموذج	 بتحليل	 األحداث	 دراسة	 يف	

للمتجهات	الذي	يشير	إىل	أن	التراجع	يف	أسعار	األسهم	وضعف	

يف	 األسهم	 تقييمات	 انخفاض	 وراء	 كانا	 الصناعي	 اإلنتاج	

الواليات	املتحدة	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	وضعف	أسعار	

النفط	واملعادن.	ويتبين	من	التحليل	كذلك	أن	التصحيحات	يف	

سعر	الصرف	يف	الصين	لها	أثر	كبير	على	أسعار	السلع	األولية	

وعلى	 الصاعدة.	 األسواق	 يف	 الصرف	 وأسعار	 األسهم	 وأسعار	

النخفاض	 األسواق	 أفعال	 ردود	 كانت	 املاضية،	 السنة	 مدار	

سعر	اليوان	الصيني	قوية	ألن	تصحيح	أسعار	الصرف،	مقارنة	

تطورات	 تتجاوز	 انعكاسات	 له	 األخرى،	 األصول	 بأسعار	

األسواق	املالية.	

وتوحي	نسبة	األصول	واخلصوم	األجنبية	الكبيرة	يف	الصين	

يف	 أهمية	 أكثر	 ستكون	 التداعيات	 النتقال	 املالية	 القناة	 بأن	

املستقبل	يف	ظل	اجتاه	احلساب	الرأسمايل	نحو	االنفتاح.	ويتسم	

أن	 ويالحظ	 الكبير،	 بحجمه	 الصين	 الدويل	يف	 االستثمار	 وضع	

وتتمثل	 مكشوف.٢8	 األسهم	 مركز	 بينما	 مغطى	 املديونية	 مركز	

واالستثمار	 االحتياطيات	 حيازات	 يف	 الرئيسية	 الصين	 أصول	

األجنبي	املباشر.٢7	وتمثل	احتياطيات	النقد	األجنبي،	التي	بلغت	

3.3	تريليون	دوالر	يف	يونيو	٢٠١٦،	قرابة	3٠%	من	االحتياطيات	

العاملية.	وأي	تغيرات	تطرأ	على	االحتياطيات	العاملية	يمكن	أن	

من	 ومعظمها	 الصين،	 حيازات	 سعر	 على	 كبير	 تأثير	 لها	 يكون	

عالقة	 اآلن	 حتى	 توجد	 ال	 أنه	 رغم	 األمريكية،	 اخلزانة	 سندات	

وعائدات	 الصين	 يف	 االحتياطيات	 تراكم	 بين	 قوية	 ترابطية	

٢9	ويتسم	وضع	االستثمار	األجنبي	

سندات	اخلزانة	األمريكية.٢8

املباشر	يف	الصين	بأهمية	خاصة	للبلدان	منخفضة	الدخل	وال	

الصندوق	 تقرير	 إليها	 التي	خلص	 النتائج	 النتائج	مع	 ٢٦	تتفق	هذه	 	

.“IMF 2016d”
.“Mwase and others (2016)”	دراسة	٢7	

	٢8	كان	هبوط	االحتياطيات	يف	اآلونة	األخيرة	—	75٠	مليار	دوالر	

بين	يونيو	٢٠١4	ويونيو	٢٠١٦،	منه	٢4٠	مليار	دوالر	تقريبا	يف	صورة	

سندات	اخلزانة	األمريكية	—	قد	قوبل	بتراجع	العائدات	الذي	جاء	وسط	

أوضاع	جتنب	اخملاطر	على	املستوى	العاملي.

سيما	ألن	الصين	لديها	استثمارات	كبيرة	يف	اقتصادات	صغير	

بمنطقة	آسيا	الصاعدة	ومنطقة	إفريقيا	جنوب	الصحراء	)اإلطار	

املصرفية	 الصين	 روابط	 أن	 جند	 للخصوم،	 وبالنسبة	 	.)١-4

فقد	 السبعة.	 جمموعة	 اقتصادات	 لبعض	 مماثلة	 احلدود	 عبر	

بلغت	مطالبات	البنوك	األجنبية	على	الكيانات	الصينية	أقل	من	

تريليون	دوالر	يف	نهاية	الربع	األول	من	٢٠١٦،	مسجلة	تراجعا	

من	 قليل	 عدد	 يف	 وتتركز	 	،٢٠١4 بنهاية	 مقارنة	 	%٢5 بنسبة	

كبرى	املؤسسات	املالية	ذات	األهمية	النظامية.	وتشير	اختبارات	

صدمة	 حدوث	 حالة	 يف	 حتى	 أنه	 الضغوط	 حتمل	 على	 القدرة	

كبيرة	من	البنوك	الصينية	فإنها	لن	تتسبب	يف	تخفيض	رأسمال	

النظام	املصريف	دون	متطلبات	رأس	املال	بموجب	اتفاقية	بازل	

3	يف	البلدان	ذات	االنكشافات	على	الصين.	

السياسة: أهمية إدارة التحول االقتصادي

الصين،	 يف	 االقتصاد	 لتباطؤ	 انتشارية	 انعكاسات	 هناك	

لكن	التحول	االقتصادي	إذا	ما	تم	بسالسة	فسوف	يعود	بالنفع	

النمو	 أدى	 ومثلما	 الطويل.	 األجل	 يف	 العاملي	 االقتصاد	 على	

السريع	يف	الصين	يف	املاضي	إىل	تشجيع	النمو	العاملي،	فإن	

تباطؤ	االقتصاد	حاليا	واستعادة	توازنه	ينطوي	على	تداعيات	
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كبيرة	من	خالل	التجارة	واألثر	الكبير	على	أسعار	السلع	األولية.	

وقد	زادت	التداعيات	عبر	هاتين	القناتين	بمرور	الوقت،	وكذلك	

من	 غيرها	 يف	 األصول	 أسعار	 على	 الصين	 يف	 األحداث	 تأثير	

االقتصاد	 من	 التداعيات	 تضخيم	 إىل	 أدى	 مما	 االقتصادات،	

من	 سيقتضي	 السلس	 االقتصادي	 التحول	 حتى	 ولكن	 العيني.	

األجل	 يف	 الطلب	 تباطؤ	 مع	 التواؤم	 جتاريا	 الصين	 شركاء	

تخصيص	 وإعادة	 للصادرات،	 جديدة	 أسواق	 وخلق	 القصير،	

املوارد	بعيدا	عن	القطاعات	األكثر	تأثرا.	غير	أن	التحول	املدار	

بكفاءة	سيحد	من	احتمال	حدوث	تصحيحات	غير	منتظمة	ذات	

االستمرار	 على	 قدرة	 أكثر	 نمو	 حتقيق	 وضمان	 أكبر	 تداعيات	

شأن	 ومن	 العاملي.	 لالقتصاد	 املكاسب	 حتقيق	 احتماالت	 مع	

ومعاجة	 اإلصالحات	 جمال	 يف	 احملرز	 التقدم	 على	 احملافظة	

مواطن	التعرض	للخطر	أن	يحد	من	خماطر	التطورات	السلبية،	

مما	يمكن	أن	يعزز	من	الشعور	العام	السائد	وزيادة	االستثمار	يف	

البلدان	الشريكة	جتاريا.	كانت	الصين	قد	أعلنت	عن	تخفيضات	

يف	الطاقة	اإلنتاجية	إلنتاج	الفحم	والصلب	وإذا	ما	حتقق	ذلك	

سيكون	له	أثر	كبير	على	األسواق	العاملية.	وباإلضافة	إىل	ذلك،	

هناك	بعض	عناصر	إعادة	توازن	االقتصاد	يف	الصين	—	مثل	

ارتقائها	سلسلة	القيمة	والدفعة	املتوقعة	لنمو	االستهالك	احمللي	

الفرص	لبعض	االقتصادات،	 —	ستنشئ	 القادمة	 السنوات	 يف	

وخاصة	يف	آسيا	الصاعدة،	كما	أن	الزيادة	يف	جتارة	اخلدمات	

بمزايا	 األرجح	 على	 ستعود	 اخلارج	 يف	 الصين	 واستثمارات	

	٢9
قصيرة	األجل	لبعض	البلدان.3٠

احلافلة	 االقتصادي	 التحول	 عملية	 أن	 جند	 املقابل،	 ويف	

بالعثرات	أو	غير	مكتملة	األركان	قد	تتسبب	يف	تفاقم	التداعيات.	

منتصف	 منذ	 السياسات	 بشأن	 اليقين	 عدم	 أجواء	 أبرزت	 فقد	

يف	 الصين	 يف	 النشاط	 تباطؤ	 إدارة	 حتديات	 تنامي	 	٢٠١5

سياق	اقتصاد	مثقل	بأعباء	الرفع	املايل	وربما	ينشأ	عنها	حتول	

 “Dizioli, Hunt, and دراسة	 تضمنت	 وقد	 مُربِك.	 اقتصادي	

إلعادة	 عملية	 يتضمن	 سيناريو	 إعداد	 	Maliszewski (2016)”
التحول	 هذا	 مثل	 تكاليف	 ويوضح	 الصين	 يف	 اخملاطر	 تقييم	

األصول	 أسعار	 تراجع	 شأن	 فمن	 	3٠
3١(.١3-4 البياين	 )الشكل	

بنسبة	١٠%	وزيادة	عالوة	خماطر	الشركات	١5٠	نقطة	مئوية	

خالل	السنة	األوىل	أن	يخفضا	االستثمار	واالستهالك	اخلاص	

الناجت	 وإجمايل	 التوايل،	 على	 و5.٢%،	 بنسبة	١٠%	 الصين	 يف	

التعويضية	 اآلثار	 بعض	 ورغم	 	.%١.5 بنحو	 احلقيقي	 احمللي	

نتيجة	أسعار	السلع	األولية	املنخفضة،	فسوف	تكون	التداعيات	

التي	 التداعيات	 سالبة	على	نحو	موحد،	وستكون	أسوأ	من	تلك	

تنتقل	إىل	االقتصاد	العاملي	يف	ظل	عملية	حتول	سلسة.

الصين	 تعزز	 اقتصادي	 حتول	 حدوث	 مزايا	 األمر	 هذا	 ويبرز	

من	خالله	مستويات	الشفافية	—	وخاصة	فيما	يتعلق	باإلفصاح	

املنخفضة.	 النمو	 معدالت	 وتتقبل	 	— السياسات	 أهداف	 عن	

ذلك	 بما	يف	 بالسياسات،	 املتعلقة	 النوايا	 عن	 بوضوح	 فاإلفصاح	

الصرف	 سعر	 نظام	 اعتماد	 نحو	 للمضي	 إضافية	 إجراءات	 اتخاذ	

املعوم،	هي	أمور	ذات	أهمية	جوهرية.	وقد	تؤدي	أجواء	عدم	اليقين	

املايل	 بالقطاع	 احمليطة	 اخملاطر	 إىل	 باإلضافة	 السياسات	 بشأن	

الصرف،	 وأسعار	 األسهم	 أسعار	 يف	 كبيرة	 تصحيحات	 إحداث	 إىل	

ويستدعى	 العاملي.	 النمو	 استقرار	 خلخلة	 يف	 تتسبب	 أمور	 وهي	

االئتماين	 النمو	 كبح	 على	 العمل	 املنخفضة	 النمو	 معدالت	 تقبل	

النمو	 —	ال	سيما	السعي	لتحقيق	أهداف	 بمعاجلة	أسبابه	اجلذرية	

يترتب	عليه	حتقيق	 —	وقد	 قابلة	لالستمرار	 املرتفعة	بدرجة	غير	

واملكاسب	 األجل	 قصيرة	 التكاليف	 حول	 مناقشة	 على	 لالطالع	 	٢9 	

 “IMF 2016f”	تقرير	راجع	الصين،	يف	االقتصادي	للتحول	األجل	طويلة

.“Hong and others 2016”	ودراسة

استعادة	 على	 ينطوي	 ال	 بأنه	 التمرين	 هذا	 يف	 النظر	 يمكن	 	3٠ 	

يف	 أكبر	 لهبوط	 تعرضها	 ذلك	 على	 فيترتب	 اقتصادها،	 لتوازن	 الصين	

نشاطها	االقتصادي	الحقا.	وسيكون	تقييم	اخملاطر	يف	الصين	مرتبطا	

باالستمرار	يف	مراكمة	مواطن	الضعف	يف	القطاع	املايل	من	جراء	النمو	

سيناريو	 على	 لالطالع	 	“IMF 2015g” تقرير	 راجع	 السريع.	 االئتماين	

القصير	 األجل	 يف	 اإلصالحات	 إجراء	 بعدم	 يتنبأ	 للمخاطر	 صريح	

وتسجيل	هبوط	أكبر	يف	النشاط	على	املدى	املتوسط.
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الشكل البياين ٤-١٣: الصين: سيناريو التباطؤ الدوري

(االنحراف ٪ عن السيناريو األساسي لعدم التباطؤ)

.“Dizioli, Hunt, and Maliszewski (2016)” املصدر: دراسة

١- الصين: إجمايل الناجت 
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٢- الصين: االستثمارات والواردات

٣- إجمايل الناجت احمللي 
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٤- السعر احلقيقي العاملي 

       للنفط واملعادن
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خطة	 وضع	 ويتعين	 الطويل.	 املدى	 على	 جودة	 وأكثر	 أعلى	 نمو	

شاملة	ملعاجلة	مواطن	التعرض	للخطر	يف	القطاع	املايل،	بما	يف	

ووضع	 أوضاعها،	 تسوية	 أو	 الضعيفة	 الشركات	 هيكلة	 إعادة	 ذلك	

شروط	تلزم	البنوك	باإلقرار	باألصول	الضعيفة	ومعاجلتها	وتعزيز	

من	 احلد	 طريق	 عن	 املوازنة	 قيود	 وتشديد	 الوقائية،	 احتياطياتها	

أكثر	على	 الضعيفة	لالئتمان،	وخلق	نظاما	مستندا	 الشركات	 نفاذ	

السوق	لتسوية	الديون	املتعثرة،	وكبح	خماطر	صيرفة	الظل	وجودة	

املنتجات،	وتقليص	النمو	املفرط	يف	أسعار	املساكن.	وعلى	صعيد	

املتوسط	 األجل	 يف	 الكبير	 العجز	 تخفيض	 ينبغي	 العامة،	 املالية	

هناك	 كان	 وإذا	 املديوينية.	 حتمل	 على	 القدرة	 استمرارية	 لضمان	

ما	يهدد	بهبوط	زائد	يف	النمو	فمن	املمكن	استخدام	دفعة	تنشيطية	

مؤقتة	من	املالية	العامة	بحيث	تكون	موجهة	ومدرجة	يف	املوازنة	

وداعمة	لالستهالك.	وينبغي	تقليص	االستثمارات	العامة	من	خارج	

املوازنة.

لتعزيز	 الجهود	 بذل	 فعليها	 المتلقية،	 لالقتصادات	 وبالنسبة	

التجارة	واالندماج	في	سالسل	القيمة،	كما	يتعين	عليها	أيضا	إجراء	

اإلصالحات	الهيكلية	لتشجيع	النمو	أو	تغيير	نماذج	النمو.	وسوف	

تتوقف	استجابات	السياسات	على	ظروف	البلدان،	وباألخص	على	

وجه	 وعلى	 مزيج	صادراتها.	 وعلى	 الصين	 مع	 التجارية	 روابطها	

أكثر	تحديدا،	يتضح	ما	يلي:	

· أنه	بالنسبة	للبلدان	التي	لديها	روابط	تجارية	قوية	مع	الصين		

للتصرف	 المتاح	 الحيز	 استخدام	 عليها	 يتعين	 أنه	 ورغم	 	—
من	خالل	السياسات	ومرونة	سعر	الصرف	للتخفيف	من	وطأة	

—	فينبغي	أن	 الخارجي	 الطلب	 السلبي	الزدياد	ضعف	 التأثير	

تتكيف	مع	انخفاض	الطلب	من	الصين	بصفة	دائمة.	وقد	ينطوي	

المحلي	 االستيعاب	 مستوى	 انخفاض	 على	 الهدف	 هذا	 تحقيق	

إيجاد	 يتم	 لم	 ما	 الحقيقي	 الصرف	 سعر	 انخفاض	 احتمال	 مع	

أسواق	بديلة	للصادرات	)راجع	أدناه(.

· التجارة.		 تعزيز	 يمكنها	 واإلقليمية	 العالمية	 االتفاقات	 وأن	

ويمكنها	كذلك	إتاحة	الفرص	لسبر	أغوار	تلك	الموضوعات	مثل	

وسياسات	 التنظيمية،	 والقواعد	 الخدمات	 مجال	 في	 التعاون	

الكفاءة	 يعزز	 أن	 يمكن	 الذي	 المباشر،	 األجنبي	 االستثمار	

التكنولوجيا،	 ونقل	 االستثمار،	 زيادة	 خالل	 من	 واإلنتاجية	

المضي	 أيضا	 المهم	 من	 ولكن	 القيمة.	 سالسل	 في	 واالندماج	

قدما	بتنفيذ	جدول	أعمال	طموح	في	منظمة	التجارة	العالمية،	

القانوني	 وهيكلها	 الفريد	 تغطيتها	 نطاق	 من	 واالستفادة	

بين	 االتساق	 ضمان	 في	 للمساعدة	 بدقة	 المصمم	 والمؤسسي	

مناهج	 تسمح	 أن	 وينبغي	 العالمية.	 التجارة	 نظم	 مختلف	

حيث	 من	 التجارة	 تحرير	 درجات	 بتباين	 المرنة	 التفاوض	

السرعة	والعمق	في	مختلف	البلدان.

· ونظرا	ألنه	يرجح	أن	تظل	أسعار	السلع	األولية	منخفضة	نتيجة		

للسلع	 المصدرة	 البلدان	 على	 الصين،	 من	 الطلب	 ضعف	 زيادة	

توافرت،	 حيثما	 الوقائية	 االحتياطيات	 تستخدم	 أن	 األولية	

ذلك	 بما	في	 التصحيحات،	 التخطيط	إلجراء	 أيضا	 عليها	 ولكن	

من	خالل	تخفيض	النفقات	العامة	وزيادة	كفاءتها	وتقوية	أطر	

المالية	العامة،	وحشد	مصادر	جديدة	لإليرادات.	وهناك	بعض	

للنمو.	 جديدة	 نماذج	 العتماد	 أيضا	 بحاجة	 تكون	 قد	 البلدان	

األسعار	 من	 األولية	 للسلع	 المستوردة	 البلدان	 تستفيد	 وسوف	

المنخفضة؛	وسيتوقف	االستخدام	المالئم	للوفورات	االستثنائية	

في	هذه	البلدان	على	مراكزها	الدورية	والمالية	العامة.

· للبلدان		 فرصة	 ينشئ	 الصين	 في	 االقتصادي	 التحول	 وأن	

إنتاجها	 لزيادة	 العمالة	منخفضة	األجر	 التي	تتمتع	بوفرة	

من	السلع	كثيفة	االستخدام	للعمالة،	وكذلك	بالنسبة	للبلدان	

من	 الزيادة،	 هذه	 مثل	 ولدعم	 االستهالكية.	 للسلع	 المنتجة	

ذلك	 بما	في	 السليمة،	 الهيكلية	 السياسات	 اتباع	 الضروري	

الحوكمة	 ونظم	 التحتية	 البنية	 على	 التحسينات	 إدخال	

ومناخ	األعمال	واالنفتاح	التجاري.

احلمائية،	 السياسات	 جتنب	 ينبغي	 عاملي،	 منظور	 ومن	

فالتداعيات	 الطويل.	 املدى	 على	 بالتجارة	 ستضر	 ألنه	

إىل	 البلدان	 تدفع	 ربما	 الصين	 يف	 االقتصادي	 التحول	 من	

ضعف	 من	 احملليين	 املنتجين	 حلماية	 جتارية	 قيود	 فرض	

فرط	 يف	 الصين	 مساهمة	 من	 التصورات	 أو	 اخلارجي	 الطلب	

ملثل	 يكون	 أن	 املرجح	 ومن	 األسواق.	 بعض	 يف	 املعروض	

هذه	التدابير	احلمائية	—	ليس	بالضرورة	استجابة	للتطورات	

مدار	 على	 العاملية	 التجارة	 إضعاف	 يف	 دور	 	— الصين	 يف	

السنوات	األخيرة،	وإعاقتها	على	املدى	الطويل.	ويف	املاضي،	

العشرين،	 جمموعة	 وتعهدات	 القانونية،	 االلتزامات	 كانت	

قد	 التجارية	 للقيود	 احملتملة	 االقتصادية	 باألضرار	 واإلقرار	

وال	 جديدة،	 قيود	 فرض	 على	 البلدان	 عزم	 تثبيط	 يف	 تسببت	

سيما	أثناء	األزمة	املالية	العاملية.	وينبغي	أن	تسعى	القيادة	

العاملية	واجلهود	املتضافرة	لتشجيع	عقد	االتفاقات	اجلارية	

إىل	 وباإلضافة	 احلمائية.	 نحو	 التحرك	 يمكنها	جمابهة	 التي	

لغيرها	 مكملة	 تكون	 أن	 التجارية	 لإلصالحات	 يمكن	 ذلك،	

السلع	واخلدمات	يف	سياق	تعزيز	 من	اإلصالحات	يف	أسواق	

الكفاءة،	ودعم	املنافسة	وتشجيع	 اإلنتاجية	عن	طريق	تعزيز	

االبتكار	واعتماد	التكنولوجيات	القائمة.

التحديات والفرص أمام املهاجرين

والتفاوت	 اجلغرافية-السياسية	 الصراعات	 تسهم	

ما	 مع	 كبيرة	 بأعداد	 املهاجرين	 تدفق	 يف	 االقتصادي	

ال	 األثر،	 بعيدة	 واقتصادية	 اجتماعية	 تداعيات	 من	 له	

سيما	يف	حالة	الالجئين،	وما	يثيره	من	قضايا	إنسانية.	

أفعال	 ردود	 وتثير	 اجتماعية	 توترات	 حتُدِث	 قد	 فالهجرة	

ولكن	 مهاجرين،	 تستقبل	 التي	 االقتصادات	 يف	 سياسية	

حتقق	 أن	 كذلك	 يمكن	 أنها	 السابقة	 التجارب	 من	 يتضح	

مكاسب	من	حيث	رفع	معدالت	النمو	واإلنتاجية	وتخفيف	

شيخوخة	السكان.	ويمثل	االندماج	السريع	يف	سوق	العمل	

وزيادة	 النمو،	 ارتفاع	 من	 لالستفادة	 جوهريا	 مطلبا	

واحلد	 العامة،	 املالية	 حسابات	 يف	 املهاجرين	 مساهمة	

تأثيرا	 الهجرة	 تؤثر	 قد	 املصدر،	 بلدان	 التوترات.	ويف	 من	

يغادرها	 حيث	 الطويل	 األجل	 يف	 النمو	 آفاق	 على	 سلبيا	

السكان	الشباب	واملتعلمون—ما	يُطلق	عليه	عادة	»هجرة	

حتويالت	 خالل	 من	 تخفيفه	 يمكن	 الذي	 األمر	 العقول—	

خلروج	 األساسية	 الدوافع	 وحسب	 اخلارج.	 يف	 العاملين	

ملعاجلة	 سياسات	 إىل	 املصدر	 بلدان	 حتتاج	 املهاجرين،	
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مشكلة	هجرة	العقول	وحتقيق	أقصى	منفعة	من	حتويالت	

حاجة	 وهناك	 الشتات.	 يف	 مواطنيها	 وشبكات	 العاملين	

إىل	التعاون	الدويل	ملعاجلة	القضايا	اإلنسانية.	

االجتاهات والدوافع وحتديات الهجرة

األخيرة.	 العقود	 مدى	 على	 مطردة	 بصورة	 الهجرة	 ازدادت	

	١99٠ مليون	يف	 	١5٠ من	 املهاجرين	 أعداد	 فارتفع	جمموع	

بين	 املهاجرين	 عدد	 وبينما	 	3١
3٢ 	.٢٠١5 يف	 مليون	 	٢5٠ إىل	

نسبة	 يشكل	 فهو	 األكبر،	 هو	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	

صغيرة	ومستقرة	من	سكانها—حوايل	٢%.	وكانت	الهجرة	من	

بالقيم	 أكبر	 املتقدمة	 االقتصادات	 على	 الصاعدة	 االقتصادات	

النسبية	وأكثر	ديناميكية:	فارتفعت	نسبة	املهاجرين	إىل	سكان	

	%١٠ على	 	%5 من	 يقر	 مما	 الضعف	 بحوايل	 املُضيفة	 البلدان	

اللوحة	 البياين	١4-4،	 )الشكل	 الفترة	بين	١99٠	و٢٠١5	 يف	

كان	 	،٢٠١5 عام	 ففي	 كبير.	 بشكل	 البلدان	 اختالف	 مع	 	،)١

السكان	يف	فنلندا	وحوايل	 املهاجرون	يشكلون	حوايل	5%	من	

ألسباب	 مهاجر	 نوعان:	 واملهاجرون	 أستراليا.	 يف	 	%3٠

ألسباب	 ومهاجر	 أفضل(،	 آفاق	 عن	 بحثا	 )طوعا،	 اقتصادية	

إنسانية	)الالجئون،	الفارون	من	الصراعات	والنزاعات(.	

غير	 املهاجرين	 الفصل	 يف	 التحليل	 ومن	 العدد	 هذا	 من	 يُستبعد	 	3١ 	

الشرعيين.	

والعدد	األكبر	من	جمموع	املهاجرين	الدوليين	هم	مهاجرون	

اآلونة	األخيرة	 اقتصادية،	ولكن	طفرة	املهاجرين	يف	 ألسباب	

قياسية.	 مستويات	 يبلغ	 كاد	 حتى	 عددهم	 ارتفاع	 إىل	 أدت	

ويشكل	املهاجرون	ألسباب	اقتصادية	حوايل	95%	من	جمموع	

أعداد	املهاجرين،	ويبدو	أنهم	يتزايدون	بصورة	مستقرة	وآخذة	

لكن	 الالجئون	نسب	صغيرة	نسبيا،	 بينما	يشكل	 االرتفاع،	 يف	

احلرب	 اندالع	 أدى	 األخيرة،	 اآلونة	 متقلبة.	ويف	 ظلت	 أعدادهم	

الشرق	 أنحاء	 يف	 استشرت	 التي	 والقالئل	 سوريا	 يف	 األهلية	

منذ	 مستوياته	 أعلى	 إىل	 الالجئين	 عدد	 ارتفاع	 إىل	 األوسط	

تدفق	 واشتد	 	.)٢ اللوحة	 	،١4-4 البياين	 )الشكل	 التسعينات	

مليون— 	4.5 بلغ	 حتى	 	،٢٠١5-٢٠١4 يف	 اجلدد	 الالجئين	

هذين	 مدى	 على	 املهاجرين	 جمموع	 تدفقات	 نصف	 حوايل	

الرئيسية	 البلدان	 هي	 وتركيا	 ولبنان	 األردن	 وكانت	 العامين.	

يف	استقبال	الالجئين،	حيث	استضافت	٢.٢	مليون	الجئ	جديد	

األوروبي	عددا	 االحتاد	 استقبل	 الفترة.	كذلك	 امتداد	نفس	 على	

ال	نظير	له	من	الالجئين	مؤخرا—قُدِّم	حوايل	١.٢5	طلب	جلوء	

وإن	 تتزايد	يف	٢٠١٦،	 الطلبات	 وأخذت	 مرة	يف	٢٠١5،	 ألول	

كان	بمعدل	متناقص.	

العمل	 سن	 يف	 الشباب	 من	 الدوليين	 املهاجرين	 وغالبية	

من	%7٠	 وأكثر	 الالجئين.	 بين	 بكثير	 أكبر	 األطفال	 عدد	 ولكن	

بين	 تتراوح	 عمرية	 مرحلة	 يف	 املهاجرين	 أعداد	 جمموع	 من	

الواقع،	 ويف	 	.)١ اللوحة	 	،١5-4 البياين	 )الشكل	 	٦4-٢٠

كثير	 يف	 العاملة	 القوى	 من	 كبيرة	 نسبة	 املهاجرون	 يشكل	

أعداد	 زيادة	 إىل	 وجودهم	 ويؤدي	 املتقدمة.	 االقتصادات	 من	

يف	 وساهموا	 اإلعالة،	 نسب	 وتخفيض	 العمل	 سن	 يف	 السكان	

بعض	البلدان	بنحو	نصف	نمو	السكان	يف	سن	العمل	يف	الفترة	

بين	١99٠	و٢٠١٠	)الشكل	البياين	4-١5،	اللوحة	٢(.	ويشكل	

ففي	 الالجئين؛	 أعداد	 جمموع	 من	 الغالبية	 النسبة	 األطفال	

الالجئين	 يزيد	على	نصف	 ما	 املثال،	كان	 ٢٠١5،	على	سبيل	

دون	سن	الثامنة	عشرة.	

من	 املتقدمة	 االقتصادات	 إىل	 املهاجرين	 أعداد	 وتتزايد	

املهاجرين	 عدد	 أن	 برغم	 واملتوسطة،	 العالية	 املهارات	 ذوي	

املهارات	 أعلى	مقارنة	بذوي	 يزال	 املهارات	احملدودة	ال	 ذوي	

ذوو	 املهاجرون	 كان	 	،٢٠١٠ عام	 وبحلول	 	
33

املتوسطة.3٢

املهارات	العالية	يشكلون	حوايل	٦%	من	السكان	يف	االقتصادات	

التسعينات—بينما	 يف	 	%٢ من	 نسبتهم	 املتقدمة—فارتفعت	

يمثلون	 واحملدودة	 املتوسطة	 املهارات	 ذوو	 املهاجرون	 كان	

حوايل	4%	و5%	على	التوايل	)الشكل	البياين	4-١5،	اللوحة	3(.	

ويرجع	ذلك	على	األرجح	إىل	ارتفاع	مستوى	التحصيل	الدراسي	

على	مستوى	العامل	خالل	العقود	املاضية.	وربما	كان	لسياسات	

املهارات	دور	يف	ذلك،	خاصة	يف	بعض	 القائمة	على	 الهجرة	

أكبر	 نسبة	 الغالب	 يف	 لديها	 التي	 ساكسونية	 األنغلو	 البلدان	

	3٢	املقصود	بمستوى	املهارة	هو	املستوى	التعليمي:	أعلى	من	شهادة	

إنهاء	الدراسة	الثانوية	أو	ما	يعادلها	)ذوو	مهارات	عالية(،	شهادة	إنهاء	

الدراسة	الثانوية	أو	ما	يُعادلها	)ذوو	مهارات	متوسطة(،	تعليم	ابتدائي	أو	

غير	متعلمين	)ذوو	مهارات	حمدودة(.	
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املصدر: مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئين، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

الشكل البياين ٤-١٤: املهاجرون والالجئون الدوليون 

١- أعداد املهاجرين الدوليين 

      (٪ من السكان) 

٢- الالجئون (بما فيهم من هم يف أوضاع شبيهة باللجوء)

      (مليون نسمة) 

من بلدان متقدمة إىل بلدان متقدمة

من بلدان صاعدة إىل بلدان متقدمة

 من بلدان متقدمة إىل بلدان صاعدة

 من بلدان صاعدة إىل بلدان صاعدة
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من	املهاجرين	ذوي	املهارات	العالية.	ونسبة	املهاجرين	ذوي	

املهارات	 وذوي	 األم	 األوروبية	 القارة	 يف	 احملدودة	 املهارات	

وفنلندا	 )الدانمرك	 األوروبي	 الشمال	 بلدان	 يف	 املتوسطة	

استمرار	 نسبيا—برغم	 مرتفعة	 تزال	 ال	 والسويد(	 والنرويج	

ارتفاع	مستويات	مهارات	املهاجرين	هناك	كذلك.	

االجتماعية	 الظروف	 من	 جمموعة	 حسب	 الهجرة	 وتتشكل	

واالقتصادية	يف	الداخل	واخلارج،	وتثير	قضايا	إنسانية	صعبة	

وتفضي	إىل	توترات	حمتملة	يف	البلدان	التي	تستقبل	مهاجرين.	

والدافع	وراء	تدفقات	الالجئين	هو	احلاجة	إىل	الفرار	من	العنف	

واالضطهاد،	وهما	ال	يتركان	جماال	للسكان	سوى	اختيار	ترك	

أوطانهم	وسط	أجواء	عدم	االستقرار	والصراعات	السياسية.	أما	

الهجرة	ألسباب	اقتصادية،	فترجع	إىل	عدد	من	العوامل.	فعدم	

املصدر	 بلدان	 يف	 االقتصادية	 الظروف	 وتدهور	 فرص	 توافر	

يمكن	أن	يدفعا	املهاجرين	للبحث	عن	أراٍض	أخصب	يف	اخلارج.	

وعوامل	اجلذب	يف	االقتصادات	التي	تستقبلهم	أكثر	تعقيدا	وهي	

البلدان	املُضيفة	 الهجرة	وكذلك	توزيعها	على	 التي	حتدد	مدى	

أوال،	 	.(Jaumotte, Koloskova, and Saxena, 2016 )دراسة	

عامال	 املضيفة	 االقتصادات	 يف	 االقتصادية	 الظروف	 تمثل	

حصة	 نمو	 بين	 موجبة	 ارتباط	 عالقة	 وهناك	 األهمية.	 بالغ	

الطويل	 املدى	 على	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 الفرد	

والتغير	يف	نسبة	املهاجرين	)الشكل	البياين	4-١٦،	اللوحة	١(.	

أهمية.	يف	 التي	تكتسب	 الهيكلية	 العوامل	 وثانيا،	هناك	بعض	

حالة	املهاجرين،	ينطوي	اختيار	االنتقال	على	عوامل	جغرافية	

اللغة،	 ووحدة	 املقصد،	 بلد	 إىل	 املسافة	 مثل	 مهمة،	 وثقافية	

)الشكل	 املشتركة	 االستعمارية	 والروابط	 اجملاورة،	 واحلدود	

يف	 الهجرة	 سياسات	 تؤثر	 وثالثا،	 	.)٢ اللوحة	 	،١٦-4 البياين	

التي	 فاإلصالحات	 املهاجرين.	 تدفقات	 على	 املُضيفة	 البلدان	

تؤدي	إىل	تشديد	قوانين	الدخول	تقلل	تدفقات	املهاجرين،	بينما	

ماستريخت	 معاهدة	 لتوقيع	 قيودا—نتيجة	 األقل	 القوانين	

 Ortega and دراسة	 )راجع	 املقابل	 التأثير	 لها	 مثال—يكون	

للهجرة،	فإنها	تفرض	 الفرص	املصاحبة	 Peri 2009(.	وبرغم	
البلدان	املرسلة	والبلدان	املستقبلة	 كذلك	حتديات	على	كل	من	

البلدان	 يف	 البشري	 املال	 رأس	 فقدان	 أبرزها	 للمهاجرين،	

لها	من	عواقب	 اجتماعية	وما	 توترات	 واحتمال	نشأة	 املرسلة	

سياسية	يف	البلدان	املستقبلة.	

البلدان املستقبلة للمهاجرين: التحديات 

واملكاسب على املدى الطويل

البلدان	 يف	 حتديات	 وتفرض	 منافع	 الدولية	 الهجرة	 حتقق	

وأن	 العاملة	 القوى	 يعززوا	 أن	 يمكن	 فاملهاجرون	 املُضيفة.	

يكون	لهم	تأثير	إيجابي	على	النمو	واملوارد	العامة	على	املدى	

الطويل،	خاصة	يف	البلدان	التي	تتزايد	أعداد	سكانها	املسنين.	

ومع	هذا،	فإن	استقبال	املهاجرين	يفرض	عليها	حتديات.	فتنشأ	

املالية	 على	 والتكاليف	 احمللية	 العمالة	 إزاحة	 من	 خماوف	

العامة	يف	األجل	القصير،	وخاصة	يف	حالة	الالجئين.	ويمكن	

املرتبطة	 احملتملة	 االجتماعية	 التوترات	 إىل	 ذلك	 يضيف	 أن	

بالفروق	يف	الثقافة	واللغة—نظرا	الحتمال	تأثير	الهجرة	على	

األمنية	يف	 املرتبطة	باجلوانب	 السكانية—واألحداث	 التركيبة	

34	وقد	تدفع	هذه	التوترات	إىل	صدور	ردود	أفعال	

بعض	البلدان.33

على	 املتحدة	 اململكة	 يف	 االستفتاء	 من	 تبين	 كما	 سياسية،	

عضويتها	يف	االحتاد	األوروبي،	والذي	كان	للهجرة	دور	فيه.	

ويتضح	من	التجارب	السابقة	أن	سرعة	االندماج	يف	أسواق	

من	 االقتصادية	 املكاسب	 جلني	 بالغة	 أهمية	 تكتسب	 العمل	

سواء.	 حد	 على	 الطويل	 واألجل	 القصيرة	 األجل	 يف	 الهجرة،	

ويمكنها	كذلك	أن	تعجل	بالتأثير	اإليجابي	على	حسابات	املالية	

	33	راجع	دراسة	Card, Dustmann, and Preston (2009)	التي	تبين	أن	

اخملاوف	بشأن	الهجرة	أقوى	من	اخملاوف	بشأن	التجارة.			
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املصادر: مؤسسة IAB، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة، قسم 

السكان ٢٠١٥، وتقرير «التوقعات السكانية يف العامل» النسخة املعدلة يف ٢٠١٥، وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل.      

الشكل البياين ٤-١٥: الهجرة حسب األعمار واملهارات  

١- توزيع جمموع املهاجرين الدوليين حسب أعمارهم، ٢٠١٥ 
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التي	 االقتصادات	 يف	 اإليجابية	 التداعيات	 يعزز	 مما	 العامة،	

تستقبل	الجئين.	ويمكن	قول	إن	سرعة	االندماج	االقتصادي	قد	

تعجل	وتيرة	االندماج	االجتماعي	وتعمقه،	مع	ما	لذلك	من	آثار	

مرتدة	إيجابية	بين	االثنين،	وإن	قد	تولد	كذلك	توترات	يف	األجل	

القصير،	ال	سيما	عندما	يكون	معدل	البطالة	مرتفعا.

أسواق العمل: الدور احملوري لالندماج

مدى	 على	 يتوقف	 العمل	 أسواق	 على	 الهجرة	 تأثير	 إن	

املبدأ،	 حيث	 ومن	 واحمللية.	 املهاجرة	 العمالة	 بين	 التكامل	

التي	 لتلك	 املشابهة	 املهارات	 أصحاب	 املهاجرين	 فإن	

سوق	 يف	 يتنافسون	 سوف	 احمللية	 العمالة	 بها	 تتمتع	

يف	 وخاصة	 واألجور،	 التوظيف	 على	 ويؤثرون	 العمل	

الرأسمايل	 الرصيد	 وضع	 يتكيف	 أن	 القصير—قبل	 األجل	

مهارات	 كانت	 فإذا	 هذا،	 ومع	 العمالة.	 من	 مزيد	 الستيعاب	

العمالة	املهاجرة	مكملة	ملهارات	العمالة	احمللية،	يمكن	أن	

تؤثر	تأثيرا	إيجابيا	)دراسة	Aiyar and others 2016(.	وقد	

حيث	 البلدان	 من	 عدد	 على	 املثال،	 سبيل	 على	 ذلك،	 ينطبق	

بدرجة	 العالية	 املهارات	 ذوات	 املواطنات	 النساء	 تشارك	

)راجع	 مهارة	 أقل	 العامالت	 املهاجرات	 تكون	 عندما	 أقوى	

الشكل	 	،Jaumotte, Koloskova, and Saxena 2016 دراسة	

يف	 نسبيا	 التكلفة	 منخفضة	 عمالة	 فتوافر	 	.)١7-4 البياين	

جمال	اخلدمات	أو	قطاع	الرعاية	الصحية	قد	يسمح	للنساء	

أو	 العاملة	 القوى	 إىل	 باالنضمام	 العالية	 املهارات	 ذوات	

العمل	لساعات	أطول،	مما	يزيد	اإلنتاجة.	

ويتضح	من	التجارب	السابقة	أن	للهجرة	تأثير	طفيف	على	

معدالت	التوظيف	ومتوسط	أجور	العمالة	احمللية،	برغم	أنها	قد	

تؤثر	على	شرائح	معينة	يف	سوق	العمل.	وتشير	معظم	الدراسات	

األكاديمية	إىل	أن	تأثير	الهجرة	على	متوسط	األجور	أو	توظيف	

34	وبدال	من	ذلك،	تشير	الدراسات	
العمالة	احمللية	حمدود	للغاية.35

العمل	من	خالل	 أن	يسهموا	يف	سوق	 أن	املهاجرين	يمكن	 إىل	

أوجه	التكامل	الذي	ذُكِرت	لتوها،	األمر	الذي	يسمح	بما	يلي:	)١(	

انتقال	العمالة	األصلية	إىل	شرائح	خمتلفة	ضمن	أسواق	العمل،	

ومن	 املهارات	 تطوير	 تدعم	 أعقد	 مهام	 ألداء	 الغالب	 وذلك	يف	

مشاركة	 زيادة	 و)٢(	 الكفاءة،	 على	 املبني	 التخصص	 تعزز	 ثم	

اإلناث	يف	سوق	العمل،	و)3(	زيادة	كفاءة	األداء	يف	سوق	العمل،	

العمالة	 فيها	 تنقص	 التي	 الوظائف	 املهاجرون	 يشغل	 بينما	

يف	 العالية	 املهارات	 ذوي	 املهاجرين	 مساهمة	 و)4(	 احمللية،	

على	 يؤدي	 ما	 وهو	 الطلب،	 ارتفاع	 و)5(	 التكنولوجي،	 التقدم	

األرجح	إىل	زيادة	االستهالك	يف	األجل	القصير	واالستثمار	يف	

3٦	ومع	هذا،	تخلُص	بعض	الدراسات	إىل	حدوث	

األجل	املتوسط.35

3٦
تأثير	سلبي	على	أجور	العمالة	حمدودة	املهارات.37

اندماج	 أن	 أنفسهم	 املهاجرين	 عمل	 سوق	 أداء	 من	 ويتبين	

 Aiyar and othersدراسة	وتخلُص	معقدة.	مسألة	العمل	أسواق

املهاجرين،	ومعدالت	 انخفاض	مستوى	مشاركة	 إىل	 	 	(2016)
االقتصادات	 بالعمالة	احمللية	يف	 وأجورهم	مقارنة	 توظيفهم،	

فجوات	 وتتضح	 	.)١ اللوحة	 	،١8-4 البياين	 )الشكل	 املتقدمة	

اتقان	 مع	 وتتقلص	 األوىل	 السنوات	 يف	 والتوظيف	 الكسب	

يف	 اخلبرة	 من	 مزيد	 واكتسابهم	 اللغة	 ملهارات	 املهاجرين	

تكون	 الذين	 أو	 املتقدمة	 االقتصادات	 من	 العمل—املهاجرون	

مسح	 على	 لالطالع	 	 	(2014b)و 	Peri (2014a) دراستي	 راجع	 	34 	

للدراسات	حول	تأثير	الهجرة	الوافدة	على	فرص	توظيف	العمالة	احمللية	

 Aiyar and others ودراسة	 	IMF (2015c) تقرير	 كذلك	 وراجع	 وأجورها.	

كذلك	 احلالة	 دراسات	 بعض	 وخلُصت	 فيهما.	 الواردة	 واملراجع	 	(2016)
إىل	أنه	ليس	للهجرة	تأثير	كبير	على	أسواق	عمل	املواطنين،	مثل	دراسة	

Card (1990)		للتعرف	على	الهجرة	اجلماعية	لسكان	كوبا	بالقوارب	من	
 Akgunduz, van den Berg,	ودراسة	الثمانينات،	مطلع	يف	مارييل	ميناء

السوريين	يف	 الالجئين	 تدفق	 تأثير	 and Hassink (2015)	لالطالع	على	
اآلونة	األخيرة	إىل	تركيا.				

 Alesina, Harnoss, and Rapoport	دراسات	املثال	سبيل	على	راجع	35	

 D’Amuri and Peri و	 	،Cattaneo, Fiorio, and Peri (2015)و 	،(2015)
Hunt and Gauthi-	و	،Farré, González, and Ortega (2011)	و	،	(2014)
Peri, Shih, and Spar-	و	،Orgega and Peri (2014)	و	،	er-Loiselle (2010)

	.Peri and Sparber (2009)	و	ber (2015)،
 Aydemir and Borjas (2007,	و	Borjas (2003, 2006)	دراسات	توثق	3٦	

(2011	وقوع	تأثير	سلبي	على	أجور	العمالة	احمللية	حمدودة	املهارات	يف	
سوق	العمل	يف	الواليات	املتحدة.	
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املصادر: قاعدة بيانات CEPII، وقاعدة بيانات األمم املتحدة للهجرة على نطاق العامل، 

وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تستند األرقام إىل جمموع أعداد املهاجرين بين جميع بلدان املصدر و١٨ من بلدان 

املقصد، يشتركون يف اخلصائص الواردة. ويُعَبَّر عن األرقام كنسبة مئوية من جمموع أعداد 

املهاجرين يف ١٨ من بلدان املقصد. 

شنغن = بلدان منطقة شنغن التي تسمح بحرية حركة مواطنيها عبر حدودها.   

الشكل البياين ٤-١٦: العوامل احملددة للهجرة   

١- نمو إجمايل الناجت احمللي احلقيقي مقابل الهجرة 
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لديهم	مهارات	لغوية	أفضل	منذ	البداية	غالبا	ما	يكون	أداؤهم	

والالجئين	 املهاجرات	 أن	 ويبدو	 األخرى.	 الفئات	 من	 أفضل	

سوق	 يف	 فنتائجهم	 خاصة،	 بصفة	 شديدة	 حتديات	 يواجهون	

 Aldén and )دراسة	 القصير	 األجل	 يف	 خاصة	 أسوأ،	 العمل	

	.)Ott 2013	ودراسة	،Hammarstedt 2014
وتشمل	التحديات	التي	يواجهونها	ما	يلي:		

· املهاجرين		 تمثيل	 يكون	 ما	 باملهارات—غالبا	 االعتراف 

وزائدا	يف	 تتطلب	مهارات	عالية	 التي	 الوظائف	 ناقصا	يف	

أحد	 يُعزى	 وقد	 	38

حمدودة.37 مهارات	 تتطلب	 التي	 الوظائف	

املثال،	 سبيل	 التعليم—على	 يف	 الفروق	 إىل	 ذلك	 مبررات	

تُعد	على	نفس	 ال	 قد	 األصلي	 البلد	 العلمية	يف	 الدرجة	 فإن	

مستوى	جودة	مثيلتها	يف	البلد	املُضيف—ولكنه	قد	يرجع	

كذلك	إىل	السياسات،	أو	عدم	االعتراف	باملهارات،	أو	العيوب	

فرصة	 إىل	 ذلك	 كل	 ويُترجم	 الثقافية.	 بالفروق	 املرتبطة	

ضائعة	على	البلد	املُضيف.	على	سبيل	املثال،	باملقارنة	مع	

النظراء	احملليين،	ففي	بلدان	القارة	األوروبية	األم	والشمال	

األوروبي	هناك	نسبة	أعلى	من	املهاجرين	ذوي	املستويات	

الذي	يعملون	يف	وظائف	تتطلب	مهارات	 العالية	 التعليمية	

تبدو	 ذلك،	 من	 العكس	 وعلى	 األخرى.	 بالبلدان	 مقارنة	 أقل	

ذات	 واحمللية	 املهاجرة	 العمالة	 أمام	 املتاحة	 الفرص	

األنغلو	 بلدان	 يف	 متشابهة	 العالية	 التعليمية	 املستويات	

ساكسونية	)الشكل	البياين	4-١8،	اللوحة	٢(.

	Aleksynska and Tritah (2013) دراسة	 املثال	 سبيل	 على	 راجع	 	37 	

أوروبا	واملهارات	 املهاجرين	إىل	 التوافق	بين	تعليم	 لالطالع	على	عدم	

التي	تتطلبها	الوظائف.		

· الوظائف		 حماية	 شأن	 العمل—من	 لسوق  املنظمة  اللوائح 

االجتماعي	 الضمان	 يف	 واملساهمات	 الضرائب	 ارتفاع	 أو	

بصورة	مفرطة	أن	يؤثرا	سلبا	على	توظيف	العمالة،	وخاصة	

العمالة	التي	تكون	إنتاجيتها	غير	مؤكدة	بداهًة	)راجع	مثال	

	.)Blanchard, Jaumotte, and Loungani 2013 دراسة	

التي	 البلدان	 يف	 املهاجرة	 العمالة	 توظيف	 نسب	 وترتفع	

أقل	 وتوفر	مستوى	 املبتدئة	 للعمالة	 أجورا	منخفضة	 تمنح	

			.)Ho and Shirono 2015	)دراسة	الوظائف	حماية	من

· بشأن		 اليقين	 الالجئين—عدم	 أمام  التحديات  من  مزيد 

التي	 اللجوء	 طلبات	 قبول	 لالجئين—أي	 القانوين	 الوضع	

العمل.	 سوق	 يف	 دخولهم	 يعطل	 أن	 بها—يمكن	 يتقدمون	

طالبو	 يواجه	 ما	 غالبا	 طلباتهم،	 يف	 النظر	 فترة	 وخالل	

Hat- )دراسة توظيفهم	 دون	 قانونية	حتول	 	اللجوء	حواجز	

معاجلة	 تستغرق	 قد	 األوروبية،	 البلدان	 ويف	 	،)ton 2013
ألن	 نظرا	 وأخيرا،	 وسنة.	 شهرين	 بين	 تتراوح	 مدة	 الطلبات	

لعوامل	اجلذب—مثل	ارتفاع	النمو	يف	البلد	املُضيف—دور	

تسودها	 بيئة	 إىل	 فالوصول	 الهجرة،	 دوافع	 أقل	يف	حتديد	

توظيفهم	 معدالت	 يخفض	 قد	 مرتفعة	 بطالة	 معدالت	

	،)Äslund and Rooth 2007	)دراسة	مطولة	لفترة	وأجورهم
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نسبة اإلناث من السكان األصليين يف الوظائف التي تتطلب مهارات عالية

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق

النقد الدويل. 

الشكل البياين ٤-١٧: اإلناث: انخفاض املستوى 

التعليمي مقابل املهارات العالية، ٢٠٠٠ 

(٪ من ا�موع)
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البلدان األنغلوسكسونية القارة األوروبية األم بلدان الشمال األوروبي

املصادر: املسح االجتماعي األوروبي، السالسل من ١-٦، ومنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي، وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

الفجوة املشروطة تقيس الفرق يف النتيجة ذات الصلة بين العمالة األصلية واملهاجرة، 
 ١

حسب السن ونوع اجلنس وسنوات التعليم واملهارات اللغوية والبلد املُضيف والفترة الزمنية. 

الشكل البياين ٤-١٨: أداء سوق العمل 

 
١
١- التوظيف نسبيا إىل العمالة األصلية: فجوة مشروطة

      (حصة)

٢- العمالة ذات املستويات التعليمة العالية التي تشغل وظائف تتطلب 

       مهارات حمدودة، حسب املنطقة، ٢٠٠٠

      (٪ من السكان ذوي املستويات التعليمية العالية يف كل منطقة، 

       متوسط بسيط)

 الجئون

مهاجرون آخرون

سنة منذ الوصول إىل البالد
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بها	 تمر	 التي	 املرحلة	 أهمية	 على	 الضوء	 يلقي	 الذي	 األمر	

الدورة	االقتصادية	يف	عملية	االندماج.	

الهجرة والتحديات أمام املالية العامة 

يف	 األهمية	 بالغ	 دور	 كذلك	 العمل	 سوق	 يف	 لالندماج	 إن	

تستقبل	 التي	 االقتصادات	 يف	 العامة	 املالية	 على	 التأثير	

مهاجرين.	وبمرور	الوقت،	نظرا	لتأثير	املهاجرين	على	السكان	

يف	سن	العمل	والنشاط	االقتصادي،	يمكن	أن	يولدوا	مزيدا	من	

اإليرادات	الضريبية	واملساهمات	يف	الضمان	االجتماعي.	لكن	

االندماج	يستغرق	وقتا،	خاصة	يف	حالة	الالجئين،	مما	يعني	

تأخرهم	لفترة	قبل	أن	تبدأ	مساهمتهم	يف	املالية	العامة.	وعلى	

الرعاية	 خدمات	 إىل	 اللجوء	 إىل	 يحتاجون	 قد	 القصير،	 املدى	

الرعاية	 سيما	 اجتماعية—ال	 بإعانات	 واملطالبة	 االجتماعية	

على	 كذلك	 الهجرة	 تؤثر	 وقد	 االجتماعية.	 واملساعدة	 الصحية	

طاملا	 العامة	 املالية	 موارد	 من	 األصليين	 السكان	 استفادة	

أو	 األصليين	 السكان	 بطالة	 معدل	 يرفع	 املهاجرين	 تواجد	 أن	

38	وتأثير	الهجرة	على	حسابات	املالية	العامة	
يخفض	أجورهم.39

نظام	 سخاء	 مدى	 على	 وكذلك	 املهاجرين	 دخل	 على	 يتوقف	

الضمان	االجتماعي	يف	االقتصادات	املُضيفة.	

	38	كما	ورد	بالنقاش،	تشير	معظم	الدراسات	إىل	أن	هذه	اآلثار	صغيرة.	

من	 الدخل	 ارتفاع	 إىل	 الهجرة	 أدت	 إذا	 كذلك	 اآلثار	 تراجعت	هذه	 وربما	

رأس	املال	الذي	يؤول	إىل	السكان	األصليين	)دراسة	Borjas 1999(.	وتوثق	

دراسة	Ramón Garcia, and Navarro Conde Ruiz (2008),	هذه	اآلثار	يف	

حالة	إسبانيا	يف	مطلع	األلفينات.		

أقل	 حياتهم	 طوال	 املهاجرين	 مساهمة	 تكون	 ما	 وغالبا	

العامة،	 املالية	 حسابات	 يف	 احمللية	 العمالة	 مساهمة	 من	

ضرائب	 يدفعون	 أنهم	 إىل	 أساسية	 بصفة	 يرجع	 الذي	 األمر	

ومساهمات	يف	الضمان	االجتماعي	أقل.	ويشير	هذا	األمر	مرة	

العمل—فمساهمتهم	 أسواق	 يف	 اندماجهم	 أهمية	 إىل	 أخرى	

أقل	 لفترات	 العاملة	 القوى	 إىل	 انضمامهم	 إىل	 ترجع	 أقل	 بقدر	

بقدر	 املهاجرون	 ويعتمد	 	4٠

أجرا.39 أقل	 وظائف	 على	 وحصولهم	

بينهم	 الفروق	 لكن	 االجتماعية،	 التحويالت	 بعض	 على	 أكبر	

كبيرة	 انعكاسات	 لها	 أن	 يبدو	 ال	 األصليين	 السكان	 وبين	

العمل،	 عن	 العاطلين	 البلد	 هذا	 بمواليد	 ومقارنة	 املوازنة.	 على	

على	 العمل	 عن	 العاطلين	 املهاجرين	 حصول	 احتماالت	 تزداد	

مساعدات	اجتماعية،	بينما	تتراجع	احتماالت	حصولهم	عموما	

أن	 أملانيا	 حالة	 من	 ويتبين	 سخاء.	 أكثر	 بطالة	 إعانات	 على	

مع	 متزايدة	 بصورة	 يساهمون	 واملهاجرين	 األصليين	 السكان	

اقترابهم	من	سن	العمل،	وتتقلص	مساهمتهم	يف	فترة	التقاعد	

)الشكل	البياين	4-١9—	مساهمة	املهاجرين	غالبا	ما	تصبح	

ثم	 أقل،	 عند	مستوى	 ذروتها	 تبلغ	 ثم	 وقت	الحق،	 إيجابية	يف	

 Aiyar	دراسة	)راجع	أبكر	مرحلة	يف	السلبي	اجلانب	إىل	تتحول

	.)IMF 2015c	وتقرير	،and others 2016
املهاجرين	 تأثير	 صايف	 أن	 السابقة	 التجارب	 من	 ويتبين	

التعاون	 منظمة	 أعضاء	 البلدان	 العامة	صغير	يف	 املالية	 على	

والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي.	وتعتمد	التقديرات	اعتمادا	كبيرا	

العناصر	 من	 الكبير	 العدد	 سيما	 الفرضيات—ال	 من	 عدد	 على	

التي	حتدد	آفاق	توظيف	املهاجرين	)كما	أُشير	أعاله(،	كأنماط	

االقتصادية	 اآلثار	 التحليلي	يف	 املنهج	 أعمارهم،	وكيف	ينظر	

	OECD (2013) تقرير	 ويعرض	 للهجرة.	 الديناميكية	 الكلية	

استاتيكي	 حسابات	 نموذج	 على	 تعتمد	 مقارنة	 قُطْرية	 دراسة	

والضمان	 الضرائب	 يف	 املساهمات	 يُقَيِّم	 النقدي(	 )التدفق	

إعانات	 على	 املهاجرين	 جمموع	 حصول	 وكذلك	 االجتماعي	

من	 بلدا	 	٢7 يف	 احلكومية	 واخلدمات	 االجتماعي	 الضمان	

البلدان	أعضاء	منظمة	التعاون	والتنمية	يف	امليدان	االقتصادي	

يف	الفترة	بين	٢٠٠7	و٢٠٠9.	وتأثيرها،	سواء	كان	موجبا	أو	

يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%٠.5 يتجاوز	 ما	 نادرا	 سالبا،	

سنة	معينة	ويبلغ	نحو	صفر	يف	املتوسط.	ويظهر	تأثير	إيجابي	

على	املالية	العامة	يف	١9	بلدا—أي	7٠%	من	عينة	البلدان.	

املدى	 على	 الالجئين	 رعاية	 تكاليف	 فارتفاع	 ذلك،	 مع	

يف	 العامة	 املالية	 على	 الضغوط	 يزيد	 أن	 يمكن	 القصير	

الالجئين،	 وصول	 فعند	 الجئين.	 تستقبل	 التي	 االقتصادات	

فضال	 لالندماج.	 ودعما	 إعاشة	 وبدل	 مساكن	 على	 يحصلون	

على	ذلك،	كما	أُشير	أعاله،	ال	يُسمح	له	يف	الغالب	بالعمل	حتى	

يتأكد	وضعهم	القانوين.	ويؤدي	ذلك	إىل	انخفاض	مساهمتهم	

القصير	مقارنة	بمساهمة	غيرهم	 العامة	يف	األجل	 يف	املالية	

من	املهاجرين	والسكان	األصليين.	وكانت	البلدان	األقل	تطورا	

هي	التي	تتحمل	عادة	العبء	األكبر	املرتبط	بالالجئين—على	

إىل	 التقديرات	 تشير	 وتركيا،	 ولبنان	 األردن	 يف	 املثال،	 سبيل	

	39	يفسر	ذلك	أيضا	األساس	املنطقي	وراء	نظم	إدارة	هجرة	العمالة.	

ترجيحيا	 وزنا	 السن	 يُعطى	 املثال،	 سبيل	 على	 األسترايل،	 النظام	 ففي	

كبيرا—حتى	38%	من	عالمة	االجتياز—وهناك	حدود	قصوى	للسن	يف	

قبول	الطلب.	

الشكل البياين ٤-١٩: أملانيا: القيمة احلالية لصايف 

املساهمة املتوقعة مستقبال يف املالية العامة حسب 

الفئة العمرية

(آالف اليوروات، بناء على منهج احملاسبة اجليلة؛ سنة األساس = ٢٠١٢) 

.Bonin (2014) املصدر: دراسة
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بلوغ	اإلنفاق	على	الالجئين	٢.4%	و3.٢%	و١.3%	من	إجمايل	

4١	ولكن	هذا	

األخيرة.4٠ الطفرة	 التوايل	خالل	 الناجت	احمللي	على	

التي	لديها	 البلدان	األوروبية	 األمر	ينطبق	كذلك	على	كثير	من	

نظم	رعاية	اجتماعية	سخية	نسبيا	وعدد	كبير	من	املهاجرين	

ألغراض	إنسانية.	وتشير	تقديرات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

على	 املوازنة	 نفقات	 متوسط	 أن	 إىل	 اليورو	 ملنطقة	 بالنسبة	

الناجت	احمللي	 إجمايل	 إىل	٠.٢%	من	 أن	تصل	 يمكن	 الالجئين	

يف	٢٠١٦،	ويُتوقع	أن	تتحمل	النمسا	وفنلندا	وأملانيا	والسويد	

تشكل	 أن	 يُتوقع	 للسويد،	 وبالنسبة	 اإلنفاق.	 الزيادات	يف	 أكبر	

النفقات	على	الهجرة	١%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	٢٠١٦.	

تخفيف	 إىل	 الهجرة	 تؤدي	 أن	 يمكن	 األطول،	 املدى	 وعلى	

يف	 السكان	 بشيخوخة	 املرتبطة	 العامة	 املالية	 على	 الضغوط	

على	 	.)٢٠-4 البياين	 )الشكل	 مهاجرين	 تستقبل	 التي	 البلدان	

يمكن	 احلالية	 االجتاهات	 وفق	 الهجرة	 استمرار	 املثال،	 سبيل	

وما	 السن	 كبار	 إعالة	 نسبة	 يف	 املتوقعة	 الزيادة	 يُبطئ	 أن	

التقاعد	 الصحية	ومعاشات	 الرعاية	 إنفاق	على	 يصاحبها	من	

Clements and oth- 	نسبيا	إىل	إجمايل	الناجت	احمللي	)دراسة

European Commission 2015(.	وستكون	 ers 2015،	وتقرير	
إجمايل	 نمو	 على	 الهجرة	 تأثير	 ازداد	 كلما	 أكبر	 اآلثار	 هذه	

الناجت	احمللي.	وال	يمكن	أن	توفر	الهجرة	وحدها	عالجا	كامال	

للتحديات	الناشئة	من	شيخوخة	السكان،	ولكنها	يمكن	أن	توفر	

وقتا	إلجراء	إصالحات	تدريجية	يف	برامج	املستحقات	وغيرها،	

األمر	الذي	ال	يزال	ضروريا	يف	كثير	من	البلدان.

آثار موجبة على النمو يف األجل األطول

التي	 البلدان	 يف	 الكلي	 الدخل	 تدفع	 أن	 الهجرة	 شأن	 من	

ذلك	 حتقق	 أن	 ويمكن	 الطويل.	 املدى	 على	 مهاجرين	 تستقبل	

القوة	 زيادة	 خالل	 من	 أوال،	 عديدة.	 قنوات	 خالل	 من	 أيضا	

وثانيا،	 املال.	 رأس	 تراكم	 تدفع	 أن	 للهجرة	 يمكن	 العاملة،	

العمل،	 أسواق	 بصورة	صحيحة	يف	 املهاجرين	 دمج	 حالة	 يف	

وأخيرا،	 السكان.	 إىل	 العمالة	 توظيف	 نسبة	 يرفعوا	 أن	 يمكنهم	

أوجه	 خالل	 من	 العمالة	 إنتاجية	 املهاجرون	 يعزز	 أن	 يمكن	

املهارات	 يف	 التنوع	 وزيادة	 احمللية	 العمالة	 مع	 التكامل	

املنتجة.	ويبحث	هذا	القسم	تأثير	الهجرة	على	نصيب	الفرد	من	

الناجت	يف	األجل	الطويل.	

ويتبين	من	التجارب	السابقة	أن	الهجرة	يمكنها	بالفعل	أن	

البلدان	 يف	 الناجت	 من	 الفرد	 نصيب	 على	 إيجابيا	 تأثيرا	 تؤثر	

التي	 الدراسات	 هذه	 من	 كثير	 وبينما	 للمهاجرين.	 املُضيفة	

تتناول	الهجرة	هي	دراسات	عن	االقتصاد	اجلزئي	وتركز	على	

توظيف	العمالة	أو	االبتكار	أو	اإلنتاجية،	أجرت	بعض	الدراسات	

هذا	 ولكن	 القنوات.	 لهذه	 الكلية	 االقتصادية	 لألهمية	 حتليال	

التحليل	يصير	معقدا	نتيجة	الحتمال	حتيز	النتائج	بفعل	بعض	

عوامل	اجلذب	الدافعة	إىل	الهجرة—على	سبيل	املثال،	إذا	استقر	

إجمايل	 نمو	 من	 مرتفعة	 مستويات	 تشهد	 بلدان	 مهاجرون	يف	

مفادها	 بنتيجة	 اخلروج	 السهل	 من	 سيكون	 احمللي،	 الناجت	

التعقيد،	 هذا	 حول	 ولاللتفاف	 النمو.	 هذا	 »تسبب«	 الهجرة	 أن	

	،Alesina, Harnoss, and Rapoport (2015) دراسة	 تستخدم	

	.)IMF (2015d, 2015e, 2016h	تقارير	4٠	

ودراسة	Ortega and Peri (2014)،	نموذج	جاذبية	لفصل	آثار	

تخلُص	 قطاعي،	 سياق	 ويف	 دفع.	 بعوامل	 املدفوعة	 الهجرة	

على	نصيب	 كبير	 إيجابي	 تأثير	 للمهاجرين	 أن	 إىل	 الدراستان	

وتربطان	 تستقبل	مهاجرين.	 التي	 البلدان	 الناجت	يف	 الفرد	من	

وتراكم	 العمالة	 توظيف	 على	 إيجابي	 تأثير	 حدوث	 وبين	 بينه	

املهارات	 ذوي	 املهاجرين	 من	 العمالة	 وإنتاجية	 املال	 رأس	

العالية،	األمر	الذي	ال	يؤدي	إىل	زيادة	اإلنتاجية	يف	حد	ذاتها	

وحسب،	وإنما	هو	أيضا	يعزز	تنوع	القوى	العاملة.	

حتسن	 الهجرة	 أن	 إىل	 األخيرة	 اآلونة	 يف	 البحوث	 وتشير	

نصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	البلدان	التي	تستقبل	

العمالة.	 إنتاجية	 ورفع	 االستثمار	 دفع	 طريق	 عن	 مهاجرين	

Koloskova, Jaumotte, and Sax- 	وتشير	التقديرات	يف	دراسة

ena (2016)،	إىل	أن	زيادة	مقدارها	نقطة	مئوية	واحدة	يف	نسبة	
نصيب	 ترفع	 أن	 يمكن	 العمل	 سن	 يف	 السكان	 من	 املهاجرين	

الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	على	املدي	الطويل	بما	يصل	إىل	

4٢	وبرغم	أن	هذا	التأثير	

٢%	)الشكل	البياين	4-٢١،	اللوحة	١(.4١

أقل	إىل	حد	من	من	التقديرات	السابقة،	فإن	له	داللة	اقتصادية.	

وبتفكيك	هذه	التقديرات	إىل	التأثير	على	توظيف	العمالة	وعلى	

إنتاجية	العمالة،	تخلُص	الدراسة	إىل	أن	للهجرة	تأثير	إيجابي	

شبه	 نموذج	 الدراسة	 تستخدم	 الداخلة،	 النشأة	 قضايا	 ملعاجلة	 	4١ 	

بلدان	املصدر،	 الدفع	من	 الهجرة	بفعل	عوامل	 اجلاذبية	لوضع	تقديرات	

وبفعل	 السياسية،	 واألوضاع	 االجتماعية-االقتصادية	 األوضاع	 مثل	

عن	 كبير	 حد	 إىل	 مستقلة	 عوامل	 وهي	 للهجرة،	 الثنائية	 التكاليف	

مستويات	الدخل	يف	البلدان	املُضيفة	للمهاجرين.	

–4
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–2

–1

0

نسبة إعالة املسنين اإلنفاق على معاشات التقاعد اإلنفاق على الصحة

الشكل البياين ٤-٢٠: تقديرات تأثير الهجرة يف 

اقتصادات أكثر تقدما، ٢٠١٠

(٪ من إجمايل الناجت احمللي) 

 .Clements and others (2015) املصدر: دراسة

ملحوظة: تأثير الهجرة يُحسب على أساس الفرق بين السيناريو األساسي، الذي يفترض 

استمرار اجتاهات الهجرة احلالية، وسيناريو الهجرة الصفرية. 
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خلُصت	 فقد	 ذلك،	 إىل	 وإضافة	 	43

العمالة.4٢ إنتاجية	 على	 وكبير	

العمالة	 إىل	 املال	 رأس	 نسبة	 نمو	 بين	 عالقة	 وجود	 عدم	 إىل	

الزمنية	 السالسل	 بيانات	 تقدير	 على	 النتائج	 هذه	 تنطبق	 بينما	 	4٢ 	

املقطعية،	فإن	قضايا	أسواق	العمل	وتكوين	مهارات	السكان	املهاجرين	

املثال،	 لها	دور.	على	سبيل	 أن	يكون	 بالسكان	األصليين	يمكن	 مقارنة	

املهارات	 املهاجرين	ذوي	 ارتفاع	كبير	مفاجئ	يف	توظيف	 فإن	حدوث	

سبيل	 على	 حدث	 اإلنتاجية—مثلما	 منخفضة	 قطاعات	 يف	 احملدودة	

أن	 إسبانيا—يمكن	 يف	 األزمة	 على	 السابقة	 االزدهار	 فترة	 يف	 املثال	

 and others	دراسة	)راجع	العمالة	إنتاجية	إجمايل	على	سلبيا	تأثيرا	يؤثر

		2012 Kangasniemi).

والتغير	يف	أعداد	املهاجرين	على	املدى	الطويل،	وهو	ما	يتسق	

مع	تكيف	االستثمار	بمرور	الوقت	الستيعاب	جمموعة	أكبر	من	

٢(.	عالوة	 اللوحة	 البياين	4-٢١،	 )الشكل	 العاملين	احملتملين	

الدخل	 فئات	 بين	 بالتساوي	 مُوَزَّعٌ	 التأثير	 هذا	 فإن	 ذلك،	 على	

اخملتلفة—أي	أن	للهجرة	تأثير	إيجابي	على	الفئات	التي	حتقق	

أعلى	دخل	وعلى	دخل	بقية	السكان،	وإن	كان	تأثير	املهاجرين	

ذوي	املهارات	العالية	أكبر	على	الفئات	ذات	أعلى	دخل.	

العالية	 املهارات	 أصحاب	 املهاجرين	 من	 كل	 ويسهم	

واملهارات	احملدودة	يف	زيادة	اإلنتاجية.	ومن	املرجح	أن	يكون	

نصيب	 على	 أكبر	 العالية	 املهارات	 أصحاب	 املهاجرين	 تأثير	

الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي	من	خالل	تأثيرهم	األكبر	على	

املهارات	 أصحاب	 املهاجرون	 يسهم	 قد	 هذا،	 ومع	 اإلنتاجية.	

احملدودة	كذلك	يف	زيادة	اإلنتاجية	إذا	كانت	مهاراتهم	مكملة	

Jaumotte, Kolo- 	ملهارات	السكان	األصليين.	وتخلُص	دراسة

skova, and Saxena (2016)	إىل	أن	للمهاجرين	ذوي	املهارات	
العالية	واحملدودة	تأثير	إيجالبي	على	اإلنتاجية	بنفس	احلجم	

)الشكل	البياين	4-٢١،	اللوحة	3(.	وتُرجِع	الدراسة	هذه	النتيجة	

أُشير	 الفائقة«—فكما	 املهارات	 أصحاب	 »املهاجرين	 إىل	

أعاله،	توجد	يف	بعض	البلدان	نسبة	أعلى	من	املهاجرين	ذوي	

الذين	يعملون	يف	وظائف	تتطلب	 العالية	 التعليمية	 املستويات	

مهارات	أقل—وإىل	أوجه	التكامل	املذكورة	آنفا.	ووجود	عمالة	

حمدودة	املهارات	يسمح	للعمالة	احمللية	ذات	املهارات	األعلى	

بالتحرك	نحو	فئات	خمتلفة	يف	أسواق	العمل	مما	يشجعها	على	

من	 مزيد	 على	 واحلصول	 أعلى	 مهارات	 تتطلب	 وظائف	 شغل	

اإلناث	يف	 مشاركة	 تشجيع	 إىل	 وجودها	 يؤدي	 كذلك	 التعليم.	

القوى	العاملة	عن	طريق	شغل	وظائف	التدبير	املنزيل	ورعاية	

العالقة	بين	املهاجرين	 التفسير	األدلة	على	 الطفل.	وتدعم	هذا	

أصحاب	املهارات	احملدودة	ومشاركة	اإلناث	يف	القوى	العاملة	

	Farré,دراسة وتخلُص	 الفصل.	 هذا	 يف	 آنفا	 عُرِضت	 التي	

González, and Ortega (2011)		إىل	نتيجة	مماثلة	يف	حالة	
إسبانيا.	

بلدان املصدر: التكاليف وعوامل تخفيفها

الهجرة،	 قد	تتحمل	بلدان	املصدر	تكاليف	باهظة	من	جراء	

التكاليف.	 هذه	 تخفف	 التي	 العوامل	 بعض	 هناك	 كانت	 وإن	

وبرغم	أن	العوامل	الدافعة	للهجرة	يمكن	أن	تختلف—بدءا	من	

اإلطار	 راجع	 األوسط،	 الشرق	 املثال،	يف	 )على	سبيل	 النزاعات	

شرق	 يف	 كما	 االقتصادية،	 اآلفاق	 يف	 الفروق	 وحتى	 	)٢-4

أوروبا	خالل	العقد	املاضي—فإن	عواقبها	على	بلدان	املصدر	

متشابهة.	ويمكن	أن	تؤثر	الهجرة	تأثيرا	سلبيا	على	نمو	السكان،	

وتسفر	عن	تكاليف	بصفة	خاصة	عندما	يكون	املهاجرون	من	

الشباب	واملتعلمين،	مما	يضر	بآفاق	النمو	على	املدى	الطويل.	

التحديات	 وتزيد	 العامة	 املالية	 على	حسابات	 كذلك	 تؤثر	 وقد	

التي	تفرضها	شيخوخة	السكان.	لكن	حتويالت	املهاجرين	يمكن	

أن	تخفف	هذه	التكاليف،	والتي	يمكن	أن	ترفع	دخل	األسرة	ومن	

احملتمل	أن	تعزز	االستثمار.	وقد	يسهل	املهاجرون	نقل	املعرفة	

بين	البلد	املُضيف	وبلد	املصدر،	األمر	الذي	يمكن	أن	يؤدي	يف	

نهاية	املطاف	إىل	تعزيز	التجارة	واالستثمار	والنمو.			
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أجال على النمو  

١- تأثير ارتفاع نسبة املهاجرين

       (٪ لكل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة)

املصادر: دراسة Jaumotte, Koloskova, and Saxena (2016)، ومنظمة التعاون والتنمية 

يف امليدان االقتصادي، وقاعدة بيانات األمم املتحدة للهجرة على نطاق العامل، وحسابات 

خبراء صندوق النقد الدويل. 

ملحوظة: تدل اخلطوط احلمراء على فاصل ثقة ٩٥٪. 

٢- نمو نسبة رأس املال إىل العمالة مقابل الهجرة  ١٩٩٠-٢٠١٠ 

(٪)       

٣- تأثير ارتفاع نسبة املهاجرين على اإلنتاجية حسب املهارة 

       (٪ لكل ارتفاع بمقدار نقطة مئوية واحدة)
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تكاليف هجرة العقول 

بينما	تمثل	الهجرة	استجابة	طبيعية	لالجتاهات	الديمغرافية	

يف	بعض	البلدان،	فقد	تؤثر	على	النمو	السكاين	يف	بلدان	أخرى.	

ومن	األمثلة	التي	توضح	هذه	الفروق	ما	يلي:

· الصحراء		 جنوب	 إفريقيا	 خارج	 إىل	 الهجرة	 سرعة	 اقترنت	

يف	 السكان	 نمو	 على	 ينطوي	 مستمر	 ديمغرايف	 بتحول	

املتوقع	 من	 الهجرة—التي	 هذه	 وتمثل	 بقوة.	 العمل	 سن	

العاملة	 القوى	 القادمة—حتوال	يف	 السنوات	 تستمر	يف	 أن	

لديها	 التي	 تلك	 إىل	 شباب	 سكان	 لديها	 التي	 البلدان	 من	

على	 تساعد	 أن	 املتوقع	 ومن	 السن،	 يف	 متقدمون	 سكان	

تمهيد	األنماط	الديمغرافية	غير	املتزامنة	بين	االقتصادات	

اخملتلفة	)راجع	اإلطار	3-4(.	

· االجتاهات		 على	 سلبي	 تأثير	 للهجرة	 كان	 هذا،	 ومع	

الديمغرافية	يف	مناطق	أخرى.	على	سبيل	املثال،	انتقل	من	

بلدان	الكاريبي	ما	يتراوح	بين	7%	و٢7%	من	القوى	العاملة	

الفترة	من	١9٦5-٢٠٠٠	)راجع	 الواليات	املتحدة	يف	 إىل	

السوفيتي،	 االحتاد	 انهيار	 ومنذ	 	.)٢٠٠٦ 	Mishra دراسة	

على	 و٢7%،	 بنسبة	١5%	 وأرمينيا	 انكمش	سكان	جورجيا	

غادر	 أوروبا،	 شرق	 وجنوب	 وشرق	 وسط	 ويف	 التوايل.	

وعشرين	 اخلمسة	 خالل	 السكان	 من	 	%5.5 حوايل	 املنطقة	

عاما	املاضية—بلغت	الهجرة	اخلارجة	التراكمية	من	بلدان	

جنوب	شرق	أوروبا	أكثر	من	8	نقاط	مئوية	يف	الفترة	بين	

معظم	 يف	 احملليين	 السكان	 أعداد	 وظلت	 و٢٠١٢.	 	١99٠

أخذت	 أو	 ثابتة	 أوروبا	 شرق	 وجنوب	 وشرق	 وسط	 بلدان	

املستقلة	 الدول	 وكومنولث	 البلطيق	 بلدان	 وتسود	 تتقلص،	

اجتاهات	مماثلة	)الشكل	البياين	4-٢٢(.	

املهارات	 ذوي	 والسكان	 الشباب	 هجرة	 عن	 ينتج	 وقد	

هجرة	 ويُرجح	 البشري.	 املال	 رأس	 من	 كثير	 فقدان	 العالية	

السكان	ذوي	املهارات	العالية	أكثر	من	غيرهم—فغالبا	ما	

االنتقال	 من	 تمكنهم	 غيرهم	 من	 أكثر	 موارد	 لديهم	 تتوافر	

التي	 البلدان	 يف	 أكبر	 بقدر	 مواتية	 أوضاع	 عن	 والبحث	

على	 كبير	 تأثير	 للهجرة	 كان	 لذلك،	 ونتيجة	 	43
تستقبلهم.44

واملناطق	 البلدان	 بعض	 املهارات	يف	 عالية	 العاملة	 القوى	

)الشكل	البياين	4-٢3،	اللوحة	١(.	على	سبيل	املثال،	فقدت	

بلدان	الكاريبي	ما	يزيد	على	5٠%	من	عمالتها	عالية	املهارة	

	.)Mishra 2006	دراسة	)راجع	و٢٠٠٠	١9٦5	بين	الفترة	يف

يف	 أنه	 إىل	 	Atoyan and others (2016) دراسة	 وتخلُص	

الهجرة	 أدت	 أوروبا،	 بلدان	وسط	وشرق	وجنوب	شرق	 حالة	

على	مدى	عدة	عقود	إىل	تفاقم	نقص	العمالة	املاهرة.	وتبين	

الدراسة	أن	نسبة	املهاجرين	احلاصلين	على	تعليم	عاٍل	يف	

وبولندا	 والتفيا	 وهنغاريا	 التشيكية	 اجلمهورية	 مثل	 بلدان	

دراسة  Atoyan and others (2016)أن	 تبين	 املثال،	 سبيل	 على	 	43 	

شرق	 وجنوب	 وشرق	 وسط	 بلدان	 يف	 املهاجرين	 أرباع	 ثالثة	 حوايل	

أوروبا	كانوا	يف	سن	العمل	وأصغر	وأفضل	حظا	يف	التعليم	من	السكان	

بوجه	عام.	

عموما	 السكان	 بين	 املكافئة	 النسبة	 من	 بكثير	 أعلى	 كان	

)الشكل	البياين	4-٢3،	اللوحة	٢(.	

العمل	 أسواق	 يف	 عميقة	 آثار	 عن	 العقول	 هجرة	 تسفر	 وقد	

للمهاجرين.	فالهجرة	تضعف	 املرسلة	 البلدان	 النمو	يف	 وآفاق	

لرفع	 ضغوطا	 تضع	 أن	 ويمكن	 العمل	 سن	 يف	 السكان	 نمو	

األجور،	كما	توثق	دراسة	Mishra (2014)	يف	عدد	من	دراسات	

لها	تأثير	سلبي	 الوقت،	قد	يكون	 45	ويف	نفس	

الوطنية.44 احلالة	

العمالة	املاهرة	 على	اإلنتاجية.	وضعف	إمكانية	اإلحالل	بين	

يتفاقم	 الذي	 األمر	 العمالة،	 إنتاجية	 تقلل	 واحمللية	 املهاجرة	

بفعل	انتقال	معارف	السكان	األكثر	حظا	من	التعليم	عادة	إىل	

حتليال	 	 	Atoyan and others (2016)دراسة وجتُري	 غيرهم.	

التراكمي	إلنتاجية	 احلقيقي	 النمو	 أن	 يدل	على	 للواقع	 خمالفا	

الفترة	 أوروبا	يف	 العمالة	يف	بلدان	وسط	وشرق	وجنوب	شرق	

بين	١995	و٢٠١٢	ربما	كانت	أعلى	بنحو	5	نقاط	مئوية	يف	

كذلك	 الهجرة	 تغير	 أن	 يمكن	 املهاجرين،	 مهارات	 مستوى	 حسب	 	44 	

األجور	النسبية—إذا	كان	املستوى	التعليمي	للمهاجرين	أعلى،	من	شأن	

بين	 األجور	 فجوة	 يزيد	 أن	 املهارات	 عالية	 العمالة	 عرض	 انخفاض	

العمالة	ذات	املهارات	العالية	وذات	املهارات	احملدودة.	وتخلُص	دراسة	

 Mishra (2007)إىل	وجود	بعض	األدلة	على	ذلك	يف	حالة	املكسيك،	حيث	
كان	للهجرة	اخلارجة	أكبر	األثر	على	أجور	العمالة	احلاصلة	على	تعليم	

ملدة	تتراوح	بين	١٢-١5	عاما.			
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البلدان	انخفاضا	يف	 غياب	الهجرة.	ونتيجة	لذلك،	شهدت	هذه	

بفعل	 العمالة	 فقدان	 نتيجة	 ليس	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 نمو	

الهجرة،	ولكن	كذلك	بسبب	تفاقم	تكوين	املهارات.	ويمكن	قول	

أن	هذا	األمر	أدى	إىل	تقليص	احتماالت	تقارب	الدخل	يف	أوروبا	

الصاعدة.	

حسابات	 على	 كذلك	 تؤثر	 أن	 يمكن	 الهجرة	 فإن	 وأخيرا،	

املالية	العامة.	وتذهب	دراسة	Atoyan and others (2016)	إىل	

أنه	ليس	للهجرة	اخلارجة	تأثير	يُذكر	على	الدين	العام	ولكنها	

أدت	إىل	زيادة	الضغوط	على	املالية	العامة	يف	بلدان	وسط	وشرق	

تدفقات	 أن	 إىل	 ذلك	 يف	 السبب	 ويرجع	 أوروبا.	 شرق	 وجنوب	

العمالة	اخلارجة	غالبا	ما	تُضعِف	اإليرادات	الضريبية	أكثر	مما	

تخفض	اإلنفاق.	ونظرا	ألن	معظم	املهاجرين	من	الشباب،	فإن	

التقاعد	 ومعاشات	 الصحية	 الرعاية	 على	 اإلنفاق	 على	 التأثير	

غالبا	ما	يكون	طفيفا،	مما	يدفع	احلكومات	إىل	زيادة	معدالت	

4٦	ووثقت	بعض	

الضرائب	أو	إيجاد	مزيد	من	مصادر	اإليرادات.45

	45	راجع	دراسة	Gibson and McKenzie (2012)		لالطالع	على	قضايا	

تتناول  Clements and others (2015)اإلنفاق	 التي	 ودراسة	 اإليرادات،	

على	معاشات	التقاعد	والرعاية	الصحية.	

حسابات	 على	 السلبي	 اخلارجة	 الهجرة	 تأثير	 احلالة	 دراسات	
املالية	العامة،	واقترانه	إىل	حد	كبير	بانخفاض	اإليرادات.47	4٦

التحويالت والشتات

من	 عدد	 لدخل	 مصدرا	 اخلارج	 يف	 العاملين	 حتويالت	 توفر	

بلغت	 وقد	 الفقيرة.	 لألسر	 سيما	 ال	 الصغيرة،	 الهجرة	 مصدر	 بلدان	

مليار	 	45٠ النامية	 البلدان	 إىل	 اخلارج	 يف	 العاملين	 حتويالت	

من	 الداخلة	 التدفقات	 نصف	 على	 يزيد	 ما	 أي	 	،٢٠١5 يف	 دوالر	

	.)١ اللوحة	 	،٢4-4 البياين	 )الشكل	 املباشر	 األجنبي	 االستثمار	

ويف	حالة	بعض	البلدان	الصغيرة،	قد	تصل	حتويالت	العاملين	إىل	

طاجيكستان	 )مثل	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	 	%٢5 على	 يزيد	 ما	

ونيبال	ومولدوفا(.	وتقدم	بلدان	الكاريبي	مثاال	واضحا	على	أهمية	

العاملة	 القوى	 العاملين	يف	اخلارج:	بعد	فقدان	جزء	من	 حتويالت	

العامل	 بلدان	 أكبر	 اآلن	 أصبحت	 املاضية،	 العقود	 مدى	 على	 فيها	

الناجت	 إجمايل	 من	 كنسبة	 اخلارج	 يف	 العاملين	 لتحويالت	 تلقيا	

احمللي	للمنطقة—حوايل	7.5%	من	إجمايل	الناجت	احمللي	للمنطقة	

األسر	 كبيرة	يف	دخل	 ذلك	مساهمة	 يساهم	 أن	 ويمكن	 يف	٢٠١5.	

قُطْرية	مقارنة	 Adams and Page (2005)	دراسة	 الفقيرة.	وأجرى	

تناولت	7١	من	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية،	

يف	 العاملين	 حتويالت	 من	 الفرد	 نصيب	 ارتفاع	 أن	 إىل	 خلُصت	

اخلارج	بمقدار	١٠%	يؤدي	إىل	انخفاض	نسبة	أولئك	الذين	يعيشون	

يف	فقر	بمقدار	3.5%.	وتبين	أن	حتويالت	العاملين	يف	اخلارج	تزيد	

كذلك	 باالستهالك	 مقارنة	 الصحية	 والرعاية	 التعليم	 على	 اإلنفاق	

	48

47.)Ratha 2014	دراسة(

كلية.	 اقتصادية	 آثار	 كذلك	 التحويالت	 هذه	 عن	 تنتج	 وقد	

كمصدر	 اخلارج،	 يف	 العاملين	 حتويالت	 تسهم	 أن	 ويمكن	

خالل	 من	 والنمو	 املايل	 والتطوير	 االستثمارات	 يف	 للتمويل،	

ويف	 االئتمان.	 على	 القيود	 وتخفيف	 احمللية	 املدخرات	 زيادة	

	Atoyan and others (2016)	دراسة	تخلُص	أوروبا،	شرق	حالة

إىل	أن	لها	تأثير	إيجابي	على	االستثمار	اخلاص	مما	يشير	إىل	

أن	حتويالت	العاملين	يف	اخلارج	تخفف	القيود	على	الضمانات	

دراسة	 تخلُص	 كذلك	 األعمال.	 رواد	 إقراض	 تكاليف	 وتخفض	

يف	 النمو	 على	 إيجابي	 تأثير	 حدوث	 إىل	 	Goschin (2013)
بلدان	وسط	وشرق	أوروبا	يف	الفترة	من	١995-٢٠١١.	ولكن	

آثار	عكسية	 العاملين	يف	اخلارج	قد	تسفر	كذلك	عن	 حتويالت	

 Atoyan and	دراسة	وتذهب	الصرف.	وأسعار	العمل	أسواق	على

others (2016)	إىل	أن	هذه	التحويالت	تقلل	احلوافز	على	العمل	
49	وقد	

نتيجة	لتخفيف	القيود	على	املوازنة	وارتفاع	أجر	القبول.48

	4٦	راجع	دراسة	Campos-Vazquez and Sobarzo (2012)		لالطالع	على	

حالة	 عن	 	 	Desai, Kapur, and Rogers (2009) ودراسة	 املكسيك،	 حالة	

ونيوزيلندا	 وميكرونيزيا	 غانا	 عن	 	McKenzie (2012) ودراسة	 الهند،	

وبابوا	غينيا	اجلديدة	وتونغا.	

املراسلة	 عالقات	 سحب	 خالل	 اخملاطر—من	 تخفيف	 ضوء	 يف	 	47 	

خدمات	 تقدم	 التي	 للجهات	 املصرفية	 احلسابات	 وإغالق	 املصرفية	

اخلارج	 العاملين	يف	 منافع	حتويالت	 تكون	 أن	 التحويل—من	احملتمل	

)قيد	 	Alwazir and others دراسة	 راجع	 احلالية.	 البيئة	 يف	 انخفضت	 قد	

اإلصدار(	لالطالع	على	حالة	الدول	الصغيرة	يف	احمليط	الهادئ.		

واحدة	 مئوية	 نقطة	 بمقدار	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 ارتفاع	 يقترن	 	48 	

من	حتويالت	العاملين	يف	اخلارج	بارتفاع	معدل	التوقف	عن	أي	نشاط	

بنسبة	تتراوح	بين	٢-3%	على	مستوى	االقتصاد	ككل	يف	بلدان	البلقان	

ووسط	أوروبا.		
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املصادر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، قاعدة بيانات املهاجرين 
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٢- تعليم املهاجرين وسكان البلدان املرسلة ، ٢٠١٠ 
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أسعار	 ارتفاع	 إىل	 كذلك	 اخلارج	 العاملين	يف	 تؤدي	حتويالت	

الصرف	احلقيقية	وتقلص	قطاع	السلع	التجارية،	على	نحو	ما	

 Atoyan and	ودراسة	Magud and Sosa (2013)	دراسة	توثقه

 others (2016)عن	شرق	أوروبا.
تنقل	 قد	 اخلارج	 املهاجرين	يف	 من	 الشتات	 فإن	شبكات	 وأخيرا،	

احملتمل	 من	 الذي	 األمر	 املصدر،	 بلد	 إىل	 بعودتها	 واخلبرة	 املعرفة	

دراسة	 وتشير	 	.)٢ اللوحة	 البياين	٢4-4،	 )الشكل	 اإلنتاجية	 يرفع	 أن	

يمكن	 الشتات	 مواطني	 شبكات	 أن	 إىل	 	Mitra and others (2016)
املساهمة	 من	خالل	 األم	 بلدانهم	 التعليم	يف	 جودة	 مستوى	 ترفع	 أن	

يف	تصميم	املناهج	الدراسية.	ويمكنها	كذلك	أن	تقدم	برامج	تدريبية	

بين	 اجلمع	 خالل	 ومن	 املهني.	 والتطوير	 القيادة	 جمايل	 يف	 فعالة	

العاملية	 للفرص	 ورؤاهم	 الفنية	 ودرايتهم	 واتصاالتهم	 مهاراتهم	

والعادات	احمللية،	يمكن	لشبكات	الشتات	من	املهاجرين	يف	اخلارج	أن	

تساعد	على	تقوية	منشآت	األعمال	يف	بلدانهم	األصلية،	ورفع	الكفاءة	

أن	 أيضا	 يمكنهم	 املنطلق،	 نفس	 ومن	 	5٠

جديدة.49 أسواق	 والتوسع	يف	

يكونوا	مستشارين	فعالين	للحكومات	وأن	يساعدوا	على	حتسين	جودة	

	5٠
املؤسسات	العامة.5١

السياسات وأهمية االندماج

التي	 البلدان	 إىل	 كبيرة	 تداعيات	 انتقال	 عن	 الهجرة	 تسفر	

وللسياسات	 على	حد	سواء،	 املصدر	 وبلدان	 مهاجرين	 تستقبل	

التي	 البلدان	 ففي	 االقتصادي.	 تأثيرها	 تشكيل	 يف	 مهم	 دور	

العمالة	 عرض	 زيادة	 درجة	 أن	 وُجِد	 مهاجرين،	 تستقبل	

على	 العامة	 املوارد	 يف	 ومساهمتها	 الهجرة	 بفعل	 واإلنتاجية	

املدى	الطويل	تتوقف	على	سرعة	اندماج	املهاجرين	يف	أسواق	

العمل.	ويف	حالة	بلدان	املصدر،	تتوقف	االستجابة	الصحيحة	

من	السياسات	على	الدوافع	األساسية	للهجرة—أي	ما	إذا	كانت	

مدفوعة	بتطورات	حملية	أو	خارجية.	

يف	 رئيسيا	 عامال	 املهاجرين	 اندماج	 سرعة	 وتمثل	

الضروري	تصميم	سياسات	 التي	تستقبلهم.	ومن	 االقتصادات	

بصفة	 وبنبغي	 الهجرة	 منافع	 من	 لالستفادة	 جيدة	 إدماج	

خاصة:	

· بسيطة		 إجراءات	 حتديد	 العمل:  سوق  سياسات  حتسين 

واالعتراف	 األجنبية	 العمالة	 لتشغيل	 وشفافة	 ومعقولة	

من	 اخلارج	 من	 جتلبها	 التي	 العمل	 وخبرة	 باملؤهالت	

شأنه	أن	يساعد	يف	تمهيد	االندماج	يف	سوق	العمل.	ويمكن	

تخفيض	تكاليف	دخول	سوق	العمل	من	خالل	تقديم	خدمات	

من	 حوافز	 وأي	 احلوافز.	 من	 وغيرها	 االستباقية	 التوظيف	

املالية	العامة،	مثل	دعم	األجور	والوظائف،	ينبغي	أن	تكون	

مؤقتة	وموجهة	للمستحقين.	

· إتاحة فرص احلصول على التعليم والتمويل:	احلصول	على		

يساعد	 أن	 يمكن	 العمل	 أثناء	 والتدريب	 اللغة	 وتعلُّم	 التعليم	

	49	يمكن	أن	يسهم	املهاجرون	كذلك	يف	تشجيع	التجارة،	راجع	دراسة	

 Parsons and Vezina	ودراسة	اإلصدار(	قيد(	Cohen, Gurun, and Malloy
 Burchardi,	دراسة	)راجع	املباشر	األجنبي	االستثمار	تعزيز	ويف	(2014)،

	.)Chaney, and Hassan 2016
الهندية	 األصول	 ذوو	 التنفيذيون	 املسؤولون	 املثال،	 سبيل	 على	 	5٠ 	

العاملون	يف	شركات	التكنولوجيا	التي	يقع	مقرها	يف	الواليات	املتحدة	

ساهموا	بدور	حيوي	يف	إعطاء	شركاتهم	الثقة	يف	تعهيد	العمل	إىل	الهند.

ويقلل	 املهاجرين	 بين	 املهارات	 توازن	جيد	يف	 يف	حتقيق	

وضمان	 حد.	 أدنى	 إىل	 اجتماعية	 توترات	 نشأة	 احتمال	

احلصول	على	اخلدمات	املالية—مثل	احلسابات	املصرفية	

واملعامالت	املالية—يمكن	أن	يوسع	الفرص	املتاحة.	

· على		 املهاجرين	 تشجيع	 املهاجرين:	 األعمال  رواد  دعم 

ريادة	األعمال	يمكن	أن	يساعد	على	تقوية	القدرة	التنافسية	

وتعزيز	االبتكار.	

إحدى	 وتتمثل	 لالجئين.	 خاص	 اهتمام	 توجيه	 ويتعين	

يمضيه	 أن	 يجب	 الذي	 الوقت	 تقليص	 يف	 الرئيسية	 القضايا	

يمكن	 املوجه	 والدعم	 بالعمل.	 لهم	 السماح	 قبل	 اللجوء	 طالبو	

الدعم	 مثل	 تدابير	 واتخاذ	 واملهارات،	 اللغة	 فجوات	 يقلص	 أن	

املؤقت	لألجور	قد	يحفز	أصحاب	العمل	على	توظيفهم.	ويمكن	

مساعدة	الالجئين	على	االنتقال	حيث	يكون	الطلب	على	العمالة	

بوسائل	 اجلغرايف،	 التنقل	 إمكانات	 حتسين	 خالل	 من	 مرتفعا	

البلدان	 حالة	 ويف	 	5٢

	5١
التكلفة.	 ميسورة	 مساكن	 توفير	 منها	

يف	 املتضمنة	 باملرونة	 السماح	 ينبغي	 األوروبي،	 االحتاد	 يف	 	5١ 	

بصورة	 العامة	 املالية	 أهداف	 لتخفيف	 والنمو«	 االستقرار	 »معاهدة	

املدى	 على	 بالالجئين	 املرتبطة	 التكاليف	 استيعاب	 أجل	 من	 هامشية	

القصير.	
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املصادر: دراسة Mitra and others (2015, 2016)؛ والبنك الدويل، «مؤشرات التنمية 

العاملية»؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل. 

١النمو املمكن إذا ارتفع مستوى أداء الشتات وبلغ أفضل املعايير القياسية. ألغراض 

 . Mitra and others (2016)احملاكاة، يُرجى الرجوع إىل دراسة

الشكل البياين ٤-٢٤: التحويالت والشتات

١- التدفقات املالية إىل األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية

      (بمليارات الدوالرات األمريكية)

٢- دعم النمو على املدى الطويل عندما يتحقق املمكن من الشتات١

      (نقاط مئوية) 

حتويالت العاملين 

يف اخلارج
االستثمار األجنبي املباشر

استثمارات احلافظة 

املوجهة ألسهم امللكية

 املساعدة اإلنمائية الرسمية

متوسط األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية
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يظل	 اجملاورة،	 الصراعات	 مناطق	 من	 الجئين	 تستقبل	 التي	

اجلهات	 من	 ذلك	 يف	 بالغة—بما	 أهمية	 يكتسب	 الدويل	 الدعم	

بوسائل	 لالجئين،	 املالئمة	 الرعاية	 توفير	 املانحة—لضمان	

منها	املساعدة	املكملة	من	احلكومة	املركزية.		

بين	 الكفة	 ترجيح	 إىل	 املصدر	 بلدان	 تسعى	 أن	 وينبغي	

اخلارجة	 الهجرة	 عن	 الناجتة	 والسلبية	 اإليجابية	 اآلثار	

السياسات	 تسببها	 التي	 التشوهات	 كانت	 فإذا	 لصاحلها.	

إذن	تصحيحها	هو	 اخلارج،	 إىل	 للهجرة	 الدافعة	 الوطنية	هي	

أحد	الطرق	الطبيعية	لتجنب	هجرة	العقول.	وإذا	كانت	الهجرة	

إىل	اخلارج	مدفوعة	بعوامل	اجلذب،	ينبغي	أن	تؤكد	االستجابة	

على	تصحيح	الوضع	والسياسات	التالية:

· املؤسسات	القوية		 بقاء السكان وإعادة جذب املهاجرين: 

وتقلل	 الدخل	 تقارب	 ستعزز	 للنمو	 املعززة	 واإلصالحات	

حتسين	 املثال،	 سبيل	 اخلارج—على	 إىل	 الهجرة	 جاذبية	

ستخلق	 املؤسسات	 وجودة	 واحلوكمة	 األعمال	 بيئة	

حوافز	أكبر	للمكوث	أو	عودة	املهاجرين	من	اخلارج.	ومن	

العوامل	التي	يمكن	أن	تقنع	املهاجرين	بالعودة	االعتراف	

باملهارات	التي	اكتسبوها	يف	اخلارج،	واملنافع	الضريبية	

املوجهة	ملستحقيها،	ومنافع	الضمان	االجتماعي	القابلة	

للنقل.	

· أقصى 	 وحتقيق  الشتات  يف  املواطنين  شبكات  تفعيل 

سبيل	 على	 ذلك	 يتضمن	 أن	 يمكن	 حتويالتهم:	 من  منفعة 

يف	 )كما	 الشتات	 يف	 املواطنين	 سندات	 إصدار	 املثال	

مع	 والتواصل	 مثال(	 والفلبين	 ونيجيريا	 وإسرائيل	 الهند	

التحويالت	 تكلفة	 تخفيض	 فإن	 كذلك	 الشتات.	 جمتمعات	

أن	 يمكن	 املالية	 الوساطة	 نشاط	 أمام	 احلوافز	 وتعزيز	

يُحدِث	فرقا.		

· تخفيف آثار الهجرة:	السياسات	التي	تدعم	عرض	العمالة،		

يمكن	 العاملة	 القوى	 يف	 اإلناث	 مشاركة	 زيادة	 فيها	 بما	

ويمكن	 الهجرة.	 بفعل	 العمالة	 تقلص	 آثار	 على	 تتغلب	 أن	

خالل	 من	 العامة	 املالية	 على	 احملتملة	 الضغوط	 تخفيف	

حتسين	كفاءة	اإلنفاق	على	اخلدمات	االجتماعية	والرعاية	

الصحية،	وإذا	نشأت	احلاجة	إىل	زيادة	اإليرادات	الضريبية،	

بدال	 االستهالك	 على	 االعتماد	 بزيادة	 النمو	 حماية	 يمكن	

من	فرض	الضرائب	على	العمالة.	

وينبغي	أن	تكون	إحدى	االستجابات	الفعالة	التي	تصدر	عن	

السياسات	يف	بلدان	املصدر	اخلارجة	من	دائرة	الصراعات	هي	

خمصصات	 أولويات	 وحتديد	 االقتصادية،	 املؤسسات	 حماية	

واستخدام	 للسكان،	 األساسية	 االحتياجات	 تلبي	 التي	 املوازنة	

الثقة.	 مستوى	 رفع	 يف	 الصرف	 وسياسة	 النقدية	 السياسة	

البناء	 إعادة	 يف	 النجاح	 فإن	 الصراعات،	 انحسار	 وبمجرد	

كلية	 اقتصادية	 وأطر	 الكفاءة	 عالية	 مؤسسات	 وجود	 يقتضي	

الداخلة	 الرأسمالية	 التدفقات	 الستيعاب	 مرنة	 ولكنها	 قوية	

وإبقاء	الدين	يف	حدود	يمكن	االستمرار	يف	حتملها.	وللعمل	على	

منع	العنف	يف	املستقبل،	ينبغي	أن	تعجل	البلدان	اخلارجة	من	

الصراعات	بإجراء	إصالحات	لتحقيق	النمو	االحتوائي	بما	يحد	

من	عدم	املساواة.

متعدد	 معزز	 إطار	 وضع	 إىل	 يدعو	 ما	 األسباب	 من	 وهناك	

أن	تركز	 الدولية	بصورة	أفضل.	وينبغي	 الهجرة	 األطراف	يحكم	

املصدرة	 البلدان	 بين	 التعاون	 تشجيع	 على	 العاملية	 اجلهود	

تدفق	 تسهيل	 منها	 بوسائل	 للمهاجرين،	 املستقبلة	 والبلدان	

حتويالت	العاملين	يف	اخلارج،	وحماية	حقوق	العمالة،	والتشجيع	

كذلك	 للمهاجرين.	 والسالمة	 األمن	 يوفر	 مناخ	 تهيئة	 على	

تنشأ	 التي	 التحديات	 مواجهة	 بالغة	يف	 أهمية	 التعاون	 يكتسب	

دبلوماسية	 تعزيز	 منها	 بوسائل	 إنسانية،	 ألسباب	 الهجرة	 من	

أزمات	 وقوع	 منع	 إىل	 العامل—وتهدف	 مستوى	 على	 التنمية	

مالية	 مواجهتها—وأدوات	 يف	 والتحرك	 واحتوائها	 إنسانية	

التي	 واملوارد	 املساعدة	 فعالية	 لضمان	 وابتكارا	 مرونة	 أكثر	

لزيادة	 ونظرا	 أوطانهم.	 إىل	 العودة	 يف	 الراغبين	 لالجئين	 تُقَدَّم	

على	 وتأثيرهم	 املاضية،	 السنوات	 مدى	 على	 الالجئين	 تدفقات	

البلدان	اجملاورة	التي	تتحمل	حصة	كبيرة	من	تكلفة	استقبالهم،	

يتعين	على	البلدان	املانحة	مرتفعة	الدخل	)بما	يف	ذلك	أعضاء	

املؤسسات	الدولية	وجمموعة	السبعة	وجملس	التعاون	اخلليجي	

من	 مزيد	 لتقديم	 مناهجها	 بين	 تنسق	 أن	 األوروبي(	 واالحتاد	

الدعم	املايل	لتحسين	أوضاع	الالجئين.	
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النامية	 والبلدان	 الصين	 بين	 التجارية	 الروابط	 شهدت	

فقد	 األخيرة.	 السنوات	 يف	 ملحوظة	 زيادة	 الدخل	 ومنخفضة	

إجمايل	 من	 كحصة	 الصين	 إىل	 البلدان	 هذه	 صادرات	 زادت	

عام	 قبل	 	%5 من	 أقل	 من	 الضِعْف،	 من	 بأكثر	 صادراتها	

النامية	 البلدان	 من	صادرات	 الصين	 أن	حصة	 ورغم	 	.٢٠٠٠

عام	 يف	 	%١3 بلغت	 حيث	 حمدودة،	 تبدو	 الدخل	 ومنخفضة	

الصادرات	 وجهة	 أسواق	 ثالثة	 أكبر	 بين	 كانت	 فقد	 	،٢٠١5

البلدان،	التي	تميل	غالبا	للتجارة	مع	عدد	 حلوايل	نصف	هذه	

يف	 مناقشته	 وردت	 ملا	 ووفقا	 التجاريين.	 الشركاء	 من	 كبير	

جتارية	 انكشافات	 لها	 التي	 البلدان	 واجهت	 فقد	 الفصل،	 هذا	

كبيرة	مع	الصين	ضغوطا	خافضة	للطلب	على	صادراتها	يف	

يف	 الصادرات	 حجم	 نمو	 تباطأ	 وبالتايل	 األخيرة،	 السنوات	

البلدان	النامية	ومنخفضة	الدخل.

وتهيمن	على	التكوين	القطاعي	للتجارة	مع	الصين	جتارة	

من	 	%٦٠ تمثل	 وكانت	 واملعادن	 املعدنية	 واملواد	 الوقود	

إجمايل	الصادرات	يف	٢٠١4	)الشكل	البياين	4-١-١،	اللوحة	

١(.	ورغم	أن	حصة	السلع	األولية	يف	الصادرات	ال	تزال	مرتفعة	

فقد	سجلت	تراجعا	طفيفا	باملقارنة	مع	أوائل	األلفينات،	عندما	

كانت	صادرات	املواد	اخلام	تمثل	7٠%	من	إجمايل	الصادرات.	

وحلت	صادرات	السلع	الرأسمالية،	التي	تمثل	حاليا	١٠%	من	

إجمايل	الصادرات،	حمل	جانب	من	هذه	احلصة	من	الصادرات.

وتشكل	الصين	مصدرا	لتدفقات	االستثمار	األجنبي	املباشر	

البياين	 )الشكل	 الدخل	 ومنخفضة	 النامية	 البدان	 إىل	 الوافدة	

املستفيدين	 من	 اثنين	 أكبر	 أن	 ورغم	 	.)٢ اللوحة	 	،١-١-4

الو	 )جمهورية	 الصين	 من	 املباشر	 األجنبي	 االستثمار	 من	

جغرافيا	 موقعا	 يشغالن	 ومنغوليا(	 الشعبية	 الديمقراطية	

رئيسيا	 مصدرا	 أيضا	 تمثل	 الصين	 فإن	 الصين،	 من	 قريبا	

إفريقيا	 يف	 البلدان	 من	 للعديد	 املباشر	 األجنبي	 لالستثمار	

االقتصادي	 حتولها	 الصين	 تواصل	 وبينما	 الصحراء.	 جنوب	

يف	 اجلديدة	 االستثمارية	 الفرص	 التماس	 لشركاتها	 وتسمح	

هذه	 إىل	 اإليجابية	 التداعيات	 تنتقل	 أن	 املمكن	 فمن	 اخلارج،	

البلدان.	غير	أن	انخفاض	الطلب	على	السلع	األولية	قد	يعيق	هذا	

املسار	إىل	حد	ما،	ألن	االستثمار	األجنبي	املباشر	يقترن	دائما	

وردت	 ملا	 ووفقا	 ذلك،	 إىل	 وباإلضافة	 األولية.	 السلع	 بإنتاج	

مناقشته	يف	تقرير	”IMF 2016j“،	سوف	تنطوي	مبادرة	»حزام	

واحد،	طريق	واحد«	(One Belt One Road)	التي	أطلقت	مؤخرا	

على	تعزيز	تدفقات	االستثمار	األجنبي	املباشر	من	الصين	إىل	

القوقاز	وآسيا	الوسطى،	وآسيا	اجلنوبية،	وجنوب	شرق	آسيا.	
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املصادر: قاعدة بيانات مؤسسة CEIC الصينية؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدويل.

ملحوظة: توصيفات البيانات املستخدمة يف هذا الشكل البياين تستخدم رموز البلدان 

املعتمدة لدى املنظمة الدولية للتوحيد القياسي.

١ باستثناء منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة. 
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١- التكوين القطاعي لصادرات البلدان النامية ومنخفضة 

       الدخل إىل الصين

(٪)       
الوقود املواد املعدنية

املعادن اخلضروات

أخرى اآلالت واملعدات الكهربائية

الشكل البياين ٤-١-١: الروابط بين الصين 

والبلدان النامية ومنخفضة الدخل

٢- االستثمار األجنبي املباشر املوجه إىل 

       اخلارج من الصين١

       (٪ من إجمايل الناجت احمللي للبلدان املتلقية، 

        نهاية ٢٠١٤)

مؤلف	هذا	اإلطار	هو	»نكوندي	موازي«.

اإلطار 4-1 الروابط بين الصين والبلدان النامية ومنخفضة الدخل
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موجــة	 إفريقيــا	 وشــمال	 األوســط	 الشــرق	 منطقــة	 تواجــه	

صراعــات	جديــدة	تكبدهــا	تكاليــف	اقتصاديــة	باهظــة	وتنتشــر	

تداعياتهــا	داخــل	املنطقــة.	فمنــذ	نهايــة	احلــرب	العامليــة	الثانيــة	

وبلــدان	هــذه	املنطقــة	تعــاين	مــن	صراعــات	أكثــر	ممــا	تشــهدها	

أي	منطقــة	أخــرى	يف	العــامل.	فالصراعــات	التــي	تشــهدها	أطــول	

وأشــد	عنفــا	— يف	الفتــرة	بيــن	عــام	١94٦	و٢٠١4،	اســتمرت	

١٢	من	53	موجة	صراع	شهدتها	املنطقة	ملا	يزيد	على	ثماين	

ســنوات،	وعــدد	كبيــر	مــن	البلــدان	التــي	عاشــت	صراعــات	ســابقة	

انتكســت	ودخلــت	يف	دائــرة	العنــف	جمــددا	خــالل	عشــر	ســنوات.	

وتســفر	الصراعــات	عــن	تكاليــف	اقتصاديــة	باهظــة	يف	بعــض	

البلــدان	وتداعياتهــا	كبيــرة.	فانخفــض	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	

يف	ســوريا	إىل	النصــف،	وتباطــأ	النمــو	كثيــرا	يف	األردن	ولبنــان	

تكاليــف	 عــن	 الصراعــات	 وتســفر	 األخيــرة.	 الســنوات	 طــوال	

إنســانية	واقتصاديــة	باهظــة.	فتشــير	التقديــرات	إىل	أن	حــوايل	

١٠	مالييــن	الجــئ	مــن	البلــدان	يف	دائــرة	الصراعــات	قــد	مكــث	

معظمهــم	داخــل	بلــدان	املنطقــة	— علــى	ســبيل	املثــال،	منــذ	عــام	

أعــداد	 زيــادة	 إىل	 العــراق	وســوريا	 مــن	 الالجئــون	 أدى	 	،٢٠١٠

السكان	يف	لبنان	واألردن	بمقدار	الربع	واخلمس،	على	التوايل.	

يوليــو	 منــذ	 الجــئ	 مليــون	 	١.7 علــى	 يزيــد	 مــا	 أوروبــا	 ووصــل	

التــي	 والبلــدان	 مالييــن.	 	3 حــوايل	 تركيــا	 وتســتضيف	 	،٢٠١4

الدخــول	إىل	 قــرارات	صعبــة	بشــأن	 تواجــه	 تســتضيف	الجئيــن	

أســواق	العمــل	واالســتفادة	مــن	البرامــج	االجتماعيــة.	ويلقــي	ذلــك	

الضــوء	علــى	أهميــة	كل	مــن	املســاعدات	اإلنســانية	التــي	تهــدف	

إىل	تلبيــة	االحتياجــات	اآلنيــة	لالجئيــن	وأولئــك	النازحيــن	داخــل	

بلدانهــم،	وتكثيــف	املســاعدة	اإلنمائيــة	للمنطقــة	ككل.	
.Rother and others (2016)	دراسة	إىل	استنادا

اإلطار 4-2: الصراعات الدافعة للهجرة- الشرق األوسط وشمال إفريقيا



197

الفصل 4					تداعيات	التحول	االقتصادي	يف	الصين	والهجرة

197 صندوق النقد الدويل		|  أكتوبر	٢٠١٦	 	

إفريقيــا	 يف	 الهجــرة	 يشــكل	 ســوف	 املقبلــة،	 العقــود	 خــالل	

جنــوب	الصحــراء	حتــولٌ	ديمغــرايفٌ	عميــق	بــدأت	تشــهده	بالفعــل.	

فأعــداد	الســكان	يف	ســن	العمــل	تنمــو	بوتيــرة	أســرع	مــن	النمــو	

السكاين	ككل،	مما	يعني	استمرار	توسع	الهجرة	خارج	املنطقة.	

االجتاهات العامة الرئيسية

وســط	النمو	الســكاين	الســريع،	ازدادت	الهجرة	يف	إفريقيا	جنوب	

الصحــراء	بوتيــرة	ســريعة	علــى	مــدى	العشــرين	عامــا	املاضيــة.	وبرغــم	

الســكان—ظل	 جممــوع	 إىل	 املهاجريــن	 الهجرة—نســبة	 معــدل	 أن	

مســتقرا	عنــد	حــوايل	٢%،	تضاعــف	عــدد	الســكان	علــى	مــدى	اخلمســة	

داخــل	 الهجــرة	 ظلــت	 التســعينات،	 املاضيــة.	وحتــى	 وعشــرين	عامــا	

املناطــق	هــي	الســائدة	وكانــت	تمثــل	يف	مطلــع	هــذا	العقــد	75%	مــن	

اجملمــوع.	وبرغــم	ذلــك،	فعلــى	مــدى	اخلمســة	عشــرة	عامــا	املاضيــة،	

ازدادت	الهجرة	خارج	املنطقة	بصورة	حادة—معظمها	إىل	البلدان	

أعضــاء	منظمــة	التعــاون	والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصادي—وكانــت	

تشــكل	ثلــث	جممــوع	أعــداد	املهاجريــن	بحلــول	عــام	٢٠١3	)الشــكل	

البيــاين	4-3-١،	اللوحــة	١(.	

بوتيــرة	 تــزداد	 الصحــراء	 جنــوب	 إفريقيــا	 مــن	 الهجــرة	 وســتظل	

بالغــة	الســرعة.	وتشــهد	املنطقــة	حتــوال	ديمغرافيــا	نتيجــة	لقــوة	النمــو	

الســكاين	املقتــرن	بانخفــاض	وفيــات	املواليــد	واألمهــات.	وينطــوي	

العمل—وهــم	 ســن	 الســكان	يف	 أعــداد	 أن	 علــى	 األخيــر	 التطــور	 هــذا	

الذيــن	يتجهــون	عــادة	إىل	الهجرة—ســتزداد	بوتيــرة	أســرع	مــن	ذلــك	

)الشــكل	البيــاين	4-3-١،	اللوحــة	٢(.	ويضــع	خبــراء	صنــدوق	النقــد	

الــدويل	توقعاتهــم	باســتخدام	نمــوذج	جــذب	للمهاجريــن	مــن	إفريقيــا	

جنــوب	الصحــراء	إىل	البلــدان	أعضــاء	منظمــة	التعــاون	والتنميــة	يف	

حســب	 تتشــكل	 ســتظل	 الهجــرة	 أن	 إىل	 يشــير	 االقتصــادي،	 امليــدان	

النمــو	الســكاين.	ويشــيرون	إىل	أن	عــدد	املهاجريــن	مــن	املنطقــة	إىل	

البلــدان	أعضــاء	املنظمــة	يمكــن	أن	يــزداد	مــن	حــوايل	7	مالييــن	يف	

٢٠١3	إىل	حــوايل	34	مليــون	مهاجــر	بحلــول	عــام	٢٠5٠.	ونظــرا	

التعــاون	 منظمــة	 بلــدان	 يف	 املتوقــع	 نســبيا	 الســكاين	 النمــو	 لبــطء	

والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصــادي،	يمكــن	أن	تــزداد	نســبة	املهاجريــن	

املنظمــة	 أعضــاء	 البلــدان	 الصحــراء	إىل	ســكان	 إفريقيــا	جنــوب	 مــن	

بمقــدار	ســتة	أضعــاف،	ممــا	ال	يزيــد	علــى	٠.4%	يف	٢٠١٠	إىل	4.٢%	

	 بحلــول	عــام	٢٠5٠	)الشــكل	البيــاين	4-3-١،	اللوحــة	3(.١

تدفــق	 وتراجــع	 االقتصاديــة.	 االعتبــارات	 بدافــع	 الهجــرة	 وتــزداد	

الصحــراء	 جنــوب	 إفريقيــا	 املهاجريــن	يف	 نصــف	 الالجئين—حــوايل	

علــى	 يزيــد	 ال	 مــا	 ١99٠—إىل	 عــام	 يف	 وخارجهــا	 املنطقــة	 داخــل	

معظــم	 كان	 	٢٠١3 عــام	 وبحلــول	 	.٢٠١3 يف	 العــدد	 جممــوع	 عُشــر	

أعضــاء	 البلــدان	 85%—يف	 املنطقة—حــوايل	 خــارج	 املهاجريــن	

	.Gonzalez-Garcia and others (2016)	دراسة	إىل	استنادا

التعــاون	 منظمــة	 أعضــاء	 البلــدان	 إىل	 للهجــرة	 احملــددة	 العوامــل	 	١ 	

والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصــادي	هــي	نصيــب	الفــرد	نســبيا	مــن	الدخــل	

البلــدان	أعضــاء	 العمــل،	والشــتات	املوجــودون	يف	 والســكان	يف	ســن	

الصحــة	يف	 علــى	 العــام	 واإلنفــاق	 البلــدان،	 بيــن	 واملســافة	 املنظمــة،	

االســتعمارية	 والعالقــة	 املشــتركة،	 اللغــة	 ومؤشــرات	 املنظمــة،	 بلــدان	

غيــر	 والبلــدان	 الصحــراء	 جنــوب	 إفريقيــا	 يف	 واحلــروب	 الســابقة،	

الســاحلية.

منظمــة	التعــاون	والتنميــة	يف	امليــدان	االقتصــادي.	وتســتضيف	فرنســا	

واململكــة	املتحــدة	والواليــات	املتحــدة	حــوايل	نصــف	جممــوع	الشــتات	

جنــوب	 إفريقيــا	 بلــدان	 مــن	 قليــال	 عــددا	 أن	 وبرغــم	 املنطقــة.	 خــارج	

الصحراء—مثــل	إثيوبيــا	ونيجيريــا	وجنــوب	إفريقيــا،	ويســكن	كل	منهــا	

مــن	املهاجريــن،	 مــن	٠.7	مليــون	نســمة—لديه	عــدد	كبيــر	 يقــرب	 مــا	

فهــم	ال	يمثلــون	ســوى	نســبة	صغيــرة	مــن	ســكانها.	ويف	حيــن	أن	عــدد	

املهاجريــن	صغيــر	نســبيا	يف	بعــض	االقتصــادات	الصغيــرة،	فحصتهــم	
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اإلطار 4-3: الهجرة يف إفريقيا جنوب الصحراء
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أكبــر	نســبيا—مثلما	هــو	احلــال	يف	كابــو	فيــردي	)حــوايل	ثلــث	ســكانها(	

)حــوايل	١٠%(.	 وبرينســيبي	وسيشــيل	 تومــي	 وســان	 وموريشــيوس	

التأثير االقتصادي

جنــوب	 إفريقيــا	 يف	 خاصــة	 بصفــة	 حــادة	 العقــول	 هجــرة	 إن	

عكســيا	 تأثيــرا	 املتعلمــة	 والعمالــة	 الشــباب	 هجــرة	 فتؤثــر	 الصحــراء.	

مالهــا	 رأس	 نــدرة	 مــن	 بالفعــل	 تعــاين	 التــي	 املنطقــة	 علــى	 كبيــرا	

بدرجــة	 املتعلميــن	 أولئــك	 بيــن	 املهاجريــن	 نســبة	 وتتركــز	 البشــري.	

أعلــى	ممــا	يف	االقتصــادات	الناميــة	األخــرى	)الشــكل	البيــاين	3-4-

٢(.	ويتكبــد	اجملتمــع	تكاليــف	باهظــة	مــن	جــراء	هجــرة	العمالــة	عاليــة	

املهــارات،	مثلمــا	يتضــح	مــن	مغــادرة	األطبــاء	واملمرضيــن	مــن	ماالوي	

وزمبابــوي،	األمــر	الــذي	قــد	يعنــي	التأثيــر	ســلبا	علــى	الرخــاء	ويتجــاوز	

اآلثــار	االقتصاديــة	احملضــة.	ومــع	هــذا،	تشــير	دراســات	أُجريــت	مؤخــرا	

إىل	أن	هناك	بعض	اآلثار	اإليجابية:	فاملهاجرون	العائدون	يجلبون	

معهــم	مهــارات	جديــدة،	واحتمــاالت	الهجــرة	حتفــز	تراكــم	رأس	املــال	

البشــري،	الــذي	قــد	تدعمــه	حتويــالت	كبيــرة	مــن	املهاجريــن	احلالييــن	

الــذي	يجلبــون	معهــم	املعرفــة	واخلبــرة.٢	 واملهاجريــن	العائديــن	

مهما	 املهاجرين	مصدرا	 من	حتويالت	 الداخلة	 التدفقات	 وتمثل	

األزمة	 وبعد	 املنطقة.	 بلدان	 من	 العديد	 يف	 والدخل	 األجنبي	 للنقد	

املالية	العاملية،	اجته	االستثمار	األجنبي	املباشر	نحو	مسار	هبوطي	

أكبر	 أحد	 اخلارج	 يف	 العاملين	 حتويالت	 أصبحت	 بينما	 واضح،	

مماثل	 مستوى	 حاليا	 وتبلغ	 اخلارج،	 من	 الداخلة	 التدفقات	 مصادر	

لالستثمار	األجنبي.	وكانت	حتويالت	العاملين	يف	اخلارج	تمثل	٢5%	

وحوايل	 	،٢٠١5-٢٠١3 يف	 ليبريا	 يف	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 من	

٢٠%	يف	جزر	القُمُر	وغامبيا	وليسوتو،	وحوايل	١٠%	يف	كابو	فيردي	

وسان	تومي	وبرينسيبي	والسنغال	وتوغو	)الشكل	البياين	3-3-4(.	

للدخل	 نسبيا	 اخلارج	مصدرا	مستقرا	 العاملين	يف	 وتشكل	حتويالت	

جنوب	 إفريقيا	 يف	 النمو	 ودعم	 االستهالك	 تمهيد	 على	 يساعد	 الذي	

ودعم	 الفقر	 تخفيف	 على	 كذلك	 التحويالت	 هذه	 وتساعد	 الصحراء.	

إمكانية	احلصول	على	اخلدمات	املالية—فكثير	من	العائالت	املتلقية	

لتحويالت	تبني	عالقة	مع	مؤسسة	مالية،	تكون	عادة	شركة	حتويل	

برقي	أو	بنك،	لتحصل	على	أموالها	بسهولة.				

٢		لالطــالع	علــى	دراســات	عــن	هجــرة	العقــول	يف	إفريقيــا	جنــوب	

 Easterly and Nyarko	و	،	(2011) Nyarko	دراســات	راجــع	الصحــراء،

	.Batista, Lacuesta, and Vicente	 و	 (2007) 	، 	(2008)
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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،	

واجلداول	 الرئيسية،	 البيانات	 وتوثيق	 البلدان،	 وتصنيف	

اإلحصائية.	

تقوم	 التي	 لالفتراضات	 تلخيصا	 األول	 القسم	 ويتضمن	

عليها	التقديرات	والتوقعات	للفترة	٢٠١٦-٢٠١7،	والسيناريو	

الثاين	 القسم	 ويعرض	 	.٢٠١-٢٠٢١8 للفترة	 األجل	 متوسط	

وصفا	موجزا	للتغيرات	التي	طرأت	على	قاعدة	البيانات	واجلداول	

االقتصاد  آفاق  تقرير	 من	 	٢٠١٦ إبريل	 عدد	 منذ	 اإلحصائية	

للبيانات	 عاما	 وصفا	 الثالث	 القسم	 يقدم	 بينما	 العاملي،	

واألعراف	املتبعة	يف	حساب	األرقام	القُطرية	اجملمعة.	ويلخص	

القسم	الرابع	معلومات	رئيسية	خمتارة	لكل	بلد.	ويلخص	القسم	

اخلامس	تصنيف	البلدان	ضمن	اجملموعات	اخملتلفة	الواردة	يف	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.	ويقدم	القسم	السادس	معلومات	

التقارير	بشأن	مؤشرات	احلسابات	 إعداد	 أساليب	ومعايير	 عن	

القومية	ومالية	احلكومة	يف	البلدان	األعضاء	املتضمنة	يف	هذا	

التقرير.	

اجلداول	 فيتضمن	 الرئيسي،	 القسم	 وهو	 األخير،	 القسم	 أما	

أما	 ألف	 اإلحصائي	 امللحق	 الوثيقة	 هذه	 )تتضمن	 اإلحصائية	

امللحق	اإلحصائي	باء	فهو	متاح	إلكترونيًا(.	وقد	أُعدت	بيانات	

هذه	اجلداول	على	أساس	املعلومات	املتاحة	حتى	١٦	سبتمبر	

٢٠١٦.	وتظهر	األرقام	ذات	الصلة	بعام	٢٠١٦	وما	بعده	بنفس	

درجة	العناية	املتوخاة	يف	البيانات	التاريخية	جملرد	التيسير؛	

وحيث	إن	هذه	األرقام	جمرد	توقعات،	فال	يتوقع	أن	تكون	بنفس	

الدرجة	من	الدقة.	

االفتراضات 

يُفترض	استمرار	ثبات	أسعار الصرف	الفعلية	احلقيقية	يف	

االقتصادات	املتقدمة	عند	مستوياتها	املتوسطة	املقيسة	خالل	

لعامي	 وبالنسبة	 	.٢٠١٦ أغسطس	 	١9 إىل	 يوليو	 	٢٢ الفترة	

٢٠١٦	و٢٠١7،	تشير	هذه	االفتراضات	إىل	بلوغ	متوسط	سعر	

اخلاصة	 السحب	 وحدة	حقوق	 مقابل	 األمريكي	 الدوالر	 حتويل	

١.398	و١.4٠3	)ويستبعد	من	احلسابات	اليوان	الصيني	الذي	

أصبح	إحدى	عمالت	سلة	حقوق	السحب	اخلاصة	يف	١	أكتوبر	

اليورو	 الدوالر	األمريكي	مقابل	 ٢٠١٦(،	ومتوسط	سعر	حتويل	

الدوالر	 مقابل	 الين	 حتويل	 سعر	 ومتوسط	 و١.١٢7	 	١.١١7

األمريكي	١٠٦.8	و99.9	على	الترتيب.	

أما	متوسط	سعر النفط،	فمن	املفترض	بلوغه	4٢.9٦	دوالرا	

للبرميل	يف	عام	٢٠١٦	و5٠.٦4	دوالرا	للبرميل	يف	عام	٢٠١7.

ويفترض	كذلك	مواصلة	السلطات	الوطنية	تنفيذ	السياسات	

املعتمدة	لديها.	ويقدم	اإلطار	ألف-١	شرحا	لالفتراضات	األكثر	

حتديدا	على	صعيد	السياسات	والتي	تستند	إليها	التوقعات	يف	

اقتصادات	خمتارة.	

وبالنسبة	ألسعار الفائدة،	من	املفترض	بلوغ	متوسط	سعر	

الودائع	ملدة	ستة	 على	 )ليبور(	 لندن	 بنوك	 بين	 السائد	 الفائدة	

أشهر	بالدوالر	األمريكي	١.٠%	يف	عام	٢٠١٦	و١.3%	يف	عام	

أشهر	 ثالثة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	 	،٢٠١7

	،٢٠١7 عام	 يف	 و-4.٠%	 	٢٠١٦ عام	 يف	 	%٠.3- باليورو	

بالين	 أشهر	 ستة	 ملدة	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 ومتوسط	

الياباين	صفر%	يف	٢٠١٦	و-٠.١%	يف	عام	٢٠١7.	

قرر	 اليورو،	 عملة  باستحداث  يتعلق	 فيما	 بأنه	 التذكير	 ويجدر	

أسعار	 تكون	 أن	 	١998 ديسمبر	 	3١ يف	 األوروبي	 االحتاد	 جملس	

التحويل	الثابتة	النهائية	بين	اليورو	وعمالت	البلدان	األعضاء	التي	

أقرت	استخدامه	كما	هو	مبين	فيما	يلي	اعتبارا	من	أول	يناير	١999:

راجع	اإلطار	5-4	يف	عدد	أكتوبر	١998	من	تقرير	آفاق	االقتصاد	

العاملي	لالطالع	على	وصف	مفصل	لكيفية	حتديد	أسعار	التحويل.	

شلن	نمساوي 		١3.7٦٠3	= ١	يورو	

فرنك	بلجيكي 			4٠.3399	= 	
جنيه	قبرصي١ 		٠.585٢74	= 	

مارك	أملاين 		١.95583	= 	

كرون	استوين٢		 	١5.٦4٦٦	= 	

ماركا	فنلندية 		5.94573	= 	

فرنك	فرنسي	 		٦.55957	= 	

دراخمة	يونانية3	 		34٠.75٠	= 	

جنيه	آيرلندي	 		٠.7875٦4	= 	

ليرة	إيطالية	 		١.93٦.٢7	= 	
التس	التفي4 		٠.7٠٢8٠4	= 	

ليتاس	ليتواين5 		3.45٢8٠	= 	

فرنك	لكسمبرغ 		4٠.3399	= 	
ليرة	مالطية١ 		٠.4٢93٠	= 	

غيلدر	هولندي 		٢.٢٠37١	= 	

إسكودو	برتغايل	 		٢٠٠.48٢	= 	
كورونا	سلوفاكية٦ 				3٠.١٢٦٠	= 	

توالر	سلوفيني7 		٢39.٦4٠	= 	

بيزيتا	إسبانية 		١٦٦.38٦	=	 	

١	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠8.	

٢	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١١.

3	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠١.	

4	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١4.	

5	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠١5.	

٦	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠9.	

7	حتدد	يف	أول	يناير	٢٠٠7.
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ما اجلديد

مل	تُسجل	أي	تغييرات	يف	قاعدة	بيانات	عدد	أكتوبر	٢٠١٦	

من	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

البيانات واألعراف املتبعة 

اقتصادا	 	١9١ بعدد	 املتعلقة	 والتوقعات	 البيانات  تشكل	

االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 يف	 اإلحصائية	 القاعدة	

البحوث	 إدارة	 البيانات	 هذه	 حفظ	 يف	 وتشترك	 العاملي.	

حيث	 الدويل،	 النقد	 صندوق	 يف	 اجلغرافية	 املناطق	 وإدارات	

بانتظام	على	أساس	 القُطرية	 التوقعات	 تتوىل	األخيرة	حتديث	

افتراضات	شاملة	متسقة.

ورغم	أن	الهيئات	اإلحصائية	الوطنية	هي	املرجع	النهائي	

فإن	 املستخدمة،	 والتعاريف	 التاريخية	 البيانات	 تقديم	 يف	

املنظمات	الدولية	تشارك	بدورها	يف	القضايا	اإلحصائية	بغية	

اإلحصاءات	 إلعداد	 اخملتلفة	 املنهجيات	 بين	 التوافق	 حتقيق	

التحليلية	واملفاهيم	 الوطني،	بما	يف	ذلك	األطر	 على	املستوى	

والتعاريف	والتصنيفات	وإجراءات	التقدير	املستخدمة	يف	إنتاج	

آفاق	 تقرير	 بيانات	 قاعدة	 وتمثل	 االقتصادية.	 اإلحصاءات	

مصادر	 من	 املأخوذة	 للمعلومات	 انعكاسا	 العاملي	 االقتصاد	

البيانات	الوطنية	واملنظمات	الدولية.

التي	 البلدان	 ملعظم	 الكلية	 االقتصادية	 البيانات	 وتتسق	

نظام  مع	 عموما	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  تقرير	 يعرضها	

جاري	 أو	 بالفعل	 تمت	 وقد	  .1993 لعام  القومية  احلسابات 

النقد	 لصندوق	 القطاعية	 اإلحصائية	 املعايير	 جميع	 مواءمة	

الدويل،  االستثمار  ووضع  املدفوعات  ميزان  دليل  الدويل-	

لعام  واملالية  النقدية  اإلحصاءات  ودليل  السادسة،  الطبعة 

2000، ودليل إحصاءات مالية احلكومة لعام 2014 — مع 

املعايير	 هذه	 وتعبر	 	.2008 لعام  القومية  احلسابات  نظام 

الدويل	بصفة	خاصة	باملراكز	 النقد	 اهتمام	صندوق	 عن	مدى	

العامة	 املالية	 وأوضاع	 املايل	 القطاع	 واستقرار	 اخلارجية	

للقطاع	العام	يف	خمتلف	البلدان.	ومع	صدور	هذه	األدلة	بدأت	

جديا	عملية	مواءمة	البيانات	القطرية	مع	املعايير	اجلديدة.	غير	

األدلة	يعتمد	يف	نهاية	املطاف	 البيانات	تماما	مع	 أن	تطابق	

قُطرية	 بيانات	 بتقديم	 الوطنية	 اإلحصاءات	 معدي	 قيام	 على	

العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 تقديرات	 فإن	 وبالتايل	 منقحة.	

ال	تزال	متوائمة	جزئيا	فقط	مع	هذه	األدلة.	ومع	هذا،	فالتأثير	

الذي	سيقع	على	األرصدة	واجملمالت	األساسية	نتيجة	للتحول	

إىل	املعايير	التي	تم	حتديثها	سيكون	طفيفا	يف	كثير	من	البلدان.	

وقد	اعتمد	عدد	كبير	من	البلدان	األخرى	املعايير	األخيرة	جزئيا	

وسيواصل	تطبيقها	لسنوات	قادمة.١	

أو	 	٢٠٠8 لعام	 القومية	 احلسابات	 نظام	 البلدان	 من	 العديد	 يطبق	 		١

القومية	واإلقليمية	لعام	٢٠١٠،	ويستخدم	 النظام	األوروبي	للحسابات	

عدد	قليل	من	البلدان	طبعات	أقدم	من	طبعة	١993	من	نظام	احلسابات	

القومية.	ويتوقع	اتباع	نمط	مشابه	يف	اعتماد	الطبعة	السادسة	من	دليل	

مالية	 إحصاءات	 ودليل	 الدويل،	 االستثمار	 ووضع	 املدفوعات	 ميزان	

احلكومة	لعام	٢٠١4.	يرجى	الرجوع	إىل	اجلدول	“زاي”	الذي	يضم	قوائم	

باملعايير	اإلحصائية	املعتمدة	يف	كل	بلد.

يف	 الواردة	 القطرية	 للمجموعات	 اجملمعة	 البيانات	 وتتضمن	 	

تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	إما	جماميع	كلية	أو	متوسطات	مرجحة	

النمو	التي	 البلدان	املنفردة.	ويُعَبَّر	عن	متوسطات	معدالت	 لبيانات	

تغطي	عدة	سنوات	بمعدالت	تغير	سنوية	مركبة٢	ما	مل	يُذكر	خالف	

ذلك.	وتُستخدم	متوسطات	مرجحة	حسابيا	جلميع	بيانات	جمموعة	

النامية	ما	عدا	بيانات	 اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	

لها	متوسطات	هندسية.	وفيما	 التي	تستخدم	 النقود	 التضخم	ونمو	

يلي	األعراف	املتبعة	يف	هذا	اخلصوص:

· ومعدالت		 الفائدة	 وأسعار	 الصرف	 ألسعار	 اجملمعة	 األرقام	

تكون	 اخملتلفة	 القُطْرية	 اجملموعات	 يف	 النقدية	 اجملمالت	 نمو	

أمريكية	 دوالرات	 إىل	 احملول	 احمللي	 الناجت	 بإجمايل	 مرجحة	

الثالثة	 السنوات	 )متوسط	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	 بأسعار	

السابقة(	كحصة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	للمجموعة.	

· للبيانات	األخرى	املتعلقة	باالقتصاد	احمللي،		 األرقام	اجملمعة	

الناجت	 بإجمايل	 مرجحة	 النمو،	 نسب	 أو	 معدالت	 كانت	 سواء	

احمللي	املقوم	بتعادل	القوى	الشرائية	كحصة	من	إجمايل	الناجت	
احمللي	العاملي	الكلي	أو	إجمايل	الناجت	احمللي	الكلي	للمجموعة.3

· يتم	تصحيح	األرقام	اجملمعة	جلميع	قطاعات	منطقة	اليورو،	ما		

بين	 املعامالت	 يف	 التفاوت	 أوجه	 إلبالغ	 ذلك،	 خالف	 يُذكر	 مل	

اليوم	 آثار	 لتعكس	 السنوية	 البيانات	 تُعدّل	 وال	 املنطقة.	 بلدان	

صرف	 أسعار	 فإن	 	،١999 قبل	 للبيانات	 وبالنسبة	 التقويمي.	

إعداد	 يف	 املستخدمة	 هي	 	١995 لعام	 األوروبية	 النقد	 وحدة	

البيانات	اجملمعة.	

· البيانات		 العامة	هي	جممالت	 األرقام	اجملمعة	لبيانات	املالية	

األمريكي	 الدوالر	 إىل	 حتويلها	 بعد	 البلدان	 فرادى	 من	 الواردة	

املشار	 األعوام	 يف	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	 أسعار	 بمتوسط	

إليها.	

· بحجم		 مرجحة	 العمالة	 ونمو	 البطالة	 األرقام	اجملمعة	ملعدالت	

القوى	العاملة	كحصة	من	القوى	العاملة	للمجموعة.	

· هي		 اخلارجي	 القطاع	 بإحصاءات	 املتعلقة	 اجملمعة	 األرقام	

بعد	حتويلها	 البلدان	 فرادى	 من	 الواردة	 البيانات	 جمع	 حاصل	

إىل	دوالرات	أمريكية	بمتوسط	أسعار	الصرف	السائدة	يف	السوق	

املدفوعات	 ميزان	 لبيانات	 بالنسبة	 إليها	 املشار	 السنوات	 يف	

بالنسبة	 السنة	 نهاية	 يف	 السوق	 يف	 السائدة	 الصرف	 وبأسعار	

للدين	املقوم	بعمالت	أخرى	بخالف	الدوالر	األمريكي.	

· التجارة		 أحجام	 يف	 للتغيرات	 اجملمعة	 األرقام	 أن	 غير	

للتغيرات	 حسابية	 متوسطات	 هي	 وأسعارها	 اخلارجية	

ومكوناته،	 احلقيقي	 احمللي	 الناجت	 إجمايل	 متوسطات	 حتُسب	 		٢

والعمالة،	ونصيب	الفرد	من	إجمايل	الناجت	احمللي،	والتضخم،	وإنتاجية	

على	 بناء	 األولية	 السلع	 وأسعار	 التجاري،	 والتبادل	 اإلنتاج،	 عوامل	

البطالة	الذي	يتم	حسابه	 التغير	السنوية	املركبة،	ما	عدا	معدل	 معدالت	

على	أساس	املتوسط	احلسابي	البسيط.

القوى	 تعادل	 إىل	 املستندة	 املنقحة	 الترجيحية	 »األوزان	 راجع	 	3

يوليو	 يف	 الصادرة	 العاملي	 االقتصاد  آفاق  مستجدات  يف	 الشرائية«	

٢٠١4	لالطالع	على	موجز	عن	األوزان	الترجيحية	املنقحة	املستندة	إىل	

تعادل	القوى	الشرائية،	واإلطار	ألف-٢	يف	عدد	إبريل	٢٠٠4	من	تقرير	

آفاق	االقتصاد	العاملي،	وامللحق	الرابع	يف	عدد	مايو	١993	من	تقرير	

 Anne-Marie Gulde and دراسة	 أيضا	 وراجع	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	

 Marianne Schulze-Ghattas, “Purchasing Power Parity Based Weights
for the World Economic Outlook”, in Staff Studies for the World Eco-
 nomic Outlook (Washington: International Monetary Fund, December

 1993), pp. 106-23.
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كنسب	مئوية	يف	البلدان	املنفردة	مرجحة	بقيم	الصادرات	أو	

الصادرات	 الواردات	بالدوالر	األمريكي	كحصة	من	جمموع	

)يف	 اجملموعة	 واردات	 أو	 أو	صادرات	 العاملية	 الواردات	 أو	

السنة	السابقة(.

· تمثل	%9٠		 كانت	 إذا	 للمجموعة	 األرقام	اجملمعة	 وحتُتسب	

أو	أكثر	من	حصة	األوزان	الترجيحية	للمجموعة،	ما	مل	يُذكر	

خالف	ذلك.

· وتشير	البيانات	إىل	السنوات	التقويمية،	باستثناء	عدد	قليل		

من	البلدان	التي	تستخدم	السنة	املالية.	لذا،	يُرجى	الرجوع	

إىل	اجلدول	)واو(	يف	امللحق	اإلحصائي	الذي	يعرض	قائمة	

لبيانات	 استثنائية	 إبالغ	 فترات	 تعتمد	 التي	 باالقتصادات	

احلسابات	القومية	ومالية	احلكومة	لكل	بلد.

وبالنسبة	لبعض	البلدان،	تستند	األرقام	عن	عام	٢٠١5	وما	

الرجوع	 ويرجى	 الفعلية.	 النتائج	 إىل	 وليس	 تقديرات	 إىل	 قبله	

إىل	اجلدول	“زاي”	يف	امللحق	اإلحصائي	الذي	يضم	قوائم	بآخر	

واألسعار،	 القومية،	 احلسابات	 يف	 للمؤشرات	 الفعلية	 النتائج	

ومالية	احلكومة،	ومؤشرات	ميزان	املدفوعات	لكل	بلد.

امللحوظات القطرية

· إعالنا		 الدويل	 النقد	 صندوق	 أصدر	 	،٢٠١3 فبراير	 	١ يف	

إىل	 األرجنتين	 يدعو	 ظل	 الوقت	 ذلك	 ومنذ	 اللوم،	 لتوجيه	

الرسمية	 بياناتها	 جودة	 ملعاجلة	 حمددة	 إجراءات	 تنفيذ	

اجلديدة	 احلكومة	 أصدرت	 وقد	 احمللي.	 الناجت	 إجمايل	 عن	

التي	تولت	السلطة	يف	ديسمبر	٢٠١5	سلسلة	بيانات	معدلة	

ويف	 	.٢٠١٦ يونيو	 	٢9 بتاريخ	 احمللي	 الناجت	 إلجمايل	

أغسطس	 	3١ بتاريخ	 للصندوق	 التنفيذي	 اجمللس	 اجتماع	

مع	 متسقة	 املعدلة	 البيانات	 سلسلة	 اعتبار	 تم	 	٢٠١٦

املعايير	الدولية.	

· وتعكس	بيانات	أسعار	املستهلكين	لألرجنتين	قبل	ديسمبر		

آيرس	 بوينس	 ملنطقة	 املستهلكين	 أسعار	 مؤشر	 	٢٠١3

الكبرى،	يف	حين	أنها	تعكس	من	ديسمبر	٢٠١3	إىل	أكتوبر	

وكانت	 الوطني.	 املستهلكين	 أسعار	 مؤشر	 بيانات	 	٢٠١5

السلطة	يف	ديسمبر	٢٠١5	قد	 التي	تولت	 احلكومة	اجلديدة	

وصرحت	 الوطني	 املستهلكين	 أسعار	 بمؤشر	 العمل	 أوقفت	

بأنه	معيوب،	وأصدرت	مؤشرا	جديدا	ألسعار	املستهلكين	يف	

ونظرا	 	.٢٠١٦ يونيو	 	١5 الكبرى	يف	 آيرس	 بوينس	 منطقة	

العينات،	 وأخذ	 واألوزان،	 اجلغرافية،	 التغطية	 يف	 للفروق	

واملنهجية	بين	جمموعتي	البيانات،	ال	يتضمن	عدد	أكتوبر	

تضخم	 متوسط	 العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 من	 	٢٠١٦

املستهلكين	لألعوام	٢٠١4	و٢٠١5	و٢٠١٦	 أسعار	 مؤشر	

ومعدل	التضخم	يف	نهاية	الفترة	لعام	٢٠١5.	ويف	١	فبراير	

اللوم،	 لتوجيه	 إعالنا	 الدويل	 النقد	 صندوق	 أصدر	 	،٢٠١3

إجراءات	 تنفيذ	 إىل	 األرجنتين	 يدعو	 ظل	 الوقت	 ذلك	 ومنذ	

أسعار	 مؤشر	 عن	 الرسمية	 بياناتها	 جودة	 ملعاجلة	 حمددة	

يف	 للصندوق	 التنفيذي	 اجمللس	 أشار	 وقد	 املستهلكين.	

الكبير	 التقدم	 إىل	 	٢٠١٦ أغسطس	 	3١ بتاريخ	 اجتماعه	

أسعار	 بيانات	مؤشر	 دقة	 تعزيز	 أحرزته	احلكومة	يف	 الذي	

إىل	 تقريرا	 للصندوق	 العام	 املدير	 وسيقدم	 املستهلكين.	

موعد	 أخرى	يف	 مرة	 املسألة	 هذه	 بشأن	 التنفيذي	 اجمللس	

غايته	١5	نوفمبر	٢٠١٦.

· أوقفت	السلطات	يف	األرجنتين	نشر	بيانات	سوق	العمل	يف		

ديسمبر	٢٠١5	وأصدرت	سلسلة	جديدة	بدءا	من	الربع	الثاين	

من	عام	٢٠١٦.

· من		 وفنزويال	 األرجنتين  يف	 املستهلكين	 أسعار	 وتستبعد	

كافة	جممالت	اجملموعات	يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

· املستخدمة		 االفتراضات	 جمموعة	 عن	 اإلعالن	 يتم	 وال	

الصرف	 سعر	 ألن	 مصر	 يف	 االسمي	 الصرف	 سعر	 حلساب	

االسمي	يؤثر	على	السوق	يف	مصر.

· احلقيقي		 احمللي	 الناجت	 نمو	إجمايل	 معدالت	 حساب	 ويتم	

يف	الهند	من	١998	إىل	٢٠١١	وفق	احلسابات	القومية	مع	

اعتماد	سنة	٢٠٠5/٢٠٠4	كسنة	األساس،	وبعد	ذلك	وفق	

احلسابات	القومية	وسنة	األساس	هي	٢٠١٢/٢٠١١.

· يتم		 ال	 باكستان،	 مع	 اجلاري	 الصندوق	 برنامج	 وبسبب	

اإلعالن	عن	جمموعة	االفتراضات	املستخدمة	حلساب	سعر	

الصرف	االسمي	ألن	سعر	الصرف	االسمي	يؤثر	على	السوق	

يف	باكستان.

· وتستبعد	بيانات	سوريا	لعام	٢٠١١	واألعوام	التالية،	نظرا		

ألجواء	عدم	اليقين	احمليطة	بأوضاعها	السياسية.

· ومن	الصعب	توقع	اآلفاق	االقتصادية	يف	فنزويال	بسبب	عدم		

إجراء	مشاورات	املادة	الرابعة	منذ	عام	٢٠٠4،	والتأخر	يف	

نشر	البيانات	االقتصادية	الرئيسية.	إيرادات	احلكومة	العامة	

)١(	تتضمن	تقديرات	خبراء	الصندوق	ألرباح	سعر	الصرف	

الدوالرات	 )شراء	 احلكومة	 إىل	 املركزي	 البنك	 من	 احملولة	

األمريكية	بأعلى	سعر	صرف	وبيعها	بأقل	أسعار	يف	نظام	

متعدد	الشرائح	ألسعار	الصرف(،	و)٢(	يستبعد	منها	تقديرات	

خبراء	الصندوق	لإليرادات	املتحصلة	من	بيع	شركة	البترول	

الوطنية	الفنزويلية	املعروفة	باسم	»بتروليوس	دي	فنزويال”	

إىل	 »بتروكاريبي«	 أصول	حتالف	 (PDVSA)	ألصولها	يف	
البنك	املركزي.

تصنيف البلدان 

موجز التصنيف القُطْري

العاملي	 االقتصاد	 آفاق	 تقرير	 يف	 العامل	 بلدان	 تُصنف	

االقتصادات	 وهما:	 رئيسيتين،	 جمموعتين	 إىل	 بتقسيمها	

املتقدمة	واقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية.4	

وال	يعتمد	هذا	التصنيف	على	معايير	صارمة،	سواء	اقتصادية	

الوقت.	ويتمثل	الهدف	 أنه	تطور	بمرور	 أو	غير	اقتصادية،	كما	

من	ذلك	يف	تيسير	عملية	التحليل	االقتصادي	من	خالل	توفير	

اجلدول	 ويقدم	 معقول.	 منطقي	 بشكل	 البيانات	 لتنظيم	 نسق	

“ألف«	فكرة	عامة	عن	التصنيف	القُطري،	ويوضح	عدد	البلدان	
يف	كل	جمموعة	حسب	املنطقة	مع	اإلشارة	بإيجاز	إىل	بعض	

هذا	 يف	 استخدامه	 حسب	 “اقتصاد«،	 أو	 “بلد«	 مصطلح	 يشير	 ال	 	 	4

مفهوم	 دولة	حسب	 يشكل	 إقليمي	 كيان	 إىل	 احلاالت	 التقرير،	يف	جميع	

يف	 املذكورة	 اإلقليمية	 الكيانات	 فبعض	 الدوليين.	 والعرف	 القانون	

اإلحصائية	 ببياناتها	 االحتفاظ	 يتم	 كان	 وإن	 دوال،	 تشكل	 ال	 التقرير	

بشكل	منفصل	ومستقل.
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الناجت	احمللي	 النسبية	)إجمايل	 الرئيسية	ألحجامها	 املؤشرات	

السلع	 صادرات	 وجمموع	 الشرائية،	 القوى	 بتعادل	 املقوم	

واخلدمات،	وتعداد	السكان(.	

القُطْري،	ومن	 التصنيف	 البلدان	خارج	هذا	 يزال	بعض	 وال	

تتمتع	 ال	 التي	 البلدان	 أمثلة	 ومن	 التحليل.	 يف	 تدخل	 ال	 ثم	

بعضوية	الصندوق،	أنغيال	وكوبا	وجمهورية	كوريا	الديمقراطية	

الشعبية	ومونتسيرات،	وبالتايل	ال	تخضع	اقتصاداتها	ملتابعة	

يف	 اجملمعة	 البيانات	 من	 الصومال	 استبعدت	 وقد	 الصندوق.	

النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 جمموعة	

بسبب	نقص	البيانات.	

اخلصائص العامة للمجموعات 

وتكوينها وفقا لتصنيف تقرير آفاق 

االقتصاد العاملي 

االقتصادات املتقدمة

يعرض	اجلدول	»باء«	قائمة	باالقتصادات	املتقدمة	البالغ	

لالقتصادات  الفرعية	 اجملموعة	 وتتألف	 اقتصادا.	 	39 عددها	

السبعة،	 إليها	عادة	بمجموعة	 يُشار	 والتي	 الرئيسية،	 املتقدمة 

من	أكبر	سبعة	اقتصادات	يف	هذه	اجملموعة	من	حيث	إجمايل	

وهي	 السوق،	 يف	 الصرف	 أسعار	 أساس	 على	 احمللي	 الناجت	

الواليات	املتحدة	واليابان	وأملانيا	وفرنسا	وإيطاليا	واململكة	

املتحدة	وكندا.	كذلك	تُصَنَّف	البلدان	األعضاء	يف	منطقة	اليورو	

كمجموعة	فرعية.	وتشمل	البيانات	اجملمعة	يف	جداول	منطقة	

اليورو	بيانات	األعضاء	احلاليين	عن	كل	السنوات،	على	الرغم	

من	ازدياد	العضوية	بمرور	الوقت.

ويعرض	اجلدول	“جيم«	قائمة	بأسماء	البلدان	األعضاء	يف	

االحتاد	األوروبي،	وليست	جميعها	مصنفة	كاقتصادات	متقدمة	

يف	تقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي.

اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات 

النامية

واالقتصادات	 الصاعدة	 األسواق	 اقتصادات	 تضم	جمموعة	

كاقتصادات	 املصنفة	 غير	 االقتصادات	 جميع	 	)١5٢( النامية	

متقدمة.

وتتضمن	التقسيمات اإلقليمية	القتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	كومنولث الدول املستقلة؛ وآسيا الصاعدة 

أحيانا	 إليها	 يشار	 )التي	 والنامية	 الصاعدة  وأوروبا  والنامية؛ 

أيضا	بأوروبا	الوسطى	والشرقية(؛	وأمريكا الالتينية والكاريبي؛ 

وباكستان؛  وأفغانستان  إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق 

وإفريقيا جنوب الصحراء.

وتُصَنَّف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية	

التحليلية	 املعايير  وتعكس	 التحليلية.	 املعايير	 حسب	 أيضا	

اقتصادات	 بين	 وتميز	 الصادرات	 إليرادات	 املكونة	 العناصر	

ويوضح	 الصايف.	 املدين	 واملركز	 الصايف	 الدائن	 املركز	

اجلدوالن	“دال«	و	“هاء«	العناصر	التفصيلية	لتكوين	األسواق	

اإلقليمية	 اجملموعات	 يف	 النامية	 واالقتصادات	 الصاعدة	

واجملموعات	التحليلية.

ويميز	املعيار	التحليلي	—	مصدر إيرادات التصدير—	بين	

	)(SITC 3) الدولية	 للتجارة	 املوحد	 )التصنيف	 الوقود	 فئتي	

الوقود	 بخالف  األولية  املنتجات  على	 يركز	 ثم	 الوقود،	 وغير	

 (SITCs 0, 1, 2, 4, and الدولية	 للتجارة	 املوحد	 )التصنيف	

((68.	وتُصَنَّف	االقتصادات	ضمن	جمموعة	من	هذه	اجملموعات	
إذا	جتاوز	املصدر	الرئيسي	إليراداتها	من	الصادرات	5٠%	من	

	٢٠١١ عامي	 بين	 الفترة	 يف	 املتوسط	 يف	 صادراتها	 جمموع	

و٢٠١5.	

الدائن  املركز  اقتصادات  على	 املالية	 املعايير	 وتركز	

الصايف، واقتصادات املركز املدين الصايف، والبلدان الفقيرة 

منخفضة  النامية  والبلدان  »هيبيك”(،	 )بلدان  بالديون  املثقلة 

الدخل. وتُصَنَّف	االقتصادات	كمدين	صاف	إذا	كان	آخر	بيان	

من	 أقل	 توافره،	 حال	 لديها،	 الدويل	 االستثمار	 وضع	 لصايف	

سالبة	 اجلارية	 حساباتها	 أرصدة	 تراكمات	 كانت	 إذا	 أو	 صفر	

يف	الفترة	من	عام	١97٢	)أو	أي	تاريخ	سابق	لتوافر	البيانات(	

املدين  املركز  اقتصادات  بين	 التمييز	 حتى	عام	٢٠١5.	ويتم	

الصايف حسب جتربة خدمة الدين.5	

وتتألف	جمموعة	البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون	)“هيبيك«(	

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	

أعباء	 تخفيف	 إىل	 تهدف	 والتي	 )»هيبيك«(،	 بالديون	 املثقلة	

من	 لالستفادة	 املؤهلة	 البلدان	 جميع	 عن	 اخلارجية	 الديون	

املبادرة	بحيث	تصل	ديونها	إىل	مستوى	»يمكن	االستمرار	يف	

حتمله«	خالل	فترة	زمنية	وجيزة	ومعقولة.٦	وقد	أفاد	كثير	من	

هذه	البلدان	بالفعل	من	مساعدات	تخفيف	أعباء	الديون	وخرج	

من	مرحلة	األهلية	لالستفادة	من	املبادرة.

أما	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	فهي	بلدان	تم	تصنيفها	

للتمويل	 الصندوق	 موارد	 من	 لالستفادة	 مؤهلة	 باعتبارها	

للنمو	واحلد	 “الصندوق	االستئماين	 بشروط	ميسرة	املقدمة	من	

من	 االستفادة	 ألهلية	 	٢٠١3 عام	 مراجعة	 بموجب	 الفقر«	 من	

هذا	الصندوق،	والتي	يقل	فيها	نصيب	الفرد	من	إجمايل	الدخل	

أهلية	 من	 للخروج	 املؤهل	 للدخل	 احلدي	 املستوى	 عن	 القومي	

الصندوق	االستئماين	لغير	الدول	الصغيرة	)أي	ضعف	املستوى	

التابعة	 للتنمية	 الدولية	 املؤسسة	 الذي	تطبقه	 التشغيلي	 احلدي	

للبنك	الدويل،	أو	٢39٠	دوالرا	يف	عام	٢٠١١	وفق	طريقة	أطلس	

املستخدمة	يف	البنك	الدويل(	وزيمبابوي.

5	خالل	الفترة	٢٠١١–٢٠١5،	حتمل	٢٠	اقتصادا	متأخرات	املدفوعات	

املصرفية	 أو	 الرسمية	 ديونه	 جدولة	 إلعادة	 اتفاقات	 أبرم	 أو	 اخلارجية	

كاقتصادات عليها متأخرات و/أو  التجارية.	ويُشار	إىل	هذه	اجملموعة	

أعيدت جدولة ديونها خالل 2015-2011.

 David Andrews, Anthony R. Boote, Syed S. Rizavi,				دراسة	راجع	٦	

 and Sukwinder Singh, Debt Relief for Low-Income Countries: The
 Enhanced HIPC Initiative, IMF Pamphlet Series, No. 51 (Washington:

 International Monetary Fund, November 1999).
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اجلدول ألف - التصنيف حسب اجملموعات املستخدمة يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي وحصصها 
يف إجمايل الناجت احمللي اجملمع، وصادرات السلع واخلدمات، وعدد السكان يف عام 2015 1

)% من جمموع اجملموعة أو العامل(

عدد	السكانصادرات	السلع	واخلدماتإجمايل	الناجت	احمللي

عدد	

االقتصادات

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

االقتصادات

العاملاملتقدمة

39١٠٠.٠4٢.4١٠٠.٠٦3.4١٠٠.٠١4.٦االقتصادات املتقدمة

37.٢١5.8١7.٠١٠.83٠.54.5الواليات	املتحدة

١9٢8.٢١٢.٠4٠.3٢5.٦3٢.٠4.7منطقة	اليورو

8.٠3.4١١.87.57.8١.١أملانيا

5.5٢.35.73.٦٦.١٠.9فرنسا

4.5١.94.١٢.٦5.8٠.8إيطاليا

3.3١.43.٠١.94.4٠.٦إسبانيا

١٠.٠4.٢5.93.7١٢.٠١.8اليابان

5.٦٢.45.93.7٦.٢٠.9اململكة	املتحدة

3.4١.43.7٢.33.4٠.5كندا

١٦١5.٦٦.٦٢7.٢١7.3١5.9٢.3اقتصادات	أخرى	متقدمة

للتذكرة

774.٢3١.554.١34.37١.7١٠.5االقتصادات	املتقدمة	الرئيسية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

	السوق	الصاعدة

	واالقتصادات

العاملالنامية

١5٢١٠٠.٠57.٦١٠٠.٠3٦.٦١٠٠.٠85.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية

١٢8.٠4.٦7.7٢.84.٦3.9كومنولث	الدول	املستقلة	٢

5.73.35.١١.9٢.3٢.٠روسيا

٢953.53٠.85٠.4١8.457.١48.8آسيا	الصاعدة	والنامية

3٠.٠١7.33١.7١١.٦٢٢.3١9.١الصين	

١٢.٢7.٠5.5٢.٠٢١.٠١7.9الهند	

٢7١١.3٦.5١3.٢4.8١3.8١١.8ما	عدا	الصين	والهند

١٢5.73.39.٢3.4٢.8٢.4أوروبا	الصاعدة	والنامية

3٢١4.38.٢١3.85.١9.98.4أمريكا	الالتينية	والكاريبي

4.9٢.8٢.9١.١3.3٢.8البرازيل

3.4٢.٠5.3١.9٢.٠١.7املكسيك

الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان
٢٢١3.١7.٦١4.45.3١٠.٦9.١

٢٠١١.٦٦.7١3.95.١7.٠٦.٠الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا

455.43.١4.5١.7١5.٠١٢.8إفريقيا	جنوب	الصحراء

43٢.٦١.5٢.٦١.٠١١.٢9.٦ما	عدا	نيجيريا	وجنوب	إفريقيا

اجملموعات التحليلية3

حسب مصدر إيرادات التصدير

٢9٢٠.١١١.٦٢١.٦7.9١٢.4١٠.٦الوقود

١٢٢79.94٦.٠78.4٢8.787.٦74.8غير	الوقود

3٠4.٦٢.74.٦١.77.8٦.7منها:	منتجات	أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

١١849.8٢8.744.3١٦.٢٦7.١57.3اقتصادات	املركز	املدين	الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات	عليها	متأخرات	و/أو	أعيدت	جدولة	

٢٠3.٠١.8٢.٠٠.74.٦3.9ديونها		خالل	٢٠١١-٢٠١5

جمموعات أخرى

38٢.4١.4١.9٠.7١١.٢9.٦البلدان	الفقيرة	املثقلة	بالديون

597.44.٢٦.5٢.4٢٢.5١9.٢البلدان	النامية	منخفضة	الدخل

١	تستند	حصص	إجمايل	الناجت	احمللي	إىل	تقييم	إجمايل	الناجت	احمللي	لالقتصادات	املعنية	حسب	تعادل	القوى	الشرائية.	وُيعبِّر	عدد	االقتصادات	الذي	تتألف	منه	كل	

جمموعة	عن	االقتصادات	التي	أدرجت	بياناتها	يف	جممالت	اجملموعة.

٢		تدخل	جورجيا	وتركمانستان	وأوكرانيا،	وهم	ليسوا	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	

يف	الهيكل	االقتصادي.

3	استبعدت	سوريا	من	مصدر	إيرادات	التصدير	واستبعد	جنوب	السودان	وسوريا	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لنقص	البيانات.
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اجلدول باء - االقتصادات املتقدمة حسب اجملموعات الفرعية

مناطق العمالت الرئيسية

الواليات	املتحدة

منطقة	اليورو

اليابان

منطقة اليورو

هولندااليونانالنمسا

البرتغالآيرلندابلجيكا

اجلمهورية	السلوفاكيةإيطالياقبرص

سلوفينياالتفياإستونيا

إسبانياليتوانيافنلندا

لكسمبرغفرنسا

مالطةأملانيا 

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

الواليات	املتحدةإيطالياكندا

اليابانفرنسا

اململكة	املتحدةأملانيا

اقتصادات أخرى متقدمة

سنغافورةكورياأستراليا

السويدإقليم	ماكاو	ااإلداري	اخلاص٢اجلمهورية	التشيكية

سويسرانيوزيلنداالدانمرك

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية
			اإلدارية	اخلاصة١

مقاطعة	تايوان	الصينيةالنرويج

بورتوريكوآيسلندا

سان	مارينوإسرائيل

١	أعيدت	هونغ	كونغ	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	األول	من	يوليو	١997	وأصبحت	منطقة	إدارية	خاصة	

تابعة	للصين.

٢	أعيد	إقليم	ماكاو	إىل	جمهورية	الصين	الشعبية	يف	٢٠	ديسمبر	١999	وأصبح	منطقة	إدارية	خاصة	تابعة	

للصين.

اجلدول جيم - االحتاد األوروبي

بولنداأملانياالنمسا

البرتغالاليونانبلجيكا

رومانياهنغاريابلغاريا

اجلمهورية	السلوفاكيةآيرلنداكرواتيا

سلوفينياإيطالياقبرص

إسبانياالتفيااجلمهورية	التشيكية

السويدليتوانياالدانمرك

اململكة	املتحدةلكسمبرغإستونيا

مالطةفنلندا

هولندافرنسا
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اجلدول دال - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة واملصدر الرئيسي إليرادات التصدير

منتجات	أولية	غير	الوقودالوقود

كومنولث الدول املستقلة

أوزبكستان أذربيجان

كازاخستان

روسيا

تركمانستان1

آسيا الصاعدة والنامية

جزر	مارشالبروين	دار	السالم

منغوليا	تيمور-ليشتي

بابوا	غينيا	اجلديدة

جزر	سليمان

توفالو

أمريكا الالتينية والكاريبي

األرجنتينبوليفيا

شيليكولومبيا

غياناإكوادور

باراغوايترينيداد	وتوباغو

سورينامفنزويال

أوروغواي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

أفغانستاناجلزائر

موريتانياالبحرين

السودانإيران

العراق

الكويت

ليبيا

ُعمان

قطر

اململكة	العربية	السعودية

اإلمارات	العربية	املتحدة

اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

بوركينا	فاسوأنغوال

بورونديتشاد

جمهورية	إفريقيا	الوسطىجمهورية	الكونغو

جمهورية	الكونغو	الديمقراطيةغينيا	االستوائية

كوت	ديفوارغابون

إريتريانيجيريا

غينياجنوب	السودان

غينيا-بيساو

ليبيريا

مالوي

مايل

النيجر

سيراليون

جنوب	إفريقيا

زامبيا

١		تدخل	تركمانستان،	وهي	ليست	عضوا	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.
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	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

كومنولث الدول املستقلة

*أرمينيا
•أذربيجان
*بيالروس
*جورجيا3

*كازاخستان

**جمهورية	قيرغيزستان
**مولدوفا

•روسيا
**طاجيكستان

*تركمانستان3
*أوكرانيا3

*•أوزبكستان

آسيا الصاعدة والنامية

**بنغالديش
**بوتان

•بروين	دار	السالم
**كمبوديا

•الصين
*فيجي
*الهند

*إندونيسيا
*•كيريباتي

**جمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية
•ماليزيا
*ملديف

*جزر	مارشال
•ميكرونيزيا

**منغوليا

**ميانمار
*•نيبال
•باالو

**بابوا	غينيا	اجلديدة
*الفلبين
*ساموا

**جزر	سليمان
*سري	النكا

*تايلند
•تيمور-ليشتي

*تونغا
*توفالو

*فانواتو
**فييت	نام

أوروبا الصاعدة والنامية

*ألبانيا
*البوسنة	والهرسك

	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

*بلغاريا

*كرواتيا

*هنغاريا

*كوسوفو
جمهورية	مقدونيا

*						اليوغوسالفية	السابقة

*اجلبل	األسود

*بولندا

*رومانيا

*صربيا

*تركيا

أمريكا الالتينية والكاريبي

*أنتيغوا	وباربودا
•األرجنتين

*جزر	البهاما
*بربادوس

*بليز
*••بوليفيا

*البرازيل
*شيلي

*كولومبيا
*كوستاريكا

*دومينيكا
*اجلمهورية	الدومينيكية

*إكوادور
*السلفادور

*غرينادا
*غواتيماال

•*غيانا
*•*هايتي

*•*هندوراس

*جامايكا
*املكسيك

*•*نيكاراغوا

*بنما
*باراغواي

*بيرو
*سانت	كيتس	ونيفس

*سانت	لوسيا

سانت	فنسنت	

*				وجزر	غرينادين
*سورينام

•ترينيداد	وتوباغو

*أوروغواي

•فنزويال

اجلدول هاء - السوق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل
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	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

*••أفغانستان

•اجلزائر

•البحرين

**جيبوتي

*مصر

•جمهورية	إيران	اإلسالمية

•العراق

*األردن

•الكويت

*لبنان

•ليبيا

*•*موريتانيا

*املغرب

•ُعمان

*باكستان

•قطر

•اململكة	العربية	السعودية

***السودان
. . .اجلمهورية	العربية	السورية4

*تونس

•اإلمارات	العربية	املتحدة

**اجلمهورية	اليمنية

إفريقيا جنوب الصحراء

*أنغوال

*•*بنن

•بوتسوانا

*•*بوركينا	فاسو
*•*بوروندي

*كابو	فيردي

*•*الكاميرون

*•*جمهورية	إفريقيا	الوسطى

*•*تشاد

*•*جزر	القمر

جمهورية	الكونغو	

*•*				الديمقراطية

	صايف	املركز
اخلارجي١

	البلدان	الفقيرة
املثقلة	بالديون٢

البلدان	النامية	

منخفضة	الدخل

*•*جمهورية	الكونغو

*•*كوت	ديفوار

•غينيا	االستوائية
***إريتريا

*•*إثيوبيا

•غابون
*•*غامبيا

*•*غانا

*•*غينيا

*•*غينيا-بيساو

**كينيا
**ليسوتو
*•*ليبريا

*•*مدغشقر

*•*مالوي

*•*مايل

•موريشيوس
*•*موزامبيق

•ناميبيا
*•*النيجر

**نيجيريا
*•*رواندا

*•*سان	تومي	وبرينسيبي

*•*السنغال

*سيشيل
*•*سيراليون

•جنوب	إفريقيا
*. . . جنوب	السودان4

*سوازيلند
*•*تنزانيا

*•*توغو

*•*أوغندا

*•*زامبيا

**زمبابوي

اجلدول هاء - األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية حسب املنطقة، وصايف املركز اخلارجي، والبلدان الفقيرة 

املثقلة بالديون، والبلدان النامية منخفضة الدخل )تتمة(

١	يشير	وجود	النقطة	)النجمة(		إىل	أن	البلد	من	بلدان	املركز	الدائن	الصايف	)املركز	املدين	الصايف(.

٢	يشير	وجود	النقطة	بدال	من	عالمة	النجمة	إىل	أن	البلد	بلغ	نقطة	اإلجناز.

3		تدخل	جورجيا	وتركمانستان	وأوكرانيا،	وهم	ليسوا	أعضاء	يف	كومنولث	الدول	املستقلة،	ضمن	هذه	اجملموعة	ألسباب	تتعلق	بالعوامل	اجلغرافية	وأوجه	التشابه	يف	الهيكل	االقتصادي.

4	استبعد	جنوب	السودان	وسوريا	من	األرقام	اجملمعة	جملموعات	املركز	اخلارجي	الصايف	لعدم	وجود	قاعدة	بيانات	متكاملة.
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اجلدول واو- االقتصادات التي تعتمد فترات إبالغ استثنائية1

مالية	احلكومةاحلسابات	القومية

يوليو/يونيوجزر	البهاما

يوليو/يونيوبنغالديش

إبريل/مارسبربادوس

إبريل/مارسبليز

يوليو/يونيويوليو/يونيوبوتان

إبريل/مارسبوتسوانا

يوليو/يونيودومينيكا

يوليو/يونيويوليو/يونيومصر

يوليو/يونيويوليو/يونيوإثيوبيا

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرهايتي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	اإلدارية	

اخلاصة
إبريل/مارس

إبريل/مارسإبريل/مارسالهند

إبريل/مارسإبريل/مارسإيران

إبريل/مارسجامايكا

أكتوبر/سبتمبرجمهورية	الو	الديمقراطية	الشعبية

إبريل/مارسليسوتو

يوليو/يونيومالوي

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرجزر	مارشال

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرميكرونيزيا

إبريل/مارسإبريل/مارسميانمار

إبريل/مارسناميبيا

أغسطس/يوليوأغسطس/يوليونيبال

يوليو/يونيويوليو/يونيوباكستان

أكتوبر/سبتمبرأكتوبر/سبتمبرباالو

يوليو/يونيويوليو/يونيوبورتوريكو

يوليو/يونيويوليو/يونيوساموا

إبريل/مارسسنغافورة

إبريل/مارسسانت	لوسيا

إبريل/مارسسوازيلند

أكتوبر/سبتمبرتايلند

أكتوبر/سبتمبرترينيداد	وتوباغو

١	تشير	كل	البيانات	إىل	السنة	التقويمية،	ما	مل	يذكر	خالف	ذلك.



امللحق اإلحصائي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

استخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

٢٠١4٢٠٠3/٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومياألفغانية	أفغانستان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4١99٦خبراء	الصندوقليك	ألباينألبانيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٦

٢٠١5٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	جزائرياجلزائر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

كوانزا	أنغويلأنغوال
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١4٢٠٠٢

القومية	لعام	١995
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠٦	٢٠١4٦البنك	املركزيدوالر	شرق	الكاريبيأنتيغوا	وبربودا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

بيزو	أرجنتينىاألرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميدرام	أرمينىأرمينيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١4/٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي دوالر	أستراىلأستراليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروالنمسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	أذربيجانأذربيجان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١994

٢٠١5٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر		بهاماجزر	البهاما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠وزارة	املاليةدينار	بحرينيالبحرين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميتاكا	بنغالديشبنغالديش
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

١974	NSO and CB٢٠١4٦دوالر	بربادوسبربادوس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	بيالروسيبيالروس
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

٢٠١5٢٠١3البنك	املركزييوروبلجيكا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5البنك	املركزيمن	١995

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	بليزبليز
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١٢٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيبنن
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠٠٠	٢٠١4/٢٠١3٦مكتب	اإلحصاء	القومينغولتروم	بوتاينبوتان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5/٢٠١4البنك	املركزي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5١99٠مكتب	اإلحصاء	القومي بوليفيانو	بوليفيابوليفيا

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميماركا	بوسنية	للتحويلالبوسنة	والهرسك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

٢٠١5٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميبوال	بوتسواينبوتسوانا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4١995مكتب	اإلحصاء	القوميريال	برازيليالبرازيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

NSO and GAD٢٠١5٢٠١٠دوالر	برونايبروين	دار	السالم
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and PMO٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميليف	بلغارىبلغاريا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99٦

NSO and MEP٢٠١4١999فرنك	إفريقيبوركينا	فاسو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	بورونديبوروندي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي إيسكودو	كابو	فيرديكابو	فيردي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١١

٢٠١3٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميريل	كمبودىكمبوديا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالكاميرون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	كنديكندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١٢٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	إفريقيا	الوسطى
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠5البنك	املركزيفرنك	إفريقيتشاد

٢٠١5٢٠٠8البنك	املركزيبيزو	شيليشيلي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠3

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوان	صينيالصين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠أخرى٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي بيزو	كولومبيكولومبيا

فرنك	جزر	القمرجزر	القمر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5٢٠٠٠

جمهورية	الكونغو	

الديمقراطية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	كونغو

لعام	١993
٢٠١5البنك	املركزي

٢٠١4١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيجمهورية	الكونغو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٢البنك	املركزيكولون	كوستاريكيكوستاريكا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5البنك	املركزي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

NSO, MoF, and CB٢٠١4BPM 5النقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	أفغانستان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيأخرى٢٠١5١98٦CG,LG,SS,MPC,NFPCخبراء	الصندوقألبانيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦البنك	المركزياجلزائر

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنغوال

احمللية

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيأخرى

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأنتيغوا	وبربودا

األرجنتين
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5١98٦CG,SG,LG,SSالمركزيالنقدية	٢٠١4البنكBPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأرمينيا

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,TGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأستراليا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالنمسا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأذربيجان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	البهاما

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبحرين

٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١4/٢٠١3وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنغالديش

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١٦/٢٠١5١98٦CG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبربادوس

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيالروس

بلجيكا
النظام	األوروبي	٢٠١5البنك	المركزي

للحسابات	القومية	

لعام	٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيج٢٠١٦/٢٠١5١98٦CG,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبليز

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنن

٢٠١4/٢٠١3BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4/٢٠١3١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتان

,CG,LG,SS,MPC ٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوليفيا
NMPC,NFPC

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبوسنة	والهرسك

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوتسوانا

,CG,SG,LG,SS ٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالبرازيل
MPC,NFPC

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقدية

NSO, MEP, and GAD٢٠١4BPM 6النقديةCG, BCGأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبروين	دار	السالم

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبلغاريا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالبنك	املركزيالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوركينا	فاسو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبوروندي

احلكومة	املركزية،	صناديق	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكابو	فيردي

الضمان	االجتماعي

٢٠١5BPM 5مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكمبوديا

احمللية

٢٠١4BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١3BPM 5وزارة	الماليةالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكاميرون

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكندا

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	إفريقيا	الوسطى

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4١98٦CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتشاد

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةشيلي

احمللية

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالصين

احمللية

٢٠١5BPM 6قسم	اإلدارة	العامةالنقدية

البنك	المركزي	ومكتب	أخرى٢٠١5٢٠٠١CG, SG, LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكولومبيا

اإلحصاء	القومي
٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 5البنك	المركزي	و	خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	القمر

جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
احلكومة	املركزية،	احلكومة	٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

احمللية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق

٢٠١٢BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	الكونغو

كوستاريكا
وزارة	المالية	و	البنك	

المركزي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

فرنك	إفريقيكوت	ديفوار
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكونا	كرواتىكرواتيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومييوروقبرص
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكورونة	تشيكياجلمهورية	التشيكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	دانمركىالدانمرك
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4١99٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	جيبوتيجيبوتي

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيدومينيكا

لعام	١993
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠7البنك	المركزيبيزو	دومينيكياجلمهورية	الدومينيكية

لعام	٢٠٠8
٢٠١5البنك	المركزيمن	٢٠٠7

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠7البنك	المركزيدوالر	أمريكيإكوادور

لعام	١993
NSO and CB٢٠١5

جنيه	مصريمصر
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٢/٢٠١١/٢٠١5

لعام	١993
٢٠١5/٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5١99٠البنك	المركزيدوالر	أمريكيالسلفادور

نظام	الحسابات	القومية	MEP and CB٢٠١3٢٠٠٦فرنك	إفريقيغينيا	االستوائية

لعام	١993

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١4

نظام	الحسابات	القومية	٢٠٠٦٢٠٠5خبراء	الصندوقناكفا	إريتريةإريتريا

لعام	١993
٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإستونيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4٢٠١١/٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميبير	إثيوبيإثيوبيا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	الحسابات	القومية	٢٠٠8	٢٠١4٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	فيجيفيجي

لعام	١993/	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفنلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروفرنسا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠١وزارة	الماليةفرنك	إفريقيغابون

لعام	١993
٢٠١4وزارة	المالية

نظام	الحسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدالسي	غامبياغامبيا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

مكتب	اإلحصاء	القوميالري	جورجيجورجيا
نظام	الحسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠

لعام	١993

من	١99٦
مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروأملانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١99١

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميسيدى	غانىغانا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواليونان
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيغرينادا

لعام	١993
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠١البنك	المركزيغويتزال	غواتيمايلغواتيماال

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠١

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١١٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	غينيغينيا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١3٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيغينيا-بيساو

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠٦	٢٠١5٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	غياناغيانا

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4١987/١98٦مكتب	اإلحصاء	القوميغورد	هايتيهايتي

لعام	٢٠٠8
٢٠١5/٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٠البنك	المركزيملبيرا	هندوراسيهندوراس

لعام	١993
٢٠١5البنك	المركزي

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	هوجن	كوجن

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميفورينت	هنغاريهنغاريا

القومية	لعام	٢٠١٠
املنظمات	الدولية	من	٢٠٠5

االقتصادية
٢٠١5

مكتب	اإلحصاء	القوميكرونا	آيسلنديآيسلندا
النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠٠5

القومية	لعام	٢٠١٠
من	١99٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٦/٢٠١5٢٠١٢/٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	هنديةالهند

لعام	٢٠٠8
٢٠١٦/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	اندونيسيةإندونيسيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5/٢٠١4٢٠٠5/٢٠٠4البنك	المركزيريال	إيراينإيران

لعام	١993
٢٠١5/٢٠١4البنك	المركزي

دينار	عراقيالعراق
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

لعام	١9٦8

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

آيرلندا
٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومييورو

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١٢BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوت	ديفوار

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكرواتيا

قبرص

النظام	األوروبي	٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SSالقوميأخرى	اإلحصاء	٢٠١5مكتبBPM 6

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	التشيكية

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالدانمرك

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجيبوتي

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية١4/٢٠١3١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةدومينيكا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SS,NMPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلمهورية	الدومينيكية

إكوادور
البنك	المركزي	ووزارة	

المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5١98٦CG,SG,LG,SS,NFPCالمركزيالنقدية	٢٠١4البنكBPM 5

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية١5/٢٠١4٢٠٠١CG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمصر

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسلفادور

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا	االستوائية

٢٠٠8BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠8٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإريتريا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١/١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإستونيا

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية١5/٢٠١4١98٦CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإثيوبيا

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفيجي

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنلندا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميفرنسا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١خبراء	الصندوقغابون

غامبيا
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١4BPM 4

جورجيا
مكتب	اإلحصاء	القومي	النقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

والبنك	المركزي

٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميأملانيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغانا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليونان

غرينادا
على	أساس	الحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

االلتزامات

٢٠١3BPM 5البنك	المركزي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغواتيماال

CB and MEP٢٠١5BPM 6أخرىالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا

٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغينيا-بيساو

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةغيانا

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهايتي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5١98٦CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهندوراس

منطقة	هونغ	كونغ	الصينية	

اإلدارية	اخلاصة

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية١٦/٢٠١5٢٠٠١مكتب	اإلحصاء	القومي

هنغاريا

MEP and NSO٢٠١5	األوروبي	النظام

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SS,NMPCالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميآيسلندا

٢٠١٦/٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١4٢٠٠١CG,SG/MoF and IMF staff١5الهند

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإندونيسيا

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإيران

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالعراق

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةآيرلندا
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العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

شيكل	اسرائيلى	جديدإسرائيل
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
Haver Analyticsمن	١995

٢٠١5

يوروإيطاليا
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

دوالر	جامايكاجامايكا
٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

ين	يابايناليابان
٢٠١5٢٠٠5قسم	اإلدارة	العامة

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5قسم	اإلدارة	العامةمن	١98٠

دينار	أرديناألردن
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١5١994مكتب	اإلحصاء	القومي

تنغ	كازاخستاينكازاخستان
٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5البنك	المركزيمن	١994

شلن	كينييكينيا
٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	استرايلكيريباتي
٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

وون	كوريا	اجلنوبيةكوريا
٢٠١5٢٠١٠البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5وزارة	الماليةمن	١98٠

يوروكوسوفو
٢٠١5٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

دينار	كويتيالكويت
MEP and NSO

٢٠١4٢٠١٠
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

NSO and MEP
٢٠١5

سوم	قيرغيزستانجمهورية	قيرغيزستان
٢٠١5١995مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية
كب	الوي

٢٠١3٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروالتفيا
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

ليرة	لبنانيةلبنان
٢٠١3٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠١٠

لوتى	ليسوتوليسوتو
٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القومي

دوالر	أمريكيليبيريا
٢٠١4١99٢البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

دينار	ليبيليبيا
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١4٢٠٠3
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

يوروليتوانيا
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

يورولكسمبرغ
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١995

٢٠١5٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميباتاكا	ماكاويةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠١

القومي
٢٠١5

مقدونيا	اليوغسالفية	

السابقة
دينار	مقدونى

٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القومي
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

أرياري	ماالغاشيمدغشقر
٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١9٦8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

كواشا	ماالوىمالوي
٢٠١١٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

رينجت	ماليزيماليزيا
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

روفية	ماليدفيةملديف
MoF and NSO

٢٠١4٦	٢٠٠3
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١4البنك	المركزي

فرنك	إفريقيمايل
٢٠١3١999وزارة	المالية

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5وزارة	المالية

يورومالطا
٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

دوالر	أمريكيجزر	مارشال
٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4/٢٠١3٢٠٠4/٢٠٠3مكتب	اإلحصاء	القومي

أوقية	موريتانيةموريتانيا
٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

روبية	موريشيوسموريشيوس
٢٠١5٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١999

٢٠١5٢٠٠8مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	مكسيكىاملكسيك
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيميكرونيزيا

٢٠١5١995مكتب	اإلحصاء	القوميالو	مولدوفىمولدوفا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميتوغروج	منغويلمنغوليا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلبل	األسود
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	١995

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	مغربياملغرب
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١998

٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميموتيكال	موزمبيقيموزامبيق
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	كيات	ميانمارميانمار

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١٦/٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4٢٠١١/٢٠١٠/٢٠١5

٢٠١4٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ناميبيناميبيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١/٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	نيباليةنيبال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5/٢٠١4البنك	المركزي

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروهولندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١987أخرى٢٠١5٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	نيوزيلندىنيوزيلندا

٢٠١5٢٠٠٦خبراء	الصندوقكوردوبا	نيكاراغوانيكاراغوا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
٢٠١5البنك	المركزيمن	١994
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

Haver Analytics٢٠١5BPM 6أخرى٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإسرائيل

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميإيطاليا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١٦/٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجامايكا

٢٠١5BPM 6وزارة	الماليةاالستحقاق٢٠١4٢٠٠١CG,LG,SSقسم	اإلدارة	العامةاليابان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاألردن

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LGخبراء	الصندوقكازاخستان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكينيا

٢٠١4BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١3١98٦CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكيريباتي

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوريا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةCG,LGأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةكوسوفو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالكويت

٢٠١5BPM 5وزارة	الماليةالنقديةCG,LG,SSأخرى٢٠١5وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجمهورية	قيرغيزستان

جمهورية	الو	الديمقراطية	

الشعبية

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالتفيا

لبنان
البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

الصندوق

٢٠١4BPM 5

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليسوتو

٢٠١3BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيريا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4١98٦CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليبيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠١4CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةليتوانيا

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةلكسمبرغ

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةإقليم	ماكاو	اإلداري	اخلاص

مقدونيا	اليوغسالفية	

السابقة

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمدغشقر

GAD٢٠١4BPM 5	and	NSOالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمالوي

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5١98٦CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةماليزيا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	املالديف

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمايل

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميمالطا

٢٠١3BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١3/٢٠١٢٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	مارشال

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريتانيا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموريشيوس

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SS,NMPC,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاملكسيك

٢٠١3Otherمكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١4/٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميكرونيزيا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمولدوفا

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمنغوليا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاجلبل	األسود

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	املغرب

والتجارة،	و/أو	التنمية

GAD٢٠١5BPM 5االستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١5٢٠٠١CG,SGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةموزامبيق

٢٠١٦/٢٠١5BPM 5خبراء	الصندوقمزيج٢٠١٦/٢٠١5٢٠٠١CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةميانمار

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةناميبيا

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيبال

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةهولندا

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيوزيلندا

٢٠١5BPM 6خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيكاراغوا
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

٢٠١4٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالنيجر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومينيرا	نيجيرىنيجيريا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميكرون	نرويجيالنرويج
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١98٠

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميريال	عماينعمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠٦/٢٠٠5	٢٠١5/٢٠١4٦مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	باكستاينباكستان

لعام	١9٦8/	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5/٢٠١4

٢٠١4/٢٠١3وزارة	الماليةأخرى٢٠١4/٢٠١3٢٠٠5وزارة	الماليةدوالر	أمريكيباالو

٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيبنما
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠7

القومي
٢٠١5

NSO and MoFكينا	بابوا	غينيا	اجلديدةبابوا	غينيا	اجلديدة
٢٠١3١998

نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١3

٢٠١5١994البنك	المركزيغواراين	باراغوايباراغواي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

٢٠١5٢٠٠7البنك	المركزيسول	بيرويف	اجلديدبيرو
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميبيزو	فلبينيالفلبين
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميزلوتي	بولنديبولندا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومييوروالبرتغال
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١98٠

القومي
٢٠١5

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	دوالر	أمريكيبورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5/٢٠١4١954
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١9٦8

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5

NSO and MEP٢٠١4٢٠١3ريال	قطريقطر
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومياللو	الروماينرومانيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميروبل	روسيروسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	٢٠٠8
مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١5

٢٠١4٢٠١١وزارة	الماليةفرنك	روانديرواندا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5/٢٠١4٢٠١٠/٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميتاال	سامواساموا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5/٢٠١4

مكتب	اإلحصاء	أخرى٢٠١4٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القومييوروسان	مارينو

القومي
٢٠١5

دوبرا	ساو	تومي	ساو	تومي	وبرينسيبي

وبرينسيبي

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

NSO and MEP٢٠١5٢٠١٠ريال	سعودياململكة	العربية	السعودية
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
NSO and MEP٢٠١5

٢٠١5٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	إفريقيالسنغال
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	صربيصربيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١5

٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سيشيلسيشيل
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١4

٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميليون	سيراليونسيراليون
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سنغافورةسنغافورة
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠١٠

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييورواجلمهورية	السلوفاكية
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	١997

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروسلوفينيا
النظام	األوروبي	للحسابات	

القومية	لعام	٢٠١٠
مكتب	اإلحصاء	من	٢٠٠٠

القومي
٢٠١5

٢٠١4٢٠٠4البنك	المركزيدوالر	جزر	سليمانجزر	سليمان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠١٠البنك	المركزيراند	جنوب	أفريقياجنوب	أفريقيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠١4٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	جنوب	السودانجنوب	السودان
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١4

٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القومييوروإسبانيا
النظام	األوروبي	

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

مكتب	اإلحصاء	من	١995

القومي
٢٠١5

٢٠١5٢٠٠٢مكتب	اإلحصاء	القوميروبية	سريالنكيةسري	النكا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١5

٢٠٠٦	٢٠١4٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	كيتس	ونيفيس
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي
٢٠١4

٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبيسانت	لوسيا
نظام	احلسابات	القومية	

لعام	١993

مكتب	اإلحصاء	

القومي

٢٠١5
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالنيجر

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةنيجيريا

مكتب	اإلحصاء	القومي	النرويج

ووزارة	المالية	و/أو	

اخلزانة

٢٠١4٢٠١4CG,LG,SSالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١5مكتبBPM 6

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةعمان

٢٠١5/٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5/٢٠١4١98٦CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباكستان

٢٠١4/٢٠١3BPM 6وزارة	الماليةأخرىالحكومة	المركزية٢٠١4/٢٠١3٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباالو

٢٠١5BPM 5مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5١98٦CG,SG,LG,SS,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبنما

٢٠١3BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١3١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبابوا	غينيا	اجلديدة

 ٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SS,MPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةباراغواي
NMPC,NFPC

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةبيرو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالفلبين

وزارة	المالية	ومكتب	بولندا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١5

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١4٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القوميالبرتغال

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	بورتوريكو

والتجارة،	و/أو	التنمية

……. . .االستحقاقأخرى٢٠١4٢٠٠١/٢٠١5

البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةقطر

الصندوق

٢٠١4BPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرومانيا

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١4٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةروسيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيمزيج٢٠١4٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةرواندا

٢٠١5/٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةساموا

…….	.	.أخرىالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسان	مارينو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	والجماركساو	تومي	وبرينسيبي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاململكة	العربية	السعودية

البنك	المركزي	وخبراء	النقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسنغال

الصندوق

٢٠١5BPM 5

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١/١98٦CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةصربيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيشيل

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسيراليون

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسنغافورة

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSمكتب	اإلحصاء	القومياجلمهورية	السلوفاكية

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القوميالنقدية٢٠١5١98٦CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسلوفينيا

٢٠١4BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجزر	سليمان

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١٦/٢٠١5٢٠٠١CG,SG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةجنوب	أفريقيا

وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة	جنوب	السودان

,وزارة	االقتصاد	والتخطيط	

والتجارة،	و/أو	التنمية

MoF, NSO, and النقديةالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١5
MEP

٢٠١5BPM 5

وزارة	المالية	ومكتب	إسبانيا

اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	٢٠١5

للحسابات	القومية	لعام	

٢٠١٠

CG,SG,LG,SSالمركزياالستحقاق	٢٠١5البنكBPM 6

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسري	النكا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	كيتس	ونيفيس

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4/٢٠١3١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسانت	لوسيا
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تابع(

العملةالبلد

األسعار	)مؤشر	أسعار	املستهلكين(احلسابات	القومية

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

سنة	األساس٢السنوية	الفعلية

نظام	احلسابات	

القومية

باستخدام	

منهجية	الترجيح	
بالسلسلة3

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠٦	٢٠١4٦مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	شرق	الكاريبي

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	سوداينالسودان

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	سوريناميسورينام

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميليالجنيني	سوازيالندسوازيالند

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميكرونة	سويدي	السويد

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١993

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميفرنك	سويسريسويسرا

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٠٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	سوريةسوريا

لعام	١993

٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١١مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	تايواين	جديدمقاطعة	تايوان	الصينية

لعام	٢٠٠8

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4١995مكتب	اإلحصاء	القوميساماين	طاجيكستاينطاجيكستان

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	تنزاينتنزانيا

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	البات	التايلنديتايلند

والتجارة،	و/أو	التنمية
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠٢

لعام	١993
وزارة	االقتصاد	والتخطيط	من	١993

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١٠	٢٠١4٦وزارة	الماليةدوالر	أمريكيتيمور-ليشتي

وزارة	المالية	ومكتب	فرنك	إفريقيتوغو

اإلحصاء	القومي
نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٠

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٠البنك	المركزيبانغا	تونغيتونغا

لعام	١993

٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠٠مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	ترينيداد	و	توباغوترينيداد	و	توباغو

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠4مكتب	اإلحصاء	القوميدينار	تونسيتونس

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠9

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5١998مكتب	اإلحصاء	القوميليرة	تركيةتركيا

القومية	لعام	١995

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠٠5مكتب	اإلحصاء	القوميمانات	تركمان	جديدتركمانستان

لعام	١993
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠٠

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١٢٢٠٠5مستشاري PFTACدوالر	أستراىلتوفالو

لعام	١993

٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميشلن	أوغنديأوغندا

لعام	١993

٢٠١٦/٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميهريفنيا	أوكرانيةأوكرانيا

لعام	٢٠٠8
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	٢٠٠5

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠7مكتب	اإلحصاء	القوميدرهم	إماراتياإلمارات	العربية	املتحدة

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

النظام	األوروبي	للحسابات	٢٠١5٢٠١3مكتب	اإلحصاء	القوميجنيه	إسترلينياململكة	املتحدة

القومية	لعام	٢٠١٠
٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القوميمن	١98٠أخرى٢٠١5٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيالواليات	املتحدة

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠5البنك	المركزيبيزو	أوروغوايأوروغواي

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4١995مكتب	اإلحصاء	القوميسوم	أوزبكستانأوزبكستان

لعام	١993

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠٠٦مكتب	اإلحصاء	القوميفاتو	فانواتوفانواتو

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5١997البنك	المركزيبوليفار	فنزويليفنزويال

لعام	٢٠٠8

٢٠١5البنك	المركزي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١5٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميدونغ	فيتناميفييت	نام

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

نظام	احلسابات	القومية	٢٠٠8١99٠خبراء	الصندوقريال	يمنياليمن

لعام	١993
 NSO, CB and IMF

staffs
٢٠٠9

نظام	احلسابات	القومية	٢٠١4٢٠١٠مكتب	اإلحصاء	القوميكواشا	زامبيزامبيا

لعام	١993

٢٠١5مكتب	اإلحصاء	القومي

٢٠١4مكتب	اإلحصاء	القوميأخرى٢٠١3٢٠٠9مكتب	اإلحصاء	القوميدوالر	أمريكيزيمبابوي
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اجلدول زاي: توثيق البيانات الرئيسية )تتمة(

البلد

ميزان	املدفوعاتمالية	احلكومة

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

تغطية	القطاعات	
الفرعية4

املمارسات	
احملاسبية5

مصدر	البيانات	
التاريخية١

أحدث	البيانات	

السنوية	الفعلية

دليل	

اإلحصاءات	

املستخدم	من	

املصدر

سانت	فنسنت	وجزر	

غرينادين

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانة

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيمزيجالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسودان

على	أساس	الحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسورينام

االلتزامات

٢٠١5BPM 5البنك	المركزي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزياالستحقاقالحكومة	المركزية٢٠١٦/٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوازيالند

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةالسويد

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١3٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسويسرا

٢٠٠9BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠٠9١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةسوريا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةمقاطعة	تايوان	الصينية

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةطاجيكستان

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١5١98٦CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتنزانيا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5/٢٠١4٢٠٠١CG,BCG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتايلند

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتيمور-ليشتي

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١4٢٠٠١وزارة	الماليةتوغو

CB and NSO٢٠١5BPM 6النقديةالحكومة	المركزيةCB and MoF٢٠١4٢٠٠١تونغا

CB and NSO٢٠١٢BPM 5النقدية٢٠١5/٢٠١4١98٦CG,NFPCوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةترينيداد	و	توباغو

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتونس

٢٠١5BPM 6البنك	المركزياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LG,SSوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركيا

NSO and IMF staff٢٠١3BPM 5النقدية٢٠١5١98٦CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةتركمانستان

٢٠١3BPM 6خبراء	الصندوقمزيجالحكومة	المركزيةأخرى٢٠١3خبراء	الصندوقتوفالو

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	الماليةأوغندا

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقدية٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LG,SSوزارة	الماليةأوكرانيا

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,BCG,SG,SSوزارة	الماليةاإلمارات	العربية	املتحدة

٢٠١5BPM 6مكتب	اإلحصاء	القومياالستحقاق٢٠١5٢٠٠١CG,LGمكتب	اإلحصاء	القومياململكة	املتحدة

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	الواليات	املتحدة

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١5٢٠٠١CG,SG,LGالقومياالستحقاق	اإلحصاء	٢٠١5مكتبBPM 6

,CG,LG,SS,MPC ٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوروغواي
NFPC

٢٠١4BPM 6البنك	المركزياالستحقاق

وزارة	االقتصاد	والتخطيط	النقديةCG,SG,LG,SSأخرى٢٠١4وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةأوزبكستان

والتجارة،	و/أو	التنمية

٢٠١4BPM 5

٢٠١4BPM 5البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفانواتو

,CG,LG,SS,BCG ٢٠١٠٢٠٠١وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفنزويال
NFPC

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية

٢٠١5BPM 5البنك	المركزيالنقدية٢٠١4٢٠٠١CG,SG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةفييت	نام

٢٠٠9BPM 5خبراء	الصندوقالنقدية٢٠١3٢٠٠١CG,LGوزارة	المالية	و/أو	اخلزانةاليمن

٢٠١5BPM 6البنك	المركزيالنقديةالحكومة	المركزية٢٠١5١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزامبيا

CB and MoF٢٠١3BPM 4النقديةالحكومة	المركزية٢٠١4١98٦وزارة	المالية	و/أو	اخلزانةزيمبابوي

	=	SNA	واإلقليميــة؛	القوميــة	للحســابات	األوروبــي	النظــام	=	ESA	املســتهلكين؛	أســعار	مؤشــر	=	CPI	الطبعــة(؛	رقــم	إىل	الرمــز	هــذا	يتبــع	الــذي	الرقــم	)يشــير	دليــل ميــزان املدفوعــات	=BPM	:ملحوظــة

نظــام	احلســابات	القوميــة.

	=	MoF التنميــة؛	و/أو	والتجــارة،	والتخطيــط	االقتصــاد	وزارة	=	MEP	الدوليــة؛	االقتصاديــة	املنظمــات	= IEO	العامــة؛	اإلدارة	قســم	= GAD	األجنبــي؛	النقــد	مكتــب	=	FEO	املركــزي؛	البنــك	=	CB	١

وزارة	املاليــة	و/أو	اخلزانــة؛		NSO	=	مكتــب	اإلحصــاء	القومــي؛	PFTAC	=	مركــز	املســاعدة	الفنيــة	املاليــة	ملنطقــة	احمليــط	الهــادئ.

٢	سنة	األساس	للحسابات	القومية	هي	الفترة	التي	تقارن	بها	فترات	أخرى	والتي	تظهر	األسعار	يف	مقام	نسب	السعر	املستخدمة	يف	حساب	املؤشر	.

3	اســتخدام	منهجيــة	الترجيــح		بالسلســلة	يســمح	للبلــدان	قيــاس	نمــو	إجمــايل	النــاجت	احمللــي	أكثــر	دقــة	عــن	طريــق	احلــد	مــن	أو	إلغــاء	التحيــز	الســالب	يف	سلســلة	حجــم	مبنيــة	علــى	األرقــام	القياســية	حيــث	أن	

مكونــات	متوســط	احلجــم	تســتخدم	أوزان	ترجيحيــة	مأخــوذة	مــن	ســنة	ســابقة	ليســت	بعيــدة.

4	بالنســبة	لبعــض	البلــدان،	تشــمل	هيــاكل	احلكومــة	تغطيــة	أكبــر	مــن	احملــددة	للحكومــة	العامــة.	التغطيــة:	BCG	=	احلكومــة	املركزيــة	املدرجــة	يف	املوازنــة؛	CG	=	احلكومــة	املركزيــة؛		EUA	=	الوحــدات/	

احلســابات	خــارج	املوازنــة؛		LG	=	احلكومــة	احملليــة؛	MPC	=	هيئــات	القطــاع	العــام	النقــدي،	بمــا	فيهــا	البنــك	املركــزي؛	NMPC	=	هيئــات	القطــاع	العــام	املــايل	غيــر	النقــدي؛	NFPC	=	هيئــات	القطــاع	

العــام	غيــر	املــايل؛	SG	=	حكومــة	الواليــة؛	SS	=	صناديــق	الضمــان	االجتماعــي؛	TG	=	احلكومــات	اإلقليميــة.

5	ال	يتم	قياس	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي	بنفس	الطريقة	التي	يقاس	بها	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	.
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افتراضات سياسة املالية العامة

األجل	 قصيرة	 العامة	 املالية	 سياسة	 افتراضات	 تستند	

العاملي	إىل	املوازنات	 االقتصاد  آفاق  املستخدمة	يف	تقرير	

املعلنة	رسميا	واملعدلة	حسب	الفروق	بين	افتراضات	السلطات	

الكلي	 الدويل	بشأن	االقتصاد	 النقد	 الوطنية	وخبراء	صندوق	

املالية	 توقعات	 وتنطوي	 العامة.	 املالية	 نتائج	 وتوقعات	

العامة	يف	األجل	املتوسط	على	تدابير	السياسات	التي	يرجح	

تنفيذها.	ويف	احلاالت	التي	ال	تتوفر	فيها	املعلومات	الكافية	

املوازنة	 بشأن	 السلطات	 خطط	 لتقدير	 الصندوق	 خلبراء	

وتوقعات	تنفيذ	السياسات،	يُفترض	عدم	تغير	الرصيد	األويل	

عرضا	 يلي	 فيما	 ونقدم	 ذلك.	 خالف	 يذكر	 مل	 ما	 الهيكلي،	

الفتراضات	حمددة	تستخدم	يف	بعض	االقتصادات	املتقدمة.	

القسم	 يف	 “باء-9«	 إىل	 “باء-5«	 اجلداول	 أيضا	 )راجع	

البيانات	 على	 لالطالع	 اإلحصائي	 امللحق	 من	 اإللكتروين	

املالية	 أرصدة	 يف	 واالقتراض	 اإلقراض	 بصايف	 املتعلقة	
العامة	واألرصدة	الهيكلية(.١

املعلومات	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 األرجنتين:	

املتاحة	عن	نتائج	ميزانية	احلكومة	الفيدرالية	وتدابير	املالية	

املقاطعات	 وموازنات	 السلطات	 عنها	 أعلنت	 التي	 العامة	

صندوق	 خبراء	 أعدها	 التي	 الكلية	 االقتصادية	 والتوقعات	

النقد	الدويل.

أستراليا:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	بيانات	مكتب	

وتقديرات	 	،٢٠١7-٢٠١٦ وموازنة	 األسترايل،	 اإلحصاءات	

خبراء	صندوق	النقد	الدويل.

إنشاء	 أن	 املفترض	 من	 	،٢٠١4 لعام	 بالنسبة	 النمسا: 

“Hypo Alpe Adria“	املصرفية	 هيكل	لفسخ	ديون	جمموعة	

سوف	يتسبب	يف	رفع	نسبة	دين	احلكومة	العامة	إىل	إجمايل	

الناجت	 التأثير	 بواقع	4.٢	نقطة	مئوية	وزيادة	 الناجت	احمللي	

عن	ذلك	على	مستوى	العجز	إىل	١.4	نقطة	مئوية.	

الصندوق	 خبراء	 تقييمات	 التوقعات	 تعكس	 بلجيكا: 

للسياسات	والتدابير	الواردة	يف	موازنة	عام	٢٠١٦	وبرنامج	

اإلطار	 يف	 املدرج	 	٢٠١9-٢٠١٦ الفترة	 خالل	 االستقرار	

االقتصادي	الكلي	الذي	وضعه	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

املمكن	 الناجت	 ناقصا	 الفعلي	 الناجت	 بأنها	 الناجت	 فجوة	 تعرّف	 		١

كنسبة	مئوية	من	الناجت	املمكن.	ويعبر	عن	األرصدة	الهيكلية	كنسبة	

اإلقراض/ صايف	 هو	 الهيكلي	 والرصيد	 املمكن.	 الناجت	 من	 مئوية	

املمكن،	 الناجت	 من	 الدوري	 الناجت	 آثار	 ناقصا	 الفعلي	 االقتراض	

والسلع	 األصول	 أسعار	 مثل	 أخرى،	 وعوامل	 واحدة	 ملرة	 املعدل	

الهيكلي	 الرصيد	 التغيرات	يف	 الناجت.	لذلك	فإن	 األولية	وآثار	تكوين	

أسعار	 التقلبات	يف	 وأثر	 العامة،	 للمالية	 املؤقتة	 التدابير	 آثار	 تشمل	

يف	 الدورية	 غير	 األخرى	 والتقلبات	 الدين	 خدمة	 وتكاليف	 الفائدة	

األرصدة	 احتساب	 عمليات	 وتستند	 اإلقراض/االقتراض.	 صايف	

الهيكلية	إىل	تقديرات	خبراء	الصندوق	إلجمايل	الناجت	احمللي	املمكن	

ومرونة	اإليرادات	والنفقات	)راجع	عدد	أكتوبر	١993	من	تقرير	آفاق	

االقتصاد	العاملي،	امللحق	األول(.	ويُحسب	صايف	الدين	بأنه	إجمايل	

الدين	ناقصا	األصول	املالية	املقابلة	ألدوات	الدين.	وحتيط	بتقديرات	

فجوة	الناجت	والرصيد	الهيكلي	أجواء	كثيفة	من	عدم	اليقين.	

البرازيل:	بالنسبة	لعام	٢٠١5،	تستند	تقديرات	النتائج	األولية	

عام	 لنهاية	 وبالنسبة	 	.٢٠١٦ إبريل	 يف	 املتاحة	 املعلومات	 إىل	

٢٠١٦	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	أداء	املوازنة	العامة	حتى	

السلطات	 أعلنتها	 التي	 العجز	 وتعديالت	هدف	 يونيو	٢٠١٦،	 	3٠

يف	مايو	٢٠١٦.

األساسي	 السيناريو	 تنبؤات	 باستخدام	 التوقعات	 حتُدد	 كندا: 

لعام	٢٠١5	 واملالية	 االقتصادية	 التوقعات	 تقرير	مستجدات	 يف	

اآلفاق	 تقرير	 املرجعية:	 املعلومات	 وتقرير	 	،)٢٠١5 )نوفمبر	

موازنات	 وحتديثات	 	،)٢٠١٦ )فبراير	 الكندية	 االقتصادية	

املقاطعات	لعام	٢٠١5،	وموازنات	املقاطعات	لعام	٢٠١٦	حسب	

التنبؤات	 هذه	 على	 التعديالت	 الصندوق	 خبراء	 ويجري	 توفرها.	

الكلية.	وتتضمن	تنبؤات	 التوقعات	االقتصادية	 الفروق	يف	 حسب	

عن	 الصادرة	 اإلحصائية	 البيانات	 آخر	 أيضا	 الصندوق	 خبراء	

ملؤسسة	 التابع	 الكندية	 القومية	 االقتصادية	 احلسابات	 نظام	

اإلحصاء	الكندية،	بما	يف	ذلك	نتائج	املوازنة	الفيدرالية	وموازنات	

املقاطعات	واألقاليم	حتى	آخر	الربع	الثاين	عام	٢٠١5.	

وضعتها	 التي	 املوازنة	 توقعات	 إىل	 التوقعات	 تستند	 شيلي:	

إلجمايل	 الصندوق	 خبراء	 توقعات	 ملراعاة	 واملعدلة	 السلطات،	

الناجت	احمللي	وأسعار	النحاس.	

الصين: من	املرجح	أن	تكون	وتيرة	الضبط	املايل	أكثر	تدرجا	

نتيجة	إصالحات	تعزيز	شبكات	األمان	االجتماعي	ونظام	الضمان	

االجتماعي	املعلنة	يف	سياق	جدول	أعمال	اإلصالحات	لالجتماع	

الثامنة	عشرة	للحزب	 الثالث	الذي	عقدته	اللجنة	املركزية	 الكامل	

الشيوعي	الصيني.

التقديرات	 أحدث	 مع	 	٢٠١5 لعام	 التوقعات	 تتسق	 الدانمرك:	

املعدلة	 األساسية،	 االقتصادية	 والتوقعات	 للموازنة	 الرسمية	

حسبما	يكون	مالئما	وفق	االفتراضات	االقتصادية	الكلية	خلبراء	

أهم	 التوقعات	 للفترة	٢٠١٦-٢٠٢٠،	تشمل	 الصندوق.	وبالنسبة	

يف	 وردت	 حسبما	 األجل	 متوسطة	 العامة	 املالية	 خطة	 سمات	

	الذي	 (2016 Convergence Program)	»٢٠١٦	التقارب	برنامج«

أعدته	السلطات	وقدمته	لالحتاد	األوروبي.	

املوازنة	 لقانون	 انعكاسا	 	٢٠١٦ عام	 توقعات	 تمثل	 فرنسا: 

إىل	 تستند	 فهي	 	،٢٠١9-٢٠١7 للفترة	 وبالنسبة	 الفرنسية.	

إبريل	 يف	 املعلن	 االستقرار	 وبرنامج	 السنوات	 متعددة	 املوازنة	

الفروق	يف	االفتراضات	املتعلقة	 ٢٠١٦،	وقد	تم	تعديلها	ملراعاة	

اإليرادات.	 وتوقعات	 الكلية	 واالقتصادية	 املالية	 باملتغيرات	

التعديالت	والتحديثات	 التاريخية	 العامة	 وتعكس	بيانات	املالية	

التي	أجراها	املعهد	الوطني	لإلحصاء	على	حسابات	املالية	العامة	

واحلسابات	القومية	يف	سبتمبر	٢٠١٦.	

أملانيا: تعكس	توقعات	خبراء	الصندوق	لعام	٢٠١٦	واألعوام	

الالحقة	خطة	املوازنة	العامة	األساسية	للحكومة	الفيدرالية	التي	

االستقرار	 برنامج	 ٢٠١٦	يف	 عام	 وحتديثات	 السلطات	 اعتمدتها	

االقتصادي	 اإلطار	 يف	 الفروق	 ملراعاة	 تعديلها	 تم	 وقد	 األملاين،	

الكلي	الذي	وضعه	خبراء	الصندوق.	وتشمل	تقديرات	إجمايل	الدين	

احملولة	 الثانوية	 واألعمال	 القيمة	 متراجعة	 األصول	 حافظات	

وغيرها	من	 التصفية	 إىل	 التي	يف	سبيلها	 املالية	 املؤسسات	 إىل	

العمليات	املساندة	للقطاع	املايل	واالحتاد	األوروبي.	

بعض  بشأن  التوقعات  إليها  تستند  التي  االقتصادية  السياسات  افتراضات  ألف-1:  اإلطار 

االقتصادات اخملتارة 
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اليونان:	تعكس	توقعات	املالية	العامة	تقييم	خبراء	الصندوق،	

بالكامل	يف	 املالية	 السياسات	 السلطات	حزم	 تنفيذ	 افتراض	 مع	

ظل	البرنامج	الذي	تدعمه	»آلية	االستقرار	األوروبية«.	

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة:	تستند	التوقعات	

يف	 للنفقات	 السلطات	 وضعتها	 التي	 العامة	 املالية	 توقعات	 إىل	

األجل	املتوسط.	

العامة	على	توقعات	خبراء	 املالية	 تنطوي	توقعات	 هنغاريا: 

وآثار	 الكلي،	 االقتصاد	 بإطار	 يتعلق	 فيما	 الدويل	 النقد	 صندوق	

املالية	 سياسة	 خطط	 إىل	 باإلضافة	 األخيرة	 التشريعية	 التدابير	

العامة	املعلنة	يف	موازنة	عام	٢٠١٦.

املوازنة.	 تنفيذ	 بيانات	 إىل	 التاريخية	 البيانات	 تستند	 الهند: 

وتستند	التوقعات	إىل	املعلومات	املتاحة	عن	خطط	املالية	العامة	

التي	وضعتها	السلطات	مع	التعديالت	التي	أضيفت	وفق	افتراضات	

دون	 احلكومات	 مستوى	 على	 البيانات	 وتدرج	 الصندوق.	 خبراء	

املركزية	بفارق	زمني	يصل	إىل	سنتين؛	وبالتايل	ال	يُستكمل	إعداد	

النهائية	إال	بعد	فترة	ليست	 العامة	يف	صيغتها	 بيانات	احلكومة	

البيانات	 وتختلف	 املركزية.	 احلكومة	 بيانات	 إعداد	 من	 بالقليلة	

التي	يعرضها	الصندوق	عن	تلك	التي	تعرضها	الهند،	السيما	فيما	

وقيد	 التراخيص،	 ومزادات	 االستثمارات	 تصفية	 بعائدات	 يتعلق	

إجمايل	 أساس	 على	 قيدها	 مقابل	 صاف	 أساس	 على	 اإليرادات	

بالنسبة	لفئات	معينة	قليلة،	وبعض	أنشطة	اإلقراض	التي	يجريها	

القطاع	العام.

إىل	 الدويل	 النقد	 صندوق	 توقعات	 تستند	 إندونيسيا: 

الضريبية،	 واإلدارة	 الضرائب	 سياسة	 يف	 احملدودة	 اإلصالحات	

	،٢٠١5 يناير	 يف	 املستحدثة	 الوقود	 دعم	 تسعير	 وإصالحات	

والزيادة	التدريجية	يف	اإلنفاق	االجتماعي	والرأسمايل	على	املدى	

املتوسط	تماشيا	مع	احليز	املايل	املتاح.

آيرلندا: تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	“البيان	االقتصادي	

	، (2016 Summer Economic Statement)	»٢٠١٦	لعام	الصيفي

خلبراء	 الكلية	 االقتصادية	 التوقعات	 بين	 الفروق	 ملراعاة	 املعدل	

صندوق	النقد	الدويل	وتوقعات	السلطات	اآليرلندية.	

إيطاليا:	تستند	تقديرات	وتوقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل	

إىل	خطط	املالية	العامة	املتضمنة	يف	موازنة	احلكومة	لعام	٢٠١٦	

إبريل	 املنشورة	يف	 لعام	٢٠١٦،	 واملالية	 االقتصادية	 و”الوثيقة	

الستبعاد	 املعدل	 الرصيد	 تقديرات	 وتتضمن	 اجلاري.	 العام	 من	

يف	 الرأسمايل	 احلساب	 متأخرات	 تسوية	 نفقات	 الدورية	 العوامل	

بعد	 للسنوات	 وبالنسبة	 الهيكلي.	 الرصيد	 من	 واملستبعدة	 	،٢٠١3

٢٠١٦،	يتوقع	خبراء	الصندوق	تقارب	الرصيد	الهيكلي	تماشيا	مع	

نوايا	السلطات	بشأن	السياسات،	والتي	تنطوي	على	اتخاذ	تدابير	

تصحيحية	يف	سنوات	معينة	مل	حتدد	بعد.	

التي	 العامة	 املالية	 تدابير	 على	 التوقعات	 تنطوي	 اليابان: 

أعلنتها	احلكومة	بالفعل،	والتي	تتضمن	املوازنة	التكميلية	للسنة	

املالية	٢٠١٦،	وجمموعة	التدابير	التنشيطية	املقبلة	لعام	٢٠١7،	

وزيادة	الضرائب	االستهالكية	يف	أكتوبر	٢٠١9.	

التقشفي	 املسار	 على	 املتوسط	 األجل	 تنبؤات	 تنطوي	 كوريا: 

الذي	أعلنته	احلكومة	يف	األجل	املتوسط.

إىل	 	٢٠١٦ لعام	 العامة	 املالية	 توقعات	 تتماشى	 املكسيك:	

عام	 توقعات	 تفترض	 بينما	 املعتمدة،	 املوازنة	 مع	 كبير	 حد	

٢٠١7	والسنوات	التالية	االمتثال	للقواعد	التي	نص	عليها	قانون	

املسؤولية	املالية.

هولندا: تستند	توقعات	املالية	العامة	للفترة	٢٠١٦-٢٠٢١	إىل	

توقعات	املوازنة	التي	وضعها	»مكتب	السلطات	لتحليل	السياسات	

االفتراضات	 يف	 الفروق	 ملراعاة	 التعديل	 بعد	 االقتصادية«	

أعقاب	 التاريخية	يف	 البيانات	 الكلية.	وقد	تم	تعديل	 االقتصادية	

الكلي	 قيام	املكتب	املركزي	لإلحصاء	بإصدار	بيانات	االقتصاد	

األوروبي	 »النظام	 اعتماد	 نتيجة	 	٢٠١4 يونيو	 شهر	 يف	 املعدلة	

البيانات	 وتعديالت	 	(ESA 2010) واإلقليمية	 القومية	 للحسابات	

املصدرية.

عام	 موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 نيوزيلندا:	

صندوق	 خبراء	 وتقديرات	 السلطات،	 أعدتها	 التي	 	٢٠١7-٢٠١٦

النقد	الدويل.	

البرتغال: تعكس	تقديرات	عام	٢٠١5	نتائج	التدفقات	النقدية	

والبيانات	من	يناير	حتى	سبتمبر	على	أساس	احلسابات	القومية؛	

السلطات،	 اعتمدتها	 التي	 املوازنة	 	٢٠١٦ عام	 توقعات	 وتعكس	

خبراء	 أعدها	 التي	 الكلية	 االقتصادية	 التنبؤات	 ملراعاة	 املعدلة	

الصندوق	والتدفقات	النقدية	يف	النصف	األول	من	العام.	وتستند	

يف	 تغييرات	 أي	 حدوث	 عدم	 افتراض	 إىل	 ذلك	 بعد	 التوقعات	

السياسات.	

بورتو	 »خطة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 ريكو:  بورتو 

عام	 يف	 أُعِدت	 التي	 	،(FEGP) واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	

ريكو	 بورتو	 حاكم	 عن	 الصادر	 اإلداري	 األمر	 بمقتضى	 	٢٠١5

السيد	أليهاندرو	غارسيا	باديا،	مع	إدخال	حتديثات	إضافية	الحقة	

االفتراضات	 مع	 وتماشيا	 	.٢٠١٦ عام	 يف	 الديون	 بيانات	 على	

ريكو	 بورتو	 تفقد	 أن	 الصندوق	 توقعات	 تفترض	 اخلطة،	 هذه	 يف	

بأسعار	 الصحية	 “الرعاية	 لقانون	 اخملصص	 الفيدرايل	 التمويل	

تفترض	 وباملثل،	 عام	٢٠١8.	 اعتبارا	من	 	(ACA) املتناول«	 يف	

آثار	 حتايد	 كانت	 التي	 الفيدرالية،	 الضريبة	 حوافز	 أن	 التوقعات	

الشركات	األجنبية،	لن	تكون	 قانون	بورتو	ريكو	رقم	١54	بشأن	

إضافية	 خسائر	 إىل	 سيؤدي	 مما	 	،٢٠١8 عام	 من	 بدءا	 متاحة	

»خطة	 تعرض	 السياسات،	 افتراضات	 حيث	 ومن	 اإليرادات.	 يف	

إجراءات	 بدون	 سيناريو	 واملايل«	 االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	

وسيناريو	آخر	يتضمن	اتخاذ	عدة	إجراءات	على	مستوى	اإليرادات	

الكامل	 التنفيذ	 يتم	 أن	 الصندوق	 توقعات	 وتفترض	 والنفقات؛	

االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 يف	 املتضمنة	 لإلجراءات	

األساسية	يف	 اإلجراءات	 تتمثل	 اإليرادات،	 وعلى	جانب	 واملايل«.	

)١(	حتقيق	زيادة	يف	قاعدة	ضريبة	الشركات،	و)٢(	حتسين	اإلدارة	

الضريبية	واإلنفاذ	الضريبي.	وذلك	إىل	جانب	التحول	الكامل	إىل	

املتوقع	 ومن	 مستمر	 إجراء	 وهو	 املضافة،	 القيمة	 تطبيق	ضريبة	

تتضمن	 النفقات،	 جانب	 وعلى	 	.٢٠١٦ عام	 بنهاية	 استكماله	

اإلجراءات	تمديد	العمل	بالقانون	رقم	٦٦،	الذي	يتم	بموجبه	جتميد	

جانب	كبير	من	اإلنفاق	احلكومي،	حتى	نهاية	٢٠٢١؛	وتخفيض	

وتخفيضات	 احلكومي؛	 الدعم	 يف	 وتخفيضات	 التشغيل؛	 تكاليف	

افتراضات	 أن	 ورغم	 الصحية.	 والرعاية	 التعليم	 يف	 اإلنفاق	 يف	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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السياسات	مماثلة	تماما	لالفتراضات	يف	 الصندوق	على	مستوى	

سيناريو	»خطة	بورتو	ريكو	للنمو	االقتصادي	واملايل«	مع	اتخاذ	

والنفقات	 لإليرادات	 الصندوق	 توقعات	 فإن	 الكاملة،	 اإلجراءات	

واألرصدة	املالية	خمتلفة	عن	التوقعات	الواردة	يف	اخلطة.	ويرجع	

ذلك	الثنين	من	الفروق	اجلوهرية	يف	املنهجيات	املستخدمة:	أولها	

وأهمها	أن	توقعات	الصندوق	قائمة	على	أساس	االستحقاق،	بينما	

االقتصادي	 للنمو	 ريكو	 بورتو	 »خطة	 الواردة	يف	 التوقعات	 تقوم	

بين	 كبير	 اختالف	 هناك	 وثانيا،	 النقدي.	 األساس	 على	 واملايل«	

الواردة	 االفتراضات	 وتلك	 للصندوق	 الكلي	 االقتصاد	 افتراضات	

يف	اخلطة.

خبراء	 توقعات	 هي	 	٢٠١8-٢٠١٦ للفترة	 التوقعات	 روسيا:	

قاعدة	 إىل	 	٢٠١-٢٠٢١9 الفترة	 توقعات	 وتستند	 الصندوق.	

يف	 استحدثت	 والتي	 النفط	 أسعار	 على	 القائمة	 العامة	 املالية	

ديسمبر	٢٠١٢،	وتعديالتها	التي	وضعها	خبراء	الصندوق.	

الصندوق	 خبراء	 توقعات	 تستند	 السعودية:	 العربية  اململكة 

لإليرادات	النفطية	إىل	أسعار	النفط	يف	السيناريو	األساسي	لتقرير	

تقديرات	 تشمل	 اإلنفاق،	 جانب	 وعلى	 العاملي.	 االقتصاد	 آفاق	

فاتورة	األجور	منح	راتب	الشهر	الثالث	عشر	كل	ثالث	سنوات	على	

أساس	السنة	الهجرية.	وتأخذ	توقعات	النفقات	موازنة	عام	٢٠١٦	

أن	 النفط،	 أسعار	 انخفاض	 مع	 للتكيف	 وتفترض،	 بداية،	 كنقطة	

ينخفض	اإلنفاق	الرأسمايل	كنسبة	من	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	

األجل	املتوسط.	

و	 	٢٠١٦/٢٠١5 املاليتين	 للسنتين	 بالنسبة	 سنغافورة: 

ويفترض	 املوازنة.	 أرقام	 إىل	 التوقعات	 تستند	 	٢٠١7/٢٠١٦

خبراء	الصندوق	عدم	تغير	السياسات	بالنسبة	لبقية	فترة	التوقعات.

تقرير	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 إفريقيا:	 جنوب 

»مراجعة	موازنة	٢٠١٦«	الذي	أعدته	السلطات.	

إسبانيا: بالنسبة	لعام	٢٠١٦	واألعوام	التالية،	تستند	تقديرات	

وتوقعات	املالية	العامة	إىل	التدابير	املنصوص	عليها	يف	“حتديث	

الصندوق	 خبراء	 وتوقعات	 	،٢٠١9-٢٠١٦ االستقرار«	 برنامج	

لالقتصاد	الكلي.	

السويد: تراعي	توقعات	املالية	العامة	التوقعات	التي	وضعتها	

أثر	 ويُحسب	 	.٢٠١٦ لربيع	 العامة	 املوازنة	 إىل	 استنادا	 السلطات	

العامة	باستخدام	معيار	 املالية	 الدورية	على	حسابات	 التطورات	

قياس	املرونة	لعام	٢٠٠5	الذي	وضعته	»منظمة	التعاون	والتنمية	

يف	امليدان	االقتصادي”	ملراعاة	فجوات	الناجت	وتوظيف	العمالة.

العامة	 املالية	 سياسة	 تعديل	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا: 

مع	 العامة	 املالية	 أرصدة	 اتساق	 على	 للمحافظة	 الضرورة	 عند	

متطلبات	قواعد	املالية	العامة	يف	سويسرا.	

النفقات	 تكون	 أن	 العامة	 املالية	 توقعات	 تفترض	 تركيا: 

الذي	 األجل	 متوسط	 البرنامج	 مع	 متماشية	 والرأسمالية	 اجلارية	

االجتاهات	 أساس	 على	 	٢٠١8-٢٠١٦ للفترة	 السلطات	 وضعته	

العامة	والسياسات	احلالية.

موازنة	 إىل	 العامة	 املالية	 توقعات	 تستند	 املتحدة:	 اململكة 

٢٠١٦،	والتي	نُشرت	يف	مارس	٢٠١٦،	مع	تعديل	التوقعات	بشأن	

املالية	٢٠١٦/٢٠١5	 للسنة	 الفعلية	 العائدات	 ملراعاة	 اإليرادات	

وتوقعات	اإليرادات	والنفقات	املعدلة	ملراعاة	الفروق	بين	تنبؤات	

خبراء	الصندوق	ملتغيرات	االقتصاد	الكلي	)مثل	نمو	إجمايل	الناجت	

الواردة	 نفسها	 املتغيرات	 بشأن	 والتنبؤات	 والتضخم(	 احمللي	

خبراء	 بيانات	 وتستبعد	 العامة.	 للمالية	 السلطات	 توقعات	 يف	

الصندوق	بنوك	القطاع	العام	واألثر	املترتب	على	حتويل	األصول	

تعرف	 التي	 البريطانية،	 البريد	 تقاعد	مؤسسة	 معاشات	 من	خطة	

القطاع	 	إىل	 (Royal Mail Pension Plan) »البريد	امللكي«،	 باسم	

واالستثمار	 االستهالك	 مستوى	 ويمثل	 	.٢٠١٢ إبريل	 يف	 العام	

احلكومي	احلقيقي	جزءًا	من	مسار	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي،	

الذي	قد	يكون	أو	ال	يكون،	وفقا	خلبراء	الصندوق،	مماثالً	لتوقعات	

“مكتب	مسؤولية	املوازنة	البريطاين«.	
الواليات املتحدة:	تستند	توقعات	املالية	العامة	إىل	السيناريو	

األساسي	لشهر	مارس	٢٠١٦	والذي	وضعه	مكتب	املوازنة	التابع	

بشأن	 الصندوق	 خبراء	 افتراضات	 ملراعاة	 واملعدل	 للكونغرس	

السياسات	واالقتصاد	الكلي.	ويتضمن	هذا	السيناريو	األساسي	أهم	

أحكام	قانون	املوازنة	لعام	٢٠١5	الذي	يدعمه	احلزبان	اجلمهوري	

والديمقراطي،	بما	يف	ذلك	التراجع	اجلزئي	يف	تخفيضات	اإلنفاق	

السنة	 (“sequester“)	يف	 التلقائية	 اإلنفاق	 تخفيض	 آلية	 بموجب	

	،٢٠٢١ وحتى	 	٢٠١7 من	 املالية	 السنوات	 ويف	 	.٢٠١٦ املالية	

يفترض	خبراء	الصندوق	أن	تخفيضات	اإلنفاق	التلقائية	سيجري	

استبدالها	جزئيا،	على	نحو	تناسبي	مماثل	للنسب	املنفذة	بالفعل	

يف	السنتين	املاليتين	٢٠١4	و٢٠١5،	بينما	تعمل	التدابير	األكثر	

البرامج	 يف	 الوفورات	 توليد	 على	 القادمة	 الفترة	 على	 تركيزا	

قانون	 أيضا	 التوقعات	 وتتضمن	 اإلضافية.	 واإليرادات	 اإللزامية	

حماية	األمريكيين	من	زيادة	الضرائب	لعام	٢٠١5	الذي	وسع	نطاق	

بعض	التخفيضات	الضريبية	القائمة	على	املدى	القصير	وبصورة	

العامة	 املالية	 توقعات	 تُعَدَّل	 وأخيرا،	 احلاالت.	 بعض	 يف	 دائمة	

لكي	تكون	انعكاسا	لتنبؤات	خبراء	الصندوق	بشأن	أهم	املتغيرات	

االقتصادية	الكلية	واملالية	واملعاجلات	احملاسبية	اخملتلفة	لدعم	

القطاع	املايل	ونظم	التقاعد	ذات	املزايا	احملددة،	ويتم	حتويلها	إىل	

صيغة	تقوم	على	أساس	احلكومة	العامة.	وتبدأ	البيانات	التاريخية	

يف	عام	٢٠٠١	بالنسبة	ملعظم	سالسل	البيانات	نظرا	ألن	البيانات	

املعدة	وفقا	لتوجيهات	دليل	إحصاءات	مالية	احلكومة	لعام	٢٠٠١	

قد	ال	تكون	متاحة	عن	السنوات	السابقة.

افتراضات السياسة النقدية

النقدية	 السياسة	 إطار	 إىل	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تستند	

املعمول	به	يف	كل	بلد.	وهذا	يعني	ضمنا،	يف	معظم	احلاالت،	عدم	

فترتفع	 االقتصادية،	 الدورة	 لتطورات	 النقدية	 السياسة	 مسايرة	

أن	 االقتصادية	 املؤشرات	 توحي	 عندما	 الرسمية	 الفائدة	 أسعار	

التضخم	سوف	يتجاوز	املعدل	أو	النطاق	املقبول،	بينما	تنخفض	

عند	وجود	مؤشرات	توحي	بأنه	لن	يتجاوز	لهذا	املعدل	أو	النطاق،	

التراخي	 هوامش	 وأن	 املمكن،	 املعدل	 من	 أقل	 الناجت	 نمو	 وأن	

يبلغ	 أن	 املفترض	 من	 األساس،	 هذا	 وعلى	 كبيرة.	 االقتصادي	

متوسط	سعر	الفائدة	بين	بنوك	لندن	)ليبور(	على	الودائع	بالدوالر	

األمريكي	ملدة	ستة	أشهر	١.٠%	يف	٢٠١٦	و١.3%	يف	عام	٢٠١7	

)راجع	اجلدول	١-١(.	ويفترض	أن	يبلغ	متوسط	سعر	الفائدة	على	

اإلطار ألف-1 )تابع(
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الودائع	باليورو	ملدة	ثالثة	أشهر	-٠.3%	يف	عام	٢٠١٦	و-4.٠%	

بالين	 الودائع	 على	 الفائدة	 سعر	 متوسط	 أما	 	.٢٠١7 عام	 يف	

عام	 يف	 صفر%	 يبلغ	 أن	 املتوقع	 فمن	 أشهر،	 ستة	 ملدة	 الياباين	

٢٠١٦	و-٠.١%	يف	عام	٢٠١7.

أستراليا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	

السوق.	

مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتماشى	 البرازيل: 

النطاق	 منتصف	 نحو	 التضخم	 ملعدل	 التدريجي	 التقارب	

املستهدف	على	مدى	األفق	الزمني	املالئم.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 كندا: 

السوق.	

الصين: سوف	تظل	السياسة	النقدية	على	وضعها	الراهن	

إعالن	 مع	 يتسق	 نحو	 على	 عام،	 بوجه	 تغيير	 أي	 بدون	

السلطات	احملافظة	على	استقرار	النمو	االقتصادي.

تهدف	السياسة	النقدية	إىل	احلفاظ	على	ربط	 الدانمرك: 

العملة	باليورو.	

يف	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 اليورو:	 منطقة 

البلدان	األعضاء	يف	منطقة	اليورو	مع	توقعات	السوق.	

خبراء	 يفترض	 اخلاصة:  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة 

الصندوق	أن	نظام	جملس	العملة	ال	يزال	مالئما.

الهند:	تتفق	افتراضات	سعر	)الفائدة(	األساسي	مع	معدل	

االحتياطي	 بنك	 من	 املستهدف	 النطاق	 حدود	 التضخم	يف	

الهندي.	

إندونيسيا:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	احلفاظ	

على	معدالت	التضخم	يف	حدود	النطاق	املستهدف	من	البنك	

املركزي	بنهاية	٢٠١٦.

اليابان:	تتسق	افتراضات	السياسة	النقدية	مع	توقعات	

السوق.	

توقعات	 مع	 النقدية	 السياسة	 افتراضات	 تتسق	 كوريا:	

السوق.

هدف	 حتقيق	 مع	 النقدية	 االفتراضات	 تتفق	 املكسيك: 

التضخم.

أسعار	 مرونة	 زيادة	 النقدية	 التوقعات	 تفترض	 روسيا: 

مع	 التضخم،	 الستهداف	 اجلديد	 النظام	 إطار	 يف	 الصرف	

مع	 القادم	 العام	 مدار	 على	 األساسية	 الفائدة	 أسعار	 انخفاض	

استمرار	تراجع	التضخم	وضعف	اآلثار	غير	املباشرة.	

النقدية	 السياسة	 السعودية:	تستند	توقعات	 العربية  اململكة 

إىل	استمرار	ربط	سعر	الصرف	بالدوالر	األمريكي.

سنغافورة:	من	املتوقع	نمو	النقود	بمعناها	الواسع	على	نحو	

يتماشى	مع	النمو	املتوقع	يف	إجمايل	الناجت	احمللي	االسمي.

التضخم	 النقدية	مع	نطاق	 التوقعات	 تتسق	 إفريقيا:	 جنوب 

املستهدف	يف	جنوب	إفريقيا	والذي	يتراوح	بين	3%	و٦%.

السويد	 النقدية	مع	توقعات	بنك	 التوقعات	 تتماشى	 السويد: 

املركزي.

سعر	 يف	 تغيير	 حدوث	 عدم	 التوقعات	 تفترض	 سويسرا:	

الفائدة	األساسي	يف	٢٠١٦-٢٠١7.

وعائدات	 الواسع	 بمعناها	 النقود	 بيانات	 تستند	 تركيا: 

السندات	طويلة	األجل	إىل	توقعات	خبراء	صندوق	النقد	الدويل.	

ومن	املتوقع	أن	يتغير	سعر	الفائدة	على	الودائع	قصيرة	األجل	

يف	 املماثلة	 املالية	 األدوات	 على	 الفائدة	 سعر	 عن	 ثابت	 بفرق	

الواليات	املتحدة.

تفترض	 السوقية،	 التوقعات	 مع	 اتساقا	 املتحدة:  اململكة 

على	 املصرفية	 الفائدة	 أسعار	 يف	 تغيير	 حدوث	 عدم	 التوقعات	

مدار	فترة	التنبؤات.

سعر	 الفيدرايل	 االحتياطي	 رفع	 أن	 بعد	 املتحدة:  الواليات 

تشددت	 ديسمبر،	 منتصف	 يف	 أساس	 نقطة	 	٢5 بمقدار	 الفائدة	

األجور	 نمو	 يفرض	 ومل	 املتوقع،	 من	 أكثر	 املالية	 األوضاع	

ضغوطا	كبيرة	حتى	اآلن	على	األسعار.	ويتوقع	خبراء	الصندوق	

أن	يرتفع	سعر	الفائدة	املستهدف	على	األموال	الفيدرالية	بمقدار	

5٠	نقطة	أساس	يف	عام	٢٠١٦	وأن	يرتفع	تدريجيا	بعد	ذلك.

اإلطار ألف-1 )تتمة(
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قائمة باجلداول
 

الناجت

اجلدول	ألف-١:		موجز	الناجت		العاملي

اجلدول	ألف-٢:		االقتصادات	املتقدمة:	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي	وجمموع	الطلب	احمللي	
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اجلدول	ألف-4:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	إجمايل	الناجت	احمللي	احلقيقي
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اجلدول	ألف-5:		موجز	بيانات	التضخم
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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-١٠:		موجز	أرصدة	احلساب	اجلاري

اجلدول	ألف-١١:		االقتصادات	املتقدمة:	رصيد	احلساب	اجلاري	

اجلدول	ألف-١٢:		األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	رصيد	احلساب	اجلاري	

ميزان املدفوعات والتمويل اخلارجي

اجلدول	ألف-١3:		موجز	أرصدة	احلساب	املايل	

تدفق األموال

اجلدول	ألف-١4:		موجز	صايف	اإلقراض	واالقتراض	

	

السيناريو األساسي متوسط األجل

اجلدول	ألف-١5:		موجز	السيناريو	األساسي	العاملي	يف	األجل	املتوسط
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اجلدول ألف- 1 موجز الناجت العاملي1

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

5.44.٢3.53.33.43.٢3.١3.43.8–4.٢3.٠٠.١العامل

3.١١.7١.٢١.٢١.9٢.١١.٦١.8١.7–٢.8٠.١3.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.٦٢.٢١.7٢.4٢.٦١.٦٢.٢١.٦–٢.8–3.٠٠.3الواليات املتحدة

١.١٢.٠١.7١.5١.5–٠.3–٢.١١.5٠.9–٢.4٠.44.5منطقة اليورو

١.7١.4٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.٦–4.7٠.5–5.5–١.٠١.٠اليابان
4.٦٢.9١.9٢.٢٢.8١.9١.9١.9٢.3–3.٦١.٠٢.٠اقتصادات أخرى متقدمة٢

5.85.8٢.97.5٦.35.35.٠4.٦4.٠4.٢4.٦5.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
١.4٢.4–٠.3–4.74.73.5٢.١١.١٢.8–٦.٢5.3٦.3كومنولث الدول املستقلة3

7.٦7.٢7.59.٦7.97.٠7.٠٦.8٦.٦٦.5٦.3٦.4آسيا الصاعدة والنامية

4.75.4١.٢٢.8٢.83.٦3.33.١3.٢–4.٢3.١3.٠أوروبا الصاعدة والنامية

١.٦٢.7–٦.١4.٦3.٠٢.9١.٠٠.٠٠.٦–3.١4.٠١.8أمريكا الالتينية والكاريبي

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

5.34.8١.54.94.55.٠٢.4٢.7٢.33.43.43.9وباكستان

5.34.8١.55.٢4.٦5.١٢.٢٢.٦٢.١3.٢3.٢3.٦منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5.٢5.93.97.٠5.٠4.35.٢5.١3.4١.4٢.94.٢إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٠.3١.٦٢.3١.9١.7١.7–٢.١١.7٠.4–٢.7٠.٦4.3االحتاد األوروبي

٦.٠5.75.77.45.35.٢٦.٢٦.٠4.٦3.74.95.4البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

5.٢5.٠4.8٢.5٢.3٠.٠٠.8١.8٢.7–5.٦5.١١.5الوقود

5.9٦.٠4.٢8.١٦.٦5.45.٦5.٢5.٠5.٠5.35.٦غير الوقود

٦.84.8٢.٦4.٠١.٦٢.8١.١٢.83.7–3.84.١٠.8منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

4.74.5٢.3٦.95.١4.34.٦4.٢3.83.94.٦5.4اقتصادات املركز املدين الصايف

اقتصادات املركز املدين الصايف 

   حسب جتربة خدمة الدين 

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

3.8٢.3١.9٢.5٠.7٠.١٢.٦3.55.٠–5.٦5.١٠.١   جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5

للتذكرة

معدل النمو الوسيط

٢.3٢.٠١.١١.4٢.٢١.٦١.7١.9٢.٠–3.5٠.83.8االقتصادات املتقدمة

4.٦4.9١.74.54.54.٠4.٠3.73.١3.٠3.54.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

4.75.٦3.8٦.٢5.٦5.٢5.45.٠4.43.94.55.4البلدان النامية منخفضة الدخل

حصة الفرد من الناجت

٢.5١.٢٠.7٠.7١.٢١.5١.٠١.3١.٢–4.٠–٢.١٠.٦االقتصادات املتقدمة

4.44.3١.7٦.35.١4.٠3.83.53.٠3.١3.٦4.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

3.83.٦3.٦5.34.١٢.84.٠3.9٢.٦١.7٢.93.5البلدان النامية منخفضة الدخل

معدل النمو العاملي على أساس أسعار

4.٢3.٠٢.5٢.5٢.7٢.٦٢.4٢.83.٠–3.٢١.5٢.١   الصرف السائدة يف السوق

قيمة الناجت العاملي 

)بمليارات الدوالرات األمريكية(    

4٠,4٦8٦3,4٢٢٦٠,٠48٦5,٦437٢,7٦974,٠9٢7٦,٠7578,٠4٢73,59975,٢١379,53٦98,٦3٢بأسعار الصرف السائدة يف السوق

58,٦١883,١7983,47988,99794,48٦99,٢7٠١٠4,١53١٠9,554١١4,١37١١9,٠97١٢5,774١58,5٦٢على أساس تعادل القوى الشرائية

١ إجمايل الناجت احمللي احلقيقي.

٢ ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.
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اجلدول ألف -2 االقتصادات املتقدمة: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي وجمموع الطلب احمللي
)التغير السنوي %(

الربع الرابع١

توقعات توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١٢ Q4:٢٠١5٢ Q4:٢٠١٦٢ Q4:٢٠١7

إجمايل الناجت احمللي احلقيقي

3.١١.7١.٢١.٢١.9٢.١١.٦١.8١.7١.8١.7١.8–٢.8٠.١3.4االقتصادات املتقدمة

٢.5١.٦٢.٢١.7٢.4٢.٦١.٦٢.٢١.٦١.9٢.٠١.9–٢.8–3.٠٠.3الواليات املتحدة

١.١٢.٠١.7١.5١.5٢.٠١.٦١.٦–٠.3–٢.١١.5٠.9–٢.4٠.44.5منطقة اليورو

4.٠3.7٠.7٠.٦١.٦١.5١.7١.4١.٢١.3١.7١.٦–١.7٠.85.٦أملانيا

٢.٠٢.١٠.٢٠.٦٠.٦١.3١.3١.3١.8١.3١.3١.5–٢.4٠.٢٢.9فرنسا

٠.8٠.8٠.9٠.8١.١٠.7١.٢–٠.3–١.7–١.7٠.٦٢.8–5.5–١.5١.١إيطاليا

١.43.٢3.١٢.٢١.٦3.5٢.٦٢.١–١.7–٢.٦–٠.٠١.٠–3.9١.١3.٦إسبانيا

١.4٢.٠١.7١.٦١.٦١.١٢.٠١.7–٠.٢–١.4١.7١.١–٢.8١.73.8هولندا

٢.7١.8٠.٢٠.٠١.3١.4١.4١.4١.5١.5١.3١.4–٢.4٠.7٢.3بلجيكا

١.9٢.8٠.8٠.3٠.4٠.9١.4١.٢١.١١.١١.4١.٠–٢.٦١.53.8النمسا

٠.73.7–٠.١٢.8١.8٠.8–٠.7٠.٢–3.٢–7.3–9.١–5.5–4.3–3.9٠.3اليونان

٠.9١.5١.٠١.١١.٢١.3١.٢١.١–١.١–4.٠–١.9١.8–٢.١٠.٢3.٠البرتغال

١.١8.5٢٦.34.93.٢٢.8٢7.45.7٦.٠–٢.٠٠.٠١.١–4.٦–٦.٦4.4آيرلندا

٠.٢٠.9١.١١.٦٠.٦١.١٠.9–٠.7–٠.8–3.٠٢.٦١.4–3.8٠.78.3فنلندا

5.١٢.8١.5١.4٢.53.٦3.43.33.74.٠3.١3.3–4.95.75.5اجلمهورية السلوفاكية

١.٦٦.٠3.83.53.٠١.٦٢.٦3.٠3.3٢.١3.٢٢.4–٦.٦٢.٦١4.8ليتوانيا

3.١٢.3٢.3١.8١.5٢.١٢.9٠.8–١.١–١.٢٠.٦٢.7–4.33.37.8سلوفينيا

4.34.١4.83.53.١3.٠3.٦٢.33.7–5.7٢.٦٠.8–5.4–5.١٠.8لكسمبرغ

–٦.٢4.٠٢.9٢.٠٢.7٢.53.44.٠٢.3٦.3٢.١–3.8–١4.3–7.73.٦التفيا
٢.57.٦5.٢١.٦٢.9١.١١.5٢.53.3١.٠١.9٢.7–١4.7–٦.75.4إستونيا

١.5٢.8٢.٢٢.٠٢.8٢.8٢.٢–٢.5–٦.٠–١.4٠.4٢.4–4.33.7٢.٠قبرص 

3.5١.8٢.84.53.5٦.٢4.١3.43.٠٦.٢3.33.3–٢.٢3.3٢.4مالطة

١.7١.4٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.٦٠.8٠.8٠.8–4.7٠.5–5.5–١.٠١.٠اليابان

١.9١.5١.3١.93.١٢.٢١.8١.١١.9١.8١.4٠.8–4.3–٢.9٠.٦اململكة املتحدة

4.8٢.8٠.7٦.53.7٢.3٢.93.3٢.٦٢.73.٠3.٠3.١٢.53.١كوريا

3.١3.١١.7٢.٢٢.5١.١١.٢١.9١.9٠.3١.5١.9–3.٢١.٠٢.9كندا

3.٦٢.٦١.8٢.3٢.73.٦٢.٠٢.7٢.4٢.9٢.7٢.8٢.8٢.53.3أستراليا

١.3٢.١–١٠.٦3.8٢.١٢.٢3.9٠.٦١.٠١.7٢.7٠.7–5.٠٠.7١.٦مقاطعة تايوان الصينية

٢.9١.9١.١١.8١.9٠.8١.٠١.3١.7٠.3١.٢١.٢–٢.4٢.٢٢.١سويسرا

١.٢٢.34.٢3.٦٢.٦٢.٠4.83.4١.٢–٦.٠٢.7٠.3–5.٢–3.5٠.٦السويد

١5.٢٦.٢3.74.73.3٢.٠١.7٢.٢٢.٦١.7١.٠٢.7–5.5١.8٠.٦سنغافورة

٦.84.8١.73.١٢.7٢.4١.4١.9٢.9٢.٠١.7١.8–3.8٢.١٢.5منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

٠.٦١.٠٢.7١.٠٢.٢١.٦٠.8١.٢٢.١٠.٢٠.7٢.3–٢.4٠.4١.٦النرويج

٢.74.5٢.5٢.7٢.٢4.٠٢.3٢.4–٠.5–٢.3٢.٠٠.8–3.7٢.74.8اجلمهورية التشيكية

3.83.٠١.45.75.١٢.44.43.٢٢.5٢.83.٠٢.9٢.3٢.83.٠إسرائيل

–١.3١.٠١.٠١.4١.8٠.١٢.4١.4–٠.٢–١.٦١.٢٠.١–5.١–٢.٠٠.7الدانمرك
٠.3٢.٠١.8٢.8١.73.٠3.٠٢.8٢.7٢.٦٢.9٢.٢3.3–3.5٠.4نيوزيلندا

. . .. . .. . .–٠.5–١.4–٠.٠١.8–١.4–٠.٠٠.3–٠.4–٠.4–٢.٠–٢.5١.8بورتوريكو

. . .. . .. . .٠.٢٢.٦–4.7–٢٠.3–3.4١.3٢5.3٢١.79.٢١١.٢٠.9. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

٢.٠١.٢4.4٢.٠4.٠4.93.8٢.٦٢.77.٦3.3–3.٦–5.٠١.54.7آيسلندا

. . .. . .. . .٠.5١.٠١.٢١.3–١.٠–3.٠–7.5–9.5–4.٦–١.7١٢.8. . .سان ماريتو

للتذكرة

٢.9١.٦١.4١.3١.7١.9١.4١.7١.5١.5١.٦١.٦–3.8–٢.4٠.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

جمموع الطلب احمللي احلقيقي

3.٠١.4٠.8٠.9١.9٢.٢١.7٢.٠١.7٢.١١.8٢.٠–3.7–٢.8٠.3االقتصادات املتقدمة

٢.9١.٦٢.١١.3٢.43.٢١.8٢.5١.٦٢.5٢.3٢.١–3.8–3.4١.3الواليات املتحدة

١.١١.9١.8١.٦١.5٢.3١.4١.٦–٠.٦–١.5٠.7٢.3–٢.4٠.34.٠منطقة اليورو

١.٠١.5١.4١.9١.7١.٦٢.٠١.4١.8–٢.93.٠٠.8–١.٠١.٠3.٢أملانيا

٠.7١.١١.5١.7١.3١.8٢.٢٠.8١.9–٢.١٢.٠٠.3–٢.7٠.5٢.5فرنسا

١.١١.٠١.٠٠.7١.8٠.7١.٦–٠.4–٢.٦–5.٦–٢.٠٠.٦–4.١–١.8١.٢إيطاليا

١.٦3.83.٠٢.١١.54.3٢.٦١.9–3.١–4.7–3.١–٠.5–٦.٠–4.9٠.4إسبانيا

٢.9٠.4٢.٦١.7٠.٠٠.١٠.٦٠.8٠.7٠.9١.٠٠.9–4.٠–٠.٦١.3اليابان

٢.٢٢.١3.4٢.5١.8٠.١٢.١١.9١.3٠.٢–٢.5٠.٦–4.9–3.4١.7اململكة املتحدة

3.١١.7–5.١3.4٢.٠١.9١.3٠.٠١.5٢.١٢.٠١.4–3.4٢.٦3.٠كندا
٦.١3.١٢.٠١.4٢.5٢.١١.7٢.٦٢.8٢.3١.33.4–3.4١.5٢.7اقتصادات أخرى متقدمة 3

للتذكرة

٢.8١.4١.٢١.١١.7٢.٢١.٦١.8١.5١.9١.8١.7–3.7–٢.5٠.8االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١  من الربع الرابع للسنة السابقة.

٢   Q4: الربع الرابع. 

3  ما عدا بلدان جمموعة السبعة )كندا، وفرنسا، وأملانيا، وإيطاليا، واليابان، واململكة املتحدة، والواليات املتحدة( وبلدان منطقة اليورو.
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)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠7–١998٢٠١7–٢٠٠8٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

اإلنفاق االستهالكي اخلاص

١.9١.4١.٠١.١١.8٢.٢٢.٢٢.١–٢.9١.٢٠.١١.٢االقتصادات املتقدمة

١.9٢.3١.5١.5٢.93.٢٢.9٢.7–١.٦–3.7١.7٠.3الواليات املتحدة

٠.8١.8١.٦١.5–٠.٦–٠.8٠.٠١.١–٢.١٠.4٠.3١.١منطقة اليورو

٠.9١.٠٠.5٠.3٠.3١.3١.3٠.9١.٠١.9١.5١.5أملانيا

٠.5٠.7١.5١.٦١.4–٢.7٠.8٠.4٠.٢١.8٠.5٠.٢فرنسا

٠.٦٠.9١.٠١.٠–٢.4–١.٢٠.٠4.٠–١.5–١.١–١.4٠.4إيطاليا

١.٢3.١3.3٢.3–3.١–3.5–٠.3٢.4–3.٦–٠.7–3.9٠.3إسبانيا

٠.5١.٢–١.٢–٢.8٠.3٢.3١.7٠.9–٠.7–٠.9٠.5٠.9اليابان

١.7١.٦٢.٢٢.5٢.7٠.8–٠.٦٠.5–3.٢–3.5٠.8٠.7اململكة املتحدة

3.5٢.٢٢.9٠.٠3.٦٢.3١.9٢.4٢.5١.9٢.٢٢.٠كندا
3.5٢.٢١.١٠.٠3.73.٠٢.٢٢.٢٢.3٢.٦٢.3٢.٦اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.8١.4١.١١.٢١.8٢.١٢.٢٢.٠–١.٢–٢.7١.٢٠.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

االستهالك العام

٠.4١.٦١.5١.٠–٠.١٠.3–٢.٢١.٠٢.33.٠٠.9٠.٦االقتصادات املتقدمة

١.٦٠.7٠.8–٠.7–٢.4–٠.9–٢.٠٠.3٢.53.7٠.١٢.7الواليات املتحدة

٠.٢٠.٦١.4١.7١.١–٠.3–١.9١.٠٢.4٢.4٠.8٠.١منطقة اليورو

٠.9٢.٠3.43.٠١.3٠.9١.٠١.٢١.٢٢.83.5١.9أملانيا

١.4١.4١.١٢.4١.3١.٠١.٦١.5١.٢١.4١.4١.٠فرنسا

٠.٦٠.5–٠.7–١.٠–٠.3–١.4–١.٠٠.4٠.٦١.8–١.4٠.٢إيطاليا

٠.٠٢.7٠.9٠.4–٢.8–4.5–4.9٠.75.94.١١.5٠.3إسبانيا

–٢.3١.9١.٢١.7١.9٠.١١.٢١.7٠.8–٢.١١.١٠.١اليابان
3.٢١.١٢.١١.١٠.٢٠.٢١.7٠.3٢.3١.4٠.8٠.٦اململكة املتحدة

٢.4١.٦3.8٢.7٢.3١.3٠.7٠.3٠.3١.7١.٦١.9كندا
٢.8٢.5٢.93.4٢.8١.5٢.٠٢.٢٢.3٢.33.١٢.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠١.5١.٢٠.8–٠.١٠.7–١.9٠.8٢.١٢.9٠.7١.٠االقتصادات املتقدمة الرئيسية

إجمايل تكوين رأس املال الثابت

١.8٢.9٢.4١.٢٢.9٢.5١.4٢.4–١١.١–3.١٠.3٢.7االقتصادات املتقدمة

١.١3.7٦.33.١4.٢3.7١.١3.٠–١3.١–3.7٠.74.8الواليات املتحدة

١.53.١٢.9٢.5–٢.4–١.٦3.3–٠.3–١١.٢–٠.7–3.3٠.7منطقة اليورو

3.5١.٢٢.٢١.5–١.١–5.٠7.4٠.١–١.3١.٠٠.89.9أملانيا

١.٠٢.4١.7–٠.3–٢.١٢.١٠.٢٠.8–3.9٠.٠٠.89.١فرنسا

٠.8١.4١.8–3.4–٦.٦–9.3–١.9–٠.5–9.9–3.١–3.٠3.٢إيطاليا

3.5٦.44.٢3.٠–٢.5–7.١–٦.9–4.9–١٦.9–3.9–٦.9٢.7إسبانيا

١.43.4٢.5١.3٠.٠٠.5١.٦–٠.٢–١٠.٦–4.١–٠.5–١.١اليابان

–5.٠١.9٢.33.٢٦.73.3١.٠٢.٠–١5.٢–٦.5–3.3٠.٢اململكة املتحدة
١.١–١.4–٠.74.4–١١.44.٦4.9٠.4–5.١٠.5١.5١١.8كندا

٦.٠4.٠٢.9٢.4٢.١١.١١.٢٢.٦–5.١–3.7١.7٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٢.٠3.٢3.4١.53.٠٢.٢١.١٢.٠–١٢.٠–٢.7٠.٢3.4االقتصادات املتقدمة الرئيسية
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اجلدول ألف-3 االقتصادات املتقدمة: مكونات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي )تتمة( 

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠7–١998٢٠١7–٢٠٠8٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

الطلب احمللي النهائي

١.7١.3١.١٠.9١.8٢.٢٢.٠٢.٠–٢.٦–٢.8١.٠٠.٢االقتصادات املتقدمة

١.5١.7١.9١.٢٢.٦3.١٢.٢٢.5–3.١–3.4١.3٠.9الواليات املتحدة

٠.9٢.٠١.9١.٦–٠.8–٠.5٠.3١.4–٢.3٠.3٠.5٢.7منطقة اليورو

١.4٢.5١.٠٠.5١.5١.9٢.٠١.5–١.٠١.٢١.١١.4أملانيا

١.8٠.9٠.3٠.4٠.٦١.4١.7١.4–٢.٦٠.8٠.7١.5فرنسا

٠.٦١.٠١.٠–٠.4–٢.7–4.5–٠.7٠.8–٢.9–١.٢–١.8٠.9إيطاليا

١.43.73.٠٢.١–٢.9–4.5–3.٠–٠.7–5.9–٠.5–4.9٠.8إسبانيا

٠.8٠.9–٠.4–٢.٠٠.7٢.4١.9٠.3–٢.3–٠.٦٠.4١.٦اليابان

١.١٠.٠١.8١.٦٢.9٢.4٢.١٠.3–4.4–3.4٠.7١.٢اململكة املتحدة

5.٠٢.٦٢.4١.3١.٦٠.3١.٢١.8–3.7١.7٢.8٢.٢كندا
4.3٢.9٢.٢٢.٢٢.3٢.3٢.٢٢.5–3.3٢.١١.١٠.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

١.٦١.3١.4٠.9١.7٢.٠١.8١.8–٢.7–٢.٦٠.9٠.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

بناء اخملزون 2

٠.٠–٠.٠٠.١٠.١٠.٢–١.3٠.١٠.٢–١.١–٠.٠٠.٠٠.٢االقتصادات املتقدمة

٠.٠–٠.٢٠.4–٠.١٠.٢٠.١–١.5٠.١–٠.8–٠.٠٠.٠٠.5الواليات املتحدة

٠.٠–٠.١–٠.٢٠.٢٠.١–٠.9٠.4٠.9–١.3–٠.٢–٠.٠٠.١منطقة اليورو

٠.١–٠.٢–٠.5–٠.4٠.١–١.4٠.5١.٦–١.7–٠.١–٠.٠٠.٢أملانيا

٠.٢٠.5٠.١٠.٠٠.٠–٠.3١.١٠.٦–١.١–٠.١٠.٠٠.٢فرنسا

٠.٠–٠.٢٠.٠٠.5٠.١–١.3٠.٢١.١–١.٢–٠.٠٠.٠٠.١إيطاليا

٠.3٠.١٠.٠٠.٠–٠.3–٠.3–٠.٢٠.١–٠.٠٠.٠٠.١٠.٢إسبانيا

٠.٠–٠.٢٠.5٠.١–٠.٢٠.٢–٠.9٠.٢–٠.٠٠.٠٠.٢١.5اليابان

–٠.٢٠.٢–٠.٢٠.3٠.7٠.٢–١.5٠.٦–٠.5–٠.٠٠.١٠.5اململكة املتحدة
٠.١–٠.4–٠.3–٠.5٠.4–٠.١٠.7٠.3–٠.٠٠.7–٠.٠٠.١كندا

٠.١–٠.3٠.٠٠.4–٠.8–١.9٠.٢٠.3–٠.3١.9–٠.١٠.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

٠.٠–٠.٢٠.٠٠.١٠.٢–١.٢٠.٠٠.٢–١.٠–٠.٠٠.٠٠.3االقتصادات املتقدمة الرئيسية

امليزان اخلارجي 2

–٠.١–٠.٢–٠.٢٠.5٠.3٠.١٠.3٠.4٠.3٠.٠٠.٢–٠.١االقتصادات املتقدمة
–٠.4–٠.3–٠.7–٠.٠٠.١٠.3٠.٢–٠.١١.١١.٢٠.5–٠.5الواليات املتحدة

٠.7٠.9١.4٠.4٠.٠٠.٢٠.٠٠.٠–٠.٠٠.3٠.١٠.٦منطقة اليورو

–٠.3٠.١٠.٠٠.٢–١.١٠.9١.4٠.3–٢.٦–٠.٦٠.١٠.١أملانيا
٠.٠–٠.4–٠.3–٠.5–٠.٠٠.5٠.١–٠.١–٠.4–٠.3–٠.١–٠.3فرنسا

٠.٠–٠.٢–١.٢٢.8٠.8٠.١٠.3–٠.3–٠.3٠.٢١.3–٠.3إيطاليا

٠.١٠.١–٠.5–١.٠١.٦٢.8٠.5٢.١٢.١١.4٠.٢–٠.9إسبانيا

–٠.٢–٠.3٠.4٠.١–٠.٢–٠.8–٢.٠٠.8–٠.٢٢.٠–٠.4٠.١اليابان
١.٢–٠.١–٠.5–٠.4–٠.8–١.4٠.7–٠.١٠.9٠.3٠.8–٠.4اململكة املتحدة

–٠.4١.١١.٠٠.3٠.١–٠.4–٠.3–٠.٠٢.١–١.9–٠.٢–٠.3كندا
٠.١–٠.١–٠.٦٠.4٠.4١.5٠.١٠.5٠.5٠.9٠.4٠.٢اقتصادات أخرى متقدمة ١

للتذكرة

–٠.٢–٠.٢–٠.٠٠.١٠.٢٠.١٠.٠٠.3–٠.٠٠.5٠.١–٠.٢االقتصادات املتقدمة الرئيسية

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

٢ التغيرات كنسبة مئوية من إجمايل الناجت احمللي يف الفترة السابقة.
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)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط 

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

١.4٢.4–٠.3–4.74.73.5٢.١١.١٢.8–٦.٢5.3٦.3كومنولث الدول املستقلة2،1

١.١١.5–٠.8–4.54.٠3.5١.3٠.73.7–5.85.٢7.8روسيا

٠.9٢.34.4–5.١٦.٢3.٦4.3٢.٠٠.5–7.55.٦٢.4ما عدا روسيا

٢.٢4.77.١3.33.٦3.٠3.٢3.44.٠–١٠.4٦.9١4.١أرمينيا

١.43.٢–١4.١١٠.89.35.٠٠.١٢.٢5.8٢.8١.١٢.4أذربيجان

١.8–٠.5–3.٠–7.3١٠.3٠.١7.75.5١.7١.٠١.73.9بيالروس

٦.٢7.٢٦.43.44.٦٢.83.45.٢4.8–٦.7٢.43.7جورجيا

٠.٦4.٦–8.١3.3١.٢7.37.55.٠٦.٠4.3١.٢٠.8كازاخستان

١٠.94.٠3.5٢.٢٢.34.3–٦.٠٠.9–4.٢7.٦٢.9٠.5جمهورية قيرغيزستان

٢.٠3.٠3.8–9.44.8٠.5–7.١٦.8٠.7–3.47.8٦.٠مولدوفا

7.97.93.9٦.57.47.57.4٦.7٦.٠٦.٠4.5٦.٠طاجيكستان

١4.4١4.7٦.١9.٢١4.7١١.١١٠.٢١٠.3٦.55.45.4٦.9تركمانستان
١.5٢.54.٠–9.9–٠.35.5٠.٢٠.٠٦.٦–5.8٢.٢١5.١أوكرانيا 3

أوزبكستان
5.٦9.٠8.١8.58.38.٢8.٠8.١8.٠٦.٠٦.٠٦.٠

7.٦7.٢7.59.٦7.97.٠7.٠٦.8٦.٦٦.5٦.3٦.4آسيا الصاعدة والنامية

5.75.55.3٦.٠٦.5٦.3٦.٠٦.3٦.8٦.9٦.9٦.5بنغالديش

7.8١٠.85.79.39.7٦.43.٦3.85.٢٦.٠٦.45.٢بوتان

٠.43.9١3.٢–٠.٦–٢.3–٢.73.7٠.9٢.١–١.8–٢.٠٢.٠بروين دار السالم

9.3٦.7٠.١٦.٠7.١7.37.47.١7.٠7.٠٦.9٦.3كمبوديا

9.99.٦9.٢١٠.٦9.57.97.87.3٦.9٦.٦٦.٢5.8الصين

3.٠٢.7١.44.75.34.3٢.53.93.٦–٢.3١.٠١.4فيجي
7.١3.98.5١٠.3٦.٦5.٦٦.٦7.٢7.٦7.٦7.٦8.١الهند 4

٢.77.44.7٦.4٦.٢٦.٠5.٦5.٠4.84.95.3٦.٠إندونيسيا

٠.55.٢5.8٢.43.53.١٢.5١.8–٠.3١.٦–١.9١.8كيريباتي

٦.37.87.58.١8.٠7.98.٠7.57.٦7.57.37.١جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

7.55.35.54.7٦.٠5.٠4.34.٦5.٠–4.٢4.8١.5ماليزيا

7.٢8.7٢.54.7٦.5١.53.٠4.١4.7–8.8١٢.75.3ملديف

٠.4١.4١.7١.8١.3–٦.٢١.34.٠١.9١.١–١.8١.7جزر مارشال

١.١٠.7٠.٦–٠.٢–3.4–3.٦–١.٠3.5١.8٠.5–١.٠٢.٢ميكرونيزيا

7.3١7.3١٢.3١١.٦7.9٢.4٠.٠١.٠5.5–5.77.8٢.١منغوليا

١٢.٠3.٦5.١5.35.٦7.38.48.77.٠8.١7.77.7ميانمار

3.8٦.١4.54.83.44.84.١٦.٠٢.7٠.٦4.٠3.8نيبال

4.٢9.4٠.٠5.٠٢.٠–3.35.٠3.٢٢.4–9.١–5.٦. . .باالو

٢.٦3.٦٢.9١١.٦3.7٦.١4.77.4٦.٦٢.53.٠3.4بابوا غينيا اجلديدة

4.٢4.٢١.١7.٦3.7٦.77.١٦.٢5.9٦.4٦.77.٠الفلبين

١.٢١.٦3.٠١.5٢.١–5.4٠.4١.9–١.4–3.7٢.9٦.4ساموا

٦.9١٢.94.73.٠٢.٠3.33.٠3.33.٢–١.١7.١4.7جزر سليمان

4.3٦.٠3.58.٠8.49.١3.44.94.85.٠5.٠5.5سري النكا

7.5٠.87.٢٢.7٠.8٢.83.٢3.33.٠–3.8١.7٠.7تايلند

١4.٢١3.٠١٠.٢8.35.8٢.95.94.35.٠5.55.5. . .تيمور- ليشتي 5 

٢.93.4٢.7٢.4١.8–٠.٦–١.٢٢.73.٠3.٢١.8١.١تونغا

8.5٠.٢١.3٢.٢٢.٦4.٠٢.3٢.١–٢.7–8.٠4.4. . .توفالو

4.٠4.53.٠–٢.5٦.53.3١.٦١.٢١.8٢.٠٢.3٠.8فانواتو

٦.85.75.4٦.4٦.٢5.٢5.4٦.٠٦.7٦.١٦.٢٦.٢فييت نام

4.75.4١.٢٢.8٢.83.٦3.33.١3.٢–4.٢3.١3.٠أوروبا الصاعدة والنامية

7.٠7.53.43.7٢.5١.4١.٠١.8٢.83.43.74.١ألبانيا

٢.4١.١3.٢3.٠3.٢4.٠–٠.8٠.9٠.9–٦.٢5.٦٠.8البوسنة والهرسك

٠.١١.٦٠.٢١.3١.53.٠3.٠٢.8٢.5–5.35.٦4.٢بلغاريا

١.٦١.9٢.١٢.٠–٠.4–١.١–٢.٢–٠.3–١.7–3.7٢.١7.4كرواتيا

١.93.7٢.9٢.٠٢.5٢.١–٠.7١.8١.7–3.7٠.8٦.٦هنغاريا

4.53.٦3.34.4٢.83.4١.٢4.٠4.١3.34.٠. . .كوسوفو

٢.93.53.7٢.٢3.53.8–3.4٢.3٠.5–3.45.5٠.4جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

3.5١.83.٢5.١3.٦4.8–٢.53.٢٢.7–٦.95.7. . .اجلبل األسود

4.٢3.9٢.٦3.75.٠١.٦١.33.33.٦3.١3.43.٠بولندا

١.١٠.٦3.53.٠3.85.٠3.83.3–٠.8–4.٠8.57.١رومانيا

٠.7٢.5٢.84.٠–٢.٦١.8–٠.٦١.4١.٠–3.85.43.١صربيا

9.٢8.8٢.١4.٢3.٠4.٠3.33.٠3.5–4.٠٠.74.8تركيا
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)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط 

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

١.٦٢.7–٦.١4.٦3.٠٢.9١.٠٠.٠٠.٦–3.١4.٠١.8أمريكا الالتينية والكاريبي

3.٦١.54.٢٢.٢٢.٠٢.4٢.7–١.9–8.5–4.٦١.5١٠.7أنتيغوا وبربودا
٢.73.3–٢.5١.8–٢.4٢.5–١٠.١٦.٠١.٠–٢.٦4.١5.9األرجنتين ٦

٠.3١.٠١.3–١.7–١.5٠.٦3.١٠.٠٠.5–4.٢–٢.8٢.3جزر البهاما

٠.٢٠.9١.7١.7٢.4–٠.3٠.8٠.3٠.١–٢.٢٠.44.٠بربادوس

5.73.٢٠.83.3٢.١3.7١.34.١١.٠٠.٠٢.٦١.7بليز

3.3٦.١3.44.١5.٢5.١٦.85.54.83.73.93.5بوليفيا

٠.5٢.٠–3.3–7.53.9١.93.٠٠.١3.8–3.٠5.١٠.١البرازيل

5.75.85.54.٠١.8٢.3١.7٢.٠3.4–4.٠3.٢١.١شيلي

3.١3.5١.74.٠٦.٦4.٠4.94.43.١٢.٢٢.74.٠كولومبيا

5.٠4.55.٢١.83.٠3.74.٢4.34.٠–5.5٢.7١.٠كوستاريكا

١.5٢.9١.7–٠.84.٢١.8–١.١–٠.7٠.٢–٢.47.١١.٢دومينيكا

5.٦3.١٠.98.3٢.8٢.٦4.87.37.٠5.94.54.5اجلمهورية الدومينيكية

١.5–٢.7–3.٠٦.4٠.٦3.57.95.٦4.٦3.7٠.3٢.3إكوادور

١.4٢.٢١.9١.8١.4٢.5٢.4٢.4٢.٠–٢.9١.33.١السلفادور

٢.47.3٦.٢3.٠٢.7٢.7–٠.8١.٢–٠.5–4.8٠.9٦.٦غرينادا

3.83.3٠.5٢.94.٢3.٠3.74.٢4.١3.53.84.٠غواتيماال

١.4٢.٠3.34.45.44.85.٢3.83.٢4.٠4.١3.8غيانا

5.5٢.94.٢٢.8١.٢١.53.٢3.5–٠.9٠.83.١5.5هايتي

3.73.84.١٢.83.١3.٦3.٦3.73.8–4.44.٢٢.4هندوراس

٠.٢٠.5٠.9١.5٢.٠٢.8–١.4٠.5–١.4–3.4–١.3٠.8جامايكا

5.١4.٠4.٠١.4٢.٢٢.5٢.١٢.3٢.9–٢.9١.44.7املكسيك

3.٢٦.٢5.٦4.54.٦4.94.54.34.٠–4.٠٢.9٢.8نيكاراغوا

5.٦8.٦١.٦5.8١١.89.٢٦.٦٦.١5.85.٢5.8٦.٠بنما

١4.٠4.73.١3.53.٦3.8–١3.١4.3١.٢–١.٦٦.44.٠باراغواي

4.١9.١١.٠8.5٦.5٦.٠5.8٢.43.33.74.١3.5بيرو

٦.٢٦.١5.٠3.53.5٢.8–٠.9–١.9–3.8–3.53.43.8سانت كيتس ونيفس

٠.١٠.4٢.4١.5١.9٢.١–٠.٢١.4–١.7–٢.44.٢٠.4سانت لوسيا

٠.٢١.3٢.5٠.٢٠.٦١.8٢.53.٠–٢.3–٢.٠–4.٠٠.5سانت فنسنت وجزر غرينادين

٠.53.٠–7.٠–3.94.١3.٠5.١5.33.١٢.8١.8٠.3سورينام

٢.3١.٢–٢.7–٢.١–١.3٢.3١.٠–3.3٠.3–8.٢3.44.4ترينيداد وتوباغو

١.٢7.٢4.٢7.85.٢3.54.٦3.٢١.٠٠.١١.٢3.١أوروغواي

فنزويال
٢.95.33.١–٢.5–4.٢5.٦١.33.9–١٠.٠–٦.٢–4.5–٠.٠

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.34.8١.54.94.55.٠٢.4٢.7٢.33.43.43.9وأفغانستان وباكستان

3.9٢٠.٦8.4٦.5١4.٠3.9١.3٠.8٢.٠3.4٦.٠. . .أفغانستان

4.3٢.4١.٦3.٦٢.83.3٢.83.83.93.٦٢.93.4اجلزائر

5.8٦.٢٢.54.3٢.٠3.75.44.4٢.9٢.١١.8٢.٢البحرين

٢.85.8١.٦4.١7.34.85.٠٦.٠٦.5٦.57.٠٦.٠جيبوتي

5.١7.٢4.75.١١.8٢.٢٢.١٢.٢4.٢3.84.٠٦.٠مصر

4.3٠.44.54.١4.3–١.9–5.٢٠.9٢.3٦.٦3.7٦.٦إيران

١٠.3٠.5٢.٠–٢.4–8.٢3.4٦.47.5١3.97.٦٠.4. . .العراق

5.97.٢5.5٢.3٢.٦٢.7٢.83.١٢.4٢.83.34.٠األردن

١٠.97.9٠.4٠.٦١.١٢.5٢.٦٢.9–٢.4–٦.٠٢.57.١الكويت

3.٢9.١١٠.38.٠٠.9٢.8٢.5٢.٠١.٠١.٠٢.٠3.٠لبنان

١3.74.8–3.3–٦.4–٢4.٠–١٠4.5١3.٦–5.٠٦٢.١–4.٢٢.7٠.8ليبيا

4.84.75.8٦.١5.4١.٢3.٢4.3٢.9–5.4١.١١.٠موريتانيا

4.٦5.94.٢3.85.٢3.٠4.5٢.٦4.5١.84.84.9املغرب

٢.48.٢٦.١4.84.١5.83.٢٢.93.3١.8٢.٦٢.٢عُمان

4.95.٠٠.4٢.٦3.٦3.83.74.١4.٠4.75.٠5.5باكستان

١٠.7١7.7١٢.٠١9.٦١3.44.94.٦4.٠3.7٢.٦3.4٢.٠قطر

4.8١٠.٠5.4٢.73.٦3.5١.٢٢.٠٢.3–٢.9٦.٢٢.١اململكة العربية السعودية
5.٢١.٦4.93.١3.53.5–3.4–١١.٢3.٠4.73.٠١.3السودان7

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .3.٦4.55.93.4سوريا8

3.9٢.4٢.3٠.8١.5٢.84.3–4.94.53.١٢.٦١.9تونس

١.٦4.97.١4.73.١4.٠٢.3٢.53.4–5.73.٢5.٢اإلمارات العربية املتحدة

١٢.٦5.4–4.٢–٢8.١–٢.44.8٠.٢–4.33.٦3.97.7١٢.7اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-4 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: إجمايل الناجت احمللي احلقيقي  )تتمة(   

)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

5.٢5.93.97.٠5.٠4.35.٢5.١3.4١.4٢.94.٢إفريقيا جنوب الصحراء

١٠.3١3.8٢.43.43.95.٢٦.84.83.٠٠.٠١.53.5أنغوال

4.44.9٢.3٢.١3.٠4.٦٦.9٦.55.٠4.٦5.45.٦بنن

3.١4.٠4.٠–8.٦٦.٠4.59.93.٢٠.3–4.7٦.٢7.7بوتسوانا

5.95.83.٠8.4٦.٦٦.5٦.٦4.٠4.٠5.٢5.9٦.٠بوركينا فاسو

٢.٠4.5–٠.5–3.١4.93.85.١4.٠4.45.94.54.٠بوروندي

١.54.٠١.١٠.8١.9١.53.٦4.٠4.٠–7.5٦.7١.3كابو فيردي

3.8٢.9١.93.34.١4.٦5.٦5.95.84.84.٢4.3الكاميرون

١.٠4.85.٢5.55.8–١.4٢.١١.73.٠3.34.١3٦.7جمهورية إفريقيا الوسطى

١.73.5–8.٢3.١4.٢١3.٦٠.١8.95.7٦.9١.8١.١تشاد

٢.٠١.٠١.8٢.١٢.٢3.٠3.5٢.٠١.٠٢.٢3.34.٠جزر القمر

١.4٦.٢٢.97.١٦.97.١8.59.5٦.93.94.٢5.5جمهورية الكونغو الديمقراطية

3.35.٦7.58.73.43.83.3٦.8٢.3١.75.٠٢.9جمهورية الكونغو

١٠.١9.37.98.58.٠8.٠7.٠–٠.8٢.53.3٢.٠4.٢كوت ديفوار

٠.١–5.8–9.9–7.4–٠.5–٦.58.34.١–٢7.٦١7.8١.38.9غينيا االستوائية

3.9٢.٢8.77.٠3.١5.٠4.83.73.33.9–٠.79.8إريتريا

٦.5١١.٢١٠.٠١٠.٦١١.48.79.9١٠.3١٠.٢٦.57.57.3إثيوبيا

٦.37.١5.35.٦4.34.٠3.٢4.54.9–٠.١١.7٢.3غابون

4.4٢.33.35.5–5.٦4.8٠.٢–3.85.7٦.4٦.54.3غامبيا

4.99.١4.87.9١4.٠9.37.34.٠3.93.37.44.5غانا

١.93.83.7٢.3١.١٠.١3.84.44.7–3.١4.9٠.3غينيا

٠.8٢.54.84.85.٠5.٠–٠.٦3.٢3.34.49.4١.8غينيا-بيساو

3.٦٠.٢3.38.4٦.١4.٦5.75.35.٦٦.٠٦.١٦.5كينيا

3.٢5.١4.5٦.94.55.33.٦3.4٢.8٢.43.8٢.9ليسوتو

٦.٠5.١٦.١7.48.٢8.7٠.7٠.٠٢.٠4.٠٦.٦. . .ليبريا

٠.3١.53.٠٢.33.33.١4.١4.55.٠–3.77.٢4.7مدغشقر

3.١7.٦8.3٦.94.9١.95.٢5.7٢.9٢.74.55.5مالوي

٢.37.٠٦.٠5.35.٢4.7–5.٢4.84.75.43.٢٠.8مايل

4.45.53.٠4.١3.93.٢3.٢3.٦3.53.53.93.9موريشيوس

8.3٦.9٦.4٦.77.١7.٢7.١7.4٦.٦4.55.5٦.8موزامبيق

4.٢٢.٦٠.3٦.٠5.١5.١5.7٦.55.34.٢5.34.5ناميبيا

8.4٢.٢١١.85.37.٠3.55.٢5.٠٦.9–4.79.٦٠.7النيجر

٠.٦3.3–7.٠7.٢8.4١١.34.94.35.4٦.3٢.7١.7نيجيريا

7.7١١.١٦.37.37.88.84.77.٠٦.9٦.٠٦.٠7.5رواندا

3.88.١4.٠4.54.84.54.٠4.54.٠4.٠5.٠٦.٠سان تومي وبرينسيبي

4.٦3.7٢.44.3١.94.53.٦4.3٦.5٦.٦٦.87.٠السنغال

5.95.43.75.٠٦.٢5.74.93.53.3–١.١–٢.٦٢.١سيشيل

4.35.٠٦.5–١٢.٠5.43.٢5.3٦.3١5.٢٢٠.74.٦٢١.١سيراليون

3.٠3.3٢.٢٢.3١.٦١.3٠.١٠.8٢.٢–3.73.٢١.5جنوب إفريقيا

٠.5–٦.١–١3.١–٢9.3٢.9٠.٢–5٢.4. . .. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

3.54.3١.9١.4١.٢3.٠٢.9٢.5١.7٠.5٠.9١.٠سوازيلند

5.95.٦5.4٦.47.95.١7.37.٠7.٠7.٢7.٢٦.5تنزانيا

١.١٢.43.54.١4.85.95.45.45.45.35.٠4.4توغو

7.١١٠.48.١7.7٦.8٢.٦4.٠4.94.84.95.5٦.4أوغندا

5.57.89.٢١٠.35.٦7.٦5.١5.٠3.٠3.٠4.٠5.5زامبيا
١.٦–٢.5–7.5١١.4١١.9١٠.٦4.53.8١.١٠.3–١٦.٦. . .زمبابوي9

١ تشــير بيانــات بعــض البلــدان إىل صــايف النــاجت املــادي احلقيقــي )NMP( أو هــي تقديــرات تســتند إليــه. وينبغــي تفســير أرقــام الســنوات األخيــرة باعتبارهــا جمــرد أرقــام تقريبيــة دالليــة نظــرا لعــدم توافــر 

بيانــات موثــوق بهــا وقابلــة للمقارنــة بصــورة عامــة. واألرقــام األخيــرة علــى وجــه اخلصــوص ال تعطــي صــورة كاملــة عــن نمــو نــاجت املؤسســات اخلاصــة اجلديــدة يف االقتصــاد غيــر الرســمي.

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 تســتند البيانــات إىل نظــام احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8. وتتوافــر بيانــات احلســابات القوميــة املعدلــة اعتبــارا مــن عــام ٢٠٠٠ وتســتبعد منهــا بيانــات كريميــا وسيفاســتوبول مــن عــام ٢٠١٠ 

واألعــوام التاليــة.

4 راجع امللحوظات القُطرية بشأن الهند حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

5 يف هذا اجلدول فقط، تستند بيانات تيمور-ليشتي إىل إجمايل الناجت احمللي غير النفطي.

٦ راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

7 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

8 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

9 توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. وقد تم حساب بيانات إجمايل الناجت احمللي احلقيقي بأسعار ٢٠٠9 الثابتة. 
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اجلدول ألف-5 موجز بيانات التضخم
)%(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

خمفضات إجمايل الناجت احمللي

١.7١.9٠.7٠.9١.3١.٢١.٢١.4١.٢١.٠١.5١.8االقتصادات املتقدمة

٢.٢٢.٠٠.8١.٢٢.١١.8١.٦١.8١.١١.3٢.١٢.٢الواليات املتحدة

١.9٢.٠١.٠٠.7١.١١.3١.3٠.8١.٢١.٠١.٠١.5منطقة اليورو

١.7٢.٠٠.٦٠.4٠.9–٠.٦–٠.9–١.9–٢.٢–٠.5–١.3–١.٢اليابان
٢.٠3.٠٠.9٢.٠٢.٠١.٢١.4١.3٠.9٠.7١.٦٢.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

أسعار املستهلكين

٢.٠3.4٠.٢١.5٢.7٢.٠١.4١.4٠.3٠.8١.7٢.٠االقتصادات املتقدمة

١.٦3.١٢.١١.5١.٦٠.١١.٢٢.3٢.3–٢.٦3.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٠3.3٠.3١.٦٢.7٢.5١.3٠.4٠.٠٠.3١.١١.7منطقة اليورو ٢

٠.5١.3–٠.3٢.8٠.8٠.٢–٠.١–٠.3–٠.7–١.4١.4–٠.٢اليابان
١.93.9١.4٢.43.3٢.١١.7١.5٠.٦١.٠١.9٢.١اقتصادات أخرى متقدمة ١

7.99.٢5.٠5.٦7.١5.85.54.74.74.54.44.٠   السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

اجملموعات اإلقليمية

١9.7١5.4١١.١7.٢9.7٦.٢٦.48.١١5.58.4٦.34.8كومنولث الدول املستقلة 4

4.٢7.٦٢.85.١٦.54.٦4.٦3.5٢.73.١3.33.7آسيا الصاعدة والنامية

١8.58.٠4.85.٦5.45.94.33.8٢.93.١4.٢4.3أوروبا الصاعدة والنامية

7.٠٦.44.٦4.٢5.٢4.٦4.٦4.95.55.84.٢3.٦أمريكا الالتينية والكاريبي

5.8١١.87.3٦.٦9.٢9.89.١٦.85.85.١٦.٠4.3منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان

5.7١١.7٦.١٦.٢8.٦9.79.3٦.٦٦.٠5.4٦.١4.١منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

١٠.٢١٢.99.88.٢9.49.3٦.٦٦.37.٠١١.3١٠.87.9إفريقيا جنوب الصحراء

للتذكرة

٢.٦3.7١.٠٢.٠3.١٢.٦١.5٠.5٠.٠٠.3١.3١.8االحتاد األوروبي

9.4١4.٦8.٢9.٢١١.79.98.٠7.37.38.99.١7.١البلدان النامية منخفضة الدخل

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١٢.٢١٢.٦7.٦٦.58.37.87.7٦.38.٦7.4٦.٢4.7الوقود

٦.78.٢4.35.4٦.85.34.94.33.83.84.٠3.9غير الوقود
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .منها: منتجات أولية 5

حسب مصدر التمويل اخلارجي

9.١9.47.٢٦.87.77.٠٦.35.75.55.٦5.74.8اقتصادات املركز املدين الصايف

 اقتصادات املركز املدين الصايف

   حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

9.٠١5.4١3.٠١٠.٢١٠.٦8.٢7.١١١.٢١٦.8١٠.١١4.١٦.5   جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5

للتذكرة

معدل التضخم الوسيط

٢.١4.١٠.9١.93.٢٢.٦١.3٠.7٠.١٠.5١.٢٢.٠االقتصادات املتقدمة

4.9١٠.33.74.٢5.44.٦4.٠3.٢٢.73.٠3.53.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية 3

١ ما عدا الواليات املتحدة وبلدان منطقة اليورو واليابان.

٢ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

3  ما عدا األرجنتين وفنزويال. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

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

5 البيانات ناقصة بسبب األرجنتين، التي تمثل أكثر من 3٠٪ من حجم اجملموعة. راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.
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اجلدول ألف-6 االقتصادات املتقدمة: أسعار املستهلكين1
التغير السنوي %( 

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط 

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

٢.٠3.4٠.٢١.5٢.7٢.٠١.4١.4٠.3٠.8١.7٢.٠٠.5١.٢١.8االقتصادات املتقدمة

١.٦3.١٢.١١.5١.٦٠.١١.٢٢.3٢.3٠.7١.8٢.٦–٢.٦3.8٠.3الواليات املتحدة
٢.٠3.3٠.3١.٦٢.7٢.5١.3٠.4٠.٠٠.3١.١١.7٠.٢٠.٦١.٠منطقة اليورو3

١.5٢.8٠.٢١.١٢.5٢.١١.٦٠.8٠.١٠.4١.5٢.٠٠.3١.٢١.٦أملانيا

١.73.٢٠.١١.7٢.3٢.٢١.٠٠.٦٠.١٠.3١.٠١.7٠.3٠.٠٠.٢فرنسا

٠.8–٠.5١.٢٠.١٠.٦–٢.33.5٠.8١.٦٢.93.3١.٢٠.٢٠.١٠.١إيطاليا

١.٠١.٦٠.٠٠.7٠.7–٠.3–٠.5–١.83.٢٢.4١.4٠.١–3.٠4.١٠.3إسبانيا

٢.3٢.٢١.٠٠.9٢.5٢.8٢.٦٠.3٠.٢٠.١٠.9١.3٠.٢٠.5١.٠هولندا

١.94.5٠.٠٢.33.4٢.٦١.٢٠.5٠.٦٢.١١.٦١.5١.5٢.5١.٢بلجيكا

١.73.٢٠.4١.73.5٢.٦٢.١١.5٠.8٠.9١.5٢.٠١.١١.٢١.3النمسا

١.١–٠.٦١.8٠.4٠.١–٠.١–١.١–١.4–3.34.٢١.34.73.١١.٠٠.9اليونان

٠.5٠.7١.١١.8٠.3٢.4٠.٠–١.43.٦٢.8٠.4٠.٢–٢.9٢.7٠.9البرتغال

١.٢١.9٠.5٠.3٠.٠٠.3١.٢٢.٠٠.٠٠.7١.3–١.٦–3.33.١١.7آيرلندا

٠.9١.4–٠.4١.٢٢.٠٠.٢–١.53.9١.٦١.73.33.٢٢.٢١.٢٠.٢فنلندا

٠.3١.4–١.١٢.٠٠.5–٠.٢–٠.3–٦.44.٠٠.9٠.74.١3.7١.5٠.١اجلمهورية السلوفاكية

٠.5٢.٢–٠.5١.٢٢.٢٠.٢–٢.٢١١.٢4.٢١.٢4.١3.٢١.٢٠.٢٠.7ليتوانيا

٠.3٠.8–١.٠٢.٠٠.4–٠.3–5.٦5.7٠.9١.8١.8٢.٦١.8٠.٢٠.5سلوفينيا

–٢.54.١٠.٠٢.83.7٢.9١.7٠.7٠.١٠.٢١.٠٢.١٠.9١.8١.٠لكسمبرغ
4.٢٢.3٠.٠٠.7٠.٢٠.٢١.7٢.٠٠.4٠.3١.8–4.٦١5.33.3١.٢التفيا

٠.9٢.3–4.4١٠.٦٠.٢٢.75.١4.٢3.٢٠.5٠.١٠.5١.4٢.٢٠.٢إستونيا
٠.٠٠.5–٠.5١.9٠.5–١.٠–١.5–٢.54.4٠.٢٢.٦3.53.١٠.4٠.3قبرص3

٢.54.7١.8٢.٠٢.53.٢١.٠٠.8١.٢١.٢١.5١.8١.3١.8١.5مالطة

٠.7–٠.5١.3٠.٢٠.١–٠.3٢.8٠.8٠.٢–٠.١–٠.3–٠.7–١.4١.4–٠.٢اليابان
١.٦3.٦٢.٢3.34.5٢.8٢.٦١.5٠.١٠.7٢.5٢.٠٠.١١.5٢.5اململكة املتحدة3

3.٢4.7٢.8٢.94.٠٢.٢١.3١.3٠.7١.٠١.9٢.٠١.3١.3٢.٢كوريا

٢.١٢.4٠.3١.8٢.9١.5٠.9١.9١.١١.٦٢.١٢.٠١.3١.8٢.١كندا

٢.84.3١.8٢.93.4١.7٢.5٢.5١.5١.3٢.١٢.5١.7١.٦٢.٠أستراليا

١.١١.١٢.٢٠.١٠.٦١.١–١.٠١.4١.9٠.8١.٢٠.3–٠.93.5٠.9مقاطعة تايوان الصينية

٠.٠٠.٢–٠.٠١.٠١.3–٠.4–٠.٠١.١–٠.٢–٠.7٠.٢٠.7–٠.8٢.4٠.5سويسرا

١.53.3١.9١.9١.4٠.9٠.4٠.٢٠.7١.١١.4٢.١٠.7١.٢١.٦السويد

٠.5١.4–١.١١.9٠.7–٠.3–٠.7٦.٦٠.٦٢.85.٢4.٦٢.4١.٠٠.5سنغافورة

منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية 

4.3٠.٦٢.35.34.١4.34.43.٠٢.5٢.٦3.٠3.٠٢.5٢.٦–٠.8اخلاصة

١.93.8٢.٢٢.4١.3٠.7٢.١٢.٠٢.٢3.٢٢.3٢.5٢.33.٠٢.5النرويج

3.3٦.3١.٠١.5١.93.3١.4٠.4٠.3٠.٦١.9٢.٠٠.١١.١٢.٢اجلمهورية التشيكية

١.٢–٠.١–٠.8٢.٠١.٠–٠.٦–٢.34.٦3.3٢.73.5١.7١.5٠.5٠.٦إسرائيل

٢.١3.4١.3٢.3٢.8٢.4٠.8٠.٦٠.5٠.4١.١٢.٠٠.4٠.4١.١الدانمرك

٢.٢4.٠٢.١٢.34.٠١.١١.١١.٢٠.3٠.7١.٦٢.٠٠.١١.4١.7نيوزيلندا

١.١–٠.٢–١.١١.٢٠.٢–٠.٢–٢.35.٢٠.3٢.5٢.9١.3١.١٠.٦٠.8بورتوريكو

8.5١.٢٢.85.8٦.١5.5٦.٠4.٦٢.٦٢.8٢.83.7٢.٦٢.8. . .إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

4.٢١٢.7١٢.٠5.44.٠5.٢3.9٢.٠١.٦١.73.١٢.5٢.٠٢.٢3.5 آيسلندا

4.١٢.4٢.٦٢.٠٢.8١.3١.١٠.١4٠.٦٠.7١.٢٠.4٠.9١.١. . .سان مارينو

                                                            للتذكرة

١.4٢.٦١.9١.3١.5٠.٢٠.8١.8٢.٠٠.5١.٢١.9–١.93.٢٠.١االقتصادات املتقدمة الرئيسية

١ يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. 

٢  التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي.

3 على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

١9.7١5.4١١.١7.٢9.7٦.٢٦.48.١١5.58.4٦.34.8١3.97.١5.8كومنولث الدول املستقلة3، 4

٢١.٢١4.١١١.7٦.98.45.١٦.87.8١5.57.٢5.٠4.٠١٢.95.94.9روسيا

١5.3١9.39.58.٠١3.١9.٠5.٦8.7١5.3١١.٢9.٢٦.٦١٦.39.88.١ما عدا روسيا

١.٠3.5–٢.54.٠٠.١–3.٢9.٠3.57.37.7٢.55.83.٠3.7٠.5أرمينيا

3.8٢٠.8١.٦5.77.9١.٠٢.4١.44.٠١٠.٢8.54.٠7.7١٢.84.٢أذربيجان

55.3١4.8١3.٠7.753.٢59.٢١8.3١8.١١3.5١٢.7١٢.٠9.٠١٢.٠١3.٠١١.٠بيالروس

3.١4.٠٢.٦3.٦3.٠4.93.٢4.٠–٠.5–7.3١٠.٠١.77.١8.5٠.9جورجيا

8.3١7.١7.37.١8.35.١5.8٦.7٦.5١3.١9.37.١١٢.٠9.٠9.٠كازاخستان

9.7٢4.5٦.87.8١٦.٦٢.8٦.٦7.5٦.5١.١7.45.١3.43.35.7جمهورية قيرغيزستان

١5.٠١٢.7٠.٠7.47.٦4.٦4.٦5.١9.٦٦.84.45.٠١3.53.54.7مولدوفا

٢٠.٢٢٠.4٦.4٦.5١٢.45.85.٠٦.١5.8٦.37.3٦.٠5.١7.٠٦.4طاجيكستان

4.45.35.3٦.8٦.٠٦.45.55.٠٦.9٦.٠5.٠5.٠–١٠.4١4.5٢.7تركمانستان
١٢.١48.7١5.١١١.٠5.٠43.3١3.٠8.5–١٢.١٢5.٢١5.99.48.٠٠.٦٠.3أوكرانيا5

١8.9١3.١١٢.3١٢.3١٢.4١١.9١١.79.١8.58.49.٦١٠.٠8.48.٠9.8أوزبكستان

4.٢7.٦٢.85.١٦.54.٦4.٦3.5٢.73.١3.33.7٢.73.٢3.3آسيا الصاعدة والنامية

5.78.94.99.4١١.5٦.٢7.57.٠٦.4٦.7٦.95.7٦.57.٠7.٠بنغالديش

5.١٦.8٦.35.77.39.3١١.39.9٦.34.44.٦4.77.47.٦٦.9بوتان

٠.4٠.١–٠.٠٠.١١.٠–٠.3–٠.4–٠.٢٢.١١.٠٠.٢٠.١٠.١٠.4٠.٢بروين دار السالم

4.٠5.5٢.93.٠3.9١.٢3.١٢.7٠.٢٢.83.٢٢.9–3.8٢5.٠٠.7كمبوديا

3.35.4٢.٦٢.٦٢.٠١.4٢.١٢.33.٠١.٦٢.3٢.3–١.١5.9٠.7الصين

3.٠7.73.73.77.33.4٢.9٠.5١.43.3٢.8٢.8١.٦3.3٢.8فيجي

5.٢9.٢١٠.٦9.59.59.99.45.94.95.55.٢4.95.35.35.3الهند

١4.١9.85.٠5.١5.34.٠٦.4٦.4٦.43.74.٢4.٠3.43.44.4إندونيسيا

٢.١٠.٦١.5٢.٠٢.5٠.٦١.5٢.٠–١.5–١.53.٠–١.8١3.79.83.9كيريباتي

٢.3–٢.33.١5.54.5–٢4.٠7.٦٠.٠٦.٠7.٦4.3٦.45.55.33.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

٢.45.4٠.٦١.73.٢١.7٢.١3.١٢.١٢.١3.٠3.٠٢.7٢.١3.٠ماليزيا

١.8١٢.٠4.5٦.٢١١.3١٠.94.٠٢.5١.4٢.١٢.٦4.٢١.9٢.٠3.٢ملديف

٠.7١.١–٠.٦١.١٢.١٢.٢–١4.7٠.5١.85.44.3١.9١.١٢.٢. . .جزر مارشال

١.9١.3–١.9١.33.٠١.٠–٢.٠٦.٦7.73.74.3٦.3٢.٠٠.٦١.٠ميكرونيزيا

7.3٢٦.8٦.3١٠.٢7.7١5.٠8.٦١٢.95.9٢.4٦.7٦.5١.١5.95.8منغوليا

٢3.4١١.5٢.٢8.٢٢.8٢.85.75.9١١.49.89.٠٦.9١٠.7١٠.47.7ميانمار

5.5٦.7١٢.٦9.٦9.٦8.39.99.٠7.٢١٠.٠9.9٦.57.٦١١.58.3نيبال

9.94.7١.١٢.٦5.4٢.84.٠٢.٢٢.٠٢.٠٢.٠٠.83.٢٠.8. . .باالو

8.٦١٠.8٦.95.١4.44.55.٠5.٢٦.٠٦.97.5٦.٠٦.37.٠7.5بابوا غينيا اجلديدة

5.٢8.٢4.٢3.84.73.٢٢.94.٢١.4٢.٠3.43.5١.5٢.93.٢الفلبين

٠.9٠.3١.٠3.٠٠.4٠.3١.7–4.5١١.٦٦.3٠.85.٢٢.٠٠.٦٠.4ساموا

8.7١7.37.١٠.97.45.95.45.٢٠.9٢.44.٠٢.93.54.5٢.7جزر سليمان

9.8٢٢.43.5٦.٢٦.77.5٦.93.3٠.94.١5.35.٠٢.85.45.٢سري النكا

١.3١.7–٠.3١.٦٢.5٠.9–3.33.83.٠٢.٢١.9٠.9–٢.85.5٠.9تايلند

3.3–٠.٦–١.34.٠٠.٦–5.٢١3.٢١٠.99.5٠.7٠.٦٠.٦–7.4٠.٢. . .تيمور- ليشتي

٠.5٢.5–٠.١١.5٢.7٠.4–7.٦7.53.53.94.٦٢.٠١.5١.٢٠.١تونغا

٠.5١.4٢.٠١.١3.٢3.5٢.9٢.54.43.5٢.9–١.9–١٠.4٠.3. . .توفالو

٢.54.84.3٢.8٠.9١.3١.5٠.8٢.5٢.٢٢.٦3.٠١.5٢.5٢.7فانواتو

4.9٢3.١٦.79.٢١8.79.١٦.٦4.١٠.٦٢.٠3.٦4.٠٠.٦3.53.8فييت نام

١8.58.٠4.85.٦5.45.94.33.8٢.93.١4.٢4.33.53.93.7أوروبا الصاعدة والنامية

4.١3.4٢.33.٦3.4٢.٠١.9١.٦١.9١.١٢.٢3.٠٢.٠١.8٢.3ألبانيا

٠.7–٠.3–٠.5٢.٠١.٢–٠.7–١.٠–٠.9–٢.١3.7٢.٠٠.١–٢.47.4٠.4البوسنة والهرسك
١.4–٠.8–٠.٦٢.١٠.9–١.٦–١.١–7.3١٢.٠٢.53.٠3.4٢.4٠.4١.٦بلغاريا ٦

١.٢–٠.١–٠.8٢.٠٠.١–١.٠–٠.5–3.4٦.١٢.4١.٠٢.33.4٢.٢٠.٢كرواتيا

٠.4١.93.٠٠.5٠.8٢.٦–٠.١–7.5٦.٠4.٢4.93.95.7١.7٠.٢هنغاريا

٠.5١.7–٠.٢٠.9٢.٢٠.١–3.57.3٢.5١.8٠.4٠.5–9.4٢.4. . .كوسوفو

٠.5١.٠–٠.١٠.7٢.٠٠.3–٠.٢–١.73.93.3٢.8٠.١–١.97.٢٠.٦جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

١.٦٠.5١.3٢.٠١.4١.٠١.4–9.٠3.٦٠.73.١3.٦٢.٢٠.7. . .اجلبل األسود

٠.٢١.5–١.١٢.5٠.5–٠.٦–4.٦4.٢3.4٢.٦4.33.7٠.9٠.٠٠.9بولندا

٢.7–٠.3–١.7٢.5٠.9–١.5–٢4.٢7.85.٦٦.١5.83.34.٠١.١٠.٦رومانيا

٢5.3١٢.48.١٦.١١١.١7.37.7٢.١١.4١.33.٢4.٠١.٦٢.٠3.5صربيا

33.9١٠.4٦.38.٦٦.58.97.58.97.78.48.٢٦.58.89.١٦.٢تركيا
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تابع(     
)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

7.٠٦.44.٦4.٢5.٢4.٦4.٦4.95.55.84.٢3.٦٦.٢5.١3.9أمريكا الالتينية والكاريبي7

3.43.53.4١.١١.١١.٠١.4١.8٢.5٠.9١.4٢.٢–١.85.3٠.٦أنتيغوا وبربودا
39.4٢٠.5. . .٢3.٢9.7. . .. . .. . .٦.88.٦٦.3١٠.59.8١٠.٠١٠.٦األرجنتين8

١.94.4١.7١.٦3.١١.9٠.4١.٢١.9١.٠١.5١.3٢.٠١.٠١.5جزر البهاما
١.7٢.3–٠.3٢.٠٢.5٢.5–٢.٦8.١3.٦5.89.44.5١.8١.9١.١بربادوس

٢.٠٢.3–١.٠٢.٢٢.٠٠.٦–٠.9١.7١.٢٠.5١.٢٠.9–١.8٦.4١.١بليز

4.١١4.٠3.3٢.59.94.55.75.84.١3.95.١5.٠3.٠5.١5.٠بوليفيا
٦.٦5.74.95.٠٦.٦5.4٦.٢٦.39.٠9.٠5.44.5١٠.77.٢5.٠البرازيل

3.38.7١.5١.43.33.٠١.94.44.34.٠3.٠3.٠4.43.53.٠شيلي
8.٠7.٠4.٢٢.33.43.٢٢.٠٢.95.٠7.٦4.١3.٠٦.8٦.٠3.7كولومبيا

٢.٢3.٠–١٠.9١3.47.85.74.94.55.٢4.5٠.8٠.7٢.٦3.٠٠.8كوستاريكا

١.8–٠.١–١.٦٢.٢٠.١–٠.٢–١.٦٦.4٠.٠٢.8١.١١.4٠.٠٠.8٠.8دومينيكا
١٢.٢١٠.٦١.4٦.38.53.74.83.٠٠.8٢.34.٠4.٠٢.33.٠4.٠اجلمهورية الدومينيكية

–٢٢.48.45.٢3.٦4.55.١٢.73.٦4.٠٢.4١.١٠.73.4٢.9٠.٢إكوادور
١.٠١.5٢.٠١.٠٠.3٢.٠–3.١7.3٠.5١.٢5.١١.7٠.8١.١٠.7السلفادور

٢.33.4٢.١١.٠٢.8٢.8–٠.٦–3.43.٠٢.4٠.٠٠.8–٢.38.٠٠.3غرينادا

٦.9١١.4١.93.9٦.٢3.84.33.4٢.44.53.٦4.٠3.١4.34.٠غواتيماال
٢.٢٢.٠–٠.٢٢.١3.٠١.8–٦.٢8.١3.٠4.34.4٢.4٢.٢١.٠٠.3غيانا

١5.١١4.43.44.١7.4٦.8٦.83.97.5١3.39.١5.٠١١.3١٢.٠7.٠هايتي
9.١١١.45.54.7٦.85.٢5.٢٦.١3.٢3.١4.١4.5٢.44.74.5هندوراس
9.3٢٢.٠9.٦١٢.٦7.5٦.99.48.33.74.45.٢4.93.75.٢5.٢جامايكا

7.35.١5.34.٢3.44.١3.84.٠٢.7٢.83.33.٠٢.١3.٢3.١املكسيك
9.٠١9.83.75.58.١7.٢7.١٦.٠4.٠٦.٢7.37.73.١٦.٢7.3نيكاراغوا

١.58.8٢.43.55.95.74.٠٢.٦٠.١٠.7١.5٢.٠٠.3١.٠١.5بنما
8.8١٠.٢٢.٦4.78.33.7٢.75.٠3.١4.١4.١4.53.١3.84.١باراغواي

٢.85.8٢.9١.53.43.7٢.83.٢3.53.٦٢.5٢.54.4٢.9٢.5بيرو

٠.٢١.3–٠.8١.8٢.9–١.3–3.45.3٢.١٠.77.١١.4١.٠٠.7٢.8سانت كيتس ونيفس
٠.٦4.٠–3.٢٢.5٢.٦–١.٠–3.3٢.84.٢١.53.5١.٠–٢.85.5٠.٢سانت لوسيا

١.٠١.3–١.٢١.5٢.١–٠.4–٢.٢١٠.١٠.4٠.83.٢٢.٦٠.8٠.٢١.7سانت فنسنت وجزر غرينادين
٦.7١7.85.٠١.93.4٦.9٦7.١3٠.74.٠٢5.٠7٦.79.٢–٢٠.5١4.٦٠.4سورينام

5.3١٢.١7.٠١٠.55.١9.٢5.35.74.74.85.34.٦١.55.٢5.3ترينيداد وتوباغو

8.٦7.97.١٦.78.١8.١8.٦8.98.7١٠.٢8.7٦.39.49.98.8أوروغواي
٢١.٠3٠.4٢7.١٢8.٢٢٦.١٢١.١4٠.٦٦٢.٢١٢١.7475.8١,٦٦٠.١4,5٠5.٠١8٠.97٢٠.٠٢,٢٠٠.٠فنزويال

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

5.8١١.87.3٦.٦9.٢9.89.١٦.85.85.١٦.٠4.35.١٦.١5.8وأفغانستان وباكستان

4.5٦.٠7.٠٠.١4.77.٢–٢.٢١١.8٦.47.44.7١.5–٢٦.4٦.8. . .أفغانستان

٢.94.95.73.94.58.93.3٢.94.85.94.84.٠4.45.94.8اجلزائر

٢.83.3٢.7١.83.٦3.٠٢.4٠.74.4٢.5–٠.83.5٢.8٢.٠٠.4البحرين

٢.3١٢.٠١.74.٠5.١3.7٢.4٢.9٢.١3.٠3.53.٠١.93.٠3.٠جيبوتي

5.١١١.7١٦.٢١١.7١١.١8.٦٦.9١٠.١١١.٠١٠.٢١8.٢7.١١١.4١4.٠١٦.5مصر

١4.9٢5.3١٠.7١٢.4٢١.٢3٠.834.7١5.٦١١.97.47.٢5.٠8.38.٠٦.5إيران 

٢.45.٦٦.١١.9٢.٢١.4٢.٠٢.٠٢.٠٢.3٢.٠٢.٠–٢.7٢.٢. . .العراق

١.٢٢.5–٢.3٢.5١.٦–٠.5–4.84.٢4.54.8٢.9٠.9–٢.7١4.٠٠.7األردن

٢.٢٦.34.٦4.54.93.٢٢.7٢.93.٢3.43.83.٦3.٢3.43.8الكويت

٢.٠٢.٠–٢.٠٢.٠3.4–٠.7–١.7١٠.8١.٢4.٠5.٠٦.٦4.8١.93.7لبنان

١٠.4٢.4٢.5١5.9٦.١٢.٦٢.8١4.١١4.٢١٢.57.3٢3.37.4١٦.9–٠.7ليبيا

3.54.٢–٦.57.5٢.١٦.35.74.94.١3.8٠.5١.34.٢5.١٢.8موريتانيا

١.83.9١.٠١.٠٠.9١.3١.9٠.4١.5١.3١.3٢.٠٠.٦١.٢١.3املغرب

١.٠١٢.٦3.53.34.٠٢.9١.٢١.٠٠.١١.١3.١٢.8٠.١١.١3.١عُمان

5.8١٢.٠١9.٦١٠.١١3.7١١.٠7.48.٦4.5٢.95.٢5.٠3.٢4.55.٠باكستان

. . .. . .. . .٢.٠١.93.١3.4١.83.٠3.١٢.٢–٢.4–5.١١5.١4.9قطر

٠.4٦.١4.١3.83.7٢.93.5٢.7٢.٢4.٠٢.٠٢.٠٢.34.٠٢.٠اململكة العربية السعودية
9.4١4.3١١.3١3.٠١8.335.43٦.53٦.9١٦.9١3.5١٦.١١3.7١٢.٦١٦.5١3.7السودان9
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .٢.٦١5.٢٢.84.4سوريا١٠

٢.٦4.33.73.33.55.١5.84.94.93.73.93.54.١4.٠3.9تونس

4.5١٢.3١.٦٠.9٠.9٠.7١.١٢.34.١3.٦3.١3.٦3.83.٦3.١اإلمارات العربية املتحدة

١٠.٦١9.٠3.7١١.٢١9.59.9١١.٠8.٢39.45.٠١8.٠9.٠١8.8٢٢.٠١5.٠اجلمهورية اليمنية
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اجلدول ألف-7 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: أسعار املستهلكين1 )تتمة(

)التغير السنوي %(

نهاية الفترة٢

توقعاتتوقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

١٠.٢١٢.99.88.٢9.49.3٦.٦٦.37.٠١١.3١٠.87.98.٢١٢.8١٠.٠إفريقيا جنوب الصحراء

93.١١٢.5١3.7١4.5١3.5١٠.38.87.3١٠.333.738.3١7.8١4.348.٠3٢.٠أنغوال

٠.3٠.٦٢.٢٢.3٢.3٢.٢٢.3–٢.97.4٠.9٢.٢٢.7٦.7١.٠١.١بنن

8.١١٢.٦8.١٦.98.57.55.94.43.٠3.٢3.54.53.١3.33.٦بوتسوانا

٠.9١.٦٢.٠٢.٠١.3١.٦٢.٠–٢.83.8٠.5٠.3–٢.١١٠.7٠.9٠.٦بوركينا فاسو

8.9٢4.4١٠.٦٦.59.٦١8.٢7.94.45.٦٦.39.45.٠7.١١١.٦7.٦بوروندي

١.٠١.5–٠.١٠.١١.3٢.٠٠.5–٢.١٦.8١.٠٢.١4.5٢.5١.5٠.٢كابو فيردي

٢.٢5.33.٠١.3٢.9٢.4٢.١١.9٢.7٢.٢٢.٢٢.٢٢.8٢.٢٢.٢الكاميرون

١.89.33.5١.5١.٢5.9٦.٦١١.٦4.54.٠3.53.٠4.84.٠3.5جمهورية إفريقيا الوسطى

5.٠3.٠–١.97.7٠.٢١.73.7٠.٠5.٢3.٠٠.3–١.38.3١٠.١٢.١تشاد

3.٦4.84.83.9٢.٢5.9١.٦١.3٢.٠٢.٢٢.٢٢.٢3.3٦.4١.5جزر القمر

79.5١8.٠4٦.١٢3.5١4.9٠.9٠.9١.٢١.٠١.7٢.73.٠٠.9٢.53.٠جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢.5٦.٠4.35.٠١.85.٠4.٦٠.9٢.٠4.٠3.73.٦٢.٢4.٦3.5جمهورية الكونغو

٢.8٦.3١.٠١.44.9١.3٢.٦٠.4١.٢١.٠١.5٢.٠١.3١.٢١.7كوت ديفوار

5.44.75.75.34.83.43.٢4.3١.7١.5١.4١.8١.٦١.4١.5غينيا االستوائية

١5.3١9.933.٠١١.٢3.9٦.٠٦.5١٠.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠9.٠إريتريا

٦.٦44.48.58.١33.٢٢4.١8.١7.4١٠.١7.78.٢8.٢١٠.٠9.78.٠إثيوبيا

٠.35.3١.9١.4١.3٢.7٠.54.5٠.١٢.5٢.5٢.5٠.١٢.5٢.5غابون

٦.١4.54.٦5.٠4.84.٦5.٢٦.٢٦.88.37.٦5.٠٦.7١٠.٠5.٢غامبيا

١7.9١٦.5١3.١٦.77.77.١١١.7١5.5١7.٢١7.٠١٠.٠٦.٠١7.7١3.58.٠غانا

١3.7١8.44.7١5.5٢١.4١5.٢١١.99.78.٢8.٢8.١5.٠7.38.87.5غينيا

١.5٢.٦٢.83.٠٢.4٢.5٢.5–١.١5.١٢.١٠.8١.٠–٢.٦١٠.4١.٦غينيا-بيساو

5.9١5.١١٠.٦4.3١4.٠9.45.7٦.9٦.٦٦.٢5.55.٠8.٠5.٦5.5كينيا

7.٢١٠.75.93.4٦.٠5.55.٠4.٠5.38.٦٦.٠5.٠٦.٠8.5٦.٠ليسوتو

١7.57.47.38.5٦.87.٦9.97.78.٦8.57.58.٠8.88.٢. . .ليبريا

١٠.٠9.39.٠9.٢9.55.75.8٦.١7.4٦.7٦.95.47.٦7.١7.١مدغشقر

١9.58.78.47.47.٦٢١.3٢8.3٢3.8٢١.9١9.8١3.98.١٢4.9١5.٢١٠.٢مالوي

٠.9١.4١.٠١.3٢.5١.٠١.٠١.5–١.79.١٢.٢١.33.١5.3٠.٦مايل

٦.١9.7٢.5٢.9٦.53.93.53.٢١.3١.5٢.١٢.٦١.3٢.٠٢.٢موريشيوس

9.٦١٠.33.3١٢.7١٠.4٢.١4.٢٢.3٢.4١٦.7١5.55.٦١١.١٢٠.٠١٢.٢موزامبيق

7.49.١9.54.95.٠٦.75.٦5.33.4٦.٦٦.٠5.73.77.3٦.٠ناميبيا

١.٠١.٦٢.٠٢.٠٢.٢١.٦٢.٢–٢.9٠.5٢.3٠.9–١.8١١.34.3٢.8النيجر

١١.3١١.٦١٢.5١3.7١٠.8١٢.٢8.58.٠9.٠١5.4١7.١١3.49.٦١8.5١7.٠نيجيريا

5.9١5.4١٠.3٢.35.7٦.34.٢١.8٢.55.34.95.٠4.54.75.٠رواندا

١٦.٢3٢.٠١7.٠١3.3١4.3١٠.٦8.١7.٠5.33.93.53.٠4.٠4.٠3.٠سان تومي وبرينسيبي

٠.١١.٠١.8١.8٠.4١.4١.7–١.٢3.4١.4٠.7١.١–١.8٦.3٢.٢السنغال

٢.53.٠3.٢٠.93.١–٢.٦7.١4.3١.44.٠٠.8–3.٢37.٠3١.8٢.4سيشيل

١١.٦١4.89.٢١7.8١8.5١3.89.88.39.٠9.79.٠٦.5١٠.١9.59.٠سيراليون

5.4١١.57.١4.35.٠5.75.8٦.١4.٦٦.4٦.٠5.55.٢٦.75.5جنوب إفريقيا

45.١٠.٠١.75٢.847٦.٠١١٠.7٢٠.٠١٠9.9583.938.١. . .. . .. . .. . .. . .جنوب السودان

7.٠١٢.77.44.5٦.١8.95.٦5.75.٠7.٠٦.١5.84.95.5٦.٦سوازيلند

٦.3١٠.3١٢.١7.٢١٢.7١٦.٠7.9٦.١5.٦5.٢5.٠5.٠٦.85.٠5.٠تنزانيا

١.98.73.7١.43.٦٢.٦١.8٠.٢١.8٢.١٢.5٢.٠١.8٢.3٢.5توغو

5.١١٢.٠١3.٠3.8١5.١١٢.95.٠3.١5.55.55.١5.٠8.55.٢5.١أوغندا

١9.7١٢.4١3.48.58.7٦.٦7.٠7.8١٠.١١9.١9.١5.٠٢١.١9.58.7زامبيا
٦.٠–١.٢–4.٦٢.٠٢.5–١.٦–٢.4–١57.٠٦.٢3.٠3.53.7١.٦٠.٢–١8.5زمبابوي١١

١ يُشار إىل حركات أسعار املستهلكين كمتوسطات سنوية. 

٢ التغيرات من سنة إىل أخرى على أساس شهري، وبالنسبة لعدد من البلدان على أساس ربع سنوي. 

3 بالنســبة لكثيــر مــن البلــدان، يُقــاس التضخــم يف الســنوات الســابقة علــى أســاس مؤشــر أســعار التجزئــة. وتُســتخدم عــادة بيانــات التضخــم يف مؤشــر أســعار املســتهلكين بنطــاق تغطيــة أوســع وأكثــر حداثــة 

بالنســبة للســنوات األقــرب.

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

5  تستبعد من البيانات كل من كريميا وسيفاستوبول اعتبارا من عام ٢٠١4.

٦ على أساس املؤشر املنسق ألسعار املستهلكين الصادر عن املكتب اإلحصائي لالحتاد األوروبي.

7 ما عدا األرجنتين وفنزويال. 

8 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

9 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

١٠ تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء  البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق  ١١ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات. 
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اجلدول ألف-8 االقتصادات املتقدمة الرئيسية: أرصدة املالية العامة والدين لدى احلكومة العامة1
)% من إجمايل الناجت احمللي ما مل يُذكر خالف ذلك(

توقعاتمتوســـط

٢٠٠7–١998٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

االقتصادات املتقدمة الرئيسية

–٢.5–3.3–3.٦–3.٢–3.8–4.4–٦.4–7.4–8.8–3.٢صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.١–٠.4–٠.7–٠.8–١.4–١.7–١.8–٢.٢–٠.9٢.7فجوة الناجت٢

–٢.5–3.١–3.٢–٢.8–3.3–3.9–5.3–٦.5–7.4–3.7الرصيد الهيكلي٢

الواليات املتحدة
–3.7–3.7–4.١–3.5–4.٢–4.4–7.9–9.٦–١٠.9–3.١صايف اإلقراض/االقتراض3

٠.٠٠.١–٠.5–٠.4–١.3–١.9–٢.٢–3.١–٢.٠3.4فجوة الناجت٢
–3.7–3.7–3.9–3.3–3.9–4.3–٦.4–8.٢–9.٦–3.7الرصيد الهيكلي٢

4١.7٦9.475.979.48٠.88٠.379.88٢.٢8٢.384.4صايف الدين

٦٠.794.799.٠١٠٢.5١٠4.٦١٠4.٦١٠5.٢١٠8.٢١٠8.4١٠8.3إجمايل الدين

منطقة اليورو

–٠.٦–١.7–٢.٠–٢.١–٢.٦–3.٠–3.7–4.٢–٦.٢–٢.٠صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٢–٠.8–١.٢–١.8–٢.5–٢.7–١.9–٠.٦–٠.5١.5فجوة الناجت٢

–٠.٦–١.١–١.٢–٠.9–١.١–١.3–٢.١–3.8–4.٦–٢.4الرصيد الهيكلي٢
47.857.8٦٠.٢٦5.7٦7.8٦8.3٦7.٦٦7.4٦7.٠٦٢.٢صايف الدين

٦8.١84.١8٦.79١.393.394.39٢.59١.79١.٠84.٢إجمايل الدين

أملانيا  

٠.3٠.7٠.١٠.١٠.٦–٠.٠٠.٢–١.٠–4.٢–٢.3صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠٠.٠٠.4٠.4٠.٢–١.٠٠.4٠.3–١.3–٠.٢فجوة الناجت٢

٠.5–٠.٢–٠.٠٠.٦٠.7٠.١–٠.٢–١.3–٢.4–٢.4الرصيد الهيكلي٢

44.357.١55.٢54.453.45٠.١47.545.443.73٦.8صايف الدين

٦١.98١.٠78.379.577.١74.57١.٠٦8.٢٦5.95٦.7إجمايل الدين

فرنسا

–١.٠–3.٠–3.3–3.5–4.٠–4.٠–4.8–5.١–٦.8–٢.5صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٢–١.5–١.8–٢.٢–٢.5–٢.٢–١.7–٠.9–٠.3١.9فجوة الناجت٢

–١.١–١.9–٢.٠–٢.٠–٢.4–٢.٦–3.٦–4.5–5.٦–٢.8الرصيد الهيكلي٢
53.873.77٦.48١.٦84.487.488.٢89.٢89.885.8صايف الدين

٦٢.48١.785.٢89.٦9٢.495.39٦.١97.١97.893.8إجمايل الدين

إيطاليا

٠.٠–٢.٢–٢.5–٢.٦–3.٠–٢.9–٢.9–3.5–4.٢–٢.9صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–١.7–٢.5–3.3–4.١–4.١–٢.8–٠.5–١.3–٠.٢فجوة الناجت٢

٠.٠–١.١–١.٢–٠.8–١.١–٠.٦–١.٦–3.9–3.7–3.5الرصيد الهيكلي٢،4

9٠.٠98.3١٠٠.4١٠5.٠١٠9.9١١٢.5١١3.3١١3.8١١3.9١٠٦.7صايف الدين

١٠3.7١١5.4١١٦.5١٢3.3١٢9.٠١3٢.5١3٢.7١33.٢١33.4١٢5.٠إجمايل الدين

اليابان

–3.١–5.١–5.٢–5.٢–٦.٢–8.٦–8.8–9.8–9.3–5.8صايف اإلقراض/االقتراض
–١.٢–١.3–١.5–١.5–١.5–١.١–٢.٠–3.4–٢.7–٠.7فجوة الناجت٢

–٢.9–4.8–4.9–4.8–5.8–8.3–7.9–8.4–7.9–5.٦الرصيد الهيكلي٢
7٠.٠١١3.١١٢7.٢١٢9.٠١٢4.٢١٢٦.٢١٢5.3١٢7.9١3٠.7١3١.5صايف الدين

١٦٢.4٢١5.8٢3١.٦٢38.٠٢44.5٢49.١٢48.٠٢5٠.4٢53.٠٢53.9إجمايل الدين5

اململكة املتحدة 

–٠.7–٢.7–3.3–4.٢–5.٦–5.7–7.7–7.٦–9.5–١.٦صايف اإلقراض/االقتراض
٠.٠–٠.4–٠.١–٠.٢–٠.7–١.7–٢.3–٢.٠–١.٠٢.5فجوة الناجت٢

–٠.7–٢.5–3.٢–4.٠–4.9–4.٢–٦.٠–٦.٠–7.4–٢.٢الرصيد الهيكلي٢
34.١٦8.57٢.97٦.٢77.٦79.58٠.48٠.58٠.373.٦صايف الدين

38.475.78١.384.88٦.٠87.989.٠89.٠88.88٢.١إجمايل الدين

كندا

–٠.9–٢.3–٢.5–١.3–٠.5–١.9–٢.5–3.3–١.١4.7صايف اإلقراض/االقتراض
–٠.١–٠.٦–١.١–٠.9–٠.4–٠.9–١.3–١.١–١.3٢.4فجوة الناجت٢

–٠.8–١.9–١.9–٠.8–٠.5–١.4–١.8–٢.7–٠.43.4الرصيد الهيكلي٢
38.٢٢٦.8٢7.١٢8.٢٢9.4٢8.١٢٦.3٢٦.9٢5.3١7.٢صايف الدين

78.١8١.١8١.584.88٦.١8٦.٢9١.59٢.١9٠.58٢.٢إجمايل الدين

ملحوظة: يتناول اإلطار ألف-١ يف امللحق اإلحصائي مناقشة املنهجية املتبعة يف كل بلد واالفتراضات املعنية بكل على حدة. وحتُسب عناصر اجملموعات القُطرية من أجل بيانات املالية العامة كمجموع القيم بالدوالر 

األمريكي للبلدان املنفردة ذات الصلة.

١ تشــير بيانــات الديــن إىل نهايــة الســنة وال تكــون قابلــة للمقارنــة دائمــا فيمــا بيــن البلــدان اخملتلفــة. ويتــم تعديــل مســتويات الديــن الصــايف واإلجمــايل املبلغــة مــن الهيئــات اإلحصائيــة الوطنيــة يف البلــدان التــي اعتمــدت نظــام 

احلســابات القوميــة لعــام ٢٠٠8 )وهــي، أســتراليا وكنــدا ومنطقــة هونــغ كونــغ الصينيــة اإلداريــة اخلاصــة والواليــات املتحــدة( الســتبعاد التزامــات معاشــات التقاعــد غيــر املمولــة لنظــم املزايــا التقاعديــة احملــددة ملوظفــي 

احلكومــة. وتبــدأ بيانــات املاليــة العامــة لالقتصــادات املتقدمــة الرئيســية اجملمعــة والواليــات املتحــدة يف ٢٠٠١، وبالتــايل فــإن متوســط االقتصــادات اجملمعــة والواليــات املتحــدة هــو عــن الفتــرة ٢٠٠١-٢٠٠7.

٢ ٪ من إجمايل الناجت احمللي املمكن.

3 تم تعديل األرقام املبلغة من قبل الهيئات اإلحصائية الوطنية الستبعاد البنود املتعلقة بالنظام احملاسبي على أساس االستحقاق لنظم معاشات التقاعد ذات املزايا احملددة ملوظفي احلكومة.

4 ال يشمل اإلجراءات املتخذة ملرة واحدة استنادا إىل البيانات املتاحة من السلطات، ويف حالة عدم توافر هذه البيانات، يتم االستناد إىل مقبوضات بيع األصول.

5 تشمل حصص امللكية، على أساس غير موحد.
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)التغير السنوي %(

توقعاتمتوســـطات

٢٠٠7–١998٢٠١7–٢٠٠8٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

جتارة السلع واخلدمات

التجارة العاملية1

١٢.47.٠٢.83.53.8٢.٦٢.33.8–٦.8٢.9٢.9١٠.5احلجم

خمفض األسعار

٢.5–٢.8–١3.٢–١.8–٠.٦–5.٦١١.١١.7–١١.5١٠.4–٢.7٠.3بالدوالر األمريكي

٢.٢–٢.8–5.7–٦.77.4١.3٠.١١.7–١.٦٠.٦8.١8.٢بوحدات حقوق السحب اخلاصة

حجم التجارة

الصادرات

١٢.٠5.9٢.33.٢3.83.٦١.83.5–5.8٢.5١.9١١.١االقتصادات املتقدمة

١3.٦9.٠3.84.53.5١.3٢.93.٦–8.83.74.88.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الواردات

١١.45.١١.٢٢.33.84.٢٢.43.9–٦.٢٢.١٠.4١١.٦االقتصادات املتقدمة

٢.34.١–١4.٠١١.٠5.55.34.5٠.٦–8.94.59.58.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.8٠.3١.8٠.9٠.١–٠.7–١.5–٢.٦١.٠–٠.١٢.٢–٠.٢االقتصادات املتقدمة

–٠.١–١.٠–4.١–٠.5–١.93.3٠.٦٠.١–3.85.٠–١.7٠.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جتارة السلع

التجارة العاملية1

١4.3٦.9٢.53.٢3.٢٢.4٢.33.8–٦.9٢.8٢.5١١.5احلجم

خمفض األسعار

٢.٦–3.7–١4.4–٢.5–١.١–٦.٦١٢.5١.8–١٢.4١١.8–٢.٦٠.5بالدوالر األمريكي

٢.3–3.٦–7.١–٢.4–7.78.7١.٢٠.4–١.5٠.48.99.7بوحدات حقوق السحب اخلاصة

أسعار التجارة العاملية بالدوالر األمريكي2

١.4–٢.١–٢.9–١.٠–٢.٦٦.4٠.9١.5–١.5٠.4٦.٢5.3املصنوعات

١7.9–١5.4–47.٢–7.5–٢7.93١.٦١.٠٠.9–3٦.43٦.3–١4.٠3.3النفط

٠.9–٢.7–١7.5–4.٠–١.4–٢٦.٦١8.٠١٠.٠–7.9١٦.٠–3.9٠.7السلع األولية غير الوقود

–١.9٠.3–١7.١–٠.74.١–١٢.١٢٠.٢٢.4–٢.١١.٢٢4.3١5.٢املواد الغذائية
3.7–3.3–٢٠.73.١–١١.9–3.4٢3.3١.٦١4.١١٦.٦١8.٦–٠.٦املشروبات

١.9–7.٦–١.٦١.9١3.5–33.٢٢٢.7١٢.7–١7.١–٠.7–٠.٢٠.١املواد اخلام الزراعية

١.7–7.5–٢3.١–١٠.3–4.3–48.٢١3.5١٦.8–١9.٢–7.8–١٠.44.3املعادن

أسعار التجارة العاملية بوحدات حقوق السحب اخلاصة2

١.١–5.4٢.٠–٠.9–3.7٢.84.٠٠.7–٠.4١.3٢.93.٠املصنوعات

١7.5–١5.4–4٢.7–7.5–٢9.3٢7.٢4.١٠.١–3٢.٢34.8–١٢.7٢.5النفط

٠.5–٢.7–١٠.4–3.9–٠.٦–٢8.٠١4.٠7.3–٢.8٠.٢4.٦١3.9السلع األولية غير الوقود

–٢.٠٠.٦–١٠.٠–١3.3١٦.١٠.٦١.54.١–١.٠٢.١٢٠.5١3.١املواد الغذائية
3.3–٢٠.85.٢3.3–١١.٢–4.3١9.54.١١5.3١٢.7١٦.١–١.٦املشروبات

١.٦–7.5–٢.4٢.٠٦.١–34.٦١8.٦١٠.٠–١5.١–٠.83.8–٠.8املواد اخلام الزراعية

١.4–7.5–١٦.٦–١٠.٢–3.5–49.89.7١4.3–١7.٢–١٠.7–9.33.4املعادن

أسعار التجارة العاملية باليورو2

٠.4–١٦.3٢.7–١.٠–٠.١7.7١.49.٢4.7–٢.4١.١–٠.5املصنوعات

١٦.8–١٦.٠–3٦.8–7.٦–34.3٢5.59.34.١–٢7.١3٢.7–١١.8١.4النفط

–٠.١–3.4–١.٢–4.٠–4.5–3٢.9١٢.5٢.٦–١.9١.3٠.5١١.٢السلع األولية غير الوقود
–١.3١.٢–٠.7–4.٢–١7.7١4.٦5.٦٢.5–٠.٢3.٢١5.8١٠.4املواد الغذائية

٢.7–٢٠.7١٦.١3.9–١4.7–5.5١4.87.3١9.8١١.٢١١.9–٢.4املشروبات

٠.9–١.83.٦8.٢–١.٦–39.8١7.٠5.5–١٢.5–١.97.5–١.7املواد اخلام الزراعية

٠.8–8.١–7.9–١٠.3–7.3–55.58.3١٠.٠–١4.٦–١4.١–8.4٢.4املعادن
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جلدول ألف-9 موجز أحجام وأسعار التجارة العاملية )تتمة(

)التغير السنوي %(

توقعات متوســـطات

٢٠٠7–١998٢٠١7–٢٠٠8٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

جتارة السلع

حجم التجارة

الصادرات

١4.7٦.٠١.9٢.٦3.43.4١.73.5–5.9٢.4١.٦١3.٠االقتصادات املتقدمة

١5.٠8.١4.٢4.3٢.8١.١3.٠3.4–9.١3.٦4.١8.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١.7٢.7٢.٢–5.57.73.7١.3٠.٢–5.٢٢.٠4.٢7.9مصدِّرة للوقود

١8.98.34.45.84.١٠.93.١3.7–١٠.٦4.٢4.١9.٢مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

١3.٠5.3٠.4١.93.53.9٢.44.١–١٢.8–٦.3٢.٠٠.3االقتصادات املتقدمة

٢.53.9–١5.١١٠.35.35.٠٢.8٠.٢–8.94.38.99.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

4.4–٢.٦–٦.58.٦9.94.8١.58.١–9.٦٢.3١4.3١3.٠مصدِّرة للوقود

١7.4١٠.74.35.٠3.١١.73.٦3.8–8.84.77.48.١مصدِّرة لغير الوقود

خمفضات األسعار بوحدات 

حقوق السحب اخلاصة 

الصادرات

٢.٠–٢.٠–٦.4–٠.5١.9–4.4٦.4٠.3–٠.8٠.٠5.87.4االقتصادات املتقدمة

3.٠–5.7–8.8–3.٢–١٢.9١٢.4٢.8٠.9–4.٠١.٠١4.٦١٢.8السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١٠.١–١١.١–٢8.٦–7.٠–٢٢.5٢3.٠3.٦١.9–٢4.7٢4.٦–9.١٠.7مصدِّرة للوقود

١.١–4.١–٠.9–١.٦–8.98.١٢.4٠.5–٢.٠١.5١٠.١٦.9مصدِّرة لغير الوقود

الواردات

١.8–3.٢–8.٠–٢.٠–٦.48.٦١.٠٠.4–١.١٠.٠8.٦١٠.7االقتصادات املتقدمة

٢.9–4.7–4.9–٢.9–١١.١9.٠٢.٢٠.9–٢.4١.١١٠.٠8.4السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١.8–٢.8–١.9–٢.8–9.39.9١.9١.٢–٢.٠١.٦8.45.5مصدِّرة للوقود

3.١–5.٢–5.7–٢.9–١١.58.8٢.3٠.9–٢.4١.٠١٠.59.١مصدِّرة لغير الوقود

معدالت التبادل التجاري

٠.8٠.١١.8١.٢٠.٢–١.3–٢.٠–3.7١.8–٠.٠٢.٦–٠.3االقتصادات املتقدمة

٠.١–١.٠–4.٠–١.٦3.١٠.٦٠.٠٠.3–4.١4.8–١.٦٠.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

اجملموعات اإلقليمية
٦.5–7.4–٢٠.١–٠.5–١١.7٦.7١.9١.3–١5.5١٦.7–5.3١.٠كومنولث الدول املستقلة3

–١.٢١.١٢.٦9.١١.5٢.4–٢.5–3.3٦.5–٠.5١.4–١.8آسيا الصاعدة والنامية
–١.9١.٠٢.4٠.53.٢–١.١–١.8–3.43.9–٠.5–٠.٠٠.٢أوروبا الصاعدة والنامية

–٠.3–١.٢–١٠.٠–٢.7–١.5–8.55.4١.3–4.74.8–٢.8٠.5أمريكا الالتينية والكاريبي
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

7.٢–٦.3–٢5.7–4.8–8.3١٢.9٠.3٠.7–١١.4١7.٦–٦.١٢.3وباكستان

7.3–7.٠–٢٦.5–4.9–8.٢١3.٠٠.9٠.7–١٢.٠١8.٠–٦.4٢.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

3.٦–٢.١–١4.7–3.٦–٠.8–١٢.5١١.٠١.3–8.9١٠.4–3.٠٠.١إفريقيا جنوب الصحراء

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

8.١–8.٦–٢7.٢–4.3–١٢.١١١.9١.٦٠.7–١5.٠٢٠.٢–٦.9٢.٢الوقود

–٠.١٠.4١.45.١١.١٢.٠–٠.7–٢.4٢.4–٠.5٠.4–٠.4غير الوقود
للتذكرة

الصادرات العاملية بمليارات 

   الدوالرات األمريكية

١٠,١7٢٢٠,9١٦١9,585١5,7٢٢١8,٦٦8٢٢,٢١٠٢٢,44٢٢3,١54٢3,574٢٠,9٢٠٢٠,8٠٠٢٢,٠83السلع واخلدمات

8,٠84١٦,47٦١5,٦٦9١٢,٢٢٢١4,89١١7,89٦١8,٠3١١8,458١8,55١١٦,١٦٦١5,937١٦,943السلع
١7.9–١5.4–47.٢–7.5–٢7.93١.٦١.٠٠.9–3٦.43٦.3–١4.٠3.3متوسط سعر النفط4

3٦.4٠79.١٦97.٠4٦١.7879.٠3١٠4.٠١١٠5.٠١١٠4.٠79٦.٢55٠.794٢.9٦5٠.٦4بالدوالر األمريكي للبرميل

١.4–٢.١–٢.9–١.٠–٢.٦٦.4٠.9١.5–١.5٠.4٦.٢5.3قيمة وحدة الصادرات من املصنوعات5

١ متوسط التغير السنوي للصادرات والواردات العاملية كنسبة مئوية.

٢ كما هي ممثلة، على التوايل، بمؤشر قيمة وحدة الصادرات ملصنوعات االقتصادات املتقدمة، وتشكل 83٪ من األوزان الترجيحية لتجارة االقتصادات املتقدمة )صادرات السلع(، ومتوسط أسعار النفط خلام 

برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط؛ ومتوسط أسعار السوق العاملية للسلع األولية غير الوقود مرجحا بحصصها من صادرات السلع األولية العاملية يف الفترة ٢٠٠٢-٢٠٠4. 

3 تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

4 التغير ٪ يف متوسط أسعار النفط خلام برنت اململكة املتحدة وخام دبي الفاحت وخام غرب تكساس الوسيط.

5 التغير ٪ للمصنوعات املصدرة من االقتصادات املتقدمة. 
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اجلدول ألف-10 موجز أرصدة احلساب اجلاري
)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

5.9٢٢٠.9٢٢5.٠٢8٦.93١7.5٢8٢.٦٢١9.٢–٠.849.٠–87.9–58٦.5االقتصادات املتقدمة

–٦١٢.4–5١8.5–4٦9.4–4٦3.٠–39٢.١–3٦٦.4–44٦.5–4٦٠.4–44٢.٠–384.٠–٦9٠.8الواليات املتحدة
٢4.١47.955.٦١٦5.٢٢85.8334.٠3٦5.74٠3.٠38٢.5394.3–١55.٦منطقة اليورو

٢١٠.9١9٦.7١9٢.3٢٢9.٠٢48.9٢5٢.9٢8٢.9٢84.٢3٠١.4٢9١.7٢97.١أملانيا

١٠.٠–9.7–١١.5–4.8–3٠.3–٢4.٦–3٢.7–٢8.3–٢٢.٢–٢٢.5–٢7.٦فرنسا

٢٠.٢4١.١39.94٠.٢35.5١8.3–7.5–٦8.٦–7٢.7–4٢.5–٦8.8إيطاليا

٢٠.7١3.٦١٦.7٢4.3٢٢.5٢7.٦–3.١–47.4–5٦.٢–٦4.3–١5٢.٠إسبانيا

١4٢.٦١45.3٢٢١.٠١٢9.859.745.93٦.5١35.٦١7٦.١١7١.٠١85.٠اليابان

–١١5.4–١١٢.3–١57.3–١53.3–١4٠.٠–١١9.٦–97.4–4٦.٦–٦٦.٦–7٠.١–١٠١.9اململكة املتحدة
–48.8–5٠.١–5٦.7–49.٠–4٠.٦–57.9–٦5.7–49.٦–58.٢–١.54٠.4كندا

١٦5.3٢١٠.١٢84.9٢٦7.3٢7٦.935١.٠3٦4.١37٢.7355.834١.7338.7اقتصادات أخرى متقدمة ١

–٢53.3–١38.3–78.9–٦73.9٢37.7٢77.5374.93٦٠.7١88.5١94.839.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

١٠8.443.٠٦9.4١٠8.4٦7.5١8.45٦.١55.٠٢٢.٢3٦.١88.١كومنولث الدول املستقلة ٢

١٠3.95٠.4٦7.597.37١.333.457.5٦9.٠38.٦5٠.٠79.9روسيا

8.٢–١3.9–١٦.3–١4.٠–١.5–١5.٠–١.9١١.١3.7–4.47.4ما عدا روسيا

4٢4.4٢7٢.9٢3١.997.١١٢١.899.٢٢7٠.٦333.١٢53.5١49.9٢5.7آسيا الصاعدة والنامية

4٢٠.٦٢43.3٢37.8١3٦.١٢١5.4١48.٢٢77.433٠.٦٢7٠.9٢٠٠.5١38.3الصين

–79.4–49.٢–3٢.٠–٢٢.١–٢٦.8–3٢.3–87.8–78.٢–48.١–38.4–٢7.9الهند
–٢3.٠3١.5٢٦.4١7.39.8–٢9.9٦4.٦43.948.9٦.53.9آسيان-5 3

–84.٠–5٢.7–33.8–3١.9–58.9–7٢.3–8٢.٠–١١9.7–8٦.9–53.9–١48.9أوروبا الصاعدة والنامية
–١53.٢–١٢5.4–١١4.٠–١8٢.١–١87.٦–١٦5.8–١37.١–١١5.٠–9٦.٦–33.4–4٢.٠أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢5.8–٢5.9–١4.١–58.9–١٠4.٢–74.8–74.٢–77.٠–75.8–٢٦.3–3٠.٦البرازيل
–38.3–3١.٠–٢9.٠–3٢.7–٢٦.٢–3١.٠–١7.٠–١4.٠–5.٢–8.7–٢٠.4المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–45.4–88.8–١44.٠–3٢8.537.5١٦8.74١١.34١4.١34٢.4١7٦.3١٢5.4وباكستان
–84.5–57.4–٦٢.8–88.٢–٦١.7–33.5–٢3.7–7.٢–8.8–3.5٢8.4إفريقيا جنوب الصحراء

–١٢.٢–9.٢–9.4–١3.7–١8.٦–٢١.٦–٢٠.3–9.٢–5.٦–8.١–١5.9جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

74.8–٢9.9–١١٠.٢–58٠.8١3٢.43٠4.٦٦١3.3589.٦458.٢٢73.99٦.7الوقود

–3٢8.١–57.٢3١.3١٠8.4–79.٠–٢٦9.8–٢٢8.9–٢38.5–93.8١٠٦.9٢5.3غير الوقود
–77.٢–49.8–4٢.8–5٢.١–44.3–٦7.4–57.٢–٢٦.8–١١.7–4.8–٢٠.7منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–4٢9.٢–3١3.5–٢57.3–3١٢.4–3٦9.4–388.9–4١5.5–37٠.٠–٢73.5–١79.١–3١8.5اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–3١.٠–3١.٦–37.٢–3١.5–٢3.3–39.١–39.3–٢5.5–١5.٦–٢١.7–٢٠.4جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

–87.4١49.8٢78.33٢5.93٦٦.٦4٠9.44١9.9٢47.4٢38.٦١44.334.١العامل
74.١٢٠٢.١٢99.53٠٢.4344.33٦4.7385.5378.4–٠.5–٢١.5–٢49.8االحتاد األوروبي

–١٠3.7–٦7.7–٦7.4–8٢.٦–49.٠–39.5–33.7–٢8.٢–١9.٢–٢4.8–١٠.5البلدان النامية منخفضة الدخل
–4٠.8–84.3–١4٢.3–34٢.١45.٢١7١.54١٠.٠4١7.٦343.٢١78.9١٢3.7منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تابع(         
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.7٠.٦٠.4–٠.٠٠.١–٠.٢–١.3االقتصادات املتقدمة

–٢.7–٢.7–٢.5–٢.٦–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–3.٠–٢.7–4.7الواليات املتحدة
٠.٢٠.4٠.4١.3٢.٢٢.53.٢3.43.١٢.8–١.١منطقة اليورو

5.٦5.75.٦٦.١7.٠٦.77.38.48.٦8.١7.٢أملانيا

٠.3–٠.4–٠.5–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8–٠.9فرنسا

٠.9١.9٢.٢٢.٢١.9٠.9–٠.4–3.٠–3.4–١.9–٢.9إيطاليا

١.5١.٠١.4١.9١.7١.8–٠.٢–3.٢–3.9–4.3–9.3إسبانيا

٢.9٢.94.٠٢.٢١.٠٠.9٠.83.33.73.33.3اليابان

–3.8–4.3–5.9–5.4–4.7–4.4–3.7–١.8–٢.7–3.٠–3.5اململكة املتحدة
–٢.5–3.١–3.7–3.٢–٢.3–3.٢–3.٦–٢.8–3.٦–٠.١٢.9كندا

3.١4.٢5.٠4.١4.٢5.٢5.35.95.٦5.١4.3اقتصادات أخرى متقدمة ١

–٠.٦–٠.4–٠.3–3.4١.3١.٢١.4١.3٠.٦٠.٦٠.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

4.7٢.53.34.١٢.4٠.٦٢.١3.٠١.3١.93.٦كومنولث الدول املستقلة ٢

5.83.84.١4.83.3١.5٢.85.٢3.٠3.54.5روسيا

١.3–٢.9–3.7–٢.٦–٠.٢–٢.١–٠.4١.8٠.٦–٠.9١.8ما عدا روسيا

5.73.4٢.4٠.8١.٠٠.7١.8٢.١١.٦٠.8٠.١آسيا الصاعدة والنامية

9.١4.73.9١.8٢.5١.5٢.٦3.٠٢.4١.٦٠.8الصين

–٢.٢–٢.٠–١.4–١.١–١.3–١.7–4.8–4.3–٢.8–٢.8–٢.3الهند
–١.١١.5١.٢٠.7٠.3–٢.٢4.8٢.٦٢.5٠.3٠.٢آسيان-5 3

–3.8–3.٠–٢.٠–١.9–3.١–3.8–4.٦–٦.5–5.١–3.5–8.٠أوروبا الصاعدة والنامية
–٢.3–٢.3–٢.3–3.٦–3.٢–٢.8–٢.3–٢.٠–١.9–٠.8–١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي

–١.١–١.3–٠.8–3.3–4.3–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.٦–١.8البرازيل
–٢.7–٢.8–٢.7–٢.9–٢.٠–٢.5–١.4–١.٢–٠.5–١.٠–١.9المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١.٠–٢.٦–4.٦–١٢.4١.٦٦.١١٢.7١٢.5١٠.١5.١4.٠وباكستان
–4.٦–3.9–4.5–5.9–3.7–٢.١–١.5–٠.5–٠.7–٠.3٢.٦إفريقيا جنوب الصحراء

–3.٦–3.٢–3.3–4.3–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.7–5.5جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

١.١–٠.٦–٢.٢–١١.43.٢٦.٠9.99.٠٦.94.٢١.9الوقود

–٠.9–٠.٢٠.١٠.4–٠.3–١.٢–١.١–١.٢–٠.٦٠.7٠.١غير الوقود
–3.4–3.٠–٢.8–3.٢–٢.7–4.٠–3.5–١.7–٠.9–٠.4–١.9منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–٢.4–٢.3–٢.٠–٢.5–٢.7–٢.9–3.٢–٢.9–٢.4–١.9–3.٢اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–3.٢–4.5–5.١–4.4–3.٢–5.3–5.٦–3.9–٢.7–4.٢–3.7جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

٠.١٠.٢٠.4٠.4٠.5٠.5٠.5٠.3٠.3٠.٢٠.٠العامل

٠.٠٠.4١.٢١.7١.٦٢.١٢.٢٢.3١.9–٠.١–١.3االحتاد األوروبي

–3.8–3.4–3.٦–4.4–٢.5–٢.٢–٢.١–١.9–١.5–٢.٢–٠.9البلدان النامية منخفضة الدخل
–١.٠–٢.8–5.٠–١3.9٢.١٦.7١3.7١3.٦١٠.95.٦4.4منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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اجلدول ألف-10  موجز أرصدة احلساب اجلاري )تتمة(         
)% من صادرات السلع واخلدمات( 

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

٠.٠١.5١.5٢.٢٢.4٢.٠١.3–٠.٠٠.3–٠.8–4.5االقتصادات املتقدمة

–١9.5–٢١.٦–٢١.٢–٢٠.5–١٦.5–١٦.٠–٢٠.١–٢١.٦–٢3.8–٢4.3–37.5الواليات املتحدة
. . .. . .. . .١.٠١.7١.75.١8.49.4١١.4–5.٠منطقة اليورو 

١٢.9١5.٢١3.3١3.٦١5.3١4.8١٦.٠١8.١١8.٦١7.3١4.4أملانيا

١.٠–١.٢–١.5–٠.٦–3.5–٢.9–4.١–3.4–3.١–3.4–3.3فرنسا

3.3٦.57.37.١٦.٠٢.5–١.3–١١.١–١3.5–8.٦–١٠.٦إيطاليا

4.73.٠4.٢5.85.٠4.8–٠.8–١١.٠–١5.3–١8.9–3٦.5إسبانيا

١٦.٠٢١.7٢5.4١3.9٦.55.54.٢١7.3٢٢.٢٢٠.9١9.8اليابان

–١3.3–١4.8–٢١.4–١9.٦–١٦.٦–١4.8–١٢.3–5.9–9.7–١١.٢–١3.١اململكة املتحدة
–8.١–١٠.٠–١٢.١–١٠.٠–7.٢–١٠.4–١١.9–9.١–١٢.4–٠.3١٠.4كندا

5.١7.98.7٦.97.١8.٦9.٠١٠.3١٠.٠9.١7.5اقتصادات أخرى متقدمة ١

–٢.3–١.5–٠.8–9.54.34.٠4.53.9٢.٠٢.3٠.3السوق الصاعدة واالقتصادات النامية
اجملموعات اإلقليمية

١3.78.٢١٠.4١٢.37.4٢.٠٦.79.44.3٦.٢١٢.4كومنولث الدول املستقلة ٢

١9.9١4.7١5.3١7.٠١٢.١5.٦١٠.٢١7.5١١.٢١3.٠١7.5روسيا

3.3–7.٢–9.٢–7.٢–٠.5–4.9–٠.83.٦١.٢–١.74.١ما عدا روسيا

١٦.5١٢.48.3٢.83.3٢.٦٦.٦8.٦٦.٦3.7٠.5آسيا الصاعدة والنامية

٢8.١١9.5١4.8٦.89.9٦.3١١.٠١3.٦١١.48.٢4.8الصين

–١١.١–١٠.١–7.3–5.3–5.٦–٦.9–١9.4–١7.3–١٢.٦–١3.8–9.5الهند
–٢.43.5٢.9١.8٠.8–4.٢١٠.75.95.5٠.7٠.4آسيان-5 3

–8.7–٦.8–4.٦–4.5–7.5–9.7–١١.9–١7.3–١4.8–١٠.3–٢٢.8أوروبا الصاعدة والنامية
–١١.٠–١١.3–١١.٠–١7.٢–١5.4–١3.3–١١.٠–9.4–9.7–4.٢–4.٢أمريكا الالتينية والكاريبي

–9.3–١٠.7–٦.١–٢٦.3–39.5–٢٦.8–٢٦.4–٢٦.3–3٢.7–١4.٦–١3.5البرازيل
–٦.8–7.4–7.4–8.١–٦.3–7.7–4.4–3.8–١.7–3.٦–٦.٦المكسيك

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان 

–١.8–5.9–١١.8–٢3.٠3.٠١3.4٢٦.9٢4.5٢٠.9١٢.٦9.9وباكستان
–١8.٠–١5.5–١9.٠–٢5.3–١3.4–٦.9–4.9–١.5–٢.3–٠.99.4إفريقيا جنوب الصحراء

–١٠.٦–9.٠–9.٦–١4.١–١7.٠–١9.٠–١7.3–7.3–5.٢–9.8–١5.5جنوب إفريقيا

اجملموعات التحليلية

حسب مصدر إيرادات التصدير

4.5–٠.٦–٦.٠–٢5.98.5١5.8٢4.5٢١.7١7.4١١.84.8الوقود

–4.١–١.٠٠.5١.7–١.٢–4.3–3.8–4.١–٢.١٢.8٠.5غير الوقود
–١7.١–١3.5–١٢.3–١4.9–١٠.9–١٦.٠–١3.٦–٦.٠–3.١–١.٦–5.9منها: منتجات أولية

حسب مصدر التمويل اخلارجي

–8.8–8.5–7.5–9.٢–9.٦–١٠.٢–١١.٢–١٠.٢–9.١–7.4–١٠.8اقتصادات املركز املدين الصايف
 اقتصادات املركز املدين الصايف

حسب جتربة خدمة الدين

 اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

–١4.9–٢٠.7–٢7.٦–٢١.٠–١٢.7–١9.3–١9.3–١٢.3–8.8–١4.9–١٠.3جدولة ديونها خالل ٢٠١١-٢٠١5
للتذكرة

–٠.3٠.9١.4١.4١.5١.7١.8١.3١.٢٠.7٠.١العامل
٠.٠١.٠٢.73.93.84.85.٠5.٠4.٠–٠.4–3.3االحتاد األوروبي

–١٢.3–١١.9–١3.3–١٦.7–8.9–7.3–٦.8–5.8–5.٠–8.3–٢.9البلدان النامية منخفضة الدخل
–١.٦–5.7–١٢.٠–٢4.٦3.9١4.٠٢7.4٢5.٢٢١.4١3.١١٠.٠منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

3 إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وتايلند، وفييت نام.
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اجلدول ألف-11 االقتصادات املتقدمة: رصيد احلساب اجلاري 
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.7٠.٦٠.4–٠.٠٠.١–٠.٢–١.3االقتصادات املتقدمة

–٢.7–٢.7–٢.5–٢.٦–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–3.٠–٢.7–4.7الواليات املتحدة
٠.٢٠.4٠.4١.3٢.٢٢.53.٢3.43.١٢.8–١.١منطقة اليورو١

5.٦5.75.٦٦.١7.٠٦.77.38.48.٦8.١7.٢أملانيا

٠.3–٠.4–٠.5–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.٠–٠.8–٠.8–٠.9فرنسا

٠.9١.9٢.٢٢.٢١.9٠.9–٠.4–3.٠–3.4–١.9–٢.9إيطاليا

١.5١.٠١.4١.9١.7١.8–٠.٢–3.٢–3.9–4.3–9.3إسبانيا

4.١5.87.49.١١٠.89.88.98.٦9.١8.٢٦.9هولندا

٠.٠٠.١٠.4١.5–٠.٢–٠.٢–٠.١–١.8١.١–١.١–١.٠بلجيكا

4.5٢.٦٢.9١.٦١.5١.9١.9٢.٦٢.٦٢.7٢.3النمسا

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٢.١–٢.٠–3.8–١٠.٠–١١.4–١٢.3–١5.١اليونان

–١.٦–١.5٠.١٠.4٠.٠٠.7–١.8–٦.٠–١٠.١–١٠.4–١٢.١البرتغال
٢.١١.7١٠.٢9.59.١8.٦–٢.٦–١.٦–١.٢–4.7–٦.3آيرلندا

٠.١٠.١٠.٢٠.٢–٠.9–١.٦–١.9–٢.٢١.9١.٢١.8فنلندا

٢.١–٠.٦–١.٠–٠.9٢.٠٠.١١.3–5.٠–4.7–3.5–٦.4اجلمهورية السلوفاكية

–٢.7–٢.8–١.٦–١.53.٦١.7–١.٢–3.9–٢.١٠.3–١3.3ليتوانيا
٠.٢٢.٦4.8٦.٢5.٢7.77.٢3.7–٠.١–٠.٦–5.3سلوفينيا

7.77.4٦.8٦.٢٦.١5.75.55.54.44.34.4لكسمبرغ

–١.3–١.٢–٢.٠–١.٢–٢.٠–٢.4–3.3–8.١٢.3٢.8–١٢.4التفيا
–١.٠٢.١٠.٦٠.٠٢.4–٠.١–٢.5١.8١.3٢.4–8.7إستونيا
–4.3–3.7–٠.9–3.٦–4.٦–4.5–5.٦–4.٠–١٠.7–7.7–١5.٦قبرص
١.33.٦3.49.9٦.٢5.85.٢–٢.5–4.7–٦.٦–١.١مالطة

٢.9٢.94.٠٢.٢١.٠٠.9٠.83.33.73.33.3اليابان

–3.8–4.3–5.9–5.4–4.7–4.4–3.7–١.8–٢.7–3.٠–3.5اململكة املتحدة
٠.33.7٢.٦١.٦4.٢٦.٢٦.٠7.77.٢5.95.٢كوريا

–٢.5–3.١–3.7–3.٢–٢.3–3.٢–3.٦–٢.8–3.٦–٠.١٢.9كندا
–4.٠–3.9–3.5–4.7–٢.9–3.4–4.٢–٢.9–3.٦–4.٦–4.9أستراليا

٦.٦١٠.98.98.٢9.5١٠.4١٢.٠١4.٦١5.٠١4.4١3.9مقاطعة تايوان الصينية

3.٠8.٠١4.97.7١٠.3١١.١8.8١١.49.٢9.٠8.5سويسرا

7.8٦.٠٦.٠5.55.٦5.34.٦5.٢5.٠5.34.3السويد

١4.٦١7.٠٢3.8٢٢.8١8.١١7.9١7.5١9.8١9.3١9.3١5.7سنغافورة

١5.٠9.97.٠5.٦١.٦١.5١.33.١٢.8٢.93.4منطقة هونغ كونغ الصينية اإلدارية اخلاصة

١5.7١٠.٦١٠.9١٢.4١٢.4١٠.٢١١.99.٠7.٠7.٦7.٢النرويج

–٠.٢٠.9١.5١.٠٠.8–٠.5–١.٦–٢.١–3.٦–٢.3–١.9اجلمهورية التشيكية
١.٠3.53.٦٢.3٠.53.٦4.٠4.٦3.١٢.9٢.٠إسرائيل

٢.73.35.75.75.77.١7.77.٠٦.7٦.٦5.9الدانمرك

–4.١–3.5–3.٠–3.٢–3.١–3.٢–3.9–٢.8–٢.3–٢.٢–7.8نيوزيلندا
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .بورتوريكو

١٦.٠٢8.٢39.44١.٠39.34٠.٢34.4٢8.٠٢8.4٢9.٢3٠.4إقليم ماكاو اإلداري اخلاص

5.73.74.٢٢.9١.9١.١–4.٢–5.3–٦.٦–9.7–٢٢.8آيسلندا

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .سان مارينو

                                 للتذكرة

–٠.٦–٠.5–٠.5–٠.٦–٠.7–٠.7–١.٠–٠.8–٠.8–٠.7–١.٦االقتصادات املتقدمة الرئيسية
٠.4٠.5٠.8٢.٢٢.83.٠3.83.93.٦3.3–٠.7منطقة اليورو ٢

١ تم تصحيح البيانات ألغراض إبالغ أوجه التفاوت يف املعامالت داخل كل منطقة. 

٢ تم حساب البيانات على أساس حاصل أرصدة البلدان املنفردة يف منطقة اليورو.
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اجلدول ألف-12 السوق الصاعدة واالقتصادات النامية: رصيد احلساب اجلاري
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

4.7٢.53.34.١٢.4٠.٦٢.١3.٠١.3١.93.٦كومنولث الدول املستقلة1

5.83.84.١4.83.3١.5٢.85.٢3.٠3.54.5روسيا

١.3–٢.9–3.7–٢.٦–٠.٢–٢.١–٠.4١.8٠.٦–٠.9١.8ما عدا روسيا

–4.7–3.٠–٢.5–٢.7–7.٦–7.3–١٠.٠–١٠.4–١3.٦–١٦.5–١4.٢أرمينيا
٠.73.١١١.3–35.5٢3.٠٢8.٠٢٦.5٢٠.٢١٦.4١3.9٠.4أذربيجان

–3.3–4.8–4.9–3.8–٦.9–١٠.4–٢.9–8.5–١5.٠–١٢.٦–8.٢بيالروس
–8.٦–١٢.٠–١٢.١–١١.7–١٠.٦–5.8–١١.7–١٢.8–١٠.٢–١٠.5–٢٢.٠جورجيا

٠.٠3.9–٢.٢–٠.95.١٠.5٠.4٢.٦٢.4–4.73.٦كازاخستان

–9.5–١4.9–١5.٠–١٠.4–١7.8–3.7١.١–٢.9–٠.9٢.٢–١4.3جمهورية قيرغيزستان
–4.5–3.4–٢.8–4.7–3.8–5.١–7.5–١٠.7–7.5–8.٢–١٦.١مولدوفا

–3.5–5.٠–5.٠–٦.٠–٢.8–٢.9–٢.5–4.8–١.١–5.9–7.7طاجيكستان
٦.7–١8.٠–١8.5–١٠.3–7.5–٢.٠٠.٠7.٢–١٠.٦–١٦.5١4.7تركمانستان

–٢.٢–٢.١–١.5–٠.3–3.9–9.٢–8.١–٦.3–٢.٢–١.4–٦.8أوكرانيا٢ 
8.7٢.٢٦.٢5.8١.8٢.9٠.7٠.١٠.١٠.٢٠.5أوزبكستان

5.73.4٢.4٠.8١.٠٠.7١.8٢.١١.٦٠.8٠.١آسيا الصاعدة والنامية

–٢.٠–٠.7–٠.7١.٢٠.9٠.7٠.١–١.٢٢.4٠.4١.٠بنغالديش
–5.3–3١.5–٢7.8–٢8.8–٢٦.4–٢5.4–٢١.5–٢9.8–٢٢.٢–٦.3–8.٦بوتان

١5.١–43.43٢.33٦.٦34.7٢9.8٢٠.93١.9١٢.٠4.34.١بروين دار السالم

–8.٦–9.4–١٠.٢–١٠.٦–١٢.١–١٢.3–١١.٠–١٠.٢–٦.8–٦.9–٦.٦كمبوديا
9.١4.73.9١.8٢.5١.5٢.٦3.٠٢.4١.٦٠.8الصين

–5.7–7.٠–7.٢–5.4–7.5–9.8–١.3–5.١–4.5–4.٢–١5.١فيجي
–٢.٢–٢.٠–١.4–١.١–١.3–١.7–4.8–4.3–٢.8–٢.8–٢.3الهند

–٢.3–٢.3–٢.3–٢.١–3.١–3.٢–٠.٠١.8٠.7٠.٢٢.7إندونيسيا
٢.٢–٢.5–8.٢٢4.٠44.97.٢–4.5–١3.4–٢.٢–١3.3–٦.4كيريباتي

–١3.7–١7.٦–١8.٠–٢3.١–٢٢.8–٢8.9–٢9.3–١8.4–١8.8–٢٢.٠–١9.3جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
١٦.5١5.٠١٠.١١٠.95.٢3.54.43.٠١.٢١.5١.5ماليزيا

–9.8–١4.١–١١.9–9.5–3.9–4.5–7.3–١٦.5–8.٢–١٠.5–٢8.9ملديف
–١١.٢–9.4–7.٦–3.٢–4.4–9.9–١.٠3.4–٢٦.5–٠.5١4.٢جزر مارشال

–٢.9–٠.7–٦.8١.٠٠.١–١٠.٠–١٢.٦–١7.8–١5.٠–١8.8–١٦.5ميكرونيزيا
–9.9–١9.٢–١١.١–4.8–١١.5–٢5.4–٢7.4–٢٦.5–١3.٠–٦.9–8.9منغوليا
–5.7–8.١–8.3–7.8–5.٦–4.9–4.٠–١.8–١.١–١.٢–4.٢ميانمار

–4.٢–4.83.34.55.٠3.9٠.9–١.٠–٢.74.٢٢.4نيبال
–4.9–7.٠–5.3–٠.5–١١.8–9.3–8.7–9.٢–٦.7–7.7–٢٠.٠باالو

3.٠١٠.١7.5٦.١3.٢–3١.5–3٦.١–٢4.٠–٢٠.5–٦.١8.4بابوا غينيا اجلديدة

٠.١5.٠3.٦٢.5٢.84.٢3.8٢.9١.8١.4٠.٢الفلبين

–3.١–3.٠–3.3–3.7–7.3–٠.٢–8.5–5.١–7.٦–4.7–5.8ساموا
–3.3–7.7–4.4–٢.٦–4.3–١.83.5–8.7–33.4–٢١.9–١8.٢جزر سليمان

–3.3–٢.8–١.5–٢.5–٢.7–3.8–٦.7–7.8–٢.٢–٠.5–9.5سري النكا
3.87.89.٦7.7٢.٢–١.٢–٠.37.3٢.9٢.4٠.4تايلند

–8.4–١١.٦–45.537.939.339.44٠.٢4٢.4٢٦.٢8.39.9تيمور- ليشتي 
–8.7–١١.5–7.٦–8.٠–9.4–٦.٢–8.٦–١5.١–١9.١–٢٠.9–١١.5تونغا

–١.9–5.7–١7.٢١.٢١9.37.٦4.٠–3٦.5–7.١٦.9١١.9توفالو
–5.٦–٢١.١–١٦.٦–١١.١–٠.3–3.3–٦.5–8.١–5.4–7.9–١٠.8فانواتو

٠.٢٦.٠4.55.١٠.5٠.4٠.١٠.7–3.8–٦.5–١١.٠فييت نام

–3.8–3.٠–٢.٠–١.9–3.١–3.8–4.٦–٦.5–5.١–3.5–8.٠أوروبا الصاعدة والنامية
–١٠.9–١3.8–١3.3–١١.٢–١٢.9–١٠.8–١٠.١–١3.٢–١١.3–١5.9–١5.8ألبانيا

–5.٠–٦.٠–5.١–5.٦–7.5–5.3–8.7–9.5–٦.١–٦.4–١4.١البوسنة والهرسك
–١.3٠.9١.4٠.8٠.٠١.7–٠.3٠.9–١.7–8.4–٢٢.٠بلغاريا
–٠.8٠.95.٢3.٠٢.٢٠.7–٠.١–٠.8–١.١–5.١–8.8كرواتيا

٠.3٠.7١.84.٠٢.٠4.44.94.٦١.4–٠.8–7.١هنغاريا

–8.8–9.١–9.٦–8.7–7.9–٦.4–7.5–١3.7–١١.7–9.٢–١٦.٢كوسوفو
–3.٠–٢.4–١.8–١.4–٠.8–١.٦–3.٢–٢.5–٢.٠–٦.8–١٢.8جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

–٦.8–١١.8–١٠.3–9.7–١5.٢–١4.5–١8.5–١7.٦–٢٢.7–٢7.9–49.8اجلبل األسود
–٢.٦–١.٠–٠.١–٠.٢–٢.٠–١.3–3.7–5.٢–5.4–4.١–٦.8بولندا

–3.٢–٢.8–٢.٠–١.١–٠.5–١.١–4.8–4.9–5.١–4.8–١١.8رومانيا
–3.9–3.9–4.٢–4.8–٦.٠–٦.١–١١.5–8.٦–٦.4–٦.٢–٢١.٠صربيا
–5.٦–5.٦–4.4–4.5–5.5–7.7–٦.١–9.٦–٦.١–١.8–5.4تركيا
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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

–٢.3–٢.3–٢.3–3.٦–3.٢–٢.8–٢.3–٢.٠–١.9–٠.8–١.٠أمريكا الالتينية والكاريبي
–١١.4–١٠.٢–9.4–١٠.٢–١4.8–١4.٦–١4.٦–١٠.4–١4.7–١4.٠–٢٦.7أنتيغوا وبربودا

–4.٢–3.٢–٢.3–٢.5–١.4–٢.٠–٠.٢–٠.8–١.8٢.5٠.3األرجنتين3
–7.3–١٠.7–١١.4–١٦.٠–٢٢.٠–١7.5–١7.9–١5.١–١٠.١–١٠.3–١٠.٦جزر البهاما

–7.5–٦.٠–5.3–7.٢–9.9–9.١–9.3–١٢.8–5.7–٦.٦–١٠.٦بربادوس
–8.٠–9.9–١٢.4–9.8–7.4–4.٦–١.٢–١.١–٢.5–4.9–١٠.٦بليز

–٢.٠–4.9–٦.٦–١١.94.33.9٠.37.٢٢.4٠.٢5.8بوليفيا
–١.١–١.3–٠.8–3.3–4.3–3.٠–3.٠–٢.9–3.4–١.٦–١.8البرازيل

–٢.7–٢.4–١.9–٢.٠–١.3–3.7–3.5–٢.٠١.7١.٢–3.٢شيلي
–3.3–4.٢–5.٢–٦.4–5.١–3.٢–3.١–٢.9–3.٠–٢.٠–٢.٦كولومبيا

–4.5–4.5–4.5–4.٠–4.7–5.٠–5.٢–5.3–3.4–١.9–9.١كوستاريكا
–١٠.٠–١4.٢–١3.١–9.3–١١.١–9.7–١7.3–١4.١–١5.9–٢٢.7–٢8.3دومينيكا

–4.٠–٢.7–٢.4–١.9–3.3–4.١–٦.٦–7.5–7.4–4.8–9.4اجلمهورية الدومينيكية
–٠.9–٠.9–١.5–٢.٢–٠.٦–١.٠–٠.٢–٠.5–٢.9٠.5٢.3إكوادور

–4.4–٢.9–٢.١–3.٦–5.٢–٦.5–5.4–4.8–٢.5–١.5–7.١السلفادور
–١5.4–١4.١–١٢.7–١5.9–١٦.5–٢3.٢–٢١.١–٢3.٦–٢3.7–٢4.3–٢9.٠غرينادا

–١.9–٠.7–٠.5–٠.3–٢.١–٢.5–٢.٦–3.4–٠.7١.4–3.٦غواتيماال
–٢.١٠.43.8–5.7–١٠.7–١3.3–١١.٦–١3.٠–9.٦–9.١–١3.7غيانا

–١.3–٠.4١.٠–٢.5–٦.3–٦.3–5.7–4.3–١.5–١.9–3.١هايتي
–5.٠–5.7–5.7–٦.3–7.4–9.٦–8.٦–8.٠–4.3–3.8–١5.4هندوراس
–3.8–3.٦–3.3–3.4–7.7–9.٢–١١.١–١٢.٢–8.٠–١١.٠–١7.7جامايكا
–٢.7–٢.8–٢.7–٢.9–٢.٠–٢.5–١.4–١.٢–٠.5–١.٠–١.9املكسيك

–١٠.4–8.7–8.٠–8.٢–7.7–١٠.9–١٠.5–١٢.١–9.٠–8.7–١7.8نيكاراغوا
–٢.3–4.9–5.5–٦.5–9.8–9.8–١٠.5–١3.٢–١٠.8–٠.8–١٠.8بنما

٠.٦–٠.٦٠.5–١.7–١.7٠.4–٠.4٢.٠–١.٠3.٠٠.3باراغواي

–٢.٢–3.١–3.8–4.4–4.٠–4.٢–٢.7–١.9–٢.4–٠.5–4.3بيرو
–١7.4–١9.4–١7.٢–١٢.3–١٢.١–١3.4–9.8–١5.9–٢٠.8–٢5.7–٢٦.8سانت كيتس ونيفس

–7.4–٦.7–٦.7–3.7–٦.8–١١.4–١3.٦–١9.٠–١٦.3–١١.٦–٢8.٦سانت لوسيا
–١٦.٠–٢٢.٠–٢3.٠–٢٦.٢–٢9.٦–3٠.9–٢7.٦–٢9.4–3٠.٦–٢9.٢–33.١سانت فنسنت وجزر غرينادين

4.٢١.7–4.٢–١5.7–8.٠–9.٢٢.9١3.٠5.73.33.8سورينام

–4.٠–7.٢–8.7–3٠.58.5١8.9١١.43.٢7.34.٦5.4ترينيداد وتوباغو
–3.5–3.١–٢.9–3.5–4.5–5.٠–5.١–٢.7–١.8–١.٢–5.7أوروغواي

فنزويال
١٠.8٠.٢١.94.9٠.8٢.٠١.77.8–3.4–٠.9–٠.7

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

–١.٠–٢.٦–4.٦–١٢.4١.٦٦.١١٢.7١٢.5١٠.١5.١4.٠وأفغانستان وباكستان
–٢.7١3.١7.5٦.٠5.98.7٢.44.74.5١.١3.9أفغانستان

–٦.3–١3.7–١5.١–١٦.5–٢٠.١٠.37.59.95.9٠.44.4اجلزائر
–١.9–3.8–4.7–8.8٢.43.٠8.88.47.44.٦3.١البحرين
–١8.5–١4.4–١7.٢–3٠.7–٢5.٦–٢3.3–٢٠.3–٠.7١3.7–9.7–٢4.3جيبوتي

–٢.٢–5.٢–5.8–3.7–٠.8–٢.٢–3.7–٢.5–١.9–3.8–١.4مصر
5.٢٢.٢4.4١٠.٦٦.١7.٠3.8٢.١4.٢3.33.8إيران

–٠.8–3.٦–١٠.8–7.٢–3.٠١٢.٠٦.7١.4٠.8–١5.9٦.8العراق
–٦.٢–8.9–9.٠–9.٠–٦.8–١٠.3–١5.٢–١٠.3–7.١–5.٢–9.4األردن
4٠.9٢٦.73١.84٢.945.539.933.35.٢3.٦8.49.٢الكويت

–١9.7–٢٠.٦–٢٠.4–٢١.٠–٢8.١–٢٦.7–٢3.9–١5.١–٢٠.7–١١.9–١٠.5لبنان
–١9.٠–3٦.9–47.4–4٢.١–4٢.5١4.9١9.59.١٢9.١١3.5٢7.8ليبيا

–٢١.5–٢4.9–٢١.9–٢7.٠–33.3–٢8.٦–3١.5–١٠.٦–١4.٦–٢٢.٢–١٢.٠موريتانيا
–١.3–١.4–١.٢–١.9–5.7–7.٦–9.3–7.٦–4.4–5.4–7.١املغرب

–8.3–١7.٦–٢١.3–8.٦١3.١١٠.3٦.75.7١7.5–8.5١.١عُمان
–٠.9–١.5–٠.9–١.٠–١.3–١.١–٠.١٢.١–٢.٢–5.5–8.١باكستان

٠.٠٠.3–٢3.١٦.5١9.١3٠.73٢.٦٢9.9٢3.58.٢١.8قطر

–١.٢–٢.٦–٦.٦–٢5.54.9١٢.7٢3.7٢٢.4١8.٢9.88.3اململكة العربية السعودية
–3.5–4.9–5.9–7.8–7.٠–8.7–9.3–٠.4–٢.١–9.٦–١.٦السودان4

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .–٢.8–٢.9–١.3سوريا5

–4.٠–٦.9–8.٠–8.8–9.١–8.4–8.3–7.4–4.8–٢.8–3.8تونس
7.١3.١4.3١٢.7١9.8١9.١١٠.٠3.3١.١3.٢٢.١اإلمارات العربية املتحدة

–3.7–٢.8–٦.١–5.5–١.7–3.١–١.7–3.٠–3.4–١٠.١–4.٦اجلمهورية اليمنية
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)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7٢٠٢١

–4.٦–3.9–4.5–5.9–3.7–٢.١–١.5–٠.5–٠.7–٠.3٢.٦إفريقيا جنوب الصحراء
–٢.5–5.4–5.4–8.5–9.١١٢.٦١٢.٠٦.7٢.9–8.5١٠.٠أنغوال

–8.8–١١.8–١٠.٠–١٠.5–8.7–8.٠–7.4–7.3–8.٢–8.3–7.5بنن
9.3١5.٦7.٢4.١3.7١١.١–3.١١.١–٢.٦–٦.3–١.١بوتسوانا

–8.٠–5.٠–٦.٠–٦.4–8.٠–١١.٠–7.٢–١.5–٢.٢–4.7–١١.5بوركينا فاسو
–١7.٦–9.٦–4.٦–١5.9–١8.5–١9.3–١8.٦–١4.4–١.7١٢.٢–١.٠بوروندي

–7.3–9.٢–7.7–4.3–9.٠–4.9–١٢.٦–١٦.3–١٢.4–١4.٦–١3.7كابوفيردي
–4.8–4.٠–4.٢–4.٢–4.3–3.9–3.٦–3.٠–٢.8–3.5–١.٢الكاميرون

–٦.٦–9.7–١٠.٠–9.٠–5.٦–3.٠–4.٦–7.٦–١٠.٢–9.١–9.9جمهورية إفريقيا الوسطى
–5.9–7.8–8.7–١٢.4–9.٠–9.٢–8.7–5.٦–9.٠–3.79.٢تشاد

–١3.7–9.7–٠.89.٠–٦.3–8.١–7.٢–4.9–٠.٢–٦.٢–١٠.4جزر القمر
5.٢7.١–٠.8–١.84.٠3.7–4.٦–5.٢–١٠.5–٦.١–٠.8جمهورية الكونغو الديمقراطية

٠.5–٢.١–8.٢–٢١.٠–7.54.9١7.7١.٦3.3–١4.١–٠.5جمهورية الكونغو

–٢.7–٢.١–١.8–١.5١.8–٢.٠–١.9٦.٦١.9١٠.4١.٢كوت ديفوار
–3.5–٦.7–١١.8–١٦.8–٦.74.١٠.١5.٦–١9.4–٢١.98.4غينيا االستوائية

–٠.٢٠.9١.4–٠.٦٢.٢–٠.٦٢.3٠.١–5.٦–7.٦–5.5إريتريا
–7.8–9.3–١٠.7–١٢.٠–7.9–5.9–٦.9–٢.5–١.4–٦.7–٦.7إثيوبيا
–٢.7–4.7–5.3–٢١.٦4.4١4.9١5.٢١5.9١١.٦8.١٢.3غابون
–١3.7–١3.7–١٢.7–١5.٢–١٠.9–١٠.٢–7.9–١٢.3–١٦.3–١٢.5–١٢.٢غامبيا

–4.3–٦.٠–٦.3–7.5–9.٦–١١.9–١١.7–9.٠–8.٦–5.5–١١.9غانا
–١7.7–١١.3–١3.٢–١8.7–١7.3–١٦.9–٢٦.٠–٢4.7–9.3–8.٢–١٠.٢غينيا

–٢.9–٢.8–١.7–١.١–3.3–7.4–١١.8–4.٢–8.7–5.4–٢.5غينيا-بيساو
–5.7–٦.١–٦.4–٦.8–١٠.3–8.8–8.4–9.١–5.9–4.٦–5.5كينيا

–٢٢.9–9.٠–8.٠–8.7–7.9–١٠.3–9.8–١4.7–٢١.١3.9١٠.٠ليسوتو
–٢5.٦–٢٦.5–3٠.5–34.7–3٢.7–٢8.4–٢١.5–٢7.5–3٢.٠–٢3.٢–4٦.٦ليبريا

–4.٠–3.7–٢.3–١.9–٠.3–5.9–٦.9–٦.9–9.7–٢١.١–٢٠.٦مدغشقر
–8.١–9.3–١5.8–8.3–8.5–8.7–9.3–8.٦–8.٦–١٠.٢–١5.١مالوي

–5.8–5.٢–٦.٠–5.١–4.7–٢.9–٢.٢–5.١–١٠.7–١٠.8–١3.7مايل
–4.9–4.5–4.3–4.9–5.7–٦.3–7.3–١3.8–١٠.3–7.4–١٠.١موريشيوس

–١4٦.4–٢8.3–33.5–39.٠–38.٢–4٢.9–44.7–٢5.3–١٦.١–١٠.9–9.9موزامبيق
–٦.9–٦.9–١٢.4–١٢.9–١٠.7–4.٠–5.7–3.٠–3.5–١.5–٠.١ناميبيا
–١٢.3–١7.5–١7.8–١7.٢–١4.١–١5.٠–١4.7–٢٢.3–١9.8–٢4.4–١٢.٠النيجر

–٠.١–٠.4–٠.7–8.84.73.93.٠4.43.9٠.٢3.١نيجيريا
–١٠.7–١١.9–١٦.٦–١3.5–١٠.5–7.4–١١.4–7.5–7.3–7.١–5.١رواندا

–8.7–١3.3–١٢.7–١7.٢–٢٢.٦–١3.8–٢١.3–٢5.5–٢١.7–٢3.٢–33.١سان تومي وبرينسيبي
–٦.٢–8.٢–8.4–7.٦–8.9–١٠.4–١٠.8–8.١–4.4–٦.7–١4.٢السنغال
–١٦.5–١8.3–١8.7–١8.٦–٢3.٠–١٢.١–٢١.١–٢3.٠–١9.4–١4.8–١8.5سيشيل

–١5.٢–١٦.3–١٦.٢–١5.5–١8.٢–١7.5–3١.8–٦5.٠–٢٢.7–١3.3–9.٠سيراليون
–3.٦–3.٢–3.3–4.3–5.3–5.9–5.١–٢.٢–١.5–٢.7–5.5جنوب إفريقيا

–١١.٠–8.٦–٠.5–٢.١١١.١–١.٢–١8.4١5.9. . .. . .. . .جنوب السودان
٠.٦–٢.4–3.١5.١3.39.٢4.9–٦.8–8.٦–١١.٦–7.١سوازيلند

–7.9–8.8–8.8–8.8–9.5–١٠.٦–١١.٦–١٠.8–7.7–7.٦–7.8تنزانيا
–9.١–8.٢–8.٠–7.١–9.9–١3.١–7.5–8.٠–٦.3–5.٦–7.٠توغو

–7.٢–8.9–8.7–9.4–8.7–7.٠–٦.8–١٠.٠–8.٠–5.7–7.١أوغندا
٢.9–٢.٢–4.5–٢.١3.5–٦.٠7.54.75.4٠.٦–3.3زامبيا

–9.٦–٦.١–7.5–١٠.7–١5.٢–١8.٢–١4.٦–٢٢.٢–١3.3–43.٦–١٦.7زمبابوي٦

١ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

٢  تستبعد كريميا وسيفاستوبول من بيانات عام ٢٠١4 وما بعده.

3 راجع امللحوظات القُطرية بشأن األرجنتين حتت قسم »امللحوظات القُطرية« يف امللحق اإلحصائي.

4 يستبعد جنوب السودان من بيانات عام ٢٠١١ بعد 9 يوليو. أما بيانات ٢٠١٢ واألعوام التالية فتتعلق بالسودان احلايل.

5 تستبعد بيانات سوريا لعام ٢٠١١ واألعوام التالية، نظرا ألجواء عدم اليقين احمليطة بأوضاعها السياسية. 

٦ توقف تداول دوالر زمبابوي يف مطلع عام ٢٠٠9. وتستند البيانات إىل تقديرات خبراء صندوق النقد الدويل لتطورات األسعار وسعر الصرف  بالدوالر األمريكي. وقد تختلف تقديرات خبراء 

الصندوق لقيمة الدوالر األمريكي عن تقديرات السلطات.
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)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

االقتصادات املتقدمة

٢4٦.8437.١539.74١٠.9٢7٢.٢–١٠5.٢–١9١.7–١9.38٦.٠–٦99.١رصيد احلساب املايل

٦57.43١١.734٦.١37٦.9١33.88١.8١97.5٦.٦١84.4٢55.٢   االستثمار املباشر، صاف

–١٦٢.١١5٢.9٢7.8–١43.5–3٢8.8–٢٠٢.٠–9٠4.3–738.5–377.٦–١,٢١٢.9   استثمارات احلافظة، صاف
–4٢.9–3٢.٦–4٦.9–١8.45٠.3–٠.789.٦–١١8.١–3٢3.٢9١.9   املشتقات املالية، صاف
3٢3.٢٢98.٢١9٠.9٢١.7١4.8–٢٢٢.7–٦٢.94١.9–٢87.8–5٦3.9   استثمارات أخرى، صاف

7٦.54٦9.735٢.835٠.7٢74.٠١53.٢١35.3٢٢7.48٦.474.3   التغير يف االحتياطيات

   الواليات املتحدة

–53٠.٦–377.3–١95.٢–٢87.4–39١.٠–44٠.5–5١5.8–437.٠–٢3١.٠–73٠.٦   رصيد احلساب املايل
8١.٠79.١–١9.٠١59.995.٢١83.٠١35.٢١١7.7١3٦.١3٠.8      االستثمار املباشر، صاف

–٦٠٠.٢–4٦٦.٠–97.٠–١١9.٢–3٠.7–498.3–٢٢٦.3–١8.5٦٢٠.8–8٠8.٠      استثمارات احلافظة، صاف
–٠.٠٢٢.4–٢5.4–7.١٢.٢54.3–35.٠–١4.١–3٢.944.8      املشتقات املالية، صاف
9.٠١3.٠–35.8–٢4٦.3–477.١–89.٠–١٠٠.9453.4–٢٠.٦4١٦.9      استثمارات أخرى، صاف

٠.٠–١.٢–٦.3–3.٦–4.85٢.3١.8١5.94.53.١      التغير يف االحتياطيات

   منطقة اليورو

. . .. . .١5٠.١4٦5.١49٢.١3٠4.7–١53.١–٢8.5٦9.٦–47٠.١   رصيد احلساب املايل

. . .. . .79.٢١٢٠.9–33٦.٦٦٦.483.4١39.٠١4.477.7      االستثمار املباشر، صاف

. . .. . .١5٠.٦٢٢3.4–5.١–١8١.3–454.5–١٠9.8–35٠.3–35٦.٠      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .5.54٢.٠١9.45٦.994.٢–١5.١4.3–34.9      املشتقات املالية، صاف

. . .. . .–١4٢.3٢5٦.٠5٢٢.3١99.٦١45.٦–٢39.١53.٠–4٢٠.5      استثمارات أخرى، صاف

. . .. . .4.758.١١4.١١4.7١9.٠٦.٢5.8١١.7      التغير يف االحتياطيات

      أملانيا

١79.9١84.4١٢3.7١٦7.7١85.8٢9١.33٢3.9٢5٠.٠3٠١.4٢9١.7      رصيد احلساب املايل

٦7.١43.٠٦٠.٦١٠.333.٦٢8.١١٠5.٦٦٢.٦٢3.٠٢3.8         االستثمار املباشر، صاف

٦٦.8٢١٢.8١8٠.٦٢٢٠.3٢٦5.7٢57.١–١١9.٢١54.١5١.4–44.5         استثمارات احلافظة، صاف

١7.٦39.83٠.93١.94٢.١٢8.734.٦33.5–44.٠7.5         املشتقات املالية، صاف

–٢٢.7–٢١.8–59.٢–١٦5.١5٢.7١7.4١.٠–١١٠.٦١7.4١١٠.7         استثمارات أخرى، صاف
٠.٠٠.٠–٢.4–٢.7١٢.4٢.١3.9١.7١.٢3.3         التغير يف االحتياطيات

      فرنسا

–7.4–9.٢–7.8–١٠.٠–١9.٢–48.٠–74.٦–34.٢–3٠.7–٢٦.9      رصيد احلساب املايل
٢.٠٦.١–47.9٢.١–٦٦.٠7٠.334.3١9.8١9.4١3.9         االستثمار املباشر، صاف

٦٠.١57.55١.9–٢3.8–79.3–5٠.٦–333.7–١55.٠–3٢8.7–37.8         استثمارات احلافظة، صاف

١٢.٠١5.3١9.3–3١.5–٢٢.3–١8.4–١9.4–٢4.١٢3.٦34.8         املشتقات املالية، صاف

–87.١–8٦.٢–85.7–98.٢3.٦–٢١٢.٠١٠5.١٢4٠.33.٦–8٦.5         استثمارات أخرى، صاف
١.٠8.٠٢.3٢.3–5.٢١.9–7.77.7–5.5–١٢.5         التغير يف االحتياطيات

      إيطاليا

١٦.9٦٦.83٦.74٢.١37.4–١3.١–89.٦–١١١.٢–54.5–45.7      رصيد احلساب املايل

٢١.3١7.٢٦.8٠.93.37.37.٦8.٠–7٦.٢٠.3         االستثمار املباشر، صاف

١.499.4٢8.١١٠.4–١7.5–58.4١5.93١.3–55.4–١١٠.7         استثمارات احلافظة، صاف

3.7٠.٠٠.٠–7.54.٠4.8–٦.٦١٠.١–٦.9–٠.4         املشتقات املالية، صاف

٦.4١9.٠–٢.١٢7.5٦8.١74.3–١١3.9–١98.9–٠.7–١9.٠         استثمارات أخرى، صاف

٠.٦٠.٠٠.٠–8.٢8.8١.4١.3١.9٢.٠١.3         التغير يف االحتياطيات
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)بمليارات الدوالرات األمريكية(

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

      إسبانيا

٠.544.١٢٦.8٢4.93١.٢٢9.7–43.4–58.9–7٢.8–١49.8      رصيد احلساب املايل

١٢.4٢٦.7٢٦.8٢7.3–١9.١–١٢.8٢7.٢–٢.7١.9–٢.3         االستثمار املباشر، صاف

–٢١.4–٢3.٢٢٢.8–١3.٠–43.١53.759.١–4٦.٦–١.9٦9.٦         استثمارات احلافظة، صاف
٠.٠٠.٠–١.4١.5١.4–٢.9١٠.7–١٠.48.4١١.4         املشتقات املالية، صاف

٢7.٢٢3.8–١٢٠.٢٢٠.7٢9.3–١8.٢–٠.٠١١٦.٢–٢٠.4–١٦٠.8         استثمارات أخرى، صاف

٠.9٦.٠١.١١3.9٢.8٠.75.٢5.٦٠.٠٠.٠         التغير يف االحتياطيات

   اليابان

58.٦١74.8١7٢.8١٦7.7–١8١.٦١٦8.8٢47.3١58.453.94.3   رصيد احلساب املايل

89.١٦١.٢7٢.5١١7.8١١7.5١44.7١١8.3١3١.٠١١٦.7١٢9.9      االستثمار املباشر، صاف

١3١.7٢57.٦٢47.٠–4٢.٢–٢8.8٢8٠.٦–٢89.٠٢١١.7١47.9١٦٢.9      استثمارات احلافظة، صاف

–١8.7–٦.758.١34.٠١7.734.٦–١7.١–١١.9–١٠.5–٢4.9      املشتقات املالية، صاف
–٢٠٠.5–١7٦.4–١١٠.7–34.8٦٠.١–43.4٦١.١–5.5–١٢٠.9–٢٠٢.3      استثمارات أخرى، صاف

38.78.55.١9.5١٠.٠–3٠.8٢7.٢44.3١77.337.9      التغير يف االحتياطيات

   اململكة املتحدة

–١١3.٢–١58.٢–١5٢.١–١٢9.5–١٢٢.9–83.7–37.٦–4٦.8–45.4–7٢.8   رصيد احلساب املايل
–١3.٠–53.٠–١١5.٠–١93.4–١١.٢–53.434.9–١٠.١–١٠٦.9٦١.٠      االستثمار املباشر، صاف

٢٦.55٢.٢–4٠5.8–٢٠4.4–٢١.3١١.4338.38٦.8–48.5–454.8      استثمارات احلافظة، صاف

–١7.9–١5.٠–48.٦–١8.١١.٠–4.858.٦–39.4–٢٢5.545.5      املشتقات املالية، صاف
–١47.5–٢57.5385.١١٢9.٢–5٠.7–34٠.٦–١١5.١–5٢.٢١٠٠.٦٢8.٠      استثمارات أخرى، صاف

9.٠9.47.9١٢.١7.8١١.73٢.٢١٢.5١3.٠–٢.5      التغير يف االحتياطيات

   كندا

–5٠.١–5٦.7–44.٢–39.١–54.٦–٦٢.7–49.4–58.3–4١.٦–3.٠   رصيد احلساب املايل
٢.١–٢5.٠7.٢–٢.8–١7.7١٦.9٦.3١٢.5١٢.8١٦.9      االستثمار املباشر، صاف

–١3.4–١7.8–٢5.٦–١7.١–٢١.4–٦3.8–١٠4.3–١٠9.9–9١.٠–47.٦      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–38.7–3١.7–5٢.٢–٢4.4–٢١.١–٢5.3٢٢.34١.434.3١3.4      استثمارات أخرى، صاف
١.٦١٠.٢3.98.١١.74.75.38.5٠.٠٠.٠      التغير يف االحتياطيات

   اقتصادات أخرى متقدمة1

٦٢.9١5٠.7٢87.9٢95.4٢٦5.737١.73٦8.5375.7344.43٢9.٦   رصيد احلساب املايل

٠.37.١–١٠٦.٢–١8.٠٢٢.4–٢3.4–١7.7٢١.794.3٦.7      االستثمار املباشر، صاف

4٢.7١39.7١٢١.4١84.٦334.4٢4١.7٢١١.٢–5٠.7–١78.4١٠٦.9      استثمارات احلافظة، صاف

–3٠.٠–٢7.5–٢٢.٠–33.9–٢8.8–4١.٠٢8.8–٢٠.٠١7.9–١٢.٦      املشتقات املالية، صاف
٦7.893.9–١٦٠.8١34.٠8.٢–93.497.7–١7.١–١١4.٠–١٦٦.٢      استثمارات أخرى، صاف

44.833٢.5٢79.3١٢5.١٢75.3١٠١.4١٠٦.8١7٦.7٦4.١48.8      التغير يف االحتياطيات

السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–8٦.١–3٠.٢–٢١5.9–٦٠5.8٦8.9١3٦.٠٢55.8١٠7.٦8٠.75.4رصيد احلساب املايل
–١7١.٦–٢4٦.4–3٢3.4–4١7.٢–47٠.١–48١.٦–534.4–455.8–3٢8.٠–4٦7.8   االستثمار املباشر، صاف

–١٢5.348.5٦5.٠–١١8.٠–١39.4–٢45.٠–١4٢.8–٢35.١–١٢4.885.١   استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .   املشتقات املالية، صاف

١83.١4٢4.٦١٢9.١4١4.85٢٦.9398.3١88.4–8.١–٢٢9.٢4٠.٠   استثمارات أخرى، صاف

–٢9.8–٢٢5.5–7١3.35٢١.١834.١749.٠4١١.857٦.3١١8.4544.8   التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تابع(           

)بمليارات الدوالرات األمريكية( 

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

اجملموعات اإلقليمية

كومنولث الدول املستقلة2

٦٢.33٢.755.٢–١١١.33٦.789.9١١٦.٢5١.٢٢8.٢5.4   رصيد احلساب املايل

3.٠–3.٦١9.44.7٢.٦–٢7.9–١٦.١–9.4–١7.٢–49.4      االستثمار املباشر، صاف

–4.9–١7.93.5١7.4٢3.4١٠.9٠.٦–١4.3–35.8٦.١      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١4٠.74٦.٠5٠.98١.٢٦١.848.88٢.98٦.٦3٢.٦43.4      استثمارات أخرى، صاف

4.٠١4.5–39.5–١3١.3–١٠.8٦٠.93١.9١٢.٢4٢.٠–١7.٠      التغير يف االحتياطيات

   آسيا الصاعدة والنامية

4٦7.3٢١١.3١4١.9٦5.79.٢3٢.9١48.9١٢9.١٢58.7١54.4   رصيد احلساب املايل

4٦.٦–35.١–١٢8.8–٢٠3.٦–٢73.٠–٢٢١.7–٢77.3–٢٢4.3–١١4.١–١5١.4      االستثمار املباشر، صاف

–8٢.857.44١.9–١٢4.٠–٦4.٦–١١5.5–57.9–93.3–٦.٠٦7.٠      استثمارات احلافظة، صاف
–١.١–٠.9–١.٠١.٦–١.5٢.٠–٠.٢٠.3. . .. . .      املشتقات املالية، صاف
٢8٠.٠493.٦4٠١.٢١93.٠–٢٠8.578.3–٢8.8–١٠3.5–١١4.٠٦7.8      استثمارات أخرى، صاف

–4١.3–١٦3.5–497.54٦3.٠5٦3.943٢.٠١37.745٠.8١95.93١٦.٦      التغير يف االحتياطيات

   أوروبا الصاعدة والنامية

–33.9–١3.١–٠.٢–4١.7–٦٢.١–٦5.3–١٠7.١–89.٠–5١.3–١٦٠.٦   رصيد احلساب املايل
–3٢.٠–3٠.٠–٢4.٢–3١.١–٢5.3–٢7.٢–4٠.٠–٢7.٠–3٠.7–٦3.3      االستثمار املباشر، صاف

–4.٢–٢٦.١4.3–١9.٢–39.9–7٠.٢–53.٢–45.4–١4.4١٠.١      استثمارات احلافظة، صاف
–٢.5–٠.8–٠.3١.7–١.4–٢.5٠.9٠.٠١.٦3.٠      املشتقات املالية، صاف
–8.٦9.98.٦5.3–7.٢١4.٠–3٠.١–5٢.5–4٢.4–١٢٠.٠      استثمارات أخرى، صاف

١3.5١٠.١–١٠.3–5.93١.٠35.9١4.٦٢7.9١8.5٠.١      التغير يف االحتياطيات

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–١33.7–١١5.7–٢٠9.9–٢١9.١–٢٠5.9–١٦٢.9–١٢5.5–١٢3.7–3١.7–4١.5   رصيد احلساب املايل
–١33.٦–١34.١–١34.٦–١4١.7–١45.٠–١5٠.7–١47.5–١١٢.٠–7٢.9–١٠3.٠      االستثمار املباشر، صاف

–4٦.4–33.8–٦٠.3–١١7.7–١٠7.٠–95.3–١٠7.٢–١٠٦.9–٢5.4–٦.١      استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

١١.٦54.443.3–٢4.9١١.٦4.٠١٦.3٢4.٢38.8١.5      استثمارات أخرى، صاف

3.3–١.9–4١.554.59٠.5١١٠.559.٦٦.438.٢3٢.5      التغير يف االحتياطيات

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–78.8–١37.4–١١8.43١3.3٢9١.٦334.٠١8٠.5١3٢.8–٢35.٠4٦.9   رصيد احلساب املايل
–٢5.٢–٢3.١–١٢.5–3٢.8–8.٦–٢5.3–٢٢.9–49.3–٦4.٠–٦4.3      االستثمار املباشر، صاف

5١.٠3٢.٠٢5.٠73.357.37٢.١١3٢.973.93٢.٠3٢.٢      استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .      املشتقات املالية، صاف

–٦٦.3–74.٠–8٠.١١5.859.4١٢4.٦١٠5.٠١4٢.١٦٢.٠٦١.4      استثمارات أخرى، صاف
–١7.7–7١.٠–83.3١38.٢١54.7١4٠.١٢4.١١3٢.٢–١٦8.33٠.7      التغير يف االحتياطيات

   إفريقيا جنوب الصحراء

–49.3–55.4–٦4.5–٦8.٦–4٦.4–١٦.١–٦.8–١.5–49.3–5.7   رصيد احلساب املايل
–3٠.4–٢١.4–٢8.٠–٢7.4–٢١.8–٢8.8–3٠.7–33.9–٢9.٢–3٦.4      االستثمار املباشر، صاف

٠.4–٢.١–8.3–١3.5–١7.3–٢4.7–١5.7–٠.3–٢3.88.4      استثمارات احلافظة، صاف

–٠.3–٠.3–٠.4–١.5–٠.8–١.7–١.7–٠.٢–٠.٠٠.٢      املشتقات املالية، صاف
–١9.8–٢4.5–١3.5–١7.٢–33.٦١9.9١7.88.3–3.3–١٠.5      استثمارات أخرى، صاف

١.3–٦.7–١3.٦–٢١.7١9.7٢.58.3–٠.4–١7.37.5      التغير يف االحتياطيات
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اجلدول ألف-13 موجز أرصدة احلساب املايل )تتمة(          

)بمليارات الدوالرات األمريكية(  

توقعات

٢٠٠8٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

      الوقود

–٢5.٦–١٠9.٦–444.٢١4.٢٢٦٠.95١٦.٦445.9389.5٢٠٢.4١٠3.4      رصيد احلساب املايل
–١8.٢–٢٠.3–١٢.8–3.4١١.8–4٢.8–3١.١–3١.3–٦٠.7–88.8         االستثمار املباشر، صاف

9١.٠9.4٢٠.٢8٢.843.77٢.4١5١.88٢.١٢7.5٢7.5         استثمارات احلافظة، صاف

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–٠.3–٢74.8١١4.٢١53.4٢٦5.٠٢٢٢.5٢٢٦.7١8٠.84٢.٢٢٠.٠         استثمارات أخرى، صاف
–3٢.١–95.١–٢١5.5–١١7.١١98.7٢٢١.898.١١١3.3–١٦٦.١5١.3         التغير يف االحتياطيات

      غير الوقود

–79.4٦٠.5–١١٢.4–٢٠7.7–3٠8.7–338.3–٢٦٠.8–١57.٢57.٢١٢3.3      رصيد احلساب املايل
–١53.5–٢٢٦.١–3١٠.٦–4٠5.4–473.٦–438.7–5٠3.4–4٢٢.3–٢٦4.7–377.٦         االستثمار املباشر، صاف

–43.١٢١.٠9٢.4–٢٦9.9–٢١١.8–٢88.7–٢٢5.٦–٢55.3–33.894.7         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

٢34.٠484.74١8.٢١88.7–٢٠٢.١97.٦–8١.9–١٦١.٢–١54.3–4٦.4         استثمارات أخرى، صاف

٢.3–١3٠.5–54٢.357٢.77١5.955٠.3١89.9478.٢٢3١.73٢9.4         التغير يف االحتياطيات

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢٦٢.٢–٢١3.٠–٢84.4–4٠4.١–4٠١.٢–437.4–38١.٢–٢9٠.5–١98.٦–3٠4.8      رصيد احلساب املايل
–3٠3.4–٢83.١–٢٦3.7–٢85.9–٢57.8–٢73.7–٢8١.7–٢٢٢.٢–٢٠3.٠–٢79.9         االستثمار املباشر، صاف

–8١.3–44.8–4٠.5–٢٠3.٦–١٦٦.٦–٢١٦.8–١85.١–٢١٦.٦–33.٢٦3.٦         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

٢٠.٢54.43١.٦–33.3–3١.٠–٦١.5–٦٠.4–88.4–78.5–١4٠.5         استثمارات أخرى، صاف

٦3.49٦.3–78.١١48.3٢37.7١44.7١١٦.١57.4١١5.٢٢.٠         التغير يف االحتياطيات

اقتصادات املركز املدين الصايف

      حسب جتربة خدمة الدين

اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت 

جدولة ديونها خالل 2015-2011 

–١١.9–٢5.9–٢٠.3–34.١–١٢.8–4١.٢–٢١.5–١3.٦–١7.٠–١8.5      رصيد احلساب املايل
–١٦.٢–١3.7–١٠.٠–9.٠–٦.9–١9.9–١5.3–١٦.8–١٦.5–٢8.7         االستثمار املباشر، صاف

–١.3٠.١–3.3–8.35.4–١.١٠.5–3.5١4.٢١٠.9         استثمارات احلافظة، صاف
. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .         املشتقات املالية، صاف

–١٠.8–١3.3–١5.٢–8.٠–١١.3–3.٠5.7٠.9–٠.4٠.8         استثمارات أخرى، صاف
8.9٠.5١5.٦–١٠.9–٢.١–٢١.٦–١١.3١٢.4–٦.٢١3.٦         التغير يف االحتياطيات

للتذكرة

العامل

88.٢5٠.٠٦4.١٢.43٢7.543١.73٢3.838٠.7١8٦.١–93.3رصيد احلساب املايل 

ملحوظــة: تســتند التقديــرات يف هــذا اجلــدول إىل إحصــاءات احلســابات القوميــة وميــزان املدفوعــات للبلــدان املنفــردة. وحتُســب األرقــام اجملمعــة للمجموعــات القُطْريــة اخملتلفــة علــى اعتبــار أنهــا حاصــل 

قيــم للــدوالر األمريكــي يف البلــدان املنفــردة ذات الصلــة. وال تظهــر املشــتقات املاليــة لبعــض جممــالت اجملموعــة بســبب قصــور البيانــات. وال تتوافــر التوقعــات بالنســبة ملنطقــة اليــورو بســبب القيــود علــى 

البيانــات.

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض
)% من إجمايل الناجت احمللي(

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠7–١998

–٢٠٠٢

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

–٢٠١8

٢٠٢١

االقتصادات املتقدمة

٠.٠٠.٠٠.١٠.5٠.5٠.٦٠.7٠.٦٠.4–٠.8–٠.7صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.5٠.5٠.٦٠.7٠.٦٠.4–٠.٠٠.١–٠.8–٠.7     رصيد احلساب اجلاري

٢٢.4٢١.4٢٠.3٢٠.8٢١.٢٢١.4٢١.9٢٢.١٢١.5٢١.3٢١.5        االدخار

٢٢.8٢٢.٢٢٠.4٢٠.8٢٠.8٢٠.7٢٠.9٢٠.9٢٠.٦٢٠.7٢١.١        االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

   الواليات املتحدة

–٢.7–٢.7–٢.5–٢.٦–٢.3–٢.٢–٢.7–3.٠–3.٠–4.7–4.3   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.7–٢.7–٢.5–٢.٦–٢.3–٢.٢–٢.8–3.٠–3.٠–4.7–4.3      رصيد احلساب اجلاري

١8.9١7.١١5.١١5.7١7.7١8.3١9.٢١9.١١7.٦١7.١١7.4         االدخار

٢٢.٦٢١.٦١8.4١8.5١9.4١9.8٢٠.٠٢٠.3١9.8١9.8٢٠.١         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة اليورو

. . .. . .. . .٠.١٠.5٠.٦١.4٢.4٢.73.٠. . .   صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠٠.4٠.4١.3٢.٢٢.53.٢3.43.١٢.8–٠.4      رصيد احلساب اجلاري

٢3.١٢٢.8٢١.5٢٢.4٢٢.3٢٢.4٢٢.8٢3.٦٢3.8٢3.7٢4.٠         االدخار

٢٢.٦٢٢.4٢١.٠٢١.5٢٠.١١9.٦١9.8١9.8١9.9٢٠.١٢٠.٦         االستثمار

. . .. . .. . .–٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٢٠.٢٠.١. . .      رصيد احلساب الرأسمايل

      أملانيا

٢.٠4.55.7٦.١7.٠٦.77.38.48.٦8.١7.4      صايف اإلقراض واالقتراض

٢.١4.55.٦٦.١7.٠٦.77.38.48.٦8.١7.4         رصيد احلساب اجلاري

٢3.٢٢4.١٢5.٢٢7.٢٢٦.3٢٦.٢٢7.٠٢7.7٢7.9٢7.5٢7.١            االدخار

٢١.١١9.٦١9.٦٢١.١١9.3١9.5١9.8١9.٢١9.3١9.4١9.7            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠         رصيد احلساب الرأسمايل

      فرنسا

٠.١–٠.3–٠.4–٠.١–١.٠–٠.8–١.٢–٠.9–١.9٠.5٠.8      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٠–٠.4–٠.5–٠.٢–١.١–٠.9–١.٢–١.٠–١.9٠.5٠.8         رصيد احلساب اجلاري

٢3.9٢٢.9٢١.١٢٢.٢٢١.4٢١.4٢١.4٢٢.٢٢١.9٢١.8٢٢.١            االدخار

٢٢.٠٢٢.4٢١.9٢3.٢٢٢.٦٢٢.3٢٢.5٢٢.4٢٢.4٢٢.٢٢٢.١            االستثمار

٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إيطاليا

١.٠٢.١٢.4٢.3٢.٠١.3–٠.١–٢.9–3.4–٠.٠١.٢      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.9١.9٢.٢٢.٢١.9١.٢–٠.4–3.٠–3.4–١.3–٠.٢         رصيد احلساب اجلاري

٢٠.8٢٠.٠١7.١١7.5١7.5١7.9١8.٢١9.٠١8.8١8.٦١8.٦            االدخار

٢١.٠٢١.3٢٠.5٢٠.5١7.9١7.٠١٦.3١٦.8١٦.٦١٦.7١7.4            االستثمار

٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.٢٠.٠٠.٢٠.٢٠.١٠.١٠.١         رصيد احلساب الرأسمايل

      إسبانيا

٠.3٢.٢١.4١.9٢.5٢.3٢.3–٢.8–3.5–5.9–4.5      صايف اإلقراض واالقتراض

١.5١.٠١.4١.9١.7١.8–٠.٢–3.٢–3.9–٦.٦–5.3         رصيد احلساب اجلاري

٢٢.5٢٢.٢١9.٦١8.7٢٠.٠٢٠.7٢٠.8٢٢.٠٢٢.9٢٢.9٢3.3            االدخار

٢7.8٢8.8٢3.5٢١.9٢٠.٢١9.١١9.8٢٠.7٢١.٠٢١.٢٢١.5            االستثمار

٠.8٠.7٠.5٠.4٠.5٠.7٠.4٠.٦٠.٦٠.٦٠.٦         رصيد احلساب الرأسمايل

   اليابان

3.١3.43.9٢.٢١.٠٠.8٠.83.٢3.73.33.٢   صايف اإلقراض واالقتراض

3.33.54.٠٢.٢١.٠٠.9٠.83.33.73.33.3      رصيد احلساب اجلاري

٢٦.8٢5.8٢3.8٢٢.4٢١.9٢٢.٢٢٢.٦٢5.3٢5.3٢5.٠٢5.١         االدخار

٢3.٦٢٢.3١9.8٢٠.٢٢٠.9٢١.٢٢١.8٢٢.٠٢١.5٢١.٦٢١.8         االستثمار

–٠.١–٠.١–٠.١–٠.٠٠.١–٠.٠٠.٠٠.٢–٠.١–٠.١–٠.٢      رصيد احلساب الرأسمايل

   اململكة املتحدة

–3.8–4.3–٦.٠–5.4–4.7–4.4–3.7–١.8–٢.7–٢.٢–١.8   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.8–4.3–5.9–5.4–4.7–4.4–3.7–١.8–٢.7–٢.٢–١.8      رصيد احلساب اجلاري

١٦.4١5.٢١3.٢١4.١١٢.4١٢.٠١٢.7١١.9١١.4١٢.٦١3.5         االدخار

١8.٢١7.4١٦.٠١5.8١٦.٠١٦.4١7.3١7.٢١7.3١٦.9١7.3         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تابع(        
)% من إجمايل الناجت احمللي( 

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠7–١998

–٢٠٠٢

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

–٢٠١8

٢٠٢١

    كندا

–٢.7–3.١–3.7–3.٢–٢.3–3.٢–3.٦–٢.5–١.٢٠.83.٦   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.7–3.١–3.7–3.٢–٢.3–3.٢–3.٦–٢.8–١.٢٠.83.٦      رصيد احلساب اجلاري

٢٢.7٢3.١١9.9٢١.4٢١.3٢١.5٢٢.٠٢٠.4١9.4١9.8٢٠.4         االدخار

٢١.4٢٢.3٢3.5٢4.٢٢4.9٢4.٦٢4.3٢3.٦٢3.١٢٢.9٢3.١         االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠      رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات أخرى متقدمة1

3.84.٠5.٠4.٢4.٢5.٢5.٢5.85.44.94.4   صايف اإلقراض واالقتراض

3.94.١5.٠4.١4.٢5.٢5.35.95.٦5.١4.5      رصيد احلساب اجلاري

٢9.7٢9.93١.٠3٠.73٠.43٠.53٠.73٠.93٠.43٠.١٢9.7         االدخار

٢5.7٢5.٦٢5.٦٢٦.3٢٦.١٢5.٢٢5.3٢4.٦٢4.٦٢4.9٢5.٠         االستثمار

–٠.١–٠.٢–٠.٢–٠.١–٠.٠٠.١٠.٠٠.١٠.١–٠.١–٠.١      رصيد احلساب الرأسمايل
السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

–٠.4–٠.٢–٢.٠٢.9١.5١.5١.3٠.7٠.7٠.١٠.١صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.٦–٠.4–٠.3–١.9٢.9١.٢١.4١.3٠.٦٠.٦٠.١     رصيد احلساب اجلاري

٢7.43٠.33٢.433.٢33.١3٢.43٢.73٢.53١.73١.53١.٦        االدخار

٢5.٦٢7.٦3١.٢3١.83١.93١.93٢.٢3٢.53١.83١.93٢.١        االستثمار

٠.٢٠.١٠.3٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١     رصيد احلساب الرأسمايل

اجملموعات اإلقليمية

   كومنولث الدول املستقلة2

٦.٢5.١3.74.١٢.٢٠.٦٠.53.٠١.3١.93.١   صايف اإلقراض واالقتراض

٦.55.73.34.١٢.4٠.٦٢.١3.٠١.3١.93.١        رصيد احلساب اجلاري

٢٦.5٢7.١٢4.9٢7.٦٢5.8٢٢.4٢3.9٢4.١٢4.4٢5.٠٢٦.4           االدخار

٢٠.3٢١.4٢١.5٢3.5٢3.4٢١.7٢١.7٢٠.8٢٢.٦٢٢.7٢3.4           االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠–٠.٠١.5–٠.4٠.٠٠.٢–٠.7–٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل

   آسيا الصاعدة والنامية

3.٢4.١٢.5٠.9١.٠٠.8١.8٢.١١.٦٠.9٠.4   صايف اإلقراض واالقتراض

3.١4.٠٢.4٠.8١.٠٠.7١.8٢.١١.٦٠.8٠.3        رصيد احلساب اجلاري

35.84٠.١44.443.843.٦43.١43.74٢.84١.34٠.339.٠           االدخار

33.١3٦.44٢.٠4٢.94٢.٦4٢.34١.94٠.739.739.438.٦           االستثمار

٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.١٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أوروبا الصاعدة والنامية

–٢.5–١.8–٠.8–٠.5–١.8–٢.7–3.٦–5.٦–4.4–5.٠–4.١   صايف اإلقراض واالقتراض
–3.5–3.٠–٢.٠–١.9–3.١–3.8–4.٦–٦.5–5.١–5.3–4.4        رصيد احلساب اجلاري

١8.٠١7.١١٦.٠١7.٠١٦.8١7.٠١8.٠١8.٦١7.7١7.4١7.١           االدخار

٢١.8٢٢.٠٢١.٠٢3.٢٢١.١٢٠.٦٢٠.8٢٠.٢١9.٦٢٠.3٢٠.5           االستثمار

٠.٢٠.4٠.7٠.8١.٠١.٢١.3١.4١.٢١.٢١.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   أمريكا الالتينية والكاريبي

–٢.4–٢.3–٢.٢–3.5–3.١–٢.7–٢.3–١.9–٠.3١.7–٠.7   صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.4–٢.3–٢.3–3.٦–3.٢–٢.8–٢.3–٢.٠–٠.٢١.9–٠.8        رصيد احلساب اجلاري

١9.٢٢٠.8٢٠.3٢٠.4١9.9١9.٢١8.١١8.9١8.٦١8.٦١9.3           االدخار

٢٠.١٢٠.7٢١.7٢٢.٢٢٢.3٢٢.3٢١.9٢٢.٢٢٠.7٢١.٠٢١.7           االستثمار

٠.١٠.١٠.٢٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠٠.٠        رصيد احلساب الرأسمايل

   منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

وأفغانستان وباكستان

–١.١–٢.٠–3.9–7.١9.١٦.٠١٢.8١٢.٠١٠.٠5.٦3.4   صايف اإلقراض واالقتراض
–١.٦–٢.٦–4.٦–7.49.4٦.١١٢.7١٢.5١٠.١5.١4.٠        رصيد احلساب اجلاري

3٢.١35.٢33.838.437.٦35.43٢.١٢3.7٢١.8٢4.٠٢5.٦           االدخار

٢4.9٢٦.4٢9.٠٢5.٦٢5.4٢4.8٢5.5٢٦.5٢5.١٢5.4٢5.8           االستثمار

٠.٢٠.٢٠.3٠.٠٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١        رصيد احلساب الرأسمايل

   إفريقيا جنوب الصحراء

–4.٠–3.5–4.١–5.5–3.3–١.7–١.4٢.٢١.٠٠.٠١.٠   صايف اإلقراض واالقتراض
–4.4–3.9–4.5–5.9–3.7–٢.١–١.5–٠.5–٠.٢٠.8٠.7        رصيد احلساب اجلاري

١8.9٢٠.3٢٠.٠١9.7١9.٢١8.7١7.8١4.9١5.4١٦.١١٦.9           االدخار

١8.5١9.4٢٠.4٢٠.١٢٠.٦٢٠.9٢١.5٢٠.٦١9.9٢٠.٠٢١.3           االستثمار

١.٢١.4١.7٠.5٠.٦٠.4٠.3٠.4٠.4٠.4٠.4        رصيد احلساب الرأسمايل
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اجلدول ألف-14 موجز صايف اإلقراض واالقتراض )تتمة(        
)% من إجمايل الناجت احمللي( 

توقعات

متوســـطمتوســـطات

٢٠٠7–١998

–٢٠٠٢

٢٠٠9٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7

–٢٠١8

٢٠٢١

اجملموعات التحليلية

   حسب مصدر إيرادات التصدير

        الوقود

١.٠–٠.٢–١.8–7.99.١٦.١9.98.7٦.83.8١.٦      صايف اإلقراض واالقتراض

٠.٦–٠.٦–٢.٢–8.٢9.٦٦.٠9.99.٠٦.94.٢١.9           رصيد احلساب اجلاري

3٠.93٢.73٠.٦34.٢3٢.93٠.٠٢8.4٢4.8٢3.4٢4.8٢٦.4              االدخار

٢3.١٢3.٦٢4.7٢4.١٢4.١٢3.٢٢4.٠٢5.5٢4.4٢4.4٢4.8              االستثمار

٠.٠٠.٠٠.٠–٠.١–٠.٠٠.7–٠.3٠.٠٠.١–٠.٠٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

       غير الوقود

–٠.7–٠.4٠.3٠.3–٠.٢–١.٠–٠.9–٠.4١.١٠.١١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–٠.8–٠.٢٠.١٠.4–٠.3–١.٢–١.١–١.٢–٠.٢٠.9٠.١           رصيد احلساب اجلاري

٢٦.4٢9.٦3٢.93٢.933.١33.١33.934.٢33.43٢.93٢.٦              االدخار

٢٦.4٢8.833.٠34.٠34.١34.٢34.٢33.933.333.333.4              االستثمار

٠.٢٠.٢٠.3٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.١٠.١           رصيد احلساب الرأسمايل

   حسب مصدر التمويل اخلارجي

      اقتصادات املركز املدين الصايف

–٢.٢–٢.١–١.8–٢.٢–٢.4–٢.٦–٢.9–٢.7–١.9–١.٠–١.٠      صايف اإلقراض واالقتراض
–٢.4–٢.3–٢.٠–٢.5–٢.7–٢.9–3.٢–٢.9–٢.4–١.3–١.3           رصيد احلساب اجلاري

٢٠.8٢٢.٢٢٢.8٢3.٠٢٢.4٢١.9٢١.8٢١.7٢١.9٢٢.٢٢3.١              االدخار

٢٢.3٢3.7٢5.١٢5.7٢5.4٢4.7٢4.4٢4.٢٢3.9٢4.4٢5.5              االستثمار

٠.3٠.3٠.5٠.٢٠.3٠.3٠.3٠.3٠.3٠.3٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

   اقتصادات املركز املدين الصايف

       حسب جتربة خدمة الدين

       اقتصادات عليها متأخرات و/أو أعيدت

         جدولة ديونها خالل 2015-2011

–3.3–4.3–5.٠–4.٢–3.٠–5.٢–5.٢–3.٦–٢.3–٠.٦–٠.١      صايف اإلقراض واالقتراض
–3.4–4.5–5.١–4.4–3.٢–5.3–5.٦–3.9–٢.7–٠.9–٠.3           رصيد احلساب اجلاري

٢٠.8٢١.7١8.9١٦.٦١4.٦١3.4١3.9١٢.7١١.9١3.٠١4.5              االدخار

٢١.٢٢٢.٦٢١.٦٢٠.4٢٠.١١8.٦١7.١١7.١١٦.9١7.4١7.9              االستثمار

٠.٢٠.3٠.3٠.3٠.4٠.١٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢٠.٢           رصيد احلساب الرأسمايل

للتذكرة

العامل

٠.٠٠.٢٠.5٠.5٠.5٠.٦٠.٦٠.4٠.4٠.3٠.١صايف اإلقراض واالقتراض

٠.١٠.4٠.4٠.5٠.5٠.5٠.3٠.3٠.٢٠.٠–٠.١      رصيد احلساب اجلاري

٢3.5٢3.8٢4.4٢5.3٢5.7٢5.7٢٦.٢٢٦.٢٢5.4٢5.4٢5.8         االدخار

٢3.5٢3.٦٢4.١٢4.8٢5.٠٢5.٠٢5.3٢5.4٢5.٠٢5.١٢5.7         االستثمار

٠.٠٠.١٠.١٠.١٠.١٠.١٠.٠٠.٠٠.١٠.١٠.٠   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 

 .)NLB = CAB + KAB( )KAB( هــو جممــوع رصيــد احلســاب اجلــاري ورصيــد احلســاب الرأســمايل )NLB( كذلــك فــإن صــايف اإلقــراض/ صــايف االقتــراض .)S – I = CAB( )CAB(  احلســاب اجلــاري

ولكــن يف الواقــع العملــي، ال يمكــن االحتفــاظ بهــذه املتطابقــات كمــا هــي. وتعتمــد االختــالالت الناجمــة عــن القصــور يف البيانــات املصدريــة وإعــداد البيانــات والتبايــن يف األرقــام اجملمعــة للمجموعــة 

علــى مــدى توافــر البيانــات.

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

٢ تدخل جورجيا وتركمانستان وأوكرانيا، وهم ليسوا أعضاء يف كومنولث الدول املستقلة، ضمن هذه اجملموعة ألسباب تتعلق بالعوامل اجلغرافية وأوجه التشابه يف الهيكل االقتصادي.

.
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اجلدول ألف-15 موجز السيناريو األساسي العاملي يف األجل املتوسط

توقعات

متوســـطاتمتوســـطات

                                     ٢٠٠7–١998٢٠١7–٢٠٠8٢٠١4٢٠١5٢٠١٦٢٠١7١7–٢٠١4٢٠١–٢٠٢١8

                                  
4.٢3.٢3.43.٢3.١3.43.33.7إجمايل الناجت احمللي احلقيقي العاملي

٢.8١.١١.9٢.١١.٦١.8١.8١.7االقتصادات املتقدمة

5.85.٠4.٦4.٠4.٢4.٦4.35.٠السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

للتذكرة

الناجت املمكن

٢.٢١.٢١.4١.4١.3١.3١.3١.5االقتصادات املتقدمة الرئيسية

٦.8٢.93.9٢.٦٢.33.83.١4.٢حجم التجارة العاملية1

الواردات

٦.٢٢.١3.84.٢٢.43.93.٦4.١االقتصادات املتقدمة

٢.34.١٢.54.7–8.94.54.5٠.٦السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

الصادرات

5.8٢.53.83.٦١.83.53.٢3.8االقتصادات املتقدمة

8.83.73.5١.3٢.93.٦٢.84.5السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

معدالت التبادل التجاري

٠.١٠.3١.8٠.9٠.١٠.8٠.١–٠.٢ االقتصادات املتقدمة

–٠.٢–١.4–٠.١–١.٠–4.١–٠.5–١.7٠.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

األسعار العاملية بالدوالر األمريكي

١.٠–١.4١.٢–٢.١–٢.9–١.5٠.4١.٠املصنوعات

3.3–١7.9١٦.5–١5.4–47.٢–7.5–١4.٠3.3النفط

–٠.١–٠.9٦.١–٢.7–١7.5–4.٠–3.9٠.7السلع األولية غير الوقود

أسعار املستهلكين

٢.٠١.5١.4٠.3٠.8١.7١.٠٢.٠االقتصادات املتقدمة

7.95.٦4.74.74.54.44.٦4.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

 أسعار الفائدة
٠.8–٠.8–٠.8–٠.4–٠.٦–١.5–١.8٠.٦سعر ليبور احلقيقي لستة أشهر٢

٠.4٠.٢–٢.4٠.8٠.5١.3٠.3٠.5سعر الفائدة احلقيقي طويل األجل يف العامل3

أرصدة احلساب اجلاري

٠.١٠.5٠.٦٠.7٠.٦٠.٦٠.4–٠.7االقتصادات املتقدمة

–٠.٦–٠.١–٠.4–٠.3–١.9٠.9٠.٦٠.١السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

جمموع الدين اخلارجي

33.4٢7.١٢8.4٢8.4٢8.4٢7.٦٢8.٢٢٦.٢السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

خدمة الدين

9.39.٦١١.٢١٢.١١٠.59.4١٠.88.9السوق الصاعدة واالقتصادات النامية

١ تشير البيانات إىل جتارة السلع واخلدمات.

٢ سعر الفائدة بين بنوك لندن على الودائع بالدوالر األمريكي ناقص التغير كنسبة مئوية يف خمفض إجمايل الناجت احمللي األمريكي.

3 متوسط أسعار السندات احلكومية لعشر سنوات )أو ألقرب أجل استحقاق( مرجحا بإجمايل الناجت احمللي لكندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان واململكة املتحدة 

والواليات املتحدة.

التغير السنوي % 

٪

% من إجمايل الناجت احمللي
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أرشيف آفاق االقتصاد العاملي

سبتمبر	٢٠٠٦ آفاق	االقتصاد	العاملي:		النظم	املالية	والدورات	االقتصادية	

إبريل	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العاملي:		التداعيات	والدورات	يف	االقتصاد	العاملي		

أكتوبر	٢٠٠7 آفاق	االقتصاد	العاملي:		العوملة	وعدم	املساواة	

إبريل	٢٠٠8 آفاق	االقتصاد	العاملي:		اإلسكان	والدورة	االقتصادية	

أكتوبر	٢٠٠8 آفاق	االقتصاد	العاملي:		الضغط	املايل	والهبوط	االقتصادي	والتعايف	

إبريل	٢٠٠9 آفاق	االقتصاد	العاملي:	األزمة	والتعايف	

أكتوبر	٢٠٠9 آفاق	االقتصاد	العاملي:	احلفاظ	على	التعايف	

إبريل	٢٠١٠ آفاق	االقتصاد	العاملي:	إعادة	توازن	النمو	

أكتوبر	٢٠١٠ آفاق	االقتصاد	العاملي:	التعايف	واخملاطر	وإعادة	التوازن	

آفاق	االقتصاد	العاملي:	توترات	التعايف	مزدوج	السرعة

إبريل	٢٠١١ 			البطالة	والسلع	األولية	والتدفقات	الرأسمالية	

سبتمبر	٢٠١١ آفاق	االقتصاد	العاملي:	تباطؤ	يف	النمو	وتصاعد	يف	اخملاطر	

إبريل	٢٠١٢ آفاق	االقتصاد	العاملي:	النمو	يعود	وبعض	اخملاطر	يبقى	

أكتوبر	٢٠١٢ آفاق	االقتصاد	العاملي:	التواؤم	مع	الديون	املرتفعة	والنمو	املتباطئ	

إبريل	٢٠١3 آفاق	االقتصاد	العاملي:	اآلمال	والواقع	واخملاطر	

أكتوبر	٢٠١3 آفاق	االقتصاد	العاملي:	حتوالت	وتوترات	

إبريل	٢٠١4 آفاق	االقتصاد	العاملي:	التعايف	يكتسب	قوة،	لكنه	يظل	متفاوتا	

أكتوبر	٢٠١4 آفاق	االقتصاد	العاملي:	تركات	وغيوم	وعدم	يقين	

إبريل	٢٠١5 آفاق	االقتصاد	العاملي:	نمو	غير	متوازن	—	عوامل	قصيرة	األجل	وطويلة	األجل	

أكتوبر	٢٠١5 آفاق	االقتصاد	العاملي:	التكيف	مع	أسعار	السلع	األولية	املنخفضة	

إبريل	٢٠١٦ آفاق	االقتصاد	العاملي:	بطء	شديد	لفترة	بالغة	الطول	

أوال: املنهجية — التجميع وإعداد النماذج والتنبؤ

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	4-١ قياس	عدم	املساواة:	قضايا	املفاهيم	واملنهجيات	والقياس	

مؤشرات	الدورة	االقتصادية	اجلديدة	يف	أمريكا	الالتينية:

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-5 					إعادة	بناء	البيانات	التاريخية	

إبريل	٢٠٠8،	امللحق	١-١ انعكاسات	التقديرات	اجلديدة	لتعادل	القوى	الشرائية	على	قياس	النمو	العاملي	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-3 قياس	فجوات	الناجت		

أكتوبر	٢٠٠8،	امللحق	١-١ تقدير	وإيضاح	اخملاطر	احمليطة	باالقتصاد	العاملي		

إبريل	٢٠٠9،	امللحق	١-	٢ الشكل	املروحي	للنمو	العاملي	

أكتوبر	٢٠١٠،	امللحق	١-٢ مؤشرات	تتبع	النمو	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-	3 االستدالل	على	الناجت	املمكن	من	البيانات	املشوشة:	منظور	نموذج	التوقعات	العاملية	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-4 عدم	اتساق	تدابير	إعادة	التوازن	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-٢ سيناريوهات	التطورات	السلبية	يف	آفاق االقتصاد العاملي	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	3-3 امليزانيات	العمومية	ملالية	الدولة:	أهمية	األصول	غير	املالية	وقياسها	

أكتوبر	٢٠١٦،	إطار	السيناريو	١ سيناريوهات	التعريفة	اجلمركية	

أكتوبر	٢٠١٦،	اإلطار	١-١ توقعات	النمو	العاملي	يف	األجل	املتوسط	

ثانيا: استقصاءات تاريخية

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٦-3 املنظور	التاريخي	للنمو	واحلساب	اجلاري	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	4-١ األزمات	املالية	الدولية	من	منظور	تاريخي		

آفاق االقتصاد العاملي 

موضوعات خمتارة
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أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثالث احلسن	والسيء	والقبيح:	١٠٠	عام	من	التعامل	مع	أعباء	الدين	العام	املفرطة	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	١-١ ما	تأثير	فترات	الركود؟	

ثالثا: النمو االقتصادي — املصادر واألنماط

سبتمبر	٢٠٠٦،	الفصل	الثالث الصعود	األسيوي:	أنماط	التنمية	والنمو	االقتصادي	

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	3-١ النمو	املمكن	للناجت	واإلنتاجية	يف	اليابان	

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	3-٢ تطور	جودة	حوكمة	الشركات	وأثره	يف	آسيا	

	إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الرابع فصل	القاطرة	عن	القطار؟	التداعيات	والدورات	يف	االقتصاد	العاملي	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-4 التداعيات	وتزامن	الدورات	االقتصادية	الدولية:	من	منظور	أوسع	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-١ ما	هي	اخملاطر	التي	تمثلها	أسواق	املساكن	للنمو	العاملي؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	امللحق	١-٢ تغير	املناخ:	التأثير	االقتصادي	واالستجابات	على	مستوى	السياسات	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-7 النقاش	الدائر	حول	تطبيق	سعر	اخلصم	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-8 	)Weitzman, 1974	)دراسة	اليقين	عدم	ظل	يف	بالكميات	مقارنة	الضرائب

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-9 جتارب	االجتار	يف	رخص	إطالق	االنبعاثات	يف	االحتاد	األوروبي	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	اخلامس الدورة	االقتصادية	العاملية	وديناميكيتها	املتغيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ االقتصادات	الرئيسية	وتقلبات	النمو	العاملي	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	5-٢ حتسن	أداء	االقتصاد	الكلي	—	هل	هو	حسن	حظ	أم	حسن	سياسات	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ أسعار	املساكن:	التصحيحات	والعواقب	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-١ الدورات	االقتصادية	العاملية	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	3-١ ما	أوجه	الشبه	بين	األزمة	احلالية	والكساد	الكبير؟		

هل	يمثل	االئتمان	عنصرا	حيويا	يف	حتقيق	التعايف؟

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	3-٢ 					أدلة	من	البيانات	على	مستوى	النشاط			

إبريل	٢٠٠9،	الفصل	الثالث التحول	من	الركود	إىل	التعايف:	بأي	سرعة	وبأي	قوة؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	الفصل	الرابع ما	مدى	الضرر؟	ديناميكية	الناجت	على	املدى	املتوسط	بعد	انتهاء	األزمات	املالية		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-3 هل	يقترن	التعايف	بالبطالة؟		

إبريل	٢٠١٠،	الفصل	الثالث ديناميكية	البطالة	أثناء	حاالت	الركود	واالنتعاش:	قانون	أوكن	وما	وراؤه		

هل	بطء	النمو	يف	االقتصادات	املتقدمة	يعني	بالضرورة	بطئه	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-١ 					يف	االقتصادات	الصاعدة؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-٢ التعايف	العاملي:	ما	هو	الوضع	الراهن؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-3 كيف	يؤثر	عدم	اليقين	على	األداء	االقتصادي؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الرابع صالبة	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	واالقتصادات	النامية:	هل	تدوم؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	4-١ فرص	العمل	والنمو:	ال	يمكن	حتقيق	أحدهما	دون	اآلخر؟	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	الثاين انتشار	تداعيات	أجواء	عدم	اليقين	التي	تكتنف	السياسات	يف	الواليات	املتحدة	وأوروبا	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	 	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	الرابع اقتحام	احلدود:	هل	يمكن	للبلدان	منخفضة	الدخل	الديناميكية	يف	اجليل	احلايل	أن	تنجح؟	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-٢ ما	أسباب	التباطؤ	يف	بلدان	»بريكس«؟	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	الثالث على	إيقاع	واحد؟	التداعيات	والصدمات	املشتركة	ودور	الروابط	املالية	والتجارية	

تزامن	الناجت	يف	الشرق	األوسط	وشمال	إفريقيا	وأفغانستان	وباكستان	ويف	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	3-١ 				بلدان	القوقاز	وآسيا	الوسطى	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	3-٢ تداعيات	التغيرات	يف	السياسة	النقدية	األمريكية	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	3-١ االدخار	والنمو	االقتصادي	

يف	الطرف	املتلقي؟	األوضاع	اخلارجية	والنمو	يف	األسواق	الصاعدة	قبل	

إبريل	٢٠١4،	الفصل	الرابع 		األزمة	املالية	العاملية	وأثنائها	وبعد	وقوعها	

أثر	األوضاع	اخلارجية	على	النمو	يف	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	4-١ 			على	املدى	املتوسط	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	١-٢ أصول	مراجعات	تنبؤات	صندوق	النقد	الدويل	للنمو	منذ	عام	٢٠١١	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	٢،	 أهمية	العوامل	األساسية	املؤثرة	على	أسعار	العائد	األمريكي	لفهم	التداعيات	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	 	

هل	الوقت	احلايل	مناسب	إلعطاء	دفعة	للبنية	التحتية؟	آثار	االستثمار	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	3 			العام	على	االقتصاد	الكلي	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	4-3 اآلثار	االقتصادية	الكلية	لزيادة	االستثمار	العام	يف	االقتصادات	النامية	

إبريل	٢٠١5،	الفصل	3 إىل	أين	نتجه؟	منظورات	حول	الناجت	املمكن		
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إبريل	٢٠١5،	اإلطار	3-١	 التقدم	بقوة:	تقدير	الناجت	القابل	لالستمرار		

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	١-٢ التطورات	واآلفاق	االقتصادية	الكلية	يف	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل:	دور	العوامل	اخلارجية	

هل	حان	الوقت	لدفعة	على	جانب	العرض؟	اآلثار	االقتصادية	الكلية	إلصالحات	

إبريل	٢٠١٦،	الفصل	الثالث 				سوق	العمل	واملنتجات	يف	االقتصادات	املتقدمة	

رابعا: التضخم واالنكماش وأسواق السلع األولية

سبتمبر	٢٠٠٦،	الفصل		اخلامس ارتفاع	أسعار	السلع	األساسية	غير	الوقود	—	هل	يمكن	أن	يدوم؟	

صدمات	أسعار	السلع	األساسية،	والنمو،	والتمويل	يف	

سبتمبر	٢٠٠٦،		اإلطار	٢-٢ 					بلدان	إفريقيا	جنوب	الصحراء	

سبتمبر	٢٠٠٠٦،	اإلطار	١-4 شركات	النفط	الدولية	والوطنية	يف	ظل	بيئة	متغيرة	لقطاع	نفطي	

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	5-١ هل	أسهمت	املضاربة	يف	ارتفاع	أسعار	السلع؟		

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	5-٢ حترير	التجارة	الزراعية	وأسعار	السلع	األساسية	

سبتمبر	٢٠٠٦،	امللحق	٢-١ التطورات	األخيرة	يف	سوق	السلع	األساسية		

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-١ من	املتضرر	من	االرتفاع	الهائل	يف	أسعار	األغذية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-5 اختناقات	مرحلة	التكرير	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٦ حتقيق	أقصى	استخدام	ممكن	ألنواع	الوقود	البيولوجي	

إبريل	٢٠٠8،	امللحق	١-٢ املستجدات	يف	أسواق	السلع	األساسية	واحتماالتها	املستقبلية	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-4 العالقة	بين	انخفاض	قيمة	الدوالر	األمريكي	وأسعار	السلع	األساسية	

إبريل	٢٠٠8،	امللحق	١-5 ملاذا	مل	يستجب	عرض	النفط	بدرجة	أكبر	الرتفاع	األسعار؟			

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-٦ أسعار	النفط	املستخدمة	كقواعد	معيارية				

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	اخلامس العوملة	وأسعار	السلع	والبلدان	النامية			

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	5-٢ االنتعاش	الراهن	ألسعار	السلع	يف	السياق	الصحيح	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	الثالث هل	عاد	التضخم	من	جديد؟	أسعار	السلع	األولية	وتضخم	األسعار	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-	١	 هل	تؤثر	االستثمارات	املالية	يف	سلوكيات	أسعار	السلع	األولية؟		

استجابات	املالية	العامة	إزاء	الزيادات	األخيرة	يف	أسعار	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-	٢ 					السلع	األولية:	دراسة	تقييمية		

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-3 نظم	السياسة	النقدية	وأسعار	السلع	األولية	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-3 تقييم	خماطر	االنكماش	يف	اقتصادات	جمموعة	الثالثة	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-5 هل	سترتفع	أسعار	السلع	األولية	من	جديد	عند	تعايف	االقتصاد	العاملي؟	

إبريل	٢٠٠9،	امللحق	١-١ املستجدات	يف	أسواق	السلع	األولية	واحتماالتها	املستقبلية	

أكتوبر	٢٠٠9،	امللحق	١-١	 تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	املنتظرة		

ما	هي	املعلومات	التي	توفرها	لنا	أسواق	عقود	اخليار	حول	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-٦ 					آفاق	أسعار	السلع	األولية؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-7 ما	الذي	يفسر	زيادة	التقلبات	يف	أسعار	الغذاء؟		

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-٢ إىل	أي	مدى	يخرج	تعايف	أسعار	السلع	األولية	الراهن	عن	املعتاد؟	

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-3 منحنيات	أسعار	العقود	املستقبلية	للسلع	األولية	وتكيف	األسواق	الدوري	

أكتوبر	٢٠١٠،	امللحق	١-١ التطورات	والتوقعات		يف	أسواق	السلع	األولية	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-٢ التوقعات	القاتمة	للقطاع	العقاري		

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	١-5 هل	أصبحت	املعادن	أكثر	ندرة	وما	انعكاسات	ندرتها	على	األسعار؟		

إبريل	٢٠١١،	امللحق	١-٢ تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	املتوقعة	

إبريل	٢٠١١،	الفصل	الثالث شح	النفط	والنمو	واالختالالت	العاملية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-١ قيود	دورة	احلياة	على	إنتاج	النفط	العاملي	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-٢ الغاز	الطبيعي	غير	التقليدي:	هل	يغير	قواعد	اللعبة؟	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	3-3 آثار	الصدمات	النفطية	يف	األجل	القصير	على	النشاط	االقتصادي	

استخدام	املرشحات	منخفضة	الترددات	الستخالص	االجتاهات	

إبريل	٢٠١١،	امللحق	3-١ 			العامة	للدورة	االقتصادية	

إبريل	٢٠١١،	امللحق	3-٢ النموذجان	التجريبيان	للطاقة	والنفط	

سبتمبر	٢٠١١،	امللحق	١-١ تطورات	أسواق	السلع	األولية	وآفاقها	املتوقعة	
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سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-4 االستثمار	املايل	واملضاربة	وأسعار	السلع	األولية	

سبتمبر	٢٠١١،	الفصل	الثالث صوِّب	حيث	يمكن	أن	تصيب	الهدف:	تقلبات	أسعار	السلع	األولية	والسياسة	النقدية	

إبريل	٢٠١٢،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية	

			تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١٢،	الفصل	الرابع تذبذبات	أسعار	السلع	األولية	والبلدان	املُصدرة	لها	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	4-١ اآلثار	االقتصادية	الكلية	لصدمات	أسعار	السلع	األولية	على	البلدان	منخفضة	الدخل	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	4-٢ تذبذب	أسعار	السلع	األولية	والتحدي	اإلنمائي	يف	البلدان	منخفضة	الدخل	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص	 	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-4 الطاقة	غير	التقليدية	يف	الواليات	املتحدة	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-5 أزمة	عرض	الغذاء	–	من	هم	األشد	تأثرا	باألزمة؟	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية	

	تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١3،	الفصل	الثالث الوحش	الذي	مل	يهاجِم:	هل	كُمِّم	التضخم	أم	كان	يف	غفوة	مؤقتة؟	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-١ هل	ال	يزال	استهداف	التضخم	ضروريا	يف	ظل	استواء	منحنى	فيليبس؟	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	األول استعراض	األوضاع	يف	أسواق	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-	ت	خ	-١ طفرات	الطاقة	واحلساب	اجلاري:	جتارب	قُطرية	مقارنة	

حمركات	أسعار	النفط	وتضييق	الفرق	بين	سعري	خام	برنت	وغرب	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-	ت	خ	-٢ 				تكساس	الوسيط	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	١-3 تثبيت	توقعات	التضخم	عند	قصور	التضخم	عن	الهدف	

إبريل	٢٠١4،	الفصل	١ أسعار	وتنبؤات	السلع	األولية	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	١،	 تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية،	مع	التركيز	على	الغاز	الطبيعي	يف	االقتصاد	العاملي	

تقرير	خاص 	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	مع	التركيز	على	االستثمار	في	

إبريل	٢٠١5،	الفصل	١ 			حقبة	انخفاض	أسعار	النفط		

تقرير	خاص 	

إبريل	٢٠١5،	اإلطار	١-١ انهيار	أسعار	النفط:	العرض	أم	الطلب؟	

أكتوبر	٢٠١5،	الفصل	١ تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	مع	التركيز	على	املعادن	يف	االقتصاد	العاملي	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١5،	الفصل	١ منحنيات	احلدود	القصوى	اجلديدة	الستخراج	املعادن:	التحول	من	الشمال	إىل	اجلنوب	

تقرير	خاص،	اإلطار	١-	ت	خ-١

أكتوبر	٢٠١5،	الفصل	٢ إىل	أين	يتجه	مصدرو	السلع	األولية؟	نمو	الناجت	يف	أعقاب	طفرة	أسعار	السلع	األولية	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-١ مريض	أملت	به	وعكة	بسيطة:	طفرات	السلع	األولية	وظاهرة	املرض	الهولندي	

هل	تُصاب	اقتصادات	البلدان	املصدرة	للسلع	األولية	بفورة	يف	النشاط	أثناء	طفرات	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-4 			السلع	األولية؟	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية	مع	التركيز	على	التحول	يف	استخدام	الطاقة	

إبريل	٢٠١٦،	الفصل	١،	تقرير	خاص 			يف	ظل	انخفاض	أسعار	الوقود	األحفوري	

أكتوبر	٢٠١٦،	الفصل	3 انخفاض	التضخم	عامليا	يف	عصر	يشهد	سياسة	نقدية	مقيدة	

تطورات	وتنبؤات	أسواق	السلع	األولية،	مع	التركيز	على	األمن	الغذائي	وأسواق	الغذاء	

أكتوبر	٢٠١٦،	الفصل	١،	 								يف	االقتصاد	العاملي	

تقرير	خاص 	

أكتوبر	٢٠١٦،	اإلطار	3-3 ما	مدى	أهمية	األسعار	العاملية	بالنسبة	لتضخم	أسعار	الغذاء؟	

خامسا: سياسة املالية العامة

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	٢-١ حتسن	أداء	املالية	العامة	يف	بلدان	األسواق	الصاعدة:	دوري	أم	هيكلي؟	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	٢-١ متى	تكون	الدفعة	املالية	التنشيطية	فعالة؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	اخلامس سياسة	املالية	العامة	كأداة	مضادة	لالجتاهات	الدورية		

االختالفات	يف	مدى	أهمية	أدوات	الضبط	التلقائي	وعالقتها	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	5-١ 					بسياسة	املالية	العامة	االستنسابية	
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أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	5-٢ ما	السبب	وراء	الصعوبة	البالغة	يف	حتديد	آثار	الدفعة	املالية؟	

هل	جاءت	التخفيضات	الضريبية	األمريكية	يف	حينها	واتسمت	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	3-5 					باالستمرارية	املؤقتة	ودقة	التوجيه؟	

أكتوبر	٢٠١٠،	الفصل	الثالث آثار	ضبط	أوضاع	املالية	العامة	على	االقتصاد	الكلي:	هل	نشعر	بوطأتها؟	

سبتمبر	٢٠١١،	الفصل	الرابع رصيد	املوازنة	وامليزان	التجاري:	هل	يُفصل	التوأم	عند	الوالدة؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-١ هل	نسئ	تقدير	مضاعفات	املالية	العامة	قصيرة	األجل؟	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	١-٢ انعكاسات	ارتفاع	مستوى	الدين	العام	يف	االقتصادات	املتقدمة	

أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثالث احلسن	والسيء	والقبيح:	١٠٠	عام	من	التعامل	مع	أعباء	الدين	العام	املفرطة	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	١-١ التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	2-1 	فرط	أعباء	الدين	العام	وأداء	القطاع	اخلاص	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	3 هل	الوقت	احلايل	مناسب	إلعطاء	دفعة	للبنية	التحتية؟	آثار	االستثمار	العام	على	االقتصاد	الكلي	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	3-٢ حتسين	كفاءة	االستثمار	العام	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	4-3 اآلثار	االقتصادية	الكلية	لزيادة	االستثمار	العام	يف	االقتصادات	النامية	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	5-3 مؤسسات	املالية	العامة	وقواعد	املالية	العامة	واالستثمار	العام	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-٢ طفرات	السلع	األولية	واالستثمار	العام	

سادسا: السياسة النقدية واألسواق املالية وتدفق األموال

سبتمبر	٢٠٠٦،	الفصل	الرابع كيف	تؤثر	النظم	املالية	على	الدورات	االقتصادية	

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	4-١ التمويل	بالديون	وانكماش	الديون	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	4-١ الروابط	املالية	والتداعيات	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	4-٢ أوضاع	االقتصاد	الكلي	يف	البلدان	الصناعية	والتدفقات	املالية	إىل	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-4 ما	هي	السيولة	العاملية؟	

االنعكاسات	االقتصادية	الكلية	لالضطراب	املايل	األخير:	أنماط	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-٢ 					مستمدة	من	احلاالت	السابقة	

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	الثالث دورة	أسعار	املساكن	املتغيرة	وانعكاساتها	على	السياسة	النقدية	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	3-١ تقييم	احتماالت	تعرض	أسواق	املساكن	للتصحيح	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-١ هل	هناك	أزمة	ائتمان؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	الرابع الضغط	املايل	وهبوط	النشاط	االقتصادي	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-١ نوبة	العسر	املايل	األخيرة:	كيف	تغير	األساسيات	التي	ترتكز	عليها	اآلفاق	العاملية؟	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	4-١ السياسات	السليمة	للتخلص	من	ضغوط	النظم	املالية	واستعادة	سالمة	الوساطة	املالية	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ أسعار	املساكن:	التصحيحات	والعواقب	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-٢ ما	هي	درجة	انكشاف	الشركات	غير	املالية	أمام	اخملاطر؟	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	٢-١ حالة	تبدد	ثروات	األُسَر	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	4-١ أثر	ملكية	البنوك	األجنبية	خالل	األزمات	النابعة	من	الداخل	

إبريل	٢٠٠9،	امللحق	4-١ مؤشر	الضغط	املايل	يف	االقتصادات	الصاعدة	

إبريل	٢٠٠9،	امللحق	4-٢ الضغط	املايل	يف	االقتصادات	الصاعدة:	حتليل	االقتصاد	القياسي	

إبريل	٢٠٠9،	الفصل	الرابع كيف	تؤدي	الروابط	إىل	إذكاء	احلريق	

أكتوبر	٢٠٠9،	الفصل	الثالث دروس	للسياسة	النقدية	من	جتربة	تقلبات	أسعار	األصول		

هل	كانت	األسواق	املالية	يف	االقتصادات	الصاعدة	أكثر	قدرة	على	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-٢ 					الصمود	مقارنة	باألزمات	السابقة؟		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-4 اخملاطر	من	أسواق	العقارات		

إبريل	٢٠١١،	امللحق	١-١ مؤشرات	األوضاع	املالية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-١ تداعيات	كساد	أسعار	املساكن	يف	االقتصادات	املتقدمة	على	األسواق	املالية	العاملية	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار	١-3 التداعيات	الدولية	وصنع	السياسات	االقتصادية	الكلية	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-٢ دورات	الرواج	والكساد:	حمفزاتها	وانعكاساتها	على	السياسات	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-3 هبوط	أسعار	األسهم:	هل	هو	نذير	بالركود؟		

إبريل	٢٠١٢،		الفصل	الثاين انتقال	تداعيات	خفض	قروض	التمويل	من	بنوك	منطقة	اليورو	عبر	احلدود	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	
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أكتوبر	٢٠١٢،	الفصل	الثاين انتقال	آثار	الضغوط	املالية	يف	االقتصاد	العاملي	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	١-١ التفاوت	الكبير	يف	السياسات	

حديث	اإللغاء	التدريجي:	ما	املتوقع	عندما	تشدد	الواليات	املتحدة	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-١ 			سياستها	النقدية	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	١-١ عرض	االئتمان	والنمو	االقتصادي	

هل	ينبغي	على	االقتصادات	املتقدمة	أن	تقلق	بشأن	صدمات	النمو	يف	

إبريل	٢٠١4،	الفصل	الثاين 			اقتصادات	األسواق	الصاعدة؟	

تقرير	خاص	حول	التداعيات 	

إبريل	٢٠١4،	الفصل	الثالث منظورات	ألسعار	الفائدة	احلقيقية	العاملية	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	١-١ مستجدات	أسواق	املساكن	يف	أنحاء	العامل	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	٢-٢ السياسة	النقدية	األمريكية	والتدفقات	الرأسمالية	إىل	األسواق	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠١٦،	اإلطار	5-3 منهج	شفاف	إلدارة	اخملاطر	على	مستوى	السياسة	النقدية	

سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم املساواة

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	اخلامس عوملة	العمالة	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	5-١ الهجرة		والتجارة:	كيف	يؤثران	على	البلدان	النامية؟	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-٢ إصالحات	سوق	العمل	يف	منطقة	اليورو	واملفاضلة	بين	األجور	والبطالة	

أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الرابع العوملة	وعدم	املساواة	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	3-١ االزدواجية	بين	العقود	املؤقتة	والدائمة:	املقاييس	واآلثار	وقضايا	السياسات	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	3-٢ برامج	نوبات	العمل	القصيرة	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-١ تباطؤ	ضعيف	بال	طائل؟	نظرة	قطاعية	على	أسواق	العمل	يف	االقتصادات	املتقدمة	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-١ حصة	العمالة	يف	أوروبا	والواليات	املتحدة	يف	فترة	”الركود	الكبير”	وبعده	

أكتوبر	٢٠١٢،	اإلطار	4-١ فرص	العمل	والنمو:	ال	يمكن	حتقيق	أحدهما	دون	اآلخر؟	

إصالح	نظم	التفاوض	اجلماعي	بهدف	زيادة	معدالت	توظيف	العمالة	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	3-٢ 				واحلفاظ	على	استقرارها	

ثامنا: قضايا أسعار الصرف

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	١-3 كيف	سيتسنى	تصحيح	االختالالت	العاملية؟	

إبريل	٢٠٠7،	الفصل	الثالث أسعار	الصرف	وتصحيح	االختالالت	اخلارجية	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-3 انتقال	آثار	أسعار	الصرف	إىل	أسعار	التجارة	وعالقته	بعملية	التصحيح	اخلارجي	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-٢ انخفاض	قيمة	الدوالر	األمريكي:	أسبابه	وآثاره	

إبريل	٢٠١٠	اإلطار	١-١ دروس	من	األزمة:	حول	اختيار	نظام	سعر	الصرف	

إبريل	٢٠١4،	اإلطار	١-4 نظم	سعر	الصرف	والتعرض	لألزمات	يف	األسواق	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠١5،الفصل	3 أسعار	الصرف	وتدفقات	التجارة:	صلة	مقطوعة؟	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	3-١ العالقة	بين	أسعار	الصرف	والتجارة	املرتبطة	بسالسل	القيمة	العاملية	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	3-٢ قياس	أسعار	الصرف	الفعلية	احلقيقية	والقدرات	التنافسية:	دور	سالسل	القيمة	العاملية	

تاسعا: املدفوعات اخلارجية والتجارة وحتركات رأس املال والديون األجنبية

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	١-١ التدفقات	الرأسمالية	إىل	بلدان	األسواق	الصاعدة:	نظرة	طويلة	األجل	

سبتمبر	٢٠٠٦،	اإلطار	٢-١ حتسن	أداء	املالية	العامة	يف	بلدان	األسواق	الصاعدة:	دوري	أم	هيكلي؟	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ إمكانية	استمرار	املركز	اخلارجي	وعالقتها	بالتكامل	املايل	

إبريل	٢٠٠7،	اإلطار	3-٢ االختالالت	الكبيرة	واملستمرة	يف	احلساب	اجلاري	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	١-3 املشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العاملية	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	٢-3 إدارة	اآلثار	االقتصادية	الكلية	لتدفقات	املعونة	الكبيرة	واملتقلبة	
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أكتوبر	٢٠٠7،	الفصل	الثالث إدارة	التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	الكبيرة	

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	3-١ هل	يمكن	أن	تنجح	القيود	على	رأس	املال؟		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	١-3 املشاورات	متعددة	األطراف	بشأن	االختالالت	العاملية:	تقرير	مرحلي	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	5-١ كيف	تؤثر	العوملة	التجارية	واملالية	على	النمو؟	النظرية	واألدلة	

أكتوبر	٢٠٠8،	الفصل	السادس تفاوت	أرصدة	احلساب	اجلاري	عبر	االقتصادات	الصاعدة	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٦-١ حمددات	احلساب	اجلاري	يف	البلدان	املصدرة	للنفط	

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٦-٢ صناديق	الثروة	السيادية:	انعكاساتها	على	األسواق	املالية	العاملية		

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	١-4 االختالالت	العاملية	واألزمة	املالية	

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-١ التمويل	التجاري	والتجارة	العاملية:	أدلة	جديدة	من	املسوح	املصرفية		

أكتوبر	٢٠٠9،	اإلطار	١-5 من	العجز	إىل	الفائض:	التحوالت	األخيرة	يف	احلساب	اجلاري	العاملي		

إبريل	٢٠١٠،	الفصل	الرابع	 حتقيق	التوازن	الصحيح:	التحوُّل	عن	فوائض	احلسابات	اجلارية	املستمرة	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	٢-١ آسيا	الصاعدة	يف	مواجهة	التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	

بلدان	أمريكا	الالتينية	اخلمسة	وركوب	موجة	أخرى	من	التدفقات	

أكتوبر	٢٠١٠،	اإلطار	٢-٢ 					الرأسمالية	الداخلة		

أكتوبر	٢٠١٠،	الفصل	الرابع هل	تترك	األزمات	املالية	آثارا	دائمة	على	التجارة؟	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار٢-١	 إزالة	االختالالت	اخلارجية	من	بلدان	االحتاد	األوروبي	الهامشية	

إبريل	٢٠١١،	الفصل	4 التدفقات	الرأسمالية	الدولية	-	مستقرة	أم	متقلبة؟	

سبتمبر	٢٠١١،	اإلطار	١-5 النقاط	احلرجة	يف	االلتزامات	اخلارجية	واألزمات	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-1 تطور	عجز	احلساب	اجلاري	يف	منطقة	اليورو	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-3 إعادة	التوازن	اخلارجي	يف	منطقة	اليورو	

السالب	واملوجب	يف	إدارة	التدفقات	الرأسمالية:	حتقيق	التوازن	بين	

أكتوبر	٢٠١3،	الفصل	الرابع 				التدفقات	الرأسمالية	الداخلة	واخلارجة	

حماكاة	أثر	التعرض	للمخاطر	الناجتة	عن	ظروف	أسواق	رأس	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	4-١ 				املال	الدولية	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	١-ت	خ-١ طفرة	الغاز	الصخري	يف	الواليات	املتحدة	وانعكاساتها	على	التجارة	

أكتوبر	٢٠١4،	الفصل	4 هل	وصلت	االختالالت	العاملية	إىل	نقطة	حتول؟	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	4-١ حتويل	االجتاه:	تصحيح	املراكز	اخلارجية	يف	عام	١98٦	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	4-٢ قصة	تصحيحين:	شرق	آسيا	ومنطقة	اليورو	

إبريل	٢٠١5،	اإلطار	١-٢ فهم	دور	العوامل	الدورية	والهيكلية	في	تباطؤ	التجارة	العالمية		

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	١-٢ االقتصادات	الصغيرة،	والعجز	الكبير	يف	احلساب	اجلاري	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	١-3 التدفقات	الرأسمالية	والتعميق	املايل	يف	االقتصادات	النامية	

إبريل	٢٠١٦،	االطار	١-١ حتليل	مكونات	التباطؤ	يف	التجارة	العاملية		

إبريل	٢٠١٦،	الفصل	الثاين فهم	تباطؤ	التدفقات	الرأسمالية	إىل	األسواق	الصاعدة	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	٢-١ التدفقات	الرأسمالية	إىل	البلدان	النامية	منخفضة	الدخل	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	3-3 مكاسب	اإلنتاجية	احملتملة	نتيجة	زيادة	حترير	التجارة	واالستثمارات	األجنبية	املباشرة	

أكتوبر	٢٠١٦،	الفصل	الثاين	 التجارة	العاملية:	ماذا	وراء	التباطؤ؟		

عاشرا: قضايا إقليمية

أكتوبر	٢٠٠8،	اإلطار	٢-١ االحتاد	االقتصادي	والنقدي	األوروبي	بعد	عشر	سنوات	

إبريل	٢٠٠9،	اإلطار	٢-٢ مكامن	اخلطر	يف	االقتصادات	الصاعدة	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	٢-١ الروابط	والتداعيات	بين	الشرق	والغرب	يف	أوروبا	

إبريل	٢٠١3،	اإلطار	3-1 تطور	عجز	احلساب	اجلاري	يف	منطقة	اليورو	

حادي عشر: التحليالت ذات اخلصوصية القُطرية

ملاذا	يواصل	حساب	الدخل	الدويل	يف	الواليات	املتحدة	حتقيق

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-٢ 					فائض،	وهل	سيستمر	على	هذا	املنوال؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	١-4 هل	تصبح	الهند	حمركا	للنمو	العاملي؟	

سبتمبر	٢٠٠5،	اإلطار	٢-١ االدخار	واالستثمار	يف	الصين	

تعديل	تقديرات	إجمايل	الناجت	احمللي	يف	الصين:

إبريل	٢٠٠٦،	اإلطار	١-٦ 					ماذا	يعني	ذلك	بالنسبة	للصين	واالقتصاد	العاملي؟	
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ما	هي	الدروس	املستفادة	من	الدراسات	القطرية	لتأثير	العوملة

أكتوبر	٢٠٠7،	اإلطار	4-٢ 					على	عدم	املساواة؟	أمثلة	من	املكسيك	والصين	والهند	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	4-١ اليابان	بعد	اتفاق	بالزا	

إبريل	٢٠١٠،	اإلطار	4-٢ مقاطعة	تايوان	الصينية	يف	أواخر	الثمانينات	

إبريل	٢٠١١،	اإلطار١-4 هل	أدت	اتفاقية	بالزا	إىل	ضياع	العقود	يف	اليابان؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	١-3 إىل	أين	يتجه	الفائض	اخلارجي	للصين؟	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	3-١ مؤسسة	تسليف	مالك	املساكن	األمريكية	

إبريل	٢٠١٢،	اإلطار	3-٢ إعادة	هيكلة	ديون	قطاع	األسر	يف	آيسلندا	

أكتوبر	٢٠١3،	اإلطار	١-4 سياسات	آبينوميكس:	خماطر	قائمة	عقب	جناح	مبكر؟	

إبريل	2014،	اإلطار	2-1 هل	نمط	اإلنفاق	يف	الصين	يتحول	)بعيدا	عن	السلع	األولية(؟	

أكتوبر	٢٠١4،	اإلطار	3-١ االستثمار	العام	يف	اليابان	أثناء	العقد	املفقود	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	3-3 الصادرات	اليابانية:	ما	العائق؟	

أكتوبر	٢٠١٦،	اإلطار	2-3 جتربة	االنكماش	يف	اليابان	

ثاين عشر: موضوعات خاصة

إبريل	٢٠٠8،	الفصل	الرابع تغير	املناخ	واالقتصاد	العاملي	

االرتفاع	املستمر	يف	ملكية	السيارات	يف	االقتصادات	الصاعدة:

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	4-١ 					انعكاساته	على	تغير	املناخ	

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	4-٢ جنوب	آسيا:	التأثير	التوضيحي	لصدمة	مناخية	مفاجئة	

السياسات	االقتصادية	الكلية	الرامية	إىل	التكيف	بشكل	أكثر	سالسة

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	3-4 					مع	صدمات	املناخ	املفاجئة		

التأمين	ضد	الكوارث	وسندات	الكوارث:	األدوات	اجلديدة	للتحوط

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	4-4 					من	خماطر	األحوال	اجلوية	املتطرفة		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	5-4 املبادرات	األخيرة	على	مستوى	السياسات	من	أجل	تخفيض	االنبعاثات		

إبريل	٢٠٠8،	اإلطار	4-٦ جوانب	التعقيد	يف	تصميم	سياسات	التخفيف	احمللية		

اجتياز	مراحل	بقدر	ضئيل	من	املساعدة	من	طفرة	السلع:	هل	اإليرادات	غير	املتوقعة	من	

أكتوبر	٢٠١5،	اإلطار	٢-3 				السلع	األولية	تعجل	وتيرة	التنمية	البشرية؟	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	3-١ كسر	حالة	اجلمود:	حتديد	الدوافع	االقتصادية	السياسية	وراء	اإلصالحات	الهيكلية	

هل	يمكن	ملوجات	اإلصالح	تغيير	الوضع	احلايل؟	بعض	دراسات	احلالة	باستخدام	

إبريل	٢٠١٦،	اإلطار	4-3 					طريقة	املقارنة	املصطنعة	

أكتوبر	٢٠١٦،	اإلطار	١-ت	خ-١ إقبال	عاملي	على	تملك	األراضي	
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سيظل	 العاملي	 النمو	 أن	 إىل	 التنفيذيون	 املديرون	 أشار	

على	األرجح	حمدودا	هذا	العام،	ونمو	التجارة	العاملية	آخذ	يف	

التراجع،	والتضخم	ال	يزال	منخفضا	يف	كثير	من	االقتصادات	

املتقدمة.	وعلى	صعيد	التطورات	اإليجابية،	ارتفعت	أسعار	السلع	

املالية	 األسواق	 يف	 التقلب	 احتواء	 عام	 بوجه	 وأمكن	 األولية،	

االحتاد	 من	 اخلروج	 لصالح	 املتحدة	 اململكة	 تصويت	 عقب	

أن	 املتوقع	 من	 العاملي	 النمو	 إن	 املديرون	 وقال	 األوروبي.	

يرتفع	إىل	حد	ما	العام	القادم،	بينما	خماطر	التطورات	السلبية	

احتمال	 استبعاد	 يمكن	 عالية.	وال	 اليقين	 وأجواء	عدم	 مرتفعة	

السياسات	على	 املديرون	صناع	 انتكاسة	أخرى.	وحث	 حدوث	

االستفادة	من	كل	روافع	السياسات	—	بصورة	فردية	وجماعية	

— وتعزيز	التعاون	الدويل،	وجتنب	تعرض	النمو	ألي	تطورات	
التجارة	 وإحياء	 التعايف،	 أسس	 وتعزيز	 لآلمال،	 خميبة	 أخرى	

العاملية،	وضمان	اقتسام	منافع	العوملة	على	نطاق	أوسع.					

االقتصادات	 النمو	يف	 تراجع	 توقعات	 إىل	 املديرون	 وأشار	

املتقدمة	هذا	العام	وارتفاعه	بدرجة	طفيفة	العام	القادم.	ومع	

املتبقية	 القضايا	 بتركة	 مثقلة	 إجماال	 اآلفاق	 تزال	 ال	 هذا،	

التضخم،	 يف	 املستمر	 واالنخفاض	 األزمة،	 خلفتها	 التي	

يف	 الكبيرة	 اخلارجية	 االختالالت	 واستمرار	 الطلب،	 وضعف	

وشيخوخة	 العمالة،	 إنتاجية	 نمو	 وانخفاض	 البلدان،	 بعض	

االقتصادية	 االنعكاسات	 فإن	 الوقت،	 نفس	 ويف	 السكان.	

الكلية	الكاملة	لنتيجة	تصويت	اململكة	املتحدة	مل	تتكشف	بعد.	

ارتفاع	 يُتوقع	 النامية،	 والبلدان	 الصاعدة	 األسواق	 بلدان	 ويف	

اخلارجية،	 املالية	 أوضاع	 خلفية	حتسن	 على	 بالتدريج،	 النمو	

تدريجيا	يف	 االستقرار	 األولية،	وحتقيق	 السلع	 أسعار	 وارتفاع	

االقتصادات	الرئيسية	التي	تعيش	حالة	من	الركود.	وحقق	كثير	

والصالبة	 السياسات	 أطر	 تعزيز	 تقدما	مطردا	نحو	 البلدان	 من	

يف	مواجهة	الصدمات،	كما	حتسن	مزاج	السوق	مؤخرا.	وبرغم	

هذه	التطورات	اإليجابية،	ال	تزال	اقتصادات	األسواق	الصاعدة	

واالقتصادات	النامية	معرضة	النتشار	تداعيات	انحسار	النمو	

الصين	 تشهدها	 التي	 والتطورات	 املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	

خالل	حتولها	نحو	نمو	أكثر	قدرة	على	االستمرار،	وتقلب	تدفقات	

رؤوس	األموال	وأسعار	الصرف،	بينما	ال	يزال	يتعين	التصدي	

خماوف	 هناك	 العامل،	 مستوى	 وعلى	 احمللية.	 للتحديات	

متزايدة	من	السخط	السياسي،	وعدم	املساواة	يف	توزيع	الدخل،	

والسياسات	الشعبوية،	مما	يهدد	بعرقلة	العوملة.	

وذكر	املديرون	أن	األسواق	املالية	أبدت	صالبة	يف	مواجهة	

اخملاطر	 بينما	 األخيرة،	 أشهر	 الستة	 الصدمات	خالل	 من	 عدد	

ضعف	 يدعو	 وبينما	 االرتفاع.	 يف	 آخذة	 املتوسط	 املدى	 على	

النقدية	 السياسة	 استمرار	 إىل	 املتقدمة	 االقتصادات	 يف	 النمو	

لفترة	 الفائدة	 أسعار	 وانخفاض	 النمو	 فانخفاض	 التيسيرية،	

ربحية	 أمام	 الهيكلية	 التحديات	 إىل	 يضيف	 أن	 يمكن	 مطولة	

البنوك	ويشكل	خماطر	على	مالءة	كثير	من	شركات	التأمين	على	

احلياة	وصناديق	التقاعد.	ومن	شأن	هذه	اخملاطر	والتحديات	

واالستقرار	 االقتصادي	 النشاط	 ضعف	 من	 تزيد	 أن	 بدورها	

األسواق	 اقتصادات	 من	 كثير	 ويف	 أوسع.	 نطاق	 على	 املايل	

يف	 املايل	 الرفع	 زيادة	 من	 حتديات	 هناك	 تزال	 ال	 الصاعدة،	

الشركات	وزيادة	تعقيد	املنتجات	املالية.	

وعلى	هذه	اخللفية،	أكد	املديرون	احلاجة	امللحة	إىل	وضع	

السياسات	 بين	 جتمع	  — وواضحة	 شاملة	 استراتيجيات	

الفعلي	 الناجت	 لرفع	  — واملالية	 الكلية	 واالقتصادية	 الهيكلية	

وأقروا	 الصالبة.	 وتعزيز	 الضعف،	 مواطن	 ومعاجلة	 واملمكن،	

السياقات	 باختالف	 سيختلف	 األمثل	 السياسات	 مزيج	 بأن	

تكثيف	 أن	 املديرون	 أكد	 كذلك	 احملددة.	 واألولويات	 القُطْرية	

النمو	 على	 للحفاظ	 األهمية	 بالغ	 أمر	 األطراف	 متعدد	 التعاون	

العاملي	وأوجه	التحسن	يف	مستويات	املعيشة.	وحتديدا،	يتعين	

بالقوة	 يتسم	 الذي	 االحتوائي	 النمو	 لدعم	 اجلهود	 تتضافر	 أن	

واالستثمار	 التجارة	 تدفقات	 وتسهيل	 والتوازن،	 واالستمرارية	

عبر	احلدود،	وتطبيق	أطر	فعالة	لتسوية	أوضاع	البنوك،	واحلد	

يف	 الوضوح	 منها	 بوسائل	 السياسات،	 حول	 اليقين	 عدم	 من	

العامل.	 يف	 التوازن	 استعادة	 نحو	 التقدم	 ومواصلة	 التواصُل،	

يف	 حيوي	 دور	 القوية	 العاملية	 األمان	 لشبكات	 فإن	 كذلك	

الالجئين،	 تدفقات	 من	 ينشأ	 ما	 فيها	 بما	 الصدمات،	 مواجهة	

وأحداث	املُناخ،	والصراعات	الداخلية.	

يف	 السياسات،	 إجراءات	 أن	 على	 عموما	 املديرون	 واتفق	

الطلب	 دعم	 تواصل	 أن	 يتعين	 املتقدمة،	 االقتصادات	 معظم	

والناجت	املمكن	يف	األجل	 اإلنتاجية	 القصير	ودعم	 األجل	 يف	

مالئما	 يزال	 ال	 النقدية	 السياسة	 تيسير	 واستمرار	 املتوسط.	

أدىل رئيس اجمللس التنفيذي بالتعليقات التالية يف ختام مناقشة اجمللس التنفيذي	لتقرير	الراصد	املايل	وتقرير	

االستقرار	املايل	العاملي	وتقرير	آفاق	االقتصاد	العاملي	يف 23 سبتمبر 2016.

املناقشة التي أجراها اجمللس التنفيذي لصندوق 

النقد الدويل حول آفاق االقتصاد،يف أكتوبر 2016 
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السلبية،	 اجلانبية	 اآلثار	 مراعاة	 مع	 التضخم،	 توقعات	 لرفع	

فجوات	 لسد	 كافية	 تكون	 لن	 وحدها	 النقدية	 السياسة	 ولكن	

فمن	 ثم	 ومن	 لالستمرار.	 وقابل	 متوازن	 نمو	 وحتقيق	 الناجت	

الضروري	اعتماد	سياسة	للمالية	العامة	داعمة	للنمو،	تتحدد	

حسب	احليز	املتاح	يف	كل	بلد	بينما	تضمن	استمرارية	القدرة	

إطار	 على	 وترتكز	 الطويل،	 املدى	 على	 الديون	 حتمل	 على	

موثوق	يف	األجل	املتوسط.	ومن	شأن	مواصلة	اجلهود	ملعاجلة	

اخللل	يف	امليزانيات	العمومية	يف	البنوك	والشركات	أن	يساعد	

على	حتسين	انتقال	آثار	السياسة	النقدية	إىل	النشاط	العيني،	

على	 الكلية	 االحترازية	 السالمة	 سياسات	 استخدام	 بينما	

ويتعين	 املايل.	 االستقرار	 يحمي	 أن	 شأنه	 من	 استباقي	 نحو	

حتديد	أولويات	اإلصالحات	الهيكلية	حسب	الظروف	القُطْرية،	

العاملة،	 القوى	 يف	 املشاركة	 معدالت	 رفع	 على	 التركيز	 مع	

وتعزيز	كفاءة	أسواق	العمل،	وتخفيض	احلواجز	أمام	دخولها،	

أن	 ينبغي	 الشركات،	 قطاع	 ويف	 والتطوير.	 البحوث	 وتشجيع	

املفرطة،	 الديون	 مشكلة	 على	 القضاء	 على	 اإلصالحات	 تركز	

وتسهيل	إعادة	الهيكلة،	ومواصلة	حتسين	احلوكمة.	

األسواق	 بلدان	 والتحديات	يف	 الظروف	 بأن	 املديرون	 وأقر	

التنمية	 مستوى	 باختالف	 تختلف	 النامية	 والبلدان	 الصاعدة	

ومرحلة	الدورة	االقتصادية	يف	كل	منها.	ومن	أجل	حتقيق	الهدف	

تركز	 أن	 ينبغي	 أعلى،	 دخل	 مستويات	 نحو	 للتقارب	 املشترك	

وتوفير	 التكنولوجيا	 انتشار	 الهيكلية	على	تسهيل	 اإلصالحات	

فرص	العمل،	وتعزيز	رأس	املال	البشري.	وشجع	املديرون	على	

يف	 نسبيا	 املواتية	 اخلارجية	 املالية	 األوضاع	 من	 االستفادة	

الوقت	احلاضر	للمُضي	قُدُما	يف	احلد	الالزم	من	الرفع	املايل	يف	

الشركات،	من	خالل	منهج	شامل،	حيثما	دعت	احلاجة.	وينبغي	

القطاع	 على	 اإلشراف	 لتعزيز	 متواصلة	 جهود	 ذلك	 تُكَمِّل	 أن	

املايل،	وتطوير	األطر	التنظيمية	والرقابية،	وحتسين	ممارسات	

تصحيح	 سالسة	 أن	 املديرون	 وأكد	 الشركات.	 يف	 احلوكمة	

األوضاع	يف	قطاع	الشركات	والقطاع	املايل	يف	الصين	مطلب	

بلدان	 الصين	ويف	 النمو	واالستقرار	يف	 للحفاظ	على	 ضروري	

أخرى.		

املالية،	 املؤسسات	 على	 يتعين	 أنه	 املديرون	 وأكد	

نماذج	 تطولع	 أن	 املتقدمة،	 االقتصادات	 يف	 وخاصة	

التنظيمية	 واملعايير	 اجلديدة	 احلقائق	 مع	 لتتالءم	 أعمالها	

التنظيمية	 اجلهات	 تتوخى	 أن	 الضروري	 ومن	 املتطورة.	

املؤسسات	 عن	 البيانات	 جمع	 وحتسين	 أكبر	 بقدر	 اليقظة	

املالية	غير	املصرفية	للحفاظ	على	صحتها	املالية	ومراقبة	

يساعد	 أن	 ويمكن	 النقدية.	 السياسة	 آثار	 نقل	 يف	 دورها	

صناع	السياسات	يف	احلد	من	عدم	اليقين	باستكمال	جدول	

أعمال	اإلصالح	التنظيمي	دون	زيادة	كبيرة	يف	رأس	املال	

اإللزامي	الكلي،	مع	احلفاظ	على	سالمة	إطار	رأسمايل	قوي.	

موجهة	 تدابير	 اتخاذ	 على	ضرورة	 عموما	 املديرون	 واتفق	

تواجه	 التي	 البلدان	 يف	 العامة،	 املالية	 مستوى	 على	 بدقة	

فرط	يف	أعباء	ديون	القطاع	اخلاص	أو	التي	يعاين	نظامها	

 — مايل	 حيز	 لديها	 كان	 وإن	 البالغ	 الضعف	 من	 املايل	

تدعمها	إجراءات	قوية	بشأن	اإلعسار	واإلفالس	وضمانات	

يساعد	 أن	 يمكن	 الذي	 األمر	  — األخالقي	 اخلطر	 من	 للحد	

على	تسهيل	إعادة	هيكلة	ديون	القطاع	اخلاص.	وينبغي	أن	

الصالبة،	 تعزيز	 الصاعدة	 األسواق	 بلدان	 من	 كثير	 يواصل	

بوسائل	منها	كبح	تراكم	الديون	املفرطة	يف	القطاع	اخلاص	

الصعود	 فترات	 يف	 احلكومية	 العمومية	 امليزانية	 وتقوية	

الدويل.	

البلدان	 يف	 السياسات	 أولويات	 من	 أن	 املديرون	 وأكد	

منخفضة	الدخل	هي	معاجلة	التحديات	االقتصادية	الكلية	

»أهداف	 إحراز	 نحو	 تقدما	 حتقق	 وأن	 القصير	 األجل	 يف	

التنمية	املستدامة.«	ويف	حالة	البلدان	التي	تعتمد	على	السلع	

العامة	 املالية	 يف	 الوقائية	 االحتياطيات	 فبناء	 األولية،	

يقتضي	زيادة	مساهمة	القطاعات	غير	القائمة	على	السلع	

األولية	يف	اإليرادات	الضريبية،	إىل	جانب	ترشيد	اإلنفاق.	

ويف	البلدان	األقل	اعتمادا	على	السلع	األولية،	ينبغي	اعتماد	

الدورية	 لالجتاهات	 معاكسة	 كلية	 اقتصادية	 سياسات	

للحد	 الدين	 إدارة	 النمو	قويا،	وتعزيز	ممارسات	 حيث	يظل	

الرأسمالية.	 التدفقات	 يف	 احملتملة	 التحوالت	 تأثير	 من	

وقابل	 قوي	 احتوائي	 نمو	 حتقيق	 فإن	 أعم،	 وبصورة	

لالستمرار	يقتضي	بذل	جهود	متواصلة	لتنويع	االقتصاد،	

وتوسيع	قاعدة	اإليرادات،	وحتسين	كفاءة	اإلنفاق	احلكومي	

وتعزيز	التعميق	املايل.
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