
اق قيام الصندوق بميامو في متابعة يتم إعداد تقرير آفاق االقتصاد العالمى في سي
ومراقبة األوضاع المالية بالدول األعضاء، ويعد تقديراتو لؤلجل القصير وأكتوبر، وبينيما 

 تحديث لمتوقعات مرتين في يناير ويوليو، ويصدر بعدة لغات من بينيا المغة العربية. 
من الفصول، األول  يبدأ التقرير بتوضيح الفروض المستخدمة في التنبؤ، ويتضمن عددا  

 منيا يختص 
بتوقعات النمو، والفصول األخرى تتضمن دراسات تحميمية لقضايا معينة تختمف من عدد 
آلخر، ويتضمن التقرير مالحق فنية توضح مناىج التنبؤ والتحميل والتجميع والقياس 

 المستخدمة في التقرير. 
يير التصنيف الناتج، يصنف التقرير بمدان العالم في مجموعتين رئيسيتين )معا

 الصادرات،السكان، وىى معايير ليست قاطعة وتتطور مع الوقت( ىما:
مجموعة السبعة )الواليات المتحدة األمريكية، اليابان،  

فرنسا، ايطاليا، المممكة المتحدة، كندا(، ومجموعة الدول األعضاء في منطقة المانيا، 



 اليورو، وبعض الدول األوروبية األخرى.
دول المستقمة، وآسيا الصاعدة والنامية، واوروبا الصاعدة كومنولث ال 

والنامية، وأمريكا الالتينية والكاريبى، والشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 
 وأفريقيا جنوب الصحراء)مصر تقع في ىذه المجموعة(.

من تقرير آفاق االقتصاد العالمى، ولكن ال تزال  6102نبؤات الواردة في عدد أكتوبر 
ال ميزان المخاطر مائآل  لمجانب المعوقات الييكمية المقيدة تعوق تحقيق تعاف أقوى وال يز 

السمبى، وال سيما عمى المدى المتوسط. وتتزايد الضغوط الدافعة إلى تطبيق سياسات 
منغمقة في االقتصادات المتقدمو نظرا الستمرار المشكالت الييكمية مثل انخفاض نمو 

االقتصادى  اإلنتاجية وارتفاع عدم المساواه في توزيع الدخل، وتيدد ىذه الضغوط االندماج
العالمى والنظام االقتصادى العالمى التعاونى الذى استفاد منو االقتصاد العالمى، والسيما 

 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية. 
وعمى ىذه الخمفية، تؤدى السياسات االقتصادية دورا  كبيرا  في درء مخاطر التطورات 

المحمى، ينبغى أن تيدف السياسات إلى دعم الطمب  السمبية وتأمين التعافى، وعمى الصعيد
صالح الخمل في الميزانيات العمومية حيثما كان ضروريا وممكنا، وزيادة االنتاجية  وا 
جراءات المالية العامة  وعرض العمالة واالستثمارات من خالل اإلصالحات الييكمية وا 

امة، ومساندة العمالة المسرحة الداعمة لمعرض، وتحديث البنية التحتية البنية التحتية الع
 بسبب التحوالت الييكمية مثل التغير التكنولوجى والعولمة.

وفى الوقت نفسو، ىناك حاجة إلى استراتيجيات موثوقة في كثير من البمدان لوضع الدين 
العام عمى مسار قابل لالستمرار، واليزال التكيف مع انخفاض ايرادات السمع األولية والتغمب 

طن الضعف المالى من التحديات الرئيسية في كثير من اقتصادات األسواق عمى موا
 الصاعدة واالقتصادات النامية. 

وىناك حاجة أيضا إلى تجديد الجيود متعددة األطراف لمعالجة التحديات المشتركة في 
 اقتصاد عالمى متكامل.

النامية نظرا  لما تشير ويتوقع التقرير أن يشيد   كبيرا  في األسواق الصاعدة واالقتصادات 
إليو التوقعات من تحسن األوضاع تدريجيا  في البمدان المصدرة لمسمع األولية التى تشيد 
توترات اقتصادية كمية في الوقت الراىن، وذلك بدعم من التعافى الجزئى ألسعار السمع 

ى المستوردة األولية، كما يتوقع أن يظل النمو قويا  في الصين وفى كثير من البمدان األخر 
 ليذه السمع.



وفى االقتصادات المتقدمة، يأتى التحسن المتوقع مدفوعا  في األساس باالرتفاع المنتظر في 
بسبب تعديل المخزون  6102نمو الواليات المتحدة التى كان النشاط فييا مكبوحا  في عام 

 وضعف االستثمار. 
 6102 ،6102العالمى لعامى  بخالف التغيرات المحدودة التى طرأت عمى تنبؤات النمو

والواردة بتقرير آفاق االقتصاد العالمى، فقد حدثت تغيرات مؤثرة في التنبؤات لمجموعات 
البمدان والبمدان المنفردة. ففى ضوء زيادة الزخم عن المستوى المتوقع في النصف الثانى 

، تشير التنبؤات إلى عودة النشاط بقوة أكبر في االقتصادات المتقدمة، بينما 6102من عام 
اليزال من المتوقع أن يحقق النمو تحسنا ممحوظا في مجموعة األسواق الصاعدة، فقد أدى 
النشاط األضعف من المتوقع في بعض البمدان الكبيرة إلى تخفيضات طفيفة في توقعات 

فبالنسبة لالقتصادات المتقدمة، رفعت توقعات النمو  6102النمو ليذه المجموعة في عام 
لمواليات المتحدة، في انعكاس لمتيسير المفترض في سياسة المالية العامة وتحسن مستوى 
الثقة وال سيما بعد انتخابات نوفمبر مما سيؤدى إذا استمر إلى تعزيز الزخم الدورى. كذلك 

ناء عمى التعافى الدورى في الصناعات التحويمية تحسنت اآلفاق المتوقعة ألوروبا واليابان ب
 .6102والتجارة عمى الصعيد العالمى والذى بدأ في النصف الثانى من عام 

وفى االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، كان تخفيض تنبؤات النمو ناتجا عن زيادة 
األوسط، عمى ضعف افاق في عدة اقتصادات كبيرة، وخاصة في أمريكا الالتينية والشرق 

أثر استمرار التكيف مع انخفاض معدالت تبادليا التجارى في السنوات االخيرة، وتخفيضات 
إنتاج النفط، وبعض العوامل المنفردة وقد رفعت تنبؤات النمو النفط، وبعض العوامل 

 المنفردة.
بالنسبة لمصين، بما يعكس زيادة الدعم  6102، 6102وقد رفعت تنبؤات النمو لعامى 

لمقدم من السياسات عن المستوى المتوقع، وكذلك بالنسبة لروسيا، حيث يبدو أن ا
 انخفاض النشاط قد وصل إلى منتياه وأن ارتفاع أسعار النفط يدعم التعافى. 

ومنذ االنتخابات االمريكية، أدت التوقعات بتيسير سياسة المالية العامة في الواليات 
فاع أسعار الفائدة عمى سندات الخزانة االمريكية، مما المتحدة إلى زيادة قوة الدوالر وارت

 رفع العائد في االماكن االخرى أيضا. 
وكان مزاج السوق إيجابيا بشكل عام، حيث حققت أسواق االسيم مكاسب كبيرة في كل من 

 االقتصادات المتقدمة واقتصادات االسواق الصاعدة.
ويالحظ أن زيادة قوة النشاط االقتصادى والطمب العالمى المتوقعة لمفترة القادمة، مع فرض 
القيود المتفق عمييا بشأن إمدادات النفط، ساعدت عمى تعافى أسعار السمع االولية بعد 



ومع ارتفاع أسعار السمع االولية، بدأ التضخم  6102مستوياتيا المتدنية في مطمع عام 
ي االقتصادات المتقدمة ولكن ديناميكية التضخم االساسى التزال ضعيفة وغير الكمى يرتفع ف

متجانسة تمشيا مع االختالفات في فجوات الناتج فقد سجل التضخم االساسى ارتفاعا طفيفا 
 في البمدان التى شيدت أدنى معدالتو مثل اليابان وأجزاء من منطقة اليورو.

االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية نتيجة كذلك ارتفع التضخم الكمى في كثير من 
ارتفاع أسعار السمع االولية، ولكنو تراجع في عدد من الحاالت مع تالشى تمرير 

غير أن المخاطر  6102ومطمع عام  6102االنخفاضات الحادة في قيم العمالت في عام 
بير من عدم التزال ترجح كفة التطورات السمبية وخاصة عمى المدى المتوسط، مع قدر ك

 اليقين بشأن السياسات.
وتبدو المخاطر السمبية التى تواجو النمو أكثر وضوحا عمى المدى المتوسط، وىو مايرجع 
أيضا إلى ضرورة المبادرة في وقت ما بإلغاء الدعم المقدم من السياسات في الواليات 

ي ديناميكية غير المتحدة والصين أو إتخاذ مسار معاكس، الجتناب دخول المالية العامة ف
 القابمة لالستمرار.

 وبصفة عامة، تنشأ مخاطر التطورات السمبية عن عدة عوامل محتممة أىميا:
  .تحول اتجاه السياسات إلى الداخل، بما في ذلك االتجاه إلى الحمائية  
  .انخفاض النمو العالمى بسبب تراجع التجارة والتدفقات االستثمارية العابرة لمحدود 
   أسعار الفائدة في الواليات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع، مما قد يتسبب في رفع

تشديد االوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق المتوقع. وحدوث ارتفاع حاد في سعر 
 الدوالر، مع ماينجم عن ذلك من انعكاسات سمبية عمى االقتصادات الضعيفة.

   يشجع عمى فرط المخاطرة ويزيد من احتماالت تراجع شديد في التنظيم المالى ، مما قد
 وقوع أزمات مالية في المستقبل.

   التشديد المالى في اقتصادات االسواق الصاعدة، والذى زادت احتماالتو بسبب تفاقم
أوجو الضعف في النظام المالى الصينى ارتباطا بالنمو االئتمانى السريع واستمرار ضعف 

 ات االسواق الصاعدة االخرى.الميزانيات العمومية في اقتصاد
   ضعف نمو االنتاجية في بعض االقتصادات المتقدمة التى تعمل بمستويات مرتفعة من

 الطاقة الزائدة.
  السياسية، والنزاعات السياسية  -العوامل غير االقتصادية مثل التوترات الجغرافية

طقس المتطرفة، الداخمية ، والمخاطر الناجمة عن ضعف الحوكمة والفساد، وظواىر ال
 واالرىاب، والمخاوف االمنية.



كما أوضح التقرير أن ىناك ترابط بين ىذه المخاطر ويمكن أن يعزز بعضيا البعض  
االخر، فعمى سبيل المثال، يمكن أن يرتبط تحول السياسات نحو الداخل بزيادة التوترات 

ويمكن أن تؤثر السياسية فضال عن زيادة العزوف عن المخاطر عالميا،  –الجغرافية
الصدمات غير االقتصادية بشكل مباشر عمى النشاط االقتصادى وأن تضر بالثقة ومزاج 
السوق، ويمكن أن يؤدى تشديد االوضاع المالية العالمية بسرعة تفوق التوقعات أو 
التحول نحو الحمائية في االقتصادات المتقدمة إلى تفاقم ضغوط التدفقات الرأسمالية 

صين. ولذلك سيكون اختيار السياسات بالغ االىمية في تشكيل االفاق والحد الخارجة في ال
 من المخاطر.

وأشار التقرير إلى وجود تمايز بين أولويات إدارة الطمب عمى مستوى االقتصاد الكمى، نظرا  
الختالف المرحمة الدورية التى يمر بيا كل بمد. ففى االقتصادات التى تعانى من تراخى 
النشاط وضعف التضخم االساسى بشكل مزمن، سيظل دعم الطمب الدورى ضروريا، وذلك 

يا درء ما يتخمف من آثار ضارة. أما في االقتصادات التى يكون فييا السباب عديدة من بين
الناتج قريبا من مستواه الممكن أو أعمى منو، فينبغى أن تيدف سياسة المالية العامة إلى 

 تعزيز شبكات االمان وزيادة الناتج الممكن. 
الدين العام  وفى الوقت نفسو، ىناك حاجة إلى استراتيجيات موثوقة في بمدان كثيرة لوضع

 عمى مسار قابل لالستمرار.
تسعى اقتصادات كثير من الدول بعد تعاف ضعيف من االزمة المالية العالمية إلى زيادة 
إمكانات النمو وتعزيز طابعة االحتوائى وصالبتو في مواجية الصدمات. وبالفعل ىناك 

امل المعاكسة الناشئة حاجة إلى اجراءات عاجمة لتعزيز الناتج الممكن نظرا الستمرار العو 
عن شيخوخة السكان في االقتصادات المتقدمة، وعممية التكيف الجارية مع انخفاض 
معدالت التبادل التجارى، والحاجة إلى التغمب عمى مواطن الضعف المالى في االسواق 
الصاعدة واالقتصادات النامية، فضال عن تباطؤ نمو االنتاجية الكمية لعوامل االنتاج في 

 ين المجموعتين.ىات
ويوثق التقرير أثر االنفتاح التجارى ومرونة سعر الصرف وقوة المؤسسات في مساعدة 
االسواق الصاعدة واالقتصادات النامية عمى تعزيز دفعة النمو المستمدة من االوضاع 
الخارجية. وفى مواجية مخاطر التقمب المالى العالمى التى التنتيى، من المفيد القتصادات 

اق الصاعدة المعرضة لمتأثر بالتحوالت السمبية التى تطرأ عمى االوضاع المالية االسو 
حتواء أوجو عدم التوافق في ميزانياتيا  الخارجية أن تعتمد ممارسات أقوى الدارة المخاطر وا 
العمومية. ولمحفاظ عمى التوسع االقتصادى العالمى، يتعين أيضا عمى صناع السياسات أن 



الحمائية وأن يقوموا بالمزيد لضمان توزيع ثمار النمو عمى نطاق أوسع.  يتجنبوا االجراءات
كما أبرز التقرير أيضا عدم مواكبة االجور لالنتاجية في كثير من االقتصادات في فترة 
طويمة من العقود الثالثة الماضية، مما أدى إلى انخفاض حصة العمالة من الدخل القومى. 

لتكنولوجى واالندماج التجارى، وكالىما من محركات النمو ويرجح السبب لذلك أن التغير ا
 .عمى المديين المتوسط والطويل قد ساىما في ىذا االنخفاض

ويشير التقرير إلى أن التغير التكنولوجى  كان المحرك الرئيسى لحصة العمالة في  
ة رأس المال االقتصادات المتقدمة بينما كان االندماج التجارى )والزيادة المصاحبة في كثاف

 في االنتاج ( ىو المحرك الرئيسى في حالة اقتصادات االسواق الصاعدة.
ويسمط التقرير الضوء عمى ضرورة أن يكون النمو أكثر احتواء لمجميع، ومن روافع 
السياسات التى يمكن االستفادة منيا تطبيق نظم ضريبية أكثر تصاعدية، واالستثمار في 

اة، والتعميم عالى الجودة، وبذل جيود أخرى لتعزيز حركية الميارات، والتعمم مدى الحي
العمالة عمى المستويين المينى والجغرافى من أجل تيسير وتسريع تكيف أسواق العمل مع 

 التحوالت الييكمية.
ويؤكد التقرير عمى أن التحديات التى تواجو االقتصاد العالمى تستمزم التعاون متعدد 

تى تتخذىا البمدان عمى المستوى الفردى، وتشمل المجاالت االطراف لدعم االجراءات ال
الرئيسية لمعمل الجماعى الحفاظ عمى نظام تجارى مفتوح، وضمان االستقرار المالى 
العالمى، وتطبيق نظم ضريبية منصفة، ومواصمة دعم البمدان منخفضة الدخل في سعييا 

 لتكيف معو.لتحقيق أىدافيا االنمائية، وتخفيف آثار تغير المناخ وا
 ويستعرض الجزء التالى بمزيد من التفصيل أىم محتويات التقرير 



   إلى  6102عام  %5.2رفع تقرير آفاق االقتصاد العالمى توقعاتو بشأن النمو العالمى
ن كانت ىناك اختالفات بين البمدان المختمفة في توقعات 6102عام  5.2% استمرار زخم ، وا 

 النمو.
  الزيادة متواضعة في التنبؤات خاصة عمى المدى الطويل في جميع أنحاء العالم مقارنة

بالعقد الماضية، كما أن ىناك عدد من المخاطر تخيم عمى آفاق النمو متوسط المدى من 
 أىميا التحول صوب الحمائية خاصة في الدول المتقدمة.

  ن عنصرا  أساسيا  في طفرات النمو عمى مستوى العالم.تطور واتساع التجارة الدولية كا 
   عدم وصول مكاسب النمو بقدر كاف إلى الفئات الواقعة في المستويات الدنيا من

 توزيع الدخل خالل العقود األخيرة.
  .قوى التكنولوجيا والتجارة خفضت حصة العمالة في الدخل القومى في كثير من البمدان 

 

   )أدت زيادة الطمب، وخاصة االستثمار )خاصة في البنية التحتية والعقارات في الصين
 إلى تطورات كبيرة في الصناعات التحويمية والتجارة.

   تراجع عبء التكيف مع انخفاض أسعار السمع الولية، والمؤشرات القيادية، مثل
 مؤشرات مديرى المشتريات، تشير إلى استمرار قوة النشاط في الصناعات التحويمية.

  .التجارة العالمية تظير بوادر انتعاش بعد فترة طويمة من الضعف 

  
 حيث زادت أسعار البترول ارتفعت أسعار السمع األولية مع انتعاش النشاط االقتصادى ،

بسبب اتفاقية األوبك والتوقعات بقوة  6102، وفبراير 6102بين أغسطس  %61بنحو 
الطمب العالمى في المستقبل كما زادت أيضا أسعار الغاز الطبيعى والفحم والمعادن والسمع 

 األولية الزراعية.
 ر المستيمكين في انتعاش التضخم العالمى خاصة في أسعار المنتجين مقارنة بأسعا

ن كانت الزالت دون اىداف البنوك المركزية في ىذه  االقتصادات المتقدمة والصين، وا 
 االقتصادات.

 

   6102ارتفعت اسعار الفائدة اإلسمية والحقيقية طويمة األجل ارتفاعا  كبيرا  منذ نوفمبر 
 في الواليات المتحدة االمريكية منذ االنتخابات.



  سجمت عمالت بعض األسواق الصاعدة انخفاضا  وأبرزىا الميرة التركية، وارتفعت عمالت
 بعض الدول مثل روسيا والمكسيك.

  شيدت االقتصادات الصاعدة ارتفاعا  حادا  في التدفقات الخارجة من حوافظ غير
 المقيمين في أعقاب االنتخابات األمريكية.

القوى الرئيسية التى تشكل اآلفاق تختمف بين مجموعات الدول وفى اآلفاق 
 الزمنية المختمفة:

لية العامة التوسعية، من المتوقع أن يكتسب االقتصاد األمريكى زخما  نتيجة لسياسة الما
عمى الحفاظ عمى  6100، 6112وفى أوروبا سوف يساعد التعافى الدورى من أزمتى 

النمو في األجل القصير، ولكن في الجل المتوسط من المرجح أن تؤدى شيخوخة السكان 
 وضعف االنتاجية الكمية لمعوامل إلى تقييد النمو.

يعد التكيف مع انخفاض أسعار السمع األولية في الدول المصدرة ليا عامال  مؤثرا  عمى 
كل من المدى القصير والمتوسط، كما يعد تباطؤ نمو االنتاجية تحديا  آفاق النمو في 

 رئيسيا في آفاق النمو المتوقعة ليذه االقتصادات.

ن كان  ،6102 ،6102من المتوقع أن يكون أثر سياسة المالية العامة محايدا  في عامى  وا 
ىناك تباين كبير بين البمدان المختمفة، سيكون األثر توسعيا في بعض الدول خاصة 
الواليات المتحدة وكندا وفرنسا والمانيا، وانكماشيا في دول أخرى خاصة استراليا وكوريا 

 والمممكة المتحدة.
 طبيعتيا  عمى جانب السياسة النقدية تفترض التنبؤات عودة أسعار الفائدة األساسية إلى

 في االقتصادات المتقدمة.
  يفترض أن تظل األوضاع المالية العالمية تيسيرية وارتفاع أسعار السمع األولية، وأن

المفاوضات بين المممكة المتحدة واالتحاد االوروبى ستسير دون إثارة أجواء من عدم 
 اليقين المفرط.

من المتوقع انتعاش النشاط في 
رتفاع معدل االقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع، وفى المدى المتوسط تشير التوقعات إلى ا

، وذلك مدفوعا بنمو االقتصادات الصاعدة 6166بحمول عام  %5.2النمو العالمى إلى 
ويزيد وزنيا في النشاط االقتصادى العالمى. %2والنامية التى يرتفع معدل نموىا إلى 



نمو االقتصاد األمريكى بوتيرة أسرع في 
مدفوعا  بنمو قوى في االستيالك وسياسة مالية عامة أكثر تيسيرا ، إال  6102، 6102عامى 

أن افاق االقتصاد األمريكى في المدى الزمنى األطول ستتراجع بسبب شيخوخة السكان 
من المتوقع أن يكون التعافى متواضعا  في منطقة اليورو في وضعف نمو االنتاجية الكمية.

كل من المدى القصير والمتوسط بسبب التوسع المحدود في المالية العامة، وضعف اليورو 
وعدم اليقين السياسى مع اقتراب االنتخابات في بعض البمدان، وضعف االنتاجية، والعوامل 

في الصين من المتوقع تسارع النمو بعض الدول. الديموجرافية، وفرط أعباء الديون في
في الجل القصير، إال أن اآلفاق متوسطة األجل غير مبشرة بسبب تزايد سوء تخصيص 

الموارد وتنامى االستثمار الممول باإلئتمان.
من المتوقع حدوث ارتفاع واسع النطاق 
في معدالت التضخم الكمى مع ارتفاع أسعار المواد األولية وانخفاض سعر صرف العممة 

 %(4ىناك بشائر عمى تعافى نمو التجارة العالمية )بمعدل نمو المحمية في بعض البمدان.
، وذلك مدفوعا  بانتعاش الطمب وتعافى اإلنفاق 6162بعد تباطؤىا في الفترة السابقة 

الرأسمالى.
تراجع التجارة العالمية وتدفقات رأس المال واليجرة، تزيد من عدم المساواه في 
توزيع الدخل مما يؤدى إلى زيادة خيبة األمل في العولمة واالتجاه إلى تطبيق سياسات 

، مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات مما يؤثر سمبا عمى نمو الناتج وعمى القوة حمائية
الشرائية لمفئات األقل دخال .

صالح ضريبة  موقف السياسات في الواليات المتحدة األمريكية: سياسة المالية العامة وا 
ضعف االستثمار وارتفاع معدل البطالة.إلغاء القيود التنظيمية المالية.الشركات.

العوامل غير االقتصادية: التوترات الجغرافية السياسية في إجزاء من الشرق االوسط 
 وأفريقيا، محنة الالجئين والمياجرين، وأعمال اإلرىاب عمى مستوى العالم.

السكان في المجتمعات المتقدمة وعممية التكيف عمى إنخفاض معدالت التبادل شيخوخة 
التجارى والحاجة إلى التغمب عمى عوامل الضعف المالى في األسواق الصاعدة واالقتصادات 

 النامية، فضال  عن تباطؤ نمو االنتاجية الكمية لعوامل االنتاج.

   يختمف المزيج الدقيق لؤلولويات عبر االقتصادات المنفردة حسب ظروفيا الدورية
الواليات المتحدة األمريكية ىناك حاجة لخفض والتحديات الييكمية التى تواجييا. ففى 

صالح  العجز والدين، وتحديث البنية التحتية العامة وتشجيع المشاركة في سوق العمل، وا 



نظام اليجرة القائم عمى الميارات واإلصالح الشامل لقانون ضريبة الشركات وتجنب تراكم 
 مخاطر عدم االستقرار المالى.

  ركيز عمى احتواء المشكالت عن طريق قبول تحقيق نمو أبطأ بينما في الصين يتعين الت
 وأكثر قابمية لالستمرار والحد من وتيرة نمو االئتمان ورفع أسعار الفائدة األساسية.

   التعاون لمعالجة التحديات العالمية عمى المدى األطول مثل تحقيق أىداف التنمية
ة وتخفيف آثار تغير المناخ ومنع المستدامة وتقديم الدعم المالى لالقتصادات الضعيف

األوبئة العالمية ووضع وسائل ممولة عالميا  لممساعدة في تعامل االقتصادات  انتشار
 المعرضة لممخاطر غير االقتصادية مثل أزمة الالجئين.

 من النمو العالمى في الناتج واالستيالك. %22تمثل ىذه االقتصادات أكثر من 
كانت من العوامل الميمة في ىذا التحول، ولكن ىذه البيئة قد تكون أقل  ،لبيئة الخارجيةا

 دعما  في الفترة القادمة بسبب التحوالت الييكمية التى يشيدىا االقتصاد العالمى.
 مازالت ىذه االقتصادات تفصميا فجوات دخل ضخمة عن االقتصادات المتقدمة.

متباينة في السنوات األخيرة متأثرة باألوضاع الخارجية  شيدت ىذه االقتصادات أنماط نمو
 القطرية.

مرونة نمو نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحمى في األجل المتوسط في اقتصادات 
 األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية في مواجية األوضاع الخارجية 

سواق الصاعدة واالقتصادات تؤثر األوضاع الخارجية تأثيرا  كبيرا عمى نمو اقتصادات األ
النامية في األجل المتوسط وقد ازدادت درجة التأثر باألوضاع الخارجية مع زيادة اندماج 

 اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية في االقتصاد العالمى.

  درجة العمق المالى، مستوى الدين المحمى، رصيد الحساب الجارى، نظام سعر الصرف
 ة االقتراض وقابمية التنبؤ بالبيئة االقتصادية.ودرجة االستقرار النقدى، تكمف

  كذلك العوامل المؤسسية وتتمثل في جودة الحوكمة، البيئة القانونية والتنظيمية، توافر
الخدمات العامة ومستوى التعميم، وىذه العناصر ليا أىمية كبيرة في تحديد نتائج النمو في 

 األجل الطويل.
  .آفاق النمو في ظل البيئة الحالية لؤلوضاع الخارجية 



  ،ازداد تعقد البيئة الخارجية بالنسبة ليذه االقتصادات في السنوات القميمة الماضية
سيحدث نوع من التعافى، لكن بعض األوضاع الخارجية قد يصبح أقل دعما  في المستقبل 

 اليقين. القريب بينما تظل أوضاع أخرى عمى درجة كبيرة من عدم
  عمى جانب الطمب الخارجى ىناك خطر التوجو لمحمائية في بعض االقتصادات المتقدمة

والنظر األقل إيجابية لمتكامل. ورغم االرتفاع المتوقع في نمو االقتصادات الصاعدة إال أن 
 عن مستواه في الماضى. 6166 -6102نمو الطمب العالمى يتوقع أن يتراجع في الفترة 

   التنازلى في نصيب العمالة من الداخل منذ أوائل تسعينيات القرن يوثق التقرير االتجاه
الماضى، فضال  عن تطوره غير المتجانس عبر البمدان واألنشطة االقتصادية والعمالة من 

 فئات الميارات المختمفة.
   توضح نتائج التحميل في التقرير أن األسباب تختمف في االقتصادات المتقدمة عنيا في

 صاعدة والنامية.االقتصادات ال
   فى االقتصادات المتقدمة ىناك تفسيران أساسيان: التقدم التكنولوجى، عولمة التجارة

ن كان التقرير يؤكد أن ىذه العوامل ساىمت بقوة في النمو الكمى واالزدىا  ورأس المال. وا 
 عمى الصعيد العالمى وارتفاع مستوى دخل العمالة رغم انخفاض نصيبيا النسبى.

  ول المتقدمة أوضح التحميل أن التشغيل اآللى لموظائف، ونقل الميام لمخارج فى الد
والمنافسة من الواردات أدى إلى استمرار فقد الوظائف في المين التى تطمب ميارات 

 متوسطة.
   يرجح التقرير أن التقدم التكنولوجى أدى إلى انخفاض السعر النسبى لمسمع االستثمارية

 حل العمالة.مما شجع عمى إحالليا م
   ساىمت التجارة واالندماج المالى في الحد من القدرة التفاوضية لمعمالة من خالل زيادة

الضغوط التنافسية عمى الشركات المحمية وزيادة قدرتيا الفاعمية عمى نقل الموقع إلى 
 الخارج.

  د التغيرات في ىيكل سوق المنتجات في اتجاه التجمع أدت إلى زيادة التركيز عبر عد
 من قطاعات النشطة مما أدى إلى رفع ألنصبة االرباح وخفض نصيب العمالة.

   شجع انخفاض معدالت الضرائب عمى دخل الشركات عمى االستعاضة عن العمالة برأس
 المال.



   فى االقتصادات الصاعدة والنامية اليوجد دور ممحوظ لمتكنولوجيا نتيجة االنخفاض
الستثمارية، وكانت المشاركة في سالسل القيمة العالمية المحدود نسبيا  في أسعار السمع ا

 واالندماج المالى من أىم أسباب انخفاض نصيب العمالة من الدخل.
   المشاركة في سالسل القيمة العالمية تعكس نقل انتاج السمع الوسيطة من الدول

حدث أيضا نقل المتقدمة إلى الدول النامية، وتكون في األغمب كثيفة العمالة نسبيا ، كما ي
لمخدمات التى تحتاج عمالة متوسطة الميارات ذات األجور المنخفضة إلى ىذه 

 االقتصادات، وقد توسعت ىذه السالسل نتيجة انخفاض تكمفة النقل واالتصاالت.
   تزايد االندماج المالى يزيد غمكانية الحصول عمى رأس المال وبالتالى يخفض تكمفة

يندر فييا رأس المال ويشجع بالتالى عمى إحالل رأس المال رأس المال في البمدان التى 
 محل العمالة.

االنخفاض في أنصبة العمالة كان 
واجيت عممية القياس بعض التحديات مثل حدا  في حالة العمالة متوسطة الميارات.

ىالك رأس المال والذى  صعوبة فصل األجر عن الربح في نصيب أصحاب العمل الحر، وا 
ل اإلحصائى لم يغير النتائج.يتم استبعاده من الدخل، إال أن ادخال ىذه العناصر في التحمي

  حتاج إلى تصميم سياسات لمساعدة العاممين عمى بصفة عامة االقتصادات المتقدمة ت
التكيف بشكل أفضل لمواجة التغيرات الييكمية المحتممة والجارية بما في ذلك تغير أساليب 

 العولمة. وذلك من خالل تنمية ميارات العمال واالستثمار طويل األجل في التعميم.
  اثمة لتمك القائمة في االقتصادات الصاعدة والنامية يمكن أن تنشأ تحديات مم في

االقتصادات المتقدمة مع التقدم في التشغيل اآللى، وتحتاج بالتالى لسياسات تعزز تعميق 
 الميارات.

. ربطت المتحدث أ.د. 6102بعد استعراض تقرير آفاق االقتصاد العالمى والصادر في أبريل 
بو العينين بين التقرير سالف الذكر ومستجدات آفاق االقتصاد العالمى، وىو سيير ا

 وقد أظيرت ىذه المستجدات أىم النقاط التالية: 6102التحديث الصادر في يوليو 
  لم تتغير توقعات النمو العالمى ولكن ىناك تباينات عمى مستوى الدول، فتوقعات النمو

بسبب افتراض أن السياسة المالية ستكون أقل توسعا  في الواليات المتحدة االمريكية أقل 
رفعت توقعات النمو لكل من اليابان ومنطقة اليورو والصين. اليزال  مما كان متوقعا .

 التضخم في االقتصادات المتقدمة أقل من المستويات المستيدفة بوجو عام.



 ات االنغالقية المخاطر السياسية تراجعت في أوروبا ولكن مخاطر التحول إلى السياس
التيارات المعاكسة لمنمو الممكن تأتى من  والمخاطر الجغرافية السياسية ما زالت قائمة.

 شيخوخة السكان وضعف االستثمار وبطء التحسن في االنتاجية.
  االقتصاد العالمى يحتفظ بقوتو الدافعة بالمقارنة مع تنبؤات أبريل حيث يالحظ إنو حقق

 .6102من عام نمو أعمى في الربع األول 
تشير المؤشرات لمربع الثانى باستمرار تحسن النشاط االقتصادى العالمى، خاصة أنو اليزال 

 .6102، 6102النمو في التجارة العالمية واالنتاج الصناعى أعمى بكثير من معدالت 
تراجعت أسعار النفط وتراجع التضخم وىناك تفاؤل في األسواق بشأن اآلفاق المتوقعة 

تراجعت القيمة افعمية الحقيقية لمدوالر األمريكى بينما ارتفع سعر  الصاعدة. لؤلسواق
حافظت التدفقات الرأسمالية إلى االقتصادات الصاعدة عمى قوتيا مع تحسن في  اليورو.

يتوقع أن تشيد االقتصادات الصاعدة  تدفقات استثمار الحافظة الداخمة من غير المقيمين.
في النشاط االقتصادى، ويرتكز النمو في األساس عمى البمدان والنامية تحسنا  مستمرا  
يتوقع أن يشيد النمو تباطؤا شديدا  في منطقة الشرق األوسط  المستوردة لمسمع األولية.

 وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بسبب تباطؤ النشاط في البمدان المصدرة لمنفط.

صندوق النقد أشارت أ.د. سيير أبو العينين أيضا إلى الفصول التحميمية التى أصدرىا 
ديناميكيات األجور في االقتصادات   ،6102الدولى لتقرير أكتوبر 

 المحركات والمقتضيات.  –المتقدمة
كيف تستطيع الدول  –الصدمات المناخية عمى النشاط االقتصادى أثر 

 منخفضة الدخل التكيف. 
ىل مازالت قائمة؟ مالحظة: لم  -اآلثار العابرة لمحدود لمسياسات المالية 

يصدر الفصل األول حتى تاريخ عرض التقرير، ويتوقع صدور التقرير كامل بتاريخ 
01/01/6102. 

لتقرير عمى تحميل أسباب ظاىرة انخفاض معدالت ركز ىذا الفصل من ا، 
األجور االسمية في االقتصادات المتقدمة رغم انخفاض معدالت البطالة إلى اقل من 

، وأوضح أن من أىم األسباب تغيرات في انماط عقود العمل، 6112معدالتيا ما قبل أزمة 
 وانخفاض التضخم وانخفاض معدالت نمو االنتاجية.



كيف  – 
تستطيع الدول منخفضة الدخل التكيف، حيث ركز ىذا الفصل الثالث أثر الصدمات 

كيف تستطيع الدول منخفضة التكيف، حيث ركز ىذا  –المناخية عمى النشاط االقتصادى 
الفصل عمى أثر ارتفاع درجة حرارة األرض عمى االقتصاد الكمى بدرجات متفاوتة وأن أكثر 
الدول تأثرا  ىى الدول ذات الحرارة المرتفعة ومعظميا من الدول منخفضة الدخل. ونوه عمى 

الفرد من الناتج بسبب انخفاض  ان التغيرات المناخية تؤدى إلى انخفاض متوسط نصيب
الناتج الزراعى وانخفاض إنتاجية العاممين الذين يتعرضوا لمحرارة وتباطؤ االستثمار وأضرار 
صحية. ولصعوبة األوضاع االقتصادية في الدول منخفضة الدخل فإن المجتمع الدولى 

ان تطال كل يجب أن يؤدى دوره في مساندة ىذه الدول لمتكيف مع ىذه اآلثار والمتوقع 
 الدول بدرجات مختمفة وليس فقط منخفضة الدخل.

وكان الجواب وفقا لمتقرير نعم، ولكن المدى يختمف وفقا  لظروف الدولة التى 
يحدث فييا الصدمة والدولة المستقبمية ليا تكون التداعيات كبيرة عندما تكون الدولة 

صدمات اإلنفاق الحكومى  المصدر والدولة المستقبمة في حالة ركود وتكون كبيرة في حالة
أكثر منيا في حالة صدمات الضرائب، وتكون كبيرة في حالة الدول ذات أسعار الصرف 

الثابتة.
عينين تقرير وفى نياية العرض استعرضت أ.د.سيير أبو ال

والدروس المستفادة لمصر من ىذه  6102سبتمبر  –متابعة صندوق النقد الدولى لمصر 
 التقارير والتى يتمخص أىميا في النقاط التالية:



0111-
6112 

6111 6101 6100 6106 6105 6104 6102 6102 6102 6102 6166 

 إجمالى الناتج المحمى الحقيقى في السنوى)%(التغير 
2.0 4.2 2.0 0.2 6.6 5.5 6.1 4.4 4.5 5.2 4.2 2 

 أسعار المستيمكين في التغير السنوى )%(
2.2 02.6 00.2 00.0 2.2 2.1 01.0 00 01.6 66 02.1 2 

 رصيد نسبة الحساب الجارى )نسبة % من الناتج المحمى االجمالى(
 -5.2 -0.1 -6.2 -5.2 -6.6 -1.2 -5.2 -2.2 -2.5 -5.1 -0.2 

 معدل البطالة
        06.2 06.2 00.2  

اتجاىات النمو والطمب العالمى في المناطق المختمفة والدول المختمفة، والتمييز بين 
االتجاىات قصيرة األجل ومتوسطة األجل، والتى من المفترض ان يكون ليا تأثير عمى حركة 

وتدفقات االستثمار إلى مصر، وىو ما يستدعى دراسة موقف أىم الدول التى  التجارة الخارجية
ليا عالقات مع مصر وىيكل التجارة وتدفقات االستثمار معيا، وانعكاس ذلك عمى توسعات 

 االستثمار في القطاعات المختمفة المعرضة لمتأثر بتغيرات الطمب العالمى.
ى )خاصة الواليات المتحدة األمريكية( تتجاوز السياسات النقدية والمالية في الدول الكبر 

 تأثيراتيا الحدو وتؤثر عمى الدول األخرى بدرجات متفاوتة.
تزايد المشاركة في سالسل القيمة العالمية يمكن أن يؤدى إلى تراجع نصيب العمالة في الدخل 

ية حمائيتطمب تدخالت بسياسات الدول الكبرى التتردد في فرض إجراءات  القومى، مما
 والتوجو بالسياسات إلى الداخل عندما تتعرض آلثار سمبية من زيادة درجة االندماج العالمى.

شيخوخة السكان في الدول المتقدمة تمثل فرصة لمدول النامية ومصر لتصدير عمالة، وفى 
حالل رأس المال محل العمالة وميكنة األعمال الروتينية )  ذات الوقت فإن التقدم التكنولوجى وا 

ىى اتجاىات طويمة األجل( تمثل مخاطر تيدد تصدير العمالة متوسطة الميارة  وىى تمثل و 
الكتمة الرئيسية في العمالة التى تصدرىا مصر وتقتضى نقمة نوعية في برامج التدريب وتأىيل 

 العمالة.
ونات أىمية التنبؤ وتقدير توقعات المستقبل، وأىمية الدراسات التفصيمية التحميمية لقياس المر 

ومحددات السموك وتفسير أسباب التغيرات المشاىدة.أىمية المراجعة المستمرة وتحديث 
 التوقعات ومواكبة الواقع ، وأىمية النشر واإلتاحة.

 



التوقعات في التقارير تحميل نتائج التوقعات وانعكاساتيا المحتممة عمى االقتصاد. ومقارنة 
المختمفة وفى مصر وتقييم النتائج والفروض. واالستفادة من قواعد البيانات المدققة 

  والمستكممة.
 

المناىج المتبعة في  نتائج الدراسات التفصيمية لتحميل قضايا معينة او قياس بعض المؤشرات.
عداد التوقعات والديناميكية والسرعة والمرونة  في التعامل معيا.أدوات التحميل قضية التنبؤ وا 

 أسموب صياغة النتائج وحدود الثقة فييا والفروض التى تعتمد عمييا. التى يتم استخداميا.
تزايد المشاركة في سالسل القيمة العالمية يمكن أن يؤدى إلى تراجع نصيب العمالة في الدخل 

 القومى، مما يتطمب تدخالت بسياسات.

االقتصادية العالمية دون فى الخطط السابقة كان يتم اإلشارة في بدايتيا إلى أىم التطورات 
وفى خطة  6102/6102تحميل كاف لتأثيرىا عمى االقتصاد المصرى. بينما في خطة 

الفصل األول يتناول تطورات االقتصاد العالمى وتأثيرىا المتوقع عمى االقتصاد  6102/6102
المصرى بقدر أكبر من التحميل، حيث يعرض احتماالت تأثيرىا عمى االقتصاد المصرى بشكل 
عام وبصفة خاصة ما يتعمق منيا بأىم الشركاء التجاريين وانعكاساتيا عمى التجارة الخارجية 

والعمالة والسياحة. وينبغى اإلشارة ىنا إلى أن اىداف النمو في خطة  وتدفقات االستثمار
، 6151، والتى تعتبر امتداد لرؤية مصر (6161-6102)التنمية المستدامة متوسطة المدى

 تتسق تماما  مع التوقعات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولى.

يعية، وخاصة تساؤل حول الربط بين التطورات في الصناعات التحويمية واستدامة الموارد الطب
أن التقرير تعرض في عدة موضوعات ألىمية التنمية المستدامة واآلثار والمخاطر غير 

 االقتصادية.
 إىمال التقرير لؤلبعاد السياسية واالجتماعية والتطور التكنولوجى.

 لم يشر التقرير إلى موضوع اعادة توزيع الثروة.
 مى والضبط المالى لؤلسواق جميعا لم تتم.اقتراحات االصالح االقتصادى والنظام المالى العال

التأكيد عمى أىمية دراسة قضية العالقات التشابكية بين االجتماع والسياسة واالقتصاد، كقضية 
 ثالثية األبعاد من قبل المعيد.

أشارت أ.د. سيير أبو العينين إلى أن تقرير آفاق االقتصاد العالمى ىو تقرير اقتصادى 
بمتن التقرير كثير من التفاصيل ينبغى الرجوع إلييا، كما أن ىناك  بالدرجة األولى ويوجد
 ة الجوانب األخرى غير االقتصادية.تقارير اخرى تتناول كاف



يرصد  6105وفيما يتعمق بموضوع الثروة أكدت سيادتيا عمى وجود تقرير "الرصد المالى" عام 
 ىذا الموضوع.

 


